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 كرش
 

مع أني اتخذت في بعض األحياف مكقفان معارضان إزاء تعريؼ المفردات الكاردة 
 –أكسفكرد لمغة اإلنجميزية، أك اكتشفت إغفالو عف ذكر بعضيا اآلخر  في قامكس

ك ( اشؽ السينماسينمائي أك ع) cinéastراجع عمى سبيؿ المثاؿ مدخؿ الكممتيف 
cinéma-verité ( الحقيقةسينما– ) إال أنو كاف المصدر األساسي ليذا الكتاب 

كما استفدت كثيران بالرجكع . اآلف بمزيد مف اإلعجاب كاالحتراـإليو أنظر كأصبحت 
. إلى أعماؿ أخرل أنجزىا بعض الباحثيف السابقيف في مجاؿ تأليؼ المعاجـ السينمائية

كالتي شكمت مصدران رديفان " مسرد المراجع"السينمائية المذككرة في كمف أىـ المراجع 
مف تأليؼ " دليؿ أكسفكرد لمسينما"لممعمكمات التي استندت إلييا في ىذا الكتاب ىناؾ 

؛ (إفرايـ كاتز)بقمـ " ئيةاـمكسكعة ماكميبلف الدكلية لؤلفبلـ السيف"؛ (ليز آف باكدف)
لكف اختبلفي في بعض األحياف (. إيرا ككنيغزبرغ)لمؤلفو " المعجـ السينمائي الكامؿ"

مع ىؤالء المؤلفيف أك مف ساىـ معيـ في جيكدىـ، أك تصكيبي لمعرفتيـ كمعمكماتيـ 
معجـ السيرة "عبلكة عمى ذلؾ، لـ يكف . يجب أال يفسر أبدان كنكع مف عدـ االحتراـ

معمكمات فحسب، بؿ مصدران استميمت منو اؿ( ديفيد تكمسكف)لمؤلفو " الذاتية لؤلفبلـ
جعؿ يحرفني أحيانان عف عممي السيما أني اعتبرتو المرجع السينمائي الكحيد الذم 

. يصنؼ في اآلف ذاتو كعمؿ أدبي
كمف بيف األصدقاء كالزمبلء الذيف لـ يدخركا جيدان في التعميؽ عمى كتابي 

( ترجكف باكس)كتقديـ االقتراحات كالتعديبلت، أكد أف أكجو شكرم إلى كؿ مف 
لمامو الكبير باألفبلـ اإلباحية؛  الذم كجيني إلى عدد مف ( أليكس مارينغك)كا 

المصطمحات الحديثة في عالـ صناعة السينما، بما في ذلؾ المدخؿ األخير مف ىذا 
( ليز ريغبي)؛ (جياز يستعمؿ لتكليد الصكر بالطرؽ اإللكتركنية) Zydeco –الكتاب 

الكاقي مف الرياح  ـٌ الؾ) Dougalبريطاني العامي التي لفتت انتباىي إلى المصطمح اؿ
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الذم يتـ إدخاؿ الميكرفكف فيو أثناء التصكير لعزؿ األصكات كالضجيج منعان 
مفردة ) Martiniالذم كاف أكؿ مف فسر معنى كممة ( كريس بيشمنت)؛ (لمتشكيش

 ؛ كمخرج(أمريكية عامية حديثة تشير إلى آخر لقطة تجرم في نياية يـك التصكير
. الذم نصحني بعدـ القياـ بمثؿ ىذا العمؿ المثير( ديفيد تكمسكف)األفبلـ التسجيمية 

كتضـ قائمة األصدقاء كالزمبلء الذيف ساىمكا في تقديـ العكف إلى ىذا العمؿ بطرؽ 
غميف )ك( آف بيمسكف)ك( جكف آركر: )كؿ مف( أحيانان دكف دراية أك قصد)مختمفة 
( ليندا ريسماف)ك( سايمكف بيتيفار)ك( جر بارسكنزرك)ك( ركبرت كيرانز)ك( جكنسكف

كاألشخاص الذيف اعتادكا حضكر محاضراتي التي ( مارتف ككالف)ك( بكؿ شرايدر)ك
محرران صبكران كلطيفان ( جيرالد ىامكند)كما كاف . ألقيتيا في مركز ككترماف لمفنكف

ل درجة عمى تقميص حجـ ىذا الكتاب إؿ( ركبف مارساؾ)كمشجعان، بينما ساعد 
معقكلة يتقبميا القراء، باإلضافة إلى إزالة بعض النكاحي الصعبة كالمعقدة مف 

مشككرة  PLCكما سمحت لي دار نشر . األسمكب العاـ الذم اتبعتو في ىذا الكتاب
بإعادة نشر بعض المقاطع مف المقاالت النقدية التي قمت بتأليفيا شخصيان كغيرم 

". دنتذم إندبف"مف المؤلفيف في صحيفة 
. لمقكاميس، الذم تـ إىداء ىذا الكتاب باسمو، مؤلفان عظيمان (دفاتشارلز ؾ)كاف 

مثاالن احتذيت بو خبلؿ تأليؼ " معجـ المصطمحات كالنظريات األدبية"كقد كاف عممو 
الذم أخذ ( بريستكف. إم. سي)لكف امتناني األكبر ىك لمباحث الدكتكر . ىذا الكتاب

. الرائع( دفاؾ)لنسخ الجديدة مف معجـ عمى عاتقو ميمة مراجعة ا
ككما ىي العادة في المؤلفات المشابية ليذا الكتاب، فإني المسؤكؿ الكحيد عف 

يأمؿ أك القكاميس فمؤلؼ المعاجـ . كجكد أم نقص أك عيكب في النسخة المنجزة منو
كل بأف يتجنب المـك عمى كجكد العيكب، لكف حتى ىذه الناحية السمبية لـ يحظى بيا س

ني أرحب بأية اقتراحات مف شأنيا أف تحسف النسخ . القميؿ مف ىؤالء المؤلفيف كا 
المستقبمية مف ىذا الكتاب كخصكصان االقتراحات الكاردة مف المراسميف الذيف تأممكا 

(. صمكئيؿ جكنسكف)الحكـ كالعبر الكاردة في مقدمة معجـ 
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. تر مارؾ ركجيو إـبي)، كقؼ ُِْٖفي ليمة التاسع مف كانكف األكؿ 
 –المعركؼ اليـك بيف كؿ مف يتحدث اإلنجميزية بمعجمو الفريد لممرادفات  ( –دم

تفسير الخدعة "ليقرأ عمى مسامع أعضاء الجمعية الممكية بحثان حمؿ عنكاف 
استميـ ىذا الباحث ". مف خبلؿ فتحات عمكدية العجمةالبصرية في رؤية شعاع 

فضكؿ الحظيا خبلؿ مراقبة حركة السير مف فكرتو مف صكرة مضممة مثيرة لؿ
ككاف ىذا البحث أكؿ كصؼ عممي لحالة . نافذة المطبخ الذم يقع في قبك منزلو

شاذة صادفيا اإلنساف عندما التقط فناف مغمكر مف العصر الحجرم غصنان 
( ركجيو)كلخص . يحترؽ كلٌكح بو في اليكاء راسمان بعض األشكاؿ في ظبلـ الميؿ

.. إنو االنطباع الذم تصنعو حزمة مف األشعة عمى شبكية العيف : "بحثو قائبلن 
ذا كاف ذلؾ الشعاع قكيان بما فيو الكفاية، فإنو سيبقى لفترة معينة حتى بعد  كا 

، ككما "استمرارية البصر"لقد أعمف ىذا الطبيب البلمع عف مبدأ ." زكاؿ السبب
ذم بدا لمكىمة األكلى اؿ( ركجيو)كتب أحد المؤرخيف السينمائييف عف اكتشاؼ 

تستند ثركة صناعة األفبلـ بأكمميا اليـك عمى ىذه "ككأنو اكتشاؼ تافو 
إنو رابط سعى إلى كؿ مف ىك ميتـ سكاء بالكممات أك الصكر ." الخاصية
معجـ المرادفات ىك أيضان " أبي"ىذا الشخص الذم ننعتو بمبتكر كؼ: المتحركة

. السينما "جدٌ "
 –عددان مف العمماء األكركبييف ( ركجيو)أعٌدىا الباحث  لقد حثت الدراسة التي

عمى البدء بابتكار األلعاب  –في فيينا ( ستامبفر)في غينت ك( ببلتك)في لندف ك( فاردام)
كسرعاف ما استطاع ىؤالء المخترعكف إبيار (. ركجيو)كاألجيزة الميكانيكية  الختبار مبدأ 

القرص ( phenakistoscope: )ديدة الرائعةجماىير المشاىديف بمعداتيـ كأجيزتيـ الج
( phenakistoscope)الذم يشبو الػ ( stroboscope)البصرم السحرم كجياز العرض البصرم 

حيث استطاعت ( الحياة عجمة)المعركؼ أيضان بػ ( zoetrope)مف حيث المبدأ كجياز 
أف تتحرؾ  جميع تمؾ األجيزة أف تقدـ مشيدان لـ يسبؽ لو مثيؿ لمصكر التي تستطيع
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كيمكف القكؿ بأف مرحمة ما قبؿ تاريخ السينما قد بدأت انطبلقان مف . ككأنيا أشياء حٌية
النمكذج األكلي مف الكاميرا ) camera lucidaأجيزة ىؤالء المخترعيف كليس عف طريؽ 

أك ( ألبيرتي)التي تنسب إلى ( الفكتكغرافية التي استعمميا الفنانكف في عصر النيضة
كقبؿ عاميف تقريبان مف البحث الذم (. أثاناسيكس كيرشر)لسحرم الذم كصفو المصباح ا

الذم حيجب اسمو  –( جكزيؼ نيسيفكر نيبس)استطاع رجؿ فرنسي يدعى ( ركجيو)أعده 
أف  –نظران ألنو اسـ حسف الكقع عمى األذف ( أكيس داغكر)الصعب باسـ شريكو البلحؽ 

كقد استغرقت ثمرة عمؿ كؿ . في الكقت نفسو يبتكر صكرة فكتكغرافية أكلية كلكف دائمة
زىاء سبعة عقكد مف الزمف كي تمتقيا سكية في تطابؽ ( نيبس. إـ)ك( ركجيو)مف الدكتكر 

مايزاؿ المؤرخكف كأصحاب الفكر القكمي حتى اآلف في جدؿ فيما إذا حدث ذلؾ )متناغـ 
ؽ عمؿ ىذيف الباحثيف عاـ كلكف عندما تطاب(. في فرنسا أك في إنكمترا أك الكاليات المتحدة

. تقريبان، الح شيء جديد في األفؽ في آخر المطاؼ ُٖٓٗ
لـ يعترؼ الكثيركف بأف ىذا االكتشاؼ ىك شكؿ فني جديد عممان بأف بعض الناس 

كما أف عددان كبيران منيـ أيضان ال . حتى اآلف ال يعتبركف السينما منتمية إلى الفنكف الراقية
أنفسيـ  أعمنكا بأف ابتكارىـ ( لكميير)فاألشقاء  –ناعة جديدة يعترفكف بأف السينما ص

لـ يكف سكل آلة ال طائؿ منيا كمشركع تجارم ( السينماتكغراؼ) cinématographلجياز 
كلكف بدأت بعض األفكار تراكد ذىف المراقبيف بأف السينما يمكف النظر إلييا كشكؿ . رابح

اليدؼ "ذات مرة بػ ( ركجيو)يتحقؽ قد كصفو جديد مف أشكاؿ المغة أك لعميا حمـ قديـ 
كببساطة فإف السينما . العظيـ الذم يرمي إليو فاعمك الخير نحك تأسيس لغة عالمية

كاف لدييا إمكانية التكاصؿ عبر الحدكد المغكية بيف الشعكب كبيف األقمية ( الصامتة)
ف صكر األفبلـ كالمغة كما اعتقد المفكركف بكجكد صمة محتممة بي. المثقفة كأغمبية الناس

كفي الكقت الذم بدأت فيو بعض . الييركغميفية المصرية أك الرمكز المغكية الصينية
بأمريكا بابتكار كنشر ( إديسكف)في إنكمترا كمعيد ( برايتكف)المؤسسات التعميمية، كمعيد 

كغيرىا مف " المكنتاج المكازم"ك" المقطة المقربة"ركائية جديدة مثؿ مصطمحات 
اتضح أيضان أف ىذا الكسيط الجديد البد مف احتكائو عمى بناء الجممة  ،طمحاتالمص

كاألفعاؿ التي شكمت كحدات ذات معنى بالنسبة ..( كاألشياء .. الناس )كاألسماء العادية 
كمف ىنا ظيرت بعض المقررات الدراسية الكبلسيكية حكؿ صناعة السينما . لذلؾ الكسيط

ريمكند )بقمـ " القكاعد كالنحك السينمائي"ص، ككتاب بشكؿ عاـ كالمكنتاج بشكؿ خا
. ُّٓٗ( سبكتيسككد
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كلكف في الكقت ذاتو كاف الشعراء كالفبلسفة ييممكف ترحيبان بظيكر لغة يفيميا 
كؿ إنساف بكاسطة العيف كسارع أصحاب حرفة السينما مف كاليفكرنيا إلى برايتكف 

كىي لغة  –المينة السينمائية أنفسيـ  بارتجاؿ لغة مختمفة كميان ال يفيميا سكل أبناء
مقتصرة عمى صناعة السينما كاحتكت عمى مصطمحات كمفردات خاصة بيا فقط، 

لقطة "ك( pan" )تدكير الكاميرا دكرة بانكرامية"ك( cut" )قطع"ك( shot" )لقطة"مثؿ 
متحركة مأخكذة بكاسطة منصة كاميرا متنقمة مثبتة عمى عجبلت يقـك أحد عماؿ 

إغبلؽ الحجاب "ك( dissolve" )تبلشي الصكرة بالتدريج"ك( dolly" )بتحريكياالطاقـ 
القػيزىحي كي يغطي السكاد الصكرة مف كافة جكانبيا بالتدريج مما ينتج عنو صكرة 

لقطة "ك( iris-in" )دائرية يتكالى تقمص حجميا إلى أف تختفي نيائيان عف النظر
مشابية لتصبح لغة خاصة بأبناء تمؾ المينة كغيرىا مف المفردات اؿ( track" )المتابعة

كغيرىا مف المغات الخاصة بأبناء الميف األخرل كىذا ما سيؿ ليـ تنفيذ عمميـ بسرعة 
كاف صانعك السينما في بمداف أخرل منيمككف أيضان بتطكير مفردات . )كفاعمية أكبر

لبعض كمصطمحات مكازية، مع أف بعض الشعكب كانت تسرؽ المفردات مف بعضيا ا
فعمى سبيؿ المثاؿ، تداكلت البمداف الناطقة . أك تمجأ إلى اقتباس تمؾ المصطمحات
( mise-en-scène)ك( montage" )مكنتاج"باإلنكميزية بعض المصطمحات مثؿ 

(. film noir" )الفيمـ األسكد أك السكداكم"ك( cinéaste) "سينمائي أك عاشؽ السينما"ك
. كجكىر مكضكعنا المكجكد بيف أيديكـ كفي الحقيقة تشكؿ تمؾ المغة صمب

كانت ىكليككد في بداياتيا ترحب بحرارة بالقادميف الجدد مف مختمؼ األمـ شريطة 
أف يتمتعكا إما بجماؿ فائؽ أك أف يككنكا قادريف عمى تحقيؽ األرباح، ككذلؾ األمر بالنسبة 

عف تبلقح كممات لمغة السينما كمصطمحاتيا الفنية فيي تبدك أيضان كمخمكؽ ىجيف نتج 
التصكير كمكاقع التصكير كمشاغؿ  تبراتدكف تمييز األصؿ بدءان مف المسرح كمخ

فقد استعمؿ . الرساميف كصكالن إلى المستكيات الثقافية العالية أك العامية عمى حد سكاء
الفنيكف الميتمكف بالصكر المتحركة بتصرؼ تمؾ المفردات الخاصة بالتصكير الضكئي 

النسخة المطبكعة مف ) print؛ (كتحديد كجيتياالبؤرم تركيز العدسة ) focusالثابت مثؿ 
النسخة المكجبة أك النسخة المظيَّرة ) positive؛ (نيجاتيؼ الفيمـ) negative؛ (فيمـ التصكير

التصكير ) photography؛ كحتى كممة (كاميرات) cameras؛ (عدسات) lenses؛ (مف الفيمـ
أما الذيف أظيركا اىتمامان أكبر . افة إلى عمـ البصريات أيضان بحد ذاتيا، باإلض( الضكئي

 –ممثؿ )بقصص األفبلـ، فعممكا عمى استعارة بعض المفردات الخاصة بالمسرح، مثؿ 
، باإلضافة إلى مصطمح شاع (السيكمكراما) cyclorama –ديككر  –نجـ  –ممثمة 
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، باإلضافة إلى (photoplay)استخدامو عمى نحك كاسع لمداللة عمى السينما، أال كىك 
بالنسبة لممكاضع كالحاالت التي لـ يتسف . اقتباسيـ بعض المفردات مف فف الركاية أيضان 

فييا لصانعي األفبلـ استعارة المصطمحات الكاضحة، فقد لجؤكا إلى استعماؿ كممات 
 لقطة تصكر حدثان أك  تصكير غير متقطع لممشيد) takeعادية جدان تفي بأغراضيـ، مثؿ 

 director؛ (شاشة) screen؛ (تبلشي الصكرة) fade؛ (مكنتاج)  edit؛ (مستمران دكف انقطاع
أك  cinematographe، أك ابتكار مصطمحات جديدة كميان مثؿ (منتج) producer؛ (مخرج)

kinematograph .
كلكف بعد سنكات قميمة فقط أصبحت المغة االختصاصية لصناعة األفبلـ مختمفة 

فالسينما . عمى فئات قميمة أك غيرىا مف الحرؼ كالميفالمقتصرة المغات  عف سكاىا مف
منذ أياميا األكلى جذبت إلييا مبلييف الناس ممف ال ينتمكف إلييا باألصؿ باستثناء 
المعجبيف بالسينما باإلضافة إلى أكلئؾ الناشئيف الشباب الذم اقتحمكا الحقان مجاؿ 

بمفرداتو الخاصة بو حيث أضاؼ عميو ىؤالء الناشئكف  الذم يعد كسيطان غنيان  –التمفزيكف 
 –مفردات كمصطمحات كثيرة باستثناء ما تشابو منيا مع تمؾ المصطمحات السينمائية 

كنتيجة ليذا االىتماـ الزائد الذم تكجيو كسائؿ . الذم ما يزاؿ يبير العديد مف المشاىديف
عاـ، نجد الكثيريف يتحدثكف عف اإلعبلـ لمنجـك السينمائييف كلصناعة األفبلـ بشكؿ 
كبينما نجد بأف باقي المعاجـ . السينما بمنتيى السيكلة كالبساطة أك التحميؿ العميؽ

تبدك ككأنيا حاجز لغكم يبعد قسمان كبيران جدان مف ( السيما القانكنية منيا)كالقكاميس 
ييا، فإف المغة الجاىميف باألمكر القانكنية كيسمح فقط لطبقة مميزة كمعينة بالكلكج إؿ

. الخاصة بالسينما أثبتت بأنيا ديمكقراطية كمنفتحة نحك الجميع
ضغكطان معقدة  كلػٌدإف ىذا الكعي كاإلدراؾ الكاسع كغير العادم لمغة السينما قد 

ففي أكاخر الثبلثينيات مف القرف . كبارزة عمى أساليب كطرؽ استخداـ المغة اإلنكميزية
( talkies)بأف السنكات القميمة األكلى مف األفبلـ الناطقة ( سيريؿ ككنكلي)العشريف الحظ 

قد نٌكيت األدب المعاصر كفف الخطابة كما أنيا ساعدت عمى تركيج المفردات التي كتبيا 
كمكنتو مف استعماؿ الكممات العامية لتصبح مع مركر األياـ مفيكمة بشكؿ  (ىمنغكام)

ليككد قد عممت أجياالن مف الشباف كالشابات كما لكحظ بأف ىك. أكبر بالنسبة لمعظـ الناس
في بريطانيا أمكران استيجنيا الكبار كالتقبيؿ كالتدخيف كالمباس الحديث كطريقة التحدث 
بأسمكب قريب مف الميجة األمريكية، عبلكة عمى اكتساب عادات أخرل اندرجت ضمف 

كأسمكب الحديث لكف ىكليككد لـ تعمؿ عمى تركيج طريقة . العيكب لدل الجيؿ السابؽ
كفي . المفعـ بالحيكية فحسب، بؿ عممت أيضان عمى  نشر لغة اصطبلحية صناعية أيضان 
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يكمنا ىذا قد يككف المرء إما محافظان عمى تراثو المغكم القديـ أك محركمان مف المعرفة 
كاالطبلع عمى ثبلثة أرباع الكممات الفنية التي استشيدت بيا حتى اآلف حتى لك كاف 

التصكير بكاميرا ) dolly يعرؼ بالضبط ما ىك الفرؽ بيف المخرج كالمنتج أك المرء ال
كبالنسبة لغير الميتميف . (التصكير البانكرامي) pan ك( محمكلة عمى منصة متحركة

بالسينما البد أف تككف لدييـ فكرة عما تشير إليو تمؾ الكممات عمى أقؿ تقدير كغيرىا مف 
لى عمؿ المتخصصيف في صناعة األفبلـ أك نكع حركة األسماء كالصفات التي تشير إ

كما أف لغتنا العامية تنتقي ىذه المصطمحات في أغمب األحياف حيث نسمع عمى . الكاميرا
أك أف القادة ( close-up)معينة عف كثب قضية سبيؿ المثاؿ بأف السياسييف يدرسكف 

 (wrap)أك ما يخص اختتاـ معركة محتممة، ( scenarios)العسكرييف يناقشكف سيناريكىات 
مشركع معيف أك التكصؿ ببحث أك دراسة معينة إلى حالة المكنتاج القتطاع ما ىك غير 
مناسب كالمحافظة عمى النقاط البلزمة في ىذا البحث أك تبديؿ مكاضعيا، كما يجرم في 

.. تنفيذ مكنتاج األفبلـ، كىمـٌ جران 
فعبر األسبكعيف المنصرميف . أيضان لكف الكممات المعركفة جيدان قد ييساء فيميا 

فقط صادفت استعماالت متنكعة كمضممة كفييا الكثير مف التحريؼ لبعض المصطمحات، 
، حيث رأل بعض (مكنتاج) mise-en-scèneك ( الحقيقةسينما ) cinéma-veritéمثؿ 

لذلؾ حاكلت أف ألقي بعض الضكء ". المنتج"ك" حبكة الفيمـ"الصحفييف أنيا تشير إلى 
لى ىذا المكضكع مف خبلؿ تقديـ تعاريؼ مختصرة كجمية ككاضحة قدر المستطاع لكؿ ع

. مصطمح باإلضافة إلى شرح الطرؽ كالسياؽ الذم يمكف استخداـ تمؾ المصطمحات فيو
لكف يمكف تصنيؼ ثبلثة أك أربعة منيا  –كبالرغـ مف تكفر العديد مف القكاميس السينمائية 

إال أني أعتقد بأف ىذا  " –الشكر"بأني أشرت إلييا في باب فقط ذات جكدة عالية، عممان 
الكتاب المكجكد بيف أيديكـ ىك األكؿ مف نكعو مف حيث تثميف المغة كالسينما عمى حد 

سكاء السيما أني أضفت المعمكمات حكؿ أصؿ كؿ كاحدة مف تمؾ الكممات كتاريخيا قبؿ 
كعبلكة عمى (. لكميير)األشقاء  ، كىك عاـ الغرائب المعرفية التي اكتشفيآُٖٗعاـ 

جكىر المفردات المستخدمة في مجاؿ صناعة األفبلـ فقد ركزت أيضان عمى بعض 
الكممات المشتقة مف المجاالت ذات الصمة، كتمكيؿ األفبلـ كتكزيعيا كعرضيا كطريقة 

حفظيا كغيرىا مف الكممات المستمدة مف النقد السينمائي أك باألحرل مف الصحافة 
ىنا مف  كالغريػبةكىناؾ العديد مف الحاالت المماثمة . ائية كتاريخ السينما بشكؿ عاـالسينـ

splatter movie (أفبلـ العنؼ المفرط ) إلى الرمزية كfish out of water ( مقدمة حبكة مكررة
ك ( كثيران تعمؿ عمى نقؿ الشخصيات مف مكانيـ المعتاد كزرعيـ في بيئة مختمفة جدان 
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FEKS (ممثميف الغرباءمصنع اؿ .) كبما أف النقاش حكؿ السينما يتطمب معرفة مؤسساتيا– 
( االستعراضية" إـ جي إـ"ك أفبلـ " مكنكغراـ"كأفبلـ شركة  "دفاتر السينما"مثؿ نقاد مجمة 

في ىذا الكتاب تستعرض أىـ شركات اإلنتاج السينمائي مداخؿ الكممات  فإف بعض –
. سة السينما كاالستكديكىات كالمطبكعات السينمائيةكاألرشيؼ كالميرجانات كمعاىد درا

مع أني حاكلت االلتزاـ بدقة شرح الناحية الفنية في كؿ مدخؿ قدر اإلمكاف، 
فقد اتبعت النماذج الكاردة أيضان في كتب سابقة صدرت ضمف ىذه السمسمة مف 

التكقعات خبلؿ انتقاء خيرة ما فييا، كما أدرجت عددان مف الطرؼ كالمكاقؼ الفريدة ك
كاآلراء كالدعابات، كفي الكقت نفسو يظير تحاممي كاضحان أيضان في العديد مف 

كما تحتكم بعض المداخؿ عمى اإلشارة لبعض الكتب . صفحات ىذا الكتاب
كالمقاالت التي أنصح بقراءتيا باإلضافة إلى تخصيص باب مستقؿ بالمراجع كالكتب 

.  النكاحي أك لككنيا ببساطة مسميةالتي كجدتيا مفيدة كتمقي الضكء عمى بعض 
أحدىا ىي كممة )كبالنظر إلى كجكد العديد مف الحاالت االستثنائية الميمة 

كغيرىا مف االستثناءات البسيطة أيضان كمحاكلتي التركيز عمى أىـ ( بحد ذاتيا" سينما"
كف سيمة ستؾ القامكسالنقاط في كمتا الحالتيف، فإف الكممات كتعريفاتيا الكاردة في ىذا 

كمع أف . الفيـ كمستعممة مف جانب صانعي األفبلـ سكاء في ىكليككد أك غيرىا
صناعة األفبلـ األمريكية لـ تعد األكبر أك األضخـ بيف مثيبلتيا في العالـ إال أنيا 

كما أف المغة الفرنسية المستعممة في صناعة األفبلـ . تظؿ أكثرىا تأثيران عمى اإلطبلؽ
كلعؿ االىتماـ . مي ىي لغة إنكميزية كذات ليجة أمريكية بشكؿ عاـعمى المستكل العاؿ

الزائد بتاريخ صناعة األفبلـ البريطانية في ىذا الكتاب ىك أمر ال يتكقعو عادة القارئ 
األمريكي، لكني حاكلت في باقي أمكر تعريؼ الكممات كاألمثمة أف أككف حياديان قدر 

ج المرجكة مف ىذا الكتاب عمى اىتماـ مكاز كمف المتكقع أف تحظى النتائ. المستطاع
. مف القراء عمى جانبي المحيط األطمسي

كمع دخكؿ السينما قرنيا الثاني، فإف المعمقيف المتشائميف قد بدؤكا لتكىـ باإلعبلف 
عف اندثار السينما كشكؿ مف أشكاؿ الفف، كذلؾ بسبب االزدياد الممحكظ في أفبلـ 

يعتقد ىؤالء المعمقكف بأف السينما قد تخمت عف مطمبيا البمككبستر البلعقبلنية حيث 
األكلي كالدائـ بأف تككف شكبلن فنيان كبأنيا عادت إلى حالة تحكلت فييا إلى لعبة باىظة 

الثمف لكنيا لعبة تتمتع بمزايا تقنية رائعة، بينما استطاع التحكؿ الثكرم السريع في أشكاؿ 
ؿ ذلؾ التقميد في الذىاب إلى القاعات المظممة االتصاالت اإللكتركنية الحديثة أف يحك

بان كجذابان ككنو ػلمحممقة في شاشات كبيرة مضاءة عمى امتداد مئة سنة كي يبدك تقميدان غرم
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قد يككف ىناؾ بعض الصحة في ىذا الرأم بالرغـ مف شكككي إزاء . عتيؽ الطراز
مف بعيد كأقكل شكؿ بأف السينما قد رسخت أساسيا منذ زأعتقد المكضكع برمتو ألني 

في ىذا الصدد مشيران إلى انتصار البمشفية ( لينيف)كقد قاؿ . ثقافي في القرف العشريف
." بالنسبة لنا فإف السينما ىي أىـ الفنكف قاطبة"

لقد ساىمت األفبلـ بقكلبة العالـ إما بطرؽ عظيمة أك تافية، ككذلؾ فإف تاريخ 
يخان غير مباشر لمقرف العشريف بكؿ ما السينما يجب أف يككف عمى مستكل معيف تار

 –إف أية مجمكعة مف المفردات السينمائية . فيو مف أحداث جديدة مرعبة أك مبيجة
 :مداخؿ المصطمحات التاليةراجع )يتخمميا التاريخ نفسو  –بغض النظر عف بساطتيا 

socialist realism (الكاقعية االشتراكية)  كUFA  كfilm noir (داء أك األفبلـ السك
كأتمنى أف تحظى ىذه الناحية باىتماـ الجميع حتى أكلئؾ الذيف ال ( السكداكية

كلؤلسؼ فإف مؤلؼ المعاجـ الدكتكر . يستيكييـ ارتياد دكر السينما بشكؿ عاـ
قد ينضـ إلى الفئة األخيرة التي ال تيكل األفبلـ السينمائية ألنو كاف رجبلن ( ركجيو)

بتذاؿ كالمبالغات في ىذا الكسيط السينمائي الذم ابتكره دكف مستقيمان كمتدينان كألف اال
كاف  فمك.. ق ءتصميـ أك حسباف البد أنو كاف سيثير اشمئزازه كنفكره كامتعاضو كاستيا

فمعمو كاف سيكؼ عف " الجمعية الممكية"سيعمـ أك يتنبأ بنتائج حديثو أماـ ( ركجيو)
ف مف البشر أف يككنكا سعداء ألنو لـ الكبلـ كيمتـز الصمت، كلكف ينبغي عمى المبليي

. يمتـز ىذا الصمت
 

كيفن جاكسون 
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A ,  AA, (A certificate, AA certificate) 
 British Boardفئتاف كانتا معتمدتيف سابقان لدل المجمس البريطاني لرقابة األفبلـ 

of Film Censors (BBFC)  كالمقاطع الدعائية أجؿ تصنيؼ األفبلـ الركائية الطكيمة  مف
الفئة األكلى التي . مف األفبلـ بغرض عرضيا عمى الجميكر لقطاتالتي تحتكم عمى 

تشير إلى أف عرض الفيمـ يقتصر عمى البالغيف فقط أصبحت أكثر تساىبلن مع مركر 
أك ة عمى ظيكر إجازة الزمف نظران لمتبدالت االجتماعية كالسمكؾ االجتماعي، عبلك

. لئلشارة إلى أف عرض الفيمـ محصكر بالبالغيف ُُٓٗمنفصؿ عاـ  (إكس)ترخيص 
كالقسـ الثاني  (A)القسـ األكؿ ىك : إلى قسميفالترخيص تمت تجزئة  َُٕٗكفي عاـ 

(AA) كمنذ ذلؾ التاريخ حصر التصنيؼ ،(AA)  عرض األفبلـ المدرجة ضمف تمؾ
دكف الرابعة عشرة مشاىدة تمؾ األفبلـ، بينما كانت إجازة  الفئة عدـ السماح لمف ىـ

(A) ( كالتصنيؼ المعركؼ حاليان تحت بندPGأم تحت إشراؼ كتكجيو اآلباء ، ) تقـك
ببساطة بتحذير اآلباء كاألميات بأف ىذا الفيمـ أك ذاؾ يحتكم عمى مشاىد قد ال تككف 

 (censorship, ratingانظر . )اآلف لكف ىاتيف الفئتيف باتتا الغيتيف. مناسبة ألطفاليـ
A and B printing, A and B roll printing, A and B editing 

أجؿ تنفيذ بعض المؤثرات البصرية  تقنية سيمة كرخيصة التكاليؼ نسبيان مف
كتبلشي صكرة المشيد ليحؿ مكانو مشيد آخر ( fade)لمتنقؿ بيف المشاىد، كالخػيبُّك 

كيتـ . كغيرىا( superimposition)طبع لقطتيف فكؽ بعضيما ك( dissolve)بالتدريج 
كالتي ال تفسد  (leader)مف نيايتييا سكداء أك فارغة كصؿ شرائط فيممية قصيرة 

نتيجة تعرضيا لمضكء بما أنيا فارغة كمخصصة أصبلن لمتثبيت في بداية بكرة جياز 
لفيا عمى بكرات العرض بحيث يتـ الكصؿ بيف تمؾ الشرائط الفيممية المطمكبة ك

متساكيتاف في الطكؿ  Bك  Aفيممية نيجاتيؼ، فينتج عف ذلؾ بكرتاف فيمميتاف  
مناظرة لنياية الشريط الفيممي المكجكد  Aفتككف المقطات المصكرة عمى بكرة الفيمـ 

كينتج عف جمع ىاتيف البكرتيف الفيمميتيف النسخة األكلى . كبالعكس Bعمى البكرة 
فمف أجؿ تنفيذ عممية . الفيممية كذلؾ عبر طرؽ مختمفة المطبكعة مف المادة

dissolve (تبلشي صكرة المشيد ليحؿ مكانو مشيد آخر بالتدريج) عمى سبيؿ ،
محتكية عمى المقطات المطمكبة كالنقطة التي ينبغي  Aالمثاؿ، تككف بكرة الفيمـ 

أما . (leader) إحداث تبلشي الصكرة فييا ثـ يجرم استبداليا بنياية الفيمـ الفارغة
 .فتتبعيا المقطات التالية Bالفيمـ  لفافةنياية الفيمـ الخالية مف التصكير في 
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A-list 

الئحة بأسماء النجـك السينمائييف أك المخرجيف ممف يتمتعكف بشيرة كاسعة مف 
كاثميف )فقد أشار نعي . الناحية التجارية في فترة زمنية معينة في الكاليات المتحدة

كانكف الثاني  ُُبتاريخ  "إندبندنت"لى سبيؿ المثاؿ، المنشكر في صحيفة ، ع(تيناف
لقد كاف اسميا ضمف تمؾ البلئحة، كىذا ما جعميا ىدفان "بالكممات التالية  ُٓٗٗ

، الذم أصبح اآلف مخرجان (باربيو شركيدر)السكيسرم  –يجرم كراءه المخرج الفرنسي 
( كيمياـ غكلدماف)يناقش . تضـ أشير الممثميف ناجحان في الكاليات المتحدة لؤلفبلـ التي

ىذا المصطمح بمزيد مف التفصيؿ كاإلسياب في مذكراتو المسمية المنشكرة تحت عنكاف 
". مغامرات في حرفة السينما"

A-picture 

كىك مصطمح مستمد مف الحقيقة  ،إنتاج سينمائي رئيس بميزانية كبيرة( آ)
حدة كاف أمران عاديان كشائعان، حيث كاف عرض فيمميف ركائييف دفعة كا( ب)بأف 
يستقطب االىتماـ األكبر، بينما يعتبر فيمـ ( الفيمـ الركائي الرئيسي) A-pictureفيمـ 

B-picture  ثانكيان. 
A wind 

مكجكدة الثقكب فإذا كانت . الخاـالتصكير  فيمـمصطمح يشير إلى كيفية تثقيب 
إذا كنت تحمؿ الفيمـ أمامؾ ثـ )بدايتو عمى الجية اليمنى كشريط التصكير مازاؿ في 

، أما إذا كانت الثقكب في الجية  A windفيذا يعني أنو ( تقـك بكٌره مف األعمى
. B windاليسرل، فيذا يعني أنو ممفكؼ مف نيايتو، أم 

Aardman 

شركة أفبلـ رسـك متحركة ناجحة جدان تتخذ مف بريستكؿ مقران ": آردماف"شركة 
كىذه الشركة معركفة . باستعماؿ النماذج المدائنية بدالن مف الرسـكليا، كىي متخصصة 

عزاء : "كحازا عمى جائزة األكسكار( نيؾ بارؾ)بإنتاج فيمميف قصيريف ىزلييف لممخرج 
". السركاؿ الخطأ"ك" الفضاء مخمكؽ

Aaton 

بالرغـ مف كؿ . مف كاميرات التصكيرلسمسمة االسـ التجارم ": آتكف"كاميرات 
اليسارية كنقده البلذع ألية مكاد إعبلنية تظير في أفبلمو، ( اف لكؾ غكدارج)شككؾ 

مف أجؿ التركيج الدعائي لكاميرا ثانية  "آتكف"ظير ذات مرة في إعبلف تجارم لكاميرا 
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مف الشركة أف تطكرىا ألغراضو التصكيرية، كىي ( غكدار)محمكلة باليد كاف قد طمب 
.  Aaton 8-35كاميرا 

aberration 

صطمح عاـ يطمؽ عمى أم عيب مكجكد في عدسة التصكير ينتج عنو صكرة ـ
. مشكىة

Above - the-line 

مصطمح يعني حرفيان كمفة الفيمـ قبؿ بدء التصكير بحيث تشمؿ ىذه الكمفة 
. األجكر المتفؽ عمييا مع كاتب السيناريك كالمخرج كالممثميف األساسييف كالمنتجيف

ؿ بما أنيا تشمؿ ركاتب طاقـ الفيمـ كأجكر المنشأة التي تككف ىذه الكمفة أحيانان أؽ)
كما أف ىذا المصطمح (. سيجرم فييا التصكير كغيرىا مف المصاريؼ البسيطة

يستخدـ عمى نطاؽ كاسع في ىكليككد لمتمييز بيف األعضاء المبدعيف في إنتاج 
كفنيي سينمائي معيف كبيف باقي األشخاص العامميف في مجاالت ذات مستكل أدنى، 

. المكنتاج كالمصكريف
abrasions 

مصطمح شائع لئلشارة إلى الخدكش الصغيرة المكجكدة عمى سطح الفيمـ التي 
غالبان تحدث دكف قصد، مع أنو أحيانان يتـ إحداث تمؾ الخدكش عمدان إلكساب الفيمـ 
اؿ مظيران يدؿ عمى أنو فيمـ قديـ أك إلضفاء المظير الغرائبي عمى الفيمـ كما ىك الح

. ُٓٗٗالصادر عاـ " سبعة"في التتمة السينمائية الشييرة لفيمـ 
absolute film 

بالرغـ مف اإلرباؾ الناجـ عف تبادؿ استعماؿ ىذا المصطمح في : الفيمـ المجرد
، عبلكة عمى االستعماؿ غير (abstract film)بعض األحياف مع مصطمح الفيمـ التجريدم 

، كمع بعض (كككتك)ك( بنككيؿ)مع األفبلـ المبكرة  لػ  "الفيمـ المجرد"الصحيح لمصطمح 
شبو التسجيمية الصادرة في أكاخر العشرينيات، يمكف القكؿ بأف ( كالتر ركتماف)أفبلـ 

يشير إلى مجمكعة األفبلـ التجريدية الصامتة الصادرة في ألمانيا في " الفيمـ المجرد"
. كغيرىما( ىانس ريختر)ك( إيغمينغ فايكنغ)مطمع القرف العشريف عمى يد مخرجيف أمثاؿ 

" السيمفكنية المائمة"استعمؿ أسمكب كضٍع الرسكمات عمى لفائؼ إلنتاج ( إيغمينغ)فػ 
إلى بث الحركة في أشكاؿ مف قصاصات كرقية ( ريختر)، بينما لجأ (ُِِٗ-َُِٗ)

كاستمر باتباع ىذا األسمكب في ( ُِٓٗ-ُُِٗ" )ِٓك  ِّك  ُِاإليقاع "مف أجؿ 

2م -السينما الناطقة   
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أشباح "ك( ُِٖٗ-ُِٕٗ" )االنتفاخ"ك( ُِٔٗ" )دراسة سينمائية"ؿ مشابية مثؿ أعما
، الذم نجد فيو األشياء المكجكدة في الحياة اليكمية تقيـ ثكرة في مكسيقى " قبؿ اإلفطار

أكسكار )لكف كضكح ىذا المصطمح تبلشى كبات غامضان عندما قاـ (. ىيندميث)
أثناء تنفيذ أعمالو ( absolute film study" )المجرددراسة الفيمـ "بصياغة عبارة ( فيشينغر

في مرحمة السينما الناطقة مف أجؿ تحكيؿ النماذج الفيممية الراقصة إلى مكسيقى، كىك 
ثـ زاد ". فنتازيا"ضمف فيممو ( باخ)في مقطع ( ديزني)أسمكب اتبعو، أك باألحرل جٌممو 

نمائييف باستعماؿ ىذا المصطمح الغمكض أكثر فأكثر عندما بدأ عدد مف الباحثيف السي
، عمى سبيؿ المثاؿ، استعمؿ (بيبل باالتز)فالكاتب الينغارم . بما يناسب غاياتيـ

( ُْٖٗ" )الشخصية كنمك الفف الجديد: نظرية الفيمـ"في كتابو " الفيمـ المجرد"مصطمح 
. الـ ككؿلئلشارة إلى أم فيمـ مف األفبلـ الطميعية لمتعبير عف النظرة الشخصية نحك الع

abstract film 

يعكد تاريخ ىذا . أم فيمـ سينمائي خاؿو مف أية طبيعة مجازية: الفيمـ التجريدم
المصطمح إلى طميعة صناعة األفبلـ السينمائية في العشرينيات كىك مشتؽ مف الفف 

قد يككف الفيمـ التجريدم إما غير تمثيمي بشكؿ كامؿ أك مؤلؼ مف . التماثمي التجريدم
الجة مباشرة لفيمـ التصكير الجديد، كما ىك الحاؿ في أعماؿ معينة لمخرجيف مع( آ)

، أك ( ب)، أك (ستاف براكاج)ك( ليف لي)أمثاؿ  مف ( ج)مؤلؼ مف مجمكعة مف الرسـك
" الباليو الميكانيكية"مثؿ فيمـ ( د)صكر كرسـك بيانية معالجة بكاسطة الككمبيكتر، أك 

الذم يعٌد أكؿ فيمـ تجريدم جرل ( ُِْٗ( )مكرفيددلي )ك( فرناند ليجير)لممخرجيف 
. تصكيره بالكامؿ تحت ىذا البند كأفضؿ كأشير نمكذج عف ىذا الصنؼ مف األفبلـ

يحاكؿ الفيمـ التجريدم عادة ترتيب صكر لمجمكعة مف المكاد أك الكجكه أك غيرىا مف 
. غير ركائيةاألشياء التي يمكف التعرؼ عمييا كترتيبيا ضمف نماذج زمنية معقدة ك

تضـ قائمة أشير صانعي األفبلـ ، كيتمتع الفيمـ التجريدم بتاريخ ناجح كمزدىر
في عممو المعركؼ بتجانسو التصحيفي تحت ( مارسيؿ دك شامب)التجريدية كبلن مف 

( ُّٓٗ( )ليف لي)لممخرج " صندكؽ األلكاف"؛ "السينما المصابة بالضعؼ"عنكاف 
ـ يدكيان كبشكؿ غير مباشر عمى شريط التصكير، الذم قاـ فيو بتنفيذ بعض الرسك
" ِٕٗالقرص "؛ فيمـ (ُٖٓٗ" )المتطرفكف األحرار"كفيممو اآلخر الذم حمؿ عنكاف 

، "أفكار كمنكعات"ك" أرابسؾ"باإلضافة إلى فيمميو اآلخريف ( جيريميف دكالؾ)لممخرج 
( رم شكميتىف)؛ المخرج ُِٗٗ ك ُِٖٗعممان بأف ىذه األفبلـ الثبلثة صدرت بيف 

لعبة االنعكاس " الذم صكر انعكاسات داخؿ قطع زجاجية متحركة مف أجؿ فيممو



 -19- 

نكرماف )؛ المخرج (ُِٔٗ( )ماف رام)لممخرج " إيماؾ باكيا"؛ فيمـ (ُِٓٗ) "كالسرعة
كقد " )الكندم المجمس السينمائي الكطني"في بعض أعمالو المنتجة لصالح ( ماكبلريف

اثناف كثبلثكف فيممان قصيران عف غميف "ؿ مؤخران تحت عنكاف أعيد إحياء أحد تمؾ األعما
كما تتضمف ". ليختسبييؿ"في سمسمتو المعركفة باسـ ( مكىكلي ناجي)؛ كالمخرج "(غكلد

أكديسا "مف سمسمة " البكابة النجمية"بعض األفبلـ الركائية مشاىد تجريدية معينة، كفيمـ 
( النقيةالسينما : cinema-purانظر ". )ََُِالفضاء 

Academy  

فإنيا منسكبة باألصؿ ( Academy)أية عبارة في عالـ السينما مسبكقة بكممة 
 American Academy of)" األكاديمية األمريكية لفنكف كعمـك الصكر المتحركة"إلى ىيئة 

Motion Picture Arts and Sciences – AMPAS)  كاتخذت  ُِٕٗالتي تأسست عاـ
المعايير "باإلضافة إلى اإلشارة إلى المعايير الفنية المعركفة باسـ  بفرلي ىيمز مقران ليا،

كقد تأسست تمؾ الييئة مف أجؿ صانعي األفبلـ . (Academy standards)" األكاديمية
 :كمف أىـ تمؾ المعايير. كالعارضيف خبلؿ النصؼ األكؿ مف القرف العشريف تقريبان 

Academy aperture (جانب األكاديمية السينمائية األمريكية فتحة العدسة المحددة مف) ،
كىي نسبة العرض لبلرتفاع في فتحة عدسة الكاميرا أك فتحة جياز عرض األفبلـ 

 Academy؛ (aspect ratioانظر " )1.33:1النسبة األكاديمية "التي تعمؿ عمى تكليد 

leader  :لتصكير؛ كىي النيايات كالبدايات القياسية في النسخة المطبكعة مف شريط ا
Academy roll-off  أكAcademy curve  : المعيار الذم يحدد الحد األعمى لمترددات في

" األكاديمية األمريكية لفنكف كعمـك الصكر المتحركة"نالت . أنظمة الصكت السينمائية
شيرتيا الكاسعة مف خبلؿ التكزيع السنكم لجكائز األكاديمية المقدمة لئلنجازات الفنية 

معركفة بالنسبة لؤلشخاص " الجكائز األكاديمية"إف عبارة . لسينمائيةكالتقنية ا
". األكسكار"كىك جكائز أال المكجكديف خارج مجاؿ صناعة السينما باسـ أكثر شيكعان، 

accelerated motion  

األثر الناتج عف الحركة السريعة مف خبلؿ التصكير : الحركة المسٌرعة لمصكر
ة في الثانية الكاحدة، كمف ثـ عرض تمؾ الصكر صكركادر  ِْبنسبة أقؿ مف 

كعمى (. الحركة البطيئة) slow motionعكس ىذا المصطمح ىك . بالسرعة الطبيعية
يعتمد عمى ( مكنتاج التصكير بالحركة السريعة) accelerated montageىذا األساس فإف 

( montageانظر . )مكنتاج سريع بيدؼ خمؽ نكع مف اإلثارة كالتشكيؽ
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acceptance angle)  أو (  angle of acceptance 
كىي المنطقة التي تغطييا عدسة الكاميرا أك مقياس ضكء : زاكية القبكؿ

(  زاكية المشيد:  angle of viewانظر . )التصكير
ace 

. كاط َََُبمصباح استطاعتو ضكء كشاؼ 
ACE 

 American Cinema Editorsالشكؿ المختصر أك األحرؼ األكلى مف عبارة 
، كىي جمعية مينية لفنيي المكنتاج في الكاليات المتحدة (فنيك المكنتاج األمريكيكف)

 ACEلذلؾ عند اقتراف اختصار . عضكية َّٓكفييا حكالي  َُٓٗتأسست عاـ 
باسـ المكنتير في قائمة العامميف بفيمـ ما، فيذا يشير إلى أف ذلؾ المكنتير عضك في 

. ىذه الجمعية
acetate base (أو triacetate base أو safety film) 

عنصر أساس المادة غير القابمة لبلشتعاؿ نسبيان مف : عنصر أساس الخبلت
شريط التصكير الذم حٌؿ مكاف النكعية األرخص مف أفبلـ التصكير المحتكية عمى 

، ثـ أصبحت بعدىا ُُٓٗك  ُّٕٗعناصر النترات القابمة لبلشتعاؿ في الفترة بيف 
ىي أفبلـ التصكير  (acetate base) التي تحتكم عمى أساس الخبلت نةاألفبلـ اآلـ
(. بالرغـ مف استخداـ عناصر البكليستر مؤخران في أفبلـ التصكير)المستعممة القياسية 

فشريط التصكير يتألؼ مف ىذا العنصر باإلضافة إلى غبلؼ مف الطبقة الحساسة 
ة مف تركيب الخبلت باإلضافة إلى يعني مادة الممح المككف acetateكمصطمح . لمضكء

في المغة  (acetate)كقد شاع استخداـ تمؾ الكممة . مادة قمكية أك عنصر أساس المعدف
نترات " ُِٕٗعاـ ( فارادام)اكتشؼ حيف اإلنكميزية منذ أكائؿ القرف التاسع عشر 

". خبلت الرصاص"ك" الزئبؽ
Acey - Deucey 

، كىك مصباح صغير peanut lightػ االسـ السابؽ ؿ": ديكسي –آسي "مصباح 
كاط قامت بإنتاجو شركة  ََِبممبة استطاعتيا ( فريزنيؿ)كبسيط يدعى مصباح 

. "ديكسي –آسي "
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achromatic lens 

كىي عدسة جرل تصحيحيا كي يتسنى ليا تركيز كؿ : العدسة األكركماتية
ة مف الكممة المشتؽ( أكركماتي)كقد تـ استخداـ صفة . األلكاف عمى النقطة نفسيا

في مجاؿ العمـك البصرية منذ أكاسط القرف السابع ( عديـ المكف) achromatosاليكنانية 
ران مف تمسككب ملقد استفدت كث: "ُٕٔٔذات مرة عاـ ( ماتيؿ)عشر، حيث قاؿ 
(. كاسر لمضكء دكف تحميمو)أكركماتي جيد 

actinicity 

لتصكير عند تعرضو مصطمح فني يشير إلى نسبة الضكء المسجؿ عمى شريط ا
، ثـ تمت صياغة ذلؾ (أشعة) aktinكالمصطمح مشتؽ أصبلن مف المفظة اليكنانية . لمنكر

المستمدة مف )الخاصية أك القدرة المشعة : المصطمح في أكاسط القرف التاسع عشر كمفاده
. عمى إحداث التغييرات الكيميائية كخصكصان في مجاؿ التصكير الضكئي( أشعة الشمس

action 

كتعني العمؿ أك الفعؿ، كىي مشتقة  action-emكممة ذات أصؿ فرنسي كالتيني 
اقتبست المغة اإلنكميزية تمؾ الكممة بمعاف . بالفرنسية( يعمؿ) agereأيضان مف فعؿ 

كأمر يكجيو المخرج إلى ممثميو لمبدء ( ُ: )مختمفة في أكاخر القرف الرابع عشر
لمغة اإلنكميزية بأكؿ مثاؿ عف استعماؿ ىذه  استشيد قامكس أكسفكرد. بتصكير المشيد

: "صناعة الصكر المتحركة"بعنكاف  ُُْٗيعكد تاريخو إلى كتاب صدر عاـ الكممة 
باشركا "كبعد لحظة صدر أمر .. بدأ المصكر بتشغيؿ كاميرتو كاستعد الممثمكف "

. آ.ؼإ)لمؤلفو " الصكر المتحركة"لعؿ المثاؿ الثاني المأخكذ مف كتاب "..(. العمؿ
ىك أقرب لؤلمر ..!!..( ىيا ابدأ! كاميرا! باشر! جاىز)..  ُِّٗعاـ ( تالبكت

كما !". باشر.. كاميرا .. ضكء : "الثبلثي المعركؼ لكؿ مف يتحدث المغة اإلنكميزية
تمقي األمر  دما يفعمو الممثمكف عف( ِ: )عمى معاف متعددة أيضان   actionتنطكم كممة 

في مجاؿ المسرح بدءان مف أكائؿ القرف السابع " أكشف"ة استخدمت كمـ –بالمباشرة 
كاف مظيرىا خبلؿ العمؿ (: "بيغنكؿ)ألداء الممثمة ( ستيؿ)عشر كما كصؼ ذلؾ 

(action ) األطكؿ الذم سيؤدم الكصمة المشيدية ( ّ)؛ (َُُٕ" )بأكممو رائعان كجميبلن
حياة التي يتـ تصكيرىا الحركات الفعمية النابضة باؿ( ْ)فيو ىذا المشيد دكر معيف؛ 
صكر الفيمـ المميزة عف الصكت المسجؿ في الفيمـ ( ٓ)بعكس مشاىد الحكار؛ أك 

.  الخ.. قصة الفيمـ( ٔ)؛ أك (APOانظر )
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( محكر العمؿ) action axis: ما يمي actionالمقركنة بكممة  المصطمحاتكتضـ 
نتاج سمسمة مشيدية بطريقة مك: action cutting؛ "(الخط الكىمي" imaginary lineراجع )

يظير فييا الفعؿ انسيابيان كطبيعيان لدرجة يعتقد فييا المتفرج بأف ىذا الفعؿ مستمر 
فيمـ يعرض (: أفبلـ الحركة) action filmكنادران ما يبلحظ تنفيذ أم عمؿ مكنتاجي؛ 

ت السيما إذا كاف –العراؾ كالمطاردات كاالنفجارات كأعماؿ المجازفيف كمغامراتيـ 
صكرة : action still؛ (تزينغرراكأرنكلد ش)تكاليؼ إنتاج الفيمـ مرتفعة جدان كأفبلـ 

فكتكغرافية مأخكذة مباشرة مف نيجاتيؼ فيمـ التصكير بعكس النكع القياسي لمقطة 
.  الدعائية التي يمتقطيا المصكر الفكتكغرافي

Actors Studio 

، كىك أسمكب "التمثيؿ المنيجي"فرقة نيكيكرؾ التي تمارس ": ليفثاستكديك المـ"
-ُّٖٔ( )قسطنطيف سيرغييفيتش ستانيسبلفسكي)طبيعي تـ استمياـ مصدره باألصؿ مف 

: ، ثـ اكتسب ىذا األسمكب شيرة عالمية بأداء ممثميف يتمتعاف بالكاريزما كالجاذبية(ُّٖٗ
( رركد شيؼ": )مكنتغمرم كميفت"، أك عمى يد ممثمي (مارلكف براندك)ك( جيمس ديف)
( إيميا كازاف)مف جانب  ُْٕٗعاـ " استكديك الممثميف"تأسس . كغيرىما( أنتكني ككيف)ك
 Actors Studio، أما االستكديك المكازم لو في كاليفكرنيا كالذم حمؿ اسـ (شيريؿ كراكفكرد)ك

West (استكديك الممثميف الغربي ) ُٔٔٗفقد تأسس عاـ .
ACTT 

اتحاد ) Association of Cinematograph, Television and Allied Techniciansاختصار
. ُُّٗنقابة لمسينمائييف البريطانييف تأسست عاـ  ، كىي(الفنييف السينمائييف كالتمفزيكنييف

actual sound 

الصكت المسمكع الناتج عف مصدر مف الشاشة مباشرة ( ُ: )الصكت الفعمي
لـ بعكس باقي أنكاع األصكات الكاميرا أثناء تصكير الفيعدسة أك مف مصدر بعيد عف 

( ِ)المكجكدة في الفيمـ، مثؿ التسجيؿ المكسيقي كالسرد كما شابو، كبشكؿ أدؽ 
. الصكت المسجؿ أثناء التصكير كليس الصكت المضاؼ الحقان عمى الفيمـ

actualités 

المكرسة لمنشاطات ( لكميير)عنكاف األفبلـ القصيرة التي صنعيا األشقاء 
ياة، كالمقصكد بذلؾ بدايات الشكؿ السينمائي كبدايات الفيمـ التسجيمي الكاقعية في الح

كقد شؽ ىذا المصطمح طريقو إلى المغة اإلنكميزية في غضكف سنكات . أك الكثائقي
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بدأت األفبلـ السينمائية : "قائبلن  ُِٗٗعاـ ( كيميامز. جي. إتش)قميمة حيث أفاد 
". األحداث الجارية باألفبلـ القصيرة الكاقعية التي تسجؿ كقائع

acutance 

كىي كممة مشتقة مف البلتينية كتعني ىنا القياس . كضكح كحٌدة معالـ الصكرة
أداة :  densitometryراجع . )العممي لدرجة كضكح أك حٌدة المعالـ في صكرة فكتكغرافية

فكتكغرافية كيربائية تستعمؿ لقياس كثافة الصكرة، أم قياس درجة حرارة ضعؼ 
 (.في الصكرة مف حيث كثافة البقع الداكنة الشفافية

adaptation 

الفيمـ المستكحى مف ركاية أك مسرحية أك مقالة أك غيرىا مف : الفيمـ المقتبس
. المصادر غير السينمائية أك مقتبس عنيا أك منسكب إلييا

additive process 

ء التصكير السينمائي الممكف حيث كانت تضاؼ األضكا: العممية اإلضافية
الحمراء كالخضراء كالزرقاء إلى األفبلـ المصكرة بالمكنيف األبيض كاألسكد، ثـ حمت 

". األلكاف طرحعممية "مكانيا عممية متطكرة تدعى 
advance (أو sound advance) 

الصكر بحيث تسبؽ الصكرة التسجيؿ الصكتي إطارات المسافة التي تقاس بعدد 
تختمؼ . افؽ خبلؿ عممية تزامف الصكت كالصكرةعندما تمتقي الصكر باألصكات بشكؿ متك

ممـ، عمى سبيؿ المثاؿ، يككف الصكت البصرم  ّٓففي فيمـ  –ىذه العممية مف شكؿ آلخر 
 ُٔممـ يككف الصكت متقدمان بمسافة  ُٔ، كفي فيمـ كادر ُِإلى  َِمتقدمان بمسافة 

 (عرضلصكرة في جياز اؿاتزامف الصكت ك:  projection syncانظر ) .كادر
aerial-image photography 

عممية بصرية يتـ فييا ىٌز صكرة معينة أماـ المرآة كمف ثـ إعادة التركيز عمييا 
العناكيف بحيث تككف تحت منضدة إعداد الرسـك المتحركة كتصكيرىا ثانية مع 

لقطة جكية يتـ تصكيرىا مف طائرة عادية ) Aerial shot. الرسـك المتحركةكالتعميقات ك
كقد تـ تطكير حكامؿ عبر السنكات القميمة الماضية لتثبيت الكاميرات . عمكديةأك 

راجع عمى سبيؿ . عمييا بحيث اكتسبت المقطات الجكية انسيابية لـ يسبؽ ليا مثيؿ
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" رجؿ الحمكل"المثاؿ المشيد االفتتاحي كقائمة أسماء الممثميف في فيمـ الرعب 
 (.برنارد ركز)لممخرج ( ُِٗٗ)

AFI 

American Film Institute (المعيد السينمائي األمريكي) كىك ىيئة تؤدم ،
تأسس ىذا المعيد . الكظائؼ نفسيا التي يقدميا المعيد السينمائي البريطاني في إنجمترا

يقـك المعيد السينمائي . بتمكيؿ مف الييئة الكطنية لمتبرعات الفنية ُٕٔٗعاـ 
لى استرجاع النسخ المطبكعة مف األمريكي بحفظ أرشيؼ سينمائي كبير كيعمؿ ع

يتخذ المعيد . قدـ الدعـ لصانعي األفبلـ الناشئيفماألفبلـ كينفذ الدراسات كاألبحاث ك
مع أف مركز الدراسات السينمائية المتطكرة التابع لو يقع في بيفرلي )كاشنطف مقران لو 

يف كما يصدر المعيد مجمة ليا قاعدة كاسعة مف القراء غير المتخصص(. ىيمز
".  الفيمـ األمريكي"بالسينما تدعى 

agent  

، أم رجؿ األعماؿ الذم يمثؿ المصالح "ككيؿ"المعنى البسيط ليذه الكممة ىك 
. لقاء الحصكؿ عمى نسبة مف الرسـك –مثؿ مخرج أك مؤلؼ  –التجارية لزبكف مبدع 

ا مف معاف سابقة حيث كاف فيو" ككيؿ"تطكر ىذا المعنى التجارم الحديث لكممة 
بدأت تمؾ المعاني بالظيكر في المغة اإلنكميزية . إما مبعكثان أك مضيفان أك نائبان " الككيؿ"

في أكاخر القرف السادس عشر، لكف ىذا الكصؼ العادم ال ينصؼ بعض الككبلء أك 
اإلدارة اإلبداعية "ك" ككالة الفنانيف المبدعيف"الككاالت التي تتمتع بنفكذ كبير مثؿ 

نظاـ "دأت تمارس نشاطيا في صناعة األفبلـ األمريكية منذ اضمحبلؿ التي ب" الدكلية
كغيرىا مف المجبلت السينمائية لكائحيا " بريميير"عندما تصدر مجمة . "االستكديك

اسـ مف أكثر األشخاص نفكذان كقكة في  ََِأك  ََُأك  َٓالسنكية التي تضـ 
مايكؿ )لكائح، مثؿ الككيؿ صناعة السينما، تكاد تتصدر بعض أسماء الككبلء تمؾ اؿ

(. جيؼ بيرغ)كالككيؿ ( أكفيتز
Agfacolor  

ـ ابتكاره في ألمانيا حكالي سمس تنظاـ ألكاف بتدرج ": أغفاككلكر"نظاـ ألكاف 
" أغفا فيممفابريؾ"لكنو لـ ييطرح لبلستعماؿ التجارم إال عف طريؽ شركة  َُٖٗعاـ 
ؿ الحرب العالمية الثانية حيف ثـ جرل تطكير ىذا النظاـ المكني خبل. ُّٔٗعاـ 

ثـ أخذ (. ُّْٗ) "مانشياكزف"ك( ُْٓٗ) "ككلبيرغ"أفبلـ مثؿ استخدـ في تصكير 
كأساس لمنظاـ السكفيتي المماثؿ في مجاؿ " كلكرأغفاؾ"السكفييت إباف الحرب نظاـ 
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لشرقية عيرؼ أيضان باسـ اكفي ألمانيا " )كككلكرسكؼ"األلكاف تحت اسـ 
 ".كلكرأنسكك ؾ"أما في أمريكا جرل تطكير ىذا النظاـ إلى "(. كلكرأكرفكؾ"

AIP 

الشركة السينمائية األمريكية ) American International Picturesاختصار 
لمتخصص في تكزيع  ُْٓٗعاـ ( آرككؼ. صمكئيؿ زد)التي أسسيا ( الدكلية

العنؼ التي تعتمد عمى المشاىد اإلباحية أك  المنخفضةاألفبلـ ذات الميزانية 
، باإلضافة إلى تكزيع أفبلـ الرعب كأفبلـ (exploitation movies) لجذب الجميكر

يرتبط اسـ تمؾ الشركة حاليان بأعماؿ المنتج كالمخرج . الدراجات النارية كما شابو
المعركؼ بغزارة إصداراتو كالسيما مكجة أفبلمو التي اعتمدت ( كرمافؾركجر )

ديمجت ىذه الشركة (. فنسنت برايس)طكلة الممثؿ كب( إدغار أالف بك)عمى كتابات 
أكريكف لئلنتاج "ثـ أصبحت فيما بعد جزءان مف شركة  "فيممكايز"مع  ُٕٗٗعاـ 

". السينمائي
aleatory  

. أسمكب يعتمد عمى الحظ كالمصادفة أكثر مف اعتماده عمى التخطيط المسبؽ
كعمى نحك أقؿ نسبيان في  يشيع استخداـ ىذه الكممة في المجاؿ السينمائي بشكؿ عاـ

فنكف القرف العشريف التي تعتمد عمى الجميكر في المقاـ األكؿ مع أف بعض 
يدة التي تكاجييـ مصادفة أثناء التصكير أك داكتشاؼ األمكر الج يحبذكفالمخرجيف 

 ( –أندم ككرىكؿ)كأفبلـ  " –السينما الطميعية"تنفيذ المكنتاج أك غيرىا مف إنتاجات 
عادة بالمغامرة كاعتمادىا عمى الحظ في تحقيؽ النجاح مع أنو ينبغي عدـ تتسـ التي 

فإف ( بيتر بكغدانكفيتش)االستيانة بمكضكع الحظ في صناعة األفبلـ، كحسب رأم 
قد قاـ ذات مرة بتعريؼ المخرج عمى أنو شخص يتركز عممو عمى ( أكرسكف كيمز)

. ترأس سمسمة مف األحداث كالمصادفات
aliasing   

(  computer graphicsنظر ا)
Allefex  

جياز متعدد االستعماالت يطمؽ األصكات كيستعمؿ إلضفاء عنصر اإلثارة 
.  أثناء عرض األفبلـ أياـ السينما الصامتة
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Allied Artists Productions; Allied Artists Pictures Corporation  

األمريكية التي شركة اإلنتاج السينمائي ": شركة آاليد آرتيستس بركدكشنز
كمفة ذات ـكي تتناكؿ األفبلـ اؿ" مكنكغراـ"كفرع ثانكم لشركة  ُْٔٗتأسست عاـ 

.  الجكدة العالية التي يتـ إنتاجيا في استكديكىات األفبلـ ذات الميزانية المتكسطة
Alligator clamps  

(  gatorراجع )
allusion  

(  hommageراجع )
ambient light  

تصريؼ    -ambientemمشتقة مف البلتينية   ambientمة كؿ: الضكء المحيط
يشير المصطمح ككؿ إلى الضكء العاـ المنتشر (. يجكؿ)  ambireمف اسـ المفعكؿ 
ىي أصكات   ambient noise, ambient soundكعمى ىذا األساس فإف . ضمف المشيد

س الصكتي الضجيج المختمفة المكجكدة في خمفية المشيد كالتي تضفي الحياة كالح
.  عمى المشيد

American loop  

(  Latham loop انظر)
American montage  

نكع مف تقنية االختزاؿ التي تستند إلى تركيب المقطات فكؽ : المكنتاج األمريكي
انتشرت ىذه التقنية . كالصكر المتبلشية بالتدريجكالقطع المكنتاجي المفاجئ بعضيا 

لكنيا ماتزاؿ )ادرة في الثبلثينيات كاألربعينيات بشكؿ رئيس في أفبلـ ىكليككد الص
فالمكنتاج األمريكي  يقـك بضغط الزماف كالمكاف كالفعؿ (. شائعة االستخداـ حتى اآلف

كلعؿ أفضؿ األمثمة عمى اتباع تمؾ . كتحكيمو إلى سمسمة مشيدية سريعة كقصيرة
سرعة أك انتشار التقنية نممسيا حيف تتسمؽ مينة االستعراض سمـ الشيرة كالمجد ب

الرعب في المدينة جٌراء ىيمنة رجاؿ العصابات أك حيف ينتاب بطؿ الفيمـ كابكسه يرل 
..  فيو مستقبمو المحتمؿ

American shot  

(  two-shot انظر)
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anaglyph process,  anaglyphic process  

ؼ العمؿ تقنية قديمة ثبلثية األبعاد استخدمت في العشرينيات كالثبلثينيات لكف تكؽ
بيذا األثر البصرم كانت الستمتاع البلزمة ؿ( anaglyphoscopes)بيا ألف النظارات الممكنة 

اشتقت ىذه المفردة . لعيف كألنيا لـ تتمكف مف تكليد صكر ممكنة بشكؿ كامؿمرىقة ؿ
كالتي أدخمت إلى المغة اإلنكميزية في ( نقش طفيؼ البركز)  anaglyphالسينمائية مف كممة 

  anaglypheك . القرف السابع عشر مف أجؿ تصميـ الزخارؼ ذات البركز الطفيؼ أكاسط
  anaglyph-eimكممة يكنانية تعني العمؿ في النقش النافر ببركز ضئيؿ، كمف الفعؿ 

كرؽ الجدراف ذك )  anaglyptaكممة مف كيتضح لنا المعنى أكثر ( يجٌكؼ أك ينقش)
بإصدار سمسمة مف األفبلـ القصيرة " ارامكنتب"قامت استكديكىات (. الزخارؼ النافرة

المنتجة باستخداـ ىذه التقنية ثبلثية األبعاد في العشرينيات كأطمؽ عمييا اسـ 
في إنتاج ىذا النمط  MGMأما النسخة المعدلة التي اتبعتيا استكديكىات ". زببلستيغراـ"

 . Audioscopics( أكديكسككبيكس)مف األفبلـ أطمؽ عمييا اسـ 
analogue image synthesis (أو video synthesis)  

عممية غرافية تنفذ عف : الفيديك االصطناعيالصكرة االصطناعية التماثمية؛ 
 analogueطريؽ الككمبيكتر تستطيع تكليد أشكاؿ متحركة أك مجردة أك تماثمية؛ 

recording (التسجيؿ التماثمي): طريقة لتسجيؿ الصكت باستخداـ طرؽ غير رقمية؛ 
.  تسجيؿ األصكات البصرية أك الممغنطة

analytic projector  

. ممـ يستطيع تجميد الصكرة بيدؼ دراستيا عف كثب ُٔ حميميجياز عرض ت
anamorphic lens  

األداة الرئيسة المستخدمة في أساليب كتقنيات عديدة في : العدسة األنامكرفية
تقـك العدسة . كغيرىا الشاشة العريضة، بما فييا سينما سككب كسكبر سككب

األنامكرفية بضغط عرض الصكرة إلى نصؼ حجميا الطبيعي كي تتكافؽ مع إطار 
الصكرة؛ كما أف عممية عرض الصكرة عبر عدسة رافعة أخرل سيكلد صكرة لمشاشة 

كي تتسع لمتسجيؿ الصكتي   2.35:1أك بالنسبة األكثر شيكعان   2.55:1العريضة بنسبة 
، كعمى ىذا (شكؿ) morpheك ( أعمى) anaمشتقة مف اليكنانية  Anamorphic. البصرم

ىك عرض أك منظكر مشكه لمصكر ظير في بداية القرف  anamorphismاألساس فإف 
رسـ : "يعكد إلى القرف الثامف عشر anamorphosisأما تاريخ كممة . التاسع عشر
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ة مكسكعمف  –" األنمارفكسيس أك تشكيو الصكرة عمى سطح مخركط محٌدب
. ُُٕٓ-ُِٕٕ" تشيمبرز"

angel hair  

إحدل شعيرات أك خيكط شريط التصكير السينمائي الناتجة عف عممية الكشط 
. التي قد تحدث مصادفة بالتماس مع آلية الكاميرا أك جياز عرض األفبلـ

angle  

كممة فرنسية كأصميا التيني دخمت إلى المغة اإلنكميزية كأصبح استعماليا : زاكية
، أم المسار الذم ستتبعو الكاميرا في "زاكية الكاميرا"مجاؿ السينما لئلشارة إلى  شائع في

أشارت أكؿ . زاكية ىكلندية، كغيرىا –زاكية منخفضة  –زاكية مرتفعة : تصكير مكضكعيا
الكتب التي تتحدث عف صناعة األفبلـ إلى أف أنكاعان معينة مف المقطات البد أف تنقؿ 

لمقطة المأخكذة مف زاكية منخفضة ستجعؿ المادة المصكرة تييمف كا –معاف معينة أيضان 
 Angle of view .اع ىذا المعنى المباشربكلكف يجب تكخي الحذر في ات –عمى الجميكر 

لمبصر الذم تتمكف الكاميرا أك عدستيا ( عمكدماؿنادران أك )الخط األفقي : (زاكية الرؤية)
 ِٓممـ، عمى سبيؿ المثاؿ، تككف الزاكية  ّٓ ممـ كفيمـ َٓبالنسبة لعدسة . مف تحديده

العدسات ذات البعد البؤرم القصير تعطي زاكية أعرض لممشيد بعكس العدسات . درجة
إخراج مخطكط في سيناريك :  Angle on. ذات البعد البؤرم األبعد التي تعطي زاكية أضيؽ

الطريقة :  Angle-reverse-angle. التصكير يشير إلى تبديؿ زاكية الكاميرا لمقطة معينة
في تصكير محادثة تجرم بيف شخصيتيف بحيث يتقابؿ كجيا الممثميف مع المتعارؼ عمييا 

لقطة تأخذ : Angle shot. بعضيما، ككؿ لقطة جديدة تأخذ مف الزاكية المعاكسة لسابقتيا
. زاكية جديدة خبلؿ عمؿ مستمر

animal handler  

  (مدرب الحيكانات: wranglerراجع )
Animascope  

أسمكب رخيص في صنع الرسـك المتحركة يستعمؿ ممثميف عادييف ": أنيماسككب"
بطريقة تصكير أفبلـ الكرتكف التي تستخدـ نماذج كدمى كغيرىا مف يجرم تصكيرىـ 

.  بدالن مف الرسـك المعقدة السريعة بغرض إظيار الحركة المطمكبة األشكاؿ ثبلثية األبعاد
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Animatics  

ة المشيد المنجز باستعماؿ طرؽ الرسـك المتحركة كغالبان ما يجرم مسكدة نسخ
المجكء إلى ىذه المسكدات في إعداد األفبلـ التي تحتكم عمى مؤثرات خاصة باىظة 

. التكاليؼ
animated,  animation  

أصبح ىذا المصطمح في زمننا الحاضر مفيـك كمعركؼ : الرسـك المتحركة
ألفبلـ استعماؿ التصكير الفكتكغرافي ( ُ: )شير إلىعمى المستكل العالمي بأنو م

 أثربيدؼ خمؽ  الكرتكف التي تستخدـ نماذج كدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد
أك عف  أك األشياء القصاصات الكرقيةالحركة سكاء كاف ذلؾ بكجكد الرسـك كالنماذج ك

لى الرسـك في أفبلـ اإلشارة إ( ّ)الحركة نفسو؛  أثراإلشارة إلى ( ِ)؛ ىاطريؽ
ككممة . اإلشارة إلى المؤثرات الناتجة عف تكليد الصكر بالككمبيكتر( ْ)الكرتكف؛ 

animation  مشتقة أصبلن مف البلتينيةanimatus (المفعـ بالحياة ) كاليكنانيةanima 
بث ) animationأما المعاني المستخدمة قديمان لكممة (. عقؿ –ركح  –تنفس  –ىكاء )

فقد دخمت إلى المغة اإلنكميزية منذ أكاسط ( في شيء أك حيكية أك إلياـ كغيرىاالحياة 
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف استعماؿ المعنى  .القرف السادس عشر
الصادرة " ىاربر"ظير لممرة األكلى في المجمة األسبكعية  animationالسينمائي لكممة 

أفبلـ الكرتكف  –أت أفبلـ الكرتكف بالظيكر أيضان لقد بد: "ُُٓٗكانكف أكؿ  ُُفي 
كاف ىذا المصطمح يشير  ُُٗٗكلكف قبؿ حمكؿ ". المتحركة حسبما يطمؽ عمييا

كقد كتب . عمكمان إلى أم فيمـ بصكر متحركة كلـ يقتصر عمى أفبلـ الكرتكف فقط
إف الشيء الذم نعمؿ عمى كصفو بأنو تصكير : "ُُِٗعاـ ( تالبكت. آ.إؼ)

فالشيء الذم يحدث ىك أف شريطان . غرافي متحرؾ ليس متحركان عمى اإلطبلؽفكتك
أما المعنى ". يجرم تمريرىا بسرعة كبيرة أماـ العيف.. طكيبلن مف لقطات فكتكغرافية 
قد نجده في مصطمح مثؿ كاميرا حية  animationالحديث الذم تشير إليو كممة 

لتصكير أفبلـ الكرتكف التي تستخدـ ميرا كىي كا( rostum" ركستـك"أك كاميرا )متحركة 
مخطط المشيد :  animation layout؛  نماذج كدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد

جياز لتثبيت كتحريؾ الرسـك المتحركة :  animation standالذم سيتـ تفعيمو بالحركة؛ 
؛  ـك الناجـ عف كالز أثر:  animation zoomكتحديد مكاف الكاميرا المناسب لتمؾ الرسـك
الفناف الذم يصمـ فيمـ الرسـك :  animatorتصكير رسكمات يزداد حجميا أكثر فأكثر؛ 

كىي باألساس عبارة عف دمى :  animatronicsالمتحركة كغيرىا مف االستعماالت؛ 
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مصكرة لمخمكقات غريبة أك كحكش استخدمت عمى نطاؽ كاسع في أفبلـ الخياؿ 
، أك " ..(الحديقة الجكراسية"ك" حرب النجـك)"كأفبلـ الرعب  العممي النابضة بالحياة

 –إف تاريخ الرسـك المتحركة . تمعب دكر الحيكانات في بعض األفبلـ الترفييية الخفيفة
التي تضـ بيف طياتيا كافة األنماط الغريبة أك البلعقبلنية كاألعماؿ الجميمة 

اسات مطكلة جدان كمجمدات كثيرة معقد جدان لدرجة تتطمب در –كالسينمائية الدقيقة 
كسنذكر في ىذا السياؽ عددان مف أسماء مبتكرم . حتى نككف منصفيف في تحميميا

ستيكارت . ج: )الرسـك المتحركة سكاء الراحميف منيـ أك الذيف مايزالكف عمى قيد الحياة
 صكر فكاىية لكجكه"الذم يعد أكؿ مؤلؼ لمرسـك المتحركة مف خبلؿ فيممو ( ببلكتكف
باإلضافة إلى  َُٗٗ" الديناصكر غيرتي"في فيمـ ( كينسكر ماكام)؛ َُٔٗ" ىزلية

ماكس )؛ ُُٖٗ" غرؽ لكزيتانيا"أكؿ فيمـ رسـك متحركة طكيؿ أثار القمؽ كحمؿ عنكاف 
بات )؛ "القطة المجنكنة(: "جكرج ىيريماف)؛ "بكبام"ك" بيتي بكب"في أفبلـ ( فميشر

تيكي )ك( تشؾ جكنز)ك( أكب آيكركس)ك( ديزنيكالت )؛ "القط فيميكس(: "سكليفاف
؛ "تـك كجيرم(: "جكزيؼ باربيرا)ك( كيمياـ حنا)الرائع؛ " حظيرة كالت ديزني(: "أفرم

ريتشارد )ك( باتشمر)ك( ىاالس)ك( بكؿ غريمكلت)؛ "ككدم نقار الخشب(: "كالتر النتز)
( جيرم ترنكا)ك( كارؿ زيماف)ك( كاليرياف بكركتجيؾ)ك( بكب غكدفرام)ك( كيميامز

( ليس فبلكردام)ك( األشقاء ككام)ك( مات غركيننغ)ك( دكف بمكث)ك( رالؼ باكشي)ك
.. كغيرىـ 

Anscolo Color  

األمريكية " أنسكك"عمى يد شركة  ُُْٗعممية تمكيف أساسية بدأ استعماليا منذ 
 لكف ىذه العممية تـ استبداليا فيما بعد. َُٖٗلتصنيع األفبلـ كالتي تأسست عاـ 

(. Agfacolorانظر ) Anscochromeبعممية فيممية عكسية تدعى 
answer print (أو trial composite, trial print, approval print)  

الطبعة األكلى المستخرجة مف نيجاتيؼ فيمـ التصكير بعد مكنتاجو، كىي 
 النسخة التي تعرض عمى منتجي الفيمـ كالحصكؿ عمى مكافقتيـ قبؿ إصدار الفيمـ

بحيث تقترف ىذه الطبعة مف الفيمـ بتصحيح اإلضاءة كاأللكاف كالتزامف بيف الصكت 
كمف الشائع استخراج عدة طبعات مف ىذا النكع إلى أف تحظى إحداىا . كالصكرة

يعيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية تاريخ استعماؿ المصطمح ألكؿ . برضى المنتجيف
. َُْٗمرة إلى عاـ 
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anticipatory camera,  anticipatory setup  

. لقطة تبدأ قبؿ بدء الحدث الرئيس في الفيمـ
Anti - halation backing  

الطبقة الماصة لمضكء التي تكضع عمى الكجو الخمفي : عكس التجاكز الضكئي
انظر . )لشريط التصكير بيدؼ منع انعكاس الضكء عمى السطح الحساس لمضكء

halation .)
aperture  

لتي يعبرىا الضكء قبؿ دخكلو إلى العدسة أك إلى الكاميرا أك جياز الفتحة ا
كمنيا  aperturaكالكممة مشتقة مف أصؿ التيني . عرض األفبلـ أك إلى الطابعة

aperire (يفتح .)بفتحة … لقد شاىدت : "يعكد استخداـ ىذه المفردة إلى زمف بعيد
كما ذكر تقرير (. ُْٔٔ).." ضعؼ  َٓأك  َْكاحدة مف نظارتي العينية أكثر مف 

يتـ التقاط الصكر الفكتكغرافية التي تعكس المظير المدكر : "ُٕٖٗتصكيرم عاـ 
". كالمحدب لمصكر الفكتكغرافية بكاسطة عدسات ذات فتحة بؤرية كاسعة

APO  

Action Print Only :النسخة المطبكعة مف شريط التصكير بدكف التسجيؿ الصكتي .
apochromatic lens  

. متطكر مف العدسة األكركماتية شكؿ
apple box  

صندكؽ يضع الممثؿ أك جسـ معيف ضمف إطار إلى مصطمح عامي يشير 
الصكرة باالرتفاع المناسب، مثؿ محاكلة إظيار الممثؿ القصير كي يبدك أطكؿ مف 

× بكصة  ِْتبمغ أبعاد الصندكؽ الحديث المصنع خصيصان ليذا لغرض . الممثمة
(. pancakeك  half appleانظر . )ةبكص ٖ× بكصة  ُْ

approach 

. حركة الكاميرا كاتجاىيا نحك الممثؿ أك المادة المصكرة
archival film  

أرشيفية تتألؼ عادة مف  ةفيمـ مصنكع كميان مف مقاطع تصكيرم: فيمـ أرشيفي
مشتؽ باألصؿ مف " الفيمـ األرشيفي"كمصطمح . بكرات شرائط تصكير قديمة كغيرىا
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. archeionكمف اليكنانية  archium, archivumكمف البلتينية  archiveك archifية الفرنس
األرشيؼ "كعمى سبيؿ المثاؿ فإف . كتعني ىذه الكممة مكتب حككمي أك دار قضائي

عمى األفبلـ  مال يحتك( ُّٓٗالذم تأسس عاـ )في بريطانيا " السينمائي الكطني
نما تتكفر فيو أيضان الصكر الضك ئية الثابتة كسيناريك األفبلـ كغيرىا مف أشكاؿ فقط، كا 

 Cinémathèque Francaiseكمف أشير األرشيفات السينمائية ىناؾ . الكثائؽ ذات الصمة
كأرشيؼ الباسيفيؾ السينمائي في بيركمي كالمكتبة ( األرشيؼ السينمائي الفرنسي)

(. .V.G.I.K)السينمائية في مكسكك 
arch lamp  

صباح ساطع جدان يستعمؿ إلنارة مكاقع التصكير أك عرض ـ: مسالمصباح القك
تعكد تسمية ىذا المصباح إلى الشكؿ الضكئي الناتج بيف قطبيف كيربائييف . الصكر

(arcum تعني بالبلتينية قكس أك منحنى) إف األقطاب (: "السير ىمفرم ديفي)، كقد كتب
" مف الضكء الكيربائي ان دأك عمك ان قكس تٍحًدثالمتصمة ببعضيا بكاسطة الفحـ الحجرم 

(ُُِٖ .)Arch out!  : عبارة تعني األمر الذم يكجيو المخرج إلى الممثؿ كي يمر أماـ
الكاميرا بحركة قكسية، أك أمر مكجو إلى المصكريف كراء الكاميرا المحمكلة عمى منصة 

ر لقطة تدك:  Arch shot. بعجبلت لممركر أماـ الحدث الذم يجرم تصكيره بحركة قكسية
(. character arcانظر أيضان )حكؿ المادة التي يجرم تصكيرىا 

AromaRama  

المرئية -إحدل الحيؿ المتبعة إلضافة بيعدو شمي إلى التجربة الصكتية :"أركماراما"
بيدؼ إضفاء الجك عمى ( تشارلز كيس)ابتكر ىذه الخدعة مخترع يدعى . في السينما

لكف ىذه الطريقة لـ ". خمؼ الجدار العظيـ"اف بعنك ُٗٓٗالفيمـ التسجيمي الصادر عاـ 
بضخ الركائح إلى الجميكر عف طريؽ " أركماراما"تعمؿ طريقة . إلييا تشٌد الجميكر

(. Odorama, Smell-O-Vision, Todd-AQانظر . )فتحات تكييؼ اليكاء
Arriflex,  Arri  

السيما " يخترأرنكلد كر"كاميرات المرايا العاكسة صنعتيا شركة ألمانية اسميا 
ىذه . ُّٕٗالتي طيرحت في أسكاؽ اليبزغ عاـ  Arriflex 35 IICسمسمة كاميرات 

الكاميرا كغيرىا مف النماذج التي ظيرت الحقان ضمف ىذه السمسمة صغيرة الحجـ 
كمثيمتيا  Arriflex 16BLخصكصان كاميرا  –كسيمة الحمؿ كتعمؿ بكاسطة البطارية 

كىي أنكاع مناسبة ( blimpراجع )زكلة صكتيان ممـ، كىي كاميرات مع ّٓعيار 
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لمتسجيؿ مع التزامف الصكتي، عممان بأف ىذه الكاميرات حققت نجاحان كبيران سكاء في 
. األفبلـ التسجيمية أك األفبلـ الركائية الطكيمة

art department  

الفريؽ المسؤكؿ عف تصميـ بناء ديككر التصكير كقطع الديككر المنقكلة 
بمعزؿ عف اإلضاءة  –التي تساعد بمجمميا مف المياـ  المبلبس كغيرىاكحاكيات 

 art. عمى إكساب الفيمـ صفتو المرئية الخاصة بو أك مظيره العاـ –كأعماؿ التصكير 

director  : الشخص المسؤكؿ عف القسـ ( آ)المدير الفني، كىك مصطمح يعني إما
كىك الشخص المسؤكؿ فقط  حيث يككف ىناؾ مصمـ إنتاج منفصؿ،( ب)الفني، أك 

. عف ديككرات التصكير
art house  

صالة سينما متخصصة في عرض أفبلـ ذات صفات فنية خاصة : دار الفف
اشتيرت بيا سكاء كانت أفبلـ فنية أك مف نكع األفبلـ التجارية التي يستمتع بمشاىدتيا 

 cinéma)الفرنسي  كىذا المصطمح اإلنكميزم مماثؿ لنظيره. ركاد دكر الفف النمكذجييف

d’art et d’essai ) ظير في الكاليات المتحدة منذ بداية العقد الثاني في القرف العشريف
" خزانة الدكتكر كاليغارم"أكؿ عرض تجارم أمريكي لفيمـ ( مايكؿ ميندليف)حيف قدـ 

، ثـ شاع استخداـ ىذا المصطمح عمى نطاؽ أكسع في أكائؿ الخمسينيات (ُُٗٗ)
باستيراد كعرض األفبلـ األجنبية كاألفبلـ الطميعية إلى ( مكس فكغيؿآ)عندما بدأ 

تستخدـ ىذه العبارة كصفة مقترنة  .أمريكا في ظؿ غياب عممية تكزيعيا في بمد المنشأ
". أحد أفبلـ دكر الفف"باسـ مثؿ 

ASA (أو ASA Speed Rating)  

تمفة لقياس حساسية أكثر أنكاع شرائط التصكير تداكالن كالتي تتميز بتدرجات مخ
ازدادت مقدرة  ASAككمما ارتفعت نسبة . الطبقة الحساسة لمضكء في فيمـ التصكير
 Americanىك اختصار لعبارة  ASA. شريط التصكير عمى التجاكب مع الضكء

Standards Association (جمعية المقاييس األمريكية ) لكضع  َُّٗالتي تأست عاـ
ألفبلـ كالتصكير الضكئي الثابت كالتمفزيكف في فترة الحقة المقاييس كالمعايير الفنية ؿ

". المعيد األمريكي لممقاييس كالمعايير"ليصبح  ُٔٔٗكتبدؿ اسـ ىذه الجمعية عاـ 
كىناؾ . ىذه المقاييس كالمعايير يفيميا أبناء حرفة السينما في كؿ بقاع العالـ

. ISOك  DINتصنيفات أخرل لمقاييس مشابية تحت اسـ 
3م –السينما الناطقة   
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ASC  

(American Society for Cinematographers :) الجمعية األمريكية لممصكريف
في قائمة أسماء العامميف بالفيمـ تشير إلى   ASCإف ظيكر ىذه الحركؼ . السينمائييف

، عممان بأف االنتساب إلى (BSCقارف مع )أف مدير التصكير عضك في ىذه الجمعية 
. ف ال يككف إال عف طريؽ الدعكة فقطالجمعية األمريكية لممصكريف السينمائيي

ashcan  

نكع مف الضكء الصنعي الغامر الذم يكجو بطريقة تؤدم إلى إنارة مساحة ما 
. عمى نحك متناسؽ

aspect ratio  

كمف أكثر ىذه النسب شيكعان . نسبة عرض كارتفاع الصكرة السينمائية أك التمفزيكنية
األكاديمية األمريكية لفنكف كعمـك ) AMPAS تياحددالتي 1.33:1 ": النسبة األكاديمية"ىي 

بعد أف استميمت نسبة عرض كارتفاع الصكرة التي حددىا  ُِّٗعاـ ( الصكر المتحركة
أما نسبة الشاشة العريضة التي تطكرت في . في أفبلـ السينما الصامتة( إديسكف)باألصؿ 

 2.35:1ميايئتيا إلى نسبة ثـ تمت   2.55:1بدأت بػ ( anamorphic lensانظر )الخمسينيات 
الصكتي، كظيرت بعدىا نسب مختمفة لمشاشة  –كي تتبلئـ مع التسجيؿ البصرم 

بينما تبمغ النسبة في  2.2:1ممـ بالنسبة المحددة بػ  َٕكحاليان يتـ عرض أفبلـ . العريضة
انظر أيضان . )1.85:1ممـ غير األنامكرفية  ّٓالنسخ المطبكعة مف أفبلـ التصكير 

Cinemascope, dynamic frame, wide screen )
assemble,  assembly  

المرحمة األكلى في عممية المكنتاج، حيث يتـ اختيار أفضؿ المقطات كاقتطاعيا 
المرحمة . )كميا ضمف شكؿ حٌر يتكافؽ مع الشكؿ الذم يدكر في ذىف صانع األفبلـ

قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية  يشير. التالية ىي المكنتاج التقريبي، أم مسكدة المكنتاج
. ُْٗٗإلى أف أكؿ استعماؿ ليذه الكممة في ىذا المجاؿ كرد عاـ 

assistant cameraman  

الشخص الذم يقـك بتمقيـ كنزع شريط التصكير مف الكاميرا كتبديؿ عدساتيا 
ظر اف)كتنفيذ اإلصبلحات البسيطة كالتأكد مف ثبات تركيز العدسة أثناء حركة الكاميرا 

focus puller .)Assistant director (AD) (مساعد المخرج :) الشخص الذم يطمب التزاـ
تسجيؿ الصكت مف أجؿ  مكفني يفالصمت كاليدكء في مكقع التصكير كتنبيو المصكر
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مساعد المخرج مسؤكؿ أيضان عف تنسيؽ التجمعات كغيرىا مف المياـ . تشغيؿ معداتيـ
مع طاقـ الفيمـ كالممثميف كزكار مكقع التصكير التكاصؿ  –التي يطمبيا المخرج 

أما . كالمحافظة عمى النظاـ كتدقيؽ مكازنات مشركع الفيمـ كغيرىا مف الكاجبات
assistant editor (مساعد المكنتير ) فيك مسؤكؿ عف تتبع كؿ المقاطع التي لـ يجر

تاج كغيرىا مف تنفيذ مكنتاجيا مف الفيمـ كالمحافظة عمى جاىزية معدات كأدكات المكف
.  المياـ البسيطة

associational editing  

نكع العبلقة فيما بينيا بدءان  لتشكيؿتنفيذ مكنتاج لقطات لمكاد أك مشاىد مختمفة 
(. relation editingانظر )التنافر الحاد كحتى مف المعادلة الرمزية 

astigmatism  

إلى بؤرة تركيز دفؽ العدسة الذم يحكؿ دكف كصكؿ اإلشعاعات الضكئية 
. الناتج عف ىذه العممية يضفي التكىج عمى حكاؼ الصكرة. العدسة في النقطة نفسيا

بادئة ( a)مشتقة مف اليكنانية حيث يعني الحرؼ األكؿ منيا  astigmatismكممة 
ثـ أصبحت الكممة تستعمؿ في المغة اإلنكميزية في (. نقطة) stigmaحرمانية، ك 

لى االضطراب الكظيفي الشائع لمعيف في أكاسط القرف التاسع المجاؿ الطبي لئلشارة إ
. عشر

asynchronous sound  

أك المشيد سكاء كاف ذلؾ  الحركةأم صكت ال يتزامف مع : الصكت البلمتزامف
مقصكدان أك عف طريؽ الخطأ، السيما التشابؾ المقصكد لؤلصكات مف مشيد آلخر أك 

استخدـ ىذا التكنيؾ بمنتيى الذكاء كاإلبداع في كقد . تسبيؽ الصكت مف المقطة التالية
مع أف استخداـ ىذه ( ُِْٗ( )نغزىمفرم جيف)لممخرج " استمع إلى بريطانيا"فيمـ 

. التقنية حاليان بات أمران ركتينيان قمما يبلحظو الجميكر
atmosphere  

نظر ا):  atmosأحيانان تختزؿ ىذه الكممة إلى )الخمفية الصكتية لممشيد ( آ)إما 
room tone, wild track  ) ( ج)مصطمح جماعي يشير إلى الككمبارس أك ( ب)أك

. مزاجية مشيد معيف أك فيمـ
attenuated filters  

. المرشحات التي تخفؼ مف كجكد األلكاف الرئيسة
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Auricon  

االسـ التجارم لسمسمة مف كاميرات التصكير مف إنتاج ": أكريككف"كاميرات 
. في كاليفكرنيا .Bach Auricon Incشركة 

auteur,  auteur theory,  politique des auteurs  

طالما ثار الجدؿ حكؿ معنى كاستعماؿ ىذه الكممة كخصكصان : المبدع أك المؤلؼ
الذيف يعتبركف ( كيمياـ غكلدماف كعمى رأسيـ غكرفيداؿ ك)بيف أكساط كتاب السيناريك 

اع التصفيؽ مف الجميكر كالخدعة التي تستند إلى الفكرة بأكمميا تكمف بيف الحماقة كانتز
 –المبدع تثني عمى مخرج الفيمـ / نظرية المؤلؼ ( آ)كباختصار يمكف القكؿ بأف . الثقة

 ان شخصبككنو  –أكثر مف تقديرىا لممنتج، عمى سبيؿ المثاؿ، أك الكاتب أك أبطاؿ الفيمـ 
لنظرية تفيد بأنو بالرغـ مف طبيعة كبعبارة أخرل، فإف ىذه ا. يضفي ىكية فنية عمى الفيمـ

نبغي النظر إليو مالعمؿ الجماعي الذم يستند إليو ىذا الكسيط السينمائي، فإف المخرج 
المبدع ىي طريقة لتأسيس مجمكعة / بأف نظرية المؤلؼ ( ب)حقيقي لمفيمـ؛ " كمؤلؼ"

 الن ضئي ان ىك مخرج كلكف عدد" مؤلؼ"بمعنى أف كؿ  –مف الصفات الفنية بيف المخرجيف 
بعد ىذه المقدمة يمكف . جدان مف المخرجيف المعركفيف يمكف النظر إلييـ كمؤلفيف

مبلحظة تطكر أسمكب مخرج معيف كالترابط المكضكعي في عدد مف أفبلمو بالرغـ مف 
نعت فييا تمؾ األفبلـ، كىذا بالضبط ما يتبعو النقد التأليفي اإلبداعي . الظركؼ التي صي

العاـ في النقد التأليفي اإلبداعي الذم ييقاؿ بأنو غالبان استميـ مف  كمع أف الخط الفكرم
، إال أف ىذا (ُٖٓٗ-ُُٗٗ( )أندريو بازاف)الكتابات النقدية النظرية التي نشرىا 

بقمـ الناقد " الشاشة الفرنسية"ضمف مجمة  ُْٖٗالمصطمح ظير في مقالة نشرت عاـ 
يمكف االطبلع عمى الترجمة " )ميراأسمكب الكا"كحممت عنكاف ( الكسندر أستركؾ)

أما عبارة (. ُٖٔٗبيتر غراىاـ، )بقمـ " المكجة الجديدة"باإلنكميزية ليذه المقالة في كتاب 
politiques des auteurs   فقد جرت ترجمتيا إلى اإلنكميزية بدقة بعد النمكذج الذم قدمو

بدع كلـ تتـ ترجمة الـ/ عمى أنو نظرية المؤلؼ ( أندرك ساريس)الناقد األمريكي 
politique فرنسكا )كمف الجدير بالذكر أف . إلى اإلنكميزية عمى أنيا سياسة أك استراتيجية

نظرية المؤلفيف ) politiques des auteursالشاب ىك أكؿ مف صاغ عبارة ( تركفك
في " دفاتر السينما"كالتي حممت اسـ مجمة " بازاف"في مقاؿ نشره ضمف مجمة ( المبدعيف

، "دفاتر السينما"الترجمة متكفرة في النسخة اإلنكميزية مف مجمة ) ُْٓٗكف الثاني كاف
في مقالو ( تركفك)كقد عارض .(  كفي غيرىا مف المقاالت أيضان  ُٔٔٗعاـ ( ُ)العدد 

 مخرج"ىذا تعريؼ المخرج المؤلؼ كالمبدع الذم يتمتع بنفاذ البصيرة عمى أنو مجرد 
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ينحصر عممو بالمساعدة عمى تقديـ أفكار اآلخريف مأجكر كعديـ الشخصية ك" عادم
دفاتر "كأصدقاؤه التابعكف لمجمة ( تركفك)ثـ تابع . كأعماليـ عمى شاشة السينما

نحك تأسيس ( إيريؾ ركمر)ك( جاؾ ريفيت)ك( جاف لكؾ غكدار)، بمف فييـ "السينما
لى بعض مخرجي المبدعيف، كانيالكا بالمديح كالثناء المبالغ بو ع/ لة مف المؤلفيف ؽ

، باإلضافة إلى (نيككالس رام)ك( ىاكرد ىككس)ك( ألفريد ىيتشككؾ)ىكليككد، أمثاؿ 
ركبرت )ك( ركبرتك ركزيمميني)ك( جاف رينكار: )عدد مف المخرجيف األكركبييف المسنيف

إلى بريطانيا عبر صفحات مجمة " سياسة المؤلفيف المبدعيف"انتقمت (. بريسكف
في مجمة ( أندرك ساريس)ا إلى الكاليات المتحدة بفضؿ ، ثـ كجدت طريقو(مكفي)
" المبدع/ مبلحظات حكؿ نظرية المؤلؼ "الذم نشر مقاالن بعنكاف " الثقافة السينمائية"

كبالرغـ . ُُٕٗكأعيد نشر ىذا المقاؿ في مجمة الثقافة السينمائية عاـ  ُِٔٗعاـ 
/ نظرية المؤلؼ "المتبعة في  مف الكـٌ الرىيب مف النقاش الذم يدعك أحيانان لمسخرية

ق كي ءحيث ساعدت تركفك كشركا)دة عديدة إال أنيا كٌلدت نتائج جيدة كمفي" المبدع
كبالرغـ مف (. المكجة الجديدة( )nouvelle vagueانظر " )مؤلفيف مبدعيف"يتحكلكا إلى 

 بنظريات فرنسية أكثر حداثة كأىمية كمناىضة" المؤلفيف المبدعيف"استبداؿ نظرية 
التأليفية "أيضان لمذىب الحركة اإلنسانية الكبلسيكية في الفف كاألدب، ماتزاؿ نسخة مف 

عبلكة . م النقاشات السينمائية بمستكيييا المتكسط كالرفيعؼالمخففة تبرز " اإلبداعية
بأكمميا يعكد إلى الفرنسييف في أكاخر  عمى ذلؾ كبالرغـ مف أف استنباط ىذه الفكرة

معقكلة كجديرة بالدراسة لدل بعض  ان، إال أنيا كانت تبدك فكرةالخمسينيات تقريب
نظران ألف ىؤالء ( حسب رأم غريفيث)المخرجيف الذيف ظيركا قبؿ الخمسينيات 

كلعؿ مف أىـ صفات . المخرجيف عممكا عمى ابتكار كاستحداث كصنع أفبلميـ بأنفسيـ
إف نشكء كتطكر : "ُُٓٗعاـ تجمى قبؿ صدكرىا رسميان ما " المؤلؼ المبدع" ريةنظ

أصحاب األساليب كسنتمكف يكمان ما مف التمييز بيف مختمؼ عمالقة  يفرزالمغات 
 اشيؿؼ) ( –ىاكلز)ك( مارؾ تكيف)ك( ىنرم. أك)كتاب السيناريك كما نفعؿ اآلف بيف 

جاف كمكد )كاتب السيناريك كقد أشار ". فف الصكرة المتحركة"مف كتاب  –( ليندسي
سرعاف  –عمى األقؿ في فرنسا  " –كاتب الفيمـ"ة األخيرة إلى أف فكرة في اآلكف( كاريير

" الفيمـ الذم يحمؿ بصمة مخرجو"مف الفكرة التي كانت تعني : ما أصبحت فكرة فاسدة
المغة " )الفيمـ الذم يتحدث فيو المخرج عف نفسو فقط"فأصبحت تنطكم عمى معنى 

  (film by Aانظر (. )ِْالسرية لمسينما، الصفحة 
automatic (أو automated) dialogue replacement  
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(  loopingانظر )
available light  

الضكء الطبيعي المكجكد في مكقع التصكير دكف المجكء إلى : الضكء العادم
 .زيادة اإلنارة بالطرؽ االصطناعية

Avant - garde  

دـ أيضان مع أنو يمكف استخداـ ىذا المصطمح في السينما كما يستخ: طميعي
التي ( عمكمان غير الركائية)في الفنكف األخرل ككافة األعماؿ اإلبداعية أك التجريبية 

يتـ صنعيا بمنأل عف التيار التجارم السائد، فإف ىذا المصطمح في تاريخ السينما 
يشير في أغمب األحياف إلى األعماؿ المنفذة في فرنسا كألمانيا عمى كجو الخصكص 

: أك يشير إلى األفبلـ التي صنعيا المخرجكف السكفييت األكائؿ، َُّٗك  ُُٖٗبيف 
لكف العديد مف المدارس الطميعية . كغيرىـ( ككليشكؼ)ك( فيتركؼ)ك( يفايزنشتأ)

كغيره الذيف تأثركا باألفبلـ المجردة ( ىنرم شكميت)لػ " السينما النقية"انتشرت بدءان مف 
" السينما األمريكية الجديدة"كالسريالييف ك( ركتماف)ك( إيغمنغ)أك المطمقة التي صنعيا 

بالسينما "أك الحركات التي ظيرت في العالـ السفمي كصكالن إلى اإلبداعات التي تقترف 
البصرية الفنية كالغريبة التي  –في يكمنا ىذا كغيرىا مف األعماؿ السمعية " الغرائبية

ناـ )كالفيديك، بدءان مف  يستحدثيا عدد ال حصر لو مف الفنانيف البصرييف في السينما
التي " الفنانيف البريطانييف الشباب"كانتياء بمدرسة ( بركس ناكماف)ك( جكف بايؾ

دامييف )مف ىؤالء الفنانيف أمثاؿ  ان ظيرت إلى الساحة مؤخران كتضـ بيف عناصرىا عدد
كلعؿ . كغيرىـ( كيمسكف سيسترز)ك( جكرجينا ستار)ك( أنغكس فيرىيرست)ك( ىيرست

أنو يتجو نحك صناعة األفبلـ الرائجة، كىك تطكر منطقي بما أف بيبدك  (ىيرست)
ألفبلـ فيديك " النحك البصرم"إف . السينما التجارية غالبان تطغى عمى السينما الطميعية

العديدة، عمى سبيؿ المثاؿ، كانت ستبدك غريبة كمشتقة فيما سبؽ ككأنيا " الركؾ"
الذم ( سمفادكر دالي)كتأليؼ ( يؿكبنك)لممخرج " الكمب األندلسي"مقطع ممكف مف فيمـ 

في صدر أصبلن باألبيض كاألسكد كحث عمى افتعاؿ الشغب، عممان بأف عرضو جرل 
جدان لجماىير  ةلمحطة كمناسبابرامج ؿء المكسيقية كمادة خفيفة لـ MTVمحطة 
 .الشباب
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B – movie (B-picture, B-feature) 

فيمـ الذم يمي العرض الرئيس في زمف العركض اؿ: فيمـ مف الدرجة المتكسطة
المزدكجة لؤلفبلـ الركائية كخصكصان في الثبلثينيات كاألربعينيات حيث كاف يعرض فيمماف 

 ٓٓكانت تتراكح مدة عرض أفبلـ  الدرجة المتكسطة بيف . عمى التكالي في جمسة كاحدة
-A)طاؿ أفبلـ الدرجة األكلى دقيقة كيمعب فييا أدكار البطكلة ممثميف أقؿ شيرة مف أب ٕٓك

pictures .) اعتاد أصحاب دكر السينما كالمسارح استئجار تمؾ األفبلـ بغرض العرض لقاء
. شباؾ التذاكر عمىسعر محدد كثابت كليس عف طريؽ الحصكؿ عمى نسبة مف العائدات 

ة فقد بما أف تمؾ األفبلـ اتصفت بتكاليؼ إنتاجية رخيصة كغمب عمييا طابع الحزف كالكآب
لعبت دكران ميمان في تكفير فرص العمؿ في صناعة السينما التي كانت تعاني مف عدـ 

الصعب بالفائدة عمى عدد مف تمؾ األفبلـ، فعمى ذلؾ الزمف االستقرار كمع ذلؾ فقد عاد 
لصالح ( فاؿ ليكتكف)سبيؿ المثاؿ أفبلـ الرعب ذات الميزانية البسيطة التي صنعيا 

حاليان أفبلمان كبلسيكية صغيرة قائمة بحد ذاتيا كما يزاؿ العديد مف  تعدٌ  PKOاستكديكىات 
عجابان كبيران بالمخرجيف الذيف انخرطكا جزئيان أك كميان في  عشاؽ السينما يكنكف محبة خاصة كا 

أىدل فيممو ( جاف لكؾ غكدار)مف الجدير بالذكر أف (. B-movies)أفبلـ الدرجة المتكسطة 
لئلنتاج السينمائي التي لـ تنتج سكل أفبلـ  Monogramإلى شركة " ثالبله"الركائي األكؿ 

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف .  Republicالدرجة المتكسطة كمثيمتيا شركة 
 .ُْٗٗكرد عاـ  B-featureأكؿ استعماؿ لمصطمح 

B wind  
 (A and B windراجع  )

baby (أو baby light)  

كاط يستخدـ بالدرجة  َََُد بمصباح استطاعتو ضكء كشاؼ صغير مزك
الذم يركب عادة  ( -barn door) المغبلؽ الغطاء المتحرؾ أك. األكلى لمقطات القريبة

الذم يركب عمى الضكء الكشاؼ الصغير  –عمى المصابيح بيدؼ تكجيو اإلضاءة 
 baby)اسـ كالمعركؼ أيضان ب( baby tripod)أما (. baby plate)أك ( baby door)يدعى 

legs ) فيك منصب صغير ثبلثي القكائـ تثبت عميو الكاميرا مف أجؿ المقطات المأخكذة
 . مف زاكية منخفضة

back-and - forth printing  
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أحيانان يككف الطبع أكثر مف )طبع مزدكج لشريط تصكير يبيف حدثان معينان في الفيمـ 
جاف )استعمؿ . ان لغرض ككميدمباؿغ –بيدؼ إحداث أثر الحركة لؤلماـ كالخمؼ ( مرتيف
، كما فعؿ "الحسناء كالكحش"ك" أكرفيكس"الحركة العكسية بشكؿ ممتع في فيممو ( كككتك

في فيممو االنطباعي القصير عف بطمة السباحة بعنكاف ( جاف فيغك)الشيء نفسو مف قبؿ 
"(. الحركة العكسية" reverse motionانظر (. )ُُّٗ" )تاريس"

backdrop (أو drop)  

الخمفية كالمشاىد المرسكمة عمى القماش أك األلكاح الخشبية التي تكضع خمؼ 
كأحيانان يتـ استعماؿ صكرة فكتكغرافية  –رح سكما ىك الحاؿ في الـ –قطع الديككر 

. ضخمة تؤدم الكظيفة ذاتيا
back end  

شباؾ التذاكر كالمخصصة لكاتب عمى نسبة العائدات التي يحققيا الفيمـ 
إيرادات  ـكانت تمؾ المبالغ عائدات إجمالية أأيناريك أك الممثؿ أك المخرج، سكاء الس

يمكف االطبلع عمى الجانب اليزلي الذم يشير إليو ىذا المصطمح بالرجكع . صافية
. ُّٕ، صفحة " Buzzell" إلى كتاب 

back focus (أو back focal distance)  

ؤرم لعدسة التصكير كسطح الزجاج المسافة الفاصمة بيف مستكل التركيز الب
. الخمفي لمعدسة

background (BG) 

المساحة مف صكرة أك مشيد تقع في أبعد مسافة ممكنة عف الكاميرا، : الخمفية
أم كؿ األشياء المكضكعة خمؼ مقدمة ىذه الصكرة أك المشيد التي تشكؿ مسرحان 

. بنية أك الديككر بشكؿ عاـتضـ الخمفية عادة المشاىد الطبيعية أك األ. لمحدث الرئيس
background action  :التي ينفذىا الممثمكف الثانكيكف كالككمبارس  عىرىضيةاألحداث اؿ

تتـ إنارة الحدث . إلغناء الجك العاـ لممشيد كليس بيدؼ تقدـ كتطكر أحداث الفيمـ
.  background lightingالخمفي بنظاـ ضكئي يدعى 

background music 

المكسيقى التي تزكد المشيد بجكه الخاص كلكف بعكس : يةمكسيقى الخمؼ
فإف مكسيقى الخمفية ال تصدر ( المعركفة أيضان بالمكسيقى المباشرة)مكسيقى المصدر 
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مثؿ صكت اليارمكنيكا التي يعزفيا جندم  –عف شيء يحدث عمى الشاشة مباشرة 
. أك ما شابو.. قبؿ المعركة أك صكت مذياع السيارة 

background plate 

. رقاقة زجاجية مطمية تستخدـ في العرض الخمفي
back projection,  background projection 

( العرض الخمفي:  rear projectionانظر )
backing 

الطبقة ( ّ)خمفية المشيد؛ ( ِ)مصدر أك مصادر تمكيؿ إنتاج الفيمـ؛ ( ُ)
. المكجكدة عمى الجية الخمفية لشريط التصكير

back light 

الذم يكضع خمؼ الممثؿ أك المادة ( المتكىج عادة)الضكء : لضكء الخمفيا
التي يجرم تصكيرىا بيدؼ زيادة تحديد المعالـ كحٌدة إطارىا بشكؿ يبرز فيو كضكح 

صكرة الممثؿ أك المادة عمى الخمفية، كىك أثر بصرم يعتمد عمكمان عمى أسمكب 
. المخرج في التصكير

back lot 

التابعة الستكديك التصكير حيث يتـ فييا تخزيف المعدات المساحة الخارجية 
كاألدكات الفنية أك المقصكرات المقطكرة التي يستعمميا الممثمكف لتبديؿ الثياب 

تابعة لبلستكديك تستعمؿ لبناء الديككرات ؿكلكف بالدرجة األكلى فإف األرض ا. كالمكياج
ان تحفظ ىذه الديككرات الخارجية كأحياف. الخارجية، السيما المتعمقة بمشاىد الشكارع

كلكف في ظؿ تدىكر نظاـ استكديكىات التصكير كبركز التصكير . لبلستعماؿ المتكرر
. خارج االستكديك، باتت المساحات كاألراضي التابعة لبلستكديك شيئان مف الماضي
back story 

( ُ: )ك إلىتشير ىذه العبارة بالمغة المتداكلة بيف كتاب السينارم: القصة السابقة
أيان مف األحداث الميمة التي جرت قبؿ بداية الحدث الرئيس بحيث تككف الحبكة في 

كعمى كجو الخصكص التاريخ الشخصي لمشخصيات الرئيسة في ( ِ)حالة تقدـ؛ 
عمى سبيؿ المثاؿ، يبيف . أحيانان يعكد تاريخ ىذه القصة السابقة إلى زمف بعيد. الفيمـ

الذم " حافة الظبلـ"دمة سيناريك مسمسمو المثير كالمشكؽ في مؽ( تركم كندم مارتف)
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بأف المستكل األبعد لمقصة السابقة المتعمقة باثنيف مف . سي. بي. محطة بي قتعرض
يتمثؿ في حياتيما السابقة حيث كانا يجسداف ( غركغاف)ك( جيدبيرغ) يسييفممثميو الرئ
(. تمببلر)ك( الفارس التيكتكني)شخصية 

baffle 

اع أك غطاء ييركب عمى مصباح لمتحكـ بالضكء المنبعث منو مصر( ُ)
ساتر يستخدـ لحجب الصدل كاالىتزازات أثناء ( ِ)؛ بو كتكجييو إلى المكاف المرغكب

ذلؾ الجزء مف الميكرفكف أك مكبر الصكت الذم يعمؿ ( ّ)التسجيؿ الصكتي؛ أك 
. عمى تخفيض االىتزازات

BAFTA 

(ُ )The British Academy of Film and Television Arts ( األكاديمية البريطانية
اتحاد األكاديمية السينمائية " ُٗٓٗالتي أسسيا عاـ ( لفنكف السينما كالتمفزيكف

التي " )نقابة المنتجيف كالمخرجيف التمفزيكنييف"ك( ُْٕٗعاـ الذم أنشأ " )البريطانية
كف السينمائية جمعية الفف"ككانت معركفة أكؿ األمر باسـ ( ُْٓٗتأسست عاـ 
عند اقتراف االختصار . مقران إلدارتيا "بيكاديممي"مف تتخذ ىذه األكاديمية ". كالتمفزيكنية

BAFTA  مع كممة عرض، فيذا يشير إلى عرض خاص لمفيمـ أك عرض مخصص
 BAFTA( ِ) ؛"بيكاديممي"لرجاؿ اإلعبلـ في إحدل صاالت السينما المكجكدة في 

منحيا األكاديمية في حفؿ تكزيع الجكائز السنكم، كىي تعني أيضان الجائزة التي ت
. الجائزة البريطانية المكازية لجكائز األكسكار

balance 

: مكازييا الصكتي( ِ)ترتيب األشكاؿ كاأللكاف كالضكء داخؿ الصكرة؛ ( ُ)
مستكيات الصكت كالمكسيقى كالضجيج الذم يحدث مصادفة أثناء التسجيؿ الصكتي؛ 

إعداد شريط التصكير السينمائي مف أجؿ :  color balanceلح اختصار لمصط( ّ)
ينتج عف غياب ىذا … ضكء النيار أك أضكاء االستكديك  –مصدر ضكئي معيف 

.  التكازف أثر لكني غير مرغكب بو في الصكرة المظٌيرة
balance stripe 

حزمة مف الغبلؼ المغنطيسي مكجكدة عادة عمى شريط التصكير كي يبقى 
. كمسطحان لدل مركره فكؽ الرؤكس المغنطيسية مستكيان 

bank 
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. يرصؼ األضكاء( كفعؿ)صؼ أك خط مف األضكاء، أك 
barn doors,  barn door 

أك  ئيفمزكد بمفصبلت كمؤلؼ إما مف أربعة أغطية أك غطاأك مغبلؽ مصراع 
.  غطاء كاحد أحيانان يكضع في مقدمة المصباح مف أجؿ معايرة اتجاه سطكع الضكء

Barney,  barney 

كؽ الكاميرا لتخفيؼ الضجيج الصادر عنيا أك إلبقائيا ؼالغبلؼ الذم يكضع 
يقاؿ بأف اسـ ىذا الغبلؼ مشتؽ مف . دافئة كجافة في األحكاؿ الجكية السيئة

، كربما كاف ذلؾ إشارة (بارني غكغؿ)الشخصية الكرتكنية األمريكية المعركفة باسـ 
مزكدان ببطانية قديمة أك ربما بسبب تعابير ( بارني) إلى سباؽ الخيؿ الذم يظير فيو

. فمق الجاحظتمكجيو التي تبيف عيف
barrel,  barrel mount 

 lens barrelانظر . )مسند قابؿ لمفؾ كالتركيب كظيفتو اإلمساؾ بعدسات الكاميرا
( قابض العدسة: 

bar sheet 

الصكر التي يجب جدكؿ أك رسـ بياني يستعمؿ في الرسـك المتحركة يبيف عدد 
( lead sheetانظر . )جمعيا سكية لمطابقة حركة شفاه الشخصيات مع الحكار المسجؿ

base,  film base 

الطبقة المطمية الحساسة لمضكء مف شريط التصكير التي كانت تصنع سابقان 
أما اآلف فيذه الطبقة تتألؼ ( بيف بأنيا مادة سريعة االشتعاؿتإال أنو )مف النترات 

االتجاه الذم يتـ :  base in/base outأك  Base down/base up. الؼ السيمكلكزمف غ
مف أجؿ عممية ( آلة عرض األفبلـ)فيو كضع شريط التصكير في المسبلط 

. المكنتاج
Base light  

اإلضاءة األساسية في ديككر تصكير الفيمـ قبؿ إضافة أية إضاءة أخرل بشكؿ 
. فردم

basher 

. ضكء كشاؼ صغير
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bass boost 

 bassزيادة أصكات التردد المنخفض حبلؿ عممية التسجيؿ الصكتي كىي عكس 

roll-off :تخفيض أك إنقاص أصكات التردد المنخفض .
batch 

بما أف حساسية . مزيج معيف مف الطبقة الحساسة لمضكء في شريط التصكير
التصكير بكضع فيمـ التصكير لمضكء تتفاكت جزئيان بيف الطبقتيف يقـك مصنعك شرائط 

لمخرجيف التأكد مف استعماؿ ؿأرقاـ ىذا المزيج لكؿ بكرة مف ىذه الشرائط كي يتسنى 
. ذاتوشرائط التصكير مف المزيج 

bath 

عالج بيا فيمـ التصكير، أك الكعاء الذم يحتكم عمى المحاليؿ الكيماكية التي مي 
. تمؾ المحاليؿ

batten 

ب يستخدـ لقطع الديككر المنقكلة عمكد استنادم مصنكع مف المعدف أك الخش
. أك لتثبيت األضكاء العمكية  -كما في المسرح  -كالمناظر الطبيعية

battery belt 

كحدة الطاقة المحمكلة التي يثبتيا المصكر عمى خصره بكاسطة : حزاـ البطارية
حزاـ كيتـ كصميا بالكاميرا مباشرة كيمكف استخداميا في لقطات الكاميرا المحمكلة 

. ليدبا
bazooka 

. مسند يحمؿ مصابيح اإلنارة العمكية
BBFC 

المجمس البريطاني لرقابة ) British Board of Film Censorsالحركؼ األكلية مف 
مف خبلؿ مبادرة اتخذىا اتحاد العارضيف السينمائييف  ُُِٗالذم تأسس عاـ ( األفبلـ

لطات المحمية حصمت الس َُٗٗكبمكجب شركط القانكف السينمائي الصادر عاـ 
عمى حؽ حظر األفبلـ عمى ىكاىا دكف قيد أك شرط، لكف النتائج أثبتت انتشار 
الفكضى في صناعة السينما مما حدا بيا إلى البحث عف ىيئة قادرة عمى إجازة 

كفي العشرينيات بدأت معظـ السمطات المحمية . األفبلـ في كافة أرجاء بريطانيا
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رقابة األفبلـ مع االحتفاظ بحؽ تمؾ السمطات في بالتعاكف مع المجمس البريطاني ؿ
كخير مثاؿ عمى ذلؾ القرار الذم . سيادة قرارات الرقابة الصادرة عنيا إلى يكمنا ىذا

" التحطـ"لمنع عرض فيمـ  ُٕٗٗك  ُٔٗٗفي الفترة بيف " مجمس كسمنستر"أعمنو 
(. ديفيد كركننبرغ)لممخرج 

BCU 

 (extreme close-upانظر (. )مكبَّرةريبة ؽصكرة ) big close-upاختصار عبارة 
beaded screen 

صغيرة عاكسة بمكرية غرفة مشاىدة أفبلـ أك شاشة سينمائية مغطاة بكريات 
. تككف مصنكعة عادة مف الزجاج

beam 

يعكد أصؿ الكممة إلى المغة الفرنسية القديمة كتعني . إشعاع أك حزمة ضكئية
ماؿ معناىا المجازم في الحٌس البصرم في كما أف استع". لكح خشبي"أك " شجرة"

( sunne beam)المغة اإلنكميزية يعكد إلى عيد بعيد أيضان في القرف التاسع الميبلدم 
كطبقان لقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية، فإف فكرة استعماؿ ىذه الكممة . أشعة شمسية

يستعمؿ . مف الضكء، أم عمكد columna lucisقد تمت استعارتيا مف المفيـك البلتيني 
ىذا المصطمح في كصؼ شعاع التكىج أك الضياء الصادر عف جثة قديس ( بيد)

مصطمح يشير إلى المقياس الذم يقصد بو ( الزاكية الشعاعية: ) beam angle. صالح
المصنعكف الضكء المستعمؿ الصادر عف مصباح معيف، بمعنى أنو يتـ أخذ إسقاط 

يث يككف الشعاع بنصؼ الشدة التي يصؿ إلييا أدنى مستكل مقبكؿ مف اإلضاءة ح
 ؛(lumensانظر )كمية الضكء المكجكدة داخؿ الشعاع :  beam lumens ؛في ذركتو

beam projector  :؛ضكء كشاؼ يسمط حزمة ضيقة مف الشعاع beam splitter  :
مكشكر أك مرآة أك غيرىا مف األدكات البصرية التي تفصؿ الشعاع ( مجٌزء الشعاع)

نتاج ئو العدسة كتجز عف إلى صكرتيف منفصمتيف مما يتيح استعماؿ معٌينة الكاميرا كا 
.. المؤثرات الخاصة كغيرىا

bear trap (أو gator grip أو gaffer grip) 

. ممقط قكم
beat,  story beat 
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مصطمح عامي مستخدـ في مجاؿ كتابة السيناريك يشير إلى النقاط الرئيسة في 
درج استعمالو بأف استخداـ ىذا المصطمح في صناعة السينما حبكة القصة، عممان 

كىك مشتؽ عمى األرجح مف التماثؿ  ،عمى نحك كاسع منذ ثمانينيات القرف العشريف
.  بيف التناغـ أك اإليقاع الركائي كالتناغـ أك التكافؽ المكسيقي

Beaulieu 

م مف إنتاج شركة كه ،ممـ خفيفة يستعمميا المحترفكف ُٔكاميرا ": بكليك"كاميرا 
. فرنسية تستعمؿ عادة في تصكير األفبلـ التسجيمية أك األخبار التمفزيكنية

beep,  beep tone 

أك  نيةإلكترككبلكيت صكت الضجيج المضاؼ إلى التسجيؿ الصكتي عف طريؽ 
. آلة تصدر صكتان كالصفير لممساعدة في عممية تزامف الصكت كالصكرة

Behind - the-lens filter 

يعد ىذا النكع مف . رشِّح ييثبت داخؿ الكاميرا بيف العدسة كشريط التصكيرـ
المرشحات بشكؿ عاـ أفضؿ مف المرشحات التي تكضع أماـ العدسة بما أنيا تككف 

. أقؿ عرضة لمصدمات أك الكسر كمناسبة جدان لئلضاءة
Behind - the-scenes film 

عف عممية  ( -plugumentary)أك غالبان فيمـ تسجيمي دعائي  -فيمـ تسجيمي 
تتراكح درجة كأىمية ىذا النكع مف . التصكير التي تجرم في إنتاج سينمائي كبير

عف الفيمـ الركائي الصادرة لمشركات  ةقصيراؿ ةتسجيمياؿفيديك اؿاألفبلـ بدءان مف أفبلـ 
م التمفزيكنية كنكع مف التركيج بكاسطة األفبلـ التسجيمية الفنية ذات الطابع الجد

كصكالن إلى األفبلـ الركائية الطكيمة التي يمكف تكزيعيا إلى صاالت العرض كمكاد 
التي تعٌد " قمب الظبلـ"تجذب إلييا المشاىديف كتتمتع بحقكقيا الخاصة بيا، كركاية 

فرانسيس فكرد )كصفان صارخان يستحكذ عمى االنتباه في العمؿ المضني الذم قاـ بو 
". يامة اآلفالؽ"إلنجاز فيممو ( ككبكال

Bell and Howell 

شركة رائدة في إنتاج الكاميرات كآالت عرض األفبلـ ": بيؿ آند ىاكؿ"شركة 
عمى الشاشة تتخذ مف شيكاغك مقران ليا كتعٌد مصدران نشأ منو عدد مف المصطمحات 

كىي " آلية بيؿ كىاكؿ"القياسية المستخدمة في مضمار ىذه الصناعة، بما في ذلؾ 
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ل مكازنة تثبيت حركة شريط التصكير في الكاميرات التي تنتجيا تمؾ جياز يعمؿ عؿ
 Bell and Howell perforation" عممية بيؿ كىاكؿ لتثقيب أفبلـ التصكير. "الشركة

(BH) ( المعركفة أيضان بعممية تثقيب نيجاتيؼ الفيمـnegative perforation :) شكؿ
. لـ التي تحدث ثقكبان مستطيمةـ ّٓشائع مف عممية تثقيب نيجاتيؼ شريط تصكير 

" عممية تثقيب ككداؾ القياسية"تستخدـ عادة ؼأما طبعات أفبلـ التصكير المظٌيرة 
(Kodak standard perforation) التي تككف ثقكبيا أقصر طكالن بزكايا منحنية الشكؿ ،

.  مما يجعميا مقاكمة لمتمؼ
bellows attachment  

م كالمٌد تشبو حكافو إلى حد ما آلة األككرديكف جياز قابؿ لمثف: كصمة المنفاخ
. المكسيقية كبشكؿ تبرز فيو العدسة مف الكاميرا عند تصكير المقطات القريبة جدان 
belly board 

. مسند لحمؿ الكاميرا يستعمؿ في المقطات المأخكذة بزاكية منخفضة
Below - the-line 

كر طاقـ الفيمـ كنفقات تنقبلتيـ بما في ذلؾ أج –الكمفة الفنية األساسية لمفيمـ 
قامتيـ كتسديد أجكر مكاقع التصكير كغيرىا مف المصاريؼ المشابية طعاميـ كا   كا 

ككتاب السيناريك  لمتمييز بينيا كبيف كمفة كنفقات استئجار الممثميف كأبطاؿ الفيمـ –
 aboveانظر . )كالمخرج كالممٌحف المكسيقي كغيرىـ الذيف يعدكف فريقان أكثر إبداعان 

the line .)
bench editing  

إرجاع فيمـ التصكير يدكيان دكف استعماؿ الطرؽ : المكنتاج بالتحديد اليدكم
. الميكانيكية باالستعانة فقط بمنظار مف أجؿ تنفيذ المكنتاج

best boy 

بمعنى آخر، (. gaffer)مساعد كبير فنييي الكيرباء أك مساعد مدير اإلضاءة 
أصؿ ىذا المصطمح غير كاضح . رئيس فريؽ فنيي الكيرباءىك الشخص الثاني بعد 
، فقد تككف ىناؾ (grandfather)لكممة  تحريفان تعٌد ( gaffer)تمامان كلكف بما أف كممة 

. عبلقة مجازية في جذكر ذلؾ المصطمح
BFI 



 -48- 

تأسس (. المعيد السينمائي البريطاني) British Film Instituteاألحرؼ األكلى مف 
الذم " إيفاف بتمر"ىذه العبارة مأخكذة عف " )لتشجيع فف السينما" ُّّٗاـ ىذا المعيد ع

(. ُُٖٗكضع تمؾ العبارة عنكانان لمكتاب الذم سجؿ فيو تاريخ المعيد كقاـ بنشره عاـ 
مع أف ىذا المعيد . ييمٌكؿ المعيد بشكؿ مشترؾ بيف المعكنات الحككمية كرسـك العضكية

اد البلذع كمسرحان لمنزاعات الداخمية المريرة، إال أنو يككف أغمب األحياف عرضة لبلنتؽ
ينفذ عددان مف النشاطات الميمة، بما في ذلؾ الحفاظ عمى األفبلـ الميمة كاسترجاعيا 

(. ُّٓٗكالمكتبة السينمائية الكطنية التي تأسست عاـ )ضمف األرشيؼ السينمائي 
" تيميكيمينا"المعركفة سابقان باسـ ) "دار السينما الكطنية"يتكلى المعيد أيضان إدارة شؤكف 

، كما يتكلى إدارة متحؼ الصكر المتحركة (ُُٓٗالتي شيدت لميرجاف بريطانيا عاـ 
صٌب ىذا المعيد اىتمامان أكبر عمى التمفزيكف . المكجكد في الضفة الجنكبية مف لندف

فة إلى مجمة باإلضافة إلى السينما عبلكة عمى نشر العديد مف الكتب السينمائية باإلضا
الشيرية، كىي مجمة مخصصة لمنقد كالنقاش كتقديـ كتالكج شامؿ  " صكت كصكرة"

كدائـ لكؿ اإلصدارات السينمائية الرئيسية في بريطانيا، بحيث يحتكم ىذا الكتالكج عمى 
. أسماء الممثميف كالعامميف في كؿ مف ىذه األفبلـ كعرض لمحة مكجزة عف كؿ فيمـ

النشرة السينمائية "مكاف " صكت كصكرة"المفصمة التي تكفرىا مجمة تحٌؿ ىذه المعمكمات 
صدر سابقان في ىذا المجاؿ؛ إنتاج كتكزيع األفبلـ التسجيمية تالتي كانت " الشيرية

كاألفبلـ القصيرة كالركائية الطكيمة لصاالت العرض كالتمفزيكف؛ تشكيمة كاسعة مف 
بة المعيد الكطني السينمائي البريطاني النشاطات كالمصادر الثقافية، بما في ذلؾ مكت

.. كغيرىا أيضان 
BG 

(. خمفية) backgroundاختصار كممة 
Bianco  e  Nero 

مجمة إيطالية شيرية لمنقد السينمائي كالنكاحي الفنية كالجمالية في " أبيض كأسكد"
نكف قاـ المركز التجريبي السينمائي بنشر أكؿ عدد مف ىذه المجمة في شير كا. السينما
. تخصصت المجمة أيضان بنشر الحكارات كالنصكص السينمائية. ُّٕٗالثاني 

bias 

. طمس أك إزالة كاممة لكؿ أصكات األزيز التي تشكه شريط التسجيؿ الصكتي
bicycling  
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عممية اتبعيا اليكاة في مطمع القرف العشريف بحيث يقـك شخص يركب دراجة 
ر البكرة األكلى مف الفيمـ الممفكؼ عمى عجؿ إلحضا( A)ىكائية بالذىاب إلى السينما 

التي تككف قد بدأت العرض بعد ربع ساعة ثـ يقفؿ مسرعان ( B)كتسميمو إلى السينما 
تكفرت  فلكف العممية باتت نادرة بعد أ. إلحضار البكرة الثانية( A)بالعكدة إلى السينما 

ـ المطبكع لمدراجة نسخة الفيؿ"نسخان عديدة مف كؿ فيمـ ثـ شاع استعماؿ مصطمح 
لعدة عقكد مف  –الذم يعني النسخة االحتياطية مف أم فيمـ سينمائي  " –اليكائية

. الزمف بعد نياية مرحمة السينما الصامتة
bidirectional microphone 

ميكركفكف حساس مف المقدمة كالمؤخرة، أما جانبي : ميكركفكف ثنائي االتجاه
. ألصكاتبالكاد تمتقط اؼىذا الميكركفكف  

big eye 

. كاط َََََُمصباح كبير كشديد التكىج باستطاعة 
Billancourt 

ىنرم دياماف )االستكديكىات الباريسية التي أسسيا ": بيبلنككرت"استكديكىات 
كما ". بعد عشريف سنة"عمى ضفاؼ نير السيف مف أجؿ فيممو  َُِٗعاـ ( بيرجير

" نابميكف"تمؾ االستكديكىات، كمنيا جرل تصكير عدد مف أركع األفبلـ الفرنسية في 
( ُّٕٗ( )جاف رينكار)لممخرج " الكىـ الكبير"كفيمـ ( ُِٕٗ( )آبيؿ غانس)لممخرج 
ثـ أصبحت ىذه االستكديكىات (. مارسيؿ كارنيو)لممخرج ( ُّٗٗ" )بزكغ الفجر"كفيمـ 

ا كأصبح معظـ العامميف فيو( أبيؿ غانس)في العشرينيات معركفة باسـ استكديكىات 
". الركس البيض"مف 

billing 

مثميف كالمخرجيف كاألعضاء الرئيسييف في عمؿ ـدرجة الشيرة الممنكحة لؿ
. سينمائي عمى ممصقات الفيمـ كقائمة العامميف بالفيمـ لدل ظيكرىا عمى الشاشة

  billىذه الكممة، مثؿ ت األشكاؿ المصٌرفة مف المصطمح مأخكذ مف المسرح حيف كاف
. ئعة االستخداـ في أكاخر القرف السابع عشرشا،  billingك 

bin (أو trim bin) 

تتألؼ ىذه الحاكية عادة . حاكية متنقمة لمفيمـ السينمائي الذم يككف قيد المكنتاج
يطمؽ )مف إطار معدني بارتفاع متر تقريبان كبداخمو قطعة قماشية كبيرة كحامؿ قصير 

4م -ة السينما الناطق  
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تعمؽ شرائط الفيمـ المظيَّر بكاسطة . في قمة اإلطار( pin rackعميو أحيانان اسـ 
  .خطافات صغيرة مثبتة عمى الحامؿ

binder 

. المادة التي تربط المادة الحساسة لمضكء مف فيمـ التصكير بأساس ذلؾ الفيمـ
Biograph 

شركة إنتاج سينمائي أمريكية قديمة اكتسبت أىمية كبيرة بعد أف ": بايكغراؼ"شركة 
. ُٖٔٗعاـ ( كاسمر. إتش)ك( مارفف. إف. إتش)ك( ديكسكف. ؿ. ؾ. دبميك)أسسيا كؿ مف 

قامت تمؾ الشركة بتطكير سمسمة مف الكاميرات كأجيزة عرض األفبلـ ذات الجكدة العالية، 
مف أبرز مكظفي تمؾ الشركة ىك . كأنتجت أيضان أفبلـ التصكير ذات البكرة الكاحدة كالبكرتيف

في الفترة مف " بايكغراؼ"فيمـ باسـ شركة  ََْالذم صنع أكثر مف ( غريفيث. دبميك. دم)
كما ساىمت الشركة في إدخاؿ عدد مف األسماء إلى عالـ السينما . ُُّٗإلى  َُٖٗ
أنا الشاعر الذم أٌلؼ (. "ماؾ سينيت)ك( مارم بيكفكرد)ك( ليمياف ك دكركثي غيش)أمثاؿ 

فاشيؿ " ).ليف األغاني عندما تصدرت أسماؤىف بطبلت شركة بايكغراؼ قبؿ ظيكرىا
معركفة باسـ شركة " بايكغراؼ"كانت شركة ". فف الصكر المتحركة"مف كتاب  ( –ليندسي

: كانطكت خطة عمميا األكلى عمى تسكيؽ جيازيف" ميكتكسككب كبايكغراؼ األمريكية"
، كىك جياز يشبو صندكؽ الدنيا أك صندكؽ الفرجة كقريب مف (Mutoscope" )الميكتكسككب"

" بايكغراؼ"أما الجياز الثاني (. إديسكف)، الذم اخترعو (Kinetoscope" )الكينتسككب"جياز  
(biograph)شيدت  ُٕٖٗكفي عاـ . ، فيك عبارة عف كاميرا كجياز عرض في آف كاحد

كبعد مضي عقد كامؿ، أم . الشركة أكؿ استكديكىاتيا في ممحؽ أحد المكاتب في مانياتف
ثـ اتبعت شركة . ُْىاتيا في الشارع ، افتتحت الشركة ثاني استكديكَُٔٗحكالي 

االتجاه السائد في غرب الببلد كافتتحت استكديك آخر في لكس أنجمكس فكزعت " بايكغراؼ"
( غريفيث)إال أف انييار الشركة كاف مرٌده خبلؼ نشأ بيف . بذلؾ نشاطاتيا بيف مدينتيف

لشيرة لنجكميا كعدد مف مكظفيو األساسييف حكؿ خفض تكاليؼ الشركة التي رفضت منح ا
في ( غريفيث)السينمائييف عمى ممصقات أفبلميا، ككذلؾ عدـ المكافقة عمى دعـ كمساندة 

لينضـ إلى شركة " بايكغراؼ"عف ( غريفيث)، انفصؿ ُُّٗكفي عاـ . مشاريعو الطمكحة
بسرعة " بايكغراؼ"، مما أدل إلى انييار (بيممي بيتزر)آخذان معو المصكر " ميكتشككاؿ"

أشار قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف كممة . )ُُٓٗلشركة بحمكؿ عاـ كتصفية ا
biograph  مشيد سيرة ذاتية"كانت تعني في منتصؼ القرف التاسع عشر )."

biopic 



 -51- 

معالجة درامية لقصص حياة مشاىير الفنانيف أك العمماء أك : فيمـ السيرة الذاتية
ىـ مف الشخصيات المعركفة التي اقترف اسميا المحاربيف أك السياسييف أك المجرميف كغير

مع أف )تختمؼ أفبلـ السيرة الذاتية عف األفبلـ التسجيمية الركائية . بسمعة جيدة أك سيئة
ىذه الفئات قد ال تتضح تمامان في األفبلـ التسجيمية التي تتـ معالجتيا كميان أك جزئيان مف 

فيمـ قصير عف حياة  ِّ"ـ الركائية، مثؿ الناحية الدرامية الستخداميا بعض أساليب األفبل
كقد ساد االعتقاد أحيانان بأف ىذا النمط مف األفبلـ الرائعة التي كانت إحدل "(. غميف غكلد

السير )ضد أعماؿ " بياف بينسانت"األسباب كراء المكقؼ العدائي الذم تبناه نقاد مجمة 
( ذم يرصد كفاة ستيؼ بيككاؿ" )صرخة الحرية"ك" غاندم"، كفيممو (ريتشارد أتنبكرك

كمع ذلؾ فإف عددان مف األفبلـ كانت استثنائية في أىميتيا ". أرض الظبلؿ"ك" شابمف"ك
كمتنكعة في مكاضيعيا كاندرجت بشكؿ أك بآخر تحت بند أفبلـ السيرة الذاتية حيث 

" نابميكف"ك( ديفيد ليف)لممخرج " لكرنس العرب"مثؿ فيمـ " بالممحمية"اتصفت بعضيا 
حياة ميشيما في "ك( جكف فكرد)لممخرج " الرئيس لينككلف الشاب"ك( آبيؿ غانس)مخرج لؿ

ديريؾ )لػ " كيتغنشتيف"ك" كارافاغيك"ك( بكؿ شرايدر)لممخرج " باتي ىيرست"ك" فصكؿ ةأربع
لػ " مالكـك إكس"ك( ىانس جيرغف سايبربرغ)لممخرج " فيمـ مف ألمانيا.. ىتمر "ك( جارماف

كيبدك أف (. جكلياف شنابيؿ)لػ " باسيكا"ك( نيؿ جكرداف)لػ " ؿ ككلينزمايؾ"ك( سبايؾ لي)
الذم شاع استخدامو في الكاليات المتحدة في ( فيمـ السيرة الذاتية" )biopic "مصطمح 

بإنتاج عددان مف األفبلـ الطمكحة المأخكذة " كارنر برذرز"الثبلثينيات حيث بدأت شركة 
( سيرة ذاتية" )biography"كل كممة مركبة مف ليست س( باستكر)ك( زكال)عف حياة 

، كأغمب الظف أنيا أتت باألصؿ مف "biographie"المشتقة عمى األرجح مف الفرنسية )
كتابة السيرة الذاتية لحياة " biographia: الكممة اليكنانية التي ظيرت في العصكر الكسطى

أما كممة (. فيمـ" )pic"مع إضافة كممة .( ـ ََٓككاف أكؿ ظيكر ليا عاـ " شخص ما
"Biographist( "كاتب السيرة الذاتية ) مف قبؿ  ُِٔٔجرل استخداميا ألكؿ مرة عاـ
لقد "حيف أشار بقكلو  Biographyكاستعمؿ كممة  ُّٖٔعاـ ( درايدف)ثـ أتى بعده ( فكلمر)

 ".استطاع بمكتارؾ التفكؽ في كؿ جكانب سيرتو الذاتية
biophantoscope 

شكؿ مف أشكاؿ آالت التصكير أك آالت عرض األفبلـ ": نتكسككبالبايكفا"جياز 
مف ( السيد ركدج)ظير ىذا الجياز قديمان في بريطانيا كىك مف اختراع . عمى الشاشة

عمى األرجح أف . التي تضع لكحان منقكشان رائعان في كسط المدينة إحياءن لذكراه( باث)مدينة 
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  bioعمى اختراعو، حيث تعني كممة   biophantoscopeىك الذم أطمؽ اسـ ( ركدج)
.( تجسيد الشيء مرئيان ) phantasiaك ( الحياة أك منيج الحياة)باليكنانية 

bioscope,  bioskop 

كاميرا كنظاـ لجياز عرض الصكر كاألفبلـ عمى الشاشة ": بايكسككب"جياز 
ق لمشعب كقاما بعرض( ماكس سكبلدانكفسكي)ك( إيميؿ)ظير قديمان في ألمانيا اخترعو 

( لكميير)كىك العاـ نفسو الذم سجؿ فيو األشقاء   –ُٖٓٗفي برليف ألكؿ مرة عاـ 
سرعاف ما كجد ىذا المصطمح طريقو إلى المغة اإلنكميزية كأخذ . عرضيما الشيير

معنى إضافي تمثؿ في الكاميرا السينمائية أك جياز عرض األفبلـ عمى الشاشة 
(cinematograph )السينما"أصبحت مرادفان أكليان لئلشارة إلى  مع أف ىذه الكممة "

كانكف أكؿ  ِٖفي رسالة كتبيا في ( جيمس جكيس)كقد ذكر األديب . بمفيكميا العاـ
لقد ذىبنا األمسية الماضية إلى السينما حيث كانت ىناؾ سمسمة مف األفبلـ " َُْٗ

فكرد لمغة مف ناحية ثانية، يشير قامكس أكس..". عف غريتش التي تعرضت لمخيانة 
ظمت المصطمح الشائع المستخدـ في جنكب إفريقيا   bioscopeاإلنكميزية بأف كممة 

لئلشارة إلى السينما بالرغـ مف التكقؼ عف استعماؿ ذلؾ المصطمح في باقي مناطؽ 
(. The Bioscope)أما في بريطانيا، ظيرت مجمة أسبكعية تجارية حممت عنكاف . العالـ

نشرت في لندف متخصصة في التطكرات التقنية كتقديـ كانت ىذه المجمة التي 
النصائح كالمشكرة لممدراء السينمائييف المحتمميف، عبلكة عمى نشرىا ممخصات آلخر 

 The)كما كانت عنكاف . اإلصدارات السينمائية كالتفاصيؿ المتعمقة باألفبلـ قيد اإلنتاج

Bioscope )فبلـ كاستمرت بالصدكر مف أكؿ مجمة تجارية تستعرض النقد السينمائي لؤل
حقكؽ عنكاف تمؾ المجمة إال أنيا لـ ( أكلدىاـ)، ثـ اشترت مطبعة ُِّٗإلى  َُٖٗ

. تعد نشرىا مرة أخرل
bipack 

استعماؿ قطعتيف مف فيمـ التصكير في آف كاحد في آلة عرض األفبلـ عمى 
طباعة ) bipack contact matte printingالشاشة أك في التصكير الضكئي أك في عبارة 
، كىي طريقة تجمع بيف صكرتيف (المٌت بالتماٌس المباشر مع قطعتي فيمـ التصكير

الحركة الحقيقية الحية مع الرسـك المتحركة  –منفصمتيف كتحكيميما إلى صكرة كاحدة 
طباعة أسماء الممثميف : )bipack double-print titles. أك غيرىا مف األعماؿ الفنية

حاكية أك كبسكلة : bipack magazine(. ف بكرتيف فيمميتيف منفصمتيفبالفيمـ كالصكر ـ
القطع الفيممية في الكاميرا كتتألؼ مف أربع كبسكالت تعمؿ عمى تمقيـ بكرتيف فيمميتيف 
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كالتقاطيما داخؿ جياز العرض أك الكاميرا، عممان بأف ىذه الكممة متداكلة قي صناعة 
.  األفبلـ السينمائية منذ العشرينيات

birdseye ( انظر   PAR light) 

 overheadانظر )لقطة تأخذ مف فكؽ المادة التي يجرم تصكيرىا : مشيد عمكم

shot .)
Bison 

عبلمة تجارية لعدد مف أفبلـ رعاة البقر الصامتة التي أنتجتيا ": بايسكف"أفبلـ 
شركة شركة نيكيكرؾ لئلنتاج السينمائي كأصدرتيا شركات سينمائية مختمفة، بما فييا 

Imp-   ( تكماس إينؾ)، حيث أشرؼ "يكنيفرساؿ"التي أصبحت معركفة الحقان باسـ
عمى أنجح أفبلـ الشركة السيما أنو مخرج معركؼ كلعب أيضان دكر البطكلة بشخصية 

كقاـ بإخراج حمقات ذلؾ المسمسؿ الذم تكقؼ ( ُْٔٗ-َُٕٖ( )ىارت. إس. دبميك)
. ُِّٗاـ بكفاة آخر مكزعي ىذا المسمسؿ الشيير ع

bit part 

يككف ىذا الدكر . دكر صغير يؤديو ممثؿ عادم كلديو حكار لكنو عادة ميـ
. الذم ال حكار لو عمى اإلطبلؽ( الككمبارس)أرقى بقميؿ مف دكر الممثؿ الثانكم 

Black – and - white 

بالرغـ مف ظيكر تجارب عديدة في أفبلـ التصكير : األفبلـ باألبيض كاألسكد
إال أف استخداـ الفيمـ األبيض كاألسكد بمختمؼ أشكالو ظؿ الصنؼ القياسي الممكنة، 

كما لجأ بعض المخرجيف الميتميف . السائد حتى أكاخر الخمسينيات كبداية الستينيات
باألجكاء التي ينسجيا الفيمـ بالمكنيف األبيض كاألسكد بإعادة إحياء ىذا الصنؼ مف 

" الئحة شيندلر"كفيمـ ( مارتف سككرسيزم)لممخرج  "الثكر اليائج"األفبلـ، كمف أشيرىا 
، عممان بأف عددان كبيران (ككدم آلف)لػ " ظبلؿ كضباب"ك" مانياتف"ك( ستيفف سبيمبرغ)لػ 

بالشيرة الكاسعة اختاركا صنع معظـ أفبلميـ أك مف المخرجيف ممف ال يتمتعكف 
( اكس فكف ترايرـ)كمف ىؤالء المخرجيف، نذكر . كميا بالمكنيف األبيض كاألسكد

" معيد بنجامينتا"ك( كريس نيكبام)لػ " الناسكة"كفيمـ " أكركبا"الذم صنع فيمـ 
 (.آبيؿ فيراتا)لػ " االختطاؼ"ك( ككام)لؤلشقاء 

black lead 

(. leaderانظر )
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black level 

. الجزء األعتـ في صكرة فيمـ سينمائي
black limbo 

(. limboانظر )
black list 

بشكؿ عاـ أم الئحة تضـ أسماء ممثميف ككتاب سيناريك : داءالبلئحة السك
كمخرجيف كغيرىـ ضمف المكائح التي أعدتيا ىكليككد بشكؿ خاص بعد التحقيؽ الذم 
أجرتو لجنة تقصي النشاطات المناكئة لمكاليات المتحدة بسبب ما أطمؽ عميو التسمؿ 

. نيات كأكائؿ الخمسينياتالشيكعي إلى صناعة األفبلـ السينمائية في أكاخر األربعي
كقد أقصت ىذه المكائح عددان كبيران مف األشخاص عف أعماليـ أك دفعتيـ لمغادرة 

ككانت ىذه المرحمة مصدران مميمان . الكاليات المتحدة أك العمؿ تحت أسماء مستعارة
ىـ في ؤلعدد مف األفبلـ الركائية معظميا كاف متعاطفان مع األشخاص المدرجة أسما

". رفيؽ السفر"ك" مذنب بالشؾ"ك" الجبية"كمف أىـ أفبلـ تمؾ المرحمة . ة السكداءالبلئح
( Hollywood Tenانظر )

Black Maria 

كاف أكؿ   Black Mariaحسب بعض الركايات فإف ": ببلؾ ماريا"استكديك 
 ُّٖٗاستكديك سينمائي في العالـ جرل تصميمو كتشييده في نيكجرسي عاـ 

 " –الكينيتسككب"إلنتاج الشرائط الفيممية الخاصة بأجيزة " سكفإدم"كاستخدمتو شركة 
ىانس جيرغف )لممخرج " فيمـ مف ألمانيا: ىتمر"كمنيا  عمى سبيؿ المثاؿ فيمـ 

لـ يكف ىذا االستكديك سكل سقيفة كبيرة مغطاة بكرؽ القار األسكد كاعتمد (. سايبربرغ
سقؼ االستكديك أك بحيث يمكف تحريؾ )في إضاءتو عمى أشعة الشمس ففقط 

كاف الممثمكف يؤدكف عمميـ عمى (. باألحرل ىيكؿ االستكديك كمو باتجاه أشعة الشمس
".  الكينيتسككب"خمفية سكداء كيجرم تصكيرىـ بكاسطة كاميرا 

black net 

.  ضرب مف الستائر يستخدـ لتخفيؼ الكىج الصادر مف المصباح: الشبكة السكداء
blacks  
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الءات كبيرة كانت تعمؽ عمى النكافذ كاألبكاب كغيرىا مف ـ: الستائر السكداء
. الفتحات لحجب الضكء غير المرغكب بو عف مكقع التصكير

blaxploitation (أو blacksploitation) 

مزيج مف األفبلـ الرخيصة التي تعتمد عمى مشاىد العنؼ الستقطاب 
كؿ عاـ أم فيمـ أمريكي مف بش. السكداكية/كاألفبلـ السكداء( exploitation)المشاىديف 

الميزانية المنخفضة كاف يكٌجو إلى ركاد السينما السكد في الكاليات المتحدة  كعمى كجو 
الخصكص أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ التي كانت تحظى بشعبية كبيرة في أكائؿ 

الذم أخرجو المصكر غكردكف باركس " )شافت"كمف أشير تمؾ األفبلـ . السبعينيات
شافت في "ك" نتيجة شافت الكبرل" ُِٕٗكتتماتو البلحقة الصادرة عاـ ( ُُٕٗعاـ 
الذم أخرجو كيمياـ كريف عاـ " )ببلككال"لممخرج نفسو؛ فيمـ مصاصي الدماء " إفريقيا
كقد حقؽ عدد مف تمؾ األفبلـ نجاحان باىران بيف . كغيرىا مف األفبلـ( ُِٕٗ

لكف ىذا النمط . بالرضى كالسركرالمشاىديف البيض، كىذا ما جعؿ المنتجيف يشعركف 
مف األفبلـ اكتسب سمعة سيئة لدل ظيكر جيؿ جديد مف المخرجيف السينمائييف 

السكد نظران التجاىيـ السياسي المختمؼ حيث تيكـ بعضيـ عمى تمؾ األفبلـ بمنتيى 
. كلكف في أكاسط التسعينيات استردت ىذه األفبلـ شيرتيا كمجدىا السابؽ. القسكة

األمريكي  –ير بالذكر أنو خبلؿ تأليؼ ىذا القامكس، قاـ المخرج اإلفريقي كمف الجد
".  شافت"بإعادة صنع فيمـ ( جكف سينغمتكف)

bleach  

. بكاسطة المحاليؿ الكيميائية( بيف السالب كالمكجب)معالجة األفبلـ المعككسة 
bleached out  

. رضو الزائد لمضكءالمكف الشاحب كالباىت الذم يكتسبو فيمـ التصكير لدل تع
bleeding  

دفؽ الضكء أك المكف الظاىر عمى حكاؼ المقطات الباىتة أك المعالجة بشكؿ 
اشتؽ ىذا المصطمح مف صناعة الطباعة التي تستخدمو بالنسبة لمصكر التي . سيء

. تنحرؼ عف حدكد أك ىكامش الصفحة
blend  

لممثميف، كىك مشابو األمر الذم يتـ تكجييو إلى الممثؿ كي يقترب مف باقي ا
". اختمط مع الحضكر"لعبارة 
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blimp  

جرل . الغبلؼ الذم يحجب صكت محرؾ الكاميرا كي ال تمتقطو الميكركفكنات
كلكف . الذم كاف يقيد حركة الكاميرا" صندكؽ الجميد"تطكير ىذا الغبلؼ كي يحؿ مكاف 

ة أثناء التصكير إال إذا ىذا الغبلؼ زاد مف كزف معدات الكاميرا فأصبحت ثقيمة في المناكر
جرل تثبيت الكاميرا عمى الرافعة الخاصة بالتصكير أك استعماؿ منصة حمؿ الكاميرا 

المزكدة بعجبلت فاضطرت صناعة السينما إلى تطكير آالت تصكير خفيفة الكزف مزكدة 
التي  Arriflex BLبغبلؼ ذاتي لحجب الضجيج الناجـ عف محركاتيا، كآالت تصكير 

كقد درج استعماؿ مصطمح . ماليا في المقطات المأخكذة بالكاميرا المحمكلة باليديمكف استع
(blimp ) ألف غبلؼ الكاميرا المذككر كاف يشبو الطائرات غير الصمبة التي أطمؽ عمييا

ىكريس )كعمى األرجح إف الطيار . االسـ نفسو ألف ىيكميا المرف جعميا تبدك كالمنطاد
. ُُٔٗصطمح قبؿ عاـ ىك الذم صاغ ىذا الـ( شكرت

blistering  

ظاىرة الضرر الحرارم التي تصيب سطح فيمـ التصكير مما يجعمو غير صالح 
. لبلستعماؿ

block  

(. blockingانظر )
block booking  

عممية خاصة بتكزيع األفبلـ السينمائية اعتبرتيا الكاليات المتحدة مخالفة 
إجبار المكزعيف عمى استئجار األفبلـ  ألف ىذه العممية اقتضت ُْٖٗلمقكانيف عاـ 

التي يتعذر تحقيؽ أرباحيا عمى شباؾ التذاكر، كذلؾ ضمف صفقة كاممة احتكت عمى 
ىذه العممية في تكزيع األفبلـ في الفترة " بارامكنت"كقد بدأت شركة . األفبلـ الناجحة

. ُُٔٗك  ُُٓٗبيف 
blockbuster  

( ُ)في الستينيات لئلشارة إلى إما  مصطمح درج استعمالو: أفبلـ البمككبستر
كانت ىكليككد  -فيمـ ذك تكاليؼ خيالية ترافقيا حمبلت دعائية كتركيجية ىائمة 

لكرنس "تخكض معركة أخرل ضد التمفزيكف مف خبلؿ طرح األفبلـ الكبيرة مثؿ 
التي جرل إنتاجيا الستقطاب جماىير المشاىديف الذيف يبحثكف " كميكباترة"ك" العرب

كات كصكر تطغى عمى المدارؾ الحسية كأثرىا أكبر مما تقدمو الشاشة عف أص
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كخبلؿ تأليؼ ىذا الكتاب كاف فيمـ . فيمـ ذك أرباح كبيرة جدان ( ِ)الصغيرة؛ أك 
يعٌد مستكفيان لشركط كبل التعريفيف المشار إلييما أعبله ( ُٔٗٗ" )عيد االستقبلؿ"

لتي تندرج ضمف التصنيؼ األكؿ البٌد كبالرغـ مف أف االعتقاد السائد بأف األفبلـ ا
ليا مف االنخراط في التصنيؼ الثاني قد نالت دحضان كرفضان فظيعان عمى مٌر 

كلبلطبلع عمى قراءة تفصيمية حكؿ ىذه النقطة، يمكف مشاىدة فيمـ . السنيف
أحبلـ "الذم حمؿ عنكانان آخر في الترجمة  ( –ستيفف باخ)لػ " المقطة األخيرة"

الذم جرت ترجمتو " حمكل الشيطاف"، كفيمـ "صنع فيمـ بكابة السماء كككارث خبلؿ
( البمككبستر)كانت ك في الحقيقة (. جكلي ساالمكف)لػ " مشعمة الغركر"إلى 

األصمية عبارة عف قنابؿ تمقى مف الجك كقادرة عمى تدمير حي سكني كامؿ في 
. أم مدينة

blocking  

التي سيقؼ فييا الممثمكف أك كيفية رسـ مفصؿ لمطرؽ ( ُ(: )كما في المسرح)
جمكسيـ أك تنقبلتيـ في مشيد مف مشاىد المسرحية؛ تحديد كتنظيـ قطع الديككر 

عرض ىذه الطرؽ عمى ( ِ)المتنقمة كالخمفيات؛ تحديد تنقبلت كحركات الكاميرا؛ 
. الممثميف كطاقـ الفيمـ

blood bag,  blood capsule  

ة صغيرة تحتكم عمى دـ اصطناعي يمكف كبسكؿ: كيس الدـ أك كبسكلة الدـ
مكانية تفجيرىا كي يتدفؽ منيا ىذا الدـ المزيؼ  غالبان بكاسطة )إخفاؤىا مع الممثميف كا 

في المشاىد المثيرة التي تظير عادة في أفبلـ ( كبسكالت متفجرة متناىية في الصغر
. التشكيؽ كاإلثارة كأفبلـ الرعب كما شابييا

bloom  

ف السطكح الساطعة التي تسبب كىجان أك سطكعان غير إبيات أك طمس لك
مرغكب بو؛ أك إبيات أك طمس األلكاف الساطعة في لقطة بكاسطة استعماؿ مرش 

. خاص يؤدم إلى إبيات تمؾ األلكاف
bloop  
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الصكت المسمكع لدل حدكث قطع ك كصؿ في تسجيؿ صكتي : خمؿ صكتي
البصرم الذم يجعؿ -الصكتعند مركره في الماسح الضكئي؛ أك قسـ مف تسجيؿ 

(. deploopingانظر . )ىكذا ضجيج غير مسمكع
blooper  

الزالت كاألخطاء الشفيية المضحكة التي : في المغة اإلنكميزية األمريكية( ُ)
الجياز المستعمؿ في إزالة تمؾ العثرات، كىي عممية تتطمب ( ِ)يرتكبيا الممثؿ؛ أك 

شريط مزيؿ ) blooping tapeك ( طيسية الصكتحبر مزيؿ لمنغ) blooping inkاستعماؿ 
(. لمنغنطيسية الصكت

Blow - up  

ممـ إلى  ُٔممـ، أك مف  ُٔممـ إلى  ٖمف )طبع قياس كبير لمصكرة ( ُ)إما 
.  يستعمؿ طابعة لتكبير قسـ مف الصكرة( ِ)؛ أك (ممـ ّٓ

blue cometing  

. لمعدنيةخطكط زرقاء تظير في الصكرة بسبب الجزيئات ا: خمؿ لكني
blue movie  

يمكف استعماؿ . فيمـ جنسي رخيص أك فيمـ إباحي يتـ صنعو منزليان : فيمـ إباحي
ىذا المصطمح أيضان لبلنتقاص مف قيمة المشاريع السينمائية الرائجة كالحٌط مف قدرىا 

كنجد (. ُٖٓٗأدرياف ليف " )تسعة أسابيع كنصؼ"إلى مادة فيممية مثيرة جنسيان مثؿ 
( جكف بايرـك" )إيبلج"لغريبة لعالـ األفبلـ اإلباحية في الفيمـ التاريخي البريطاني النظرة ا
الذم يؤدم دكر مخرج سينمائي يمٌر ( ريتشارد درايفكس)، كىك مف بطكلة ُٕٓٗ

مشتقة ( بذمء) blueككممة . بظركؼ صعبة فيضطر إلى صنع أفبلـ إباحية صامتة
لي منتصؼ القرف التاسع عشر حيث استعمؿ باألصؿ مف المغة اإلنكميزية الدارجة حكا

إف الفحش كالبذاءة التي تظير : "بقكلو َُْٖعاـ ( بذاءة) bluenessمصطمح ( كارليؿ)
." ال تشكؿ مصدر ذعر بالنسبة لنا.. بشكؿ عرضي 

Blue - screen process  

أسمكب مستعمؿ عمى نحك كاسع في إنتاج عدة صكر : عممية الشاشة الزرقاء
، حيث يتـ "حرب النجـك"ؤثرات الخاصة كما ىك الحاؿ في سمسمة أفبلـ لمقطات الـ

سكل المكف األزرؽ ثـ يتـ دمج تمؾ  مً تصكير الممثميف في استكديك عمى خمفية ال تحتك
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المقطات المصكرة بعد عدة مراحؿ مف التظيير الفكتكغرافي بصكر ليا خمفيات متنكعة 
(. travelling matteانظر . )بكاسطة طابعة فيممية بصرية

blue pan  

(. zip panانظر )
BO,  b.o  

(. شباؾ التذاكر) box officeاختصار 
board  

: لكحة التحكـ في االستكديك بالنسبة لمتسجيؿ الصكتي؛ كفي مجاؿ اإلضاءة
. لكحة التحكـ الرئيسية

body brace (أو body frame,  body pool)  

اء لقطات التصكير بالكاميرا المحمكلة الحزاـ المعدني الذم يرتديو المصكر أثف
(. Steadicamانظر )باليد 

boffo  

"(. فارايتي"مصطمح استحدثتو المجمة السينمائية )ناجح جدان 
Bolex  

. ممـ مف إنتاج سكيسرم خفيفة الكزف كسيمة الحمؿ ُٔكاميرا ": بكليكس"كاميرا 
Bollywood  

ـ اليندية التي تعٌد األضخـ في مصطمح شائع يشير إلى صناعة األفبل": بكليككد"
المدينة التي تضـ " )بكمبام"كقد تمت صياغة ىذا المصطمح بدمج كممة . عالـ السينما

". ىكليككد"مع كممة ( أىـ كأكثر استكديكىات التصكير السينمائي في شبو القارة اليندية
bomb  

ينطكم عمى كارثة تجارية خطيرة، كالعنكاف الذم : في المغة العامية األمريكية
لمكاتب المسرحي " اخترقنا المأكل الجديد"التكرية أك التبلعب المفظي لمسرحية 

كانت ىذه الكممة في . الذم يتحدث فييا عف القكل الجكية األمريكية( جكزيؼ ىيمر)
 goingكقت مف األكقات بالنسبة لممكاطنيف البريطانييف األمييف ضمف سياؽ المصطمح 

like a bomb كان يعني نجاحان منقطع النظيرمصدران مرب  .
book  
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الجزء الركائي الذم ال يحتك عمى الغناء في مسرحية أك فيمـ استعراضي؛ ( ُ)
نكع مف أنكاع المناظر الطبيعية المزدكجة عمى قماش ضمف ديككر المسرح يتـ ( ِ)

يستأجر ممثؿ أك فيمـ مف ( ّ)تعميقيا مف أجؿ فردىا كفتحيا أك إغبلقيا كالكتاب؛ 
ككيؿ : booking agentاستئجار ممثؿ أك فيمـ؛ : bookingكزع سينمائي، كمنيا ـ

أحد المعارؼ الذيف يجرم عف طريقيـ : booking contactالستئجار الممثميف كاألفبلـ؛ 
. استئجار الممثميف أك األفبلـ

boom  

كممة أدخمت إلى المغة اإلنكميزية في أكاسط القرف السابع عشر مف الكممة 
كفقان لقامكس أكسفكرد ( عارضة؛ ذراع) beamكىي مماثمة لكممة ) boomندية اليكؿ

شجرة أك عمكد أك دعامة حاممة كانت تستعمؿ أصبلن في مجاؿ : لمغة اإلنكميزية
. المبلحة البحرية لئلشارة إلى الصارم الطكيؿ المخصص لتبيت قاعدة الشراع

إف قكة " ُِٔٔإلى عاـ  كيرجع قامكس أكسفكرد ظيكر أكؿ استعماؿ ليذه الكممة
: أما المعاني السينمائية ليذه الكممة". األمكاج اقتمعت العارضة مف سطح السفينة

الذراع أك القضيب الذم ييثبت الميكرفكف عمى إحدل نيايتيو كيقـك بحممو فني ( ُ)
فني تسجيؿ الصكت في األعماؿ ) boom operatorأك  boom manييطمؽ عميو لقب 
حيث يمسؾ ىذا الفني بذراع الميكرفكف بعيدان عف ( سيطة أك المتكاضعةالسينمائية الب
ساعد أك ذراع ضخـ يحمؿ الكاميرا كيرفعيا : camera boom( ِ)عدسة الكاميرا؛ 

باتجاه األعمى كاألسفؿ كالجانبيف األيمف كاأليسر مف أجؿ التصكير بكاسطة ىذا 
العمكد الذم : light boom( ّ)؛ boom shotالحامؿ، كيطمؽ عمى تمؾ المقطة اسـ 

حركة ىذا : boom downأك  boom up. تعمؽ عميو األضكاء إلنارة مكقع التصكير
الذراع باتجاه األعمى كاألسفؿ أك األمر الذم يكجيو المخرج لتحريؾ حامؿ األضكاء 

. بيذيف االتجاىيف
boomerang  

الكممة  مسند شبو دائرم يحمؿ المرشح المكضكع أماـ المصباح؛ اشتقت ىذه
(. نيك ساكث كيمز)مف اسـ في المغة التي يتحدثيا السكاف األصميكف في مستعمرة 

في كتاب صغير لممفردات قاـ بجمعو ممثؿ  ُٖٕٗاستخدمت الكممة ألكؿ مرة عاـ 
.  النيابة العامة في تمؾ المستعمرة

boomy  
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. اليةصكت يبالغ في شدة الترددات المنخفضة كيخمد الترددات الع: دكم؛ طنيف
في المغة اإلنكميزية لئلشارة  bombك  bombeأك مشتقاتيا األكلى  boomاستخدمت كممة 

. ََُٓإلى الصكت المرتفع كالخفيض منذ عاـ 
booster light  

أم شكؿ مف أشكاؿ اإلضاءة المستعمؿ في زيادة ضكء النيار : الضكء المقكم
. يرالطبيعي، أك الضكء المستعمؿ لزيادة إنارة مكقع التصك

boot  

غطاء كاؽ مرف لمقدمة منصب لو ثبلث قكائـ يحمؿ الكاميرا مصنكع مف ( ُ)
كما يتـ تزكيد بعض أنكاع ىذه المناصب بغطاء كاؽ مرف . الببلستيؾ أك القماش

العممية التي يتـ فييا تمقيـ شريط ( ِ)لمقكائـ التي ترفع المنصب عف األرض؛ 
. لذم يخزف الفيمـالتصكير مف كبسكلة الفيمـ إلى المكاف ا

border light  

. شريط مف عدة أضكاء
bounce board,  bounce card  

لكح أك صفيحة بيضاء تستعمؿ لعكس الضكء عمى : المكح أك الصفيحة العاكسة
األضكاء المكجكدة عمى : bounce light؛ (reflectorانظر )المادة التي يجرم تصكيرىا 

. ؼ إحداث إنارة عامةالجدراف المحيطة بمكقع التصكير بيد
box  

. مكقع تصكير محاط بأربعة جدراف
Box Office,  box office  

المبمغ الذم يحققو الفيمـ أثناء مرحمة تكزيعو عمى صاالت ( آ: )بشكؿ عاـ( ُ)
كيؼ كاف : "السكؽ المحمية أك العالمية لمفيمـ لدل إصداره( ب)العرض كالمسارح؛ أك 

كقد اشتؽ ىذا المصطمح باألصؿ مف المعنى " األمريكية؟ صدل الفيمـ عمى شباؾ التذاكر
. الكشؾ المكضكع أماـ صالة السينما لبيع كشراء التذاكر( ِ)الحرفي لمكممتيف؛ 

B picture  

( B movieانظر )
brace  
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. دعامة لتثبيت المناظر الطبيعية عمى خشبة المسرح
bracketing  

الطريقة التي يتـ : ضكء دكف إفسادهإحدل العمميات المستعممة لتعريض الفيمـ لؿ
فييا إعادة تصكير مشيد جرل تصكيره بتعريضو كفقان لقراءة مقياس الضكء كلكف 
بتعريضو بنسبة أقؿ أك أعمى مف القراءة األصمية كذلؾ بيدؼ التأكد مف الحصكؿ 

. عمى لقطة مناسبة تمامان 
breakaway  

ارير المصنكعة مف مادة قطعة مف قطع الديككر المتنقمة كالكراسي أك القك
. خفيفة كىشة تجعؿ عممية تحطيميا سيمة دكف أف تمحؽ األذل بالممثميف

breakdown  

مخطط أك جدكؿ أك رسـ بياني لمختمؼ التكاليؼ كالنفقات البلزمة إلنتاج ( ُ)
قراءة السيناريك التي تبيف المشاىد التي ينبغي تصكيرىا في مكقع ( ِ)فيمـ سينمائي؛ 
القائمة التي يعٌدىا ( ّ)سو مف أجؿ إبقاء التكاليؼ في حدىا األدنى؛ التصكير نؼ

المكنتير بمختمؼ المقطات في فيمـ التصكير المظٌير، أك الجيكد البلزمة إلعداد ىكذا 
. قائمة

breathing  

الحركة المتقطعة لمصكرة سكاء ضمف بؤرة التركيز أك خارجيا أثناء عممية 
. ا يككف ذلؾ بسبب كجكد بكابة مغنطيسية حرةػالعرض عمى الشاشة، كغالبان ـ

bridge music  

: Bridging shot. المكسيقى التي تصؿ بيف مشيد أك أكثر: مكسيقى الكصؿ
. المقطة التي تضفي نكعان مف المنطؽ لبلنتقاؿ بيف مشيد كآخر

brightness  

سو الشيء الذم تعمؿ عيف اإلنساف عمى قياس أبعاده ىك ما يمكف قيا: السطكع
مقياس . بالضبط بكحدات المكمف المستخدمة في قياس دفؽ الضكء مف المصباح

. الضكء ىك أداة تعمؿ عمى قياس مدل سطكع مشيد معيف
Brighton School  
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مجمكعة رائدة مف صانعي األفبلـ البريطانييف تتخذ مف الساحؿ ": برايتكف"معيد 
بدأت نشاطيا في مطمع القرف ( عةكما يشير اسـ المجمك)الجنكبي لبريطانيا مقران ليا 

لـ يحاكؿ أعضاء تمؾ المجمكعة غير الرسمية اإلشارة إلى أنفسيـ بتحديد . العشريف
نما تيمنكا بالمؤرخ السينمائي  مؤلفي األساليب السينمائية "ككتابو ( جكرج ساككؿ)أسمائيـ كا 

الباحثيف إال أف  مع أف ىذا المعيد بات اآلف أقؿ شيرة خارج نطاؽ(. ُْٖٗ" )البريطانييف
يستحؽ أف يقترف اسمو بالشيرة بشكؿ عاـ ( ُٗٓٗ-ُْٖٔ( )سميث. جي. آ)أحد ركاده 

بما أنو ليس مبدعان كمبتكران لمعديد مف حركات الكاميرا السينمائية كالمقطات القريبة فحسب 
كبلىما صدر عاـ  " –المقمة الكبيرة"ك" كرة الجدة السحرية"عمى سبيؿ المثاؿ في فيمـ )

 َُٔٗ، بؿ كاف أيضان شريكان في ابتكار عممية التصكير السينمائي اإلعبلني عاـ (ََُٗ
باستعماؿ المقطات القريبة كالمكنتاج " برايتكف"بدأت مدرسة . kinemacolorالمعركفة باسـ 

الذم يينسب ( بكرتر. إدكيف إس)األصؿ االسكتمندم  مالمكازم قبؿ المخرج األمريكي ذ
، (إديسكف)في ابتكار تمؾ القكاعد في أعمالو التي نفذىا لصالح شركة  إليو الفضؿ أحيانان 

كبلىما " )سرقة القطار الكبرل"ك" حياة رجؿ إطفاء أمريكي" مكعمى كجو الخصكص فيمـ
( جيمس كيميامسكف)في الكاقع تبيف أف شخصان اسكتمنديان آخر يدعى (. َُّٗصدر عاـ 

اليجـك عمى ميمة "ئيان مكتمبلن كمتعارفان عميو قد صنع أكؿ فيمـ يستخدـ فيو نحكان سينما
بعض التجارب االبتدائية باأللكاف كالمشاىد ( كيميامسكف)، كما أجرل (ََُٗ" )صينية

مستعمبلن ( َُِٗ" )النار"المشربة باأللكاف مف مسرحيتو القصيرة التي حممت عنكاف 
كمف الجدير بالذكر ". الحسي"صباغان أحمر المكف كصفو في إحدل الكاتالكجات بالتأثير 

سيسيؿ )لممخرج ( َُٓٗ" )أنقذه القرصاف"كاف فيمـ " برايتكف"أف أشير إنتاجات معيد 
 (.ىيبككرث

broad,  broadside  

. ضكء كشاؼ لو شكؿ مربع غير مستكو يستعمؿ لئلنارة العامة الخفيفة
B roll  

( A and B roll printingانظر )
brute  

ف فيك يستخدـ كمصطمح عاـ لئلشارة إلى أضخـ اسـ تجارم باألصؿ أما اآل
. أمبير ِِٓمصباح في استكديك التصكير يكلػٌد ضكءان منحنيان باستطاعة 

buckle switch,  buckle trip  
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أداة كظيفتيا إغبلؽ عدسة الكاميرا أك جياز عرض األفبلـ : مفتاح االلتكاء
. عمى الشاشة في حاؿ تحرر شريط التصكير مف مكانو

buckling  

كما يحدث عمى  –تشكه الفيمـ نتيجة تعرضو لمضكء أك لمضغط أك لمحرارة 
شاع استعماؿ كممة . سبيؿ المثاؿ لدل ارتفاع حرارة آلة عرض األفبلـ عمى الشاشة

buckle (التكاء؛ انثناء )كعندما قاـ ذلؾ : "في ىذا المعنى منذ القرف السادس عشر
ما تمتكم الحياة تحت كطأة مفصبلت األبكاب ؾ.. البائس الذم أنيكت الحمى أطرافو 

(. ُٕٗٓ" )ىنرم الرابع"شكسبير، مسرحية  " –الضعيفة
buddy  

بشكؿ  buddyكما تعٌد كممة (. صديؽ)كممة مشتقة مف األمريكية العامية كتعني 
، عممان بأنيا شائعة االستعماؿ في أمريكا (شقيؽ؛ أخ) brotherلكممة  تحريفان عاـ 

نمط مشيكر مف األفبلـ التي : Buddy movie. كاسط القرف التاسع عشرالشمالية منذ أ
عادة المغامرات )كالمغامرة ( عادة بيف الذككر)تشكؿ عناصرىا الرئيسية معنى الصداقة 

قد يككف األبطاؿ أصدقاء قدامى كلكف (. بمعناىا الكاسع عادة)كالككميديا ( العنيفة
قة كغرباء ينتمكف إلى خمفيات اجتماعية أك غالبان يبدأ ىؤالء األصدقاء عبلقة الصدا

قكمية أك عرقية متنافرة أك متناقضة كميان، ثـ يشعركف باالحتراـ تجاه بعضيـ البعض 
كىك شرطي  ( –نيؾ نكلت: )بدافع الصداقة بعد مرحمة تجريبية مف الكراىية الفطرية

 ْٖ"في فيمـ  –كىك مجـر أسكد ميذب كطريؼ  ( –إيدم مكرفي)ك –أبيض جمؼ 
التي لـ تحقؽ نجاحان " ساعة أخرل ْٖ"، كتتمتو السينمائية (كالتر ىيؿ)لممخرج " ساعة

( آرنكلد شكارتزينغر)ك( شرطي مف شيكاغك( )جيمس بيمكتشي)مماثبلن كالجزء األكؿ؛ ك
شرطي  ( –داني غمكفر)لممخرج نفسو؛ ك" حرارة حمراء"في فيمـ  –شرطي سكفيتي  –

في سمسمة أفبلـ  –شرطي أبيض قمؽ كمشكش  ( –ميؿ جيبسكف)ك –أسكد تقميدم 
ككدم )ك –العب كرة سمة أسكد نشيط  ( –كيمسي سنايبس)؛ "السبلح الفتاؾ"

الرجاؿ البيض عاجزكف عف "في فيمـ  –العب كرة سمة أبيض نشيط  ( –ىارلسكف
في أبطاؿ أفبلـ أخرل مشابية، مثؿ  buddy movieكما يتجسد مصطمح ". القفز

؛ "كؿ الطرؽ باستثناء الفجكر"في فيمـ  –إنساف الغاب  ( –كبليد)ك( دكمينت إيستكك)
تيرنر "كالكمب الضخـ الذم يسيؿ لعابو طكاؿ الكقت في فيمـ ( تـك ىانكس)ك

لكيس غكيست )كالمخمكؽ الفضائي الخنثى ( دينيس ككيد)؛ مسافر الفضاء "كىككتش
سكزاف )بطكلة " ما كلكيستيؿ"فيمـ  بينما ييعدٌ  ،"العدك مف نصيبي"في فيمـ .( ر.ج
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مف األمثمة القميمة عف أفبلـ األصدقاء التي تمعب اإلناث ( جينا ديفيس)ك( ساراندكف
. فييا دكر البطكلة

buff  

أحد معجبي أك عشاؽ السينما الذم يتمتع بمعرفة كاسعة عف األفبلـ كغالبان ما 
ماليا شائع في بريطانيا الكممة مف أصؿ أمريكي لكف استع. يككف مف المتحذلقيف اجتماعيان 

ىذه الكممة لمداللة عمى  ُّْٗعٌرؼ قامكس كيبستر عاـ : كليا تاريخ مثير لمفضكؿ
، كالسبب كراء ذلؾ يكمف في أف "الشخص المتحمس لبللتحاؽ أك االنضماـ بفكج اإلطفاء"

كفي الخمسينيات . رجؿ اإلطفاء المتطكع في نيكيكرؾ اعتاد لباس زم بمكف أصفر شاحب
. ستخداـ الكممة لمداللة عمى أم شخص متحمس لمقياـ بعمؿ ماشاع ا

bug eye  

(. عدسة عيف السمكة:  fisheye lensانظر )
building the tracks  

(. تثبيت المسارات كالسكؾ المخصصة لحمؿ كاميرا التصكير: track-layingانظر )
bulk eraser  

(. مزيؿ المغنطة:  degausserانظر )
bump  

عدـ التجانس في األصكات كالضجيج المكجكد في خمفية المشيد : خمؿ صكتي
. عندما يجرم تنفيذ مكنتاج لقطتيف معان 

bumper  

الكقت المخصص لفريؽ اإلنتاج إلزالة معداتو مف االستكديك قبؿ كصكؿ الفريؽ 
. اآلخر إلى المكاف

bumper footage 

قبؿ كؿ مشيد كبعده  الصكر اإلضافية التي يتـ إدخاليا: في الرسـك المتحركة
. بشكؿ يكفر خيارات عديدة لتنفيذ المكنتاج

Burn - in matte  

(. matteانظر : )مٌت تجريبي
Burn - out matte   5م –السينما الناطقة  
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(. matteانظر : )العطؿ الحرارم
business  

، حيث بٌيف قامكس أكسفكرد أف "النشاطات"مصطمح مسرحي يشير إلى 
الحركة كاألفعاؿ بشكؿ عاـ لتمييزىا ( ُ: )لىلمداللة ع ُُٕٔاستعماؿ الكممة بدأ منذ 

إال أنو .. يقكؿ النجاركف أنو لـ يكف ىناؾ نشاط حركي في ىذا المكاف )"عف الحكار 
قطعة ( ِ)؛ (شيرداف)لمكاتب ( ُٕٗٗ" )الناقد"مف مسرحية  " –بمقدكرىـ إخبلء القمعة

. قصيرة مف عمؿ مسرحي غالبان ما تنطكم عمى الفكاىة
busy  

صفة تستعمؿ لمداللة عمى المشيد المزدحـ بالشخصيات كالحركة  :مزدحـ
. كالديككرات بشكؿ يصعب فيو استيعاب كؿ تفاصيؿ المشيد

butterfly  

. ستارة كبيرة تستعمؿ لنشر الضكء كتخفيؼ سطكعو
butt splice  

قطع مف شريط التصكير يتـ كصميا ببعضيا مف نيايتيا بكاسطة شريط الصؽ 
قطع مف شريط :  butt-weld splice. كيا أك ربطيا ببعضكليس عف طريؽ شب

. التصكير يتـ كصميا معان بكاسطة الحرارة
buzz  

مصطمح يشير إلى اإلشاعات كالثرثرة التي تتسرب عادة حكؿ إنتاج سينمائي معيف 
اشتؽ ىذا المعنى لكممة (. تناقؿ الخبر شفييان : word of mouthانظر . )قبؿ إصداره الرسمي

buzz ف المصطمح الذم يكحي لفظو بمعناه كالذم يشير إلى الضجيج الصادر عف ـ
النحؿ كالذباب كغيرىا مف الحشرات الصغيرة، كىك مصطمح شائع في المغة اإلنكميزية منذ 

اإلشاعات السطحية كالتافية التي " ُِٕٔأكائؿ القرف السادس عشر، كبالضبط منذ عاـ 
(. فيمتياـ)لمكاتب " راتحمكؿ كقرا"مف مسرحية  " –تسكد العالـ

buzz track 

خمفية صكتية منخفضة تستعمؿ لتبديد حالة السككف كي ال تبدك بأنيا ( ُ)
قطعة مف شريط تصكير االختبار تستعمؿ لميايئة كمعايرة ( ِ)مصطنعة أك مخيفة؛ 

 .آلة عرض األفبلـ عمى الشاشة
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C - mount 

. عض كاميرات الفيديك أيضان ممـ كب ُٔأداة لكصؿ العدسات في كاميرات عيار 
CAA 

 Creative American)ف مف المبدعمف األمريكيماالسـ المختصر لجمعية الفناف

Artists .) تمثؿ ىذه الجمعية اىتمامات الممثميف كالمخرجيف ككتاب السيناريك كغيرىـ
تشكبلف أقكل جمعيتيف مف   ICMك  CAAييقاؿ بأف . مف العامميف في مجاؿ السينما

. في ىكليككد في الكقت الحالي نكعيما
cadmium cell 

البطاريات الكيربائية المستعممة في المعدات المحمكلة باليد؛ ( آ: )خمية الكاديـك
فكلط كدرجة حرارة   1.0186كحدة فكلطية قياسية مثبتة عمى البطارية باستطاعة ( ب)

. َِمئكية قدرىا 
Cahiers du Cinéma 

عديد مف المجبلت السينمائية المميزة التي يشكؿ نقدىا ىناؾ اؿ: مجمة دفاتر السينما
ىي أقكل " دفاتر السينما"استفزازان لحفيظة القراء كالنقاد كالفنانيف عمى حد سكاء لكف مجمة 

تمؾ المجبلت كأكثرىا نفكذان عمى اإلطبلؽ حيث لـ تساىـ في تغيير طريقة فيـ األفبلـ 
تبديؿ جذرم في طريقة صنع تمؾ األفبلـ  كمناقشتيا فحسب، بؿ عممت أيضان عمى إحداث

عمى آثار مجمة " دفاتر السينما"ظيرت مجمة . مف خبلؿ تأسيس حركة سينمائية رئيسية
التي انحمت عاـ ( المجمة النقدية السينمائية) La Revue de Cinémaسابقة حممت عنكاف 

تحريرىا ثبلثة  كضـٌ فريؽ ُُٓٗلممرة األكلى عاـ " دفاتر السينما"نيشرت مجمة . ُْٗٗ
الذم ( ُٖٓٗ-ُُٗٗ( )أندريو بازاف)ك( جاؾ دكنييؿ فالكركزيو)ك( لك دككا: )أشخاص

تمميذان لدل الفيمسكؼ ( بازاف)كاف . يعٌد الشخصية األىـ بيف أعضاء ىذا الفريؽ الثبلثي
ركجر )كما تكلى رعايتو الفنية الصحفي كالناقد المعركؼ ( إيمانكيؿ مكنييو)الكاثكليكي 

كمساحة صاغ " دفاتر السينما"مف إبراز األعداد األكلى مف مجمة ( بازاف)تمكف (. ارتلينو
يمكف تبسيط تمؾ النظرية بشكؿ كبير عمى أنيا  –فييا نظريتو الشخصية حكؿ السينما 

بأف طبيعة ( بازاف)كتفيد نظرية . اليدكم" المكنتاج"حكؿ ( أيزنشتايف)تتعارض مع أفكار 
د فعبلن في المقطات المكسعة كالتصكير الذم يعتمد عمى التركيز الكسيط السينمائي يتجس
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لمحصكؿ عمى تفسير أكضح ليذه الناحية، يمكف مراجعة مقاالت بازاف . )البؤرم العميؽ
( بازاف)أٌيد "( ما ىي السينما؟"التي تـ جمعيا كترجمتيا إلى اإلنكميزية في مجمديف بعنكاف 

( ركزيمميني)ك –ق كتابان رائعان نيشر بعد كفاتو حيف أٌلؼ عف ( –رينكار)أعماؿ كؿ مف 
ظير عدد مف أفكار (. كيمز)إلى ( فكف ستركىيـ)كغيرىما مف مخرجي ىكليككد مف 

بإضافة لمسات الذعة كمٌيالة إلثارة الجدؿ كأحيانان خفية المعنى كمبيمة في كتابات ( بازاف)
بدءان مف عاـ " فاتر السينماد"مجمكعة مف الشباف الذيف أخذكا بنشر مقاالتيـ في مجمة 

كظيرت ضمف . كشركائو( فرنسكا تركفك)ك( جاؾ ريفيت)ك( جاف لكؾ غكدار: )ُٓٓٗ
أك " سياسة الكتػٌاب"أفكار أكلئؾ الشباف مجمكعة مف الباحثيف البلمعيف الجدد عيرفت بػ 

ية نظر"التي تمت ترجمتيا إلى اإلنكميزية بتصرؼ لتصبح معركفة باسـ " سياسة المبدعيف"
، تجاكزت بعدىا حدكدىا النظرية لتصبح أسمكبان يمارسو أكلئؾ المخرجكف في "المبدعيف

ثـ ما . أكاخر الخمسينيات في صنع أفبلميـ الخاصة بيـ التي تياجـ السينما التقميدية
المبدعيف أف أصبحت تربة خصبة لحركة ىيأت لظيكر حركة / لبثت نظرية الكتػٌاب 

كبفضؿ نجاح ىذه الحركة، يمكف القكؿ بأف مجمة (. Nouvelle Vague" )المكجة الجديدة"
بالرغـ مف أف بعضان مف تمؾ  –بدعاتيا كنظرياتيا : اكتسبت شيرة عالمية" دفاتر السينما"

النظريات كانت ميميمة في قكاميا بينما ييعٌد بعضيا اآلخر اآلف معتقدات صحيحة كسديدة 
في الكاليات المتحدة " الثقافة السينمائية"قامت مجبلت أخرل، بما فييا مجمة . الرأم

كبعد كفاة ". دفاتر السينما"في بريطانيا، باستيراد كاعتماد نظريات مجمة ( Movie" )سينما"ك
 " –لسينما المؤسسيف األكائؿ"التي أفرغت تقريعيا  " –دفاتر السينما"انقػمبت مجمة ( بازاف)

كفي أكاخر . سينما الفرنسية في ذلؾ الكقتعمى تمؾ النفاية التقميدية بفعؿ معظـ صناعة اؿ
القدامى كالجدد عمى حد سكاء ما اعتبركه " دفاتر السينما"الستينيات استنكر كتػٌاب مجمة 

إيديكلكجيا أك فكر الحركة اإلنسانية كالمثالية التي ساىمت بيا تمؾ المجمة كاعتنقكا بدالن 
شر النظريات الييكمية التي نادل بيا عنيا نمطان عمميان بحتان مف الماركسية عبلكة عمى ف

" دفاتر السينما"لكف ىذه الحركة انقضت كسابقتيا كما تزاؿ مجمة . كغيره( كريستياف مينز)
كمف الجدير بالذكر أف المعيد . تنشر إلى اآلف إال أنيا تفتقر إلى مزايا أمجادىا الماضية

مف مختمؼ " دفاتر السينما"السينمائي البريطاني نشر عددان مف مجمدات كمقاالت مجمة 
. المراحؿ لتصبح ىذه المجمكعة مصدران تعميميان كمفيدان لبلطبلع

calculator,  cine calculator 

أداة مف الببلستيؾ أك الكرؽ المقكل يستعمميا : اآللة الحاسبة السينمائية
تحتكم ىذه الحاسبة . المصكركف بغرض إعداد الديككرات الخاصة باإلضاءة
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ة عمى عبلمات تشير إلى معمكمات حكؿ العبلقات بيف إعدادات فتحة عدسة السينمائي
التصكير كعمؽ المجاؿ كعناصر الترشيح كدرجة حرارة األلكاف كزكايا مصراع أك 

. مغبلؽ آلة التصكير كغيرىا
calibrations  

عبلمات المعايرة المكجكدة عمى أسطكانة كحمقات عدسة التصكير التي تشير 
. العدسة كتركيزىا البؤرم إلى طبقة فتحة

caligarisme 

خزانة الدكتكر "كممة مشتقة مف الفيمـ الخيالي الكبلسيكي الشيير : الكاليغارية
حثت ىذه الكممة بعض الكتػٌاب الفرنسييف (. ركبرت كيف)لممخرج ( ُُٗٗ" )كاليغارم

بعد ركح القمؽ التي سادت أكركبا في مرحمة ما ( ُ: )عمى استعماليا إلحياء ذكرل
األسمكب التعبيرم الذم اكتسب شيرة كاسعة في عالـ ( ِ)الحرب العالمية األكلى؛ 

(. كيف)السينما بفضؿ فيمـ المخرج 
call (أو call sheet,  shooting call)  

البرنامج اليكمي الذم ييكزع عمى أعضاء فريؽ اإلنتاج مبينان المشاىد التي ينبغي 
اء، باإلضافة إلى األكقات التي يتعيف فييا عمى تصكيرىا في ذلؾ اليـك أك ذلؾ المس

مف ممثميف ثانكييف )الممثميف التكاجد في مكقع التصكير كغيرىا مف المتطمبات الخاصة 
.. كاألحكاؿ الجكية المتكقعة كساعات النيار كما شابو ( كقطع الديككر المتنقمة

Callier effect  

ير إلى انكسار الحـز الضكئية مصطمح مشتؽ مف عمـك الفيزياء يش: رمأثر كالي
. لدل مركرىا عبر المعدات البصرية

cameo lighting  

شكؿ مف أشكاؿ اإلضاءة يحدد بكضكح معالـ الجسـ أك المادة التي ييسمط 
ظيكر سريع كلكف معٌبر : cameo role. عمييا الضكء عمى خمفية باىتة كغير كاضحة

تسميط الضكء عمى حركة الممثميف : cameo stagingكشديد األثر لممثؿ مشيكر عادة؛ 
أكؿ ظيكر ليا في منتصؼ القرف السادس   cameoسجمت كممة . عمى خمفية باىتة

عشر كانحصر استعماليا حتى منتصؼ القرف التاسع عشر ضمف المعنى الحرفي 
حمية ذات نقش بارز بمكنيف : ليذه الكممة في مجاؿ فف قطع الحجارة الكريمة كزخرفتيا

ثـ . ىيئة إنساف أك أم مخمكؽ آخر باإلضافة إلى األرضية أك الخمفيةتظير عميو 
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في األدب  َُٖٓفي المغة اإلنكميزية حكالي عاـ  cameoدخؿ المعنى المجازم لكممة 
ثـ بدأ استعماليا في مجاؿ ( لمداللة عمى الصكرة الكصفية األدبية القصيرة)أكؿ األمر 

الشخصيات باالستناد إلى األدكار  المسرح لئلشارة إلى دكر صغير تمعبو إحدل
. األخرل في عمؿ مسرحي معيف

camera  

اآللة التي تجسد السينما مف خبلؿ تعريض شريط التصكير إلى الضكء المرٌكز 
اشتقت المغة . كادر صكرة في الثانية ِْعادة  –خبلؿ فكاصؿ قصيرة كمنتظمة 

التي تعني حجرة مقكسة أك  cameraمف الكممة البلتينية عينيا  cameraاإلنكميزية كممة 
التي تشير إلى  kamaraكىذه الكممة البلتينية مشتقة بدكرىا مف الكممة اليكنانية . مقنطرة

كيفيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأف ىذه . أم شيء مزكد بغطاء مقكس أك منحف
ليا الكممة كانت تستخدـ فقط كمفردة التينية أك ككممة غريبة إلى أف جرل تعدم

سيجؿ أكؿ . كاستخداميا عمكمان عند ابتكار التصكير الضكئي في القرف التاسع عشر
( الكاميرا)إنتاج صكر باستعماؿ : "ُْْٖاستعماؿ لممعنى الحديث لتمؾ الكممة في 

كما يعرؼ معظـ طبلب المدارس  –ىذه الكممة (". داغكر. إـ)كالطريقة التي اتبعيا 
المخصصة لتظيير الصكر ( الغرفة المظممة) camera obscuraىي اختصار  –األذكياء 

، ككما ىك كارد في "الكاميرا"مع أف ىذه األداة الرائعة تػيعرؼ ببساطة باسـ  –الفكتكغرافية 
أما ". سيرسـ لؾ اآلخركف صكرة بكاسطة الكاميرا(: "ُّٕٗ" )تريستاف شاندم"مسرحية 

( Cinématographe)آلة التصكير  –الكاميرات األكلى المصممة اللتقاط الصكر المتحركة 
التي ابتكرىا  kinetograph" كينيتكغراؼ"كآلة التصكير ( لكميير)الخاصة باألشقاء 

كالتي جمعت  كظائؼ كؿ مف الكاميرا كآلة عرض الصكر عمى الشاشة ( إديسكف)
ضمف جياز كاحد، كلكف معظـ النماذج البلحقة، بغض النظر عف التعديبلت المضافة 

كمف عشرات المصطمحات . ىا، لـ تستعمؿ سكل لتصكير الصكر المتحركةعمى ىيكؿ
 camera angle: كتقنياتيا كصيانتيا كجكانبيا الجمالية نذكر" الكاميرا"المرتبطة بتاريخ 

يشير ىذا المصطمح إلى المنظكر الذم (. زاكية) angleأك ببساطة ( زاكية الكاميرا)
أك في الكتابات المتعمقة بالسينما عمى  –عينة تصكر الكاميرا مف خبللو جسـ أك مادة ـ

كمف أىـ كضعيات تصكير . أك الصكرة الناتجة عف عممية التصكير –نحك أكثر شيكعان 
الكاميرا ىناؾ الكضعية األمامية باتجاه المادة التي يجرم تصكيرىا، كالمكازية لؤلفؽ 

يمكف أف يقع عميو بصر  كىي حالة تقريبية لما –كبارتفاع خمسة أك ستة أقداـ تقريبان 
كفي المصطمحات العممية يمكف تعريؼ . )شخص بالغ معتدؿ القكاـ في حالة الكقكؼ
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ممـ بعدسات طكليا بكصتيف تعمؿ  ّٓىذه الكممة بأنيا الصكرة الناتجة عف آلة تصكير 
كأم كضعية لمكاميرا بارتفاع أقؿ مف ذلؾ سينتج عنو زاكية (. عمى ارتفاع مستكل الكتؼ

ذا كانت كضعية التصكير أعمى مف المستكييف . أك شديدة االنخفاض منخفضة كا 
تفيد بعض . المذككريف، ستككف النتيجة زاكية مرتفعة أك شديدة االرتفاع، كىكذا دكاليؾ

المؤلفات التي تتناكؿ أساليب التصكير بأف ىناؾ زكايا معينة لمكاميرا تنطكم عمى معنى 
فعمى سبيؿ المثاؿ يمكف لمقطة مأخكذة بزاكية  .حقيقي متأصؿ أك جك يرتبط بالمشاعر

مرتفعة أف تييمف أك تطغى عمى المكضكع الذم يجرم تصكيره، بينما يظير ىذا 
أما . المكضكع في المقطة المأخكذة بزاكية منخفضة ككأنو ينكمش مرتعدان مف الخكؼ

dutch angle "( أك الجانبيف التي تتميز بانحراؼ حاد باتجاه األعمى" )الزاكية اليكلندية
ـٌ جٌر  قد يككف ىذا التفسير .. فإنيا تكلد شعكران بالقمؽ أك عدـ االستقرار الدرامي، كىم

صحيحان نكعان ما، إال أف المعنى الذم تنطكم عميو أية لقطة يعتمد عمى نكاحو عديدة 
ا في الحقيقة إف اختيار زكايا الكامير. أكثر مف مجرد الكضعية المادية لزاكية الكاميرا

الطريؽ إلى "راجع كتاب  –يشكؿ أحد األسرار التي تميز فف المخرج السينمائي عمكمان 
لـ يفقو شيئان عف زكايا الكاميرا (: "بريستمي. بي. جي)لمؤلفو ( َُّٗ" )زكايا الكاميرا

الجياز أك الجزء : Camera body." كالمكنتاج كجميع التعقيدات المتعمقة بالعمؿ السينمائي
اميرا بمعزؿ عف المخزف الذم يحتكم عمى شريط التصكير كالعدسة كغيرىا المركزم لمؾ

ذراع متنقؿ تثبت عميو الكاميرا :  camera boomمف الممحقات المرتبطة أصبلن بالكاميرا؛ 
غالبان  –مركبة : camera car؛ (craneك  boomانظر )يسمح بالتصكير مف زكايا عديدة 

مجيزة لحمؿ الكاميرات  –يشير المصطمح  تككف شاحنة كليست سيارة عادية كما
فريؽ صغير مف الفنييف ييشار إليو : camera crewكالمصكريف مف أجؿ لقطات المتابعة؛ 

يتألؼ ىذا الفريؽ في . يعممكف مع مدير التصكير( المصكريف) cameramenعمكمان بػ 
أك  operator cameramanأك ) camera operator( ُ: )اإلنتاجات السينمائية الكبيرة مف

operator ) مشغؿ الكاميرا، كىك الشخص الذم يككف في بعض األعماؿ السينمائية
 director of photographyييشار إليو في أمريكا بػ )مشغؿ الكاميرا كالمصكر في آف كاحد 

 focus( ِ)كتنحصر ميمتو في اإلدارة المباشرة لمكاميرا كالتعامؿ معيا؛ "( مدير التصكير"

puller (في أمريكا ىك المساعد األكؿ لمدير التصكير ) الذم يحافظ عمى حٌدة الصكرة
أثناء حركة الكاميرا مف خبلؿ معايرة تركيز العدسة بالنسبة لممسافات التي تفصميا عف 
المكضكع الذم يجرم تصكيره، كما يتكلى ىذا الفني ميمة تبديؿ المخازف المحتكية عمى 

( في أمريكا ىك المساعد الثاني لمدير التصكير) clapper loader( ّ)شرائط التصكير؛ 
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الذم يحرؾ لكحي الكبلكيت في بداية كؿ لقطة كيعمؿ عمى تمقيـ أفبلـ التصكير داخؿ 
كما يسجؿ ىذا الفني المبلحظات حكؿ . مخازف شرائط التصكير الممحقة بالكاميرا

التصكير المتخصص  فني معدات) gripباإلضافة إلى ( ْ)المقطات التي يتـ تصكيرىا؛ 
كاحد عمى األقؿ، كعادة يتمتع ىذا الفني ببنية جسدية قكية تمكنو ..( بالمنصات كالسكؾ 

مف تحريؾ المنصة التي تحمؿ الكاميرا باإلضافة إلى تنفيذ مياـ أخرل تتطمب الجيد 
قد رافؽ ظيكر السينما منذ أياميا األكلى حيف كانت  gripكيقاؿ بأف مصطمح . العضمي
لكظيفة تتطمب مرافقة المصكر أك مدير التصكير أثناء التصكير في الظركؼ ىذه ا

كمف الجدير بالذكر أف اإلنتاجات السينمائية الكبيرة تستخدـ أيضان . المحفكفة بالمخاطر
مصكر فكتكغرافي يتكلى التقاط الصكر الفكتكغرافية الدعائية لمفيمـ الذم يككف قيد 

. اإلنتاج
camera leading  

ف المقطات المتحركة التي تتراجع لمخمؼ بينما يتقدـ الممثؿ مف الكاميرا نكع ـ
الجانب األيسر أك : camera left/camera right. بحيث تظؿ المسافة بينيما ثابتة تقريبان 

األيمف مف الكاميرا حيف يككف في اتجاه الجسـ الذم يجرم تصكيره، ككذلؾ األمر 
 cameraف الصكرة لدل ظيكرىا عمى الشاشة؛ بالنسبة لمجانب األيسر أك األيمف ـ

lucida : النمكذج األكلي مف الكاميرا الفكتكغرافية التي استعمميا الفنانكف في عصر
كىي ابتكار يينسب أحيانان إلى المعمارم الفمكرنسي العظيـ كالرساـ كناشط . النيضة

: camera mount؛ (ُِْٕ-َُْْ( )ليكف باتيستا ألبرتي)مذىب الحركة اإلنسانية الفنية 
منصب ) tripod: المعدات التي تساعد الكاميرا عمى التصكير بشكؿ بانكرامي أك مائؿ

( منصب قصير ثبلثي القكائـ لتصكير المقطات بزاكية منخفضة) hi-hatك ( ثبلثي القكائـ
حامؿ خاص لمكاميرا ) copter mountباإلضافة إلى ( ذراع لحمؿ الكاميرا) boomك 

 Steadicamك ( عمى تصكير المقطات الجكية مف طائرة ىميكككبتر يساعد المصكر
كغيرىا؛ ( كاميرا محمكلة عمى ذراع متحرؾ يتمتع بالمناكرة الكبيرة أثناء التصكير)

camera movements :تضـ . حركات الكاميرا بالنسبة لممادة أك الجسـ الذم يجرم تصكيره
 panانظر )التفافيا أفقيان ( ُ: )مف اآلتي الطرؽ الرئيسية التي تتحرؾ فييا الكاميرا كؿ

التصكير البانكرامي :  tiltانظر )دكرانيا عمكديان ( ِ)؛ (التصكير البانكرامي األفقي:
تحريكيا لؤلعمى كاألسفؿ سكاء بشكؿ مستقيـ أك ىبكطان كنزكالن بحركة ( ّ)؛ (العمكدم

دفع الكاميرا بانسياب ( ْ) ؛(رافعة لحمؿ الكاميرا كالمصكر:  craneانظر )جانبية ىادئة 
باتجاه المكضكع الذم يجرم تصكيره سكاء باالقتراب منو أك االبتعاد عنو أك مكازاتو 
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( ٓ)؛ (منصة بعجبلت لحمؿ الكاميرا كالمصكر في لقطات المتابعة:  dollyانظر )
سكؾ تسير :  trackingانظر )حمميا عمى لكح كتحريكيا بكاسطة مجمكعة مف السكؾ 

ك  travellingانظر )حمميا عمى مركبة متحركة ( ٔ)؛ (كاميرا في لقطات المتابعةعمييا اؿ
trucking  :؛ (تصكير لقطات المتابعة بكاسطة كاميرا مثبتة عمى سيارة أك مركبة(ٕ )

التصكير بالكاميرا :  hand-heldانظر )حمؿ الكاميرا بكاسطة مشغؿ الكاميرا نفسو 
انظر )را بكاسطة حزاـ مثبت عمى جسـ المصكر حمؿ الكامي( ٖ)؛ (المحمكلة باليد

Steadicam .)Camera obscura ( انظرcamera .)Camera original : فيمـ التصكير
تصكير تدريبي بكجكد الممثميف : camera rehearsalالمعٌرض لمضكء داخؿ الكاميرا؛ 

 cameraك أ camera reportكالديككرات الكاممة قبؿ إنجاز المقطة المناسبة لممشيد؛ 

sheet/log : المعمكمات التي ترسؿ إلى المخبر مع الفيمـ المصكَّر لبياف المقطات المأخكذة
لكح أك منصة تستعمؿ لرفع الكاميرا فكؽ مستكاىا : camera riserككيفية معالجتيا؛ 

اىتزاز غير مقصكد كخاصة في الكاميرات المحمكلة باليد؛ : camera shakeاالعتيادم؛ 
camera speed : عدد الصكر التي تمٌر في الكاميرا كؿ ثانية أثناء التصكير، حيث تشكؿ

بينما كانت )السرعة القياسية لؤلفبلـ الناطقة ( fbs 24)كادر صكرة في الثانية الكاحدة  ِْ
مع أف سرعات أعمى أك أبطأ تستخدـ ( كادر في الثانية ُٔالسينما الصامتة تستعمؿ 

الكسندر )مصطمح نقدم صاغو : camera styloاصة؛ أحيانان في بعض المؤثرات الخ
اختبار أك فحص مصكَّر يخضع لو ( آ)إما : camera test؛ (auteurانظر ( )أستركؾ
( ب)، أك (اختبار تمثيمي مصكَّر) screen testكيطمؽ عميو أيضان مصطمح  –الممثؿ 

تمقيـ شريط  اختبار كفحص األجزاء العاممة في الكاميرا، بما في ذلؾ العدسة كآلية
مخبأ الكاميرا التي تقـك بتصكير حدث معيف في : camera trapالتصكير كغير ذلؾ؛ 

 cameraالفيمـ بزكايا مختمفة كلكف ليس عمى مرأل مف الكاميرا أك الكاميرات الرئيسية؛ 

tracks ( انظرtracks) ؛camera wedge : أداة تعرؼ أيضان باسـtilt plate  تكصؿ بمنصب
.  ائـ بشكؿ يتيح لمكاميرا الميبلف بزكايا حادة أكثر مف المعتادثبلثي القك

can  

أما المصطمح . الحاكية أك العمبة الدائرية المسطحة المستعممة لتخزيف فيمـ التصكير
. قد جرل إنجازه( كأحيانان مشيدان كاحدان مف الفيمـ)فيعني أف الفيمـ  in the canالعامي  

candela  

ييرمز إلى ىذه الكحدة بػ )مستعممة لمداللة عمى كثافة الضكء الكحدة القياسية اؿ
cd .) كعٌرفتيا مجمة  َُٓٗتمت المكافقة عمى تمؾ الكحدة عاـ"Nature " بػ  ُٖٔٗعاـ
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كحدة الكثافة الضكئية في االتجاه العمكدم أك قائـ االنحدار لسطح تبمغ مساحتو "
مد الببلتيف تحت ضغط متر مربع مف جسـ أسكد في درجة حرارة تج ُ/ََٔ َََ

. كحدة نيكتف في المتر المربع الكاحد 325 1.1
Cannes,  Cannes Film Festival  

ميرجاف يعقد سنكيان في ساحؿ فرنسا الجنكبي لصناعة : ميرجاف كاف السينمائي
السينما الدكلية، حيث يجتمع المخرجكف كالمنتجكف كالممكلكف  كرجاؿ الدعاية كاإلعبلف 

طبلؽ المشاريع السينمائية كمنح كاستبلـ  لعرض األفبلـ الجديدة ألكؿ مرة عمى الشاشة كا 
كتصكيرىف ( بالنسبة لمممثبلت السينمائيات الناشئات)الجكائز باإلضافة إلى التركيج الدعائي 

كقد احتفؿ ميرجاف كاف بالذكرل الخمسيف لتأسيسو عاـ . عاريات الصدر بمباس البكيني
( ميرجاف:  festivalانظر )ذلؾ الميرجاف  بعد نشر رائع لتاريخ ُٕٗٗ

cant,  canting  

تكجيو الكاميرا بشكؿ مائؿ أك منحرؼ إما لؤلماـ أك الخمؼ أك الجانب بيدؼ 
"  الزاكية اليكلندية"بمعنى آخر، تثبيت الكاميرا في كضعية . إظيار صكرة حادة الزكايا

(dutch angle .) شاع استعماؿ ىذا المعنى لكممةcant انقمب )"ذ أكائؿ القرف الثامف عشر مف
البحر عمينا كغمر الماء نصؼ القارب الصغير كانحرؼ مائبلن حتى كادت حافتو العميا 

اشتقت تمؾ الكممة مف اسـ قٌمما استخدمو (. ُُُٕ" تاريخ بحار" ." –تبلمس سطح البحر
.  حافة؛ جانب؛ شفير؛ زاكية: كحمؿ عدة معاف ََُٔالناس قبؿ عاـ 

cap  

طاء المعدني أك الببلستيكي الذم يحمي العدسة عندما ال تككف قيد الغ
مصراع أك ساتر مكجكد في كاميرات التصكير : Capping shutter. االستعماؿ

السينمائي يقع بيف العدسة كمصراع أك مغبلؽ الكاميرا العادم ييستعمؿ لحجب الصكر 
. التي ينبغي عدـ تعريضيا لمضكء

capstan  

عدنية الصغيرة المكجكدة في مسجمة الصكت التي تساعد في المحافظة األسطكانة الـ
مف المحتمؿ . عمى ثبات التفاؼ شريط التسجيؿ لدل مركره فكؽ رؤكس التسجيؿ المعدنية

ثـ أصبحت معركفة في المغة  cabestanأف أصؿ ىذه الكممة يعكد إلى الكممة الفرنسية 
. منذ بدايات القرف الرابع عشر( راسيأداة لرفع الـ)اإلنكميزية بمعناىا المبلحي 

caption  
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معمكمات مكتكبة فكؽ الصكرة إما لمداللة عمى : التعميؽ المضاؼ إلى الصكرة
الزماف كالمكاف أك غيرىا مف المعمكمات، كالعنكاف الفرعي في النسخة شبو الرسمية 

ىذه  ، بحيث تكلد لدينا"مطاردة أكتكبر األحمر"أك فيمـ " صمت الحمبلف"لفيمـ 
المعمكمات انطباعان بأننا أصبحنا ميتميف باالطبلع عمى األحداث السرية التي تجرم 

. عمى الشاشة؛ أك المعمكمات الكاردة في الترجمة المضافة عمى الفيمـ بمغة أجنبية
نشر ( يكركشاير بكست)يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنجميزية بنص مف صحيفة 

مستمر لمصكر كالنصكص كتعميؽ أك شرح  تعاقب: "ُِّٗكانكف أكؿ  ُٕفي 
كىي مشتقة  –أخذ؛ التقاط؛ إمساؾ؛ احتجاز : المعنى األصمي ليذه الكممة." لمصكر

التي كانت تعني عنكانان فرعيان في كتاب أك جريدة في ( caption-em)مف البلتينية 
. منتصؼ القرف التاسع عشر كخصكصان في أمريكا

carbon arcs,  carbons  

. شديدة السطكع تستعمؿ إلنارة مكاقع التصكير مصابيح
card  

القائمة التي تبيف أسماء الممثميف كالعامميف بالفيمـ كلكف بطريقة مختمفة عما ىك 
نما تتبلشى تدريجيان لتظير  متعارؼ عميو، حيث ال تتحرؾ ىذه القائمة عمى الشاشة كا 

. مكانيا تتمة القائمة عمى دفعات باألسمكب نفسو
cardioid microphone  

ميكركفكف مكجو حساس جدان لؤلصكات مف الجية : ميكرفكف الترددات القمبية
األمامية لكنو غير حساس نسبيان لؤلصكات الصادرة مف خمؼ الميكركفكف، لذلؾ يعٌد 

ذك ) cardioidكقد أطمؽ اسـ . ىذا النكع مناسب جدان لتسجيؿ الحكار أثناء التصكير
الميكركفكف ألف الرسـ البياني لممناطؽ التي تتعاظـ فييا  عمى ىذا( عبلقة بشكؿ القمب

. حساسية الميكرفكف تشبو التخطيط التقميدم لمقمب البشرم
car rigs  

أجزاء المنصات كغيرىا مف المعدات التي تثبت الكاميرات كاألضكاء عمى 
.  مركبة مف أجؿ المقطات المتنقمة

Carry Ons  

تعادليا في السينما األمريكية سمسمة  –البريطانية  سمسمة ككميدية بذيئة مف األفبلـ
 ( –Carry Ons)بدأت سمسمة . الزاخرة بالتعميقات كالدعابات غير المحتشمة" دكنالد ماكغيؿ"
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خراج ( بيتر ركجرز)كىي مف إنتاج  بفيمـ ككميدم حمؿ  ُٖٓٗعاـ  ( –جيرالد تكماس)كا 
الكطني البريطاني اقتباسان عف مسرحية تناكلت دعاباتو الحرس " عٌربد أييا الرقيب"عنكاف 
يعكد أصؿ عنكاف ىذه السمسمة إلى (. دلدرفيمد. إؼ. آر)لمكاتب " الفتياف الكبار"بعنكاف 

مصطمح مف األكامر العسكرية المتبعة في القكات المسمحة البريطانية، حيث يغمب عمى 
بة؛ صخب؛ جؿ) carry onىذا المصطمح تكرية لغكية تنطبؽ عمى المصطمح العامي 

" عٌربد أييا الرقيب"إف النجاح الكبير الذم حققو فيمـ (. عربدة؛ أداء ىمجي غير مألكؼ
أدل إلى ظيكر عدة تتمات سينمائية كاف القاسـ المشترؾ الكحيد فيما بينيا ىك مصطمح 

(carry on) حيث زخرت تمؾ األفبلـ بتكريات لفظية كعبارات ذات معاف مزدكجة يشير ،
الثاني عادة إلى أمكر بذيئة كأشياء غير محتشمة عف أجزاء الجسد أك قضاء فييا المعنى 

كشارؾ في بطكلة تمؾ األفبلـ عدد مف النجـك . الحاجات الطبيعية كالتغكط كغيرىا
برباره )ك( ىام جاؾ)ك( كينيث كيميامز)ك( سيد جيمس)الككميدييف المعركفيف، أمثاؿ 

. كغيرىـ( جيـ داؿ)ك( جكف سيمز)ك( كينيث ككنكر)ك( تشارلز ىكترم)ك( كيندسكر
كبالرغـ مف الجيكد الحثيثة التي بذليا النقاد السينمائييف لتشجيع ىذه األعماؿ الككميدية، 

عربدم يا "ك( ُٗٓٗ" )عربدم أيتيا الممرضة"فيممان منيا بيف  ِٖلـ يظير سكل 
إلى تكقؼ ىذه يشير العنكاف األخير إلى السبب الرئيسي الذم أدل  ( –ُٖٕٗ" )إيمانكيؿ

فبعد أف . السمسمة السينمائية عف التحكؿ إلى مادة غنية كمصدر إلنتاجات سينمائية الحقة
نالت السينما السائدة الحرية في عرض بعض المشاىد التي انحصرت سابقان بمنتجي 

يئة كغير المحتشمة حكؿ النيكد كالمؤخرات في تمؾ زاألفبلـ اإلباحية، باتت الدعابات الب
الذم جاء محاكلة متأخرة " عربد يا ككلمبكس"إف فيمـ . السينمائية سخيفة كتافية السمسة

نكعان ما إلحياء نمط تمؾ السمسمة مف األفبلـ الككميدية عف طريؽ تكظيؼ ككميدييف مف 
لـ يمؽ نجاحان كبيران، كلكف بفضؿ الجيكد  ( –ريؾ ماياؿ)ك( أليكسي سايؿ) -الجيؿ الجديد 

تظير مجددان ( Carry Ons)راسات الثقافية المعاصرة، فإف سمسمة أفبلـ التي بذليا مركز الد
 .إلى الساحة بزخـ أكبر

cartoon  

مصنكع مف الرسـك أك الصكر أك المكحات المتحركة أك " كرتكني"أم فيمـ 
الصكر المصممة بكاسطة الككمبيكتر كخصكصان تمؾ الصكر القصيرة المرحة التي 

دافي )ك" ديزني"مف إنتاج ( دكنالد دىؾ)مثؿ  –رة كالثرثارة تحتكم عمى الحيكانات الصغي
في السينما يعكد إلى شير " كرتكف"إف استعماؿ كممة ". كارنر برذرز"مف إنتاج ( دىؾ

حتى أفبلـ : "األسبكعية( ىارب)حيث كردت ىذه الكممة في مجمة  ُُٓٗكانكف األكؿ 
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كما ". بدأت بدخكؿ عالـ السينما الكرتكف أك ما يطمقكف عمييا اسـ الرسـك المتحركة قد
يعكد تاريخ معنى الرسـك المرحة أك اليجائية إلى أكاسط القرف التاسع عشر حيف 

 cartoneكمف اإليطالية  cartoonإلى المغة اإلنكميزية مف الفرنسية " كرتكف"دخمت كممة 
ـ يستعمؿ كتصمي" رسـ كبير"ككاف معنى ىذه الكممة يدؿ عمى (. كرؽ:  carataمف )

كبيرة أك ( كرتكنة)لقد شاىدتو ينقش صكرة . "لمكحة زيتية أك قماشية أك مف المكزاييؾ
(. ُِٕٔكانكف الثاني  ُٖ" )مذكرات" ( –جكف إيفميف) " –صميبان لتينتكرينتك

cascading  

. أثر بصرم مقصكد يتـ إحداثو بطبع عدة صكر ضمف إطار الصكرة الكاحدة
cast  

الممثميف كالممثبلت ( ُ: )ل السينما كما في المسرحينطبؽ معنى ىذه الكممة عؿ
أسماء الممثميف كالممثبلت مع أدكارىـ كما تظير عمى الشاشة في ( ِ)في الفيمـ؛ أك 
ينتقي الممثميف ألدكار : كفعؿ( ّ)؛ (كنادران ما يككف ذلؾ في بداية الفيمـ)نياية الفيمـ 

نتج بانتقاء الممثميف لؤلدكار يقـك عادة كؿ مف المخرج كالـ. الشخصيات في الفيمـ
الرئيسية قبؿ البدء بإنتاج الفيمـ بفترة ال بأس بيا، بينما انتقاء الممثميف لؤلدكار األخرل 

أك قسـ اختيار الممثميف ( casting director)يجرم عمى يد مدير اختيار الممثميف 
(casting department .)ينمائي يرسؿ مدير اختيار الممثميف نسخة عف النص الس

لمممثميف كالككبلء ثـ يعمؿ عمى إعداد النص المقركء كيتشاكر بعدىا مع المخرج مف 
في األفبلـ الفكلكمكرية ىك : Casting couch. أجؿ إبراـ العقكد مع الممثميف المختاريف

المكاف الذم تحاكؿ فيو الممثمة الجذابة الناشئة أف تبدأ مينتيا في عالـ التمثيؿ 
 ُْٖٗكفي عاـ . كالرغبات الجنسية لممنتج أك مدير انتقاء الممثميفبإرضاء النزكات 

أما المعاني . أصؿ ىذا المصطمح دكف تكضيح إلى ظرفاء ىكليككد( مينيكيف)نسب 
ظيرت  –التي تتمتع بتاريخ لغكم غني في المغة اإلنكميزية   –castالمسرحية لكممة 

شكؿ الكممة في )يرمي : ؾ المعانيكمف تؿ. لممرة األكلى في بدايات القرف الثالث عشر
ثـ شقت تمؾ (. kastaإنكميزية العصكر الكسطى مشتؽ مف المغة النركيجية القديمة 

كمف المثير لبلىتماـ أف . الكممة طريقيا إلى المسرح في بداية القرف السابع عشر
قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية أشار إلى أف أكؿ استعماؿ ليذه الكممة يعكد إلى 

كانت مسرحية رائعة بدءان مف اختيار الممثميف (: "ُُْٖ" )متنزه مانسفيمد"سرحية ـ
." كحتى الخاتمة

catalyst cinema  
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( سينما الحقيقة: cinema veritéانظر )
catchlight  

فعمى سبيؿ المثاؿ في فيمـ . ضكء صغير يستعمؿ لعزؿ عيني الممثؿ عف الكاميرا
يضيء ىذا النكع مف اإلنارة الكجو العمكم ( كرسيزممارتف سؾ)لممخرج " عصر البراءة"

.  عندما يقرأ رسالة مفجعة( دانييؿ دام لكيس( )نيكالند آركر)المصاب لػ 
cattle call  

تعبير عامي فظ يشير إلى اختبار تمثيمي جماعي لؤلدكار : اختبار المكاشي
. الصغيرة

catwalk  

يمكف تعميؽ األضكاء  ممر ضيؽ في االستكديك يتـ بناؤه عمى منصة حيث
. كالميكركفكنات منيا

cd  

( كحدة  لقياس كثافة الضكء) candelaاختصار كممة 
cel,  cel animation  

كانت الطريقة القياسية لتحريؾ الرسـك المتحركة قبؿ انتشار صنع تمؾ 
صفائح  –الرسـك بكاسطة الككمبيكتر تستعمؿ عدة طبقات مف السميكليد الشفاؼ 

ىك اختصار لكممة  celمصطمح . ات نسب قياسية مطابقة لمشاشةببلستيكية ذ
celluloid (مادة صمبة شفافة قكاميا السمكلكز كالكافكر تصنع منيا أفبلـ : السميكليد
تشكؿ ىاتاف المادتاف األساس الذم تتككف منو تمؾ . ، أك نترات السمكلكز(التصكير

". خبلت السمكلكز"آلف باسـ الصفائح، ثـ جرل تطكير المادة البديمة المعركفة ا
تصنع الصكر المتحركة بصفائح السميكليد عف طريؽ ترتيب تمؾ الصفائح بشكؿ 

 –المقاطع غير المتحركة في الصكرة ( الجزء األسفؿ)مستك يصكر بعضيا 
( الجزء العمكم)كغيرىا  –كالمناظر الطبيعية كأجزاء الجسد المتكقفة عف الحركة 

خرل كي يتسنى اإليحاء بكجكد الحركة عند عرض التي تتبدؿ الصكرة تمك األ
. الفيمـ

celluloid  

األساس الذم تغطيو الطبقة الحساسة لمضكء مما ينتج عنو فيمـ أك شريط 
الشفافة، اعتمد صنع السميكليد ( cel)ككما ىك الحاؿ بالنسبة لطبقات السؿ . التصكير
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رات سريعة االشتعاؿ يـ أكؿ األمر عمى نترات السمكلكز، كلكف بما أف مادة النت
كقد شاع استخداـ كممة السميكليد كصفة دالة عمى . استبداليا اآلف بخبلت السمكلكز

يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأف استعماؿ الصفة بيذا المعنى بدأ )السينما 
؛ أك "(ابتسامة عريضة عمى كامؿ الشاشة( السينما)رسـ بطؿ السميكليد : "ُِِٗعاـ 
المجمس البريطاني لرقابة األفبلـ ىك الييئة التي فصمت بيف : "ية عف السينما نفسياكنا

إنيا "ماكدكنيؿ . جي.آ(." )السينما)ما ىك محتشـ كما ىك بذمء في عالـ السميكليد 
يعٌد ىذا االستعماؿ المجازم لكممة سميكليد في أغمب األحياف (. ُّْٗ " –كالمبلؾ

في الفنتازيا  محرفان عمى شيء اصطناعي أك عديـ الحياة أك ازدرائيان أك تيكميان ينطكم 
نساء السميكليد "الساخرة حكؿ ( لكرنس. إتش. دم)اليكليككدية كما كرد في مبلحظة 

". عشيؽ الميدم تشاترلي"في ركايتو (" السينما)
cement splice  

كصؿ أك تثبيت قطعتيف مف شريط التصكير بنكع : كصؿ بالبلصؽ اإلسمنتي
. مكاد البلصقة المعركفة باسـ اإلسمنت السائؿمف اؿ

censorship  

بدأت رقابة األفبلـ في بريطانيا مع األخذ بعيف االعتبار سبلمة : رقابة األفبلـ
المرسـك السينمائي : جميكر المشاىديف أكثر مف اىتماميا بأخبلقيات ذلؾ الجميكر

كقد ركز ذلؾ المرسـك جٌؿ . الذم يعٌد أساس نظاـ الرقابة في يكمنا ىذا َُٗٗلعاـ 
كبناء عمى ىذا القانكف . اىتمامو عمى عدـ احتماؿ انييار أك احتراؽ دكر السينما

بدأت المجالس المحمية باتخاذ اإلجراءات ضد بعض األفبلـ التي غمبت عمييا قمة 
كلكف عندما أدركت صناعة السينما بأف ىذا األمر سيؤدم إلى إزعاجات . االحتشاـ

كسب التأييد إلعداد مشركع قانكف يعمؿ عمى إحداث نظاـ مركزم مف  جدية، حاكلت
األنظمة كالمعايير، كأثمرت تمؾ الجيكد في تأسيس المجمس البريطاني لرقابة األفبلـ 

(BBFC ) ثـ أقٌرت المجالس المحمية بالتدريج افتقارىا لمسمطة البلزمة ُُِٗعاـ ،
كلكف عندما ثار . بريطاني لرقابة األفبلـإلدانة أم مف األفبلـ التي يجيزىا المجمس اؿ

، ُٕٗٗك  ُٔٗٗفي الفترة بيف ( ديفيد كركننبرغ)لممخرج " التحطـ"الجدؿ حكؿ فيمـ 
لبلطبلع عمى كصؼ مكجز . استردت المجالس المحمية حقيا في منع كحظر األفبلـ

 Hays Code: لمتجربة األمريكية في رقابة األفبلـ، يمكف مراجعة كؿ مف المداخؿ التالية
.  ratingك  certificateك 

Centro Sperimentale di Cinematografia  
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. مدرسة سينمائية إيطالية تركت أثران كبيران عمى صناعة السينما بشكؿ عاـ
في ظؿ  ُِّٗتأسست ىذه المدرسة باألصؿ كجزء مف أكاديمية ركما لممكسيقى عاـ 

ركبرت )ف في تمؾ المدرسة يمكف ذكر كمف أبرز المحاضريف الزائرم. الحككمة الفاشية
كاحدان ممف تخرجكا مف تمؾ ( مايكؿ أنجمك أنتنيكني)، ككاف (جاف رينكار)ك( بريسكف
. المدرسة

century stand  أو C-stand  

منصب مزكد بستائر كثيرة يكضع أماـ المصابيح إما لتخفيؼ الضكء الصادر 
. عنيا أك لتكجييو أك إلحداث ظبلؿ معينة

certificate  

تصنيؼ الترخيص الذم يصدره مراقب األفبلـ لفيمـ ركائي طكيؿ أك لكاسيت 
يبيف ىذا الترخيص فئات األعمار المسمكح ليا بمشاىدة ذلؾ . الفيديك المكزع تجاريان 

ففي بريطانيا تصدر ىذه اإلجازات عف المجمس البريطاني لرقابة األفبلـ . الفيمـ
(BBFC) في الكاليات المتحدة عف الجمعية السينمائية ، بينما تصدر تمؾ اإلجازات

كفي الكقت الحالي (. Motion Picture Association of America( )MPAA)األمريكية 
: ىناؾ خمس فئات مف اإلجازات السينمائية البريطانية

- (Universal )U  : أم أف مشاىدة الفيمـ  –ترخيص شامؿ ييمنح لمعرض العاـ
. ثناءمسمكحة لمعمـك دكف است

- (Parental Guidance )PG  : أم أف عرض  –ترخيص ييمنح لمعرض العاـ
، كما ييسمح لؤلطفاؿ مشاىدة الفيمـ دكف مرافقة ذكييـ كلكف يتـ  الفيمـ مفتكح لمعمـك
إخطار األىالي بأف ىذا الفيمـ يحتكم عمى مشاىد قد ال يرغبكا ألطفاليـ دكف سف 

. الثانية عشرة بمشاىدتيا
خيص ييمنح فقط لعرض األفبلـ التي تناسب األطفاؿ في سف الثانية تر(: 12) -

، فيذا يحظر دخكؿ (12)كلكف عندما يحتكم الفيمـ عمى الترخيص . عشرة أك أكبر
. األطفاؿ دكف الثانية عشرة مف العمر

ترخيص ييمنح فقط لعرض األفبلـ التي تناسب األشخاص في سف (: 15) -
، فيذا يحظر (15)ندما يحتكم الفيمـ عمى الترخيص كلكف ع. الخامسة عشرة أك أكبر

. دخكؿ األشخاص دكف الخامسة عشرة مف العمر
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كلكف عندما . ترخيص ييمنح فقط لعرض األفبلـ التي تناسب البالغيف(: 18) -
، فيذا يحظر دخكؿ األشخاص دكف الثامنة عشرة (18)يحتكم الفيمـ عمى الترخيص 

( رقابة األفبلـ:  censorshipانظر أيضان . )مف العمر
CGI  

الصكر المعٌدة أك المكلػٌدة ) Computer Generated Imagesاختصار عبارة 
(. بكاسطة الككمبيكتر

Change - over,  changeover,  reel change  

االنتقاؿ اليادئ ( في عرض األفبلـ عمى الشاشة: )تبديؿ بكرة الفيمـ
اء البكرة األكلى كابتداء البكرة الثانية كاالنسيابي مف آلة عرض إلى أخرل عند انتو

يتـ تنبيو الفني الذم يتكلى عممية العرض حكؿ اقتراب مكعد تبديؿ بكرة . بالعرض
الفيمـ عف طريؽ كممات أك عبارات تككف مكجكدة في الزاكية اليمنى العميا مف 

. الصكرة
change pages  

بالتصكير، تتـ  عندما تبدأ عممية إنتاج الفيمـ: صفحات تعديؿ الحكار
طباعة أية تعديبلت أك تغيير في نص الحكار عمى كرؽ ممكف بحيث يككف المكف 

مختمفان في كؿ كاحد مف المشاىد المعدلة، ثـ تكزع تمؾ األكراؽ عمى الممثميف 
. كطاقـ الفيمـ

changing bag  

" الغرفة المظممة"حقيبة يد كبيرة تحؿ مكاف : حقيبة تبديؿ أفبلـ التصكير
تصنع ىذه الحقيبة مف مكاد متينة ال تسمح بنفاذ . خصصة لتظيير أفبلـ التصكيرالـ

الضكء إلى داخميا حيث يتـ تمقيـ شرائط التصكير ضمف مخازف األفبلـ الممحقة 
. بالكاميرا أك نزع األفبلـ مف تمؾ المخازف

chapter play  

لة عمى كممة إحدل المصطمحات البديمة المستخدمة أياـ السينما الصامتة لمدال
. يعٌد ىذا المصطمح اآلف غريبان في عالـ السينما الناطقة(. serial" )مسمسؿ"

character  

6م –السينما الناطقة   
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أحيانان يككف شبحان أك شيطانان )الشخص (: كما في الركاية أك المسرح)شخصية 
في العالـ ( أك حيكانان أك ضميران إلكتركنيان أك شكبلن مف أشكاؿ المخمكقات الفضائية

. لفيمـ؛ الدكر المسند لمممثؿالركائي ؿ
character actor 

الممثؿ الذم ال يمعب دكر البطكلة كيتـ اختياره عادة في نمط : ممثؿ الشخصية
الدكر نفسو مف فيمـ آلخر كغالبان ما يككف ذلؾ بسبب مبلمح الكجو أك الصفات 

بسبب صفة الجسدية التي تميز ىذا الممثؿ عف غيره، كالبدانة أك إتقاف لكنة معينة أك 
فيما " ممثؿ الشخصية"كاف مصطمح . مميزة في السمكؾ كالمزاجية كسرعة الغضب

المعركؼ بأف ممثؿ الشخصية قد صعد سمـ المجد في  –سبؽ ينطكم عمى االزدراء 
لكف . ُٖٕٖ" المجمع األدبي( "نايت. جي) " -إنكمترا عمى أطبلؿ الفف التراجيدم
. ممثؿ الشخصية يعد حياديان نسبيان 

character arc 

مصطمح عامي متداكؿ بيف كتػٌاب السيناريك يشير إلى تطكر الشخصية 
خير دليؿ . خبلؿ مجريات الفيمـ( كغالبان بعض الشخصيات الثانكية أيضان )الرئيسية 

عمى استعماؿ ىذا المصطمح ىك المتمردكف أك العانس المظمكمة التي تتعمـ إطبلؽ 
. العناف لعكاطفيا

chase film,  chase movie,  chaser 

ببساطة ىك ذلؾ الفيمـ الذم يتألؼ فيو الحدث الرئيسي ( ُ: )فيمـ المطاردات
مف شخصية كاحدة أك مجمكعة مف الشخصيات تطارد مجمكعة أخرل، مثؿ فيمـ 

الفيمـ الذم يزخر بمشاىد ( ِ)؛ (آرثر بف)لممخرج " المطاردة"أك فيمـ " اليارب"
الذم ( دكغبلس فيربانكس.. )ئمة أفبلـ المغامراتأكد أف أضيؼ إلى قا. "المطاردات

كلعؿ ىذا الفيمـ ىك بالفعؿ مف أنجح أفبلـ ". الفرساف الثبلثة"ناؿ شعبية كاسعة في فيمـ 
فف "فاشيؿ ليندسي في كتابو ." )المطاردات عمى اإلطبلؽ في سكؽ السينما التجارية

"(. الصكر المتحركة
cheat 

كىي  –مة في السينما كالتمفزيكف إلى خدعة فنية تشير ىذه الكؿ( ُ: )خدعة بصرية
عبارة عف مكنتاج يجعؿ شيئيف يظيراف بأنيما أقرب إلى بعضيما البعض أكثر مف الكاقع؛ 

بمعنى آخر، فإف الخدع . زاكية تصكير تحجب بعض التفاصيؿ غير المرغكب بيا( ِ)
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( تكماس ساتكميؼ) –ا كاألفبلـ يرتبطاف ببعضيما بصمة كثيقة منذ األياـ األكلى لمسينـ
 cheatكبمعنى أعـٌ، فإف كممة . ُْٗٗتمكز  ِٖ" اإلندبندنت"في صحيفة " معجـ المفردات"
ممثبلن ( آ)ىي نكع مف الخدع التي غالبان تشمؿ إما ( خدعة سينمائية) cheat shotأك ( خدعة)

يقـك ( ب)يرا؛ يبدك بأنو ينظر إلى شيء ما بينما يتخذ في الكاقع كضعية لمتصكير أماـ الكاـ
. بتحريؾ ممثؿ آخر أك شيء آخر ثابت في مكانو بيف المقطات مف أجؿ إكماؿ لقطة مثيرة

لمؤلفو " حكؿ أسمكب السينما"كرد أكؿ استعماؿ ليذه الكممة في المغة اإلنكميزية في كتاب 
. ُِٗٗعاـ ( إيفكر مكنتاغ)الذم ترجمو لئلنكميزية ( بكدكفكيف)

checkerboard cutting  

( A and B printingانظر )
check print  

نسخة مف فيمـ التصكير تستخرج لمتحقؽ مف احتماؿ كجكد أية أخطاء كيماكية 
 answeringأك ميكانيكية خبلؿ معالجة الفيمـ، كعادة تجرم ىذه العممية قبؿ إعداد أك 

print ( انظرsample print :عينة مف النسخة المطبكعة مف الفيمـ .)
cherry picker  

تستعمؿ بشكؿ كاسع في مجاؿ العمؿ السينمائي ( رافعة)كناية عف كممة 
كما يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف  استعماؿ ىذا المصطمح )كالمسرحي 

(. كارد أيضان في عمـك الطيراف كالرحبلت الفضائية
chicken coop  

. كحدة إضاءة كاممة مغطاة باألسبلؾ
china girl  

مرأة تكضع عمى القطعة البيضاء أك السكداء الفارغة المكجكدة عادة في صكرة ا
تستخدـ ىذه الصكرة كمعيار خبلؿ عممية معالجة شريط . بداية كنياية فيمـ التصكير
ىذا المصطمح في إحدل أغنياتو الشييرة في أكائؿ ( ديفيد باكم)التصكير، كما استخدـ 

  .الثمانينيات مف القرف العشريف
Chinese,  Make it  

أمر بالمغة العامية يستعمؿ في مكقع التصكير لتنبيو فنيي اإلضاءة بأف 
أما بالنسبة ألصؿ . مصاريع أك ستائر المصابيح ينبغي إغبلقيا إما أفقيان أك عمكديان 
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حركة : chinese dolly. ىذا المصطمح مف الناحية العرقية، فيك غني عف التعريؼ
. لية التصكير البانكراميالكاميرا نحك الخمؼ أثناء عـ

chippie  

يستخدمو عماؿ النجارة في فريؽ اإلنتاج، ( في بريطانيا فقط)مصطمح عامي 
كما أنو متداكؿ أيضان بيف أبناء تمؾ المينة في مجاؿ أعماؿ البناء العادية كغيرىا مف 

. األعماؿ التجارية
chopsockey  

عمى فف قتاؿ الككنغ فك كغيره لمداللة " فارايتي"عبارة عامية استحدثتيا مجمة 
طعاـ ) chop sueyالمصطمح مركب مف اختصار عبارة . مف أفبلـ الفنكف القتالية

(. يضرب بعنؼ) sockك ( "المترجـ. "صيني قكامو لحـك كخضر مفركمة
Christmas tree  

. منصب مزكد بمصابيح كأضكاء يشبو في مظيره زينة شجرة عيد الميبلد( ُ)
. ؿ لحمؿ المصابيحمركبة تستعـ( ِ)

chroma  

يشير قامكس أكسفكرد (. لكف)كممة ذات أصؿ يكناني تعني : قياس كثافة المكف
، كيعكد تاريخ ُٖٖٗلمغة اإلنكميزية إلى أف أكؿ استعماؿ فني ليذه الكممة كرد عاـ 

ىي درجة تبلشي اإلحساس بالمكف إلى  chroma: "َُٓٗالتعريؼ الكاضح لمكممة إلى 
رمكز "مف كتاب  ." -رمادم؛ كثافة تدرج المكف الكاضحة؛ كثافة المكفاألبيض أك اؿ

(. منسيؿ. إتش. آ)بقمـ " األلكاف
chromatic aberration  

خمؿ في عدسة الكاميرا يؤدم إلى تبعثر األلكاف بدالن مف : انحراؼ تدرج األلكاف
. تحديد تركيزىا

chrominance   

. أكثر ليا خاصية السطكع نفسيااالختبلؼ الذم يتـ قياسو بيف لكنيف أك 
chronophotographs  

إيتياف جكؿ )شكؿ مف األشكاؿ األكلى لمسينما طكره ": الكركنكفكتكغراؼ"سينما 
في ثمانينيات القرف التاسع عشر اعتمد عمى كجكد كاميرا تعرض بصفيحة ( مارم
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دىا الصادر في عد" بكؿ مكؿ"أشارت جريدة )مرة في الثانية الكاحدة  ُِدكارة بمعدؿ 
أنكاع مختمفة مف األجيزة : "إلى تمؾ السينما بما يمي ُٖٓٗتشريف الثاني  ُّفي 

."( البلزمة لمعمميات المعقدة المتعمقة بسينما الكركنكفكتكغراؼ
cinch,  cinching  

: cinch marks. يشد إحكاـ فيمـ التصكير( كما في الفركسية: )يكثؽ بإحكاـ
التصكير بسبب الشد المفاجئ أك الزائد أك بسبب األكساخ الخدكش المكجكدة عمى فيمـ 

. العالقة بيف طبقات الفيمـ
cinéaste  

ييشار إلى (. باحث أك متخصص في السينما)معجب أك عاشؽ السينما؛ سينمائي 
يبدك بأف المعنى . cineasteأك نادران بػ   cineastىذه الكممة عمكمان في المغة اإلنكميزية بػ  

ا المصطمح غير كاضح تمامان كغالبان ما يستعمؿ لئلشارة إلى معجب أك الصحيح ليذ
 cinéيفيد قامكس أكسفكرد بأف ىذه الكممة مشتقة أصبلن مف الفرنسية . عاشؽ السينما
ككفقان لقامكس (. متحمس) enthusiasteكما ىك الحاؿ بالنسبة لكممة  aste–باإلضافة إلى 
نصير كمؤيد لمسينما، كما يكضح االستعماؿ تعني متحمس أك  cineastأكسفكرد فإف 
كىذا التعريؼ لمكممة يؤكده تعريؼ . المتحمس الجاد أك المتظاىر بالحماس: المغكم لمكممة

الشخص الذم كٌكف فكرة مسبقة : "َُْٗعاـ " تشيمبرز التقني"سابؽ كرد في قامكس 
مصادر قامكس كفي الكقت نفسو تشير بعض ." لبلحتماالت الفنية المتعمقة بالسينما

انظر عمى سبيؿ المثاؿ استشياد تمؾ : أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى معنى مختمؼ كميان 
معجب السينما الياكم لديو الفرصة الختبار األثر : "َُّٗالمصادر بمقالة نشرت عاـ 
عبلكة عمى ذلؾ، فإف مداخؿ عديدة لممفردات الكاردة في ." السينمائي الدقيؽ كالصحيح

قامكس القرف .."المؤلفيف كالشعراء كالسينمائييف كالعمماء األجانب )كرد قامكس أكسؼ
يستعمؿ أغمب األحياف  cineastتكضح دكف شؾ بأف مصطمح ( َُٔٗنيساف  " –العشريف

كىناؾ مبرر كاضح يجعؿ التعريؼ . لمداللة عمى صانع األفبلـ كليس عمى المعجب بيا
سبيؿ المثاؿ، لمسائح البريطاني المحتار آنؼ الذكر أقرب إلى الصحة ألنو يكضح، عمى 

لممخرجيف أكثر مف " السينمائيكف في زماننا المعاصر"سبب تخصيص المسمسؿ الفرنسي 
فإذا أردنا في مناسبات معينة استعماؿ كممة ذات . تكجييو إلى معجبي أك عشاؽ السينما

 film fanبدالن مف  (محٌب السينما) cinephileمدلكؿ أكبر، فمماذا ال نؤيد استعماؿ كممة 
؟ (عاشؽ السينما) movie buffأك ( المعجب بالسينما)

Cinecittà  
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االستكديكىات الضخمة الشييرة الكاقعة عمى أطراؼ ": سينيسيتا"استكديكىات 
بعد ( Cines" )سينيس"مدينة ركما حيث تـ بناؤىا في المكاف الذم شػييد عميو استكديك 

شركة إنتاج سينمائي إيطالية كبيرة " سينيس"ت كاف. )ُّٓٗاحتراقو بالكامؿ عاـ 
أعيد االسـ إلى األذىاف عندما اتخذت    -ُُِٗثـ انحمت في  َُٔٗتأسست عاـ 

اشتيرت تمؾ . ُْٗٗك  ُِٗٗشركات إنتاج أخرل االسـ نفسو في الفترة الممتدة بيف 
ل أيف إؿ" )Quo Vadis"الشركة بممحمة طكيمة مؤلفة مف ثماف بكرات فيممية بعنكاف 

تكلت . ، مشكػٌمة بذلؾ أركع إنتاج سينمائي في تمؾ الفترةُُّٗصدرت عاـ ( ترحؿ
بعد كفاة مالكيا األصمي، رجؿ " سينيسيتا"الحككمة اإليطالية شؤكف شركة اإلنتاج 

لقد أدل قصؼ الحمفاء العنيؼ لمبنى الشركة (. كارلك ركنكككركني)الصناعة المعركؼ 
كترميـ المبنى بالكامؿ ليصبح مركزان لمصناعة السينمائية إلى دماره لكف جرل استعادة 

األساس ألفبلـ البمككبستر، " سينيسيتا"شكمت شركة اإلنتاج . َُٓٗالكطنية بحمكؿ عاـ 
كغيره مف األفبلـ الشييرة التي أثارت جدالن كاسعان في عالـ ( ُٗٓٗ" )بف ىير"مثؿ 

، حيث قاـ األخير بتصكير (فيمميني)ك( فيسككنتي)ك( أنتنيكني)السينما ككانت مف صنع 
 .في االستكديك نفسو" ركما"فيممو 

cinema  

المباني كالصاالت التي تعرض ( ِ)فف كصناعة إنتاج الصكر المتحركة؛ ( ُ)
فييا األفبلـ مف الناحية التجارية، مع أف انتشار الكممة بيذا المعنى في الكاليات 

لئلشارة إلى صالة عرض " مسرح"مصطمح المتحدة يعٌد نادران نسبيان، حيث يستعمؿ 
األفبلـ، لكف ىذا المصطمح ينطكم عمى التناقض كضعؼ األثر بالنسبة لمسامع 

في المناطؽ الكاقعة عمى جانبي المحيط " سينما"في الحقيقة إف كممة . البريطانييف
سكاء كاسـ بمفيكمو العاـ أك كصفة تتعمؽ بصناعة السينما أك فف الصكر  –األطمسي 

قد شاع استعمالو كثيران عبر العقكد القميمة  ( –cinematicانظر أيضان )متحركة اؿ
لكف المصطمح الذم ينطكم عمى الفف بالمفيـك الشعبي كالجماىيرم في . الماضية

أك  filmأما في بريطانيا، يشيع استعماؿ . moviesأك  movieالكاليات المتحدة ىك 
films  مايزاؿ معظـ البريطانييف إلى اآلف )ميا العاـ بمفيك" سينما"لمداللة عمى كممة

أمران مركعان، لكنيـ يتقبمكف نسبيان المرادفيف األمريكييف   movieيعدكف استعماؿ كممة 
كما أف االنتشار المعاصر (. flicksأك   pictures" سينما"اآلخريف لئلشارة إلى كممة 

اطؽ ذات التفكير في ظؿ نمك الكعي المضطرب في معظـ المف" سينما"لمصطمح 
قد تككف أحيانان ( السينما)الضيؽ أك التي تتميز بالجيؿ يدؿ عمى أف الصكر المتحركة 
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لذلؾ تضـ الجامعات في زمننا الحاضر . أكثر مف أمر ترفييي أك تسمية ال ىدؼ ليا
 Cinema Studies)الدراسات السينمائية : أقسامان أك كميات تحمؿ االسـ الرزيف كالمييب

كلكف مف غير المحتمؿ بالطبع كجكد مناىج أك ( Image Studiesأك  Film Studiesأك 
ينطبؽ األمر نفسو بالطبع عمى ىذا . Movie Studiesدكرات تعميمية تحت اسـ 

التي نقمتيا اإلنكميزية عف  cinematographىي اختصار  cinemaإف كممة . المعجـ
، (لكميير)لخاصة حصران باألشقاء ا( السينماتكغراؼ) cinematographeصياغة المفردة 

(. صكرة) graph-زائد ( حركة) -kinema–  kinematكىي مشتقة أصبلن مف اليكنانية 
السينماتكغراؼ ىي اآللة التي اعتمدتيا األفبلـ السينمائية األكلى في التصكير 

 ُٖٔٗشباط  ِِفي عددىا الصادر في " تايمز"كقد أشارت صحيفة . كالعرض
نماتكغراؼ ىي ابتكار يخص النكع نفسو تمامان كجياز إديسكف المعركؼ السي: "بقكليا
، لكف الفرؽ بينيما أف آلة السينماتكغراؼ أكثر (الكينيتكسككب) kinetoscopeباسـ 

بادئ  cinemaإلى  cinematographكاف اختصار كممة ". تطكران مف جياز الكينيتكسككب
تعرض فيو إنتاجات السينماتكغراؼ التي األمر يستعمؿ فقط لمداللة عمى المكاف الذم 

بالرغـ مف أف استعماؿ تمؾ الكممة ظؿ جديدان حتى  ُٖٗٗيعكد تاريخيا إلى عاـ 
 ": "ديمي كركنيكؿ"كأثار الدىشة في المقاالت المنشكرة في صحيفة  َُُٗحمكؿ عاـ 

cinematograph التي جرل اختصارىا مؤخران في إعبلف كبير إلى مجرد كممةcinema" .
، إال أف (cinema)بالرغـ مف ىذا الرفض الصحفي إزاء استعماؿ الشكؿ المختصر 

مف الجدير بالذكر أف الركائي . استعمالو ترسخ تمامان في العقد التالي مف ذلؾ التاريخ
استعمؿ تمؾ الكممة المختزلة دكف التأكيد عمى حداثتيا عاـ ( لكرنس. إتش. دم)

لمداللة عمى األفبلـ " سينما"ف استعماؿ كممة كيشير قامكس كيبستر إلى أ. ُِِٗ
كما كرد ذكر ىذه الكممة أيضان في . ُُٖٗأك فف السينما يعكد إلى عاـ /بشكؿ عاـ ك

السينما كسيمة ترفييية جماىيرية أك شعبية : "كما يمي ُُِٗعاـ " سبكتيتر"مجمة 
التي تعٌد  –كمف الجدير بالذكر أنو في فرنسا ." تزخر بالمؤثرات البصرية البحتة

فعمى . ترتبط بمعنى الكذب" سينما"فإف كممة  –ميككسة بالسينما أكثر مف باقي األمـ 
 Il)، بينما نجد المصطمح (ىذا ىراء)مصطمح يعني ( c’est du cinéma)سبيؿ المثاؿ، 

fait son cinéma ) لبلطبلع عمى المعنى الغريب الذم (. إنو يخدعؾ كيتممؽ إليؾ)يعني
جاف كمكد )بقمـ " المغة السرية لمسينما"، يمكف مراجعة كتاب "سينما"لمة تنطكم عميو ؾ

(. كاريير
Cinema Nôvo 
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السينما البرازيمية الكطنية اليسارية مف أكاخر الخمسينيات : السينما الجديدة
يتصدر قائمة نشطاء ىذه الحركة كؿ مف المنتج كالمخرج كالكاتب . كالستينيات

كىك زعيـ ىذه المدرسة السينمائية   –ُِٔٗ" اح التبديؿرم"كفيممو ( غمكبير ركشا)
نيمسكف بيريرا دكس )؛ ُٗٔٗىا شيرة، عممان بأنو غادر البرازيؿ بعد عاـ ئكأكثر أعضا

كمع . ُّٔٗ" المدافع"كفيممو ( ركم غكيرا)؛ ُِٔٗ" حيكات مقفرة"كفيممو ( سانتكس
ضة لسينما ىكليككد عمى أف ىذه الحركة كانت تيدؼ إلى تأسيس سينما برازيمية مناه

الصعيديف االقتصادم كالفكرم، إال أنيا قكبمت بالنقد مف جانب اليسارييف بسبب 
ثـ تداعت ىذه الحركة تحت كطأة الضغكط الحككمية . مناحييا الفنية الجمالية

.  كالعسكرية التي كاجيتيا في أكائؿ السبعينيات
Cinéma - pur أو pure cinema  

كي يرمز إلى نمط ( ىنرم شكميت)صطمح صاغو المخرج ـ: السينما النقية
خمس دقائؽ "كفيمـ ( ُِّٗ" )لعبة االنعكاس كالسرعة"كفيممو  –سينمائي مف األفبلـ 
التي رفضت معظـ المطامح التمثيمية لمسينما  ( –ُِٓٗ" )مف السينما الصامتة

تأثرت ىذه . كإيقاع المكنتاج الشكميةالتقميدية كركزت بدالن مف ذلؾ عمى الخصائص 
، إال أنيا لـ تستمر طكيبلن مع أف العديد (absolute cinema" )المجردةبالسينما "الحركة 

مف صانعي األفبلـ الطميعييف ممف ظيركا الحقان اضطمعكا بأعماؿ مشابية ليذا النمط 
. ق الجدليةئأك آرا( شكميت)كاألسمكب دكف دراية منيـ بأسمكب 

CinemaScope أو Cinemascope  

. نظاـ الشاشة العريضة الذم أصبح اآلف جزءان مف الماضي": سينما سككب"
عدسة تضغط الصكرة طكليان مف أجؿ عرضيا )استعمؿ ىذا النظاـ عدسات أنامكرفية 

أك نسبة  2.55:1في عمميتي التصكير كالعرض بنسبة ( فيما بعد عمى الشاشة العريضة
" فككس"عريضة ألكؿ مرة عمى يد شركة طيرح نظاـ الشاشة اؿ. في فترات الحقة 2.35:1
، ثـ ما لبثت استكديكىات أخرل أف أصدرت أفبلمان "الثكب"في فيمـ  ُّٓٗعاـ 

حاليان في سياؽ المغة الدارجة إلى معظـ أنكاع " سككب"يشير مصطمح . بالنظاـ نفسو
. أنظمة الشاشة العريضة

Cinémathèque Française  

احدة مف المؤسسات القميمة مف نكعيا التي ك: المكتبة السينمائية الفرنسية
فيذا المصدر الثقافي الغني كالفريد بنكعو أحدثو ". أسطكرم"تستحؽ بالفعؿ صفة 
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 ُّٓٗكفي عاـ . الذم بدأ مينتو السينمائية بجمع األفبلـ منذ طفكلتو( ىنرم النغمكا)
جكرج )رج الحادية كالعشريف، قاـ باالشتراؾ مع صديقو المخ( النغمكا)عندما بمغ 

دائرة "بتأسيس   –ُّْٗعاـ " المترك"الذم صنع معو فيممان قصيران بعنكاف  ( –فرانجك
كفي عاـ . ليبقي عركض األفبلـ ضمف ذخيرتو الكبيرة مف األفبلـ السينمائية" السينما
تضافرت جيكد ىذيف الشابيف مع المؤرخ السينمائي كالباحث كصانع األفبلـ  ُّٔٗ

المكتبة "لتطكير ىذه المؤسسة لتأخذ طابعان رسميان تحت اسـ ( مجاف ميتر)التجريبية 
كاف ىدؼ ىذه المكتبة باألصؿ ىك الحفاظ عمى األفبلـ الصامتة ". السينمائية الفرنسية

التي تيدد بقاؤىا بالزكاؿ لدل انتشار األفبلـ الناطقة، لكنيا سرعاف ما تحكلت إلى 
كمساعدكه بمف فييـ ( النغمكا)ؿ قاـ فخبلؿ فترة االحتبل. مؤسسة محفكفة بالمخاطر

بحفظ مئات  -التي لمع اسميا فيما بعد كمؤرخة سينمائية ميمة  ( -لكت آيزنر)
ثـ كرمت الحككمة الفرنسية . ىا عف أنظار القكات النازيةئاألفبلـ عف طريؽ إخفا

ثناء عمى جيكده كبدأ يحصؿ عمى المعكنات كالمساعدات المالية الحككمية ( النغمكا)
ازدىرت المكتبة السينمائية الفرنسية في السنكات التي تمت الحرب . مف أجؿ عممو

( ككركساكا)ك( بيرغماف)مثؿ  –كساىمت في منح الشيرة لممخرجيف المغمكريف الجدد 
كمف خبلؿ العركض االستعادية ألفبلـ ىكليككد التي لـ يتمكف الجميكر الفرنسي  –

ساىمت تمؾ الجيكد في استرجاع الشيرة لمعديد كما . مف مشاىدتيا قبؿ تحرير ببلدىـ
ذات أىمية بالغة لنقاد مجمة ( النغمكا)كانت ميكؿ . مف كبار المخرجيف األمريكييف

كظمكا " المكجة الجديدة"الذيف تحكلكا فيما بعد إلى صانعي أفبلـ " دفاتر السينما"
" السينمائياالتحاد الدكلي لؤلرشيؼ "مخمصيف لو كلجيكده خبلؿ فترة صراعو مع 

(FIAF ) ككذلؾ األمر بالنسبة لمنزاع َُٔٗالذم قطع عبلقاتو الدبمكماسية معو في ،
ككفقان لبعض المصادر التاريخية فإف عممية . كالحككمة الفرنسية( النغمكا)الذم نشأ بيف 

باإلضافة إلى المظاىرات التي عٌمت الشكارع  ُٖٔٗكفريقو في شباط ( النغمكا)طرد 
لبلطبلع . ُٖٔٗكتبة السينمائية الفرنسية قد أشعمت الفتيؿ ألحداث أيار المحيطة بالـ

عمى العمؿ الركائي الذم غطى نشاطات ىؤالء السينمائييف في تمؾ الفترة، يمكف 
منصبو ( النغمكا)ثـ استرجع (. غيمبرت آدير)بقمـ " األبرياء المقدسكف"مراجعة ركاية 

بكا )سست أرشيفيا السينمائي الرسمي في مع أف الحككمة أكقفت تمكيميا لمشركعو كأ
كفريقو لـ يستسممكا كتابعكا جيكدىـ التي أثمرت ( النغمكا)لكف . ُٗٔٗعاـ ( داكرم

كما يزاؿ حتى اآلف مستمران في عرض  ُِٕٗعاـ " المتحؼ السينمائي"في إحداث 
.  األفبلـ مف المجمكعة الضخمة المكجكدة لدل ىذا المتحؼ السينمائي
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cinematic 

كؿ ( آ)صفة تكجد عادة في الكتابات الفنية أك النقدية كتعني إما : سينمائي
ديمي "كما ذكرت صحيفة  –كؿ شيء مناسب لمسينما ( ب)شيء متعمؽ بالسينما؛ أك 

 A masterpiece of cinematic"بقكليا  ُِٕٗتشريف األكؿ  َُالصادرة في " إكسبرس

treatment( "تحفة فنية بمعالجة سينمائية) عمى سبيؿ : كؿ ما يشبو السينما( ج)أك ؛
المثاؿ، يعمؿ الناقدكف المسرحيكف أحيانان عمى مدح أك ذـ أحد األعماؿ المسرحية 

بسبب المؤثرات السينمائية التي قد تغمب عمى ىذا العمؿ، كاالنتقاؿ السريع مف مشيد 
. آلخر

Cinematograph أو Cinematographe 

مستعممة إلنتاج الصكر المتحركة التي اخترعيا اسـ اآللة اؿ": السينماتكغراؼ"
(. cinemaانظر ) ُٖٓٗعاـ ( لكميير)األشقاء 

cinematographer 

مدير "ييطمؽ في أمريكا عمى المصكر السينمائي عادة لقب : مصكر سينمائي
، كما أف االسـ البسيط الشائع لممصكر (DP)أك ( director of photography" )التصكير

كاف (. lighting cameraman)أك ( first cameraman)أك ( cameraman) السينمائي ىك
ييطمؽ ببساطة عمى كؿ مف مارس مينة  cinematographerالمعنى األصمي لمصطمح 

التصكير السينمائي، أم الشخص الذم يصكر الصكر المتحركة بعكس المصكر 
ريؼ البسيط لمكممة يمتـز قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بيذا التع. الفكتكغرافي

يختار المصكر الفكتكغرافي المحظة التي : "ُٕٖٗكيستشيد بأمثمة عف ذلؾ مف عاـ 
يتكقؼ فييا الشيء عف الحركة اللتقاط الصكرة، بينما تستطيع عدسة المصكر 

شخص يمركف أماميا قبؿ انتياء فترة تعرض شريط  ََُالسينمائي أف تصكر 
؛ كما يستشيد "التصكير الضكئي المتحرؾ"كتابو في ( ىيبكرث. إـ." )التصكير لمضكء

لك أف لدل مصكرينا )" َُٗٗقامكس أكسفكرد بمثاؿ آخر يعكد تاريخو إلى 
. جي) " –السينمائييف األدكات التي تستطيع النظر في ظبلـ الماضي كسالؼ الزماف

 لكف ىذا المعنى يكاد يككف مضمبلن ". راعي أبرشية أكفيـك"في كتابو ( سكرايف. إتش
ييستعمؿ اآلف في معظـ األحياف لمف يمارس مينة  cinematographerألف مصطمح 

فالػ : معينة أك فنان معينان ضمف النشاطات كاألعماؿ العامة في اإلنتاج السينمائي
cinematographer  عادة بعد التشاكر )ىك الشخص المسؤكؿ عف إضاءة مكقع التصكير
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اختيار العدسات المناسبة كغيرىا مف معدات  ؛ إعداد كتحريؾ الكاميرا؛(مع المخرج
. التصكير كالمرشحات الضكئية؛ تجييز تراكيب الصكر كما إلى ذلؾ مف مياـ أخرل
كبشكؿ عاـ، فإف المصكر السينمائي ىك الشخص الذم يساىـ في استحداث كخمؽ 

 cinematographyكعمى نحك مشابو، فإف كممة . المظير العاـ لمفيمـ كىكيتو البصرية
تستعمؿ اآلف في معظـ الحاالت حصريان لمفف أك المينة التي ( التصكير السينمائي)

 motionمع أف المصطمح القديـ ( cinematographer)يمارسيا المصكر السينمائي 

picture photography (تصكير الرسـك المتحركة ) مازاؿ مستعمبلن إلى اآلف، خصكصان
مف األىمية الكبيرة التي يضطمع بيا عمؿ  كبالرغـ. في الكتابات غير التخصصية

المصكر السينمائي، إال أف عددان قميبلن مف المصكريف السينمائييف فقط قد ناؿ شيرة 
تضـ الئحة  –كاسعة بالمقارنة مع المخرجيف الذيف عممكا مع ىؤالء المصكريف 

نيستكر )التكريمات ليذا العدد المحدكد مف مشاىير المصكريف السينمائييف كبلن مف 
سفف )ك( راككؿ ككتار)ك( فيممكس سيغسمكند)ك( فيتكريك ستكرارك)ك( ألميندركس
كلكف في اآلكنة األخيرة عٌكض المصكركف السينمائيكف بشكؿ عاـ ما (. نيكفيست

فاتيـ مف استحساف كتقدير مف خبلؿ عركض تمفزيكنية لبرنامج كثائقي أمريكي عف 
". رؤل ضكئية"الفف بعنكاف 

cinéma-verité ( أحياناًا ciné-verité) 

عبارة كانت مكضع نقاش مطكؿ نظران الستخداميا المتكرر بالرغـ : سينما الحقيقة
لؤلسؼ فإف المـك يقع بالدرجة األكلى عمى ممحؽ قامكس أكسفكرد  –مف عدـ دقة تعريفيا 

 فالمعنى غير الدقيؽ ليذا المصطمح يفيد بأنو ببساطة. لمغة اإلنكميزية في ىذا السياؽ
كاألسكأ مف ذلؾ أنو يتـ عمكمان الخمط بيف مصطمح . مجرد أسمكب مف السينما التسجيمية

cinéma-verité (سينما الحقيقة ) كالمدرسة السينمائية األمريكية المعركفة باسـdirect cinema 
التي ال تختمؼ أعماليا عف سينما الحقيقة فحسب، بؿ تتناقض معيا ( السينما المباشرة)

لقد تمت صياغة ىذا المصطمح، أك باألحرل نقمو كترجمو عالـ أصكؿ . مبدأمف حيث اؿ
( دزيغا فيرتكؼ)عف الشعار الركسي الذم لٌكح بو الثكرم ( جاف ركش)اإلنساف كالمخرج 

تاريخ "ىك تصنيؼ عممو في فيممو التسجيمي ( ركش)ككاف ىدؼ (. Kino Pravdaانظر )
بعد أف تأثر . ُُٔٗف ثـ إصداره عاـ ـك َُٔٗالذم جرل تصكيره عاـ " فصؿ الصيؼ

بالنتائج التي حققيا مف لقاءاتو كمقاببلتو مع السكاف اإلفريقييف المحمييف لفيمميو ( ركش)
، قرر تطبيؽ أسمكب االستجكاب الذم يعتمد عمى عمـ (ُٖٓٗ" )أنا رجؿ أسكد"ك" الفيد"

يستكقؼ الماٌرة في ( ركش)كاف . مف الباريسييف" القبيمة الغربية"أصكؿ اإلنساف عمى 
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كىك سؤاؿ كاف أقؿ كياسة مما قد يبدك عميو  " –ىؿ أنتـ سعداء؟"الشارع كيسأليـ ببساطة 
. كما أثار ىذا السؤاؿ ردكد فعؿ غريبة عف البعض. اآلف كذلؾ بفضؿ الحرب الجزائرية

أماـ الكاميرا ثـ كجيا الدعكة ألكلئؾ ( إدغار مكراف)كشريكو ( ركش)لقد ظير كؿ مف 
كاف . يف شارككا في الفيمـ لمحضكر كمشاىدة المقاطع التصكيرية كمناقشة ردكد فعميـالذ

يجرم تصكير تمؾ النقاشات نفسيا أيضان ثـ يتـ تنفيذ مكنتاجيا في المرحمة النيائية مف 
ليست أسمكبان أك فمسفة لممراقبة السمبية " سينما الحقيقة"كباختصار فإف . عممية المكنتاج
نما تتطمب اؿ يؤكد . تدخؿ الشخصي مف جانب المخرج في األحداث التي تـ تصكيرىاكا 

 catalystالذم يطمؽ أحيانان عمى سينما الحقيقة اسـ  ( –إيريؾ بارنك)المؤرخ السينمائي 

cinema (السينما المحفِّزة ) ضركرة التمييز بيف تمؾ المدرسة كأعماؿ صانعي السينما
. المباشرة
آلتو التصكيرية إلى حالة مف التكتر كانتظر حدكث  قاد مسجؿ السينما المباشرة"
حاكلت أف تعجؿ مف حدكث أزمة ( ركش)إف نسخة سينما الحقيقة الخاصة بػ . األزمة

إف فناف سينما . كيذه، بينما كاف فناف السينما المباشرة يطمح إلى ما ىك غير مرئي
ينما المباشرة لعب دكر ففناف الس. كاف مشاركان عمنيان في أغمب األحياف( ركش)الحقيقة 

أما فناف سينما الحقيقة اعتنؽ كناصر دكر . المراقب غير المنخرط مباشرة في الحدث
فالسينما المباشرة عثرت عمى حقيقتيا في األحداث التي تدكر أماـ . الحافز كراء الحدث

فالظركؼ المصطنعة قد : الكاميرا، في حيف انطكت سينما الحقيقة عمى التناقض الكاضح
(." ِٓٓ  –ِْٓ: صفحة –بارنك . )ظير الحقائؽ المستترة إلى حيز الكجكد المرئيت

كلـ تمبث أف ظيرت قائمة بعدد محدكد مف األفبلـ التسجيمية الرائعة ضمف عرؼ 
كمف تمؾ األفبلـ تجدر اإلشارة إلى فيمـ . سينما الحقيقة لتنتشر في جميع أنحاء العالـ

البلحقة ( ميكر)مع أف مقاالت  ( –كريس ميكر)ج مف إخرا( ُّٔٗ" )شير أيار الرائع"
قد تحكلت كتفكقت عمى إرثو  " –البمشفي األخير"ك" ببل شمس"في ىذا المجاؿ، كمقالتو 

مف سينما الحقيقة السيما أف أعمالو تتحدث عف كؿ ما ىك مصنؼ ضمف ىذا المجاؿ؛ 
كىك ىجـك عنيؼ  ،"ميناماتا"؛ (غريغكرم شككرام)لممخرج السكفيتي ( ُٗٔٗ" )ذكريات"

عمى قسكة كجبركت رجاؿ الصناعة اليابانييف الذيف أجبرت نفاياتيـ الصناعية السامة 
؛ كلعؿ أشير تمؾ (نكرياكي تسكشيمكتك)لممخرج  –النساء عمى كالدة أطفاؿ مشكىيف  

الذم شكؿ دراسة عف االحتبلؿ  ( –َُٕٗ" )الشفقة كاألسى"األعماؿ قاطبة ىك فيمـ 
إف العديد مف تمؾ األعماؿ يغمب عمييا طابع (. مارسيؿ أكفالس)لممخرج  –النازم لفرنسا 

الكآبة مع أنو يمكف عمى الفكر المبلحظة بأف بعض أفبلـ الككميديا السكداء تتبع أسمكب 
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حيث يشارؾ ( نيؾ بركمفيمد)سينما الحقيقة مثمما تفعؿ ذلؾ األفبلـ التسجيمية التي صنعيا 
كمف أفبلـ . جدان لدرجة يثير فييا االتياـ ضده بالنرجسيةالمخرج فييا بطريقة فضكلية 

لممخرج " ركجر كأنا"الككميديا السكداء آنفة الذكر تجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى فيمـ 
حيث يطارد فيو المخرج البديف أك باألحرل   –ُٖٗٗالصادر عاـ ( مايكؿ مكر)

رات كي يستجكبو حكؿ لمسيا( جنراؿ مكتكرز)التيريجي بشكؿ مسعكر رئيس شركة 
كما أف اسـ ىذه المدرسة . التسريح المؤقت لمعماؿ في صناعة السيارات في ميتشيغاف

( فيريتي المبرت)السينمائية قد شكؿ مصدر إلياـ لممنتجة التمفزيكنية كالسينمائية البريطانية 
. تيمنان بيا( سينما الحقيقة) cinéma-veritéكي تطمؽ عمى شركتيا اسـ 

Cinéorama 

 َّٔتجربة رائعة لعممية عرض األفبلـ عمى الشاشة بزاكية ": السينيكراما"
ابتكر ىذه العممية . درجة، إال أف مصير ىذه التجربة كاف الفشؿ في نياية المطاؼ

كعرضيا أماـ الجميكر ألكؿ مرة في معرض  ُٕٖٗعاـ ( راككؿ غريميكف سانسكف)
األفبلـ كي تخمؽ لدل  كقد صيممت ىذه الطريقة لعرض. ََُٗباريس عاـ 

المشاىديف إحساسان غير حقيقي بالطيراف بكاسطة المنطاد الذم يحمؽ بقكة دفع اليكاء 
إال أف مصير ىذه الطريقة كاف الفشؿ بعد تقديـ ثبلثة عركض فقط بسبب . الساخف

" السينيكراما"اعتمدت طريقة عرض . مخاطر الحريؽ الناجمة عف ىذه العممية الفنية
جيزة عرض منفصمة تعرض عشرة أفبلـ منفصمة عمى الجدراف الداخمية عمى عشرة أ

. لمبنى دائرم الشكؿ
cineplex (أو multiplex) 

صالة عرض مقسمة إلى عدة مدرجات مزكدة بشاشات متكسطة كصغيرة 
كقد أصبحت زيارة ىذا النكع مف مراكز . الحجـ مخصصة لعرض األفبلـ الجديدة

الرتياد دكر السينما مما يثير شعكران بعدـ الجدكل لدل العرض شكبلن متعارفان عميو  
. كؿ مف يعتقد بأف نقطة كاحدة مف الشاشة يجب أف تككف كما تظير عمييا فعميان 

Cinerama 

. تقريبان  2.5:1االسـ التجارم لعممية عرض بالشاشة العريضة بنسبة ": السيناراما"
ابؽ عمى استعماؿ عدد مف آالت اعتمدت ىذه العممية التي نالت شعبية كاسعة في الس

" السيناراما"كانت الغالبية العظمى مف ركائع أفبلـ . عرض األفبلـ كشاشة كبيرة منحنية
في الخمسينيات عبارة عف رحبلت مصكرة، ثـ بدأ في الستينيات إنتاج األفبلـ الركائية 

إنو "ـ كفي الفترة التي أصدر فييا فيؿ. كغيره( ُِٔٗ" )كيؼ كسب الغرب: "الطكيمة
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تكقفت عممية ( ستانمي كرايمر)لممخرج ( ُّٔٗ" )عالـ مجنكف مجنكف مجنكف مجنكف
العرض األصمية بكاسطة آالت العرض المتعددة إلى دكف رجعة مع أف اسميا التجارم 

كقد . حافظ عمى بقائو حتى بعد الكؼ عف اعتمادىا ككسيمة لعرض األفبلـ السينمائية
حكؿ تاريخ القرف األكؿ مف السينما إلى " السينما" في كتابو( غيمبرت آدير)أشار 

السيناراما ىي جناس تصحيفي كامؿ بالنسبة : "بقكلو" السيناراما"عممية عرض 
." لؤلمريكييف

Ciné-Roman 

نكع مف األفبلـ نكع مف األفبلـ ( آ: )مصطمح فرنسي يحمؿ المعاني التالية
" حب ركماني"لقرف العشريف كاف أكليا في بداية ا" باثيو"العاطفية أنتجتيا استكديكىات 

تعبير آخر لمصطمح حمقات السينما الترفييية مف قصص األطفاؿ ( ب)؛ (َُٓٗ)
ركاية أك قصة يضع ( ج)المصكرة المنشكرة بما يكازييا مف حمقات األفبلـ السينمائية؛ 

ما النص السينمائي المنشكر لفيمـ ( د)كاتبيا نصب عينيو عممية نقميا إلى الشاشة؛ 
. يرافقو عدد كبير مف الصكر الفكتكغرافية الممتقطة مف الفيمـ نفسو

Cinex strip,  Cinex 

قطعة مف شريط التصكير المظٌير تبيف كيؼ تبدك الصكر بمختمؼ طرؽ 
تظييرىا مما يساعد المخرج كالمصكر عمى اتباع الطريقة المثمى الستخراج النسخة 

. المطبكعة عف كامؿ المشيد المصكَّر
Circarama,  Circle Vision 

عبلمتاف تجاريتاف كانتا تطمقاف عمى نظاميف لعرض األفبلـ : السينما الدائرية
ىذيف النظاميف مف أجؿ " ديزني"طكرت استكديكىات . بأنظمة الشاشة العريضة جدان 
درجة  َّٔيقدـ النظاـ األكؿ صكرة معركضة بزاكية ". ديزني"عركضيا في مدينة مبلىي 

 ََِسطكانية، بينما يعتمد النظاـ الثاني عمى صكرة أقؿ عرضان، أم بزاكية عمى شاشة أ
. درجة تعرض عمى شاشة كبيرة منحنية تحيط بالمشاىديف مف حكليا

city symphony 

نمط فرعي مف األفبلـ التسجيمية مخصص لتصكير حياة المدينة كما تحتكيو 
. لى مفاىيـ الفف التجريدميميؿ إ" شعرم"مف فنكف العمارة كاالعتماد عمى أسمكب 

الذم ( كالتر ركتماف)كالنمكذج الشيير الذم أعطى ىذا النمط اسمو ىك فيمـ المخرج 
تضـ التجربة األمريكية في (. ُِٕٗ" )سيمفكنية مدينة عظيمة: برليف"حمؿ عنكاف 

مبلحظات عمى مرفأ القديس "ك( ُْٖٗ" )سكازيميتك"ىذا النمط مف األفبلـ التسجيمية 
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يرصد مكضكع الفيمـ الثاني مدينة ساف (. فرانؾ ستاكفاشر)لممخرج ( ُِٓٗ" )فرنسيس
( ُْٓٗ" )محطة قطار الشحف"؛ (ُُٓٗ( )فيميب ليؼ" )سيمفكنية"فرنسيسكك؛ كفيمـ 

الذم ( فرنسيس تكمبسكف)لممخرج " نيكيكرؾ نيكيكرؾ"، كفيمـ (آالف داكف)لممخرج 
. ليةيصكر مدينة نيكيكرؾ بعدسات تشكه صكرتيا األص

circled takes 

المقطات المحددة بعبلمة عمى تقرير كاميرا التصكير أك تقرير اإلنتاج مف أجؿ 
. تظيير تمؾ المقطات المحددة كطبعيا في المخبر

clapboard (أو clappers,  clapper board,  clapstick board,  number 

board,  slate board,  production board,  take board ..) 

أداة صغيرة تتألؼ مف صفيحتيف مف الببلستيؾ أك المعدف أك : الكبلكيت
تستخدـ ىذه األداة لمساعدة المكنتير في تحديد . الخشب متصمتيف بكاسطة مفصؿ

النسخة المتعجمة أك المستعجمة ىي نسخة مستخرجة عف مشيد ) -النسخة المتعجمة 
 ( -"المترجـ"أك المنتج سينمائي بعد التصكير مباشرة كي يطمع عمييا المخرج 

المخرج : تكتب أسماء فريؽ اإلنتاج. باإلضافة إلى عممية تزامف الصكت مع الصكرة
كالمنتج كأحيانان المصكر أيضان عمى مقدمة المكح مع التفاصيؿ المتعمقة بالمشيد 

يقـك العامؿ . يتـ رفع ىذا المكح أماـ الكاميرا في كؿ لقطة جديدة. كالمقطات المصكرة
بيذه الكظيفة أك مساعد المصكر الثاني ( clapper loaderأك  clapper boy)تص المخ

. بزلؽ مفصمة لكح الكبلكيت معمنان عف بدء تصكير المقطة أك المشيد
classical cutting 

(. cutانظر )قطع المقطة في المكنتاج التقميدم 
classification 

(. certificateانظر )تصنيؼ الرقابة لفيمـ معيف 
claw 

جزء في آلية الكاميرا أك جياز عرض األفبلـ عمى الشاشة يقـك بسحب ( ُ)
أداة معدنية صغيرة تدخؿ نتكءاتيا في الفتحات المسننة ( ِ)الفيمـ باتجاه بكابة العدسة؛ 

عمى جانبي الفيمـ لتقديـ صكرة كاحدة ثـ تنسحب لتدخؿ في فتحة الصكرة الثانية كىكذا 
. متقطعة تسمح بتسييؿ عمميتي التصكير كالعرض كالنتيجة ىي حركة. دكاليؾ

claymation 
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شكؿ مف أشكاؿ الرسـك المتحركة تستخدـ الصمصاؿ بدالن مف الرسـك المتحركة، 
التي يتصدر " آردماف"كما أف ىذا المصطمح ينطبؽ أيضان عمى كافة إنتاجات استكديكىات 

الحائزاف ( نيؾ بارؾ)لمخرج في فيممي ا( غركميت)ك( كاليس)قائمة شخصياتيا الكرتكنية 
". حبلقة ناعمة"ك" السركاؿ الخطأ: "عمى جائزة األكسكار

clean entrance,  clean exit 

حركات الممثؿ داخؿ كخارج المقطة دكف كجكد ما يشكش عمييا مف ظبلؿ أك 
. ما شابو قد تتداخؿ مع تمؾ الحركات

clear 

( ِ)دسة الكاميرا عنيـ؛ أمر مكجو لمممثميف إلبعاد أم شيء قد يحجب ع( ُ)
clear the frame :االبتعاد كميان عف مجاؿ عدسة الكاميرا .

clear filters 

. مرشح عديـ المكف يستخدـ أحيانان لحماية العدسة في الظركؼ الجكية السيئة
click track 

عادة يككف ذلؾ تسجيؿ صكت كصكرة لفيمـ مع  –تسجيؿ صكتي بإيقاع منتظـ 
ؿ زمنية منتظمة يستعمميا الممحنكف كالعازفكف بما أنيا تساعدىـ كجكد ثقكب في فكاص

. في عممية تزامف المكسيقى مع الحدث
cliffhanger 

بشكؿ عاـ أم فيمـ تشكيؽ يعتمد عمى ذركة تحبس األنفاس حيث يككف ( ُ)
يعكد الفضؿ في ىذا االسـ إلى مسمسبلت . فييا البطؿ أك البطمة في خطر داىـ

أك الفصكؿ المسرحية التي ينطبؽ عمييا مفيـك التشكيؽ كاإلثارة بكؿ السينما الصامتة 
يستشيد . شخصيات متدلية مف منحدر صخرم بحمكؿ نياية الحمقة -معنى الكممة

قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بمثاؿ قديـ عف ىذا المصطمح يعكد تاريخو إلى 
ف المسمسبلت نكع ـ: "مع أف تعريفو ىنا يعٌد أكضح كأكثر تحديدان  ُّٕٗ

كفي الحقيقة أف العديد مف ىذا النكع مف أفبلـ التشكيؽ في يكمنا ىذا ال ". الميمكدرامية
سيمفستر )يكجد فييا منحدر صخرم يتدلى منو األبطاؿ كما في السابؽ لكف مركبة 

تعٌد في ىذا السياؽ استثناءن قد ال يبدك كاضحان " متسمؽ المنحدرات"في ( ستالكف
. لمعياف
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clip 

قطع قصير مف فيمـ يستعمؿ في الدعاية كاألفبلـ التسجيمية المتعمقة بالسينما ـ
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأف أكؿ استعماؿ ليذه الكممة يعكد . أك غيرىا

. ُٖٓٗإلى 
closed form 

مصطمح سينمائي فني يشير إلى المستكل الرفيع في أسمكب السرد المصطنع 
المصكر كؿ المناحي السينمائية أكثر مف بحثيما عف أثر حيث يمقف المخرج أك 

تتضمف األمثمة عف ىذا النمط مف اإلنتاج السينمائي أعماالن صنعيا كؿ مف . الكاقع
قضية حياة أك "في ( برسبرغ)ك( باكؿ)ك" قصة أناتاىاف"في فيممو ( فكف ستيرنبرغ)

 :open formانظر ". )مصاص دماء براـ ستككر"في ( فرنسيس فكرد ككبكال)ك" مكت
(. النمط المفتكح

close down 

( stop downانظر )
closed set 

إعبلف مكقع التصكير عف عدـ السماح بدخكؿ رجاؿ الصحافة كالزكار كأفراد 
.  طاقـ اإلنتاج غير األساسييف بسبب تصكير أحد مشاىد التعرم

close shot 

لكنو يعني بالتحديد ( close-up)ييشار إلى ىذا المصطمح أحيانان بػ : لقطة قريبة
لقطة أكبر بقميؿ مف المقطة التي يظير فييا الرأس فقط كال تقتصر عمى إظيار صكرة 

الجزع كالرأس التقميدية فحسب، بؿ تبيف أيضان بعض التفاصيؿ المكجكدة في خمفية 
(. head and shoulders close-up)المشيد 

Close - up (CU) 

يجرم تصكيرىا مف مسافة قريبة بغرض إظيار التفاصيؿ لقطة : لقطة قريبة أك مقربة
ككفقان لقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية، فإف ىذا . كخصكصان لكجكه البشر أك الحيكانات

كما تنسب معظـ . ُُّٗالمصطمح كرد ذكره في أمريكا منذ فترة طكيمة تعكد إلى عاـ 
اإلنكميزية أك إلى ( برايتكف)مدرسة المراجع السينمائية االستعماؿ األكؿ ليذا المصطمح إلى 

ىك الشخص الكحيد ( غريفيث. دبميك. دم)مع أف ( بكرتر. إدكيف إس)المخرج األمريكي 

7م –السينما الناطقة   
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الذم استكعب االحتماالت الفنية ليذا األسمكب كاالرتقاء بو إلى أعمى المستكيات، كىذا ما 
لنسبة لتصكير با. يجعؿ اسمو مقترنان باكتشاؼ ىذا األسمكب في التصكير السينمائي

medium close-up (MCU :)( ُ: )أنماط رئيسية مف المقطات القريبة ةالممثميف، ىناؾ أربع
المقطة ) close shot ( ِ)لقطة قريبة متكسطة البعد تغطي منطقة الكسط صعكدان إلى الرأس؛ 

ك اثنيف مف المقطة القريبة جدان التي تبيف جزءان كاحدان أextreme close-up (ECU :)ك ( المقربة
: لديو مبدأ أساسي كخبلؽ ليذه الطريقة( جاف لكؾ غكدار)كمف المعركؼ أف . مبلمح الكجو

غكدار يكتب "مف كتاب  " –المقطات المقربة تجعمنا نشعر بالقمؽ إزاء األشياء التي نبصرىا"
". عف غكدار

clothes light 

 .راز معالميامصباح صغير ييستعمؿ لتسميط الضكء عمى مبلبس الممثؿ بغرض إب
cloud wheel 

دكالب مغزؿ يكضع أماـ المصباح لقطع إسقاط شعاعو الضكئي كتكليد مؤثر 
. ضكئي يشبو ضكء النيار

cluster bar,  cluster mount,  cluster pipe 

. ذراع خاص تثبت عميو العديد مف مصابيح اإلضاءة
coated lens 

ة انعكاسيا مما يسمح عدسة مطمية مف جيتيا الخارجية لمتخفيؼ مف خاصي
. يتككف ىذا الطبلء الخاص مف فمكريد المغنزيـك. بدخكؿ مزيد مف الضكء إلى الكاميرا

collage film 

نكع مف أنكاع األفبلـ الطميعية أك األفبلـ التجريبية، كالتي أخرجيا صانع 
ية يجمع ىذا النمط مف األفبلـ الصكر السيميكليد(. جكزيؼ ككرنيؿ)األفبلـ السريالي 

المتباينة مع بعضيا بطريقة تشبو األسمكب الذم يتبعو الرساـ التجريدم في كضع 
قصاصات مف كرؽ الصحؼ أك الصقات معمبات الطعاـ أك الشراب كدمجيا في 

. المكحة الفنية التجريدية الثابتة
collision 

لمتأكيد عمى الصفة الخاصة بنظريتو حكؿ ( سيرغي أيزنشتايف)مصطمح صاغو 
. لمكنتاجتنفيذ ا
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Colorization,  Color System Technology  

عبلمات تجارية خاصة بالعمميات الككمبيكترية التي تطمي األلكاف بشكؿ 
إلكتركني في األفبلـ المصكرة أصبلن باألبيض كاألسكد إرضاء لرغبة جميكر 

 الذيف ال تركؽ ليـ( كخصكصان مشاىدم الشبكات التمفزيكنية األمريكية)المشاىديف 
أثارت عممية تمكيف األفبلـ بكاسطة تكنكلكجيا الككمبيكتر . مشاىدة األفبلـ بمكف أحادم

استياء كسخرية الكثيريف، عبلكة عمى ظيكر العديد مف الدعابات كالمبلحظات 
الذم يحمؿ عنكاف ( كريستكفر غيست)فعمى سبيؿ المثاؿ في فيمـ المخرج . الساخرة

في حانة في ليمة عيد الميبلد يشاىد ( كيفف بيككف)يجمس فيو البطؿ " الصكرة الكبيرة"
فينغمس برثاء الذات لكف ( فرانؾ كابرا)لممخرج " إنيا حياة رائعة"عرضان تمفزيكنيان لفيمـ 

أحبلـ اليقظة التي يشعر فييا البطؿ بالحنيف إلى الماضي يقاطعيا مبلحظة يتفكه بيا 
ألسكد بما يبلئـ كيطابؽ مكقع ساقي الحانة بأف الصكرة تعرض بالمكنيف األبيض كا

. التصكير الذم تغطيو األلكاف الصارخة الحديثة
colour  

الصفة المستخدمة لمداللة عمى أم فيمـ غير مصكر : فيمـ سينمائي ممكف
باألبيض كاألسكد في الكتابات التي تناكلت التصكير الفكتكغرافي بدءان مف القرف 

في ىذا الصدد بمثاؿ يعكد تاريخو إلى  يستشيد ممحؽ قامكس أكسفكرد)التاسع عشر 
كقد . ُُِٗككذلؾ األمر بالنسبة لمكتابات التي تدكر عف السينما منذ عاـ ( ُّٖٗ

إف األفبلـ الممكنة قد ال تبدك ممكنة فعميان كما : "بقكلو ُُّٗأشار أحد المعمقيف عاـ 
كالفيمـ  أف جميكر المشاىديف بالكاد يبلحظكف الفرؽ الضئيؿ بيف الفيمـ الممكف

لكف مف المؤكد أف ىذه المبلحظة غير محتممة عمى  " -المصكر باألبيض كاألسكد
إف األشكاؿ األكلى مف األفبلـ الممكنة كانت ببساطة أفبلمان باألبيض . اإلطبلؽ

كىي عممية مضنية اندثرت منذ زمف بعيد باستثناء لجكء  –كاألسكد يتـ تمكينيا يدكيان 
فحتى تاريخ تأليؼ ىذا . )ـ الطميعييف إلى اتباعيا أحيانان عدد قميؿ مف صانعي األفبل

منيمكان بصناعة أفبلـ ( ستاف براكاج)المعجـ، عمى سبيؿ المثاؿ، كاف المخرج 
تجريدية قصيرة يعمؿ عمى تمكينيا بكاسطة طبلء األلكاف بشكؿ مباشر عمى شرائط 

طرؽ غير تقميدية استخدـ كما قاـ ىذا السينمائي بإنتاج الصكر ب. التصكير السميكليدية
السينما :  direct cinemaانظر . )في بعض منيا أجزاء مف أجساد حشرات معينة

كانت ىذه العممية غالبان بسيطة تعتمد في أساسيا عمى طبلء كيميائي (. المباشرة
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لمشيد معيف بإضفاء لكف كاحد يييمف عمى جك ىذا المشيد، كإضافة المكف األحمر، 
فعمى سبيؿ المثاؿ يثكر بركاف فيزكؼ في . يزت العممية بتعقيد أكبركأحيانان أخرل تـ

مطمقان ألسنة الميب المتكىجة عمى خمفية يظير فييا ( ُُّٗ" )آخر أياـ بكمبام"فيمـ 
عندما بدأت أشكاؿ أخرل أكثر كاقعية تظير في مجاؿ . لكف السماء أزرؽ داكف

رية مختمفة لكنيا اعتمدت التصكير السينمائي، طيرحت في األسكاؽ  بأسماء تجا
أكثر " اإلضافة"كانت طريقة ". الطرح"ك" اإلضافة: "بمجمكعيا عمى طريقتيف رئيسيتيف

( كركنككرـك)ك( َُٔٗ( )كينماككلكر)بدائية مف غيرىا حيث اشتممت عمى أنظمة 
أما األفبلـ . في الثبلثينيات( دكفياككلكر)ثـ نظاـ ( ُُٖٗ()بريزما ككلكر)ك( ُُِٗ)

كقد جرل ". الطرح"الحديثة فقد تطكرت مف أعماؿ رائدة في مجاؿ عممية  الممكنة
" بف ىير"في فيمـ ( التصكير باأللكاف) Technicolorاستخداـ النمكذج األكلي مف عممية 

التصكير "، ثـ ظيرت بعدىا أشكاؿ مف نظاـ (ُِٔٗ" )القرصاف األسكد"ك( ُِٓٗ)
لنظير لدرجة أصبحت فييا تمؾ الطريقة في باأللكاف أكثر تطكران كحققت نجاحان منقطع ا

بيكي "كىك العاـ الذم صدر فيو فيمـ المخرج مامكلياف ) ُّٓٗالفترة الممتدة مف 
الذم يصفو البعض بأنو الفيمـ الذم أعمف عف قدـك التصكير السينمائي " شارب
كما تمامان  –إلى أكاسط الخمسينيات مقترنة بذىف المشاىديف بأم فيمـ ممكف ( الممكف

الكيربائية عمى أية مكنسة كيربائية أخرل بغض " ىككفر"يدؿ االسـ التجارم لمكانس 
التي يربط الناس ( كمينكس)النظر عف اسميا التجارم المختمؼ، أك مناديؿ كرؽ 

كلى بظيكر  Technicolorلكف عيد . اسميا التجارم بأم نكع آخر مف المناديؿ الكرقية
كنظير ألفبلـ  ُِٓٗم استخدـ لممرة األكلى عاـ الذ Eastman Colorنظاـ عممية 

ككذلؾ األمر بالنسبة لنظاـ . المستخدمة في التصكير المنزلي( ككداؾ كرـك)
Agfacolor كفي . الذم طيٌكر باألصؿ في ألمانيا قبؿ اندالع الحرب العالمية الثانية

ريقتيف المشار الحقيقة إف أنظمة األفبلـ الممكنة المتداكلة اآلف ليست سكل نتاج الط
كمف بيف المصطمحات الرئيسية المرتبطة بالتصكير السينمائي الممكف . إلييما أعبله

( ب)درجة تركيز الصكرة عمى لكف معيف؛ ( آ(: )تكازف األلكاف)  color balanceىناؾ 
فيما إذا كانت الطبقة الحساسة مف فيمـ معيف مناسبة لمضكء االصطناعي أك ضكء 

فيمـ تصكير ال يسجؿ تدرجات معينة مف : color-blind filmممية النيار الطبيعي؛ ع
كخصكصان أفبلـ التصكير التي ال تسجؿ المكف األصفر مما يتيح )طيؼ األلكاف 

(. نسخيا داخؿ غرؼ منارة بكاسطة أضكاء صفراء آمنة ال تتمؼ شريط التصكير
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Color card (بطاقة ممكنة :)ت األلكاف بطاقة يظير عمييا عبلمات تحدد تدرجا
درجة المكف : Color cast. كالتصكير بكاسطتيا أيضان مف أجؿ عممية تصحيح األلكاف

 colorعممية . المناسبة لصكرة الفيمـ سكاء كانت تمؾ الدرجة عىرىضية أـ مصممة مسبقان 

compensating filters : مرشحات لعدسة التصكير قادرة عمى تغيير تكازف األلكاف ببراعة
يرية كخصكصان عف طريؽ التعكيض لعدـ التكازف المكني في شريط في لقطة تصك

مرشحات قادرة عمى تبديؿ درجة حرارة : color-conversion filtersعممية . التصكير
في لقطة تصكيرية معينة بحيث "( كيمفف"كالتي تقاس عادة بكاسطة مقياس )األلكاف 

ضكء النيار الطبيعي داخؿ يمكف استعماؿ الفيمـ المناسب لمتصكير في العراء تحت 
مرشحات تركب عمى الكاميرا كتمكف عمى نحك خفيؼ : Color grad filters. االستديك

رسـ بياني يعرض قيـ : Color lily(. grad filtersانظر )جزءان مف الصكرة الناتجة 
 color. األلكاف المصكَّرة في بداية المشيد بغية الجكء إلييا في المخبر كمرجع دليمي

reversal intermediate (CRI :) عكس المكف المتكسط، كىك عبارة عف خداع لكني ناتج
. مباشرة مف النيجاتيؼ األصمي يستعمؿ في نسخ الطبعة النيائية المعٌدة إلصدار الفيمـ

color saturation (انظر (: )اإلشباع المكنيsaturation  .)
Columbia Pictures 

تأسست الشركة عاـ . اج كالتكزيع السينمائيشركة ككلكمبيا األمريكية لئلنت
( جكزيؼ براندت)ك( ىارم ككىف)عمى يد ." إس. بي. سي"باسـ مؤسسة  َُِٗ

حققت شركة ككلكمبيا منذ . لئلنتاج السينمائي" يكنيفرساؿ"المذاف جاءا مف شركة 
( فرانؾ كابرا)البداية نجاحان منقطع النظير كخصكصان في الثبلثينيات عندما عرض 

يراداتمكعة قكية مف األفبلـ التي حققت شيرة كبيرة مج : ىائمة عمى شباؾ التذاكر كا 
" األفؽ المفقكد"ك( ُّٔٗ" )السيد ديدز يزكر الريؼ"ك( ُّْٗ" )حدث ذات ليمة"
لكف إنتاج الشركة مٌر بحالة (. ُّٗٗ" )السيد سميث يزكر كاشنطف"ك( ُّٕٗ)

كلـ تسترد أمجادىا إال في  ُّٗٗعاـ ( فرانؾ كابرا)تدىكر فظيع بعد أف تركيا 
عمى الكاجية "كفيمـ ( ُُٓٗ" )مكلكد في األمس"الخمسينيات عندما أنتجت فيمـ 

كمف ركائع األفبلـ في تاريخ (. ُٕٓٗ" )جسر عمى نير ككام"ك( ُْٓٗ" )المائية
الذم حقؽ عائدات مذىمة بالرغـ مف " الراكب السيؿ"شركة ككلكمبيا ىناؾ فيمـ الشباب 

كما أنو الفيمـ الذم ميد الطريؽ أماـ سينما . الفنية كتكاليؼ إنتاجو البسيطةعيكبو 



 -102- 

تعكد ممكية شركة ككلكمبيا اآلف إلى شركة . أمريكية أكثر إبداعان في السبعينيات
". ككلكمبيا تريستار"كككاككال كأصبحت معركفة باسـ 

coma 

ث صكر نكع مف العيكب المكجكدة في العدسة الكركية كالذم يسبب حدك
. ضبابية غير كاضحة

combined move,  compound move 

تركيبة تجمع بيف حركة الكاميرا كحركة الممثؿ حيث ( ُ: )الحركة المركبة
تركيبة مف التكنيؾ المادم ( ِ)تتراجع الكاميرا لمخمؼ بينما يتقدـ الممثؿ إلى األماـ؛ 

ة مزكدة بعجبلت لمخمؼ أك البصرم لمكاميرا، أم تراجع الكاميرا المثبتة عمى منص
. بينما تعمؿ عدستيا عمى تكبير الصكرة

cometing 

عيكب بسيطة تصيب الفيمـ نتيجة الشكائب كاألكساخ التي تتكاجد أحيانان خبلؿ 
. عممية تظيير الصكر

commag print 

لمداللة عمى نسخة شريط التصكير ( BBC)مصطمح مستخدـ حصران في محطة 
. صكت الممغنطالذم يجمع بيف الصكرة كاؿ

commentary 

(.  voice-overانظر . )النص المقركء الذم يرافؽ الفيمـ التسجيمي: تعميؽ
coming attractions 

الجزء األكؿ مف البرنامج السينمائي الذم يعرض : األفبلـ الجديدة القادمة
ففي . مقاطع مف األفبلـ التي سيجرم عرضيا في غضكف األسابيع القميمة القادمة

  -التي استمرت ألجؿ قصير في أكائؿ التسعينيات  –لسبلت الكرتكنية المضحكة المس
األفبلـ "، عمى سبيؿ المثاؿ، يدعى "الناقد"نجد بأف العرض التمفزيكني لبطؿ فيمـ 

. كىك عف عثرات حظ الناقد السينمائي المفرط في شكككو ككسكاسو" الجديدة القادمة
commissary 

. استكديكىات التسجيؿ في ىكليككد مطعـ صغير يتكفر عادة في
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compilation film 

نكع مف األفبلـ مؤلفة بالكامؿ مف لقطات (: فيمـ المقطات المختارة)الفيمـ الجامع 
كمشاىد مأخكذة مف أفبلـ سابقة بعد تنفيذ مكنتاج ليا لتصبح مشاىد جديدة كتنطكم 

عادة مكنتاجيا مع أف ممارسة سرقة األفبلـ المكجكد. عمى معاف جديدة أيضان  ة أصبلن كا 
يعكد في أصمو الحقيقي إلى " الفيمـ الجامع"عممية قديمة كقدـ السينما نفسيا، إال أف 

السينما السكفيتية، السيما أنيا كانت تعاني مف نقص شبو كامؿ أك شٌح كبير في أفبلـ 
غا دزم)أمثاؿ  –التصكير الخاـ كىذا ما دفع المخرجيف في مرحمة الثكرة السكفيتية 

إلى السحب عمى بكرات فيممية إخبارية مكجكدة أصبلن كغيرىا مف المقاطع  ( –فيتركؼ
كفي أكاخر العشرينيات . التصكيرية كذلؾ مف أجؿ إجراء تجاربيـ في المكنتاج السينمائي

ثبلثية سينمائية ممحمية تعبيران عف دعمو كمساندتو لنظاـ ( إيستر شكب)جمع المكنتير 
. ة استعماؿ مئات آالؼ األقداـ مف مكاد األرشيؼ السينمائيالحكـ الجديد بكاسط

" األفبلـ تكٌلد األفبلـ"لبلطبلع عمى بحث أكسع حكؿ ىذا النكع مف األفبلـ، راجع كتاب 
الذم قاـ بصياغة المصطمح ( جام ليدا)بقمـ المؤرخ السينمائي األمريكي ( ُْٔٗ)

. اإلنكميزم ليذه الدراسة السينمائية الرائدة
complementary angles 

لقطات لمكاد كأحداث مختمفة ضمف المشيد الكاحد : زكايا تصكيرية متممة
يجرم تصكيرىا مف كضعيات متشابية كي يتسنى تنفيذ مكنتاجيا مع بعضيا بسيكلة، 

الطريقة : Complementary two-shots. مكٌلدة بذلؾ شعكران بكجكد مساحة مترابطة لمحدث
مشيد مؤلؼ مف لقطتيف تركزاف : ير المحادثة بيف شخصيفالقياسية المتبعة في تصك
. عمى المتحادثيف بالتناكب

completion guarantee 

عقد ييبـر بيف الممكليف كصانعي الفيمـ لتحديد الفترة الزمنية القصكل كالميزانية 
نسخ شرائط  –إنجاز كؿ األعماؿ : Completion services. المرصكدة إلنجاز الفيمـ

تنفيذ المكنتاج كالتسجيؿ الصكتي كالمزج بيف الصكت كالصكرة كمقارنة التصكير ك
-postانظر . )التي تمي تصكير الفيمـ -نيجاتيؼ الفيمـ مع شريط لتصكير األصمي 

production) 
composite 
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(ُ )Composite print : نسخة الفيمـ التي يككف فييا تزامف الصكت كالصكرة
رسـك مصغرة  –لفة مف عدة عناصر مختمفة صكرة مؤ( ِ)منجز عمى نحك جيد؛ 

. كرسـك متحركة كصكر معالجة بالككمبيكتر كصكر حركات طبيعية كغيرىا
Composite film : فيمـ ركائي طكيؿ يحتكم عمى أكثر مف قصة كاحدة كفيمـ األشباح

منطقة "أك كالفيمـ شبو الكبلسيكي ( كافالكانتي)مف إخراج " ميت في الميؿ"الكبلسيكي 
( ُْٔٗ" )بيساف"، أك فيمـ (ستيفف سبيمبرغ ك جك دانتي كغيرىما" )الفيمـ: فؽالش

أك غيره مف األفبلـ اإلنكميزية المتنكعة المأخكذة عف قصص ( ركزيمميني)لممخرج 
(. سكمرست مـك)قصيرة لمكاتب كاألديب 

composition 

؛ ضمف إطار الصكرة( كما في الرسـ)ترتيب األشكاؿ كاأللكاف كالضكء ( ُ)
. الحركة ضمف المقطة أك المشيد( ِ)

compressor 

.  جياز كيربائي يستعمؿ في التسجيؿ مف أجؿ خفض المستكيات الصكتية
Computer Generated Imagery (CGI), computer graphics (أو computer-

generated animation) 

صكر مصممة  لممؤثرات الخاصة يتـ إعدادىا عف طريؽ تكنكلكجيا 
كما ىك الحاؿ في مشاىد معينة مف أفبلـ الخياؿ )بيكتر كتستعمؿ إما لكحدىا الكـك

( ستيفف كينغ)المقتبس عف قصة مف تأليؼ " قاطع العشب"مثؿ  –العممي المشكقة 
، أك (بارم ليفنسكف)لممخرج " الكشؼ"في فيمـ " الكاقع االفتراضي"أك في مشاىد  -

إف ظيكر تقنية الصكرة . كرةغالبان ضمف تراكيب تصحبيا لقطات أك صكر مص
المعٌدة بكاسطة الككمبيكتر قد جعؿ مف استحداث الصكر المتحركة مقنعة بشكؿ 

غريب بدءان مف الديناصكرات كصكالن إلى غزاة الفضاء كخصكصان عند رصد ميزانية 
كفي رأم بعض النقاد كغيرىـ مف السينمائييف، فإف ىذا التطكر ككارثي . كبيرة لمفيمـ
ية السينما كشكؿ فني مكرس أصبلن لمكجو كالشكؿ البشرم كالحاالت ينذر بنيا

اإلنسانية عمكمان كقد يقٌمص السينما في نياية المطاؼ إلى الحالة التي اقتربت إلييا 
. عرض فني رائع لكنو عقيـ في ذات الكقت: عبر العقديف الماضييف تقريبان 

computerized multiplane system (COMPSY) 



 -105- 

كاستخدـ لممرة األكلى في فيمـ ( دكغبلس ترمبؿ)متحركة ابتكره  نظاـ رسـك
(. ُٕٗٗ" )الفيمـ السينمائي: رحمة النجـك"

concave lens 

. عدسة يككف أحد جانبييا أك كبلىما مقعران باتجاه الداخؿ: العدسة المقعرة
( العدسة المحٌدبة: convex lensانظر )

condenser lens 

. سات المستعممة في آلة عرض األفبلـ عمى الشاشةنكع مف العد: فةعدسة مكث
Condenser microphone : ميكركفكف يعتمد عمى مبدأ التقاط الذبذبات الصكتية عف

طريؽ قرص متذبذب بالنسبة إلى رقاقة ثابتة مطمية بمادة حساسة لمضكء مما يؤدم 
كركفكنات كما أف ىذا النكع مف المي. إلى تمكجات أك تقمبات في الجيد الكيربائي

(. ميكركفكف الكيرباء الساكنة) electrostatic microphoneمعركؼ أيضان باسـ 
cone 

( ب)مصباح مخركطي الشكؿ مصمـ مف أجؿ تسميط الضكء الخفيؼ؛ ( آ)
. الكحدة المخركطية المتذبذبة المكجكدة داخؿ جياز مضخػٌـ الصكت

conforming 

طع نيجاتيؼ الفيمـ العمؿ الذم يؤديو شخص متخصص في ؽ: المطابقة
كمطابقة الشريط األصمي مع نسخة الفيمـ التمييدية المنسكخة، كعادة ما يككف ذلؾ 

إف تنفيذ المكنتاج عمى . عف طريؽ تتبع األرقاـ المكجكدة عمى حكاؼ فيمـ التصكير
كليست المقاطع  –النسخة التمييدية ييدؼ إلى التأكد مف بقاء الفيمـ األصمي 

لة سميمة كلـ يمسيا أحد إلى أف يتـ التكصؿ إلى القرار النيائي في حا –التصكيرية 
. المتعمؽ بتنفيذ عممية المكنتاج الكاممة

construction crew 

. فريؽ العماؿ المككميف ببناء الديككرات في مكاقع التصكير
contact print 

مف فيمـ التصكير التي يتـ إنتاجيا عف طريؽ  أك المظيرة النسخة المكجبة
سخ بالتماٌس المباشر، كىي عممية تعتمد في أساسيا عمى تشغيؿ نسخة النيجاتيؼ الف

معان بحيث تتبلمس الطبقة الحساسة لمضكء أماـ فتحة العدسة بشكؿ  المظيرةكالنسخة 
. المظيرةتنتقؿ فيو الصكر مباشرة مف نسخة النيجاتيؼ إلى النسخة 
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content curve 

يف أف يدرككا خبللو المعنى الرئيسي لمقطة الكقت البلـز الذم ييفترض بالمشاىد
.  عادة ال يتجاكز ىكذا كقت سكل بضعة ثكاف –ما مف الفيمـ 

continuity zoom 

التزكيـ المستمر لمعدسة الذم ال يتكقؼ حتى عندما يتـ اكتماؿ الصكرة في 
نما يظؿ مستمران إلى درجة أبعد مف حدكد الصكرة الممتقطة .  المقطة القريبة كا 

continuity  

التتابع المنطقي أك الركائي لمفيمـ، أم ( ُ: )االستمرارية في القصة السينمائية
المصطمح المختصر ( ِ)التنقؿ مف لقطة ألخرل أك مف مشيد آلخر بطريقة سمسة؛ 

أم تدكيف جميع التفاصيؿ المتعمقة ( سيناريك تصكير الفيمـ) shooting scriptلعبارة 
تضـ . ت الصكتية كغيرىا مف تفاصيؿ إنتاج فيمـ معيفبالحكار كالمقطات كالمؤثرا

سجؿ المعمكمات : Continuity breakdown: بعض المصطمحات المرتبطة بيذه الكممة
األسمكب المتعارؼ : continuity cuttingالفنية المتعمقة بكؿ يـك مف أياـ التصكير؛ 

المكنتاجي مف لقطة  عميو في تنفيذ مكنتاج الفيمـ الركائي بحيث تنتقؿ عممية القطع
ألخرل بسبلسة دكف حدكث قفزات مفاجئة مف حيث الزماف أك المكاف أك الحدث إال 
إذا جرل تحديد معالـ تمؾ المقطات، كتبديؿ في المشيد شريطة أف يبدك ىذا التبديؿ 

 continuityأك ) continuity girlطبيعيان جدان كبالكاد يشعر بو جميكر المشاىديف؛ 

clerk  أكscript clerk  أكscript girl  أكscript supervisor : ) الفتاة التي تحفظ تفاصيؿ
المبلحظات المتعمقة بكضعيات الممثميف كقطع الديككر كالحكار المسجؿ كغيرىا مف 
التفاصيؿ في كؿ لقطة كذلؾ لتجنب حدكث األخطاء ضمف سياؽ سيناريك التصكير 

كييطمؽ عمى . بحذافيرىا في كقت الحؽ أك إلتاحة الفرصة أماـ إعادة تمثيؿ المقطة
 takeأك  continuity sheetsأك ) continuity notesسجؿ المبلحظات المذككر اسـ 

sheets) ؛continuity shooting : عممية تصكير مشاىد الفيمـ كفقان لترتيب تفاصيؿ
سيناريك التصكير، كىي عممية غير متداكلة نظران لما يترتب عمييا مف تكاليؼ 

الرسكمات المتعمقة بالديككرات أك أحداث الفيمـ التي : continuity sketchesلية؛ عا
يستعمميا المخرج كغيره مف الفنييف الرئيسييف في طاقـ اإلنتاج كمرجع دليمي لمتابعة 

( storyboardانظر . )التسمسؿ الركائي أك الجك العاـ لمفيمـ
continuous action 
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حركة التي تدكر أحداثيا ضمف سمسمة كاحدة مف اؿ: الحركة أك الحدث المستمر
بالرغـ مف أف تصكير ىذه السمسمة يجرم عمى أجزاء ضمف . المقطات المشيدية

تشكمية مف زكايا تصكيرية مختمفة، إال أنيا تكلد االنطباع بأنيا مكحدة بعد تنفيذ 
. المكنتاج

continuous drive 

مخزف الشرائط المكجكد في  اآللية التي تعمؿ عمى تمقيـ شريط التصكير مف
الكاميرا إلى قسميا الداخمي المخصص لمتصكير، كمف ثـ إعادة الشريط إلى المخزف 

.  بعد أف يصؿ إلى نيايتو كالبدء بتمقيـ شريط جديد، كىكذا دكاليؾ
contract player 

الممثؿ المتعاقد لمعمؿ مع استكديك أك شركة إنتاج سينمائي لفترة طكيمة بحيث 
. يو الشركة ميمة التمثيؿ في أم فيمـ مف أفبلميا طكاؿ فترة العقدتسند إؿ

contrapuntal sound,  contrapuntal music 

تسجيؿ صكتي تتضارب دالالتو الصكتية أك : الصكت أك المكسيقى الطباقية
معانيو مع المعنى البصرم لمشيد معيف، كغالبان ما يككف ذلؾ إلحداث أثر ساخر 

" جكنز"لى سبيؿ المثاؿ في الفيمـ المستقؿ الذم حمؿ عنكاف فع. في ىذا المشيد
، تتضارب الحياة المنحطة التي يعيشيا شاباف داعراف مع ُٕٗٗكصدر عاـ 

بالطبع يمكف ليكذا أثر أف يصبح . أناشيد عيد الميبلد البييجة كالمكسيقى الدينية
ىذه العممية بالطريقة  مبتذالن أك باليان إذا لـ تتـ معالجتو بدقة كلكف إذا جرل إعداد

المثمى فإف النتيجة تككف إما فكاىية جدان أك تعبر عف حاالت فظيعة في االرتباؾ 
، عمى سبيؿ المثاؿ، قد استعمؿ بكؿ ميارة (ُٕٗٗ" )أـ الميؿ"ففيمـ . أك اإلغاظة

. كغيرىما مف المكسيقييف( أرفك بارت)ك( بينغ كركسبي)تسجيبلن صكتيان يضـ 
contrast  

المكف الفاتح كالداكف ضمف صكرة الفيمـ الذم يحدده عادة اختيار تبايف 
 Contrast. اإلضاءة كشريط التصكير أك تحديد ىذا التبايف عف طريؽ تظيير الصكر

filter (مرشح التبايف المكني :) نكع مف أنكاع المرشحات المستعممة إلضافة التبايف
دم في التصكير الفكتكغرافي إلى األلكاف التي تككف مشابية لظبلؿ المكف الرما

مرشح أك زجاج داكف المكف يستعممو المصكر : contrast glassباألبيض كاألسكد؛ 
كما ينطبؽ . في مكقع التصكير( contrast range)السينمائي لمعايرة مدل التبايف 
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عمى مكاصفات فيمـ التصكير حيث يعمؿ فيمـ التصكير ذك " مدل التبايف"مصطمح 
أما فيمـ التصكير ذك التبايف . بإنتاج ألكاف إما فاقعة جدان أك داكنة جدان  التبايف الكبير

المنخفض، فيضيؼ المناطؽ الرمادية بيف الحديف األعمى كاألدنى مف التبايف 
. المكني

control band 

شريط مف الكرؽ المثقب يضبط كمية الضكء التي ( في مجاؿ نسخ الصكر)
.  تستطيع الكصكؿ إلى فيمـ التصكير

convergence 

النقطة التي تمتقي فييا المشاىد مف زاكية ( في عرض األفبلـ ثبلثية األبعاد)
. النظر اليسرل كاليمنى معان، تمامان كما يحصؿ عمى سطح شاشة العرض

convex lens (plano - convex lens) 

أية عدسة يككف أحد سطحييا أك كبلىما منحنيان أك مقعران نحك : العدسة المقعرة
. لداخؿا

cookie (أو cuke, cukaloris, cookaloris, kook) 

صفيحة معدنية أك ببلستيكية أك خشبية مثقبة عمى نحك غير منتظـ تكضع 
أماـ المصباح لكسر الضكء الصادر عنو مف أجؿ إضافة تركيبة متنكعة مف الضكء 

. إلى السطكح التي ليس ليا معالـ محددة
cooking 

التصكير كعادة ما يككف ذلؾ مف أجؿ التعكيض عف المبالغة في تظيير فيمـ 
.  اإلضاءة غير المناسبة

co-producing,  corpo 

. فيمـ سينمائي يصنعو بمد أك أكثر، أك شركتيف أك أكثر مف شركات اإلنتاج السينمائي
copter mount 

منصة تثبت عمييا الكاميرا في طائرة ىميكككبتر بشكؿ يتيح لممصكر تصكير 
. الجك بمنتيى السبلسة كاالنسياب المقطات مف

cordless sync 
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أم شكؿ مف أشكاؿ التزامف بيف الكاميرا كمسجمة الصكت التي تمجأ إلى 
. استعماؿ سمؾ أك كبؿ ذم تزامف ترددم

core 

بكصات ييمٌؼ حكليا فيمـ  ّك  ِقطعة ببلستيكية صغيرة يتراكح قطرىا بيف 
ممـ  َٕممـ ك ّٓممـ ك ُٔبأحجاـ يتـ صنع ىذه القطع . التصكير بغرض تخزينو

. كي تتبلءـ مع شرائط التصكير التي ليا قياس مماثؿ
costume designer 

الشخص المسؤكؿ عف صنع كافة األلبسة الخاصة بفيمـ : مصمـ المباس
. سينمائي معيف، بدءان مف األثكاب الركمانية الفضفاضة كصكالن إلى بزات الفضاء

costume drama 

فيمـ ركائي يتميز بارتداء الممثميف لممبلبس التاريخية : التاريخية دراما األزياء
ينطبؽ ىذا النمط مف األفبلـ، عمى سبيؿ المثاؿ، عمى . لجذب اىتماـ المشاىديف

" عصر البراءة"لئلنتاج السينمائي أك عمى فيمـ " آيفكرم/ميرشانت"معظـ أعماؿ شركة 
(. مارتف سسككرسيزم)لممخرج ( ُّٗٗ)

costumer 

الشخص الذم يقـك بشراء لباس الممثميف بما يبلئـ أجسادىـ : سؤكؿ المباسـ
ىذه الكممة تشكؿ مصطمحان بديبلن لعبارة . كمساعدتيـ عند الضركرة عمى ارتدائيا أيضان 

wardrobe master  .
counterkey,  counter key 

مصباح مزكد بغبلؼ كاسع مجسـ يكضع مقابؿ مفتاح الضكء كيستعمؿ إما 
زنة اإلضاءة كي تبدك أقؿ اصطناعية، أك بيدؼ إظيار المحيط العاـ كالصفات لمكا

ييطمؽ عمى ىذا المصباح في الحالة األخيرة آنفة الذكر اسـ آخر  -المميزة لشيء ما 
 (.الضكء المجٌسـ) modelling lightكىك 

counter matte 

(.  matteانظر )
cove 
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أجزاء خمفية المشيد أك التجكيؼ المكجكد في الجزء األسفؿ مف أحد 
كالذم يثبت عميو نسؽ كامؿ مف األضكاء يحجبيا عف عدسة الكاميرا لكح " السيكمكراما"

ىك عرض تصكيرم لمشاىد " السيكمكراما". )مطمي بألكاف تتبلءـ مع خمفية المشيد
( "المترجـ. "لحجرة دائرية الداخميعمى الجدار .. الطبيعة أك الحرب، الخ 

cover,  coverage 

يغطي تصكير المشيد مف زكايا مختمفة كي يتسنى إعادة تركيب مساحة ( ُ)
المجمكع الكمي ( تغطية) coverage. التصكير بشكؿ جذرم خبلؿ تنفيذ المكنتاج

تغيب اإلشارة إلى تمؾ المعاني في قامكس أكسفكرد )لمقطات المصكرة لمشيد معيف 
م أكائؿ القرف العشريف لمداللة عمى لمغة اإلنكميزية لكنو ينكه إلى استعماؿ الكممة ؼ

كما يشير قامكس أكسفكرد إلى أف ." يصكر منطقة بأكمميا مف الجك: "المعنى التالي
منذ " مجاؿ تصكير العدسة"قد استخدمت لمداللة عمى ( تغطية) coverageكممة 

مصطمح يستعمؿ لئلشارة إلى الممخصات : coverage( ِ)ثبلثينيات القرف العشريف؛ 
كدة في سجؿ خاص أك في نص السيناريك حيث يتـ إعدادىا لتسييؿ عمؿ المكج

المنتجيف أك مديرم استكديك التصكير المنيمكيف في العمؿ كي يتسنى ليـ اتخاذ قرار 
(.  readerانظر . )مبدئي حكؿ مبلءمة محتكيات الفيمـ

covering 

إحدل نقاط خطأ يرتكبو الممثؿ عندما يحجب بجسده أك رأسو عدسة الكاميرا أك 
. اإلضاءة في مكقع التصكير

covering power 

العدسة التي ليا تغطية تصكيرية كبيرة تستطيع إنتاج : قكة تغطية التصكير
. صكر محددة المعالـ حتى عمى حكاؼ الصكرة

cover set 

. ديككرات تصكير داخمية بديمة يتـ المجكء إلييا في أحكاؿ الطقس الردمء
cover shot (أو insurance shot, protection shot) 

لقطة غالبان ما تككف طكيمة أك لقطة أصمية تأخذ مف أجؿ مساعدة المخرج 
لمتخمص مف مأزؽ مالي أك ما شابو في حاؿ حصكؿ بعض المشاكؿ في الكصبلت 
المشيدية أك غيرىا مف المصاعب في تنفيذ المكنتاج أك عندما تثار الشككؾ حكؿ 

. لسبب أك آلخر تصكير لقطة معينة بشكؿ خاطئ
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cowboy film 

فيمـ / فيمـ عف الغرب األمريكي ) westernمرادؼ شعبي لكممة : فيمـ رعاة البقر
نادران ما ظيرت في " cowboy"، فإف كممة (غيمبرت آدير)ككما أشار (. رعاة البقر

" الكاكبكم"عنكاف فيمـ مف ىذا النمط بالرغـ مف كجكد بعض االستثناءات، كفيمـ 
إال (. بارؾ رايدؿ)لممخرج ( َُُٕٗ" الكاكبكيز"كفيمـ ( ديممر ديفز)مخرج لؿ( ُٕٓٗ)

لما تنطكم عميو مف  cowboyأنو يمكف القكؿ بأف بعض األفبلـ ضمت عناكينيا كممة 
راعي بقر عمى صيكة جكاد أك "عنصر لئلثارة الجنسية، حيث أف معناىا الحرفي ىك 

كمف . نسية المذكرة في العممية الجنسية، كىذا ما يشير إلى الفحكلة الج(يمتطي جكاد
الذم حمؿ العنكاف ( جكف شميسنبرغ)بيف ىذه األفبلـ تجدر اإلشارة إلى فيمـ المخرج 

لممخرجيف ( ُٖٔٗ" )رعاة البقر المتكحدكف"، ك(ُٗٔٗ" )راعي بقر منتصؼ الميؿ"
(. آندم ككرىكؿ)ك( بكؿ مكريس)

crab,  crab dolly 

. ليو الكاميرا كيشبو في شكمو القشرياتمنصب رباعي العجبلت تثبت ع
يستطيع ىذا المنصب التحرؾ يمنة كيسرة بسرعة كبيرة أك إلى أم اتجاه آخر بمنتيى 

التصكير بكاسطة منصب رباعي سريع الحركة بكافة االتجاىات؛ : crabbing. الرشاقة
crab shot :لقطة مأخكذة مف منصب رباعي .

cradle 

.  عامة تساعد عمى حمؿ كزف العدسات الكبيرةذراع يكضع عمى الكاميرا كد
crane (أو cherry picker) 

أداة مؤلفة مف عربة كبيرة مزكدة بعجبلت يثبت عمييا ذراع أك دعامة : الرافعة
تستطيع ىذه العربة التحرؾ لؤلماـ كالخمؼ، بينما . مع منصة لحمؿ الكاميرا كالمصكر

يح التصكير بعدد كبير مف زكايا الكاميرا، يتحرؾ الذراع باتجاه األعمى كاألسفؿ مما يت
لقطة متحركة مأخكذة بكاسطة ىكذا : crane shotسكاء مف حالة السككف أك الحركة؛ 

، بينما تعرؼ عممية التصكير بيذه  cranesكما يطمؽ عمى تمؾ المقطات اسـ . رافعة
التقميد في  مازاؿ عدد كبير مف األفبلـ الركائية يتمسؾ بيذا. craningالطريقة باسـ 

اختتاـ الفيمـ بمقطة عمكية مأخكذة بكاسطة الرافعة ككأف النياية تكٌدع جميكر 
" الترحاؿ"المشاىديف، كتشير بذلؾ إلى الناحية السينمائية المكازية لكميشيو أفبلـ 

(travelogue .)



 -112- 

crash zoom 

مف أجؿ اقتراب سريع جدان مف الصكرة كتكبيرىا، كعادة يككف ذلؾ : التزكيـ المكثؼ
لكف ىذا األسمكب في التعامؿ مع . إحداث أثر ككميدم أك نكع مف المفاجآت أك الصدمة

عدسة التصكير لـ يحظ بسمعة طيبة مع أف عددان مف أصحاب األساليب الفنية الخاصة 
كمف أكلئؾ المخرجيف . استعممكا التزكيـ السريع المكثؼ بغرض إحداث األثر الككميدم

". أريزكنا الناشئة"في فيمميما ( ككيف)خكيف تجدر اإلشارة إلى األ
crawl (أو crawl title, crawling title, creeper title, roller title, roll-up title) 

تتحرؾ ببطء مف أسفؿ الصكرة باتجاه األعمى إلى أف ( كأحيانان صكر)مفردات 
: التاليتستخدـ ىذه الطريقة بشكؿ رئيسي في المكضكع . تختفي في قمة الصكرة

credits,  credit titles 

كفي . القكائـ التي تعمف رسميان عف أسماء جميع العامميف في إنتاج فيمـ سينمائي
قكائـ : front credits, opening credits. معظـ الحاالت تظير ىذه القكائـ في بداية الفيمـ

المخرج : ـتككف عادة مختصرة كتقتصر عمى ذكر المشاركيف الرئيسييف في صنع الفيؿ
كأحيانان تظير تمؾ القكائـ في . ككاتب السيناريك كالمنتج كشركة اإلنتاج كأبطاؿ الفيمـ

. closing credits, end creditsخاتمة الفيمـ كييطمؽ عمييا اسـ 
crew 

فريؽ الفنييف كالعماؿ المستخدميف في إنتاج الفيمـ؛ ( ُ: )طاقـ العامميف بالفيمـ
يعمؿ ضمف اإلطار العاـ لمجمكع طاقـ  –لمصكريف كطاقـ ا –فريؽ صغير ( ِ)

كيعكد ( زيادة؛ تعزيز( )creue)الكممة مشتقة أصبلن مف المغة الفرنسية القديمة . الفيمـ
تاريخ ظيكرىا إلى منتصؼ القرف الخامس عشر حيث كانت تستعمؿ لمداللة عمى 

الكممة في  تعزيز صفكؼ الجيش، كلكف بعد مركر حكالي قرف كامؿ عمى استخداـ ىذه
المعنى العسكرم المذككر، بدأ الناس باستعماليا لمداللة عمى أم تجمع مف األشخاص 

مف  " –تقيـ مجمكعة مف نببلء الببلط في قصره: "ضمف جماعة أك شراكة معينة
كبعد مضي قرف آخر، اكتسبت كممة (. جكف ليمي)بقمـ ( ُٕٗٓ" )يكفيكس"كتاب 

crew كعند . مف العماؿ المنخرطيف في ميمة معينة معنى آخر لمداللة عمى مجمكعة
ظيكر الكاليات المتحدة كدكلة إلى حيز الكجكد، شاع استخداـ ىذه الكممة بشكؿ 

خاص لئلشارة إلى الفرؽ أك المجمكعات العاممة في بناء السكؾ الحديدية أك قطع 
المفردة كيبدك أف عالـ السينما قد اعتمد تمؾ . األخشاب في أكاخر القرف السابع عشر
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في أكائؿ القرف العشريف باالستناد إلى المعنى األخير آنؼ الذكر كليس عمى المعنى 
. األكؿ المنطكم عمى الشؤكف العسكرية

CRI print 

 Color Reversal Intermediateنسخة فيمـ اإلصدار المستخرجة مف نسخة 
يجاتيؼ كىك عبارة عف خداع لكني ناتج مباشرة مف الف -عكس المكف المتكسط )

(. األصمي يستعمؿ في نسخ الطبعة النيائية المعٌدة إلصدار الفيمـ
cricket dolly 

جياز صغير إيطالي األصؿ يجمع كؿ الكظائؼ : منصة الكريكت لمتصكير
المزكدة بعجبلت كمصممة ( crab dolly)التي تقـك بيا منصة التصكير السرطانية 

جد فييا عمكد في الكسط يمكف رفعو أك لحمؿ الكاميرا باستثناء أف منصة الكريكت يك
. إنزالو لمسافة عدة أقداـ

critics,  criticism 

مع بعض  –يككف النقاد السينمائيكف عادة : نقاد السينما؛ النقد السينمائي
مف رجاؿ الصحافة أك الكتػٌاب المحترفيف الذيف يقكمكف بتحميؿ  –االستثناءات طبعان 

قديان، أك التعميؽ عمى الخكاص كالمكاصفات الفنية لؤلفبلـ األفبلـ المعاصرة كمراجعتيا ف
القديمة عمى العكس مف األسمكب األكاديمي المتبع بيف المؤرخيف كالباحثيف 

إف ممارسة بحث كمناقشة األفبلـ السينمائية في الصحؼ كالمجبلت لـ . السينمائييف
ىذا الصدد ىك  كلعؿ االستثناء الجدير بالذكر في. تكف شائعة قبؿ العشرينيات

الكصؼ المفصؿ لئلصدارات السينمائية الجديدة التي نشرت في المجمة الدكرية 
قد اتخذ قالبان ( السينما)مع أف كصؼ الكسيط الفني الجديد  " –بايكسككب"البريطانية 

في الحقيقة إف الباحثيف . جديدان في حمقات السينمائييف الطميعييف في باريس كمكسكك
ئييف نادران ما كانكا متفقيف في آرائيـ كأفكارىـ حكؿ السينما، كمازالكا إلى كالنقاد السينما

لكف بعض الدالئؿ تشير حاليان إلى . اآلف ينظركف إلى بعضيـ البعض بعيف االزدراء
كفي كتاب . أف ىذه الخصكمات بيف الجانبيف قد خفت حدتيا عمى بعض المستكيات

( بيتر ككلف)حث السينمائي الشيير بقمـ البا( ىاكرد ىككس)عف  ُٕٗٗصدر عاـ 
كما أف . كرد ذكر عدد مف المقاطع كالمقاالت يتجمى فييا اتجاه النقد السينمائي السائد

عددان كبيران مف الناقديف السينمائييف كانكا مف الركائييف ككتػٌاب السيناريك كالشعراء أمثاؿ 
فاشيؿ )ك( إنفانتيوكابريرا . جي)ك( غراىاـ غريف)ك( بيتر بارنز)ك( جيمس آغي)

8م –السينما الناطقة   
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كما عمؿ المخرج المسرحي كاألكبرالي (. ديفيد تكمسكف)ك( سكزاف سكنتاغ)ك( ليندسي
كينيث )، كأدل صديقو "نيكيكرؾ"كناقد مخصص لحساب صحيفة ( جكناثاف ميممر)

كألسباب قد تفيد مف استكشاؼ ىذا المكضكع انخرطت . عمبلن مشابيان أيضان ( تايناف
: نمائي عمى نحك أدبي ككٌف مف البارزات فعبلن في ىذا المجاؿعدة نساء بالنقد السي

شيبل )ك( مكلي ىاسكؿ)ك( بينيمكب غيميات)ك( آنجي إريغك)ك( ككليت)ك( آف بيمسكف)
قد ال تككف القائمة (. آمي تكبيف)ك( ديميس باكؿ)ك( ليجكف. آ. سي)ك( جكنستكف

( بكليف كائيؿ)سينمائية طكيمة كلكف مف غير اإلنصاؼ بالطبع إغفاؿ ذكر الناقدة اؿ
كقد جرت مقارنة مقاالتيا . التي سطع نجميا في النصؼ الثاني مف القرف العشريف

مع المقاالت النقدية المكسيقية كالمسرحية التي " نيكيكركر"النقدية التي كتبتيا لصالح 
كقد أخبرتني . إال أنيا في ذات الكقت لـ يكف ليا مثيؿ عمى اإلطبلؽ( شك)كتبيا 
ذات مرة بأنيا فخكرة جدان لككنيا ناقدة سينمائية كاعتبرت بأف ىذا المقب ( كائيؿ)سة اآلف

ىي كاحدة مف ( بكليف كائيؿ)كبالفعؿ فإف . أمر مشرؼ يدعك لمفخر كاالعتزاز
. األديبات البلتي ساىمف في صنع أمجاد النقد السينمائي

critical focus 

دة التي تقع ضمف مجاؿ التركيز المسافة بيف فتحة العدسة كالمكضكع أك الما
. البؤرم لمعدسة، أم كما ىك الحاؿ بالنسبة لمتصكير الفكتكغرافي الثابت

cropping 

اقتطاع أجزاء مف الصكرة لتصبح أصغر حجمان كما ىك الحاؿ في التصكير 
براز  الفكتكغرافي الثابت، حيث يتـ تبديؿ تركيبة الصكرة عف طريؽ إخفاء جزء منيا كا 

إف أكثر األنكاع شيكعان في . خبلؿ التصكير بفتحة صغيرة لعدسة الكاميرا الباقي مف
ىذه العممية ىك ما يحدث في التمفزيكف حيث يتـ قطع أجزاء مف الصكرة كي تتبلءـ 

 panningانظر . )مع نسبة عرض كارتفاع الصكرة الضيقة في جياز التمفزيكف المنزلي

and scanning :ؿالتصكير البانكرامي كالشاـ .)
Cross - cutting 

القطع المكنتاجي المستعرض بيف جزأيف أك أكثر مف أحداث : المكنتاج المكازم
الفيمـ، كغالبان ما يككف ذلؾ بيدؼ خمؽ التشكيؽ أك غيره مف المؤثرات المثيرة؛ أك 

تأسيس عبلقة ركائية أك سردية أك مجازية أكبر بيف أجزاء ( المعنى األكثر شيكعان )
شاؼ ىذا التكنيؾ في بداية القرف العشريف قبؿ أف تكمؿ السينما تـ اكت. الحدث
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(. َُّٗ" )سرقة القطار الكبرل"عمى سبيؿ المثاؿ فيمـ  –منتصؼ عقدىا الثاني 
كلعؿ الرمزية المفرطة في المكنتاج المكازم تظير في أكضح صكرىا في ذركة فيمـ 

مارلكف )الككلكنيؿ ككرتز عمى قتؿ ( مارتف شيف)عندما يقدـ كيبلرد " القيامة اآلف"
كسط تقاطع مكنتاجي مع طقكس إحدل القبائؿ الكمبكدية في ذبح المكاشي، ( براندك

كىي " الغصف الذىبي"عندما كاف تمميذان لتعاليـ ( ككرتز)بينما تبيف لقطة سابقة مكتبة 
. دراسة مكسعة عف عمـ األساطير كاألدياف القديمة كالسحر

cross dissolve 

نمط غير : cross fade(. dissolveانظر )رة بالتقاطع مع صكرة أخرل تبلشي الصك
شائع نسبيان لبلنتقاؿ مف مشيد آلخر كذلؾ مف خبلؿ ظيكر صكرة المشيد الثاني فكؽ 

كلكف بما أف . المشيد األكؿ بالتدريج حتى قبؿ أف تتبلشى صكرة المشيد السابؽ مف الشاشة
حيث يتبلشى صكت مسار )يؿ الصكتي ىذا المصطمح مشتؽ أصبلن مف عممية التسج

مكسيقي أك صكتي معيف بينما يرتفع صكت المسار اآلخر حتى يطغى عمى التسجيؿ 
(. تبلشي الصكرة بالتدريج مف الشاشة) fadeفيك معركؼ بباسطة بمصطمح نسخة ( األكؿ

cross in,  cross out 

ضة حركة الممثميف مف حيث دخكليـ كخركجيـ ضمف إطار الصكرة المعرك
. عمى الشاشة

crossing the line (breaking the 180 degree rule, crossing the imaginary 

line, crossing the proscenium) 

عممية تخرؽ أىـ القكانيف في عمـ النحك : اجتياز الخط الكىمي أثناء التصكير
فتراضي أك السينمائي مفادىا أنو ينبغي عدـ السماح لمكاميرا بالحركة خمؼ الخط اال

الكىمي المرسـك بيف الممثميف الرئيسييف إال في حاؿ كجكد مبرر درامي قكم لتمؾ 
تنفجر قنبمة خمؼ الممثميف، فنقطع المقطة كي نرل آثار الصدمة : مثاؿ. )الحركة

كفي حاؿ اجتياز ىذا الخط االفتراضي، نجد بأف الممثميف قد (. كاالنفعاؿ عمى كجكىيـ
مف الناحية العممية، يتـ خرؽ . ؤدم إلى تشتت انتباه المشاىديفتبادلكا مكاقعيـ مما م

فقد . ىذه القاعدة أكثر مما تذكره معظـ الكتب كالمؤلفات التي تتحدث عف ىذه النقطة
أف يعٌمـ نفسو بنفسو كيفية صنع فيمـ سينمائي قبؿ أف يشرع في ( أكرسكف كيمز)حاكؿ 

مرات عديدة كالحظ " مدرب المسرحياؿ"فشاىد عرض فيمـ " المكاطف كيف"صنع فيممو 
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قد اجتاز الخط االفتراضي المرة تمك األخرل في مشيد المطاردة ( جكف فكرد)بأف 
. كاستنتج بأف ىذه القاعدة غير ميمة فعميان في النحك السينمائي

cross light (side light) 

. إضاءة شيء معيف مف جكانبو
cross modulation 

. شكه يحدث أثناء تسجيؿ الصكت البصرمنكع مف الت: تغيير تقاطعي
crowd scene 

فيمـ )أم مشيد يعرض أعداد كبيرة مف الناس سكاء في حاالت القتاؿ : مشيد الحشكد
" أكتكبر"فيمـ )أك الثكرة "( أطفاؿ الجنة"فيمـ )أك العربدة أك المرح الصاخب "( ميبلد أمة"

كمف بيف األمثمة . قات أك أماكف أخرلأك مجرد التجكؿ كالحركة العامة في الطر( أليزنشتايف
الجديرة بالذكر حكؿ مكضكع مشيد الحشكد التي ظيرت عبر السنكات القميمة الماضية ىناؾ 

" الصياد الممؾ( "تيرم غيمياـ)رقص الفنتازيا الذم جرل داخؿ محطة المترك في فيمـ المخرج 
". رنربميد "كالشكارع الغارقة باألمطار كالمكتظة بالمشاة في فيمـ 

Crown Film Unit 

المؤسسة السينمائية الحككمية البريطانية : السينمائية" كراكف"استكديكىات أك مؤسسة 
أم عندما أغمقتيا حككمة المحافظيف ) ُُٓٗإلى  َُْٗالتي مارست نشاطيا في الفترة 

لمجمس "كقد كانت تمؾ المؤسسة خمفان . حيث تكلت إنتاج األفبلـ التسجيمية القصيرة( الجديدة
كىيئة البريد العامة لئلنتاج   –ُِٖٗالذم تأسس عاـ  " –تسكيؽ إمباير لؤلعماؿ السينمائية

السينمائي، التي ضمت إلييا جناح اإلنتاج السينمائي التابع لمجمس تسكيؽ إمباير لؤلعماؿ 
 كفي الحقيقة إف األفبلـ التي أنتجتيا المؤسسات السينمائية الثبلث. ُّّٗالسينمائية عاـ 

مع أف ىذا األمر يسبب الحيرة كاإلرباؾ " كراكف"المشار إلييا أعبله ييشار إلييا أحيانان بأفبلـ 
أعماالن متميزة بجكدتيا " كراكف"لقد أنتجت استكديكىات . بسبب الخمط فيما بيف أعماؿ كؿ منيا

الفنية كما كانت مكضع نقاش كبحث مفصؿ في العديد مف الكتب كالمؤلفات التي تناكلت 
كمف بيف األسماء التي قد تصادفيا في تمؾ األبحاث عف تاريخ السينما، البد . تاريخ السينما

كلغاية  ُِٗٗمف " كراكف"الذم تكلى إدارة اإلنتاج في ( جكف غريسكف)أنؾ ستجد اسـ 
( آرثر إلتكف": )مدرسة غريسكف"كما ستصادؼ أيضان أتباع . ُّٕٗاستقالتو مف منصبو عاـ 

باإلضافة ( البرتك كافالكانتي)كصانع األفبلـ الطميعية البرازيمي ( باسؿ رايت)ك( ستيكارت ليغ)ك
الذم كتب كألؼ الشعر لصالح ىيئة البريد العامة ( أكدف. إتش. دبميك)ك( بنجاميف بريتف)إلى 



 -117- 

؛ عبلكة عمى لفيؼ مف "بريد الميؿ"ظير في فيمـ ( أكدف)لئلنتاج السينمائي كمف أبرز ما كتبو 
كلعؿ (. بات جاكسكف)ك( ىارم كات)ك( إدغار آنستي)ك( بكؿ ركثا)لمتألقيف أمثاؿ المخرجيف ا

كاف مف أكثر المخرجيف المكىكبيف الذيف أنجبتيـ ( َُٓٗ-َُٕٗ( )ىمفرم جيننغز)
كصفو بأنو الشاعر الحقيقي رقـ كاحد في ( ليندسي أندرسكف)، عممان بأف "كراكف"استكديكىات 

. السينما البريطانية
CU 

(. لقطة قريبة أك مقربة: close-upر انظ)
cucaloris 

(. cookieانظر )
cue 

أية إشارة شفيية أك مرئية أك غيرىا تكجو إلى الممثؿ كي يبدأ التمثيؿ أك الكبلـ؛ 
cue cards  أك(idiot cards :) لكحات أك بطاقات كبيرة يكتب عمييا نص الحكار حيث يتـ

يتمتعكف بذاكرة جيدة أك ممف تضطرب  رفعيا عاليان كي تساعد الممثميف ممف ال
أعصابيـ عند التمثيؿ أك غيرىـ عمى النطؽ بنصيبيـ مف الحكار عمى نحك صحيح؛ 

cue light (المكف الدليمي :) ضكء أخضر يستعمؿ إلرشاد أك تنبيو الممثميف أك الركاة أك
عبلمة ( ب)؛ دليؿ لمتبديؿ( آ(: )العبلمات الدليمية) cue marksالمذيعيف التمفزيكنييف؛ 

 cue)أك  cue sheetالتزامف التي تكضع عمى فيمـ التصكير أك شريط التسجيؿ الصكتي؛ 

breakdown :) في النسخ الصكتي ىي المخططات أك األعمدة التي تبيف مختمؼ
. المسارات الصكتية الممزكجة ببعضيا

cult film,  cult movie 

يمـ يحافظ عمى كجكده بعد أف أم ؼ: أفبلـ ليا جماعاتيا الخاصة مف المعجبيف
يمقى استقباالن فاتران في سكؽ السينما، لكنو يمقى الترحيب مف جانب عشاؽ السينما كطبلب 

تنتمي ىذه األفبلـ إلى أنماط سينمائية مختمفة بما . الجامعة كالميككسيف بالبدع كالمكضة
لعممي كأفبلـ الرعب في ذلؾ أفبلـ رعاة البقر كأفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ كأفبلـ الخياؿ ا
إخراجيا كتأليفيا أحيانان  كغيرىا، كعادة تككف كمفتيا اإلنتاجية بسيطة جدان كيعمؿ عمى

إف العديد مف ىذه األفبلـ التي تحظى . فكاألطكار بمف فييـ الممثؿ كاغريب أشخاص
مف  بمعجبييا الخاصيف بيا تفتقر إلى النكاحي الفنية كىذا ما يجعميا تندرج ضمف ىذه الفئة

لممخرج " مف الفضاء الخارجي ٗالخطة "فالحالة الكبلسيكية منيا تتمثؿ في فيمـ . األفبلـ
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حمؿ عنكانو ( تيـ بيرتكف)الذم أصبح رمزان سينمائيان مخمدان في فيمـ مف إخراج ( إد ككد)
: أما باقي األفبلـ في تمؾ الفئة فقد أثارت جدالن كاسعان كمنيا(. ُٓٗٗ" )إد ككد"اسـ 

كمما يثر الدىشة أف حضكر تمؾ ". أداء"ك" الرجؿ الخبيث"ك" اؿ الباحث عف الساحرةالجنر"
فعمى سبيؿ المثاؿ يحضر المشاىدكف . األفبلـ يتطمب أحيانان مشاركة جميكر المشاىديف

مرتديف جكارب نسائية طكيمة ذات ثقكب كبيرة " عرض رككي السينمائي المرعب"فيمـ 
بالرغـ مف .." أيتيا الساقطة "ائحيف بأعمى أصكاتيـ كيرشكف حبات الرز عمى الشاشة ص

أمي "كمثاؿ آخر ىك فيمـ السيرة الذاتية . مركر عقديف كامميف عمى إصدار ذلؾ الفيمـ
، كىك فيمـ ذاع صيتو ضمف أكساط جماعات المعجبيف ألجؿ (جكاف كراكفكرد)لػ " العزيزة

معيـ عبلقات الثياب  محدكد في الثمانينيات حيف كاف يأتي المشاىدكف مصطحبيف
. المصنكعة مف األسبلؾ المعدنية

custard pie 

: قكالب أك شطائر الكريما أك الحمكل التي يتراشقيا الممثمكف إلحداث أثر ككميدم
ىي أكؿ مف رشقت ( مابؿ نكرماند)الذاتية، فإف ( ماؾ سينيت)كفقان لما كرد في سيرة 
. ُُّٗر لمضحؾ أماـ الكاميرا عاـ في عمؿ عفكم مثي( بف تيربف)شطيرة كريما عمى 

لـ ينضـ إلى ( تيربف)ككما تشير المراجع، فإف ىذا التاريخ قد ال يككف دقيقان ألف 
فاتي  )ك( تيربف)أخطأ بيف ( سينيت)كلعؿ . ُُٕٗإال في عاـ " كيستكف"استكديكىات 

( نكرماند) الذم تمقى في كجيو أكؿ طبؽ كريما في تاريخ السينما رشقتو بو الممثمة( آربكؿ
ثـ أصبحت بعدىا قكالب أك شطائر الكريما (. ُُّٗتمكز " )ضجيج مف القاع"في فيمـ 

، عممان بأنيـ استعممكا الكريما الحقيقة آنذاؾ "كيستكف"إحدل معالـ الشيرة في استكديكىات 
كسرعاف ما أصبح التراشؽ بقكالب . كلـ يمجؤكا إلى الرغكة االصطناعية الشبيية بالكريما

 .ئر الحمكل كالكريما تقميدان لدل باقي الككميدييفكشطا
cut 

المكنتاج ىك أىـ قاعدة في نحك السينما، ( ُ(: )المكنتاج)قطع المشاىد كالصكر 
كيمكف القكؿ بأنو أحد الدعائـ األساسية الذم يميز السينما كفف مقمػَّد أك ىجيف نتج عف 

ؿ المباشر مف لقطة ألخرل حيث يتـ تنفيذ فالمكنتاج ىك االنتقا. المسرح أك الرسـ أك الركاية
ىناؾ مؤلفات كمراجع . ىذه العممية عف طريؽ كصؿ أك ربط شريطيف مف فيمـ التصكير

تتناكؿ بالكامؿ مكضكع المكنتاج، كلكف يمكف القكؿ باختصار بأف أىـ مبادئ المكنتاج التي 
راجع مدخؿ ( )يثغريؼ. دبميك. دم)سادت السينما في القرف العشريف كانت مف ابتكار 

Brighton School .) ثـ أضيفت التفاصيؿ عمى عممية المكنتاج بمزيد مف اإلسياب عمى يد
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( بكدكفكيف)ك( ككليشكؼ)الباحثيف السينمائييف كصانعي األفبلـ السكفييت أمثاؿ 
لمشاىديو كاف ( غريفيث)إف القطع المكنتاجي الذم طرحو (. montageانظر ( )أيزنشتايف)ك

عف طريؽ تجزئة حدث ( آ: )مجمكعة مف المفاىيـ الجديدة حكؿ الزماف كالمكافعبارة عف 
كاحد إلى عدة مقاطع مختمفة في التصكير ثـ إعادة تركيبيا ضمف قطعة جديدة مكحدة لمفيمـ 

عف طريؽ تنكيع التكرار كالتكاتر في عرض تمؾ المقاطع باإلضافة إلى ( ب)المعركض؛ 
عف طريؽ استحضار أحداث منفصمة فعميان عف ( ج)لعرض؛ تنكيع فتراتيا الزمنية أثناء ا

بعضيا كجمعيا معان ضمف إطار زمني كاحد، أم عف طريؽ التقاطع المكنتاجي أك المكنتاج 
في الحقيقة إف بعض األساليب المشابية قد ظيرت سابقان في الفنكف الركائية . المكازم

 –طمحات السينمائية عمى نحك متكرر الستعماؿ المص( كريستكفر لكغ)القديمة، كىذا ما دفع 
لكف السينما كانت الكسيط ". اإللياذة"في ترجمتو الشييرة لممحمة  " –الزاكية المعككسة"مثؿ 

الفني األكؿ الذم تمكف مف جمع ىذه المتفرقات المبعثرة كالتراكيب المستحدثة ضمف إطار 
نما مف ( ِ)أجؿ عينو كبصره؛  بصرم مكحد ليس مف أجؿ التفكير بيا في ذىف المشاىد كا 

عممية ربط شرائط التصكير مع ( ّ)صنع تمؾ المقاطع ضمف عممية تنفيذ المكنتاج؛ 
نسخة أك مرحمة معينة مف المكنتاج العاـ لمفيمـ بأكممو، كما ىك الحاؿ في ( ْ)بعضيا؛ 

تجميع حٌر كغير مترابط ييجمع سكية بيدؼ إعطاء فكرة ( )rough cut)مسكدة المكنتاج 
 director’s)؛ مكنتاج المخرج (ية لممخرج أك الممكليف عف الشكؿ النيائي لنسخة الفيمـتقريب

cut :) نسخة الفيمـ التي يسمميا المخرج إلى االستكديك ثـ يجرم إصدارىا كتكزيعيا إلى
صاالت العرض كالمسارح بعد أف ينفذ االستكديك مكنتاجو عمى تمؾ النسخة في ضكء 

" بكابة السماء"كما حصؿ في السنكات القميمة السابقة بأفبلـ مثؿ  –السكؽ التجارم لمفيمـ 
في مكقع التصكير ما تزاؿ كممة ( ٓ)كغيرىا؛ " رقص مع الذئاب"ك" اليٌكة"ك" لكرنس العرب"ك
(Cut )ىي األمر الذم يصيح بو المخرج لكقؼ التصكير كالتسجيؿ الصكتي .

ية يذكر أمثمة غير كاضحة مف الجدير بالذكر أف قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميز
كما يشير القامكس إلى أف ىذه الكممة . cutتمامان أك مبيمة بيدؼ شرح كتفسير معنى 

كبأف ىذيف المعنييف يعكد " ينفذ انتقاؿ سريع مف لقطة إلى أخرل"أك " يحرر"تعني 
. أكثر دقة ُُٔٗمع أنو مف المؤكد أف عاـ   –ُُّٗتاريخ ظيكرىما إلى عاـ 

نتقاؿ مف الشخص الذم يتغاضى عف الجريمة لتسرد قصتو في كقت بإمكانؾ اال"
(. سارجنت. دبميك. إم)بقمـ " أسمكب التصكير الضكئي"مف كتاب  " –الحؽ

انتقاؿ : cutaway shotأك  cutawayنذكر  cutكمف بيف المصطمحات المرتبطة بكممة 
ية كذلؾ مفاجئ مف حدث رئيسي أك شخصية رئيسية إلى حدث فرعي أك شخصية ثانك
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تغطية انتقاؿ سريع ( ج)تبديؿ إيقاع المشيد؛ ( ب)إظيار ردة فعؿ الممثؿ؛ ( آ)بيدؼ 
: Cutter. كعرض الكقت عمى ساعة الحائط –تزكيد معمكمات إضافية ( د)لمقطة؛ 

كما يمكف ليذه الكممة . مصطمح غير شائع لمداللة عمى كممة المكنتير أك منفذ المكنتاج
تعمؿ عمى تخفيض سطكع اإلضاءة، كالستائر أك األلكاح الصغيرة أف تشير إلى أية أداة 
المكجكدة في نص اإلخراج ( cut to)أما عبارة . flagأك  cookie: المستعممة ليذا الغرض

المكتكب يرد ذكرىا في أغمب األحياف في نصكص السيناريك كالتصكير لمتأكيد عمى 
ينطكم عمى االنتقاؿ ( لمكنتاجي المباشرالقطع ا) direct cutأما . االنتقاؿ مف مشيد آلخر

.  مف مشيد إلى آخر دكف المجكء إلى أية كسيمة انتقالية
cutting 

Cutting continuity :ال يقتصر . كصؼ تفصيمي خطي لمفيمـ في نسختو المنجزة
ىذا الكصؼ عمى الحكار، بؿ يتناكؿ أيضان األحداث كحركات الكاميرا كالمكسيقى 

: Cutting in the camera. نسخة الفيمـ التي يعالجيا المكنتير: Cutting copy. كغيرىا
انظر ) Cutting on action. التصكير بطريقة ال تتطمب أم مكنتاج لممقاطع المصكرة

invisible cutting .)Cutting room : غرفة تنفيذ المكنتاج التي تحتكم عمى جياز
: Cutting sync. زمة ليذه المينةأك أكثر باإلضافة إلى بعض المعدات البل" ستينبؾ"

.  تنفيذ المكنتاج عمى مسارات بصرية كصكتية منفصمة
cyc,  cyclorama 

عمى الجدار .. عرض تصكيرم لمشاىد الطبيعة أك الحرب، الخ ": السيكمكراما"
( مشيد؛ منظر) oramaك ( دائرة) kuklosالكممة مشتقة مف اليكنانية . الداخمية لحجرة دائرية

تشير إلى نمط ركائي معركؼ في أربعينيات القرف التاسع عشر بانحرافو عف التقاليد ككانت 
يقؼ المشاىد داخؿ مكاف أسطكاني فسيح ترسـ عمى جدرانو الداخمية المناظر . الركائية

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف أكؿ استعماؿ . الطبيعية أك غيرىا مف المناظر
االسـ الذم يمكف أف نستعممو مف أجؿ .. األفؽ " ُُٓٗكرد عاـ مسرحي ليذه الكممة 

 (.مكدركيؿ. ؾ. إتش)بقمـ " المسرح الحالي"مف كتاب  " –السيكمكراما
 
 
 

Dada  

(. السريالية: surrealismانظر )
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Daieiscope 

االسـ التجارم لعممية يابانية في العرض عمى الشاشة العريضة، كىي باألصؿ 
عمى الترخيص مف استكديكىات  Daieبعد أف حصمت شركة " فيستا فيجف"عممية 

. بارامكنت
dailies (أو rushes) 

تتـ . النسخ المتعجمة عف المقطات المصكرة يكميان خبلؿ عممية إنتاج الفيمـ
معالجة ىذه النسخ في الميؿ كي يتسنى لممخرج كالمصكر كغيره مف الفنييف مشاىدتيا 

كفي األحكاؿ العادية تقترف ىذه النسخ اليكمية . أكؿ األمر في صباح اليـك التالي
كفي كؿ مرة يتـ فييا تصكير . بالتسجيؿ الصكتي عف طريؽ تزامف الصكت كالصكرة

ثـ تجمع كافة المقطات المكتممة . لقطة( take)ناجحة، ييطمؽ عمييا اسـ ( shot)لقطة 
مر تستخدـ كفي نياية األ. في كؿ يـك كتعرض عمى المنتج في غرفة مشاىدة خاصة

النسخ المتعجمة لتقييـ األداء العاـ في اإلنتاج بما في ذلؾ التمثيؿ كاإلضاءة كالصكت 
. كاألثر العاـ لمجمؿ الفيمـ قيد اإلنتاج

daily production report (DPR) 

التقرير الذم يعٌده مدير اإلنتاج عف العمؿ المنجز كؿ : تقرير اإلنتاج اليكمي
لمنتج أك االستكديك عف سير العمؿ في الفيمـ ككمفتو يـك مف أجؿ إعطاء فكرة ؿ

يعمؿ عمى إعداد ..( التصكير كالصكت )كما أف كؿ قسـ مف أقساـ اإلنتاج . التقديرية
. تقرير يكمي عف نشاطاتيـ

dampen 

يخمد أك يضائؿ الصدل كالذبذبات الصكتية غير المرغكب بيا التي تحدث في 
حاطة المنطقة التي تكضع فييا الميكركفكنات تتـ ىذه العممية بإ. مكقع التصكير

( damfen)كفعؿ مأخكذ مف المغة األلمانية ( to dampen. )بجدراف عازلة لمصكت
أما المعاني . كاستعماليا متكرر في المغة اإلنكميزية منذ أكاسط القرف السادس عشر
. شرالصكتية المرتبطة بيذه الكممة فبدأ استعماليا في بداية القرف التاسع ع

dark end 

الجزء المكجكد في آلة المعالجة التي ييمقـ فييا فيمـ التصكير مف أجؿ تظييره، 
عممان بأنو ينبغي المحافظة عمى العتمة المطمقة في ذلؾ الجزء لتجنب تعرض الطبقة 

. الحساسة مف الفيمـ لمضكء بالصدفة مما يؤدم إلى إتبلفو
Dawn processes 
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دخؿ األسمكب (. نكرماف دكف)عددة مف ابتكار أسمكباف قديماف لمصكر المت
كلغاية الثبلثينيات حيث جمع بيف الحركة  َُٕٗاألكؿ قيد التصكير السينمائي مف 

الحية كالمناظر المرسكمة عمى ألكاح زجاجية، بينما كاف األسمكب الثاني نكعان مف 
. داخؿ الكاميرا نفسيا( المقطة المحجكبة جزئيان )المقطة المٌت 

DAY 

، كىذا يشير إلى "يـك كاحد داخؿ االستكديك"عنكاف الذم ييذكر في السيناريك، مثؿ اؿ
. أف المشيد التالي سيجرم خبلؿ النيار كلكف ليس بالضركرة في ضكء النيار

Day – for - night,  day for night (DN) 

األسمكب الذم يتـ بكاسطتو إظيار لقطة أك مشيد ككأنو يحدث ليبلن مع أف 
يينفػٌذ ىذا األثر البصرم بكاسطة مرشحات داكنة المكف أك . يجرم خبلؿ النيار تصكيره

مف خبلؿ تعريض شريط التصكير إلى ضكء خافت دكف المستكل المطمكب أثناء 
تعٌد ىذه العممية مف أشير المصطمحات التقنية التي ذاع صيتيا . عممية التظيير

عمى " استبداؿ الميؿ بالنيار"المطيؼ  بفضؿ النجاح الباىر الذم حققو الفيمـ الككميدم
مكضكع  ُّٕٗعاـ ( فرنسكا تركفك)يتناكؿ ىذا الفيمـ الذم أخرجو . المستكل العالمي

ليمة "صناعة األفبلـ السينمائية، عممان بأف الفيمـ صدر في فرنسا تحت عنكاف 
في ، كىي عبارة بالفرنسية تػيطمؽ عمى ىذه العممية بالذات، أم التصكير "أمريكية

. النيار بأسمكب تقني يبدك فيو المشيد ككأنو مصكر ليبلن 
day player 

. ممثؿ متعاقد لمعمؿ عمى أساس المياكمة
daylight conversion filter 

مرشح لمعدسة يبدؿ حرارة لكف الضكء الذم يدخؿ عبر الكاميرا كي يتسنى 
أف يستخدـ  -الذم جرت معايرتو أصبلن لمتصكير تحت الضكء االصطناعي  -لمفيمـ 

.  أيضان في التصكير في العراء، أم في الضكء الطبيعي
daylight loading spool 

بكرة معدنية تتيح تمقيـ أفبلـ التصكير القصيرة داخؿ الكاميرا في أحكاؿ الضكء 
. العادم دكف أف يتسبب ذلؾ بإتبلؼ الفيمـ

daylight projection 
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شفافة أك عرض أمامي  عممية يينفذ فييا عرض خمفي عمى شاشة نصؼ
تجرم ىذه العممية داخؿ استكديك مضاء أك مكقع تصكير . عمى شاشة عاكسة

. خارجي
dead 

تسجيؿ صكتي ذك ارتداد أك صدل ضئيؿ أك عديـ االرتداد أك الصدل كغرفة 
أك " ىادئ جدان "اقترنت ىذه الكممة بمعنى . تتدلى عمى جدرانيا كنكافذىا ستائر سميكة

يذكر . َُّٓمنذ " دكف صدل أك ارتداد"، كالمعنى اآلخر ُْٖٓمنذ عاـ " ساكف"
نادتيـ السيدة مرة ثانية : "deadقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية مثاالن عف معنى كممة 

الجزء : Dead end." كلكف بنعكمة بالغة ألف نداءىا كاف بصكت ىادئ ال صدل لو
جانب : Dead side. جيؿالذم يمتص أكبر قدر مكف مف الصكت داخؿ استكديك التس

: Dead spot. الميكركفكف الذم يكاد يككف عديـ الحساسية أثناء التسجيؿ الصكتي
. النقطة التي تصبح فييا االرتدادات القادمة مف مصدر الصكت نفسو مساكية لو

Dead sync( : انظرeditor’s sync .)
deal 

في أغمب  مصطمح مخادع لو استعماالت كثيرة في أكساط ىكليككد، لكنو
يضمف عددان مف عقكد إنتاج األفبلـ لصالح " صفقة؛ عقد"األحياف يشير إلى معنى 
كقع ستالكف عقدان مع شركة ككلكمبيا "فعمى سبيؿ المثاؿ . مخرج أك نجـ سينمائي
". لمعمؿ في خمسة أفبلـ

deblooping 

إزالة الضجيج غير المرغكب بو بالكسائؿ العادية أك : إزالة المغنطيسية
عمى األرجح يكحي لفظ الكممة ( )bloop)المقصكد بيذا الضجيج )لكتركنية اإل

خمؿ في المسار الصكتي المسجؿ لمفيمـ لدل ( آ)الذم يحصؿ بسبب ( بمعناىا
التمؼ الناجـ عف معدات كأدكات تنفيذ ( ب)مركره فكؽ الماسحة الضكئية؛ 

. المكنتاج
decamired 

(. miredانظر )قياس حرارة المكف 
decibel (DB) 
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يعكد أصؿ مقطع . الكحدة المستعممة لقياس شدة أك كثافة الصكت: الديسبؿ
(- bel ) أما البادئة (الكسندر غراىاـ بؿ)مف ىذه الكممة إلى المخترع ،(deci - ) تشير

. َُإلى ازدياد كحدة القياس بالمعامؿ الرياضي أك األٌس 
Decla Bioscop 

كانت . ألمانية لـ ييكتب ليا البقاء طكيبلن شركة إنتاج ": ديكبل بايكسككب"شركة 
دكتكر "كفيمـ ( ُُٗٗ" )خزانة الدكتكر كاليغارم"الشركة مسؤكلة عف إنتاج فيمـ الرعب 

تأسست الشركة بادئ األمر تحت (. فريتز النغ)لممخرج ( ُِِٗ")مابيكس المقامر
، ثـ ديمجت مع الفرنسية" إيكمير"كشركة مكازية لػ ( إيريؾ بكمر)عمى يد " ديكبل"اسـ 

"( آج"يكنيفرساؿ فيمـ )كاستممت زماـ أمكرىا فيما بعد شركة  ُُٗٗعاـ " بايكسككب"
. ُِّٗعاـ 

decor 

مشيد معيف أك فيمـ ما حسبما يمميو مخطط المباس " مظير: "بشكؿ عاـ
. كاألثاث كالديككرات المنقكلة كاأللكاف المكجكدة في ىذا المشيد أك الفيمـ

deep field,  deep focus  

أسمكب في التصكير السينمائي ازدىر في األياـ األكلى مف السينما الصامتة 
أم الحساسة لجميع  -عندما كانت أفبلـ التصكير األكرثككركماتية السريعة )

بات ىذا األسمكب (. ىي األفبلـ القياسية الشائعة حينذاؾ -األلكاف ما عدا األحمر 
ثـ ما لبث أف عاد إلى الظيكر مرة ثانية  في طي النسياف لمدة عقديف مف الزمف

المكاطف "الذم أدل عمبلن تصكيريان رائعان في فيمـ ( غريغ تكالند)بفضؿ المصكر 
في الحقيقة إف النجاح الباىر الذم حققو ىذا الفيمـ (. كيمز)لممخرج ( ُُْٗ" )كيف

ائية ىك الذم عاد بأسمكب التصكير بالتركيز البؤرم العميؽ إلى الساحة السينـ
يتميز ىذا األسمكب بالمحافظة عمى عدة مستكيات مف الحدث في آف كاحد . مجددان 

ضمف عدسة الكاميرا كبمنتيى الكضكح، كىذا ما يتيح المجاؿ لمحصكؿ عمى صكر 
غنية كمعقدة مف الناحية الفنية، في حيف يسمط التصكير بالتركيز البؤرم السطحي 

الجزء األكبر مف الصكرة يظؿ باىتان الضكء عمى مستكل كاحد مف الحدث بينما 
لقد نالت المزايا الفنية كالميتافيزيقية ليذا األسمكب التصكيرم . كيفتقر إلى الكضكح

االستحساف كالثناء في عدد مف المقاالت التي ذاع صيتيا ضمف دراسة سينمائية 
، ثـ ُِٔٗك ُٖٓٗنشرت في فرنسا بيف " ما ىي السينما؟"مفصمة حممت عنكاف 
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بترجمة مقاالت ( ُٖٓٗ  –ُُٗٗ( )أندريو بازاف)الناقد السينمائي الفرنسي قاـ 
. مختارة مف ىذه الدراسة المكسعة إلى المغة اإلنكميزية

definition 

. دقة أك حدة معالـ الصكرة أك فيمـ التصكير أك العدسة
defocus 

مف  يعاير الصكرة ببطء خارج التركيز البؤرم مف أجؿ إحداث أثر انتقالي( ُ)
انتقاؿ الصكرة خارج التركيز " defocus transitionكىي طريقة معركفة بػ )صكرة ألخرل 

معايرة التركيز ( ِ)، إال أنيا أصبحت اآلف غير شائعة االستعماؿ نسبيان؛ "البؤرم
 rackأك  pullالبؤرم لمعدسة عمى نحك مفاجئ مف مستكل آلخر، كىذا ما ييطمؽ عميو 

focus .
degauss (أو demagnetize) 

لمسح التسجيؿ ( مزيؿ مغنطيسية)يستعمؿ أداة مغنطيسية : يزيؿ المغنطيسية
المصطمح مشتؽ مف أعماؿ العالـ الرياضي كفيمسكؼ الطبيعية . المكجكد عمى الشريط

الغاكس في الفيزياء ىي كحدة التحريض (.  ُٖٓٓ –ُٕٕٕ( )كارؿ فريدريؾ غاكس)
. المغنطيسي المغنطيسي التي تقاس بيا كثافة الحقؿ

degradation 

تشكه الصكرة أك فقداف دقة معالميا في الفيمـ السينمائي أك فيمـ الفيديك بسبب 
. نسخو مرات عديدة أك تعرضو لعمميات مكنتاج متكررة عمى مٌر السنيف

Denham  

البريطانية الشييرة التي كانت في كقت مف األكقات " دينياـ"استكديكىات 
مارست ىذه االستكديكىات نشاطيا . ا الكطنية في بريطانيامركزان لصناعة السينـ
ككانت قاعدة إنتاجية لمعديد مف األفبلـ  ُّٓٗك  ُّٔٗفي الفترة الممتدة بيف 

( ُّْٗ" )حياة كمكت الككلكنيؿ بميمب"ك( ُّٔٗ" )أشياء قادمة: "المتميزة
" مسىنرم الخا"لئلنتاج السينمائي " أكليفيير شكسبير"كسمسمة أفبلـ شركة 

تـ بيع ىذه االستكديكىات إلى  ُّٓٗكفي عاـ (. ُْٖٗ" )ىاممت"ك( ُْْٗ)
التي تركز طمكحيا عمى تكثيؼ نشاطيا في استكديكىات " رانؾ"مؤسسة 

". باينككد"
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denouement 

 denouerمصطمح مشتؽ مف الكممة الفرنسية : حٌؿ العقدة في ركاية أك مسرحية
: ح في المسرح كالركاية بالمعنى التالييستعمؿ ىذا المصطؿ(. يحٌؿ كثاؽ؛ يفؾ)

. النتيجة النيائية ككشؼ الحبكة الرئيسية كالحبكات الفرعية
densitometer  

أداة فكتكغرافية كيربائية تستعمؿ لقياس كثافة الصكرة، أم قياس درجة حرارة 
. ضعؼ الشفافية في الصكرة مف حيث كثافة البقع الداكنة

depth 

إحداث مساحة أك مكاف ثبلثي األبعاد عف طريؽ خدعة بصرية تعتمد عمى 
المدل الذم يبقي األشياء المكجكدة أماـ : depth of field. صكرة ثنائية األبعاد داخميا

فالمصكر السينمائي . أك خمؼ مستكل الحدث الرئيسي ضمف التركيز البؤرم لمعدسة
ريضة كفترات الذم يرغب بتحقيؽ تمؾ الناحية ينبغي عميو استعماؿ عدسة زاكية ع

. زمنية أطكؿ في تعريض فيمـ التصكير لمضكء
desaturation 

بإضافة الضكء األبيض، كىذا ( سكاء كاف مقصكدان أك عىرىضيان )تخفيؼ المكف 
(. saturationانظر . )ما ينتج عنو تدرج لكني شاحب

detail shot 

ذا صكرة قريبة كمكبرة جدان لشيء صغير، كعادة ما يككف ق: لقطة تفصيمية
مثؿ اقتراب العدسة مف تعميؽ أك  –الشيء ميمان بالنسبة لمناحية الركائية في الفيمـ 

شرح لصكرة فكتكغرافية في جريدة أك مجمة أك زجاجة حبكب منكمة أك غير ذلؾ 
 ...

detective film 

أحد فركع أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ الذم رافقيا منذ بداية : الفيمـ البكليسي
. مف األفبلـ السينمائية كأنجب العديد مف اإلصدارات المتنكعةظيكر ذلؾ النمط 

فبالنسبة لمعظـ المشاىديف يعكد تاريخ النماذج الكبلسيكية مف األفبلـ البكليسية 
لصانع األفبلـ " الباز المالطي"إلى األربعينيات، كمنيا عمى كجو الخصكص فيمـ 

كالذم لعب فيو ( داشييؿ ىاميت)المقتبس عف ركاية بقمـ ( جكف ىكستف)
( ىاكرد ىككس)؛ كفيمـ المخرج (ساـ سبيد)دكر البطكلة بشخصية ( بكغارت)
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كالذم لعب فيو ( ريمكند شاندلر)المأخكذ عف ركاية لمكاتب " النـك العميؽ"
الرجاؿ األمكات ال ( "كارؿ رينر)؛ كفيمـ المخرج (فيميب مارلك)دكر ( بكغارت)

ستيؼ )ق طابع الكآبة، كىك مف بطكلة الذم غمب عمي" يرتدكف الثياب المرقطة
كمف الجدير بالذكر أف ذلؾ الفيمـ يحاكي النسخة الكرتكنية مف فيمـ (. مارتف

اقتباسان عف ( َُٗٗ" )أرض الضياع"الذم حمؿ عنكاف ( مارتف راكسكف)المخرج 
كما شيدت السبعينيات عكدة رائعة إلى تمؾ (. إيميكت. إس. تي)قصيدة الشاعر 
كتب  ( –ركماف بكالنسكي)، كىك مف إخراج "الحي الصيني"لـ الساحة في في
ككذلؾ . دكر البطكلة( جاؾ نيكمسكف)كلعب فيو ( ركبرت تاكف)سيناريك الفيمـ 

إيميكت )، كىك مف بطكلة "الكداع الطكيؿ( "ركبرت آلتماف)األمر في فيمـ المخرج 
تكقؼ عف التنكع كفي الحقيقة إف األفبلـ البكليسية لـ ت(. مارلك)بدكر ( غاكلد

الفيمـ السكداكم أك : film noirانظر . )كالمفاجآت منذ ظيكرىا عمى الشاشة
(. األسكد

deuce 

. juniorكاط، كىك معركؼ أيضان باسـ  َََِدفؽ ضكئي باستطاعة 
develop 

. يعالج فيمـ التصكير بالمحاليؿ الكيميائية( ُ: )يظٌير أك يحٌمض الفيمـ
بالمغة الفرنسية كليا معاني أخرل بالمغة  developerالكممة مشتقة مف فعؿ 

، الذم  developأما المعنى الفكتكغرافي لكممة (. يكشؼ؛ يبسط؛ ينشر)اإليطالية 
" يظير ما ىك كامف في الداخؿ"كاف أكؿ األمر يشير إلى معنى أكثر عمكمية 
 يعالج فكرة أك ممخص( ِ)؛ َُْٖشاع استعمالو في المغة اإلنكميزية منذ عاـ 

فيمـ أك يعمؿ عمى كتابة مسكدة السيناريك مع األخذ بعيف االعتبار المرحمة النيائية 
تنجز ىذه العممية عمى كجييا األفضؿ عندما تككف بكاسطة تمكيؿ . مف اإلنتاج
أك مضمكنة النتائج عندما تجرم تحت مظمة عقد ( development funding)التطكير 
(. development deal)التطكير 

 DGA 

اتحاد مخرجي السينما كالتمفزيكف في الكاليات : قابة المخرجيف األمريكييفف
. المتحدة

dialing 
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التحكـ بالمستكيات مف عدة ميكركفكنات أك مصادر مختمفة أثناء التسجيؿ 
. الصكتي

dialogue 

الكممات المكتكبة عمى صفحة لمساعدة الممثميف ( كما في المسرح( )ُ: )الحكار
. الكممات التي ينطؽ بيا الممثمكف أك الكممات المرتجمة أماـ الكاميرا (ِ)عمى قراءتيا؛ 

كالتي بدكرىا ليا  dialogueاشتقت ىذه الكممة في القرف الثالث عشر مف الكممة الفرنسية 
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية . dialogosكاليكنانية  dialogusجذكرىا في البلتينية 

إلى عاـ " كعمؿ أدبي عمى شكؿ محادثة"م ليذه الكممة إلى ظيكر المعنى التخصص
شاع استعمالو في أكائؿ القرف الثامف عشر " حكار"، أما المعنى المسرحي الحالي ُِِٓ

التراجيديا مؤلفة مف خمسة أعماؿ مكتكبة بمغة : "بقكلو ُِّٕعاـ ( فيمدينغ)حيث أشار 
حكار مسرحي، فعمى سبيؿ  كفي السينما يتميز الحكار بتصرؼ أكبر مف أم." الحكار

بحيث يدخؿ أك يبتعد عف مسامع ( ركبرت ألتماف)المثاؿ يتشابؾ الحكار في أفبلـ 
ىذه الحرية أك التصرؼ النسبي مرٌده . المشاىديف أك يظؿ مسمكعان كلكف عمى نحك طفيؼ

أف فصاحة المغة الدرامية أك حرية األسمكب في التعامؿ معيا قد يبدك غريبان في سياؽ 
؛ أك أف كتابة "(ديفيد ماميت"حتى لك كاف ىذا األسمكب يخص )اقعية اليكليككدية الك

بما أنيا جزء مف التعبير  –إذا صٌح التعبير  –فعبلن عمى الكتابة  مالسيناريك ال تنطك
الشفيي ألمكر كثيرة تحدث في مجريات الحياة اليكمية أكثر مف ككنيا كتابة أك تأليؼ 

بذىاب عمؾ إلى رحمة  –عمى سبيؿ المثاؿ  –ا أمكران تتعمؽ أدبي حيث نذكر في السينـ
مف المؤكد أف أحد الدركس التي ..". صيد أك إصابة الكمب بجنكف أك تحميؽ طائر 

تعمميا كتػٌاب السيناريك الناشئكف تفيد بأف األىمية األقؿ بيف كافة مناحي تأليؼ السيناريك 
كيمياـ )كىاىك . األىمية في سياؽ السيناريكب ل، بمعنى أف الحكار ال يحظ"بالحكار"ترتبط 

بأف السيناريك ليس سكل " مغامرات في رحمة شاشة السينما"يؤكد في كتابو ( غكلدماف
لمنص السينمائي حيث ينبغي أف تظؿ الرغبة الطبيعية لدل السيناريست المتمثمة " تركيب"

ـ ثانكية بالنسبة لبناء في التبلعب بالكممات كاأللفاظ كبيرجتيا، ينبغي أف تظؿ بشكؿ عا
كأتباعيـ  ف مف أىؿ الففمالمحافظمف جية أخرل، يصؼ بعض . النصي" التركيب"ىذا 

بأف السينما حققت نجاحيا الفني في مرحمة السينما الصامتة كبأف إدخاؿ الصكت مع 
 Dialogue. قد جعؿ مف السينما فنان رخيصان  –كخصكصان الحكار المسجؿ  –الصكرة 

coach : ستخدـ لمساعدة الممثميف عمى حفظ أك استيعاب نصيبيـ مف الحكارشخص مي .
Dialogue replacement : عممية إعادة تسجيؿ الحكار في االستكديك كتزامنو كتطابقو مع
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المسار : dialogue track؛ (loopingانظر . )حركة الشفاه الكاردة في التصكير األصمي
.  الصكتي الذم يحتكم عمى الحكار المسجؿ

diaphragm 

األداة المعدنية التي تػيركب داخؿ الكاميرا مف أجؿ تنظيـ كمية الضكء التي 
(.   irisانظر . )تستطيع العبكر مف خبلؿ العدسة

diapositive 

رقاقة زجاجية يتـ تصكير الحدث مف : أداة بسيطة إلنتاج الصكر المركبة
حيػٌز الباقي صكرة خبلليا بحيث يبرز جزء مف ىذا الحدث بكضكح بينما يشغؿ اؿ

(. كعادة ما تككف الصكرة لمنظر طبيعي) فكتكغرافية 
diegesis 

السرد الشامؿ الذم يضـ كؿ أجزاء القصة المعركضة عمى الشاشة أك الغائبة 
مصطمح شاع استعمالو في أكساط الباحثيف السينمائييف خبلؿ السبعينيات عف : عنيا

مف ناحية، كظير في النقد ( يستياف ميتزكر)طريؽ كتابات الفيمسكؼ الرمزم الفرنسي 
تفيد ىذه النظرية عمكمان بأف المنحى الركائي . الذم تأثر بيذه النظرية مف ناحية ثانية

أك السردم العاـ يتناقض مع عناصر الفيمـ التي تساىـ بطريقة مختمفة في مغزل 
كممة . الشامؿكعمى سبيؿ المثاؿ ال ييعٌد المسار المكسيقي مف عناصر السرد . الفيمـ

replacement  مشتقة مف اليكنانيةreplacement  التي تعني إما سرد أك ركاية أك مقكلة
يشير قامكس أكسفكرد إلى أف أكؿ استعماؿ ليذه الكممة كرد في . ضمف سياؽ الحديث

. أكائؿ القرف التاسع عشر
diffuser 

اح أك نافذة أك تكضع فكؽ مصب( في أياـ السينما األكلى)شاش أك رقاقة قطنية 
أما في الكقت الحاضر، .أم مصدر آخر لئلنارة بغرض تخفيؼ الضكء الصادر عنيا

أية مادة مستعممة لتخفيؼ الضكء، ( ُ: )تحمؿ المعاني التالية diffuserفإف كممة 
كالشبؾ أك األسبلؾ أك الزجاج الخشف الذم يحجب ما كراءه، أك ستارة ببلستيكية مف 

مرشح نشر الضكء ) diffusion filter(   ِ)درجة سطكعو؛  أجؿ نشر الضكء كتخفيؼ
مرشح يكضع أماـ العدسة لمحصكؿ عمى أثر انتشار الضكء مف أجؿ (: كتخفيفو

براز األضكاء الساطعة لقد كانت عممية نشر الضكء في . تخفيؼ حدة معالـ الصكرة كا 
ك المقاءات الحميمة فترة معينة الطريقة القياسية لتصكير الممثبلت بالمقطات المقربة أ

9م –السينما الناطقة   
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لكف ىذه الطريقة التي كانت تستعمؿ بمنتيى الكضكح باتت اآلف . كالعناؽ العاطفي
. مبتذلة

dimmer 

الجياز الذم يزيد أك ينقص مف سطكع مصدر الضكء إما برفع التيار : الًمعتاـ
كاف الًمعتاـ شائع االستعماؿ في صناعة . الكيربائي المكصكؿ بيذا الضكء أك خفضو

فبلـ المصكرة باألبيض كاألسكد لكف استخدامو اآلف في األفبلـ الممكنة بات نادران األ
. بما أنو يحدث تغييران ممحكظان في درجة حرارة المكف

DIN 

كىي مقياس متعارؼ عميو، كأنظمة  Deutsche Industrie Normاختصار عبارة 
ASA  كISO لقياس سرعة أك حساسية فيمـ التصكير ،  .

dinky 

. كاط ََُح صغير مزكد بممبة استطاعتيا مصبا
diopter (أو diopter lens, plus lens, close - up diopter) 

. عدسة إضافية تكضع أماـ العدسة الرئيسية لتصكير المقطات المقربة جدان 
في البلتينية  dioptraبالمغة الفرنسية ككممة  dioptreالكممة مشتقة باألصؿ مف فعؿ 

 diaptronك ( أداة بصرية لقياس االرتفاعات) dioptraليكنانيتيف كمجمكع الكممتيف ا
شاع استعماؿ ىذه الكممة عمى نحك كاسع في المغة اإلنكميزية منذ (. نٌظارة مقربة)

منظار طبي أك جراحي لرسـ الجمجمة عف طريؽ "القرف السابع عشر ضمف معنى 
". عرضيا عمى الشاشة ككحدة قياس العدسات

direct,  direction,  director 

كممة اقتبستيا المغة اإلنكميزية مف الجذر المغكم البلتيني : يخرج؛ إخراج؛ مخرج
(direct-) أما الكممة األصمية بالبلتينية ،dirégere يقٌكـ؛ يعٌدؿ؛ يسٌكم؛ يكٌجو؛ : تعني

: فقد تطكر مف معاف أكثر عمكمية( يخرج) directأما المعنى السينمائي لفعؿ . يرشد
سأكٌجو األمر إلى رجالي كي يعممكا ماذا "طي تعميمات؛ يأمر؛ يصدر أمران يع( آ)

، (ُٖٗٓ" )زكجات كيندسكر المرحات"مف مسرحية ." ينبغي عمييـ فعمو تجاه السمة
يرشد؛ يدير؛ يقكد، كىك معنى شاع استعمالو م ( ب)المشيد الثاني؛  –الفصؿ الرابع 

سفكرد لمغة اإلنكميزية عف ذكر لقد غفؿ قامكس أؾ. أكاسط القرف السادس عشر
، (مخرج) directorأك اسـ الفاعؿ ( يخرج) directالتعريؼ المسرحي أك السينمائي لفعؿ 
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كلـ يظير ىذا التعريؼ إال في ممحؽ قامكس أكسفكرد الذم أفاد بأف ىذيف المعنييف 
ت الفنييف بدأ استعماليما في أمريكا في أكائؿ القرف العشريف، كسرعاف ما استعار

في " عالـ الصكر المتحركة"كقد أشارت مجمة . بريطانيا استعماؿ ىذيف المعنييف أيضان 
كصؼ المخرج أحداث : "إلى ىذه النقطة ُُُٗتمكز  ِِعددىا الصادر بتاريخ 

كردت في كتاب " مخرج"كىناؾ إشارة أخرل حكؿ استعماؿ كممة ." المشيد لمممثميف
. دبميك. المخرج العالمي الشيير دم" (:غراك. آر)بقمـ ( ُُْٗ" )مسرح العمـك"

يشير القامكس إلى أف المسرح البريطاني اعتمد بالتدريج استعماؿ المصطمح ". غريفيث
" مخرج"المسرحي كالسينمائي األمريكي في الفترة الممتدة بيف الثبلثينيات كاألربعينيات 

دكر الذم يمعبو كانت تطمؽ سابقان عمى اؿ" منتج"، السيما أف كممة "منتج"بدالن مف 
. دبميك)المخرج في األعماؿ المسرحية كالسينمائية حسبما كرد عمى لساف األديب 

. كغيره مف المراجع األدبية( سكمرست مـك
: في السينما استمرت صفة المخرج عمى حاليا منذ عيد السينما الصامتة

عمى  الشخص الذم يعطي األكامر كالنصائح لمممثميف كطاقـ الفيمـ فيساعد بذلؾ
تحكيؿ الكممات الكاردة في صفحات السيناريك إلى أحداث كصكر تعرض عمى 

الشاشة، كىي ميمة عامة جدان في ىكذا عمؿ بحيث تتألؼ عناصرىا العممية مف 
لذلؾ قد يبدك المخرج بالنسبة لؤلشخاص غير . التعميمات كالصياح كاإلشارات
عمى  –ذات مرة ( مس مكناككجي)كما نٌكه الناقد  –المضطمعيف بالعمؿ السينمائي 

. أنو شخص يكسب أمكاالن طائمة لمجرد اإلشارة إلى األشياء كاألجساـ بأصابعو
(. يشير باإلصبع)ىي  directكمف المثير لبلىتماـ أف أحد المعاني القديمة لفعؿ 

سيككف كافيان ألم شخص مطمع " مخرج"ك" يخرج"لكف التفسير المناسب لمصطمحي 
. ئي أك قاـ بدراستو حتى لك كاف ىذا النقد بسيطان أك مبسطان جدان عمى النقد السينما

أك عمى نحك أقؿ شيكعان  -عمكمان ىك الشخص " المخرج"فمف ناحية أقؿ كاقعية، 
كاألشقاء ( ىيكز)كاألشقاء ( تافياني)، كفرؽ المخرجيف أمثاؿ األشقاء "األشخاص"
لفة مف جنسيف مختمفيف، ، أك الفرؽ اإلخراجية المؤ(ككام)كاألشقاء ( مايزلز)

الذم يعطي الفيمـ المنجز شكمو  ( -رككي مكرتكف)ك( آنابيؿ جانكؿ)كالمخرجة 
الفني كجكه العاـ كطابعو البصرم الخاص كذلؾ مف خبلؿ إشراؼ ذلؾ المخرج 

عبلكة عمى ذلؾ، فإف . عمى جيكد كعمؿ كؿ العامميف الفنييف كالتقنييف كتكجيييـ
يجب أف " المؤلؼ/السينمائي المبدع"لنظرية أك مذىب المخرج بالنسبة لممكاليف 
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يككف العبقرم الفني الحقيقي لمفيمـ بغض النظر عمف كتب سيناريك ذلؾ الفيمـ أك 
كلكف مف السيؿ طبعان اكتشاؼ ثغرات . قاـ بإنتاجو أك مف لعب فيو دكر البطكلة

مخرجات كنادران المخرجة إال باستثناء اؿ)كبيرة في ذلؾ الرأم ألف المخرج 
قد يترؾ ( السينمائيات البلتي ظيرف عمى الساحة عبر العقكد القميمة الماضية

بصمتو عمى مصدر المادة المخطكطة التي تتضح لمعيف ببطء كبالتدريج في 
كالمخرج  –ىناؾ استثناء كاحد أك اثنيف . صناعة السينما األمريكية عمى أقؿ تقدير

فإف أسماء المخرجيف غير الممثميف لـ   –المشار إليو أعبله( غريفيث. دبميك. دم)
( ىيتشككؾ)كمف الجدير بالذكر أف . تكف معركفة إال في الخمسينيات  كالستينيات

كانا مف أكائؿ المخرجيف الذيف استطاعكا تركيج أفبلميـ بيف ( جكف فكرد)ك
جماىير المشاىديف استنادان عمى قكة أسمائيـ غير معتمديف في ذلؾ عمى النجـك 

كلكف منذ أكاخر الخمسينيات كبعدىا فإف . مائييف الذم مثمكا في تمؾ األفبلـالسيف
" المخرج السينمائي نجـ متفكؽ"مجيكلية اليكية نسبيان ميدت الطريؽ أماـ جماعة 

" المؤلؼ/المخرج المبدع"كالفضؿ في ذلؾ يعكد بالطبع إلى جيكد أصحاب نظرية 
بالرغـ مف فشؿ ". لمكجة الجديدةا"كمف تحكؿ منيـ أيضان إلى مخرجيف في حركة 

عمى المستكل اإلعبلمي كالشعبي " المؤلؼ/المخرج المبدع"آراء أصحاب مذىب 
كفي الكقت الذم ساد فيو الرأم بأف المخرجيف مبتذليف كأغبياء، فإف االعتقاد بأف 

" المخرج"أىـ األدكار اإلبداعية كأكثرىا تميزان كتألقان في صناعة السينما تمثمت في 
ففي الثمانينيات راجت . ذم أصبح أسطكرة السينما في أكاخر القرف العشريفاؿ

إشاعات كثيرة بأف عددان كبيران مف األشخاص غريبي األطكار في لكس أنجمكس 
إف الشيء الذم نرغب بو فعبلن ىك "اعتمدكا ارتداء قمصاف طيبع عمييا شعار 

حية المثيرة لبلىتماـ ال يمكف لكف ىذه النا. كغيرىا مف العبارات المماثمة" اإلخراج
نما يمكف التطرؽ إلييا بشكؿ أكسع في كتاب أك مقاؿ  معالجتيا في معجـ كيذا كا 

نذكر ( مخرج) directorكمف بيف المصطمحات األساسية المرتبطة بكممة . مطكؿ
: التالي

director’s cut( :ُ ) النسخة التمييدية مف مكنتاج الفيمـ الذم يتكلى فيو المخرج
مف جانب المنتج األصمي أك ( نظريان )مة المنتج كالمكنتير دكف أم تدخؿ مو

ففي ىكليككد يتمتع المخرج بحؽ تنفيذ مكنتاج نيائي حتى بعد إصدار . االستكديك
 –استعمؿ ىذا المصطمح عبر السنكات القميمة الماضية ( ِ)الفيمـ كعرضو التجريبي؛ 
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فيمـ ضخـ لمخرج شيير يقـك االستكديك عمى النسخة الكاممة مف  –نظريان عمى األقؿ 
بحذؼ جزء أك أجزاء بسيطة منو بعد إصداره األكؿ، كلكف تستعاد ىذه األجزاء 

المحذكفة كييعاد إصدار الفيمـ مجددان استجابة لمضغكط التي يمارسيا النقاد كالمعجبيف 
فة أك المحاسبيف الذيف يعتبركف مكنتاج المخرج طريقة استراتيجية لزيادة كمضاع

األرباح مف نجاح باىر أك يعكض خسارة بعض النفقات في حاؿ فشؿ الفيمـ تجاريان 
محدد المنظر ) director’s finderأك  director’s viewfinder؛ (قطع مكنتاجي: cutانظر )

أداة معايرة بصرية يستعمميا المخرجكف كالمصكركف السينمائيكف (: الخاص بالمخرج
تثبت ىذه . ة بمقاسات مختمفة كعدسات مختمفة أيضان الستكشاؼ كيفية ظيكر المقط

األداة عادة بكاسطة طكؽ حكؿ الرقبة كيمكف أيضان أف تككف بمثابة البطاقة التي تحدد 
. مكانة أك مرتبة حامميا، تمامان كما تحدد السماعات الطبية ىكية حامميا بأنو طبيب

Direction( :ُ ) اردة في السيناريك المكتكب التعميمات الك( ِ)مينة أك فف اإلخراج؛
أك تكجيو حركات كدكافع شخصية كاحدة ( اإلخراج العاـ)بغرض تكجيو العمؿ 

(. اإلخراج الشخصي)
director of photography (DP) 

(. مصكر سينمائي: cinematographerانظر )
direct cinema 

كب ألسؿ( ألبرت مايزلز)مصطمح صاغو المخرج األمريكي : السينما المباشرة
األفبلـ التسجيمية التي بدأ بصنعيا في بداية الستينيات سكية مع معاصريو مف خريجي 

مف . ُٗٓٗعاـ ( ريتشارد ليككؾ)ك( ركبرت درك)التي ألفيا ( درك أسكشييتس)فرقة 
المعركؼ بفيممو ( بينيبيكر. دكف آ)ركاد حركة السينما المباشرة تجدر اإلشارة إلى 

الذم كاف بمثابة دراسة  ( –ُٖٔٗ" )ال تنظر لمكراء"التسجيمي عف مكسيقى الركؾ 
؛ (ُٖٔٗ" )مكنتيرم بكبش"االطبلعية في بريطانيا ك( بكب دايبلف)الذعة حكؿ جكلة 

الذم تخصص بدراسة المؤسسات األمريكية حيث رصد فيممو ( فريدريؾ كايزماف)
التدريب "أحد المصحات العقمية الخاصة بالمجرميف؛ فيمـ ( ُٕٔٗ" )تيسيكت فكليز"

( ُٖٗٗ" )المتنزه المركزم"الذم تناكؿ فيو الجيش األمريكي؛ فيمـ ( ُُٕٗ" )األساسي
" الصاركخ"ك( ُّٖٗ" )المخزف"ك( َُٕٔٗ" المحػػـ"ك( َُٕٗ" )المستشفى"ك
الذيف صنعكا أفبلـ السينما ( ألبرت ك ديفيد)ك( مايزلز)كىناؾ أيضان األشقاء (. ُٖٖٗ)

لقاء "ك( ُْٔٗ)الشييرة في الكاليات المتحدة األمريكية  "البيتمز"المباشرة عف فرقة 
عف الحفمة المكسيقية التي أحيتيا ( َُٕٗ" )غيـ شيمتر"ك( ُٓٔٗ" )بمارلكف براندك
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" رجؿ المبيعات"، باإلضافة إلى الفيمـ الغامض "ألتامكنت"في " ركلينغ ستكنز"فرقة 
لقد . يع الكتاب المقدسالذم يرصد تاريخ أربعة تجار يجكبكف المنازؿ لب( ُٗٔٗ)

ساىـ عدد مف االبتكارات التقنية باستحداث السينما المباشرة، كالتصكير المتنقؿ مع 
التسجيؿ بالتزامف الصكتي كأفبلـ التصكير السريعة ذات الحساسية العالية كالكاميرات 

 أما أعماؿ السينما المباشرة فقد اتسمت بالعفكية المطمقة. الخفيفة المحمكلة باليد
كمعايرة الكاميرا ككأنيا تحدؽ بنظرة فارغة عبلكة عمى غياب التعميؽ اإلبداعي ناىيؾ 

كيمكف مف خبلؿ مشاىدة أفبلـ السينما المباشرة أف . عف الفظاظة التقنية العىرىضية
نبلحظ بسيكلة بأف األشخاص الذيف يظيركف عمى الشاشة قد نسكا كجكد الكاميرا 

معركضة عمى الشاشة تحصؿ بدقة كما لك أف ليس كطاقـ الفيمـ كبأف األحداث اؿ
في أفبلـ كفي بعض األحياف، كعمى كجو الخصكص . ىناؾ مف يراقب ما يحدث

: ، يبدك األثر مشابيان لعبارة مستعممة في الجيش حكؿ مخالفة التزاـ الصمت(كايزماف)
إليو  عندما يتصرؼ الناس بشكؿ مريع عمى الشاشة، يبدك ىذا التصرؼ أسكأ إذا نظرنا

كمازاؿ معظـ صانعي أفبلـ السينما . دكنما تأثر أك إذا لـ يثر ردكد الفعؿ لدل المخرج
، عمى (بينيبيكر)لممخرج " غرفة الحرب"فيمـ  –المباشرة يمارسكف نشاطيـ حتى اآلف 
كاف كصفان طريفان لنشاط فريؽ الحممة التي  ُّٗٗسبيؿ المثاؿ، الذم جرل إصداره عاـ 

كما أف حركة السينما المباشرة أثرت . إلى البيت األبيض( ؿ كمينتكفبي)ساىمت بإيصاؿ 
في ( جاف تركيؿ: )في العديد مف صانعي األفبلـ التسجيمية عبر العقكد القميمة الماضية

في الياباف، كأشيرىـ عمى اإلطبلؽ ( ككف إيشيكاكا)في ىكلندا ك( بيرت ىآنسترا)السكيد ك
الفيمـ "بحث أكسع حكؿ ىذا المكضكع، راجع  لبلطبلع عمى. في فرنسا( لكيس ماؿ)

: cinéma veritéانظر أيضان (. )إيريؾ بارنك)بقمـ " تاريخ السينما غير الركائية: التسجيمي
 (.سينما الحقيقة

direct cut 

قطع مفاجئ مف لقطة ألخرل دكف المجكء إلى كسيمة : القطع المكنتاجي المباشر
. بالتدريج عف الشاشة لتحؿ مكانيا صكرة أخرلتميد ليذا االنتقاؿ، كتبلشي الصكرة 

direct film 

نما : الفيمـ المباشر نكع مف األفبلـ التجريدية ال ييصنع باستعماؿ الكاميرا كا 
فعمى سبيؿ . بكضع الرسـك أك غيرىا مف العبلمات الفكتكغرافية عمى فيمـ التصكير

جزاء مف جسد عٌث ميت إلى لصؽ أ" ضكء العث"في فيمـ ( ستاف براكاج)المثاؿ، لجأ 
مف المعركؼ أف رائد ىذا النمط السينمائي ىك الرساـ (. فيمـ التصكير)عمى السميكليد 
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الذم شممت مشاريع أفبلمو التي ( َُٖٗ-َُُٗ( )ليف لي)كالمخرج النيكزلندم 
" صندكؽ األلكاف"كافقت عمييا الييئة العامة لمبريد المنكطة بالشؤكف السينمائية 

تفيد بعض المراجع (. ُّٕٗ" )تجارة الكشـ"ك( ُّٔٗ" )ة قكس قزحرقص"ك( ُّٓٗ)
تركت أثران كبيران عمى صانع أفبلـ الرسـك المتحركة الشيير ( ليف لي)بأف أعماؿ 

بكرتريو رجؿ "التي رصدىا فيمـ ( نام نكغياف)، لكف سيرة حياة (نكرماف ماكبلريف)
قد ( ماكبلريف)تبيف بأف ( ُّٖٗ" )حياة المكنتير ستيكارت ماكميستر العممية: خفي

عمؿ عمى صنع فيمـ تجريدم مف نمط الفيمـ المباشر مدتو ثبلث دقائؽ كال يحمؿ أم 
حيف استعمؿ شمع تمميع األحذية  ُّّٗعاـ ( ماكميستر)عنكاف كذلؾ بالتعاكف مع 

( ماكبلريف)لقد كاف كؿ مف . ممـ ّٓكالحبر الصيني كالزيكت عمى أفبلـ تصكير 
( إيغمنغ)مف المعجبيف كالمتحمسيف لؤلفبلـ التجريبية التي صنعيا ( ماكميستر)ك
في كتابو ( ستاف براكاج)كعمى سبيؿ المصادفة أثنى . كغيرىـ( فيشنغر)ك( ركتماف)ك
( جيرـك ىيؿ)عمى صانع األفبلـ الطميعية األمريكي " السينما بمفيكميا الذكي"
الرسـ اليدكم مباشرة  بأنو أكؿ مف استعمؿ بفطنة كذكاء أسمكب( ُِٕٗ-َُٓٗ)

انظر (. )ُُٕٗ" )بكرتريو السينما"عمى نيجاتيؼ الفيمـ مف أجؿ فيمـ السيرة الذاتية 
(. الفيمـ المجرد: absolute filmأيضان 

direct sound 

صكت الفيمـ الذم يصدر مباشرة عف األحداث الجارية في : الصكت المباشر
. كرةالمشيد كليس بالتسجيؿ المضاؼ الحقان عمى الص

disaster film,  disaster movie 

مصطمح منمؽ يطمؽ عمى األفبلـ الناجحة تجاريان لكنيا ( ُ: )الفيمـ الككارثي
فقيرة مف الناحية الفنية أك الجمالية، كىي األفبلـ التي تصكر بعض الككارث الطبيعية 

مجمكعة األفبلـ  التي ترصد صراع كمعاناة ( ِ)أك الككارث التي يفتعميا اإلنساف؛ 
يمعب أدكارىا ممثمكف ممف تمتعكا بشيرة كاسعة في كقت مف  –مختمفة مف األشخاص 

يقعكف فريسة  –األكقات أك اندثرت شيرتيـ بسرعة كبيرة تعادؿ سرعة اكتسابيـ ليا 
 –إذا صٌح التعبير  –إف العبقرم الذم كاف رائد ىذا النمط السينمائي . لتمؾ الككارث

فيمـ ( آلف)مف أىـ أعماؿ . ُُٔٗالمكلكد عاـ ( كيف آلفآير)ىك المنتج كالمخرج 
البكسيدكف ىك إلو البحر عند )( ُِٕٗ" )مغامرة البكسيدكف"الككارث البحرية 

لقد كاف ىذا (. ُٖٕٗ" )النحؿ القاتؿ"ك" الجحيـ العنيؼ"ك( "المترجـ" .اإلغريقييف
. غير طيبة تمامان النمط في حالة سبات لفترة طكيمة ثـ انتعش مجددان كلكف بنتائج 
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. كغيرىا مف األفبلـ" ذركة دانتي"ك" ضكء النيار"انظر عمى سبيؿ المثاؿ فيممي 
عف أفبلـ الخياؿ العممي ( سكزاف سكنتاغ)لبلطبلع عمى بحث أكسع، راجع مقالة 

 ".عكس التفسير"ضمف كتاب ( ُٓٔٗ" )خياؿ الككارث"
disclaimer 

الفيمـ الركائي لتؤكد لشريحة الكممات التي تزحؼ عمى الشاشة في نياية 
المشاىديف ممف يميمكف عادة إلى مقاضاة صانعي األفبلـ بأف األحداث التي شاىدكىا 
لتكىـ كانت مف نسج الخياؿ كليست كصفان بأم حاؿ مف األحكاؿ ألشخاص حقيقييف، 

. سكاء كانكا عمى قيد الحياة أك في عداد األمكات
discontinuity 

الذم يحدث نتيجة لبلنتقاؿ المفاجئ بيف ( لبان العىرىضيأك غا)األثر المقصكد 
انظر . )األحداث أك المشاىد أك االنقطاع غير المتكقع لسير الناحية الركائية في الفيمـ

dislocation .)
discovery shot (أو reveal) 

لقطة متحركة كباقي لقطات المتابعة أك المقطات البانكرامية أك : لقطة االكتشاؼ
صكرة بكاسطة الكاميرا المحمكلة عمى منصة متحركة تتمكف في نياية المطاؼ تمؾ الـ

يمكف . مف العثكر عمى الشيء أك الحدث الذم ظؿ متكاريان عف األنظار منذ البداية
مع أف . ليكذا أثر أف يككف فكاىيان أك دراميان أك مرعبان أك مثيران مف الناحية الجنسية

ككف مفرطان في بعض األحياف إال أنو يظؿ مف استعماؿ ىذا المؤثر البصرم قد م
.  أبسط الكسائؿ السينمائية الباعثة عمى الرضى

dishing 

انفبلت كتحرر مركز فيمـ التصكير مف البكرة نتيجة إمساؾ البكرات الفيممية مف 
في حاؿ لـ يتدارؾ المرء ىذا الخطأ، فمف . جكانبيا بدالن مف حمميا مف جيتيا السفمية

. يتحرر شريط الفيمـ بأكمموالمحتمؿ أف 
dislocation 

إحداث أثر التباعد أك الفصؿ العاطفي بيف المشاىديف كالحدث المعركض عمى 
زكايا التصكير غير المتكقعة أك القطع المكنتاجي : الشاشة عف طريؽ الكسائؿ التقنية
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الضركرة ال يتبع ىذا النمط ب. المفاجئ أك الصكت المشكه أك المسار المكسيقي المتنافر
(. بريخت)مبتكر المؤثرات االغترابية المعركؼ باسـ 

Disney  

(. شركة كالت ديزني السينمائية: Walt Disney Companyانظر )
dissolve (أو lap dissolve, cross dissolve,  mix) 

كسيمة بطيئة أكثر مف القطع المكنتاجي بالنسبة : انحبلؿ الصكرة بالتدريج
خر كغالبان تنطكم عمى مركر فترة زمنية ميمة مف الناحية لبلنتقاؿ مف مشيد آل

الدرامية حيث تتبلشى نياية مشيد بالتدريج بينما تظير بداية المشيد التالي بالتدريج 
كانت . أيضان كىذا ما يجمع بيف المشيديف معان عمى الشاشة في آف كاحد لثكاف قميمة

ية لتسميط الضكء عمى مشيد ارتجاعي األفبلـ القديمة تعتمد نمطان خاصان مف ىذه العمؿ
أك لعرض أحبلـ اليقظة أك األحبلـ العادية حيث كانت ىذه العممية تػيعرؼ باسـ 

(ripple dissolve )أما حاليان تبدك . أم تمكج صكرة المشيد أثناء تبلشييا مف الشاشة
يمـ ىذه الطريقة القديمة مبتذلة كنجدىا بشكؿ عاـ في بعض األفبلـ الككميدية، كؼ

يبدك أف استعماؿ ىذا المصطمح قد رافؽ (. بينيمكب سفيريس)مف إخراج " عالـ كايف"
كفقان لمعمكمات قامكس أكسفكرد  ُُِٗظيكر ىذه العممية منذ ابتكارىا ألكؿ مرة عاـ 

. لمغة اإلنكميزية
distortion 

 االنحناء أك التمدد أك غيرىا مف الصفات الكفيمة بتشكيو الصكرة: تشكه الصكرة
 distortion)كغالبان ما يتـ ذلؾ بكاسطة عدسات خاصة أك مرشحات تشكيو الصكرة 

filters ) كغالبان ما تتبع ىذه العممية لمتعبير عف حالة الثمالة أك غيرىا مف الحاالت
.  العقمية المضطربة

distribution,  distributor 

م عمى إصدار العمؿ الذم ينطك( ُ: )التكزيع السينمائي؛ المكزع السينمائي
( ِ)األفبلـ إلى صاالت العرض كتنظيـ فترات تكاجد تمؾ األفبلـ في أسكاؽ العرض؛ 

تضـ شركات التكزيع السينمائي الرئيسية في أسكاؽ . الشركات المتخصصة بيذا العمؿ
، بينما (رانؾ)ك( فككس)ك( ككلكمبيا تريستار)ك( كارنر)المممكة المتحدة كؿ مف شركة 
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تكزيع إصدارات األفبلـ المستقمة ( الكتريؾ كمينبليف)ك( يفيشاؿ آمآرت)تتكلى شركات 
. أك األفبلـ المعركضة في دكر الفف

ditty bag 

حقيبة تػيعمؽ تحت منصب الكاميرا ذم القكائـ الثبلثة كتستعمؿ لحفظ أفبلـ 
. التصكير كمعدات الكاميرا كي تككف في متناكؿ اليد

divergent turret 

برج صغير في الكاميرا يثبت عميو ثبلث عدسات أك : عببرج العدسات المتش
أكثر منفصمة عف بعضيا البعض لتجنب اختبلط المقطات المأخكذة بكاسطة عدسة 

. الزاكية الكاسعة مع باقي العدسات عف طريؽ الصدفة
documentary 

بالمغة  documentمصطمح مشتؽ مف كممة : الفيمـ التسجيمي أك الكثائقي
درس؛ )بالبلتينية  documentumككممة ( درس؛ دليؿ مكتكب)مة  الفرنسية القدم

التي تنطكم  documentaryظيرت كممة (. الخ..دليؿ؛ برىاف؛ مثاؿ؛ نمكذج 
عمى طبيعة الشيء المؤلؼ مف كثائؽ في المغة اإلنكميزية منذ أكائؿ القرف 

لكف . التاسع عشر ثـ ظيرت بعد ىذا التاريخ معاف أخرل ليذا المصطمح
عنى السينمائي ليذه الكممة الذم ينطكم عمى نكع معيف مف األفبلـ غير الـ

الذم ( جكف غريرسكف)الركائية قد بدأ استعمالو في المغة اإلنكميزية عمى يد 
ترؾ أثران عميقان عمى تطكر الفيمـ التسجيمي في بريطانيا ثـ في كندا، كذلؾ مف 

" مكانا"حكؿ فيمـ " نيكيكرؾ صف"خبلؿ مقالو النقدم المنشكر في صحيفة 
قد استعار ( غريرسكف)مف الكاضح أف (. ركبرت فبلىكتي)لممخرج ( ُِٔٗ)

لكف قامكس أكسفكرد أشار documentaire (travelogue .)الكممة مف الفرنسية 
إلى أف أكؿ استعماؿ ليذا المصطمح في المغة اإلنكميزية كرد بعد أربع سنكات 

بكؿ )بقمـ " السينما حتى اآلف"كتاب عمى التاريخ المذككر كبأنو ظير في 
الفيمـ الكثائقي أك فيمـ االىتمامات الخاصة بما في ذلؾ األفبلـ العممية (: "ركثا

مع أف النظرة العامة إلى الفيمـ التسجيمي أك الكثائقي ". كالثقافية االجتماعية
كف القكؿ بالمقارنة مع الفيمـ الركائي قد تقمؿ مف شأف الفيمـ الكثائقي، إال أنو يـ

ف يجعمو مف المتميزمبأف ىذا النمط مف األفبلـ الذم يتكجو إليو بعض السينمائي
لبلطبلع عمى تفاصيؿ أكثر حكؿ . بمثابة أغنى كأكبر جكىرة عمى تاج السينما
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" تاريخ الفيمـ غير الركائي: الفيمـ التسجيمي"ىذا المكضكع، يمكف مراجعة كتاب 
مجمكعة الكتابات كالمقاالت المنشكرة حكؿ  باإلضافة إلى( إيريؾ بارنك)بقمـ 

" كتاب فيبر حكؿ الفيمـ التسجيمي: تخيؿ الكاقع"المكضكع تحت عنكاف 
انظر أيضان (. )مارؾ ككزينز)ك( كيفف ماكدكنالد)قاـ بجمعيا كؿ مف ( ُٔٗٗ)

direct cinema, cinema verité :السينما المباشرة، سينما الحقيقة .)
docudrama 

فيمـ ( ِ)تمثيؿ درامي لقصة مف الحياة الكاقعية؛ ( ُ: )سجيمي الدراميالفيمـ الت
يككف األداء فيو كالعمؿ المسرحي كيمثؿ فيو إما ممثمكف عاديكف : كثائقي أك تسجيمي

ىذا النكع مف األفبلـ . أك غير محترفيف كأحيانان بمشاركة شخصيات القصة الحقيقية
.  شائع في التمفزيكف أكثر مف السينما

Dolby  

االسـ التجارم لنظاـ تسجيؿ صكتي بدرجة عالية مف األمانة : نظاـ تسجيؿ دكلبي
لؤلصؿ جرل تطكيره في السبعينيات مف أجؿ استعماؿ شرائط التسجيؿ الصكتية لكنو 

كانت الكظيفة الرئيسية في . ممـ ّٓسرعاف ما طبؽ عمى المسارات الصكتية المرئية ألفبلـ 
الضجيج كاليسيس غير المرغكب عف طريؽ دارة إلكتركنية ىذا النظاـ ىي التخمص مف 

ككانت النتائج رائعة في تحسيف جكدة المسارات الصكتية الخاصة باألفبلـ كقد أصبح 
. استعماؿ ذلؾ النظاـ في أيامنا ىذه شائع االستعماؿ إلى أبعد الحدكد

dolly  

اؿ الطاقـ منصب أك منصة كاميرا متنقمة مثبتة عمى عجبلت يقـك أحد عـ( ُ)
بتحريكيا يدكيان بما أنيا ال تعتمد عمى محرؾ آلي في ( dolly gripكيطمؽ عميو اسـ )

كيمكف ليذه المنصة أف تنتقؿ بحرية أثناء التصكير أك الحركة عمى . دفعيا الحركي
لقطة متحركة مأخكذة بكاسطة ) dolly shotمصطمح مختصر لعبارة ( ِ)سكة خاصة؛ 
حركة الكاميرا باتجاه الجسـ الذم يجرم : dolly outك أ Dolly in(. منصة كيذه
ييطمؽ أحيانان عمى . حركة الكاميرا بعيدان عف الجسـ: dolly backأك  dolly outتصكيره؛ 
مصطمح آخر ىك ( المقطات المصكرة مف منصة متحركة) dolly shotsمصطمح 

tracking shots ( أكtraveling shots  أكtrucking shots )اؾ فرؽ بسيط بيف لكف ىف
لقطة المتابعة تعني متابعة حركة ( آ: )تعني tracking shotsالمصطمحيف حيث أف 

يمكف ألية لقطة متحركة ( ب)الشخص أثناء التمثيؿ أك غيره مف األجساـ المتحركة؛ 
: Doorway dolly. سكاء باستخداـ منصة أك بدكنيا dollyأف ييطمؽ عمييا مصطمح 
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ؽ، كالعبكر مف األبكاب أك غيرىا مف الممرات أك المنافذ لقطة متحركة بمجاؿ ضي
في الحقيقة إف قامكس أكسفكرد لـ يأت عمى ذكر  أم (. crabانظر أيضان )الضيقة 

نما يشير فقط إلى االستعماؿ العاـ لكممة  شيء يتعمؽ بدراسة أصؿ الكممة كتاريخيا كا 
dolly َُُٗاستعماليا عاـ  ككصفيا بأنيا أية منصة صغيرة تسير عمى عجبلت بدأ 

. ُِٗٗثـ دخمت مجاؿ السينما عاـ 
dope sheet  

قائمة بالمعمكمات المتعمقة بالمقاطع التصكيرية أك أفبلـ التصكير قيد 
، "فيمـ دكب"ظيرت مجمة بريطانية استنادان إلى ىذا المعنى حممت عنكاف . االستعماؿ

.  ات السينمائيةكىي عبارة عف سمسمة لقامكس يتناكؿ المفردات كالمصطمح
dot  

. ساتر دائرم صغير لنشر الضكء الصادر عف مصابيح اإلنارة أثناء التصكير
double  

الممثؿ البديؿ الذم يحؿ مكاف الممثؿ الرئيسي أك بطؿ الفيمـ مف أجؿ ( ُ)
( ِ)أداء بعض الحركات الصعبة أك الخطيرة كالسقكط مف الطائرة أك رككب الجمؿ؛ 

يمعب أكثر مف دكر تمثيمي في إنتاج ( ب)الممثؿ البديؿ؛  يؤدم ميمة( آ: )كفعؿ
يشير . ظير المعنى المسرحي ليذا الفعؿ منذ أكائؿ القرف التاسع عشر. سينمائي كاحد

 ُُٖٗممحؽ قامكس أكسفكرد إلى أف االستعماؿ السينمائي ليذه الكممة بدأ عاـ 
يتطمب القفز فكؽ ألسنة  شاب يؤدم دكران تمثيميان بديبلن عف بطمة الفيمـ في مشيد)"

يستطيع : "ُِٖٗكما يستشيد قامكس أكسفكرد بمثاؿ آخر يعكد تاريخو إلى ."( الميب
المشاىدكف مبلحظة مقاطع الفيمـ التي تظير فييا ممثمة بديمة تحؿ مكاف اآلنسة 

(  body doubles)مف ناحية ثانية، ييستخدـ أحيانان ممثمك األجساد البديمكف ." ثكرندايؾ
لمشاىد العارية السيما المشاىد الجنسية حفاظان عمى حشمة الممثؿ أك الممثمة أك في ا

إيياـ المشاىديف بكماليـ الجسدم مع الحرص عمى إبقاء كجكه الممثميف البديميف بعيدان 
عنكانان ( براياف دك بالما)كاستنادان إلى ىذا المصطمح اختار المخرج . عف عدسة الكاميرا

".  ؿ الجسدبدم"لفيممو المشكؽ 
Double bill-   كفي الكاليات المتحدةdouble feature-  (عرض مزدكج :) مازاؿ

ىذا المصطمح مطبقان إلى اآلف في دكر السينما التي تقدـ عركضان مختمفة في مكسـ 
فالعرض المزدكج ىك عرض سينمائي لفيمميف في صاالت العرض بقيمة تذكرة . كاحد
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المتحدة راجت ىذه الطريقة خبلؿ فترة الرككد  ففي الكاليات. دخكؿ فيمـ كاحد
االقتصادم كارتفاع معدؿ البطالة ثـ ما لبثت أف تحكلت إلى عممية عادية في 

مصطمح آخر أقؿ : Double eight. األربعينيات ثـ أخذت باالنحدار في الخمسينيات
طريقة : (التعريض المزدكج) Double exposure. ممـ ٖشيكعان لئلشارة إلى أفبلـ عيار 

إلنتاج صكرتيف في آف كاحد خبلؿ تعريض الفيمـ نفسو لمضكء كبمستكل منخفض 
لكف ىذه الطريقة باتت اآلف عتيقة الطراز كغير . لمحيمكلة دكف التعريض الزائد

كادر أك إطار فيمـ بحجـ (: كادر أك إطار الصكرة المزدكج) Double frame. مستعممة
 Double. بعض أنظمة الشاشة العريضة مضاعؼ عف الحجـ األصمي يستعمؿ في

framing (التأطير المضاعؼ :) طريقة لطباعة أك نسخ كؿ كادر مرتيف مما يكلد مؤثر
: Double key lighting. حركة بطيئة جدان أقؿ مف بطئ الحركة الناتج عف التدكير الزائد

نظاـ ) Double pass system. إنارة جزئيف مف المشيد بكاسطة نظاـ اإلضاءة األساسي
نكع مف المؤثرات البصرية التي تعتمد عمى الرسـ المباشر فكؽ (: العبكر المضاعؼ

فيمـ تصكير خاـ لو ثقكب (: فيمـ تصكير بثقكب مزدكجة) Double perf stock. السميكليد
 Double take. في كبل جانبيو يستعمؿ في الكاميرات المزكدة بمحرؾ زكجي المسننات

في األفبلـ الككميدية، أسمكب قديـ يعرض نظرة ىادئة إلى شيء  (آ(: )لقطة مزدكجة)
أك جسـ معيف كاالبتعاد المشكش عنو ثـ االلتفاؼ المفاجئ بنكع مف الدىشة أك الذىكؿ 

أحد العيكب التي تحدث أثناء تنفيذ المكنتاج حيث يظير جزء مف ( ب)أك الرعب؛ 
 .مقصكد بيف لقطتيفالحدث مكرر مرتيف كالسبب يعكد إلى االختبلط غير اؿ

Dougal  

كاقي "اسـ ييطمقو أحيانان الفنيكف السينمائيكف كالتمفزيكنيكف في بريطانيا عمى 
الذم يشبو كـ القميص في شكمو العاـ كيستعمؿ في تغطية أك تغميؼ " الرياح

تذكرنا تسمية ىذا . الميكركفكف خبلؿ التصكير خارج االستكديك لحجب الضجيج
الشكؿ األسطكاني كالشعر األشعث الذم يظير في برنامج  مذ" دكغاؿ"الكاقي بكمب 

".  الدٌكار السحرم"األطفاؿ لمدمى المتحركة 
down shot  

. لقطة مأخكذة باتجاه األسفؿ لتصكير جسـ ما أك حدث ما: لقطة سفمية
down time 
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فترة انقطاع أك تكقؼ خبلؿ اإلنتاج تحدث نتيجة حصكؿ خمؿ أك : فترة تكقؼ
لمعدات أك غيرىا مف األسباب القاىرة التي تككف كراء ىذا التأخير في عطؿ في ا

.  متابعة العمؿ
dowser  

األداة التي تقطع شعاع الضكء الصادر عف ضكء كشاؼ أك جياز العرض 
. عند تبديؿ بكرات الفيمـ

dream balloon  

دائرة صغيرة أك شكؿ بيضكم صغير يحـك حكؿ رأس : بالكف األحبلـ
. رض األحبلـ أك الخياؿ أياـ السينما الصامتةالشخصية لع

dress  

مساعد ) Dresser. يجيز مكقع التصكير باألثاث كغيره مف قطع الديككر البلزمة
 Dress(. كما في المسرح)الفني الذم يساعد الممثميف عمى ارتداء مبلبسيـ (: المباس

rehearsal (تدريب تمثيمي بالمباس الكامؿ :)س كاألزياء في تمثيؿ مشيد تدريب بكامؿ المبا
يجرم (. عمى العكس مف المسرح حيث يككف ىكذا تدريب لمعمؿ المسرحي بأكممو)معيف 

. ىذا التدريب عادة قبؿ الشركع بالتصكير بفترة كجيزة فقط
drive  

آلية محرؾ الكاميرا التي تقـك بتمقيـ فيمـ التصكير إلى مكانو المخصص داخؿ 
. الكاميرا

Drive - by shot  

تقـك بتصكيرىا ( عادة في حالة السككف)لقطة لجسـ أك شخص أك منظر 
. مركبة متحركة لدل مركرىا أماـ تمؾ األجساـ

Drive - in  

نكع مف السينما الخارجية حيث تكضع الشاشة في مكاف : السينما المكشكفة
مكشكؼ في العراء يتابع المشاىدكف الفيمـ المعركض عمييا مف داخؿ سياراتيـ 

تكقفة أماـ تمؾ الشاشة، لكف الرؤية في ىذه الحالة ال تتسـ بالكضكح كخاصة في الـ
بريطانيا بسبب سكء األحكاؿ الجكية مف جية، كقمة تكفر السيارات لدل عمـك الناس 

أما في الكاليات المتحدة فإف ىذا النكع مف صاالت السينما . مف جية أخرل
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يدخؿ . كأكاسط الستينيات ُْٓٗدة بيف المكشكفة كاف رائجان جدان في الفترة الممت
المشاىدكف بسياراتيـ إلى مرآب مكشكؼ كيستأجركف عادة مكبرات صكتية صغيرة 

كمف أشير . بشكؿ إفرادم لسماع الصكت أثناء متابعة العرض عمى شاشة عمبلقة
الصكر التي تعرض السينما المكشكفة كردت في أفبلـ الرسـك المتحركة، كمنيا عمى 

عائمة "ص في قائمة أسماء العامميف بالمسمسؿ الكرتكني الشيير كجو الخصك
ذك الياقة الزرقاء مصطحبان ( فريد فمينستكف)، حيث يظير رجؿ الكيؼ "فمينستكف

ىذا ". الكحش"عائمتو إلى سينما مكشكفة مف العصر الحجرم لمشاىدة فيمـ بعنكاف 
كمف الجدير . ستينياتالمثاؿ خير دليؿ عمى ركاج السينما المكشكفة في أكائؿ اؿ

بالذكر أف السينما المكشكفة اتبعت األسمكب نفسو الذم كانت تتبعو المطاعـ 
أما دكر السينما المكشكفة المتبقية في زمننا الحالي . المكشكفة في الكاليات المتحدة

فقد استحكذت عمييا عمى ما يبدك عبر السنكات القميمة الماضية األفبلـ اإلباحية 
ؼ كخصكصان أفبلـ الرعب التي تتناكؿ العنؼ الفظيع المرتكب بحؽ كأفبلـ العف

لبلطبلع عمى مزيد مف التفاصيؿ حكؿ . المراىقات الجميبلت عمى يد السفاحيف
جك بكب )بقمـ " جك بكب يرتاد السينما المكشكفة"المكضكع، يمكف مراجعة كتاب 

 (.بريغز
drop 

المستعممة بكثرة في ( لفيةستارة خ) back-dropاختصار عبارة : ستارة خمفية
العركض المسرحية، كىي عبارة عف ستارة كبيرة جدان مزكدة برسـك لمناظر طبيعية 

يشير قامكس أكسفكرد . تػيعٌمؽ خمؼ قطع الديككر أك في الجزء الخمفي مف االستكديك
لممصطمحات المسرحية بأف استعماؿ ىذه الستائر ظير ألكؿ مرة حكالي عاـ 

َُٔٗ .
drop shadow 

طريقة تشبو الطرائؽ المتبعة في الطباعة كاألعماؿ التصكيرية : ظؿ البركز
حيث تظير الحركؼ في قائمة أسماء العامميف بالفيمـ أك في التعميؽ المرافؽ لمصكر 

بارزة بشكؿ كاضح مع ظؿ خفيؼ ليذه الحركؼ، مما يضفي عمييا أثر البعد 
. الثبلثي

dry box 



 -144- 

تصكير المعالج بغرض تجفيفو بعد غسيمو عبكة دافئة يكضع فييا فيمـ اؿ
تككف أحيانان تمؾ العبكات الدافئة . بالمحاليؿ الكيميائية المستخدمة في تظيير األفبلـ

. مكجكدة داخؿ آالت التحميض، كبالتحديد في المرحمة النيائية مف معالجة الفيمـ
dry run 

. تدريب فني لحركات الكاميرا إما بكجكد الممثميف أك غيابيـ
dual role 

ظيكر ممثؿ كاحد في دكريف ضمف الفيمـ ذاتو كخصكصان في : الدكر المزدكج
فعمى سبيؿ المثاؿ، نجد . األفبلـ الدرامية أك الككميدية التي تظير األشخاص التكأـ

أعماؿ "كمجمكعتيف مف الفئراف في المدينة كالريؼ في ( ليمي تكمميف)ك( بيت ميدلر)
كشقيقيف صالح ( ماثيك مكديف)؛ ك(جيـ أبرامز)صنع  ، كىك فيمـ كرتكني مف"كبيرة

(. آلف ركدكلؼ)لػ " االعتداؿ الربيعي"كطالح في فيمـ 
dub (dubbing,  postdubbing) 

( ُ: )في سياؽ إعادة تسجيؿ األفبلـ(: الدكببلج)يعيد تسجيؿ الصكت 
كالحكار كالجك  -بشكؿ عاـ يضيؼ عناصر جديدة عمى التسجيؿ الصكتي لمفيمـ 

يضيؼ حكاران مسجبلن كخصكصان ( ِ)بعد إنجاز التصكير؛  –لعاـ كالمؤثرات ا
عند استبداؿ الحكار بالمغة اإلنكميزية بدالن مف الحكار األصمي المسجؿ بمغة 

مختزؿ ( dub)يشير ممحؽ قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف فعؿ . أجنبية
. كىي فكرة معقكلة جدان   –(يؤدم عمبلن مزدكجان؛ يضاعؼ( )to double)عف فعؿ 

لئلشارة إلى إعادة ( dub)فعؿ  ُِٗٗاستخدمت صحيفة نيكيكرؾ تايمز عاـ 
التسجيؿ الصكتي مف فيمـ آلخر، بينما يعٌرؼ نص سينمائي مطبكع نشر عاـ 

كطريقة لمضاعفة الصكت عمى الشاشة بعد تصكير ( "dubbing)كممة  َُّٗ
أجنبي استػيبدؿ فيو الحكار بحكار  نسخة عف فيمـ: Dubbed version." الصكرة

يشير ممحؽ )ناطؽ بالمغة اإلنكميزية بدالن مف الترجمة المضافة عمى الفيمـ 
كتجدر اإلشارة (. ُّٖٗقامكس أكسفكرد إلى استعماؿ ذلؾ المصطمح منذ عاـ 

في ىذا الصدد إلى أف األثر الناجـ عف إعادة التسجيؿ الصكتي بمغة أخرل يبدك 
الجياز : Dubber. صفت عممية إعادة التسجيؿ الصكتي بالدقةسخيفان ميما ات

 ,dubbing stageأك ) Dubbing room. المستعمؿ في إعادة التسجيؿ الصكتي

dubbing studio, dubbing theater :) الغرفة التي يجرم فييا إعادة التسجيؿ
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 الجمسة التي يسجؿ فييا الممثمكف الحكار قبؿ: Dubbing session. الصكتي
 (.loopingانظر )تصكير المشيد 

Dufyacolor  

إلضافة األلكاف التي انتشرت في الثبلثينيات لكف " دكفياككلكر"عممية 
العمؿ بيا تكقؼ ألف األلكاف المضافة عمى الصكر بكاسطة ىذه الطريقة كانت 

ىذه الطريقة تمبية لرغبة المشاىديف في فيمميف ( ىمفرم جينغنز)اتبع . داكنة جدان 
المعركؼ  ( –ُّٖٗ" )تصميـ لمربيع"ك( ُّٗٗ" )الحصاد اإلنكميزم"يف قصير

الذم تضمف عرضان ألحدث تصاميـ األزياء مف  " –تصميـ األزياء"أيضان بعنكاف 
كقد قاـ المعيد السينمائي البريطاني (. نكرماف ىارتنؿ)ابتكار مصمـ األزياء 

. قريبة بإعادة إصدار ىذيف الفيمميف بنسختيف جديدتيف منذ فترة
dump tanks (أو spill tanks) 

خزانات ماء ضخمة تستعمؿ لخمؽ المؤثرات كالفيضانات كالسيكؿ كالبحر 
اليائج كما شابو، كذلؾ بالتصكير مف مدل قريب لدل تحرير الماء كتدفقو مف تمؾ 

. الخزانات
Dunning process 

 طريقة بدائية نسبيان في تصكير الممثميف عمى خمفية متحركة جرل
. سي)التي ابتكرىا  " –دنينغ"كبعبارة أخرل، فإف عممية . تصكيرىا في مكاف آخر

ىي النمكذج األكلي مف عممية الرسـ المباشر  –في العشرينيات ( دكدج دنينغ
عمى " دنينغ"اعتمدت طريقة . عمى نيجاتيؼ الفيمـ بيدؼ خمؽ المؤثرات البصرية
لذلؾ لـ تتبلءـ مع األفبلـ فصؿ الخمفية عف المقدمة بكاسطة أضكاء ممكنة 

.  الممكنة التي تطكرت في فترة الحقة
dupe (أو dupe negative,  duplicate negative) 

نسخة ثانية عف نيجاتيؼ الفيمـ األصمي كالكامؿ يتـ صنعيا إما ( ُ)
تحسبان ألم تمؼ محتمؿ قد يصيب النسخة األصمية أك إلنجاز طبع نسخة الفيمـ 

كيطمؽ عمى ىذه النسخة أحيانان اسـ . ة طابعات في آف كاحدالمكتمؿ بكاسطة عد
(interdupe) يشير ىذا المصطمح أيضان إلى صنع نسخة عف لقطة كاحدة ( ِ)؛

أك عدة لقطات بغرض إجراء إحداث المؤثرات المختمفة عمييا بما في ذلؾ قائمة 
. ا شابوأسماء لعامميف بالفيمـ بطريقة الصكر المطبكعة فكؽ بعضيا البعض أك ـ 10م -السينما الناطقة   
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dutch angle 

صكرة تتميز بميبلف شديد نحك اليسار أك اليميف كذلؾ : الزاكية اليكلندية
إف أصؿ ىذا . عف طريؽ نقؿ الكاميرا مف محاكرىا األفقية كالعمكدية المعتادة

المصطمح غير مؤكد لكنو عمى األرجح يتعمؽ باالستعماالت الميينة ليذا 
باكات العسكرية بيف بريطانيا كىكلندا في المصطمح الذم ظير خبلؿ فترة االشت

القرف السابع عشر، كخصكصان ما ينطكم عميو مف ذـٌ لميكلندييف كاتياميـ بشرب 
الشجاعة التي تكلدىا حالة ) Dutch courageالكحكؿ حتى الثمالة مثؿ التعبير 

يبدك أف أمريكا قد نقمت كؿ التحامؿ حيث جرت صياغة عدد كبير مف (. الثمالة
 inطمحات الدالة عمى االزدراء كالتحقير مف المغة اليكلندية، كمصطمح المص

Dutch (مكضع الخزم؛ مخز) ؛to do a Dutch (ييجر؛ يفٌر؛ ينتحر .) لذلؾ فإف
الزاكية اليكلندية ىي المقطة التي تظير اإلنساف الثمؿ الذم يجد صعكبة في 

لية ميبلف الكاميرا كما أف عـ. البقاء أك المحافظة عمى كضعية عمكدية صحيحة
. cantingبيذه الطريقة ييطمؽ عمييا أيضان 

Dystraflex 

االسـ التجارم لنظاـ تحكـ بالحركة، أم النظاـ القادر ": ديسترافميكس"نظاـ 
عمى تكرار حركات المشيد كالمقطات كغالبان ما يستخدـ ىذا النظاـ مع النماذج 

كفريقو العامؿ في شركة المؤثرات ( تراجكف ديكس" )ديسترافميكس"ابتكر نظاـ . المصغرة
كقد تـ اتباع ىذا النظاـ ألكؿ مرة في فيمـ ". أنترناشيكناؿ اليت آند ماجيؾ"الخاصة 
(. ُٕٕٗ" )حرب النجـك( "جكرج لككا)المخرج 

Dynalens 

االسـ التجارم ألداة يمكف تركيبيا أماـ العدسة لتجنب االىتزاز في لقطات 
.  الزكـك أك ما شابو

Dynamation 

المكلكد عاـ ( رام ىاريياكزف)االسـ الذم صاغو صانع الرسـك المتحركة 
مف أجؿ عممية إدخاؿ النماذج المصغرة مع األحداث الحية كالتي استخدمت  َُِٗ

(. ُٖٓٗ" )رحمة سندباد السابعة"لممرة األكلى في فيمـ 
dynamic cutting 
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نفيذ القطع أك المكنتاج أسمكب متعجؿ كغير منتظـ في ت: القطع الديناميكي
يمكف مبلحظتو بسيكلة عمى العكس مف المكنتاج المتكاصؿ الذم يتميز بتتابعو 

حيث يربط الصكر مف مصادر مختمفة مع بعضيا  –الركائي أك المنطقي لؤلحداث 
البعض، مما يؤدم إلى إحداث مؤثرات درامية قكية أك مؤثرات مرئية متميزة كليس 

. فة السرد الركائي المنتظـمجرد مكنتاج يقـك بكظي
dynamic frame 

في ( سيرغي أيزنشتايف)مصطمح صاغو : كادر الصكرة الديناميكي
 َُّٗأيمكؿ  ُٕالتي ألقاىا في ىكليككد بتاريخ " المربع الديناميكي"محاضرة 

نيشرت ىذه . أماـ الدائرة الفنية التابعة ألكاديمية عمـك كفنكف الصكر المتحركة
 ِكالعدد ( ُُّٗآذار ) ُ، العدد (ٖ)، المجمد "كمكس أب"لة المحاضرة في مج

مؤلفات "ثـ أعيد نشرىا مع تعديؿ طفيؼ في كتاب حمؿ عنكاف ( ُُّٗحزيراف )
يمكف (. ُٖٖٗ( )ريتشارد تايمكر)الذم تكلى تحريره " ُّْٗ-ُِِٗأيزنشتايف 

ت االحتماال"في ىذا الصدد بأف ( أيزنشتايف)تمخيص المكضكع الذم اقترحو 
لمسينما قد شيٌمت حركتيا لمدة ثبلثة عقكد مف الزمف بسبب االلتزاـ " التركيبية

األعمى باإلطار أك الكادر المستطيؿ األفقي لمصكرة مع أف الشكؿ المثالي 
لصكرة الفيمـ كاف يتمثؿ فعميان في الشكؿ المربع، كبأف ىذا المربع ينبغي أف يككف 

يكفر الفرصة مف خبلؿ أبعاده  -نشتايفحسبما يفيد أيز –ديناميكيان، أم أنو 
إلحداث أثر مميز خبلؿ العرض بكجكد عظمة مطمقة في كؿ شكؿ مف أشكاؿ 

دخؿ مصطمح ." )حدكد الصكرة التي يمكف اإلحساس بيا أك إدراكيا ىندسيان 
dynamic  إلى المغة اإلنكميزية في بداية القرف التاسع عشر ضمف مجاؿ عمـك
الشيء المتعمؽ بالقكة التي "، حيث انطكل عمى معنى (عمـك الحركة)الميكانيكا 
يشير ( حركي) dynamicكفي أكاخر القرف التاسع أصبح مصطمح . تكلد الحركة

مشتقة مف الفرنسية  dynamic، عممان بأف كممة (ساكف) staticإلى عكس كممة 
dynamique  كاليكنانيةdynamikos (قكم .) ( –أيزنشتايف)إف المعنى الذم قصده 

ىك أنو ينبغي عمى  –مع أف تعابيره المستخدمة قد تبدك أحيانان مستترة المعنى 
صانعي األفبلـ أف يتمكنكا مف تبديؿ حجـ كشكؿ صكرىـ كي تتبلءـ مع 

لـ تيرع إلى " أكاديمية عمـك كفنكف الصكر المتحركة"لكف . مكاضيعيا األصمية
ـ مف كجكد بعض اعتناؽ المقترحات التي طرحيا المخرج السكفيتي بالرغ
كلعؿ مف أبرز . َُّٗالتجارب القميمة في مجاؿ اإلطار الديناميكي منذ عاـ 
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. غميف آلفي جي)الذم صنعو " الباب في الجدار"ىذه النماذج التجريبية كاف فيمـ 
برعاية صندكؽ السينما التجريبية التابع لممعيد السينمائي  ُٓٓٗعاـ .( آر

مف تبديؿ حجـ كشكؿ الصكر التي ( لفيآ)كبالفعؿ فقد تمكف . البريطاني
قادر عمى حذؼ األجزاء غير المرغكبة " فيمـ غبلفي"استعمميا مف خبلؿ استنباط 

. مف كادر الصكرة أثناء طبعيا عمى النسخة األصمية مف الفيمـ
dynamic range 

االختبلؼ بيف أخفض كأعمى نقاط النظاـ الصكتي في : المدل الديناميكي
 .لصكتيعممية التسجيؿ ا
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Eady levy 

خطة كانت متبعة سابقان لجمع األمكاؿ مف : لمسينما البريطانية" إيدم"صندكؽ 
صندكؽ اإلنتاج السينمائي "أجؿ السينما البريطانية كيطمؽ عمييا أيضان اسـ 

، كىك أحد مسؤكلي (كيمفريد إيدم)جاءت تسمية ىذه الخطة مف السير ". البريطاني
، ثـ أصبحت َُٓٗة البريطانية عممان بأنيا أنشئت عمى أساس طكعي عاـ الخزاف

كانت ىذه الخطة في ". مرسـك األفبلـ السينمائية"بمكجب شركط  ُٕٓٗإلزامية عاـ 
غاية البساطة حيث اعتمدت عمى حسـ نسبة مئكية مف عائدات شباؾ التذاكر في 

ب الجمركية مف خبلؿ تسميميا السينما البريطانية كذلؾ عف طريؽ ىيئة جباية الضرائ
لتمؾ المبالغ إلى ككالة الصندكؽ السينمائي البريطاني التي بدكرىا تكزع ىذا الماؿ 

. عمى صانعي األفبلـ كفقان لممكاسب التي يحققكىا عمى المستكل المحمي
Ealing  

، كما ىك معمـك بالنسبة لمعظـ المشاىديف البريطانييف "فيمـ إيمينغ"تشير عبارة 
رىـ أيضان، إلى أكثر األفبلـ السينمائية المحببة التي كانت تنتج في استكديكىات كغي

ثـ امتد ) ُِٓٗإلى  ُُّٗالسينمائية في غرب لندف في الفترة الممتدة مف ( إيمينغ)
كقد ضمت ىذه "(. باينككد"ىذا اإلنتاج لبضع سنكات أخرل كلكف في استكديكىات 

ـ الككميدية غير المألكفة التي رصدت أحداثان غريبة األفبلـ المتميزة مجمكعة مف األفبل
( ُُٓٗ -تشارلز كريشتكف " )سكاف ىضبة الفندر: "تقع ضمف ظركؼ عادية جدان 

" السيدات القاتبلت"ك( ُُٓٗ –ىنرم ككرنيمياس  " )جكاز سفر إلى بيميميشك"ك
ديكىات شييدت ىذه االستك. كغيرىا مف األفبلـ الرائعة( ُٓٓٗ –الكسندر ماكندريؾ )

التي تخصصت بادئ األمر " الشركة المتحدة لمصكر الناطقة"عمى يد شركة تدعى 
باألعماؿ اإلنتاجية ذات التكمفة العادية المكجية لمسكؽ المحمية كمنيا عدد مف األفبلـ 

( غراسي فيمدز)ك( جكرج فكرمبي)االستعراضية التي لعب فييا دكر البطكلة كؿ مف 
كلكف خبلؿ الحرب تحكلت استكديكىات . ييييف المعركفيفكغيرىـ مف الفنانيف الترؼ

أقرب "إلى إنتاج أفبلـ الحركة كاألفبلـ المخابراتية العسكرية كفيمـ ( إيمينغ)
( إيمينغ)ثـ استمرت استكديكىات (. ثكركلد ديكينسكف)لممخرج ( ُُْٗ")األنسباء

سككت "ثاؿ فيمـ بإصدار أفبلـ الحركة حتى بعد انقضاء الحرب، كمنيا عمى سبيؿ الـ
كلكف في ( ُِٓٗ" )البحر الذم ال يعرؼ الرحمة"ك( ُْٖٗ" )في القطب الجنكبي

ىي التي أكسبت  ُٓٓٗك  ُْٗٗالحقيقة إف األفبلـ الككميدية الصادرة بيف 
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إف تألؽ تمؾ األفبلـ كأسمكبيا . شيرة ستبقى حية في األذىاف( إيمينغ)استكديكىات 
الدقيؽ لفريؽ دائـ ( إيمينغ)إلى انتقاء استكديكىات المحمي المتميز يعكد بشكؿ عاـ 

عممان بأف  "( –كبلرؾ. بي. إم. تي"كمف أبرزىـ عمى اإلطبلؽ )كمنتظـ مف المؤلفيف 
كانت مأخكذة عف سيناريكىات أصمية مستميمة مف أحداث كاقعية ( إيمينغ)معظـ أفبلـ 

باإلضافة إلى عدد  –كلكف بشيء مف التصرؼ بما يناسب العمؿ السينمائي عمكمان 
(. ركبرت ىامر)ك( ماكيندريؾ)ك( كريشتكف)مف المخرجيف البلمعيف كاف مف أشيرىـ 

الذم تدكر أحداثو ( ُْٓٗ" )ميت الميؿ"إنتاج فيمـ ( إيمينغ)كما تكلت استكديكىات 
كبالرغـ مف كؿ تراكيب الفيمـ المتفاكتة إال أنو يحتكم عمى أكثر . حكؿ قصة أشباح
( ىامر)ة كالشاعرية التي أنتجتيا السينما البريطانية حيث تألؽ نجـ المشاىد المرعب

لكف الضائقات . في حمقتيف مف تمؾ السمسمة السينمائية الرائعة( ألبرتك كافالكانتي)ك
إف األبنية . ُٓٓٗالمالية التي ألٌمت بالشركة اضطرتيا لكقؼ نشاطيا اإلنتاجي عاـ 

قائمة حتى اآلف، عممان بأف ىيئة الػ ماتزاؿ ( إيمينغ)التي تضـ استكديكىات 
كماتزاؿ تديرىا حتى  ُِٓٗنقمت إلييا ممكية تمؾ االستكديكىات عاـ ." سي.بي.بي"

اآلف كلكف يبدك أف المعيد الكطني لمسينما كالتمفزيكف يتكجو حاليان إلى شراء ىذه 
. االستكديكىات

Eastman Color 

فيمـ تصكير مؤلؼ مف : ائيةلتمكيف األفبلـ السينـ" إيستماف ككلكر"نظاـ 
تميز ىذا . ُِٓٗألكؿ مرة عاـ " إيستماف ككداؾ"مجمكعة لكنية ثبلثية طرحتو شركة 

حيث سرعاف ما " تكنيككلكر"النظاـ بكمفتو البسيطة كمركنتو الفنية بالمقارنة مع نظاـ 
حٌؿ مكانو ليصبح النظاـ الممكف األساسي المعتمد في عالـ الصكر المتحركة، كقد 

عبر " إيستماف ككلكر"أت تحسينات كثيرة عمى مراحؿ عديدة عمى أفبلـ تصكير طر
تعٌد اآلف ىذه األفبلـ األكثر انتشاران في الكاليات المتحدة . العقكد األربعة الماضية

. كأكركبا
Eclair 

إكمير "االسـ التجارم المعتمد لكاميرات مف إنتاج شركة فرنسية تدعى 
ممـ بسيكلة حمميا نظران  ّٓتتميز ىذه الكاميرات مف عيار ". أنترناسيكناؿ ديفيكسيكف

كما تتميز تمؾ ". ّٓإيكمير كاليفمكس "لكزنيا الخفيؼ كعمى كجو الخصكص 
الكاميرات بأنيا كتيمة الصكت كال تصدر أم نكع مف أنكاع الضجيج، كمزكدة بمخزف 

سرعاف . قميمة فقطيحتكم عمى أفبلـ التصكير لو القدرة عمى تبديؿ األفبلـ خبلؿ ثكاف 
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ما تحكلت ىذه الكاميرات إلى أداة قيمة جدان في مجاؿ تصكير األفبلـ التسجيمية مع 
في " إكمير"التزامف الصكتي مع أف صانعي األفبلـ األكركبييف يستعممكف كاميرات 

. تصكير األفبلـ الركائية الطكيمة أيضان 
ECU 

( لقطة قريبة جدان :  extreme close-upانظر )
edge fog (أو edge flare) 

تعريض زائد لمضكء يحدث أحيانان دكف قصد عمى حكاؼ بكرة الفيمـ كالسبب 
في ذلؾ يعكد إلى تسرب الضكء داخؿ مخزف فيمـ التصكير الذم ال يككف باألصؿ 

انظر ) edge numbers. محكـ المؼ أك ألف عممية تمقيمو تجرم دكف اىتماـ أك أناة
key numbers  :؛ (ليميةاألرقاـ الدedge track : التسجيؿ الصكتي المكجكد عمى فيمـ

.  ممغنط
edgewax 

مطٌرم مؤلؼ مف شمع إيثميف ثبلثي الكمكر كالبارافيف يستعمؿ لحماية حكاؼ 
. الفيمـ خبلؿ تنفيذ المكنتاج أك أثناء العرض

edit,  editing 

ـ المفعكؿ مف بالبلتينية كىك اس edit-usكممة مشتقة مف : ينفذ المكنتاج؛ مكنتاج
edere (ينشر؛ يصدر) يحرر؛ ينشر عمبلن نفذه كاتب )، أما المعنى األدبي ليذه الكممة
تعني عممية تنفيذ . فقد دخؿ إلى المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف الثامف عشر( سابؽ

التحرير أك المكنتاج عمى الفيمـ إنتاج مجمكعة مف السرد الركائي البصرم أك الصكر 
بكاسطة عممية بسيطة تعتمد في أساسيا عمى جمع شرائط مف الفيمـ المظػىٌير المجازية 

ذا كاف األمر يتعمؽ بمكنتاج الفيديك فيذا يقتضي إدخاؿ أرقاـ إطارات أك ككادر ) كا 
ثـ تػينجز عممية تنفيذ المكنتاج أك التحرير بإضافة كدمج (. الصكر إلى الككمبيكتر

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأف . ةالتسجيؿ الصكتي إلى الصكر المستحدث
السينما يعكد تاريخو إلى مجاؿ في ( ينفذ مكنتاج ؛يحرر) editأكؿ استعماؿ لفعؿ 

الفيمـ ىي ( مكنتاج)إف عممية تحرير ": "مجمة العمـك األمريكية"حيث ذكرت  ُُٕٗ
أكسفكرد كمع أف قامكس ." التصكيرمختبر أكثر المراحؿ المثيرة لبلىتماـ في عمؿ 

أشار إلى أف العمؿ الرئيسي في المكنتاج السينمائي يتمثؿ في حذؼ المكاد غير 
المرغكب بيا لكف ىكذا تعريؼ ال يعٌد كاضحان تمامان كقد يككف مضمبلن بعض الشيء 
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يمكف أف  edit outأك  to editألنو يتناكؿ بالضبط استعماالن كاحدان فقط حيث أف الفعؿ 
. الفيمـ السينمائي" يختزؿ"أك " عة أك أكثر مف الفيمـ السينمائييزيؿ قط"يعني ببساطة 

فالمكنتاج يشبو في ". الحذؼ"لكف عمؿ أك فف المكنتاج ىك أكبر بكثير مف عممية 
بعض مراحمو عممية التأليؼ أك الكتابة كال يقتصر أيضان عمى خمؽ القصص فحسب، 

يتكلى تنفيذ المكنتاج . ائيكحدات العمؿ السينـ –إذا صح التعبير  –بؿ إنو يماثؿ 
مع أف التسمية األخيرة غير  cutterكأحيانان  editor" )المكنتير"شخص ييطمؽ عميو اسـ 

إلى " مجمة العمـك األمريكية"كما أشارت المقالة ذاتيا المنشكرة في (. شائعة أك متداكلة
ؿ المزدكج أك أف المكنتير  ىك عادة المخرج نفسو في األعماؿ الدرامية مع أف ىذا العـ

لكف تعريؼ الكممة الذم . الصفة المزدكجة باتت اآلف نادرة جدان في السينما التجارية
حيف عٌرؼ ( بركنيؿ)لمؤلفو ( ُّٓٗ" )حرفة السينما"يتميز بالمكثكقية نجده في كتاب 

ىك الشخص الذم يقـك بالقطع كالتجميع كالتحرير كالمكنتاج : "المكنتير كما يمي
كفي يكمنا ىذا يعمؿ المكنتير جنبان إلى جنب ". م كضع عنكاف الفيمـكيساىـ أيضان ؼ

كمف بيف . مع المخرج كأحيانان مع المنتج أيضان، باإلضافة إلى مساعد مكنتير أك أكثر
أك  edit suiteأك  editing room)األدكات الرئيسية المتكفرة عادة في غرفة المكنتاج 

cutting room )إلضافة إلى طاكلة أك منضدة مكنتاج مثؿ الػ ىناؾ حاكيات متنكعة با
يبدأ تنفيذ . التي تساعد عمى مشاىدة الفيمـ كقطعو كجمعو( Steenbeck" )ستينبؾ"

مف ( النسخ اليكمية)المكنتاج عادة أثناء تصكير الفيمـ حيث تػيجمع النسخ المتعجمة 
ج بعدىا إلى المقطات المصكرة ضمف سمسبلت مشيدية قصيرة كمؤقتة ثـ ينتقؿ المكنتا

مرحمة التجميع التحضيرم لمفيمـ بأكممو كغالبان ما تككف تمؾ النسخة أطكؿ مف النسخة 
يمي تمؾ المرحمة مكنتاج دقيؽ ثـ مرحمة . المكتممة أك المنجزة عف الفيمـ قيد اإلنتاج

المكنتاج النيائي الذم يكافؽ عميو االستكديك حيث يصبح نيجاتيؼ الفيمـ متكامبلن مع 
إف ىذه القائمة المذككرة التي عرضنا فيو المعدات كاألدكات المستعممة . لبعضبعضو ا

في تنفيذ المكنتاج باإلضافة إلى المراحؿ التي ينفذ فييا تشير إلى صعكبة عمؿ 
كبالرغـ مف . المكنتاج كأسمكبو، كىك أمر كاف مكضكع تأليؼ العديد مف الكتب

السينما كالتي تتساكل في بعض الحاالت  المساىمة الكبيرة التي يقدميا المكنتير إلى
مع دكر المخرج في صنع الفيمـ، إال أف الشيرة التي يكتسبيا خارج نطاؽ صناعة 

شيمما )كمف االستثناءات النادرة ليذه القاعدة، ىناؾ . السينما نفسيا تكاد تككف معدكمة
لبلطبلع . موفي أفبل( مارتف سككرسيزم)، المكنتيرة المعتادة التي يعتمدىا (شكماخر
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عمى تحقيؽ مفصؿ حكؿ اإلىماؿ الذم يمقاه المكنتير عمى صعيد عمـك المشاىديف، 
" الحياة العممية لممكنتير السينمائي ستيكارت ماكميستر: بكرتريو رجؿ خفي"راجع كتاب 

(. دام فكغياف)لمؤلفو المكنتير ( ُّٖٗ -المعيد السينمائي البريطاني )
Editor’s sync  أكdead sync  أكeditorial sync : مرحمة ما بعد اإلنتاج التي يتـ

فييا مطابقة الصكت مع الصكرة في كؿ إطار أك كادر، كىي المرحمة التي تأتي 
االسـ التجارم لجياز تنفيذ : Editola. مباشرة قبؿ عممية الدمج أك المزج النيائية

دىا أيضان إال أنو بات المكنتاج انتشر استعمالو عمى نطاؽ كاسع في الثبلثينيات كما بع
. اآلف غير مستعمؿ أك باألحرل غير معركؼ

effects (FX) (أو special effects (SFX)) 

مف أكثر العناصر التي تعتمد عمى اإليياـ : المؤثرات أك المؤثرات الخاصة
الكسائؿ االنتقالية المتنكعة كتبلشي الصكر ( ُ: )كالخدع البصرية في مجاؿ السينما

الشاشة ليحؿ مكانيا صكرة أخرل، كتنفذ ىذه الكسائؿ في مرحمة ما بعد  بالتدريج عف
المناظر كاألحداث الخاصة التي تضاؼ بعد إنجاز تصكيرىا كمنيا عمى ( ِ)اإلنتاج؛ 

كإضافة )الكسائؿ الميكانيكية ( ّ)سبيؿ المثاؿ الرسـك المضافة عمى شريط التصكير؛ 
دـ المتفجرة كأقداـ الديناصكرات اآللية األعضاء الصناعية لمجسـ البشرم كأكياس اؿ

كممة . المستعممة أثناء التصكير بيدؼ خمؽ مناظر سحرية أك مرعبة..( كغيرىا 
effect (مؤثر؛ أثر ) مشتقة مفeffectus  بالبلتينية كفعؿofficere (يصكغ؛ ينجز .)

في  effectدخمت تمؾ المفردة إلى المغة اإلنكميزية بكاسطة الكممة الفرنسية القديمة 
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف استعماؿ ىذا . أكاخر القرف الرابع عشر

. ُُُٗكفي السينما في بداية  ُُٖٖالمصطمح في المسرح ظير عاـ 
Effect film (فيمـ المؤثرات :) فيمـ ركائي يعتمد بالدرجة األكلى عمى المؤثرات

مرشح ) effects filterشباؾ التذاكر؛ الخاصة مف أجؿ كسب المبالغ الكبيرة عمى 
أم مرشح بصرم يستعمؿ إلحداث مظير اصطناعي في الصكرة المنتجة، (: مؤثرات

المستعمؿ في إحداث أثر جك الميؿ مع أف التصكير يجرم ( day for night)مثؿ مرشح 
جياز عرض أمامي أك خمفي (: جياز عرض المؤثرات) effects projectorفي النيار؛ 

القناة التي (: مسار المؤثرات) effects trackؿ في مشاىد المؤثرات الخاصة؛ يستعـ
تحتكم عمى المؤثرات الصكتية مف أجؿ إضافتيا خبلؿ عممية إعادة التسجيؿ الصكتي 

ضافتو عمى الصكر . كا 
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EHS 

تؤخذ مف مكاف يرتفع ( لقطة عالية جدان )  Extreme High Shotاختصار عبارة 
. المادة المصكَّرةارتفاعان كبيران عف 

EI 

كىك عكس مصطمح ( فيمـ التصكير متجيان نحك الداخؿ) emulsion inاختصار 
emulsion out (EO) (فيمـ التصكير متجيان نحك الخارج :) مصطمحاف يشيراف إلى

. االتجاه الذم يتـ فيو لٌؼ شريط التصكير حكؿ بكرة الفيمـ
Eight - ball,  eight - ball microphone 

. كفكف يستعمؿ في المؤثرات الصكتية أك في تسجيؿ األصكات الفرديةميكر
تعكد ىذه التسمية إلى الشبو الذم يحممو ذلؾ الميكركفكف بالكرة السكداء في لعبة 

.  البمياردك
Eight - millimetre,  8mm 

قبؿ ظيكر أشكاؿ التصكير بتكنكلكجيا الفيديك التي تعٌد رخيصة نسبيان : ممـ ٖفيمـ 
 ُٓٔٗممـ ىي األفبلـ الشائعة في أعماؿ التصكير المنزلي كخصكصان بعد  ٖأفبلـ كانت 

الذم تميز بثقكب أصغر عمى جكانب   –Super-8حيث كاف النمط القياسي المستعمؿ ىك 
ممـ  ٖكمع أف أفبلـ . فيمـ التصكير ما يؤدم إلى الحصكؿ عمى كادر أكسع لمصكرة

كانت قيد االستعماؿ عبر السنكات  Super-8أفبلـ أصبحت اآلف جزءان مف الماضي، إال أف 
القميمة الماضية مف جانب عدد مف صانعي األفبلـ المتمرسيف ليس بيدؼ إحداث أثر 

مشاىد ككأنيا مصكرة عمى طريقة التصكير المنزلي ضمف األفبلـ الركائية فحسب، بؿ مف 
ممـ أك  ُٔكبيرىا إلى أجؿ ألكانيا المتميزة كتحبب الصكر أيضان كخصكصان عندما يجرم ت

استعمؿ ( ديريؾ جارماف)مف المعركؼ أف الراحؿ . ممـ، ناىيؾ عف أسعارىا الزىيدة ّٓ
كما اتبع األسمكب نفسو " المحادثة المبلئكية"ممـ في بعض أفبلمو السيما فيمـ  ٖأفبلـ 

(. بكؿ كككس)المخرج األسترالي 
EK 

ان عمى أية نسخة فيمـ ، كىك المصطمح المطبؽ حاليEastman Kodakاختصار 
. مطبكعة مباشرة عف النيجاتيؼ األصمي، كىذا ما يجعؿ نسخة الفيمـ عالية الجكدة
Ektachrome 
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ممـ ذك تبايف منخفض طرحتو شركة  ُٔفيمـ تصكير ممكف ": إيكتاكرـك"أفبلـ 
تستعمؿ ىذه (. ككداكرـك)كبديؿ ألفبلـ  ُٖٓٗفي األسكاؽ عاـ ( إيستماف ككلكر)

. لدرجة األكلى مف طبع نسخ األفبلـاألفبلـ با
electric department 

طاقـ الفنييف المسؤكليف عف كافة األعماؿ الكيربائية خبلؿ التصكير كخصكصان 
كيطمؽ عمى أعضاء ىذا الفريؽ اسـ الكيربائييف أك فنيي الكيرباء، . أعماؿ اإلضاءة

نيي الكيرباء ييعرؼ باسـ بينما مساعد رئيس ؼ gafferأما رئيس الطاقـ ييطمؽ عميو اسـ 
best boy  .

electronic press kit (EPK) 

ضمف عادة بعض المشاىد أك تفيمـ فيديك تسجيمي قصير عف الفيمـ الركائي م
المقطات مف النسخة المكتممة ليذا الفيمـ الركائي، كييصدر عادة لؤلكساط الصحفية 

( press kitانظر . )كالتمفزيكف بغرض التركيج
electroprinting 

عممية نقؿ الصكت مباشرة مف التسجيؿ الصكتي المغنطيسي : الطبع اإللكتركني
. األصمي إلى نسخة إصدار الفيمـ بدالن مف طبع التسجيؿ الصكتي المرئي األصمي
Elemack dolly 

( spider dollyانظر )
elevator 

ينتج  دعامة تعمؿ عمى تحريؾ الكاميرا عمكديان باتجاه األعمى أك األسفؿ مما
(. elevator shot" )لقطة المصعد"عنيا لقطة تػيعرؼ باسـ 

ellipsoidal spot 

ضكء كشاؼ عمى شكؿ مجسـ القطع الناقص يستخدـ عدسات قطع ناقص مف 
. أجؿ إحداث شعاع ضكئي حاد جدان 

elliptical cutting 

. أسمكب سريع في المكنتاج كأحيانان يبدك مربكان بعض الشيء: مكنتاج الحذؼ
تمد ىذا األسمكب عمى إىماؿ معظـ أك كؿ الكسائؿ االنتقالية التي تؤٌمف عادة يع

. انسياب المقطات دكف ثغرات أك انقطاعات مرئية
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ELR 

( loopانظر (. )االستبداؿ الخطي اإللكتركني) Electronic Line Replacementاختصار 
ELS 

( extreme long shotانظر (. )لقطة بعيدة جدان ) extreme long shotاختصار 
EMI 

عندما  ُٗٔٗمجاؿ اإلنتاج السينمائي بعد عاـ  دخمتالشركة البريطانية التي 
كفي عاـ ". إلسترم"، كىي الشركة المالكة الستكديكىات "أسكشييتد بريتيش"اشترت 
باعت الشركة  ُٖٔٗكلكف بحمكؿ " آم.إـ.إم-ثكرف"ديمجت الشركتاف في  ُٕٗٗ

". كانكف"عة شركات أعماليا السينمائية إلى مجمك
Empire 

مجمة سينمائية بريطانية ليا شعبية كاسعة تأسست في ": إمباير"مجمة 
الثمانينيات كحازت عمى اىتماـ جيؿ الشباب مف عشاؽ السينما بشكؿ عاـ أكثر مف 

". صكت كصكرة"القراء المتخصصيف األكبر سنان ممف يشتركف عادة مجبلت مثؿ 
لمييب يبيف السبب الذم جعؿ العديد مف صاالت مف الكاضح أف عنكاف المجمة ا

، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ (اإلمبراطكرية" )إمباير"السينما البريطانية تتخذ لنفسيا اسـ 
انظر ". )مجمس إمباير لمتسكيؽ السينمائي"في ساحة ليشستر؛ " إمباير"سينما 

Crown Film Unit )
emulsion 

يطمى بيا سيميكليد فيمـ التصكير  الحساسة لمضكء التي الكيميائيةالطبقة 
استعممت ىذه الكممة منذ بدايات التصكير الضكئي أك الفكتكغرافي حيف . الخاـ
لقد انصب اىتمامي األكؿ : "َُْٖبقكلو عاـ ( ىيرشيؿ. دبميك.إؼ.جي)أشار 

عمى اكتشاؼ سائؿ أك مستحمب يمكف أف يرتبط بجكدة الحساسية المرغكبة مف 
حدة سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ الغمس أك التمرير فكؽ تمؾ خبلؿ تطبيقو لمرة كا

(: كمية المستحمب المنتجة في عممية كاحدة) Emulsion batch." المادة الكيميائية
بما أف كؿ عممية مف تمؾ . كمية المستحمب الناتجة خبلؿ فترة زمنية محددة

رقـ  العمميات ليا خكاصيا المختمفة نسبيان، تمجأ بعض الشركات إلى طباعة
عمى كؿ  –كىك عبارة عف رمز يشير إلى تركيبة كيميائية محددة  –المستحمب 
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عند (: كضعية المستحمب) emulsion positionبكرة مف أفبلـ التصكير الخاـ؛ 
استخداـ الفيمـ في جياز العرض كضعية أك مكاف الطبقة الحساسة مف الفيمـ 

جاه الذم ييػمٌػؼ فيو الفيمـ االت) A windففي . بالتناسب مع مصباح جياز العرض
تككف الطبقة ( عمى البكرة بإبقاء جانب المستحمب الحساس لمضكء باتجاه الخارج

االتجاه الذم ييػمٌػؼ فيو الفيمـ عمى ) B windالحساسة مكاجية لممصباح، أما في 
تككف الطبقة ( البكرة بإبقاء جانب المستحمب الحساس لمضكء باتجاه الداخؿ

(: سرعة أك حساسية فيمـ التصكير) emulsion speedة لمشاشة؛ الحساسة مكاجو
فالمستحمب ذك الحساسية أك السرعة . درجة استجابة المستحمب كحساسيتو لمضكء

ال فإف مستكل التعريض لمضكء  العالية يتناسب مع المحيط المعتـ أك الداكف كا 
ـ تككف مناسبة سيككف منخفضان عمى العكس مف السرعة أك الحساسية البطيئة لمفيؿ

لذلؾ فإف اختيار نكع المستحمب . لمتصكير في المحيط الذم ينيره ضكء ساطع
يساعد عمى تحديد جكدة الصكرة النيائية بما في ذلؾ تحبب الصكرة أك درجة 

. تشبعيا باأللكاف
end credits 

( قائمة أسماء العامميف بالفيمـ: creditsانظر )
end slate 

المستعمؿ لئلشارة إلى نياية مشيد معيف أثناء ( الكبلكيت)المكح الصغير 
. التصكير

enlargement printing 

انظر )عممية تكبير حجـ كادر أك إطار الصكرة : تكبير الصكرة عند الطبع
blow-up ) ممـ  ُٔ، كتكبيرىا عمى سبيؿ المثاؿ مف بصريةبكاسطة طابعة أك ناسخة

. ممـ ّٓإلى 
environmental sound 

. العاـ كجٌكهحقيقية المكجكدة في خمفية مكقع التصكير األصكات اؿ
epic 

مصطمح تناكلو عالـ السينما بمزيد مف التصرؼ كالمغاالة : فيمـ ممحمي
ففي السينما يحمؿ ىذا . عٌما اتبعو األدباء في مؤلفاتيـ كأعماليـ األدبية

ثو في فيمـ بتكاليؼ إنتاجية مرتفعة تجرم أحدا( ُ: )المصطمح المعاني التالية
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، أك أف يرصد الفيمـ "سبارتاككس"ك" كميكباترة"ك" بف ىير"العالـ القديـ، مثؿ فيمـ 
أم فيمـ بالشاشة ( ِ)؛ "ركب ركم"الممحمي أحداثان مف الماضي القريب، كفيمـ 

لكرنس "كصكالن إلى ( غانتسآبؿ )لممخرج " نابميكف"العريضة بدءان مف فيمـ 
( ستانمي ككبريؾ)لػ " ََُِكديسا الفضاء أ"كمف ( ديفيد ليف)لممخرج " العرب
، كىي أفبلـ ممحمية فكرية جديرة (فرانسيس فكرد ككبكال)لػ " القيامة اآلف"إلى 

باالحتراـ بما أف ىذا النمط مف األفبلـ يمقى إعجابان كبيران مف جماىير المشاىديف 
كما نجد . كليس مف الخبراء المتمكنيف المؤىميف إلطبلؽ األحكاـ النقدية الفنية

كممحمة متجسدة بالصكر في " ميبلد أمة"فيممو ( ألدكس ىكسمي)كيؼ يتناكؿ 
لكف نمط األفبلـ الممحمية ترسخ فعبلن حكالي  ُُٔٗآذار  ُٗرسالة مؤرخة في 

كتفيد أحد التعاريؼ غير المنطقية كالمكررة بمكاضع عديدة بأف . َُْٗعاـ 
(. شارلتكف ىيستكف)الفيمـ الممحمي ىك أم فيمـ مف بطكلة الممثؿ 

episode film 

مف عدة أفبلـ قصيرة غير مترابطة مع يتألؼ فيمـ " )بكرتمانتك"فيمـ ( ُ)
تتصؿ ىذه األفبلـ القصيرة مع بعضيا . بعضيا كيقـك بإخراجيا مخرجكف مختمفكف

فيمـ ركائي ( ِ)؛  (بكاسطة شخص أك شيء معيف يتكاجد في كؿ قصة مف الفيمـ
قصيرة إما متشابكة فيما بينيا أك مستقمة مف حيث  طكيؿ مؤلؼ مف عدة قصص

. دبميك. دم)لػ ( ُِٔٗ" )الحقد"المغزل يتكلى صنعو إما مخرج كاحد كفيمـ 
مسرح جاف رينكار "كفيمـ ( ركبرتك ركزيمميني)لػ ( ُْٔٗ" )بايزا"كفيمـ ( غريفيث
ـ كما ، أك يعمؿ عدد مف المخرجيف معان عمى صنع الفيؿ(جاف رينكار)لػ " الصغير

( غكدار)ك( ركزيمميني)مف إخراج ( ُِٔٗ" )ركغكباغ"ىك الحاؿ في فيمـ 
كأحيانان يككف ىناؾ نكع مف التفاكت الفني كالفيمـ (. غريغكريتي)ك( بازكليني)ك

 –كغيره  (ألبرتك كافالكانتي" )ميت الميؿ"بعنكاف " نغمإيؿ"الذم أنتجتو استكديكىات 
، أك البقاء ضمف الطراز القكطي (نغمؿاستكديكىات إم: Ealingانظر ). ُْٓٗ

كفيمـ ( ُْٔٗ –فريدريؾ فرانسيس " )منزؿ رعب الدكتكر تيرر"المرعب كفيمـ 
ستيفف " )منطقة الشفؽ"كفيمـ ( ُِٖٗ –ركميرك . جكرج آ" )العرض المرعب"

 (.ُْٗٗ" )تحضير األركاح"كفيمـ ( ُّٖٗ –سبيمبرغ ك جك دانتي كغيرىما 
EPK 

( electronic press kit, press kitانظر )
equalizer (EQ) 
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عممية تعديؿ المسارات الصكتية سكاء في التسجيؿ أك إعادة التسجيؿ أك المزج، 
كالمقصكد بذلؾ تغيير العبلقة بيف األصكات الخفيضة كالعميقة إلى أصكات الطبقة 

. العالية بغرض تحسيف جكدة الصكت
Equity 

كالكاليات ( ُِٗٗث تأسست عاـ حي)نقابة الممثميف في كؿ مف بريطانيا 
.  المتحدة األمريكية

erect image 

. صكرة قائمة الزاكية باتجاه اليميف
errors and omissions (E and O) 

نكع مف التأميف ييدؼ إلى حماية شركات اإلنتاج السينمائي كاالستكديكىات 
ضية الشييرة كما ىك الحاؿ في الؽ  -سكاء ضد تيمة انتحاؿ آراء كأعماؿ مؤلؼ آخر 

إيدم )ك" بارامكنت"ضد استكديكىات ( آرت بكشككلد)التي رفعيا الكاتب الفكاىي 
بأف ( بكشككلد)حيف ادعى " القدـك إلى أمريكا"حكؿ فيمـ ( أرسينيك ىكؿ)ك( رفيكـ

الفيمـ قد جرل إصداره دكف ذكر اسمو في قائمة العامميف بالفيمـ كعدـ اإلقرار بأنو 
. تيـ أخرل تتعمؽ بالقذؼ كالتشيير بشخصية ما، أك ما شابو صاحب فكرة الفيمـ؛ أك

escape film 

أم فيمـ عف عمميات كمحاكالت الفرار مف السجف أك مف معسكرات االعتقاؿ 
ثارة فيمـ . أك ما شابو مف " اليركب الكبير"مف أشير تمؾ األفبلـ كأكثرىا تشكيقان كا 

تكجد تحفتاف سينمائيتاف مف  كما(. ستيؼ ماككيف)كبطكلة ( جكف ستيرغز)إخراج 
" مكت المتيـ عند اليركب"ك( رينكار)مف إخراج " الكىـ الكبير: "نمط أفبلـ اليركب

(. بريسكف)مف إخراج 
Essanay  

شركة إنتاج سينمائي كانت مكجكدة سابقان  :لئلنتاج السينمائي "إيساني"شركة 
فبلـ الككميدية التي في الكاليات المتحدة كلـ يتبؽ مف ذكراىا اآلف سكل بعض األ

، كىي الفترة التي انتقمت فييا مينة ُُٔٗإلى  ُُٓٗمف ( تشارلي شابمف)أنتجت مع 
اسـ ". ميكتشكاؿ"كانضمامو إلى شركة " كيستكف"السينمائية مف استكديكىات ( شابمف)

( سبكر. جكرج ؾ)مأخكذ عف الحركؼ األكلية أللقاب مؤسسييا " إيساني"الشركة 
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حيف  ُُٕٗإلى  َُٕٗمارست ىذه الشركة نشاطيا مف (. سكفأندر. إـ. جي)ك
. بشرائيا كضميا إلييا" فيتاغراؼ"قامت شركة 

establish  

يقدـ لجميكر المشاىديف شخصية ما في الفيمـ أك مكاف معيف كيكضح ىكيتيما 
  establishing shot: كمف أكثر المصطمحات شيكعان المرتبطة بيذا الفعؿ.كطبيعتيما

لقطة بعيدة أك بعيدة جدان لمنظر عاـ لمدينة أك بناء أك منطقة في (: تعريؼلقطة اؿ)
البرارم يبدؤىا المكنتاج عادة لمتعريؼ بكؿ سمسمة مشيدية جديدة كالعرض عمى 

يبيف قامكس . المشاىديف المكاف الذم سيجرم في الحدث التالي إلى أف يتبدؿ المشيد
كانت في " لقطة التعريؼ"فييا مصطمح  أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأف أكؿ مرة كرد

كلكف يمكف القكؿ بأف استعماؿ ذلؾ ( ليندغريف)بقمـ ( ُْٖٗ" )فف السينما"كتاب 
. ُْٖٗالمصطمح يعكد إلى تاريخ يسبؽ 

Estar 

االسـ التجارم ألساس مادة البكليستر المستعممة عمى نطاؽ ": إيستار"مادة 
شعبية كبيرة نظران " إيستماف ككداؾ"ة اكتسبت ىذه المادة التي طكرتيا شرؾ. كاسع

. لفاعميتيا األكبر مف مكاد األساس المككنة مف الخبلت
Everyman  

دار سينما شيير في ىامبستيد كانت تعرض مخزكف كبير : "إيفريماف"سينما 
حيف استضافت  ُّّٗبدأت ىذه الشركة نشاطيا عاـ . مف األفبلـ في مكسـ كاحد
" قاعدة المعبة"لعدد مف األفبلـ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ  العركض البريطانية األكلى

كقد تمكنت ىذه (. فيغك)لػ ( ُّّٗ" )انعداـ حسف السمكؾ"ك( رينكار)لػ ( ُّّٗ)
السينما مف البقاء بالرغـ مف األكضاع االقتصادية المتردية التي قضت تقريبان عمى 

.  جميع دكر السينما المماثمة في تمؾ الفترة
exciter lamp  

مصباح صغير ذك تكىج عالي جدان يخترؽ التسجيؿ الصكتي المرئي في الفيمـ 
عند تشغيؿ التسجيؿ الصكتي أثناء عرض ( ب)تسجيؿ الصكت، أك ( آ)كذلؾ عند 

فالشكؿ الضكئي الناتج يتحكؿ إلى مكجات صكتية بكاسطة قارئ آلي لمصكت . الفيمـ
.  المرئي
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executive producer  

يراقب ( آ)الذم ( أك عدة أشخاص)شخص اؿييطمؽ عمى لقب : منتج منفذ
المشاريع السينمائية لممنتجيف الذيف يستخدميـ استكديك أك شركة إنتاج سينمائي معينة، 

المسؤكؿ عف تمكيؿ فيمـ بشكؿ مباشر أك جمع الماؿ البلـز لصنع ىذا الفيمـ ( ب)أك 
. يد التنفيذكمف ثـ تخصيص تمؾ األمكاؿ بيدؼ إنجاز العمؿ السينمائي ؽ

exhibition  

الكممة . عرض الفيمـ السينمائي لمجميكر بغرض تحقيؽ األرباح بشكؿ عاـ
أما أشكاؿ (. يعرض؛ يقٌدـ( )exhibere)كمف فعؿ ( -exhibit)مشتقة مف البلتينية 

. كصيغ ىذا الفعؿ فقد دخمت إلى المغة اإلنكميزية منذ أكاخر القرف السادس عشر
exhibitor  

الشخص أك األشخاص الذيف يتكلكف عرض األفبلـ السينمائية؛ : ضالعار( ُ)
. دار السينما التي تعرض فييا األفبلـ( أحيانان ( )ِ)

expanded cinema  

مصطمح جرت صياغتو في بداية السبعينيات انطبؽ عمى األفبلـ التي تستخدـ 
ة بكاسطة أشكاالن جديدة مف تقنية صنع الصكر، كالصكر المجسمة أك الصكر المعالج

.  الككمبيكتر
experimental film  

( األفبلـ الطميعية: avant-gardeانظر )الفيمـ التجريبي 
explainer,  explicador  

في أياـ السينما األكلى في إسبانيا عندما كاف المشاىدكف ال : )المفسػِّر
الشخص ( تمامان يفقيكف القكاعد كالنحك السينمائي، الذم يبدك لنا حاليان شيئان طبيعيان 
" المفسػِّر"كاف . الذم يجمس بجانب الشاشة ليشرح مجريات الفيمـ كأحداثو لمجميكر

يستعمؿ عصا طكيمة يشير بيا إلى الشخصيات التي تظير عمى الشاشة كيدلي 
بتعميؽ عاجؿ عندما تتكشؼ أحداث الفيمـ كي ال يشعر أمه مف المشاىديف 

بحت معظـ جماىير المشاىديف تعي تقريبان، أص َُِٗلكف بحمكؿ . بالغمكض
. لمبحث عف فرص عمؿ جديدة" المفسػِّر"مكامف ذلؾ الكسيط الفني الجديد فاضطر 

التي نشرت مؤخران بترجمة  ( –غيرت ىكفماف)بقمـ " مفسػِّر األفبلـ"تتناكؿ ركاية 

11م –السينما الناطقة   
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أحد المكاطنيف األلماف الذم مارس  –ابف مؤلؼ الركاية ( مايكؿ)إنكميزية نفذىا 
كفي بقاع أخرل مف العالـ كمنيا البمداف اإلفريقية، عمى سبيؿ . المينة الفنيةتمؾ 

 (ٖ  -ٕ، Carriereانظر . )حتى الخمسينيات" المفسػِّركف"المثاؿ، استمر عمؿ 
exploitation film  

فيمـ مصنكع بكمفة إنتاجية بسيطة يعتمد عمى عرض المشاىد الجنسية اإلباحية 
أك مشاىد العنؼ بيدؼ استمالة " sexploitation"رتمانتك كمنيا مصطمح أفبلـ البك)

لكف تميزت بعض أفبلـ ىذا النمط بكمفتيا اإلنتاجية العالية . المشاىديف كنيؿ إعجابيـ
(. بكؿ فيرىكفف)مف إخراج " فتيات االستعراض"كفيمـ 

exposure  

المصطمح الذم يستعمؿ عمكمان في عممية معالجة فيمـ ( ُ: )التعريض
التي يجرم أك الكامنة ير بتعريضو لمضكء مف أجؿ إنتاج الصكر المخبأة التصك

الفترة الزمنية ( ّ)كمية الضكء البلـز إلنتاج تمؾ الصكر؛ ( ِ)تظييرىا الحقان؛ 
. المنطقة التي يتـ تعريضيا لمضكء( ْ)المطمكبة إلنتاج تمؾ الصكر؛ 

دخمت إلى  التي( ينشر) exponereالمصطمح مشتؽ مف الكممة البلتينية 
أما استعماؿ المصطمح .  exposerالمغة الفرنسية في القرف الرابع عشر لتصبح 

يتـ تحديد درجة . في المغة اإلنكميزية فيعكد إلى تاريخ ابتكار التصكير الضكئي
التعريض بكاسطة كمية الضكء المسمطة عمى صكرة أك مشيد معيف، كطكؿ الفترة 

كالفترة التي تظؿ فييا فتحة العدسة مفتكحة الزمنية التي ييعٌرض فييا الفيمـ 
فالصكرة التي تتعرض لجرعة ضكئية زائدة تككف باىرة األلكاف . لتمرير الضكء

كباىتة المعالـ، بينما الصكرة التي ال تناؿ قسطان كفيران مف التعريض تككف 
دليؿ الشركة (: دليؿ التعريض) exposure ratingأك  exposure index (EI). معتمة

المصنعة المتعمؽ بحساسية فيمـ التصكير الخاـ لمضكء كالتي يتـ قياسيا بأعداد 
(: مدل التعريض) exposure latitude؛ (DIN)أك ( ISO)أك ( ASA)أك كحدات 

مقياس التعريض أك ) exposure meterالمدل المناسب لتعريض الفيمـ لمضكء؛ 
ائي لقياس كثافة الضكء األداة التي يستخدميا المصكر السينـ(: مقياس الضكء

مقياس الضكء الساقط الذم : ىناؾ نكعاف مف تمؾ المقاييس. في مشيد تصكيرم
.  يقيس الضكء المباشر كمقياس الضكء المنعكس

Expressionism  
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كفي فترة )الحركة السينمائية النظيرة لحركة التعبيرية في الرسـ : التعبيرية
فاف )تي يعكد أصميا إلى أعماؿ الرساـ اؿ( الحقة حركات مماثمة في باقي الفنكف

( ماتيس) ( –Fauves" )فكؼ"كرسامي الػ ( إينسكر)ك( منش)ك( غكغاف)ك( ككخ
إال أف ىذا المصطمح يطبؽ حاليان عمى مجمكعة . كغيرىـ –عمى كجو الخصكص 

الفنانيف األلماف الذيف مارسكا نشاطيـ الفني في فترة ما بعد الحرب العالمية األكلى 
إف ىذا (. بمك ريتر)الفنانيف المتأثريف بمف تبقى مف أفراد مجمكعة  كخصكصان 

. َُُٖٗالمصطمح الذم صاغو النقاد األلماف قد دخؿ المغة اإلنكميزية منذ عاـ 
مع أف أعماؿ التعبيرييف في الكسائط الفنية األخرل يعكد تاريخيا إلى 

نعت بيف أك حتى قبؿ ذلؾ العاـ، فإف األفبلـ التعبيرية الرئي َُّٗ  ُُٗٗسية صي
( ركبرت كايف)لممخرج " خزانة الدكتكر كاليغارم"العاـ الذم جرل فيو إصدار فيمـ )
"(. غكبمز"العاـ الذم أحرقت فيو الكتب كالمطبكعات بأمر مف الدكتكر ) ُّّٗ ك

لقد تمثمت الصفات المميزة لتمؾ األفبلـ بافتتانيا بالمكاضيع كاألشياء الكحشية 
ت عميو الظبلؿ كالتراكيب الصكرية بيبة المنقكلة بأسمكب بصرم غؿكالمركعة كالره

المشكىة الممتقطة بزكايا حادة باإلضافة إلى الديككرات الداخمية االصطناعية، كىي 
بمجمكعيا عكامؿ ترتبط مباشرة بالميزانيات القميمة المرصكدة إلنتاج األفبلـ في تمؾ 

بطريقة أك بأخرل لمناحية السكداكية في  الفترة، مع العمـ أف ىذه الحركة كانت تديف
، يمكف القكؿ بأف أكثر أفبلـ "كاليغارم"كبمعزؿ عف فيمـ . الركمانسية األلمانية

" سيمفكنية الرعب: نكسفيراتك( "ناكمكر)الحركة التعبيرية تأثيران كاف فيمـ المخرج 
عيا التي أعاد صف ( –دراككال)كىك معالجة سينمائية مبكرة ألسطكرة ( ُِِٗ)
" نكسفيراتك مصاص الدماء"بمزيد مف التصرؼ في فيممو ( فيرنر ىيرزكغ)
تجدر ( ناكمكر)كمف بيف األفبلـ التعبيرية الميمة األخرل التي صنعيا (. ُٕٗٗ)

، مع أف عددان (ُِٔٗ" )فاكست"ك( ُِْٗ" )الضحكة األخيرة"اإلشارة إلى فيمميو 
ـ مماثمة يمف فييـ المخرج ال بأس بو مف مخرجيف آخريف ساىمكا في صنع أفبل

ثـ ما لبث . ذك األصؿ األمريكي( آرثر ركبنسكف)ك( إيفالد دكبكف)ك( فريتز النغ)
. أف جرل تقميد تمؾ التراكيب المرئية التعبيرية عمى نطاؽ كاسع في بمداف أخرل

فيممان تعبيريان ( جيمس كيؿ)لممخرج " يفافرانكشت"فعمى سبيؿ المثاؿ، كاف فيمـ 
كما يقاؿ ". المكاطف كيف"نطبؽ األمر نفسو أيضان عمى بعض أجزاء فيمـ كاضحان كا

بأف التراكيب المرئية التعبيرية المصكرة بزكايا حادة كألكانيا ذات التبايف الشديد قد 
، حيث ظيرت (film noir)نػيقػمت بالجممة إلى نمط الفيمـ األسكد أك السكداكم 
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كمف ىنا نتحقؽ مف صحة االعتقاد . كعمقاالت نقدية كثيرة جدان حكؿ ىذه المكض
السائد حكؿ صفات التبايف التي حددت معالـ األفبلـ السكداء أك السكداكية بأنيا 
تنسب إلى المصكريف السينمائييف كالمخرجيف األلماف المياجريف ممف اكتسبكا 

ة مف ناحي. ثقافتيـ المينية في المدرسة التعبيرية كبأف ىذا االعتقاد غير قابؿ لمشؾ
عبر السنكات القميمة أفرزت ثانية، نجد بأف أكضح معالـ الحركة التعبيرية قد 

أفبلـ الركؾ الذيف أضافكا عمييا حٌسيـ الفني القكطي، أمثاؿ مخرجيف الماضية 
 " –عكدة الرجؿ الكطكاط"ك" الرجؿ الكطكاط"الذم حقؽ فيمميو ( تيـ بيرتكف)

نجاحان  –أك الرجؿ الكطكاط  ( تمافبا)المنقكليف عف بطؿ مجمة الرسـك المتحركة 
" عكدة الرجؿ الكطكاط"كمف الجدير بالذكر في ىذا الصدد أف فيمـ . منقطع النظير

الدكر مف أداء كريستكفر ( )ماكس شريؾ)قد سمط األضكاء عمى شخصية الكغد 
الكجو الشاحب جدان الذم ظير في فيمـ  مكنكع مف الكالء لمبطؿ الخارؽ ذ( كالكف

. األصمي" كنكسفيرات"
EXT  

كىك ( المشيد الخارجي الذم ييصكر خارج االستكديك) exteriorاختصار 
. في السيناريكالمتعارؼ عميو المصطمح 

extended scene  

جزء مف مسكدة الفيمـ المطبكعة حيث يتـ فييا ( في المكنتاج: )مشيد ممدد
د المستخدـ في رأس شريط الفيمـ الفارغ أك األسك) leader  ف الػقطع أك حذؼ قسـ ـ

كنياية النسخة المنجزة مف الفيمـ مف أجؿ كضع أك تمقيـ الفيمـ في جياز العرض دكف 
لئلشارة إلى أف المشيد بحاجة إلى أف يككف أطكؿ   -(slugانظر ) ( -إتبلؼ الصكر
. أك ينبغي إنجازه

extension tube  

بحيث تقـك  نكع مف كصبلت العدسة المستعممة في تصكير المقطات القريبة
ىذه الكصمة بإبعاد العدسة عف الكاميرا مف أجؿ زيادة التركيز البؤرم عمى الجسـ 

. المصكر لتحديد معالمو بشكؿ أدؽ
external rhythm  

(. إيقاع: rhythmانظر : )اإليقاع الخارجي
extra  
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ممثؿ إضافي ليس لو دكر في الحكار : الككمبارس أك الممثؿ اإلضافي
ييستعمؿ الممثؿ اإلضافي في . اسمو في قائمة العامميف بالفيمـكعادة ال ييدرج 

مشاىد الشكارع كالتجمعات البشرية كالحانات كعادة يككف الممثمكف اإلضافيكف 
شبو محترفيف أك مف اليكاة في مجاؿ التمثيؿ، كيتـ استئجارىـ عمى ( الككمبارس)

أكاخر القرف الثامف بدأ استعماؿ ىذا المصطمح في المسرح منذ . أساس غير منتظـ
كمف الجدير . ُُٔٗعشر، ثـ شاع استخدامو مف جانب صانعي األفبلـ عاـ 

التي أعانت دخميا المادم األدبي عف طريؽ ( فيكنا بيت كيثمي)بالذكر أف الشاعرة 
العمؿ كممثمة إضافية قد ألفت عددان مف القصائد الشعرية التي تتحدث فييا عف 

فتاة "ك" الككمبارس القدامى"كمف تمؾ القصائد . نمائيتجربتيا في مجاؿ العمؿ السي
". بكند

extreme close - up (ECU,  XCO)  

لقطة مقربة جدان تبيف أدؽ التفاصيؿ فقط، كالعيف أك الفـ أك رصاصة أك مفتاح 
لقطة مأخكذة مف مكاف (: لقطة بزاكية مرتفعة جدان ) extreme high-angle shot. الخ.. 

مصكر مثؿ تصكير األجساـ مف بناء مرتفع أك مف طائرة بعيد عف الجسـ اؿ
 bird’s-eye shot  .extremeكىذا النكع مف المقطات معركؼ أيضان باسـ . ىميكككبتر

long shot (ELS) ( لقطة بعيدة جدان :) لقطة مأخكذة مف مسافة بعيدة جدان عف الجسـ
-extreme low(. تعريؼلقطة اؿ) establishing shotالمصكر، كعادة تشكؿ ىكذا لقطة 

angle shot ( لقطة مأخكذة بزاكية منخفضة جدان :) لقطة مأخكذة مف مستكل أك دكف
 fish-eye lensأك  extreme wide-angle lens. مستكل األرض باتجاه الجسـ المصكر

عدسة تصكير بزاكية عريضة جدان بحيث (: عدسة عريضة، أك عدسة عيف السمكة)
. ، مما يسبب تشكىان مرئيان دائريان درجة َُٖتغطي لقطة بػ 

eye  

eye contact  : ،المحظة التي ينظر فييا الممثؿ مباشرة إلى عدسة الكاميرا
". آلفي"ك" تـك جكنز"كىك أسمكب شاع استخدامو في الستينيات في أفبلـ مثؿ 

eye-level shot (لقطة مف مستكل النظر :) لقطة مأخكذة مف ارتفاع خمسة أك
ف مستكل األرض، كىذا ما يقٌرب مف زاكية التصكير نحك الشخص ستة أقداـ ع

مصباح ييركٌػب بالقرب مف الكاميرا :  catch lightأك  eye lightفي حالة النيكض؛ 
بحيث ييكسًػب البريؽ إلى عيني الممثؿ دكف نشر الضكء إلى باقي أجزاء المشيد؛ 
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eye line (آ(: )مستكل النظر ) فعمى سبيؿ . نظر الممثؿاالتجاه الذم يحدد مجاؿ
ضركرة بالمثاؿ يتـ إببلغ زكار مكقع التصكير أك العامميف غير األساسييف 

االبتعاد عف مجاؿ نظر الممثؿ كي ال تتسبب حركتيـ أمامو بتشكيشو كلفت 
نكع مف القطع المكنتاجي يعمؿ عمى ربط لقطة يظير فييا الممثؿ ( ب)انتباىو؛ 

تتبع مباشرة بمقطة ثانية تظير ذلؾ الشخص  ناظران إلى شخص أك جسـ آخر، ثـ
جزء الكاميرا (: القطعة العينية) eye pieceأك الجسـ الذم ينظر إليو الممثؿ؛ 

 .الذم يتيح لممصكر السينمائي رؤية األحداث كاألشياء التي يقـك بتصكيرىا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 F 
( f-stopانظر )

f number  

( f-stopانظر )
f-stop  
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الرقـ المكجكد عمى العدسة لئلشارة إلى مدل : التصكير الضكئيكما ىك في 
فتحة العدسة كبالتالي إلى كمية الضكء البلـز لعبكر العدسة إلى فيمـ التصكير غير 

(. f number)لترقيـ معركؼ أيضان بمصطمح اكما أف ىذا . المعٌرض لمضكء
factual film  

( فيمـ تسجيمي: documentaryانظر )
fade  

التضاؤؿ التدريجي لمصكرة أك المشيد عند االنتقاؿ إلى صكرة أخرل أك : بيكٌ الخػي 
كىك فعؿ شاع ( يتحكؿ إلى معتـ أك باىت)مشتقة مف الفعؿ ( fade)كممة . مشيد آخر

استعمالو في المغة اإلنكميزية منذ أكائؿ القرف الرابع عشر، كمشتؽ باألصؿ مف فعؿ 
fader ىذا الفعؿ  يقـك. بالمغة الفرنسية القديمة(fade ) تافو؛ مبتذؿ؛ : )مقاـ الصفة أيضان

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأف أكؿ استعماؿ ليذه الكممة في (. مضجر
يجعؿ الصكرة تتضاءؿ بالتدريج "كفعؿ لو معنى  ُُٖٗالمجاؿ السينمائي ظير عاـ 
أصبح استعماليا ( fade)أما في كقتنا الحاضر، فإف كممة ". عمى الشاشة أك تزكؿ عنيا

كاسـ يعني أحد المؤثرات البصرية التي تتضاءؿ بمكجبيا الصكرة أك المشيد عمى 
الشاشة بالتدريج عند االنتقاؿ إلى صكرة أخرل أك مشيد آخر، كما يحؿ مكانيا غالبان 

كفعؿ فيك محدكد  fadeإال أف استعماؿ . كليس دائمان لكف أسكد يغطي الشاشة بأكمميا
ػيبيٌك الصكرة أك تضاؤليا التدريجي بشكؿ عاـ إلى تحكؿ رئيسي في زماف يشير خ. جدان 

كمكاف أحداث الفيمـ مع أف بعض صانعي األفبلـ غير التقميدييف استعممكا ىذا المؤثر 
لممخرج ( ُّٗٗ" )األزرؽ: ثبلثة ألكاف"ففي فيمـ . البصرم ألغراض أخرل

ػيبيٌك الصكر إلى المكف األسكد فإف تضاؤؿ أك خ –عمى سبيؿ المثاؿ  ( –كينسمكفسكي)
يتكرر خبلؿ الفيمـ في محاكلة مف المخرج لمتعبير عف حالة االضطراب العقمي الذم 

عصر ( "سككرسيزم)مف ناحية ثانية، نجد في فيمـ المخرج . تعاني منو بطمة الفيمـ
يسة بأف خػيبيٌك الصكر المفاجئ إلى المكف األحمر مف لقطة قريبة لكجو الككنت" البراءة

يشير إلى احتماؿ تجسيد النبذ مف المجتمع في مدينة نيكيكرؾ ( ميشيؿ بيفيير)أكلينسكا 
ال تصنع "ففي مقالة حممت عنكاف . القديمة ككأنيا شكؿ مجازم لجريمة قتؿ مرٌكعة

يقدـ تعريفان مكجزان ليذا المؤثر ( جكرج غاريت)كتبيا السيناريست ( ُٕٔٗ" )المكجات
: العاـالبصرم بشكمو الشائع 
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كتتحكؿ الشاشة إلى المكف األسكد مما يشكؿ " الخػيبيكٌ "تختفي الصكرة في عممية "
. مقاطعة حقيقية لمسمسمة المشيدية، كىذا يشبو إلى حد بعيد إسداؿ الستائر في المسرح
لذلؾ نجد بأف استخداـ ىذا المؤثر البصرم مازاؿ إلى اآلف يقـك مقاـ إسداؿ الستائر 

لكف ىناؾ دائمان . إلعبلف عف نياية فصؿ مف فصكؿ المسرحيةعمى خشبة المسرح ؿ
احتماؿ لممغامرة بتعطيؿ مفعكؿ ذلؾ المؤثر البصرم كالسبب يعكد إلى التكقؼ الفعمي 

." لؤلحداث
 fadeأك ) fade-outيقـك بكصؼ عممية ( غاريت)يبدك مف ىذا الشرح بأف 

down)أما بالنسبة الفتتاح مشيد . شة، أم خػيبيٌك الصكرة كتضاؤليا التدريجي عمى الشا
، أم ظيكر المشيد عمى الشاشة (fade upأك ) fade-inرئيسي بالمؤثر البصرم عممية 

عبلكة عمى ذلؾ كحتى حمكؿ الستينيات، . بالتدريج، فيك أسمكب شائع االستعماؿ أيضان 
اؿ كطريقة لئلعبلف عف نياية مشيد معيف كاالنتؽ" الخػيبيكٌ "لـ يقتصر استعماؿ مؤثر 

إلى مشيد آخر فحسب، بؿ كاف يستعمؿ أيضان في المشاىد التي تقؿ أىمية عف 
بكاسطة الكاميرا مف خبلؿ فتح أك إغبلؽ ( الخػيبيكٌ ) fadeيمكف تنفيذ . المشاىد الرئيسية

فتحة العدسة، إال أف التنفيذ الشائع ليذا المؤثر البصرم يتـ بكاسطة طابعة بصرية 
كاف مستعمبلن أيضان أياـ السينما  fadeawayف مصطمح كمف الجدير بالذكر أ. خاصة
الحظ تضاؤؿ الصكرة في بداية كنياية بكرة الفيمـ حيث تظير كؿ األشياء : "األكلى

مف  -". كاألجساـ مف الشفؽ كينتيي بيا األمر إلى الغكص مرة ثانية في ذلؾ الشفؽ
ابو، يمكف استعماؿ كعمى نحك مش(. فاشيؿ ليندسي)بقمـ " فف الصكر المتحركة"كتاب 
 –كخصكصان التسجيبلت المكسيقية  –أيضان في التسجيؿ الصكتي " الخػيبيكٌ "أسمكب 

األداة :  Fader. حيث يتضاءؿ صكت المكسيقى بالتدريج ليحؿ مكانيا مكسيقى أخرل
تبلشي : dissolveانظر . )لتي تعاير قكة اإلشارة في النظاـ البصرم أك السمعي

( لتدريجالصكرة أك المشيد با
failsafe  

جياز أك أداة تستعمؿ أثناء عرض الفيمـ تقـك بإيقاؼ عمؿ جياز العرض 
أكتكماتيكيان في حاؿ انقطاع شريط الفيمـ أك التفافو بشكؿ غير صحيح أك عند أية حالة 

. أخرل قد تؤدم إلى إتبلؼ الفيمـ
Fall - in  
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يحة مف أجؿ تحقيؽ النقطة التي يصؿ فييا المحرؾ التزامني إلى السرعة الصح
. عممية التزامف بيف الصكت كالصكرة

Fall - off  

المصطمح الذم يشير بشكؿ خاص إلى الطريقة التي تصبح فييا اإلضاءة ( ُ)
ضعيفة كمما ازدادت المسافة بعدان عف مصدر اإلضاءة، كىذا بالطبع ينطبؽ عمى المشاىد 

ممية عرض الفيمـ بكاسطة جياز يشير ىذا المصطمح في ع( ِ)المزكدة باإلنارة أصبلن؛ 
. العرض إلى انخفاض درجة سطكع الضكء مف مركز الشاشة إلى أطرافيا

false reverse  

لقطة مقمكبة تسبب التشكش لدل المشاىديف بالنسبة : انقبلب الصكرة الكىمي
 َُٖلممكاف ضمف المشيد المعركض عمى الشاشة ألف ىكذا لقطة تخرؽ قكاعد الػ 

( الخط الكىمي: imaginary lineانظر . )عمييادرجة المتعارؼ 
fan  

بدأ استعماؿ تمؾ الكممة ( ُ(. )متعصب" )fanatic"كممة مختصرة عف : معجب
كاقتصر استعماليا بادئ األمر عمى المعجبيف  ُٖٖٗألكؿ مرة في أمريكا عاـ 

أحد ( ِ)المشجعيف لمفرؽ الرياضية بشكؿ عاـ كرياضة البيسبكؿ بشكؿ خاص؛ 
ديف ممف يحمؿ إعجابان مفرطان أك حماسان مبالغان أك حتى عشقان بممثؿ أك ممثمة المشاه

شخص معجب ( ّ)أك بمخرج معيف؛ ( كأفبلـ الرعب)مف األفبلـ  معيفما أك بنمط 
(. buff)بالسينما بشكؿ عاـ كييشار إليو عادة بكممة 

fantasy  

ا األفبلـ التسجيمية مع أف كؿ األعماؿ السينمائية، بما فيو: أفبلـ الفانتازيا
" الفيمـ الخيالي"أيضان، ترتبط بشكؿ أك بآخر بالخياؿ، إال أف المفيـك العاـ لمصطمح 

يعتمد كثيران عمى استثمار الطاقة التي ال حدكد ليا لمكسيط الفني " الفانتازيا"أك 
أفبلـ الخياؿ : السينمائي كذلؾ بيدؼ إحداث المعجزات أك األمكر المثيرة لمفضكؿ

كفي ىذا الصدد يمكف القكؿ بأنو إذا كاف . مي كأفبلـ الرعب كحكايا الجف كما شابوالعؿ
ىك ( ميميو)ىـ آباء السينما في أشكاليا التسجيمية أك الكاقعية، فإف ( لكميير)األشقاء 

التي صنعيا مخرجكف المعكف أمثاؿ ( ميميو)تضـ أعماؿ أسبلؼ . أبك أفبلـ الفانتازيا
؛ (تكد براكننغ)لممخرج " دراككال"؛ "يفاعركس فرانكشت"ك" فمافرانكشت( "جيمس كيؿ)
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؛ (جاؾ تكرنكر)لػ " ليمة الشيطاف"؛ (جاف كككتك)لممخرج " الجميمة كالكحش"ك" أكرفييو"
( باكؿ)لممخرجيف " حكايات ىكفماف"ك" الحذاء األحمر"ك" قضية حياة أك مكت

؛ (جاف سفانكماير)مخرج لؿ" فاكست"؛ (نيؿ جكرداف)لػ " قطيع الذئاب"؛ (بريسبرغ)ك
لػ " الحديقة الجكراسية"ك" لقاءات حميمة مف البعد الثالث"؛ (ديفيد كركنينبرغ)لػ " الذبابة"
كفي الحقيقة يمكف القكؿ بأف السينما بحد ذاتيا ليست سكل خياؿ أك (. ستيفف سبيمبرغ)

المشتقة ( يان جعؿ الشيء مرئ) phantasiaفي اليكنانية ىك  fantasyفجذر كممة . فانتازيا
دخمت ىذه الكممة إلى المغة اإلنكميزية مف كممة (. يجعمو مرئيان ) phantasienمف فعؿ 
fantasie  بالمغة الفرنسية القديمة في القرف الرابع عشر كذلؾ ضمف نطاؽ كاسع مف

ىذا (. "ظيكر  الشبح؛ شبح؛ ترائي كىمي؛ ىمكسة؛ إيياـ؛ كىـ)المعاني، بما فييا 
(. تشكسر)لػ " تركيمس ككريسيدم"مف قصيدة  .." –ف الكىـ األحمؽ القادـ ـ

farce  

فيمـ ىزلي أحداثو متسارعة كفيو الكثير مف الفكاىة القائمة  (كما في المسرح)
عمى الحركات كالتعابير الجسدية باإلضافة إلى حبكة محدكدة في أغمب األحياف 

زلية تفتقر إلى المناحي لكف ىذا ال يعني بأف كؿ األفبلـ الو. كمكاف محدكد أيضان 
الفنية كالجمالية األساسية، حيث يمكف اعتبار الككميديا الرعناء مف أكثر األعماؿ 

. السينمائية الممتعة التي تعتمد عمى األفعاؿ كالحركات المثيرة لمضحؾ
far shot  

إال ( لقطة بعيدة) long shotمصطمح كاف ييطمؽ في السابؽ عمى : لقطة بعيدة
. مستعمبلن في كقتنا الحاضرأنو لـ يعد 

fast  

fast cutting ( انظرaccelerated montage :المكنتاج السريع) ؛fast film  أكfast stock 
أفبلـ تصكير خاـ ذات حساسية ( ُ(: )فيمـ تصكير سريع أك عالي الحساسية لمضكء)

في  عالية تجاه الضكء، كىذا ما يجعميا مناسبة لمتصكير في األماكف المعتمة أك
" آزا"كحدة  ََُأم فيمـ تزيد حساسيتو لمضكء عمى ( ِ)الضكء الطبيعي أيضان؛ 

(ASA) كعمى نحك مشابو نجد بأف العدسة السريعة ( ّ)؛(fast lens ) ليا فتحة
انظر ) (السريعةالحركة ) fast motionكبيرة كتستعمؿ عادة مع الفيمـ السريع؛ 

accelerated motion :السريعة في العرض السينمائي الحركة المسرَّعة أك .)
favour  
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يقرب الميكركفكف مف الممثؿ كي يؤكد عمى أىمية حضكره في المشيد، كما 
.  يمكف تحقيؽ الغرض نفسو مف خبلؿ تسميط الضكء عمى ذلؾ الممثؿ

Feathercam  

( كغ ّتزف حكالي )ممـ خفيفة جدان  ّٓ االسـ التجارم لكاميرا": فذركاـ"كاميرا 
. Feathercam CM35االسـ التجارم الكامؿ ليذه الكاميرا ىك . حمؿ باليدكسيمة اؿ

feature  (feature film)  

استعمؿ ىذا المصطمح . فيمـ ركائي درامي طكيؿ بعكس الفيمـ التسجيمي
باألصؿ لمداللة عمى نمط الفيمـ الذم يحتكم عمى عنصر مثير لبلىتماـ، كممثؿ 

كبعد أف بدأ جميكر . أك تصكيره لمعمـكمشيكر أك مكضكع عاطفي يمكف نشره 
المشاىديف يتعممكف بالتدريج بأف طكؿ مدة الفيمـ بحد ذاتو أمر مثير لبلىتماـ، أصبح 

فمف المعركؼ أنو . الفيمـ الركائي يشير إلى أم فيمـ يزيد طكلو عمى بكرتيف فيمميتيف
لركائية حتى حمكؿ الستينيات كانت صاالت السينما تتبع سياسة عرض األفبلـ ا

 B)كىك فيمـ طكيؿ رئيسي، كفيمـ أقصر ثانكم ( A feature)عرض رئيسي : المزدكجة

feature)كفي . ، باإلضافة إلى أفبلـ الكرتكف كالنشرات اإلخبارية السريعة أك ما شابو
يكمنا ىذا ىناؾ مقكمات لمفيمـ الركائي الطكيؿ كي يتميز عف الفيمـ القصير ينبغي 

دقيقة، عممان بأف أكثر فترات  ٖٓقؿ فترة عرض الفيمـ الدرامي عف استيفاؤىا بحيث ال ت
أما . دقيقة َُِك  َٗالعرض شيكعان بالنسبة لؤلفبلـ الركائية الطكيمة تتراكح بيف 

دقيقة فيي بالحقيقة نادرة  َُٖاألفبلـ الركائية التي يزيد طكؿ فترة عرضيا عمى 
صحاب دكر السينما في المقاـ األكؿ كالسبب كراء ذلؾ ىك أنيا غير محبذة بالنسبة أل

بما أنيـ يرغبكف بجذب المشاىديف إلى أكبر عدد ممكف مف العركض في اليـك 
فيمـ تسجيمي مدتو ال تقؿ عف (: فيمـ تسجيمي ركائي) feature documentary. الكاحد
أما كممة . دقيقة حسب معايير األكاديمية األمريكية لعمـك كفنكف الصكر المتحركة َّ

feature يمعب دكران غير دكر البطكلة في : كفعؿ، فإنيا تعني عمكمان في كقتنا الحاضر
ممثؿ يحتؿ مكانة أدنى مف الممثميف األساسييف لكنو في ذات : featured playerالفيمـ؛ 

يمعبكف أدكاران صغيرة بحكار محدكد في  يفالكقت أرفع مستكل مف الممثميف العادييف الذ
. الفيمـ

feed  
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اآللية : كاسـ( ب)يمقـ الفيمـ داخؿ الكاميرا أك داخؿ جياز العرض؛ : كفعؿ (آ)
الحاكية المممكءة  بفيمـ (: حاكية التمقيـ) Feed chamber. التي تؤدم ىذه الكظيفة

التصكير الخاـ كالتي تقـك بتمقيـ الفيمـ عبر الكاميرا مف أجؿ التصكير كمف ثـ إيصالو 
ـ إلدخالو إلى المخزف أك الحجرة المخصصة لذلؾ داخؿ إلى الحاكية التي تمتقط الفيؿ

القرص المقابؿ لصفيحة التقاط الفيمـ عمى جياز (: صفيحة التمقيـ) feed plateالكاميرا؛ 
 feed reel. الخاص بتنفيذ المكنتاج، أك غيره مف أجيزة كآالت تنفيذ المكنتاج؛ " ستينبؾ"
 feed lines. ض األفبلـ عمى الشاشة؛ البكرة األمامية في جياز عر(: بكرة التمقيـ)
سطكر الحكار التي تمقف لمممثؿ بعيدان عف عدسة الكاميرا كي تككف لو (: تمقيف الحكار)

. بمثابة الدليؿ أثناء األداء أماـ عدسة الكاميرا
feet per minute (FPM)  

( مقاطع تصكيرية؛ مناظر: footageانظر )
FEKS  

، (مصنع الممثميف الغرباء" )Fabrika eksentrcheskovo aktyora"اختصار عبارة 
كاف ىدفيا األساسي إصبلح المسرح  ُُِٗكىي فرقة فنية تأسست في لينينغراد عاـ 

غريغكرم )كعمى رأسيـ  -تي، لكف سرعاف ما كجد أعضاء تمؾ الفرقة أنفسيـ ممڤالسك
فيمـ متميز  تناكؿ أكؿ. منخرطيف في صناعة األفبلـ ( –إيميا تراكبرغ)ك( ككزينتشيؼ

عف ( ُِْٗ" )مغامرات أككتيابرينا"صنعتو تمؾ الفرقة الفنية ككميديا غرائبية بعنكاف 
سرقة أحد المصارؼ، ثـ تابعكا نشاطيـ باالتجاه نفسو حيث ظير أثر تيار أك حركة 

كلـ تمض فترة طكيمة حتى شعر . كاضحان في عدد مف أفبلميـ البلحقة" المستقبمية"
بعدـ الرضا عف نمط األفبلـ المبتذؿ التي تصنعيا ( تراكبرغ)ك (ككزينتشيؼ)كؿ مف 

نشاطو في ( ككزينتشيؼ)تابع . ُِٗٗمما أدل إلى حميا عاـ " فيكس"مجمكعتيـ 
اإلخراج السينمائي حتى السبعينيات كناؿ شيرة في الغرب لقاء اثناف مف أعمالو 

(. ُِٕٗ" )الممؾ لير"ك( ُْٔٗ" )ىاممت: "الشكسبيرية
FEMIS  

( IDHECانظر )
festival  

حفؿ يجتمع فيو صانعي األفبلـ كرجاؿ اإلعبلف كاإلعبلـ كالجميكر : ميرجاف
كفي بعض األحياف األفبلـ القديمة )لمشاىدة أك تركيج أك االحتفاؿ باألفبلـ الجديدة 
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كمف أشير تمؾ . كما يتـ في ىذا التجمع تكزيع كاستبلـ الجكائز كالتكريمات(. أيضان 
 ُْٔٗالذم يعقد بانتظاـ كؿ عاـ منذ " ميرجاف كاف السينمائي"الدكلية  الميرجانات

ففي التاريخيف األكلييف ألغي الميرجاف . ُٖٔٗك  َُٓٗك  ُْٖٗباستثناء األعكاـ 
نتيجة خبلفات حادة نشبت ضمف صناعة السينما الفرنسية نفسيا، باإلضافة إلى شٌح 

في التاريخ الثالث آنؼ " كاف"إلغاء ميرجاف  أما. المكارد المالية البلزمة لعقد الميرجاف
( غكدار)الذكر، يعكد إلى سمسمة مف المظاىرات السياسية التي دعميا كؿ مف 

يدنبير . كغيرىما( تركفك)ك مف ناحية ثانية، تستضيؼ كؿ مف البندقية كبرليف كلندف كا 
المدف ميرجانات سينمائية سنكية باإلضافة إلى عقد ميرجانات مماثمة في عدد مف 

في ككلكرادك " تيكلكريد"فعمى سبيؿ المثاؿ، تحكؿ ميرجاف . األمريكية الرئيسية
األمريكية عبر السنكات القميمة الماضية إلى قاعدة تنطمؽ منيا األفبلـ المستقمة 

عبلكة عمى ذلؾ ىناؾ بعض الميرجانات التخصصية . كمخرجكىا عمى حد سكاء
كة كأفبلـ الرعب كأفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ األصغر كالمكرسة ألفبلـ الرسـك المتحر

. كغيرىا
FG  

 backgroundعمى العكس مف ( مقدمة الصكرة أك المشيد) foregroundاختصار 
(. رة أك المشيدكخمفية الص)

FIAF (Federation Internationale des Archives de Film) 

طنية الذم تأسس اتحاد أرشيؼ السينما الك: االتحاد الدكلي لؤلرشيؼ السينمائي
بمكجب اتفاقية أيبرمت بيف المؤسسات السينمائية الرئيسية األربع في زمننا  ُّٖٗعاـ 

األرشيؼ السينمائي البريطاني "ك" مجمع األرشيؼ السينمائي الفرنسي: "الحاضر
في " دائرة السينما لممتاحؼ كالفف المعاصر"ك" أرشيؼ برليف السينمائي"ك" الكطني
الحرب قد عٌمقت نشاط ىذا االتحاد، إال أنو استأنؼ اجتماعاتو كمع أف . نيكيكرؾ

. ، كسرعاف ما جذب إليو أعضاء جددُْٔٗمجددان في باريس عاـ 
field (أو field of action,  action field,  field of view)  

المكاف أك الزاكية التي تغطييا العدسة كبالتالي ىي النتيجة : الحركة مجاؿ
يتنكع المجاؿ حسب البعد البؤرم لمعدسة كالمسافة . تظير عمى الشاشةالمرئية التي 

كاميرا ( آ(: )كاميرا الميداف) field camera. الفاصمة بيف الكاميرا كالجسـ المصكَّر
الكاميرا التي ( ب)خفيفة الكزف تستعمؿ في تصكير األفبلـ التسجيمية أك ما شابو؛ 
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ذه الكممة إلى المعنى البصرم في أكاسط دخمت ق. تستعمميا كحدة التصكير الخارجي
أما بالنسبة . ُٕٓٔ ( –ماتي)، "لقد مؤلت مجاؿ التمسككب: "القرف الثامف عشر

منذ حكالي  fieldلممعاني الجغرافية كالمكاضيع المرتبطة بيا فقد شاع استعماؿ كممة 
. بالمغة الفرنسية القديمة feldكىي مشتقة أصبلن مف . ألؼ عاـ

fill 

ة فارغة مف فيمـ التصكير تكضع ضمف المسكدة المطبكعة مف الفيمـ قطع( آ)
( ب)خبلؿ المراحؿ األكلى مف تنفيذ المكنتاج بيدؼ المحافظة عمى عممية التزامف؛ أك 

مصباح ثانكم صغير يكضع بجانب الكاميرا كيستعمؿ لتخفيؼ : fill lightاختصار عبارة 
. ىدؼ تمطيؼ مظير الصكرةالظبلؿ الناتجة عف مصباح اإلضاءة الرئيسي ب

film 

غشاء  –غشاء؛ برقع الجنيف )بالمغة اإلنكميزية القديمة  filmenمف كممة : فيمـ
كفي حمكؿ القرف السابع (. يغطي رأس المكلكد أحيانان؛ قػيمفة أك غػيمفة النبات الرقيقة

 تشير إلى قشرة أك غشاء رقيؽ جدان أك صفيحة رقيقة ألية" فيمـ"عشر أصبحت كممة 
فقد ظير مع بدايات التصكير " فيمـ"أما بالنسبة لممعنى الفكتكغرافي لكممة . مادة

الضكئي نفسو، حيث يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأكؿ استعماؿ لكممة 
أما االستعماؿ األكؿ لمكممة في المجاؿ السينمائي يعكد تاريخو . ُْٖٓمف عاـ " فيمـ"

. شارة إلى بكرة السيمكليد المستعممة لمفيمـ السينمائيحيث كانت تستخدـ لئل ُٕٖٗإلى 
كمف . تكتسب معاف متنكعة منذ العقد األكؿ مف القرف العشريف" فيمـ"كممة  تثـ بدأ

اختصار شائع لمصطمح ( ِ)فيمـ سينمائي أك فيمـ ركائي طكيؿ؛ ( ُ: )تمؾ المعاني
film stock (فيمـ التصكير الخاـ :)المستعممة في تصكير أفبلـ  شرائط طكيمة مف المادة

الصكر المتحركة، كىي مككنة مف أساس الخبلت كمطمية بمستحمب حساس لمضكء 
كمثقبة مف جكانبيا؛ أك النسخة المظٌيرة كالمعالػىجة مف شريط التصكير المستعممة في 

إلى أف أكؿ  أكسفكرديشير قامكس )فف السينما بشكؿ عاـ ( ّ)جياز عرض األفبلـ؛ 
( ْ)؛ (ُُُٗ) لمداللة عمى معنى فف السينما قد ظير عاـ" فيمـ"مة استعماؿ لكؿ

 السياؽاألكؿ ليذه الكممة في ىذا  االستعماؿيعكد )العممية الكاممة لصنع فيمـ السينما 
 filmingالخ، كمنيا كممة .. يصكر مشيد أك حدث أك جسـ معيف ( ٓ)؛ (ُُٓٗ) إلى
(. تصكير الفيمـ)
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ذا أردنا ذكر المصطمحات  مقاـ الصفة،  "فيمـ"المركبة التي تقـك فييا كممة كا 
لذا ستقتصر القائمة التالية عمى أىـ . فإف ذلؾ يتطمب كتابان صغيران كامبلن كمنفصبلن 

: تمؾ المصطمحات
film archive (أرشيؼ األفبلـ :) مستكدع أك مكتبة تحفظ فييا األفبلـ مف أجؿ

ألرشيؼ "اـ، كما ىك الحاؿ بالنسبة األبحاث أك غيرىا مف األغراض الثقافية بشكؿ ع
 أساس فيمـ التصكير الخاـ الذم ييطمى بمادة: film base؛ "السينما الكطني

انظر )المعجب بالسينما أك المتحمس ليا : film buffالمستحمب الحساسة لمضكء؛ 
buff :؛ (معجب السينماfilm capacity (استيعاب الفيمـ :) حجـ الفيمـ الذم تستطيع

المضادة الحاكية (: حاكية أك حجرة الفيمـ) film chamberك جياز ما استيعابو؛ كحدة أ
 film clips لمضكء المكجكدة في الكاميرا مف أجؿ الفيمـ المعرَّض كغير المعرَّض؛

 film festival؛ (criticismانظر ( )النقد السينمائي) film criticism؛ (clipsانظر )
انظر ( )النحك السينمائي) film grammar؛ (festivalانظر ( )ميرجاف سينمائي)

grammar) ؛film loader (ممقـ الفيمـ :) العامؿ الذم يتكلى تمقيـ كنزع األفبلـ مف
األصغر، ينفذ ىذه الميمة الكاميرا في األعماؿ السينمائية الكبيرة، أما في اإلنتاجات 

أك حاكية مخزف ) film magazine؛ (loopانظر ) film loopمساعد المصكر األكؿ؛ 
تقييـ نقدم لفيمـ (: مقاؿ نقدم سينمائي) film review؛ (magazineانظر ( )الفيمـ

 filmسينمائي معيف يعٌده رجاؿ الصحافة سكاء في اإلعبلـ المطبكع أك المسمكع؛ 

running speed (سرعة عرض الفيمـ :) السرعة المقاسة بعدد ككادر أك إطارات الصكر
 film speedدة التي يمر خبلليا الفيمـ عبر الكاميرا أك جياز العرض؛ في الثانية الكاح

 film splicerالتعريض الضكئي لفيمـ التصكير الخاـ؛ دليؿ (: سرعة أك حساسية الفيمـ)
( splicerانظر )

Film by, A 

. الفيمـ( كنادران في نياية)عبارة تظير عمى الشاشة عند بداية ..(: مف أفبلـ )
رة التي قد تبدك بريئة في معناىا العاـ إال أنيا غالبان ما تنطكم عمى تباىي إف ىذه العبا

كالتي تعٌد نتيجة   " -مف أفبلـ سيد تراؾ"مثؿ  -المخرج كغركره بذاتو كزىكه بنفسو 
كفي الحقيقة إف ىذه . التي ابتكرىا الفرنسيكف" المبدع/ المؤلؼ "غير متكقعة لنظرية 

 A)، أما عبارة (un film de)ليزيان لمعبارة الفرنسية المحايدة العبارة ليست سكل شكبلن إنؾ

Film by ) فإنيا تعني ضمنان بأف المخرج كحده كليس المنتج أك كاتب الفيمـ أك المصكر
أك النجـ السينمائي ىك العبقرم الحقيقي الذم صنع الفيمـ كبأنو المالؾ الحصرم ليذا 
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ران في االستمتاع بتمؾ العبارة خبلؿ صنع قطع شكطان كبي( غكر فيداؿ)كلعؿ . الفيمـ
مف أفبلـ غكر "أفبلمو لدرجة لـ يعمؽ مف أعمالو السينمائية في األذىاف سكل عبارة 

.." فيداؿ 
filmic 

، كىك محصكر في (سينمائي) cinematicمرادؼ غير شائع لصفة : سينمائي
ثبلثي األبعاد ناتج اإليياـ بكجكد حٌيز (: حٌيز سينمائي) filmic space: تعابير مثؿ

اإليياـ (: الزمف السينمائي) filmic timeأصبلن ضمف صكرة متحركة ذات بعد ثنائي؛ 
المكازم لمتتالي المؤقت الذم ينتج ضمف الدقائؽ التسعيف تقريبان لمكقت الحقيقي الذم 

. يتـ خبللو عرض الفيمـ
Film - maker,  filmmaker 

صانع "، لكف صفة (مخرج) directorمة مرادؼ يستعمؿ كبديؿ لكؿ: صانع أفبلـ
تشير أحيانان إلى شخص يتمتع بدكر ميـ نسبيان في إنتاج سينمائي معيف " األفبلـ

السيما حيف تككف اإلشارة إلييـ .( الخ.. المنتجيف ككتاب السيناريك كطاقـ العامميف )
. في صيغة الجمع

film noir 

. فقط( noir)ح أحيانان إلى ييختصر ىذا المصطؿ: السكداكم/ الفيمـ األسكد 
الذم ( الفيمـ األسكد أك السكداكم) black filmالمعنى الحرفي ليذا المصطمح ىك 

مع أنيـ حصمكا عمى الجنسية البريطانية كاألمريكية منذ زمف )صاغو النقاد الفرنسيكف 
ؾ لكصؼ أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ التي تغمب عمييا صفة التشاـؤ كالحتمية كاليبل( بعيد

نعت في الكاليات المتحدة خبلؿ األربعينيات كالخمسينيات مازاؿ ىذا . كالتي صي
المصطمح قيد االستعماؿ عمى نطاؽ كاسع في الصحافة كالنقد السينمائي كمجالس 

كبالرغـ مف استخداـ ذلؾ المصطمح في مختمؼ أرجاء العالـ، إال أنو يفتقر . الفنانيف
ف حيث األفبلـ التي تندرج ضمف ىذا الصنؼ لمكضكح كالدقة في تعريفو مف جية ـك

إلى نمط "  السكداكم/ الفيمـ األسكد "ىؿ يشير مصطمح : كالسؤاؿ ىك. السينمائي
حيث كصفو أحد الكتاب بالنمط السينمائي الذم لـ يكف مكجكدان )سينمائي مستقؿ؟ 

 أـ ىؿ ىك أسمكب بصرم أـ أخبلقي سينمائي؟  أـ ىؿ ىك مكجة مف األفبلـ أك( قط
أفبلـ سكداء أك "نزعة اجتماعية أك فكرية؟ كىؿ ىناؾ في الكاقع أفبلـ ييطمؽ عمييا 

/ الفيمـ األسكد "؟ لعؿ جزء مف ىذا اإلرباؾ مرٌده عدـ خركج مصطمح "سكداكية
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مف أكساط صانعي األفبلـ أنفسيـ ألف المخرج السينمائي في األربعينيات " السكداكم
سكداء أك السكداكية بقدر اتجاىو نحك صنع أفبلـ ما كاف ليعمد إلى صنع األفبلـ اؿ

. أك األفبلـ الحربية( رعاة البقر)الغرب األمريكي 
الفيمـ األسكد أك "مف الجدير بالذكر أف أكؿ مرة كرد فييا استعماؿ مصطمح 

مف صفحات ( ُٔ)في العدد  ُْٔٗآب  ِٖكانت في مقالة نشرت بتاريخ " السكداكم
ضمف ىذا ( فرانؾ)فاألفبلـ التي أدرجيا (. نينك فرانؾ)لـ بؽ" إيكراف فرانسيو"مجمة 

( بيمي كايمدر)مف إخراج ( ُْْٗ" )ىكية مزدكجة"التصنيؼ الجديد ضمت كؿ مف فيمـ 
مف إخراج  (ُْْٗ) "لكرا"ك( إدكارد ديمتريؾ)مف إخراج ( ُْْٗ" )كداعان يا جميمتي"ك
كسرعاف ما تحمس عدد (. ز النغفريت)لػ ( ُْْٗ" )المرأة في النافذة"ك( أكتك بريمنغر)

: كمف أبرزىـ( فرانؾ)النقاد السينمائييف اآلخريف باعتماد المصطمح الذم صاغو مف 
" األمريكيكف يصنعكف أيضان األفبلـ السكداء"الذم كتب مقاالن بعنكاف ( جاف بيير كارتييو)

( دريمكف بكر)؛ ُْٔٗعاـ ( ِ)، العدد "مطالعات نقدية سينمائية"نشر في مجمة 
في دراستيـ المطكلة التي استغرقت عدة سنكات تحت عنكاف ( إيتياف شكميتكف)ك
(. ُٓٓٗ" )بانكراما الفيمـ األمريكي األسكد"

لـ تكف كتابات ىؤالء الفرنسييف تعبيران عف غبطتيـ لصنع تمؾ األفبلـ السكداكية 
نما إقرار ان بتطابؽ ىذه األفبلـ ك السكداء كفقان لمعايير النقاد الفرنسييف أنفسيـ فحسب، كا 

فخبلؿ فترة االحتبلؿ األلماني كنتائجو ". لمفيمـ األسكد"مع التصنيؼ المستحدث 
المباشرة لـ يتمكف الفرنسيكف مف مكاكبة األعماؿ الثقافية التي أفرزىا الساحؿ الغربي 

األمريكي، كلكف ما أف زالت الحكاجز حتى ذىؿ الفرنسيكف الكتشافيـ بأف أقراف 
ف األمريكييف كانكا مشغكليف بإنتاج أفبلـ لـ يسبؽ ليا مثيؿ مف حيث أجكائيا المجندم

غنائيا بالتجربة اليكليككدية مف جية أخرل . السكداكية كالتشاؤمية كالقاتمة مف جية، كا 
خاصة بيـ في فترة ما قبؿ الحرب كخبلليا أيضان " سكداء"فالفرنسيكف أفرزكا سينما 

مف األفبلـ ( مارسيؿ كارنيو)الدرامية ما أخرجو  حيث كاف مف أبرز ىذه األعماؿ
، حيث لعب فييما (ُّٗٗ" )بزكغ الفجر"ك( ُّٖٗ" )ميناء الظبلؿ"كخصكصان فيمميو 

، الذم كاف مف أشير الممثميف الفرنسييف ممف تمتع بجاذب (جاف غاباف)دكر البطكلة 
ب أيضان دكر لع( غاباف)كمف الجدير بالذكر أف  –جماىيرم كاسع في الثبلثينيات 

 "الكحش البشرم"سكداكية كالمعركؼ بعنكاف ( رينكار)البطكلة في أكثر أفبلـ 
حذاقة عمى المصطمح " الفيمـ األسكد أك السكداكم:لقد شكؿ مصطمح . (ُّٖٗ)

ساكسكني  –، كىك المصطمح المكازم لنظيره األنجمك (roman noir)األدبي المعركؼ بػ 

12م –السينما الناطقة   
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فإف النقد السينمائي الذم نشر في السنكات العشر  عمى العمـك". الركاية القكطية"
التالية عمى شطرم المحيط األطمسي كاف نكعان مف التآزر مع المكاقؼ التي عبرت 

فقد صب النقد السينمائي جٌؿ اىتمامو عمى . عنيا المقاالت النقدية القميمة األكلى
مف غمكض  مجمكعة مف األفبلـ السكداء بالرغـ مما انطكل عميو ذلؾ التعريؼ

. كالتباس
المكجكد بيف أيدينا اليـك قد جرل ( الفيمـ األسكد) noirإف تعاريؼ مصطمح 

نعت آنذاؾ  إعدادىا في السنكات العشر التي تمت نياية الحرب مع أف األفبلـ التي صي
عمى يد المناديف بالمساكاة مع المرأة  -قد تعرضت ألنكاع شتى مف التمحيص 

الذم دؽ ناقكس الخطر  –فسانييف كالمادييف التاريخييف كغيرىـ كالباحثيف كالمحمميف الف
كبينما كاف ذلؾ المصطمح مكضكعان لمنقاش . بالنسبة ألكلئؾ السينمائييف الفرنسييف

لمفيمـ "كالمناظرة المكثفة كالبلذعة أحيانان، فمف المحتمؿ أف تعريفنا المبدئي المتكاضع 
ؽ عمى مجمكعة مف األفبلـ المنتجة داخؿ قد مٌر عبر ىذه السطكر، حيث طيبٌ " األسكد

لجكف ىيكستف " الباز المالطي"كىك العاـ الذم أصدر فيو فيمـ ) ُُْٗىكليككد بيف 
الذم يعٌد بشكؿ أك بآخر أكؿ أفبلـ ىذا النمط السينمائي المستحدث ككذلؾ األمر 

الذم رٌسخ ، الذم يعتبره الكثيركف المؤسس "المكاطف كيف"بالنسبة لفيمـ المخرج كيمز 
( كيمز)، كىك العاـ الذم شيد إصدار فيمـ المخرج ُٖٓٗك عاـ ( ىذه الخصكصية

الذم يعٌد مف الناحية التقميدية الفيمـ الحقيقي األخير مف سمسمة األفبلـ " لمسة الشر"
السكداء بما أف كؿ األفبلـ البلحقة التي حممت صفات يجب أف ننظر إلييا كمحاكاة 

ليا أك محاكاة تيكمية ليا أك كفصؿ مف  ء األكلى أك تمجيدألفبلـ السكداألثر ا
إف معظـ األفبلـ السكداء ليست سكل حكايا أك قصص ". األفبلـ السكداء الجديدة"

تجرم أحداثيا في المدف كعادة ترتبط ىذه األحداث بجريمة قتؿ أك غيرىا مف الجرائـ 
يجرم تصكيرىا تحت إضاءة الشنيعة التي تجرم كقائعيا في الميؿ في معظـ األحياف ك

بينما يشير المصكركف السينمائيكف كالمخرجكف في يكمنا ىذا إلى ذلؾ  –غريبة 
مع " بالتعبيرية"غالبان ما يشار إلى ىذا األسمكب  –األسمكب عمى أنو أسمكب رخيص 

كفي ىذا الصدد أفاد . قد استاؤكا مف ذلؾ االقتباس المحافظيفأف المؤرخيف الفنييف 
ضاءة عددان مف ( ألتكفجكف )سينمائي المخضـر المصكر اؿ الذم تكلى تصكير كا 

" مناىضك أكىارا"ك" عابر الميؿ"ك" ككمبك الكبير":الركائع السينمائية بما فييا 
بقكلو لصانعي أحد األفبلـ التسجيمية التي أصدرت ( ألتكف)، أفاد "الطريقة الممتكية"ك

إليامو البصرم الرئيس كاف  بأف مصدر" األفبلـ السكداء"مؤخران كتناكلت 
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شخصياتيا مف الفف الركائي  البكليسي  أدكارلقد اشتقت تمؾ األفبلـ (. رامبرانت)
( داشييؿ ىاميت)الكاقعي كالقاسي ممف عمؿ عمى تأليؼ ركاية كتاب أمثاؿ 

بحيث تشبؾ حبكة تمؾ  ،(رايمكند شاندلر)ك( ككرنيؿ ككلريتش)ك( كيف. جيمس إـ)ك
لممخرج ( ُْٔٗ" )النـك الكبير"اليذياف، كيمكف القكؿ بأف فيمـ الركايات إلى حٌد 

الفيمـ "كاف مف أشير ىذه األعماؿ السيما أنو يمفت انتباىنا إلى أف ( ىاكرد ىككس)
. قد يككف فيممان عاطفيان إلى أبعد الحدكد أك مضحكان إلى حد يفكؽ الكصؼ" األسكد

ركر فإف الجك العاـ لمفيمـ األسكد ككما أشار الفرنسيكف بركح تنـٌ عف الغبطة كالس
" العدمية"يككف عادة تشاؤميان كباعثان عمى السآمة لدرجة أنو يصؿ أحيانان إلى حٌد 

حيث اعتبر البعض بأف صفات مناخ الفيمـ األسكد قد جعمت مف ذلؾ النمط يبدك 
 كمف المذىؿ فعبلن أف أفضؿ كأركع األفبلـ السكداء. كمركبة يمتطييا البارعكف فقط

بيمي )ك( فريتز النغ)أمثاؿ  -أك السكداكية كانت مف صنع المياجريف األكركبييف 
حيث يمكف تقصي بعض الصفات غير األمريكية في أكثر  ،كغيرىـ( كايمدر

كىناؾ تيار أدبي متناـ يربط األفبلـ السكداء بنمك لكس . المكاضيع أمريكية الجكىر
، كىك فيمـ ميـ جدان (َُٗٗ" )الككارتزمدينة "انظر عمى سبيؿ المثاؿ فيمـ )أنجمكس 

/ يميؿ أبطاؿ كبطبلت األفبلـ السكداء (. مايؾ ديفيز)مع أنو مبيـ أحيانان مف صنع 
السكداكية إلى العيش خارج الحدكد اآلمنة كالمريحة التي يعيشيا أبناء الطبقة 

مسيف فإما أف يككف ىؤالء األبطاؿ فقراء كال جذكر ليـ أك منغ. الكسطى في أمريكا
إذا كاف أفراد تمؾ )في حياة أسرية مشتتة كميميمة يككف أفرادىا عادة محتقريف 

أك مف الشاذيف ( العائبلت منحدريف بفقرىـ إلى الدرجة الدنيا مف السمـ االجتماعي
كفي أغمب األحياف يككف أبناء . ، أك مف الفئتيف كمتاىما(إذا كانكا مف األغنياء)

أشخاصان انعزالييف يمتفكف حكؿ رأم البطؿ كأحيانان  ىاتيف الفئتيف االجتماعيتيف
 " –شارع المغيب"كما ىك الحاؿ في فيمـ  –يخبرىـ ىذا البطؿ عف طريؽ الراكم 

بعدـ رضاه عف مكتو في الفيمـ؛ أك يجرم أحيانان التقاء البطؿ بالمرأة الفاتنة كالمغكية 
اكؿ كالمصائب ثـ تختفي التي تسرؽ لٌب البطؿ كتستحكذ عمى تفكيره كتجره إلى المش

لممخرج تام غارنيت " ساعي البريد يدؽ مرتيف"انظر . )عف األنظار بشكؿ غامض
كلعؿ القارئ لف يصاب بالدىشة إذا تناىى إلى " ..(. ىكية مزدكجة"ك ُْٔٗ –

" عقدة أكديب"عممو بأف عددان مف الكتاب المنتميف لمتيار الفركيدم قد شعركا بكجكد 
لمزيد . )سكداء باإلضافة إلى كجكد أدب ميـ عف الجنس فييا أيضان في ىذه األفبلـ اؿ

" بكؿ شريدر"مف التفاصيؿ راجع مقالة استثنائية في ذكائيا لتكضيح المكضكع بقمـ 
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، "تعميؽ سينمائي"نشرت في مجمة " مبلحظات حكؿ الفيمـ األسكد"تحت عنكاف 
لؾ المقالة في كتاب ثـ أعيد طبع ت(. ُِٕٗ) ، ربيع عاـ(ُ)، العدد (ٖ)المجمد 

 .َُٗٗعاـ " شريدر عف شريدر"
بالرغـ مف الغمكض الذم يمؼ ىذا النمط السينمائي المثير لمجدؿ إال أنو 

يكاد " الفيمـ األسكد"كالغرك بأف . مايزاؿ قائمان يرفض أف يصبح في طي النسياف
، نجد كمع مركر كؿ عقد مف الزمف. يستحكذ عمى جميع المعجبيف الحقيقييف بالسينما

كمف ىذه األمثمة تجدر . يعيد بناء نفسو بطرؽ غير متكقعة" الفيمـ األسكد"بأف نمط 
سائؽ "ك( ألتماف)لػ " الكداع الطكيؿ"ك( بكالنسكي)لػ " الحي الصيني"اإلشارة إلى فيمـ 

كما تبلقحت . ، كىي أفبلـ صدرت جميعيا في السبعينيات(سككرسيزم)لػ " التكسي
، أك أفبلـ "(بميد رنر)"ماط سينمائية أخرل كأفبلـ الخياؿ العممي األفبلـ السكداء مع أف

أما في السنكات القميمة "(. بارتكف فينؾ)"أك الككميديا الساخرة "( قمب المبلؾ)"الرعب 
بشكميا " األفبلـ السكداء الجديدة"أك " األفبلـ السكداء"الماضية فقد تصدر عرش 

كالفيمـ ( ُّٗٗ" )رة حمراء مف الغربصخ"في فيمميو ( جكف داؿ)الصافي المخرج 
(. ُْٗٗ" )اإلغراء األخير"الرائع 

filmography 

يستعمؿ ىذا (: جدكؿ المراجع) bibliographyمصطمح مشتؽ مف كممة 
لئلشارة إلى قائمة تأريخية بأعماؿ مخرج معيف أك ممثؿ معيف أك ( ُ)المصطمح 

ل التفاصيؿ الرئيسية لؤلعماؿ الخ، كغالبان ما تحتكم ىذه القائمة عؿ… مصكر معيف 
القائمة التي ترد في خاتمة مقالة ميمة كالتي تستشيد بأىـ التفاصيؿ ( ِ)الكاردة فييا؛ 

. عف تمؾ األفبلـ
filmology 

ييعنى ( كريستياف ميتز)مصطمح مأخكذ عف مؤلفات الباحث الفرنسي الشيير 
يخص دراسة الفف بأسمكب سياسي اجتماعي مرتبط بعمـ العبلمات كالرمكز فيما 

. لكف ىذا المصطمح لـ يعد شائع االستعماؿ في يكمنا ىذا. السابع
filter 

 filtreبالمغة اإلنكميزية في العصكر الكسطى ك  filtreكممة مشتقة مف (: فمتر)مرشِّح 
اكتسبت ىذه الكممة معناىا . بالبلتينية في العصكر الكسطى( ادلبٌ ) filtrumبالفرنسية القديمة ك

صر في القرف السادس عشر حيث بدأ استعماؿ المٌباد كغيره مف األقمشة في تنقية المعا
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أما كممة . كتصفية السكائؿ كاإلمساؾ بالشكائب كاألجساـ الصمبة المكجكدة في تمؾ السكائؿ
في معناىا البصرم كالفكتكغرافي كالتصكيرم الحديث فإنيا تشير إلى نكع مف " مرشِّح"

العدسة كتككف مصنكعة عادة مف الزجاج أك الجيبلتيف كتعمؿ الكصبلت التي تركب عمى 
عمى تمكيف الصكرة الناتجة أك نشرىا أك استقطابيا، أك يقـك المرشِّح أحيانان بكظيفة حماية 

عندما يقـك المصكر بالتصكير مستخدمان . العدسة مف التمؼ في األحكاؿ الجكية الرديئة
، أم الدرجة التي يجب فييا زيادة التعريض "ؿ المرشِّحعاــي "ينبغي أف يككف ممٌمان بػ  ،"مرشِّح"

. مف أجؿ التعكيض عف الضكء الذم يمتصو المرشِّح
final cut 

نسخة الفيمـ المكجكدة عند إنجاز المكنتاج التي تجرم عمييا فيما : المكنتاج األخير
يستعمؿ . بعد مطابقة النيجاتيؼ مف أجؿ طبع نسخة الفيمـ المنجزة المعٌدة لئلصدار

يشير عمكمان إلى ( final cut)، لكف مصطمح (fine cut)أحيانان كمرادؼ لػ  final cutمصطمح 
المكنتاج الجاىز تقريبان لمحصكؿ عمى المكافقة النيائية، أم النسخة التي تأتي مباشرة قبؿ 

( sample printانظر ) final trial composite. نسخة المكنتاج األخير
financing 

الممكؿ الذم يقدـ :  financing entity. ؿ المكجكدة لصنع فيمـ معيفاألمكا
. األمكاؿ البلزمة لصناعة الفيمـ

finder 

( محدد المنظر : viewfinderانظر )
fine cut 

( المكنتاج األخير: final cutانظر )
Fine - grain duplicate negative,  fine-grain master (أو fine-grain 

master positive), أو ببساطة master positive  

تطمؽ ىذه التسمية عمييا ألف حجـ . الكاضحة المظيرةنسخ النيجاتيؼ كالنسخ 
التحبب في المستحمب األصمي الحساس لمضكء أصغر بكثير مف األنكاع األقدـ مف 

. فيمـ التصكير الخاـ
finger  

غير  ستارة رقيقة تػيبسط عمى منصب متحرؾ كتستعمؿ إما لحجب الضكء
. الضركرم عف الكاميرا أك لنشر الضكء
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first assistant (أو first assistant director)  

مساعد ) first assistant cameraman؛ (مساعد المخرج:  assistant directorانظر)
الفني المسؤكؿ عف تمقيـ حاكيات أفبلـ التصكير كتبديؿ العدسات (: المصكر األكؿ

عداد التقارير كقياس انظر )الخ .. المسافات بيف الكاميرا كالجسـ المراد تصكيره  كا 
cinematographer  :؛ (مصكر سينمائيfirst draft (مسكدة السيناريك األكلى :) النسخة

األكلى الكاممة مف السيناريك كالتي نادران ما تككف النسخة األخيرة عف ىذا السيناريك، 
ؿ مع كتاب السيناريك ككأنيـ كرؽ كخصكصان في ىكليككد حيث ىناؾ نزعة لمتعاـ

رئيس فريؽ فنيي : first grip؛ (جكف سايمز)مرحاض، كما أشار المخرج المستقؿ 
:  first run؛ "key grip"الصكت في إنتاج سينمائي معيف كىك معركؼ أيضان بمقب 

طاقـ المصكريف الرئيسي في :  first unitاإلصدار المبدئي لمفيمـ في سكؽ معيف؛ 
.  مائيعمؿ سيف

fish-out - of-water  

مقدمة حبكة مكررة كثيران تعمؿ عمى نقؿ الشخصيات مف مكانيـ المعتاد كزرعيـ 
الشخص " )التمساح داندم"كخير مثاؿ عمى ذلؾ نجده في فيمـ . في بيئة مختمفة جدان 

" شرطي بيفرلي ىيمز"؛ (الغميظ كلكف المحبب لمقمكب القادـ مف ريؼ أستراليا إلى نيكيكرؾ
التحرم الظريؼ كالساخر مف ديتركيت عندما يتـ تعيينو في أغنى أحياء لكس أنجمكس )

قركيك أركنساس الظرفاء الذيف يحصمكف عمى ثركة كبيرة " )قركيكف بيفرلي"؛ (كأكثرىا ترفان 
(. بيفرلي ىيمزفي األثرياء منطقة كينتقمكف لمعيش في 

fisheye,  fisheye lens  

ريضة جدان تعمؿ عمى تكبير مركز الصكرة بينما عدسة ع: عدسة عيف السمكة
. تقمص حجـ باقي الصكرة كتشكه مظيرىا أيضان بانحناءات متراجعة إلى حكاؼ الصكرة
ظيار الكجكه بمظير  يمكف استعماؿ عدسة عيف السمكة إلحداث مؤثرات اليمكسة كا 

. الخ.. غريب عمى نحك بشع أك مضحؾ 
fishpole  

( boomانظر )
fix  
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 fixمف ( مثبٌػت: ) fixerصكرة مظيَّرة بمعالجتيا في حماـ كيميائي؛ يثبٌػت 
كرد ىذا (. يثٌبت) fingereبالبلتينية، اسـ المفعكؿ مف  fixusبالمغة الفرنسية القديمة ك 

. الفعؿ في المغة اإلنكميزية بمعاف متنكعة في القرف الخامس عشر كما بعده أيضان 
fixed camera  

كاميرا ثابتة ال تقـك ( ِ)مكقع التصكير خبلؿ المشيد بأكممو؛  كاميرا مثبتة في( ُ)
بالتصكير البانكرامي كال تستعيف بسكة مف أجؿ لقطات المتابعة أك رافعة مف أجؿ المقطات 

لكف المقطات المأخكذة بكاسطة الكاميرا الثابتة في . العمكية أك غيرىا مف المقطات المتحركة
التجارية ال تستعمؿ إال فيما ندر بما أف المشاىديف باتكا  ىكليككد أك غيرىا مف اإلنتاجات

اآلف معتاديف عمى أسمكب التصكير المتميز بالحركة كالرشاقة، كىذا ما يجعميـ يشعركف 
كمع . بأف المقطات الثابتة تبعث عمى الضجر كالممؿ إذا جرل استعماليا عمى نحك متكرر

إلى صنع ( يازكجيرك أكزك)ئييف أمثاؿ ذلؾ فقد لجأ عدد مف عمالقة المخرجيف السينما
.  أفبلـ تتألؼ كميا تقريبان مف لقطات ثابتة

Fixed - focus lens  

محدد :  viewfinderانظر ) fixed-focus viewfinder؛ (عدسة: lensانظر )
( المنظر أك معٌينة الكاميرا

fixed matte  

( لى فيمـ التصكيرالمؤثرات البصرية المنفذة بإضافة الرسـك ع: matteانظر )
flag  

ستارة صغيرة مستطيمة الشكؿ ذات لكف داكف تستعمؿ لتخفيؼ شعاع الضكء 
الصادر عف مصباح اإلضاءة بحيث يتـ تثبيت تمؾ الستارة إما عمى المصباح نفسو 

. أك عمى منصب أك حامؿ مستقؿ
flame drum  

ظبلؿ أسطكانة تدكر بشكؿ ميكانيكي تكضع أماـ مصباح اإلضاءة فتمقي ب
. خفاقة عمى مكقع التصكير تشبو الظبلؿ المنعكسة عف ألسنة الميب

flange  

قرص معدني أك ببلستيكي يستعمؿ في غرفة تنفيذ المكنتاج بحيث ييمٌؼ عميو 
. شريط الفيمـ الممتد مف بكرة مقابؿ ذلؾ القرص تعمؿ عمى لٌؼ بكرة الفيمـ

flare  
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يحدث دكف انتباه في الفيمـ  انفجار ضكئي أك انتشار تكىج أك ضباب ساطع
المعٌرض لمضكء أثناء التصكير، كعادة ما تككف تمؾ اآلثار غير مرغكب بيا كتحصؿ 

يمكف تخفيؼ ىكذا . كضكء الشمس الساطع القادـ مف نافذة –غالبان بسبب االنعكاس 
. أثر خبلؿ التصكير بكاسطة غبلؼ أك غطاء لمعدسة

flash  

مرادؼ لكممة ( ِ)عمؿ عادة إلذىاؿ الجميكر؛ لقطة سريعة جدان تست: كاسـ( ُ)
flare (الضكء الساطع الذم يشكه الفيمـ المعٌرض أثناء التصكير) يعٌرض : كفعؿ( ّ)؛

فيمـ التصكير الخاـ لمضكء لبرىة مف الزمف بيدؼ زيادة التعريض الكمي لممقاطع 
مة يعكد مف الكاضح أف أصؿ ىذه الكؿ. التصكيرية أك المناظر التي ستصكر الحقان 

إلى استعماليا حسب المفظة التي يكحي بيا معناىا، أما استعماليا في المغة اإلنكميزية 
السائدة في العصكر الكسطى كاف يشير إلى حركة السكائؿ، كتناثر الماء، ثـ بدأ 

استعماليا لئلشارة إلى حركة الميب أك الضكء خبلؿ النصؼ الثاني مف القرف السادس 
. عشر

flashback,  flash forward  

سرد سريع يقفز نحك الماضي كالمستقبؿ أثناء الفيمـ، كالمقصكد (: فبلش باؾ)
بذلؾ الفكاصؿ التي تتخمؿ السمسمة المشيدية الزمنية لقصة الفيمـ كاليدؼ منيا إحداث 

أك عرض بعض التفاصيؿ الرئيسية لمحبكة أك نظرة تحميمية لسمكؾ /مؤثر درامي ك
، (ىيتشككؾ)لػ " مارني"اؿ في المشيد األخير مف فيمـ كما ىك الح –نفسي غريب 
السرد السريع ألحداث الماضي تفسيران الختبلجات البطمة ( الفبلش باؾ)حيث يقٌدـ 

كاضطرابيا العقمي مف خبلؿ عرض االعتداء الكحشي الذم تعرضت لو كالدتيا حيف 
سرد ألحداث تتألؼ العديد مف األفبلـ بأكمميا مف . طفمة صغيرة( مارني)كانت 

الماضي التي تبدأ في الزمف الحاضر ثـ تعكد لمماضي فتبيف مدل أىمية تمؾ 
كخير مثاؿ عمى ذلؾ . األحداث السابقة كال تعكد إلى ذلؾ الحاضر إال في نياية الفيمـ

لممخرج " رابطة العبات كرة السمة"الفيمـ الككميدم الذم صدر مؤخران تحت عنكاف 
كلعؿ . الفيمـ قصة فرؽ العبات كرة السمة في األربعينيات يركم، حيث (بيني مارشاؿ)

قد أضفى حسان شاعريان عمى أسمكب الفبلش باؾ أك ( جاف كمكد كاريير)السيناريست 
السرد السريع ألحداث مف الماضي حيث اعتقد بأف متعة ذلؾ األسمكب إنما تشكؿ 

نجد : "مفارقات الزمفمفتاحان لمطمكح السرم الذم تسعى إليو السينما نحك التخمص مف 
أنفسنا بعد مضي ساعة كنصؼ بأننا اقتربنا مف نقطة الرحيؿ التي أصبحت اآلف 
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ثـ تتبلشى نقطة الزمف التي حافظت عمى كيانيا بالرغـ . بمثابة الكجية التي نقصدىا
مف األفبلـ التي ". مف أنيا كانت تبدك ككأنيا اكتسبت مناعة ضد الشيخكخة الطبيعية

بزكغ "اؿ أسمكب الفبلش باؾ بطريقة لف تغيب أبدان عف األذىاف نذكر تألقت باستعـ
( .. رينيو)كعدد مف أفبلـ " راشمكف"ك" المكاطف كيف"ك" الفجر

flash cutting  

ككادر أك إطارات صكر معرضة ( آ)إما :  flash framesمكنتاج سريع جدان؛ 
لقطات ( ب)الصدفة؛ لمضكء تعريضان زائدان، سكاء كاف ذلؾ مقصكدان أك عف طريؽ 

( zip panانظر : ) flash panتتألؼ مف ككادر صكر قميمة؛ 
flat (أو scenic flat) 

يتألؼ عادة مف إطار ( كما في المسرح)جزء مف الديككر قابؿ لمنقؿ كالحركة 
.  خفيؼ مغطى بقماش مزكد برسـك لمناظر طبيعية

flatbed  

الدائرية  األلكاحكمزكد بأزكاج مف جياز لتنفيذ المكنتاج لو مساحة أفقية لمعمؿ 
( Steenbeckانظر . )ييمٌؼ عمييا شريط الفيمـ جيئة كذىابان 

flex arm  

ستارة سكداء تكضع عمى منصة متحركة تستعمؿ إما لحجب :  goboانظر )
الكاميرا عف الضكء غير المرغكب بو، أك لنشر أشعة الضكء الصادرة عف مصابيح 

( اإلضاءة
flick,  flicks, flix  

بشكؿ عاـ في حاؿ " السينما"أك " فيمـ"كممة قديمة كانت تستعمؿ لئلشارة إلى 
يبدك أف استعماؿ الكممة في ىذا (. flixأك  flicks)كانت الكممة بصيغة الجمع 
، أم الكمضات الخاطفة أك الخفؽ السريع الناتج (flicker)المعنى يعكد إلى ظاىرة الػ 

كادر في الثانية الكاحدة، كىذا يعني بأنيا كانت  ِْعف عرض الفيمـ بنسبة تقؿ عف 
كادر في  ُٔعرض األفبلـ بسرعة  تمف صفات السينما الصامتة التي اعتمد

مع أف أثر تمؾ الكمضات الخاطفة أك الخفؽ السريع قد تـ التحكـ بو  –الثانية فقط 
 (ارية البصرظاىرة استمر: Persistence of visionانظر )نكعان ما بكاسطة مغبلؽ دكار 

التي تدؿ لفظتيا عمى معناىا مف حيث ( flicorian)إلى ( flicker)يعكد أصؿ كممة 
كقد كتب . الحركة السريعة لجسـ ما كجناحي الطائر أثناء تحميقو في اليكاء
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تحـك فكؽ رأسيا حمامتاف تخفقاف : "ُّٖٔ" قصة الفارس"في قصيدتو ( تشكسر)
ة معناىا الضكئي في استعماالت متعددة في ثـ اكتسبت الكمـ." بأجنحتيما بسرعة
فرع مف األفبلـ الطميعية التي كانت ترشؽ :  Flicker film. القرف التاسع عشر

أما ركاية . المشاىديف بألكاف كأشكاؿ كصكر اتسمت بسرعة تبعث عمى الحيرة
"Flicker " كانت مميئة باإلثارة  ُُٗٗعاـ ( ثيكدكر ركزاؾ)الرائعة التي ألفيا

شكيؽ كتناكلت عدة مكاضيع فكرية ميمة، كمنيا اإلشارة إلى أف السينما ىي كالت
كمف الجدير بالذكر أف عنكاف تمؾ الركاية يينسب إلى . كليدة مؤامرة بريئة

. االستعماالت السينمائية المتنكعة
flies  

الذم تتدلى منو األضكاء  –كما في المسرح  -المكاف المرتفع في الديككر 
. اظر الطبيعيةكرسكمات المف

flip,  filpover  

نمط مف الكسائؿ االنتقالية لمصكر كالمشاىد يتميز بإحداث أثر ككميدم لطيؼ، 
كما ىك الحاؿ في كرؽ المعب بحيث  ،حيث تدار صكر الشاشة إما أفقيان أك عمكديان 
يتـ تكليد ىذا األثر غير الشائع تقريبان . تظير صكرة أخرل عمى خمؼ صكرة الشاشة

(. flipover lens)ة طابعة بصرية باالستعانة بعدسة تدكير الصكرة بكاسط
float  

تأرجح الصكرة المعركضة عمى الشاشة الذم يحدث عادة عف طريؽ الصدفة 
جدار عميو مناظر : floating wall . نتيجة عدـ لٌؼ شريط الفيمـ بإحكاـ عمى البكرة

. ا التصكيرطبيعية يمكف تحريكو بسيكلة مف أجؿ التكافؽ مع زكام
flood,  floodlight  

. قكم ككبير يضيء مساحات كبيرة في مكقع التصكيرغامر مصباح 
floor  

فريؽ المصكريف كالفنييف : floor crew منطقة التصكير داخؿ االستكديك؛ 
المعنييف بالتصكير كغيرىـ مف العامميف في إنتاج سينمائي يككف إخراجو مف غرفة 

حاؿ في األعماؿ التمفزيكنية عمى العكس مف األعماؿ كما ىك اؿ)تحكـ منفصمة 
يعمؿ ىؤالء المصكركف كالفنيكف  تحت اإلشراؼ المباشر لمدير التصكير (. السينمائية

(floor manager )في ىذه المنطقة المذككرة مف االستكديك .
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fluid camera  

ف لمكاميرا أسمكب في التصكير يتسـ بحركة كمناكرة عاليتي: الكاميرا االنسيابية
التي تنساب حركتيا في جميع االتجاىات كااللتفافات حكؿ الحدث ضمف لقطات 

لقد نفذت تمؾ الحركات الرشيقة لمكاميرا عبر السنكات . طكيمة غير مقطكعة عادة
مع أف ذلؾ األسمكب يتقدـ تاريخيان ( Steadicam)القميمة الماضية بكاسطة الستديكاـ 

لممخرج " البريؽ"مف الجدير بالذكر أف فيمـ . لمفيدعمى جياز تصكير الستديكاـ ا
يزخر بأشير األمثمة عمى ىذا األسمكب التصكيرم المتبع إلحداث ( ستانمي ككبريؾ)

مؤثر مخيؼ كخفي قادر عمى سرد األحداث ألف المعنى الضمني المثير لؤلعصاب 
الراكم في في بعض المشاىد التي ال تمثؿ فييا الحركة التصكيرية االنسيابية رأم 

نما تعكس نظرة الشـؤ لمفندؽ المسككف باألركاح الذم تدكر  بعض المقاطع فحسب، كا 
. فيو أحداث الفيمـ

fluff,  fluffer  

غالبان تككف أنثى فاتنة )أحد أفراد طاقـ العامميف في صناعة األفبلـ اإلباحية 
. جنسي في الفيمـكظيفتيا إثارة الممثؿ جنسيان كي يككف مستعدان لتمثيؿ مشيد ( كفتية

flutter  

اىتزاز فيمـ التصكير أك إزاحتو مف مكانو المحدد داخؿ الكاميرا أك جياز ( ُ)
طريؽ الصدفة كالذم يحدث عادة بسبب تمقيـ الفيمـ عمى نحك غير مستك داخؿ  عف

األخطاء الصكتية التي تحدث أثناء التسجيؿ الصكتي أك تشغيؿ ( ِ)ىاتيف األداتيف؛ 
. الصكت المسجؿ

flux  

كحدة : المكمف. )ضمف منطقة أك مكاف محدد" المكمف"الضكء المقاس بكحدة 
( "المترجـ. "لقياس تدفؽ الضكء مف مصباح

focal length  

حجـ العدسة المقاس بالميميمترات، أم المسافة بيف مركز العدسة : البعد البؤرم
ب عميو تركيز ىذه الفيمـ غير المعٌرض لمضكء الذم ينص –المستكل البؤرم  –كسطح 
فالبعد البؤرم الصغير يفرز زاكية تصكيرية عريضة، بينما يفرز البعد البؤرم . العدسة

ممـ بالنسبة لعدسة  َٓيككف البعد البؤرم االعتيادم . المديد زاكية أصغر في التصكير
. ممـ ّٓتصكير 
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focus  

مكازية بعد النقطة داخؿ الكاميرا التي تجتمع فييا أشعة الضكء اؿ: كاسـ( ُ)
مستكل الحدث الذم يتطمب منو كضع :  in focusانكسارىا عبر عدسة الكاميرا؛ 

يجعؿ : كفعؿ( ِ. )الجسـ المراد تصكيره بدقة كبمعالـ كاضحة عمى فيمـ التصكير
 rackأك  pull focusالصكرة تبدك حادة ككاضحة المعالـ عف طريؽ معايرة العدسة؛ 

focus  : لمعدسة في كسط المقطة مف أجؿ لفت االنتباه مف يعاير التركيز البؤرم
كمثاؿ عمى ذلؾ نقؿ تركيز العدسة مف . مستكل معيف في الصكرة إلى مستكل آخر

مشيد يتعانؽ فيو عاشقاف إلى لقطة مقربة تبيف كجو شخص يشعر بالغيرة جراء 
الفني ( focus puller)يتكلى القياـ بيذه الحركات الػ . مراقبتو تمؾ المقطة الحميمة

المسؤكؿ عف معايرة عدسة الكاميرا باإلضافة إلى مياـ أخرل كصيانة كاميرا 
كما يمكف . التصكير كتبديؿ العدسات كمخازف شرائط التصكير كغير ذلؾ أيضان 

أف يشير إلى األداة المكصكلة بالعدسة مف أجؿ معايرة ( focus puller)لمصطمح 
لقب آخر ( focus puller)ؽ عمى الفني في الكاليات المتحدة ييطؿ. تركيزىا البؤرم

(. مساعد المصكر األكؿ( )first assistant cameraman)ىك 
مكقد؛ مصطمى؛ )بالبلتينية كتعني   focusمشتقة باألصؿ مف   focusكممة 

أما المعنى البصرم ليذه الكممة فقد دخؿ إلى المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف (. مأكل
مس المنكسرة أك المنعكسة بكاسطة العدسة المحرقة نحك أشعة الش: "السابع عشر

. ُٖٓٔ ( –بكيؿ) ." –التركيز البؤرم
fog  

لـ التصكير الخاـ الزائد لمضكء عف متشكه يصيب الصكرة بسبب تعريض ؼ( ُ)
الضباب الخفيؼ أك الضباب الممزكج بالدخاف أك الضباب ( ِ)طريؽ الصدفة؛ 

ييركب عمى عدسة التصكير أك " مرشِّح ضبابي" الكثيؼ الذم يتـ إحداثو إما بكاسطة
عف طريؽ جياز بخ الضباب االصطناعي الذم يفرز سحبان مف الضباب االصطناعي 

الكثيؼ كالبارد عمى مقربة مف سطح األرض بحيث يسيؿ التحكـ بيذا الضباب أك 
. إزاحتو أك إزالتو

foil marks  

مف أجؿ سبلسة التبديؿ عبلمات معدنية دليمية تكضع عمى الفيمـ المعركض 
. بيف بكرات الفيمـ
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Foley  

كقع الخطكات )أحد المؤثرات الصكتية بشكؿ عاـ كخصكصان حركات الجسد 
تـ تسجيميا بعد إنجاز التي م.( الخ.. ثياب أك المكمات أك الحفيؼ الصادر عف اؿ

تصكير المشيد، أم في مرحمة ما بعد اإلنتاج، ثـ تضاؼ تمؾ األصكات كتدمج 
الفني :  Foley artist. ار التسجيؿ الصكتي كي تتبلءـ مع الحدث المصكَّرمع مس

الذم ييحًدث تمؾ األصكات إما بقرقعة كنقؿ أك جٌر قدميو أك إصدار صكت الىث 
 Foley)أك ( Foley mixer)ييطمؽ أحيانان عمى ىذا الفني لقب . كغيرىا مف األصكات

walker) ؛Foley stage  :طكح أرضيات متنكعة كغيرىا مف قاعة كبيرة مزكدة بس
 Foleyأدكات المؤثرات الصكتية كاألجراس كالصفارات كالمحركات كغير ذلؾ؛ 

studio  : المكاف الذم يتـ فيو خمؽ تمؾ المؤثرات الصكتية كجعميا متزامنة مع
ييقاؿ بأف اسـ ىذه . تسجيبلت تمؾ المؤثرات الصكتية:  foley tracksالصكر؛ 

جاؾ )  Jack Foleyإحداث المؤثرات الصكتية يعكد إلى اسـ  الكسيمة المتبعة في
كقد أدلى أحد المعمقيف . ، الفني الذم كاف مف ركاد ىذه العممية الحديثة(فكلي

بمبلحظة حكؿ الشيرة المحدكدة جدان التي يكتسبيا فنيك المؤثرات الصكتية إال أف 
فنانك "في كتاب مساىمتيـ الكبيرة في فف السينما قد سيمطت عمييا األضكاء 

، المكلكدة عاـ (تاسيتا ديف)بقمـ الفنانة البريطانية الشابة " المؤثرات الصكتية
ُٗٔٓ .

follow,  follow focus  

يبقي الجسـ المصكَّر ضمف تركيز بؤرم حاد كمستمر أثناء لقطة متابعة أك 
يؤدم . نياغيرىا مف حركات الكاميرا، أك عندما يتجو الحدث نحك الكاميرا أك بعيدان ع

، أم الفني المسؤكؿ عف معايرة (focus puller)ىذه الكظيفة فني ييطمؽ عميو لقب 
. الكاميرا

follow shot  

لقطة تتابع أك تطارد الممثؿ أك أيان مف األجساـ التي تككف في : لقطة مطاردة
. ضكء كشاؼ ييسمط اإلنارة عمى ممثؿ في حالة الحركة: follow spotحالة الحركة؛ 

foot  

. نياية بكرة الفيمـ
footage  
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باإلضافة إلى عدد ككادر " القدـ"قياس طكؿ فيمـ التصكير بكحدة قياس ( ُ)
كعند عممية . كادر ُٔممـ عمى  ّٓالصكر، حيث يحتكم قدـ كاحد مف فيمـ 

كادر في الثانية الكاحدة، تقـك ثانية كاحدة مف التصكير بتعريض  ِْالتصكير بنسبة 
عداد ) Footage counter. ككادر ٖط التصكير باإلضافة إلى قدـ كاحد مف شرم

أم ( ِ)جياز ييرٌكب عمى الكاميرا إلظيار عدد الككادر التي تـ تصكيرىا؛ (: الككادر
. طكؿ مف الفيمـ المعٌرض لمضكء، كىك معنى فيو مزيد مف التصرؼ

footcandle  

كحدة لقياس :  lumenانظر ) foot lumen؛ (luxانظر )كحدة لقياس اإلضاءة 
. (تدفؽ الضكء مف مصباح

forced coverage  

كسيمة تغطية عمى خطأ كارد في التصكير تعمؿ ببساطة عمى : تغطية إجبارية
تصكير لقطة مكجزة يمكف تنفيذ المكنتاج عمييا بزٌجيا في الحدث المصكَّر ببل إتقاف 

. بدالن مف إعادة تصكير المشيد بأكممو
forced development  

( pushك   developmentظر اف)
foreground (FG)  

كفي )كما ىك الحاؿ في الرسـ، أقرب مكاف في المنظر بالنسبة لممتفرج : مقدمة
:  source musicانظر : ) foreground music؛ (التصكير ىك المكاف األقرب لمكاميرا

( مكسيقى المصدر
foreign version  

لئلصدار في صاالت عرض بمد غير بمد  طبعة الفيمـ المييأة: النسخة األجنبية
تتـ إضافة التسجيؿ الصكتي عمى طبعة الفيمـ، كما يتـ الحاالت في معظـ . المنشأ

أحيانان تشذيب تمؾ النسخة األجنبية بطريقة ال تسيء فييا لمشاعر أىالي البمد الذم 
. سيجرم فيو عرض النسخة األجنبية عف الفيمـ األصمي

forelengthening,   foreshortening 
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تشكىات مقصكدة في مدل عرض الصكرة يتـ إحداثيا بكاسطة عدسة عريضة 
بة بالتتالي فمف آثار العدسة العريضة المبالغة في . الزاكية كعدسة مكبرة أك مقرِّ

. الحركة، بينما تقمص العدسة المكبرة تمؾ الحركة
form  

يقاع مكنتاجو ك( ُ) لركائية بمجمميا؛ أك نسبو ا/شكؿ الفيمـ مف حيث صكره كا 
(. نمط أك شكؿ سينمائي) genreمرادؼ لمصطمح ( ِ)

formal editing  

جدان بحيث تككف فيو كؿ لقطة مساكية في طكليا مع كؿ ما  شكميمكنتاج 
. مجمميا طكيمة جدان بيحيط بيا، كبذلؾ تككف المقطات 

format  

( نسبة عرض الصكرة إلى ارتفاعيا:  aspect ratioانظر )
form cut,  form dissolve  

عمميات االنتقاؿ مف شخص أك جسـ في لقطة كاحدة إلى شخص أك شيء لو 
ىيئة مماثمة كذلؾ إما بغرض خمؽ نكع مف االرتباط المجازم بيف الشخصيف أك 

كمف أشير أنكاع . الجسميف، أك ببساطة مف أجؿ القشعريرة التي يسببيا ىكذا أثر
لسنكات القميمة الماضية ىي الدعابة الصغيرة الكاردة عمميات االنتقاؿ آنفة الذكر عبر ا

( بارامكنت)حيث تتبلشى صكرة شعار شركة " غزاة التابكت المفقكد"في بداية فيمـ 
المؤلفة مف جبميف أبيض كأزرؽ ليحؿ مكانيا لقطة لقمة جبمية مماثمة لكنيا مكجكدة 

. فكؽ األدغاؿ
formula  

ييطمؽ عمى الفيمـ الذم يستغؿ عناصر مصطمح تيكمي نكعان ما في طابعو ( ُ)
كمقدمة الحبكة المكررة التي تنتقؿ فييا الشخصيات مف  –أك الشخصية /القصة ك

مرادؼ ( ِ)التي كانت ناجحة في الماضي؛  –مكانيا المعتاد إلى بيئة مختمفة كميان 
(. نمط أك شكؿ سينمائي) genreعميؽ المعنى لمصطمح 

Forward - backward  

( rock and rollانظر )
foundation light  
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اإلضاءة األساسية في مشيد معيف تضاؼ إلييا أضكاء أخرل إذا دعت 
. الضركرة لذلؾ

found footage  

( فيمـ أرشيفي: archival filmانظر )
Four - walled set  

ضمف بيف تمكقع تصكير رباعي الجدراف كصؼ مدرسة أك قاعة محكمة م
تصكيرىا، باإلضافة إلى كجكد المخرجيف عممان بأف معظـ حدكده األحداث التي يجرم 

. مكاقع التصكير المماثمة تتألؼ مف ثبلثة جدراف فقط كأحيانان أقؿ مف ذلؾ
Four - walling  

مصطمح أمريكي ييطمؽ عمى أحد أنكاع تكزيع األفبلـ حيث تدفع الشركة 
لتي ينفذىا العرض عادة، المكزعة لصالة العرض أجران محددان كتتكفؿ بالقياـ بالمياـ ا

. كأمكر الدعاية ثـ تجني األرباح الناتجة عف ذلؾ
Fox Film Corporation  

( Twentieth Century-Foxانظر )
FPS  

( footageانظر )قدـ في الثانية الكاحدة 
frame  

يككف ذا "بالمغة اإلنكميزية القديمة كيعني إما  framianمصطمح مشتؽ مف فعؿ 
منطقة مستطيمة مف شريط  –أصغر كحدة في الفيمـ : كاسـ( ُ". )قدـيحقؽ ت"أك " نفع

عند تعريض ىذه الصكرة إلى الضكء كمف ثـ عرضيا . الفيمـ تحتكم عمى صكرة كاحدة
صكرة في الثانية الكاحدة ينتج عنيا اإليياـ بالحركة في  ِْعمى الشاشة بنسبة 

از الممحؽ بناسخة أك طابعة الجو(: عداد الككادر) Frame counter. السرعة العادية
الذم يبيف عدد ككادر الصكر ( footageانظر )األفبلـ أك بجياز العرض أك بالكاميرا 

الخطكط السكداء الرفيعة التي (: خطكط الككادر) Frame lines. التي عبرت تمؾ اآللية
 frameمف المعتقد أف المعنى السينمائي لكممة . تفصؿ كؿ كادر عف الكادر التالي

مشتؽ مف التماثؿ الكاضح إلطار الصكرة حيث كردت ىذه الكممة ( كادر أك إطار)
جسدم ىك اإلطار الذم جرت "ألكؿ مرة في قصائد شكسبير " إطار الصكرة"بمعنى 
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إلى شراء إطار صكرة عاـ ( صمكئيؿ بيبيس)كما أشار (. ََُٔ" )فيو األحداث
أك ييايئ كضعية الكاميرا يعاير ( آ: )كفعؿ( ِ)بمبمغ جنيو كخمس بنسات؛  ُٔٔٔ

ييايئ تركيب الفيمـ داخؿ جياز العرض أك ( ب)مف أجؿ تركيب الصكرة المطمكبة؛ 
جياز تنفيذ المكنتاج كي تككف الصكرة الناتجة متراصفة بشكؿ صحيح كبادية لمعياف 

حيف ييقطع القسـ السفمي مف الصكرة ينبغي عمى الفني المسؤكؿ عف جياز . تمامان 
لتصحيح كضع الصكرة، أما في حاؿ ( frame down)بكابة باتجاه األسفؿ العرض نقؿ اؿ

اقتطاع القسـ العمكم مف الصكرة يجب عمى العارض تصحيح كضعيا بنقؿ البكابة 
(. frame up)نحك األعمى 

Free Cinema  

حركة صغيرة لكنيا قكية األثر ظيرت في السينما البريطانية : السينما الحٌرة
مبتعدة بذلؾ عف " أىمية الحياة اليكمية"كانت تػيعنى بإيجاد كتمثيؿ في الخمسينيات ك

القيكد التجارية المفركضة عمى صناعة األفبلـ السائدة حينذاؾ كمؤكدة في الكقت 
جرت صياغة ىذا المصطمح . عينو عمى الدكر االجتماعي الذم يمعبو صانع األفبلـ

المسرح السينمائي الكطني باألصؿ لسمسمة مؤلفة مف ستة برامج جرل عرضيا في 
كىي برامج احتكت عمى أفبلـ لمخرجيف  -ُٗٓٗإلى  ُٔٓٗفي الفترة الممتدة مف 

لكف ىذا المصطمح (. بكالنسكي)ك( فرانجك)ك( نكرماف ماكبلريف)مختمفيف أمثاؿ 
يطبؽ حصران اآلف عمى األفبلـ التسجيمية التي يصنعيا جيؿ الشباب الذيف نظمكا 

في صفحات " السينما الحٌرة"، الذم ميد الطريؽ أماـ (سي أنردسكفليند: )تمؾ األفبلـ
التي أصدرتيا الجمعية السينمائية في جامعة أكسفكرد في الفترة " Sequence"مجمة 
كمف أكائؿ أفبلـ (. تكني ريتشاردسكف)ك( كارؿ ريتس)؛ ُِٓٗإلى  ُْٔٗمف 

كىك دراسة عف  ( –ُّٓٗ" )أرض األحبلـ أك"تجدر اإلشارة إلى " السينما الحرة"
الذم تناكؿ " أمي ال تسمح بذلؾ"، ك(أندرسكف)مف إخراج " مارغيت"مدينة مبلىي 

أما أفبلـ (. ريتشاردسكف)ك( ريتس)مكضكعو نادم لمكسيقى الجاز لممخرجيف 
كؿ يـك باستثناء عيد "التي صدرت في فترة الحقة ضمت فيمـ " السينما الحرة"

ثـ تابع (. ريتس)لػ ( ُٗٓٗ" )فتياف البلمبيث"ك( أندرسكف)لػ ( ُٕٓٗ" )الميبلد
نشاطيـ في صناعة أفبلـ " السينما الحرة"المخرجكف الرئيسيكف الثبلثة في حركة 

. ركائية متميزة كرائعة حافظ بعضيا عمى طابع السينما الحرة بمفيكميا األصمي
freeze,  freeze frame  

13م –السينما الناطقة   
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لذم يحصؿ في الصكر األثر المفاجئ في التصكير الفكتكغرافي الثابت ا
استعممت ىذه الكسيمة بإفراط . المتحركة كذلؾ عف طريؽ طبع كادر كاحد مرات عديدة

لكف ىذه الكسيمة ستظؿ مثيرة . في الستينيات كخصكصان كطريقة الختتاـ الفيمـ
تعرؼ ىذه الكسيمة أيضان . لبلىتماـ في حاؿ استخداميا بالكجو الصحيح كالمناسب

. stop frameباسـ 
Fresnel lens  

عدسة ليا دكائر زجاجية متناقصة عمى سطحيا المحدب تكضع : عدسة فرزنيؿ
عمى مقدمة لمبة المصباح مف أجؿ تركيز الحـز الضكئية الصادرة عف المصباح 

تستخدـ ىذه العدسة في المصابيح الكشافة أك غيرىا مف المصابيح . كالتحكـ بيا
( ُِٕٖ-ُٖٖٕ( )أكغستيف جاف فرزنيؿ)يائي ابتكر ىذه العدسة العالـ الفيز. الكبيرة

.  مف أجؿ استعماليا في المنارات
Frezzolini  

االسـ التجارم لكاميرا خفيفة الكزف تستعمؿ في أغمب ": فريزكليني"كاميرا 
. األحياف لتصكير األفبلـ التسجيمية

friction head  

لتصكير البانكرامي أداة مكصكلة بمنصب ثبلثي القكائـ تتيح المناكرة بالكاميرا ؿ
. أك المائؿ

from the top  

أمر يكجيو المخرج إلى طاقـ كممثمي الفيمـ مف أجؿ تكرار مشيد ": مف البداية"
. مف بدايتو

front credits  

مصطمح يشير إلى التكاليؼ المترتبة عمى الفيمـ :  Front end(. creditsانظر )
 Front lighting. ناريك عمى سبيؿ المثاؿكسعر السي –قبؿ البدء بمرحمة ما قبؿ اإلنتاج 

ضكء صادر مف المنطقة بشكؿ عاـ أك مف الكاميرا يعمؿ عمى جعؿ (: إضاءة أمامية)
نظاـ عرض الفيمـ عمى (: عرض أمامي) Front projection. األجساـ تبدك مسطحة

 backمقدمة الشاشة فكؽ رؤكس المتفرجيف، كىك مصطمح بديؿ لمصطمح مماثؿ 

projection  أكrear projection (عرض خمفي.) 
frying pan  
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نكع مف شاشات العرض ليا شكؿ المقبلة تستخدـ لنشر الضكء مف أجيزة 
. اإلنارة

full shot (FS),  full figure shot  

لقطة تبقي الجسـ الرئيسي ضمف مجاؿ الرؤية مف الرأس : لقطة كاممة لمجسد
. ص القدميف في القسـ السفمي مف الكادرفي القسـ العمكم مف كادر الصكرة إلى أخـ

fungus spots  

نمك فطرم قد يظير عمى أفبلـ التصكير الخاـ القديمة بما أف : بقع فطرية
المكاد الكيماكية المكجكدة في المستحمب أك الطبقة الحساسة لمضكء المطمية عمى 

. الفيمـ تككف مشتقة باألصؿ مف الخضراكات
fusion frequency  

مصطمح يشير إلى السرعة التي يمٌر فييا الفيمـ داخؿ جياز : دمجتردد اؿ
الصكر الثابتة مف أجؿ خمؽ اإلحساس أك اإليياـ بالحركة " دمج"العرض في عممية 

تعتمد صناعة األفبلـ المعاصرة عمى (. persistence of vision) استمرارية البصرنتيجة 
. كادر في الثانية الكاحدة ِْالعرض بنسبة 

Futurism  

كغيره مف أتباع ( مارينيتي)بالرغـ مف أف كؿ مف : الحركة المستقبمية
األمر  –اإليطالييف كانكا مؤازريف متعصبيف لكؿ ما ىك تقني " الحركة المستقبمية"

مكاناتيـ في أكثر النكاحي التقنية تطكران بيف  الذم جعميـ يكرسكف جٌؿ طاقاتيـ كا 
المستقبمية ضئيمة كبالكاد يمكف مبلحظة  إال أف مساىمة الحركة –جميع الفنكف 

يبدك أف أعماؿ ىذه الحركة تتألؼ بشكؿ رئيس مف بياف رسمي نشر في . آثارىا
، بينما كانت األعماؿ التي أفرزتيا تمؾ الحركة في بعض جكانبيا ُُٔٗأيمكؿ 

.  تبدك أقؿ جنكنية مف الجانب األعظـ لمسيؿ التعبيرم العاـر مف الحركة المستقبمية
ما أف السينما فف قائـ بحد ذاتو، فإنيا ال تحاكي أك تقمد المسرح بأم ب

كبما أف السينما تعتمد بشكؿ أساسي عمى الجانب المرئي أك . حاؿ مف األحكاؿ
البصرم فينبغي في المقاـ األكؿ أف تحقؽ شركط نشكء كتطكر فف الرسـ كي 

فسيا عف الشمائؿ تبتعد عف الكاقع كتتحرر مف قيكد التصكير الضكئي كتنأل بف
فالسينما يجب أف تصكر البشاعة كالتشكه كأف تككف انطباعية . الحمكة كالرزينة
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كاصطناعية كديناميكية في طبيعتيا كأف تتمتع أيضان بالتصرؼ كالحرية في 
. التعبير

لبلطبلع عمى البياف الرسمي المذككر أعبله الذم نشرتو " أمبرك أبكلكنيك"راجع )
كباإلضافة إلى ذلؾ البياف الرسمي صدر فيمميف (. ُّٕٗعاـ " تيمس كىدسكف"دار 

( براغاغميا)لػ " االفتتاف الفظيع"ك( جينا)لػ " الحياة المستقبمية: "عف الحركة المستقبمية
أثاركا الجدؿ حكؿ افتقار الفيمـ األخير إلى مقكمات  المحافظيف مف أىؿ الففمع أف 

 باع الحركة المستقبمية الركس بزعامةأما أت. الحركة المستقبمية بشكميا الدقيؽ
ىـ إرثان في غاية األىمية كلك بشكؿ غير مباشر، ءفقد خمفكا كرا( ماياككفسكي)

 –الركس في الصحؼ كالمجبلت الثكرية األكلى " المستقبمييف"كانتشرت أفكار كآراء 
(. أيزنشتايف)ك( فيتركؼ)بحيث بدت آثارىا كاضحة في أعماؿ  ( –ليؼ)كمجمة 

Fuzz - off  

يبيت أك يمطٌػؼ مف أثر الخطكط الكثيفة في عممية الرسـك المضافة عمى 
. شريط التصكير كأحد أنكاع المؤثرات البصرية

FX  

(. مؤثرات) effectsاالختصار الرسمي لمصطمح 
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G (أو G rating) 

 الذم اعتمدتو الجمعية السينمائية األمريكية لؤلفبلـ المسمكح( G)التصنيؼ 
إف التصنيؼ األمريكي لؤلفبلـ مف . بعرضيا لعمـك جميكر المشاىديف دكف استثناء

(.  U)يكازم التصنيؼ البريطاني المماثؿ المعركؼ بتصنيؼ ( G)فئة 
gaffer  

عادة عف مسؤكالن رئيس الفنييف الكيربائييف في أم إنتاج سينمائي الذم يككف 
مف المعتقد أف مصطمح . لتصكيرإضاءة مكقع التصكير بتكجيو المصكر أك مدير ا

gaffer  ىك شكؿ محرَّؼ لكممةgrandfather (جد ) التي كاف يستعمميا أىالي الريؼ
كقد . سابقان لئلشارة إلى أم رجؿ مسٌف أك أم شخص رفيع المستكل جدير باالحتراـ

أما المعنى . استعممت تمؾ الكممة بيذا المعنى ألكؿ مرة في القرف السادس عشر
فيبدك أنو يعكد في تاريخو إلى منتصؼ القرف  gafferم الذم اكتسبتو كممة السينمائ

يستعمؿ في تثبيت األضكاء عمى  خطاؼ أك ممقط:  gaffer grip. التاسع عشر
شريط الصؽ متعدد األغراض مصنكع مف :  gaffer’s tape. الدعامات الخاصة بذلؾ
. القماش لو لكف فضي

gain  

التحكـ ) gain control. أك نظاـ تشغيؿ صكتي تضخيـ الصكت في تسجيؿ صكتي
. مفتاح أك قرص يكف بكاسطتو التحكـ بمستكيات مضخـ الصكت(: بمستكل الصكت

Gainsborough Pictures  

مايكؿ )شركة إنتاج سينمائي بريطانية أسسيا : السينمائية" غينزبكرك"شركة 
ألفريد )نو مينة كانت ىذه الشركة المركز الذم انطمقت ـ. ُِْٗعاـ ( بالككف

في ضمف  ُِٔٗعاـ " نسر الجباؿ"كمخرج سينمائي، حيث أصدر فيممو ( ىيتشككؾ
كاف يعمؿ ( ىيتشككؾ)مف المعمـك أف  -في ميكنخ " غينزبكرك"إنتاج مشترؾ مع شركة 

" المغامر العاطفي"حمؿ عنكاف " غينزبكرك"كمساعد في أكؿ فيمـ أطمقتو شركة 
نشاطيا في إنتاج أركع األفبلـ الصادرة في أكاخر تابعت الشركة بعدىا (. ُِْٗ)

الثبلثينيات كاألربعينيات، ثـ بدأت بالتدىكر عمى المستكييف الفني كالتجارم إلى أف 
فيمـ " غينزبكرك"مف أركع إنتاجات . تكقفت عف العمؿ نيائيان في أكائؿ الخمسينيات

م صنعيا لصالح الت( ىيتشككؾ)الذم كاف آخر أفبلـ ( ُّٖٗ" )اختفاء السيدة"
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كىناؾ أيضان سمسمة مف األفبلـ الركمانسية . قبؿ دخكلو إلى عالـ ىكليككد" غينزبكرك"
 " –نجـك غينزبكرك األربعة المفضميف"التي لعب فييا دكر البطكلة كاحد أك أكثر مف 

رجؿ (: "فيميس كالغيرت)ك( مارغريت لككككد)ك( ستيكرات غرانجر)ك( جيمس مايسكف)
" السيدة الشريرة"ك( ُْْٗ" )فاني بجانب مصباح الغاز"ك( ُّْٗ" )دمبالرداء الرما

الفني كالتجارم ىك فيمـ تدىكرىا خبلؿ فترة " غينزبكرك"أما أشير أفبلـ (. ُْٓٗ)
في أساسو عمى بكرتريو لمسيدة " غينزبكرك"اعتمد شعار شركة (. ُْٖٗ" )ميراندا"
.  بريشة رساـ بريطاني عيرؼ باالسـ ذاتو( سامكنز)

gang control  

التحكـ بمجمكعة مختمفة كمنكعة مف المعدات اإللكتركنية أك الميكانيكية 
. المرتبطة ببعضيا بكحدة فردية

gangster film  

في ( )ِ)أم فيمـ عف اإلجراـ العنيؼ؛ ( بشكؿ عاـ( )ُ: )أفبلـ العصابات
درة خبلؿ األفبلـ التي تتميز بأجكاء الحركة السريعة الصا( معنى أكثر تحديدان 

الثبلثينيات كالتي تناكلت مكاضيعيا أكلئؾ األكغاد الذيف أداركا رابطات الجريمة 
كردت كممة . المنظمة في الكاليات المتحدة في العقد الماضي، أم في العشرينيات

gangster (رجؿ عصابات ) في المغة اإلنكميزية األمريكية في أكاخر القرف التاسع
احتمت . ُٖٔٗكرد إلى أف ظيكر الكممة يعكد إلى عشر، حيث يشير قامكس أكسؼ

مركز الصدارة في إنتاج أفبلـ العصابات التي لعب فييا دكر  "كارنر برذرز"شركة 
إدكارد )ك( جيمس كاغني)ك( ىمفرم بكغارت)كمنيـ  "كارنر برذرز"البطكلة نجـك 

، عممان بأف جميع االستكديكىات الكبيرة كالصغيرة أيضان، (ركبنسكف. جي
في مجاؿ صنع أفبلـ  "كارنر"، حاكلت اقتحاـ حدكد شركة "مكنكغراـ"استكديكىات ؾ

إف أفضؿ أفبلـ العصابات الصادرة في الثبلثينيات لـ تكف متقنة . العصابات
الصنع فحسب، بؿ كانت مسمية إلى أبعد الحدكد فضبلن عف أنيا شكمت مصدران 

ذلؾ، كانت تمؾ األفبلـ  عبلكة عمى. غنيان لبعض القصص األسطكرية األمريكية
حيث كانت تشير، عمى سبيؿ المثاؿ، )بمثابة كسيمة االنتقاؿ إلى التيكـ العمني 

بيف مفيـك نشاط العصابات كطرؽ األعماؿ التجارية المقيت إلى التشابو 
مف جية أخرل، احتكت أفبلـ العصابات في تمؾ الفترة عمى تعميؽ معقد (. التقميدية

لذلؾ فإف أفبلـ العصابات . ظركؼ اجتماعية ظالمة حكؿ أصكؿ اإلجراـ كسط
( ُِٖٗ" )أضكاء نيكيكرؾ"التي تـ صنعيا ضمف ىذا النمط الكبلسيكي بدأت بفيمـ 
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كسرعاف ما طكرت ىذه األفبلـ . "كارنر برذرز"لصالح ( ميرفف ليركم)الذم أخرجو 
إال  –نذاؾ ربما كاف ذلؾ ردان عمى أسمكب الحرب الدائرة آ –مف مبادئيا األساسية 

أف بريقيا أخذ يتضاءؿ تدريجيان بعد مضي عقد كاحد مف الزمف، أم بعد فيمـ 
الذم لـ يتكقؼ عند ذلؾ ( راككؿ كالش)لممخرج ( ُّٗٗ" )العشرينيات المزمجرة"

الفيمـ بؿ تابع نشاطو بالرغـ مف خبٌك تألؽ ىذا النمط السينمائي كصنع فيمميف 
الذم لعب ( ُْٗٗ" )الحرارة البيضاء"ك( ُُْٗ" )مرتفعات سييرا"رائعيف آخريف 

. دكر البطكلة بشخصية الفتى المدلؿ الذم يعاني مف اضطراب عقمي( كاغني)فيو 
كفي الفترة الكاقعة بيف األعكاـ المذككرة أعبله صدرت بعض األفبلـ التي حددت 

مف إخراج ( َُّٗ" )القيصر الصغير: "تعريؼ ىذا النمط السينمائي بدقة أكبر
 ( –ريكك بانديؿ)بدكر زعيـ العصابة ( ركبنسكف. إدكارد جي)كبطكلة ( كملير)

مف ( ُُّٗ" )عدك الشعب"؛ (آؿ كابكني)كىي شخصية مأخكذة عمى األرجح مف 
بدكر الرجؿ ثقيؿ ( جيمس كاغني)كىك أكؿ فيمـ صٌكر ( كيمياـ كيمماف)إخراج 
كمف (. ىايمي كيس)كىي شخصية مقتبسة بكضكح عف  ( –تـك باكرز)الظؿ 

المقطة التي يمٌرغ فييا " عدك الشعب"المشاىد التي لف تغيب عف األذىاف في فيمـ 
مف إخراج ( ُِّٗ" )الكجو ذك الندبة"بثمرة البرتقاؿ؛ ( كبلرؾ مام)كجو ( كاغني)
نتاج ( ىاكرد ىككس) في دكر أحد أفراد مافيا ( بكؿ مكني)كبطكلة ( ىاكرد ىيكز)كا 
بمزيد مف التصرؼ عاـ ( براياف دك بالما)فيمـ أعاد صنع ىذا اؿ ( –كابكني)

في شخصية المياجر الككبي الذم ( آؿ باتشينك)مسندان دكر البطكلة إلى  ُّٖٗ
لممخرج ( ُِّٗ" )أنا ىارب مف عصابة متسمسمة"؛ (كابكني)يمثؿ نسخة عف 

كاف ىذا الفيمـ بمثابة نقطة انطبلؽ لمينة حفنة مف األكغاد . أيضان ( كيمياـ كايمر)
كظيركا بعدىا في الفيمـ " فتياف الطريؽ المسدكد"الكسيميف الذيف عيرفكا بمقب 

( كاغني)كبطكلة ( مايكؿ ككرتيز)لممخرج ( ُّٖٗ" )مبلئكة بكجكه قذرة"العاطفي 
بأف يتظاىر  ( رككي)بدكر القس الذم يقنع ( بات أكبرياف)ك( رككي سكليفاف)بدكر 

فتياف "عداـ الكيربائي كذلؾ كي يفقد بالخكؼ بينما يتـ اقتياده إلى كرسي اإل
يمانيـ بو حتى يكفكا عف اتباع أساليب " الطريؽ المسدكد في عالـ ( رككي)ثقتيـ كا 

. الجريمة
إف جميع ىذه األفبلـ التي اخترقتيا الطمقات النارية مف كؿ حدب كصكب 

الـ كمف الجدير بالذكر أف األؼ. كانت نتاجان يحاكي أعماالن سابقة مف حيث الفكرة
زقاؽ "اإلجرامية التي تدكر أحداثيا داخؿ المدف قد كضع ليا حجر األساس فيمـ 
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 ُُِٗفي بدايات السينما، أم منذ عاـ ( غريفيث. دبميك. دم)لممخرج " الخنازير
فكف )لممخرج ( ُِٕٗ" )العالـ السفمي"ثـ تمتو أفبلـ مماثمة كاف منيا فيمـ 

أفبلـ العصابات في تمؾ الفترة المبكرة  كبعد الذركة التي كصمت إلييا(. ستيرنبرغ
كمع أف أفبلـ . بدأت أشكاؿ محٌرفة عف ىذا النمط باالنتشار إلى كقتنا الحاضر

تمامان عمى إمتاع الجميكر كما كانت تفعؿ في قادرة العصابات الحالية لـ تعد 
السابؽ، إال أف مقكماتيا الرئيسة حافظت عمى بقائيا كخير مثاؿ عمى ذلؾ فيمـ 

ذلؾ النمط مجددان، ( براياف دك بالما)الذم أحيا فيو المخرج ( ُٕٖٗ")لمنبكذكفا"
ليعيد صنع فيمـ العصابات بمزيد مف اإلتقاف في ( مارتف سككرسيزم)ثـ أتى 
عيد ابتكار ذلؾ النمط مؿ( ككينتيف تارانتينك)إلى أف جاء " رجاؿ صالحكف"فيممو 

عادت ". ركاية مثيرة"ك" ب الخزافكبل"السينمائي بمزيد مف اإلبداع في فيمميو 
الفيمـ "أفبلـ العصابات القديمة إلى الساحة مجددان في أماكف أخرل بقالب 

كنكع مف التقدير الذم عبرت عنو أعماؿ بعض المخرجيف الميككسيف " األسكد
في ( جاف بيير ميمفيؿ)ك" البلىث"في فيممو ( جاف لكؾ غكدار)بالسينما أمثاؿ 

ثـ ظيرت بعدىا أفبلـ قاـ بصنعيا عدد مف المخرجيف  ".السامكرام"فيممو 
تأثركا بالمدرسة الفرنسية لفيمـ العصابات، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ  فالشباب الذم

مف ىكنغ ككنغ كغيرىا مف األفبلـ كالمسمسبلت ( جكف كك)لممخرج " القاتؿ"فيمـ 
األفبلـ  البكليسية التمفزيكنية التي ال تعد كال تحصى، باإلضافة إلى بعض

السينمائية الرائعة التي حاكت في مكاضيعيا أفبلـ العصابات األكلى بدءان مف 
كصكالن إلى فيمـ العصابات الطفكلي ( ُٗٓٗ" )البعض يحبو حاران "فيمـ 

كفي فترة مف األفبلـ الجادة (. آلف باركر)لممخرج " باغزم بالكني"االستعراضي 
لممخرج " بكني ك كبليد"أفبلـ مثؿ ظيرت بعض ركائع ذلؾ النمط السينمائي في 

عبلكة عمى بعض األفبلـ ( ركبرت ألتماف)لػ " لصكص مثمنا"ك( آرثر بف)
كمف الجدير (. فرانسيس فكرد ككبكال)لػ " العٌراب"الممحمية األمريكية، كثبلثية 

أعٌد دراسة معمقة ليذا النمط السينمائي في كتابو ( جكف باكستر)بالذكر أف 
(. َُٕٗ" )أفبلـ العصابات"

garbage matte  

نكع مف المؤثرات البصرية المنفذة بإضافة الرسـك عمى فيمـ التصكير تيدؼ 
. ببساطة إلى إخفاء بعض األجساـ غير المرغكبة عف عدسة الكاميرا

gaslighting  
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مصطمح عامي يستعمؿ حاليان لئلشارة إلى العممية التي يثير بيا االستكديك 
سيناريك إلى حٌد الجنكف بسبب التغييرات التي يطمب غضب المخرج أك كاتب اؿ

االستكديك إدخاليا عمى السيناريك أك الفيمـ ثـ يطالب بتعميؿ السبب كراء تمؾ 
مصباح "المرعبة ( باتريؾ ىاميمتكف)المصطمح مشتؽ مف مسرحية . التغييرات

ثيكدكر )كالنسختيف السينمائيتيف المقتبستيف عف المسرحية ذاتيا لممخرجيف " الغاز
يتناكؿ مكضكع تمؾ المسرحية (. ُْْٗ( )جكرج كككر)ك( ُّٗٗ( )ديكنسكف

كنسختييا السينمائيتيف المجـر الفيكتكرم الذم يحاكؿ أف يدفع بزكجتو إلى حافة 
. الجنكف

Gaspacolor  

معالجة ثبلثية األلكاف طيكِّرت في إنكمترا كسمِّيت عمى اسـ : غاسباككلكر
(. بيبل غاسبر)مبتكرىا 

gate  

ز الفيمـ استعدادان لتعريضو : البكابة الفتحة المكجكدة داخؿ الكاميرا حيث ييحتجى
لمضكء أثناء التصكير، أك الفتحات المماثمة المكجكدة في آلية طابعة األفبلـ كجياز 

يشير معنى المصطمح إلى أف ىذه اآللية يمكف تحريكيا عمى المفصبلت . العرض
أصبح ىذا . لفيمـ أك كضعو في جياز العرضالخاصة بيا مما يتيح تنظيؼ ا

(: افحص البكابة) Check the gate. المصطمح متعارؼ عميو منذ أكائؿ القرف العشريف
أمر يكجيو المخرج بعد إنجاز لقطة معينة لمتأكد مف عدـ تمفيا بسبب الغبار أك الشعر 

. الذم قد يككف عالقان داخؿ الكاميرا( hair in the gateانظر )
gator clamp,  gator grip 

ىذه األداة معركفة أيضان باسـ . معدني قكم لو مقابض معزكلة خطاؼ أك ممقط
alligator (التمساح ) أكgaffer clamp (الخطاؼ الكيربائي .) طيكرت ىذه األداة باألصؿ

كيربائية فقط أما اآلف فإنيا تستعمؿ عمى نطاؽ كاسع في تثبيت ككصؿ  خطافاتؾ
. الديككر المتحركة كالمعدات مع بعضيا البعضجميع أنكاع قطع 

gauge 

ممـ لؤلفبلـ  ٖممـ أك سكبر  ٖ: عارؼ عميو لعرض أفبلـ التصكيرتالـالعيار 
( الضيؽالعيار " : narrow gauge"المعركؼ أيضان باسـ )ممـ  ُٔالمنزلية؛ ك 

ات المستعمؿ في تصكير العديد مف األفبلـ التسجيمية كبعض األفبلـ الركائية ذ
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العيار " : standard gauge"المعركؼ أيضان باسـ )ممـ  ّٓ؛ المنخفضةالميزانية 
ممـ  َٕممـ أك  ٓٔالمستعمؿ في تصكير معظـ األفبلـ السينمائية؛ ( المتعارؼ عميو

ىذا كيرافؽ التبجح . المستعمؿ في تصكير األعماؿ السينمائية ذات الميزانية الضخمة
ممـ الذم عقد في  ٖففي ميرجاف أفبلـ سكبر . لفيمميةاستعماؿ أم مف تمؾ المقاسات ا

" القياسية"في أكاسط الثمانينيات سمعت بعض األشخاص يستعممكف مصطمح ( ليستر)
(gaugism ) بمنتيى الجدية إشارة منيـ إلى لجكء العديد مف المحترفيف إلى استعماؿ

ك  gaugeتقة مف مش( قياس ثابت) gaugeكممة . أفبلـ ذات قياس االستعماؿ المنزلي
gauger  بالمغة الفرنسية المتداكلة في القرف الثالث عشر، لكف أصؿ الكممة غير

معركؼ بالضبط، عممان بأنيا دخمت إلى المغة اإلنكميزية في أكاسط القرف الخامس 
. عشر

gauze 

مادة رقيقة شبيية بالشاش القطني تصنع عادة مف الزجاج الميفي كتكضع عمى 
غرض تمطيؼ الصكرة أك عمى مصباح اإلضاءة مف أجؿ نشر الضكء عدسة الكاميرا ب

. الصادر عنو في اتجاىات مختمفة
gay films 

األفبلـ التي يصنعيا مخرجكف لكطيكف لممشاىديف المكطييف ( ُ: )أفبلـ الشكاذ
أفبلـ التيار السائد التي تبدك في ظاىرىا أفبلـ ال ( ِ)أك المشاىديف غير المتعصبيف؛ 

ىا لكنيا نالت إعجاب المكطييف أك السحاقيات كاألفبلـ التي لعبت فييا التباس في
مف باب الفكاىة كليس بدافع التعاطؼ مع تمطيؼ )دكر البطكلة ( جكدم غارالند)

كىك دكر مقتبس أصبلن عف الدكر الذم  ( –دكركثي)صديؽ  –التعبير لرجؿ لكطي  
(. ف كراكفكرداجك)أك ( بيت ديفيس)؛ أك "الساحرة أكز"لعبتو الممثمة الشابة في فيمـ 

لذلؾ فإف مصطمح أفبلـ المكطييف ال ينطبؽ عادة عمى أفبلـ ال تعد كال تحصى مف 
كػ  –صنع مخرجيف أك كتاب أك ممثميف كانكا لكطييف أك يحتمؿ بأنيـ لكطييف 

نما تمؾ التي ال تعالج مكاضيع الشذكذ الجنسي سكاء بشكؿ  ( –سيرغي أيزنشتايف) كا 
. مباشر إال إذا كانت تمؾ األفبلـ مكجية إلرضاء ذكؽ كمشاعر الشاذيفضمني أك 

 المكطييفكبمعزؿ عف األعماؿ السينمائية التي جرل إنتاجيا سران، فقد ظير أكؿ أفبلـ 
خراج ( ُِّٗ" )سمـك"تحت عنكاف  كبطكلة ( ناتاشا رامبكفا)كىك مف إنتاج ىكليككد كا 

مف إخراج ( ُُٗٗ" )مختمؼ عف اآلخريف"يمـ ؛ كفي ألمانيا ؼ(آال نازيمكفا)عشيقتيا 
مادشيف "ثـ صدر بعده عدد آخر مف أفبلـ المكطييف مف أشيرىا (. ريتشارد أكزفالد)
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. لكف ىذه األفبلـ الراقية كانت شاذة في محتكاىا(. ُِّٗ" )في المباس المكحد
نشاطاتيا كباستثناء بعض األفبلـ القميمة جدان تحكلت سينما المكطييف إلى حركة تجرم 

لممخرج ( ُْٕٗ" )مفرقعات نارية"بالسٌر عبر العقكد األربعة التالية بدءان مف فيمـ 
كىك فيمـ قصير كاف سببان في إصدار حكـ مف المحكمة العميا يقضي  ( –كينيث أنغر)

" أغنية الحب"بأف تصكير مشاىد المكاطة ليس بالضركرة أمران فاحشان أك داعران؛ كفيمـ 
الصادرة في أكاسط ( آني ككرىكؿ)كصكالن إلى أفبلـ ( جاف غينيو)لممخرج ( ُْٕٗ)

ثـ ما لبث تيار السينما الرائج أف بدأ يمحؽ بركب أفبلـ . الستينيات كبعدىا أيضان 
كلـ تصبح تمؾ األفبلـ مقبكلة في تصكيرىا . المكاطة كلكف ببطء كبمنتيى الحذر

أم نكع مف أنكاع التحقير إال في  لمشخصيات الشاذة جنسيان دكف أف تثير إدانة قكية أك
مع أف بعض النقاد يؤكدكف أف أفبلـ الشكاذ كفت عف إثارة )السبعينيات كالثمانينيات 

كفي نياية المطاؼ أفرزت السينما (. اإلدانة كاالستنكار بعد الثمانينيات كليس قبميا
( ُِٕٗ" )ريوكبا"ك( َُٕٗ" )فتياف الجكقة"الرائجة أك السائدة أفبلمان مماثمة كفيمـ 

أما فف السينما عمى الصعيد العالمي فقد نفذ (. ُٖٕٗ" )الطيكر عمى أشكاليا تقع"ك
( ديريؾ جارماف)كصكالن إلى ( فاسا بيندر)ك( بازكليني)أعماالن أفضؿ بدءان مف 

، حيث يمكف القكؿ بأف الفترة الممتدة بيف الثمانينيات كالتسعينيات (تيرينس ديفيس)ك
لسينمائي لتخرج بعدد كبير مف أفبلـ الشكاذ المتميزة كاف ييشار إلييا طكرت ىذا النمط ا

إف أعماؿ أدب سينما الشكاذ كاسع ". السينما الغريبة الجديدة"أك " السينما الغريبة"باسـ 
كمف أبرز الدراسات العديدة حكؿ ىذا المكضكع تجدر . جدان كقد نمى بسرعة كبيرة
: تستطيع اآلف مشاىدتيا"الذم حمؿ عنكاف ( دايرريتشارد )اإلشارة إلى كتاب المؤلؼ 

(. َُٗٗ" )دراسات عف سينما المكطييف كالسحاقيات
gear head,  geared head 

تكضع عمى منصب كاميرا ثبلثي القكائـ " رأس الحؾ"أداة تشبو في خمفيتيا 
بحيث يمكف المناكرة بكضعيات مختمفة لمكاميرا بما في ذلؾ المقطات البانكرامية 

. لمائمة كغيرىاكا
gel 

بألكاف صفيحة شفافة تكضع أماـ المصباح كي تمكف أشعة الضكء الصادرة عنو 
ىي  gel. ، أك عديمة المكف تؤدم كظيفة نشر الضكء في مكقع التصكيرخفيفة

كاف )بالمغة الفرنسية  gelatineمشتقة مف ( مادة ىبلمية شفافة) gelatineاختصار كممة 
(. مرؽ لحـ أبيض محضر مف السمؾ: عريؼ قامكس أكسفكردمعناىا األصمي كفقان لت
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كما ييشار إلى كممة  gelataك  gelatinaأما مرادؼ ىذه الكممة في المغة اإليطالية فيك 
gel  أحيانان بػ(jelly .)

Gemini system 

االسـ التجارم لطريقة تستعمؿ التصكير المتزامف بكاسطة : "جيميني"نظاـ 
كانت ىذه الطريقة تستعمؿ في صنع األفبلـ . كاميرا تمفزيكنيةممـ ك ُٔكاميرا أفبلـ 

التمفزيكنية في الستينيات ثـ جرل استبداليا بأشكاؿ أخرل ذات فاعمية أكبر باالعتماد 
. عمى نقؿ كمكنتاج شرائط الفيديك

general directions 

المبلحظات المكجكدة في نص السيناريك كالتي تككف عادة مرتبة عمى يسار 
.. فحة لئلشارة إلى عبارات الحركة، كمدخؿ كمخرج كغيرىا الص

general release 

التكزيع التجارم لنسخ األفبلـ عمى صاالت السينما في السكؽ المحمية أك 
. العالمية عمى العكس مف العركض االختيارية أك الحصرية

generations 

بة لؤلعماؿ أك الشريط بالنس)المراحؿ المتتالية مف مضاعفة نسخة الفيمـ 
( rushes: أك النسخ المتعجػَّمة)عف نسخة النيجاتيؼ األصمية ( التمفزيكنية كالفيديك

كمف المعركؼ أف الفيمـ يفقد نقاء صكرتو في كؿ عممية . كتحكيميا إلى إصدارات
نسخ، كمع أنيا ال تبدك كاضحة لمعياف في النسخة الثانية أك الثالثة فإف عيكب 

. ف تظير بعدىامضاعفة النسخ التمبث أ
genre 

شكؿ ركائي معيف مف  (كما في الدراسات األدبية أك المكسيقية أك الفنية)
السينما ألفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ كأفبلـ رعاة البقر كاألفبلـ االستعراضية كأفبلـ الرعب 

بالمغة الفرنسية القديمة، كىي بدكرىا ( نكع؛ نمط) genreالكممة مشتقة مف . كغيرىا
كمف ( عرؽ؛ سبللة) genusالشكؿ األساسي لكممة ( -gener)البلتينية  مشتقة مف
جنس؛ ) genderكمثؿ كممة (. ينتج) -genالمتحدرة مف جذر الشكؿ  genosاليكنانية 

كغيرىا مف أشكاؿ الكممة ذاتيا دخمت جميعيا إلى المغة اإلنكميزية في أكاخر ( نكع
لفني لمكممة منذ أكاسط القرف الثامف القرف الرابع عشر كبدأ استعماليا في المعنى ا

. عشر
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ghost image 

شكؿ شفاؼ يشبو الطيؼ أك الظؿ يحصؿ نتيجة أسمكب : الصكرة الشبحية
ذات ( جاؾ ديريدا)عمؽ . بسيط في التعريض المزدكج أك بكاسطة مرآة عاكسة بكجييف

كيف )مرة بقكلو أف السينما ىي عمـ األشباح، كىي فكرة نقميا المخرج البريطاني 
بدكر قصير ( ديريدا)حيث يظير فيو ( ُّٖٗ" )رقصة األشباح"إلى فيممو ( ماكمكليف

. مزدكج متذمران مف حادثة دٌست لو فييا الشرطة التشيكية مخدرات الكككائيف
gigolo  

( jiggoloانظر )
gimbal 

جياز يستعمؿ لممؤثرات الخاصة الكبيرة بحيث يستطيع ىذا الجياز تدكير غرفة 
. كي يبدك الممثميف المكجكديف داخميا ككأنيـ يسيركف عبر الجدراف كالسقكؼ بأكمميا

كمف . كالكاميرا في ىذه الحالة تثبت مع قطع الديككر بشكؿ تبدك فيو عديمة الحركة
، كما (مفصؿ؛ كصمة في آلة)المثير لمدىشة أف ىذه الكممة قديمة المنشأ ككانت تعني 

أما بالنسبة لممعنى . نذ القرف السادس عشربتيجئات مختمفة ـ gimbalظيرت كممة 
السينمائي الذم اكتسبتو تمؾ الكممة فيبدك أنو ظير مرافقان لتطكير تقنية خاصة تحافظ 

مف  القرف الثامف عشر )عمى كضعية البكصمة عمى مستكل أفقي في السفف البحرية 
قسميف أك  خاتـ يمكف تجزئتو إلى) gimmalىك شكؿ متبدؿ لكممة  Gimbal(. كما بعد
مشتقة  gimbalيفيد عمـ أصكؿ الكممات بأف (. تكأـ) gemelالمشتقة مف كممة ( أكثر

(. تكأـ) geminus، كىي تصغير gemellusكالبلتينية  gemelمف المغة الفرنسية القديمة 
giraffe 

اسـ . االسـ التجارم لنكع مف الرافعات المستعممة لحمؿ الكاميرا(: الزرافة" )جيراؼ"
. لرافعة مستميـ مف عنؽ الزرافة الطكيؿ الذم يتميز بمركنة الحركةىذه ا

glass filter 

مرشح عدسة مصنكع إما مف زجاج دخاني أك مف طبقة ىبلمية : مرشح زجاجي
طريقة غير مكمفة نسبيان شاع :  Glass shot. دخانية تكضع بيف طبقتيف مف الزجاج

الصكر المركبة بكاسطة رسـ المناظر عمى  استخداميا في العشرينيات كالثبلثينيات إلنتاج
. رقاقة زجاجية كمف ثـ التصكير عبر تمؾ الرقاقة المحتكية عمى الرسكمات

glossmeter 
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. سطح الصكرة( درجة االنعكاس)أداة تستعمؿ لقياس لمعاف : مقياس الممعاف
Go film (movie, picture etc.) 

. كء األخضر لممباشرة بصنعومصطمح عامي ييطمؽ عمى إنتاج سينمائي مينح الض
gobo 

ستارة قماشية أك خشبية كبيرة سكداء المكف تكضع عمى ( المعنى الشائع( )ُ)
منصة متحركة كتستعمؿ إما لحجب الكاميرا عف الضكء غير المرغكب بو، أك لنشر 

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية )أشعة الضكء الصادرة عف مصابيح اإلضاءة 
ستارة سكداء صغيرة تستعمؿ لحرؼ " ُّٔٗالكممة بيذا المعنى عاـ  إلى ظيكر تمؾ
جدار متحرؾ يستعمؿ لكتـ األصكات داخؿ ( المعنى األقؿ شيكعان ( )ِ)؛ "اتجاه الضكء
كما كرد في المثاؿ األكؿ حسب ممحؽ قامكس أكسفكرد، فإف تاريخ ظيكر )االستكديك 

. أنو ييقاؿ بأنيا أمريكية أصؿ الكممة غير معركؼ مع(. َُّٗالكممة يعكد إلى 
golden frame,  golden ratio 

أك نسبة فتحة ( 4:3أك ) 1.33:1النسبة القياسية : النسبة الذىبية –الكادر الذىبي 
، كىي تسمية شائعة في العديد (aspect ratioانظر )العدسة حسب مقاييس األكاديمية 

، كىك االسـ المطبؽ "المقطع الذىبي"مف المؤلفات السينمائية الحالية نظران لتماثميا مع 
منذ القرف التاسع عشر عمى التناسب المتناغـ كالغامض المعركؼ لدل عمماء 

ىذا . الرياضيات منذ عيد إقميدس كتأسيس الكثير مف الفنكف بما فييا فف العمارة
ىك نتيجة تقسيـ خط مستقيـ إلى قسميف بحيث تككف نسبة المجمكع " المقطع الذىبي"

 a/b=b/(a+b): قسـ األكبر ىي النسبة ذاتيا الحاصمة بيف القسـ األكبر كاألصغرإلى اؿ
دخمت عبارة . طكؿ الضمع األطكؿ bطكؿ الضمع األقصر لممستطيؿ ك  aحيث تككف 

في كتاب  ُّٖٓإلى المغة اإلنكميزية مف عبارة ألمانية نشرت عاـ " المقطع الذىبي"
رجح أنو الشخص الذم قاـ بصياغة ذلؾ ، لكف مف غير الـ(مارتف أكىـ)مف تأليؼ 

عدد غير منطقي يمكف التعبير " المقطع الذىبي"في الحقيقة بما أف . المصطمح أصبلن 
مف ". المقطع الذىبي"بعيدة كؿ البعد عف " النسبة األكاديمية"فإف  1.618:1عنو تقريبان بػ 

إذا تناىى إلى بالسركر ( فيثاغكرس)ناحية ثانية، قد يشعر أتباع العالـ الرياضي 
ىي تقدير تقريبي معقكؿ لنسبة الشاشة األكركبية العريضة  1.618:1عمميـ بأف نسبة 

.   1.66:1القياسية  بػ 
golden time 
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مصطمح مستعمؿ في النقابات السينمائية األمريكية يشير إلى أغمى سعر ييدفع 
.  المتفؽ عمييا أصبلن  لساعات العمؿ بما فييا أياـ األحد كالعطؿ كبعد الساعات اإلضافية

gold fishing  

مصطمح يستعمؿ أحيانان لئلشارة إلى األفبلـ التسجيمية لكصؼ األثر المزعج 
الناتج عف عرض بعض المناظر التي تبيف حديث األشخاص بعد حذؼ أصكاتيـ أك 

عمى سبيؿ المثاؿ، كإتاحة الفرصة لسماع صكت  -سماعيا بصكت منخفض جدان 
صكت أكلئؾ األشخاص بحيث يظيركف أنيـ يقكمكف بفتح التعميؽ عمى حساب 

غبلقيا كالسمؾ . أفكاىيـ كا 
Goldwynism 

العقكد " .. "استثنكني)"استعماؿ إنكميزم ذكي كطريؼ لمكممات : "الغكلدكينية"
، أك إساءة استعماؿ األلفاظ بشكؿ مباشر "(الشفيية ال تستحؽ الكرؽ الذم تكتب عميو

صمكئيؿ )يينسب ىذا التبلعب باأللفاظ لممنتج "(. لمكظأقحـ رأسي داخؿ حيكاف ا)"
. إما بشكؿ عارو عف الصحة أك الحقد في أغمب األحياف( ُْٕٗ-ُِٖٖ( )غكلدكيف

لبلطبلع . ُّٕٗعاـ " الغكلدكينية"كممة " ساتردم إيفننغ بكست"استعممت صحيفة 
عمالقة "كتاب ، راجع الفصؿ الرابع مف "الغكلدكينيات"عمى الصياغة المقصكدة لكممة 

(. فيميب فرينش)لمؤلفو ( ُٗٔٗ" )السينما
goon stand 

إف مصدر اشتقاؽ ىذه . الضكئيةالحكاجز منصب كبير تكضع عميو الستائر أك 
، كىك (goon box)الكممة غير معركؼ تمامان كلكف عمى األرجح مستميـ باألصؿ مف كممة 

أبراج المراقبة التي يحرسيا جنكد مصطمح عامي كاف يستخدمو سجناء الحمفاء لئلشارة إلى 
 .مسمحكف في معتقبلت أسرل الحرب األلمانية خبلؿ الحرب العالمية الثانية

goose 

مصطمح في المغة الدارجة ييطمؽ عمى كاميرا التصكير : كاسـ( ُ)
يقكم أك يزيد مف قكة بعض العمميات أك : كفعؿ( ِ)كالتسجيؿ الصكتي؛ 

المصطمح مشتؽ مف فعؿ بالمغة العامية شاع مف المعتقد بأف ىذا . النشاطات
يمكز؛ ينخس؛ يقرص؛ يدغدغ المناطؽ )استعمالو منذ أكاخر القرف التاسع عشر 

أكره رؤية الفتيات السكقيات .( "الحساسة، السيما المنطقة الشرجية أك التناسمية
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 "في البمدة حيف يرفعف أثكابيف استعدادان لممس مؤخراتيف مقابؿ كراكف كاحد فقط
(ُٖٕٗ/َُٖٖ .)

gothic film 

فيمـ " )horror film"مصطمح يستعمؿ أحيانان كبديؿ لمصطمح : الفيمـ القكطي
التي تتناكؿ المكاضيع المخيفة أك ( horror)مع أنو يميز بيف أفبلـ الرعب ( الرعب

كاألفبلـ التي راجت بشكؿ أكبر خبلؿ  " –المسككف باألركاح"كفيمـ  –الخكارؽ 
األفبلـ التي تتمحكر مكاضيعيا بشكؿ رئيس حكؿ العنؼ  –يف العقديف الماضي

، سكاء كاف مصدر ذلؾ العنؼ كالدماء "مجزرة منشار تكساس"كفيمـ  -كالدـ 
مقتبس عف " األفبلـ القكطية"مف الكاضح أف مصطمح . عكامؿ خارقة أك بشرية

قمعة " ، كما كرد في عنكاف ركاية"الركاية القكطية"المصطمح األدبي المعركؼ بػ 
مشتقة مف  gothicكممة (. ىكريس ككلبكؿ)لكاتبيا ( ُْٕٔ" )أكترانتك، قصة قكطية

. gothic-usالبلتينية 
GPO Film Unit 

جكف )الييئة البريطانية لؤلفبلـ التسجيمية في الثبلثينيات التي تكلى إدارتيا 
". الكحدة السينمائية الممكية"باسـ  َُْٗ، ثـ أصبحت تعرؼ عاـ (غريرسكف

grad,  grad filter,  graduated filter 

القسـ السفمي، عمى سبيؿ )مرشح عدسة يككف عادة كاضحان في أحد جانبيو 
فعمى . مع تدرج ألكانو في باقي األجزاء، مما ينتج عنيا صكر ممكنة مماثمة( المثاؿ

سبيؿ المثاؿ، العديد مف المقطات التي تصكر مغيب الشمس في الغرب األمريكي ال 
ف بألكانيا الخبلبة إلى طبيعة أك مناخ تمؾ المنطقة بقدر ما ييعزل السبب إلى تدم

. المرشحات المدرجة بألكاف دافئة
grader 

فني المخبر المسؤكؿ عف معايرة ألكاف الصكر مف خبلؿ تصحيح كثافة كؿ كادر 
ني عمى في نيجاتيؼ الفيمـ أثناء معالجتو، كالمقصكد بذلؾ التعديبلت التي يجرييا ىذا الؼ

(.  timingييطمؽ في الكاليات المتحدة عمى ىذه العممية اسـ . )لكف كسطكع تمؾ الصكر
grains  

الجزيئات المجيرية لياليد الفضة المكجكد في فيمـ التصكير الخاـ : الحبيبات
كفي بعض أفبلـ التصكير، . التي تستجيب لمضكء، مما يساعد عمى تشكيؿ الصكر
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ار الصغير، تتجمع الحبيبات مع بعضيا كتتراكـ فتصبح مرئية السيما األفبلـ ذات العي
. كىذا ما ينتج عنو أثر التحبب في الصكرة

grammar 

نظاـ المكنتاج كحركات الكاميرا كالمؤثرات البصرية التي : النحك السينمائي
 –لقد حاكؿ بعض الباحثيف السينمائييف . تجعؿ األفبلـ كاضحة كمفيكمة كسمسة

التكسع في التطابؽ كالتماثؿ  ( –سبلفكك فكركابيتش)ساـ اليكغسبلفي كالمكنتير كالر
كمع أف تمؾ المحاكالت لـ . بيف النحك السينمائي كنحك المغات المحكية كالمخطكطة

تكف مقنعة عمى المستكل العالمي إال أنو مف الكاضح أنو خبلؿ سنكات قميمة مف 
ف قكاعد كأنظمة العمؿ بيدؼ استنباط ىذا المفيـك طكر صانعك األفبلـ مجمكعة ـ

تمثيؿ الزماف كالمكاف كما تزاؿ ىذه القكاعد كبعض أشكاليا المعدلة متبعة إلى يكمنا 
القطع المكنتاجي كالخبٌك أك التضاؤؿ التدريجي عند االنتقاؿ مف صكرة إلى أخرل : ىذا

إف ىذه . ائيةكالزاكية المقمكبة كالمقطة المقربة كلقطة التعريؼ كغيرىا مف القكاعد السينـ
األعراؼ مألكفة في جميع أنحاء العالـ مع أف صانعي األفبلـ الناشئيف قد تصيبيـ 
الدىشة في أغمب األحياف عندما يجدكف بأف ىذه القكاعد يمكف خرقيا سكاء بسبب 

كىذا " الخط الكىمي"كخير مثاؿ عمى ذلؾ اجتياز )الجيؿ أك عدـ اإلتقاف في العمؿ 
كأحيانان تخرؽ تمؾ القكاعد بنكع . تعطيؿ إيحاء الترابط المكانيأك ما ينتج عنو تشكيش 

عمى  –مف المخادعة الذكية كما ىك الحاؿ في القطع المكنتاجي السريع الذم نجده 
". البلىث( "غكدار)في فيمـ المخرج  –سبيؿ المثاؿ 

Grandscope  

 عممية يابانية تضغط الصكرة بشكؿ عمكدم طكرتيا": غراندسككب"عممية 
 "سككب سينما"لمشاشة العريضة ليا نسبة العرض ذاتيا المكجكدة في ( شكشيكك)شركة 

(2.35:1  .)
gravel box  

إحدل المعدات األساسية المستعممة في صنع المؤثرات : صندكؽ الحصى
الحصى كالرمؿ الخشف حيث يقـك بالصكتية كىي عبارة عف صندكؽ مسطح مممكء 

الخطى بكقع أجؿ خمؽ المؤثر الصكتي الخاص كمقمد األصكات بالسير عمييا مف 
. فكؽ الحصى

green department  

14م –ا الناطقة السينم  
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فنيك الطاقـ المسؤكلكف عف تزكيد مكقع التصكير بالنباتات الطبيعية أك 
االصطناعية أك طبلء أكراؽ النباتات الذاكية التي فقدت لكف خضرتيا بألكاف زاىية 

كؿ عف ىذه المياـ عادة اسـ ييطمؽ عمى الفني المسؤ. تعيد إلييا مظير الحياة
greenman  أكgreensman  .

green light  

المكافقة عمى السيناريك أك عمى مشركع إنتاج (: مكافقة)الضكء األخضر 
. كبمعنى عاـ أكثر، المكافقة عمى أم اقتراح. سينمائي

green print  

النسخة الجديدة المطبكعة مف الفيمـ بعد معالجتيا، بحيث تككف طبقة 
. مستحمب لـ تكتسب بعد الصبلبة البلزمةاؿ

grid  

. التسجيؿالشبكة أك األسبلؾ المعدنية المعمقة فكؽ استكديك 
grip  

بشكؿ عاـ أم فئة مف العماؿ اليدكييف في مكقع التصكير، كىك ( ُ)
يتقاضى .  stage-handالمصطمح السينمائي المكازم لمصطمح عامؿ خشبة المسرح 

لى عدد الساعات التي يعممكف فييا كىـ مسؤكلكف عف كؿ ىؤالء العماؿ أجكرىـ ع
العماؿ المسؤكلكف عف كضع السكؾ ( ِ) ؛األعماؿ التي تتطمب مجيكد عضمي

كالمسارات التي تتحرؾ عمييا كاميرات التصكير باإلضافة إلى تنفيذ حركات 
اؿ لكف معظـ األعماؿ السينمائية الكبيرة تستخدـ تشكيمة كاسعة مف العـ. الكاميرا

عماؿ البناء كعماؿ منصات الكاميرات المتحركة كعماؿ اإلضاءة : المتخصصيف
 gripeالكممة مشتقة باألصؿ مف المغة اإلنكميزية القديمة . كالكيربائييف كغيرىـ

أما المعنى السينمائي فيبدك أنو مشتؽ مف المعنى المسرحي (. قبض؛ إمساؾ)
كىناؾ دليؿ آخر ". أك المشاىد ناقؿ المناظر"األمريكي في القرف التاسع عشر 

يشير إلى احتماؿ أصؿ ىذه الكممة إلى التقنيات المتبعة أياـ السينما األكلى حيث 
ىك الشخص الذم يساعد المصكر عمى البقاء بحالة تكازف خبلؿ ( grip)كاف الػ 

( key gripانظر . )لقطات المتابعة كغيرىا مف حركات الكاميرا
Griswold  

. سـ التجارم لنكع مف آالت كصؿ شرائط التصكيراال": غريسككلد"
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gross  

المبمغ اإلجمالي الذم يحققو الفيمـ عمى شباؾ التذاكر في الفترة الممتدة 
المبمغ الذم ( ِ)بيف إصدار الفيمـ كما تنشره الصحؼ كالمجبلت حكؿ الفيمـ؛ 

 يتقاضاه المكزعكف بعد أف يحسـ العارض النسبة المئكية المتفؽ عمييا مف
النسبة المئكية لئليرادات اإلجمالية التي :  Gross points. عائدات شباؾ التذاكر

يحققيا الفيمـ بحيث تتضمف حصة الكاتب أك المنتج أك المخرج أك الممثؿ كفقان 
. لمعقد المبـر معيـ

ground noise,  surface noise  

ع األصكات جمي استثناءالضجيج الخافت المسمكع في التسجيبلت الصكتية بعد 
األخرل، كمصدر ىذا الضجيج عادة يككف بسبب جزيئات الغبار أك الحؾ الخفيؼ 

. لؤلجساـ كغير ذلؾ
Group Three  

كحدة إنتاج سينمائي بريطانية استمرت بالعمؿ لفترة محدكدة : مجمكعة الثبلثة
قامت بتأسيسيا ىيئة التمكيؿ السينمائي الكطنية حيث استمـ ( ُٓٓٗإلى  ُُٓٗمف )

منصب رئيس مجمس ( مايكؿ بالككف)منصب منتج منفذ ك( جكف غريرسكف)ييا ؼ
كٌرست معظـ نشاطاتيا نحك إنتاج األفبلـ الركائية " مجمكعة الثبلثة"مع أف . اإلدارة

الرخيصة مف الدرجة الثانية كالتي لـ تحظ بالشيرة عمى المستكل العالمي، إال أنيا 
تكني )ك( بيتر فينش)لسينمائية لكؿ مف كانت المركز الذم انطمقت منو المينة ا

كمف أكثر األعماؿ التي حققت أرباحان عالية (. بيتر سيمرز)ك( كينيث مكر)ك( ىانككؾ
لكيس )بسيناريك كتبو ( ُّٓٗ" )فتح إيفريست"ليذه الشركة فيمـ تسجيمي بعنكاف 

(. ماكنيس
guide line  

ـ كي تككف بمثابة عبلمة دليمية يسجميا المكنتير عمى طكؿ معيف مف الفيؿ
نسخة :  Guide track. الدليؿ المرئي لمممثؿ في عممية إضافة الصكت عمى الصكرة

مسكدة مف التسجيؿ الصكتي تؤدم كظيفة الدليؿ خبلؿ عممية المكنتاج أك إضافة 
التسجيؿ الصكتي عمى المقطات المصكرة، الخ، ثـ تزاؿ ىذه النسخة المسكدة مف 

. المكنتاج النيائي لمفيمـ
guild  
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مكجكدة في  guildكممة (. نقابة؛ اتحاد) unionالمرادؼ األمريكي لكممة : نقابة
ك ( نقابة الممثميف السينمائييف) Screen Actor’s Guildعدد مف التسميات، مثؿ 

Writer’s Guild of America (نقابة الكتاب األمريكييف )كغيرىا .
guillotine splicer  

لمكنتاج مف أجؿ كصؿ أك ربط نيايتي قطعتيف مف أداة تستخدـ في تنفيذ ا
المصطمح مشتؽ مف . شريط الفيمـ معان دكف اقتطاع أية ككادر خبلؿ تنفيذ المكنتاج

(. غيمكتيف)أداة اإلعداـ الشييرة التي ابتكرىا الدكتكر 
gyro head  

منصب لحمؿ الكاميرا يستعمؿ لمتكازف أثناء تصكير المقطات بكساطة الكاميرا 
. مكلة باليد أك بالكاميرات المحمكلة عمى سيارات أك غيرىا مف العرباتالمح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

H, H certificate 

الذم كانت تصدره الرقابة السينمائية البريطانية سابقان عمى أفبلـ ( H)تصنيؼ 
، (تايرؿ)عمى يد المكرد  ُّٕٗأعمف ىذا التصنيؼ الجديد في شير حزيراف . الرعب

، حيث (horror)ابة السينمائية البريطانية، لتحديد فئة أفبلـ الرعب رئيس مجمس الرؽ
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 –سكاء كانكا برفقة البالغيف أك بدكنيـ  –حيظر عمى األطفاؿ دكف سف السادسة عشرة 
كما لبث أف ألغي ىذا التصنيؼ . مشاىدة أفبلـ الرعب المدرجة تحت ىذا التصنيؼ

النظر عف السف كذلؾ عمى لتصبح جميع أفبلـ الرعب محظكرة بغض  ُِْٗعاـ 
ثـ . األرجح بسبب الخطر الكامف كراء تمؾ األفبلـ عمى المعنكيات العامة زمف الحرب

لمتطبيؽ بعد انقضاء الحرب لكنو أصبح الغيان تمامان بحمكؿ عاـ ( H)عاد التصنيؼ 
. الذم يضـ مختمؼ فئات األفبلـ بالنسبة لمبالغيف( X)عند استبدالو بالتصنيؼ  ُُٓٗ
شائعان مف الناحية المجازية حتى الستينيات ( H)ذلؾ ظؿ مصطمح التصنيؼ كمع 

مفعكؿ كمايزاؿ معناه معركفان إلى اآلف بيف األجياؿ الجديدة حتى بعد اندثار سرياف 
. ذلؾ المصطمح

hair in the gate  

يطمب المخرج عادة بعد إنجاز كؿ لقطة التحقؽ مف : شعر في بكابة الكاميرا
أك غبار أك غيرىا مف األجساـ الغريبة بيف العدسة كبكابة الكاميرا عدـ كجكد شعر 

تشير إلى " شعر في البكابة"لذلؾ فإف عبارة . لمتأكد مف عدـ إفسادىا لمقطة المصكرة
. أية شكائب تسبب تمؼ أك إفساد المقطة المصكرة

halation  

ة التي أثر عىرىضي لمضكء المبير أك تشكؿ اليالة الضكئي: التجاكز الضكئي
تظير عمى الفيمـ المعالج، كعادة يككف ذلؾ بسبب ارتداد الضكء مف أساس فيمـ 

. جي)عمى األرجح قاـ المصكر الفكتكغرافي . التصكير عمى طبقتو الحساسة لمضكء
إنيا : "أك ربما قبؿ ذلؾ التاريخ أيضان  ُٖٗٓبصياغة ىذا المصطمح عاـ ( بيرم. دبميك

إلى أف يتـ العثكر عمى مصطمح " التجاكز الضكئي"ح الظاىرة التي طبقت عمييا مصطؿ
كما كاف ذلؾ المصطمح ييطبؽ عمى أم نكع مف انتشار الضكء إلى ما كراء ". أفضؿ

بالبلتينية  halosاإلنكميزية مشتقة مف  haloكممة . حدكده المناسبة عمى نيجاتيؼ الصكرة
أما المعنى البصرم . رعأيضان باليكنانية، كتعني قرص الشمس أك القمر أك د halosك 

يشير . فيبدك أنو دخؿ المغة اإلنكميزية منذ أكاسط القرف السادس عشر haloلكممة 
قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف أكؿ استعماؿ ليذه الكممة في األمكر الدينية قد 

إف مخمصنا السيد (: "تكماس براكف)، مستشيدان بقكؿ السير ُْٔٔظير حكالي عاـ 
ييرسماف عادة مع تألؽ الضكء أك ىالة مشعة مف النكر حكؿ .. ح كالسيدة العذراء المسي
لمحيمكلة دكف حصكؿ العيكب في التصكير، يتـ طبلء فيمـ التصكير الخاـ ." رأسييما
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تتألؼ ىذه المادة مف طبلء أسكد ". التجاكز الضكئي"بمادة داعمة مضادة لظاىرة 
. يمتص تقريبان كؿ الضكء المنعكس

Half - apple  

مصطمح عامي يشير إلى صندكؽ بنصؼ االرتفاع المتعارؼ عميو، أم حكالي 
. بكصات، يضع الممثؿ أك جسـ معيف ضمف إطار الصكرة باالرتفاع المناسب ْ

Half - broad  

.  كاط َََُكشاؼ ضكئي قكم باستطاعة 
Half - scrim  

. إطار دائرم نصفو مغطى بالشبؾ يستعمؿ لنشر الضكء
halide  

بركميدات الفضة كالكمكريد  –مركبات مف الفضة كاليالكجيف المتنكع : الياليد
المكجكدة في مستحمب الفيمـ كالتي تتفاعؿ لدل تبلمسيا مع  –كالفمكر كغيرىا مف المكاد 

. الضكء فتتشكؿ نتيجة لذلؾ الصكر الكامنة التي يمكف تظييرىا خبلؿ المعالجة
halogen lamp, أو tungsten - halogen lamp  

مصباح يتفاعؿ فيو عنصر التنغستيف الفمزم المحترؽ في السمؾ الرفيع لممبة 
مع غاز الياليد فيغطي مجددان السمؾ الرفيع، كالنتيجة ىي لمبة تدـك لفترة طكيمة كال 

. إلى السكاد مع مركر الزمفلكنيا يميؿ 
Hammer  

كما  ُْٖٗت عاـ البريطانية لئلنتاج السينمائي التي تأسس" ىامر"شركة 
بالرغـ مف " ىامر"تزاؿ إلى اآلف محٌط اىتماـ الكثيريف حسبما يفيد بو مكظفك 

(. ُٗٔٗ" )اختفاء السيدة"أنيا لـ تنفذ إنتاج أم فيمـ ركائي منذ إصدارىا لفيمـ 
شيرة عالمية كاسعة لقاء إنتاجيا عددان مف أفبلـ الرعب التي " ىامر"نالت شركة 

نظير، كخصكصان تمؾ األفبلـ التي لعب فييا دكر البطكلة حققت نجاحان منقطع اؿ
. ، عممان بأنيا كانت األفبلـ ذات الميزانية البسيطة(بيتر كشنغ)ك( كريستكفر لي)

ايستقبمت بازدراء كاشمئزاز أحيانان لدل " ىامر"كمع أف العديد مف أعماؿ شركة 
ل األقؿ لمتعامؿ إصدارىا األكلي، إال أف اإلدراؾ المؤخر دفع بعض النقاد عؿ

سمسمة " ىامر"كمف أفضؿ إنتاجات شركة . أكبر مع ىذه الشركة العريقة باحتراـ
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التي أضيفت إلييا األلكاف حيث لعب فييا " دراككال"ك" فرنكشتايف"أفبلـ 
الذم ( ككاترماس)دكر الكحش؛ أفبلـ متنكعة عف البرفسكر ( كريستكفر لي)

؛ (ُٕٔٗ" )ككاترماس كالحفرة"الث ، كخصكصان الجزء الث(نيجؿ نيؿ)اخترعو 
المقتبس عف ركاية مخيفة تتناكؿ عبادة الشيطاف ( ُٕٔٗ" )ىركب الشيطاف"

كمف (. دينيس كيتمي)ضمف الطبقة الراقية مف المجتمع، كىك فيمـ مف إخراج 
" ىركب الشيطاف"الجدير بالذكر أف معظـ الباحثيف السينمائييف اعتبركا بأف فيمـ 

كمف المعمـك أيضان أف مخرج . ممحكظان عمى الركاية األصميةقد أضاؼ تحسينان 
الذم ناؿ في أيامو األخيرة ( َُٖٗ-َُْٗ( )تيرينس فيشر)ىذا الفيمـ كاف 

شيرة المخرج المؤلؼ أك المبدع، كخصكصان في فرنسا مع أف ىذه الصفة التي 
تي لقد نشرت دراسات عديدة حكؿ أفبلـ الرعب اؿ. اكتسبيا كانت مثيرة لمجدؿ

كمف أكؿ تمؾ الدراسات كأفضميا . لئلنتاج السينمائي" ىامر"أصدرتيا شركة 
مف ناحية ثانية، ما تزاؿ أعماؿ ىذه الشركة (. ديفيد بيرم)بقمـ " تراث الرعب"

تستقطب العديد مف المعجبيف في شتى أنحاء العالـ، كخصكصان أف مجمكعة 
:  Hammer Horror. الفيديك كبيرة مف أفبلميا القديمة أصبحت متكفرة عمى شرائط

". ىامر"مجمة ذات كرؽ مصقكؿ مخصصة ألفبلـ الرعب الصادرة عف شركة 
ىا ئف مجمكع قراإال أ ُٓٗٗكمع أف ىذه المجمة طيرحت في األسكاؽ في بداية 

 Kensigntonانظر أيضان . )قارئ ََََْفي بريطانيا كأمريكا كالياباف تجاكز 

Gore .)
hand camera,  hand - held camera  

كاميرا خفيفة الكزف يمكف لممصكر حمميا بيده أثناء : كاميرا محمكلة باليد
كىذا النكع مف الكاميرات يستعمؿ في أغمب األحياف مف قبؿ صانعي األفبلـ . التصكير

التسجيمية كالمصكريف الصحفييف كغيرىـ أيضان، أك في األفبلـ الركائية بيدؼ تقميد األثر 
كاميرا "يستعمؿ مصطمح . المقاطع المأخكذة في األفبلـ التسجيمية الناتج عف تصكير

" لقطة مصكرة بالكاميرا المحمكلة"في أغمب األحياف بالتزامف مع مصطمح " محمكلة باليد
(hand-held shot .) كمف أشير المشاىد المصكرة بالكاميرا المحمكلة باليد اليجـك عمى

( ستانمي ككبريؾ)لممخرج ( ُّٔٗ" )رينجبلؼالدكتكر ست"القاعدة العسكرية في فيمـ 
 .لممخرج ذاتو( ُُٕٗ" )الساعة البرتقالية"كفيمـ 

Hand - cranked camera  
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نكع قديـ مف الكاميرات السينمائية حيث كاف الفيمـ ييمرر فييا بكاسطة آلية 
. تعتمد عمى الجيد العضمي كليس بالمحرؾ

handlebar mount  

د بمقكد يشبو مقكد الدراجة اليكائية كظيفتو إكساب حامؿ أك منصب كاميرا مزك
. الرشاقة لحركة الكاميرا

Hands - on animation  

( animationانظر )
hanger  

. مصابيح اإلضاءةلتثبيت ذراع أك حامؿ مخصص 
hanging miniature  

نمكذج مصغر عف قسـ مف ديككر التصكير ييعٌمؽ عمى بعد أقداـ مف الكاميرا 
. ؽ اإليحاء بضخامة البناء أك الجسـ المصكَّر مف مسافة بعيدةمف أجؿ خؿ

hard  

اإلضاءة التي تفرز حكافان حادة كتباينان ( ِ)صكرة ذات تبايف ضكئي كبير؛ ( ُ)
. ضكئيان كبيران في الصكر الناتجة

Hard - front camera  

ثبلث كاميرا بعدسة كاحدة فقط بعكس معظـ النماذج االحترافية المزكدة ببرج ك
. أك أربع عدسات

hard ticket, hard ticket movie  

مصطمح أمريكي تجارم درج استعمالو في أكاخر : التذكرة الصعبة
الخمسينيات كأكائؿ الستينيات لئلشارة إلى األعماؿ السينمائية الباىظة المصنكعة 

لؾ ، عممان بأف مشاىدة ت(ُّٔٗ" )كميكباترة"كفيمـ " البمككبستر"عمى تيو أفبلـ 
األفبلـ كانت تتطمب حجزان مسبقان في صاالت العرض، باإلضافة إلى األسعار 

كاف مف " التذكرة الصعبة"كفي الحقيقة أف إنتاج أفبلـ . المرتفعة لتذاكر الدخكؿ
أنجح المحاكالت التي قامت بيا صناعة السينما الستعادة الجميكر مجددان إلى 

التي حممت ( أنتكني بيرغس)سيرة حياة تشير . السينما بعد استحكاذه بالتمفزيكف
السينما كلكف اتبعتو إلى ذلؾ األسمكب الذم " لقد حظيت بأفضؿ أكقاتؾ"عنكاف 
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بتغيير التكاريخ كمع ذلؾ فإف الدقة كاإليجاز في الكصؼ الكارد في ذلؾ الكتاب 
إف فيمـ التذكرة الصعبة كاف مف . "حكؿ الظاىرة التي انتشرت آنذاؾ يثير اإلعجاب

فقد كانت ىذه األفبلـ ترفييية .. تع االبتكارات التي ظيرت في أكاخر الستينيات أـ
بكؿ معنى الكممة كارتبطت ىذه الصفة ارتباطان سحريان بتذكرة الدخكؿ التي يشترييا 

كاف كاتبان ال نظير لو كقد تـ استئجاره ( بيرغس)كمف المعركؼ أف ." ركاد السينما
عبة االستعراضية عف حياة شكسبير، كلكف لؤلسؼ لكتابة أحد أفبلـ التذكرة الص

في " التذكرة الصعبة"اكتسب مصطمح  .الشديد لـ يتسفَّ لمشركع الفيمـ أف يتحقؽ
اآلكنة األخيرة معنى جديدان يشير إلى التذكرة المباعة بقيمتيا الكاممة بعد نفاد 

. المجاني لدخكؿاالبطاقات في شباؾ التذاكر كذلؾ لتمييزىا عف تذاكر الحسـ أك 
Harry  

، كىك جياز يستعمؿ لتكليد الصكر بالطرؽ "لصندكؽ الرسـ"االسـ التجارم 
كمف النماذج األخرل التابعة ليذه السمسمة مف األجيزة ىناؾ جياز . اإللكتركنية

". ىنرم كىارييت"معركؼ باسـ 
Hays Code,  Hays Office  

الصكر المتحركة  ىك االسـ الذم اشتير بو قانكف إنتاج" ىايس"قانكف 
، ثـ جرل تعديمو مرتاف كألغي ُّْٗكأصبح إلزاميان عاـ  َُّٗالذم صدر في )

فيك " مكتب ىايس"أما (. عندما حٌؿ مكانو نظاـ التصنيؼ ُٖٔٗكميان عاـ 
الذم )االسـ الذم اشتير بو اتحاد المنتجيف كالمكزعيف السينمائييف األمريكييف 

ليصبح معركفان بالجمعية األمريكية  ُْٓٗثـ بٌدؿ اسمو عاـ  ُِِٗتأسس عاـ 
كبمعنى (. ”Motion Picture Association of America “MPAA)لمصكر المتحركة 

ىي األسماء المتداكلة بيف " مكتب ىايس"ك" قانكف ىايس"آخر، فإف العبارتيف 
الناس لئلشارة إلى نظاـ رقابة األفبلـ الذم بدأ في أمريكا بعد األزمة األخبلقية 

لتي سببتيا الفضائح الجنسية التي حصمت في ىكليككد، كخصكصان العبلقة التي ا
فيي تعكد في أصميا إلى " ىايس"أما بالنسبة لكممة (. فاتي آرباكؿ)شكىت اسـ 

الذم شغؿ منصب رئيس الجمعية ( ُْٓٗ-ُٕٖٗ( )ىايس. إتش. كيؿ)اسـ 
لى اسـ رئيُْٓٗإلى  ُُِٗاألمريكية لمصكر المتحركة مف  س ىيئة البريد ، كا 
. الذم كاف زعيـ الحزب الجميكرم( كارف ىاردينغ)السابؽ في ظؿ حكـ الرئيس 

رسـ حدكدان متزمتة لؤلمكر التي كانت مسمكحة " قانكف ىايس"في الحقيقة إف 
. عمى الشاشة، السيما فيما يتعمؽ بالجنس
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haze filter  

ل خفض مرشح عدسة يمتص الضكء األزرؽ كالفكؽ بنفسجي مما يؤدم إؿ
. عدسة ذات تركيز بؤرم معتدؿ:  haze lensالحالة السديمية المكجكدة في الجك؛ 

HBO  

الذم يتمثؿ في ( شباؾ التذاكر المنزلي) Home Box Officeاختصار عبارة 
شبكة الكبؿ التمفزيكني األمريكية التي تعرض األفبلـ الركائية لمشتركييا عمى مدار 

بإنتاج أفبلميا الخاصة بيا كييكزع عدد منيا عمى كما تقـك تمؾ الشبكة . الساعة
. صاالت العرض كالمسارح داخؿ أمريكا كغيرىا مف األسكاؽ العالمية

head  

بداية مشيد أك ( ِ)بداية بكرة الفيمـ أك شريط التسجيؿ الصكتي؛ ( ُ)
الرأس الذم يمٌر ( ْ)نكع مف مناصب أك حكامؿ كاميرات التصكير؛ ( ّ)لقطة؛ 

لقطة :  Head-on shot. يط التسجيؿ الصكتي إما لتشغيمو أك مسحوعمى سطح شر
بكرة فيمـ :  head-upأك   head-outباتجاه الكاميرا مباشرة؛ حركة قادمة تصكر 

ممفكفة بحيث يككف كادر الصكرة األكؿ عمى الكجو الخارجي لمبكرة جاىزان لمعرض 
برة قريبة مف رأس لقطة مؾ:  head shotفي جياز عرض األفبلـ عمى الشاشة؛ 

انظر . )المكح الصغير الذم يعمف عف بداية كؿ مشيد:  head slateالممثؿ ؛ 
clapperboard  :الكبلكيت )

heat filter  

مرشح بصرم مكجكد داخؿ جياز عرض األفبلـ ميمتو عكس أك : مرشح حرارم
. راقوامتصاص الحرارة الصادرة عف لمبة الجياز لمحيمكلة دكف تجعد الفيمـ أك احت

heavy  

ارتبطت ىذه الصفة باألكغاد . الكغد الكبير كخصكصان في أفبلـ العصابات
الضخاـ ألف دكر الرجؿ الشرير أياـ السينما األكلى كاف ييسند عادة إلى ممثؿ ضخـ 

الذم انتقؿ فيما ( لي مارفف)كمف أشير الممثميف الذيف تخصصكا بتمؾ األدكار . الجثة
إلى " السفاحكف"ك" الحرارة الكبرل"لفظيع في أفبلـ مثؿ بعد مف أداء دكر الكغد ا

النجكمية مع أف بعض أدكار البطكلة التي لعبيا الحقان كاف فييا جانبان مف أدكاره 
تسديد "القديمة، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ دكر البطؿ الذم يسعى لبلنتقاـ في فيمـ 

لي )ك( ريتشارد كيدمارؾ)كىناؾ أيضان (. جكرج بكرماف)لممخرج " مباشر نحك اليدؼ
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ىك االسـ ( heavy man)في المغة األمريكية العامية (. جاؾ باالنس)ك( فاف كميؼ
، كىك مصطمح درج استعمالو منذ أكائؿ القرف العشريف كما . الشائع لمشخص المجـر

في الشخصيات المسرحية التي تمعب دكر ( الكغد الفظيع) heavyاستعمؿ مصطمح 
إال أف ىذه الكممة تستعمؿ اآلف . ؼ القرف التاسع عشرالكغد كذلؾ منذ منتص
لمداللة عمى أم دكر تراجيدم أك ( الكغد الضخـ) heavy villainباإلضافة إلى معنى 

. كئيب أك رزيف
heel  

. الجزء الخمفي السفمي مف حاكية أك مخزف فيمـ التصكير التابع لمكاميرا
helmer  

المخرج لئلشارة إلى " فارايتي"مستحدث في مجمة مصطمح : مخرج
مف الكاضح أنيا تسمية مجازية عف المبلحية البحرية تشير في  .السينمائي

مضمكنيا إلى أف المخرج يشبو قبطاف السفينة أكثر مف شبيو بالبحار الذم يدير 
. دفة السفينة

herder  

كناية لفظية زراعية أك رعكية تشير إلى أف الممثميف : المساعد الثاني لممخرج
قارف رأم ألفريد ىيتشككؾ الذم اكتسب )يشبيكف البقر أك الغنـ ( الككمبارس)انكييف الث

".( قطيع الماشية"سمعة سيئة عند كصفو الممثميف بػ 
hero shot  

، أك المقطة التي  مصطمح عامي يشير إلى أفضؿ لقطة جرل تصكيرىا في اليـك
. تشؽ طريقيا إلى المكنتاج النيائي لمفيمـ

h.i.  

:  h.i. arc light(. ذك شدة كبيرة) high-intensityشائع لمصطمح اختصار 
.  مصباح قكسي ذك شدة عالية

High - angle shot ( وأيياًا high shot,  down shot) 

. لقطة ترنك نحك جسـ أك حدث مف األعمى: لقطة بزاكية عمكية
high concept  
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تندفع "ر، مثؿ فيمـ ممتع يمكف اختصاره بعبارة كاحدة عمى ألسنة الجميك
ينطمؽ "؛ "(الحديقة الجكراسية"فيمـ " )الديناصكرات ىائجة لتقضي عمى كؿ ما يصادفيا

تياجـ المخمكقات "؛ "(ىالككيف"فيمـ " )المعتكه ليقتؿ كؿ مف يصادفو في طريقو
سمكة القرش "؛ "(غرباء مف الفضاء الخارجي"فيمـ " )الفضائية كؿ مف يقؼ في طريقيا

يبدك أف ىذا المصطمح "(. الفؾ المفترس"فيمـ " )ف يعترض طريقياتثكر كتفتؾ بكؿ ـ
ييقاؿ عمى سبيؿ المثاؿ بأف . درج استعمالو في أكاخر السبعينيات أك بداية الثمانينيات

اكتسب شيرتو مف اسـ البطؿ لكحده أك مف ( يدرابكؿ شر)الفيمـ الناجح الذم صنعو 
لعب الدكر في ىذا الفيمـ فيما " )ء األمريكيزير النسا( "جكف ترافكلتا)عنكاف الفيمـ فقط 
صبح أسطكرة أالذم " التكأماف"كىناؾ أيضان الفيمـ الككميدم (. بعد ريتشارد غير

آرنكلد : )عمى اسـ بطميو( إيفاف ريتماف)سينمائية، حيث اعتمد مخرج الفيمـ 
(. دالي دم فيتك)ك( شكارتزنغر

high contrast 

ث تركز الصكرة عمى التبايف الكبير بيف تبايف شديد في سطكع الصكرة حي
. األماكف المعتمة فييا كاألماكف الساطعة فتنخفض نسبة األلكاف المعتدلة في الصكرة

High-contrast film : فيمـ تصكير خاـ يستطيع تحقيؽ اآلثار آنفة الذكر؛high-key 

lighting  : إلى خمؽ مخطط إضاءة خاص يستعمؿ إلظيار األلكاف المبيرة مما يؤدم
جك مبيج، لذلؾ يتـ المجكء إلى ىذا النكع مف اإلضاءة القكية في أغمب األحياف في 

. األفبلـ االستعراضية كالككميدية
highlight 

يسمط الضكء بكاسطة ضكء كشاؼ عادة عمى جسـ معيف أك ممثؿ إلبرازه في ( ُ)
السطكع الزائد  قياس كثافة الضكء البلـز لتصكير جسـ ما دكف أف يتسبب( ِ)الصكرة؛ 

. األجزاء األكثر سطكعان في الصكرة( في حالة الجمع( )ّ)بتشكيو الصكرة؛ 
High - speed camera 

كاميرا تستعمؿ في التصكير السينمائي السريع قادرة عمى تعريض ( ُ)
بسرعات تفكؽ النسبة المتعارؼ عمييا، أم  العاليةأفبلـ التصكير ذات الحساسية 

كاميرا تصكر بسرعات كبيرة تصؿ ( ِ)الثانية الكاحدة؛  كادر في ِْأكثر مف 
كادر في الثانية كتستعمؿ في البحكث العممية، كتقييـ نتائج سباؽ  ََٔإلى 

بما أنو مف المحتمؿ أف يحدث استعصاء في أفبلـ التصكير . الخيكؿ كما شابو
لسرعة لدل تدكيرىا بسرعة عالية عبر آلية متقطعة الحركة، فإف الكاميرات ذات ا
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العالية مزكدة بآلية مستمرة الحركة لتأدية ىذه الكظيفة كتحقؽ التعكيض الضكئي 
البلـز بكاسطة أدكات تزامف كممبات الفبلش كالمرايا كاألشكاؿ المكشكرية 

. المتماثمة
highroller 

. منصب مرتفع تكضع عميو الستائر العاكسة أك الناشرة لمضكء
Hi - hat (أو high-hat) 

ر ثبلثي القكائـ تكضع عميو الكاميرا لتصكير المقطات بزاكية منصب قصي
. منخفضة

HMI light 

مصباح قكسي ذك كثافة ضكئية شديدة يستعمؿ في أغمب األحياف لتقميد 
 Halogen Mediumىي الحركؼ األكلى لعبارة  HMI. المظير الدافئ لضكء النيار

Iodide  أكHydragyrum Medium Iodide  حيثHydragyrum  يفكؽ ىذا (. زئبؽ)تعني
مرات باقي المصابيح المتكىجة التي  ْأك  ّالنكع مف المصابيح في تكىجو كسطكعو 

. ليا االستطاعة ذاتيا
hold 

نما تحفظ لمتعديؿ في حاؿ الظيكر بأفكار أخرل ( ُ) لقطة ال تطبع فكران كا 
در صكر ككا( ِ)؛ (لقطة لمحفظ) keep takeحكؿ المقطة كييطمؽ عمييا أيضان اسـ 

في الرسـك ( )ّ)ساكنة في بداية كنياية بكرة الفيمـ الممرر عبر الكاميرا؛ 
رسـ يجرم تصكيره فكتكغرافيان : freeze-frameالمصطمح المكازم لػ ( المتحركة

 Hold. بشكؿ يماثؿ عدد الككادر بحيث يبدك ىذا الرسـ عمى الشاشة كصكرة ثابتة

cel (في الرسـك المتحركة :)الذم يحفظ جزء الصكرة الذم سيبقى  السيميكليد
 holdout. ساكنان ال حراؾ فيو، بينما تبدك باقي أجزاء الصكرة في حالة الحركة

matte ( انظرmatte  : المؤثرات البصرية المنفذة بإضافة الرسـك عمى فيمـ
(. التصكير

hole 

. أم جزء مف التسجيؿ الصكتي يككف خاليان مف الصكت
Hollywood  
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ضاحية تقع عمى بعد ثمانية أمياؿ شماؿ غرب لكس أنجمكس : ىكليككد
في " نظاـ االستكديك"كلغاية زكاؿ  ُُّٗمف  –كانت لسنكات عديدة 

كبناء عمى تمؾ الحقيقة، فإف . مركزان لصناعة السينما األمريكية –الخمسينيات 
يشير في زمننا الحالي كعمى المستكل العالمي إلى صناعة " ىكليككد"مصطمح 

نما األمريكية كشركاتيا المنتجة أك إلى طرائقيا كأذكاقيا أك إلى العقمية التي السي
سادت االستكديكىات السينمائية الكبيرة في أمريكا بالرغـ مف أف مصطمح 

بالتألؽ " ىكليككد"كما تذكرنا كممة . بات الغيان مف الناحية الفعمية" ىكليككد"
العشرينيات  منتصؼا األمريكية منذ كالنجكمية ككؿ ما ىك مرتبط بأسطكرة السينـ

(. ُِٔٗبالسينما إلى عاـ " ىكليككد"يعيد قامكس أكسفكرد تاريخ ارتباط كممة )
في أغمب األحياف لمتعبير عف االزدراء " ىكليككد"مف ناحية ثانية، تستعمؿ كممة 

ارتياب : أك االنتقاص مف شأف زالت الذكؽ الذم ساد صناعة السينما التجارية
التيكـ كاألفكار المتشددة حكؿ ما يمكف تمثيمو كالعادات الركائية غير  مرضي في
يذكر قامكس أكسفكرد عددان مف األسماء كالصفات المرتبطة بكممة . الناضجة

، كىك تعبير عامي شائع بيف أبناء (ىكليككدم) Hollywoodese: ، مثؿ"ىكليككد"
أك  Hollywoodian؛ (شبيو بيكليككد) Hollywoodesqueمينة السينما؛ 

Hollywoodean  كHollywoodish (ىكليككدم) ؛Hollywoodism (اليكليككدية) ؛
Hollywoodize (يجعمو ىكليككدم أك يضيؼ عميو صفات ىكليككد .) كبشكؿ عاـ

فإف المصطمحات بمجمكعيا تنطكم عمى االزدراء أك قمة االحتراـ كغالبان ما تككف 
، عمى سبيؿ المثاؿ، ىزأ (ُُْٗ" )احصةنظرة ؼ"ففي فيمـ : مجازية في معانييا

مف ذلؾ الصكت الرمزم الذم إف دٌؿ عمى شيء فإنما يدٌؿ عمى جعؿ ( بكتشيني)
." عكاطؼ اإلنساف ىكليككدية

. ىكريس دبميك)أطمؽ باألصؿ عمى منطقة مف قبؿ السيدة " ىكليككد"إف اسـ 
المنطقة عاـ التي أكت مع زكجيا لمعيش في مزرعة في تمؾ ( كيمكككس[ أك ديدا]

 ُُٖٗثـ بدأت جماعة سكانية تنمك كتكبر حكؿ تمؾ المزرعة بعد عاـ . ُٖٖٔ
بتقسيـ أراضييا كدمجتيا بمنطقة ىكليككد لتصبح ( كيمكككس)حيف بدأت عائمة 

لبلستفادة مف  َُُٗ، ثـ جرل ضميا إلى لكس أنجمكس عاـ َُّٗقرية عاـ 
ة، بدأ المنتجكف السينمائيكف مزاكلة مف ناحية ثاني. تمديدات الماء التابعة لممدينة

أما أكؿ استكديك في ىكليككد شػييد عاـ . َُٕٗنشاطاتيـ في جنكب كاليفكرنيا منذ 
كبالرغـ مف (. نيستكر)عمى يد شركة ( سنسيت)ك( غاكر)في ناصية شارع  ُُُٗ
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بحمكؿ ذلؾ العاـ، إال أف ( نيستكر)شركة صغيرة إلى استكديك  ُٓانضماـ حكالي 
. سيسيؿ بي)حيث برز  ُُّٗت ىكليككد الكبيرة لـ تنطمؽ إال مع بداية إنتاجا
بحثان ( آبفيؿ. أكسكار سي) المخرجالذم كاف يستكشؼ المنطقة مع شريكو ( دكميؿ

ألف " رجؿ السككاك( "الكاكبكم)عف مكقع مناسب لتصكير مشركع فيمـ رعاة البقر 
( دكميؿ)لقد ساىـ كؿ مف . ـزجباؿ أريزكنا كانت تبدك مكسكة بالثمكج أكثر مف البل

بانطبلقة شكؿ جديد مف تدفؽ الناس عمى مكطف جديد طمبان لمثركة، حيث ( آبفيؿ)ك
ىيئة براءة "استقطبت ىكليككد بمناخيا كالفرصة التي أتاحتيا لبلبتعاد عف استبداد 

بجذب شركات إنتاج سينمائي عديدة أخرل التي تدفقت " حقكؽ األفبلـ السينمائية
كسرعاف ما أخذت ىذه الصناعة . ؾ المنطقة التي لـ تفسدىا يد اإلنساف بعدإلى تؿ

السينمائية الجديدة تنمك بسرعة ىائمة في ظؿ بعض الشخصيات التي ىيمنت عمى 
كارؿ )ك( تكماس إينؾ)ك( صمكئيؿ غكلدكيف)ك( كيمياـ فككس)السينما، أمثاؿ 

أف ىذه السرعة في نمك  كفي الحقيقة(. أدكلؼ زككر)ك( ماير. لكيس بي)ك( الميؿ
السينما في ىكليككد كانت مصدران لحسد كذىكؿ مزارعي الحمضيات مف أىالي 

المنطقة الذيف أمضكا سنكات طكيمة في تأسيس مينتيـ، بينما لـ تستغرؽ السينما 
أصبحت  َُِٗكبحمكؿ . سكل فترة بسيطة كي تصبح مصدران لمربح كالشيرة

ـ سنكيان يجرم تصكيرىا في استكديكىات شيدت فيؿ ََٖىكليككد قادرة عمى إنتاج 
كتيرة عالية في البناء إلى أف تحكلت ىكليككد في نياية المطاؼ إلى مركز ألقكل 

كفي الحقيقة أف سينما ىكليككد . األفبلـ في صناعة السينما عمى المستكل العالمي
اجية أخذت ماتزاؿ إلى اآلف تييمف عمى شاشات السينما العالمية لكف قاعدتيا اإلنت

تتبدد بعيدان عف استحكاذاتيا القديمة منذ الستينيات عندما أصبح التصكير خارج 
حدكد االستكديك ممارسة شائعة جدان في الكقت الذم اتجيت فيو ىكليككد 
لمتخصص في صنع األفبلـ التمفزيكنية أكثر مف األفبلـ الركائية الطكيمة 

استمر اسـ ىكليككد كسمطة  كمع ذلؾ. المخصصة لمتكزيع عمى صاالت العرض
كباإلضافة إلى إنتاج ىكليككد لمكثير مف األعماؿ . سينمائية أسطكرية ال مثيؿ ليا

رحبلت "السينمائية، فإنيا كانت مكضكعان تناكلتو بعض ركائع السينما بدءان مف فيمـ 
كما كانت ركايات ". الممثؿ"ككصكالن إلى فيمـ " شارع سنسيت"مركران بػ " سكليفاف

اإلعصار "ك" أياـ المككست"ليككد غزيرة في إنتاجيا، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ ىك
. كغيرىا" فميكر"ك" متنزه الغزالف"ك" األخير

Hollywood Blacklist 
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قائمة بأسماء المحركميف مف حماية القانكف التي : الئحة ىكليككد السكداء
اية الخمسينيات كنكع أعدتيا صناعة السينما األمريكية في أكاخر األربعينيات كبد

مف استعراض الحماس الكطني كذلؾ بدافع التحقيقات التي أجرتيا المجنة 
التغمغؿ الشيكعي داخؿ ىكليككد في البرلمانية حكؿ النشاطات المناكئة ألمريكا 

عشرة "كمف بيف األشخاص الذيف أطمؽ عمييـ لقب . ُُٓٗك  ُْٕٗعاـ 
رفضكا الشيادة أماـ لجنة التحقيؽ ممف عانكا عمى الصعيد الميني ك" ىكليككد

إدكارد )ك( دالتكف ترمبك)ك.( ر.رينغ الردنر ج)ىناؾ  ُْٕٗالمذككرة عاـ 
كانت تمؾ الفترة مسرحان لعدد مف المعالجات السينمائية بما . كغيرىـ( دميتريؾ
الذم تناكؿ الخدعة التي لجأ إلييا الكتاب ممف " )الجبية( "ككدم آالف)فييا فيمـ 

ماؤىـ في البلئحة السكداء عف طريؽ تمرير أعماليـ إلى المشاريع أدرجت أس
السينمائية تحت أسماء مستعارة أك تمريرىا كعمؿ نفذه أحد األشخاص الذيف 

" رفيؽ السفر( "كافقكا عمى أف يككنكا في الصكرة بدالن مف الكتاب األصمييف
". مذنب بالشؾ"ك

homage (أو hommage) 

رج إلى مخرج آخر عمى شكؿ تمميح ضمني شكمي التقدير الذم يثني بو مخ
براياف دك )فعمى سبيؿ المثاؿ نجد العديد مف أفبلـ . كتفاخرم أك مكضكعي فكرم

، بمعنى أنيا تكليد مجدد (ىيتشككؾ)تظير بأشكاؿ متنكعة لمكاضيع أفبلـ ( بالما
مشيد االغتساؿ بالدش في  –لمحظات مشيكرة مف أعماؿ سيد السينما البريطانية 

مع أنو ينبغي القكؿ بأف كؿ مشاىد " متأنؽ لمقتؿ"في بداية فيمـ " نفكس معقدة"فيمـ 
االغتساؿ بالدش التي ظيرت عمى الشاشة عبر العقكد الثبلثة الماضية إما أعادت 

أك حاكتيا في تقميد صكرىا ( جانيت لي)إلى األذىاف عممية االغتساؿ المميتة لػ 
دك )كما يحتكم فيمـ المخرج . ىد التاريخيأك حاكلت التنصؿ مف أثر ذلؾ المش

لممخرج " البارجة بكتمكيف"ثناءن لمشيد خطكات أكديسا في فيمـ " المنبكذكف( "بالما
(. أيزنشتايف)

honey wagon 

عربة كبيرة متنقمة تضـ في أجزائيا غرفة لتبديؿ المبلبس كاستراحة كحماـ 
.  صكير خارج االستكديككمغاسؿ يستخدميا الممثمكف كطاقـ الفيمـ أثناء الت

hook 
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طريقة تستحكذ عمى اىتماـ الجميكر تستعمؿ في بداية الفيمـ لمتأكد مف أسر 
. انتباه المشاىديف

horror film 

بشكؿ عاـ أم فيمـ يعمؿ عمى إثارة الخكؼ كالقشعريرة لدل : أفبلـ الرعب
( الماضيةالسيما عبر السنكات األخيرة )جميكر المشاىديف أك إثارة اشمئزازىـ 

كبشكؿ خاص عف طريؽ قصص الكحكش كالغيبلف كاألشباح كغيرىا مف األشكاؿ 
المشتقة  horror-emمشتقة مف البلتينية ( رعب) horrorكممة . الغريبة كغير المألكفة

أما معنى الكممة (. ينتصب الشعر خكفان؛ يركع؛ يرتجؼ خكفان ) horrereبدكرىا مف 
الخكؼ كاالشمئزاز فقد ظير في المغة بمصحكب الذم يشير إلى الشعكر المؤلـ اؿ

اإلنكميزية ألكؿ مرة في أكاخر القرف الرابع عشر كحافظت تمؾ الكممة عمى بقائيا 
كنظيرتيا " أفبلـ الرعب"بالنسبة لمصطمح . حتى زمننا الحاضر بتيجئات مختمفة

 فقد انتشرت في بريطانيا منذ أكاسط الخمسينيات" مجبلت قصص الرعب المصكرة"
في الكقت الذم كاف فيو أصحاب المبادئ األخبلقية قمقكف حياؿ اآلثار الضارة 

كمف الجدير بالذكر . كالمؤذية ليذه األعماؿ عمى العقكؿ التي يسيؿ التأثير فييا
تقريبان بطريقة  َُٔٗمنذ  horrorما تزاؿ تتعامؿ مع كممة " التايمز"أف صحيفة 

إف النجاح العالمي الكاسع : "ما كردتخاصة كذلؾ بإحاطتيا بقكسيف صغيريف أيف
أما ..". التي صنعتيا شركة ىامر لئلنتاج السينمائي " الرعب"لما يطمؽ عميو أفبلـ 

ظيرت عمى الساحة في أكاخر  horrorفي أمريكا كعمى نحك مناقض يبدك أف كممة 
بعض فييا ماير شؤكف صالة السينما كعرض . تكلى السيد آرثر إؿ"الثبلثينيات 

" فحقؽ أرباحان كبيرة كؿ أسبكع( آكمي لحـك البشر كمصاصي الدماء)ـ الرعب أفبل
كفي فيمـ المخرج (. ُّٕٗكانكف الثاني  ٗصحيفة نيكيكركر، العدد الصادر في )
ىناؾ إشارة إلى فتى صغير يقرأ إحدل ( ُّٗٗ" )النـك الكبير( "رايمكند شاندلر)

ا النمط السينمائي ما يزاؿ كفي جميع األحكاؿ إف ىذ. مجبلت الرعب المصكرة
مع أف بعض أفبلـ  –كأحيانان تستحؽ بعض األفبلـ تمؾ الصفة  –سيء السمعة 

متاعيا في عالـ السينما " نكسفيراتك: "الرعب تركت بصمة استثنائية في شاعريتيا كا 
" عركس فرانكشتايف"ك" فرانكشتايف"ك( دراير)لػ " مصاص الدماء"ك( ناكمكر)لممخرج 

ليمة "ك" الناس القطط"ك" سرت بجاب آكؿ لحـك البشر"، ك (ؿجيمس كم)لػ 
" ىالككيف"ك" المسككف باألركاح"ك" عيكف ببل كجو"ك" الضحية السابقة"ك" الشيطاف

15م –السينما الناطقة   
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كقد ظيرت بعض المحاكالت عبر السنكات . كغيرىا مف األفبلـ الرائعة" البريؽ"ك
تقتصر عمى  الماضية إلعطاء أفبلـ الرعب مف الدرجة الثانية الصفات التي

بتحكيؿ " حرب النجـك"اإلنتاجات السينمائية الكبيرة في الفترة التي ساىـ فييا فيمـ 
كمف . أفبلـ الخياؿ العممي إلى أفبلـ مف الدرجة األكلى مف حيث اإلنتاج كاإلخراج

" دراككال براـ ستككر"ىذا المنطمؽ ظيرت بعض أفبلـ الرعب الضخمة 
انظر أيضان . )كغيرىا" بمة مع مصاص الدماءمقا"ك" فرانكشتايف مارم شيمي"ك

Gothic films  كsplatter movies .)
horse 

منصة تزكد بيا غرفة تنفيذ المكنتاج مف أجؿ تثبيت بكرات الفيمـ التي يتـ 
مصطمح فكاىي :  Horse opera. تمقيميا عبر شاشة المشاىدة أك جياز التزامف

 soapمصدر ىذا المصطمح ىك  أفمف الكاضح . يطمؽ عمى أفبلـ رعاة البقر

opera (مسرحية إذاعية أك تمفزيكنية مسمسمة تعالج مشكبلت الحياة المنزلية .
(.  "المترجـ"

hot 

صندكؽ كصؿ أك :  Hot box. مكقع تصكير أك صكرة مضاءة بشكؿ مفرط
كادر صكرة معرض عف قصد :  hot frameربط يستعمؿ كقابس ألسبلؾ اإلضاءة؛ 

في بداية أك نياية المقطة كيستعمؿ ىكذا كادر لتسييؿ عممية بشكؿ مفرط لمضكء 
 hotعدسة إضاءة قادرة عمى تسميط شعاع ضكئي رفيع كمكثؼ؛ :  hot lensالمكنتاج؛ 

set  : مكقع ديككر جاىز لمتصكير؛hot splice  : تعبير مكاز لمصطمحcement splice 
يككف ذلؾ في النيجاتيؼ كصمة قكية كدائمة بيف قطعتيف مف شريط الفيمـ كعادة )

تتـ ىذه العممية باستعماؿ الصؽ قكم كضغط (. األصمي أك نسخة اإلصدار المطبكعة
أما الطريقة المؤقتة األخرل المتبعة .  hot splicerعف طريؽ أداة بسيطة معركفة باسـ 

تستعمؿ ىذه الطريقة . في كصؿ شرائط الفيمـ تككف بكاسطة شريط كصؿ الصؽ
جزء الصكرة :  hot spotتجميع نسخة مسكدة الفيمـ المطبكعة؛ المؤقتة مف أجؿ 

. المحترؽ بسبب اإلضاءة المفرطة
house 

في مجاؿ األعماؿ لمداللة عمى دار أك صالة ييستعمؿ مصطمح : دار السينما
ىي الكممة الشائعة " مسرح"ففي الكاليات المتحدة )الكممة مأخكذة عف المسرح . السينما
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، حيث تعني البناء الذم تؤدل فيو المسرحيات منذ القرف "سينمالدار اؿ"المرادفة 
األضكاء العمكية كالجانبية في مدرج السينما التي يتـ :  House lights(. السادس عشر

بكرة العرض المعدنية الكبيرة المستعممة في :  house reelتعتيميا خبلؿ عرض الفيمـ؛ 
.  دكر السينما

hype 

ما تتناقمو األلسف حكؿ الفيمـ أك بكاسطة الطرؽ  تركيج األفبلـ عف طريؽ
مف الكاضح . اإلعبلنية المعتادة، كغالبان ما يككف ىذا التركيج مبالغ بو إلى حد اإلفراط

مع أف قامكس أكسفكرد يشير إلى أف ( غمٌك؛ إغراؽ) hyperboleأف الكممة مشتقة مف  
؛ "يحتاؿ"ؿ يعني كفع hype –غير معركؼ  hypeصؿ الفعؿ األمريكي العامي أ
تبيف السجبلت أف أكؿ . كخصكصان عف طريقة الدعاية الكاذبة" يخدع"؛ "يغش"

.  ُِٔٗفي مجاؿ التركيج السينمائي كاف في  hypeاستعماؿ لكممة 
hyperfocal distance 

.  النقطة التي يجب عمى العدسة التركيز عمييا لتحقيؽ أكبر عمؽ مجاؿ ممكف
Hypergonar  

االسـ التجارم لنظاـ العدسات العريضة الذم كاف النمكذج : "ىايبرغكنار"
( ىنرم كريتياف)طكر ىذه العدسة باألصؿ المخترع . األكلي لنظاـ سينما سككب

استعمؿ . ُِٕٗالذم قاـ بعرضيا لمعمـك أكؿ مرة عاـ ( ُٔٓٗ-ُٕٖٗ)
ـ اضر"ىذه العدسة في فيممو القصير الذم حمؿ عنكاف ( كمكد أكتاف الرا)المخرج 

لكف ىذه العدسة باتت غير مرغكبة عمى المستكل العالمي (. ُِٖٗ" )النار
حقكؽ ممكية تمؾ  "تكينتيث سنشرم فككس"عندما اشترت شركة  ُِٓٗبحمكؿ 

.  ئتيا ألفبلميا التي اعتمدت عمى الشاشة العريضة الجديدةمالعدسة كقامت بميا
hyphenate 

ممثؿ )ركع إنتاج الفيمـ شخص مبدع يؤدم أكثر مف عمؿ أك ميمة خبلؿ مش
كقد أصبح تعدد .(. الخ..ممثؿ  –مخرج  –منتج أك كاتب  –مخرج أك كاتب  –

بما أف صفة تعدد " نظاـ االستكديك"تداعي الميارات كالبراعات أكثر شيكعان منذ 
مف الكاضح أف . في العمؿبالحرية الميارات أتاحت فرصة أكبر لمف يطالب 

بيف عمميف ( الخط القصير بيف جزئي الكممة المركبة)" الكاصمة"المصطمح مشتؽ مف 
. أك مينتيف مختمفتيف
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hypo 

المستعمؿ في إيقاؼ  "ىيبك سمفيت الصكديـك"محمكؿ كيميائي معركؼ باسـ 
عممية تظيير الفيمـ في النقطة المطمكبة كذلؾ بكاسطة حٌؿ جزيئات ىاليد الفضة غير 

.  المظيرة كغسميا بالماء
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Ice box 

مصطمح عامي درج استعمالو في بدايات السينما الناطقة : صندكؽ الجميد
لمداللة عمى حجرة زجاجية كتيمة لمصكت كانت تكضع فييا كاميرات التصكير كي ال 

كلكف . تمتقط الميكركفكنات أصكات الضجيج الصادر عف حركة آلية تمؾ الكاميرات
ا كمناكراتيا، سارعت صناعة السينما حٌد مف حركة الكامير" صندكؽ الجميد"بما أف 

بتطكير شكؿ جديد أكثر فاعمية ألنظمة كتـ الصكت كالمتمثؿ بحاكية كتيمة لمصكت 
" صندكؽ الجميد"كمنذ فترة ليست ببعيدة، أطمؽ مصطمح . تغمؼ محرؾ آلية الكاميرا

 لقاءات حميمة مف"كاستعممو في فيمـ ( دكغبلس ترمبؿ)عمى نظاـ تحكـ بالحركة طكره 
. كغيره مف أفبلـ الخياؿ العممي" البعد الثالث

ICM  

، (اإلدارة العالمية لئلبداع) International Creative Managementاختصار عبارة 
 ُٕٓٗكىي ككالة أمريكية مخصصة الستكشاؼ المكاىب تتمتع بنفكذ كبير تأسست عاـ 

اإلدارة العالمية "عاظـ نفكذ كقكة ت". ككالة الشيرة العالمية"ك" شركاء اإلدارة اإلبداعية"بدمج 
كؿ الككاالت الصغيرة في  –إذا صٌح التعبير  -في الثمانينيات حيث ابتمعت " لئلبداع
في صناعة األفبلـ األمريكية ىي " اإلدارة العالمية لئلبداع"الييئة الكحيدة المنافسة . طريقيا

. Creative Artists Agency (CAA)" ككالة الفنانيف المبدعيف"
identification  

حدل : اإلستعراؼ مصطمح يصؼ العبلقة النفسانية بيف المشاىديف كا 
الشخصيات المكجكدة أماميـ عمى الشاشة كما لك أنيـ يركف أنفسيـ مجسديف في تمؾ 

بحالة مف البلكعي كقد كصؼ " اإلستعراؼ"غالبان يجرم . الشخصية غير الحقيقية
جكىرة كلب مكضكع السينما كبأنيا "عممية بأنيا ىذه اؿ( جاف كمكد كاريير)السيناريست 

" اإلستعراؼ"، مشيران إلى أف "التحكيؿ السحرم كالرحمة السحرية مف إنساف إلى آخر
بدأت المعاني النفسية المختمفة . يقع عمى األرجح خارج حدكد التفسير المنطقي

أما . لتاسع عشربالدخكؿ إلى المغة اإلنكميزية في أكاسط القرف ا" اإلستعراؼ"لمصطمح 
في منتصؼ القرف السابع عشر اقتصر معنى تمؾ الكممة عمى جعؿ الشيء مماثبلن 
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 identificareمشتقة مف  identification. كمطابقان لشيء آخر أك النظر إليو بيذا المفيـك
.  بالبلتينية أيضان ( الشيء نفسو؛ مثؿ) idemبالبلتينية كالمشتقة بدكرىا مف كممة 

IDHEC (Institute des Hautes Etudes Cinematographiques) 

المعيد السينمائي الفرنسي الذم تمكلو : المعيد العالي لمدراسات السينمائية
( مارسيؿ ليربيير)تحت إشراؼ المخرج  ُّْٗتأسس المعيد عاـ . الحككمة الفرنسية

ىد أصبح ىذا المع. ُٖٔٗبعد اضطرابات أيار  َُٕٗثـ أعيد تشكيمو مجددان عاـ 
. FEMISاآلف معركؼ باسـ 

idiot cards (أو idiot boards)  

صفحات  ( –cue cards)مصطمح ساخر لمبطاقات الدليمية : بطاقات الحمقى
السيناريك التي ترفع أماـ الممثميف كخصكصان ممف يعجزكف عف حفظ سطكرىـ مف 

درج استعماؿ ىذا المصطمح الذم ينطكم عمى التيكـ . الحكار عف ظير قمب
، كىك جياز (autocue)السيما في التمفزيكف قبؿ اختراع الػ )كالسخرية منذ الخمسينيات 

يعمؿ عمى عرض سطكر الحكار بشكؿ أتكماتيكي عمى شاشة أماـ الممثميف كلكف 
. كربما قبؿ ذلؾ التاريخ أيضان ( بعيدان عف عدسة الكاميرا

illuminaire,  illumination  

ناعيان أـ طبيعيان يمكف استعمالو أثناء أم مصدر لمضكء سكاء كاف اصط
الكممتاف مشتقتاف مف فعؿ . كغير ذلؾ( كالمرآة)مصباح عاكس : التصكير

illmuminare (يسمط الضكء عمى ) بالبلتينية كجذر ذلؾ الفعؿilluminat-  . بدأ
في المغة اإلنكميزية منذ بداية القرف السادس ( يضيء) illuminateاستعماؿ الفعؿ 

ا المعنى الكصفي لمكممة فقد ظير قبؿ ذلؾ التاريخ، أم في بداية القرف أـ. عشر
. الممبة المستعممة في جياز العرض:  Illuminant. الخامس عشر تقريبان 

image  

بمعناىا ( image)لعؿ ىذا المصطمح غامض أكثر مما يبدك عميو كلكف : صكرة
شكمة عمى كادر فيمـ التصكير الخاـ الصكرة الثابتة أك الساكنة المت( ُ: )البسيط تشير إلى

إف كممة . الصكر المتحركة لدل عرضيا عمى الشاشة( ِ)بعد تعريضيا لمضكء؛ أك 
image (صكرة ) كتقميد أك محاكاة اصطناعية أك "قديمة جدان في أصميا مف حيث معناىا

التعريؼ األكؿ الكارد في قامكس )تمثيؿ أك تشكيؿ لجسـ معيف، كخصكصان صكرة شخص 
سنة تقريبان  َُٓقد درج استعماليا قبؿ ( image)كيبدك أف كممة (. كسفكرد لمغة اإلنكميزيةأ
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ثاني أسفار العيد " )سفر الخركج"حيث كردت في كصايا ( كيكميؼ)مف نسخة إنجيؿ 
دخمت ىذه الكممة إلى المغة اإلنكميزية ". كىذا لف يصنع منؾ صكرة مكتممة(: "القديـ

لغة الفرنسية السائدة في القرف الثالث عشر كالمشتقة بدكرىا مف باؿ  imageبكاسطة كممة 
imago  كimagin-em  تقميد؛ نسخة؛ تشابو؛ تمثاؿ؛ صكرة؛ شبح؛ مفيـك فكرم؛ )بالبلتينية

التي  imageأما المعاني البصرية لكممة ..(. فكرة؛ تشبيو مجازم؛ الشبيو؛ ىيئة؛ ظٌؿ 
مضممة لمبصر لجسـ ما ناتج عف االنعكاس صكرة مخادعة أك )ظيرت أكؿ األمر بمعنى 

فيي قديمة أيضان حيث راج استعماليا ( بكاسطة المرآة أك االنكسار الضكئي عبر العدسة
: منذ أكائؿ القرف الرابع عشر، ثـ اكتسبت الصبغة العممية في أكاسط القرف السابع عشر

 ( –بكيؿ..") عندما نرل صكرة شخص معركضة في اليكاء بكاسطة مرآة كركية مقعرة"
ُْٕٔ .

عمى مستكل العبلقات العامة مف حيث التخيؿ الذم يتكلد  imageأما استعماؿ 
لدل عامة الناس حكؿ شخصية مشيكرة أك نجـ سينمائي معيف فيعكد في أصمو إلى 

" لـ تكف ىناؾ عبلقة بيف الممؾ كصكرتو لدل عامة الناس: "بداية القرف العشريف
(. َُٖٗ –تشسترتكف )

المجاؿ :  image plane: نذكر منيا imageعابير المركبة مع كممة مف الت
أية :  image replacementالمكجكد داخؿ الكاميرا الذم تركز فيو العدسة عمى الصكرة؛ 

عممية مؤثرات بصرية خاصة تضاؼ عمى الصكرة، كإضافة الصكر عمى شريط 
يستعمؿ مرآة ( آريفمكس) االسـ التجارم لمنصب كاميرا:  Image Stabilizerالتصكير؛ 

مزكدة بآلية تكازف لمحيمكلة دكف حدكث االىتزاز أك االرتجاج عند التصكير مف سيارة 
. أك مركبة متحركة

imaginary line  

إحدل القكاعد االبتدائية في النحك السينمائي تنص عمى أف كؿ : الخط الكىمي
ف الجانب ذاتو كي األحداث التي تجرم ضمف مشيد معيف يجب أف يتـ تصكيرىا ـ

يبقى حيز المكاف متكاصؿ ال انقطاع فيو عند قطع المقطات الفردية مع بعضيا خبلؿ 
بمعنى آخر، إذا كانت ىناؾ شخصية عمى الجانب األيسر مف الصكرة، . المكنتاج

. فينبغي أال تظير تمؾ الشخصية فجأة عمى الجانب األيمف مف الصكرة أك بالعكس
لطريقة في التصكير، ينبغي عمى المخرج كالمصكر التحقؽ مف كلمتأكد مف اتباع ىذه ا

محكر الحدث أك ) action axisكالمعركؼ أيضان باسـ   -عدـ تجاكز الخط الكىمي 
 interestأك ( خط المخرج) director’s lineأك ( الخط المركزم) center lineأك ( الحركة
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line (خط االىتماـ )بيف الممثميف الرئيسييف،   -أك غيرىا مف المصطمحات المماثمة
مف الناحية (. degree rule 180" )درجة َُٖقاعدة الػ "كىك مبدأ معركؼ أيضان باسـ 

العممية يمكف دكمان تجاكز ىذا الخط الكىمي مف أجؿ تحقيؽ مؤثرات درامية معينة 
ييف كلكف إذا لـ يتـ تبرير ىذه الحركة ركائيان، ستبدك النتيجة ككأنيا مف تنفيذ سينمائ

( تجاكز الخط:  crossing the lineانظر . )ىكاة
Imax  

االسـ التجارم لنظاـ تصكير كعرض صكر ضخمة بقياس ": إيماكس"نظاـ 
 ْٓ×ُٗقدـ عادة، أم ضعؼ حجـ الشاشة العريضة المتعارؼ عمييا  ََُ×ٕٓ

. قدـ، بحيث تككف ىذه الصكرة في إطارىا العاـ مربعة كغير مستطيمة كما ىك مألكؼ
 ٓٔتنجز ىذه الصكرة مف خبلؿ تمرير فيمـ . ل تطكير ىذا النظاـ أصبلن في كنداجر

كلكف بما أف طبيعة ىذا . ممـ بشكؿ أفقي عبر كاميرا مصممة خصيصان ليذا الغرض
" إيماكس"النظاـ تتيح الفرصة لتصكر لقطات قصيرة فقط، فإف باككرة أعماؿ نظاـ 

ساكا اتخذت شكؿ أفبلـ الطبيعة في أك َٕالتي عرضت لمعمـك في معرض إكسبك 
ثـ شيدت السنكات القميمة الماضية ظيكر األفبلـ المكسيقية أيضان بكاسطة . األخاذة
دقيقة  َْالذم بمغت مدتو " فرقة الركلينغ ستكنز في ماكس"، كفيمـ "إيماكس"نظاـ 

ـ كفي عا. تقريبان مع بعض الفكاصؿ الزمنية مف أجؿ تبديؿ البكرات الفيممية الضخمة
باتخاذ خطكة مزدكجة كاسعة نحك األفبلـ في مجاؿ الدراما " إيماكس"قاـ نظاـ  ُٓٗٗ

في تمؾ الفترة " إيماكس"كمف ىذه األفبلـ التي أفرزىا نظاـ . كاألفبلـ الثبلثية األبعاد
، كىك فيمـ مغامرات تاريخي عف طياريف يقكمكف برحبلت جكية "األجنحة الجريئة"

 ( -تـك ىالؾ)كبطكلة ( جاف جاؾ آنك)الفيمـ مف إخراج  .بريدية مف جباؿ األنديز
جرل العرض األكؿ ليذا الفيمـ (. فاؿ كيممر)ك ( –أنطكاف دك سينت إكسبكريو)بدكر 
كتطمب مف المشاىديف كضع نظارات خاصة ( لينككلف)بساحة " مسارح سكني"في 

عمى تمؾ  أطمقت إدارة صالة العرض)ثبلثية األبعاد كسماعات أشعة تحت الحمراء 
أما المطالعات النقدية حكؿ الفيمـ فأتت ". البيئة الصكتية الشخصية"المعدات الرأسية 

الكحيد المكجكد في المممكة " إيماكس"كحتى تاريخنا ىذا، فإف نظاـ . خجكلة كفاترة
المتحدة يتبع لممتحؼ الفكتكغرافي في برادفكرد، مع العمـ أنو حتى تاريخ تأليؼ ىذا 

. في لندف" إيماكس"عبلف عف االستعداد إلطبلؽ مركزيف لنظاـ المعجـ تـ اإل
imbibition  
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بالبلتينية، كىك فعؿ انتقؿ إلى اإلنكميزية عف طريؽ كممة  imbibereمف : تشىػرُّبٍ 
imbibition  بالمغة الفرنسية السائدة في القرف الرابع عشر، حيث كاف المعنى األكؿ

يتشٌرب )في منتصؼ القرف الخامس عشر ىك  المشتؽ مف ىذه الكممة في اإلنكميزية
أما المعنى المتداكؿ لبلسـ المصرَّؼ عف ىذا الفعؿ حتى (. بأحد السكائؿ؛ يمتص

كالمعركؼ أيضان " عممية نقؿ الصباغ"حمكؿ سبعينيات القرف العشريف كاف يشير إلى 
كانت ، كىي عممية imbibition transfer printingأك  imbibition printingبمصطمح 

كغيره مف " تكنيككلكر"متبعة في طبع نسخة الفيمـ المعدَّة لئلصدار بالنسبة لنظاـ 
مف  مظيرةاقتضت تمؾ العممية تعريض ثبلث نسخ أصمية . أنظمة األفبلـ الممكنة

الفيمـ بشكؿ إفرادم إلى نسخة نيجاتيؼ كاحدة عف طريؽ مرشح تمكيف أساسي داخؿ 
فاألزرؽ : بمكنيا المتمـ المظيرةة مف تمؾ النسخ ناسخة بصرية، ثـ تػيشٌرب كؿ كاحد

الداكف ييشٌرب بالمكف األحمر، كاألحمر الضارب إلى األرجكاني ييشٌرب باألخضر، 
كمع أف ىذا النظاـ بات اآلف عتيؽ الطراز كغير مستخدـ، . كاألصفر ييشٌرب باألزرؽ

عة في كقتنا إال أف طبقات المستحمب الحساسة لمضكء في األفبلـ الممكنة الشائ
". القكالب األصمية"الحاضر ما تزاؿ تحمؿ اسـ 

IMP  

الشركة ) Independent Motion (Moving) Picture Companyاالسـ المختصر لػ 
 ُُِٗإلى  َُٗٗالتي مارست أعماليا بشكؿ ناجح مف ( المستقمة لمصكر المتحركة

سست الشركة المستقمة تأ. لئلنتاج السينمائي" يكنيفرساؿ"حيف استحكذت عمييا شركة 
الذم يعكد إليو الفضؿ في ( ُّٗٗ-ُٕٖٔ( )كارؿ اليمؿ)لمصكر المتحركة عمى يد 

 ( –اليمؿ)استطاع . ، عبلكة عمى إنجازاتو األخرلَُُٗعاـ " النظاـ النجمي"ابتكار 
المعركفة بمقب " بايكغراؼ"استمالة أشير ممثبلت شركة  –الذم عيرؼ بغرابة أطكاره 

لبلنضماـ إلى شركتو ثـ لفؽ نبأن كاذبان حكؿ مكت تمؾ الممثمة في " اؼفتاة بايكغر"
" فتاة بايكغراؼ"الصحؼ، لكنو سارع في اليـك التالي إلى إنكار النبأ معمنان بأف 

(. IMP" )الشركة المستقمة لمصكر المتحركة"أصبحت اآلف فتاة 
impressionists  

ل مجمكعة غير رسمية مف صفة نقدية كانت تطمؽ أحيانان عؿ: االنطباعييف
 ( -لكيس ديكؿ: )صانعي األفبلـ الذيف مارسكا نشاطيـ في فرنسا خبلؿ العشرينيات

آبؿ )ك( جاف إبستاف)ك( جيراميف دكالؾ)الباحث السينمائي الرئيسي ليذه الحركة، ك
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مف الكاضح أف العبلقة بيف ىذه المجمكعة كالرساميف (. مارسيؿ ليربييو)ك( غانس
. تبدك غير مباشرة حتى في أفضؿ صكرىااالنطباعييف 

improvisation  

تمثيؿ مشيد معيف دكف االلتزاـ بالنص األصمي، ( كما في المسرح: )االرتجاؿ
كىك أسمكب شائع في األفبلـ ذات الميزانية المنخفضة أكثر مف انتشاره في األفبلـ 

لمحظات في تاريخ كمع ذلؾ فإف أشير ا. الركائية التي تنتجيا االستكديكىات الكبيرة
ترافيس )فعمى سبيؿ المثاؿ، المكنكلكج الذم يردده . السينما أنجزت عف طريؽ االرتجاؿ

في فيمـ " ىؿ تنظر إلي؟( "ركبرت دك نيرك)المعقد نفسيان في عبارة ارتجميا ( بيكؿ
يعكد أصؿ . سيبقى محفكظان في ذاكرة السينما( سككرسيزم)لممخرج " سائؽ التاكسي"

يغني أك " improvisareإلى المغة اإليطالية حيث يعني فعؿ  improvisationكممة 
 improviser، ثـ انتقؿ الفعؿ إلى اإلنكميزية عبر فعؿ "يتحدث بشكؿ عفكم كفكرم

. بالمغة الفرنسية السائدة في القرف السابع عشر
In - camera  

لة الحقة صفة تشير إلى أية عممية تنجزىا الكاميرا خبلؿ التصكير كليس في مرح
تصكير المشيد الذم سيظير عمى الشاشة بالضبط، أما :  In-camera editing. مف اإلنتاج

كافة خطكات المكنتاج البلزمة يتـ تنفيذىا ببساطة عف طريؽ تكقؼ الكاميرا أك إعادة 
مؤثرات تتضمف تعريض الصكر بالحركة البطيئة أك السريعة :  in-camera effectsتشغيميا؛ 
ة أك التعريض المتعدد أك التصكير في النيار بمؤثرات كمرشحات تككف نتيجتيا أك العكسي

لقطات يتـ فييا حجب جزء مف الحدث :  in-camera matte shotsككأف التصكير يجرم ليبلن؛ 
كانت ىذه الطريقة شائعة أياـ السينما األكلى مع أنو )بكاسطة صفيحة مطمية بالمكف األسكد 

عندما ييعاد لؼ . ض الجزء اآلخر مف الحدثبينما ييعرى ( أفضؿ منياتـ ابتكار طريقة ملـ 
:  in-camera passالفيمـ تبدك المنطقة المعرضة محجكبة كالمنطقة الفارغة معرضة بالتتالي؛ 

ىي حركة الكاميرا التي يتـ التحكـ بيا إلكتركنيان عند مركرىا ( في مشاىد المؤثرات الخاصة)
ف كؿ حركة مبرمجة تككف مطابقة لغيرىا، يمكف إنشاء صكرة مركبة كبما أ. أماـ أحد النماذج
. مف عدة لقطات

in frame  

صكرة معركضة عمى الشاشة بشكؿ تككف فيو متراصفة عمى نحك صحيح كي 
. ال تظير خطكط كادر أك إطار الصكرة بادية لمعياف
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In - house unit  

:  In-house film. ظامييففريؽ إنتاج تابع لبلستكديك أك مف مكظفي الشركة الف
. فيمـ تكجييي أك دعائي يينصع عادة لتثقيؼ أك تعميـ القكل العاممة التابعة لمشركة
in shot  

ىذه المشكمة تعاني منيا . شخص أك جسـ يظير دكف قصد أماـ الكاميرا
فعمى سبيؿ المثاؿ، يتكرر ظيكر الذراع الذم يحمؿ . األفبلـ ذات الميزانية البسيطة

، (ىاؿ ىارتمي)لممخرج " الثقة"كفكف بشكؿ كاضح في الفيمـ الركائي المستقؿ الميكر
. كمع ذلؾ يظؿ ىذا الفيمـ مف األعماؿ المثيرة لئلعجاب

in sync  

 out of syncعكس ىذه العممية ىي . تبلقح الصكرة مع الصكت بالشكؿ المضبكط
(. تزامف:  sync, synchronizationانظر (. )انعداـ التزامف بيف الصكت كالصكرة) 

in the can  

فيمـ تصكير معٌرض كمحفكظ داخؿ ( ُ: )مصطمح يستعمؿ لئلشارة إلى
إنجاز التصكير في مشيد معيف أك ( ِ)الحاكيات الخاصة بذلؾ كجاىز لممعالجة؛ 

. إنجاز تصكير الفيمـ بأكممو
in turnaround  

(. turnaroundانظر )
incandescent light  

الضكء الدافئ الصادر عف تكىج مصباح تنغستيف ىاليد : الضكء المتكىج
أك عف طريؽ مصباح تنغستيف البسيط المزكد بسمؾ رفيع في الطريقة المتبعة )

ىذا الضكء ىك نقيض الضكء البارد كالكثيؼ الذم تصدره لمبات الضكء (. سابقان 
أك  inkeyييطمؽ عمى ىذا المصباح أحيانان اختصاران بالعامية ىك . األبيض الساطع

inkie . الصفةincandescent  مشتقة مفincandesc-ere  يصبح دافئان؛ )بالبلتينية
(. يتكىج؛ يشتعؿ

inching  

تحريؾ الفيمـ ببطء بمقدار كادر أك اثنيف كؿ مرة عبر الكاميرا أك جياز العرض أك 
.  incherأك  inching knobجياز المكنتاج، كذلؾ بكاسطة مقبض خاص يدعى 
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incident light  

الضكء المسمط عمى جسـ معيف سكاء كاف مصدر : الضكء الساقط أك المسمَّط
ذلؾ الضكء طبيعيان أـ اصطناعيان، كيككف ىذا الضكء مناقضان لمضكء المنعكس مف 

 incident light)يتـ قياس شدة ىذا الضكء بكاسطة مقياس الضكء الساقط . ذلؾ الجسـ

meter .)Incident  مشتقة مف فعؿincident-ere  بالبلتينية، كاسـ المفعكؿ منوincident-

em  ثـ انتقؿ لمفرنسية ليشكؿ كممةincident (حدث؛ حادثة .) استعممت ىذه الكممة
إف المرآة ال تككف : "ألكؿ مرة في المجاؿ الضكئي في منتصؼ القرف السابع عشر

(. ُٕٔٔ –بكيؿ " )كاضحة إال بكاسطة أشعة الشمس الساقطة
incidental music  

المكسيقى المكجكدة في خمفية الفيمـ كالتي ترافؽ أحداث الفيمـ : مكسيقى الحدث
كتعمؿ إما عمى تأكيد أك تعديؿ المعنى الدرامي لؤلحداث، كىي بعكس المكسيقى التي 

:  source musicانظر )يعزفيا المكسيقيكف أك الممثمكف الذيف يظيركف عمى الشاشة 
نما ىذا المصطمح نقبلن عف المسرح الذم بدأ باستعمالو أخذت السي(. مكسيقى المصدر

. منذ منتصؼ القرف التاسع عشر
incoming scene  

المشيد الذم يظير عمى الشاشة خبلؿ إحدل عمميات خبٌك الصكر أك تضاؤليا 
. بالتدريج أك تبلشييا ليحؿ مكانيا صكرة أخرل بالتدريج أيضان 

independent  

لمستعممة عمى نطاؽ كاسع لمداللة عمى أم فيمـ أمريكي الصفة ا: الفيمـ المستقؿ
ييصنع خارج االستكديكىات الكبرل، السيما األفبلـ الركائية التقميدية كاألفبلـ التسجيمية 
عمى العكس مف األفبلـ التجريبية أك األعماؿ السينمائية الطميعية أك غيرىا مف أعماؿ 

( كاسؿ ىيؿ)ك( AIP)المان كيذه، مثؿ شركات اإلنتاج الصغيرة نسبيان التي تنتج أؼ
. كغيرىا أيضان ( نيك اليف سينما)ك( ميراماكس)ك( شركة صمكئيؿ غكلدكيف)ك

indigenous sound  

الصكت الحقيقي المكجكد ضمف مكقع التصكير؛ أك الصكت : الصكت األصمي
 directانظر . )الذم يرافقو مصدر كاضح عمى الشاشة، كخط إنتاج  أك ازدحاـ مركرم

sound :الصكت المباشر .)
indirect voice - over  
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(. الصكت الميضاؼ:  voice overراجع )
industrial film  

فيمـ تسجيمي تعميمي يجرم صنعو تحت رعاية شركة صناعية : الفيمـ الصناعي
معينة أك مجمكعة مف الشركات أك ىيئة تسكيقية بيدؼ تركيج نشاطاتيا أماـ حممة 

يف بتمؾ الشركات؛ أك لعامة الناس أك مف أجؿ تثقيؼ كتعميـ القكل المشارؾ مف األسيـ
.  البشرية العاممة في ىذه الشركات، أك ببساطة مف أجؿ بيع منتجاتيا

Industrial Light and Magic (ILM)  

البتكار المؤثرات  ُٕٓٗعاـ ( جكرج لككاس)التي أسسيا ( ILM)شركة 
عدىا مف أنجح الشركات المبتكرة لممؤثرات ثـ أصبحت ب" حرب النجـك"الخاصة لفيمـ 

فاف )مستكدعان في مدينة ( ILM)اتخذت شركة . الخاصة في صناعة السينما األمريكية
إدارتيا، ثـ نقمت ( جكف ديكسترا)بكاليفكرنيا مقران ليا بادئ األمر حيث تكلى ( نايس

لشركة بتقديـ قامت تمؾ ا(. لككاس)الشركة مقرىا إلى ساف رافاييؿ بالقرب مف منزؿ 
خدماتيا ألشير أفبلـ المؤثرات الخاصة عبر العقديف الماضييف بما في ذلؾ فيمـ 

كمف . كغيرىا" ستار تريؾ"كأفبلـ " العكدة لممستقبؿ"كسمسمة أفبلـ " الحديقة الجكراسية"
ىي تشكيؿ الصكر المجازية بكاسطة ( ILM)أبرز النشاطات التي ميزت عمؿ شركة 

كالمؤثرات الرقمية كغيرىا مف األشكاؿ المتطكرة لمخدع ( morphing)الككمبيكتر 
.  البصرية

Infra - red  

المكجات الضكئية الطكيمة الكامنة تحت الضكء المرئي : األشعة تحت الحمراء
تتميز بعض أفبلـ التصكير بحساسيتيا لؤلشعة تحت الحمراء، مما يساعد . مباشرة

. ذا اقتضى األمرصانعي األفبلـ عمى التصكير في الظبلـ إ
ingénue  

شخصية فتاة بريئة كساذجة في آخر سف مراىقتيا أك في بداية عقدىا الثاني؛ ( ُ)
 ingénueالكممة مأخكذة مباشرة مف المغة الفرنسية . ممثمة تناسب لعب ىكذا دكر( ِ)
. كأصبحت متداكلة في المغة اإلنكميزية منذ منتصؼ القرف الثامف عشر( ساذج؛ برمء)

inky  

( incandescent light" )المصباح المتكىج"االختصار العامي لمصطمح 
. المستعمؿ في تصكير االستكديك

insert  
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لقطة مقربة مأخكذة مف مسافة قصيرة يمكف قطعيا إلى : لقطة دخيمة
سمسمة مشيدية إما ألغراض ركائية أك لتغطية نقمة مفاجئة ضمف الكصمة 

لممخرج ( ُٕٓٗ" )إدخاالت"ريخي الككميدم كلعؿ عنكاف الفيمـ التا. المشيدية
الذم تناكؿ بطريقة ىزلية األفبلـ ( ريتشارد درايفكس)كبطكلة ( جكف بايرـك)

اإلباحية لـ يكف سكل تكرية أك تبلعب لفظي بذمء لممصطمح الفني المسرحي 
يستشيد قامكس أكسفكرد بجممة كردت في . ُُٔٗالذم شاع استعمالو منذ 

لقد قاـ (: "باكر. إـ. آر)م ألفو كاتب تحت اسـ مستعار ىك الذ" قطيع األشباح"
يتـ ." بتشكيؿ كؿ لقطاتو المقربة كالمقطات الدخيمة كالترجمة المضافة إلييا

تصكير المقطات الدخيمة أحيانان بشكؿ منفصؿ عف اإلنتاج الرئيسي داخؿ قاعة 
. خاصة ضمف استكديك التصكير

insurance shot,  insurance take  

، كىي لقطة تػيصكىر تحسبان (cover shot" )لقطة التغطية"صطمح آخر مكاز لػ ـ
. لكجكد األخطاء في المقطات المماثمة السابقة

INT  

االختصار المتعارؼ عميو في السيناريك لمداللة عمى التصكير في لقطة داخمية 
(interior .)

integral reflex viewfinder  

كاميرا مصممة ( reflex cameraانظر : )ةمحدد الصكرة المنعكسة المتمـ
. بشكؿ يتيح لممصكر النظر عبر معينة الكاميرا كرؤية ما تشاىده العدسة بالضبط

Integral screen  : شاشة تستطيع تكليد صكرة ثبلثية األبعاد أك تنفيذ عممية قريبة
إف الغرض مف ىذه الطريقة المؤلفة مف شرائط فيممية عاكسة لمضكء . مف ذلؾ

صممة لبلنقساـ إلى صكر يمينية كيسارية بالنسبة لنظر العيف، ىك التخمي عف ـ
بتت ثلكف ىذه الطريقة أ. ضركرة كضع نظارات ثبلثية األبعاد مف قبؿ الجميكر

لقطة غير معدلة تدـك طكاؿ :  integral shotبالممارسة عدـ جدكاىا كما ينبغي؛ 
فيمـ تصكير خاـ مؤلؼ مف ثبلث :  integral tripack colour systemفترة المشيد؛ 

انظر )طبقات حساسة لمضكء، كؿ كاحدة منيا تتفاعؿ مع أطكاؿ مكجية مختمفة 
colour .)

intensity  



 -239- 

" الكانديبل"قكة أك شدة المصباح أك غيره مف مصادر اإلضاءة كتقاس بكحدات 
المعالجة  : Intensification(. شمعة –قدـ " )فككت كاندؿ"أك أحيانان بكاسطة كحدات 

الكيميائية المستعممة لتشكيؿ التبايف في الصكرة كخصكصان عندما تمتقط ىذه الصكرة 
. بإضاءة غير كافية

intercut  

قطع مكنتاجي بيف مجمكعتيف أك أكثر مف األحداث بطريقة تجعميا تشكؿ كحدة 
ما يضطر سامي "الذم حمؿ عنكاف ( باد شكلبرغ)ففي فيمـ المخرج . درامية فردية

يناقش األفكار ( سامي غميؾ)كىاجـ فيو ىكليككد، نجد بأف البطؿ المضاد " لجرم؟ؿ
": الرياح المكسمية"مع  زمبلئو حكؿ صنع فيمـ يحمؿ عنكاف 

". الرياح المكسمية ىي تتمة اإلعصار(: "كيت)تقكؿ 
لكف الرياح المكسمية أكبر كينبغي أف تظير : "مكضحان ( سامي)فيرد عمييا 
لذا سيككف القطع بيف المشاىد طبيعيان بؿ رمزيان إذا . ـ في الكيؼطكاؿ فترة كجكده

." صح التعبير
فأحيانان يستعمؿ ىذا المكنتاج . لكف القطع المتداخؿ ليس رمزيان دائمان أك مشكقان 

. لتسريع الحدث بتكليد زمف سينمائي سريع مف الزمف الحقيقي األصمي لتمؾ األحداث
(.  crosscut,  parallel cutانظر أيضان )

interdupe  

( dupeانظر )
interior  

المصطمح : Interior monologue . أم مشيد يجرم تصكيره في الداخؿ
بالنسبة لمسينما (. مناجاة النفس) soliloquyالسينمائي المكازم لممصطمح المسرحي 

يعني ىذا المصطمح الصكت المسجؿ المضاؼ عمى الصكرة لمتعبير عف األفكار التي 
في رأس الشخصية كردكد فعميا نحك أحداث الفيمـ كمثاؿ عمى ذلؾ التسجيؿ تجكؿ 

( كيبلرد)الصكتي الذم نسمع فيو أنفاس مثقمة مع الكممات التي ينطؽ بيا القاتؿ 
في فيمـ ( ككرتز)أثناء عبكره النير في القارب متجيان إلى الككلكنيؿ ( مارتف شيف)
". القيامة اآلف"

interlock  
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. كانيكية التي تساعد المكنتير عمى تشغيؿ الصكت كالصكرة بالتزامفالعممية المي
Interlock motor ( المعركؼ أيضان باسـSelsyn motor :) محرؾ قادر عمى الدكراف

عمى سبيؿ  –بتزامف دقيؽ جدان مع محرؾ مشابو كي يتسنى تشغيؿ آلتي تصكير 
يقافيما عند نقطة محددة بمنتيى الدقة؛  –المثاؿ  جياز عرض :  interlock projectorكا 

عرض :  interlock screeningأفبلـ يمكف تشغيمو بالتزامف مع آلة صكتية منفصمة؛ 
الفيمـ قبؿ إنجاز المكنتاج بأكممو كذلؾ بكاسطة جياز عرض األفبلـ المخصص لذلؾ 

(interlock projector .)
intermediate  

نيجاتيؼ الفيمـ األصمي بما أم فيمـ ييستعمؿ لصنع نسخة ثانية عنو باستثناء 
كنسخة عف ( interpositive)المطبكعة عف النيجاتيؼ األصمي  المظيرةفي ذلؾ النسخة 

(. internegative)النيجاتيؼ األصمي المعٌدة لطبع نسخ اإلصدار 
intermission  

فاصؿ زمني بيف العركض اليكمية التي تجرم في صالة السينما ييدؼ إلى ( ُ)
فترة استراحة أك تكقؼ قصير في ( ِ)ع الحمكل كالمرطبات كما شابو؛ أك تركيج كبيع قط

، تتيح "المشاكسة الجميمة"ك" لكرنس العرب"منتصؼ عرض األفبلـ الطكيمة جدان، كفيمـ 
.  لممشاىديف دخكؿ المرحاض كتحريؾ أجسادىـ بعد عناء الجمكس الطكيؿ

intermittent movement  

يقاؼ عمؿ الكاميرا أك جياز التناكب اؿ: الحركة المتقطعة سريع في تشغيؿ كا 
العرض مف أجؿ تحقيؽ إمكانية تعريض الككادر بشكؿ صحيح، كالمقصكد بذلؾ آلية 

كادر في  ِْتمقيـ الفيمـ بانتظاـ في الكاميرا أك الطابعة أك جياز العرض بمعدؿ 
در مف في كؿ كا( مف الثانية ُ/ِْعادة )الثانية كلكف مع تكقؼ لجزء مف الثانية 

مع أف قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية ال يستشيد بأم مثاؿ . أجؿ إظيار حدة الصكرة
، إال أف استعماؿ ىذا المصطمح يعكد في الكاقع إلى فترة مبكرة قد تككف ُٗٓٗقبؿ 

.  مرافقة البتكار ىذه التقنية السينمائية
internal rhythm  

ة ضمف مشيد أك سمسمة مشيدية نمكذج فترات الصكت كالصكر: اإليقاع الداخمي
(. اإليقاع الخارجي) external rhythmأما اإليقاع الكمي لمفيمـ ييطمؽ عميو اسـ . معينة

internegative (IN)  
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نيجاتيؼ ييصنع مف النيجاتيؼ األصمي لمفيمـ مف أجؿ استعمالو في نسخ 
جديدان  ىذه العممية مخصصة لحماية النيجاتيؼ األساسي كحفظو. طبعات اإلصدار
. في حالتو األصمية

interpositive (IP)  

تستخدـ ىذه النسخة لصنع . مطبكعة عف النيجاتيؼ األصمي مظيرةنسخة 
. نسخ مزدكجة عف النيجاتيؼ كليست مخصصة لمعرض

into frame  

تقتضي ظيكر شخصية أك جسـ أك حدث معيف عمى ( في السيناريك)تعميمات 
. سة الكاميراالشاشة بعد أف كانت بعيدة عف عد

inverse square law  

متناسبة ( أك الصكت)مبدأ فيزيائي يفيد بأف شدة اإلضاءة : قانكف المربع العكسي
بالنسبة (. أك الميكركفكف)عكسيان مع مربع المسافة الفاصمة بيف الجسـ كمصباح اإلضاءة 

أك )ات اإلضاءة لممخرجيف غير الممميف بمبادئ الفيزياء، فإف ىذا القانكف يعني بأف مستكم
عمى  –فتحريؾ جسـ : تبدأ باالنخفاض بسرعة أكبر مما ىك منطقي( النكاحي السمعية

بعيدان عف الكاميرا بمسافة مضاعفة لف يؤدم إلى خفض مستكل اإلضاءة  –سبيؿ المثاؿ 
نما الربع، كىكذا دكاليؾ . المكجكدة إلى مقدار النصؼ كا 

invisible cutting  

سمكب المستتر أك الخفي في تنفيذ المكنتاج الذم طكرتو األ: المكنتاج الخفي
، كما يزاؿ إلى اآلف مطبقان في معظـ األعماؿ "نظاـ االستكديك"ىكليككد في أياـ 

يتألؼ ىذا التكنيؾ في المكنتاج باألساس مف عدد مف القكاعد . السينمائية التجارية
درجة لـ تعد تصنؼ عمى أنيا التي باتت معركفة لمجميع عبر السنيف القميمة الماضية ؿ

نما أصبحت طبيعية كال بد مف اتباعيا، كطريقة تصكير المحادثة بيف " القكاعد"مف  كا 
شخصيتيف في مشيد مككف مف لقطات متعاقبة كلقطات أخرل تظير ردكد األفعاؿ 

يرتكز حجر األساس بالنسبة لممكنتاج . تحدد الفكاصؿ فيما بينيا لقطة أساسية مزدكجة
فالجميكر مثبلن قد . رئي أك الخفي عمى مبدأ القطع المكنتاجي المرافؽ لمحدثغير الـ

بات مكتفيان باالستمرارية كالتتابع الركائي الذم ال يعكر صفكه أثر االنقطاع مف حيث 
كييعرؼ ىذا األسمكب في المكنتاج أيضان باسـ . الزماف أك المكاف في أحداث الفيمـ

16م -السينما الناطقة   
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 continuity)أك مكنتاج الكصبلت المشيدية ( academic cutting)المكنتاج األكاديمي 

cutting .)
invisible splices  

الكصبلت المخفية التي تربط بيف الشرائط الفيممية في عممية المكنتاج الرخيصة 
المصممة إلحداث المؤثرات البصرية، كالخبٌك كالتضاؤؿ أك التبلشي التدريجي لمصكرة 

فعند (. A and B roll printing)أك مف مشيد آلخر  عند االنتقاؿ مف صكرة إلى أخرل
لذلؾ حاكؿ . كصؿ البكرتيف الفيمميتيف ينبغي أال تظير الفكاصؿ بينيا عمى الشاشة

 " –الكردة البيضاء"الذم حمؿ عنكاف ( بركس ككنر)في فيمـ المخرج ( ستاف براكاج)
أف يخفي آلية  –م كىك فيمـ يختمؼ عف باقي األفبلـ التي صنعيا ىذا المخرج الطميع

يبدك أنو تعٌمد إخفاء المؤثرات البصرية، كالخبك كتبلشي الصكر : "المكنتاج في الفيمـ
لدرجة أخفى فييا جميع كصبلت الربط عف .. عند االنتقاؿ إلى صكر أخرل بالتدريج 

." لذا عندما نرل الكصمة بيف مشيديف ينبغي أف نعمـ أنو فعؿ ذلؾ عف قصد. األنظار
IPS (أو i.p.s.)  

كىي النسبة التي يمٌر فييا ( بكصة في الثانية) Inches per Secondاختصار 
فعمى سبيؿ المثاؿ، تعٌد نسبة سبع بكصات في الثانية . الشريط عبر مسجمة الصكت

. الكاحدة أبطأ سرعة مقبكلة في عممية التسجيبلت المكسيقية
iris (أو diaphragm)  

صنكعة مف صفائح صغيرة متشابكة مع أداة معدنية أك ببلستيكية ـ( ُ)
أثر لتحديد ( ِ)بعضيا تستعمؿ لتنظيـ مقدار الضكء النافذ عبر عدسة الكاميرا؛ 

الفكاصؿ كاف متبعان عمى نحك متكرر في السينما الصامتة لئلشارة إلى بداية أك 
تػينفػٌذ ىذه الطريقة ببساطة بكساطة إغبلؽ الحجاب (. fadeانظر )نياية مشيد ما 

ػيزىحي كي يغطي السكاد الصكرة مف كافة جكانبيا بالتدريج مما ينتج عنو صكرة الؽ
ييطمؽ عمى ىذا . دائرية يتكالى تقمص حجميا إلى أف تختفي نيائيان عف النظر

، أما المؤثر البصرم المكازم لو يتحقؽ (iris in)المؤثر البصرم أيضان مصطمح 
كما يمكف اإلشارة إلى ىاتيف (. iris out)بفتح   الحجاب القػيزىحي، كييطمؽ عميو اسـ 

 irisالمعنى الفكتكغرافي لكممة (. المقطة القػيزىحية) iris shotالعمميتيف بمصطمح 
كيبدك أف ىذا المعنى  –آلية قكس قزح عند اإلغريؽ  " –إيريس"مشتؽ أصبلن مف 

كمف . تعني قزحية العيف irisمأخكذ عف االستعماؿ التشريحي لمكممة حيث أف 
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المعمـك أف القزحية ىي الييكؿ المكجكد داخؿ العيف الذم ينظـ مقدار الضكء 
يعكد ىذا التفسير التشريحي في تاريخو إلى بداية القرف )النافذ إلى شبكية العيف 

في المجاؿ السينمائي فقد ظير عاـ  irisأما أكؿ استعماؿ لكممة (. السادس عشر
يتأثر تعاقب الحجاب الفاصؿ : "زيةكفقان لقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكمي ُُُٗ

بحركة حمقة أك زٌر عمى حامؿ العدسة مما يؤدم إلى إغبلؽ كفتح الحجاب 
القػيزىحي المكجكد في الداخؿ تمامان كقزحية عيف القطة باستثناء أف الفتحة المكجكدة 

ف اختراع مينسب بعض المؤرخ". في المنتصؼ تحافظ دكمان عمى شكؿ دائرم
. دبميك. دم)الذم عمؿ مع ( بيممي بيترز)ئية إلى المصكر الشيير القزحية السينما

نفسو كاف مبتكران أيضان في مجاؿ استعماؿ ( غريفيث)، عبلكة عمى أف (غريفيث
تمؾ األداة حيث استخدميا ككادر يمكف تحريكو ضمف كادر آخر مف أجؿ عزؿ 

لصامتة كما استثمر عدد آخر مف صانعي األفبلـ ا. شخصية معينة أك حدث ما
تمؾ المقطات القزحية بأشكاؿ متعددة كمتنكعة بما في ذلؾ األشكاؿ المربعة 

أما في زمننا الحالي، فإف استعماؿ المقطات . كالمستطيمة كاألشكاؿ النجمية أيضان 
القزحية بات شبو نادر باستثناء األعماؿ التي تحاكؿ تقميد األثر السابؽ لؤلفبلـ 

في أساليب كتقنيات المؤثرات البصرية قد جعؿ مف  الصامتة بما أف التطكر الكبير
. المقطات القزحية كغيرىا مف المؤثرات المنفذة بكاسطة الكاميرا تبدك بدائية نكعان ما
كمف بيف االستثناءات القميمة ليذه القاعدة التي ظيرت في اآلكنة األخيرة، تجدر 

الذم صنعو لصالح  (كريس نيك بام)لممخرج ( ُّٗٗ" )الناسؾ"اإلشارة إلى فيمـ 
حكؿ أحد المتنسكيف في العصكر " الناسؾ"يدكر فيمـ . المعيد السينمائي البريطاني

الكسطى حيث يردد المؤثر البصرم القزحي صدل لقطات أخرل دائرية كداكنة 
كالنظر عبر تمسككب غير متطكر أك فتحة بئر بالنظر إلييا مف داخؿ  –المكف 

. البئر كغيرىا مف المقطات
ISO  

كىي عبارة عف ىيئة تحدد دليؿ " منظمة المعايير الدكلية"اختصار عبارة 
دليؿ تعريض اإليزك "كبناءن عمى ىذا التعريؼ تمت صياغة . التعريض ألفبلـ التصكير

(ISO exposure index ) كأرقاـ اإليزك(ISO numbers .)
It Girl  
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ية النسائية، كما تخيمو تصكره مثاليه محدكد زمنيان لمجاذبية الجنس: فتاة اإلغراء
تجسدت ىذه الجاذبية الجنسية (. ُّْٗ-ُْٖٔ( )إيمينكر غميف)الركائي كالسيناريست 

" ىي"، السيما في فيمـ (ُٓٔٗ-َُٓٗ( )كبلرا باك)األنثكية في السينما بالممثمة 
كتعبير ممطؼ ( It)استعممت كممة (. ُِٗٗ" )الحفؿ الصاخب"كفيمـ ( ُِٕٗ)

مطمع القرف العشريف حيث استعمميا الشاعر كالركائي البريطاني لمجاذب الجنسي منذ 
معابر "ككناية عف الجاذب الجنسي النسائي في كتابو  –عمى سبيؿ المثاؿ  ( –كيبمنغ)

(. َُْٗ" )كاكتشافات
Itala Film  

. شركة إيطالية لئلنتاج السينمائي لـ ييكتب ليا العمؿ لفترة طكيمة": إيتاال"شركة 
ثـ استحكذت ( جيكفاني باستركنو)عمى يد  َُٖٗعاـ ( تكريف)في  تأسست الشركة

مع أف شركة . ُُٗٗعاـ " يكنيكنو سينماتكغرافيكا"عمييا شركة اإلنتاج الضخمة 
كانت منتجان ناجحان لؤلفبلـ الككميدية  القصيرة، ما يزاؿ المؤرخكف السينمائيكف " إيتاال"

( باستركنو)لمممحمة الدرامية التي صنعيا يذكركنيا عمى أنيا شكمت القاعدة اإلنتاجية 
كييقاؿ (. ُُْٗ" )كابيريا"عف مغامرات فتاة مف العبيد خبلؿ الحرب القرطاجية الثانية 

ىك الذم كتب سيناريك ذلؾ الفيمـ، عممان بأف الحقائؽ تبيف بأف ( دانكنتسيك)بأف 
( دانكنتسيك)ساىمة لكف ـ. تمقى مبمغان كبيران لقاء كضع اسمو عمى الفيمـ( دانكنتسيك)

إبداعيان " كابيريا"كاف فيمـ . الرئيسية تظير فقط في بعض مكاضع أسمكب كتابة النص
استثمار الفيمـ الجيد لمقطات المصكرة  –مف الناحية التقنية في بعض مكاضعو 

بكاسطة الكاميرا المثبتة عمى رافعة متحركة كالكاميرا المثبتة عمى عربة مزكدة 
كما اكتسب . فة إلى إضاءة الفيمـ كتمكيف طبعات الفيمـ األصميةبالعجبلت، باإلضا

، الذم ييقاؿ (غريفيث. )الفيمـ شعبية كاسعة كترؾ آثاران كاضحة عمى المستكل العالمي
، تمكف مف استثمار نجاح الفيمـ عمى شباؾ التذاكر "كابيريا"بأنو أسيب في دراسة فيمـ 

. تي صنعيا الحقان مف أجؿ تشجيع مساندة أفبلمو الممحمية اؿ
Italian  

 .ممقط أك خطاؼ خاص لمعدات اإلضاءة
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Jack 

نكع مف المقابس الكيربائية لو زكج أك أكثر مف النيايات المعدنية يستعمؿ لكصؿ 
شاع استعماؿ المعنى الكيربائي ليذه . المعدات بدارة كيربائية عند إدخاؿ القابس في مكانو

يشير دليؿ الياتؼ العممي الصادر . كاخر القرف التاسع عشرالكممة الغنية بمعاف أخرل منذ أ
إف أثر إدخاؿ القابس في إحدل "عمى النحك التالي ( jack)إلى كظيفة المقبس  ُُٖٗعاـ 

إف أصؿ استعماؿ الكممة في ىذا ..". يؤدم إلى تنشيط الخط الياتفي ( jacks)المقابس 
شارة إلى مختمؼ أنكاع اآلالت كقطعيا المجاؿ غير معركؼ تمامان لكف استعماليا درج لئل

منذ أكاخر القرف السادس عشر عمى أساس أف الشخص الذم يقـك بتشغيؿ تمؾ اآلالت ىك 
مف ناحية ثانية، انتشر استعماؿ تمؾ الكممة في بداية القرف السادس عشر . رجؿ أك فتى

ر يطمؽ الشتائـ رجؿ مندفع كمتيك: "حيث استعمميا شكسبير في إحدل أعمالو األدبية بقكلو
رجؿ ) every man jackكما أف استعماؿ المصطمح المغكم (". swearing jack)نحك اآلخريف 

. مازاؿ ييسمع إلى اآلف في مناطؽ مختمفة مف بريطانيا( كبخاصة رجؿ يمثؿ عامة الناس
Jack tube : ذراع لحمؿ المصابيح المستعممة في اإلضاءة كيمكف مٌد ىذا الذراع بشكؿ
. كتثبيتو بيف سطحيف أك جداريف تركيبي

jam  

العرقمة أك االستعصاء العىرىضي الذم يحصؿ في آلية عمؿ الكاميرا أك جياز 
يستشيد قامكس أكسفكرد بأكؿ استعماؿ ليذا . العرض بسبب تحرر شريط الفيمـ مف مكانو
ت انتشر( سحٍؽ؛ ىرٍس ) jamمع أف كممة  َُٖٗالمصطمح في المجاؿ الميكانيكي إلى عاـ 

. في بداية القرف التاسع عشر
jelly  

(. gelانظر )
jenny  

االسـ العامي الذم ييطمؽ عمى المكلدات الكيربائية المحمكلة باليد المستعممة 
، (مكلدة كيربائية) generatorكممة مأخكذة عف  jennyك . في التصكير خارج االستكديك

 :بشكؿ مكجز كالتالي jennyكيعمؿ عمـ أصؿ الكممات كتاريخيا استعماؿ مصطمح 
generator = gen = jen = jenny 

jib,  jib arm  

يككف ىذا النكع . ذراع الرافعة أك المنصة المتحركة الذم تثبت عميو الكاميرا
لمداللة عمى  gibأك  jibدرج استعماؿ كممة . عادة مطاكعان في الحركة كالتمدد الطكالني
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كمع أف أصؿ . ذ منتصؼ القرف الثامف عشرالذراع البارز في الرافعة أك المرفاع مف
الكممة غير معركؼ بشكؿ دقيؽ، إال أنو يعتقد بأنيا مشتقة مف التشابو البصرم 

(. gibbet" )المشنقة"الكاضح بيف الرافعة ك
jiggolo ( وأحياناًا gigolo)  

أداة طيكرت لمتغمب عمى صعكبة عرض األفبلـ عمى الشاشة في بدايات : الجيغكلك
صيممت ىذه األداة إلبيات أك طمس معالـ النقاط التي تتصؿ عندىا ". يناراماالس"نظاـ 

يتألؼ . حكاؼ الصكر المعركضة أك حيث تتشابؾ فييا تمؾ الصكر عمى نحك غير مستك
أصؿ كممة . مف زكج مف األغطية ليا حكاؼ مثممة تػيرٌكب داخؿ جياز العرض" الجيغكلك"

jiggolo مرجح أنيا مأخكذة عف كممة غير معركؼ بالضبط كلكف مف اؿjiggle ( يحرؾ باتجاه
التي شاع استخداميا منذ ( الخمؼ أك األماـ أك لؤلعمى أك لؤلسفؿ بحركة خفيفة غير متزنة

( أداة صيد شبيية بالصنارة) jigأكاخر القرف التاسع عشر، كما أنيا شكؿ مصغر عف كممة 
أداة صيد شبيية ) gigueىا مف بدأ استعماليا منذ أكاخر القرف السادس عشر، كاشتقاؽ

لكف ييقاؿ بأف المعنى المعاصر لكممة . بالمغة الفرنسية القديمة  أمر غير مؤكد( بالصنارة
gigue (رقصة سريعة مفعمة بالحيكية ) في المغة الفرنسية مأخكذ عف اإلنكميزية، لذلؾ فإف
. غير كاضح تمامان  jiggoloأصؿ 

jitter  

ث نتيجة عدـ اإلتقاف في التصكير في أفبلـ الرسـك ارتجاج أك كمضات خاطفة تحد
حالة تكتر " )jitters"ك ( يرتج" )jitter. "المتحركة أك ذبذبة النبضات في أنبكب أشعة الكاثكد

" jittery"أك " jitter"كممتاف عاميتاف درج استعماليما في بداية القرف العشريف، أما كممة ( عصبي
. تقريبان  َُْٗاج الصكرة في التمفزيكف أك السينما منذ بدأ استعماليا لئلشارة إلى ارتج

jog  

مصطمح يستعمؿ أحيانان في مكنتاج شرائط الفيديك كذلؾ عف طريؽ تحريؾ 
. الصكرة لؤلماـ أك الخمؼ كادر خمؼ اآلخر

Johnston office  

اختصار  ( –MPAA)المقب العامي لمجمعية السينمائية األمريكية : مكتب جكنستكف
الذم كاف رائجان في الفترة الممتدة   –Motion Picture Association of Americaالتالية  العبارة
رئاسة ( ُِٔٗ-ُٖٔٗ( )جكنستكف. إيريؾ آ)حيث تكلى خبلليا  ُُٔٗإلى  ُْٓٗمف 

كيؿ )الجمعية، عممان بأنو أقؿ صرامة مف الرئيس السابؽ لمجمعية السينمائية األمريكية 
. فبلـ لكف مكتبو تمتع بالنفكذ الكاسعمف حيث رقابة األ( ىايس
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Joinville  

التي تكلت " باثيو"مركز استكديكىات " بابؿ سير سيف"أك " جكينفيؿ"استكديكىات 
شؤكنيا في األياـ األكلى مف السينما الناطقة مف أجؿ إنتاج نسخ ناطقة " بارامكنت"شركة 

ة بالمغة األجنبية أنجزت في شير بالمغة األجنبية ألفبلـ الشركة، عممان بأف أكؿ نسخة ناطؽ
إنتاج دزينة كاممة مف نسخة الفيمـ " جكينفيؿ"استطاعت استكديكىات . َُّٗآذار 

األصمي بسرعة كبيرة كبتكاليؼ بسيطة مف خبلؿ استعماؿ نظاـ خط إنتاجي كظؼ فرقان 
تيا مف الممثميف كالممثبلت قامكا بإعادة تمثيؿ المشيد تمك اآلخر في مكاقع التصكير ذا

لكف ىذه النسخ البديمة نادران ما تمتعت بجكدة عالية مقارنة بالفيمـ . كلكف بمغات مختمفة
األصمي باستثناء عدد قميؿ منيا تـ تسجيميا بالمغة اإلسبانية كجرل تصديرىا إلى سكؽ 

تكقفت عف العمؿ بذلؾ " بارامكنت"أمريكا الجنكبية حيث حققت أرباحان أفضؿ، لكف شركة 
سنتيف مف إطبلقو بسبب الجيد المضني الذم يتطمب إعادة تمثيؿ األفبلـ  النظاـ بعد

ىك الطريقة القياسية ( إضافة الصكت عمى الفيمـ بمغة أخرل)كأصبح نظاـ الدكببلج 
. كالمتعارؼ عمييا لدخكؿ األسكاؽ التي ال تتحدث المغة اإلنكميزية

Joker  

عاـ ( كارؿ اليمؿ)ىا شركة إنتاج سينمائي أسس: السينمائية" جككر"شركة 
تخصصت في إنتاج األفبلـ الككميدية البسيطة كما يكحي اسـ الشركة بذلؾ  ُُّٗ

(. جككر؛ ميرج)
juicer  

المقب العامي لعامؿ أك فني الكيرباء كخصكصان الذم يقـك بتشغيؿ األضكاء 
يقافيا كتزكيدىا بالكيرباء مي بالكيرباء فيك مصطمح عا  juicerأما ارتباط كممة . كا 

. درج استعمالو منذ أكائؿ القرف العشريف
jump cut  

كسر القكاعد الكبلسيكية في المكنتاج كغالبان يككف ( ُ: )القطع المكنتاجي المفاجئ
يتمثؿ ىذا المكنتاج بتقريب الكاميرا فجأة نحك الجسـ المصكَّر دكف تمطيؼ . ذلؾ عف قصد

أصبح . قطع الفيمـ مف منتصؼ المقطة( ِ)ىذا األثر عف طريؽ تعديؿ زاكية الكاميرا؛ أك 
جاف )القطع المفاجئ أكثر شيكعان في الستينيات بعد النجاح الحاسـ الذم حققو أكؿ أفبلـ 

كالفضيحة التي رافقت إصدار الفيمـ، باإلضافة إلى غيره " البلىث"الركائية ( لكؾ غكدار
جي متعارفان عميو في كما أصبح ىذا األسمكب المكنتا". المكجة الجديدة"مف أعماؿ حركة 

يستشيد قامكس . أفبلـ فيديك الركؾ كغيرىا مف األفبلـ الركائية التي تحاكي األسمكب نفسو
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" أسمكب المكنتاج السينمائي"الكارد في كتابو ( كارؿ ريتز)أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بتعريؼ 
بفصؿ يعتمد ىذا األسمكب عمى قطع كفيؿ "حكؿ القطع المكنتاجي المفاجئ ( ُّٓٗ)

استمرارية الزمف عف طريؽ القفز المفاجئ نحك األماـ مف جزء مف الحدث إلى جزء آخر 
." مع فكاصؿ زمنية فيما بينيا

jump out  

. إزالة الككادر غير المرغكبة مف لقطة ما
Junger Deutscher Film  

حركة سينمائية أطمقيا عدد مف صانعي األفبلـ ": السينما األلمانية الشابة"
. ُِٔٗالرسمي الصادر عاـ " أكبرىاكزف"ماف الشباب يعكد تاريخيا إلى بياف األؿ

شكػٌمت تمؾ الحركة تمردان عمى المقاييس التقنية كالجمالية المكحشة كالكئيبة المتبعة في 
السينما "مف أبرز شخصيات حركة . السينما األلمانية في الخمسينيات كبداية الستينيات

جاف مارم )ك( إدغار ريتز)ك( الكسندر كمكج)ك( شمكندكرؼ فكلكر" )األلمانية الشابة
(. فيـ فيندرز)ك( فيرنر ىيرتزكغ)ك( رينر فيرنر فاسبندر)ك( ستراكب

junior  

يستعمؿ  كاط َََِك  َََُضكء كشاؼ صغير تتراكح استطاعتو بيف 
.  لتسميط الضكء عمى ممثؿ أك مكاف معيف

justified camera movement  

حركة تنفذىا الكاميرا بدافع المنطؽ الدرامي أك الركائي، : كاميراحركة مبررة لؿ
كمتابعتنا إلحدل الشخصيات أثناء مركرىا بالدىميز أك متابعتنا لمقطة تظير مسدسان 

إف ىذه الحركة ال تخضع لرغبة  –عمى المنضدة بينما يتصاعد منو دخاف الباركد 
. المخرج في تغيير تركيبة المقطة

juvenile  

إما شخصية شابة في مقتبؿ العمر أك الممثؿ الذم يمعب ىكذا ( في المسرح كما)
(. فتي؛ خاص بالشباب)  juvenilisك ( شاب) juvenisالكممة مشتقة مف البلتينية . دكر

. يعكد تاريخ استعماؿ المصطمح في المسرح اإلنكميزم إلى أكاخر القرف التاسع عشر
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Kabuki 

اليابانية ليا شعبية كاسعة نشأت باألصؿ مف المسرح  نمط مف الدراما": الكابككي"
قاـ عدد مف أبرز . الياباني الكبلسيكي الذم كاف أثره عمى السينما الكطنية ضئيبلن 

بيف الحيف " الكابككي"المخرجيف اليابانييف بإنتاج اقتباسات سينمائية مف أعماؿ مسرح 
( ُِْٗ" )ف السامكرام األكفياءـ ْٕ"كفيممو ( ميزغكتشي)كمف ىؤالء المخرجيف . كاآلخر

" كابككي"كجدت أفبلـ (. ُْٓٗ" )الرجؿ الذم داس عمى ذنب النمر"كفيممو ( ككركساكا)ك
لدل " الكابككي"الذم أعجب بممثمي ( أيزنشتايف)طريقيا إلى السينما العالمية عف طريؽ 

رة كقد ساىمت طرائؽ ىؤالء الممثميف في تشكيؿ فؾ. ُِٖٗزيارتيـ إلى مكسكك في 
( ُٖٓٗ)ك( ُْْٗ" )إيفاف الرىيب( "أيزنشتايف)كلعؿ فيمـ ". المكنتاج"حكؿ ( أيزنشتايف)

بشخصياتو المبالغ بيا كالعكاطؼ المتأججة التي يزخر بيا الفيمـ تبيف االستعارة المباشرة 
الذم اعتمد باألساس عمى التعبير الفني عف طريؽ المبلبس " الكابككي"مف مسرح 

مصطمح ( فف الغناء كالرقص" )كابككي. "ية الكثيفة كالحركات اإليمائيةكالمساحيؽ التجميؿ
 buك ( غناء) ka: مركب مف ثبلث كممات بالمغة اليابانية مشتقة أصبلن مف المغة الصينية

(. فف؛ فناف) kiك ( رقص)
Kalem  

شركة أمريكية قديمة لئلنتاج السينمائي تأسست عاـ : السينمائية" كاليـ"شركة 
اسـ الشركة ىك اختصار متداخؿ . ُُٔٗعاـ " فيتاغراؼ"ضمتيا إلييا شركة ثـ  َُٓٗ

صنعت ىذه (. فرانؾ ماريكف)ك( صمكئيؿ لكنغ)ك( جكرج كميف: )لمؤسسي الشركة الثبلثة
د إلى "الشركة فيممان ركائيان طكيبلن كاحدان تناكؿ حياة السيد المسيح كحمؿ عنكاف  مف المػًذكى

( سيدني أكلككت)اج أبرز صانعي أفبلـ تمؾ الشركة كىك مف إخر( ُُِٗ" )الصميب
في " إغكاء السيد المسيح"كفيمـ ( أكلككت)يمكف النظر إلى فيمـ المخرج (. ُْٗٗ-ُّٕٖ)

ذلؾ الزمف بما أنو أثار ردكد فعؿ غاضبة كاتيامات بالتجديؼ في بريطانيا التي طالبت 
د إلى الصميب"فيمـ ، حقؽ (سككرسيزم)كلكف بعكس فيمـ . برقابة صارمة لمفيمـ " مف المػًذكى

نجاحان جماىيريان منقطع النظير، باإلضافة إلى المسمسبلت الناجحة التي أنتجتيا شركة 
الفني في األعماؿ الدرامية التي تعالج قضايا مكضكعية عامة ( أكلككت)كذكؽ " كاليـ"

شركة أصبحت ؿ. كىي عكامؿ ساىمت بمجمكعيا في بناء سمعة اجتماعية طيبة لمشركة
مكانة خاصة في تاريخ السينما عندما أقيمت عمييا دعكل قضائية بسبب إنتاجيا " كاليـ"

، حيث رٌسخت تمؾ (مف إخراج أكلككت أيضان   –َُٕٗ" )بف ىير"غير المرخص لفيمـ 
القضية المبدأ الذم يفيد بأف األفبلـ التي تعتمد في صنعيا عمى مكاد ليا حقكؽ نشر 
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ينبغي أف تحصؿ أكالن عمى مكافقة الجية  –كسائط فنية أخرل  كاالقتباس إلى –محفكظة 
أيضان في تأسيس عممية التصكير ( أكلككت)عبلكة عمى ذلؾ، ساىـ . المالكة ليذا العمؿ

كرحمتو ( َُٖٗ"  )أىالي فمكريدا"خارج االستكديك عندما سافر إلى فمكريدا لتصكير فيممو 
شركة ( أكلككت)ترؾ ". األرض المقدسة"لكحيد إلى أكركبا لتصكير فيممو الركائي الطكيؿ ا

بريتيش "كاتجو إلى بريطانيا حيث أصبح مديران لئلنتاج في شركة  ُُّٗعاـ " كاليـ"
. عكَّض أبدان شكػٌؿ خسارة لتمؾ الشركة لـ تي " ـكالي"السينمائية، لكف انفصالو عف " اليكف

Kammerspeilfilm  

، كىي الثمرة أك "ة التمثيؿ السينمائيحجر"مصطمح يعني حرفيان " كاميرسبيمفيمـ"
كما ". كاميرسبيؿ"التي حممت عنكاف ( ماكس رينيارد)النتيجة السينمائية لمسرحية 

استعمؿ ىذا المصطمح بالتحديد مع عدد مف األفبلـ الصامتة التي أنتجت في ألمانيا 
" لفسترسي"ك( َُُِٗ" المبعثر"ك( ُُِٗ" )السمػٌـ الخمفي"خبلؿ العشرينيات، كفيمـ 

أشير ( ناكمكر)الذم صنعو ( ُِْٗ" )الضحكة األخيرة"، باإلضافة إلى فيمـ (ُِّٗ)
( كارؿ ماير)كتب سيناريك ىذه األفبلـ  السيناريست األسترالي . أعضاء تمؾ المجمكعة

الػ . الذم كاف أيضان مف أىـ الباحثيف في ىذا النمط السينمائي( ُْٗٗ-ُْٖٗ)
ك دراما تعالج قضايا الطبقة الكسطى مف المجتمع كتكظؼ النمكذجي ق" كاميرسبيمفيمـ"

عدد قميؿ مف الشخصيات التي تعتمد في أدائيا عمى حميمية نفسانية أكثر مف 
أما ديككر تمؾ األفبلـ يككف معتمان . اعتمادىا عمى أسماء الشخصيات أك الحركة

مف ناحية . سيطةكداكنان في ألكانو كال يضـ إال حفنة بسيطة مف تجييزات الديككر الب
ىذه األفبلـ عمى السرد أك جزء الحكار المطبكع الذم يظير عمى  مً ثانية، ال تحتك

الشاشة بيف المشاىد عادة في األفبلـ الصامتة، كىذا ما يشكؿ إرباكان قد يؤدم إلى 
سبلسة بصرية متميزة لكنيا تحدد مف ديككر التصكير لتجعؿ منو خطكطان ابتدائية في 

تميزت " كاميرسبيمفيمـ"لذلؾ فإف الػ . أنيا فف تصكيرم نفساني غير متقفقصة الفيمـ كؾ
كميان عف الحركة السينمائية الرائدة األخرل في السينما األلمانية في تمؾ الحقبة الزمنية 

شارؾ في كتابة ( ماير)كمما يثير الفضكؿ فعبلن أف ". التعبيرية"كالمعركفة باسـ السينما 
أما في الزمف الحاضر يمكف تطبيؽ (. ُُٗٗ" )لدكتكر كاليغارمخزانة ا"سيناريك فيمـ 

ىذا المصطمح بمزيد مف التصرؼ عمى أنماط معينة مف األفبلـ المحمية التي تفتقر 
إلى ( بكؿ شرايدر)كعمى سبيؿ المثاؿ، أشار . عف قصد إلى النكاحي الجمالية الباىرة

بمصطمح " ضكء النيار"الدراسة التي أجراىا عمى أسرتو الكادحة تحت عنكاف 
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 –إعداد كتحرير جاكسكف " )شرايدر يتحدث عف شرايدر"راجع كتاب ". كاميرسبيمفيمـ"
َُٗٗ .)

Kensignton Gore  

الذيف يؤدكف المشاىد الخطرة بدالن مف " )المجازفيف"مصطمح عامي متداكؿ بيف 
كالسينمائية لمداللة عمى الدـ المزيؼ الذم تستعممو األفبلـ التمفزيكنية ( الممثميف

ىذا المصطمح اليزلي ". ىامر"البريطانية، السيما أفبلـ الرعب التي تنتجيا شركة 
مف المعتقد . مشتؽ مف مسرحية عيرضت في أحد شكارع لندف الذم حمؿ االسـ عينو

التي عٌرفيا قامكس أكسفكرد  goreأف أصؿ تمؾ الكممة يعكد إلى المعنى الثاني لكممة 
، باإلضافة إلى المعنى اآلخر المخيؼ الذم تنطكم عميو "ةقطعة أرض مثمث"بأنيا 
(. ركث؛ قذارة)مشتقة مف المغة اإلنكميزية القديمة  goreكممة (. دـ متخثر) goreكممة 

keep takes  

. المقطات المحفكظة مف أجؿ احتماؿ استعماليا في النسخة المنجزة مف الفيمـ
keg  

عمى ىذا ( برميؿ صغير) kegأطمؽ اسـ . كاط َٕٓضكء كشاؼ باستطاعة 
. المصباح الكشاؼ بسبب شبيو ببرميؿ الجعة

Kem  

" ستينبيؾ"االسـ التجارم آللة مكنتاج مسطحة أمريكية الصنع شبيية بجياز 
. الشيير في مجاؿ تنفيذ المكنتاج

key animation  

 –نكع مف الرسـك المتحركة المعٌدة بكاسطة الككمبيكتر حيث يقـك الفناف 
التي تحتكم عمى ( المفاتيح: keys)برسـ تمؾ الككادر   –key animatorؼ باسـ المعرك

ثـ يقـك الككمبيكتر بتنفيذ العمؿ الصعب المتمثؿ في ( أك التبديؿ)أىـ نقاط الحركة 
. ممئ كؿ النقاط المتكسطة

key grip  

في ( grips)المسؤكؿ عف جميع العماؿ اليدكييف  –عادة يككف ذكران  –الشخص 
. التصكير مكقع

key light  
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الضكء الرئيسي في مشيد حيث يتـ إعداده أكالن كييستخدـ كقاعدة يستند إلييا 
يكضع الضكء الرئيسي عادة . باقي األضكاء األخرل المستعممة في إضاءة المشيد

. أماـ كجانب الجسـ أك الحدث الرئيسي
key numbers  

عمى حكاؼ فيمـ التصكير كي األرقاـ المتسمسمة التي تطبعيا الشركة المصنعة 
تككف بمثابة الدليؿ لمفني المختص بقطع النيجاتيؼ في عممية مطابقة نسخ النيجاتيؼ 

كما يقـك المكنتير بإعداد لكائح لؤلرقاـ الدليمية عندما يكجو تعميماتو إلى . مع بعضيا
القسـ البصرم في فريؽ اإلنتاج مف أجؿ تنفيذ بعض المؤثرات البصرية، كتبلشي 

لصكرة أك تضاؤليا بالتدريج كي يحٌؿ مكانيا صكرة أخرل، كذلؾ كي يحدد المكنتير ا
الفترة الزمنية البلزمة التي تستغرقيا كؿ عممية مف عمميات االنتقاؿ بيف الصكر 

. كالمشاىد بكاسطة المؤثرات البصرية المذككرة
Keystone  

نتيف عمى الككميديا التي ىيمنت أفبلميا المؤلفة مف بكرة أك اث" كيستكف"شركة 
 ُُِٗاألمريكية أياـ السينما الصامتة، كعمى كجو الخصكص خبلؿ الفترة الممتدة مف 

مدير اإلنتاج في الشركة كمخرجيا الرئيسي ( ماؾ سينيت)عندما كاف  ُُٕٗإلى 
الفكاىات المسعكرة كالبيمكانية " كيستكف"كانت الصفة الرئيسية ألعماؿ شركة . أيضان 

ردات كاألخطاء كالعثرات المضحكة كالخدع الفكتكغرافية كتبادؿ رمي ترافقيا المطا
. دبميك. دم)الذم تعمـ فف المكنتاج مف  ( –سينيت)لقد تمكف . قكالب الحمكل

قبؿ " كيستكف"فيممان لصالح  ََٓمف إنتاج حكالي  " –بارامكنت"في شركة ( غريفيث
شارلي )فيممان مع  ّٓألفبلـ كمف أشير تمؾ ا". بارامكنت"أف ينفصؿ عنيا لينضـ إلى 

الذم ييعٌد ( ُُْٗ" )عبلقة تيممي العاطفية الفاشمة"كاف أبرزىا عمى اإلطبلؽ ( شابمف
" كيستكف"كمف أبرز الككميدييف الذيف عممكا مع شركة . أكؿ فيمـ ككميدم ركائي طكيؿ

( باستر كيتكف)ك –ككاتب ىزلي  ( –فرانؾ كابرا)ك( كاليس بيرم)ك( فاتي آربكؿ)
مجمكعة ( "سينيت)كما شكػٌؿ (. بف تيربف)ك –لفترة كجيزة فقط  ( –ىاركلد لكيد)ك

غمكريا )ك( مارم بريفكست)كاف مف أشير أعضائيا " سينيت لمسباحات الفاتنات
لكف الشركة سرعاف ما . التمثيمي" كيستكف ككبس"باإلضافة إلى فريؽ ( سكانسكف

مستقبلن يكزع أعمالو مف خبلؿ شركة عنيا ليصبح منتجان ( سينيت)أخفقت بعد انفصاؿ 
. ُُٕٗعاـ " بارامكنت"
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keystoning  

غياب تركيز ( ُ: )نكع مف أنكاع تشكه الصكرة يحدث نتيجة لؤلسباب التالية
الزاكية الحقيقية بالنسبة لمشاشة أثناء عرض الفيمـ في صالة السينما بكاسطة جياز 

الن مقكسان بدالن مف النسبة العرض، حيث تأخذ الصكرة المعركضة عمى الشاشة شؾ
.  المتعارؼ عمييا في الشكؿ المستطيؿ

kicker light (أو kick light, cross backlight, eye light, slice light)  

. مصباح صغير يستعمؿ إلبراز جسـ ما في مقدمة الصكرة بالنسبة إلى خمفيتيا
. كما يستعمؿ ىذا الضكء إلضفاء البريؽ عمى عيني الممثؿ

kill  

مف . أمر ييكجػٌو في مكقع التصكير إليقاؼ تشغيؿ إحدل المعدات الكيربائية
المرجح أف المخرجيف استعاركا ىذا األمر مف المسرح حيث يشير قامكس أكسفكرد 
لمغة اإلنكميزية إلى أف أكؿ مرة استعمؿ فييا ىذا األمر بالمعنى السينمائي كاف عاـ 

في مجاؿ الطباعة كالصحافة " غي؛ يزيؿ؛ يمحكيؿ" killقارف استعماؿ كممة . )َُْٗ
منذ منتصؼ القرف التاسع عشر مع استعماؿ الكممة ذاتيا في مجاؿ اليندسة كعمـك 

"(. يكقؼ تشغيؿ جياز ما"الميكانيؾ 
Kine -,  kinema -  

 –أما اآلف فاستعماليا مقصكد  –بادئتيف قديمتيف كانتا تستعمبلف سابقان بشكؿ عادم 
" الكنيماتكغراؼ"نكعة مف تقنيات الصكر المتحركة كخصكصان مع مجمكعة مت

(kinematograph( )انظر لؤلسفؿ ) كىي مشتقة مف المغة اليكنانيةkinema  أكkinemato 
–كالبلتينية  graphe–المشتقة مف الفرنسية  graph –، باإلضافة إلى (حركة؛ متحرؾ)

graphus  كاليكنانية–graphos (خطي؛ الشيء المكتكب)  كgraphien (انظر (. )يكتب
cinema  .) كانت الصفةkinematic  مصطمحان عمميان يعني ( لكميير)قبؿ ظيكر األشقاء

كانت ( كنيماككلكر) kinemacolorلذلؾ فإف (. متعمؽ بالحركة الصافية، أم الحركة المجردة)
 ( –كنيماككلكر)رك طرح مبتؾ. نظامان سينمائيان بريطانيان ممكنان يستعمؿ طريقة إضافة األلكاف

، كسرعاف ما تمكنكا َُٔٗذلؾ النظاـ عاـ  ( –تشارلز إيرباف)ك( ألبرت سميث. جي)كىـ 
أما أصعب الكممات المركبة مع البادئة . مف بناء مكتبة ناجحة مف األفبلـ القصيرة الممكنة

kine-  كانتkinematograph  كىي تيجئة مختمفة لكممةcinematograph ليزية في المغة اإلنؾ
نفسيا مشتقة بشكؿ مباشر مف االسـ الذم  cinematographالقديمة نسبيان، عممان بأف كممة 
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كقد أفادت صحيفة .  cinématographعمى اختراعيـ المعركؼ باسـ ( لكميير)أطمقو األشقاء 
" السينماتكغراؼ"بنبأ حكؿ معرض  ُٖٔٗشباط  ُِفي عددىا الصادر بتاريخ " ديمي نيكز"

ىي " السينماتكغراؼ. "مساء األمس في قاعة مارلبكرك، بكليتكنيؾ، شارع ريجنتالذم عقد 
كتعٌد أداة ميكانيكية يمكف بكاسطتيا إعادة إنتاج مشيد كاقعي مف ( لكميير. إـ. إـ)مف ابتكار 

لكف ىذه الكممة الفرنسية ." الحياة كالحركة أماـ المشاىديف ضمف صكرة بالحجـ الطبيعي
عبلكة عمى إضافة  kبحرؼ  cليكية البريطانية حيث استبدلت حرؼ  سرعاف ما اكتسبت ا

كمف األمثمة العديدة عمى استعماؿ تمؾ الكممة، تجدر اإلشارة إلى . الميجة البريطانية عمييا
إف لمبة السينماتكغراؼ "قالت فيو  أن ن ذكرت إحدل الصحؼ نب ُٕٖٗففي عاـ . بعض منيا

أك ( kinematographic" )كنيماتكغرافي"د كردت صفة لؽ". ىي التي أضرمت النار في المكاف
فعمى سبيؿ المثاؿ كردت تمؾ الصفة . ُٕٖٗحكالي عاـ ( cinematographic" )سينماتكغرافي"

". تميزت بأسمكب كنيماتكغرفي رائع.. ركاية بقمـ غالدكس "في النص التالي  ََُٗعاـ 
ظؿ نمك كتطكر المؤسسات باتت نادرة االستعماؿ في " كنيماتكغراؼ"كمع أف كممة 

البقاء حتى " كنيماتكغراؼ"بحد ذاتيا أيضان، استطاعت كممة " سينما"السينمائية ككممة 
 Kinematograph)النصؼ الثاني مف القرف العشريف كخصكصان في بعض الدكائر مثؿ 

Renters Society ) الحظ أيضان كممة . )ُُٓٗالتي تأسست عاـkinematophone 
كىي عبارة عف آلة تصدر المؤثرات الصكتية  –التي أصبحت في طٌي النسياف " كنيماتكفكف"

.( خبلؿ عركض األفبلـ الصامتة
kinescope  

، كىك مصطمح أمريكي (تسجيؿ الكينسككب) kinescope recordingاختصار عبارة 
كمع أف ىذا المصطمح . يستعمؿ لئلشارة إلى تسجيؿ البث التمفزيكني المباشر عمى الفيمـ

ستعمؿ أيضان لمداللة عمى أنابيب أشعة كاثكد في أجيزة التمفزيكف، فقد استمر كاسـ تجارم ا
أنبكبة ذات ستارة تػيٍحدىث عمييا : أنبكبة أشعة كاثكد. )َُٓٗلتمؾ األجيزة حتى حمكؿ عاـ 

كمف الجدير بالذكر أنو قبؿ اختراع شريط الفيديك ( "المترجـ. "صكرة مرئية في التمفزيكف
في (. "telecineانظر )ىك الطريقة الكحيدة المتكفرة لحفظ البرامج " يؿ الكينسككبكاف تسج

. الثاني مف حزيراف بثت إحدل شبكات التمفزة األمريكية نسخة كينسككب عف تمفزيكف بي
" مانشستر غاردياف"الصحيفة األسبكعية  " –ككركنيشف. بي. المتعمؽ بخدمة آ. سي. بي
 TKإلى اآلف يستعمؿ اختصار . سي. بي. لفزيكف بيمايزاؿ ت. ُّٓٗحزيراف  ِ –

كذلؾ عند إشارتيا إلى  TCلمداللة عمى منشآتو التمفزيكنية السينمائية بدالن مف االختصار 
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 British( .B.B.C. )سي. بي. التابع لييئة تمفزيكف بي" المدينة البيضاء"مركز التمفزيكف 

Broadcasting Corporation  .
kinestasis  

يتضمف ىذا . اؿ أية صكرة فكتكغرافية ثابتة أك غيرىا مف الصكر في السينمااستعـ
بالتدريج ليحؿ المصطمح حركة الكاميرا عبر الصكرة الفكتكغرافية كتبلشي الصكر الثابتة 

 أك photokinesisتيعرؼ ىذه العممية أيضان باسـ . مكانيا صكران ثابتة أخرل
photokinestasis  .

kinetograph,  kinetoscope  

مع أنيا كاميرا بدائية  –االدعاء بأنيا أكؿ كاميرا سينمائية " كينتكغراؼ"يحؽ لمػ 
كخصكصان كبير )كعماؿ مخبره التصكيرم ( إديسكف)بما أف تطكيرىا جرل عمى يد  –

ثـ  ُٖٖٗك  ُٖٖٖحكالي "( ديكسكف. إؿ. كي. دبميك"الميندسيف في ذلؾ المخبر 
، أم قبؿ أربع سنكات مف العرض ُُٖٗكاميرا عاـ حصؿ عمى براءة اختراع تمؾ اؿ

 " –الكينتكغراؼ آلة تجمع بيف الكيرباء كالتصكير الضكئي(. "لكميير)الشيير لؤلخكة 
تقـك بتمقيـ فيمـ " الكينتكغراؼ"كانت آلة . ُُٖٗأيار  ِٗالصادرة في " تايمز"صحيفة 

بشكؿ أفقي ( فمف صنع شركة إيستما)ممـ ذك أساس سيميكليدم  ّٓتصكير عيار 
خمؼ العدسة، كذلؾ بكاسطة نظاـ تثقيب مسنف شبيو بالنظاـ السائد في زمننا 

، كىك عبارة "الكينتسككب"يستطيع الجميكر مشاىدة نتائج تمؾ العممية عمى . الحاضر
كما . قدمان  َٓعف جياز يشبو صندكؽ الفرجة يعرض في داخمو بكرة فيممية طكليا 

حيف جمع بيف صندكؽ الفرجة " الكينتكفكف"ب عمى بإجراء التجار( إديسكف)قاـ 
استعمؿ ىذا المصطمح الحقان في . كالفكنكغراؼ لكف النجاح لـ ييكتب ليذه الطريقة

األخرل المتمثمة بشكؿ رائد في السينما الناطقة التي تـ ( إديسكف)إحدل ابتكارات 
مع أف . لمشاىديف، إال أنيا لـ تمؽى اىتماـ جميكر أُُٗكلغاية  ُُّٗتجريبيا منذ 

األخكيف " سينماتكغراؼ"طغى عميو جياز سينمائي أكثر كاقعية، أال كىك " الكينتسككب"
مف البقاء لمدة عقديف مف الزمف بعد أف أصبح " الكينتسككب"، فقد تمكف اسـ (لكميير)

. الجياز نفسو الغيان حيث ظؿ االسـ فقط يستعمؿ كمرادؼ لمكاميرا السينمائية الحالية
كممة " كيبستر"في العمؿ بفترة طكيمة، عٌرؼ قامكس ( إديسكف)شركع كقبؿ 

كما أشار  (. ُْٖٔ) " -نكع مف أنكاع البانكراما القابمة لمحركة"عمى أنيا " كينتسككب"
مشيران إلى جريدة ( كينتسككتكسككب) kinetoskotoscopeقامكس أكسفكرد إلى مصطمح 

مصطمح كينتسككتكسككب الذم تمت  إف: "ُٖٔٗآذار  ُٖالصادرة في " كيستمنستر"
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صياغتو كيفما اتفؽ ليس سكل قطعة مف جياز ييقاؿ بأنيا تتيح لنا الفرصة لرؤية 
". حركة سبلميات األصابع لدل ثنييا لمخمؼ أك األماـ

Kino - Glaz,  Kino - Pravda  

مصطمحاف مشتقاف مف األيدلكجيا كاألسمكب الذم اتبعو المخرج كالباحث 
اسمو الحقيقي ىك  ( –ُْٔٗ-ُٖٔٗ( )دزيغا فيتركؼ)كفيتي السابؽ كالشاعر الس

ىك اسـ الفرقة "( عيف السينما"كتعني بالمغة الركسية ) Kino-Glaz(. دينيس كاكفماف)
(. إليزافيتا تسفيمكفا)كزكجتو ( ميخائيؿ كاكفماف)سكية مع شقيقو ( فيتركؼ)التي شكميا 

كما حمؿ أحد األفبلـ (. عيكف السينما) Kinokiىذا التحالؼ كاف ييعرؼ أيضان باسـ 
لكف األىـ مف " كينكغبلتز"عنكانان باالسـ ذاتو  ُِْٗالتي صنعتيا تمؾ الفرقة عاـ 

. شكػٌؿ المقب لمنظرية التي كانت بمثابة الدليؿ ألعماليـ" كينكغبلتز"ىذا كذاؾ ىك أف 
الجماعي لسمسمة مؤلفة  كاف االسـ"( حقيقة السينما"كتعني بالركسية " ) كينك برافدا"أما 
 ُِٓٗإلى  ُِِٗفيمـ إخبارم قصير عممت الفرقة عمى إنتاجيا مف  ِّمف 

 –كأدرجت منيا مقاطع تصكيرية نفذىا مئات المصكريف المختمفيف ثـ تمت معالجتيا 
كمكنتاجيا لتتحكؿ إلى نماذج معقدة مف الحركة البطيئة  ( –فيتركؼ)كفقان لنظريات 

المعركفة أيضان )ثـ اكتسبت ىذه األفبلـ اإلخبارية القصيرة . الخ.. كالعكسية كالمتراكبة 
كزينيا بأساليبو المكنتاجية التي ( فيتركؼ)التي صنعيا "( الجرائد السينمائية"باسـ 

عندما قاـ بجكلة في  ُُّٗتخطؼ األبصار شيرة كاسعة خارج االتحاد السكفيتي بعد 
، (ُِٗٗ" )رجؿ يحمؿ كاميرا سينمائية" أكركبا الشرقية مصطحبان معو نسخة مف فيمـ

كقد . في أذىاننا اليـك( فيتركؼ)كىك فيمـ تسجيمي غني بالحركة السريعة يقترف بو اسـ 
مصدر إلياـ لمعديد مف صانعي األفبلـ األكركبييف في فترة ( فيتركؼ)شكمت أعماؿ 

( ستاليف)ىد الثبلثينيات، لكف يبدك بأف جيكده الحثيثة كاإلبداعية انقمبت ضده في ع
كىذا ما دفعو لصنع فيمـ ركائي كاحد فقط بعد االتيامات التي كيجيت إليو بالتمسؾ 

عمى المستكل ( فيتركؼ)لذلؾ فإف سمعة . الشديد باألشكاؿ الخارجية دكف سكاىا
الدكلي قد ىبطت إلى الحضيض عند كفاتو ثـ ما لبثت أعمالو تتناقميا األلسف بالثناء 

المتطرؼ ( جاف جاؾ غكدار)نيات كخصكصان بعد أف أصدر كاالستحساف في الستي
الجديد الذم ظير عمى الساحة السينمائية بعض األفبلـ التي صنعيا باالشتراؾ مع 

، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ فيمـ "فرقة دزيغا فيتركؼ"كحممت تكقيع ( جاف بيير غكراف)
". برافدا"ك " أصكات بريطانية"ك" فيمـ كباقي األفبلـ"

Klangfilm  
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مف جانب  ُِٖٗشركة ألمانية لئلنتاج السينمائي تأسست عاـ ": كبلنغفيمـ"
شراكة " كبلنغفيمـ"أسست  ُِٗٗ، كفي عاـ "سيمنزبكليفكف ك"ك." جي.إم.آ"شركتي 

( Tobisانظر ." )جي.تكنبيمد سينديكات آ"عمؿ مع 
kleig light  

السـ مشتؽ مف ا. دفؽ ضكئي شديد جدان مناسب لبلستعماؿ في اليكاء الطمؽ
، (أنطكفك. إتش.جي" )األخكة كميغؿ"لقكية الشركة المصنعة ليذا النكع مف المصابيح ا
. كىما مصمماف أمريكياف مف أصؿ ألماني

knee shot  

انظر . )قمة الرأسإلى لقطة لشخص أك عدة أشخاص مف مستكل الركبة 
medium shot  :لقطة مأخكذة مف مسافة متكسطة البعد )

Kodak  

شركة سينمائية ارتبطت عبلمتيا التجارية بعدد مف المصطمحات : كداؾؾ
ممـ  ٖالعممية العكسية الثبلثية ألفبلـ :  Kodachromeالسينمائية الشائعة، كمف أبرزىا 

حرفيان كنكع مف المديح كاإلطراء في ( بكؿ سايمكف)ممـ، كىك اسـ ردده المطرب  ُٔك
، تجدر اإلشارة إلى "ككداؾ"لمركبة مع كممة كمف المصطمحات ا. إحدل أغانيو الشييرة

أك ( positive standard)كالمعركؼ أيضان باسـ ( Kodak standard perforation)مصطمح 
(positive perforation :) ممـ  ّٓ المظيرةالثقكب المستطيمة المكجكدة عمى حكاؼ األفبلـ
م تثقيب حكاؼ األفبلـ ؼ( بيؿ كىاكؿ)ممـ، كىي طريقة حمت مكاف طريقة  َٕممـ ك ٓٔك

التي حصمت عمى حقكؽ براءة " ككداؾ"كممة . نظران لسيكلة تمفيا عند االستعماؿ المتكرر
الذم أراد الخركج باسـ قصير سيؿ ( جكرج إيستماف)، استنبطيا ُٖٖٖاالختراع عاـ 

كا الحفظ كي ينطبع في ذاكرة المياجريف الجدد إلى الكاليات المتحدة األمريكية حتى لك كاف
ىي " ككداؾ"كمف أشير المصطمحات المركبة مع كممة . غير ممميف بالمغة اإلنكميزية

( Kodachrome" )ككداكرـك"عممية األفبلـ الممكنة التي ابتكرتيا تمؾ الشركة تحت اسـ 
(chromos + Kodak  حيث تعني الكممة األخيرةchromos  لكف"باليكنانية )" عممان بأف قامكس

. ُُٓٗأف تاريخ ظيكر ذلؾ المصطمح يعكد إلى  أكسفكرد نٌكه إلى
Kuleshov effect  

التي طيكرت " المكنتاج"أحد أشير جكانب النظريات المتعددة حكؿ ": ككليشكؼ"أثر 
استند ىذا المؤثر الفني في المكنتاج عمى المعاني . في االتحاد السكفيتي في العشرينيات

17م –السينما الناطقة   
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تجاكرة في عممية المكنتاج أكثر مف اعتمادىا العاطفية كالفكرية التي تفرزىا المقطات الـ
فعمى سبيؿ المثاؿ قد تكحي لقطة تظير رجبلن . عمى عزؿ المعنى في صكرة كاحدة فقط

طفؿ : فاغران فمو بمعاف مختمفة حسب المقطات التي تسبؽ أك تمي صكرة الرجؿ فاغر الفـ
الفـ المفتكح )رؾ ميرج السي( .. الفـ المفتكح يعكس حزف األب عمى فقداف كلده)ميت 

كغيرىا مف ( فميا المفتكح يعٌبر عف الشيكة الجنسية)امرأة فاتنة ( .. يعكس المرح الصاخب
ليؼ )يينسب اسـ ىذا المؤثر الفني في المكنتاج إلى المخرج كالباحث السينمائي . األمثمة

الذم كاف محاضران في بداية العشرينيات في المعيد ( َُٕٗ-ُٖٗٗ( )ككليشكؼ
كمف أبرز تبلميذ كزمبلء . ُُٗٗائي الحككمي في مكسكك الذم تأسس عاـ السينـ

-ُّٖٗ( )بكدكفكيف. آم.إلم": )كرشة ككليشكؼ"الذيف أطمؽ عمييـ لقب ( ككليشكؼ)
كغيره مف ( ُِٖٗ" )عاصفة تجتاح آسيا"الذم قاـ في فترة الحقة بإخراج فيمـ ( ُّٓٗ

( بكدكفكيف)كل العالمي، عبلكة عمى أىمية األفبلـ التي نالت استحسانان كبيران عمى المست
ييقاؿ أحيانان بأف الحاجة كانت أـ االختراع في السينما ". المكنتاج"كباحث بارز في فف 

السكفيتية في سنييا األكلى، فشٌح الماؿ كالمكارد البلزمة لتصكير كمكنتاج األفبلـ السكفيتية 
لى شكؿ مسرحيات قصيرة أك إعادة لتمثيؿ األفبلـ القصيرة ع( ككليشكؼ)قد دفع بفريؽ 

؛ "التعصب"الذم حمؿ عنكاف ( غريفيث)تنفيذ المكنتاج عمى أفبلـ مكجكدة باألصؿ، كفيمـ 
عادة تشكيميا ضمف قكالب إبداعية جديدة . أك جمع المقاطع التصكيرية العشكائية كا 

إف باقي ، ؼ(ُِْٗ" )مغامرات السيد كيست الغريبة في أرض البكلشفييف"كباستثناء فيمـ 
لكف األثر الكاضح . نادران ما يجرم عرضيا في أيامنا ىذه( ككليشكؼ)األفبلـ التي صنعيا 

عمى أعماؿ زمبلئو السينمائييف السكفيت الذيف نالكا شيرة أكسع ( ككليشكؼ)الذم تركو 
 (.إيزنشتايف)منو قد نجده في أفضؿ صكره في أفبلـ 

 
 
 
 

Lab,  laboratory 

بالبلتينية السائدة في  laboratoriumشتقة مف كممة ـ: مخبر؛ مختبر
مكاف إلجراء )العصكر الكسطى كاستعممت في المغة اإلنكميزية بمعناىا الحديث 

نؤكد عادة عمى : "منذ القرف السابع عشر( التجارب العممية السيما في الكيمياء
إف أما في عالـ السينما، ؼ(. َُٓٔ"  )تايمز"صحيفة  " –إعدادىا في مختبراتنا
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حيث يتـ تظيير فيمـ التصكير كمعالجتو ( أك الشركة)المختبر ىك المكاف 
المؤثرات الخاصة التي تػيستحدىث :  laboratory effectsأك  Lab effects. كطباعتو

:  lab reportsفي معالجة فيمـ التصكير كليس في مكقع التصكير أك الكاميرا؛ 
اكؿ المكجكدة في الفيمـ كالتي تيرسؿ قكائـ باألضرار أك التمؼ أك غيرىا مف المش

إلى المصكر السينمائي ضمف كؿ مجمكعة مف النسخ المتعجمة بعد تظييرىا في 
. المختبر

lace  

يضع الفيمـ داخؿ (: يعقد أنشكطة) laciumبالمغة الفرنسية القديمة ك  lazمف 
أما المعنى . أك يضع الشريط في المسجمة الصكتية( جياز العرض)المسبلط 

نقبلن عف  ُْٖٗلسينمائي األكؿ المذككر في قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية عاـ ا
ال حاجة لمقياـ ( "ىيؿ. آ. سي)بقمـ " عرض األفبلـ السينمائية"كتيب إرشاد بعنكاف 

كلكف ". بذلؾ إذا قمت بتمقيـ أك كضع الفيمـ عمى النحك الصحيح داخؿ جياز العرض
منذ بداية القرف ( حبؿ أك غيره عبر فتحة أك ما شابوييدخؿ )كانت تعني " lace"بما أف 

السابع عشر تقريبان، فإف االستخداـ العممي ليذا المصطمح قديـ قدـ الكاميرا أك جياز 
. العرض ذاتيما

lacquer,  lacquering   

ىذه الكممة معركفة . طبلء الحماية المكجكد عمى سطح فيمـ التصكير الخاـ
ينبغي "منذ القرف السادس عشر ( .. lacker – leckar – lacre)أيضان بتيجئات مختمفة 

بقمـ ( ُٕٗٓ" )رحبلت"مف كتاب  .." –االستفسار عف سعر طبلء الحماية 
(. ىاكمكيت)

lambert 

كاحد في السنتيمتر المربع " لكمف"كحدة لقياس التكىج أك اإلضاءة تعادؿ 
يعيد ىذا المصطمح . قريبان في المتر المربع الكاحد ت" كانديبل" َُّٖأك ما يعادؿ 

-ُِٖٕ( )جكىاف إنريتش المبرت)إلى األذىاف عالـ الرياضيات األلماني 
قد قاـ بصياغة ىذا ( نتنغ. جي. بي)كمف المرجح أف الدكتكر ( ُٕٕٕ

بفترة كجيزة حيث يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية  ُُٓٗالمصطمح قبؿ 
نشرت في شير شباط مف العاـ " كيرباءعالـ اؿ"بمقالة مف تأليفو حممت عنكاف 

(. ُُٓٗأم )نفسو 
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lamp 

بالبلتينية مف  lampasبالمغة الفرنسية ك  lampeكممة مشتقة مف : مصباح؛ لمبة
يمكف تقصي (. يسطع) lampeinباليكنانية المشتقة بدكرىا مف فعؿ  lampasأصؿ 

( مصباح؛ لمبة) Lamp. في المغة اإلنكميزية إلى القرف الثاني عشر" lamp"ظيكر كممة 
ىك أحد المصادر الكيربائية لمضكء المستعممة في االستكديك أك مكقع التصكير خارج 

. إلى كحدة اإلضاءة بأكمميا" lamp"كفي بعض الظركؼ تشير كممة . حدكد االستكديك
Lamphouse  : ذلؾ الجزء مف جياز العرض أك الطابعة البصرية الذم يثبت المصباح
أحد أعضاء طاقـ العامميف بالفيمـ المسؤكؿ عف تشغيؿ :  lamp operatorفي مكانو؛ 

. أية كحدة إضاءة كبيرة
lap dissolve 

 dissolveالمختصر بدكره إلى مجرد كممة " overlap dissolve"اختصار مصطمح 
(. تبلشي الصكرة أك المشيد عمى الشاشة ليحؿ مكانو مشيد آخر بالتدريج)

large format camera 

ممـ، لكنيا غير  ّٓلة تصكير تستطيع إنتاج صكرة نيجاتيؼ أكبر مف أية آ
.  مستعممة عمميان بسبب تكاليفيا الباىظة

laser 

 Light Amplification by the Stimulated Emissionاختصار عبارة : أشعة الميزر

of Radiation (زيادة الكثافة الضكئية بكاسطة إصدار الشعاع المحفػِّز .)ا يستعمؿ ىذ
المصطمح لئلشارة  إلى أم جياز قادر عمى إصدار حـز ضكئية مركزة يستعمؿ في 

طيكِّر ىذا المصطمح عاـ . تكليد الصكر ثبلثية األبعاد كغيرىا مف العمميات المشابية
مف أكؿ األجيزة التي تعمؿ عمى تضخيـ أك تكليد المكجات انطبلقان  َُٔٗ

القرص : laser videodiscأك  Laser disc. الكيرطيسية كخصكصان المكجات القصيرة
البصرم المكازم لمقرص المضغكط أك المدمج الذم تسجؿ عميو األصكات  –السمعي 

.  كالصكر بكاسطة الضكء كليس بالطرائؽ المغنطيسية
latent image 

الصكرة الكامنة كغير المرئية المكجكدة عمى الفيمـ كالتي جرل تعريضيا لمضكء 
-latentمشتقة مف  latentكممة . ا أك تظييرىا بالمحاليؿ الكيميائيةكلكف لـ يتـ معالجتو

em  بالبلتينية، كىي اسـ المفعكؿ مفlatere (مخبػَّأ ) كدخمت المغة اإلنكميزية في بداية
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أما المعنى الفكتكغرافي لمكممة يمكف تتبعو إلى تاريخ أبعد في . القرف السابع عشر
. جي) " –الكامنة قد أصبحت مظيػَّرة اآلف الصكرة: "ستينيات القرف التاسع عشر

عممية بناء كثافة الصكرة عف طريؽ تعريض :  Latensification. ُٖٓٔ( كايمد
استحدثت ىذه الطريقة عاـ . نيجاتيؼ غير مظيػَّر ببطء شديد إلى ضكء خافت جدان 

لقرائيا ىذا المصطمح ضمف " المصكر السينمائي األمريكي"عندما قدمت مجمة  َُْٗ
ىك ذلؾ المصطمح الذم يصؼ ىذه العممية " Latensification"إف الػ )كاصؿ اقتباس ؼ

الجديدة ليس سكل تطكر لمنشاط الذم تقـك بو شركة دكبكف المصنعة ألفبلـ تصكير 
(. ممـ ذات الحساسية العالية ّٓ

lateral colour 

ف خمؿ أك عيب في العدسة يسبب تشكىان غير مرغكب في ألكا: المكف المائؿ
عيب أك خمؿ سببو تدكير الكاميرا بسرعة (: االرتجاج المائؿ) Lateral flicker. الصكرة

.  كبيرة أثناء التصكير
Laterna Magica (أو Magika) 

عرض إبداعي استحدث بادئ األمر مف أجؿ الجناح ": المصباح السحرم"
ائية ضـٌ ىذا العرض صكران سينـ. ُٖٓٗالتشيككسمكفاكي في معرض برككسؿ عاـ 

معركضة عمى الشاشة يرافقيا أداء حٌي بشكؿ تخرج فيو الشخصيات مف الشاشة ثـ 
تعكد إلييا، بينما يقـك الراقصكف المصكَّركف في رقصات ثنائية مع راقصيف آخريف 

خرج بتمؾ الفكرة اإلبداعية المخرج السينمائي كالمسرحي . باألبعاد الثبلثية كما شابو
. عٌد أحد التجريبييف القبلئؿ المميزيف في السينما التشيكيةالذم كاف مي ( ألفرد رادكؾ)

( مايمكس فكرماف)كما شاركو في ىذا المشركع عدد مف زمبلئو الشباب، بمف فييـ 
لدينا اليـك أكثر مف معمميما  اف، كىما مخرجاف سينمائياف معركؼ(إيفاف باسير)ك
مان ضمف برنامجيا الثاني بعد أف صنع فيؿ" التيرنا ماجيكا"نفسو الذم ترؾ ( رادكؾ)

كبالرغـ مف استمرار شعبية . ُٖٔٗالذم مينع مف االنعقاد ثـ ىاجر إلى السكيد عاـ 
. ، إال أف الصفة اإلبداعية في أعماليا بدأت تتبلشى بالتدريج"التيرنا ماجيكا"

Latham loops 

االسـ الصحيح كالكامؿ لمعقد الفيممية التي يمكف رؤيتيا عمى جانبي فتحة 
دسة الكاميرا أك جياز العرض كي تتيح لمفيمـ إمكانية االنتقاؿ المتكرر مف الحركة ع

( Panopticonك    loopانظر . )المستمرة إلى الحركة المتقطعة
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latitude 

كظيرت ( كاسع؛ عريض) latusك  latitud-oكممة مشتقة مف البلتينية : المدل
الذم يمكف فيو تعريض فيمـ " المدل. "رفي المغة اإلنكميزية منذ أكاخر القرف الرابع عش

ضكء )التصكير لمضكء كي ينتج صكرة مناسبة بشكؿ ال تككف فيو قميمة التعريض 
ييطمؽ عمى ىذه الخاصية أيضان (. ضكء شديد جدان )، أك زائدة التعريض (خافت جدان 
(. مدل التعريض) exposure latitudeمصطمح 

lavender (أو lavender print) 

الدارج في التصكير السينمائي باألبيض كاألسكد كالممكف أيضان لئلشارة المصطمح 
 –يعكد تاريخ ىذا المصطمح . إلى النسخة األصمية النقية المستعممة في نسخ طبعات الفيمـ

إلى  ُِٗٗإلى الفترة الممتدة مف  -المعركؼ في الكاليات المتحدة أكثر مف بريطانيا 
الذم تػيصنع منو  –صكير الخاـ ذك الجكدة العالية عندما اتصفت نسخة فيمـ الت َُْٗ

بقكلو عاـ ( دك ميؿ. بي. سي)كقد أشار . بتدرجات لكنية مميزة –النسخ المزدكجة 
، أم النسخة األصمية النقية المستعممة في نسخ طبعات الفيمـ، lavenderالػ : " ُّٔٗ

..". أصبح أمران غالبان ما تتناقمو األلسف في صناعة السينما 
lay,  lay - in,  lay down 

مصطمح عامي معركؼ كمتداكؿ في مجاؿ المكنتاج لئلشارة إلى أية عممية إضافة 
-track)أك حذؼ مف مسكدة الفيمـ، كخصكصان أثناء مطابقة المسارات الصكتية مع الصكرة 

laying .) تي اؿ( جكف باكستر)نجد ىذا المصطمح في التكرية الكاردة في السيرة الذاتية لػ
عمؿ ركبرتك فيمميني في منتصؼ الثبلثينيات في السينما (: "ُّٗٗ" )فيمميني"حممت عنكاف 

آسيا )حيث طابؽ الصكت كالصكرة بكضع المادة الفيممية عمى طاكلة المكنتاج كما فعؿ بػ 
في المغة  lay downبما أف مصطمح   -(آسيا نكريس)لٌما جامع "المقصكد بذلؾ  (" –نكريس

(. يجامع؛ يضاجع)ق معنى مختمؼ اإلنكميزية ؿ
lead 

( ِ)الممثؿ أك الممثمة الرئيسييف في عمؿ سينمائي ما؛ ( ُ(: )كما في المسرح)
في ىذا المجاؿ ( lead)األدكار الرئيسية التي يمعبيا ىكذا ممثمكف حيث تككف كممة 

منذ  ، كىك مصطمح مسرحي بدأ استعمالو(الدكر الرئيسي) leading roleاختصاران لعبارة 
يرٌكب لقطة بشكؿ يكفر فيو مساحة أمامية أكبر مف (: كفعؿ( )ّ)القرف الثامف عشر؛ 

في حاؿ عدـ مراعاة ىذه القاعدة، سيتكلد لدل الجميكر . الخمفية بالنسبة لجسـ متحرؾ
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دكف الكعي بأف ذلؾ الجسـ سيرتطـ بحافة الشاشة أك ربما بشيء بعيد عف  عانطبا
رئيس الفريؽ الميمي في قسـ المباس التابع لمكقع التصكير؛ : Lead man. عدسة الكاميرا

lead sheet : شكؿ مف الصكر أك الرسـك البيانية يبيف العبلقة بيف التسجيؿ أك المسار
المكسيقي أك الصكتي كالحركة المرئية في الفيمـ، كخصكصان في أفبلـ الرسـك المتحركة 

الفترة الممتدة بيف بداية : lead time؛  bar sheetييطمؽ عمى ىذه الرسـك البيانية أيضان  –
العمؿ في إنتاج سينمائي معيف كتاريخ تسميمو كما ىك متفؽ عميو بيف األطراؼ 

. المعنية
leader 

شريط الفيمـ الفارغ أك األسكد المستخدـ في رأس كنياية النسخة المنجزة ( ُ)
دكف إتبلؼ ( لعرضجياز ا)مف الفيمـ مف أجؿ كضع أك تمقيـ الفيمـ في المسبلط 

قطعة مف شريط الفيمـ تستعمؿ عند تبديؿ البكرات الفيممية في جياز ( ِ)الصكر؛ 
يجب أف تتفادل قطع . "العرض بيدؼ قطع االنسياب الدرامي في الفيمـ بشكؿ مؤقت

دليؿ التصكير "مف كتاب  " -أك تثقيب النيايات العمكية كالسفمية مف شريط الفيمـ
تستخدـ ىذه الشرائط الفيممية أيضان ( ّ)؛ (بينيت. إف. سي)ق لمؤلؼ( ُُٕٗ" )الضكئي

تتميز عادة ىذه . لمتعكيض عف المقطات المفقكدة عند تجميع نسخة مسكدة الفيمـ
كادر  ُٔالقطعة العمكية مف شريط الفيمـ بكجكد أعداد تنازلية محددة بفكاصؿ تقدر بػ 

د الكقت البلـز لتبديؿ تساعد الفني المسؤكؿ عف تشغيؿ جياز العرض عمى تحدم
 Academy leaderييطمؽ عمى ىذه القطعة أيضان اسـ . بكرات الفيمـ داخؿ جياز العرض

 Academy of Motion picture Arts)نسبة إلى أكاديمية فنكف كعمـك الصكر المتحركة 

and Sciences )التي صممت ىذه الكصمة الفيممية  .
leaf shutter 

ميرا أك جياز العرض يساعد عمى تخفيؼ ظيكر نصؿ دكار يكضع داخؿ الكا
. خطكط الككادر المرئية أك ترجج الصكر عند لٌؼ شريط الفيمـ

Legion of Decay 

منذ تأسيسيا عاـ " رابطة الحشمة كاآلداب"كانت ": رابطة الحشمة كاآلداب"
عندما بٌدلت اسميا إلى المكتب الكطني الكاثكليكي لمسينما ) ُٖٔٗكلغاية  ُّْٗ

(National Catholic Office for Motion Pictures ) تعمؿ عمى تحديد التصنيؼ األخبلقي
ألفبلـ ىكليككد كتطمب مف األتقياء مقاطعة األفبلـ التي تقٌيميا عمى أنيا غير مقبكلة 

( رقابة األفبلـ:  censorshipانظر . )مف الناحية الدينية
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legs 

ير المشاىديف فحسب، بؿ فيمـ ال يستقطب جماه( ُ(: )كما في المسرح)
لمنصب الكاميرا ( أقؿ شيكعان )اسـ آخر ( ِ)يستمر في جذبيـ األسبكع تمك اآلخر؛ 

(. tripod)ثبلثي القكائـ 
lens 

بالبلتينية نظران لمشبو الذم ( حبة العدس) lentilكممة مشتقة مف : عدسة بصرية
إلنكميزية في القرف إلى المغة ا lensدخمت كممة . تحممو حبة العدس لمعدسة البصرية

يذكر )السابع عشر كبدأ استعماليا في مجاؿ التصكير الفكتكغرافي منذ كالدة ذلؾ الفف 
(: ُُْٖيعكد تاريخو إلى " فككس تالبكت"قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية اقتباسان مف 

يستعمؿ في التركيز  –يككف عادة مف الزجاج كلو شكؿ القرص  –جسـ شبو شفاؼ "
صكر عمى فيمـ التصكير الخاـ المكجكد في الكاميرا أك عمى الشاشة مف البؤرم لؿ

تصنؼ العدسات البصرية ضمف ثبلث فئات رئيسية كفقان لمداىا ." جياز العرض
بة: البؤرم أما عدسة الزـك أك التزكيـ . العدسة العادية كالعدسة العريضة كالعدسة المقرِّ

. تجمع الصفات البؤرية الثبلث المذككرة
مع عدد مف المعدات كالمصطمحات، كمنيا عمى ( lens" )عدسة"رف كممة تقت
أداة تسمح لمعدسة المزكدة بنكع كاحد (: ميايئ العدسة) lens adapter: سبيؿ المثاؿ

 lensمف الحكامؿ المستعممة مع الكاميرا أف تقبؿ نكعان آخر مف ىذه الحكامؿ؛ 

aperture  أكlens opening  أكlens stop :لعدسة التي يمكف معايرتيا لتحديد فتحة ا
أسطكانة ) lens barrel؛ (f-stopانظر )الضكء البلـز لمكصكؿ إلى فيمـ التصكير 

 lens coverأك   lens capالجزء الذم يحتكم عمى مختمؼ أجزاء العدسة؛ (: العدسة
طبلء ) lens coatingغطاء يحمي العدسة عند عدـ استخداميا؛ (: غطاء العدسة)

طبقة كيميائية شفافة تتألؼ عادة مف فمكريد المغنزيـك تتيح دخكؿ كمية : (العدسة
أكبر مف الضكء لمكصكؿ إلى فيمـ التصكير كذلؾ عف طريؽ الحٌد مف عممية 

مصطمح )المصكر السينمائي أك مدير التصكير : lenserاالنعكاس الضكئي؛ 
أداة (: د العدسةممد) lens extender؛("فارايتي"المجمة السينمائية في مستحدث 

 lens hoodتعمؿ إلى إبعاد العدسة عف الكاميرا كتقريبيا مف الجسـ المراد تصكيره؛ 
 lens markingsمظمة تحجب الضكء عف العدسة؛ (: مظمة العدسة) lens shadeأك 
العبلمات التي تحدد تكقؼ فتحة العدسة لحصر كمية (: عبلمات ترقيـ العدسة)
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ة إلى فيمـ التصكير غير المعٌرض لمضكء، كما تحدد الضكء البلـز لعبكر العدس
أداة تثبت (: حامؿ العدسة) lens mountىذه العبلمات عمؽ المجاؿ أك المدل؛ 

حامؿ ) bayonet mount: ثبلثة أنكاعتتألؼ ىذه الحكامؿ مف . العدسة في مكانيا
حامؿ ) turret mountك ( Cحامؿ عمى شكؿ حرؼ ) C-mountك ( عمى شكؿ حربة

قياس استطاعة العدسة مف حيث الضكء الذم (: سرعة العدسة) lens speed؛ (رجيب
زادت سرعة العدسة، كبذلؾ تككف ( aperture)تستقبمو، فكمما كبرت فتحة العدسة 

استطاعتيا أكبر في إنتاج صكر جيدة مف األجساـ المعتمة التي تفتقر إلى اإلضاءة 
قرص دكار مكجكد عمى (: برج العدسة) lens turret؛ (f-stopانظر ) lens stopالكافية؛ 

. مقدمة الكاميرا يحمؿ عدسات متنكعة كيمكف تحريكو في مكانو حسب الرغبة
letterbox 

عممية مثيرة لئلعجاب تعمؿ عمى عرض الفيمـ في التمفزيكف : صندكؽ الرسائؿ
صكرة أك بطريقة تحافظ فييا عمى نسبة عمؽ كارتفاع الصكرة األصمية بدالن مف تمديد اؿ

بسبب التشابو بيف الصكرة " صندكؽ الرسائؿ"اكتسبت ىذه العممية اسـ . تقميصيا
. األفقية المستطيمة كالفتحة المستطيمة المخصصة لكضع الرسائؿ في صندكؽ البريد

" صندكؽ الرسائؿ"تظير ركعة األثر البصرم المتعمؽ بعرض الصكرة عمى طريقة 
مف الشاشة سكداء المكف عندما يحاكؿ الفيمـ بحيث تككف اليكامش العميا كالسفمى 

استثمار كؿ زاكية مف الشاشة العريضة كنسبة عمؽ كارتفاع الصكرة فييا، كخير مثاؿ 
تكليد األثر البصرم المتعمؽ :  Letterboxing". أكديسا الفضاء: ََُِ"عمى ذلؾ فيمـ 
. بيذه الخاصية

letterisme 

األدب كالفف في فترة ما بعد الحرب  حركة طميعية ظيرت في": الحركفية"حركة 
جيؿ )ككاف مف أبرز أعضائيا ( إيزكدكر إيسك)كالسينما كالسياسة كالحياة في فرنسا أسسيا 

طبقان ألفكار  –كرست ىذه الحركة جيكدىا كنشاطيا (. غام ديبكر)ك( ككلماف. جي
لعبلمات الحركؼ كا)مف أجؿ تحرير المغة عف طريؽ كحدات عناصرىا الرئيسة  –مؤسسيا 
. أكثر مف اعتمادىا عمى الكممات كطبقت المبادئ نفسيا عمى باقي الفنكف( كاألصكات

عددان مف األفبلـ االستثنائية في طبيعتيا كمكادىا الفيممية كاألحداث " الحركفية"أفرزت حركة 
فرنسكا )التي تتمحكر حكليا تمؾ األفبلـ، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ الفيمـ الذم صنعو 

دكف استخداـ أية شرائط فيممية تقميدية مصنكعة مف السيممكليد  ُِٓٗعاـ ( فدكفريس
كاعتمدت فقط عمى مككنات بسيطة لمغاية مؤلفة مف خفقاف كارتجاج الضكء الصادر عف 
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جياز العرض بحيث يتحرؾ ىذا الضكء عمى تشكيمة مف األجساـ التي ترافقيا أصكات 
الذم عيرض ألكؿ مرة في  ( –غام ديبكر) لممخرج" نحيب دك ساد"أحدث فيمـ . الضجيج

ضجة جماىيرية كسرعاف ما تبلشت اليالة   –ُِٓٗحزيراف  َّالمتحؼ البشرم في 
تألؼ ىذا الفيمـ مف شاشة . اإلعبلمية التي لفت ذلؾ الفيمـ بعد عشريف دقيقة مف عرضو

كف األبيض فارغة تناكبت بيف المكف األسكد عندما يسكد الصمت في التسجيؿ الصكتي، كالؿ
عندما يمؤل الحكار الرتيب التسجيؿ الصكتي الذم تنطؽ بو مجمكعة خماسية مف 

 ( –إيسك)لممخرج " دراسة شاممة عف الكحؿ كالخمكد"كقد نجد بأف قصة فيمـ ". الحركفييف"
ذلؾ العمؿ " الحركفيكف"أكثر تشكيقان حيث أخذ  –الذم كاف عرضو األكؿ تقميديان نكعان ما 

، محدثان بذلؾ التذمر بعد أف تمكف مف ُُٓٗل ميرجاف كاف السينمائي عاـ السينمائي إؿ
أصيب معظـ النقاد بالذعر جراء ذلؾ العرض بالرغـ مف . استعراض التسجيؿ الصكتي لمفيمـ

الذم اكتسب شيرة أكسع فيما بعد  ( –مكريس شيرير)المحاكلة الجريئة التي قاـ بيا الشاب 
مف أجؿ الدفاع عف ذلؾ الفيمـ في  –كمخرج سينمائي ( إيريؾ ركمر)لدل انتحالو اسـ 
( جاف كككتك)، ثـ قامت ىيئة الميرجاف التي سيطر عمييا "دفاتر السينما"صفحات مجمة 

. جائزة السينما الطميعية، كىي جائزة استحدثت خصيصان لتمؾ المناسبة( إيسك)بمنح 
( ُٖٗٗ" )يا أحمر الشفاهبقا"لبلطبلع عمى تفاصيؿ أكسع في ىذا الصدد، راجع كتاب )

بجكلة سريعة أخرل في عالـ " الحركفية"كما انطمقت الحركة (. غريؿ مارككس)لمؤلفو 
في فيمـ كثائقي مصكر عف " الحركفييف"لقاءن مع بعض ( أكرسكف كيمز)السينما عندما أدرج 

بداعية باريس صنعو لصالح التمفزيكف البريطاني كاعتبرىـ المشاىدكف البريطانيكف كحاالت إ
 .فذة

level 

كضع الكاميرا في زاكية أفقية صحيحة أك الصفة المستعممة مع ( ُ)
مدل الديسيبؿ الذم يمكف أف تتحقؽ بكاسطتو ( ِ)الكاميرا في ىكذا كضعية؛ 

.  أفضؿ النتائج
LFOA 

، أم الكادر األخير (الكادر األخير لمحدث) Last Frame of Actionاختصار 
. لفيمميةقبؿ نياية رأس البكرة ا

library footage, library shots (أو stock footage, archive shots) 
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كيطمؽ )المشاىد كالمناظر التي يتـ استحضارىا مف األرشيؼ السينمائي 
بدالن مف تصكيرىا خصيصان إلنتاج ( مكتبة:  libraryعمييا في أغمب األحياف اسـ 

قبة تاريخية أك حدث معيف سينمائي معيف، السيما تمؾ المشاىد المتعمقة بح
فعمى سبيؿ المثاؿ، . يصعب تصكيره مجددان أك قد يكمؼ تصكيره مبالغ طائمة

فرنسكا )لممخرج " جكؿ ك جيـ"معظـ مشاىد الحرب العالمية األكلى الكاردة في فيمـ 
مؤلفة مف مقاطع كمناظر مف األرشيؼ السينمائي، ككذلؾ األمر بالنسبة ( تركفك

حيث نجد عدة مقاطع " االستخفاؼ الفظيع باإلنساف( "يب كاكفماففيؿ)لفيمـ المخرج 
باألبيض كاألسكد مستعارة مف األرشيؼ الذم يصكر االجتياح السكفيتي 

، باإلضافة إلى بعض المقطات التي جرل تصكيرىا ُٖٔٗلتشككسمكفاكيا عاـ 
ف تمؾ كمعالجتيا كي تبدك كإحدل النشرات اإلخبارية السينمائية الحقيقية حيث تبي
. المقطات اشتراؾ ممثمي الفيمـ الرئيسييف في المظاىرات التي اندلعت آنذاؾ

light,  lighting 

عمى أنيا ( ضكء) lightيشرح أحد التعاريؼ التقنية كممة : ضكء؛ إضاءة
كىك  –كحدة أنغسترـك  َََٕك  ََّٖالطاقة المشعة في مجاؿ يتراكح بيف 
في المعنى السينمائي ( اإلضاءة) Lighting. ةالمجاؿ المرئي بالنسبة لمعيف البشرم

ىي العممية التكنكلكجية إلضاءة مكاقع كديككرات التصكير كالحركة الكاردة أثناء 
أك ( الشمس كالقمر)كباستثناء التصكير في الضكء الطبيعي . تصكير فيمـ ما
" فبارم ليندك"كالشمكع مثبلن في المشيد الشيير الكارد في فيمـ )الضكء العادم 

ىناؾ أربعة أنكاع ( لممخرج ستانمي ككبريؾ كالذم تطمب عدسات تصكير خاصة
مف الضكء الكيربائي الذم يستطيع المصكر السينمائي أف يحدد بكاسطتو إضاءة 

األضكاء التي تخفؼ ) fill lightsك ( األضكاء الرئيسية) key lights: مشيد معيف
أضكاء مخصصة ) back lightsك ( مف حدة التبايف كتعمؿ عمى إنارة الظبلؿ

أضكاء ميمتيا إظيار أك إبراز ) kick lightsك ( إلضافة العمؽ في التصكير
(. التفاصيؿ

فيي كاضحة  lightأما معظـ المصطمحات الثانكية المقترنة بكممة 
مرشح لمتدرجات المكنية (: مرشح تكازف اإلضاءة) light-balancing filter: كمباشرة

 lightف أجؿ معايرة حرارة لكف الضكء المنعكس مف جسـ ما؛ تزكد بو الكاميرا ـ

batten  أكlighting batten (عارضة اإلضاءة :) أنبكب عمى شكؿ عارضة لو
تػيعمٌػؽ ىذه . مخارج أك مقابس كيربائية تكصؿ بيف المصابيح كمعدات اإلضاءة
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كيد لكحة التحكـ التي تنظـ تز:  light boardالعارضة فكؽ ديككر التصكير؛ 
عمكد (: ذراع إضاءة) light boomالطاقة الكيربائية لممصابيح كمعدات اإلضاءة؛ 

تبديؿ مقصكد في اإلضاءة ( ُ: ) light changeيستخدـ لتعميؽ مصباح كاحد؛ 
تبديؿ ( ِ)أثناء التصكير ييدؼ لئلشارة إلى فترة زمنية مختمفة أك جك مختمؼ، 

االسـ التجارم لضكء :  Lightflex؛ مقصكد في كثافة الضكء أثناء طباعة الفيمـ
نارة الظبلؿ في المقطات  ييثبت عمى رأس الكاميرا كظيفتو تخفيؼ حدة التبايف كا 

كثافة اإلضاءة أك اإلنارة (: مستكل الضكء) light levelالمقرَّبة أك ما شابو؛ 
المسمطة مف مصدر معيف ضمف مشيد معيف، كتقاس ىذه الكثافة الضكئية عادة 

 light meter؛ (lux" )لككس"أك أحيانان بكاسطة كحدات " شمعة –ـ قد"بكحدة 
 light pipingأداة فكتكغرافية حساسة لقياس مستكيات الضكء؛ (: مقياس الضكء)
رسـ بياني يبيف كضع أماكف (: مخطط اإلضاءة) light plot؛ (halationانظر )

ٌرض دكف قصد فيمـ تع:  light-struckاألضكاء في ديككر أك مكقع التصكير؛ 
مع أف التعريض يككف أحيانان مقصكدان بحيث ييستعمؿ )لمضكء فأصبح مضببان 

-lightالفيمـ المضبب ككصمة تربط نيايات كبدايات البكرات الفيممية مع بعضيا؛ 

tight (كتيـ لمضكء :) أية منطقة أك قطعة مف المعدات محكمة اإلغبلؽ ال يدخؿ
الباب الدكار أك المزدكج المصمـ ( ُ(: )الضكءًمحبىس ) light trapإلييا الضكء؛ 

أم غطاء ( ِ)المخصصة لتظيير كتحميض األفبلـ، " لمغرفة المظممة"كمدخؿ 
. أك قسـ مف الكاميرا مخصص لحجب الضكء

 lighting: ، نذكر منيا ما يمي(إضاءة) lightingأما المصطمحات المقترنة بكممة 

balance (تكازف اإلضاءة :) الضكء كالظؿ في مشيد ما؛ العبلقة بيفlighting cameraman 
مصطمح ييستخدـ أغمب األحياف في اإلنتاجات السينمائية البريطانية لئلشارة إلى : 

 lighting contrast؛ (director of photography)أك ( cinematographer)المصكر السينمائي 
طكعان في ديككر التصكير أك درجة التفاكت بيف أكثر األجزاء عتمة كس(: تبايف اإلضاءة)

مصطمح آخر لئلشارة إلى لكحة تحكـ اإلضاءة :  lighting control consoleفي الصكرة؛ 
(light board) ؛lighting cradle (حامؿ أك منصة اإلضاءة :) منصة تػيثبت عمييا األضكاء

مكعة مف مج(: شبكة اإلضاءة) lighting gridكيمكف تعميقيا أيضان فكؽ ديككر التصكير؛ 
حامؿ ) lighting mountالقضباف معمقة فكؽ ديككر التصكير تػيثبت عمييا األضكاء؛ 

. أم جياز أك أداة تستعمؿ لحمؿ األضكاء(: اإلضاءة
lily 
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يتـ تصكيرىا في ( أك مف تدرجات المكف الرمادم)مجمكعة مف القضباف الممكنة 
ييطمؽ عمى . المكف الحقيقيةبداية بكرة الفيمـ لمساعدة مختبر التصكير في كضع قيـ 

.  colour lilyىذه العممية أيضان مصطمح 
limbo;  limbo set 

إال عمى جزء ضئيؿ جدان مف تفاصيؿ ديككر التصكير  مً مكقع تصكير ال يحتك
كيستعمؿ إما لتركيز االنتباه عمى " السيكمكراما"يتـ تكليد ىذا األثر عادة بكاسطة . المميزة

أك بغرض خمؽ جك مخيؼ كمقمؽ،  –صكصان في المقطات القريبة كخ –الممثؿ دكف سكاه 
ىي باألصؿ الشكؿ المفرد لصيغة الجٌر  limbo. كالمشاىد التي تدكر أحداثيا في األحبلـ

كفي المغة البلتينية التي كانت (. حافة؛ تخـ؛ حدٌ )بالبلتينية كتعني  limbusنحكيان لكممة 
، كظير (منطقة عمى شفير جينـ)عنى دينيان ـ limbusسائدة في العصكر الكسطى، حممت 

كفي منتصؼ . ىذا المعنى الديني لمكممة في المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف الرابع عشر
، عمى سبيؿ (جكف ميمتكف)مف قبؿ  limboالقرف السابع عشر  تقريبان استعممت كممة 

لؾ التي صارت ميممة أك المثاؿ، لئلشارة إلى األماكف أك األكضاع غير المؤاتية السيما ت
. طي النسياف

limiter 

نظاـ مكجكد داخؿ مسجؿ الصكت يمنع مستكيات الذركة الصكتية مف : المحدِّد
. االرتفاع إلى حٌد كبير

limpet 

. حامؿ مزكد بأككاب ماٌصة يستعمؿ لتثبيت المعدات عمى السطكح الممساء
أطمؽ ىذا االسـ عمى حامؿ .  suckerأك  suction mountييعرؼ ىذا الحامؿ أيضان باسـ 

التثبيت بكاسطة أككاب امتصاص اليكاء البلصقة نسبة إلى الرخكيات الزاحفة المزجة 
.  كالحمزكف

line producer 

الشخص الذم يشرؼ عمى سير العمؿ في إنتاج سينمائي : مشرؼ اإلنتاج
. معيف كيككف مدير اإلنتاج مسؤكالن أمامو

lines 
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لحكار المدكنة في النص السينمائي لشخصية معينة سطكر ا( كما في المسرح)
. أك مشيد معيف أك لمفيمـ بأكممو

lining up 

معايرة شاشة ( ِ)تييئة الكاميرا كالممثميف كغيرىـ مباشرة قبؿ بدء المقطة؛ ( ُ)
. المعيِّنة أك محدد المنظر في الكاميرا مف أجؿ تصحيح الخطأ في اختبلؼ المنظر
linkage 

. آ. في)ثر عميو في كتابات المخرج كاألستاذ السكفيتي مصطمح نظرم عي 
. حكؿ طبيعة ككظيفة المكنتاج( بكدكفكيف)يشير ىذا المصطمح إلى مفيـك (. بكدكفكيف

( montageانظر )
lip sync 

سجؿ قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية ظيكر : تزامف حركة الشفاه مع الحكار
: ُٕٓٗعاـ " lip synchronization"ر ىذا المصطمح ألكؿ مرة بشكمو غير المختص

بتحريؾ شفتيو لمطابقة تسجيؿ صكتي مسجؿ ( ُ)العممية التي يقـك فييا الممثؿ إما 
( ِ)مسبقان، كخصكصان مطابقة حركة الشفاه مع أغنية مسجمة في فيمـ استعراضي، أك 
يسجؿ الممثؿ حكاره بطريقة تتطابؽ فييا كؿ كممة مع حركات الشفاه عمى الشاشة 

( loopك  syncانظر )
liquid gate 

( wet gate printingراجع  )
live end 

نياية قاعة استكديك تسجيؿ الصكت حيث تككف الذبذبات الصكتية في تمؾ 
يعكد تاريخ أكؿ إشارة في قامكس أكسفكرد لمغة . البقعة مناسبة جدان لمتسجيؿ

ت كالصكتيات إلى في مجاؿ السمعيا( حٌي؛ مباشر" )live"اإلنكميزية إلى معنى 
 deadىي ( حٌي؛ مباشر) liveمف المعركؼ طبعان أف عكس صفة . ُُّٗعاـ 

الحكار أك غيره مف األصكات التي يتـ :  Live sound(. ساكف؛ ال حياة فيو)
تسجيميا أثناء التصكير كليس عف طريؽ إضافة التسجيؿ الصكتي إلى الصكرة في 

. مرحمة الحقة
livestock man 
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( wranglerانظر )
L-KO 

شركة إنتاج سينمائي في ىكليككد أياـ السينما الصامتة لـ ييكتب ليا العمؿ لفترة 
تخصصت في إنتاج األفبلـ الككميدية الصامتة التي ( ُُٗٗإلى  ُُْٗمف )طكيمة 

 Lehrman Knock-Outiveاسـ الشركة ىك اختصار لػ . اعتمدت عمى الخشكنة المفرطة
(. ىنرم لييرماف)ل مؤسسيا نسبة إؿ( لييرماف نكؾ آكت)

lo mode 

كضع الكاميرا تحت الساعد (  Steadicam" الستيديكاـ"في التصكير بكاسطة )
. بدالن مف كضعيا فكقو كذلؾ مف أجؿ تصكير لقطات عمى مستكل الركبة أك الكاحؿ
تعٌد ىذه الكضعية لمكاميرا مناسبة لمطريقة التي تنظر بيا الحيكانات الضارية، عمى 

. نقؿ تمؾ النظرة إلى الشاشةؿالمثاؿ، سبيؿ 
load 

يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأكؿ )يمقـ الفيمـ داخؿ الكاميرا 
تكظؼ أحيانان األعماؿ (. َُِٗاستعماؿ ليذا الفعؿ في المعنى الفكتكغرافي إلى عاـ 

طمؽ عميو السينمائية الضخمة التي تستعمؿ عددان مف كاميرات التصكير فنيان خاصان مي 
كظيفتو تقديـ العكف لمساعد المصكر الثاني مف أجؿ تنفيذ ميمة ( loader" )الممقـ"اسـ 

كفي ىذه اإلنتاجات السينمائية الضخمة تككف . تمقيـ األفبلـ داخؿ آالت التصكير
عمى مقربة مف ( loading room" )غرفة تمقيـ"صغيرة أك " غرفة مظممة"ىناؾ 

. الكاميرات
lobby cards 

طمح أمريكي يشير إلى الصكر الفكتكغرافية المعركضة في مداخؿ صاالت مص
السينما تعرض لقطات مف الفيمـ الذم يجرم عرضو أك مف العركض السينمائية 

. المقبمة
local music 

مكسيقى يككف مصدرىا كاضح لمعياف ضمف أحداث الفيمـ، : مكسيقى مكضعية
لفية المشيد كتككف مسمكعة بالنسبة مثؿ فرقة تعزؼ المكسيقى أك مذياع مكجكدم خ

. المكسيقى المكضعية ىي عكس المكسيقى المسجمة خصيصان لمفيمـ. لشخصيات الفيمـ
location 
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أم مكاف أك مكقع ييستعمؿ لتصكير األفبلـ خارج حدكد : مكقع التصكير
طاقـ "االستكديك، كييطمؽ عمى طاقـ الفيمـ العامميف خارج قاعدة ذلؾ االستكديك 

درج استعماؿ ىذا المصطمح منذ بداية القرف العشريف، كقد ". التصكير مكقع
كانت : "ما يمي ُُْٗفي عددىا الصادر في آذار " سكرينبر"أكردت مجمة 

التي يتـ فييا تصكير مشاىد كخمفيات أفبلـ ( locations)ميمتو اختيار المكاقع 
ل تصكير العديد كفي السنيف األكلى مف اختراع السينما جر". الصكر المتحركة

مف األفبلـ في اليكاء الطمؽ بعيدان عف األماكف المغمقة بما أف أفبلـ التصكير 
الخاـ المستعممة في ذلؾ الزمف لـ تتميز بالحساسية الكافية لمضكء، لذلؾ كاف 

لكف تطكر أنظمة اإلضاءة . أداؤىا األفضؿ يجرم في ضكء الشمس الساطع
فة إلى الصعكبات التي كاجييا السينمائيكف كغيرىا مف المكارد التقنية باإلضا

كالمصكركف في التحكـ باألضكاء الخارجية جمبت صناعة األفبلـ بالتدريج إلى 
كبكجكد بعض االستثناءات فقط، . داخؿ األماكف المغمقة كاستكديكىات التصكير

ظؿ تصكير األفبلـ يجرم في األماكف المغمقة حتى ستينيات القرف العشريف 
كابتكار الكاميرات الخفيفة )ت التبدالت في التكنكلكجيا كتطكرىا عندما سيؿ

عكدة التصكير إلى مكاقع ( كاألضكاء المحمكلة باليد كعدسات الزاكية العريضة
كفي . خارج االستكديك كجعمت تمؾ األفبلـ تستقطب المزيد مف عشاؽ السينما

كاألماكف التي تقع يكمنا ىذا، تجمع معظـ األفبلـ بيف التصكير داخؿ االستكديك 
. خارج حدكده أيضان 

: يتطمب العمؿ في مكاقع التصكير خارج االستكديك معظـ أك كؿ ما يمي
location breakdown : قائمة بكؿ المعدات كالفنييف البلزميف لمعمؿ في مكقع

كاميرا خفيفة الكزف مناسبة لتصكير المقطات بالكاميرا : location cameraالتصكير؛ 
أحد أعضاء فريؽ (: مدير مكقع التصكير) location managerاليد؛ المحمكلة ب

اإلنتاج ميمتو قراءة كفحص السيناريك بحثان عف المكاقع المناسبة لمتصكير كذلؾ 
كالتقاط صكر ليذه المكاقع ( location scout" )كشاؼ مكاقع التصكير"بمساعدة 

عمى مكقع التصكير عندما تتـ المكافقة . كعرضيا عمى المخرج كمصمـ اإلنتاج
 location)المطمكب، يقـك مدير مكقع التصكير بإعداد ميزانية مكقع التصكير 

budget ) كيتكلى ميمة اإلشراؼ عمى المشاكؿ المكجستية الناجمة عف التصكير
بعيدان عف االستكديك، كتأميف الطعاـ كالشراب كاألذكف كالتصاريح البلزمة لدخكؿ 

ترتيبات األمنية، كدفع األجكر لقاء استخداـ المكقع مكقع التصكير كغيرىا مف اؿ
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كمف أبرز . كغيرىا مف األمكر الضركرية" location fees"كييطمؽ عمييا اسـ )
أف عممية التصكير ليست أكثر  –مف كجية نظر االستكديك  –مساكئ التصكير 

ثاؿ راجع عمى سبيؿ الـ. كمفة فحسب، بؿ إف التحكـ بيا عف بعد ييعٌد أكثر صعكبة
(. إيميانكر ككبكال)بقمـ " مبلحظات حكؿ صنع فيمـ القيامة اآلف"

lock 

يثبت كضع الكاميرا بدقة متناىية، كغالبان ما يككف ذلؾ مف (: كفعؿ( )ُ)
فمف أبسط تمؾ المؤثرات، تصكير لقطة . أجؿ تنفيذ إحدل المؤثرات الخاصة

زالة الممثؿ  مف كادر الصكرة ثـ لمممثؿ في حالة الحركة ثـ إيقاؼ الكاميرا كا 
عند تظيير فيمـ التصكير كعرضو عمى . معاكدة التصكير مف الكاميرا المغمقة

إعبلف المخرج أك ( ِ)الشاشة ستككف النتيجة عرض اختفاء الممثؿ مف الصكرة؛ 
المكنتير أك المنتج  عف إغبلؽ الفيمـ، كالمقصكد بذلؾ الحالة التي يتـ التكصؿ 

نتاجي النيائي كالتسجيؿ الصكتي باستثناء المراحؿ فييا إلى إنجاز القطع المك
. النيائية المتبقية لدمج الصكت

log,  log sheet 

السجبلت كالتقارير التقنية المختمفة التي يعٌدىا كؿ مف مساعد المصكر كفني 
. تسجيؿ الصكت كغيرىما عف سير العمؿ في اإلنتاج

London Films Productions 

شركة اإلنتاج التي حققت العديد مف النجاحات : "لندف فيممز بركدكشنز"
كانت كليدة " لندف فيممز. "الدكلية لمسينما البريطانية في الثبلثينيات كاألربعينيات

كالتي ( ُّٖٗالمكلكد عاـ ( )الكسندر ككردا)أفكار المنتج كالمخرج الينغارم 
، ُٔٓٗعاـ ( ككدرا)كلغاية كفاة  ُِّٗمارست نشاطاتيا عمى نحك مستمر مف 

قامت ىذه الشركة . باستثناء فترة انقطاع عف العمؿ خبلؿ الحرب العالمية الثانية
حياة ىنرم الثامف "في فترة ما قبؿ الحرب بإنتاج بعض األفبلـ الراقية، كفيمـ 

كىك الفيمـ الذم ساىـ في إعادة  ( –ُّّٗ –إخراج الكسندر ككدرا " )الشخصية
إخراج كيمياـ " )أشياء مقبمة"سكاؽ العالمية، كفيمـ انطبلؽ السينما البريطانية في األ

فبلىيرتي ك . إخراج ركبرت جي" )الفتى الفيؿ"، كفيمـ (ُّٔٗ –كاميركف مينتسيز 
كاف الفيمـ الخيالي الكحيد الذم صنعو " الفتى الفيؿ"، عممان بأف (زكلتاف ككدرا

كمف عاـ (. ُّٔٗ –مف إخراج الكسندر ككدرا " )رامبرانت"، كفيمـ (فبلىيرتي)

18م –السينما الناطقة   
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المزكدة بأفضؿ المعدات كالتي " دينياـ"شكمت استكديكىات  ُّٗٗإلى  ُّٔٗ
عممان  " -لندف فيممز"ىكتاران مربعان القاعدة اإلنتاجية لشركة  َُٔبمغت مساحتيا 

ىك الذم شيد تمؾ االستكديكىات عمى غرار استكديكىات ( الكسندر ككدرا)بأف 
حيف  ُّٓٗاستمرت بالعمؿ السينمائي لغاية " دينياـ"لكف استكديكىات  –ىكليككد 

في " لندف فيممز"كمف أبرز أفبلـ شركة ". رانؾ أكرغنايزيشف"تـ بيعيا لصالح شركة 
الرجؿ "ك( ُْٖٗ –إخراج جكلياف دكفيفيير " )آنا كارنينا: "فترة ما بعد الحرب

ركة كمف بيف الفنانيف الذيف عممكا في ش(. ُْٗٗ –إخراج كاركؿ ريد " )الثالث
( ماريمف ديتريتش)ىا األكلى، تجدر اإلشارة إلى تفي فترة نشاطا" لندف فيممز"
ككنراد )ك( لكرنس أكليفيير)ك( فيفياف لي)ك( تشارلز الفتكف)ك( غراىاـ غريف)ك

، أما في المرحمة الثانية برزت بعض أسماء الفنانيف (كيمز. جي. إتش)ك( فيدت
(. برسبرغر)ك( باكؿ)ك (غيميات)ك( الكندر)ك( ديفيد ليف)أمثاؿ 

long 

long focus lens (انظر ( )عدسة بؤرية بعيدةtelephoto lens  : العدسة
بة المسافة الفاصمة بيف أسناف الفيمـ في نسختو المطبكعة التي : longpitch؛ (المقرِّ

لقطة :  long shot (LS)تمؼ حكؿ نيجاتيؼ الفيمـ أثناء مركرىا في الطابعة؛ 
بعيدة عف الجسـ المصكَّر بحيث ال تػيظيًػٍر ىكذا لقطة كامؿ مأخكذة مف مسافة 

جسد الممثميف الرئيسييف مف أخمص القدـ إلى قمة الرأس فحسب، بؿ تظير أيضان 
أخذ ( "establishing shot)جزءان مف محيطيـ، كتؤدم أحيانان كظيفة لقطة التعريؼ 

مسافة ربع ميؿ مف [ لقطات بعيدة]المصكر بعض المقطات التي ييطمؽ عمييا 
كفي منتصؼ القرف التاسع عشر . ُِِٗ –مف مجمة العمـك األمريكية  " –تقريبان 

رىاف قميؿ الحظ مف النجاح "يعني أيضان ( long shot" )لقطة بعيدة"كاف مصطمح 
 Long"كبناء عمى ىذا المعنى نجد عنكاف فيمـ ". كلكف مكاسبو المحتممة عظيمة

Shot( "ظيمةمخاطرة كبيرة بمكاسب ع ) عاـ ( مكريس ىاتكف)الذم صنعو المخرج
ينطكم عمى التكرية حيث رصد الفيمـ المصاعب التي تكاجييا صناعة  ُٕٗٗ

لقطة متكاصمة تستمر (: لقطة بعيدة متكاصمة) long takeاألفبلـ في بريطانيا؛ 
لنصؼ دقيقة تقريبان كىي أطكؿ مف الفترة المعتادة لمقطات التي تدـك لبضعة ثكاف 

فيممو ( أكرسكف كيمز)، كمثاؿ عمى ذلؾ لقطات المتابعة البارعة التي افتتح بيا فقط
أك المقطات المستمرة التي ال ( ركبرت ألتماف)لممخرج " البلعب"كفيمـ " لمسة الشرٌ "

(. ىيتشككؾ)لػ " الحبؿ"انقطاع فييا كالتي استغرقت بكرة فيممية كاممة في فيمـ 
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loop 

في تصكير الفيمـ كعرضو تحكيؿ حركتو  مف المتطمبات األساسية( ُ)
( intermittent motion)المستمرة عبر الكاميرا أك جياز العرض إلى حركة متقطعة 

في النقطة التي تصؿ فييا ىذه الحركة إلى فتحة العدسة بحيث ال يؤدم ىذا 
يتطمب تحقيؽ ىذا الشرط ترؾ قطعة معينة مف شريط . التحكيؿ إلى إفساد الفيمـ

ير محكمة المؼ عمى جانبي فتحة العدسة، كييطمؽ عمى ىذه القطعة الرخكة الفيمـ غ
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى (. loop)المنحنية مف الفيمـ مصطمح 

إف عقد الكصؿ . ُُِٗاكتساب ىذه الكممة معناىا في المجاؿ السينمائي عاـ 
 Lathamاآلف تػيعرؼ باسـ  ىذه المكجكدة في الكاميرا كانت كما تزاؿ أحيانان إلى

loops  كما استعمؿ المصطمح ذاتو بالنسبة لعقد (. ككدفيؿ الثاـ)نسبة إلى مبتكرىا
الكصؿ في جياز عرض األفبلـ عمى الشاشة، عممان بأف ابتكارىا يعكد إلى 

(. تكماس أرمانت)
قطعة قصيرة مف شريط الفيمـ أك مف شريط التسجيؿ الصكتي يتـ كصميا ( ِ)
اتيا كي يتسنى ليا المركر بشكؿ متكرر عبر فتحة العدسة أك فكؽ رأس مف نيام

في عاـ  loopيشير قامكس أكسفكرد إلى ظيكر ىذا المعنى لكممة . )مسجؿ الصكت
تمديد فترة تشغيؿ شريط التسجيؿ : تعٌد ىذه العقدة الفيممية مفيدة بطرؽ عديدة(. ُُّٗ

د طكيؿ، أك في طباعة الفيمـ الصكتي لؤلصكات المكجكدة في الخمفية خبلؿ مشو
بإنتاج عدة نسخ مف الفيمـ القصير، أك في إضافة التسجيؿ الصكتي عمى الصكرة 

. عمى كجو الخصكص
المسجؿ خبلؿ ( أك أحيانان معظـ األصكات)يستبدؿ الحكار (: كفعؿ( )ّ)

تعٌد ىذه . التصكير بحكار ييسجؿ مف جديد كجزء مف العمؿ في مرحمة ما بعد اإلنتاج
طريقة بسيطة لمغاية حيث يتـ تحكيؿ مشيد معيف أك جزء منو إلى دارة صكتية اؿ

. يحاكؿ فييا الممثؿ أف يزامف الكممات مع حركة الشفاه كمما ظيرت عمى الشاشة
Looping  كأحيانانre-loping" : جينفر )اكتشؼ جميكر الميرجاف بأف معظـ حكار

، مما اضطر المخرج ( جايسكف لي أف يعيد تسجيؿ حكارىا ( ؼركدكؿ)غير مفيـك
آذار  ٗبتاريخ " اإلندبندنت"مطالعات نقدية نشرت في  " –بنسخة مسمكعة ككاضحة

". السيدة باركر كالحمقة المفرغة"تحت عنكاف  ُٓٗٗ
loose frame 
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لقطة مركبة مف فراغ كاسع بيف األجساـ الرئيسية كحافة كادر الصكرة، كييطمؽ 
. "loose shot"عمييا أيضان مصطمح 

lose  

يستعمؿ أثناء المكنتاج كفي مكقع التصكير ( احذؼٍ )فعؿ أمر عامي بمعنى 
..". احذؼ افتتاحية ىذا المشيد ألنيا مممة "عمى كجو الخصكص 

lot  

مساحة األرض التي يقع فييا االستكديك كتضـ مباني اإلدارة كاستكديكىات ( ُ)
مساحة في اليكاء ( ِ)ؽ الخدمية؛ التسجيؿ كالمطعـ التابع لبلستكديك كغيرىا مف المراؼ

. الطمؽ تقع ضمف األرض التابعة لبلستكديك يمكف أف تشيد عمييا ديككرات التصكير
Louma,  Louma crane  

نكع مف الرافعات خفيفة الكزف تتميز بمركنة حركتيا جرل تطكيرىا في منتصؼ 
بة لمقطات الصعبة يمكف تشغيؿ ىذه الرافعة عف بعد كىذا ما يجعميا مناس. السبعينيات

تعتمد آلية ىذه الرافعة عمى . أك المستحيمة في حاؿ كاف المصكر يقؼ خمؼ الكاميرا
تثبيت كاميرا فيديك فكقيا كترسؿ تسجيبلن دقيقان لمقطات التي يجرم تصكيرىا إلى شاشة 

يتألؼ االسـ . يتـ تحريؾ الرافعة بآلية ىيدركليكية بالتحكـ عف بعد. مراقبة المصكر 
 Jean-Marieارم ليذه الرافعة مف مقاطع مف أسماء مبتكرييا المخرجيف الفرنسييف التج

LavaLOU  كAlain MAsseron .
low 

low shot  أكlow-angle shot  (لقطة بزاكية منخفضة :) لقطة يتـ تصكيرىا مف مستكل
(: منخفضةميزانية ) low-budgetقريب لسطح األرض بحيث تتجو فييا العدسة نحك األعمى؛ 

فخبلؿ تأليؼ ىذا المعجـ يمكف . مصطمح نسبي يشير إلى المبمغ المرصكد لصنع الفيمـ
أم فيمـ أمريكي يجرم صنعو بميزانية تتراكح بيف مميكنيف كثبلثة مبلييف دكالر النظر إلى 

صكرة يككف فييا (: تبايف ضئيؿ) low contrastأنو مف أفبلـ الميزانيات المنخفضة؛ عمى 
مساحات المعتمة كالمنيرة ضئيبلن كيمكف تحقيؽ ىذه الصفة عف طريؽ استخداـ التبايف بيف اؿ

حامؿ ييستعمؿ لتثبيت الكاميرا عمى :  low hat؛ (low-contrast filter)مرشح التبايف الضئيؿ 
إضاءة معتمة فييا الكثير مف الظبلؿ تستعمؿ إلضفاء :  low-key lightingارتفاع منخفض؛ 

مصابيح (: مصابيح كتيمة الصكت) low-noise lampsالمشيد؛ الغمكض أك الخطر عمى 
كاميرا :  low-speed cameraإنارة مصممة بشكؿ ال يصدر عنيا أم أزيز أك ضجيج؛ 
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لكادر تمك اآلخر ثـ عرضيا ؿ ببطءمضبكطة لمتصكير بأسمكب يعتمد عمى تعريض الفيمـ 
(. time-lapse photography)بالسرعة العادية 

LS 

( long shotانظر )
Lubin  

شركة سينمائية رائدة اتخذت مف فيبلدفيا مقران ليا أنشأىا ": لكبيف"شركة 
، ُُٓٗعاـ " فيتاغراؼ"ك" سيميغ"ك" إيساني"بعد دمجيا مع شركات (. سيغمكند ركبف)

. ُُٕٗبشرائيا عاـ " فيتاغراؼ"قامت 
lumen 

لمغة تمت صياغة ىذا المصطمح في ا. كحدة قياس دفؽ الضكء": المكمف"
يمكف (. ُْٖٗ" )اإلضاءة الكيربائية"ضمف كتابو ( بمكنديؿ. آ)الفرنسية عمى يد 

.. تعريؼ ىذا المصطمح عمى أنو مساكو لدفؽ الضكء المسمط مف مصدر معيف 
درج استعماؿ ىذا المصطمح . كاحد" سترادياف"كاحدة ضمف زاكية مجسمة لػ " كانديبل"

. التاسع عشرفي المغة اإلنكميزية منذ نياية القرف 
Lumia  

يعمؿ عمى إصدار حـز ضكئية عبر الشاشة ( تكماس كيمفريد)جياز اخترعو 
 المجردةنكعان مف األفبلـ  –كما تكقع مبتكر الجياز  –بحيث تككف النتيجة 

(absolute films .)
luminaire  

مصطمح مستعار مف المغة الفرنسية دكف تغيير : اإلضاءة كمعداتيا
(luminaire ) كحدة إضاءة : استعمالو في الكاليات المتحدة منذ أكائؿ القرف العشريفدرج

كاممة مؤلفة مف الضكء نفسو كالمكاف الذم يحتكيو كسمؾ كيربائي كمنصب ييثبت 
. عميو المصباح الكيربائي

luminance  

انظر " )المبرت –قدـ "درجة سطكع سطحو ما تقاس بكحدات : السطكع
chrominance .)

lupe  
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ضاءة صغيرة يمكف تثبيتيا عمى الكاميرا كتستعمؿ لحفظ مستكل التبايف كحدة إ
نارة الظبلؿ . كا 

lux  

يساكم " شمعة –قدـ "فعمى سبيؿ المثاؿ، كؿ . كحدة مترية لقياس الضكء
 .لككس َُ،ْٕٔ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MacGuffin (أو Maguffin,  McGuffin) 

 –اـ بصياغتو أيضان كربما ؽ ( –ألفريد ىيتشككؾ)اسـ استخدمو ": ماكغكفف"
لئلشارة إلى نكع مف كسائؿ الحبكة المنتشرة عمكمان في أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ التي 

ككثيقة  –ناحية بالغة األىمية بالنسبة لشخصيات الفيمـ " الماكغكفف. "صنعيا
ليس لو أىمية بالنسبة لممخرج " الماكغكفف"لكف ىذا  –مسركقة أك مخبأ لميكرانيـك 

نجد " درجة ّٗ"ففي فيمـ . ف باستثناء كظيفتو في تحريؾ حبكة الفيمـأك المشاىدم
ىك معادلة لبناء محرؾ طائرة كبأف ىذه المعادلة غير محفكظة " الماكغكفف"بأف 

نما في خبليا دماغ السيد  شماؿ، ( "ىيتشككؾ)كفي فيمـ (. ميمكرم)عمى الكرؽ كا 
ر الحككمية الغامضة، ىك بعض األسرا" الماكغكفف"نجد أيضان بأف " شماؿ غرب

في ىذا الفيمـ كاف مف أفضؿ ما تكصؿ إليو " الماكغكفف"بأف ( ىيشتككؾ)كاعتقد 
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كلعؿ . في جميع أفبلمو ألنو لـ يكف مكجكدان باألصؿ كعبثيان إلى أبعد الحدكد
( فرنسكا تركفك)التفسير التقميدم ليذا المصطمح نجده في أفضؿ صكره في كتاب 

؛ ُٔٔٗ" )ىيتشككؾ"لمخرج اإلنكميزم كحمؿ عنكاف المؤلؼ مف لقاءات مع ا
في إحدل ( ىيتشككؾ)أفاد (. ُٖٔٗصدرت ترجمة الكتاب إلى اإلنكميزية عاـ 

: حكؿ ىذا المكضكع بقكلو( تركفك)المقاببلت الكاردة في كتاب 
 ان ربما كاف اسمان اسكتمنديا مأخكذ.. لعمؾ تستغرب ما ىك أصؿ ىذا المصطمح "

ما ىذه الحقائب "اف القطار، حيث يسأؿ أحدىما اآلخر مف قصة رجميف يركب
فيسألو ". إنو الماكغكفف.. آه "فيرد عميو الرجؿ اآلخر " رؼ األمتعة؟ عمىالمكضكعة 
إنو جياز لصيد األسكد .. حسفه "فيقكؿ الرجؿ " كما ىك ذلؾ الماكغكفف؟"الرجؿ األكؿ 

". في المرتفعات االسكتمندية
" .. لكف ال تكجد أسكد في المرتفعات االسكتمنديةك"فيرد عميو الرجؿ األكؿ 

". إذان ىذا ليس بماكغكفف"فيتمتـ الرجؿ األكؿ قائبلن 
 شيئان كما ترل فإف الماكغكفف في الكاقع ال يمثؿ "قائبلن (  ىيتشككؾ)كأكضح 
..". عمى اإلطبلؽ 

عمى تعزيز ( ىيتشككؾ)لقد ساعدت ىذه المبلحظات كالتعميقات التي أدلى بيا 
فعمى سبيؿ المثاؿ، حمؿ أحد األفبلـ الككميدية المثيرة الذم . رة ىذا المصطمحشو

في منتصؼ الثمانينيات عنكانان مماثبلن . سي. بي. جرل صنعو لصالح شبكة بي
بشخصية ( تشارلز دانس)، لعب فيو دكر البطكلة "ماكغكفف( "ىيتشككؾ)لمصطمح 

شيئان أك جسمان معينان " الماكغكفف"ككف عندما م. ناقد سينمائي متكرط في مؤامرة إجرامية
(. weenie)كليس مفيكمان فكريان، تتـ اإلشارة إليو أحيانان بمصطمح 

machine splicer  

( splicerانظر )
macrocinematography  

تصكير األجساـ الصغيرة مف مسافة قريبة جدان بكاسطة عدسة مكبرة أك عدسة 
بة أك عدسة زكـك مكبرة ت ستطيع جميعيا تحقيؽ التركيز البؤرم مف مسافة تكبير مقرِّ

مشتقة مف اليكنانية " -macro"البادئة . ممـ فقط ُقصيرة جدان قد تصؿ أحيانان إلى 
makros ( طكيؿ؛ كبير جدان .)

magazine  
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، دخمت المغة اإلنكميزية "مخزف"جمع " مخازف"كممة مشتقة مف المغة العربية 
مستكدع؛ )لقرف السادس عشر تقريبان بمعنى في أكاخر ا magasinمف الفرنسية 

في  –المكاف الذم تحفظ فيو الذخائر  –، ثـ اكتسبت معناىا العسكرم (مخزف
منتصؼ القرف الثامف عشر حيف بدأ استعماليا لئلشارة إلى مخزف الطمقات في 

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف أكؿ استعماؿ . البندقية أك المسدس
كرد في المغة اإلنكميزية عاـ ( مخزف أفبلـ الكاميرا) magazine camera لمصطمح
ىك حاكية بحجرة مزدكجة ( magazine" )المخزف"كفي صناعة األفبلـ، فإف . ُٖٖٗ

كخبلؿ عممية . تكضع فييا أفبلـ التصكير الخاـ الستعماؿ الكاميرا السينمائية
ألكلى ليمٌر في الكاميرا بيدؼ التصكير، ييسحب الفيمـ غير المعرَّض مف الحجرة ا

. تعريضو لمضكء ثـ يػيمٌؼ في الحجرة الثانية مف حاكية أفبلـ الكاميرا
magic hour  

الشفؽ أك الغسؽ، كىي الفترة الكجيزة التي تقع بيف ضكء : الساعة السحرية
. الشمس كالظبلـ الدامس كتككف فييا الظبلؿ طكيمة بينما يصبح الضكء عميقان كدافئان 

magic lantern  

أحد األشكاؿ (: laterna magicaمف البلتينية الحديثة " )المصباح السحرم"
الذم حظي بشعبية " المصباح السحرم"إف . األكلى لمسينما الحديثة التي نعرفيا اليـك

كاسعة في الفترة الممتدة مف  القرف السابع عشر إلى القرف التاسع عشر كاف يعمؿ 
مر ثـ انتقؿ إلى الصكر الفكتكغرافية عمى جدار أك عمى عرض الرسكمات أكؿ األ
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف التنكيو . شاشة بكاسطة شمعة كعدسة

" المصباح السحرم"الذم يتكرر ذكره في المؤلفات السينمائية حكؿ النمكذج األكؿ مف 
أثاناسيكس )مؤلؼ لؿ( ُْٔٔ) Ars Magna Lucis et Umbraeبأنو جرل بحثو في كتاب 

المصباح "فاالستعماؿ األكؿ لمشكؿ المبكر مف . قد يككف عاريان مف الصحة( كيرشر
، كفي ُٓٔٔعاـ ( ليكف)قد كرد ذكره في ( sub nomine Laternae magicae" )السحرم
ىناؾ آلة بصرية صغيرة تعرض صكران "أشار أحد المؤلفيف البريطانييف قائبلن  ُٔٗٔ

دار أبيض ألشباح ككحكش رىيبة قد يظنيا مف ال يدرؾ ىذا في ضكء خافت عمى ج
الفني ) projectionistىك سمؼ  Magic-lanternist". السر بأنيا مف صنع السحر األسكد

( Laterna Magicaانظر (. )المسؤكؿ عف جياز عرض الصكر كاألفبلـ عمى الشاشة
Magiarama  
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عمى ثبلث شاشات طكرىا  االسـ التجارم لعممية عرض سينمائي": ماغياراما"
أندريو )في آخر سني حياتو بالتعاكف مع ( أبيؿ غانس)المخرج الفرنسي المخضـر 

عمى الجميكر ألكؿ  –التي لـ ييكتب ليا البقاء طكيبلن  –عيرضت ىذه العممية (. ديبرم
. ُٔٓٗمرة في 

Magnafilm و Magnascope 

عمى الشاشة العريضة  شكبلف مف أشكاؿ العرض": ماغناسككب"ك " ماغنافيمـ"
في أكاخر العشرينيات كأكائؿ الثبلثينيات، لكف الطريقة " بارامكنت"استخدمتيا شركة 

ممـ سرعاف ما تكقؼ العمؿ بيا بعد  ٔٓالتي استعممت أفبلـ " ماغنافيمـ"األكلى 
التي اعتمدت عمى تكبير الصكر العادية " ماغناسككب"ابتكارىا، أما الطريقة الثانية 

ممـ إلى أربعة أضعاؼ حجميا الطبيعي كانت نتائجيا غير مرضية  ّٓ مف عيار
بسبب التحبب الكاضح في الصكر المكبرة كلـ يتـ استعماليا سكل في مشاىد قصيرة 

. في فيمـ أك اثنيف فقط
magnetic 

يديف البعد الصكتي في السينما الحديثة إلى تطكر : مغنطيسي أك ممغنط
كخير دليؿ عمى ذلؾ أسماء العديد مف معدات  تكنكلكجيا التسجيؿ المغنطيسي

فيمـ أساس لو (: الفيمـ الممغنط) magnetic filmالتسجيؿ نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ 
نفس أبعاد أفبلـ التصكير الخاـ العادية باستثناء أنو مطمي بطبقة مف أكسيد الحديد 

 magneticبدالن مف المستحمب الحساس لمضكء كيستعمؿ في التسجيؿ الصكتي؛ 

recording (التسجيؿ المغنطيسي :) صكت مسجؿ عمى شريط ممغنط(magnetic tape )
التسجيؿ الصكتي المزكد بطبقة أكسيد الحديد : magnetic stripeأثناء التصكير؛ 

 magopt print, magأك  magoptical printممـ؛  َٕكالمستعمؿ في نظاـ أفبلـ دكلبي 

opt, magoptical release print( :الممغنطة طبعة الفيمـ البصرية :) نسخة اإلصدار
المطبكعة مف الفيمـ كالمزكدة بمساريف صكتيف متبلزميف، مغنطيسي كبصرم؛ 

magoptical projector (مغنطيسي بصرم جياز عرض :) جياز عرض يستطيع تشغيؿ
ة مشتقة مف المغة البلتينية الحديث magneticكممة . ممغنطةأفبلـ صكتية بصرية ك

magneticus كيمياـ )أشار . كدخمت المغة اإلنكميزية في أكائؿ القرف السابع عشر
لماذا يصبح ىذا الحديد العنيد : "بقكلو( ُّْٔ" )كاستارا"في مجمده الشعرم ( ىابنغتكف

" كالمستعصي مطاكعان لمحجر المغنطيسي؟
main title 
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ف كالعامميف فيو لتظير الصكرة التي تظير في بداية الفيمـ مع قائمة الممثمي( ُ)
. المحف المكسيقي الذم ييعزؼ مع ظيكر عنكاف الفيمـ( ِ)عنكاف الفيمـ؛ 

Make - up 

أك المكاد الترقيعية بالنسبة ألفبلـ الكحكش كأفبلـ )المساحيؽ التجميمية : المكياج
أحد  (:فني المكياج) Make-up artist. المستعممة إلبراز معالـ الممثميف أك تبديميا( الرعب

الفترة التي تسبؽ بدء : make-up callأعضاء فريؽ اإلنتاج المسؤكؿ عف مكياج الممثميف؛ 
. التصكير حيث يترتب عمى الممثميف الحضكر إلى ديككر التصكير مف أجؿ المكياج

الذم درج استعمالو في القرنيف الثامف عشر " make-up"انطكل المصطمح المسرحي األكؿ 
عاـ جدان كاستعمؿ مع كؿ الكسائؿ المسرحية المتكفرة، بما فييا  كالتاسع عشر عمى معنى

بقكلو في ( جكرج إيميكت)كقد أشار . المباس بما أنو قادر عمى تبديؿ ىيئة كمظير الممثؿ
إف مكياج الجنكد الفرنسييف كاف رائعان عندما ظيركا في أزياء : "ُٖٖٓىذا الصدد عاـ 

يتحدد ( مساحيؽ التجميؿ) cosmeticsثـ أخذ معنى ". تكحي فعبلن بأنيـ مجمكعة مف النساء
أكثر فأكثر في الفترة نفسيا، كلكف يبدك بأف استعمالو كاف محصكران فقط في تزييف كجو 

. المرأة في بداية القرف العشريف
Maltese cross mechanism (أو Maltese cross movement) 

اة مكجكدة داخؿ جياز عرض أد": آلية الصميب المالطي أك حركة الصميب المالطي"
تعمؿ عمى تقديـ كؿ كادر في الفيمـ أماـ ( درجة في كؿ مرة َٗ)األفبلـ تدكر بشكؿ متقطع 

اكتسبت ىذه األداة اسميا بسبب شبييا بالصميب المالطي، كقد تطكرت مف . فتحة العدسة
 لبلطبلع عمى مزيد مف التفاصيؿ حكؿ. المستعممة في صناعة الساعات" حركة جنيؼ"

(. ثيكدكر ركزاؾ)بقمـ " السينما"االسـ الغريب ليذه األداة، راجع ركاية 
M and E track(s) 

Music and Effects track(s) (مسار تسجيؿ المكسيقى كالمؤثرات الصكتية :)
.  التسجيؿ الصكتي الذم يحتكم عمى كؿ العناصر الصكتية المسجمة باستثناء الحكار

married print 

مف الفيمـ يتحد فييا  مظيرةيستعممو البريطانيكف يعني طبعة  مصطمح بريطاني
الصكت مع الصكرة، بينما تفضؿ صناعة السينما األمريكية استعماؿ مصطمح 

composite print (الطبعة المركبة ) بدالن مفmarried print .Marrying  : عممية تزامف
 .الصكت كالصكرة
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marks 

عادة )قطع صغيرة مف شريط الصؽ : العبلمات المحددة( كما في المسرح)
يككف شريط الصؽ متعدد األغراض مصنكع مف القماش لو لكف فضي معركؼ باسـ 

gaffer’s tape ) أك مف عبلمات طبشكرية تكضع عمى أرض االستكديك أك ديككر
التصكير أثناء التدريب بيدؼ تحديد األماكف التي سيتحرؾ فييا الممثمكف كالكاميرا في 

. م سيجرم تصكيره بعد انتياء التدريبالمشيد الذ
martini,  martini shot 

مصطمح عامي درج مؤخران في صناعة السينما األمريكية ": لقطة مارتيني"
المقصكد بيذا . لئلشارة إلى آخر لقطة يتـ تصكيرىا في كؿ يـك مف أياـ تصكير الفيمـ
. راب المارتينيالمصطمح أنو حالما تنتيي مف العمؿ، بكسعؾ احتساء كأس مف ش

إلى "  martini, martini shot"كعرفانان مني بيذا المصطمح، فقد تركت ىذا المدخؿ )
". لغة السينما: "المرحمة األخيرة في تأليؼ ىذا المعجـ

mask 

(ُ )master positive  : مف الفيمـ المنجز التي  المظيرةالنسخة األصمية
لقطة (: المقطة الرئيسية) master shot( ِ)تستخرج منيا نسخ النيجاتيؼ األصمية؛ 

. كاسعة تضـ ممثبلي أك أكثر تنتقؿ خبلليا الكاميرا لتتابع حركة الممثميف في المشيد
مع أف (. المشيد الرئيسي) master sceneييطمؽ أحيانا عمى ىذا النكع مف المقطات اسـ 

المقطة ) master shotقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية يشير إلى ظيكر مصطمح 
، إال أف استعماؿ المصطمح يعكد عمى األرجح إلى عدة سنكات ُّٓٗعاـ ( الرئيسية

. قبؿ ذلؾ التاريخ
match 

مف الحكار بأكبر قدر ممكف مف الدقة كي  عيعيد تسجيؿ حركة أك مقط( ُ)
يتسنى مكنتاج ىذا التسجيؿ مع لقطات مأخكذة مف زكايا كمسافات مختمفة لمحصكؿ 

" تكافؽ الحركة"ييطمؽ عمى ىذا النكع مف المكنتاج . كمتناغـعمى مشيد متكاصؿ 
(matching action ) مطابقة المكنتاج"مع أف مصطمح( "match cut) كخصكصان ،

مطابقة كصؿ المشاىد مع بعضيا بكاسطة مؤثرات معينة لبلنتقاؿ بيف المشاىد ليحؿ 
مف مكنتاج الربط أك  يمكف تصنيفيا كنكع ( –dissolve)مكانيا مشاىد أخرل بالتدريج 

بطريقة أك بأخرل  عمى ارتباطبحيث تبدك حركة أك جسـ معيف  –الكصؿ بيف المشاىد 
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. بحركة أك جسـ آخر نظران لتشابييما في الييئة كاتجاه الحركة أك المكف أك غير ذلؾ
مطابقة :"إلى ىذا المكضكع بقكلو ( ُُٕٗ" )العنيؼ"في ركايتو ( كيجر)يشير 

بيف المشاىد عف طريؽ تبلشي الصكرة بالتدريج ىك مصطمح كصبلت االنتقاؿ 
متعارؼ عميو في صناعة السينما، مثاؿ عمى ذلؾ انتقاؿ الصكرة مف لقطة تظير 

." ساعة الحائط في مكتب رئيس الشرطة إلى الساعة المكجكدة في غرفة نـك السيناتكر
النيجاتيؼ األصمي،  يستعمؿ ىذا المصطمح أيضان لمطابقة المكنتاج النيائي لمفيمـ مع

(. يطابؽ؛ مطابقة) conformكييشار إليو أيضان بمصطمح 
matrix,  matrices 

الثبلث المستعممة في  المظيرةيشير المعنى األصمي ليذا المصطمح إلى النسخ 
(. imbibitionانظر )تركيب الصكرة متعددة األلكاف في عممية الطرح مف الفيمـ الممكف 

عبر السنكات القميمة الماضية يشير إلى طبقات  matrixصطمح لكف المعنى الدارج لـ
المستحمب الثبلث التي تتناسب حساسية كؿ منيا مع لكف رئيسي مختمؼ في األفبلـ 

. الممكنة المركبة مف ثبلث مجمكعات لكنية رئيسية
matte 

مع أف ىذه التيجئة باتت شبو  matييشار إلى ىذا المصطمح أيضان بػ )
طريقة إلنتاج الصكر المركبة تعتمد (: ُ( )صؼ القرف العشريفنادرة منذ منت

عمى إدخاؿ قسـ مف صكرة المقدمة عمى صكرة خمفية ثانية تككف مؤلفة إما مف 
بعض الرسكمات أك المناظر التي تصكرىا كحدة التصكير الخارجية أك الصكر 

لمؤثرات ييعٌد ىذا األسمكب أحد أكثر أشكاؿ ا. المستحدثة عف طريؽ الككمبيكتر
قد تككف العمميات المرتبطة بإنتاج ىذا النكع . الخاصة شيكعان في صناعة األفبلـ

مف المؤثرات الخاصة عمميات معقدة، لكف المبدأ الرئيسي بسيط جدان كيعتمد 
كمف أبسط ىذه . عمى تعريض أماكف معينة مف الفيمـ لمضكء بأكقات مختمفة

التي يتـ إنجازىا بتغطية جزء مف ( matte shot" )المقطة المحجكبة جزئيان "األشكاؿ 
عدسة الكاميرا أك الطابعة برقاقة زجاجية شفافة كتيمة لمضكء أك رقاقة ببلستيكية 
مزكدة بخمفية مرسكمة ثـ تأخذ الكاميرا كضعية تصكير دقيقة كي تبدك الخمفية 

المرسكمة عمى الرقاقة الببلستيكية أك الزجاجية ككأنيا مدمجة مع ديككر 
صكير عند النظر إلييا مف معينة الكاميرا، مما يكلد االنطباع بأف الممثؿ الت

. مكجكد في مكاف آخر دكف المجكء إلى إعداد أك بناء ديككر تصكير ذلؾ المكاف
ثـ تطكرت ىذه التقنية لتصبح متنقمة عمى شريط الفيمـ بشكؿ أتاحت فيو لمقطة 
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أكسع في ىذه الصكر المركبة المحجكبة جزئيان التبدؿ مف كادر إلى آخر بحرية 
ضمف جزء محدد مف  إلى البقاءكحركتيا دكف أف يضطر الممثؿ أك الممثمكف 

كمف .  maskنفسيا، كالمعركفة أيضان باسـ  matteعممية تكليد الػ ( ِ)الصكرة؛ 
أحد أفراد :  matte artist: تجدر اإلشارة إلى matteالمصطمحات المرتبطة بكممة 

المقطات ) matteصة المسؤكؿ عف تصميـ لقطات الػ قسـ المؤثرات الخا
الخط أك األلكاف :  matte bleedكالمساعدة في تنفيذىا أيضان؛ ( المحجكبة جزئيان 

بسبب  (matte)التي تظير عمى حكاؼ األجساـ ضمف المقطات المحجكبة جزئيان 
سة الييكؿ المركب عمى مقدمة العد:  matte boxسكء تنفيذ ىذا المؤثر الخاص؛ 

رسـ الخمفية أك :  matte paintingمف أجؿ تصكير المقطات المحجكبة جزئيان؛ 
المناظر الطبيعية إما عمى رقاقة زجاجية أك تككف ىذه الخمفية معٌدة مف صكرة 
فكتكغرافية جاىزة تقع في مقدمة أك خمفية الصكرة ثـ تركب األحداث الحٌية أك 

(. المقطة المحجكبة جزئيان ) matte shotالرسـك المتحركة فكقيا إلحداث مؤثر 
في صناعة األفبلـ ىك تكليد أثر الشاشة  matteاالستعماؿ اآلخر ألسمكب 

العريضة، كاعتمدت ىذه العممية عمى إدخاؿ شريط عريض بمكف أسكد في قمة كأسفؿ 
إطار الصكرة، بحيث يظير اإلطار في النسخة المطبكعة مف شريط التصكير محددان 

الشاشة عند  يمؤلض، ثـ يتـ تكبير اإلطار ضمف إطار آخر حتى بإطار أسكد عرم
. عرض الصكرة عمييا

نما تعد نكعان مف شاشات matte screenأما  ، ال عبلقة ليا بالصكرة المركبة كا 
العرض المستعممة في بعض صاالت العرض المصممة إلظيار التساكم في 

ات يناسب المدرجات السطكع مف كؿ الزكايا، لذلؾ فإف ىذا النكع مف الشاش
 –التي تعد أكثر سطكعان  –الكاسعة أكثر مف الشاشات المزكدة بحبيبات بمكرية 

ألنيا تفقد جزءان كبيران مف سطكعيا عند النظر إلييا مف المقاعد الجانبية في صالة 
. العرض

MCS 

لقطة قريبة متكسطة ) Medium Close Shotاالختصار المتعارؼ عميو لمصطمح 
 Medium Close-Upىك االختصار المتعارؼ عميو أيضان لمصطمح  MCU(. البعد

(. لقطة مقرَّبة متكسطة البعد)
meat axe 
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مصطمح دارج لمداللة عمى القضيب الذم يحمؿ ستائر لتخفيؼ الضكء الصادر 
، أك الصفائح شبو الشفافة المستعممة لنشر (flags)عف المصباح أك لنشر ىذا الضكء 

(. scrims)صباح الضكء الصادر عف الـ
medium close - up (MCU) 

فبالنسبة . عف الجسـ المصكَّر البعدلقطة بيف القريبة كالمتكسطة مف حيث 
. لؤلشخاص تبيف ىذه المقطة تقريبان صكرة األشخاص مف الصدر إلى فركة الرأس

ىي  medium long shot (MLS)" المقطة متكسطة البعد"كعمى نحك مشابو، فإف 
المقطة "أما . متكسطة كالبعيدة مف حيث المسافة عف الجسـ المصكَّرلقطة بيف اؿ
-threeأك  mid shotكالمعركفة أيضان باسـ   –medium shot (MS)" المتكسطة

quarter shot–   فإنيا تظير الشخصية أك الشخصيات مف مستكل الركبة كما
. فكؽ

megger 

يعكد أصؿ ىذا (. director" )مخرج"مصطمح عامي قديـ قمما يستخدـ بدالن مف 
المصطمح القديـ إلى استعماؿ البكؽ الذم كاف يعطي المخرج بكاسطتو التعميمات 

.  لمممثميف كطاقـ الفيمـ
Method (أو method),  method acting 

أسمكب تمثيمي يحاكؿ فيو الممثمكف تكرار الظركؼ التي تمٌر : التمثيؿ المنيجي
. في محاكلة لخمؽ أداء تمثيمي كاقعي نابض بالحياةبيا الشخصيات في الحياة الكاقعية 

كما يتطمب ىذا األسمكب مف الممثميف استدعاء عكاطفيـ كأحاسيسيـ كذكرياتيـ 
ارتبط ىذا . كتجاربيـ الشخصية لمتأثير عمى تصكير الشخصية التي يمعبكف دكرىا

ركد )ك( براندكمارلكف )األسمكب عمكمان بالمراحؿ األكلى مف المينة السينمائية لكؿ مف 
اتبعت ىذه المدرسة التمثيمية التعاليـ (. مكنتغمرم كميفت)ك( جيمس ديف)ك( ستيغر

، (قسطنطيف ستانسبلفسكي)النظرية كالعممية التي ابتكرىا الممثؿ كالمخرج الركسي 
، ثـ شقت ىذه األفكار طريقيا إلى "استعداد الممثؿ"كخصكصان كتابو الذم حمؿ عنكاف 

" استكديك الممثميف"ية عف طريؽ األعماؿ المسرحية التي نفذتيا شركة السينما األمريؾ
(Actors Studio ) اتخذت مف نيكيكرؾ مقران التي ك ُْٕٗعاـ ( إيميا كازاف)التي أسسيا

. ليا
Metro - Goldwyn - Mayer 
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( MGMانظر )
Metteur – en - scène 

استعارت ". خرجالـ"المصطمح الفرنسي القديـ المستعمؿ لئلشارة إلى ( ُ)
المغة اإلنكميزية ىذا المصطمح كاستعممتو في مجاؿ المسرح في بداية القرف 

كمع أف الناطقيف بالمغة . العشريف تقريبان كسرعاف ما حذت السينما حذك المسرح
اإلنكميزية يجيمكف ىذا المصطمح، إال أنو يستعمؿ أحيانان بمعنى خاص لمتمييز 

كمثاؿ عمى ذلؾ ( auteur director" )المبدع/لؼالمخرج المؤ"بينو كبيف مصطمح 
 ُْٕٗكانكف الثاني  ْفي عددىا الصادر بتاريخ " التايمز"ما كرد في صحيفة 

نيا اال نظير ليا في ـز metteur-en-scèneكمخرج سينمائي ( ناكمكر)إف عظمة "
 .مخرج سينمائي متنقؿ يستغؿ الزمف لتمبية احتياجاتو الفنية( ِ)؛ .."

MGM (Metro – Goldwyn - Mayer) 

التي كانت تعٌد مف أضخـ كأرقى ( MGM" )إـ.جي.إـ"استكديكىات 
تأسست . استكديكىات التصكير في ىكليككد كأكثرىا نفكذان في الثبلثينيات كاألربعينيات

: عمى يد اتحاد الشركات الثبلث المكجكدة حينذاؾ ُِْٗىذه االستكديكىات عاـ 
ماير . لكيس بي)ك( غكلدكيف بيكتشر ككربكريشف)ك( مترك بيكتشر ككربكريشف)

بسرعة مذىمة بفضؿ العبلقات المميزة التي  MGMثـ تكسعت استكديكىات (. بيكتشرز
أقامتيا مع عالـ المصارؼ كالتمكيؿ مف جية، كعبلقاتيا الكثيقة مع سمسمة صاالت 

 بالكثير إلى إدارتيا المميزة MGMكما يديف تكسع . مف جية أخرل" لك"عرض 
إيرفنغ )نائب رئيس الشركة كمدير االستكديك، ك( ماير. لكيس بي)المتمثمة بشخص

لـ تكتب لو الحياة لفترة ( ثالبرغ)مع أف . نائب رئيس الشركة كمسؤكؿ اإلنتاج( ثالبرغ
مف أرقى اإلنتاجات السينمائية  MGMطكيمة، إال أنو كاف الشخص الذم جعؿ أعماؿ 

نجكمنا أكثر مف " MGMكاف شعار . ة في تمؾ الفترةمف الناحيتيف التقنية كالترفييي
( جكف باريمكر: )، كبالفعؿ ضمت تمؾ االستكديكىات ألمع نجـك السينما"نجـك السماء

" ذىب مع الريح"الذم لعب دكر البطكلة في  ( –كبلرؾ غيبؿ)ك( جكاف كراكفكرد)ك
( كدم غارالندج)ك( غريتا غاربك)ك  –MGMالفيمـ الذم حقؽ أكبر خبطة سينمائية لػ 

اليزابيث )ك( جيمس ستيكارت)ك " –ساحر أكز"التي لعبت دكر البطكلة في فيمـ  –
عف عمر  ُّٔٗالمبكرة في ( ثالبرغ)بعد كفاة . كغيرىـ( سبنسر تريسي)ك( تايمكر

يناىز السابعة كالثبلثيف فقط، تدنى مستكل إنتاج الشركة مف الناحية الفنية لكف ذلؾ لـ 
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التي استمرت بالييمنة عمى ىكليككد حتى نياية الحرب  MGMيؤثر عمى جميكر 
العالمية الثانية، ثـ استعادت تألقيا التجارم كالفني بالتدريج مف خبلؿ عدد مف 

األعماؿ السينمائية الضخمة كالمميزة السيما سمسمة األفبلـ االستعراضية الرائعة التي 
كسكاىا مف شركات  MGMتأثرت . في األربعينيات كالخمسينيات MGMأنتجتيا 

الذم انعكس عمييا ( Paramount decision" )بقرار بارامكنت"اإلنتاج السينمائي الكبيرة 
سمبان، باإلضافة إلى انخفاض عدد ركاد كعشاؽ السينما بسبب اتجاىيـ لمتمفزيكف، كىذا 

يكمان بعد اآلخر إلى أف قاـ رجؿ أعماؿ مف الس فيغاس  MGMما أدل إلى إضعاؼ 
ثـ بدأت اإلدارة الجديدة بأعماؿ متيكرة . ُٗٔٗبشرائيا عاـ ( رؾ كيركريافكي)يدعى 
مف الكثير مف امتيازاتيا كممتمكاتيا، بما في ذلؾ بيع معدات كأثاث  MGMجردت 

كقطع ديككر الشركة بثمف بخس ألحد بائعي المزاد العمني لقاء مميكف كنصؼ دكالر 
. مميكف دكالر ُِليان مف ىذه الصفقة بمغ فقط، عممان بأف الشارم كسب ربحان ماديان عا

كئيبان يقبض الصدر كازداد تعقيدان ضمف سمسمة  MGMكمنذ تمؾ المرحمة أصبح تاريخ 
يكنايتد "متتالية مف البيع كالشراء لمشركة نفسيا، كمف ثـ دمجيا مع استكديكىات 

ظيؼ عبلكة عمى إنياء خدمات العديد مف العامميف فييا كتك ُُٖٗعاـ " آرتيستس
كأصبح شعارىا  MGMككادر جديدة، ناىيؾ عف التناحر كاالنقبلبات التي أنيكت إدارة 

"Ars Gratia Artis( "الفف مف أجؿ الفف ) كىي  –المكجكد تحت رأس األسد المزمجر
شعاران يدؿ عمى عكس  ( –ىاكرد ديتز)العبلمة التجارية التي صمميا مؤلؼ األغاني 

قائمة إلى اآلف لكف إصداراتيا الشييرة، كفيمـ  MGM ما تزاؿ شركة. مضمكنو بالضبط
. ، باتت نادرة جدان (ُُٗٗ" )ثيمما كلكيس"

Micro - cinematography 

تصكير األجساـ متناىية الصغر، كغالبان ما يككف ذلؾ ألغراض عممية كأحيانان 
 microsمشتقة مف اليكنانية  -microالبادئة . مف أجؿ مشاىد المؤثرات الخاصة

(. يرصغ)
microphone 

مشتقة مف اليكنانية ( micأك قمما ييشار إلييا بػ  mikeتختصر عادة إلى )كممة 
micros (صغير ) كphone (صكت .) تمت صياغة ىذا المصطمح في أكاخر القرف

، أما "أداة تعمؿ عمى تكثيؼ األصكات الصغيرة"السابع عشر ككاف يعني باألصؿ 
عندما قاـ العالماف البرفسكر  ُٖٕٖفقد ظير عاـ  "ميكرفكف"المعنى الحديث لكممة 



 -289- 

كبعد ىذا . بابتكار اختراع مماثؿ في الكقت نفسو تقريبان ( لكدتج)كالدكتكر ( ىيكز)
االبتكار الثكرم لمميكركفكف أصبح أحد المككنات الرئيسة ألم تسجيؿ صكتي أك أية 

ىناؾ العديد .  بائيةاألداة التي تحكؿ المكجات الصكتية إلى إشارات كير –عممية بث 
، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ "ميكركفكف"مف المصطمحات المركبة مع كممة 

microphone boom (ذراع الميكركفكف :) قضيب طكيؿ يستعمؿ لتعميؽ الميكركفكف فكؽ
كضع :  microphone placement؛ (boomانظر )األجساـ المراد تسجيؿ أصكاتيا 

الظؿ (: ظٌؿ الميكركفكف) microphone shadowمناسبة؛ الميكركفكنات في أماكنيا اؿ
الساقط دكف قصد عمى األجساـ عندما يحجب الميكركفكف مصدر الضكء المسمط 

يسجؿ " )to mike"اختصار درج استعمالو منذ العشرينيات لكف الفعؿ  Mike. عمييا
. لـ ينتشر إال بحمكؿ الستينيات( بكاسطة الميكركفكف

midget 

. كاط ََِك  َٓخفيؼ حدة التبايف ضمف مجاؿ يتراكح بيف ضكء صغير لت
miniature 

نمكذج مصغر كخصكصان نمكذج ديككر تصكير يستعمؿ في مشاىد المؤثرات 
أفبلـ الكرتكف التي عممية مؤثرات خاصة تجمع بيف :  Miniature rear projection. الخاصة

مع عرض الحركة الحية اإلطار  تستخدـ نماذج كدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد
تمك اآلخر كذلؾ عمى شاشة مصغرة ضمف نمكذج لديككر التصكير، كقد استعمؿ ىذا 

(. ُّّٗ" )كينغ ككنغ"األسمكب لممرة األكلى في فيمـ 
minibrute 

ضكء صغير قكم يستعمؿ أغمب األحياف لتعزيز الضكء الطبيعي أثناء التصكير 
. حدة التبايف أثناء التصكير داخؿ االستكديك في اليكاء الطمؽ، أك كضكء لتخفيؼ

minimal cinema 

ىدفيا تقميص محتكل األفبلـ أك أسمكب " سرية"أك " تجريبية"مدرسة سينمائية 
صناعتيا أك كمييما إلى الحد األدنى، كخير مثاؿ عمى ذلؾ الفيمـ الممحمي الذم 

لمسننات كترقيـ فيمـ تظير فيو ثقكب ا"بعنكاف  ُٔٔٗعاـ ( جكرج الندك)صنعو 
كعمى األرجح فإف . الذم بمغ طكلو أربع دقائؽ فقط " الخ.. الحكاشي كجزيئات الغبار 

بمكجب أحكاـ ( الندك)العنكاف الطكيؿ ليذا الفيمـ القصير لـ يثر المتاعب لممخرج 
".  قانكف المكاصفات التجارية"كشركط 
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Miramax  

فبلـ المستقمة التي أسسيا كؿ مف األمريكية إلنتاج كتكزيع األ" ميراماكس"شركة 
باختيار األفبلـ " ميراماكس"تخصصت شركة . ُٕٗٗعاـ ( ىارفي كينشتيف)ك( بكب)

تضـ الئحة ". دكر الفف"التجارية األكركبية كالصينية كاألمريكية بيدؼ عرضيا في 
ب الجنس كاألكاذم: جنة السينما"التي حققت نجاحان جماىيريان كاسعان " ميراماكس"أفبلـ 

. كعدد آخر مف األفبلـ المميزة" كداعان يا عشيقتي"ك " لعبة البكاء"ك " كشريط فيديك
". ديزني"فرعان ثانكيان لشركة " ميراماكس"أصبحت  ُّٗٗكفي عاـ 

mired (أو mired value) 

درجات ) MIcro REciprocal Degreesاسـ مختصر لمكمات التالية ": قيمة مايرد"
. لمداللة عمى كحدة قياس حرارة األلكاف يستعمؿ( التماثؿ الصغرل

mirror shot  

نجد العديد )لقطة تتضمف مرآة كانعكاس صكرة الشخصية عمى سطحيا ( ُ)
، حيث تشكؿ المرايا البكابات بيف (كككتك)لممخرج " أكرفيكس"مف ىذه المقطات في فيمـ 

د بيت المرايا في ىذا العالـ كالعالـ اآلخر، أك تمؾ المقطات المستعممة في تصكير مشو
لقطة تستخدـ فييا المرايا ( ِ)؛ (أكرسكف كيمز)لممخرج " سيدة مف شنغيام"ذركة فيمـ 

. بعض األعماؿ المسرحية التقميدية شاكمةلتكليد خياؿ معيف أك مؤثرات خاصة عمى 
Mirror shutter (مرآة مصراع أك مغبلؽ الكاميرا :) مصراع أك مغبلؽ كاميرا مزكد
مصكر مشاىدة الصكرة التي يمتقطيا لمحيمكلة دكف حدكث أثر اختبلؼ بسطكح تتيح لؿ

.  المنظر
Mis – en - cadre,  mis – en - shot  

مصطمحاف مأخكذاف مف النقد السينمائي الفرنسي نقميما إلى اإلنكميزية الكتاب 
ة مف ييستعمؿ ىذاف المصطمحاف لئلشارة إلى تركيب لقطة معيف. الناطقيف بالمغة اإلنكميزية

قبؿ المخرج بحيث ال يقتصر ىذا التركيب عمى تنظيـ المقطة ضمف المساحات كاأللكاف 
نما في (كىي جميع العناصر المتعمقة بالتركيب المكاني لمقطة)كالظبلؿ كاألشكاؿ فحسب  ، كا 

 فلكف ىذا(. التركيب الزماني لمقطة أك إيقاعاتيا)استثمار عنصر الحركة في ىذه المقطة 
كضع : الذم يعني حرفيان " )mis-en-scène"لب عمييما مصطمح أكثر شمكلية المصطمحاف غ

لكف المتعارؼ عميو ىك اإلخراج المسرحي المنقكؿ عف (. األشياء عمى خشبة المسرح
المسرح حيث كاف يعني باألصؿ الترتيبات التي يقـك بيا المخرج لممناظر كاإلضاءة كغيرىا 

كبل التركيبيف  mis-en-scèneيتضمف مفيـك مصطمح كفي يكمنا ىذا . مف العناصر البصرية
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األمر اآلخر الذم زاد مف تعقيد ىذا المكضكع ىك استعماؿ مصطمح . الزماني كالمكاني
mis-en-scène (اإلخراج المسرحي ) لمداللة عمى منيج أك أيديكلكجيا سينمائية معاكسة تمامان

ككفقان ليذه . كتبلميذه كأتباعو( ندريو بازافأ)لممكنتاج، السيما في كتاب الناقد الفرنسي الكبير 
بذلؾ أقرب إلى  يككفالفكرة فإف المخرج الذم يؤكد عمى ناحية اإلخراج المسرحي في السينما 

لبلطبلع عمى بحث كبلسيكي حكؿ ىذا المكضكع، راجع مجمكعة . الكاقعية مف المكنتاج
" ما ىي السينما؟"التي تحمؿ عنكاف ( بازاف)

mismatch  

يحدث بسبب مكنتاج عدة لقطات مع بعضيا ( قمما يككف مقصكدان )عىرىضي  أثر
أنيا تبدؿ بخارج التتابع المنطقي أك الركائي بحيث تبدك الشخصيات التي تنطؽ بالحكار 

. أماكنيا أك تنتقؿ كيفما اتفؽ كتبدك أفعاليا غريبة كمحيطيا غير مترابط
Mitchell  

معيف مف الكاميرات الكبيرة كالثقيمة  االسـ التجارم لنكع": ميتشؿ"كاميرا 
األكسع انتشاران في " ميتشؿ"كانت كاميرات . التي تناسب العمؿ داخؿ االستكديك

ىكليككد في الفترة الممتدة بيف األفبلـ الناطقة األكلى كأكائؿ الستينيات عندما 
، أك نماذج الكاميرات الخفيفة المحمكلة باليد –أصبحت الكاميرات خفيفة الكزف 

. ىي المتعارؼ عمييا في مجاؿ التصكير السينمائي " –آرفميكس"كآالت تصكير 
mix  

عممية مكازنة المستكيات الصكتية لمختمؼ المسارات المسجمة كجمعيا مع 
بعض عمى شريط ممغنط كاحد، كمف ثـ نقؿ النتيجة إلى مسار بصرم أك بصرم 

ىذه العممية فني ييطمؽ  يتكلى تنفيذ. dubbingممغنط، كىي عممية معركفة باسـ 
أما فني الدمج المكجكد عادة في مكقع . re-recording mixerأك  mixerعميو لقب 

التصكير لمقياـ بميمة مكازنة الصكت المسجؿ أثناء التصكير فيطمؽ عميو لقب 
production mixer . مف المصطمحات المرتبطة بمصطمحmixing (دمج)نذكر ، :

mixing console (دمج الصكتيجياز اؿ ) كالمعركؼ أيضان باسـmixer تمامان ،
بالبلتينية كىك  mixtusمشتقة مف  mixكممة . كمقب الفني العامؿ عمى ىذا الجياز

، mixteكانتقمت لئلنكميزية عف طريؽ الفرنسية ( يدمج) miscereاسـ المفعكؿ مف 
ات ثـ اكتسبت معناىا التخصصي في صناعة التسجيبلت الصكتية في العشريني

. تقريبان 
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MLS  

( Medium Long Shotانظر )
model (أو mock - up)  

ييستخدـ ىذا المصطمح أيضان لمشخص ( نمكذج مصغر:  miniatureانظر )
الذم يحٌؿ مكاف الممثؿ في لقطات ال تتطمب سكل إظيار جزء مف الجسد، كاليد أك 

الدرامي عمى سطح  ضكء يستعمؿ إلضفاء المظير:  Modelling light. القدـ أك الظير
، لذلؾ ييطمؽ عمى مصطمح (key light)جسـ ما أك ممثؿ يككف قبالة الضكء الرئيسي 

modelling light  أيضانcounter key (الضكء الرئيسي النظير.) 
mogul  

كمحٌرؼ أيضان )مصطمح منقكؿ عف الفارسية كالعربية : قطب؛ شخصية بارزة
 Mongolكيمثؿ لفظان مغمكطان لبلسـ األصمي  (Mogorفي اإلسبانية كالبرتغالية إلى 

، كىك (Great Mogol" )المغكؿ األعظـ"، الصفة التي كانت تشير إلى (منغكلي)
كاف ىذا المصطمح في أكاخر ". إمبراطكر دليي"المصطمح األكركبي لمداللة عمى 

السيد ليمبرىاـ ىك : "القرف السابع عشر يعني الحاكـ المطمؽ أك الشخصية العظمى
ثـ استمر العمؿ بيذا المعنى في القرف ( ُٖٕٔ –درايدف " )القصر( Mogul)حاكـ 

أما في مجاؿ . العشريف كاستعمالو بتصرؼ لمداللة عمى رجاؿ الماؿ كالصناعة
نفكذ قكم،  متعني أم ممكؿ أك منتج أك مدير استكديك ذ mogulالسينما، فكممة 

ك ( ماير. لكيس بي: )مف األفبلـ الناطقةالسيما أياـ السينما الصامتة كالمراحؿ األكلى 
راجع الكتاب التاريخي  ( –زانكؾ. داريؿ إؼ)ك ( صمكئيؿ غكلدكيف)ك( إيرفنغ ثالبرغ)

ما يزاؿ ىذا (. فيميب فرينش)لمؤلفو " أقطاب السينما"المكجز كالغني بمعمكماتو 
د أح: "المصطمح مستعمبلن إلى اآلف كخصكصان بيف رجاؿ الصحافة كعامة الناس

لبراعة الكافية لتكقيع عقد مع ىيك غرانت إعادة إنتاج فيمـ اأقطاب السينما ممف لديو 
المندنية " إيفننغ ستاندرد"مف رسائؿ أحد القراء المكجية إلى مجمة  " –سيدتي الجميمة

. ُٓٗٗتمكز  ُٕفي عددىا الصادر بتاريخ 
money shot  

بمكغو الرعشة الجنسية في األفبلـ  المقطة التي تظير الممثؿ أثناء: المقطة المربحة
لكف يبدك بأف ىذا المصطمح منقكؿ عف صناعة األفبلـ العادية، كخصكصان أفبلـ . اإلباحية

(exploitation movies) كالمقصكد بيا األفبلـ التي تعتمد عمى عرض المقطات الجنسية ،
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ركف بأف التذاكر التي اإلباحية أك مشاىد العنؼ لئلشارة إلى أية لقطة تجعؿ المشاىديف يشع
كمف ىذه المقطات عمى سبيؿ المثاؿ، الرأس الذم تفجره الطمقات . اشتركىا تستحؽ ثمنيا

عندما يكتشؼ المنتج  " –المقطة المربحة"كىك المشيد الذم يحتكم عمى مغزل  –النارية 
لمقطة قد بأف تمؾ ا" غراند كانيكف"في فيمـ ( ستيؼ مارتف)السينمائي الشنيع الذم يمعب دكره 

. حذفيا المخرج مف فيممو في عممية المكنتاج النيائية
monitor  

عامؿ؛ أداة؛ ) moniterكممة مشتقة مف البلتينية : شاشة المراقبة أك المرقاب
المرقاب أك شاشة المراقبة ىي جياز ) Monitor(. ينذر؛ يذٌكر بػ) monereك ( كسيمة

مصطمح شائع في تكنكلكجيا البث ( ةمستقبًػؿ ييستعمؿ لمراقبة الصكر التمفزيكني
جياز تمفزيكف ( ُ: )يعني ىذا المصطمح في السينما. تقريبان  َُّٗالتمفزيكني منذ عاـ 

الصكر المرحػٌمة ىي الصكر  –أك فيديك يستعمؿ لمشاىدة الصكر المسجمة أك المرحػٌمة 
ر إليو أيضان مكبر صكت كييشا( ِ)؛ (الممتقطة مف الكاميرا كمنقكلة إلى شاشة المراقبة

تعني . ، لكف ىذا المعنى غير شائع تقريبان sound monitorأك  monitor speakerبػ 
الجياز الذم "في سياؽ اإلنتاج السينمائي عادة " شاشة المراقبة"اإلشارة إلى مصطمح 

يعرض الصكر الممتقطة بكاسطة كاميرا فيديك صغيرة مثبتة عمى آلة التصكير 
بالقرب منيا كي يتسنى لممخرج أف يشاىد كيؼ ستبدك اإلضاءة السينمائي الرئيسية أك 

كعندما يتـ تنفيذ جزء مف المكنتاج . أك أداء الممثميف عمى الشاشة بعد إنجاز التصكير
أك عممية المكنتاج بأكمميا بالطرؽ اإللكتركنية، فإف شاشة المراقبة ىي الجياز الذم 

يراقب أك ( كفعؿ( )ّ)كالمشاىد المركبة؛  يتابع المكنتير مف خبللو المقطات المعجػَّمة
. يتفحص فيما إذا كانت الصكر كاألصكات عمى ما يراـ أثناء التصكير أك التسجيؿ
monochrome 

كمنقكلة باألصؿ مف  monochromaكممة مشتقة مف البلتينية : أحادم المكف
يعني أكؿ  كاف ىذا المصطمح(. أحادم المكف)بالمغة اليكنانية  monochromatosالصفة 

لكحة مرسكمة بتدرجات مختمفة لمكف "األمر في المغة اإلنكميزية في القرف السابع عشر 
( ُ: )يعني( أحادم المكف) monochromeأما في مجاؿ السينما، فإف مصطمح ". كاحد

صكرة ممتقطة بظبلؿ لكف كاحد فقط ( ِ)أم صكرة أك فيمـ مصكر باألبيض كاألسكد؛ 
كلعؿ أفضؿ مثاؿ عمى تطبيؽ (. المعنى غير شائع نسبيان  لكف ىذا)أك بمكف كاحد 

الذم حمؿ عنكاف ( ديريؾ جارماف)استعماؿ ىذا المصطمح ىك آخر أفبلـ المخرج 
عندما . حيث تألؼ ذلؾ الفيمـ مف مستطيؿ بسيط بمكف أزرؽ باىر( ُّٗٗ" )أزرؽ"
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في الكقت  "أزرؽ"التسجيؿ الصكتي لمكسيقى فيمـ  BBCبثت المحطة الثالثة إلذاعة 
عينو الذم كاف ييعرض فيو الفيمـ في القناة الرابعة تـ تكزيع بطاقات زرقاء المكف عمى 

. المستمعيف الراغبيف في النظر إلى تمؾ البطاقات الزرقاء طكاؿ فترة البث اإلذاعي
Monogram Picture Corporation 

ست نشاطيا لئلنتاج السينمائي التي مار" مكنكغراـ بيكتشر ككربكريشف"شركة 
 Allied Artistsعندما ديمجت مع فرع الشركة الثانكم ) ُّٓٗإلى  ُّٕٗمف 

Productions  لتصبح   –ُْٔٗالتي تأسست في  " –الفنانكف المتحدكف"شركة إنتاج
" مكنكغراـ"كانت شركة (. Allied Artists Picture Corporationمعركفة بعد الدمج باسـ 

انية الضئيمة بما فييا أفبلـ رعاة البقر األمريكي كأفبلـ متخصصة في إنتاج أفبلـ الميز
كفي أكج نشاط تمؾ الشركة، تمكنت مف . الرعب كما شابو، باإلضافة إلى المسمسبلت

فيممان ركائيان مف أفبلـ الدرجة الثانية في العاـ الكاحد كذلؾ في زمف  َّإصدار 
يس كعرض ثانكم آخر ألفبلـ العركض السينمائية المزدكجة المؤلفة مف فيمـ ركائي رئ

تجدر " مكنكغراـ"كمف تمؾ اإلصدارات الكثيفة التي أنتجتيا شركة . الدرجة الثانية
تكنتيث سنشرم "التي استحكذت عمييا مف شركة ( شارلي شاف)اإلشارة إلى مغامرات 

التي اشترتيا مف شركة " فتياف الدرب المسدكد"باإلضافة إلى سمسمة أفبلـ " فككس
، ثـ بٌدلت العنكاف "فتياف الجانب الشرقي"كبٌدلت عنكاف السمسمة لتصبح " رذرزكارنر ب"

لئلنتاج السينمائي " الفنانكف المتحدكف"حققت شركة ". فتياف باكرم"فيما بعد إلى 
كبالرغـ مف . ُٓٔٗعاـ " دغدغني( "إيمفس بريسمي)نجاحيا الكبير األكؿ في فيمـ 

الرجؿ الذم سيغدك "ف إنتاج الفيمـ الرائع كالممتع تقمبات الدىر التي مٌرت بيا تمكنت ـ
عف إفبلسيا " مكنكغراـ"أعمنت  ُٕٗٗلكف بحمكؿ عاـ (. جكف ىيكستف)لممخرج " ممكان 

جاف لكؾ )مف الجدير بالذكر أف ". لكريمار"لصالح شركة  َُٖٗكتـ بيعيا في 
في سابؽ عيدىا " مكنكغراـ"كاف مغرمان بأفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ التي أصدرتيا ( غكدار

". مكنكغراـ"إحياءن لذكرل شركة ( ُٗٓٗ" )البلىث"مما جعمو يصنع فيممو الشيير 
monopack  

فيمـ ممكف بثبلث طبقات مف المستحمب الحساس لمضكء حيث تتفاعؿ كؿ طبقة 
ىك مصطمح بديؿ لمداللة عمى الفيمـ  monopack. الظير. مع لكف رئيسي مختمؼ

فيمـ تصكير خاـ مؤلؼ مف ثبلث طبقات حساسة لمضكء، ) integral tripackالممكف 
(. تتفاعؿ كؿ كاحدة منيا مع أطكاؿ مكجية مختمفة
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monopole  

دعامة أك عمكد ييستعمؿ لتعميؽ أضكاء االستكديك المتدلية مف سقالة المصابيح 
(rigging .)

monster movie  

مصادر " الكحكشأفبلـ "تستمد . فرع ثانكم مف أفبلـ الرعب: أفبلـ الكحكش
الرعب فييا بشكؿ رئيس مف الشكؿ المخيؼ كالتصرفات الغريبة المرعبة الصادرة عف 

، كخير مثاؿ عمى ذلؾ تككيف (غالبان يحظى بتعاطؼ جميكر المشاىديف)مخمكؽ شنيع 
أك ذلؾ المخمكؽ ( غكدزيبل)ك( كينغ ككنغ)الذم يبعث عمى األسى، ك( فرانكشتايف)

كالتي  monstrumمشتقة مف البلتينية  monsterكممة . رة السكداءالفظيع القادـ مف البحي
 monereكىك اسـ مصٌرؼ مف الفعؿ ( نذير أك إنذار إليي مقدس)تعني باألصؿ 

، كقد درج استعماؿ ىذا المعنى المخيؼ لمكممة في المغة اإلنكميزية منذ (ريينٍػًذر؛ يحذِّ )
. القرف الثالث عشر

montage  

بكثرة مع كممات عديدة ذات صمة بالمصطمح نفسو  مصطمح ميـ كمستعمؿ
يركٌػب؛ ييخًرج مسرحيان؛ يرتب ) monterالكممة مشتقة مف الفرنسية . كلكف بمعاف مختمفة

يينسىبي شيكع استعماؿ ىذا المصطمح في اإلنكميزية (. أك يجمع لبلستعماؿ أك العرض
التي طكرىا صانعك إلى النقاش الكاسع الذم دار في الثبلثينيات حكؿ النظريات 

بشكؿ عاـ، كنظريات ( في األسفؿ" ٓ"انظر التعريؼ رقـ )األفبلـ السكفيتييف األكائؿ 
مف (: "إيغكر مكنتاغك)عمى كجو الخصكص كذلؾ حسبما كرد في ترجمة ( بكدكفكيف)

األىمية بمكاف الخركج بفكرة أك مفيـك عاـ حكؿ النشاطات المرتبطة ىنا بكممة 
editing (مكنتاج) ، كالكارد أيضان في المغتيف ( بكدكفكيف)لكف المصطمح الذم استعممو

كالمصطمح اإلنكميزم الكحيد المحتمؿ المقابؿ ليذه " montage"الفرنسية كاأللمانية ىك 
. ُِٗٗ، "بكدكفكيف كالتكنيؾ السينمائي"مف كتاب  (" –مكنتاج) editingالكممة ىك 

عممية المكنتاج الكاممة لمفيمـ؛ ( ُ) ":مكنتاج"كمف أىـ المعاني المرتبطة بكممة 
كصمة مشيدية قصيرة في أفبلـ ىكليككد التقميدية لمقطات مقطكعة بسرعة أك ( ِ)

متكالية عف طريؽ التبلشي بالتدريج بحيث تسرد ىذه المقطات قصة الفيمـ بفترة كجيزة 
مشيدية أية كصمة ( ّ)أك تشير إلى مركر الساعات أك األياـ أك الشيكر أك السنكات؛ 
أسمكب تفاخرم ( ْ)تعمؿ عمى كصؿ صكر مختمفة بدالن مف اتباع الحدث الدرامي؛ 
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ألفبلـ االستكديك الكبلسيكية، كىك أسمكب ينـٌ عف التكاضع " الضمني"في المكنتاج 
كاالبتعاد عف أضكاء الشيرة دخؿ السينما األمريكية في الستينيات كرسخ قكاعد انتشاره 

النظريات كالطرائؽ التي طكرىا كؿ مف المخرجيف ( ٓ)في الكاليات المتحدة؛ 
مف خبلؿ تجاربيما في معيد مكسكك السينمائي ( أيزنشتايف)ك( بكدكفكيف)السكفيتييف 

حيث ترسخ االعتقاد بأف المكنتاج ىك األساس الذم ترتكز ( Kuleshov effectانظر )
بشكؿ كاحد مف ( فبكدكفكي)لقد التـز . عميو األفبلـ السينمائية كنمط فني مستقؿ

بحيث ينبغي عمى كؿ لقطة في ( الكصؿ) linkageالمكنتاج ييشار إليو أحيانان بمصطمح 
الفيمـ أف تتبع المقطة السابقة بمنتيى التماسؾ عمى نمط الكصبلت التي تربط السمسمة 

فقد بحث في التجاكر المتضارب لمقطات ( أيزنشتايف)أما . الحديدية ببعضيا البعض
طريقة التعارض أك التضارب في "كىك ما أطمؽ عميو اسـ  –بعضيا مختمفة مع 

مف خبلؿ لقطة كنقيضتيا  –إذا صٌح التعبير  –بحيث ال ييضاؼ المعنى  " –المكنتاج
نما بكاسطة نتيجة الجمع بيف المقطتيف أك تفاعميما مع بعضيما البعض لقد . التالية، كا 

في المكنتاج، ( أيزنشتايف)ظيرت مجمدات كاممة كمؤلفات عديدة حكؿ نظريات 
شكؿ "حكؿ ىذا المكضكع، يمكف مراجعة كتاب ( أيزنشتايف)كلبلطبلع عمى أفكار 

. كغيره مف المؤلفات" الفيمـ
moo  print  

مف . مصطمح يستعممو مختبر التصكير لئلشارة إلى طبعة الفيمـ الكاممة
في أكائؿ  مشتقة مف مصطمح عامي مماثؿ درج استعمالو mooالمحتمؿ أف كممة 

(. ماؿ؛ نقكد) moolahأك  moolaالقرف العشريف، كىك اختصار لكممة 
mood lighting,  mood music  

. بصرية قياسية لمسيطرة عمى أحاسيس جميكر المشاىديف –أدكات سمعية 
فإف ( ىنتمي)ك( مانفيؿ)بقمـ " تكنيؾ مكسيقى األفبلـ"فبالنظر إلى ما كرد في كتاب 

ية المكسيقى المرافقة لعركض األفبلـ الصامتة بدأت بالظيكر جيارة الصكت لمزاج
. ُُّٗفي 

morphing  

  morpheمشتؽ مف اليكنانية   -ظير في الثمانينيات  -مصطمح جديد 
عممية مؤثرات خاصة يزداد شيكعيا يكمان بعد اآلخر باستخداـ تكليد الصكر (: شكؿ)

تغيير مظيرىا تغييران صارخان  عف طريؽ الككمبيكتر مف أجؿ تحكيؿ شكؿ الصكرة أك
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إلنتاج المؤثرات ( جكرج لككا)طنٌكر ىذا األسمكب عف طريؽ شركة . إلى صكرة أخرل
كلعؿ أفضؿ استثمار ليذا ". إندستلاير اليت آند ماجيؾ"الخاصة كالمعركفة باسـ شركة 
جيمس )لممخرج ( ُُٗٗ" )يـك البعث: ِالمبيد "المؤثر الخاص ظير في فيمـ 

حيث يظير فيو رجؿ نصفو آلي كنصفو اآلخر بشرم قادـ مف المستقبؿ  (كاميركف
الرتكاب أعماؿ إجرامية فيعمؿ عمى تبديؿ أعضائو أك كامؿ جسده إلى سيكؼ 

يستطيع ( morphing" )تحكيؿ الشكؿ"كبفضؿ أسمكب . كمطارؽ كبرؾ سائمة كغير ذلؾ
ت محصكرة سابقان ضمف مخرج األفبلـ الحية اآلف إنجاز ىذه الصكر الكحشية التي كاف

فنحف في بداية مرحمة مف تاريخ السينما (. animator)مياـ فناف الرسـك المتحركة 
حيث أصبح كؿ شيء ممكنان حسب الميزانية المرصكدة ألم عمؿ سينمائي لدرجة بات 

كسكاء (. synthespianانظر )ممكنان تصكير ممثميف ماتكا منذ زمف بعيد في أفبلـ حديثة 
 –أك كما يخشى بعض النقاد  –ليبلن عمى التحرر الفني الكبير في السينما كاف ذلؾ د

. اندثار السينما ككسيط دراماتيكي، فإف ىذا األمر سيظؿ مسألة مفتكحة لمنقاش
MOS  

ييقاؿ بأف الحركؼ الثبلثة . لقطة مصكَّرة دكف تسجيؿ أية أصكات مرافقة ليا
MOS  ىي اختصار عبارة نصؼ ألمانيةMit Out Sound (اكتمكا األصكات ) تنسب إلى

، كلكف عمى األرجح صيغت ىذه العبارة مف قبؿ أحد فنيي (لكثار منديس)المخرج 
الصكت غير المعركفيف في األياـ األكلى مف السينما الناطقة عندما كاف العديد مف 

كما يشير عمـ أصكؿ الكممات كتاريخيا إلى أف . )الفنييف ينتمكف إلى أصؿ ألماني
ييضاؼ ىذا (. بدكف صكت مرئي) minus optical soundيقـك مقاـ  MOSار اختص

االختصار عادة عمى الكبلكيت كدليؿ يسترشد بو مختبر التصكير أك المكنتير أك 
. غيرىـ مف الفنييف

motion control  

نظاـ إلكتركني يستعمؿ في مشاىد المؤثرات الخاصة يستند في أساسو عمى 
يتيح ىذا النظاـ لفنيي (. لقطات المٌت المتنقمة)ان المتنقمة المقطات المحجكبة جزئي

عادة بكاسطة نمكذج كنماذج المركبات )المؤثرات الخاصة تكرار حركة الكاميرا 
النظاـ . بدقة بالغة مرات عديدة( ، عمى سبيؿ المثاؿ"حرب النجـك"الفضائية في فيمـ 

(. ديكسترافمكس) Dykstraflexالمبدئي المماثؿ الذم ظير سابقان كاف ييعرؼ بنظاـ  
motion picture,  motion pictures  



 -298- 

في حاؿ  –أك صناعة األفبلـ ( فيمـ) filmمصطمح بديؿ لكممة : فيمـ؛ سينما
، إال أف العديد مف الناس يعتقدكف بأف  motion picturesكاف المصطمح بحالة الجمع 

مف المفردات المغكية الرنانة  بات قديمان كعتيؽ الطراز كبأنو motion pictureمصطمح 
إف فف السينما فف عظيـ كراؽ كليس مجرد : سنأخذ عمى سبيؿ المثاؿ ىذه الجممة"

كمف بيف (. فاشيؿ ليندسي)بقمـ " فف السينما"مف كتاب  " –عممية صناعية أك تجارية
تجدر ( السينما؛ الصكر المتحركة) motion pictureالعبارات المرتبطة بمصطمح 

الجمعية السينمائية ) Motion Picture Association of America (MPAA): إلىاإلشارة 
التي تأسست في الييئة األخبلقية (: األمريكية أك الجمعية األمريكية لمصكر المتحركة

في عالـ السينما  في أعقاب سمسمة مف الفضائح التي حدثت ُُِٗىكليككد عاـ 
فاتي )لمركعة لممثمة شابة في حفؿ أقامو األمريكية كاف مف أشيرىا حادثة الكفاة ا

الدنيئة، راجع كتاب لبلطبلع عمى مزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذه الحادثة  ( –آرباكؿ
 Haysانظر ) Motion Picture Production Code(. كنيث أنغر)بقمـ " بابؿ ىكليككد"

Code) ؛Motion Picture Patents Company (MPPC) (يكية الشركة السينمائية األمر
المؤلفة مف اتحاد عدة شركات لـ يعمؿ سكل لفترة قصيرة ( لبراءات تسجيؿ اإلنتاج

عندما أعمف بأف ىذا االتحاد يعمؿ بشكؿ غير  ُُٕٗكلغاية  َُٗٗرسميان مف 
احتكار صناعة السينما األمريكية التي ( MPPC)نظامي كمع ذلؾ استطاع اتحاد 

تألؼ اتحاد . ل مف القرف العشريفكانت تنتشر بسرعة مذىمة في السنكات األكؿ
(MPPC( )الشركة السينمائية األمريكية لبراءات تسجيؿ اإلنتاج ) مف سبع شركات

ك " سيميغ"ك"  لكبيف"ك " كالـ"ك"  إيساني"ك " إديسكف"ك" بايكغراؼ:"أمريكية لئلنتاج
" شركة نيكيكرؾ السينمائية  الكبرل"ثـ ظيرت حركة معارضة بقيادة ". فيتاغراؼ"
عف طريؽ استحداث شركة ( MPPC)لمتصدم لمحاكالت ( كيمياـ فككس)صاحبيا ؿ

الشركة السينمائية ( )MPPC)دعكل قضائية ضد ( فككس)كسرعاف ما رفع . محتكرة
لكف ىذه الجيكد كميا ذىبت أدراج  ُُّٗعاـ ( األمريكية لبراءات تسجيؿ اإلنتاج

يكمان بعد اآلخر، مما أدل إلى ف يتعاظـ مف المستقؿمالرياح عندما بدأ نشاط المنتج
(. MPPC)حٌؿ اتحاد 

، االسـ المصٌرؼ عف فعؿ  motionemمشتقة مف البلتينية  motionكممة 
movere (يحٌرؾ ) دخمت إلى المغة اإلنكميزية عف طريؽ كممةmotion  الفرنسية في

إلى عاـ " motion picture"كيمكف تقصي تاريخ ظيكر مصطمح . القرف الثالث عشر
كقد (. لكميير)، أم قبؿ أربع سنكات مف عركض باريس التي قدميا األشقاء ُُٖٗ
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لقد تـ ابتكار آلية مركػٌبة "تعميقان حكؿ ىذا المصطمح قالت فيو " كقت حرٌ "ذكرت مجمة 
أما [". السينما]عالية المستكل ستصبح معركفة باسـ كنيتكغراؼ، أك الصكر المتحركة 

ييختصر ببساطة إلى كممة ( فيمـ" )motion picture"في زمننا الحاضر، فإف مصطمح 
movie (فيمـ .)

motivation lighting  

كمصباح صغير  –إضاءة يككف مصدرىا شاشة العرض : اإلضاءة التحريضية
كلكف بالطبع ىذه اإلضاءة ىي نتيجة اإلضاءة األصمية  –بجانبي السرير أك شمعداف 

. التصكير المستحدثة بعيدان عف عدسة الكاميرا أثناء
mountain film  

سينمائي انتشر في العشرينيات كالثبلثينيات كلكف لـ  نمط: أفبلـ تسمؽ الجباؿ
( ليني رينفنستاىؿ)يتبؽ منو في أذىاننا اليـك سكل أنو كاف التربة التي تدربت فييا 

أكؿ أفبلميا  –حيث تألقت أكؿ األمر كنجمة سينمائية ثـ تحكلت بعدىا إلى مخرجة 
ليس سكل نمكذج رئيسي لنمط أفبلـ تسمؽ " الضكء األزرؽ"الذم حمؿ عنكاف  كمخرجة
( أرنكلد مانؾ)لكف المبتكر الحقيقي ألفبلـ تسمؽ الجباؿ ىك الدكتكر . الجباؿ

الذم كاف يعمؿ مدربان لمتزلج كدٌرب فريقان مف الفنييف الرياضييف ( ُْٕٗ-ُٖٖٗ)
إف أفبلـ تسمؽ . كأكثرىا خطكرة لتصكير بعض المناظر في أعمى مناطؽ جباؿ األلب

الجباؿ التي طرحت آنذاؾ كشكؿ بعيد عف السياسة لمترفيو يجمع بيف التشكيؽ كاإلثارة 
كالمناظر الطبيعية كالتماريف المفيدة في اليكاء الطمؽ أصبحت اآلف بنظر الجميع 

بشكؿ عاـ مقتطفات مختارة مف المشاعر النازية األصمية كذلؾ بفضؿ المبلحظات 
سكزاف )كصكالن إلى ( سيغفرايد كراساكر)تي أدلى بيا النقاد السينمائيكف بدءان مف اؿ

(. سكنتاغ
movie  

صفة كاسـ  movieإف كممة .  moving pictureاختصار مباشر لمصطمح 
أك  Movie. في مكاضع كثيرة filmكتعٌد مرادفان لكممة ( فيمـ)مألكؼ لمجميع بمعنى 

the movies ىيا بنا نذىب إلى السينما )"بشكؿ عاـ أك السينما  تعني إما األفبلـ/ 
the movies  )"/ أك السينما/ إنو يعمؿ في صناعة األفبلـ )"أك صناعة األفبلـ /

movies)" ؛movie buff  : أحد عشاؽ السينما؛movie director  : مخرج سينمائي؛
movie star  : ناؾ بعض لكف ق. كغيرىا مف المصطمحات أيضان .. نجـ سينمائي
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االختبلفات البسيطة في المعاني اإلضافية التي تكحييا الكممة عبلكة عمى معناىا 
فعمى سبيؿ المثاؿ، ما . األصمي، فإف المصطمحيف غير مرادفيف لبعضيما البعض

كمع أف مصطمح . ليا تصريؼ نحكم مختمؼ في أمريكا الشمالية movieتزاؿ كممة 
movie عالمي، إال أف البريطانييف ال يستسيغكف معركؼ كمفيـك عمى المستكل اؿ

كلعؿ كتابات . استعمالو في المحادثة كيميمكف إلى النطؽ بو مف باب المزاح أحيانان 
تبيف كيؼ يتبادؿ المصطمحاف األمكنة ( بكؿ فاسؿ)الناقد األدبي كالثقافي األمريكي 

ست سكل لي filmيتذمر بقكلو أف كممة ( فاسؿ)فنجد . لدل عبكر المحيط األطمسي
في المغة  filmكلكف مف الجدير بالذكر أف كممة . movieاسـ طناف لكممة 

اإلنكميزية البريطانية كممة عادية ال تمت بصمة إلى المغة الرنانة ال مف قريب كال 
يؿ المثاؿ يبدك فعمى سب. مف بعيد، بؿ إف حيادىا يضفي عمييا نكع مف الكقار

كػ ( ركبرت بريسكف)في حاؿ أشير إلى ، بؿ قميؿ االحتراـ، األمر غير مألكؼ
"movie director " نما استعماؿ لقب مع اسمو يدؿ عمى االحتراـ " film director"كا 

. كالكقار
لطالما كاف مكضكع المباقة كالذكؽ المتعمؽ بيذا المصطمح محٌط تساؤؿ منذ 
صياغتو، حيث كاف يظير ضمف أقكاس اقتباس صغيرة حيثما كرد في الصحؼ أك 

أنو مضطر لمتعامؿ مع ( كيمز. جي. إتش)كما شعر . ُُِٗجبلت بدءان مف عاـ الـ
مف الممكف لمبعض منا أف "عندما قاؿ  ُِٗٗىذا المصطمح بالطريقة ذاتيا عاـ 

لكف أمريكا ". السطحية التجارية التي شاىدناىا( movies)يغيب عف ذىنو األفبلـ 
ر أكثر مف بريطانيا حيث أسقطت الشمالية شعرت باالرتياح الستعماؿ ىذا االختصا

قبؿ نياية الحرب العالمية األكلى لتصبح كممة عادية شائعة  movieاألقكاس عف كممة 
ىذه الناحية : "قائبلن  ُُٖٗعاـ ( كارؿ ساندبرغ)كقد نٌكه . االستعماؿ دكف أم تحفظ

لو  تنيمر( movie)أعتقد بأف غريفيث كاف سيصنع منيا فيممان .. تحتكم عمى الدراما 
في مطالعة نقدية ( آدـ مارس جكنز)كمع ذلؾ فقد بيف الناقد .". دمكع المشاىديف 

إف التفسير ألبسط مجريات األمكر "فارقان تيكميان منصفان " تجديد شكىانؾ"تحت عنكاف 
بكؿ معنى ( film)ىك أف المخرج يدفع بالمادة المكجكدة بيف يديو كي تككف فيممان 

تسٌيره ( movie)فالفيمـ العادم (. movie)نمائي عادم الكممة كليس مجرد فيمـ سي
أما الفيمـ . دقيقة ََُالحبكة كيناسب نمطان سينمائيان معينان كال تزيد مدة عرضو عمى 

تككيف األفكار حكؿ الحياة كما أف طكلو ليس محددان بفترة إلى يسعى ؼ( film)الكامؿ 
كمف قبيؿ . ُٓٗٗشباط  ُٔم الصادرة ؼ" اإلندبندنت"مف صحيفة  ". –زمنية معينة
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المصادفة، ينٌكه قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية أيضان إلى كجكد تيجئة بديمة ليذا 
، لكنو لـ يستشيد سكل باستعماؿ كاحد كرد فيو مصطمح "movy"المصطمح كىي 

movy  بيت القمكب المحطمة"التي حممت عنكاف ( شك)نقبلن عما كرد في مسرحية "
 movy /ف تتحدث كما يفعؿ الرجاؿ، كليس كما يحدث في األفبلـ ينبغي أ( "ُُٗٗ)

 ."/
Movietone  

االسـ التجارم لنظاـ صكتي بارز كمتميز في : الصكتي" مكفيتكف"نظاـ 
في أكاخر العشرينيات حيث " فككس"األفبلـ السينمائية جرل تطكيره لصالح شركة 

مطرب "في فيمـ " رزكارف"الذم لجأت إليو شركة " فيتافكف"تفكؽ عمى نظاـ 
األقراص الصكتية بطريقة تعكزىا البراعة، " فيتافكف"حيث استعمؿ نظاـ " الجاز

بصرم شبيو بالطرؽ المتبعة في  –إلى أسمكب صكتي " مكفيتكف"بينما لجأ نظاـ 
في عددىا الصادر بتاريخ " ديمي إكسبرس"كقد أشارت صحيفة . زمننا الحاضر

المكفيتكف ىك ابتكار جديد يتمتع : "بقكلياإلى النظاـ الجديد  ُِٕٗآب  ِٕ
مف ناحية ثانية، كانت كممة ". باألساس التقني ذاتو الكارد في نظاـ فكنكفيمـ

ىي عنكاف الجريدة اإلخبارية السينمائية التي بدأت شركة " مكفيتكنز"أك " فكنكفيمـ"
اإلطار :  Movietone frame. ُِٕٗبعرضيا منذ شير تشريف األكؿ " فككس"
لصكتي المتعارؼ عميو في األفبلـ السينمائية بنسبة عرض كارتفاع لمصكرة ا

. ، كىي النسبة القياسية التي حددتيا األكاديمية السينمائية 4:3مقدارىا 
Moviola  

كما كاف كتعارؼ عميو لدل  Movieolaقمما ييشار إليو بتيجئة " )المكفيكال"
ز مشاىدة األفبلـ يعمؿ بكاسطة محرؾ االسـ التجارم لجيا(: استعماؿ الجياز سابقان 
يعرض ىذا الجياز بآليتو الخاصة شريط الفيمـ الميعرَّض بشكؿ . كيستعمؿ في المكنتاج

( Steenbeck" )ستينبؾ"عمكدم بدالن مف عرضو أفقيان كما ىك متعارؼ عميو في أجيزة 
يعكد . أك غيرىا مف أجيزة المكنتاج المسطحة التي تعمؿ بطريقة المشاىدة األفقية

تاريخ االقتباس األكؿ الذم أكرده قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية حكؿ استعماؿ جياز 
مف الجدير بالذكر . ُِٗٗالصادرة في شير نيساف " فكتكببلم"إلى مجمة " المكفيكال"

يمكف استعمالو لئلشارة إلى أم جياز مشاىدة مماثؿ، كجياز " مكفيكال"أف مصطمح 



 -302- 

ف العبلمة التجارية أك الشركة المصنعة بحيث يبدأ الحرؼ بصرؼ النظر ع" ستينبؾ"
(. M)كليس حرفان استيبلليان كبيران ( m)في ىذه الحالة صغيران  Moviolaاألكؿ مف كممة 

moving shot  

(. travelling shotك  dollyانظر : )لقطة متنقمة
MPAA  

Motion Picture Association of America ( األمريكيةالجمعية السينمائية :) الييئة
أك ختـ )التي تحدد تصنيؼ اإلصدارات السينمائية كتمنح بمكجبو الترخيص البلـز 

:  Hays Codeانظر . )لؤلفبلـ التي تحصؿ عمى المكافقة المطمكبة( MPAAقانكف 
( قانكف ىايس

MS  

(. Medium Shot" )لقطة متكسطة البعد"االختصار المتعارؼ عميو لمصطمح 
multicamera,  multicam  

لقطة مشيدية مصكَّرة (: متعدد؛ كثير) multusمصطمح مشتؽ مف البلتينية 
بكاميرا أك كاميرتيف في آف كاحد بحيث تتيح كؿ كاحدة منيما الفرصة ألخذ تشكيمة 

تعٌد ىذه الطريقة أيضان كإجراء يضمف تكفر العديد مف المقطات لدل . كاسعة مف المقطات
دان أك المشاىد التي يصعب تكرارىا، كمشيد االنفجار الضخـ تصكير األفبلـ المكمفة ج
طابعة متعددة ) multi-head printer؛ (ُْٗٗ" )االنفجار"في ميناء بكسطف في فيمـ 

 multi-imageطابعة تستطيع إنتاج أكثر مف نسخة كاحدة عف الفيمـ كؿ مرة؛ (: الرؤكس
( الشاشة المجزأة) split screenمرادؼ أك مرادؼ شبيو لمصطمح (: صكرة متعددة)

كالمقصكد بذلؾ الصكرة المعركضة عمى الشاشة كالمجزأة إلى مقطعيف أك ثبلثة مقاطع 
متباينة، لكف الشاشة المجزأة تتألؼ عمى كجو التحديد مف صكرتيف صغيرتيف فقط بينما 

يستعمؿ . يمكف لمصكرة المتعددة أف تحتكم عمى أم عدد مف الصكر يتجاكز الصكرتيف
لممخرج " ككدستكؾ"ألسمكب في أغمب األحياف في أفبلـ الحفبلت المكسيقية، كفيمـ ىذا ا

فعمى . ، أك إلظيار شخصيتيف تتبادالف الحديث عمى الياتؼ في آف كاحد(مايؾ كادليو)
مشيدان لصكر متعددة تبيف ( أكليفر ستكف)لممخرج " ككؿ ستريت"سبيؿ المثاؿ، يضـ فيمـ 

لبكرصة حيف تنتشر إشاعة عبر جميع المراكز المالية في الحركة المسعكرة في أسكاؽ ا
نكع : multi plane؛ (monopackانظر (: )فيمـ متعدد الطبقات) multi-layer filmأمريكا؛ 

يمكف تكليد ىذا . مف الرسـك المتحركة التي تكلد أثر إظيار األماكف باألبعاد الثبلثية
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يممكليد الشفافة المزكدة برسـك المؤثر البصرم بكاسطة تكديس عدد مف طبقات الس
لمناظر طبيعية أك ما شابو كذلؾ ضمف فكاصؿ زمنية تتراكب فييا الطبقات الكاحدة فكؽ 

( أكب آيكركس)ابتكر ىذا األسمكب . األخرل كمف ثـ تصكير ىذه الصكر المركبة
طبع (: تعريض متعدد) multiple exposureكاستعممتو ألكؿ مرة استكديكىات ديزني؛ 

تنفذ ىذه الطريقة إما بالتصكير أك بطبع . د لعدة صكر فكؽ بعضيا البعضمقصك
إما الطبع المتزامف لعدة صكر مف (: الطباعة المتعددة) multiple printingالفيمـ؛ 

نيجاتيؼ كاحد، أك طباعة فيمـ كاحد مف عدة نسخ نيجاتيؼ بيدؼ إنجاز التعريض 
تشير إلى ( ة ككادر أك إطارات متعددةطباع) multiple frame printingالمتعدد، لكف 

ثر المفاجئ في التصكير الفكتكغرافي األالطباعة المتكررة إلطار كاحد مف أجؿ تكليد 
الثابت الذم يحصؿ في الصكر المتحركة كذلؾ عف طريؽ طبع كادر كاحد مرات عديدة 

(freeze frame) ؛multiplex  :الن مف صالة سينما تحتكم عمى عدد مف قاعات العرض بد
صالة العرض الكبيرة الكاحدة السائدة قبؿ السبعينيات، لكف ركاد السينما المسنيف يمقتكف 

فكرة صاالت العرض المتعددة ضمف السينما الكاحدة ألنيا ال تبيت المتعة الرئيسية 
الحشد الكبير مف المشاىديف كالظبلـ الذم يشبو ظبلـ الكيكؼ )لمسينما فحسب 

نما ما تنطكم عميو فكرة الصاالت المتعددة في السينما الكاحدة مف كالشاشات الكاسعة، كا  
حٌد لبرامج العرض المثيرة كاالستسبلـ لما تمميو المصالح التجارية عمى العركض التي 

نظاـ لعرض الفيمـ عمى (: الشاشة المتعددة) multiscreenتناسب مصالحيا التجارية؛ 
اشتيف أك أكثر، كىي طريقة شبيية بعممية الشاشة يستعمؿ عدة آالت تصكير متزامنة كش

مف ( آبيؿ غانس)التي ابتكرىا ( بكليفيجف) Polyvisionالشاشة الثبلثية المعركفة باسـ 
، ككذلؾ األمر بالنسبة لصانع األفبلـ األسترالي الطميعي (ُِٕٗ" )نابميكف"أجؿ فيممو 
كما . ٕٔ الذم عيرض في معرض مكنتلاير" مصادر الطاقة"في فيممو ( دكف ليفي

لئلشارة إلى العممية التي تستخدـ أجيزة عرض " الشاشة المتعددة"ييستعمؿ مصطمح 
متعددة لتشكيؿ صكرة شاشة عريضة عمى شاشة كاحدة، كعممية العرض المعركفة باسـ 

الصكت (: تسجيؿ صكتي متعدد المسارات) multi-track sound؛ (Cinerama" )السينارما"
تـ التكصؿ إليو عف طريؽ استعماؿ مسارات أك قنكات صكتية العميؽ كالمعقد الذم م

. متعددة
“Murder Your Wife” brick  

" كيؼ تقتؿ زكجتؾ"قطعة آجٌر مزيفة اكتسبت ىذه التسمية نسبة إلى فيمـ 
(ُٗٔٓ .)



 -304- 

music  

فف ) musikeكاليكنانية  musicaكالبلتينية  musiqueكممة مشتقة مف الفرنسية 
إحدل اإلليات التسع الشقيقات المكاتي يحميف الغناء : فف الميٍكزيٌة: Muse(. )الميٍكزٌية

دخمت ىذه الكممة بمعناىا ( "المترجـ. "كالشعر كالفنكف كالعمـك في الميثكلكجيا اإلغريقية
تتألؼ المكسيقى المرافقة . الحديث إلى المغة اإلنكميزية منذ منتصؼ القرف الثالث عشر

( ِ)، أك (score)التسجيؿ المكسيقي ( ُ: )رئيسيفلؤلفبلـ الناطقة مف نكعيف 
المكسيقى التي تعٌد جزءان مف أحداث الفيمـ يقـك بعزفيا عمى الشاشة فرقة مكسيقية أك 

أكركسترا أك عازؼ منفرد أك مطرب كاحد أك مجمكعة مف المطربيف، أك تمؾ المكسيقى 
ة الكاميرا كالمكسيقى التي نسمعيا أحيانان في الفيمـ كيككف مصدرىا بعيدان عف عدس

الصادرة مف تمفزيكف أك مذياع في الفيمـ، أك المكسيقى الصادرة مف فرقة جكالة نسمع 
عزفيا مف الشارع المجاكر أثناء مشاىدتنا لمشيد معيف دكف انتقاؿ الكاميرا لتصكير 

ىذه الفرقة، كغيرىا مف المصادر التي نسمع صكتيا مكسيقاىا دكف رؤيتيا عمى 
المكسيقى ) source musicأك  direct musicطمؽ عمى ىذا النكع مف المكسيقى مي . الشاشة

بالطبع فإف األفبلـ االستعراضية تحاكؿ دائمان إخفاء (. المباشرة أك مكسيقى المصدر
معبر (: الجسر المكسيقي) music bridgeالفرؽ بيف ىذيف النمطيف المكسيقييف؛ 

قسـ ) music departmentىد كاآلخر سمسان؛ مكسيقي يساعد عمى جعؿ االنتقاؿ بيف المش
ذلؾ القسـ مف االستكديك المكمؼ بتمحيف المكسيقى أك شراء التسجيبلت (: المكسيقى

كما يتكلى قسـ المكسيقى في . المكسيقية أك تكفيرىا مف أجؿ األفبلـ قيد اإلنتاج
عداد جمسات التسجيؿ كغيرىا مف المو اـ ذات االستكديك ميمة استئجار العازفيف كا 

الفني الذم يتعاكف مع (: مكنتير المكسيقى) music mixerأك  music editorالصمة؛ 
الممحف كالمخرج في أغمب األحياف مف أجؿ مبلءمة التسجيبلت المكسيقية مع صكر 

. القناة الصكتية التي تحتكم عمى المكسيقى(: المسار المكسيقي) music trackالفيمـ؛ 
musical  

مع أف )مصطمح درج استعمالو منذ بداية القرف العشريف : راضيالفيمـ االستع
(. َُْٗك  ُّٖٗاألمثمة التي يستشيد بيا قامكس أكسفكرد يعكد تاريخيا إلى 

Musical  ىك االختصار المتعارؼ عميو عالميان لمداللة عمىmusical comedy 
سرح ، كىي عمؿ مسرحي ترفييي ظير عمى خشبة الـ(الككميديا االستعراضية)

األمريكي في ستينيات القرف التاسع عشر تقريبان، ثـ نقمتو السينما إلى شاشتيا عند 
كفي الحقيقة إف أكؿ فيمـ ناطؽ . تطكر تكنكلكجيا األصكات في األفبلـ السينمائية

20م –السينما الناطقة   
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(talkie ) مع أف ( ُِٕٗ" )مطرب الجاز"كاف فيممان استعراضيان كحمؿ عنكاف
كجكد عشر أغاني فقط في ذلؾ الفيمـ ال تخكلو كي  المحافظيف مف أىؿ الفف أكدكا بأف

فاالعتقاد السائد ىك أف عناصر الغناء كالرقص . يككف مصنفان كفيمـ استعراضي حقيقي
كالمناظر ينبغي أف تشكؿ األساس لمفيمـ االستعراضي كليس باالعتماد عمى النكاحي 

مت بصمة لممكسيقى الترفييية األخرل مف نشاطات تعمؿ عمى تزييف الفيمـ كلكف ال ت
كما اعتقد ىؤالء المحافظكف بأف األفبلـ األكبرالية البسيطة أك . أك االستعراض الفني

كفيمـ  –األفبلـ الغنائية المتنكعة الصادرة في أكاخر العشرينيات كأكائؿ الثبلثينيات  
( مكريس شكفاليير)كبطكلة ( إرنست لكبيتش)مف إخراج ( ُِٗٗ" )استعراض الحب"
كبناء عمى . غير جديرة بالتصنيؼ كأفبلـ استعراضية حقيقية ( -ماكدكنالد جانيت)ك

ىذه القكاعد الصارمة، فإف النمكذج الحقيقي األكؿ مف األفبلـ الغنية بالحكار كالغناء 
كىك الفيمـ الذم شكؿ البنية األساسية  ( –ُِٗٗ" )لحف بردكام"كالرقص معان ىك فيمـ 

كبمعزؿ عف . حياة الفنانيف الخاصة كراء الككاليس لمفيمـ االستعراضي الذم يتناكؿ
النقطة التي انطمقت منيا أصبلن األفبلـ االستعراضية إال أنيا سرعاف ما زاد حجـ 
طمكحيا لتتجاكز مجرد إعادة إنتاج األعماؿ المسرحية االستعراضية كالمجكء إلى 

ذلؾ عمى ثـ ازدىرت كتطكرت أشكاؿ متنكعة كمتميزة متفكقة ب. كسيط فني آخر
كمف الفنانيف الذم كانكا كراء ذلؾ االزدىار، تجدر اإلشارة . مصادر أم إنتاج مسرحي

الذم اعتمد عمى الترتيب اليذياني ( باسبي بيركمي)إلى مصمـ الرقصات البارككي 
كالمشكالي لؤلطراؼ كالجذع المصكَّرة بكاميرا كاحدة تتحرؾ برشاقة مع تمؾ األعضاء 

الشارع الثاني "، كفيمـ "كارنر برذرز"شكؿ أركع إصدارات شركة الراقصة، األمر الذم 
كغيرىا مف األفبلـ ( ُّّٗ" )ُّّٗالمنقبكف عف ذىب "ك( ُّّٗ" )كاألربعيف

كقد أشار بعض المعمقيف بأف الفيمـ االستعراضي، سكية مع . الصادرة فيما بعد أيضان 
تسبيا فف السينما األمريكية أفبلـ رعاة البقر األمريكي، كانت مف أىـ العطايا التي اؾ

كلعؿ النقطة األخيرة المشار إلييا آنفان غير قابمة لمنقاش بما أف معظـ . في ىكليككد
األفبلـ الكبلسيكية التابعة ليذا النمط السينمائي قد جرل صنعيا عمى يد ىكليككد في 

ة كالخمسينيات عندما أصبحت التكاليؼ الزائدة لصناع َُّٗالفترة الممتدة بيف 
األفبلـ االستعراضية كتناقص عدد مشاىدييا سببان في إحجاـ االستكديكىات عف قبكؿ 

كمف األفبلـ االستعراضية التي شكمت عممان مف معالـ الشاشة الذىبية في . إنتاجيا
بما فييا  MGMالتي صنعيا لصالح ( فنسنت منيممي)زمنيا تجدر اإلشارة إلى أفبلـ 
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عربة "ك( ُُٓٗ" )مكاطف أمريكي في باريس"ك (ُْْٗ" )قابمني في سانت لكيس"
التي صنعيا بالتعاكف ( ستانمي دكنف)كىناؾ أيضان أفبلـ (. ُّٓٗ" )الفرقة المكسيقية

أما مف (. ُِٓٗ" )غناء تحت المطر"ك( ُْٗٗ"  )في البمدة(: "جيف كيمي)مع 
( ُْٓٗ" )سبع عرائس لسبعة أشقاء"بمفرده، نذكر ( دكنف)األفبلـ التي صنعيا 

( ُْٖٗ" )إجازة صيفية( "ركبف مامكلياف)؛ كأفبلـ المخرج (ُٔٓٗ" )الكجو المرح"ك
( فريد آستير)، عبلكة عمى أفبلـ متنكعة مف بطكلة (ُٔٓٗ" )جكارب حريرية"ك
( ُّٓٗ" )القبعة"ك( ُّّٗ" )اليبكط في ريك"كاف مف أبرزىا ( غينغر ركجرز)ك
رل عف بعض األفبلـ كمف األمثمة األخ(. ُٔٓٗ" )زمف رقصة السكينغ"ك

االستعراضية التي خرقت القكاعد المتعارؼ عمييا في نكعية ىذا النمط السينمائي نذكر 
كفي بداية الستينيات (. فيكتكر فميمنغ)مف إخراج ( ُّٗٗ" )ساحر أكز"أيضان 

أصبحت تكاليؼ تصكير األفبلـ االستعراضية مرىقة مما حصر األفبلـ التي شقت 
تمؾ األفبلـ التي ارتكزت عمى تسجيبلت مكسيقية مكجكدة بالفعمي طريقيا إلى اإلنتاج 

: باألصؿ كاستطاع عدد منيا تحقيؽ إيرادات ممتازة عمى شباؾ التذاكر نذكر منيا
" صكت المكسيقى"ك( ُْٔٗ" )سيدتي الجميمة"ك( ُُٔٗ" )قصة الجانب الغربي"
مف اإلخفاقات  كفي نياية العقد السادس مف القرف العشريف أدت سمسمة(. ُٓٔٗ)

المالية كالفنية إلى اإلجياز عمى نمط األفبلـ االستعراضية بشكؿ نيائي، ككاف مف أىـ 
!" نجـ : "اإلصدارات قبؿ اإلعبلف غير المباشر عف نياية الفيمـ االستعراضي

كمع ذلؾ فقد قاـ (. ُٕٔٗ" )الدكتكر دكليتؿ"ك( ُٗٔٗ" )لٌكف عربتؾ"ك( ُٖٔٗ)
ف بمحاكالت مثيرة لبلىتماـ إلحياء نمط الفيمـ االستعراضي بعض المخرجيف األمريكيي

مف إخراج ( ُٕٗٗ" )كؿ ىذا الجاز"كفيمـ ( ُِٕٗ" )كباريو"كاف مف أبرزىا فيمـ 
( ركبرت ألتماف)لممخرج ( ُٕٓٗ" )ناشفيؿ"، كفيمـ (بكب فكس)مصمـ الرقصات 

فرانسيس فكرد )، كفيممي المخرج (مارتف سككرسيزم)لػ ( ُٕٕٗ" )نيكيكرؾ نيكيكرؾ"ك
كبالرغـ مف أف فيمـ (. ُْٖٗ" )نادم القطف"ك( ُِٖٗ" )كاحد مف القمب( "ككبكال

حققا فكز اآلماؿ ( ككبكال)انتيى بخسارة مالية فادحة، إال أف فيممي " كاحد مف القمب"
" قكس قزح فينياف"السيما في فيممو األكؿ ( ككبكال)عمى التجارب المريرة التي مٌر بيا 

لقد تزامف انحدار نمط . ذم أخفؽ عمى الصعيديف التجارم كالجماىيرماؿ( ُٗٔٗ)
كفركعيا التي ال تعد كال " الركؾ أند ركؿ"األفبلـ االستعراضية مع صعكد مكسيقى 

كيمكف القكؿ بأف عددان قميبلن فقط مف األفبلـ التي استخدمت مكسيقى الركؾ . تحصى
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إلفس )رصدت حياة المغني الشيير بدءان مف األفبلـ التي  –كعازفي الركؾ أيضان 
الرائع ( ديفيد بايرف)كصكالن إلى فيمـ  ُٗٔٗك  ُٔٓٗفي الفترة الممتدة بيف ( بريسمي

ينبغي النظر إلييا عمى أنيا أفبلـ استعراضية بكؿ معنى  ( –ُٖٔٗ" )قصص حقيقية"
(. أفبلـ الركؾ: rock filmsانظر )الكممة 

قط مف األفبلـ االستعراضية التي جرل مف الجدير بالذكر أف عددان قميبلن ؼ
صنعيا خارج الكاليات المتحدة نافست بالفعؿ إنتاجات ىكليككد مف حيث اإلبداع 

كالشعبية التي حازت عمييا مع أف السينما الفرنسية أنتجت حفنة مف المنكعات الشعرية 
كأفبلـ ( يررينيو كؿ)لممخرج ( ُِّٗ" )الحرية لنا"السينمائية، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ 

الذم كاف حكاره غنائيان بالكامؿ، ( ُْٔٗ" )مظبلت شيربكرغ( "جاؾ ديمي)المخرج 
عف إعجابو الكبير ( ديمي)كىك الفيمـ لذم عٌبر فيو  ( –ُٕٔٗ" )آنسات ركشفكرت"ك

بأفبلـ ىكليككد االستعراضية مف خبلؿ إسناد دكر البطكلة في أحد أفبلمو لتمثؿ 
مثمة األخرل عف األفبلـ االستعراضية الناجحة التي كمف األ(. جيف كيمي)شخصية 

( جاف لكؾ غكدار)لممخرج ( ُُٔٗ" )المرأة ىي المرأة"جرل صنعيا في أكركبا فيمـ 
إجبلالن ( غكدار)الذم تحدل فيو مكاصفات الفيمـ االستعراضي كمع ذلؾ شكؿ فيمـ 

قد خيـ السككف أما في بريطانيا ؼ. االستعراضية MGMغريبان مف نكعو ألفبلـ شركة 
الحذر عمى صناعة األفبلـ االستعراضية باستثناء بعض المحاكالت الناجحة عمى 

مع فرقة ( ريتشارد ليستر)الصعيديف الفني كالتجارم، السيما األفبلـ التي صنعيا 
، كىما فيمماف يمكف النظر إلييا كأفبلـ "النجدة"ك" ليمة يـك شاؽ"كفيممي " البيتمز"

مف األفبلـ االستعراضية البريطانية التي حازت عمى . فبلـ ركؾاستعراضية كليس كأ
( ُّْٗ" )غٌنكا بينما نتابع طريقنا"شعبية كاسعة في زمنيا، تجدر اإلشارة إلى فيمـ 

مف ( ُّْٗ" )الصبا الدائـ"، كفيمـ (غرايسي فيمدز)الذم أظير المكاىب الغنائية لػ 
كما ظيرت (. جكرج فكرمبي)بطكلة  (ُّٓٗ" )ببل حدكد"كفيمـ ( جيسي ماثيكز)بطكلة 

مف تأليؼ ( ُٖٔٗ" )أكليفر"بعض األفبلـ المقتبسة عف عركض مسرحية كمنيا فيمـ 
خراج ( اليكنؿ بارت) كفيمـ ( كيف رسؿ)لممخرج ( ُُٕٗ" )العاشؽ"، ك(كاركؿ ريد)كا 
، إال أف ذلؾ الفيمـ "ذا ىكك"المأخكذ عف أكبرا ركؾ مف أداء فرقة ( ُٕٓٗ" )تكمي"

( ُٕٗٗ" )خدعة الركؾ أند ركؿ الكبرل"محرجان كمخزيان بكؿ معنى الكممة، كفيمـ  كاف
، كفيمـ (المسدسات الجنسية) Sex Pistolsالذم يصكر فرقة ( جكلياف تمبؿ)لممخرج 

لـ تنزع صناعة السينما البريطانية إلى  فكلكف إ(. ُٖٔٗ" )مبتدئيف بكؿ معنى الكممة"
عراضية، فقد أفرز التمفزيكف البريطاني مكىبة استثنائية التفكؽ في إنتاج األفبلـ االست
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كاحدة عمى األقؿ تجسدت في أعماؿ رائعة مبنية عمى ذلؾ االستنكار الذاكم لنمط 
، (دينيس بكتر)الفيمـ االستعراضي حيث تمثمت تمؾ المكىبة في المؤلؼ المسرحي 

ل فيمـ أمريكي لـ ثـ نقمت ىذه السمسمة إؿ( ُٖٕٗ" )بنسات مف السماء"مؤلؼ سمسمة 
(. ُُٖٗ( )ستيؼ مارتف)كبطكلة ( ىربرت ركس)ييكتب لو النجاح كىك مف إخراج 

التحرم "ك( ُّٗٗ" )أحمر شفاه عمى ياقتؾ"المتميزة فيمـ ( بكتر)كما ضمت أعماؿ 
. عمى اإلطبلؽ( بكتر)الذم كاف أركع أعماؿ ( ُٖٔٗ" )المغني

mute  

متحدة لئلشارة إلى نيجاتيؼ الفيمـ مصطمح مستخدـ بشكؿ رئيس في المممكة اؿ
. عمى تسجيؿ صكتي مً أك نسخة الفيمـ المطبكعة التي ال تحتك

Mutograph,  Mutoscope  

األسماء التجارية لجيازيف ييقاؿ بأف مخترعيما ": ميكتكسككب"ك" ميكتكغراؼ"
ظير ىذاف (. ديكسكف. إؿ. كي. دبميك)كيدعى ( إديسكف)كاف مكظفان سابقان لدل 

كما يشبو ىذاف الجيازاف . ازاف قبيؿ ظيكر تكنكلكجيا السينما بفترة كجيزة جدان الجو
" العمـك األمريكية"كبناء عمى ما نشر في مجمة (. إديسكف)الذم اخترعو " الكينتسككب"

" الميكتكسككب"ك" الميكتكغراؼ"فإف  ُٕٖٗنيساف  ُٕفي عددىا الصادر بتاريخ 
فاآللة التي تػيمتقط بيا الصكر األصمية ( .. سمرىيرماف كا)جيازاف مف ابتكار السيد 

تغيير "ف عمى مالتي تتبع تقريبان الكممتيف البلتينية كاليكنانية الدالت" الميكتكغراؼ"ىي 
ييستعمؿ في " الميكتكغراؼ"كاف "(. يغير؛ يبٌدؿ"بالبلتينية يعني  mutareفعؿ " )الصكر

البكصة، ثـ تكضع  ْ/ّ ك ِ× ِاس التقاط سمسمة مف الصكر الفكتكغرافية الثابتة قي
. المكضكع أماـ تمؾ الصكر " –الميكتكسككب" " –صندكؽ الفرجة"ىذه الصكر داخؿ 

يضع المتفرج قطعة نقدية صغيرة ثـ ينظر مف خبلؿ شؽ في صندكؽ الفرجة أك 
كيدٌكر مقبض الجياز ليقمٌػب ىذه الصكر الفكتكغرافية بسرعة كافية ( صندكؽ الدنيا)

التي تأسست  –األمريكية " ميكتكغراؼ" ثـ طكرت شركة. ل أثر الحركةكي يحصؿ عؿ
يمكف القكؿ ". يكغراؼاالب"شكبلن سينمائيان حقيقيان مف خبلؿ ابتكار جياز   –ُٖٓٗعاـ 
الذم ( جكزيؼ جيفرسكف)الممثؿ : قد صنع أكؿ نجـ سينمائي" الميكتكسككب"بأف 

القصيرة مف مسرحيتو " كتكسككبيةالمي"كقؼ أماـ الكاميرا مف أجؿ بعض المقتطفات 
الذم تناكؿ مباراة مبلكمة عاـ " الميكتكسككب"أما فيمـ ". ريب فاف كينكؿ"الناجحة جدان 

-ُْٕٖ( )بيممي بيتزر)قد جرل تصكيره في أضكاء اصطناعية عمى يد  ُٕٖٗ
. دبميك. دم)الذم نذكره اليـك لعممو الرائد كمصكر سينمائي متميز في أفبلـ ( ُْْٗ
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مكانتو في أكاخر " الميكتكسككب"استرجع . ُِْٗك  َُٖٗالصادرة بيف ( فيثغرم
بالمناكرة ( دكغبلس كركمكيؿ)األربعينيات عندما بدأ صانع األفبلـ التجريبية األمريكي 

نشاطو كعٌدؿ ( كركككيؿ)، كما تابع "الميكتكغراؼ"عمى االحتماالت القائمة في 
ذلؾ  بكاسطةالتجريدية التي يمكف مشاىدتيا  التصميـ األصمي كصنع عددان مف األفبلـ

. الجياز
Mutual Film Corporation  

شركة إنتاج سينمائي أمريكية قديمة تأسست : "ميكتشكاؿ فيمـ ككربكريشف"شركة 
، لكنيا ما تزاؿ عالقة في األذىاف ألعماليا الككميدية السينمائية التي نفذىا ُُِٗعاـ 

، باإلضافة إلى إنتاج عدد مف أفضؿ أفبلـ "كفكيست"فرع الشركة المعركؼ باسـ 
" ميكتشكاؿ"بعد سمسمة طكيمة كشائكة مف تاريخ اندماج شركة . اليزلية( شارلي شابمف)

مع غيرىا مف شركات اإلنتاج السينمائي، أصبحت في نياية المطاؼ ميمكان لشركة 
RKO .

Mylar  

لبلستعماؿ كأساس " دكبكف"مادة ببلستيكية متينة طكرتيا شركة ": المايمر"
كصؿ أفبلـ التصكير مع بعضيا في :  Mylar splice. لمشرائط السمعية كشرائط الفيديك

لبلصؽ بدالن مف االببلستيكي " مايمر"طباعة مسكدة الفيمـ عف طريؽ استعماؿ شريط 
. المجكء إلى البلصؽ العادم

mystery film  

أك الظركؼ الغامضة أم فيمـ يتناكؿ كشؼ بعض األحداث : األفبلـ الغامضة
يضـ ىذا النمط السينمائي بشكؿ عاـ أفبلـ اإلثارة . كالتحقيؽ فييا كحٌؿ خفاياىا

كالتشكيؽ كاألفبلـ البكليسية، كما ييستعمؿ المصطمح ذاتو مع أفبلـ الخياؿ العممي 
 .كأفبلـ الرعب
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Nagra 

جكدة االسـ التجارم لمسجؿ صكتي صغير عالي اؿ: الصكتي" ناغرا"مسجؿ 
يستعممو صانعك األفبلـ عمى نطاؽ كاسع في ( ستيفاف ككدسمسكي)قاـ بتطكيره 

يستعمؿ ىذا المسجؿ شريطان مؤلفان مف بكرتيف قياس ثبلثة أرباع . مختمؼ أنحاء العالـ
كاف أحد العكامؿ التقنية التي ساعدت صناعة " الناغرا"إف ابتكار مسجؿ . البكصة
اخؿ االستكديك كتتجمى أىميتو في أفضؿ صكرىا في التحرر مف العمؿ د عمىاألفبلـ 
".  السينما المباشرة"ك" الحقيقةسينما "تطكر 

narration  

بالفرنسية السائدة في القرنيف  narrationكممة مف مصطمح مشتؽ : السرد
بالبلتينية كالمصٌرؼ مف فعؿ  narration-emالثاني عشر كالثالث عشر، كمف اسـ 

narrare (يركم؛ يسرد) . دخمت ىذه الكممة إلى المغة اإلنكميزية بتيجئات مختمفة
ظيرت منذ القرف ( سردٍ ) narrationلكف معظـ المعاني الحديثة المتعمقة بكممة 

القصص يتطمب كصفان لمغامرات العالـ ( narracion)إف ترتيب سرٍد : "الرابع عشر
ييعٌد " السردٍ "ف أما في مجاؿ السينما، فإ(. َُْٓ-ُِّْ( )ىيغدف) " –كمو أيضان 

صكت الراكم المسجػَّؿ مع أحداث الفيمـ دكف ظيكر ) voice-overبديبلن لمصطمح 
. غالبان ما تؤدم الشخصية الرئيسية في الفيمـ عممية السرد –صكرتو عمى الشاشة 

إف سرد األحداث بمساف الراكم ىك أسمكب متبع في بعض األفبلـ الركائية الطكيمة 
أحداث الفيمـ أك في بعض المحظات الميمة، كبداية الفيمـ كيككف ذلؾ إما طكاؿ 

غركب شمس "فعمى سبيؿ المثاؿ، نجد بأف سرد األحداث في فيمـ . كخاتمتو
األفكار اإلجرامية التي " )قمكب طيبة كأكاليؿ الزىر"تنطؽ بو جثة؛ فيمـ " بكلفارد

؛ "(داسككيف"بمنتيى اليدكء عندما يقـك بإبادة عائمة " دينيس برايس"ينطؽ بيا 
الذكريات االسترجاعية التيكمية التي يسردىا البطؿ اليمجي " )البرتقالة اآللية

، التي "نادسات"الذم يتحدث بمغة عامية خاصة بالمراىقيف تدعى لغة " أليكس"
باالعتماد عمى الكثير مف المفردات الركسية؛ " أنتكني بيرغس"ابتدعيا الركائي 

لمناجاة  الداخمية أك صفحات مف المفكرة الذم يمثؿ ا" )سائؽ التاكسي"
كيبلرد "تأمبلت " )القيامة اآلف"؛ "ترافيس بيكؿ"االستحكاذية التي كتبيا بطؿ الفيمـ 

كفي فيمـ . كغيرىا مف األفبلـ المشابية" طمقة بغبلؼ معدني"؛ (أثناء عبكره النير
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بو  نجد بأف السرد الذم تنطؽ( سككرسيزم)لممخرج ( ُّٗٗ" )عصر البراءة"
كبشكؿ عاـ فإف السرد أك (. إيديث كارتكف)يمثؿ صكت المؤلفة ( جكاف ككدككرد)

التعميؽ ليس سكل أحد مككنات األفبلـ التسجيمية كليس األفبلـ الركائية الطكيمة 
ألنو الكسيمة التي ترشد المشاىديف مف خبلؿ استعراض خبلصة الفيمـ أك تزكيد 

كقد لجأ عدد مف صانعي . بكسيمة أخرل المعمكمات التي يصعب نقميا لممشاىديف
: األفبلـ التسجيمية أك شبو التسجيمية إلى استعماؿ عنصر السرد بطرؽ أكثر تعقيدان 

كما ىك الحاؿ في  –طرح التساؤالت حكؿ كضع الصكر المعركضة عمى الشاشة 
أك استحداث نكع مف الشخصيات  ( –كريس ماركر)لممخرج " آخر البمشفييف"فيمـ 

كفيمـ  –يكية غير المرئية التي تتأمؿ في األحداث المعركضة عمى الشاشة الدرامات
نص يحتكم (: سيناريك السرد) Narration script(. بارتيؾ كيمكر)لممخرج " لندف"

عادة عمى الكممات المسجمة المضافة إلى الصكر دكف عرض صكرة الراكم مف 
شارة إلى المكاضع التي يحصؿ فييا السرد في أح داث الفيمـ مف جية جية، كا 

الشخصية أك الممثؿ الذم ينطؽ بالتسجيؿ الصكتي (: الراكم) narratorأخرل؛ 
. المضاؼ إلى صكر الفيمـ دكف عرض صكرة صاحب الصكت عمى الشاشة

narrative film  

فيمـ تقميدم في سرد القصص سكاء كاف فيممان دراماتيكيان أ ك تسجيميان بعكس 
. دة التي تميز السينما الطميعيةاألفبلـ الشعرية أك المجر

Narrow - gauge film  

ممـ  ّٓمف عيار أقؿ مف  تككفكؿ األفبلـ التي : فيمـ تصكير ذك عيار محدكد
ممـ  ٖممـ ك  ُٔكما ىك متعارؼ عميو في صناعة األفبلـ الركائية كخصكصان عيار 

.  ٖ-أك سكبر
National Board of Review  

أمريكية مخصصة لدعـ كمساندة األعماؿ السينمائية ىيئة : مجمس النقد القكمي
كبناء عمى ىذا االعتقاد، فإف . التي يعتقد المجمس بأنيا تتمتع بمكاصفات جمالية عالية

تأسس مجمس النقد (. غريفيث. دبميك. دم)المجمس يعقد حفبلن سنكيان لتكزيع جكائز 
بالرغـ ". ابة السينمائيةالمجمس القكمي لمرؽ"تحت اسـ  َُٗٗالقكمي في نيكيكرؾ عاـ 

مف اسـ المجمس الذم يثير التحفظ، إال أنو شكؿ ىيئة تمتعت بمبادئ كقيـ متحررة 
كحصمت عمى مساندة صناعة األفبلـ بما أف المجمس كٌرس جٌؿ نشاطو لتفريغ نظاـ 
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بٌدؿ المجمس  ُُِٗكفي عاـ . الرقابة الحككمية عمى األفبلـ مف محتكاه المتشدد
كذلؾ بعد قانكف ترخيص " مجمس النقد القكمي"يصبح معركفان باسـ اسمو كميامو ؿ

. األفبلـ الصادر في كالية نيكيكرؾ
National Film Archive  

األرشيؼ السينمائي الرئيسي في المممكة المتحدة : األرشيؼ السينمائي القكمي
المكتبة السينمائية "باسـ ( إرنست ليندغرف)تحت رعاية  ُّٓٗالذم تأسس عاـ 

مف المعركؼ أيضان أف . التي تعٌد فرعان مف المعيد السينمائي البريطاني" القكمية
يعرضاف في ( MOMI" )متحؼ الصكر المتحركة"ك( NFT" )المسرح السينمائي القكمي"

نفائس "أغمب األحياف أفبلمان مف مجمكعة تحمؿ عنكانان لسمسمة سينمائية معركفة باسـ 
". مف األرشيؼ السينمائي

National Film Theatre (NFT)  

الذم " تيميكينما"مبنى المسرح المعركؼ أيضان باسـ : المسرح السينمائي القكمي
أسسو المعيد السينمائي البريطاني عمى الضفة الجنكبية مف نير التايمز كالذم ييعٌد 

، ثـ قاـ المعيد بإعادة بناء ُُٓٗإحدل ثمار الميرجاف السينمائي البريطاني لعاـ 
 repertoryكمع االنييار الكامؿ لنظاـ . مسرح بالشكؿ الذم نعرفو في اليـكذلؾ اؿ

cinema (سينما الذخائر التي تقدـ عركضان متعددة في مكسـ كاحد ) في بريطانيا عبر
العقديف المنصرميف، فإف المسرح السينمائي القكمي يظؿ أحد أندر األمكنة التي 

أم فيمـ خارج نطاؽ الصالة السينمائية التي تعرض األعماؿ السينمائية الكبلسيكية أك 
.  تضـ عددان مف قاعات العرض بدالن مف مبدأ الصالة الكبيرة الكاحدة

NATO  

االتحاد ) .American National Association of Theatre Owners, Incاختصار 
ان ، عممان بأف ىذا االختصار قد يسبب أحيانان نكع(القكمي األمريكي ألصحاب المسارح

(.  NATO)مف اإلرباؾ بسبب تماثمو مع اختصار حمؼ الناتك العسكرم 
naturalism  

بالرغـ مف التاريخ المعقد ليذا المصطمح بالنظر إلى ما : الطبيعية الكاقعية
ينطكم عميو مف معنى في المذىب الطبيعي، إال أف استعمالو في المجاؿ 

" األسمكبية"عكس ( realism" )الكاقعية"السينمائي يشير عمكمان إلى مرادؼ 
(stylisation .) كالمقصكد بذلؾ أف المصطمح ييطبؽ عمى األفبلـ أك عمى مشاىد
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ضمف األفبلـ المصكرة دكف المجكء إلى الكسائؿ االصطناعية كاإلضاءة 
كالمكنتاج كتصميـ الديككر كأسمكب التمثيؿ كغيرىا مف العناصر التي ستجعؿ 

ىتماـ كدراماتيكية كطريفة كمغرية بشكؿ أكبر مما األفعاؿ البشرية تبدك مثيرة لبل
كفي أغمب األحياف يشير ىذا . لك أضيفت عمييا تمؾ الزخارؼ االصطناعية

المصطمح إلى األفبلـ التي تحذك حذك األدباء الكاقعييف ممف برزكا عمى الساحة 
الذم ( إميؿ زكال)في أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف، أمثاؿ 

تيريز "ساىـ في نشر ذلؾ المصطمح عف طريؽ مقدمتو التي حممت عنكاف 
كبشكؿ مكجز، فإف (. naturaliste" )طبيعي كاقعي"حيث كصؼ نفسو بأنو " راكاف

ىي مدرسة في التأليؼ األدبي تتفاخر ( زكال)الكاقعية األدبية المنتمية لكاقعية 
( داركيف)أك بأخرل مف شبو عممي، كىك أسمكب مستميـ بطريقة  بباتباعيا أسمك

يؤكد ىذا المذىب عمى أف الكجكد البشرم خاضع لسيطرة البيئة (. ككمت)ك
المحيطة بو كالصفات المكرثة أكثر مف انتمائو إلى الركح الحٌرة كىذا ما يجعؿ 

مقكمات الكاقعية الطبيعية تبدك خشنة كدنيئة أحيانان، كما يجعؿ مزاجيتيا أك جكىا 
األدبية قد نقمت إلى ( زكال)كفي الحقيقة إف أعماؿ . كحشان العاـ يبدك كئيبان ـك

عاـ ( جاف رينكار)الذم صنعو " الكحش البشرم"كفيمـ  –السينما مرات عديدة 
كلعؿ أشير أفبلـ . ُْٓٗفي ( فريتز النغ)لممخرج " رغبة بشرية"كفيمـ  ُّٖٗ

إيريؾ )نعو الذم ص" الجشع" المحٌرفةالكاقعية الطبيعية ىك الممحمة السينمائية 
(. فرانؾ نكريس)لؤلديب " ماكتيغ"اقتباسان عف ركاية ( فكف ستركىيـ

natural lighting  

الضكء الصادر عف الشمس أك القمر أك السطكح العاكسة : اإلضاءة الطبيعية
أك ذلؾ الضكء الصادر عف الشمكع أك الحرائؽ أك ما شابو، بعكس اإلضاءة التي 

: available lightانظر . )ات اإلضاءة االصطناعيةيمكف التحكـ بيا عف طريؽ معد
( الضكء المكجكد أك المتكفر

natural wipe  

إلى أحد المؤثرات البصرية في ( wipe)يشير مصطمح : اإلزاحة الطبيعية
االنتقاؿ مف مشيد إلى آخر عف طريؽ إزاحة الصكرة بصكرة أخرل إما أفقيان أك عمكديان 

 natural)أما مؤثر اإلزاحة الطبيعية . ة الطابعة البصريةكيتـ تكليد ىذا المؤثر بكساط

wipe ) يتـ تكليده بالحركة الحية كليس عف طريؽ طبع الفيمـ كيتـ تحقيؽ ذلؾ إما
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بمركر شخص أك جسـ ما عمى نحك سريع أماـ الكاميرا لحجب المشيد األكؿ عف 
. الشاشة كي يتيح ظيكر المشيد الثاني

natural film  

أفبلـ تسجيمية عف الحياة النباتية أك الحيكانية أك غيرىا مف : عةأفبلـ الطبي
( ديفيد أتنبكرك)مظاىر عالـ الطبيعة، كسمسمة الحياة البرية الشييرة التي قدميا 

أما في مجاؿ السينما، تجدر ". الحياة عمى كككب األرض"بعنكاف  BBCلتمفزيكف 
آرف )لممخرج ( ُّٓٗ" )امرة الكبرلالمغ"اإلشارة إلى الفيمـ الركائي السكيدم الرائع 

عف أسماؾ القرش ( ُُٕٗ" )مياه زرقاء كمكت أبيض"كالفيمـ األمريكي ( سكسدكرؼ
. الحقيقية

NC17  

ألطفاؿ دكف محظكر عمى ا) No Children under 17 years of ageاختصار عبارة 
تحتكم  ، كىك التصنيؼ األمريكي الذم ظير مؤخران لؤلفبلـ التي(سف السابعة عشرة

عمى مشاىد جنسية مثيرة لكنيا ليست أفبلمان إباحية كاممة، لذلؾ فإف تمؾ األفبلـ تػيدرج 
( ratingانظر (. )X)عادة ضمف فئة 

ND  

 Neutral Density(: ِ)؛ أك (عسير الكصؼ) nondescript(: ُ)اختصار إما 

Filter (مرشح تكثيؼ حيادم المكف ) في التعريض كىك مرشح يكلد انخفاضان متساكيان
. كالتبايف دكف تشكيو تكازف األلكاف

negative  

بالمغة الفرنسية السائدة في القرف الثالث   negatifكممة مشتقة مف : نيجاتيؼ
 negareجذر اسـ المفعكؿ لفعؿ ) -negatمف   negativ-usعشر، أك مف البلتينية 

مر السمبي فقد دخؿ أما المعنى الذم ينطكم عمى الحظر أك المنع أك األ" (. ينكر"
يعكد تاريخ االقتباس األكؿ لممعنى . إلى المغة اإلنكميزية في القرف الرابع عشر

كذلؾ حسبما كرد في قامكس أكسفكرد  ُّٖٓإلى عاـ " نيجاتيؼ"الفكتكغرافي لكممة 
فيمـ يحتكم عمى ( ُ: )يعني عادة" نيجاتيؼ"أما في السينما فمصطمح . لمغة اإلنكميزية
لممشيد الذم جرل تصكيره، كالمقصكد بذلؾ حالة الفيمـ بعد تعريضو  صكرة معككسة

فيمـ غير معٌرض أك غير ( ِ)؛ المظيرةكمعالجتو كي يككف جاىزان لطبع الصكر 
(. نيجاتيؼ) سالبةأم صكرة ( ّ)؛ ( raw stockفيمـ التصكير الخاـ )معالج كيميائيان 
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كمفة ) negative :"negative cost"مف المصطمحات المقترنة مع كممة 
المبمغ اإلجمالي لمنفقات المترتبة عمى نقؿ العمؿ إلى حٌيز اإلنتاج (: النيجاتيؼ

بحيث يككف المكنتاج النيائي لمنيجاتيؼ جاىزان، كبالطبع فإف ىذه النفقات ال تتضمف 
التكاليؼ المرتفعة البلزمة إلعداد النسخ المطبكعة مف الفيمـ بغرض العرض 

 negative matchingأك  negative cuttingالتكزيع أك عرض الفيمـ؛ كتكاليؼ الدعاية ك
العممية التي تحدث بعد إنجاز المكنتاج كتتألؼ (: حذؼ مف النيجاتيؼ أك مطابقتو)

األرقـ باستخداـ ( work print)مف مطابقة النيجاتيؼ مع مسكدة الفيمـ المطبكعة 
تيدؼ ىذه العممية (. edge numbers)أك أرقاـ حكاؼ الفيمـ ( key numbers)دليمية اؿ

ٍز باستخداـ المقاطع التي  إلى إنتاج نسخة نيجاتيؼ نظيفة كسميمة عف الفيمـ المينجى
. تحتكم عمى الخدكش كالمستيمكة نتيجة تكرار تنفيذ المكنتاج كي تككف بمثابة الدليؿ

 neg cutterأك  negative cutterأك ( editor)يتكلى تنفيذ ىذه الميمة إما المكنتير 
 key)مرادؼ آخر لمصطمح األرقاـ الدليمية :  negative numbers؛ (قاطع النيجاتيؼ)

numbers ) أك أرقاـ الحكاؼ(edge numbers) ؛negative perforation ( ثقكب
 negativeممـ؛  ّٓالفتحات المسننة المستطيمة المكجكدة عمى نيجاتيؼ (: النيجاتيؼ

splice (كصؿ النيجاتيؼ :)ط الذم يتـ فيو كصؿ شريطيف مف النيجاتيؼ عمى الخ
نحك متقارب مما يجعؿ النيجاتيؼ المكصكؿ أقؿ سبلمة أك أمنان مف كصؿ شريط 

الفيمـ المكجب ألنو ال يمٌر عبر حاالت الشٌد الذم يحصؿ في جياز عرض األفبلـ 
. عمى الشاشة

negative pick - up  

ؿ إنتاج األفبلـ كيشير إلى مصطمح شائع في مجاؿ تمكم: شراء النيجاتيؼ
الصفقة المبرمة بيف شركة التكزيع أك االستكديك مف جية، كالمنتج مف جية 

حقكؽ تكزيع فيمـ ما لقاء ( pick-up)يتعيد االستكديك أك الشركة بشراء . ثانية
زة كمف خبلؿ ىذا التعيد أك . مبمغ متفؽ عميو لدل تقديـ نسخة النيجاتيؼ المينجى

المنتج مخاطبة الممكليف مف أجؿ رفع قيمة المبمغ البلـز الضمانة يستطيع 
كبعبارة . لتصكير الفيمـ كتنفيذ األعماؿ المتعمقة بالفيمـ في مرحمة ما بعد اإلنتاج

أخرل، فإف شراء نيجاتيؼ الفيمـ ىك عكس النكع التقميدم األكثر شيكعان في 
ك تمكيؿ الفيمـ بدءان مجاؿ تمكيؿ األفبلـ، كىي الحالة التي يتكلى فييا االستكدم

. مف مرحمة ما قبؿ اإلنتاج كصكالن إلى إصدار الفيمـ
Neorealism (أو neo-realism,  Neorealism)  
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الكاقعية الجديدة حركة لـ ييكتب ليا البقاء طكيبلن لكنيا نالت : الكاقعية الجديدة
ظيرت في اإلعجاب عمى نطاؽ كاسع كتميزت بأنيا حركة مؤثرة كاستثنائية مف نكعيا 
ىناؾ عدد . السينما اإليطالية خبلؿ السنكات التي تمت الحرب العالمية الثانية مباشرة

مف الصفات التي تحدد ىكية ىذه الحركة عممان بأف عددان مف تمؾ الصفات قد حددىا 
العكز الشديد الذم عانى منو صانعك األفبلـ المرتبطيف بحركة الكاقعية الجديدة أكثر 

كمف أىـ الصفات العامة لمكاقعية الجديدة . خرل متعمقة بمبادئ الحركةمف أية ناحية أ
استخداـ الممثميف غير المحترفيف كالتصكير في مكاقع خارج حدكد االستكديك كالتركيز 
عمى القضايا االجتماعية كالسياسية باإلضافة إلى اعتماد أسمكب غير مصقكؿ مف 

كمع أف . تسجيمي في سرد قصة الفيمـ الناحية الفنية كاتباع أسمكب شبو كثائقي أك
بعض المؤرخيف يشيركف إلى أف نشكء حركة الكاقعية الجديدة يعكد في تاريخو إلى 

ف تجاربيـ كعندما طبؽ صانعك األفبلـ اإليطالي ُُٔٗك  ُُّٗالفترة الممتدة بيف 
غو قد صا" الكاقعية الجديدة"بأسمكب الكاقعية في الفف كاألدب، لكف يبدك بأف مصطمح 

، كما "سينما"في مقالة نشرىا في المجمة السينمائية اإليطالية ( أنتكنيك بيترانغيمي)
كمف المعركؼ أيضان (. أكمبرتك باربارا)الناقد ( بيترانغيمي)استعمؿ ىذا المصطمح زميؿ 

كتب سيناريك فيمـ ييعٌد اآلف المبشػٌر الرئيس لحركة الكاقعية الجديدة، ( بيترانغيمي)أف 
(. لكتشينك فيسككنتي)كىك مف إخراج ( ُِْٗ" )االستحكاذ"الفيمـ عنكاف  كحمؿ ذلؾ

لمؤلفيا " ساعي البريد يدؽ مرتيف"عمى الركاية اإلجرامية ( بيترانغيمي)ارتكز سيناريك 
تام )كما جرل نقؿ ىذه الركاية إلى السينما األمريكية عمى يد المخرج (. كيف. إـ)

ليعيد اقتباس  ُُٖٗعاـ ( بكب رافمسكف) ، كمف ثـ جاء بعدهُْٓٗعاـ ( غارنيت
لكف معظـ المراجع . أيضان " ساعي البريد يدؽ مرتيف"الركاية ذاتيا في فيمـ حمؿ عنكاف 

السينمائية تتفؽ عمى أف أكؿ فيمـ كاقعي جديد حقيقي تجسد في الكصؼ الرائع كالمؤثر 
ركما مدينة "م فيمـ عف آخر أياـ الفاشية في إيطاليا ؼ( ركبرتك ركزيمميني)الذم صكره 

كاف بمثابة بطاقة تعريؼ ( ركزيمميني)كمف الجدير بالذكر أف فيمـ (. ُْٓٗ" )مفتكحة
بحركة الكاقعية الجديدة عمى المستكل العالمي السيما أف جميكر السينما خارج إيطاليا 

كمف أىـ . لـ يتمكف مف مشاىدة األفبلـ اإليطالية الصادرة خبلؿ فترة الحرب
السينمائية المماثمة الخاصة بالكاقعية الجديدة في تمؾ الفترة، تجدر اإلشارة اإلصدارات 

" ألمانيا في العاـ صفر"ك( ُْٔٗ" )بايزا"ا قكمف( ركزيمميني)إلى أفبلـ أخرل صنعيا 
" األرز المرٌ "؛ فيمـ (دك سيكا)لممخرج ( ُْٕٗ" )سارؽ الدراجة"؛ فيمـ (ُْٕٗ)
كىك الفيمـ الذم ييعٌد أحيانان اإلشارة األكلى  ،(غكسيبو دك سانتيس)لممخرج ( ُْٗٗ)
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قد بدأ  –كبمعزؿ عف عنكانو  –نحك تدىكر الكاقعية الجديدة، السيما أف ذلؾ الفيمـ 
بتمطيؼ كتجميؿ مبادئ الكاقعية الجديدة كخصكصان  محاكلتو في جذب االنتباه العاـ 

كة سينمائية في إيطاليا بدأت الكاقعية الجديدة تتبلشى كحر(. سيمفانك مانغانك)كركعة 
" أكمبرتك دم"يينسب آخر أفبلـ الكاقعية الجديدة إلى فيمـ  –في أكائؿ الخمسينيات 

مع أف أبرز أعبلـ تمؾ الحركة تابعكا مشكارىـ في صنع أنكاع ( دك سيكا)لممخرج 
مختمفة جدان مف األفبلـ التي يمكف النظر إلييا عمى أنيا أفبلـ رائعة بأسمكبيا الخاص 

لقد شكمت الكاقعية الجديدة مصدر إلياـ لعدد مف صانعي األفبلـ الذيف ظيركا . ابو
( إرمانك أكلمي)كصكالن إلى ( ساتياجيت رام)ك( بازكليني)عمى الساحة الحقان بدءان مف 

فعمى . كما تظؿ ىذه الحركة أحد المعالـ الميمة بالنسبة لعشاؽ السينما(. كيف لكتش)ك
يذىب ( ألتماف)لممخرج "  البلعب"سيناريست في فيمـ سبيؿ المثاؿ، نجد بأف اؿ

بيدرك )كقد أشار المخرج اإلسباني . في ليمة كفاتو" سارؽ الدراجة"لمشاىدة فيمـ 
بالنسبة لي فإف الكاقعية : "مؤخران إلى الكاقعية اإليطالية الجديدة بقكلو( ألمكدكفار

 تعالج القضايا بكاسطة الجديدة في إيطاليا ىي نمط فرعي مف الميمكدراما التي ال
نما بالكعي االجتماعي أيضان  إنيا نمط سينمائي يزيؿ . العكاطؼ كاألحاسيس فحسب، كا 

لكقت الذم تحافظ فيو عمى عناصرىا االناحية االصطناعية في الميمكدراما في 
". األساسية

net  

. شبكة مصممة لنشر الضكء الصادر عف مصباح اإلضاءة
Neubabelsberg   

 ُُُٗمجمع استكديكىات ضخـ تأسس عمى أطراؼ برليف عاـ ": زبرغنيكبابؿ"
ككاف مجيزان بأفضؿ المعدات كالديككرات، بما في ذلؾ األنيار كالبحيرات كالسكؾ 

ىكليككد "حتى أمسى ىذا المجمع الضخـ معركفان باسـ .. الحديدية كحديقة حيكاف 
لكف . َُْٗكلغاية  ُّٖٗ كما كاف المجمع مقران لممعيد السينمائي مف". األلمانية
تعرض لقصؼ شديد خبلؿ الحرب مما أدل إلى تدميره ثـ استكلت " نيكبابمزبرغ"مجمع 

( UFAانظر . )ُْٔٗعميو ألمانيا الشرقية عاـ 
neutral angle  

لقطة غير بارزة مأخكذة مف مستكل العيف تقريبان كمكاجية : الزاكية المحايدة
مرشح (: مرشح تكثيؼ محايد) Neutral density filter. لمجسـ أك الحدث الذم تصكره
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رمادم المكف يخفض كمية الضكء الداخمة إلى الكاميرا كي يتسنى تخفيض عمؽ 
 . المجاؿ دكف االضطرار إلى إغبلؽ فتحة العدسة

New American Cinema  

الصفة المستعممة أحيانان لنكع معيف مف صناعة ": السينما األمريكية الجديدة"
الطميعية التي ازدىرت في الكاليات المتحدة في الستينيات مع أف جذكرىا  األفبلـ

تعكد إلى تاريخ مبكر يمكف تقصي آثاره في األفبلـ القصيرة الرائعة التي صنعتيا 
خبلؿ الحرب العالمية الثانية، عممان بأنيا كانت قسيسة ( مايا ديريف)المخرجة 

دنٌية ديف زنجي إفريقي األصؿ : الكىدنيٌة Voodoo. )كباحثة أيضان في الديانة الكى
 .قـك في الدرجة األكلى عمى أساس مف السحر كالعرافةممنتشر بيف زنكج ىاييتي ك

إف لقب ىذه المدرسة السينمائية مشتؽ مف مجمكعة السينما األمريكية ( "المترجـ"
عف طريؽ مجمتو ( جكناس ميكاس)الجديدة كساعد عمى نشرىا المخرج كالناقد 

كانت مجمكعة السينما األمريكية الجديدة عبارة ". الثقافة السينمائية"فة باسـ المعرك
عف تحالؼ ضـٌ صانعي األفبلـ شبو التجارية كصانعي األفبلـ الطميعية كالتجريبية 

( لكيس آلف)في مكتب المنتج  َُٔٗأيمكؿ  ِٖحيث تأسس ىذا التحالؼ في 
صدره أعضاء تمؾ المجمكعة أعمف إف البياف الرسمي الذم أ.  الكائف في نيكيكرؾ

كمؿ أعمف البياف . عف التزاميـ بالفكرة القائمة أف الفيمـ ىك كسيمة لمتعبير الشخصي
عف خططو حكؿ إعداد برنامج تعاكني لمتمكيؿ كالتكزيع السينمائي عبلكة عمى 

 ال: "تـ البياف الرسمي ما جاء فيو بتعميؽ رنافتاخ. استنكاره الشديد لرقابة األفبلـ
نريد أفبلمان مزيفة أك منمقة أك مبتذلة في براعتيا ألننا نفضميا غير مصقكلة فنيان 

نما أفبلـ بمكف الدـ. كلكف نابضة بالحياة ". فنحف ال نريد أفبلمان كردية أك مبيجة كا 
الجمعية "مف الجدير بالذكر  أف إحدل ثمار ىذا التحالؼ تمثؿ في استحداث 

رشاد  ُِٔٗـ عا" التعاكنية لصانعي األفبلـ لقد (. جكناس ميكاس)بتكجيو كا 
نتاجيـ أف تمقى نكعان مف العرض  حاكلت ىذه الييئة أف تضمف ألعماؿ أعضائيا كا 

لمؤلفو ( ُٕٔٗ" )مقدمة إلى السينما السرية"ككفقان لما كرد في كتاب . العاـ
ؼ يمكف استعمالو كمراد" السينما األمريكية الجديدة"، فإف مصطمح (شيمدكف ريناف)

لقد تبنت السينما : "في كتابو قائبلن ( ريناف)كيضيؼ ". السينما السرية"لمصطمح 
األمريكية الجديدة األفبلـ السرية لكنيا في الكاقع أكسع مف ىذا الكصؼ ألنيا 

تشكؿ التمرد الكامؿ في الكاليات المتحدة ضد ىيمنة ىكليككد عمى السينما كغيرىا 
. مصطمح لـ يعد دارجان في يكمنا ىذالكف ىذا اؿ". مف العكامؿ التجارية
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new angle  

تكجيو يشير بو السيناريست في السيناريك إلى ضركرة تبديؿ : الزاكية الجديدة
. الزاكية في تمؾ النقطة

New Line  

كابكس في "شركة إنتاج سينمائي ناجحة تجاريان قامت بصنع سمسمة ": نيك اليف"
كذلؾ بالتعاكف مع فرعيا " المتحكليف مراىقي سبلحؼ النينجا"ك" شارع الدردار
، كىي شركة إنتاج مستقمة لتكزيع أفبلـ الفيديك كليا سمعتيا "فايف اليف"التركيجي 

" أيداىك الخاص بي"الطيبة مف الناحية الفنية كساىمت عبر السنكات األخيرة في صنع 
حت كقد أصب(. ركبرت ألتماف)لػ " طرؽ مختصرة"كفيمـ ( فكس فاف سانت)لممخرج 

". لنظاـ تيريز لمبث اإلذاعي"حاليان فرعان " نيك اليف"
newsreel  

فيمـ قصير ينقؿ األخبار كقضايا الساعة : الجريدة اإلخبارية  السينمائية
كىك شكؿ سينمائي ذك أىمية كبيرة طغت عميو ككاالت جمع األنباء لممحطات 

مف ظيكر ىذا النمط تزا. التمفزيكنية كالشركات اإلخبارية في جميع أنحاء العالـ
مصكرييـ ( لكميير)السينمائي مع ظيكر السينما نفسيا عندما أرسؿ األشقاء 

لتصكير أفبلـ قصيرة عف مجريات األحداث في أكركبا كالشرؽ األكسط كالكاليات 
(. لكميير)كسرعاف ما حذت باقي الشركات السينمائية حذك األشقاء . المتحدة

فؿ تتكيج القيصر نيككالس الثاني عاـ فمنيـ مف سجؿ عمى سبيؿ المثاؿ ح
كجنازة الممكة فكتكريا  ُٕٖٗكسباؽ خيؿ الدربي السنكم قرب لندف عاـ  ُٖٔٗ
إف الجريدة اإلخبارية  السينمائية كما نتخيميا اليـك ىي مجمكعة . َُُٗعاـ 

مف األفبلـ القصيرة تػيجمع مع بعضيا البعض بطريقة تشبو إلى حد بعيد النشرات 
ىي مف أكؿ مف طرح تمؾ " باثيو"ككانت شركة . ة التمفزيكنية الحاليةاإلخبارم

ثـ أطمقت أكؿ جريدة إخبارية   َُٖٗالجريدة اإلخبارية  السينمائية عاـ 
، كبعد عاـ كاحد فقط َُٗٗعاـ " باثيو غازيت"سينمائية بريطانية بعنكاف 

كاف ىذا النمط . انتشرت الشركات اإلخبارية السينمائية في مختمؼ أنحاء العالـ
ف عمى حد سكاء، كما تزاؿ مالسينمائي محط اىتماـ المفكريف كالكتاب المأجكر

إلى  ُِِٗمف ( دزيغا فيتركؼ)التي أعدىا  –اإلخبارية " كينك برافدا"سمسمة 
ثـ ازدىرت الجرائد اإلخبارية  . أكثر مف مجرد اىتماـ تاريخي  –ُِٓٗ
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عندما كانت معظـ صاالت السينما تعمؿ  السينمائية في الثبلثينيات كاألربعينيات
عمى تبديؿ برامجيا كؿ ثبلثة أك أربعة أياـ في الكقت الذم كاف فيو المشاىدكف 

كلعؿ الجريدة . ف لرؤية األخبار الدكلية حكؿ األزمات زمف الحربممتعطش
كانت  ُّْٗالتي بدأت عاـ " مارش أكؼ تايـ"اإلخبارية  السينمائية األمريكية 

لكف صاالت السينما . ائد اإلخبارية السينمائية في تمؾ المرحمةأشير الجر
استسممت بسرعة أماـ اليجـك التمفزيكني الكاسح في الخمسينيات كمع أف 

تمكنت مف البقاء بعد جيكد شاقة حتى السبعينيات، فيناؾ " بريتيش مكفيتكف"
ارية  السينمائية جيميف حاليان مف ركاد السينما ممف لـ يشاىدكا أبدان الجريدة اإلخب

يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بأكؿ . إال في األفبلـ التسجيمية اإلخبارية
". كيمز فارغك مسنجر"في مجمة  ُُٔٗظيكر ليذه الكممة في عاـ 

Newton’s Rings  

في مجاؿ السينما، عيكب دائرية تظير عمى الفيمـ بسبب الضكء : حمقات نيكتف
فمف المعركؼ أف السير إسحاؽ نيكتف اكتشؼ . ف السطكح البلمعةالمرتٌد كالمنعكس بي

ىذه الظاىرة عندما نٌكه بكجكد حمقات متحدة المركز بيف جسميف زجاجييف مكضكعيف 
. فكؽ بعضيما البعض

New Wave  

الترجمة اإلنكميزية المتعارؼ عمييا لممصطمح الفرنسي : المكجة الجديدة
Nouvelle Vague (المكجة الجديدة) كىذا المصطمح مستعمؿ عمى نطاؽ كاسع في ،

ذاتيا، أك " المكجة الجديدة"تقريبان، سكاءن لئلشارة إلى حركة  َُٔٗالصحافة كالنقد منذ 
.  لكصؼ بعض الحركات اإلبداعية في مجاالت مماثمة

NG  

، كىي العبلمة التي (سيء" )No Good"االختصار المتعارؼ عميو لمصطمح 
. لمتنبيو عمى ضركرة عدـ استعمالياتكضع عمى لقطة سيئة 

nickelodeon  

الشكؿ األكؿ مف صاالت السينما التجارية ": النيكمكديكنية"صالة السينما 
التي ظيرت في الكاليات المتحدة كاكتسبت ىذا االسـ ألف قيمة تذكرة الدخكؿ 

فيي "  odeon-"، أما البلحقة  (أم ما يعادؿ خمسة سنتات)كانت نيكمة كاحدة 
، ككفقان (مبنى مخصص لمعازفيف المكسيقييف؛ مسرح) odeonتقة مف اليكنانية مش

21م –السينما الناطقة   
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المسرح "ىك مف قاـ بصياغة مصطمح ( ىاريس. جكف بي)لبعض المصادر فإف 
جرل افتتاح أكؿ صالة سينما . في المغة اإلنكميزية" أك السينما النيكمكديكنية

كبيران لدرجة انتشرت  حيث أثبتت نجاحان  َُٓٗفي بيترسبرغ عاـ " نيكمكديكنية"
فييا حكالي عشرة آالؼ صالة مماثمة في أمريكا الشمالية بعد خمس سنكات، أم 

" النيكمكديكنية"أما في بريطانيا، فإف الشكؿ المشابو لمصالة . َُُٗبحمكؿ عاـ 
. بمعنى المسرح أك صالة السينما الرخيصة( بيني غاؼ" )penny gaff"اتخذ اسـ 

( Odeonانظر )
night filter  

مرشح يستعمؿ لتكليد أثر ضكء الميؿ لممشاىد المصكَّرة في : المرشح الميمي
 Night for day(. day for nightراجع . )كضح النيار أك بكاسطة األضكاء االصطناعية

عكس السابؽ، كالمقصكد بذلؾ المشاىد المصكَّرة في الميؿ بإضاءة اصطناعية كافية : 
مصطمح يشير إلى المشاىد الميمية التي يتـ :  night for nightلتكليد أثر ضكء النيار؛ 

. تصكيرىا في الظبلـ
9.8 mm  

. فيمـ تصكير خاـ بعيار محدكد يستعممو صانعك األفبلـ اليكاة بشكؿ خاص
نع ىذا النكع مف أفبلـ التصكير عاـ  ممـ، ثـ  ُُليحٌؿ بذلؾ مكاف أفبلـ  ُِِٗصي

. ٖ -ممـ كسكبر ٖـ عيار سرعاف ما استبدلت ىذه األفبلـ بأفبل
nit  

. كحدة مترية لقياس الضكء تعادؿ كانديبل كاحدة في المتر المربع
كتـ ( يشعٌ )بالبلتينية  nit-ereبالمغة الفرنسية ك  nit المصطمح مشتؽ باألصؿ مف

في االجتماع الحادم عشر لمجنة الدكلية لفف  ُْٖٗاعتماده دكليان عاـ 
.  اإلضاءة

nitrate film,  nitrate,  nitrate base  

، كىي مادة "أساس نترات السيمكلكز"االختصار العامي لمصطمح : فيمـ النترات
كساد استعماليا في  ُٖٗٗعاـ ( جكرج إيستماف)األساس المرنة الممتازة التي طكرىا 

صناعة أفبلـ التصكير في النصؼ األكؿ مف القرف العشريف، كلكف بما أف أفبلـ 
كمف الجدير . تقريبان  َُٓٗمنذ " فيمـ األماف"االشتعاؿ حٌؿ مكانيا  النترات ىذه سريعة
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بالذكر أف أرشيؼ السينما في جميع أنحاء العالـ يعمؿ عمى نقؿ أفبلـ النترات إلى 
 بؿنطكم عمييا حفظ أفبلـ النترات فحسب، مأفبلـ األماف ليس لمجرد الخطكرة التي 

. ألنيا تفسد أيضان مع مركر الكقت
noiseless camera  

كاميرا خفيفة الكزف تحمؿ باليد تكضع عادة ضمف : كاميرا كتيمة الصكت
صندكؽ عازؿ لمصكت بحيث ال تمتقط الميكركفكنات الضجيج الصادر عف محرؾ 

. الكاميرا
noncamera film  

نكع مف األفبلـ الطميعية يجرم إنتاجيا دكف استعماؿ الكاميرا أك غيرىا مف 
لطريقة المتبعة في استحداث ىذه األفبلـ تعتمد عمى كضع فا. الكسائؿ التصكيرية

( direct filmانظر . )عبلمات مباشرة عمى سيميكليد فيمـ التصكير
nondirectional microphone  

ميكركفكف يستطيع التقاط األصكات مف جميع االتجاىات، كىك معركؼ أيضان 
. omnidirectional microphoneباسـ 

nonfictional film  

 شائعمصطمح بديؿ لمفيمـ التسجيمي لكف استعمالو غير : فيمـ غير ركائي
كما يستعمؿ الفيمـ غير الركائي أيضان في األفبلـ التعميمية كاإلرشادية كالثقافية . تقريبان 

كالجرائد اإلخبارية السينمائية كغيرىا مف األشكاؿ المتعارؼ عمييا في األفبلـ 
. التسجيمية

nonsynchronous sound  

الصكت الذم ال يتطابؽ مع الصكرة، كىك معركؼ أيضان : صكت غير متزامف
. wild soundبمصطمح 

Nordisk  

قد ال يبدك اسـ ىذه الشركة مألكفان لمعديد مف ركاد ": نكرديسؾ"شركة 
ىي شركة إنتاج سينمائي دانمركية تعٌد أقدـ شركة إنتاج في " نكرديسؾ. "السينما

كما تزاؿ تمارس نشاطيا إلى اآلف، لكنيا قبؿ  َُٔٗالعالـ حيث تأسست عاـ 
الحرب العالمية األكلى بعدة سنكات كانت تشكؿ قكة كبيرة جدان في عالـ صناعة 
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السينما حيث كانت تعمؿ عمى إنتاج منتظـ ألفبلـ ناجحة جدان مف استكديك 
الشركة المزكد بأفضؿ المعدات كاألثاث كالديككرات كالذم اتخذ مف ككبنياغف 

. مقران لو
normal lens  

نكع مف العدسات مصمـ الستحداث صكرة تقٌرب األشياء المرئية : عدسة عادية
كفي المصطمحات الفنية، فإف ىذا يعني بأف عدسة عادية لكاميرا  –بالعيف المجردة 

. ممـ َٓممـ يككف ليا عمؽ بؤرم مقداره  ّٓ
north  

؛ أك (كالخرائط)سـك العادية الجزء العمكم مف منصب الرسـك المتحركة أك الر
الجزء العمكم مف أية صكرة مع أف استعماؿ المصطمح في ىذا المعنى غير دارج 

.  تمامان 
notch  

ثػىمـ صغير عمى حافة نيجاتيؼ الفيمـ عندما يمٌر عبر الطابعة فيشغؿ آلية 
. لفيمـ، كبالتالي درجة تعريض الفيمـإلى اتعمؿ عمى معايرة كمية الضكء الكاصمة 

Nouvelle Vague  

مصطمح صاغو الصحفيكف الفرنسيكف لتكثيؽ أحد أىـ : المكجة الجديدة
التطكرات في تاريخ السينما كربما لمداللة عمى الحداثة في أم شكؿ مف أشكاؿ 

ظير ىذا المصطمح عند اندالع االنتفاضة المفاجئة كالثكراف الذم عـٌ . الفف عمكمان 
ظيكر مجمكعة مف النقاد السينمائييف كتزامف ب ُٗٓٗك  ُٖٓٗباريس بيف 

الشباب المتحمسيف كالمكىكبيف كغريبي األطكار أحيانان الذيف كرسكا كتاباتيـ 
ضٌمت قائمة ىؤالء . كغيرىا مف المطبكعات المشابية" دفاتر السينما"لصالح مجمة 

( جاؾ ريفيت)ك( جاف لكؾ غكدار)ك( كمكد شابركؿ)الحماسييف السينمائييف كؿ مف 
الذم ال يتمتع حاليان بشيرة ( دكنيكؿ فالكركزيو)ك( فرنسكا تركفك)ك( ريؾ ركمرإم)ك

لـ يكتؼ ىؤالء الشباف بالتخمي عف أعماليـ ككظائفيـ كالشركع في . أقرانو السابقيف
. صناعة األفبلـ بيف ليمة كضحاىا فحسب، بؿ استحدثكا أسمكبان سينمائيان كامبلن 

". المكجة الجديدة"ف بمقب أصحاب حركة مؼكسرعاف ما أصبح ىؤالء الشباف معرك
تكضيحان حكؿ أحد األفبلـ بقكليا " التايمز"أكردت صحيفة  ُٗٓٗأيمكؿ  ْففي 
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". إنو فيمـ صنعو أحد أفراد الحرس القديـ كليس كاحدان مف أعضاء المكجة الجديدة"
كما أثبت ىذا المصطمح شعبية كاسعة كاستعمؿ أيضان في مختمؼ المناحي 

لقد ساعدت العديد مف العكامؿ . ة مف تعميـ الرياضيات إلى فف الطبخاإلبداعي
، لكف مف المحتمؿ أف أىـ تمؾ العكامؿ األزمة "المكجة الجديدة"عمى إبراز حركة 

ف عمى مالتي كاف يعاني منيا إنتاج األفبلـ في فرنسا، األمر الذم شجع المنتج
فاألثر الذم كلدتو المكجة . المغامرة في قبكؿ األفبلـ ذات الميزانية المنخفضة

 ِْ)الجديدة كاف الدعاية الكبيرة لسيؿ مفاجئ مف صانعي األفبلـ  الناشئيف 
كغيرىـ مف صانعي األفبلـ الميميف ( َُٔٗمخرجان في  ّْك  ُٗٓٗمخرجان في 

كلكيس ( آلف رينيو)، كمنيـ "دفاتر السينما"ممف لـ ينتمكا باألصؿ إلى جماعة 
لكف ىذه . ختراقات سينمائية كبيرة في الفترة ذاتيا أيضان ، لكنيـ حققكا ا(ماؿ
( ىككس)ك( ىيتشككؾ)كبكؿ ما ينطكم عمييا ماضييا السينمائي لػ " المكجة"
لقد أكد ىؤالء . في بعض مناحييا" جديدة"كانت بالفعؿ ( بريسكف)ك( ركزيمميني)ك

مؤلؼ أك سينما اؿ"الشباف المتحمسكف كنقاد سينمائييف الضركرة عمى استحداث 
كيمكف القكؿ بأنيـ تمكنكا بالفعؿ مف تحقيؽ ىذه الغاية كالتي تجمت في ". المبدع

 ( –تركفك)لػ " الضربات األربعمئة"ك( شابركؿ)لػ " سيرج الجميؿ: "األفبلـ التالية
لػ " البلىث"كىك الفيمـ الذم تكمؿ بجائزة في ميرجاف كاف السينمائي، كفيمـ 

كاف مف السيؿ تمييز (. ريفيت)لػ " باريس لنا"ك( ركمر)لػ " برج األسد"ك( غكدار)
أفبلـ المكجة الجديدة مف خبلؿ إىماليا أك خرقيا المقصكد لقكاعد صناعة السينما 

لػ " البلىث"كلعٌؿ القطع كالحذؼ المكنتاجي المفاجئ في فيمـ   -المتعارؼ عمييا 
ألفبلـ السائدة ىك خير مثاؿ عمى انحراؼ أفبلـ المكجة الجديدة عف ا( غكدار)

كما تميزت أفبلـ المكجة الجديدة بانتقاء مكاقع لمتصكير تنبض بالحياة . حينذاؾ
كما . الخفيفة كالمحمكلة باليد عمى تنفيذ ىذه الميمة( آريفمكس)كساىمت كاميرا 

اعتادت أفبلـ تمؾ الحركة التنكيو إلى األفبلـ الكبلسيكية عبلكة عمى اإلشارة إلى 
يعتقد بعض النقاد أف . ىا صانعك أفبلـ المكجة الجديدة أنفسيـالجيكد التي يبذؿ

( تركفك)حيف تابع كؿ مف  ُّٔٗ  –ُِٔٗأفبلـ المكجة الجديدة تبلشت حكالي 
( غكدار)كغيرىما العمؿ ضمف صناعة األفبلـ التقميدية تاركيف كراءىـ ( شابركؿ)ك

. قدـ بيف أقرانوالثكرم الذم تربع عرش المكجة الجديدة ليصبح مبلح الحركة األ
كسكاء اتفؽ البعض حكؿ ىذا الرأم أـ ال، فمما ال شؾ فيو أف أنمكذج المكجة 

الجديدة  أطمؽ مكجة مف صانعي األفبلـ الشباب في مختمؼ أنحاء العالـ لدرجة 
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عمى " بكني ك كبليد"بدأت فييا ىكليككد بانتقاء بعض حيميـ السينمائية، كفيمـ 
ينكم مؤلفكه أف يصنعكا منو مشركعان أمريكيان لػ  سبيؿ المثاؿ، كىك فيمـ كاف

مف أفبلـ المكجة الجديدة ما  كفي الحقيقة إف مشاىدة عدد. (تركفك)أك ( غكدار)
. يزاؿ أمران ممتعان في كقتنا الحالي

nudie  

(. blue movies)مصطمح عامي قديـ لئلشارة إلى األفبلـ اإلباحية 
number board  

(. الكبلكيت) slateمصطمح آخر بديؿ لػ 
numbering machine (أو encoding machine) 

جياز يستعمؿ في المكنتاج مف أجؿ طبع أرقاـ : جياز الترقيـ أك الترميز
دة الرمكز عمى حكاؼ   .الفيمـ المطبكعةميسىكَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oater 

(. western)يشير إلى فيمـ رعاة البقر األمريكي " فارايتي"مصمح مستحدث في مجمة 
أطمقت تمؾ التسمية عمى ىذا النمط السينمائي ألف الخيؿ في تمؾ األفبلـ كانت تيعمؼ بنبات 

مف المصطمحات األخرل التي تنـٌ عف الفكاىة لمداللة عمى أفبلـ رعاة البقر (. oats)الشكفاف 
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مسرحية إذاعية أك ) soap operaقد يككف ذلؾ بالتماثؿ مع   –horse operaىناؾ مصطمح 
. sagebrusherكمصطمح  ( –"المترجـ. "كنية تعالج مشاكؿ الحياة المنزليةتمفزم

Oberhausen festival  

ميرجاف متخصص في األفبلـ ذات الطبيعة االجتماعية أك : ميرجاف أكبرىاكزف
ىيممار )عمى يد  ُٓٓٗتأسس ىذا الميرجاف عاـ . السياسية كخصكصان األفبلـ القصيرة

الذم عقد عاـ " أكبرىاكزف"كفي ميرجاف . ب سابؽ في اسكتمنداالذم كاف سجيف حر( ىكفماف
كاتبان كمخرجان ألمانيان بإعبلف بياف رسمي تحت عنكاف  ِٔقامت مجمكعة مؤلفة مف  ُِٔٗ

الذم شكؿ تمردان عمى األعماؿ السينمائية المحمية البالية كالتافية الصادرة إباف " بياف أكبرىاكزف"
لـ تستجب ". طبلب السينما األلمانية"بمثابة األساس لحركة  لذلؾ كاف ىذا البياف. الحرب

لكنيا بدأت بالتدريج بإعداد نظاـ " بياف أكبرىاكزف"الحككمة الفيدرالية بسرعة لمطالب أنصار 
معكنات مالية لصانعي األفبلـ األلماف ترافقت بمساعدة بسيطة مف جانب التمفزيكف األلماني 

كاف في طميعة ىؤالء المخرجيف الشباب . بحمكؿ الستينياتإلى أف كصمت الثكرة إلى أكجيا 
، ثـ ظيرت شخصيات مماثمة في (جاف مارم ستراكب)ك( إدغار ريتز)ك( فكلكر شمندكرؼ)

صنعكا أفبلمان  فالذم( فيندرز)ك( سايبربرغ)ك( ىيرتزكغ)ك( فاسبيندر)السبعينيات ضمت كؿ مف 
 ذم لمسينما األلمانية بعد أف افتقدتو لفترة طكيمة مفاستقطبكا مف خبلليا االىتماـ كاالحتراـ العالـ

. النصؼ األكؿ مف القرف العشريف
obie  

. كاط َِٓضكء كشاؼ صغير استطاعتو 
object animation  

 stop-motionمصطمح آخر لمرسـك المتحركة ثبلثية األبعاد كالتي يشار إلييا عادة بػ 
(. رىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعادأفبلـ الكرتكف التي تستخدـ نماذج كدمى كغي)

objective  

مصطمح يشير إلى العدسة الرئيسية في الكاميرا أك األجيزة المماثمة : العدسة الشيئية
ىك اختصار  objectiveمصطمح . بحيث تعمؿ ىذه العدسة عمى تحديد السطح البؤرم لمصكر

objective glass (ء فتشكؿ صكرتو المرئيةالعدسة الشيئية التي تتمقى األشعة مف الشي ) بدأ
أداة تتألؼ مف : اليميكمتر: "استعمالو في المجاؿ البصرم منذ منتصؼ القرف الثامف عشر

(. ُّٕٓ" )مداخبلت فمسفية" " –عدستيف شيئيتيف تستعمؿ لقياس قطر الككاكب
objective camera  
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الركائية  أسمكب كاميرا حيادم كغير عاطفي ييتبع إما في األفبلـ التسجيمية أك
مف صفات . لتكليد االنطباع بأف ما يجرم عرضو لممشاىديف ليس سكل كاقع صرؼ

ىذا األسمكب كاميرا مكضكعة عمى مستكل العيف كحركة بسيطة لمكاميرا نسبيان كقطع 
. غير متكرر لمتصكير

obligatory scene  

فيمـ في مصطمحات التركيج السينمائي، مشيد ينبغي كجكده في اؿ: مشيد إجبارم
لتمبية رغبات الجميكر، كمشيد جنسي أك لقطة تظير بطؿ الفيمـ، عمى سبيؿ المثاؿ، 

كما يمكف ليذا المصطمح . يفجر أحشاء الكغد في أحد أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ العنيفة
استعمالو بطريقة مختمفة لئلشارة إلى المرحمة التي يتـ فييا حٌؿ عقدة الفيمـ أك أم مشيد 

. ا كانت الناحية الركائية في الفيمـ مترابطة كمتماسكةينبغي كجكده إذ
oblique angle (oblique frame)  

(. Dutch angleانظر )زاكية مائمة في التصكير 
OC  

(. off cameraانظر )
Odeon  

( أكسكار دكيتش)االسـ التجارم لسمسمة مف دكر السينما البريطانية أطمقو : األكديكف
 United" )يكنايتد آرتيستس"عميو مف حممة األسيـ التابعيف لو  بدعـ مالي حصؿ ُّّٗعاـ 

Artists .) مع أف الكممة مشتقة باألصؿ مف اليكنانيةodeion (مبنى لمحفبلت المكسيقي) إال ،
" Oscar Deutch Entertains Our Nation"أنو أصبح اختصاران معركفان لدل الجميع لعبارة 

عضكان ( آرثر رانؾ. جي)أصبح  ُّٗٗكفي عاـ (. تناأكسكار دكيتش يعمؿ عمى ترفيو أـ)
السينمائية بعد " رانؾ"إلى مؤسسة " أكديكف"الذم ضـٌ سمسمة صاالت " األكديكف"في مجمس 

برج : باتباع نمكذج كاحد" أكديكف"شػييدت جميع صاالت . ُُْٗعاـ ( دكيتش)كفاة 
ربائيان باإلضافة إلى بحركؼ مضاءة كو" أكديكف"مستطيؿ بارز كضعت عميو اسـ الشركة 

قيؿ بأف األشخاص الخجكليف أك الذيف يشعركف بالحنيف  ُِٓٗفي . ديككرات داخمية فاخرة
المكجكدة في المنتجعات " أكديكف"لمكطف أثناء قضاء إجازاتيـ كانكا يرتادكف غالبان سينما 

. بمداتيـالسياحية التي يقضكف فييا عطمتيـ ألنيا تذكرىـ بصاالت السينما المكجكدة في 
" أكديكف"حققت ىذه السمسمة نجاحان كبيران في عقدىا الزمني األكؿ لدرجة باتت فييا كممة 
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تستعمؿ لمتعبير عف أسمكب الحياة في بريطانيا في الثبلثينيات، باإلضافة إلى استعماليا 
(. رانؾ)كمرادؼ عاـ ألم صالة سينما بريطانية حسبما أشار كاتب سيرة حياة 

Odorama  

لتركيج فيممو ( جكف ككترز)حيمة سينمائية بسيطة ابتدعيا المخرج ": كدكرامااأل"
تكزع عمى المشاىديف بطاقات خاصة ( ُُٖٗ" )بكلييستر"الركائي غير المحتشـ تقريبا 

عند دخكليـ صالة العرض ثـ يقكمكف بحؾ قسـ معيف مف تمؾ البطاقات كفقان إلشارة 
أحيانان تككف الركائح كريية  –جة عف الحؾ تظير عمى الشاشة كيشمكف الرائحة النات

المحاكلة األكلى إلضافة " األكدكراما"بالطبع لـ تكف . جدان، كرائحة حذاء رياضي قذر
-Smellك  Aroma-Ramaانظر . )الركائح إلى حاستي البصر كالسمع في عرض األفبلـ

O-Vision )
Off - camera  

 Off-camera. رؤية الكاميرا أم شيء خارج مجاؿ: بعيدان عف عدسة الكاميرا

turn  : ابتعاد الممثؿ عف عدسة الكاميرا كذلؾ نقيضon-camera turn ( ظيكر
في مكنتاج الفيديك، القطع أك المكنتاج التمييدم :  off-line؛  (الممثؿ أماـ الكاميرا

أك أحيانان التجريبي الذم يحدث قبؿ تنفيذ المكنتاج الحقيقي، كىي مرحمة تعرؼ 
بعيد عف مجاؿ الميكركفكف أك مكجو بعيدان : off-mike؛ on-line editباسـ أيضان 

عمدان  كارتجاج الكاميرا الذم يحدث مصادفة أ: off-registerمسامع الميكركفكف؛ 
كاستجابة الىتزازات حقيقية ظاىرة لمعياف، كاليزات أك الصدمات التي تحصؿ 

حركة أك صكت أك : off-scene, off-screen (OS)نتيجة االنفجارات أك الزالزؿ؛ 
قطعة مف الحكار عمى كجو الخصكص تأتي مف مكاف بعيد عف العدسة كيتـ 

مباشرة مقابؿ اسـ الشخصية ( OS)تحديد ىكذا حكار في السيناريك بكضع عبلمة 
. التي تنطؽ بالحكار 

Old - timer  

عمكد مرف لتثبيت األلكاح المخصصة لنشر الضكء الصادر عف مصباح 
. تكجيو ذلؾ الضكءؿاءة أك اإلض

OK,  OK takes  
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عبلمات المكافقة التي تشير إلى عدد المقطات الصحيحة كالمناسبة التي يرجع 
العبلمات ) NG takesأما نقيضيا فيك . إلييا المكنتير لدل تجميع المشاىد مع بعضيا

(. التي تشير إلى المقطات السيئة
Omni - directional microphone, omnidirectional microphone  

ميكركفكف يستطيع تسجيؿ األصكات مف جميع االتجاىات كىك معركؼ أيضان 
. non-directional microphoneباسـ 

Omnimax  

االسـ التجارم لكاميرا بنظاـ عدسة زاكية عريضة مصممة ": أكمنيماكس"
". إيماكس"لبلستعماؿ في صنع أفبلـ 

on-camera  

-onتكجو الممثؿ نحك الكاميرا؛ :  on-camera turnيرا؛ أم شيء مسجؿ عمى الكاـ

line( :في مكنتاج الفيديك :) مكنتاج شريط الفيديك النيائي عمى أساس العمؿ المنجز في
( locationانظر . )التصكير خارج حدكد االستكديك: on locationالمكنتاج التمييدم؛ 

one hundred and eighty degree rule,  180 degree rule  

 (الخط الكىمي: imaginary lineانظر )درجة  َُٖقاعدة الػ 
One - light print  

طبعة الفيمـ المعرضة لمستكل كاحد مف اإلضاءة، كعادة يككف مرٌد ذلؾ إلى 
. أنيا معٌدة باألصؿ مف نسخة النيجاتيؼ المزدكجة المصححة

one shot  

لقطة ) singleبمصطمح لقطة لشخص كاحد، كىي معركفة أيضان : لقطة فردية
(.  فردية

opaque leader  

.  A and B rollأم فيمـ تصكير غير شفاؼ يستعمؿ كدليؿ، السيما في مكنتاج 
open call  

اختبار شامؿ ككاسع النطاؽ ألداء الممثميف المناسبيف، كىك مصطمح ييعٌد أكثر 
(. اختبار أداء الماشية) cattle callلباقة مف مصطمح 

opening credits  
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قائمة بأسماء الممثميف كالعامميف الرئيسييف في الفيمـ كالتي تظير في بداية 
الفيمـ كتحتكم عادة عمى عنكاف الفيمـ كأسماء المنتجيف كالمخرجيف كمؤلؼ الفيمـ 

فيي القائمة التي تظير في نياية الفيمـ كتككف  end creditsأما . كالممثميف الرئيسييف
. ميع أسماء الممثميف كالفنييف كطاقـ الفيمـكاممة الحتكائيا عمى ج

open up  

األكلى ( f-stop)يزيد مف فتحة العدسة مف خبلؿ اختيار رقـ الكقفة ( ُ)
يضيؼ مختمؼ صنكؼ الحركة ( ِ)؛ (calibration ring)المكجكد عمى حمقة المعايرة 

ؿ اقتباس كالديككر كغيرىا مف التفاصيؿ التي تعطي المنظر السينمائي المناسب خبل
مسرحية ما كنقميا إلى الشاشة إلخفاء مصدر االقتباس األصمي الذم يقع بيف حدكد 

. ستارة المسرح كخشبة المسرح
opera film  

النسخة المصكرة عف أكبرا غنائية حتى لك كانت تمؾ النسخة ( ُ: )الفيمـ األكبرالي
( ِ)ينمائيان إلى الشاشة؛ تصكر أداء األكبرا مباشرة مف خشبة المسرح أك إعادة ترجمتيا س

أفبلـ ( ّ)أم فيمـ يعتمد نصو السينمائي عمى األكبرا كأساس لمناحية الركائية في الفيمـ؛ 
. السيرة الذاتية التي ترصد حياة مؤلفي كممحني األكبرا أك نجكميا

ىناؾ عدد ال حصر لو مف األمثمة عف كؿ نكع مف األنكاع آنفة الذكر، بما فييا بعض 
باإلضافة إلى نسخ ( ُُٖٗ-ُُٓٗ" )كارمف: "لتي جرل صنعيا لمسينما الصامتةاألفبلـ ا

" اليكلندم الطائر"عديدة أخرل أعيد فييا صنع الفيمـ منذ ذلؾ التاريخ إلى يكمنا ىذا، ك
مف إخراج ركبرت كايف بمشاركة ستراكس " )فارس الكرد"ك( ُِٔٗ" )البكىيمي"، ك(ُِّٗ)

الناطقة األبكاب عمى مصراعييا أماـ صنع األعماؿ  ثـ فتحت السينما(. كىكفمنتسياؿ
مف إخراج " )كارمف"ك( ُٖٖٗ –مف إخراج ككمينيتشي " )البكىيمي: "السينمائية األكبرالية

جكزيؼ " )دكف جيكفاني"؛ (ُْٖٗ –ثـ مف إخراج فرانشيسكك ركزم  ُّٖٗ –كارلكس ساكرا 
 –فرانكك زيفيريممي " )عطيؿ"، (ُْٕٗ –إنغريد بيرغماف " )النام السحرم"، (ُٕٗٗ –لكسي 
( ُُٓٗ –باكؿ ك برسبيرغر " )حكايات ىكفماف"، (ُِٖٗ –سايبربرغ " )بارسيفاؿ"، (ُٖٔٗ

لقد كانت العبلقة بيف السينما كاألكبرا دائمان محط االىتماـ كلعميا . كغيرىا مف األعماؿ أيضان .. 
بدك العديد مف األفبلـ مف الكىمة األكلى ربما ال ت(. فاغنر)األعماؿ الفنية الكاممة التي بشٌر بيا 

–أنيا مرتبطة بشكؿ أك بآخر باألكبرا، لكنيا تبيف انتماءات معينة بذلؾ الشكؿ الفني القديـ   
لمداللة عمى ( فاغنر)ال يستعمؿ مكسيقى ( ككبكال)لممخرج " القيامة اآلف"فعمى سبيؿ المثاؿ فميـ 
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نما يستخدميا كافتتا حية مكسيقية تسكد عمييا اليمكسة مما يجعؿ األفكار حالة عدـ االستقرار كا 
المرئية في الفيمـ تبدك تجسيدان ميمكدراميان لمتكتر الذم يسكد المقطكعة المكسيقية المعركفة باسـ 

". األبكاب"
operator  

( camera operatorانظر. )عضك فريؽ التصكير المسؤكؿ فعميان عف تشغيؿ الكاميرا
optical  

بالفرنسية المستكحاة مف البلتينية  optiqueكممة مشتقة عف طريؽ : بصرم؛ مرئي
opticus  المشتقة بدكرىا مف اليكنانيةoptikos  ثـ بدأ استعماليا في المغة اإلنكميزية منذ أكاخر

تستعمؿ لتحديد أك كصؼ عدد مف المعدات ( بصرم" )optical"الصفة . القرف السادس عشر
 optical :"optical axis"كمف بيف المصطمحات المرتبطة بالصفة  .السينمائية كالمفاىيـ الميمة

خط افتراضي مرسـك عبر النقطة البؤرية كالمركز المادم لمعدسة كممتد (: المحكر البصرم)
لقطة مؤثرات خاصة متعددة مركبة مف عدد مف الصكر : optical compositeإلى ما ال نياية؛ 

مؤثرات تبلشي الصكر ليحؿ (: المؤثرات البصرية) opticalsأك  optical effectsالمنفصمة؛ 
 matte)كالمقطات المحجكبة جزئيان ( fade)كخبٌك الصكرة ( dissolve)مكانيا صكر أخرل بالتدريج 

shots ) كالمؤثرات الخاصة التي يمكف إنجازىا بكاسطة الطابعة البصرية(optical printer) كىي ،
إضافة الصكر إلى بكاسطتيما تمؾ اآللة معان تستطيع  عبارة عف كاميرا كجياز عرض مدمجيف

نجازىا بكاسطة  –الفيمـ المعالج  مع أف العديد مف المؤثرات الخاصة يجرم تنفيذىا كا 
أما . اختصار درج استعمالو منذ منتصؼ القرف العشريف" opticals"إف مصطمح . الككمبيكتر

عيار إلى آخر، كالمقصكد بذلؾ تكبير  الطابعات البصرية فيي تستعمؿ أيضان لنقؿ الفيمـ مف
أك  Optical flip. ممـ ّٓممـ إلى  ُٔأك تصغير الفيمـ كمثاؿ عمى ذلؾ نقؿ الفيمـ مف عيار 

optical flop : استعماؿ الطابعة البصرية لتدكير الصكرة كما تدكر قطعة النقد المعدنية، كذلؾ
مختبر يقـك بتنفيذ : optical houseير؛ مف أجؿ تكليد مشيد جديد أك كجيو اآلخر إذا صٌح التعب

استعماؿ الطابعة البصرية لتصغير عيار : optical reduction؛ (optical printing)الطبع البصرم 
مسار ) optical soundtrack( الصكت المرئي) optical soundأكبر مف الفيمـ إلى عيار أصغر؛ 

ـ بحيث يمكف تحكيمو إلى نبضات التسجيؿ الصكتي المكجكد عمى الفيؿ(: الصكت المرئي
صكتية عندما يتـ تمرير الصكت عبر قارئ الصكت المرئي أك البصرم، كىك البديؿ لمسار 

إف أساس الصكت المرئي ىك مسار الكثافة . الصكت الممغنط أك مسار الصكت الرقمي
الشرائط المتحكؿ الذم يمٌر عمى طكؿ حافة الفيمـ حيث تػيسجؿ اإلشارات الصكتية كسمسمة مف 

إف تطكير ىذه التقنية ساعد عمى استحداث طبعات الفيمـ لمطابقة بعضيا . األفقية المثػمػٌمة
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كما . حيث يككف الصكت كالصكرة بحالة دائمة كمستمرة مف التزامف( married prints) بعضان 
ساعدت ىذه التقنية عمى التخمص مف النظاـ الصكتي الذم كاف متبعان فيما سبؽ بالرغـ مف 

 opticalعدـ مكثكقية أداء ذلؾ النظاـ بسبب كجكد المسارات الصكتية عمى أقراص منفصمة؛ 

viewfinder  " معيِّنة كاميرا مزكدة بنظاـ مرئي منفصؿ عف الكاميرا؛optical zoom : زكـك يتـ
تكليده بكاسطة الطابعة البصرية كليس بكاسطة الكاميرا، كذلؾ ضمف عممية التصكير بحيث يتـ 

. ب كاميرا الطابعة نحك الفيمـ أك بعيدان عنوتقرم
option  

اتفاقية يدفع بمكجبيا المنتج أك االستكديك األجر لمفريؽ الشارم لقاء حقكؽ تمثيؿ 
. الفناف قانكنيان أك ينطبؽ ذلؾ عمى السيناريك أك غيره مف الممتمكات لفترة زمنية معينة

order of appearance  

ادة تككف في نياية الفيمـ، بحيث ال تظير األسماء قائمة بأسماء الممثميف كع
نما حسب ترتيب ظيكر الشخصيات عمى الشاشة . كفؽ الترتيب األبجدم، كا 

orientable viewfinder  

نكع مف معيِّنات الكاميرا تتيح لمشغؿ الكاميرا مشاىدة ما يجرم تصكيره بغض 
مفيدة جدان عند التصكير في النظر عف مكاف الكاميرا لذلؾ فإف ىذه المعيِّنة تيعٌد 

. الظركؼ الصعبة
orientation shot  

كىي لقطة ال تكتفي بإطبلع ( establishing shot)نكع مف لقطات التعريؼ 
نما ترتيب ما يحدث بالضبط في ذلؾ المكاف . المشاىديف عمى مكاف الحدث كا 

original  

 originalالكامؿ؛  ىا القطع المكنتاجيمنسخة النيجاتيؼ األصمية التي أجرم عؿ

screenplay (السيناريك األصمي :) أم سيناريك مكتكب خصيصان لمسينما كليس منقكالن
..  عف مصدر آخر كالكتب كالركايات كالمسرحيات كالمقاالت 

Orion  

 ُٖٕٗاألمريكية لئلنتاج كالتكزيع السينمائي التي تأسست عاـ " أكريكف"شركة 
" أكريكف"ازدىرت شركة ". يكنايتد آرتيستس"ركة عمى يد خمسة مديريف سابقيف في ش

في الثمانينيات لكنيا كاجيت بعض المصاعب المالية في بداية التسعينيات بعد 
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أما اإلنتاجات التي حققت . تعرض إصداراتيا إلخفاقات متكررة عمى شباؾ التذاكر
" آرثر"ك( ُٕٗٗ" )َُ: "الذىبي فيي عديدة كمنيا" أكريكف"نجاحان كبيران في عصر 

( ُٕٖٗ" )الشرطي اآللي"ك( َُٖٔٗ" الفصيمة"ك( ُْٖٗ" )أماديكس"ك( ُُٖٗ)
(. ُُٗٗ" )صمت الحمبلف"ك( َُٗٗ" )رقص مع الذئاب"ك

orthochromic film, orthochromatic film, ortho film  

نكع مف أفبلـ التصكير باألبيض كاألسكد السريعة نسبيان كتككف حساسة عادة 
مباشر؛ ) orthosاالسـ مشتؽ مف اليكنانية . ألخضر ما عدا األحمرلمكنيف األزرؽ كا

". المكف الصحيح"تعني  orthochromatic، كبالتالي فإف (لكف) chromatikosك ( صحيح
كانت ىذه األفبلـ تعٌد تحسينان عمى أفبلـ التصكير الخاـ التي امتازت بحساسيتيا فقط 

لكاف عف قصد الختبار االستطاعة القصكل لقد تـ اختيار األ. "لمكف األزرؽ كتدرجاتو
ثـ . ُٕٖٖآذار  ِٔ –المندنية " المجمع األدبي"مف مجمة ." لمصحيفة المستعممة

، كىي ُِٔٗسرعاف ما حؿ مكاف تمؾ األفبلـ أفبلـ تصكير ذات حساسية أعمى بعد 
التي تميزت بمكاصفات جيدة كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ سرعة " البانكركماتية"األفبلـ 

حساسية الفيمـ التي أتاحت لممصكريف استعماؿ فتحات عدسة صغيرة لتحقيؽ قياس 
. معتدؿ مف العمؽ البؤرم

Orowcolor  

نكع مف أفبلـ التصكير الممكنة المعككسة كىي ذات صمة بأفبلـ ": أكركككلكر"
اسـ فيمـ . بألمانيا االتحادية السابقة" ككلفف"كتـ إنتاجيا في مصنع " أغفاككلكر"

 .ORiginal WOlfenكير المذككر ىك باألصؿ اختصار لكممتيف التص

OS  

( off-screenانظر )
Oscar  

الذم  –بكصة  ٓ,ُّارتفاع  -االسـ المعركؼ لمتمثاؿ الذىبي الصغير : األكسكار
قاـ بصنع ىذا التمثاؿ الصغير . ُِٗٗيجرم تقديمو في جكائز األكاديمية أك األكسكار منذ 

باالعتماد عمى تصاميـ أشرؼ عمى إعدادىا المدير الفني في ( جكرج ستانمي)باألصؿ 
MGM (سيدريؾ غيبكنز .) أكسكار"ىناؾ عدة ركايات حكؿ تسمية ذلؾ التمثاؿ الصغير بػ "

التي قالت لدل " مارغريت ىيريؾ"كأشيرىا يينسب إلى مديرة مكتبة األكاديمية السينمائية 
كاسمو الكامؿ  !" –نو يشبو عمي أكسكارإ: "ُُّٗرؤيتيا ىذا التمثاؿ ألكؿ مرة عاـ 
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بيت )تفيد بأف " أكسكار"أما باقي الركايات الشائعة حكؿ تسمية التمثاؿ بػ (. أكسكار بيرس)
عمى ىذا التمثاؿ الذىبي " أكسكار"ىما مف أطمؽ اسـ ( سيدني شكلسكي)كالصحفي ( ديفيس

إلى أف جائزة األكسكار كيشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية في ىذا الصدد . الصغير
تشير إلى أية جائزة ؿ" أكسكار"باتت معركفة عمى نطاؽ كاسع جدان لدرجة تحكلت فييا كممة 

كيستشيد قامكس أكسفكرد بأمثمة عف استعماؿ . تمنح ألم إنجاز مميز في أم مجاؿ
في مجاالت مختمفة بما في ذلؾ تقارير الشركات كعركض األزياء " جائزة األكسكار"عبارة

.. حراسة مرمى الكرة كغير ذلؾ ك
OTS  

(. لقطة فكؽ مستكل الكتؼ) over-the-shoulder-shot (OSS)اختصار مصطمح 
out of focus dissolve  

نكع مف تبلشي الصكرة عمى الشاشة بحيث يصبح المشيد األكؿ أك المشيد الزائؿ 
أم ( ُ: )Out of frame .أكثر سطكعان كباىت المعالـ ثـ يتيح لممشيد التالي أف يحٌؿ مكانو

فيمـ يجرم إدخالو ( ِ)شخص أك جسـ يقع خارج المستطيؿ الذم يؤطر الحدث قيد التصكير؛ 
عمى نحك غير صحيح داخؿ جياز العرض فينتج عف ذلؾ صكرة مشطكرة إلى نصفيف أك 

فيمـ ال يتطابؽ فيو الصكت مع الصكرة بشكؿ : Out of synch. بعيدة عف مركز الشاشة
مناظر تصكيرية معٌرضة كمعالجة غير مستعممة في النسخة النيائية مف : out-takesصحيح؛ 

المشيد أك : outgoing scene  ،outgoing shot؛ "outs"الفيمـ، كىي معركفة أيضان بمصطمح 
المقطة التي تغادر الشاشة في بداية عممية تبلشي الصكرة أك غيرىا مف الكسائؿ االنتقالية بيف 

(. incoming shot)م تحٌؿ مكانيا المقطة القادمة أك الكاردة المشاىد كذلؾ ؾ
outline  

عطائيـ فكرة عف  ممخص مكجز عف الفيمـ يتـ إعداده الطبلع المنتجيف كا 
. الحبكة العامة كشخصيات الفيمـ

overage  

تكاليؼ اإلنتاج التي تككف أعمى مف التكاليؼ المسمكح بيا في الميزانية المرصكدة 
طبقة شفافة تػيطمى فكؽ المستحمب بغرض حمايتو؛ : Overcoat. ائي معيفإلنتاج سينـ

overcrank : كالمقصكد بذلؾ )تمرير فيمـ التصكير داخؿ الكاميرا بسرعة أكبر مف المعتاد
كاليدؼ منو تحقيؽ أثر الحركة البطيئة ( إطار في الثانية الكاحدة ِْسرعات أكبر مف 

عكس ىذه العممية . ادية أك أقؿ مف السرعة العاديةبالسرعة الع الفيمـ عندما يجرم عرض
إذا (: التظيير الزائد لمفيمـ) Overdevelop(. accelerated motionانظر ) undercrankedىي 
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كانت ىذه العممية مقصكدة، تنفذ بمعالجة الفيمـ لفترة أطكؿ مف المعتاد فينتج عف ذلؾ صكر 
 forcedأك ( طبخ الفيمـ) cookingمصطمح  ييطمؽ عمى ىذه العممية أيضان . ذات تبايف عاؿ

development (التظيير القسرم) أما إذا كانت ىذه العممية عىرىضية كغير مقصكدة، فينتج ،
السماح بدخكؿ كمية كبيرة (: التعريض الزائد) overexposeعنيا صكرة مضببة كمحببة أيضان؛ 

( ا ىك الحاؿ في باقي الصناعاتكـ) overheadsمف الضكء لمتماس مع فيمـ التصكير الخاـ؛ 
التكاليؼ األساسية المترتبة عمى االستكديك أك اإلنتاج لقاء استئجار المكاتب كدفع أجكر 

مجمكعة أك عنقكد مف األضكاء معمقة مف : overhead clusterالعامميف بانتظاـ كغير ذلؾ؛ 
سفؿ نحك الحدث قيد لقطة تنظر مباشرة باتجاه األ: overhead shotشبكة اإلضاءة الرأسية؛ 

المحظة التي تتدفؽ فييا كؿ مجريات مشيد كاحد إلى المشيد التالي ( ُ: )overlapالتصكير؛ 
كمف ىنا نجد مصطمح . كتضـ ىذه المجريات أك النشاطات عادة الحكار أك المسار الصكتي

overlap dialogue (الحكار المتداخؿ .)ريات كمف النادر استعماؿ ىذا األسمكب في دفؽ مج
لحظة أك مشيد ( ِ)مشيد كاحد إلى المشيد السابؽ ألف النتيجة ستككف مربكة كالشؾ؛ 

ركبرت )في الكقت عينو، كما ىك الحاؿ في أفبلـ  اكارىـجينطؽ فيو ممثبلف أك أكثر ب
كصؿ قطعتيف مف شريط الفيمـ سكية بكاسطة (: الكصؿ المتداخؿ) overlap splice؛ (ألتماف

-over-theف إحدل القطعتيف كمف ثـ لصقيا بنياية القطعة الثانية؛ حؾ طبقة المستحمب ـ

shoulder-shot (OSS) (لقطة فكؽ مستكل الكتؼ :) لقطة تأخذ فييا الكاميرا كضعية التصكير
مف مستكل نظر الممثؿ الذم ينظر إلى الحدث أمامو مف فكؽ مستكل كتؼ ممثؿ آخر، 

تصكير زائد لممقاطع : overshootثؿ؛ بحيث يظير في ىكذا لقطة رأس ككتؼ ذلؾ المـ
لبلطبلع عمى كصؼ . كالمناظر سكاء كاف ذلؾ لمشيد معيف أك لمعمؿ اإلنتاجي بأكممو

أحبلـ : المكنتاج األخير"بعنكاف ( ستيفف باخ)تفصيمي لتصكير المناظر المفرط، راجع كتاب 
 ".كككارث في صنع فيمـ بكابة السماء

 
 
 
 
 
 

P 
. لقطة معينة( print)كاميرا لئلشارة إلى كجكب طبع حرؼ ييذكر عمى تقرير اؿ
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PA  

، كىك (مساعد اإلنتاج) production assistantاالختصار المتعارؼ عميو لمقب 
عضك فريؽ اإلنتاج المسؤكؿ عف تنفيذ جكالت متعددة األغراض كغالبان ما تككف ىذه 

. الجكالت لمتابعة تشكيمة كاسعة مف األمكر الصغيرة
pace,  pacing  

عندما طيرح . الحكار أك تنفيذ المكنتاج أك العرض الركائي( أك إيقاع أك كتيرة)سرعة 
معرفة السرعة : "كي يحدد أصعب جزء في عمؿ المخرج، أجاب( ديفيد ليف)سؤاؿ عمى 

". أك الكتيرة البلزمة التي ينبغي فييا عمى الممثؿ النطؽ بالحكار
package  

يضع عنصريف أك أكثر ( ُ: )كفعؿ كاسـمصطمح في مجاؿ األعماؿ يستعمؿ 
في فريؽ كاحد ليجعؿ الفيمـ يبدك مثيران  –مخرج كنجـ أك عدة نجـك سينمائييف  –

الكحدة التجارية ( ِ)لبلىتماـ مف الناحية التجارية فيستقطب المزيد مف المشاىديف؛ 
. الناتجة عف ىذه العممية

page  

ج فيمـ ما عمى أساس يكمي يعتمد فيو القياس التقريبي لمدل تقدـ العمؿ في إنتا
فمف . ىذا التقدـ عمى عدد صفحات السيناريك التي يتـ تنفيذىا في تصكير الفيمـ

صفحة، كما  َُِك  َٗالمعركؼ أف العدد الكسطي لصفحات السيناريك يتراكح بيف 
دقيقة، كىذا يعني بأف كؿ  َُِك َٗتتراكح طكؿ فترة عرض الفيمـ الركائي عادة بيف 

أما في . صفحة مف صفحات السيناريك تعادؿ دقيقة كاحدة مف الفيمـ المنجزؿطة لؽ
فإنيا تقـك بتصكير  –ميما كانت اقتصادية  –الكاقع، فإف معظـ األعماؿ السينمائية 

لكف ىذه المعادلة ال تتصؼ دكمان . مشاىد أكثر مف التي يتـ استعماليا آخر األمر
في معرض حديثو كدعابتو المطكلة التي ينتقد ( غكر فيداؿ)كيذكر . بالدقة كاإلتقاف

في أكج مرحمة نظاـ االستكديك كاف مسؤكلك "أنو " المبدع/المؤلؼ"فييا أنصار نظرية 
اإلنتاج يتبادلكف التياني عند مراقبة تصكير الفيمـ بقكليـ أف طاقـ الفيمـ قد أنجز عددان 

مشاىد أك المقاطع التصكيرية جيدان مف صفحات السيناريك في ذلؾ اليـك غير آبييف باؿ
 " –أمكر الكاقع كالخياؿ"مف كتاب " العشرة األكثر ركاجان "راجع فصؿ " )الجيدة
ُٕٕٗ .)

paint box  

22م –السينما الناطقة   
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.  مكٌلد صكر إلكتركني ييستعمؿ لبلستفادة مف مقاطع تصكير الفيديك
painted matte shot  

باقي الصكر  عفلقطة محجكبة جزئيان تككف فييا صكرة الحركة الحية معدلة 
بتطبيؽ أثر الصكرة المحجكبة جزئيان، كغالبان ما تككف رسكمات لمباف أك مناظر 

. طبيعية تػيضاؼ إلى المقطات
pan  

يدٌكر الكاميرا أفقيان (: كفعؿ: )لو معنياف رئيساف  panاالستعماؿ المعاصر لكممة 
ماليا أحيانان بدكف دقة مع أنو يتـ استع)عمى محكر حامؿ الكاميرا أك منصبيا ثبلثي القكائـ 

حركة التدكير (: آ( )كاسـ)؛ (لئلشارة إلى أم نكع مف أنكاع حركات الكاميرا عمى المحكر
النتيجة التي تظير عمى الشاشة جٌراء حركة تدكير الكاميرا بيذه الطريقة ( ب)ذاتيا؛ 

(. pan shot" )بالمقطة البانكرامية"البانكرامية، كيشار إلييا عادة 
كاف  panا ىك مذككر في قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية، فإف فعؿ ككفقان لـ
كىذه الحركات  –يتابع أك يمٌر بجانب جسـ أك شخص مزكد بكاميرا )يعني باألصؿ 

كما يمكف استعماؿ . معركفة في يكمنا ىذا باسـ لقطات المتابعة أك لقطات االنتقاؿ
pan  ٌتصؼ الصكرة كصكالن إلى العارضةسنقـك بتصكيرؾ بانكراميان في مف: "كفعؿ متعد "
تدكر الكاميرا في : "؛ أك كفعؿ الـزُُّٗ/ُُ/ُ" سارتدم إيفننغ بكست"صحيفة  –

 panكانت كممة . ُِّٗ( بكشاناف. آ) " –كافة أرجاء الغرفة إلى أف يظير أثاثيا الرث
رة في العقديف األكليف مف القرف العشريف تػيحاط بفكاصؿ االقتباس أينما كردت لئلشا

، كبقي (بانكرامي) panoramicأك ( بانكراما) panoramaإلى أف الكممة ىي اختصار لػ 
( panoram)أما الشكؿ المقطكع لمكممة . األمر عمى ىذا الحاؿ حتى أكاخر الثبلثينيات

ييستعمؿ المقبض المائؿ لمسح صكرة الكادم : "فقد ظير أيضان في أعماؿ أدبية مبكرة
 " –برج الكاتدرائية بانكراميان ( pan)كما ييستعمؿ أيضان لمسح . ( .panoram)بانكراميان 

لكف الحظ بأف الحركات األفقية المكصكفة ىنا . ُُّٗ " –دليؿ المصكريف اليكاة"مف 
التصكير ) tiltفي أمثمة أخرل أيضان مف الفترة الزمنية ذاتيا ييطمؽ عمييا حاليان مصطمح 

المجبلت كالصحؼ في بداية العشرينيات في  panكما ظير االسـ (. بزاكية مائمة
 pan shotأما مصطمح . لمداللة عمى االستعماؿ أك االستفادة المباشرة مف الكاميرا

فقد ظير في تاريخ الحؽ كلـ يستقر استعماؿ المصطمح إال بحمكؿ ( لقطة بانكرامية)
مية إف المقطة االفتتاحية في فيمـ اليجرة الجماعية ىي لقطة بانكرا: "َُٔٗعاـ 

 ٓ " –ليسنر". "درجة عمى طكؿ سيكؿ قبرص كشريطيا الساحمي ََِضخمة بزاكية 
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بشكمو ( لقطة بانكرامية) pan shotكبمعزؿ عف استعماؿ مصطمح . ُِٔٗنيساف 
إد )ك( جكف ستيباؾ)الكامؿ دكف أم اختصاركما كاف دارجان في الخمسينيات، فقد لجأ 

فإف باقي المصطمحات  ُُْٗعاـ " تيزبحر الككر"في مغامرتيما البحرية ( ريكيتس
أسمكب متبع في تجييز األفبلـ  pan and scan: عديدة كمنيا panالمرتبطة بكممة 

انظر )لعرضيا تمفزيكنيان  حيث أف زاكية تمؾ المقطة تككف ذات نسبة ضيقة 
letterboxing) ؛pan and tilt head, pan head : نكع مف حكامؿ الكاميرا يتيح ليا الحركة

 pan focus؛ (ساد استعماؿ ىذا المصطمح منذ الثبلثينيات)بانكراميان أك بشكؿ مائؿ 
تبئير ييحدد مع عمؽ مجاؿ كاؼ مف أجؿ إبقاء منطقة كاسعة (: التبئير البانكرامي)

. ضمف تركيز بؤرم حاد
. panchromaticكاختصار لمصطمح  panمف ناحية ثانية، يمكف استعماؿ 

:  Pan glass(. "المترجـ. "ع األلكاف المرئية في الطيؼحساس لجمي: بانكركماتي)
يستعممو المخرج أك ( أخضر ضارب لمزرقة أك أصفر ضارب لمبني)مرشح ممكف 

. المصكر لتقييـ الصكر الناتجة في حاؿ استعماؿ أفبلـ تصكير معينة
Panaglide  

تصكير  المكازم لجياز" بانافيجف"االسـ التجارم لجياز تصكير ": الباناغبليد"
. استعماالن ىادئان كانسيابيان لمكاميرا المحمكلة باليد" الباناغبليد"حيث يتيح "  ستيديكاـ"

Panavision  

ممـ، أما العممية  ّٓاالسـ التجارم لنظاـ شاشة عريضة عيار ": بانافيجف"
". َٕبانافيجف "أك " سكبر بانافيجف"ممـ فييطمؽ عمييا اسـ  َٕالمماثمة لعيار 

pancake  

المصطمح مف . المساحيؽ التجميمية ذات األلكاف المعتمة(: كما في المسرح( )ُ)
أصغر أنكاع ( ِ)؛ (كجو) panأصؿ أمريكي كيبدك أنو مشتؽ مف المصطمح العامي 

صناديؽ التفاح كالمقصكد بيا الصناديؽ المخصصة لكضع الممثؿ أك جسـ معيف ضمف "
كلكف مع زيادة في االرتفاع قدرىا بكصتاف، ( apple box" )إطار الصكرة باالرتفاع المناسب

يشير (. مسطح كالفطيرة) flat as pancakeكمف ىذا المنطمؽ جرت صياغة مصطمح 
قد بدأ استعماليا لئلشارة ( فطيرة)  pancakeقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف كممة 

. م جسـ رقيؽ كمسطح منذ سبعينيات القرف التاسع عشرأإلى 
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panchromatic film,  panchromatic  

إف ىذا المصطمح الذم ظير في الصحؼ كالمجبلت ألكؿ ": بانكركماتي"فيمـ 
مرة في بداية القرف العشريف يشير عادة إلى أحد أنكاع أفبلـ التصكير الخاـ 

باألبيض كاألسكد التي تنتج ظبلؿ األبيض كاألسكد كالرمادم، كىي األلكاف المكازية 
تحسينان عمى الفيمـ " البانكركماتي"كما ييعٌد الفيمـ . ة لعيف اإلنسافالمرئية بالنسب

. الذم تميز بحساسيتو فقط تجاه تدرجات المكف األحمر" األرثكركماتي"
Panchromatic master positive : باألبيض كاألسكد  المظيرةالنسخة األصمية

. المصنكعة مف نيجاتيؼ ممكف
Panopticon  

ممـ مؤلؼ مف كاميرا  َٕـ التجارم لجياز مرٌكب عيار االس": بانكبتيككف"
(. Latham loopانظر ( )ككدفيؿ الثاـ)كجياز عرض في آف كاحد طكره الرائد 

لكنو سرعاف ما أصبح خارج نطاؽ  ُٖٓٗطيرح ىذا الجياز ألكؿ مرة عاـ 
عمى األرجح أف . االستعماؿ ألف صكره الناتجة كاف فييا نكع مف االرتجاج

كاف اسـ السجف " بانكبتيككف"ـ يكف لديو أدنى فكرة بأف المصطمح ؿ( الثاـ)
الذم تـ اإلفصاح عنو جزئيان لمعمـك منذ ( جيريمي بنثاـ)المثالي الذم صممو 

. إـ)لمؤلفو " االنضباط كالعقاب"بضع سنكات فقط كذلؾ ضمف صفحات كتاب 
(. فكككلت

 optikonك ( كؿ) panمشتقة باألصؿ مف المغة اإلغريقية  Panopticonكممة 
رؤية )تعني  Panopticon، كبالتالي فإف (بالبصر أك لمبصر)الشكؿ الصرؼ مف اسـ 

كاف مبنى دائرم الشكؿ كزنزاناتو " بنثاـ"مف الجدير بالذكر أف سجف (. كؿ شيء
 Panopticonكما أف كممة . مكاجية لمراقبة حراس السجف المكجكديف في زنزانة مركزية

تمؼ في منتصؼ القرف الثامف عشر لمداللة عمى نكع مف كاف ليا استعماؿ مخ
األلعاب البصرية، ثـ أصبح ليا استعماؿ مختمؼ أيضان في منتصؼ القرف التاسع 

. عشر لئلشارة إلى صالة عرض لبلبتكارات الجديدة
paper prints  

شكؿ مف حقكؽ نشر األفبلـ في الكاليات المتحدة ظؿ سارم المفعكؿ لغاية 
نسخ مطبكعة ذات : أصدر تشريع جديد ليصبح نافذان منذ ذلؾ التاريخعندما  َُٕٗ

. أساس كرقي كقد حػيفظت جميعيا في مكتبة الككنغرس
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parallax  

 parallaxisكباألصؿ مف اليكنانية  parallaxeمصطمح مشتؽ مف الفرنسية 
مجاؿ  ، ثـ دخؿ إلى المغة اإلنكميزية بمعاف تقنية متنكعة كخصكصان في(تغيير؛ تبديؿ)

الفمؾ منذ أكاخر القرف السادس عشر، ثـ بدأ استعمالو في مجاؿ العمـك البصرية حيث 
اختبلؼ بسيط لكنو ميـ في التأطير بيف : يفيد المعنى المستعمؿ في التصكير كالتالي

إف الفشؿ في التصحيح بيف . ما يتـ رؤيتو عبر معٌينة الكاميرا كما تراه الكاميرا ذاتيا
، كالمقصكد بذلؾ (خطأ اختبلؼ المنظر) parallax errorف ينتج عنو ىاتيف الناحيتي

أما األداة التي تعمؿ عمى تصحيح ىذا الخطأ تدعى . التأطير غير الصحيح لمصكرة
reflex viewfinder (المعٌينة المنعكسة .)

Parallax (باراالكس ) ىك أيضان اسـ شركة بريطانية مستقمة لئلنتاج السينمائي
ائؿ الثمانينيات كتعمؿ حاليان عمى إنتاج األفبلـ كخصكصان أفبلـ المخرج تأسست في أك

، كأفبلـ أخرل أيضان "األرض كالحرية"ك" العصفكرة"ك" إنيا تمطر حجارة(: "كيف لكتش)
كغالبان ما تنطكم ىذه األفبلـ عمى القضايا " سمكؾ ردمء"، كمنيا (ليس بمير)لممخرج 

كقد استكحت الشركة اسميا مف . ريحان أك مستتران السياسية سكاء كاف التعبير عنيا ص
سالي )طمكحيا في رؤية األشياء مف زاكية مختمفة كذلؾ حسبما أفادت بو المنتجة 

(. ىيبيف
parallel  

  paralellosبالفرنسية كالمشتقة بدكرىا مف البلتينية   paralelleكممة مشتقة مف 
في التصكير، فيحمؿ المعنى  parallelزم أما استعماؿ المصطمح اإلنكمي(. جنبان إلى جنب)

منصة مرتفعة عف مستكل األرض نكعان ما بحيث يمكف تثبيت الكاميرا فكؽ تمؾ : التالي
مجمكعتيف أك أكثر مف :  Parallel action. المنصة مف أجؿ تصكير المقطات بزاكية مرتفعة

ا البعض األحداث تجرم في كقت كاحد كلكف في مكاقع مختمفة ثـ تجمع مع بعضو
المثاؿ التقميدم حكؿ ىذا (. parallel cutting)أك ( intercutting)بكاسطة المكنتاج المتداخؿ 

المكضكع يككف في مشيد مقطكع بيف بطمة مقيدة إلى سكة الحديد كالقطار يقترب منيا، 
تشير معظـ المراجع السينمائية . بينما يسابؽ البطؿ الزمف منطمقان نحكىا عمى صيكة جكاده

، كخير مثاؿ عمى ذلؾ فيمـ َُّٗيعكد في تاريخو إلى عاـ  parallelلى أف مصطمح إ
بعد ( غريفيث. دبميك. دم)، ثـ قاـ (بكرتر. إدكيف إس)لممخرج " سرقة القطار الكبرل"

عشر سنكات تقريبان بصقؿ تمؾ العممية إلى أف كصمت إلى شكميا الحالي الذم نعرفو 
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يشير عادة إلى االستعماؿ غير المتزامف لممسار الصكتي مصطمح :  Parallel sound. اليـك
حيث يككف ىناؾ نكع مف االتصاؿ الركائي بيف الصكرة كالصكت، كمثاؿ عمى ذلؾ صكت 

شخصية تقـك بالكصؼ أك التعميؽ عمى الحدث الذم يجرم عرضو بكاسطة لقطات 
(. المقطات االسترجاعية)الفبلش باؾ 

Paramount, Paramount Pictures Corporation  

الشركة األمريكية الرئيسية لئلنتاج السينمائي التي نمت كتكسعت ": بارامكنت"شركة 
. دبميك)لصاحبيا " بارامكنت بيكتشرز"مف االندماج الحاصؿ بيف شركة التكزيع السينمائي 

، كىي "فيماس ببليرز السكي"، كشركة ُْٖٗالذم أسسيا عاـ ( ىكدكينسكف. دبميك
دك . سيسؿ بي)كالتي كانت ممكيتيا تعكد إلى  ُُِٗست باألصؿ عاـ شركة إنتاج تأس

كفي . الذم كاف يعمؿ في تجارة الفراء سابقان ( أدكلؼ زككر)ك( السكي. جيس إس)ك( ميؿ
بارامكنت فيماس السكي "أصبحت ىذه الشركة المدمجة تعرؼ باسـ  ُِٕٗعاـ 

، بٌدلت "بابميكس"ابعة لشركة بعد شراء سمسمة صاالت السينما الت َُّٗكفي " ككربكريشف
ثـ تحكؿ اسميا ثانية إلى " بارامكنت بابميكس ككربكريشف"اسميا ليصبح " بارامكنت"
عادة  ُّّٗعاـ " بارامكنت بيكتشرز ككربكريشف" بعد سمسمة مف المصاعب المالية كا 

الفيمـ إذا كاف "تركج منتجاتيا بإضافة الشعار التالي " بارامكنت"كانت . ىيكمة الشركة ككؿ
، كبالفعؿ لـ يكف ىذا اإلعبلف "مف إنتاج بارامكنت، فبلبد أنو العرض األفضؿ في الببلد
أفبلمان ككميدية أك " بارامكنت"بعيدان عف الحقيقة السيما إذا كانت األفبلـ الصادرة عف 

أعيد صنع الفيمـ ذاتو  ( -دك ميؿ)لممخرج ( ُِّٗ" )الكصايا العشر"تاريخية، مثؿ فيمـ 
في سنكاتيا األكلى مع " بارامكنت"، فقد عممت (دك ميؿ)كبمعزؿ عف . ُٔٓٗعاـ 

ثـ ( فكف ستركىيـ)ك( فكف ستيرنبرغ)ك( مامكلياف)ك( لكبيتش)مخرجيف المعيف أيضان أمثاؿ 
كقد (. بيمي كايمدر)ك( بريستكف ستيرغس)ك( فرانؾ كابرا)جاء بعدىـ في فترة الحقة كؿ مف 

في تمؾ الفترة العديد مف النجـك " بارامكنت"لكا لصالح قائمة الممثميف الذيف عـ ضمت
بارباره )ك( غمكريا سكانسكف)ك( مام كيست)ك( مارليف ديترتش)السينمائييف كمنيـ 

األشقاء )ك( مكنتغمرم كميفت)ك( بينغ كركسبي)ك( بكب ىكب)ك( جكف كايف)ك( ستانفيؾ
سمسمة " بارامكنت"خسرت (  Paramount decisionانظر ) ُْٖٗكبعد عاـ (. ماركس

صاالت السينما التابعة ليا كتفاقمت المشكمة أكثر فأكثر بانجراؼ جميكر المشاىديف نحك 
تمكنت مف البقاء " بارامكنت"لكف استكديكىات . التمفزيكف كعزكفيـ نسبيان عف ارتياد السينما

الذم في طميعة االستكديكىات السينمائية كحافظت عمى ازدىارىا بفضؿ التكازف الدقيؽ 
ديف )ك( جيرم لكيس)حققو بعض مف مخرجييا في استقطاب ركاد كعشاؽ السينما، أمثاؿ 
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مف خبلؿ أفبلميـ الككميدية الرائعة، عبلكة عمى مجمكعة ال تقؿ ركعة مف  ( –مارتف
كما قامت الشركة أيضان ". نفكس معقدة"ك" الدكار"ك" النافذة الخمفية" ( –ىيتشككؾ)أفبلـ 

" فيستافيجف"خاص بيا في الشاشة العريضة عػيرؼ باسـ بتطكير نظاـ جديد 
(VistaVision ) كفي ". فككس"الذم طكرتو شركة " سينما سككب"كذلؾ ردان عمى نظاـ

، كبداية "غالؼ آند كيسترف"إلى شركة " بارامكنت"الستينيات عندما انتقمت ممكية 
ب التي عانت منيا بمصاعب مشابية لممصاع" بارامكنت"السبعينيات مٌرت استكديكىات 

كبالرغـ مف بعض النجاحات التجارية التي حققيا عدد مف األفبلـ . االستكديكىات المنافسة
، إال أف (ككبكال)لممخرج " العٌراب"كفيممي " قصة حب"، كفيمـ "بارامكنت"الصادرة عف 

عندما  ُٖٕٗاستمرت بالتدىكر لكنيا سرعاف ما استعادت أمجادىا عاـ " بارامكنت"
مميكف دكالر مستيدفة  َِٗاألرقاـ القياسية عمى شباؾ التذاكر بمبمغ زاد عف حطمت 

" الشحـ: "جيؿ الشباب الصاعد مف ركاد السينما بفيمميف شكبل خبطة سينمائية آنذاؾ
كبلعب رئيس في صناعة السينما خبلؿ " بارامكنت"استمرت ". حمى ليمة السبت"ك

" أنديانا جكنز"المعركفة بػ ( سبيمبرغ)سمسمة  الثمانينيات كبداية التسعينيات حيف أنتجت
" المسدس األفضؿ"كتتماتو السينمائية " شرطي بيفرلي ىيمز"ك" حرب النجـك"كأفبلـ 

بارامكنت "بدلت الشركة اسميا إلى  ُٖٗٗكفي عاـ . كغيرىا" الجاذب المميت"ك
ستحكذ عمى لت ُْٗٗعاـ " فياكـك"إلى أف جاءت شركة اإلعبلـ الشييرة " ككميكنيكيشنز

. بعد مفاكضات سيمطت عمييا األضكاء لعدة شيكر" بارامكنت"
Paramount decision  

(: مراسيـ بارامكنت) Paramount decreesكييشار إليو أحيانان باسـ " قرار بارامكنت"
كضع حدان  ُْٖٗحكـ قضائي ميـ أصدرتو المحكمة العميا في الكاليات المتحدة عاـ 

ك  MGMك " بارامكنت"يع كعرض األفبلـ التي تنتجيا شركات لبلحتكار الكامؿ لتكز
RKO  بالرغـ مف المحاكالت التي بذلتيا تمؾ " كارنر برذرز"ك" تكنتيث سنشرم فككس"ك

الشركات لمدة استغرقت نحك عاميف أك ثبلثة لمطعف في ذلؾ الحكـ الذم رأل بأنيا 
إف (. vertical control انظر. )تشكؿ انتياكان كاضحان لقكانيف جمع رؤكس األمكاؿ

النتائج بعيدة المدل التي سمحت لصاالت السينما األمريكية عرض األفبلـ التي ترغب 
بيا كانت متنكعة حيث أصبح السكؽ مفتكحان أماـ المنتجيف المستقميف كمكزعي األفبلـ 
األجنبية، كما تضاءلت أفبلـ الميزانية المنخفضة التي كاف اليدؼ منيا مؿء برامج 

الذم أرىقتو تكاليؼ اإلنتاج " نظاـ االستكديك"عركض الرئيسية، عبلكة عمى زكاؿ اؿ
. المتزايدة كاتجاه المشاىديف نحك التمفزيكف كبديؿ لمسينما
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parent roll  

البكرات الفيممية العريضة كالكبيرة التي تقـك الشركة المصنػِّعة بتقسيميا 
.  كتجزيئيا إلى عيارات مختمفة

PAR light  

ع مف األضكاء الكاشفة التي يمكف معايرة شعاعيا الضكئي بكاسطة عاكس نك
لذلؾ ييشار إلى ىذا النكع مف األضكاء (. كبلرنس بيردزآم)قطعي مكافئ قاـ بتطكيره 

. نسبة إلى مبتكرىا" بيردزآم"الكاشفة أحيانان بػ 
parody  

ف، فيمـ يحاكي كما في األدب كباقي الفنك(: محاكاة تيكمية أك ساخرة)الباركديا 
دخؿ ىذا . الصفات الرئيسة لفيمـ أك نمط سينمائي آخر بنكع مف السخرية كالتيكـ

المصطمح عمى األرجح إلى المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف السادس عشر إما عف 
، عممان بأف كمتاىما تتحدراف مف  parodiaأك البلتينية  parodieطريؽ الكممة الفرنسية 

كمف أنجح أفبلـ الباركديا (. محاكاة ساخرة لقصيدة أك أغنية" ) paroidia "أصؿ يكناني 
األمكات ال يرتدكف ( "كارؿ رينر)الصادرة عبر العقديف المنصرميف فيمـ المخرج 

 film" )الفيمـ األسكد أك السكداكم"الذم يمكف النظر إليو كفيمـ يحاكي نمط " الثياب

noir) كىك محاكاة ساخرة لؤلفبلـ " صة الظيرإنيا رؽ( "ركب رينر)؛ فيمـ المخرج
الذم ييعٌد " شفاه الخنزير"التسجيمية التي ترصد مكسيقى الركؾ كعازفييا، كفيممو اآلخر 

، باإلضافة إلى الجزء األكبر مف أفبلـ "القيامة اآلف"محاكاة تيكمية ساخرة لفيمـ 
فرانكتشايف "ك( بقرمف أفبلـ رعاة اؿ" )السرج الممتيب"بما فييا ( ميؿ بركككس)المخرج 
الذم يحاكي أفبلـ الرعب ذات الشيرة العالمية الصادرة في الثبلثينيات، كفيمـ " الشاب

محاكاة " )كرات الفضاء"، كفيمـ (ىيتشككؾ)كىك تقميد ساخر ألفبلـ " القمؽ الشديد"
"(. حرب النجـك"تيكمية لثبلثية 

Pasadena, They took a  

كنة األخيرة بيف كتػٌاب السيناريك في مصطمح عامي شاع استعمالو في اآل
ىي أبعد الضكاحي عف مركز " باسادينا"فػ !". لقد رفضكا السيناريك"ىكليككد، كيعني 

كالية لكس أنجمكس، لذلؾ فإف المصطمح يعني بأف المنتجيف قد حٌكلكا السيناريك إلى 
. النائية، كبالتالي فيذا يعني عدـ قبكؿ السيناريك المقترح" باسادينا"

pass,  passing shot  



 -344- 

لقطة تمٌر أك تبدك ككأنيا تمٌر فكؽ شيء ما كلكف دكف متابعة الجسـ ( ُ)
يتـ إنجاز ىذه المقطة إما بتثبيت الكاميرا كمركر الممثؿ عبر مجاؿ رؤية . المصكَّر

الكاميرا أك بتحريؾ الكاميرا لممركر أماـ الممثؿ أك الجسـ مف أجؿ تكليد ىكذا أثر؛ 
". رفض سيناريك أك مشركع مقترح"أيضان في المغة العامية  passكممة تعني ( ِ)

Pathé Frères  

شركة فرنسية قديمة مشيكرة لئلنتاج كالتكزيع السينمائي ": شركة األشقاء باثيو"
 ُٖٔٗعاـ ( ُٕٓٗ-ُّٖٔ( )شارؿ باثيو)أسسيا كؿ مف رجؿ الصناعة المعركؼ 

قد طكر شكبلن خاصان بو مف جياز ( شارؿ)كاف (. تيكفيؿ)ك( جاؾ)ك( إيميؿ)كأشقائو 
الذم جمعت شركتو الثركة مف كرائو لـ يكف ( شارؿ)، لكف جياز "الكنيتيسككب"عرض 

، كما اقتصرت عركض (لكميير)الخاصة باألشقاء " السينماتكغراؼ"سكل نسخة مف 
. (لكميير)عمى أفبلـ قصيرة تحاكي في مضمكنيا كظاىرىا أيضان أعماؿ األشقاء ( شارؿ)

كا ؤكبد" فينسف"ببناء استكديكىاتيـ الخاصة بيـ في ( باثيو)قاـ األخكة  َُِٗكفي عاـ 
بإنتاج األفبلـ بكميات ىائمة، كمف أشير ىذه األعماؿ التي ما تزاؿ عالقة في أذىاننا إلى 

أصبحت شركة  َُٖٗكبحمكؿ عاـ (. ماكس ليندر)فيمـ ىزلي مف صنع  ََْاليـك 
ـ شركات اإلنتاج السينمائي في العالـ حيث انتشرت فركع الشركة مف أضخ" األشقاء باثيو"

في جميع أنحاء العالـ تقريبان لدرجة أنيا افتتحت فركعان ليا في كالككتا كسنغافكرة، كما أف 
أفبلميا في الكاليات المتحدة أصبحت األكثر ركاجان كمبيعان كتفكقت بذلؾ عمى جميع 

عمى ىذه الحاؿ لعدة سنكات " باثيو"استمرت . مريكااإلنتاجات السينمائية المحمية في أ
كازداد تكسعيا حتى أنيا دخمت في مجاؿ تصنيع أفبلـ التصكير الخاـ، كألغت بذلؾ 

لتصنيع أفبلـ التصكير باإلضافة إلى إنتاج مختمؼ معدات " إيستماف"احتكار شركة 
نشاء مختبرات التصكير كبناء صاالت السينما  كابتكار عممية تمكيف كمستمزمات التصكير كا 

باثيو "لؤلفبلـ ثـ تكجت أعماليا بإنتاج الجريدة اإلخبارية السينمائية األسبكعية بعنكاف 
لكف اندالع الحرب العالمية األكلى حٌد مف نمك . كطرحتيا في األسكاؽ العالمية" جكرناؿ

( شارؿ)د حيث تعطؿ اإلنتاج السينمائي الفرنسي أك أغمؽ بشكؿ كامؿ، كعندما عا" باثيو"
ارتفاع تكاليؼ اإلنتاج : لـ يجد في فرنسا سكل الفكضى ُُٕٗمف الكاليات المتحدة  عاـ 

السينمائي بشكؿ مفرط، بينما غرقت السكؽ الفرنسية المحمية باألفبلـ األمريكية، كىذا ما 
برنارد )كبيعيا عمى مراحؿ ثـ تخمى عف آخر اىتماماتو لصالح " باثيو"دفعو لتجزمء شركة 

بالتدىكر بحمكؿ " ناتاف –باثيو "، ثـ ما لبثت الشركة الجديدة المدمجة ُِٗٗعاـ ( افنات
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 Société Nouvelleتحت اسـ  ُْْٗإلى أف استعادت حيكيتيا مجددان عاـ  ُّٗٗعاـ 

Pathé-Cinéma لكف نشاطيا انحصر في التكزيع السينمائي فقط ، .
Patsy Awards  

جكائز األكسكار لكنيا تمنح لمحيكانات التي التي تعٌد النظير ؿ" باتسي"جكائز 
تظير في األفبلـ ثناءن عمى براعتيا، حيث تقـك الجمعية اإلنسانية األمريكية بتكزيع 

 Pictureىك اختصار ( Patsy" )باتسي"كمف الجدير بالذكر أف . ىذه الجكائز كؿ عاـ

Animal To Star of the Year (ذا العاـالنجـ األكؿ في أفبلـ الحيكانات لو) عممان بأف ،
(. فرانسيس)لمبغؿ المعركؼ باسـ  ُُٓٗمينحت عاـ " باتسي"أكؿ جائزة 

pay or play  

نكع مف العقكد : مف المصطمحات العامية الدارجة بيف السينمائييف في ىكليككد
التي تضمف بأف االستكديك ىك الذم سيسدد أجكر الممثؿ أك المخرج أك المؤلؼ سكاء 

أك الذم بدأ لتكه )مياميـ أـ ال أك في حاؿ إنجاز مشركع الفيمـ قيد التنفيذ باشركا بأداء 
(. بعممية اإلنتاج

peanut fixture  

.  مصباح صغير جدان ييثبت عمى األجساـ أك األشياء ليجعميا تبدك مشعة
penny gaff  

صاالت السينما البريطانية المكازية لمصاالت األمريكية ": بيني غاؼ"سينما 
ىذه التسمية نسبة إلى " بيني غاؼ"كقد اكتسبت صاالت ". النيكمكديكف"ركفة باسـ المع

. قيمة تذكرة الدخكؿ التي بمغت بنسان كاحدان فقط
perambulator  

منصة مزكدة بعجبلت تستعمؿ لمدكراف كالحركة حكؿ ذراع الميكركفكف كالفني 
. الذم يقـك بتشغيمو

perforations (أو sprocket holes)  

قكب صغيرة متساكية البعد تككف مكجكدة عمى حكاؼ شريط فيمـ التصكير ث
 ان كظيفتيا التعشؽ مع المسننات الصغيرة بحيث يتـ تقديـ الفيمـ بكاسطتيا لؤلماـ إطار

 intermittentانظر . )تمك اآلخر داخؿ الكاميرا أك جياز عرض األفبلـ عمى الشاشة

movement :الحركة المتقطعة )
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performer  

أم مطرب أك راقص أك بيمكاني ( ِ)أم ممثؿ لو دكر ناطؽ في الفيمـ؛ ( ُ)
لكف ىذا المصطمح ال يستعمؿ . الخ.. أك مف يتكمـ مف بطنو أك ساحر أك العب خفة 

ك ( يؤدم؛ يمثؿ) performإف الكممات (. الككمبارس)مع الممثميف الثانكييف 
performance  (أداء؛ تمثيؿ ) كperformer (ممثؿ )ميعيا دخمت المغة اإلنكميزية ج

في المغة ( يؤدم؛ يمثؿ) parfoumerأك  perfoumerبمعانييا المختمفة عف طريؽ فعؿ 
ك ( أداء) performanceالفرنسية القديمة السائدة في القرف الرابع عشر، ثـ تمتيا مفردتي 

performer (ممثؿ )ردات أما المعنى الذم اكتسبتو تمؾ المؼ. في القرف الخامس عشر
إذا لـ . "في مجاؿ االستعراضات الفنية فيبدك أنو ظير في أكائؿ القرف السابع عشر

في مجاؿ المسرح الئقان كحمك الشمائؿ، فبلبد أنو سيبدك مثيران ( performer)يكف الممثؿ 
(. ستيؿ)بقمـ  ُُُٕ " –المتفرجكف"مف كتاب  " –لمسخرية

period film  

معظـ أحداثو أك كميا في مرحمة أقدـ مف الزمف  أم فيمـ تدكر: الفيمـ التاريخي
الحاضر بشكؿ عاـ، كاألفبلـ التي تدكر أحداثيا بدءان مف العصكر المظممة إلى بداية 

 –عمى سبيؿ المثاؿ  " –عصر البراءة"لذلؾ فإف فيمـ . القرف العشريف بشكؿ خاص
عمى أنو فيمـ  (مارتف سككرسيزم)يمكف النظر إليو بأنو الفيمـ الكحيد الذم أخرجو 

مع أف عددان كبيران مف أفبلمو تدكر أحداثيا في الماضي القريب ( period film)تاريخي 
" أشخاص طيبكف"، (الذم تدكر أحداثو في الخمسينيات" )الثكر اليائج: "أيضان 

كمف الجدير (. القرف األكؿ الميبلدم" )إغكاء السيد المسيح"ك( الستينيات كالسبعينيات)
التي تتخذ مف بريطانيا مقران ليا " ميرشانت آيفكرم"ركة اإلنتاج السينمائي بالذكر أف ش

. إـ. إم)تخصصت في إنتاج األفبلـ التاريخية كركزت بشكؿ رئيس عمى ركايات 
لصناعة " لكرا آشمي"بقكلو إنيا مدرسة ( آلف باركر)كقد كصفيا المخرج ( فكستر
. األفبلـ

persistence of vision  

الظاىرة الفيزيائية التي تجعؿ مف السينما أمران : البصررية ظاىرة استمرا
بما أف شبكية عيف اإلنساف ليا خاصية االحتفاظ بأية صكرة تصادفيا . ممكنان 

الشبكية لمدة ثمث ثانية ثـ تتبلشى بعدىا، فإف تكالي الصكر الساكنة التي تػيعرض 
إف أكؿ مف تعٌرؼ . كةعمى العيف بسرعة كافية تجعميا تبدك ككأنيا في حالة الحر
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الذم يعكد إليو ( بيتر مارؾ ركجيو)كاف الطبيب  ُِْٖعمى ىذه الظاىرة عاـ 
معجـ ركجيو كقاعدة   -الفضؿ في ابتكار ما ال يقؿ عف ثبلثة أمكر مفيدة جدان 

لمزيد مف التفاصيؿ حكؿ ىذا المكضكع، . )السبليدات أك شرائح العرض كالسينما
كلعؿ االستيعاب النظرم ليذه الظاىرة قد الحظو إنساف (. راجع مقدمة ىذا الكتاب

الكيؼ األكؿ عندما جذب انتباىو الخط المتكىج الناجـ عف تمكيحو بعصا مشتعمة 
أما مفيـك الحركة المستمرة التي تكلدىا . في الظبلـ بحركات دائرية أك مستقيمة
األثر النفساني ) Phi phenomenonأك  Phi effectاألفبلـ ييطمؽ عميو أحيانان مصطمح 

إطار صكرة في الثانية  ُٔإف معدؿ (. أك الظاىرة النفسانية التي تحدث في العيف
الكاحدة يكفي إلحداث أثر الحركة العادية كاستمر ىذا المعدؿ كالسرعة المتعارؼ 

أما في األفبلـ الناطقة، فإف المعدؿ القياسي ىك . عمييا في صنع األفبلـ الصامتة
كمف ىذا المنطمؽ فإف المبدأ األساسي كالذم ييعٌد . انية الكاحدةإطار في الث ِْ

السينما ليست سكل "حكؿ السينما ىك ( جاف لكؾ غكدار)غامضان نكعان ما بالنسبة لػ 
". حقيقة في الثانية الكاحدة ِْ

PG  

، كىي عبارة مستعممة في ترخيص (تكجيو اآلباء) Parental Guidanceاختصار 
يا كالكاليات المتحدة لئلشارة إلى أف فيمـ معيف مناسب لممشاىديف األفبلـ في بريطاف

صغار السف لكنو قد يحتكم عمى مشيد أك اثنيف قد ال يرغب اآلباء أف يشاىدىا 
. أطفاليـ

phasing  

نكع مف التشكه السمعي يبدك كأنو صكت بيف الصدل كحفيؼ الرياح سببو 
في . فكاصؿ ضئيمة جدان فيما بينياالصكت ذاتو كلكف ب تطمؽكجكد مصدريف أك أكثر 

الستينيات لجأت بعض فرؽ مكسيقى البكب إلى استعماؿ ىذا المؤثر الصكتي قصدان 
. مف أجؿ إحداث أثر نشكة المخدرات

Phenakistiscope (أو Phantascope,  Fantascope, أو ببساطة Magic Disc) 

ل يد العالـ عؿ ُِّٖابتكار بصرم جرل تطكيره عاـ ": الفيناكيستسككب"
يتألؼ ىذا (. ُّٖٖ-َُُٖ( )جكزيؼ أنطكاف فرديناند ببلتك)الفيزيائي البمجيكي 

الجياز مف قرص لو أثبلـ رقيقة عمى محيطو كأشكاؿ صغيرة مرسكمة عمى سطح 
لظاىرة ( ركجيو)أجريت ىذه التجارب في اليكاء كذلؾ بفضؿ اكتشاؼ . القرص
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ف عالـ فيزياء نمساكم ابتكر أداة كمف الجدير بالذكر أ". استمرارية البصر"
عند تدكير القرص كالنظر (. stroboscopeانظر )مشابية في الفترة ذاتيا تقريبان 

عبر األثبلـ كانعكاسيا عمى مرآة، فإف المتفرج سيرل األشكاؿ تبدك ككأنيا تقفز 
(. دٌجاؿ؛ مخادع) phenakistesاسـ الجياز منقكؿ مف الكممة اليكنانية . كتتحرؾ

. تقد بأف جياز الفيناكيستسككب قد اخترعو باألصؿ الدكتكر ركجيو ثـ قاـ إـنع"
لعؿ المكسكعة   –ُّٖٖ" المكسكعة البريطانية" ." –ببلتك بتحسينو في برككسؿ

ألنو مساىـ كبير في ( ركجيو)البريطانية لـ تكف صائبة تمامان في رأييا حكؿ 
ية فيما بعد بمزيد مف الجدية استخدمت ىذه األداة البصر. المكسكعة البريطانية

نسخة مشابية ليا كعنصر الـز في جياز ( إدكارد مكبريدج)عندما استعمؿ 
" زكبراكسيسككب"لعرض األفبلـ عمى الشاشة الذم ابتكره تحت اسـ 

(Zoopraxiscope .)
phi phenomenon  

( استمرارية البصر:  persistence of visionانظر )
phone in  

أداء الممثؿ عندما يككف خاليان مف : ج في صناعة السينمامصطمح عامي دار
األحاسيس أك االنفعاؿ أك العكاطؼ كيتميز فقط بالرتابة كالحركة الميكانيكية ككأنو 

. بعيد ذىنيان عف مجريات التصكير حكلو
phone monkey  

مصطمح عامي مييف ييستعمؿ لئلشارة إلى مديرم االستكديكىات : قرد الياتؼ
كد ممف يقضكف أكقاتان طكيمة يتحدثكف عبر الياتؼ في التممؽ كالمناكرات في ىكليك
الذم استاء جدان ( أليس بالدكيف)يينسب أحيانان ابتداع ىذه اإلىانة إلى الممثؿ . التجارية

". الرجؿ المتزكج"مف تصرؼ مدير االستكديك عند صنع فيمـ 
Phonofilm  

االسـ التجارم لنمكذج أكلي "( فيمـ" filmك " صكت" phoneمف اليكنانية : )فكنكفيمـ
كاستعمؿ في مجاؿ السينما  ُِِٗعاـ ( لي فكريست)مف نظاـ صكتي بصرم ابتكره 

( photoplayانظر ) phonoplay. ُِٕٗأللؼ فيمـ قصير تقريبان حتى حمكؿ عاـ 
photo  
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اختصار متعارؼ عميو في جميع أنحاء العالـ تقريبان لكممة : صكرة ضكئية
photograph (صكرة فكتكغرافية أك ضكئية ) أكphotography ( تصكير فكتكغرافي أك

تـ استنباط ىذه الكممة في بداية القرف التاسع عشر باالستناد إلى األصؿ (. ضكئي
إف الماء الصافي أك ( "مكتكب؛ مخطكط) graphosك ( ضكء) -phos  ،photoاليكناني 

 " –ريؽ غسؿ نترات الفضة عنياالنقي سيعمؿ عمى تثبيت الصكرة الضكئية عف ط
كمف المصطمحات (. السير جكف ىيرشؿ)، بقمـ ُّٖٗآذار " أحداث المجتمع الممكي"

ممثؿ بديؿ :  photo double: في مجاؿ السينما، تجدر اإلشارة إلى" photo "المرتبطة بكممة 
تثناء يحمؿ شبيان كبيران بالنجـ السينمائي الذم يمعب مكانو في المشاىد الصعبة باس

(: المصباح الغامر) photofloodالمقطات القريبة أك المشاىد التي يتحدث فييا البطؿ؛ 
جذاب أك جذابة بالنسبة لمكاميرا مف كجية :  photogenicمصباح تنغستيف ساطع جدان؛ 

قد يتمتع : "النظر الجمالية، كىك مصطمح ظير أصبلن في الكاليات المتحدة في العشرينيات
كلو شخصية قكية كحضكر خاص، لكف ( photogenic)خاص في التصكير الممثؿ بجاذب 
(. ، بقمـ ساـ غكلدكيفُُّٗشباط " ساتردم ريفيك"المجمة النقدية  .." –ىذا غير كاؼ 

لكف ىذا المصطمح كاف لو استعماؿ مختمؼ كميان في منتصؼ القرف التاسع عشر حيث 
أشار (. فكتكغرافي؛ ضكئي) photographicأك مرادؼ لكممة " ميٍحػدىث بالضكء"كاف يعني 

عمى سبيؿ المثاؿ إلى صكره الفكتكغرافية التي التقطيا في زمف مبكر ( فككس تالبكت)
أم استعماؿ : Photokinesis(. photogenic drawings)رسكمات ميٍحػدىثة ضكئيان "بمصطمح 

بشكؿ مكنتاج  لمصكر الفكتكغرافية الثابتة لصنع جزء مف الفيمـ أك كمو كعادة يككف ذلؾ
سريع كحركات الكاميرا فكؽ الصكر الثابتة كتبلشي الصكر كغيرىا مف الكسائؿ االنتقالية 

صكرة ضكئية مركبة مع حركة حٌية في :  photo matte؛ (kinestasisانظر )بيف المشاىد 
أداة تشبو مقياس الضكء تستعمؿ لقياس درجة :  photo meterلقطة محجكبة جزئيان؛ 

صالة ) movieأك  motion pictureمرادؼ كاف يستعمؿ سابقان لػ :  photoplayالسطكع؛ 
نذىب إلى السينما لبلستمتاع بمشاىدة األفبلـ الرائعة ككي نشعر باإلثارة عندما (: "سينما

فبدالن مف أف تتحرؾ ىذه الصكر بخطكط . تنزلؽ عدسة الكالديسككب لتصكر أماكف جديدة
داة الميكانيكية المصممة لعرض الصكر المتحركة، فإف مستقيمة كما يحصؿ عادة في األ

مف  ." –صكر الكالديسككب تتحرؾ في منعطفات غريبة كجزء مف أصؿ األشكاؿ ذاتيا
كاف أحد ( ليندسي)مف الجدير بالذكر أف (. فاشيؿ ليندسي)لمؤلفو " فف السينما"كتاب 

ىـ كانت تمثؿ الكسيط الباحثيف الذيف اعتقدكا بأف السينما الصامتة السائدة في زمف
السينمائي األمثؿ كبأف األفبلـ الناطقة المفترضة ستعمؿ كالشؾ عمى الحط مف شأف ذلؾ 
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إذا أصبح الفيمـ الناطؽ المرآة المكثكقة لمصكت كاإلطار . "الفف أك تساىـ في اندثاره
ية البشرم فبلبد أنو سيشكؿ األساس لفف منفصؿ كمستقؿ ال تنطبؽ عميو المبادئ السينمائ

 photoplayكليس الػ ( الصكر المزيفة) phonoplayكالسبب ىك أنيا ستشكؿ الػ . األكلى
 (.العرض السينمائي)

Pick - up  

مشاىد إضافية ينبغي تصكيرىا بعد إنجاز التصكير الرئيسي (: كاسـ( )ُ)
لمفيمـ كذلؾ مف أجؿ مساعدة المكنتير لمتغمب عمى المشاكؿ التي تكاجيو في تأسيس 

( ِ)ت المشيدية أك لتغطية المشاكؿ التي لـ يتـ رصدىا أثناء التصكير؛ الكصبل
كىك )يعيد تصكير قسـ مف المقطة بدالن مف تصكيرىا مجددان منذ البداية (: كفعؿ)

قبكؿ االستكديك بمشركع ( ّ)؛ (print and pick upمصطمح معركؼ أيضان باسـ 
( negative pick-upانظر )سينمائي معيف كاف قد بدأ في استكديك آخر 

picture  

يشير . الصكرة المصكرة كخصكصان لتمييزىا عف الصكت( ِ)فيمـ سينمائي؛ ( ُ)
قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف تاريخ ىذيف المعنييف يعكد إلى بداية القرف 

التي يشاىدىا المرء في ىذه األياـ ىي أفضؿ مف تمؾ ( pictures)إف األفبلـ : "العشريف
مف أجؿ . "ُُّٗأيمكؿ  َِ " –ىـك شات" ." –فبلـ الصادرة منذ سنكات قميمة خمتاأل

لعممية سمب كنيب القرية فقد تـ شراء قرية حقيقية ( picture)الحصكؿ عمى صكرة مصكرة 
 pictureفي حاؿ كركد كممة . ُُِٗأيار  ِٓ –المرجع ذاتو  ". –كأضرمت فييا النار

ىيا بنا نذىب "عني السينما بشكؿ عاـ أك دار سينما محمية فإنيا ت" pictures"بحالة الجمع 
 picturesمع أف استعماؿ  ُُٓٗكقد درج ىذا المعنى ألكؿ مرة عاـ (". pictures)لمسينما 

 " –ليمة في السينما"بات في يكمنا ىذا غير شائع نسبيان، كفيمـ " دار السينما"لمداللة عمى 
نيؾ )ك ( جيمبرت آدير)طانية بشكؿ مكجز لممخرجيف كىك فيمـ يتناكؿ تاريخ السينما البرم

سيارة أك أية مركبة تستعمؿ لحمؿ الكاميرا كليست جزءان : Picture car(. ُْٖٗ( )ركديؾ
طبعة : picture print؛ (negativeانظر : )picture negativeمف كسائؿ نقؿ فريؽ اإلنتاج؛ 

 silent printفة أيضان بمصطمح لمفيمـ دكف مطابقة المسار الصكتي ، كىي معرك مظيرة
(. النسخة المطبكعة الصامتة)

pilot pins  
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المسننات التي تدخؿ في ثقكب كأثبلـ حكاؼ الفيمـ لدل مركره عبر الكاميرا أك 
نظاـ أك تقنية سحب الفيمـ بدقة عبر : pilot pin registration. الطابعة أك جياز العرض

كذلؾ عف طريؽ سحب اإلطار تمك اآلخر الكاميرا أك الطابعة أك جياز العرض، 
. بكاسطة المسننات كالثقكب

pincushion distortion  

ٍيػغ أك انحراؼ العدسة الذم يجعؿ الصكر تبدك منبعجة : تشكه كسادة الدبابيس زى
التي تػيغرز فييا )نحك الداخؿ تحت تأثير قكة ضاغطة كسطح كسادة الدبابيس 

(. الدبابيس الستعماليا عند الحاجة
Pinewood  

" باينككد"السينمائي البريطاني الشيير الذم افتتحتو استكديكىات " باينككد"استكديك 
تعطؿ نشاط ىذا االستكديك في سنكاتو األكلى . ُّٔٗعاـ ( آرثر رانؾ. جي)لصاحبيا 

القاعدة  ُْٓٗإلى  ُُْٗبسبب اندالع الحرب، ثـ أصبح في الفترة الممتدة مف 
مف اشير ". سبلح الجك الممكي"ك" الكحدة السينمائية الممكية"لشركة اإلنتاجية السينمائية 

" الحذاء األحمر"ك( ُْٕٗ" )النرجس األسكد"في فترة ما بعد الحرب فيمـ " باينككد"إنتاجات 
" أكليفر تكيست"ك( ُْٔٗ" )آماؿ كبيرة"؛ فيمـ (باكؿ ك برسبرغر)مف إخراج ( ُْٖٗ)
بتأجير منشآتيا  َُٔٗمنذ " باينككد"استكديكىات  ثـ بدأت(. ديفيد ليف)لممخرج ( ُْٖٗ)

جيمس "السينمائية كفنيييا لممنتجيف المستقميف حيث جرل عمى سبيؿ المثاؿ صنع أفبلـ 
". باينككد"في استكديكىات " بكند

pitch  

يحاكؿ تركيج ( ِ)المسافة الفاصمة بيف ثقكب المسننات عمى شريط الفيمـ؛ ( ُ)
تمؿ إلى أحد المنتجيف أك المخرجيف أك غيرىـ مف أك بيع مشركع سينمائي مح

. الشخصيات صاحبة النفكذ في صناعة السينما
pix  

 picturesالسينمائية كمرادؼ لكممة " فارايتي"مصطمح عامي استحدثتو مجمة 
. أك صناعة السينما بشكؿ عاـ( سينما)

pixel  

 el (element)-ك( ينمافيمـ؛ س( )pictures, picture) pixمصطمح مرٌكب مف : البيكسؿ
بدأ استعماؿ ىذا المصطمح منذ أكاخر الستينيات لئلشارة إلى النقاط (. عنصر)
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فكمما ازدادت كثافة البيكسؿ، . الصغيرة جدان التي تشكؿ صكرة التمفزيكف أك الفيديك
.  ىاؤازدادت حدة الصكرة كنقا

Pixelvision   

لمطريقة غير التقميدية ( ريدامايكؿ أمي)مصطمح استحدثو المخرج ": بيكسمفيجف"
فقد قاـ ". فتاة أخرل، كككب آخر"كالفريدة مف نكعيا التي استعمميا في صنع فيممو 

، كىي كاميرا "َََِإؿ .إكس.فيشر برايس بي"بتصكير الفيمـ بأكممو بكاسطة ( ألميريدا)
لمان ثـ تكقؼ إنتاجيا بعد ثبلث سنكات ع ُٕٖٗلعبة لؤلطفاؿ جرل صنعيا ألكؿ مرة عاـ 

لبلطبلع عمى مزيد مف . دكالر ْٓبأف الشكؿ المعدؿ مف تمؾ الكاميرا بمغت قيمتو 
: مستقبمي المذىؿ"بعنكاف ( ألميريدا)، راجع مقالة "بيكسمفيجف"التفاصيؿ حكؿ صكرة 

  –ّ( Projections" )بركجيكشنز"المنشكرة في مجمة " الرفاىية في استعماؿ البيكسمفيجف
(. ُْٗٗ –فابر ) ( –دكنكىك)ك( بكرماف)إعداد كتحرير 

pixilation ( أو نادراًا pixylation) 

أفبلـ الكرتكف التي مؤثر بصرم خاص يتـ تكليده إما عف طريؽ تصكير : البكسمة
أك بكاسطة مكنتاج مختار  تستخدـ نماذج كدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد
كفي . شيدية مصكَّرة بشكؿ عادملئلطارات أك الككادر الصكرية المأخكذة مف كصمة ـ

كمتا الحالتيف تككف النتيجة حركة سريعة كمرتجة بحيث تبدك إما ىزلية أك تشبو أفبلـ 
نطمؽ عمى الحركة . "الكرتكف أك مرعبة، كذلؾ حسب السياؽ الذم ترد فيو ىذه المقطة

بو إنيا تش(. البكسمة)السريعة المصكرة مف كجية نظر دراككال مصاص الدماء مصطمح 
بطريقة أك بأخرل الرسـك المتحركة كيتـ تكليدىا عف طريؽ جياز مكجكد داخؿ الكاميرا 

تيدؼ ىذه الحيمة السينمائية إلى إظيار إطارات أك ككادر . يقـك بالتقاط صكر فردية
الصكر بشكؿ غريب كغير مألكؼ بحيث تظير إطارات فردية أكؿ األمر ثـ يمييا سيؿ 

لثانية الكاحدة، مما يكلد أثران خاصان يشبو إدراؾ حكاس عاـر مف إطارات الصكر في ا
مشرؼ ( ركماف بكالنسكي) " –الحيكانات، كالمقصكد بذلؾ نكع مف الحكاس البدائية

يشير قامكس أكسفكرد لمغة (. ُِٗٗ" )دراككال براـ ستككر"المؤثرات البصرية في فيمـ 
" المكمة"كانت في مسرحية " pixylation"اإلنكميزية إلى أف أكؿ مرة استعمؿ فييا مصطمح 

، حيث تـ المجكء إلى استعماؿ مؤثر إضاءة خاص في المسرح كي يبدك (ُْٕٗ)
أما االستعماؿ السينمائي ليذه التقنية فيعكد تاريخو . الممثميف ككأنيـ شخصيات كرتكنية

كىي كممة محمية أمريكية درج   –pixilatedيتألؼ ىذا المصطمح مف كممة . ُّٓٗإلى 
 " –غريب األطكار؛ معتكه؛ ممسكس"عماليا منذ منتصؼ القرف التاسع عشر كتعني است

23م –السينما الناطقة   
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 pixilatedكمف الجدير بالذكر أف كممة (. رسـك متحركة) animationباإلضافة إلى كممة 
فتعني  piskyأك  pixyأك  pixie؛ أما (مبتيج) elated، مثؿ كممة lated-ك  pixieمشتقة مف 

نكمترا ككرد ذكره في الصحؼ في  مخمكؽ صغير خارؽ لمطبيعة ينتمي إلى الدكؿ الغربية كا 
( kinestasisانظر أيضان . )بداية القرف السابع عشر، عممان بأف أصؿ ىذا المخمكؽ مجيكؿ

Plan - sequence 

ىـ الناطقكف بالمغة ؤمصطمح صاغو نقاد السينما الفرنسيكف كاستعاره أيضان زمبل
يشير ىذا المصطمح إلى . لمصطمح اإلنكميزم البديؿاإلنكميزية السيما في ظؿ غياب ا

حيث تتقدـ الناحية الركائية ( جاف رينكار)لقطة مكسعة كتمؾ المقطات الكاردة في أفبلـ 
فييا بكاسطة الحركة داخؿ إطار الصكرة كليس بالطريقة التقميدية التي تعتمد عمى 

كؿ بأف ىكذا لقطات لذلؾ يمكف الؽ. بكاسطة المكنتاج إلى آخراالنتقاؿ مف حدث 
تشجع المتفرج عمى إدراؾ أىمية كؿ لقطة عمى حدة بدالن مف جمعيا ككصميا ككؿ 

. عف طريؽ المكنتاج
play 

عممان بأف الفعؿ دخؿ المغة اإلنكميزية في )يمثؿ دكران في فيمـ (: كفعؿ( )ُ)
ك يبد( ِ)؛ (القرف الرابع عشر حيث كاف يعني الممثؿ الذم يمعب دكران في مسرحية

فعمى . السيناريك أك الحدث أك المشيد أك الفيمـ مقنعان كمثيران أك يعرض مناحيو التجارية
كىذا يعني بأنو مشيد نابض )حقيقيان ( play)إف مشيد الجمد بالسكط يبدك "سبيؿ المثاؿ 
" المشيد مقنعان في بيكريا؟( play)عمى األرجح كلكف ىؿ سيبدك ..( بالحياة كمقًنع 

ىؿ سيبدك المشيد مقبكالن بالنسبة لممتفرجيف المحافظيف : ستفسار التاليكىذا يعني اال)
( ممف يقطنكف البمدات اليادئة التي تقع في كسط الكاليات المتحدة؟

player 

، دخؿ استعماليا في المغة اإلنكميزية منذ  actorممثؿ، كىي كممة مرادفة لػ ( ُ)
ؤخران في ىكليككد كيعني مصطمح عامي ظير ـ( ِ)بداية القرف الخامس عشر؛ 

كعمى ىذا . العب أساسي، بمعنى شخصية ميمة كذات نفكذ في أكساط ىكليككد"
ثـ " البلعب"عمى ركايتو اليجائية عنكاف ( مايكؿ تككيف)األساس فقد أطمؽ الكاتب 

لممخرج " البلعب"في فيمـ ( تككيف)ظيرت بعدىا النسخة السينمائية نقبلن عف سيناريك 
في اإلخراج السينمائي مٌرت بفترة ( ألتماف)مف المعركؼ أف مينة (. ركبرت ألتماف)

قد ساعد ( ُِٗٗ" )البلعب"رككد لبضع سنكات كمف المثير لبلىتماـ أف فيممو 
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في عالـ صناعة األفبلـ " كبلعب أساسي"عمى إعادة تأسيس نفسو مجددان ( ألتماف)
قد " اىزة الرتداء مبلبسيج"مع أف اإلخفاؽ الكبير الذم مني بو في فيممو األخير 

. سرؽ منو أضكاء الشيرة مرة ثانية
playback 

أسمكب ( ِ)عممية االستماع لمتسجيؿ الصكتي فكر إنجاز التسجيؿ؛ ( ُ)
كأفبلـ فيدك الركؾ، حيث ( musicals)إنتاجي ييستعمؿ في تصكير األفبلـ االستعراضية 

ماـ الممثميف كالعازفيف يتـ تشغيؿ أغنية أك مكسيقى مسجمة مسبقان بصكت عالي أ
كالراقصيف كي يتمكنكا مف الرقص عمى أنغاـ المكسيقى المسجمة مسبقان أك تحريؾ 

شفاىيـ لتتماشى مع األغاني المسجمة مسبقان أيضان بحيث يبدك ككأنيـ ينشدكف أغاف 
. حقيقية أثناء التصكير

plugumentary 

ستعمالو منذ أكاخر مصطمح عامي ساخر درج ا: األفبلـ التسجيمية الدعائية
الثمانينيات لئلشارة إلى األفبلـ التي تككف في أساسيا تكسعان إلعبلف سينمائي سابؽ لكنيا 

مع أف ىذا المصطمح يمكف استعمالو . تحاكؿ الظيكر بمظير الفيمـ التسجيمي المكضكعي
قاببلت مع جميع األفبلـ الدعائية إال أف أكثرىا شيكعان ىي أفبلـ الفيديك التي تعرض الـ

كخير مثاؿ . مع أبطاؿ كمخرج الفيمـ الذم يككف في صدد اإلعداد ليذا الفيمـ التسجيمي
" قمب شجاع"عمى تمؾ األفبلـ ىك الفيمـ التسجيمي الدعائي الذم جرل إنتاجو لصالح فيمـ 

( press kitانظر أيضان (. )ميؿ غيبسكف)كىك مف إخراج ( ُٓٗٗ)
poetic cinema 

( السينما األمريكية الجديدة:  New American Cinemaانظر )
poetic realism 

مصطمح نقدم ييستعمؿ أحيانان لمجمكعة كبيرة مف األفبلـ : الكاقعية الشعرية
، فقد "الكاقعية الشعرية"ككما يشير ىذا المصطمح . َُْٗك  ُّْٗالفرنسية الصادرة بيف 

كمف أبرز ىذه . لكب الشعرمتمكنت تمؾ األفبلـ مف الجمع بيف المكاضيع الكاقعية كاألس
( ُّٕٗ" )الكىـ الكبير"ك( ُّٗٗ" )قاعدة المعبة"الرائع ( رينكار)األفبلـ نذكر فيمـ 

مارسيؿ )باإلضافة إلى بعض األعماؿ التي اشتيرت في صنعيا بتعاكف مشترؾ بيف 
( ُّٗٗ" )الفجر"ك( ُّٖٗ" )مرفأ الظبلؿ(: "جاؾ بريفير)كالسيناريست الشاعر ( كارنيو
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مف المعتقد أف ىذا المصطمح قاـ (. ُْٓٗ" )أطفاؿ الجنة"ك( َُِْٗ" كار المساءز"ك
(. جكرج سادكؿ)بصياغتو الناقد كالمؤرخ السينمائي 

points 

النسبة المئكية لؤلرباح اإلجمالية أك الصافية التي يحصؿ عمييا المخرج أك المؤلؼ 
. صاحبة العبلقة أك البطؿ مف فيمـ معيف بمكجب عقد متفؽ عميو بيف األطراؼ

point of view, point – of - view (POV) 

لكف ىذا المصطمح . لقطة مصكَّرة كما تراىا عينا شخصية معينة في الفيمـ( ُ)
ييستعمؿ أيضان في النقد السينمائي ككتابة السيناريك كما ىك دارج في النقاش األدبي 

كالمقصكد بذلؾ كجية نظر  لئلشارة إلى طريقة ترتيب الناحية الركائية في الفيمـ،
الشخصية حكؿ الحدث كمشاطرة الفكرة ذاتيا مع جميكر المشاىديف، سكاء كاف ذلؾ 

لذلؾ فإف كجية النظر ىي إحدل العناصر . أك خبلؿ الفيمـ بأكممو إلى آخرمف مشيد 
فقصة جريمة قتؿ، عمى سبيؿ المثاؿ، حسب . التي تساعد عمى تحديد نمط الفيمـ

شرطة الذم يحقؽ فييا تحدد النمط في ىذه الحالة بحيث يككف كجية نظر رجؿ اؿ
الفيمـ بكليسيان أك أحد أفبلـ الغمكض، بينما نجد بأف القصة ذاتيا مف كجية نظر القاتؿ 

. الخ.. قد تحدد نمط الفيمـ ليككف فيممان نفسانيان مثيران كمشكقان 
polarize 

 polarizeأما الفعؿ (. قطبي) polarisكممة مشتقة مف المغة البلتينية الحديثة 
: كيعني بالتحديد ُُُٖ، فقد ظير في المغة اإلنكميزية منذ عاـ (يستقطب مكجات الضكء)

معالجة الضكء مف خبلؿ تمريره عادة عبر عدسة خاصة كي يتكقؼ ىذا الضكء عف 
:  pola screenأك  Polaroid filter. إحداث سطكع أك تكىج شديد أك انعكاسات غير مرغكبة

. مرشح يحٌد مف سطكع الضكء عف طريؽ استقطاب مكجات الضكء
Polaroid  

االسـ التجارم آلالت التصكير الضكئي الشييرة التي تخرج صكران ": البكلكركيد"
يستعمؿ ىذا النكع مف . فكتكغرافية صغيرة مظيَّرة خبلؿ ثكاف فقط بعد التصكير
.  المرئية الكاميرات في مكاقع تصكير األفبلـ كنكع مف السجبلت

polecat 

قضيب أك ذراع تمسككبي يمكف تثبيتو كاإلسفيف بيف سطحيف، فيؤدم بذلؾ 
. كظيفة دعامة لمصابيح اإلضاءة
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polish 

. يصقؿ أك يعيد كتابة السيناريك كخصكصان في عشية إنتاج الفيمـ(: كفعؿ)
بسيطة المصطمح التعاقدم المتعارؼ عميو في ىكليككد لمصقؿ أك المراجعة اؿ(: كاسـ)

. التي يتـ تنفيذىا عمى السيناريك
polyester 

، كىي مادة شبو ببلستيكية تستعمؿ عمى polyethylene terephthalateاختصار 
كركنار : نطاؽ كاسع في صناعة أساس أفبلـ التصكير تحت أسماء تجارية مختمفة

يستار ( دكبكف) (. ككداؾ)كا 
Polyvision  

آبؿ )صكر عمى ثبلث شاشات قاـ بتطكيره لعرض األفبلـ كاؿ" بكليفيجف"نظاـ 
(. ُِٕٗ" )نابميكف"مف أجؿ ذركة فيممو الشيير ( أندريو ديبرم)بالتعاكف مع ( غانس

( multi-screenانظر )
popping  

بصكت مرتفع جدان ( p)الضجيج المزعج الذم يصدره الممثؿ عند النطؽ بحرؼ 
لمحٌد مف ىذا األثر  pop filterلذلؾ ييستعمؿ مرشح يدعى . أك بالقرب مف الميكركفكف
. الصكتي غير المرغكب بو

pornography  

 graphosك ( مكمس)  porneكممة مشتقة مف اليكنانية : األفبلـ اإلباحية
كلعؿ ىذا المصطمح مأخكذ مف البلفتات اإلعبلنية المكجكدة خارج (. كتابة؛ كاتب)

ر الجدراية المثيرة جنسيان مف الصك " –كيبستر"بيكت الدعارة، أك كما يشير قامكس 
المكجكدة في الغرؼ المخصصة لحفبلت الجنس الجماعي كالتي تـ اكتشافيا في 

ثـ دخمت ىذه الكممة إلى المغة اإلنكميزية في منتصؼ القرف التاسع . بمكمبي
ؼ بأنو إباحي . عشر ييطمؽ ( pornographic)في مجاؿ السينما، الفيمـ الذم يكصى

، كىذا النمط مف األفبلـ skin flick أك  blue movieأك  stag movieعميو أيضان اسـ 
يككف عادة مف األفبلـ الجنسية المبتذلة ذات الميزانية المنخفضة كال يمت بصمة 

فيمـ مثير جنسيان كيتبع النمط ( ِ)إلى نمط األفبلـ السائدة في صناعة السينما؛ 
ؤلؼ في ىذه األفبلـ يستيجف السائد في صناعة السينما باستثناء أف الراكم أك الـ

. اإلباحية الجنسية
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positive  

فيمـ معرَّض كمظيَّر كمعالج بشكؿ تككف الصكر الناتجة عنو جاىزة كمناسبة ( ُ)
نسخة الفيمـ المطبكعة مف النسخة األصمية أك غيرىا مف ( ِ)لممكنتاج أك العرض مباشرة؛ 

ف حكؿ المعنى بأنو يستعمؿ كي يتجنب المؤلؼ المكاربة كالدكرا. "نسخ النيجاتيؼ
لمتعبير عف الصكر التي تككف فييا ( سالب) negativeك ( مكجب) positiveالمصطمحيف 

كالتي تككف فييا أيضان … األضكاء أك الظبلؿ مماثمة لتمؾ المكجكدة في الطبيعة 
أحداث المجتمع "مف مجمة  " –متناقضة، بمعنى أف الضكء يمثؿ الظؿ كالظؿ يمثؿ الضكء

جرل استعماؿ التضاد بيف السالب  لقد(. السير جكف ىيرشيؿ)بقمـ ( َُْٖ" )كيالمؿ
يعكد منشأ . منذ بداية القرف السابع عشر( كالجبر كالمنطؽ)كالمكجب في مجاالت مختمفة 

المشتقة بدكرىا مف  positifإلى المغة اإلنكميزية السائدة في العصكر الكسطى  positiveكممة 
اآللية التي : Positive drive. م درج استعماليا في القرف الثالث عشرالت positifالفرنسية 

الثقكب المستطيمة ذات : positive perforationتسحب الفيمـ المكجب مف جياز العرض؛ 
 KS (Kodak، كىي معركفة باسـ المظيرةممـ  ّٓالحكاؼ المنحنية المكجكدة في أفبلـ 

standard) perforations  كب المماثمة األضعؼ المكجكدة عمى نسخة الفيمـ كتتميز عف الثؽ
كصمة ممصقة بيف قطعتيف : BH (Bell and Howell) perforations  .positive spliceالسالبة 

. مف شريط الفيمـ المكجب
Post - production  

المرحمة الممتدة بيف إنجاز التصكير الرئيسي كنسخة الفيمـ : مرحمة ما قبؿ اإلنتاج
-Post. المقصكد بذلؾ عمميات المكنتاج كالتسجيؿ الصكتي كالدمج كغيرىاالمنجزة، ك

synchronization  أكpostsync  : إضافة الحكار كغيره مف األصكات عمى المشاىد التي تـ
إعادة : تصكيرىا بشكؿ صامت، أك كما ىك متعارؼ عميو في الكاليات المتحدة كبريطانيا

األصؿ مناسبان كمف ثـ مطابقة التسجيؿ الجديد مع تسجيؿ الحكار الذم لـ يكف تسجيمو ب
( loopingك  dubbingانظر . )الحركة كما تظير عمى الشاشة

POV  

ييذكػىر ىذا المصطمح عادة في السيناريك . point-of-view shotاختصار مصطمح 
. لمتنكيو بأف مشيدان معينان ينبغي تصكيره كما تراىا عينا شخصية معينة في الفيمـ

powder man  

. المقب العامي لعضك فريؽ اإلنتاج المسؤكؿ عف المتفجرات: رجؿ المتفجرات
power zoom  
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اآللية الكيربائية التي تساعد عمى ( ِ)زكـك منفذ إلكتركنيان كليس يدكيان؛ ( ُ)
.  تحقيؽ ىذا النكع مف الزكـك في التصكير

practical  

سدس يطمؽ ذخيرة حية بعكس القطع العممية المكجكدة في ديككر التصكير، كـ
مكقع تصكير حٌي بكؿ معنى الكممة بعكس ديككر :  Practical set. المسدسات المزيفة

. التصكير الذم يتـ بناؤه خصيصان لتصكير فيمـ ما
Praxinoscope  

( إيميؿ رينكد)ابتكره ( Zeotrope" )الزيكتركب"جياز مطكر عف ": البراكسينكسككب"
يعمؿ جياز (. حركة) praxisاسـ الجياز مف الكممة اليكنانية الذم استكحى  ُٕٕٖعاـ 

نفسو كذلؾ باستعماؿ شريط دكار مف " الزيكتركب"عمى مبدأ جياز " البراكسينكسككب"
استطاع ميايئة جيازه لمعمؿ عمى مبدأ ( رينكد)الصكر لكف الفرؽ بيف الجيازيف ىك أف 

في عركضو مف ( رينكد)استمر . الفانكس السحرم كعرض الصكر المتحركة عمى الشاشة
لتخمي عف إلى ابباريس لكنو اضطر آخر األمر " أكبتيؾ"في مسرح  ََُٗكلغاية  ُِٖٗ

. ىذا العمؿ بسبب ظيكر اإلنتاجات السينمائية في األسكاؽ
predub,  premix  

المرحمة التمييدية في صنع مسار صكتي مركٌػب حيث يتـ خبلؿ ىذه العممية 
. ختمفة مع بعضيادمج مسارات صكتية ـ

première  

تتـ تيجئة ىذا المصطمح أحيانان في الكاليات المتحدة بػ : العرض األكؿ لمفيمـ
permier  كقد نٌكه أحد المعمقيف البريطانييف في أكائؿ ". بريميير"كليس " بريمير"كتمفظ

لفظ الذم مي ( première)إف العرض األكلي لمفيمـ : "األربعينيات إلى ىذا األمر بقكلو
 ." –مع التشديد عمى المقطع الثاني مف الكممة قد أصبح ظاىرة تعـٌ الببلد( بريمير)

كمف الجدير بالذكر أف المصطمح . ُُْٗكانكف الثاني  َُ" ككمكنكيؿ"مف صحيفة 
يعني مصطمح (. premeer)ذاتو مكجكد أيضان بتيجئة مختمفة كلكف قميمة االستعماؿ 

première( :ُ )يمـ المنجز عمى عمـك المشاىديف كعادة يككف ذلؾ العرض األكؿ لمؼ
ليمة افتتاح الفيمـ التي ( ِ)ضمف إحدل تظاىرات الميرجانات السينمائية الرئيسية؛ 

يحضرىا عدد كبير مف المدعكيف بمف فييـ ممثمي الفيمـ كالمخرج كالمنتج كالشخصيات 
العرض ( ّ)رىـ؛ البارزة في المجتمع كعارضات األزياء كعازفي مكسيقى الركؾ كغي



 -359- 

ففي بريطانيا عمى سبيؿ المثاؿ  –األكؿ لمفيمـ في إحدل صاالت السينما دكف سكاىا 
مف المعركؼ أف . تجرم ىكذا عركض في إحدل دكر السينما الكاقعة في غرب لندف

لذم نقمو صناعة األفبلـ السينمائية قد اقتبست ىذا المصطمح مباشرة مف المسرح ا
 premièreان بأف مصطمح ائدة في القرف التاسع عشر، عمـية السبدكره مف المغة الفرنس

كالعبارة  ( –الميمة األكلى) première nuitكالمقصكد بذلؾ  – la premièreىك اختصار 
الميمة األكلى "، أم  la première d’une pièce: بأكمميا بالفرنسية ىي عمى النحك التالي

ىك اسـ مجمة أمريكية ( Première" )بريميير" كمف الجدير بالذكر أيضان أف". لممقطكعة
. سينمائية ذات شعبية كاسعة، كىناؾ مجمة بريطانية مماثمة تحمؿ العنكاف ذاتو

preproduction,  pre - production  

إعداد جميع التجييزات البلزمة لتصكير الفيمـ عندما : مرحمة ما قبؿ اإلنتاج
أك المكافقة لممباشرة بالعمؿ، بما في " الضكء األخضر"يحصؿ مشركع الفيمـ عمى 

. ذلؾ إعداد ميزانية الفيمـ كالتعاقد مع الممثميف كطاقـ الفيمـ كبناء الديككرات كغيرىا
كمف المعركؼ أف األفبلـ تككف في مرحمة ما قبؿ اإلنتاج عندما تصبح ىذه 
صكير العممية قيد التنفيذ بمعزؿ عف االحتماالت كالتكقعات عف كيفية المباشرة بت

. الفيمـ
prequel  

ىك فيمـ ييصنع  prequelفإف الػ ( تتمة سينمائية) sequelبالتماثؿ مع مصطمح 
في أعقاب إصدار فيمـ ركائي ناجح كيستخدـ بعضان مف شخصياتو أك كميا مف أجؿ 

فعمى سبيؿ المثاؿ، . سرد قصة تحدث قبؿ فترة كجيزة مف أحداث الفيمـ الصادر لتكه
قبؿ عدة سنكات مف الحدث الرئيس في " إنديانا جكنز كمعبد اليبلؾ"تجرم أحداث فيمـ 

". غزاة تابكت العيد المفقكد"األكلى ( إنديانا جكنز)مغامرة 
presence  

نكعية الصكت بشكؿ عاـ في مكقع التصكير، كالمقصكد بذلؾ الجك العاـ ليذا 
. المكقع كاألصكات كمستكيات الضجيج المكجكدة فيو

presentative blocking  

كضع الممثؿ مكاجو الكاميرا بشكؿ يبدك فيو كأنو يتحدث مباشرة إلى جميكر 
تقدـ ىذه الكضعية أحيانان محتكل لقطة كجية نظر الشخصية مف الناحية . المشاىديف

الدرامية، كأحيانان، السيما في األفبلـ الككميدية، فإف ىذه الطريقة تجعؿ الشخصية 
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كخير مثاؿ عمى ىذه الطريقة نجده  .إلييـ بأسرارىا ككأنيا تثؽ بالمشاىديف كتفضي
عطمة "، لكف الطريقة ذاتيا نجدىا تتكرر باستمرار في أفبلـ مثؿ "آلفي"في فيمـ 

، حيث نجد فيو (فيمميني)لممخرج " كالسفينة تبحر"كفيمـ " عالـ كايف"ك" فيريس بكلمر
كما . الشاشةيؤدم دكر الراكم الذم يظير عمى ( فريدم جكنز)الصحفي المسف 

ففي . يمكف ليذه الطريقة أف تستعمؿ لئلشارة إلى شكؿ معيف مف الكبلـ أك الكتابة
، عمى سبيؿ المثاؿ، نجد الرسائؿ المكجية إلى (سككرسيزم)لػ " عصر البراءة"فيمـ 

تقرأىا الممثبلت ( ميشيؿ بفييفير)كعشيقتو ( كينكنا رايدر)البطؿ التي تكتبيا خطيبتو 
. أماـ الكاميرا

press kit  

رزمة أك مجمكعة مف الصكر الفكتكغرافية الثابتة كمبلحظات اإلنتاج كالمطالعات 
النقدية كغيرىا مف المكاد ذات الصمة التي يجرم إرساليا إلى الصحفييف كالنقاد لدل إصدار 

فيمـ فيديك قصير يحتكم عمى مقاببلت مع المخرج :  Electronic press kit (EPK). الفيمـ
يتـ إرساؿ ىكذا فيمـ عادة . ليف األساسييف باإلضافة إلى مقاطع مف الفيمـ قيد التصكيركالممث

( plugumentaryانظر . )إلى الصحافة أك يجرم بثو في التمفزيكف
pressure plate  

أداة تستعمؿ لتثبيت الفيمـ بكضعية صحيحة مع العدسة في الكاميرا أك جياز 
. العرض أك الطابعة

preview  

رض خاص لمفيمـ قبؿ إصداره يجرم بحضكر رجاؿ الصحافة ع( ُ)
ييدؼ ىذا العرض المسبؽ أحيانان إلى معرفة ردكد فعؿ . كاإلعبلـ كالسينمائييف

ففي (. sneak previewانظر . )فئات عشكائية مف جميكر المشاىديف حكؿ الفيمـ
األخذ بعيف  الكاليات المتحدة تجرم إعادة مكنتاج األفبلـ قبؿ إصدارىا النيائي مع

مصطمح آخر لمداللة عمى ( ِ. )االعتبار ردكد فعؿ فئات مختارة مف المشاىديف
بعض مناظر أك مقاطع الفيمـ التي يجرم إعدادىا في شريط كاحد بيدؼ التركيج 

. كالدعاية
prime lens  

. عدسة ليا ممحقاتيا الخاصة بيا تختمؼ عف العدسات التي تتـ معايرة عمقيا البؤرم
principal focus  
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النقطة التي يرتكز فييا الضكء بعد انكساره عبر مركره في : التبئير الرئيسي
المرحمة األساسية في تصكير (: التصكير الرئيسي) Principal photography. العدسة

الفيمـ بما في ذلؾ مشاىد الحكار باستثناء المكاد التي تنفذىا كحدة التصكير الخارجي؛ 
principal players: الممثمكف األساسيكف  .

print  

تػيصنع . النسخة المطبكعة مف الفيمـ المنجز التي تككف جاىزة لمعرض(: كاسـ)
ييٍحًدث (: كفعؿ. )ىذه النسخة إما مف الفيمـ األصمي أك نسخة النيجاتيؼ المزدكجة

 Printing. مف الفيمـ عف طريؽ النسخة السالبة أك النيجاتيؼ أك بالعكس مظيرةنسخة 
األمر الذم يكجيو المخرج لمختبر التصكير مف أجؿ طبع :  !Print itبع الفيمـ؛ ط: 

 printerيكٌبر الفيمـ مف عيار صغير إلى عيار أكبر؛ :  print-upلقطة معينة؛ 
 print stockالمطبكعة أك النيجاتيؼ؛  المظيرةاآللة المستعممة لصناعة النسخ (: طابعة)
.  اج النسخ المطبكعة مف الفيمـالفيمـ المخٌزف المستعمؿ إلنت: 

prism lens  

عدسة خاصة تستعمؿ لشطر صكرة كاحدة إلى عدة نسخ : عدسة مكشكرية
. مصغرة عف الصكرة األصمية

Prizma,  Prizmacolor  

عممية قديمة إلضافة لكنيف عمى الفيمـ جرل استعماليا ألكؿ مرة ": بريزماككلكر"
المغامرة "ىك فيمـ " بريزماككلكر"بنظاـ  كمف أشير األفبلـ المصكرة. ُُٖٗعاـ 
(. جيمس ستيكرات ببلكتكف)لممخرج ( ُُِٗ" )الرائعة

procedural  

نكع مف األفبلـ التي تديف بجزء مف جانبيا الترفييي إلى عرض معقكؿ ككاقعي 
كدقيؽ لكيفية عمؿ إحدل المؤسسات، كالمشافي كالمحاكـ كدكائر الشرطة، باإلضافة 

كمف ىذه األفبلـ نذكر عمى سبيؿ المثاؿ . تي تجرم في تمؾ األمكنةإلى األحداث اؿ
الذم يعرض نشاط فرؽ إطفاء لندف ( ىمفرم جيننغز)لممخرج " لقد ىٌبت الحرائؽ"فيمـ 

الذم يرصد نضاؿ ( ركف ىاكرد)لممخرج " الجريدة"خبلؿ الغارة الجكية العنيفة، أك فيمـ 
مع أف ىذا . فة يكمية مصغرةرجاؿ الصحافة كالمحرريف مف أجؿ إصدار صحي

 policeالمصطمح يشرح نفسو بنفسو، إال أنو عمى األرجح مشتؽ مف مصطمح 

procedural (إجراءات بكليسية) كىك نمط فرعي مف القصص البكليسية التي ظيرت ،
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كصكالن ( ُْٓٗ" )يدٌؿ عمى الضحية Vحرؼ  ( "لكرنس تريت)بدءان مف ركاية الكاتب 
التي تتابع التحقيقات مف كجية نظر ( إد ماكبيف)لمكاتب " ٕٖالضاحية "إلى سمسمة 

.  رجاؿ الشرطة المحترفيف
process,  processing  

تظيير الفيمـ كطبعو، كالمقصكد بذلؾ اإلجراءات الكيميائية : معالجة
. كالميكانيكية المستعممة إلنتاج الصكر الكامنة في الفيمـ المعٌرض لمضكء

process body  

لحجـ الطبيعي لسيارة أك أية مركبة بحيث يمكف تفكيؾ أجزائيا كي نمكذج با
يتسنى لمكاميرا تصكير المركبة مف الداخؿ مف زكايا مختمفة، كتستخدـ ىذه الطريقة 

كفي ىذا النكع مف . بشكؿ عاـ لمشاىد الحركات االفتراضية ضمف لقطات النمكذج
، بينما يجمس الممثمكف داخؿ المقطات يتـ عرض فيمـ لخمفية متحركة عمى شاشة شفافة

ىناؾ العديد مف المصطمحات المرتبطة ( . rear projectionانظر . )نمكذج العربة
 processك  process camera: كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ( نمكذج) processبكممة 

photoplay  كprocess projection  كprocess screen  ..الخ .
producer  

لمجدؿ أحيانان يمكف تفسيره بطرؽ عديدة كمختمفة، بدءان  لقب معقد كمثير: منتج
فالتعريؼ الكاسع لدكر . مف التعريؼ البسيط لمكممة كصكالن إلى معناىا المبالغ بو

المنتج في كقتنا الحاضر ىك ذلؾ الشخص المسؤكؿ بالكامؿ أك بالتعاكف مع منتجيف 
كقد تشمؿ مياـ . فيمـآخريف عف كؿ الشؤكف المالية كالمكجستية في مشركع صنع اؿ

المنتج جمع األمكاؿ البلزمة لئلنتاج كاختيار الممثميف كمراقبة النفقات كالمصاريؼ 
كمف صبلحيات المنتج أيضان فصؿ المخرج عف عممو . اليكمية خبلؿ تصكير الفيمـ

كما يخرج المنتج عادة بفكرة الفيمـ كينتقي . كاستبدالو بمخرج آخر لمضركرات الفنية
يمـ كالمخرج إال إذا كانت ىذه الميمة مككمة باألصؿ إلى استكديك أك شركة أبطاؿ الؼ

كفي حاؿ تكلى المنتج القياـ بجميع ىذه المياـ فإنو سيقـك الحقان باإلشراؼ . معينة
صداره كتكزيعو أيضان  كلكف ينبغي أف نبلحظ كجكد . عمى جميع مناحي صنع الفيمـ كا 

مساعد اإلنتاج الذم يتكلى متابعة الشؤكف  مستكيات مختمفة مف المنتجيف بدءان مف
( executive producer)كاألمكر الصغيرة في مشركع الفيمـ كصكالن إلى المنتج المنفذ 

الذم قد يككف تابعان لشركة كبرل يمجأ إليو باقي المنتجيف أك الشخص المسؤكؿ عف 
طاء الشائعة النظر مف األخ. ميزانية الفيمـ كأحيانان يككف مجرد لقب فارغ عديـ القيمة
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ف مف السينمائيمإلى المنتج كالمخرج كمصطمحيف مرادفيف لبعضيما، عممان بأف المخرج
األكائؿ كانكا يؤدكف أيضان عمؿ المنتج كحتى في أيامنا ىذه يأخذ بعض المخرجيف دكران 

كما ينبغي أف . في اإلنتاج بيدؼ  الحفاظ عمى منزلتيـ في عالـ صناعة األفبلـ
فمع أف منتجي . مصطمحات التمفزيكف قد زادت مف تشكيش تعريؼ المنتجنبلحظ بأف 
يؤدكف عمبلن شبييان بنظرائيـ المنتجيف في صناعة األفبلـ " سي.بي.بي"أفبلـ محطة 

تمنح لقب " سي.بي.بي"السينمائية، فإف بعض األفبلـ التسجيمية التي يصدرىا تمفزيكف 
. كؼ أخرلفي ظر" مخرجان "لمشخص الذم سيككف " المنتج"

في مجاؿ صناعة األفبلـ السينمائية يمكف تتبع البدايات التي تحدد فييا تقسيـ 
العمؿ بيف المخرجيف كالمنتجيف إلى بداية العشرينيات، كلعؿ ذلؾ يعكد إلى الخسائر 

حيث تبيف بأف الفنانيف غير قادريف ( ُُٔٗ" )التعصب"الفادحة التي مني بيا فيمـ 
كما تحدد التقسيـ أك الفصؿ بيف عمؿ المخرج . زانية األفبلـعمى الشؤكف المالية كمي

. كالمنتج بشكؿ أكبر نتيجة تطكر االستكديكىات كشركات اإلنتاج كبيرة
، كيبدك (ييٍحًدث؛ يكٌلد) producereمشتقة مف الفعؿ البلتيني ( منتج) producerكممة 

كاخر القرف التاسع عشر أف صانعي األفبلـ اعتمدكا ىذه الكممة نقبلن عف المسرح منذ أ
يشير (. المخرج: المدير أك ما نطمؽ عميو اليـك كخصكصان كفقان لممبادئ األمريكية)بمعنى 

في مجاؿ السينما يعكد " منتج"قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف تاريخ استعماؿ كممة 
لى عاـ " المنتج ىك المسؤكؿ عف االستكديك: "ُُُٗإلى عاـ  مؤشرات ىناؾ " ُُِٗكا 

كمف األسباب األخرل ". تدؿ عمى أف المنتجيف البريطانييف يمضكف قدمان في عمميـ
المربكة بالنسبة لعمـك الناس مف حيث الخمط بيف المخرج كالمنتج ىك أف أشير المنتجيف 

. ديفيد أك)ك( ماير. لكيس بي)ك( صمكئيؿ غكلدكيف)أمثاؿ " نظاـ االستكديك"في زمف 
لـ يككنكا معركفيف بالنسبة لممشاىديف أكثر مف العديد مف ( لبرغإيرفنغ ثا)ك( سميزنؾ

كمع . المخرجيف فحسب، بؿ إف ىؤالء المنتجيف ساعدكا عمى تأسيس أسطكرة دكر المنتج
قد انتزعت الشيرة مف بعض أسماء ىؤالء المنتجيف " المبدع/ المؤلؼ "أف ظيكر نظرية 

كالدكر الميـ الذم يمعبو في صنع الفيمـ  كىذا ما دفع بعدد مف النقاد لمدفاع عف المنتج
نظاـ " مبدعي/ مؤلفي "كبمعنى آخر، فإف . كبأف ىذا الدكر يفكؽ في أىميتو دكر المخرج

فاؿ )كمف بيف الشخصيات المساندة ليذا الرأم . االستكديك كانكا المنتجيف دكف سكاىـ
 –ف قاـ بإخراجيا بغض النظر عـ –الذم أنتج عددان مف أفبلـ الرعب الرائعة ( ليكتف

كىناؾ . بالرغـ مف أنيا تنتمي إلى فئة األفبلـ ذات الميزانية المنخفضة RKOلصالح شركة 
في األربعينيات   MGMالذم تكلى شؤكف األفبلـ االستعراضية التي أنتجتيا ( آرثر فريد)
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ـ كمف بيف الطرؽ التي استعاد بكاسطتيا منتجك ىكليككد جزءان مف أمجاده. كالخمسينيات
كنفكذىـ ىك تكقفيـ عف العمؿ كمكظفيف مأجكريف كاتجاىيـ لمعمؿ كشركاء مستقميف 

يعرضكف المشاريع السينمائية عمى الممكليف المحتمميف مقابؿ حصكليـ عمى نسبة مف 
بالرغـ مف الجيكد التي يبذليا بعض مؤلفي المعاجـ المتكاضعيف، . األرباح النيائية لمفيمـ

ستستمر نظرتيـ غير كاضحة لعدة " البكشار"معتاديف عمى التياـ فإف جميكر المشاىديف اؿ
. سنكات أخرل حكؿ الفركؽ بيف عمؿ المخرج كالمنتج

production  

الفترة الممتدة عمى أسابيع أك شيكر التي يتـ خبلليا ( ِ)فيمـ سينمائي معيف؛ ( ُ)
ة مف البلتينية الكممة مشتؽ. جميع النشاطات المرتبطة بصنع الفيمـ( ّ)صنع الفيمـ؛ 

producere (ييٍحًدث؛ يكٌلد ) كproductionem (تطكيؿ .) ظيرت كممةproduction  في المغة
إف اهلل ىك القائد الككني لكؿ أفعالنا "اإلنكميزية ألكؿ مرة في نياية القرف الخامس عشر 

لية عـ"، كىذا يعني (كاكستكف)بقمـ " كاتك"مف كتاب ( ُّْٖ) (" –production)كأعمالنا 
حسب استخداميا في  productionكمف المعاني الميمة لكممة ". إحداث أك تكليد أك صنع

منتصؼ القرف السابع عشر ىك أم منتػىج أك نتيجة لنشاط أك جيد بشرم، كعمى كجو 
 productionكحسبما كرد في قامكس أكسفكرد فإف . الخصكص األعماؿ األدبية كالفنية
( آ: )ائعة في أكاخر القرف التاسع عشر حيث كانت تعنياكتسبت معانييا المسرحية الش

ثـ نقمت السينما ىذه الكممة عف المسرح  . المسرحية ذاتيا( ب)عممية اإلعداد لممسرحية؛ 
. في بداية القرف العشريف

، كمف أىميا productionىناؾ العديد مف المصطمحات المرتبطة أك المقترنة بكممة 
منصب متكاضع يشغمو (: مساعد اإلنتاج) production assistant (PA): تجدر اإلشارة إلى

أحد أفراد طاقـ اإلنتاج لكف المياـ الصغيرة التي ينفذىا تعٌد ميمة بالنسبة لممخرج كالمنتج 
مخطط أك برنامج يستعممو : production strip boardأك  production boardكمدير اإلنتاج؛ 

قؿ كمفة ممكنة كأعمى جكدة حيث يتـ كضع مدير اإلنتاج إلعداد كصمة مشيدية بأ
عبلمات عمى شرائط التصكير لتفاصيؿ المشاىد الداخمية كالخارجية كالمقطات المصكِّرة 

نياران كليبلن كمف ثـ تثبيت تمؾ الشرائط عمى لكح كبير يبيف عدد أياـ التصكير التي تسمح 
لمسؤكؿ عف شراء معدات الشخص ا: production buyerبيا الميزانية المرصكدة لمفيمـ؛ 

شركة مسؤكلة (: شركة إنتاج) production companyالديككر المتنقمة كغيرىا مف المكاد؛ 
عف اإلشراؼ عمى مشركع معيف لغاية إنجازه، كأحيانان تنشئ ىكذا شركات لمجرد صنع 

التي أسسيا المخرج " غريف أكؼ ساند بركدكشنز"فعمى سبيؿ المثاؿ، شركة . فيمـ كاحد
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الشخص (: مصمـ اإلنتاج) Production designer". نائـ النيار"ليصنع فيممو ( ؿ شرايدربك)
الذم ينسؽ شؤكف المباس كالديككر كالمكياج كغيرىا أيضان، كما يقـك بالتعاكف مع المخرج 

 Art)ييطمؽ ىذا المقب أحيانان عمى المدير الفني . أك المصكر بإحداث النظرة العامة لمفيمـ

Director)؛ production editor (مكنتير المكنتاج :) المكنتير الذم يقـك بجمع النسخ المتعجمة
شركة تكفر شتى صنكؼ : production houseكالمقطات اليكمية أثناء تصكير الفيمـ بأكممو؛ 
 unitأك ( مدير اإلنتاج) production managerالتسييبلت التقنية البلزمة لصناعة األفبلـ؛ 

production manager (مدير كحدة اإلنتاج :) الشخص المسؤكؿ عف الشؤكف الفنية كالمالية
 productionاليكمية البلزمة أثناء إنتاج الفيمـ، كعادة يقدـ مدير اإلنتاج تقاريره إلى المنتج؛ 

number (نمرة إنتاجية :)إحدل المقطكعات الغنائية أك الرقصات : في األفبلـ االستعراضية
ضمف حفبلت كبيرة كتتطمب عددان كبيران مف العازفيف كالديككرات  كخصكصان التي تجرم

قائمة (: تقرير أك مبلحظات اإلنتاج) production notesأك   production reportالفاخرة؛ 
يجرم إعدادىا في نياية يـك التصكير تبيف التفاصيؿ المتعمقة بالمشاىد التي تـ تصكيرىا 

في ذلؾ اليـك ككمية شرائط التصكير المستعممة كغيرىا كعدد الممثميف كالفنييف العامميف 
في المشاريع السينمائية الضخمة يتكلى مساعد المخرج إعداد ىذا . مف األمكر أيضان 

التقرير كرفعو إلى مدير اإلنتاج كمف ثـ تحكيمو إلى المخرج كالمنتج كغيرىـ مف المسؤكليف 
تصنيؼ متطمبات التصكير بشكؿ يكمي،  : production scheduleعف مراقبة تكاليؼ الفيمـ؛ 

(: سيناريك اإلنتاج) production scriptكغالبان ما يتكلى مدير اإلنتاج إعداد ىذا التقرير؛ 
نسخة السيناريك التي يتـ إعدادىا كأحيانان نشرىا أيضان لدل إنجاز تصكير الفيمـ كتنفيذ 

رة فكتكغرافية تمتقط في مكقع صك(: صكرة لئلنتاج) production stillالمكنتاج بالكامؿ؛ 
 production unitالتصكير كأثناء عممية التصكير كترسؿ إلى الصحافة بيدؼ الدعاية؛ 

المخرج كطاقـ العامميف بالفيمـ  –جميع الفنييف المرتبطيف بعممية التصكير (: كحدة اإلنتاج)
لصكتية التي تجعؿ الفيمـ العناصر المرئية كأحيانان ا:  production valuesباستثناء الممثميف؛ 

نكعية الممثميف كالديككرات كالمؤثرات الخاصة : يبدك إما عمبلن سينمائيان مميزان أك عمبلن فقيران 
في  –عالية الجكدة  مف حيث ككنياتقاس ىذه العناصر . كغيرىا مف األمكر ذات الصمة
 .يمـ رخيصان عندما يبدك الؼ –أك متدنية الجكدة  –حاؿ كاف الفيمـ باىظ التكاليؼ 

Production Code  

نظاـ طكعي لرقابة األفبلـ أطمقتو استكديكىات ىكليككد منذ بداية الثبلثينيات 
 Motionاالسـ الرسمي المعركؼ بو ىذا النظاـ ىك . كلغاية نياية الستينيات تقريبان 
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Picture Production Code (نظاـ رقابة اإلنتاج السينمائي) أما عمى المستكل غير ،
(. قانكف ىايس) Hays Codeلرسمي فيذا النظاـ شائع باسـ ا

programmer  

ميزانية منخفضة  اذ ان مصطمح شائع بيف أىؿ المينة السينمائية كيعني فيمـ
( straight to videoانظر . )كاحتماالت تجارية ضعيفة عادة

progressive angles  

 Progressive. دة جدان سمسمة قصيرة كسريعة مف المقطات المأخكذة مف زكايا حا

shots  : سمسمة قصيرة كسريعة مف المقطات تقترب مف الجسـ المصكَّر بالتدريج– 
عمى سبيؿ المثاؿ، مف لقطة رئيسية إلى لقطة متكسطة البعد إلى لقطة قريبة ثـ إلى 

. لقطة مقربة جدان 
project,  projection  

مف المسافات البعيدة؛  يتحدث بصكت قكم كمسمكع حتى(: بالنسبة لمممثؿ( )ُ)
تعني العركض التي يتـ  projectionأما كمصطمح في مجاؿ األعماؿ السينمائية، فإف ( ِ)

ىي عممية  projection(: في دكر السينما( )ّ)خبلليا تقييـ أداء الفيمـ في السكؽ الفعمية؛ 
( أك المسبلط)إسقاط أك تسميط الصكر المتحركة عمى الشاشة بكاسطة جياز العرض 

(projector .) يعتمد ىذا الجياز عمى تمرير الفيمـ بيف عدسة الجياز كمصدر ضكئي
يكضع الجياز داخؿ حجرة صغيرة مخصصة لذلؾ . كادر في الثانية الكاحدة ِْبنسبة 
تقع عادة في مؤخرة صالة السينما، أما الشخص ( حجرة العرض) projection boothتدعى 

مشغؿ أك فني جياز ) projectionistعميو لقب المسؤكؿ عف تشغيؿ الجياز فيطمؽ 
قد شاع ( يعرض) projectيشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف فعؿ (. العرض

مشتؽ باألصؿ مف ( يعرض) projectففعؿ . استعمالو في الفترة السابقة لظيكر السينما
، (ييٍسًقط؛ يسمِّط) proicereكالمصٌرؼ بدكره مف فعؿ  -projectجذر اسـ المفعكؿ بالبلتينية 

بالمغة الفرنسية   purjeterثـ انتقمت الكممة إلى المغة اإلنكميزية عف طريؽ كممة فعؿ 
إف الشخصية : "القديمة  كأشكاليا المتنكعة التي ظيرت في منتصؼ القرف التاسع عشر

عادة صكرتيا بكاسطة الفانكس السحرم تككف ( projected)المثيرة لئلعجاب التي تػيعرضي 
أما المعاني السينمائية الكاممة (. ُٖٓٔ." )استريكسككبية، أم تبدك مجسػٌمة بالنسبة لمعيف

كىناؾ استعماؿ (. لكميير)ليذا المصطمح فقد ظيرت في أعقاب العركض األكلى لؤلشقاء 
يشير إلى أحد  ُٖٔٗكارد ضمف المكتب البريطاني لبراءات االختراع كاالبتكار عاـ 
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لكف معنى . قاـ بتحسيف الجياز مف أجؿ إحداث تمثيؿ لممشاىد المتحركة المبتكريف الذم
project إف الفيمـ . كالمصطمحات المقترنة بيا ترسخت في العقد الثاني مف القرف العشريف

يعمؿ عمى أداة تشبو المغزؿ مثبتة عمى ذراع أك قكس ( projected)الذم سيجرم عرضو 
كتجدر (. تالبكت. آ.إؼ)بقمـ ( ُُِٗ" )المتحركة الصكر"مف كتاب  ." –فكؽ ىذه اآللية

قد كرد ذكره ( جياز العرض) projectorاإلشارة في ىذا الصدد إلى تعريؼ فني دقيؽ لكممة 
ىيدركجيني تستعمؿ  –كاميرا مزكدة بالكيرباء كالمغنزيـك  أك ضكء أكسجيني " ُْٖٖعاـ 

." إلسقاط أك تسميط الصكرة عمى الشاشة
 projection: ، نذكر منيا(عرض) projectionلمقترنة بكممة أما المصطمحات ا

leader : شريط الفيمـ الفارغ المستخدـ في رأس كنياية النسخة المنجزة مف الفيمـ مف
أجؿ كضع أك تمقيـ الفيمـ في جياز العرض دكف إتبلؼ الصكر كيككف مزكدان بأعداد 

عدسة مصممة لبلستعماؿ في :  projection lensتنازلية كصكالن إلى الصكرة الحقيقية؛ 
السرعة التي ينبغي فييا تمرير الفيمـ عبر جياز :  projection speedجياز العرض؛ 

كادر في  ِْالعرض مف أجؿ إحداث صكرة مقبكلة، حيث تصؿ ىذه النسبة إلى 
كادر في الثانية الكاحدة  ُٔالثانية الكاحدة بالنسبة لؤلفبلـ الناطقة المعاصرة، ك 

الفراغ الضئيؿ بيف المسار : projection synchالصادرة أياـ السينما الصامتة؛  لؤلفبلـ
ممـ يتكضع المسار  ّٓفعمى سبيؿ المثاؿ، في أفبلـ عيار . الصكتي كالصكر

. كادر مف الصكرة ُِالصكتي قبؿ 
promo,  promotional film  

ضية ما أك شخص أم فيمـ قصير ييصنىع بيدؼ الدعاية أك التركيج لمنتج معيف أك ؽ
أك ( plugumentary)ما، سكاء كاف ىذا الفيمـ التركيجي عمى شكؿ األفبلـ التسجيمية الدعائية 

. فيديك الركؾ
prop,  props  

كنادران ما ييذكر شكميا " property"قمما تيذكىر ىذه الكممة بشكميا الكامؿ )
ركة يظير عمى بشكؿ عاـ أم شيء قابؿ لمح"( stage property"المسرحي األكمؿ 

كالبنادؽ كالنظارات )الشاشة أك األشياء التي يستعمميا الممثمكف بشكؿ خاص 
عمى العكس مف القطع التي تشكؿ جزءان مف الديككر أك ( كاألجيزة كالمعدات

بالمغة اإلنكميزية  properteالمصطمح مشتؽ مف (. كالكراسي كالستائر)األثاث 
بالمغة  propieteكىي شكؿ معٌدؿ عف كممة القديمة السائدة في العصكر الكسطى، 
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بالبلتينية، كىك  proprietatemكالمشتقة باألصؿ مف ( ُِالقرف )الفرنسية القديمة 
أما المعنى المسرحي فيعكد تاريخو (. خاص بػ) propriusاالسـ كالصفة البلتينية 

رر سأح: "قد كجد ىذا المصطمح مفيدان في أعمالو( شكسبير)كيبدك أف  ُِْٓإلى 
حمـ "مسرحية  " –فاتكرة بكؿ المستمزمات الضركرية التي يتطمبيا إخراج مسرحيتنا

قسـ :  property departmentأك  Prop department(. َُٗٓ" )منتصؼ ليمة صيؼ
عضك فريؽ البناء : prop makerأك  prop handlerمستمزمات الديككر كالمباس؛ 

: prop masterأك  prop manة؛ المسؤكؿ عف صنع األثاث كقطع الديككر الخاص
: prop sheetالشخص المسؤكؿ عف أثاث الديككر ككضعو في المكاف المناسب؛ 

. قائمة بقطع الديككر البلزمة ليـك كاحد مف أياـ التصكير أك لمفيمـ بأكممو
propaganda  

 Congregatio de"مصطمح مشتؽ باألصؿ مف العنكاف البلتيني 

propaganda fide( "نشر العقيدة المسيحية مجٌمع) كىي لجنة تشرؼ عمى ،
الخمس عشر عاـ ( غريغكرم)اإلرساليات التبشيرية الخارجية التي أسسيا البابا 

كفي منتصؼ القرف التاسع عشر نقمت اإلنكميزية ىذا المصطمح بشكؿ . ُِِٔ
غير الئؽ تمامان لمداللة عمى أم خطة أك جمعية تكرس نشاطيا لنشر عقيدة 

ممارسة معينة، لكف المعاني الحديثة ليذه الكممة كاسـ كصفة بدأ فكرية أك 
استعماليا في الفترة ذاتيا تقريبان، ثـ ترسخت بشكؿ كامؿ في نياية القرف التاسع 

نفضؿ بأف نرل أمكالنا تػينفؽ في أعماؿ الدعاية المغرضة بدالن مف دفع . "عشر
 –فاألفبلـ الدعائية . ُٖٖٗ " –كيستمنستر"صحيفة  " –نفقات حممة االنتخابات

تيدؼ باألساس إلى مساندة فكر  –كما ىك الحاؿ في كسائؿ اإلعبلـ المطبكعة 
إف قكة السينما . قكمي أك سياسي معيف أك قضية معينة، السيما في زمف الحرب

 –ان بيف أبناء الطبقة الكادحة كاألمييف كالقركييف صكخصك –ككسيمة دعائية 
بقكلو ( لينيف)فعمى سبيؿ المثاؿ، صٌرح . كف كالحكاـسرعاف ما اكتشفيا السياسي

كبالفعؿ تتضح قكة بعض األفبلـ التي ". بالنسبة لنا فإف السينما مف أىـ الفنكف"
( دكفجينكك)جرل صنعيا في المرحمة السكفيتية المبكرة  عمى يد مخرجيف أمثاؿ 

أف تمؾ  ، السيما(kino-pravdaراجع ( )فيتركؼ)ك( بكدكفكيف)ك( أيزنشتايف)ك
األفبلـ تبيف عدـ ضركرة التناقض بيف النكايا الدعائية سياسيان كاإلنجازات الفنية 

المكلكد ( )ليني رايفنتسياؿ)لكف ىذه النقطة تثير التساؤؿ بالنسبة لفيممي . البحتة

24م –السينما الناطقة   
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الذم يرصد بتفاخر مبالغ بو الميرجاف  " –انتصار اإلرادة(: "َُِٗعاـ 
كفيمـ  –الذم عقد في نكرمبرغ  ُّْٗكمي الخطابي لمحزب االشتراكي الؽ

، حيث تمكف ىذاف الفيمماف مف إثارة المشاعر المناىضة (ُّٖٗ" )أكلمبيا"
لصالح كزارة ( غكبمز)كعمى نحك مشابو، فإف الفيمـ الذم صنعو .  لمفاشية

جمع بيف مبادئ النازية كالنزعة إلى " شعبة سينما الرايخ"الدعاية تحت عنكاف 
لقد كاف منطؽ الحمفاء كاضحان كجميان بما . عمى شباؾ التذاكر اتاإليرادتحقيؽ 

فالدعاية ميما كانت ممطفة ركائيان كاحتكت عمى شكؿ مف أشكاؿ . فيو الكفاية
الترفيو فإنيا ال تستقطب قاعدة كاسعة مف جميكر المشاىديف فحسب، بؿ إنيا 

يمة قدـ الكسيط إف األفبلـ الدعائية قد. تؤثر أيضان عمى ىذه الجماىير سمبان 
أحد مؤسسي السينما فيممان ( ميمييو)فعمى سبيؿ المثاؿ صنع  -السينمائي نفسو 

كما تزاؿ األفبلـ الدعائية مستمرة إلى يكمنا  ( –ُٖٗٗ" )قضية درايفكس"بعنكاف 
" إني أتيـ"الفيمـ المسالـ : كمف أىـ األمثمة عمى ىذا النمط السينمائي نذكر. ىذا
لممخرج ( ُّٔٗ" )المحراث الذم شؽ السيكؿ"كفيمـ ( نسأبيؿ غا)لػ ( ُُٗٗ)
، كىك فيمـ يتناكؿ المناطؽ الجافة في أمريكا التي تتعرض (بار لكريتنس)

نتاجات الكحدة ( جكف غريسكف)لمعكاصؼ الغبارية، باإلضافة إلى أعماؿ  كا 
ىة السينمائية الممكية في بريطانيا، السيما األفبلـ التسجيمية عف الحياة في الجب

الرقيب "بعنكاف (  ىاكرد ىككس)، كفيمـ (نغزىمفرم جيف)الكطنية التي أخرجيا 
الذم يمعب دكر الرجؿ الذم يرفض حمؿ ( غارم كككبر)بطكلة ( ُُْٗ" )يكرؾ

السبلح أك الخدمة في القكات المسمحة العتبارات تتعمؽ بالمبادئ األخبلقية 
" السيدة مينيغر"األكلى؛ فيمـ  كالدينية، كمع ذلؾ يصبح بطبلن في الحرب العالمية

الذم يمجد في فيممو أسمكب الحياة البريطانية، ( كيمياـ كايمر)لممخرج ( ُِْٗ)
لصالح القكات المسمحة ( فرانؾ ككبكال)التي صنعيا " لماذا نقاتؿ؟"كسمسمة 

، عبلكة عمى العديد مف األفبلـ ُْٓٗك  ُِْٗاألمريكية في الفترة الممتدة بيف 
مف ( ُٖٔٗ" )القبعات الخضر"مريكية في فيتناـ، بدءان مف فيمـ عف الحرب األ

مف إخراج " بعيدان عف فيتناـ"كصكالن إلى الفيمـ المتطرؼ ( جكف كايف)إخراج 
. كغيرىا مف األفبلـ أيضان ( كريس ماركر)

property  
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( ِ)؛ (معدات كأثاث الديككر المنقكلة) propمرادؼ رسمي لمصطمح ( ُ)
سكاء كاف ذلؾ عف طريؽ نص ركاية أك مجمة  –قكؽ الممكية النص المحفكظ بح

مف . "الذم يكفر األساس لصنع فيمـ سينمائي –أك مقالة أك عنكاف أغنية 
التي ( ممكية) propertyالمفردات الجديدة التي تعمميا كيمياـ فككنر كانت كممة 

 تدؿ عمى أم شيء يمكف أف يتحكؿ إلى عمؿ سينمائي كفكرة أك ممخص مكضكع
ما أك قصة كاقعية أك اقتباس لعمؿ مكجكد باألصؿ أك أسمكب سينمائي أك 

جكزيؼ )بقمـ " فككنر في ىكليككد"مف مقاؿ  ." –الخ.. سيناريك مع الحكار 
(.  بمكتنر

proposal  

كصؼ خطي أك شفيي مكجز لفكرة ما مف أجؿ نقميا إلى الشاشة في فيمـ 
. سينمائي

protection shot  

رىا المخرج كنكع مف األماف في حاؿ تعذر تنفيذ المكنتاج لقطة أصمية يصك
(. لقطة التغطية) cover shotعمى المشيد، كييطمؽ عمى ىكذا لقطة أيضان اسـ 

proximity effect  

تشكه صكتي بسيط يحدث عندما يمتقط الميكركفكف المكجو الترددات المنخفضة 
. الصادرة عف صكت أحد األشخاص أك غيره مف األصكات

psychological thriller  

شكؿ مف أشكاؿ أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ ال يقتصر فيو : فيمـ تشكيؽ نفساني
نما يتناكؿ أيضان العقمية المعذبة كالمعقدة  التركيز عمى المخاطر كالعنؼ كالمطاردات كا 

كخير . لممجرميف أك الضحايا أك المحققيف البكليسييف أك الفئات الثبلث مجمكعة سكية
". الدكار"الذم يحمؿ عنكاف ( ىيتشككؾ)عمى ىذا النمط فيمـ  مثاؿ

publicist,  publicity department  

الشخص أك الفريؽ المسؤكؿ عف إجراء االتصاالت مع الصحؼ كالمجبلت 
ييطمؽ عمى الشخص . كاإلذاعة كالتمفزيكف كنكع مف الحممة الدعائية المجانية

صكرة : unit publicist .Publicity stillالمكمؼ بالدعاية لفيمـ معيف لقب 
فكتكغرافية تكزع عمى الصحؼ لعرض إما صكرة عف مشيد مف الفيمـ المنجز أك 
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بعض مراحؿ اإلنتاج كعادة تظير ىكذا صكرة المخرج أثناء تكجيو الممثميف 
. األساسييف في الفيمـ

pull back أو  pullback  

ىا عف الجسـ المصكَّر بحيث تتحكؿ لكراء أثناء ابتعادإلى احركة رجكع الكاميرا 
تؤدم ىذه الحركة لمكاميرا . المقطة القريبة إلى لقطة متكسطة البعد ثـ إلى لقطة بعيدة

أحيانان كظيفة كشؼ مجريات أك جزء مف أحداث الفيمـ بحيث يتبدؿ معنى المقطة 
-pullكييطمؽ عمى ىذه الحركة أيضان مصطمح . األصمية لدل عرض الجك المحيط بيا

back dolly  كاف تنفيذىا بكاسطة الكاميرا المحمكلة عمى أكالصكرة الناتجة عنيا، سكاء
مثبتة عمى رافعة أك بكاسطة عدسة يمكف معايرتيا حسب اؿمنصة مزكدة بعجبلت أك 

األداة التي تتعشؽ مع الفتحات : pull-back shot .Pull-down clawالرغبة، تػيعرؼ باسـ 
ـ مف أجؿ سحب الفيمـ داخؿ الكاميرا أك جياز العرض، كما المكجكدة عمى حكاؼ الفيؿ

(. intermittent movement)يمكف استعماؿ ىذه اآللية إلنجاز الحركة المتقطعة 
pull focus,  pulling focus  

يعاير تركيز العدسة البؤرم في كسط المشيد كي تتحكؿ مقدمة المشيد 
تتحكؿ الخمفية بمعالميا الكاضحة إلى المضببة فجأة إلى صكرة حادة المعالـ بينما 

.  racking focusتػيعرؼ ىذه العممية أيضان بػ . صكرة باىتة أك بالعكس
pulsed lamp  

نكع مف المصابيح الكربكنية القكسية يستعمؿ في بعض : المصباح النابض
أنكاع أجيزة العرض حيث يكمض ىذا المصباح في حالتي التشغيؿ كالتكقؼ بشكؿ 

. الحركة المتقطعة لمفيمـ أثناء عبكره بكابة الكاميرا أك جياز العرض يتزامف مع
punch  

مصطمح عامي قديـ كاف مستعمبلن في ىكليككد لمتعبير عف صدمة ( ُ)
مثقاب يدكم صغير يستعمؿ ( ِ)عاطفية مفاجئة أك فصؿ أحد المكظفيف مف عممو؛ 

مستخدـ في رأس كنياية إلحداث ثقكب دليمية في شريط الفيمـ الفارغ أك األسكد اؿ
النسخة المنجزة مف الفيمـ مف أجؿ كضع أك تمقيـ الفيمـ في جياز العرض دكف إتبلؼ 

. الصكر
pup  

. كاط ََٓمصباح استطاعتو 
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puppet  

إنساف، حيكاف، )مصطمح عاـ لئلشارة إلى أم شكؿ مف أشكاؿ المجسمات 
تقميدية المحركة المستعممة في صناعة األفبلـ بدءان مف الدمى اؿ...( كحش 

باألسبلؾ أك اليد كصكالن إلى الرجاؿ اآللييف، كأحيانان بزات المخمكقات نصؼ 
فالمجسـ . اآللية التي يرتدييا الممثمكف في أفبلـ الخياؿ العممي أك أفبلـ الفنتازيا

كينغ "الصغير لمقرد العمبلؽ الذم تـ استعمالو في فف إحياء الحركة في فيمـ 
حمـ "كالحكريات في فيمـ ( أكبرياف. ابتكار كيميس إتش المجسـ مف" ) ككنغ

( ُّٓٗاإلنتاج التشيكي ( )يرم ترنكا)لممخرج " منتصؼ ليمة صيؼ
" الحديقة الجكراسية"كالديناصكرات كأطراؼ الزكاحؼ كالعظاءات العمبلقة في فيمـ 

(. puppets)يمكف كصفيا جميعيا بأنيا دمى 
pure cinema  

تابعة لمسينما الطميعية الفرنسية ظيرت في العشرينيات،  حركة: السينما النقية
( cinéma-purانظر (. )absolute cinema) المجردةكىي شبيية جدان بالسينما 

push  

يزيد مف سرعة الفيمـ أثناء التصكير، أك يزيد مف تظيير الفيمـ كذلؾ مف 
كغير الفيمـ الذم جرل تصكيره تحت ضكء خافت " إلنقاذ"محاكلة ( ُ: )أجؿ

عمى األرجح، فإف . لزيادة التبايف أك تكليد أثر التحبب في الصكرة( ِ)كاؼ؛ أك 
إجبار الفرس عمى ) pushىذا المصطمح مشتؽ باألصؿ مف المعنى القديـ لكممة 

، كىك معنى شاع استخدامو في بداية القرف الثامف عشر كما (الجرم بسرعة أكبر
إلى ( .. pushed)جياد عمى زيادة سرعتيا أجبرت اؿ. "يزاؿ ساريان إلى اآلف أيضان 

: !Push in. ُِّٖ( ستانديش)، "خادمة جيف" ." –أف غابت في األفؽ دكف عكدة
: push-over wipeأمر يكجيو المخرج لتقريب الكاميرا نحك الحدث قيد التصكير؛ 

زاحتيا عف الشاشة بحيث تبدك الصكرة التي تحٌؿ  نكع مف مسح الصكرة الجانبي كا 
. ا ككأنيا تدفع بالصكرة السابقة بعيدان عف الشاشةمكانو

pyrotechnics  

. جميع معدات ككسائؿ المتفجرات المستعممة في أفبلـ الحركة: الناريات
 pyrotechnistييطمؽ عمى الشخص المسؤكؿ عف ضبط ىذه المتفجرات لقب 

 المصطمح مركب مف الكممتيف اليكنانيتيف(. اختصاصي الناريات كالمتفجرات)
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pyro (نار ) كtechnikos  مفtechne (فف .) تمت صياغة ىذا المصطمح عمى
األرجح في بداية القرف الثامف عشر لئلشارة إلى فف استعماؿ األلعاب النارية 

سكاء كانت مف المكاد الكيماكية أك المدافع أ ما شابو، ثـ تحدد معنى المصطمح 
صنع األلعاب النارية  أكثر في بداية القرف التاسع عشر لئلشارة إلى فف

 .كاستعماليا كعركضيا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quad-8 

ممـ،  ٖ-فيمـ تصكير خاـ يستعمؿ في الطباعة بكميات كبيرة ألفبلـ سكبر
". ٖ-ككاد"ممـ مستقمة عمى جانبي فيمـ  ٖبحيث يمكف معالجة أربعة شرائط فيممية 

مف المصطمحات األخرل (. أربعة) -quadrمشتقة مف جذر الكممة البلتينية  quadكممة 
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كحدة ضكئية مؤلفة أربعة :  quadlightتجدر اإلشارة إلى  quadالمرتبطة بكممة 
. مصابيح غامرة

quarter apple  

صندكؽ طكيؿ كعريض لكف ارتفاعو يبمغ ربع ارتفاع الصناديؽ التقميدية 
. المخصصة لكضع الممثؿ أك جسـ معيف ضمف إطار الصكرة باالرتفاع المناسب
quartz bulb  

الذم يتحمؿ درجات الحرارة  -لمبة مصباح مصنكعة مف معدف الككارتز  
. ) كمزكدة بسمؾ تنغستيف ضمف غاز اليميكجيف –المرتفعة دكف أف يتمؼ 

 .عنصر فمزم ييستخدـ في صناعة األسبلؾ المكجكدة داخؿ المصابيح: التنغستيف
في حالتو النقية لعنصر تعني عنصر فمزم ( ككارتز) quartzكممة ( "المترجـ"

باأللمانية لكف أصميا  quarzالسيميكا أك ثاني أكسيد السيميككف، كىي منقكلة عف 
في الجيكلكجيا كغيرىا مف " ككارتز"بدأ استعماؿ كممة . غير معركؼ بالضبط

تتمتع مصابيح . العمـك كالدراسات المشابية منذ منتصؼ القرف الثامف عشر
ىي صغيرة كخفيفة الكزف كيمكف نقميا بسيكلة، كما أف الككارتز بمزايا عديدة، ؼ

كبعكس بعض أنكاع . عممية االحتراؽ داخؿ تمؾ المصابيح تككف بكثافة متساكية
المصابيح، فإف مصابيح الككارتز ال تصبح سكداء المكف مع مركر الكقت 

كاالستعماؿ المتكرر بما أف مادة التنغستيف التي تشتعؿ داخؿ المصباح تتحد مع 
ضكء يستخدـ مصباح : Quartz light. الياليد ثـ تستقر عمى السمؾ أكالسيػمػىيٍػؾ

. ككارتز
Queer Cinema ( وأحياناًا  New Queer Cinema) 

مصطمح صحفي كنقدم ارتبط بعدد مف األفبلـ الصادرة في : سينما الشذكذ
سيان نياية الثمانينيات كبداية التسعينيات كالتي قاـ بصنعيا مخرجكف شاذكف جف

شكمت ىذه السينما تبدالن . كعالجكا فييا مكاضيع كأفكار عف الشذكذ الجنسي
( منحرؼ جنسيان ) queerممحكظان في المعنى اإلضافي الذم تكحي بو الصفة 

، المثميكفعبلكة عمى معناىا األصمي السيما أف الشاذيف جنسيان، كالمقصكد بيـ 
لكف يبدك بأف بعض . العشريفقد تعرضكا لمتحقير في الجزء األكبر مف القرف 

لمداللة عمى المنحرفيف جنسيان مع أف الغالبية  queerالمكطييف قد سٌيسكا صفة 
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يشير قامكس (. لكطي؛ مشتيي المثؿ) gayالعظمى منيـ مازالكا يفضمكف صفة 
ىي باألصؿ مصطمح عامي لمصفة  queerأكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف كممة 

homosexual (ثؿمشتيي الـ ) أك االسـhomosexual man (لكطي ) في الكاليات
عف بريطانيا في أكاخر ( غريب األطكار؛ لكطي) queerالمتحدة التي نقمت صفة 

" كداعان يا برليف"يستعمؿ في فيممو ( كريستكفر آيشرككد)فياىك . الثبلثينيات
لكف . لئلشارة إلى الشخص مشتيي المثؿ أك المكطي queerكممة ( ُّٗٗ)

بدأ استعمالو منذ بداية القرف الثامف عشر ( شخص شاذ) queer fellowح مصطؿ
كخصكصان في أيرلندة كالقكات البحرية لكصؼ أم شاب غريب األطكار أك 

كمما يثير االىتماـ أيضان . انعزالي، كلعؿ معنى المكطية مشتؽ مف ىذه الصفات
ط كبأنيا غير معركؼ بالضب queerأف قامكس أكسفكرد يفيد بأف أصؿ كممة 

في القرف ..  queyrك  queir: دخمت إلى المغة اإلنكميزية بتيجئات مختمفة
. السادس عشر تقريبان 

قد استطاع التمييز بيف ىذا السمكؾ الجنسي " سينما الشذكذ"إف مصطمح 
الغريب الذم ظير في السينما المستقمة مؤخران كبيف أفبلـ ال حصر ليا قاـ 

كما استطاعت ىذه . لبطكلة فنانكف شاذكف جنسيان بصنعيا أك لعب فييا أدكار ا
السينما التمييز بيف أفبلميا كاألفبلـ التي استقطبت المشاىديف المكطييف حصران 

كبالنظر إلى المفيـك الذم يفيد بأف الفنانيف الشاذيف (. gay cinemaانظر )
جنسيان يتصكركف الككف بشكؿ يتخمؼ عف سكاىـ، فقد استطاعت بعض أفبلـ 

ما الشذكذ أف تحقؽ نجاحات مذىمة بالنسبة لجميكر المشاىديف العادييف أك سيف
( ُُٗٗ" )أيداىك الخاص بي"السكييف جنسيان، كمنيا عمى سبيؿ المثاؿ فيمـ 

مع أف ( بيدرك ألمكدكفار)، كأفبلـ المخرج (غكس فاف سانت)لممخرج 
يف ال ينتمياف السينمائييف المحافظيف لدييـ القناعة الكاممة بأف ىذيف المخرج

" إدكارد الثاني: "كمف أبرز أفبلـ ىذا النمط السينمائي. لسينما الشذكذ
( تـك كاليف)لػ " النشكة"كفيمـ ( ديريؾ جارماف)لممخرج الراحؿ " كيتغنشتيف"ك

، كىي القضية التي (ليكب)ك( ليكبكلد)الذم يعكد في فيممو إلى قضية مقتؿ 
، كفيمـ (تكد ىاينس)لػ " السـٌ "، كفيمـ "الحبؿ"فيممو ( ىيتشككؾ)استميـ منيا 
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التسجيمي عف ( جيني لفينغتكف)كفيمـ " اذىبي أيتيا السمكة"السحاؽ العاطفي 
باريس "األشخاص الميككسيف بارتداء مبلبس الجنس اآلخر كالذم حمؿ عنكاف 

كغيرىا مف األفبلـ أيضان بما فييا بعض األعماؿ التي نفذىا صانعك " تحترؽ
التي ظيرت أعماليا كأفبلـ فيديك ( سادم بيننغ)يعيكف، أمثاؿ األفبلـ الطؿ
. بشكؿ عاـ

quick cut  

(. القطع المكنتاجي المفاجئ) jump cutمصطمح آخر مرادؼ لػ 
quickie  

كعادة ينتمي . إنتاج سينمائي بميزانية منخفضة يتـ إنجازه عمى نحك عاجؿ
كىي األفبلـ التي تعتمد عمى ، exploitationىكذا إنتاج سينمائي إلى أفبلـ الػ 

عرض المشاىد الجنسية اإلباحية أك مشاىد العنؼ بيدؼ استمالة المشاىديف كنيؿ 
إف األفبلـ التي تنتجيا االستكديكىات بمعدؿ فيمـ كؿ أسبكع تدعى أفبلـ . "إعجابيـ
انظر . )ُِٗٗكانكف األكؿ  " –أميريكاف ميرككرم"مجمة  (." –quickies)متعجمة 

quota quickies )
quiet أو  quiet on the set!  

األمر الذم يكجيو مساعد المخرج قبؿ تشغيؿ الكاميرات كبدء !": الزمكا اليدكء"
. التصكير

quota quickies  

االسـ العاـ لعدد مف األفبلـ الصادرة في بريطانيا منذ أكاخر العشرينيات 
النسبة  بمكجب ىذه. ُِٕٗكرد عمى المرسـك السينمائي الصادر عاـ 

مف األفبلـ المعركضة عمى الشاشات % َّالمحددة، ينبغي أف تككف 
البريطانية مف صنع محمي، لكف النتائج لـ تصٌب في صالح صناعة  السينما 

كما أف أنظمة الحصص أك النسب المحددة قد جرل العمؿ بيا . البريطانية
جية ىيمنة لفترات مختمفة منذ العشرينيات ككاف اليدؼ منيا بشكؿ عاـ مكا

ىكليككد العالمية عمى السينما، كىك أسمكب اتبعتو بعض الدكؿ التي افتقرت 
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أك ( كاالتحاد السكفيتي السابؽ كالدكؿ التابعة لو)إلى صناعة السينما الكطنية 
 .صناعة السينما المحمية النشطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
ىك (  R)حدة ففي الكاليات المت(. مقتصر عمى) Restrictedاختصار كممة 

التصنيؼ الممنكح لمفيمـ الذم تقتصر مشاىدتو عمى مف ىـ دكف سف السابعة عشرة 
. فقط، شريطة أف يرافقيـ أحد الكالديف أك مف ىك كصي عمييـ

race movies  
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مصطمح شاع استخدامو في الكاليات المتحدة بيف مرحمة : األفبلـ العرقية
شارة إلى األفبلـ المخصصة لممشاىديف السينما الصامتة كنياية األربعينيات لئل

قارف ىذا المصطمح مع . )الزنكج حيث يككف جميع الممثميف مف الزنكج أيضان 
الذم كاف مستعمبلن مع األغاني ( التسجيبلت العرقية) race recordsمصطمح 

األمريكية المنتشرة في  –الكئيبة زنجية األصؿ كغيرىا مف المكسيقى اإلفريقية 
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف أكؿ استعماؿ . تقريبان  الفترة ذاتيا

كمع أف العديد مف منتجي . ُِٔٗليذا المصطمح في ىذا السياؽ كرد عاـ 
كمخرجي األفبلـ العرقية كانكا مف البيض، إال أف ىذا النمط مف األفبلـ أتاح 

( جكرج)مثاؿ الفرصة لظيكر الجيؿ األكؿ مف المخرجيف السكد في ىكليككد، أ
كما زادت األفبلـ العرقية مف فرص العمؿ (. أكسكار ميشك)ك( نكبؿ جكنسكف)ك

. لمممثميف السكد الذيف لـ تفضؿ السينما آنذاؾ العمؿ معيـ
rack  

يصؼ ( ِ)ييدخًػؿ الفيمـ إلى جياز العرض أك منضدة المكنتاج؛ ( ُ)
 rack focusطمح اختصار عبارة مص( ّ)ككادر الصكر عمى األدكات المذككرة؛ 

يعاير عدسة الكاميرا أثناء التصكير بحيث تبدك الخمفية كاضحة المعالـ، بينما )
تبيت صكرة المقدمة أك بالعكس، أك يعاير عدسة الكاميرا بشكؿ ينقؿ فيو نظر 

كما تستعمؿ (. pull focusانظر (. )المشاىديف مف جزء مف الصكرة إلى جزء آخر
. الذم تعمؽ عميو األفبلـ في غرفة المكنتاج لمداللة عمى الرؼ rackكممة 

rackover,  rackover viewfinder  

أداة تزكد بيا بعض الكاميرات لمتغمب عمى مشكمة الخمؿ في اختبلؼ المنظر 
جسـ الكاميرا إلى جية ( rack)تسمح ىذه األداة لممصكر أف يحرؾ . بالنسبة لمعدسة

خمؼ العدسة كتجرم التصحيح البلـز في كاحدة كي تتراصؼ معٌينة الكاميرا مباشرة 
أما أثناء التصكير الفعمي، ينبغي تحريؾ جسـ الكاميرا إلى كضعيتو . تأطير الصكرة

. األصمية
racket  cutting  
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أسمكب ييتػٌبع أحيانان في صنع أفبلـ السينما الطميعية كذلؾ عف طريؽ قطع 
در أخرل فينتج عف ذلؾ أثر مكنتاجي متداخؿ مف عدة ككادر لمقطة كاحدة مع عدة ككا

. محٌير لمبصر يشبو النكع المستعمؿ في إحداث نشكة المخدرات
Radio – Keith - Orpheum  

( RKOانظر )
rain  cluster  

مجمكعة مف رشاشات الماء المتحركة تثبت فكؽ ديككر : العناقيد المطرية
تستعمؿ . التصكير أك فكؽ ميداف الحدث كي تكلد االنطباع بيطكؿ األمطار

:  Rain hat. العناقيد المطرية عندما يتطمب األمر تغطية مساحة كاسعة باألمطار
قبعة مطرية تستعمؿ ككاقي لمميكركفكنات عند ىطكؿ األمطار االصطناعية أك 

. الطبيعية
range  

 Range. المسافة بيف الكاميرا كالجسـ قيد التصكير: المدل أك المجاؿ

extender  :ادة المسافة البؤرية لعدسة الكاميرا كذلؾ عف طريؽ أداة تستعمؿ لزم
أداة بصرية تستعمؿ لقياس المدل أك : telemeterأك  rangefinderزيادة التكبير؛ 

( صؼ؛ رتؿ)بالمغة الفرنسية القديمة كتعني  rangeمشتقة مف  rangeكممة . المجاؿ
تكغرافي ليذا أما المعنى الفك. تقريبان  ََُّكدخمت إلى المغة اإلنكميزية منذ 

مف تطبيقات عمـ قكانيف حركة القذائؼ منذ انطبلقان المصطمح فيبدك أنو تطكر 
يتعمؽ بمجاؿ  أمره أكاخر القرف السادس عشر تقريبان كربما أضيؼ عمى ىذا المعنى 

. العمميات أك الحركة في القرف السابع عشر
Ran,  Rank Organisation  

مف خبلؿ شركة )نتاج كالتكزيع السينمائي البريطانية الشييرة لئل" رانؾ"شركة 
نشاطات بارزة في مجاؿ المعارض " رانؾ"، كما كانت لشركة (لتكزيع األفبلـ" رانؾ"

باسميا  ُْٔٗتسجمت الشركة رسميان في شير آذار . كالعركض السينمائية أيضان 
آرثر . جي)عممان بأف مؤسس الشركة ىك " آرثر رانؾ أكرغانايزشف. جي"الكامؿ 

الذم كاف معركفان بأنو سيد فاضؿ كمتديف ككطني كقد عمؿ ( ُِٕٗ-ُٖٖٖ( )نؾرا
الميثكدية أك المنيجية حركة دينية . )لفترة أستاذان في مدرسة األحد المنيجية
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حياء إلتشارلز جكف كيزلي في محاكلة  ُِٕٗإصبلحية قادىا في أكسفكرد عاـ 
نما ستككف كسيمة مباشرة لنشر تعاليـ بأف السي( رانؾ)اعتقد ( "المترجـ" .كنيسة إنكمترا

اإلنجيؿ كبأنيا ستشكؿ سدان أماـ مكجة األفبلـ المتدفقة مف ىكليككد، عبلكة عمى أنيا 
 ُّٓٗمينتو بشكؿ جاد كمكزع لؤلفبلـ عاـ ( رانؾ)بدأ . طريقة رائعة لكسب الماؿ

ماؿ كعمؿ لصالح مؤسسة التكزيع السينمائي العامة كتعامؿ أيضان مع منتجات كأع
السينمائية كتكسعت نشاطاتو كأعمالو بسرعة كبيرة لتغطي جميع " يكنيفرساؿ"شركة 

كىي الفترة التي كصمت فييا  –كفي نياية األربعينيات . مناحي العمؿ السينمائي
تمكنت مف احتكار جميع االستكديكىات كالمنشآت  –إلى أكج ازدىارىا " رانؾ"شركة 

" دنياـ"كالسيطرة عمييا، بما فييا استكديكىات  السينمائية الرئيسية في بريطانيا
عبلكة عمى عدد كبير مف شركات اإلنتاج الصغيرة، كمنيا شركة " باينككد"ك
" رانؾ"كضمت شركة . صالة سينما َََُ، باإلضافة إلى ما يزيد عمى "غينزبكرك"

الذم تخصص في تخريج الممثبلت الناشئات " معيد رانؾ الجمالي"بيف منشآتيا 
عد أما (.  جكاف ككلينز)ادىف لمقياـ بأدكار البطكلة، كمف أبرز تمؾ الممثبلت كا 

Rank Cintel  رانؾ"فيي العبلمة التجارية لآللة التمفزيكنية التي أنتجتيا شركة ."
rating  

نظاـ تصنيؼ أك ترخيص األفبلـ الركائية الطكيمة كمقاطعيا الدعائية كشرائط 
كة المتحدة، كىك شبيو بنظاـ تصنيؼ كترخيص الفيديك المسجمة مسبقان في الممؿ

كلكف بكجكد ( الجمعية السينمائية األمريكية) MPAAاألفبلـ في الكاليات المتحدة 
ففي المممكة المتحدة يتألؼ التصنيؼ الحالي . بعض الفكارؽ الميمة بيف النظاميف

لمتحدة ىناؾ الكاليات اأما في (. certificateانظر ) U, PG, 12, 15, 18: لؤلفبلـ مف
شنيا ستيفف سبيمبرغ  بعد حممة ُْٖٗالمطركح عاـ ) PG13ك  PGك  Gتصنيؼ 

المرغكبة بالنسبة  لتحديد األفبلـ التي ييحتمؿ أف تتضمف بعض المشاىد غير
كما ىك معركؼ إلى  Xحيث يشير التصنيؼ  Xك  Rك ( لمصغار دكف سف المراىقة

كما ظير تصنيؼ . السابعة عشرة األفبلـ التي ييحظر مشاىدتيا عمى مف ىـ دكف
( No children under 17 admittedكىك اختصار ) NC17تحت اسـ  َُٗٗمشابو عاـ 

ككاف السبب كراء إصدار تصنيؼ " يمنع دخكؿ الصغار دكف سف السابعة عشرة"
NC17  عندما تبيف بأف التصنيؼX  المخصص باألصؿ لتحديد األفبلـ اإلباحية قد

بأفبلـ إباحية احتكت عمى مكاد مثيرة جنسيان كغيرىا مف مشاىد  طاؿ دكر سينما الفف
كأفبلـ " الطباخ كالمص كزكجتو كعشيقيا( "بيتر غرينكيز)العنؼ، كمنيا فيمـ المخرج 
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. كغيرىا مف األفبلـ لمخرجيف آخريف أيضان " شد كثاقي( "بيدرك ألمكدكفار)المخرج 
الذم  Xربان ضد الترخيص ح" يكنيفرساؿ"ظيرت نقطة التحكؿ عندما شنت شركة 

" يكنيفرساؿ"كبالفعؿ تمكنت ( فيؿ كاكفماف)لممخرج " ىنرم ك جككف"صػينؼ بو فيمـ 
أك ردمء السمعة حسب تعاطؼ )المشيكر ( ديرشكفيتز. آلف إـ)مف الفكز بمساعدة 

كمف الجدير بالذكر أف المقاطع الدعائية لؤلفبلـ (. الجميكر مع ىذا الشخص
ض في الصاالت قبؿ تكزيع الفيمـ تػيصنػَّؼ إما مسمكحة لكافة األمريكية التي تعر

. فئات المشاىديف أك مقتصرة عمى البالغيف فقط
لقد مرت أنظمة تصنيؼ األفبلـ في بريطانيا بتغييرات كثيرة منذ إنشاء 

 U، ثـ ما لبث التصنيفاف ُُِٗمجمس الرقابة السينمائية البريطاني عاـ 

(Universal) (عاـ ) كA (Adult) (لمبالغيف ) أف أصبحا غير مناسبيف في ضكء مكاد
اإلثارة الجنسية كالعنؼ كالرعب التي أخذت نسبتيا في االزدياد في محتكيات 

إلقصاء الصغار  ُِٕٗعاـ ( رعب) H (Horror)لذلؾ صدر التصنيؼ . األفبلـ
عندما أعمف حظر  ُِْٗعف مشاىدة أفبلـ الرعب، ثـ ألغي ىذا الترخيص عاـ 

. ُُٓٗفقد أصبح نافذ المفعكؿ عاـ  Xأما التصنيؼ . عمى أفبلـ الرعبعاـ 
(  censorshipانظر )

ratio  

( نسبة عرض الصكرة إلى ارتفاعيا:  aspect ratioانظر )
raw stock  

فيمـ تصكير لـ ييعٌرض بعد لمضكء، كييشار إليو أحيانان : فيمـ تصكير خاـ
. بالنيجاتيؼ

reaction shot  

لقطة قريبة أك متكسطة البعد تبيف رد فعؿ الممثؿ لما حدث أك : فعؿلقطة رد اؿ
: Reaction plan(. كنادران لما يحدث بعيدان عف عدسة الكاميرا)قيؿ في المقطة السابقة 

مف األثر األصمي كتنفذ بحركة كاحدة لمكاميرا دكف المجكء إلى قطعيا  أنسخة أبط
فعمى سبيؿ المثاؿ يدخؿ . داث أثر ككميدممكنتاجيان كغالبان تستعمؿ ىكذا لقطات إلح

، ثـ تدكير بطيء "لقطة تخريب"حفبلن صاخبان  مقيميفيجدا أكالدىما ؿاألبكاف المنزؿ 
كما يمكف أف يشير ىذا . لمكاميرا لتمتقط نظرة الرعب المرسكمة عمى كجكىيـ

كمما . لقطة التي تصكر ردكد فعؿ اآلخريف بعيدان عف عدسة الكاميراإلى اؿالمصطمح 
يثير الفضكؿ أف قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية قد اختار مثاالن تمفزيكنيان كليس 
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مف تقرير نشر في كذلؾ مقطع تفسيرم لممصطمح ؾسينمائيان كمادة يستشيد بيا 
كاف أعضاء البرلماف يشعركف : "ُٔٔٗآب  ُُالصادرة في " الغاردياف"صحيفة 

اكلتيـ استعماؿ لقطات ردكد الفعؿ بطريقة مؤذية بالقمؽ إزاء المنتجيف التمفزيكنييف كمح
حيث قصدت المجنة المشاىد التي ال تظير العضك الذم يكجو خطابو إلى البرلماف 

نما األعضاء اآلخريف الذيف يعبركف عف ردكد فعميـ حكؿ الكممة التي يمقييا  فحسب، كا 
." البرلماني المكجكد عمى المنصة

read  

بالنسبة لممتفرج سكاء بشكؿ مجازم أك حرفي،  يككف مفيكمان (: كفعؿ( )ُ)
كالمقصكد بذلؾ أف الجسـ المصكَّر كاضح المعالـ ككبير بشكؿ يسيؿ فيمو مف 

قياس يجرم يككف الجسـ أك المكاف ساطعان بما فيو الكفاية ك( ِ)قبؿ المتفرج؛ 
يجرم أك ( كما في المسرح( )ّ)كثافة ىذا الضكء بكاسطة مقياس الضكء؛ 

مف الكاضح أف صياغة المصطمح في ىذا المعنى . ار أداء الممثميفيحضر اختب
كما ىك في المسرح حيف درج ( )القارئ) Reader. قد ظيرت في القرف العشريف

الشخص المكمؼ بقراءة (: استعماؿ ىذا المصطمح منذ بداية القرف التاسع عشر
غيرىا مف  كتمخيص كتقييـ مقاطع السيناريك التي لـ يينفػٌذ إنتاجيا بعد أك

النصكص التي تتراكـ عمى مكتب المنتج أك المخرج أسبكعيان كانشغاليما عف 
في تقديـ ممخص أك تغطية شاممة ليذه " القارئ"تتمثؿ ميمة . االطبلع عمييا

تابعان لقسـ السيناريك " القارئ"ففي ىكليككد يككف . النصكص السينمائية
يف مبدئي يؤديو الممثمكف تمر( ُ: ) read-throughأك  readingكالنصكص؛ 

بالجمكس سكية لقراءة السيناريك بصكت مرتفع بيدؼ االطبلع كالتعرؼ عمى 
حبكة الفيمـ كالشخصيات كتحديد المشاكؿ المحتممة التي قد تكاجييـ مستقببلن 

درجة السطكع أك مستكل الصكت الذم يظير عمى مقياس ( ِ)أثناء التصكير؛ 
. التعريض أك مقياس الصكت

réalisateur  

، لكف "مخرج سينمائي"إحدل المفردات الفرنسية المتعارؼ عمييا لئلشارة إلى 
. ىذا المصطمح قمما يظير في األعماؿ النثرية اإلنكميزية المتأثرة بالمغات األجنبية
realism  
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الدكافع أك الجيد أك المحاكالت أك اآلماؿ ( ُ(: )كما في باقي الفنكف: )الكاقعية
تجاه المحاكاة الحقيقية لمعالـ المادم ضمف الكسيط الفني ا طائؿ منو كالطمكح الذم ال

بدأ . السينمائي، باإلضافة إلى المعتقدات الضمنية كالعمنية المرتبطة بتمؾ الجيكد
استعماؿ ىذا المصطمح في المغة اإلنكميزية في سياؽ المناحي الجمالية في الفف 

: بقكلو في ىذا الصدد( راسكيف)ار كاألدب في منتصؼ القرف التاسع عشر، كقد أش
 " –محاكلة المجكء إلى الكاقع المرٌكع لفرض الكحشية التي ال تكجد في الكاقع"
أسمكب سينمائي كاقعي بعيد كؿ البعد عف ( ِ)؛ ُٖٔٓ" الرسامكف المعاصركف"

في " الكاقعية"إف النقاش النظرم حكؿ قضية . أشكاؿ البراعات الفنية كالخياؿ كالسريالية
( neorealismانظر . )كغير مثير لبلىتماـ ان ككف متشابومكاد ملسينما ا

rear projection, rear screen projection ( وأيياًا back projection)  

تتبع ىذه الخدعة تصكير . أحد أبسط أشكاؿ الحيؿ السينمائية كأكثرىا استخدامان 
كيتـ إسقاط ( ارجيتتألؼ عادة مف منظر خ)الممثميف في االستكديك عمى خمفية 

فعمى سبيؿ المثاؿ، قد يجمس . صكرىا أك عرضيا عمى الكجو الخمفي مف شاشة شفافة
الممثمكف داخؿ نمكذج سيارة كتػيعرض خمفيـ مشاىد الصكر المتحركة لمطريؽ الذم 
تسمكو السيارة افتراضيان بطريقة تتزامف فييا الكاميرا مع جياز العرض لتجنب حدكث 

تػيعرؼ نتيجة . كرة الناتجة عف تصكير مشيد الرحمة الكىميةأم ارتجاج في الص
( matte shotانظر أيضان (. )لقطة معالجة) process shotتصكير ىكذا لقطة باسـ 

reciprocity law  

مصطمح مشتؽ مف العمميتيف الفيزيائية كالكيمائية المتبعتيف في : قانكف التبادؿ
كىي بالطبع ال تطبؽ عمى عمميات   -فالقاعدة العامة . معالجة فيمـ التصكير

ىي أف درجة التعريض الفكتكغرافي ليست   -التعريض الطكيمة جدان أك القصيرة جدان 
. سكل نتيجة التعريض الطكيؿ ككثافة المصدر الضكئي

record  

،  recordareكالبلتينية  recorderمصطمح مشتؽ مف المغة الفرنسية القديمة 
ف ىذه ـأما الفعؿ المصٌرؼ (. قمب؛ الجزء المركزم) corكباألصؿ مف جذر الكممة 

الكممة فقد ظير في المغة اإلنكميزية في فترة مبكرة تعكد إلى بداية القرف الثالث عشر، 
(. يحفظ عف ظير قمب؛ يخزف المعمكمات في الذاكرة)ككانت تعني باألصؿ 
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كني في مجاؿ التسجيؿ اإللكتر( يسجؿ) recordفي السينما، ييستعمؿ فعؿ 
ىناؾ العديد مف المصطمحات . لمصكت كتثبيتو عمى شريط أك غيره مف كسائؿ الحفظ

آلة تستعمؿ (: مسجمة؛ مسجؿ صكتي) recorder: نذكر منيا recordالمقترنة بكممة 
النقطة المحددة عمى ضابط (: مستكل التسجيؿ) recording levelلحفظ األصكات؛ 

غرفة (: استكديك التسجيؿ الصكتي) recording studioمستكل الصكت أثناء التسجيؿ؛ 
أك  recordistكتيمة لمصكت حيث يتـ داخميا تسجيؿ األصكات أك إعادة تسجيميا؛ 

sound recordist  أكproduction mixer  أكrecording supervisor :فالفني المسؤكؿ ع 
. عممية التسجيؿ الصكتي

red light  

خارج استكديك التصكير لتنبيو  ضكء إنذار يكضع: ضكء اإلنذار األحمر
العابريف بأف التصكير جارو داخؿ ذلؾ االستكديك كضركرة التزاـ اليدكء كعدـ دخكؿ 

. االستكديك
reduction print  

نسخة مطبكعة مف الفيمـ يجرم استحداثيا مف عيار : نسخة مطبكعة مصغرة
ـ مستحدثة مؿ ُٔأصغر مف العيار األصمي، كذلؾ عمى عيار أعرض، كنسخة عيار 

. ممـ ّٓمف نسخة عيار 
reel  

، كىي أداة  hreolكممة مشتقة مف المغة اإلنكميزية القديمة : بكرة فيمـ التصكير
الدكالب المعدني أك الببلستيكي ( ُ: )أما في السينما فيي تعني. ييمؼ حكليا الخيط

الفيمـ  شريط( ِ)الذم ييمؼ عميو شريط الفيمـ المطبكع بيدؼ العرض أك التخزيف؛ 
في المفافة األخيرة : "الذم يعٌد ببساطة ككحدة لمقياس( لفافة الفيمـ)الممفكؼ ذاتو 

ما " " –ينبغي قتؿ الشقيؽ الصالح كي يتكرر انبعاث الشقيؽ الشرير( المشيد األخير)
كما نكىت صاحبة الجبللة (. باد شكلبيرغ)بقمـ ( ُُْٗ" )الذم يدفع سامي لمجرم؟

مرة بقكليا عف العممية السينمائية الجديدة التي تكلػٌد الصكر الممكة فكتكريا ذات 
كما ىك متعارؼ عميو، فإف . المتحركة عف طريؽ فرد شريط الفيمـ الممفكؼ عمى بكرة

يستغرؽ  –قدـ مف شريط الفيمـ  َََُممـ تستطيع تخزيف نحك  ّٓبكرة فيمـ عيار 
في الدقيقة الكاحدة قدـ  َٗقدـ مدة عشر دقائؽ بسرعة  َََُعرض شريط بطكؿ 

قدـ في الدقيقة الكاحدة بالنسبة  َٔدقيقة بسرعة  ُٓبالنسبة لؤلفبلـ الناطقة أك مدة 

25م –السينما الناطقة   
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مدة عرض لعشر دقائؽ "تعني بشكؿ عاـ " بكرة فيمـ"لذلؾ فإف كممة . لؤلفبلـ الصامتة
كفي أياـ السينما األكلى، كانت األفبلـ تحمؿ صفات تقنية تحدد مدة عرضيا ". تقريبان 
تبديؿ ) Reel change. الخ.. فيمـ  مؤلؼ مف بكرة كاحدة أك فيمـ مؤلؼ مف بكرتيف ؾ

نقؿ بكرة الفيمـ بشكؿ سمس مف جياز عرض إلى آخر أثناء عممية (: بكرة الفيمـ
فالفني المسؤكؿ عف تشغيؿ جياز العرض يتمقى إنذاران بأف . العرض في صالة السينما

نيايتيا حيث يتككف ىذا اإلنذار مف سمسمة مف البكرة األكلى تكشؾ عمى أف تصؿ إلى 
اإلشارات أك العبلمات تظير في أعمى الزاكية اليمنى مف الشاشة، فيسارع الفني 

بتشغيؿ جياز العرض الثاني كي يستمر العرض دكنما انقطاع ممحكظ، كذلؾ بالطبع 
. ضمف الظركؼ المثالية لمعرض

Reel – to - reel  

تستعمؿ بكرات كبيرة مفتكحة  " –ناغرا"كماركة  –نكع مف المسجبلت الصكتية 
ييمؼ عمييا شريط بعرض ثبلثة أرباع البكصة بدالن مف شريط الكاسيت الصغير 

. المتداكؿ في يكمنا ىذا
reference print  

نسخة مطبكعة مف الفيمـ ذات جكدة عالية كتككف بمثابة : النسخة المرجعية
. النسخالنسخة القياسية التي تقاس بيا باقي 

reflectance  

قياس العبلقة بيف كثافة (: مصطمح مأخكذ مف الفيزياء" )مػيعامًػؿ االنعكاس"
. الضكء الساقط عمى سطح معيف ككثافة الضكء المنعكس بكاسطة ىذا السطح

Reflected light meter (مقياس الضكء المنعكس :) مقياس تعريض لقياس الضكء
لكح (: المكح العاكس) reflector boardأك  reflectorالمنعكس كليس الضكء الساقط؛ 

أك صفيحة ذات سطح المع يككف عادة فضي المكف يستعمؿ لتكجيو الضكء 
يجرم تثبيت ىذه األلكاح أك الصفائح عمى حكامؿ . الطبيعي أك االصطناعي

أما األلكاح . التي تككف مصنكعة عادة مف المعدف( reflector stands)العكاكس 
 bounce boardsلبيضاء المستعممة كعكاكس ضكئية ييطمؽ عمييا  اسـ الكرتكنية ا

(. ألكاح االرتداد)
reflex camera  
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كاميرا مصممة كي تتيح لممصكر أف يرل مف : الكاميرا ذات الصكرة المنعكسة
بمعنى آخر، تتفادل ىذه الكاميرا حدكث . خبلؿ معٌينة الكاميرا ما تراه العدسة بالضبط

شاع استخداـ كؿ مف ىذه . لمنظر مف خبلؿ استعماؿ سمسمة مف المرايامشاكؿ اختبلؼ ا
نكع مف الشاشات : Reflex screen. األداة كاسميا بدءان مف سبعينيات القرف التاسع عشر

 reflexمصنكع مف حبيبات بمكرية صغيرة تستعمؿ في عممية عرض مقدمة المشيد؛ 

viewfinder (معٌينة منعكسة :)لممصكر أف يرل الصكر التي تدخؿ  عدسة كاميرا تسمح
 integral reflex viewfinderييطمؽ عمييا أيضان اسـ ك. العدسة بكاسطة مرآة كنظاـ مكشكر

. في الكاميرا ان عندما يككف ىكذا نظاـ مدمج (معينة منعكسة مدمجة)
refraction  

ة لداخؿ إلى الكاميرا مف كسط قميؿ الكثاؼاتبٌدؿ كجية الضكء : انكسار الضكء
، refingereك  -refractالكممة مشتقة مف البلتينية . إلى كسط أكبر كثافة أك بالعكس

(. يكسر) frangereكباألصؿ مف فعؿ 
reframe  

. يحرؾ الكاميرا مف أجؿ معايرة أك ميايئة تركيب الصكرة
registration pins (أو register pins) 

أك الكاميرا ميمتيا  المسننات الصغيرة المكجكدة عمى بكابة جياز العرض
تعني عادة  Registration. الدخكؿ في الثقكب المكجكدة عمى حكاؼ شريط الفيمـ

الكضعية الدقيقة كالمضبكطة لكادر الصكرة داخؿ الكاميرا أك جياز العرض، كذلؾ 
لقطة تبدأ كصكرة :  registration shotبيدؼ الحصكؿ عمى صكرة ال ارتجاج فييا؛ 

. الحركة ثابتة ثـ تنطمؽ فييا
regressive angles  

كالمقطة المأخكذة )كصمة مف المقطات تبدأ بزاكية حادة جدان : زكايا انكفائية
ثـ تتابع التصكير بزاكية منخفضة إلى أف تتركز الصكرة عمى ( بزاكية مرتفعة جدان 

فيي ( regressive shot)أما المقطات االنكفائية . شخصية كاحدة أك عدة شخصيات
المقطات التي تبتعد عف الجسـ المصكَّر بالتدريج إلى أف يتضاءؿ حجمو سمسمة مف 

. ليصبح مجرد نقطة صغيرة في مكاف فسيح
Reichsfilmkammer (Reich Chamber of Films)  
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( غكبمز)شعبة السينما التابعة لكزارة الدعاية األلمانية قديمان بإشراؼ الدكتكر 
رة عمى صناعة السينما األلمانية عمى بيدؼ السيط ُّّٗالتي تأسست في حزيراف 

 ُّّٗكمنذ شير أيمكؿ . ُِْٗالمدل البعيد، كبالفعؿ حققت ىذا اليدؼ عاـ 
 ُّْٗ، كمف (فريتز شيرماف)أصبحت قسمان تابعان لشعبة سينما الرايخ برئاسة الدكتكر 

 بدأت ىذه الدائرة الحككمية بتطبيؽ نظاـ رقابة صاـر كمنعت أية أعماؿ سينمائية مف
كما تعمدت ىذه الدائرة منح . الصدكر ما لـ يكف أصحابيا أعضاءن تابعيف لمدائرة

. الجكائز كالحكافز التشجيعية لؤلفبلـ المتعاطفة مع العقائد السياسية
relation editing  

لتحديد نكع المكنتاج الذم يؤسس عبلقة مكضكعية ( بكدكفكيف)مصطمح ابتدعو 
ييعرؼ ىذا األسمكب في المكنتاج أيضان بمصطمح . بيف مكضكعيف مختمفيف أك أكثر

associative editing  .
release  

 General release. التكزيع الرئيسي األكؿ لمفيمـ إلى صاالت السينما( ُ)
تكزيع الفيمـ في جمع أنحاء البمد أك في األسكاؽ السينمائية الكبيرة؛ (: اإلصدار العاـ)
يشير إلى أية عممية تكزيع  rereleaseأك  re-releaseمصطمح  –فيمـ اإلصدار ذاتو ( ِ)

فعمى سبيؿ . الحقة سكاء كاف ىذا التكزيع في جميع أنحاء الدكلة أك في سكؽ محدكدة
المثاؿ، إعادة إصدار األفبلـ الفنية ىي عممية شائعة بعكس األفبلـ العادية السائدة في 

الذم كنت أعٌد فيو ىذا  فخبلؿ األسبكع. )سكؽ السينما كخصكصان في عصر الفيديك
كفيمـ ( فكلكر شمكندكرؼ)لػ " طبؿ القصدير"المدخؿ، جرل إعادة إصدار كؿ مف فيمـ 

التي " المكضة"كمف الجدير بالذكر أف . في لندف( ككركساكا)لػ " السامكرام السبعة"
( ريدلي سككت)قد بدلت األمكر نكعان ما، كفيمـ المخرج " مكنتاج المخرج"انتشرت في 

ىي أيضان الشكؿ  releaseكممة (. ديفيد ليف)لممخرج " لكرنس العرب"كفيمـ " د رنربمي"
، كىي كثيقة قانكنية تمنح شركة اإلنتاج حقكؽ متعددة  release formالمختصر لمصطمح 

أبرزىا حؽ عرض الصكرة السينمائية لشخص أماـ جميكر المشاىديف الذيف يدفعكف 
نسخة النيجاتيؼ األصمية (: نيجاتيؼ اإلصدار) release negativeالماؿ لقاء ىذا األمر؛ 

المستعممة في  المركبة، كىي الطبعة (release prints)التي تػينسخ منيا طبعات اإلصدار 
. صاالت السينما

remake  
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فيمـ يستند في صنعو عمى فيمـ أك أفبلـ سابقة، كمثاؿ عمى ذلؾ النسخة 
عف الفيمـ الككميدم العاطفي  ُٓٗٗ عاـ( سيدني بكالؾ)المستحدثة التي صنعيا 

كما ييستعمؿ ىذا المصطمح بنكع ال عدالة فيو (. بيمي كايمدر)، الذم صنعو "صابرينا"
مع األفبلـ التي تعكد إلى قصة أك شخصية مفضمة مف بعض المصادر األدبية أك 

 كفي السنكات". شرلكؾ ىكلمز"ك" مغامرات دراككال"كمثاؿ عمى ذلؾ . غير السينمائية
لكضع يدىا عمى األفبلـ الفرنسية الناجحة  ان كبير ميبلن األخيرة الماضية أظيرت ىكليككد 

عادة صنعيا بطريقة أمريكية أك باألحرل ( كالفقيرة أغمب األحياف) نسخ إصدار كا 
أصبح في النسخة " ابف العـ.. ابف العـ "كمثاؿ عمى ذلؾ فيمـ . أمريكية عنيا
" ثبلثة رجاؿ كطفمة"تحكؿ إلى " ثبلثة رجاؿ كسرير الطفمة"كفيمـ " أبناء العـ"األمريكية 

السيدة "أصبحت نسختو األمريكية معركفة باسـ " نيكيتا"في النسخة األمريكية، كفيمـ 
كلكف لئلنصاؼ ظيرت بعض األفبلـ التي ". كالدم البطؿ"كفيمـ " القاتؿ"، كفيمـ "نيكيتا

ىاكرد )لممخرج ( َُْٗ" )قتو فرايدمعشػي"أعيد صنعيا ككانت ناجحة جدان كمنيا فيمـ 
لكيس )مف إخراج ( ُُّٗ" )الصفحة األكلى"، كىك إعادة صنع لفيمـ (ىككس

( فيميب كاكفماف)لممخرج ( ُٖٕٗ" )غزك آكمي األجساد"كىناؾ أيضان فيمـ ( مايمستكف
. ُٔٓٗعاـ ( دكف سيفيؿ)كىك إعادة صنع لمفيمـ األصمي الذم أخرجو 

Rembrant lighting  

في ( دك ميؿ. بي. سيسيؿ)ييقاؿ بأف ىذا المصطمح خرج بو : اءة رامبرانتإض
الذيف دىشكا كاستاؤكا لرؤية كجكه الممثميف كقد لفتيا  -برقية أرسميا إلى منتجيو 

يشير فييا إلى أسمكب اإلضاءة القاتمة، كىك أسمكب يظير فيو بكضكح أثر  –الظبلؿ 
(. رامبرانت)أسمكب الرساـ الشيير 

rental  

المبمغ الذم :  rentals. االتفاقية التي يستأجر بمكجبيا العارض فيممان لمتكزيع
.  يدفعو العارض إما بنسبة مئكية مف عائدات شباؾ التذاكر أك مف الرسـك مباشرة

repertory cinema  

متخصص في " دار السينما القكمي"في ىامبستيد أك " إيفريماف"دار سينما مثؿ 
مف األفبلـ القديمة كالجديدة مف شتى أنحاء العالـ بدالن مف عرض تشكيمة كاسعة 

 الفينةكما تقـك ىكذا صاالت بيف . عرض أفبلـ ىكليككد الحديثة أك الصادرة لتكىا
كاألخرل كنكع مف التغيير بعرض بعض أفبلـ دكر الفف المستكردة مف فرنسا 
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لندف كانت غنية بيذا مف الجدير بالذكر أف . كالمكجكدة في معظـ السينمات التجارية
لكف في كقتنا  " –ريب ذم إليكتريؾ"ك" نكتنغ ىيؿ"كسينما  –النكع مف دكر السينما 

. الحاضر اندثر ىذا النكع مف صاالت العرض
reprise shot  

لقطات مكررة ليدؼ ركائي معيف مف مشيد سابؽ في الفيمـ، : المقطات المكررة
ف في حديث ىادئ كيبدك عمييما مأة منيمؾكالمقطات المكررة لزكج مؤلؼ مف رجؿ كامر

بأنيما ضحيتاف محتممتاف ضمف مكيدة إجرامية، كلكف في الكاقع ىما المتآمراف ذاتيما 
(. ككبكال)لممخرج ( ُْٕٗ" )المحادثة"مشيد مف فيمـ  –

report sheets (أو production reports) 

طاقـ فنيي الكاميرا  تقرير يعٌده في نياية يـك التصكير كؿ مف: تقرير اإلنتاج
.  ييذكر فيو تفاصيؿ كؿ لقطة مع اإلشارة إلى المقطات المناسبةككالصكت 

Republic  

استكديك نشيط جدان كاف متميزان في إنتاج غزير ألفبلـ ": ربابميؾ"استكديكىات 
العركض الثانكية كأفبلـ الميزانية المنخفضة المصنكعة عمى نحك سريع السيما أفبلـ 

المؤلؼ مف نسر فكؽ قمة الجبؿ " ربابميؾ"مازاؿ شعار استكديكىات . ررعاة البؽ
. يظير إلى اآلف عمى شاشة التمفزيكف في أكقات يقؿ فييا عدد المشاىديف عمكمان 

تتمتع بمكانة خاصة في صناعة السينما نظران لنشاطيا " ربابميؾ"كانت استكديكىات 
نيات عندما اتجيت إلى إنتاج كلغاية الخمسي ُّٓٗاالستثنائي منذ تأسيسيا عاـ 

جكف )ثنائي رعاة البقر " ربابميؾ"مف أبرز نجـك استكديكىات . العركض التمفزيكنية
، في الكقت الذم (ركم ركجرز)ثـ انضـ إلييما فيما بعد ( جيف أكترم)ك( كايف

مكاىبيما كفرقيما المكسيقية لؤلفبلـ ( كاب كالكام)ك( ديكؾ إيمنغتكف)عرض فيو 
فقد " ربابميؾ"أما أبرز أعماؿ استكديكىات ". ربابميؾ"ة التي أصدرتيا االستعراضي

جكف )لػ ( ُِٓٗ" )الرجؿ اليادئ"ك( َُٓٗ" )ريك غراند: "ظيرت في آخر سنكاتيا
إيريؾ فكف )لكف المخرج (. نيككالس رام)لػ ( ُْٓٗ" )جكني غيتار"، ك(فكرد

. بأنيا شركة بغيضة" ربابميؾ"كصؼ شركة ( ستركىيـ
resolution (أو resolving power) 

درجة حدة الصكر التي يسجميا فيمـ تصكير معيف أك عدسة : دقة الصكرة
يعٌرؼ قامكس أكسفكرد . فكمما ازدادت ىذه الدقة، ازدادت حدة معالـ الصكرة. معينة
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أثر األداة المستعممة في صنع أجزاء "لمغة اإلنكميزية المعنى البصرم ليذا المصطمح بػ 
، كما يحدد قامكس أكسفكرد تاريخ ظيكر "الجسـ أكثر تميزان بالنسبة لمعيف منفصمة مف

. المصطمح في منتصؼ القرف التاسع عشر
retake  

يكرر تصكير مشيد أك عدة مشاىد ألف المقطات السابقة لـ : يكرر المقطة
ييعاد تصكير المشيد فكر إنجازه كيدعى التعريض الثاني . "بما فيو الكفاية ةتكف جيد

" كيفية صنع األفبلـ السينمائية"مف كتاب  (" –تكرار المقطة) retakeم ىذه الحالة ؼ
درج استعماؿ ىذا المصطمح بسرعة كبيرة كبدأ (. كركم. إتش)بقمـ ( ُُٖٗ)

مالو مجازيان أيضان في معاف مختمفة ليصبح مطبقان عمى األحداث أك األفعاؿ عاست
.  المكررة

reticle,  reticle lines  

كط الدليمية المحفكرة أك المطبكعة داخؿ معينة الكاميرا لمساعدة المصكر الخط
عمى تركيب الصكر أثناء التقاطيا بحيث تبيف ىذه الخطكط المناطؽ اآلمنة التي 

، كىك reticulumمشتقة مف البلتينية  reticleكممة . تستطيع الكاميرا تصكيرىا بكفاءة
ت ىذه الكممة معناىا البصرم منذ بداية اكتسب(. شبكة) reteالشكؿ المصغر لكممة 

شبكة الخطكط أك النقاط في عينية اآللة البصرية كالتمسككب : القرف السابع عشر
. كنحكه

retrospective  

سمسمة مف العركض السينمائية ( كما في الفنكف الجميمة: )العركض االستعادية
طانيا تجرم العركض ففي برم. االستعادية المخصصة لمخرج أك ممثؿ أك كاتب معيف

االستعادية في دار السينما القكمية كفي الميرجانات السينمائية المنعقدة في كامبردج 
يدنبير أك في المراكز الفنية المحمية .  كا 

reveal  

، revelareكالبلتينية  revelerمصطمح مشتؽ مف المغة الفرنسية القديمة 
حرؾ باتجاه الخمؼ أك الجانبيف لقطة تت(: ستار) velumالمنقكلة أصبلن عف كممة 

أك باتجاه األعمى مف أجؿ إظيار شيء أك جسـ معيف لـ يكف باديان لمعياف بشكؿ 
الكشؼ عف ىذا الجسـ مف معناه بالنسبة  يبدؿكامؿ أكؿ األمر، حيث 

فعمى سبيؿ المثاؿ، نجد االنييار العصبي الذم تصاب بو سيدة ما . لممشاىديف
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ييطمؽ عمى حركة تدكير . لي يجريو مخرج مشيكرليس سكل اختبار أداء تمثي
الكاميرا في ىذا النكع مف المقطات التي تكشؼ الصكرة بتصكيرىا مف بعد 

.  revelation panمختمؼ 
reverse (أو reverse angle, reverse angle shot) 

فعمى . لقطة مأخكذة مف كضعية معاكسة لمقطة السابقة: لقطة معككسة
المقطة األكلى كيؼ يقترب الممثؿ مف الباب ككظيفة المقطة  سبيؿ المثاؿ، تبيف

إف استعماؿ . المعككسة المأخكذة مف داخؿ الغرفة كيؼ يدخؿ الممثؿ إلى الغرفة
ر اسمسمة مف الزكايا المعككسة بشكؿ متناكب طريقة شائعة في تصكير مشاىد الحك

. شخصيتيف بيف
reversal film  

دل تعريضو لمضكء بحيث ينتج صكران فيمـ تصكير خاـ يمكف معالجتو ؿ
إف المادة . دكف المركر بالمرحمة المتكسطة المعركفة باسـ مرحمة النيجاتيؼ مظيرة

قد درج استعماليما  reversal filmالمستعممة في تركيب الفيمـ كاسمو المتعارؼ عميو 
 Reversal. في التصكير الفكتكغرافي منذ نياية سبعينيات القرف التاسع عشر تقريبان 

dupe  : كييطمؽ عمى ىذه التقنية  مظيرةلصكرة مصنكعة مف صكرة  مظيرةنسخة
. reversal processاسـ 

reverse motion (أو reverse action)   

بسيط مف المؤثرات الخاصة يينجز بكاسطة تشغيؿ  ؿشؾ: الحركة المعككسة
أنيا تقفز في الفيمـ باتجاه الخمؼ بحيث تظير األجساـ المرمية عمى األرض كؾ
مع أف . الخ.. اليكاء لتقؼ مجددان، كالزجاج المحطـ يتجمع ليصبح زجاجان سميمان 

نتيجة ىكذا مؤثر خاص قد تبدك ىزلية أك صبيانية إال أف بعض األفبلـ سخرت ىذا 
المؤثر ألغراض رفيعة المستكل مما جعمو مميزان كأضفى بعض النكاحي الجمالية 

، باإلضافة إلى (كككتك)لػ " الجميمة كالكحش"ك" أكرفيكس"لـ عمى تمؾ األفبلـ كمنيا في
مشيد ) Reverse scene". فتاة الماء"المبكرة الذم حمؿ عنكاف ( رينكار)أحد أفبلـ 
مشيد ييقمب أثناء عممية الطبع إلحداث أثر يشبو الصكرة المعككسة في (: معككس
. المرآة

revision  
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عارؼ عميو في نقابة كتاب السيناريك في مصطمح مت: مراجعة السيناريك كتعديمو
الكاليات المتحدة كفي صياغة العقكد أيضان لئلشارة إلى ضركرة مراجعة السيناريك 

فبعد . ، لكف ذلؾ ال يتطمب إعادة كتابة السيناريك بأكمموقكليس مجرد عممية صقؿ
فيمـ، ييشار إجراء مراجعات التعديؿ عمى السيناريك المكزع أصبلن إلى الممثميف كطاقـ اؿ

التغييرات األكلى بطبعيا عمى كرؽ أزرؽ، أما التغييرات البلحقة ييشار إلييا إلى 
. بطبعيا عمى كرؽ إما زىرم المكف أك أصفر أك أخضر، كمف ثـ عمى كرؽ أبيض
rewind  

اآللية المستعممة في إعادة لؼ الفيمـ عمى بكرتو األصمية بعد (: كاسـ)
يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية . ذ المكنتاجانتياء العرض أك أثناء تنفي

، مع أف ىذه التقنية  كانت ُّٖٗيعكد تاريخو إلى " إعادة لؼ الفيمـ" عفبمثاؿ 
إعادة ) rewindingيعيد لؼ شريط الفيمـ؛ (: كفعؿ. )شائعة قبؿ التاريخ المذككر

(. لؼ الفيمـ
ribbon microphone  

ؿ ألغراض البث اإلذاعي لكنو يستعمؿ ميكركفكف حساس جرل تطكيره باألص
في أغمب األحياف لتسجيؿ األصكات المضافة عمى الفيمـ بعد إنجاز التصكير كذلؾ 

. بسبب صفة الحميمية التي يضفييا ىكذا ميكركفكف عمى األصكات لدل تسجيميا
rifle mike  

 Rifle. ميكركفكف مكجو يتـ تسديده كالبندقية إلى مصدر: الميكركفكف البندقية

spot  :ضكء كشاؼ مصمـ لتسميط حزمة ضكئية طكيمة كضيقة  .
rig  

المنصة أك السقالة المكضكعة حكؿ كفكؽ ديككر التصكير كظيفتيا الرئيسة 
ييطمؽ عمى العماؿ المكمفيف ببناء ىذه السقالة كتثبيت . حمؿ مصابيح اإلضاءة
ة ذاتيا التي تحمؿ المنصة أك السقاؿ( ُ: )rigging؛  riggersاألضكاء عمييا لقب 

عممية تثبيت كتكزيع األضكاء في مكانيا المناسب قبؿ بدء ( ِ)األضكاء؛ 
في المغة اإلنكميزية منذ نياية القرف الخامس   rigبدأ استعماؿ كممة . التصكير

يجيز السفينة لئلبحار كتزكدييا بحباؿ "عشر تقريبان كمصطمح مبلحي يعني 
المصطمح غير معركؼ بالضبط السيما أف لكف أصؿ ىذا ". األشرعة كالصكارم
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كالسكيدية  riggeالكممات المشابية المكجكدة في بعض المغات كالدانمركية 
ثـ نقؿ المسرح ىذا . يبدك أنيا نقمت الكممة عف المغة اإلنكميزية  riggaكالنركيجية 

المصطمح كاستعممو لمداللة عمى المعدات المكجكدة فكؽ خشبة المسرح في القرف 
. امف عشرالث

rim lighting  

. إضاءة تكلد أثر اليالة حكؿ الجسـ الذم ييسمط عميو الضكء
ripple dissolve  

إحدل الكسائؿ االنتقالية بيف المشاىد السينمائية عمى الشاشة كانت شائعة 
االستعماؿ سابقان، حيث كاف يعتمد ىذا المؤثر الخاص عمى تمٌكج الشاشة كتبلشي 

تستعمؿ ما ج ليحؿ مكانيا صكرة مشيد آخر، ككانت غالبان صكرة المشيد بالتدرم
أما في كقتنا . في مشاىد التنقؿ بيف األحبلـ كالكاقع أك في مشاىد سرد الذكريات

الحاضر، فقد انحسر استعماؿ ىذا المؤثر إلى األفبلـ الككميدية فقط مثؿ فيمـ 
". عالـ كايف"

riser  

ؽ مخصص لكضع الممثؿ أك صندك) apple boxمصطمح آخر بديؿ لػ ( ُ)
أداة مسطحة تدعى أيضان ( ِ)؛ (جسـ معيف ضمف إطار الصكرة باالرتفاع المناسب

(bridge plate )تستعمؿ لرفع الكاميرا عف مستكل األرض .
RKO أو Radio – Keith - Orpheum 

، كىي شركة إنتاج سينمائي أمريكية Radio Pictures Incorporatedاختصار 
مف سمسمة معقدة مف مؤسسات كىيئات مدمجة كمكسعة  ُِٖٗتأسست عاـ 

كمستممكة، كيبدك بأف ىذه السمسمة مف الشركات نشأت باألصؿ مف سينما 
مف  RKOيتككف شعار شركة . َُٗٗالنيككلكديكنية التي تأسست عاـ " ميمكككي"

برج كيربائي عمبلؽ مثبت فكؽ الكرة األرضية، ككاف اليكاة في الثبلثينيات 
" األسد"بينو كبيف شعار يميزكف ك RKOينيات يتعرفكف بسيكلة عمى شعار كاألربع

أنتجت أفبلمان ناجحة جدان  RKOكمف الجدير بالذكر أف .  MGMالخاص بشركة 
فريد )كاألفبلـ االستعراضية لػ ( ُّّٗ" )كينغ ككنغ"في تمؾ الفترة كمنيا فيمـ 

باإلضافة إلى كؿ ( ُّّٗ) "اليبكط إلى ريك"بدءان مف فيمـ ( غنغر ركجرز -آستير
" تربية الطفؿ"األكلى بما فييا الفيمـ الككميدم الرائع ( كاثريف ىيبكرف)أفبلـ 
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كأفبلـ الرعب ( ىيتشككؾ)لػ ( ُْٔٗ" )سيدة سيئة السمعة"ك" الشؾ"كفيمـ ( ُّٖٗ)
ثـ قاـ (. ُُْٗ" )المكاطف كيف"كالفيمـ الشيير ( فاؿ نيكتف)المتميزة التي أنتجيا 

التي كانت تعاني مف االضطرابات كالقبلقؿ عاـ  RKOبشراء شركة ( ىيكزىاكرد )
 RKO، لكف إدارتو الغريبة مف نكعيا لمشركة سرعاف ما أدت إلى انحبلؿ ُْٖٗ

كجرل بيع االستكديك ذاتو إلى . ُّٓٗالتي تكقفت نيائيان عف أعماؿ اإلنتاج في 
شارة في ىذا الصدد إلى كتجدر اإل. ُٕٓٗلئلنتاج السينمائي عاـ " ديسيمك"شركة 

تيد )انتقمت ممكيتيا اآلف إلى  RKOأف حقكؽ ممكية العديد مف األفبلـ التي أنتجتيا 
(. تيرنر

road movie  

األفبلـ التي تسرد قصتيا خبلؿ رحمة عمى : أفبلـ الترحاؿ عبر الطرقات
د األفبلـ تسف. مط الركاية التي تصكر حياة المتشرديففالطريؽ كىي النظير السينمائي ؿ

النمكذجية لمترحاؿ عبر الطرقات دكر البطكلة عادة إلى شابيف يتجكالف عبر الببلد 
تشاؾ )حسب كصؼ  –عمى متف دراجة نارية أك سيارة إما بحثان عف شيء معيف أك 

التجكؿ دكف كجية محددة، كخير مثاؿ عمى ىذا النمط السينمائي فيمـ  ( –بيرم
" الراكب السيؿ"ك( ُُٕٗ" )نقطة االختفاء"ك( ُُٕٗ" )ببلكتكب بيف مسربيف"
كمع أف نمط أفبلـ الترحاؿ عبر الطرقات أمريكي األصؿ بما أنو مستكحى (. ُٗٔٗ)

مف المساحات الشاسعة لمقارة األمريكية كانخفاض أسعار كقكد المركبات باإلضافة إلى 
ان لمرغبة عكامؿ عدـ االستقرار كالنزعة إلى إقامة عبلقات الصداقة بيف الذككر كفؽ

ألمانيا الغربية ، إال أف (ليسمي فيدلر)النفسية األمريكية السائدة حسب كصؼ الدكتكر 
عدد مف المخرجيف  مىذا النمط السينمائي بمزيد مف الحماس عمى أيدنقمت السابقة 
" ركد مكفيز"اؿ شركتو اإلنتاجية إلى اآلف تحمؿ اسـ زالذم ما ت( فيـ فيندرز)أمثاؿ 

أفبلمان متميزة مف أفبلـ الترحاؿ عبر الطرقات، نذكر منيا عمى ( زفيندر)حيث صنع 
، كىك فيمـ خياؿ "حتى نياية العالـ"ك" الحركة الخطأ"ك" ممكؾ الطريؽ"سبيؿ المثاؿ 

ؿ عبر أنحاء العالـ لكف الفيمـ أخفؽ تجاريان كتمقى نقدان اعممي عف مغامرات التجك
فقد قامت ببعض المحاكالت لصنع أفبلـ  أما السينما البريطانية. سينمائيان الذعان 

قبمة "كفيمـ ( كريس بيتيت)لػ " الراديك مفتكح"الترحاؿ عبر الطرقات كاف مف أبرزىا فيمـ 
منذ فترة ليست ببعيدة حيث جمع فيو بيف نمط ( مايكؿ كينتربكتـ)الذم صنعو " الفراشة

اتيف، عممان بأف كبل أفبلـ الترحاؿ عبر الطرقات كالقاتؿ السفاح كعبلقة شاذة بيف فت
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كيقٌر المعجبكف بيذا النمط (. فيندرز)الفيمميف يديناف بشيء ما لمنمكذج الذم صنعو 
أف أفبلـ الترحاؿ عبر الطرقات البريطانية كطبيعتيا البعيدة كؿ البعد عف بالسينمائي 
مف األحداث التي تدكر عادة في أفبلـ الترحاؿ عبر بشكؿ كاضح لطفت قد العاطفة 
كاف أنجح محاكلة في ؼ" تيمما ك لكيس( "ريدلي سككت)أما فيمـ المخرج . اتالطرؽ

إسناد دكر البطكلة إلى فتاتيف بدالن مف الرجاؿ الذيف احتكركا أدكار البطكلة في نمط 
أفبلـ الترحاؿ عبر الطرقات نظران لمخشكنة كالطبيعة الصعبة التي تكاجييـ في رحبلتيـ 

. كجكالتيـ
road show  

استراتيجية التسكيؽ السينمائي، حيث يجرم عرض خاص بمريكي مصطمح أ
فيمـ ركائي في عدد محدكد مف صاالت السينما كعادة يككف الدخكؿ إلييا بأسعار 

عر المعتاد كذلؾ لفترة عدة أسابيع أك شيكر قميمة قبؿ تكزيع ستذاكر مرتفعة عف اؿ
. الفيمـ بشكؿ عاـ عمى جميع صاالت العرض

rock and roll  

صطمح عامي دارج عمى نطاؽ كاسع لئلشارة إلى عممية خاصة في دمج ـ
رجاع الصكت كالصكرة معان مع  الصكت مع الصكرة بحيث تتيح ىذه العممية تقديـ كا 

كما تتيح ىذه الطريقة إضافة مسارات صكتية جديدة . الحفاظ عمى التزامف فيما بينيما
ر استعماؿ ىذه التقنية عمى انتش. أك إعادة تسجيؿ مسارات صكتية مكجكدة لتكىا

. نطاؽ كاسع في الستينيات
rock film  

أم فيمـ يحتكم عمى حفبلت مكسيقية أك أفبلـ تسجيمية دعائية : أفبلـ الركؾ
بكب )الذم يعرض " ال تنظر لمخمؼ"لمكسيقى كعازفي الركؾ، كالفيمـ التسجيمي 

بمعنى آخر، تستند أفبلـ . ةأثناء جكلتو في إنكمترا التي يغمب عمييا طابع الكآب( ديبلف
الركؾ في محتكاىا بشكؿ كبير عمى مكسيقى البكب كالراب كالبانؾ في محاكلة منيا 

الستمالة جميكر المشاىديف عف طريؽ ىذه األنماط المكسيقية كخصكصان األفبلـ التي 
كر البطكلة، أك تمؾ األفبلـ التي تصكر مكاضيع أك أمكنة ديمعب فييا عازفك الركؾ 

 " -األداء"فعمى سبيؿ المثاؿ فيمـ . ة إلى قمب مشاىديف أفبلـ الركؾ التقميدييفمحبب
يتفاخر بعرض  ( –ميؾ جاغر)كبطكلة ( نيككالس ركيغ)ك ( دكنالد كاميؿ)مف إخراج 

حفمة مكسيقية كاحدة طكاؿ الفيمـ لكف المقطكعات المكسيقية الكاردة في تمؾ الحفمة 
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لة لفترة طكيمة كعمى امتداد عدة أجياؿ مف كانت مف المكسيقى كاألغاني المفض
. معجبي كعشاؽ الركؾ

rockumentary  

فيمـ تسجيمي عف مكسيقى الركؾ كعازفييا يجمع بيف مقاطع تصكيرية تجرم 
إف األفبلـ التسجيمية الدعائية . "قاببلت التي تجرم خبلؿ الحفبلتـكراء الككاليس كاؿ

لسمعة السيئة مف كؿ مكاف، لكف عف مكسيقى الركؾ ليست سكل شكؿ تحيط بو ا
صحيفة  (" –كريتي مككر)حتيا ىك ؼالشخص الكحيد القادر عمى إنقاذىا كتبييض ص

ركب )أغمب الظف أف  فيك. ُٓٗٗحزيراف  ّ، (جاسبر ريز)، بقمـ "اإلندبندنت"
إنيا "ىك الذم ابتدع ىذا المصطمح مف أجؿ المكنكلكج االفتتاحي لفيممو ( رينر

كلعمؾ ترغب بتسمية ىذا الفيمـ )ك محاكاة تيكمية ساخرة ككاضحة ، كه"رقصة الظير
فرقة ( يسخر أك ييزأ مف"يعني   mockبما أف المقطع   -mockumentaryالتسجيمي 

كمنذ . بريطانية خيالية تعزؼ أحد أشكاؿ مكسيقى الركؾ أثناء تجكاليا في أمريكا
اخر أك ىجائي، السيما ذلؾ التاريخ بدأ استعماؿ ىذا المصطمح دكنما أم معنى س

المكسيقية التي تعٌد الشبكة الدكلية لفيديك MTV (Music Television )في محطة 
مف  rockumentaryمصطمحات مشابية لمصطمح  MTVكما ابتدعت محطة . الركؾ
كىك فيمـ ) Bedrockumentaryك ( فيمـ تسجيمي عف مكسيقى الراب) MTVأبرزىا 

"(. ذا فمينستكنز"ع فيمـ تسجيمي يعٌد نسخة عف عممية صف
roll  

درج استعماؿ . شريط الفيمـ الممفكؼ عمى بكرة أك قطعة مركزية: لفافة الفيمـ
 !Roll camera. ىذا المصطمح لؤلغراض الفكتكغرافية منذ أكاخر القرف التاسع عشر

إشارة تكجو لممصكر كي يشغؿ محرؾ كاميرتو استعدادان ألخذ لقطة :  !roll itأك 
شارة ؿ  rolling titlesلممثميف كطاقـ الفيمـ بأف تصكير المقطة سيبدأ خبلؿ لحظات؛ كا 

قائمة أسماء الممثميف كطاقـ الفيمـ التي تظير في نياية الفيمـ كتتحرؾ مف أسفؿ : 
تػيعرؼ ىذه القائمة التي تظير . الشاشة باتجاه األعمى حيث تختفي عف األنظار

، running titlesأك  creeping titlesأك  crawlsبالطريقة آنفة الذكر بأسماء مختمفة 
أم قائمة األسماء التي تزحؼ ببطء مف أسفؿ الشاشة إلى جزئيا العمكم حيث 

أما قائمة الممثميف كالعامميف بالفيمـ التي تتحرؾ في االتجاه . تختفي عف األنظار
:  roll-off؛ roll-up titlesالمعاكس، أم مف أعمى الشاشة إلى أسفميا تدعى 
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مصطمح يستعمؿ في التسجيؿ الصكتي لئلشارة إلى اإلنقاص التدريجي لمترددات 
. الصكتية

romantic lead  

( ىيك غرانت)عمى سبيؿ المثاؿ . الممثؿ أك الممثمة الرئيسية في فيمـ عاطفي
". تسعة أشير"أك فيمـ " أربعة أعراس كجنازة كاحدة"في فيمـ 

room tone  

ييسجؿ ىذا الضجيج . كد في جك غرفة ىادئةالضجيج الخفيؼ جدان المكج
المكتـك بشكؿ منفصؿ عف تسجيؿ الحكار ثـ ييدمج االثناف معان فيما بعد بيدؼ مكنتاج 

فعمى (. wild track, atomsانظر . )تغطية أك ببساطة مف أجؿ تكليد أثر صكتي مقبكؿ
( ديشيممك تـك)لممخرج ( ُٓٗٗ" )العيش في كنؼ النسياف"سبيؿ المثاؿ ينتيي فيمـ 

بسماع صكت جك الغرفة اليادئ لمدة نصؼ دقيقة، بينما تغرؽ شخصيات الفيمـ 
. الرئيسية في أحبلـ يقظة صامتة

rostrum  

، كلكف (منقار السفينة الحربية القديمة) rostrumكممة مشتقة مف البلتينية 
. في مجمس الشكرل الركماني" منبر الخطابة"عمى األرجح أنيا مشتقة مف اسـ 

كتعكد ىذه التسمية إلى أف المنبر كاف ييزيف بمناقير السفف الحربية المستكلى 
ثـ بدأ استعماؿ ىذه الكممة في المغة . قبؿ الميبلد ّّٖعاـ " أنتياتس"عمييا مف 

نكع مف ( ُ. )منذ منتصؼ القرف الثامف عشر" منصة"اإلنكميزية بمعنى 
كأحيانان )مؿ الكاميرا عمييا المنصات التي يمكف تحركييا كمعايرتيا تستعمؿ لح

اآللة التي تحمؿ الكاميرا فكؽ لكح الرسـك ( ِ)؛ (مصابيح اإلضاءة أيضان 
( ّ)؛ (منصة الرسـك المتحركة) animation standالمتحركة، كىك مصطمح آخر لػ 

 rostrum shotsاختصار ( في األفبلـ التسجيمية البريطانية عمى كجو الخصكص)
كىي المقطات التي تبيف الصكر  rostrum footageك  rostrum sequencesك 

الضكئية الثابتة كغيرىا مف المكاد التي ينتجيا فريؽ العامميف عمى المنصة 
. فريؽ العامميف ذاتيـ المختصيف بيذا العمؿ( ْ)المتحركة التي تحمؿ الكاميرا؛ 

الذم ظير ( كيف مكرس)مف أشير مصكرم المنصات المتحركة في بريطانيا ىك 
ر باسمو في قائمة العامميف باإلنتاجات التمفزيكنية البريطانية مراران كتكراران ع

. السنكات العشر الماضية
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rotary movement  

يعتمد مؤثر الحركة . إحدل المؤثرات التي لـ تعد تستعمؿ اآلف: الحركة الدائرية
لتي تدكر كاف مكنتاج عناكيف الصحؼ ا)الدائرية عمى دكراف سريع لمصكرة كالمغزؿ 

 Rotary printer. ، كيتحقؽ ذلؾ بسيكلة بكاسطة طابعة بصرية(كالدكامة كميشيو رائعة
نكع بسيط مف الطابعات ذات التماس المستمر بيف سطحي النيجاتيؼ (: طابعة دكارة)

. كفيمـ التصكير القادميف مف البكرة الخاصة بكؿ منيما بكاسطة مسننات دكارة
rotoscope  

رض ككادر الفيمـ كؿ كادر عمى حدة، كخصكصان مف أجؿ أداة تستعمؿ لع
.  مشاىد المقطات المحجكبة جزئيان كالرسـك المتحركة

rough assembly, rough cut  

نسخة الفيمـ الميٍحدىثة خبلؿ المراحؿ األكلى مف : القطع المكنتاجي التحضيرم
لمحفاظ عمى الترابط المكنتاج كتتألؼ مف جميع المشاىد الرئيسة كمرتبة بشكؿ أك بآخر 

المطالب الكحيدة التي تقدمنا بيا لممنتجيف كنقابة سينمائية ىي . "الركائي لمفيمـ
أسبكعاف مف التحضير لمفيمـ الرئيس في العركض المزدكجة كأسبكعان كاحدان لمفيمـ 

صحيفة  ." –الثانكم في تمؾ العركض كاإلشراؼ عمى المكنتاج التحضيرم لمفيمـ
يتطمب المكنتاج التحضيرم عادة كقتان أطكؿ مف . ُّٗٗنيساف  ِنيكيكرؾ تايمز، 
. المكنتاج النيائي

Run - by  

إنتاج  كمساعد( ُ: )Runners. لقطة لمركبة متحركة تمٌر أماـ كاميرا ثابتة
( ِ)ف يتـ استخداميـ لمقياـ بجكالت عمؿ بسيطة الشأف؛ كف أك مراسؿكناشئ

م أماكنيا الصحيحة قبؿ بدء التصكير؛ كضع األضكاء ؼ: riggingمصطمح آخر لػ 
running shot : لقطة تمٌر بجانب ممثؿ أك عربة في حالة الحركة؛running speed :

السرعة التي يمٌر بيا الفيمـ أك شريط التسجيؿ الصكتي عبر الكاميرا أك جياز 
ييقاس عبكر الفيمـ بعدد ككادر الصكر في الثانية . العرض أك مسجمة الصكت

، أما بالنسبة لشريط التسجيؿ الصكتي ييقاس بعدد البكصات في الثانية؛ الكاحدة
running time (مدة العرض :) طكؿ الفيمـ المنجز مف الناحية الزمنية؛run out  :

قطعة قصيرة مف شريط الفيمـ تحتكم عمى ككادر فارغة تأتي بيف نياية ككادر 
سخة المنجزة مف الفيمـ مف أجؿ الصكر كشريط الفيمـ الفارغ المستخدـ في نياية الف
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-walkأك  run-throughكضع أك تمقيـ الفيمـ في جياز العرض دكف إتبلؼ الصكر؛ 

through (كما في المسرح :)تمريف الممثميف قبؿ بدء التصكير .
rushes  

، الذم ييعٌد أكثر شيكعان  dailiesكىي معركفة أيضان بمصطمح )النسخ المتعجمة 
لكؿ يـك مف أياـ تصكير الفيمـ سكاء  المظيرةالنسخ المطبكعة (: ةفي الكاليات المتحد

يتـ إصدار ىذه النسخ كي يطمع عمييا المخرج . كاف الصكت مضافان عمييا أـ ال
 .كالمنتج إما في المساء أك في كقت مبكر مف صباح اليـك التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Safe-action area 

سيبقى باديا لمعياف دكف تقميص الحجـ الجزء المركزم مف صكرة الفيمـ الذم 
لدل عرض الفيمـ عمى شاشة التمفزيكف بما أف نسبة عرض الصكرة إلى ارتفاعيا 

المنطقة التي ينبغي طبع أسماء :  safe-title areaأضيؽ مف األفبلـ السينمائية؛ 
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الممثميف كالعامميف عمييا في حاؿ لـ تحذؼ قائمة األسماء مف جانبي الشاشة أثناء 
. البث التمفزيكني

safelight  

لمبة مصباح ذات كثافة منخفضة كلكف أصفر في أغمب األحياف تستعمؿ في 
. المخصصة لتظيير الصكر الفكتكغرافية" الغرؼ المظممة"

safety base (أو safety film)  

نكع مف أنكاع أساس أفبلـ التصكير المصنكعة مف السمكلكز كانت شائعة 
 ُُٓٗأك  َُٓٗت مكاف األفبلـ ذات األساس النتراتي في االستخداـ منذ أف حؿٌ 

فالمعركؼ أف أفبلـ النترات كانت سريعة االشتعاؿ بعكس أفبلـ األماف التي . تقريبان 
جرل تطكير أفبلـ األماف قبؿ اندالع الحرب العالمية األكلى كأفبلـ . تشتعؿ ببطء

مصكركف المحترفكف في أفبلـ تصكير مناسبة الستخداـ اليكاة كنادران ما استعمميا اؿ
. ممـ حتى نياية الثبلثينيات ّٓعيار 

safety shots  

لقطات إضافية تؤخذ لمشيد معيف إما كإجراء كقائي في حاؿ حدكث عطؿ في 
. الكاميرا أك لتزكيد المخرج كالمكنتير بمقطات مأخكذة بزكايا بديمة

SAG  

( ينمائييف في الكاليات المتحدةنقابة الممثميف الس:  Screen Actor’s Guildانظر )
salad  

أف فيمـ التصكير قد تشابؾ ببعضو بعد  لمصطمح عامي يستعمؿ لمداللة عؿ
. أف عمؽ داخؿ الكاميرا أك جياز العرض

sample print  

أك  final trial compositeنمكذج عف نسخة الفيمـ المطبكعة كييطمؽ عمييا اسـ 
check print  :بعد . ف الفيمـ بعد تنفيذ المكنتاج كدمج الصكتالنسخة النيائية ـ

. المكافقة عمى ىذه النسخة، يمكف طبع نسخ اإلصدار
saturation  

المصطمح مشتؽ مف البلتينية . درجة نقاء المكف كعدـ انحبللو بالضكء األبيض
saturat-  كىي جذر فعؿsaturare  المأخكذ أصبلن مف كممةsatur (مميء؛ مشبىع .) كقد

26م –السينما الناطقة   
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قبؿ ظيكر السينما بحكالي ( مشبىع" )saturate"ا المصطمح أكؿ األمر بشكؿ ظير ىذ
كىذا يعني بأف (. ُٗٔٔ" )سينتج عنو صباغ مشبع بالمكف األخضر: "قرنيف مف الزمف

ألكاف باىتة كغير : Desaturated colours. امان تككف غنية كزاىيةـاأللكاف المشبعة ت
. مركزة

saturation booking  

ص بالتسكيؽ كالتركيج كال عبلقة لو باأللكاف كيعني التكزيع المكثؼ مصطمح خا
. لمفيمـ في سكؽ معينة

scale  

الحد األدنى مف األجكر المدفكعة لؤلعماؿ ( في أعماؿ إنتاج ىكليككد)
فعندما ييذكر بأف النجـك . كالكظائؼ كما تحددىا نقابات صناعة السينما كاألفبلـ

، فيذا يعني (for scale)فيمـ كفؽ نسبة محدكدة مف األجر السينمائييف قد عممكا في اؿ
كافقكا عمى العمؿ بأجر أقؿ مف المعتاد كغالبان ما يككف ذلؾ  دبأف ىؤالء الممثميف ؽ

. تجاه الفيمـ قيد اإلنتاجاب بعض االلتزامات الشخصية أك األيديكلكجية ببس
scanned print  

كرة الضيقة إلى ارتفاعيا ناسب عرض الصتفيمـ شاشة عريضة ييضغط كي م
في التمفزيكف، كذلؾ عف طريؽ إعادة طبع الفيمـ األصمي لممحافظة عمى الحركة 
األساسية في الفيمـ التي تقع ضمف المنطقة اآلمنة لمحركة كاحتماؿ فقداف كؿ 

كلكف بما أف ىذه العممية قد تيٍحًدث آثاران . التفاصيؿ المحيطة بالجزء المركزم لمصكرة
) د لجأ التمفزيكف إلى عرض ىكذا أفبلـ ضمف شكؿ يشبو صندكؽ الرسائؿ مضحكة فؽ

يتحدث فيو ركاد " أكديسا الفضاء: ََُِ"ىناؾ مشيد عمى سبيؿ المثاؿ في فيمـ 
الفضاء مع بعضيـ مف جانبي الشاشة، لكف ىذه المقطة في النسخة المعركضة في 

 Scanning beam(. صكاتيـالتمفزيكف غابت عنيا صكر ىؤالء الركاد كلـ نسمع سكل أ
الحزمة الضكئية التي تقرأ المسار الصكتي لدل مركر الفيمـ (: حزمة المسح الضكئي)

. عبر جياز العرض
scenario  

 screenplayلكممة   -صبح اآلف عتيؽ الطراز أ -مرادؼ أك مرادؼ قريب ( ُ)
فالماؿ ال .. دة لقد كرد ذلؾ في السيناريكىات كحبكات األفبلـ مرات عدم(. "سيناريك)

كعمى نحك (. ىيرست. إؼ)بقمـ ( ُُٗٗ" )المحف الخفيؼ" ." –يجمب السعادة دكمان 
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كاتب ) screenwriterباتت غير مستعممة اآلف لئلشارة إلى  scenaristمشابو، فإف كممة 
لف تستطيع أف تخمف أبدان ما حدث لمقصة عندما كقعت بيف ( "سيناريك؛ سيناريست
حبكة ( ِ)؛ ُِٓٗتشريف الثاني  ِٖصحيفة نيكيكركر  " –مكىكبيدم السيناريست اؿ

كممة إيطالية مشتقة مف البلتينية  Scenario. أك قصة قصيرة تستعمؿ كأساس لمسيناريك
scena (مشيد ) انتقمت إلى المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف التاسع عشر ككانت تعني

. مخطط أك حبكة المسرحية
scene  

الكحدة الدرامية األساسية التي يتـ بناء الفيمـ عمييا (: سرحكما في الـ( )ُ)
كتقدـ حدثان كاحدان أك أحداثان متعددة تجرم ضمف مكقع أك ديككر التصكير كعادة ال 

بيذا  sceneمع أف استعماؿ  –لقطة فردية ( ِ)يتجاكز طكؿ المشيد سكل دقيقتاف؛ 
مشتقة أيضان مف  sceneكممة  ، فإف scenarioكمثؿ كممة . المعنى غير شائع نسبيان 

خيمة؛ كشؾ؛ خشبة ) sceneكىي مشتقة بدكرىا مف اليكنانية ( مشيد) scenaالبلتينية 
، ثـ دخمت إلى المغة اإلنكميزية في منتصؼ القرف السادس عشر مف (مسرح؛ مشيد
بالفرنسية كاكتسبت عدة معاف مسرحية كمنيا ذلؾ المعنى القريب  scéneخبلؿ كممة 
في المجمدات الفارغة أك . "الجزء الفرعي مف فصؿ مسرحية: ل السينمائيمف المعف
" أمثاؿ كحكـ"مف كتاب ". ىذا ما صنعتو بنفسؾ/ يغيب الفصؿ كالمشيد / المميئة 

(.  ىايككد)بقمـ ( ُِٔٓ)
scenery  

األثاث كقطع الديككر المستعممة في مكقع التصكير لتكليد ( كما في المسرح)
 scenic artist. الخ..كغرفة نـك أك مكتب أك مشرحة  –بمكاف معيف االنطباع المتعمؽ 

. الفني المتخصص برسـ الشقؽ كالمناظر كالخمفيات: 
Scüfftan process  

أحد األشكاؿ المبكرة لممؤثرات الخاصة في التصكير ": عممية شكفتاف"
كمف أكؿ . جالفكتكغرافي ساعدت صانعي األفبلـ عمى الجمع بيف الحركة الحٌية كالنماذ

" متركبكليس"ىك فيمـ " شكفتاف"األفبلـ كأشيرىا عمى اإلطبلؽ التي استعممت عممية 
ىي مف ابتكار " شكفتاف"كالبد مف اإلشارة إلى أف عممية (. فريتز النغ)لػ ( ُِٕٗ)

تألؼ ابتكار (. يكجيف شكفتاف)الميندس المعمارم كالرساـ كالنحات كالمصكر األلماني 
كبشكؿ مختصر، . ؿ مف المرايا، أك باألحرل مف مرايا شبو عاكسةبالكاـ( شكفتاف)
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درجة، ثـ  ْٓتطمب األمر سطكحان شبو عاكسة تكضع بيف الكاميرا كالفيمـ بزاكية 
يمٌر الضكء عبر المرايا كسطكحيا . درجة َٗيكضع نمكذجان عمى جانب كاحد بزاكية 

النتيجة ىي صكرة . جالعاكسة باستثناء مساحة صغيرة مغطاة تعكس صكرة النمكذ
مركبة تػيٍحدىث داخؿ الكاميرا بدالن مف عمميات التعريض المتعددة كاستعماؿ طابعة 

مف الطبيعي أف ىذه العممية كانت تستيمؾ كقتان كبيران لذلؾ سرعاف ما حٌؿ . بصرية
. سيكلة مناسبة أكثرقان مكانيا طر

science fiction  

متع بشعبية كاسعة منذ األياـ التي نمط سينمائي يت: أفبلـ الخياؿ العممي
، كلكف (َُِٗ" )رحمة إلى القمر( "جكؿ فيرف)بتصٌرؼ ركاية ( ميمييو)اقتبس فييا 

( كيمياـ كاميركف مينتسيز)لػ " أشياء قادمة"بكجكد بعض االستثناءات النادرة كفيمـ 
بة إال أنو لـ يحظ بسمعة طي( كيمز. جي. إتش)الذم اقتبس الفيمـ عف ركاية بقمـ 

منذ إصداره إال بعد منتصؼ القرف العشريف، فإف أفبلـ الخياؿ العممي كانت تعتمد 
بعث عمى في صنعيا عمى ميزانيات ضئيمة كتمثيؿ ردمء كمؤثرات خاصة ت

( سكزاف سكنتاغ)كتبت  ُٓٔٗكفي . مضحكةاؿ ىاقصصباإلضافة إلى السخرية 
لعممي ككصفتيا بأنيا شكؿ عف أفبلـ الخياؿ ا" تخيؿ الكارثة"في مقالتيا الرائعة 

لكف ىذا النمط السينمائي مٌر بمرحمة حساسة في . بسيط كعفكم مف الفف الشعبي
عندما صنع ( في ذات الكقت الذم بدأ فيو برنامج أبكلك الفضائي)نياية الستينيات 

الذم يجد طريقو دكمان إلى أحسف " أكديسا الفضاء: ََُِ"فيممو ( ستانمي ككبريؾ)
في ( جكرج لككاس)أفضؿ األفبلـ، بينما النجاح الكبير الذم حققو  عشر قكائـ مف

في نياية السبعينيات كبداية الثمانينيات جعؿ مف أفبلـ " حرب النجـك"ثبلثيتو 
الخياؿ العممي ذات الميزانية الكبيرة تستقطب اىتماـ االستكديكىات كجماىير 

نية المنخفضة إلى أفبلـ المشاىديف عمى حد سكاء لدرجة تحكلت فييا أفبلـ الميزا
لى أفبلـ ىذا النمط عكتشير بعض المصادر المكثكقة إلى أف أ. مف الدرجة األكلى

: ِالمبيد "التي أنتجت حتى اآلف ىك فيمـ الخياؿ العممي المثير كالمشكؽ ككمفة 
( كيفف رينكلد)، باإلضافة إلى فيمـ المخرج (جيمس كاميركف)لممخرج " يـك البعث

". ماكس المجنكف"سمسمة أفبلمو عمى الذم كاف بمثابة الرد الفاشؿ " عالـ الماء"
كمف األمثمة البارزة عف أفبلـ الخياؿ العممي التي ظيرت في الجزء األخير مف 

المخمكؽ "ك" لقاءات حميمة مف البعد الثالث: "القرف العشريف تجدر اإلشارة إلى
لػ " بميد رنر"ك" ف الفضاءمخمكؽ غريب ـ"؛ (ستيفف سبيمبرغ)لػ ." تي. الفضائي إم
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باإلضافة إلى ( جيمس كاميركف)لػ " اليٌكة"ك" غرباء مف الفضاء"؛ (ريدلي سككت)
" الرجؿ النجمي"؛ "العنصر الخامس"ك" عيد االستقبلؿ"؛ "المبيد"سمسمة أفبلـ 

خراج أجمؿ األفبلـ (جكف كاربنتر)لػ " الشيء"ك ، الذم قاـ أيضان بتأليؼ كا 
يتجمى عنصر . بميزانية ضئيمة" النجـ المظمـ"ؿ العممي الككميدية عف الخيا

الفكاىة في ىذا الفيمـ في األساليب المتكاضعة المتبعة في صناعة أفبلـ مغامرات 
كمف ". أكديسا الفضاء: ََُِ"الفضاء في الخمسينيات كالطمكح الميتافيزيقي لفيمـ 

لػ " كرات الفضاء"يمـ عنكاف ؼإلى أفبلـ الباركديا الساخرة األخرل تجدر اإلشارة 
ىذا النمط السينمائي إلى أف لكف البد مف التنكيو في ىذا السياؽ (. ميؿ بركككس)

لـ يقتصر عمى سكؽ المؤثرات الخاصة فحسب، بؿ استقطب اىتماـ العديد عدد 
الذم صنع بعض ( جاف لكؾ غكدار)مف صانعي األفبلـ الجاديف، بمف فييـ 

أندريو )؛ "األمؿ"ك" ألفافيؿ"العممي، كفيمـ األفبلـ عمى تيو أفبلـ الخياؿ 
، "الجدار"في فيممو ( كريس ماركر)؛ "المطارد"ك" سكالريس"في فيمميو ( تارككفسكي

مف ( باستثناء لقطة كاحدة مقربة)كىك فيمـ عف السفر عبر الزمف مصنكع بالكامؿ 
تسب شيرة الذم اؾ" قرد ُِ"فيممو ( تيرم غيمياـ)الصكر الثابتة الذم استكحى منو 

كاسعة كنجاحان منقطع النظير، ناىيؾ عف الميزانية الضخمة التي ريصدت لصنع 
. ىذا الفيمـ

في كتاب مف تأليؼ  ُُٖٓكبمعزؿ عف حالة استثنائية كاحدة كردت عاـ 
فنيان لـ يظير قبؿ نياية " الخياؿ العممي"، فإف مصطمح (كيمسكف. دبميك)

( ىكغك غيرنزباؾ)دل المجبلت يدعى العشرينيات، كىك مصطمح ابتدعو محرر إح
منح سنكيان لممؤلفيف تالتي " ىكغك"الذم ما تزاؿ ذكراه حية إلى اآلف بجائزة  –

بقيمة " قصص العجائب العممية"عندما قٌدـ لقرائو جائزة  ُِٗٗعاـ  –السينمائييف 
ماذا يعني "دكالر عف أفضؿ رسائؿ القراء المنشكرة شيريان حكؿ مكضكع  َٓ

: كفي ىذا الصدد تجدر اإلشارة إلى المصادفة التالية". لعممي بالنسبة ليالخياؿ ا
كنشرت عاـ " آلة الزمف"بعنكاف ( كيمز. جي. إتش)فأكؿ قصة خياؿ عممي كتبيا 

إف (. "لكميير)، كاف العاـ ذاتو أيضان المصادؼ لظيكر ابتكار الشقاء ُٖٓٗ
أداة خياؿ عممي ىي كسيط السينما التي كاف ينظر إلييا الجيؿ األكؿ عمى أنيا 

لمسفر عبر ( كيمز)يتألؼ مف تمثيؿ استعماؿ الزماف كالمكاف كالبد أف كصؼ 
رجاع شريط ؿالزمف مستكحى مف إدراكو  لتجربة المعاصرة المتمثمة في تقديـ كا 
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حاضرة حكؿ الخياؿ العممي ألقاىا مؤلؼ ىذا الكتاب في مركز ـمف  ." –الفيمـ
. ُٔٗٗالضفة الجنكبية بمندف عاـ 

scoop  

طحان كركيان عاكسان كلمبة تتراكح سمصباح غامر ذك زاكية عريضة يستعمؿ 
. كاط ََُٓك  ََٓاستطاعتيا بيف 

scope  

مصطمح غير رسمي ألسمكب الشاشة العريضة المضغكطة، كأغمب الظف أف 
.  CinemaScopeىذا المصطمح مأخكذ مف 

score  

كاف ىذا المصطمح . مكسيقى لمفيمـيمحف اؿ( كفعؿ)مكسيقى الفيمـ؛ (: كاسـ)
يعتني باألصؿ مكسيقى الخمفية كالمؤثرات الميٍحدىثة في صاالت السينما لمرافقة األفبلـ 

المكسيقى التي ألفيا . "الصامتة، ثـ اكتسب معناه الحالي في فترة السينما الناطقة
(. بكتيسككدس)بقمـ ( ُّٓٗ" )النحك السينمائي" " –عشرة أياـ لفيمـ( إدمكند ميزيؿ)

Scoring stage  : استكديك التسجيؿ الصكتي المزكد بشاشة كبيرة يسجؿ عمييا العازفكف
. مكسيقى الفيمـ

scout  

المكاقع المناسبة لتصكير الفيمـ، كاستكشاؼ الشخص المسؤكؿ عف البحث 
أما الشخص المككؿ بالبحث عف الممثميف . location scoutكييطمؽ عميو أيضان لقب  

عممية استكشاؼ :  Scouting(. مستكشؼ المكاىب) talent scoutبيف يدعى المناس
. المكاقع المناسبة لمتصكير

scratch,  scratchprint (أو slap print, slash dupe, slash print, slop print)  

دة طبعة الفيمـ ستخرج ت –غالبان باألبيض كاألسكد  –طبعة فيمـ ( ُ) مف مسكَّ
نسخة فيمـ مطبكعة مزكدة بعبلمة ( ِ)ضافة الصكت كدمجو؛ المنجزة كتستعمؿ إل

 Scratch. عمى طكؿ شريط الفيمـ لمحيمكلة دكف سرقتو كنسخو مف قبؿ جيات أخرل

track : دة لمتسجيؿ الصكتي تستعمؿ كدليؿ لمممثميف في عممية إضافة الصكت مسكَّ
. كدمجو

screen  
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أشار قامكس كممة يصعب تقصي أصميا بشكؿ مضبكط حسبما : شاشة
بالمغة اإلنكميزية  skreneأكسفكرد لمغة اإلنكميزية السيما أنيا مرتبطة باألصؿ بكممة 

بالمغة الفرنسية  escranبالفرنسية ك   écranالقديمة السائدة في القركف الكسطى ككممة 
 القديمة عبلكة عمى استعماالتيا المتعددة كالمتنكعة في المغة اإلنكميزية بدءان مف أكاخر

كغيرىا مف " .. ابتكار لمكقاية مف حرارة النار أك تيارات اليكاء"القرف الرابع عشر 
( ُ: )المعاني التالية screenأما في المجاؿ السينمائي، تحمؿ كممة . األمثمة المشابية

سطح أفقي عاكس غير شفاؼ تعرض عميو الصكر في صالة السينما أك غرفة 
ؿ في عممية العرض الخمفي لبعض الصكر سطح شبو شفاؼ يستعـ( ِ)المشاىدة؛ 

استعارة ( ّ)المتحركة أثناء تصكير الممثميف كي يبدك ىذا العرض جزءان مف المشيد؛ 
عمى العكس مف المسرح، فإف . "بشكؿ عاـ" السينما"أك " األفبلـ"أك باألحرل كناية عف 

ـ قبؿ عرض غير مضطرة النتظار الكاتب المسرحي كي يأتيو اإلليا( screen)السينما 
كبناء عمى ىذه . ُُٓٗتشريف الثاني  ُٓصحيفة نيكيكرؾ تايمز،  " –قضايا الساعة

التي يصدرىا المعيد السينمائي البريطاني؛ ( السينما" )screen"المعاني، نذكر مجمة 
نجـك المسرح كالسينما كالشاشة الفضية، كىي عبارة ظيرت أياـ السينما الصامتة 

" الشاشة الفضية"فعؿ ليا تكىج فضي كقد حافظ مصطمح عندما كانت الشاشات باؿ
عمى بقائو إلى يكمنا ىذا لئلشارة إلى األفبلـ الممكنة األكلى كاألفبلـ المعاصرة عمى 

. حد سكاء
، (شاشة؛ سينما) screenىناؾ العديد مف المصطمحات كالعبارات المرتبطة بكممة 

مثميف السينمائييف في أمريكا، أما نقابة نقابة الـ: Screen Actor’s Guild: نذكر مف أىميا
؛ (SEG)أك  Screen Extras Guildفيي معركفة باسـ ( الككمبارس)الممثميف الثانكييف 
screen brightness : قياس كمية الضكء المنعكس عف الشاشة بكاسطة كحدة الكانديبل في

قائمة أسماء ) creditsمصطمح مرادؼ لػ ( ُ: )screen creditsالقدـ المربع الكاحد؛ 
قائمة بكؿ األفبلـ التي عمؿ فييا الممثمكف كأعضاء طاقـ ( ِ) ؛(ثميف كطاقـ الفيمــالـ

العامميف كغالبان ما تككف ىذه القائمة ألغراض احترافية كالمقصكد بذلؾ ضميا إلى السيرة 
التجاه ا(: اتجاه الشاشة) screen directionالذاتية الخاصة بأكلئؾ الممثميف أك الفنييف؛ 

الذم تتحرؾ فيو الشخصية نحك حافة إطار الصكرة كما تراه الكاميرا كعيكف المشاىديف؛ 
screening (مشاىدة؛ عرض :) أية مناسبة ييعرض فييا الفيمـ لجميكر المشاىديف مع أف

كالنسخ )ىذا المصطمح يشير عمكمان إلى عركض خاصة لكؿ الفيمـ أك أجزاء منو 
مجمكعات صغيرة مف األشخاص العامميف في مجاؿ  ـأما( كميةالمتعجمة أك المقطات الي
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تجرم ىكذا عركض عادة في صاالت متكسطة الحجـ أك في غرؼ مشاىدة . السينما
(screening room) ؛screen ratio : مصطمح آخر بديؿ كلكف قميؿ االستعماؿ لػaspect 

ratio (نسبة عرض الصكرة إلى ارتفاعيا) ؛screen test : أداء الممثؿ أك الممثمة اختبار
مصكر عمى شريط بغرض استعراضو مف قبؿ المخرج أك المنتج لتقييـ الدكر المناسب 

قياس مدة العرض الحقيقية لمفيمـ عمى العكس : screen timeليذا الممثؿ أك تمؾ الممثمة؛ 
. فيمـمف الفترة الممتدة عمى أياـ أك أسابيع أك شيكر أك سنيف مف الناحية الركائية في اؿ

screenplay  

سيناريك الفيمـ أك نصو السينمائي بشكؿ مخطكط أك (: النص السينمائي) السيناريك
أك ببساطة  script writerأك  screenwriter( كاتب السيناريك)مطبكع يقـك بتأليفو السيناريست 

writer (كاتب)ر يحتكم السيناريك عمى الحكا. ، كىك المصطمح الدارج بيف أبناء المينة
بما . ككصؼ الشخصيات الرئيسة كديككر التصكير كأحيانان بعض حركات الكاميرا األساسية

أف صفحة السيناريك تمثؿ أك تعادؿ دقيقة كاحدة مف مدة عرض الفيمـ، فإف العدد الكسطي 
مينة : screen writingصفحة؛  َُِك  َٗلصفحات سيناريك فيمـ ركائي قياسي يتراكح بيف 

مرادفان لمصطمح  screenplayفي أياـ السينما األكلى كاف مصطمح . ناريكأك فف كتابة السي
moving picture (فيمـ سينمائي)يشير . ، كالمقصكد بذلؾ مسرحية معٌدة لمعرض عمى الشاشة

الدكر : "ُُٔٗقامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف استعماؿ ىذا المصطمح كرد عاـ 
شباط  ٕصحيفة نيكيكرؾ تايمز،  (" –screen play)ينمائي في فيمـ س( آنا ىيمد)الذم تمعبو 

فقد درج ( كاتب السيناريك؛ سيناريست) screen writerأك  screenwriterأما مصطمح . ُُٔٗ
أك كتابة نصو )قاـ بتأليفو ( .. ركبرتسكف ككؿ)فيمـ مف إنتاج : "استعمالو منذ العشرينيات

 .ُُِٗآب  ُِ " –قصص سينمائية". "معركفيفاثناف مف كتػٌاب السيناريك اؿ( السينمائي
screwball comedy  

األفبلـ الككميدية الغرائبية التي تيعٌد مف نفائس أفبلـ ىكليككد الكبلسيكية، كىي 
. ظاىرة انتشرت في األربعينيات لكنيا لـ تستمر طكيبلن كلـ يظير ليا منافس حقيقي

م يشبو رشقات المدفع الرشاش كالذم كانت ىذه األفبلـ تزخر بالحكار السريع جدان الذ
ينطكم عمى بعض الفكاىات الجنسية باإلضافة إلى كتيرة الحركة السريعة كغرابة 

" عشيقتو فرايدم"األطكار كلحظات الكآبة المدىشة، كخير مثاؿ عمى ىذه األفبلـ 
قصة شاطئ "ك" السيدة حكاء"، كفيمـ (ىاكرد ىككس)لػ " كرة النار"ك" تربية الطفمة"ك
لكف يبدك بأف (. فرانؾ كابرا)لػ " حدث ذات ليمة"، كفيمـ (بريستكف ستيرغس)لػ " لنخيؿا

بيتر )ىكليككد قد فقدت البراعة كالذكؽ في صنع ىذه األعماؿ الترفييية الرائعة مع أف 
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حاكؿ إحياء ىذا النمط مف األفبلـ الككميدية المميزة منذ حكالي عقديف ( بكغدانكفيتش
" ككيؿ ىدساكر( "ككيف)كفيمـ األشقاء ( ُِٕٗ" )ب أييا الطبيب؟ما الخط"في فيممو 

كىناؾ بعض األمثمة األخرل . الذم يحاكي أثر األفبلـ الككميدية الغرائبية( ُْٗٗ)
كالبطؿ )التي تحتكم عمى بعض العناصر الكبلسيكية الخاصة بيذا النمط مف األفبلـ 

 المكجكدة في( الغاكية كالشبقة جنسيان  البديف العذرم كالبطمة المفعمة بالحياة أك البطمة
كارؿ )مف إخراج ( ُٖٕٗ" )األحمؽ"العديد مف األفبلـ الككميدية األخرل مثؿ فيمـ 

كمف الجدير بالذكر أيضان أف بعض ىذه األفبلـ (. ستيؼ مارتف)كتأليؼ كبطكلة ( رينر
. ية األخرلالككميدية المميزة اتجيت في أكجيا إلى االختبلط ببعض األنماط السينمائ

( باكاؿ)، نجد مشيدان رائعان يجرم فيو "النـك الكبير( "ىككس)ففي فيمـ المخرج 
اتصاالن ىاتفيان سريعان بدائرة الشرطة كنكع مف الدعابة كالفكاىة بحيث يبدك ( بكغارت)ك

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية . المشيد نمكذجيان عف األفبلـ الككميدية الغرائبية
كيستشيد القامكس بمثاؿ  ُّٖٗىذا المصطمح بدأ بالظيكر في الصحؼ منذ  إلى أف

لقد ظيرت : "أيمكؿ مف العاـ ذاتو ِعف ذلؾ مف صحيفة نيكيكرؾ تايمز الصادرة في 
شركة متركبكليتف ماير عمى الساحة مجددان بفيمـ آخر مف األفبلـ الككميدية الغرائبية 

، عممان بأف الشركة أصدرت "قات غراميةكحمؿ ىذا الفيمـ عنكاف نانسي كثبلث عبل
تفيد بعض المراجع السينمائية بأف أكؿ األفبلـ . فيممان مماثبلن قبؿ عاميف تقريبان 

ىؿ "لرئيسية لمفيمـ الككميدم ىك فيمـ االككميدية التي جمعت كؿ العناصر كالمقكمات 
( جيمس كيؿ)قاـ . الذم يبدك بأنو أصبح في طي النسياف حاليان " تذكريف الميمة الفائتة؟

كممة ". فرانكشتايف"ذاع صيتو عندما صنع فيمـ ( كيؿ)بإخراج ذلؾ الفيمـ، عممان بأف 
screwball  كخصكصان في ( غريب األطكار؛ ميككس)كانت كما تزاؿ تحمؿ معنى

بعدد مف المصطمحات المغكية، مثؿ ( برغي) screwكما تقترف كممة . الكاليات المتحدة
"to have a screw loose( "مخبكؿ: فقد أحد البراغي التي تثبت دماغو) كىك تعبير ،

كما استعمؿ مصطمح (. ُّٕٖ" )ماسات يكستاس"في ( تركلكب)لغكم استعممو 
screwball  كتعبير عامي في لعبة الكريكت كالبيسبكؿ منذ منتصؼ القرف التاسع عشر
تػٌاب السيناريك الذيف كمف المؤكد أف ؾ". الكرة المرمية بحركة لكلبية عكسية"بمعنى 

بدؤكا باستعماؿ ىذا المصطمح مع األفبلـ الككميدية الشؾ بأنيـ كانكا يعبركف عف ردة 
كاثريف )فعميـ تجاه السمكؾ شبو الجنكني الذم أظيرتو بعض الشخصيات، ككريثة 

لبلطبلع عمى النظرة الفمسفية التي انطكت (. ُّٖٗ" )تربية الطفمة"في فيمـ ( ىيبكرف
تمؾ األفبلـ مف حيث العبلقة بيف الككميديا الغرائبية كأعماؿ شكسبير الركمانسية عمييا 
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: البحث عف السعادة"بعنكاف ( ستانمي كافميؿ)، راجع كتاب "(قصة الشتاء"كخصكصان )
(.  ُُٖٗ)مطبعة جامعة ىارفارد : كامبردج ماس " –ككميديا ىكليككد عف الزكاج ثانية

scribe  

ستعمميا المكنتير ليحزز بكاسطتيا عبلمات معينة عمى أداة معدنية صغيرة م
. شريط الفيمـ كدليؿ لمختبر التصكير

scrim  

. ستار شبو شفاؼ ييستعمؿ لنشر الضكء الصادر عف المصباح
script  

نػيػقؿ عف المسرح ( سيناريك) screenplayمصطمح آخر أقؿ شيكعان لػ : سيناريك
القرف التاسع عشر، كىك الشكؿ المختصر حيث درج استعمالو مسرحيان منذ نياية 

تجدر  scriptمف المصطمحات المركبة مع كممة (. مخطكطة) manuscriptلكممة 
عممية تحميؿ السيناريك في جميع ( ُ: )breakdownأك  script breakdown: اإلشارة إلى

ؿ مكاقعو المتنكعة كغيرىا مف المتطمبات كي يتسنى تصكير مشاىد ذلؾ السيناريك بأؽ
تحميؿ مشرؼ ( ِ)كمفة ممكنة كأفضؿ ترتيب، كىي ميمة يتكلى تنفيذىا مدير اإلنتاج؛ 

(: منقذ السيناريك) Script doctor. السيناريك لمزمف الذم يستغرقو تصكير كؿ مشيد
السيناريك الذم يتضح بشكؿ أك بآخر بأنو " إلنقاذ"سيناريست محترؼ ييستدعى عادة 
تدعاء ذلؾ السيناريست المحترؼ الذم ييدفع لو أجر غير مناسب لمتصكير، فيجرم اس

كقد ال ييذكر اسـ طبيب أك منقذ . كبير عشية تنفيذ اإلنتاج أك بعد بدء التصكير أحيانان 
السيناريك في قائمة العامميف بالفيمـ في معظـ األحياف، لكف االسـ يصبح معركفان بعد 

المعركؼ بأنو أنقذ العديد ( ت تاكفركبر)فعمى سبيؿ المثاؿ، ىناؾ . أف تتناقمو األلسف
عبر ( ككينتيف تارانتينك)مف النصكص السينمائية أك السيناريكىات، كما برز اسـ 

أرباحان كبيرة لقاء تمبية ( تارانتينك)السنكات القميمة الماضية في ىذا المجاؿ، حيث جنى 
أنو ذائع عدد مف السيناريكىات  السيما " إنقاذ"نداء بعض االستكديكىات مف أجؿ 

الصيت لبراعتو في صقؿ الحكار الذم يزخر بمفردات كمصطمحات المكسيقى الرائجة، 
: script supervisorأك  script clerkأك  script girl؛ "البكب"أك ما ييطمؽ عمييا بمكسيقى 

سكرتيرة أك مشرفة السيناريك التي تتكلى ميمة إعداد كتسجيؿ مبلحظات تفصيمية 
بما في ذلؾ أماكف قطع األثاث كغيرىا مف قطع الديككر  كاممة عف كؿ لقطة،
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المتحركة ككممات الممثميف كحركاتيـ كتككف ىذه التفاصيؿ دقيقة جدان لدرجة تسجؿ 
فييا سكرتيرة السيناريك طكؿ رماد لفافة التبغ التي تدخنيا إحدل الشخصيات في الفيمـ 

لمقطات كالمشاىد كالتأكد مف ككؿ ذلؾ بيدؼ الحفاظ عمى التكاصؿ كاالستمرارية بيف ا
. عدـ كجكد الثغرات أك اليفكات التي قد تمفت انتباه المتفرجيف بشكؿ أك بآخر

search pan  

نكع مف حركة تدكير الكاميرا بشكؿ بانكرامي أثناء التصكير بحيث تبدك الكاميرا 
. راككأنيا تبحث عف شخصية ما أك شيء معيف في الفيمـ إلى أف تمتقطو عدسة الكامي

تككف ىكذا لقطة معظـ األحياف لقطة ذاتية كغير مكضكعية تمثؿ نظرة السارؽ، عمى 
.  سبيؿ المثاؿ، أثناء بحثو في الغرفة عف شيء معيف

second assistant cameraman  

الفني المسؤكؿ عف تمقيـ كنزع أفبلـ التصكير مف : المساعد الثاني لممصكر
الكاميرا، باإلضافة إلى ميمة إعداد  المخزف أك الحاكية المخصصة لذلؾ ضمف

غبلؽ . التقارير التي تبيف حالة الكاميرا كما ينفذ المساعد الثاني لممصكر ميمة فتح كا 
أحد  : second assistant directorالكبلكيت لئلعبلف عف بدء كنياية تصكير كؿ لقطة؛ 

باإلنتاج كمساعدة  أفراد طاقـ الفيمـ المسؤكؿ عف متابعة المعامبلت اليكمية المتعمقة
كاميرا : second cameraمساعد المخرج األكؿ في المشاىد المزدحمة أك ما شابو؛ 

رديفة لمكاميرا األساسية تستعمؿ في المشاىد التي يصعب إعادة تصكيرىا كمشاىد 
طاقـ ثانكم يعمؿ تحت (: كحدة التصكير الخارجي) second unitاالنفجارات الضخمة؛ 
تتكلى ىذه . غالبان يككف مصكران سينمائيان  –لتصكير الخارجي إشراؼ مخرج كحدة ا

مف غير الكحدة تصكير المقطات كالمشاىد التي ال يظير فييا الممثميف األساسييف أك 
ممثميف، حيث تنحصر ميمة ىذه الكحدة في تصكير الخمفيات البلزمة لمقطات 

كمما يثير . الخ..يبة المعالجة كلقطات التعريؼ بمكاقع التصكير ذات الطبيعة الغر
الدىشة أف عددان مف مخرجي كحدات التصكير الخارجي لـ يتمكنكا مف تأسيس سكل 

ياكيما )أياـ السينما الصامتة، كصكالن إلى ( ريفز إيسكف. بي)شيرة متكاضعة بدءان مف 
كمف الجدير بالذكر أف مخرج كحدة التصكير الخارجي ". إؿ سيد"في فيمـ  ( –كانكت

، لـ ييذكر (أندريو دم تكث)، السينمائي الينغارم المخضـر "كرنس العربؿ"في فيمـ 
( أندريو سماغيو)اسمو ضمف قائمة العامميف في الفيمـ، بينما ظير اسـ كؿ مف 

(. نكيؿ ىاكرد)ك
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segue  

. االنتقاؿ مف مشيد إلى آخر بشكؿ ممطؼ كسمس عف طريؽ جسر مكسيقي
خرل كإعادة اإلنتاج الميكانيكي ييستعمؿ ىذا المصطمح أيضان في صناعات أ

فعمى سبيؿ المثاؿ، يينفذ ىذا االنتقاؿ أثناء برنامج إذاعي ييبث عمى . كاالتصاالت
إلى أخرل دكف  يةمكسيؽمقطكعة اليكاء بكساطة االنتقاؿ مف شريط إلى آخر أك مف 

، كىي منقكلة عف عالـ "سيغ كام" segueتػيمفظ كممة . أم تعميؽ مف مذيع البرنامج
لمكسيقى حيث تتجمى أىميتيا في الحركة مف مقطكعة إلى المقطكعة التالية دكف أم ا

كاف يحمؿ معنى  ثدخؿ المصطمح إلى اإلنكميزية مف المغة اإليطالية حي. تكقؼ
. في بداية القرف الثامف عشر( يتبع)

Self - blimped camera  

أما . مكلة باليدكاميرا خفيفة الكزف تستعمؿ لتصكير المشاىد بالكاميرا المح
الضجيج الناجـ عف محرؾ الكاميرا يتـ إخماده أك كتمو بكاسطة غبلؼ الكاميرا ذاتو 

. دكف المجكء إلى استعماؿ الحاكيات كتيمة الصكت
Selig  

شركة إنتاج أمريكية قديمة تأسست عاـ : لئلنتاج السينمائي" سيميغ"شركة 
ت ىذه الشركة بإنتاج أفبلـ رعاة اشتير(. سيميغ. كيمياـ إف)عمى يد المخترع  ُٖٔٗ

كما (. تـك ميكس)البقر المؤلفة مف بكرة كاحدة كالتي أخرجيا كلعب فييا دكر البطكلة 
بعض المسمسبلت السينمائية الشييرة بما فييا أكؿ مسمسؿ مف " سيميغ"أنتجت شركة 

أحد ( سيميغ)كبعد أف أصبحت (. ُُّٗ" )مغامرات كاثميف"نكعو حمؿ عنكاف 
، دمجت مع شركات َُٗٗء المؤسسيف لشركة البراءات السينمائية في األعضا

كتحكلت بذلؾ إلى عنصر أساسي ضمف  ُُٓٗعاـ " إيساني"ك" لكبيف"ك" فيتاغراؼ"
.  VLSEالشركة المدمجة 

senior  

". فرينزؿ"مزكد بعدسة  كاط َََٓضكء كشاؼ باستطاعة 
sensitivity  

لمضكء، كعادة يككف ذلؾ بكاسطة قياس استجابة فيمـ التصكير كحساسيتو 
جياز ييستعمؿ :  sensitometer(. ASA" )آزا"فيرس مؤشر دليمي لمتعريض، مثؿ أعداد 
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تقنية أك عمـ :  sensitometryالختبار استجابة مستحمب فيمـ التصكير لمضكء؛ 
. التعريض كالتظيير

Sensurround  

رتيا استكديكىات االسـ التجارم لخدعة أك حيمة صكتية طك": سينسراكند"
تنطكم ىذه الخدعة عمى إضافة اىتزازات بترددات منخفضة إلى ". يكنيفرساؿ"

فمف الناحية النظرية، كانت ىذه الخدعة تكلد شعكر .  المسارات الصكتية في الفيمـ
االىتزاز بالنسبة لممتفرجيف في مشاىد االنفجارات كالزالزؿ كاليزات األرضية كغير 

. ذلؾ
sepmag  

يدؿ عمى الفيمـ الذم لو تسجيؿ صكتي مغنطيسي منفصؿ، كالػ مصطمح 
sepopt  البصرم المنفصؿ –كتسجيمو الصكتي .

sequel  

فيمـ يختار الشخصيات كالقصص أك الحيؿ السينمائية التي : تتمة سينمائية
أثبتت نجاحيا عمى شباؾ التذاكر، ثـ يعيد جمعيا في فيمـ جديد يستند في صنعو عمى 

مف ". ىالككيف"ك" ُّيـك الجمعة "ك" الفؾ المفترس"، كسمسمة أفبلـ تمؾ العناصر
خ األصمية كلكف سالمعركؼ أف أفبلـ التتمات السينمائية تككف دكمان أضعؼ مف الف

جكف )لػ " الميػيىرًطػؽ: ِطارد األركاح الشريرة "ىناؾ بعض االستثناءات بالطبع كفيمـ 
العٌراب "، ك(جيمس كاميركف)لػ " يـك البعث: ِالمبيد "ك" غرباء مف الفضاء"ك( بكرماف

، كغيرىا مف أفبلـ التتمات السينمائية (فرانسيس فكرد ككبكال)لػ " مبادئ عائمة آدـ"ك" ِ
. الناجحة أيضان 

sequence  

يتبع؛ ) sequiمف فعؿ  sequent-emالمشتقة بدكرىا مف  sequentiaمف البلتينية 
ريتشارد "مسرحية  " –عرش كالتتابع العادؿ؟باعتبلء اؿ/ يؼ أصبحت ممكا ؾ(. "يتابع
يعني سمسمة  sequenceأما في السينما، فإف مصطمح . لشكسبير( ُّٗٓ" )الثاني

مف المقطات المتعاقبة تمثؿ جانبان مف القصة السينمائية كتشكؿ الكحدة الركائية 
ات المترابطة في ىذه القصة، كسمسمة لقطات نزاؿ المبلكمة كسمسمة لقطات المطارد

كبشكؿ عاـ فإف ىذه السمسمة تتألؼ مف عدة مشاىد مع أنو . أك اليركب كغير ذلؾ
فعمى سبيؿ المثاؿ، سمسمة . في بعض األحياف يصعب التمييز بيف تمؾ المشاىد
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تبدك ذات ركح كاحدة كيصعب التمييز " الثكر اليائج"مشاىد نزاؿ المبلكمة في فيمـ 
ك ( مشيد) sceneة، فإف مصطمحي كمف ناحية عممي. بيف مشاىدىا المنفصمة

sequence (سمسمة مف المشاىد أك المقطات ) يستعمبلف كمرادفاف لبعضيما البعض
. في أغمب األحياف

Sequence  

مجمة فصمية سينمائية كانت تصدرىا الجمعية : السينمائية" سيككنس"مجمة 
(. ُِٓٗ ك ُْٔٗعددان بيف  ُْصدر منيا )السينمائية التابعة لجامعة أكسفكرد 

بينيمكب )ك( ليندسي أندرسكف)ضمت ىيئة تحرير ىذه المجمة بيف أعضائيا كؿ مف 
كاف بينيـ مشاىير " سيككينس"أما المساىميف في مجمة (. غافيف المبرت)ك( ىكستف

كآخريف ممف كانت شيرتيـ آخذة في ( جكف ىيكستف)ك( كيمياـ كايمر)السينما، أمثاؿ 
كما لعبت ىذه المجمة دكران ميمان في (. كاريؿ ريتز)ك (ساتياجيت رام)االتساع، أمثاؿ 

في فرنسا، حيث شكمت " دفاتر السينما"الثقافة السينمائية البريطانية كما فعمت مجمة 
. ة السينما الحٌرةؾالمنفذ األكؿ لؤلفكار كالمعتقدات الفنية التي أدرجت الحقان ضمف حر

serial  

عماؿ التمفزيكنية كغير مطبؽ في مصطمح بات مقتصران اآلف عمى األ: مسمسؿ
فالمسمسؿ ىك فيمـ ركائي مكسَّع لكنو مجزأ إلى أقساـ كييعرض عمى . مجاؿ السينما

ازدىر ىذا النمط السينمائي في . جميكر المشاىديف ضمف حمقات أسبكعية قصيرة
. النصؼ األكؿ مف القرف العشريف في ىكليككد كفي مناطؽ أخرل مف العالـ أيضان 

ككاف مطبقان عمى األعماؿ األدبية التي  serialisمشتؽ مف البلتينية  serialمصطمح 
ظيرت بدفعات متتالية منذ بداية القرف التاسع عشر ثـ نقمت السينما ىذا المصطمح 

مف أنجح ىذه المسمسبلت السينمائية . إلى معجميا المغكم بعد قرف مف الزمف تقريبان 
" كالرجؿ الكطكاط)"لمجبلت المصكرة تمؾ المسمسبلت المستكحاة مف شخصيات ا

، عممان بأف أكؿ ىذه المجبلت المصكرة بدأت "(باؾ ركجرز"ك" فبلش غكردكف"ك
، كىذا يعني  بأف ىذيف الشكميف الفنييف المحببيف إلى قمكب ُٖٔٗبالظيكر في 

فكؿ مجبلت الصكر المتحركة التي تعتمد عمى حبكات . الجماىير مف عمر كاحد
شرار محدديف، حيث تنتيي كؿ حمقة مف حمقاتيا بمكقؼ يحبس سريعة كأبطاؿ كأ

كمع أف ىذه المجبلت المصكرة كالمسمسبلت . األنفاس يككف حٌمو في األسبكع التالي
السينمائية المرتبطة بيا قديمة إال أنيا ظمت عالقة في أذىاف صانعي األفبلـ، كلعؿ 

التي أثبتت " لرجؿ الكطكاطا"خير مثاؿ عمى ىذا األمر في كقتنا الحاضر ىك أفبلـ 
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كما أف ". حرب النجـك"كأفبلـ " غزاة تابكت العيد المفقكد"شعبيتيا سكية مع أفبلـ 
المسمسبلت القديمة المرتبطة بالمجبلت المصكرة ال تفتقر جميعيا إلى النكاحي 

  –ُّٕٖ( )لكيس فكيبلد)الجمالية، فالمسمسبلت ذات الشعبية الكاسعة التي صنعيا 
كعمى كجو الخصكص  –فرنسا قبؿ الحرب العالمية األكلى كأثنائيا أيضان  في( ُِٓٗ

نالت إعجاب  ( –ُُٔٗ  –ُُٓٗ" )مصاصي الدماء"ك( ُُّٗ" )فانتكماس"
عمى األرجح فإف . السريالييف كما تزاؿ إلى اآلف تحظى بتقدير كاستحساف السينمائييف

مع أف " سيميغ"تو شركة ىك مسمسؿ سينمائي حقيقي أنتج( ُُّٗ" )مغامرات كاثميف"
كحقؽ نجاحان منقطع النظير ىك " باثيو"الذم أصدرتو شركة ( ُُْٗ" )مخاطر بكليف"

. الذم جعؿ المسمسبلت السينمائية تتصدر قائمة اإلنتاج السينمائي في تمؾ المرحمة
كلعؿ تدىكر ىذه المسمسبلت في السنكات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية كاف 

. رجة األكلى انتشار التمفزيكف ثـ اندثر ىذا النمط نيائيان في الخمسينياتمرٌده بالد
(: قارف مع التالي)

series  

سمسمة مف األفبلـ الركائية القصيرة أك الطكيمة ييسند فييا دكر البطكلة إلى 
( serial)مف المعركؼ أف السمسمة السينمائية ظيرت قبؿ المسمسبلت . الشخصية ذاتيا
 َُٖٗة أطكؿ منيا أيضان، حيث سجمت السمسمة السينمائية ظيكرىا عاـ كاستمرت لفتر

، كفي "رافؿ"، كفي النركيج سمسمة "نيؾ كارتير"في فرنسا سمسمة  –في دكؿ مختمفة 
 َُٗٗ، ثـ حذت إنكمترا حذك تمؾ الدكؿ عاـ "برنكك بيممي"الكاليات المتحدة سمسمة 

ات المتحدة، فقد شكمت ىذه السمسبلت أما في الكالم". التحرم داندم"كأصدرت سمسمة 
. أياـ العركض المزدكجة( أك األفبلـ الثانكية)السينمائية األساس ألفبلـ الدرجة الثانية 

( ركم ركجرز)مثؿ  –مف أبرز المكاضيع التي تناكلتيا تمؾ السمسبلت ىي رعاة البقر 
( شارلي شاف)، كأفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ "ربابميؾ"مف إنتاج شركة ( جيف أكترم)ك
، باإلضافة إلى األفبلـ الككميدية (شرلكؾ ىكلمز)ك( الرجؿ النحيؿ)ك( السيد مكتك)ك

كفي الحقيقة إنو في يكمنا ىذا يصعب التمييز بيف سمسمة األفبلـ . كأفبلـ الرعب
" ّرككي "ك" ِرككي "فعمى سبيؿ المثاؿ، أفبلـ . الركائية كأفبلـ التتمات السينمائية

مف ركسيا مع "مكف النظر إلييا إال كتتمات سينمائية بحتة، بينما نجد ال م" ْرككي "ك
جيمس )مف األفبلـ األكلى التابعة ألفبلـ " كرة الرعد"ك" اإلصبع الذىبي"ك" الحب
(. بكند
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servo mechanism,  servomechanism  

ف عندما انظاـ إلكتركني ييستعمؿ لميايئة كمعايرة العدسات بشكؿ بطيء كمتز
. لطريقة اليدكية سريعة جدان أك غير منتظمةتككف ا

sestina  

إف الفيمـ الكحيد الذم تـ صنعو عمى تيو النمط األدبي : الفيمـ السداسي
المكشح السداسي قصيدة تتألؼ مف ست )المعركؼ باسـ المكشح السداسي 

عمؿ : غكستاؼ فمكبيرت"ىك ( "المترجـ. "مقطكعات كؿ منيا مؤلفة مف ستة أبيات
أكليبياف جكرج )، كىك فيمـ قصير مف تأليؼ الكاتب الكبير (ُْٕٗ" )المؤلؼ
خراج ( بيريس أما التعميؽ الكارد في الفيمـ، فيحاكي أسمكب الكتب (. برنارد كيساف)كا 

بتكرار سرد التعميؽ مرتيف في ىذا الفيمـ كلـ يستثف ( جاؾ سبيسر)كالمراجع كقد قاـ 
كما يتكرر ظيكر . دريب إمبلئي مدرسيفي قراءتو عبلمات الترقيـ كما لك أنو ت

ضمف تراكيب ( كركازيو)في ( فمكبيرت)كمتحؼ ( لكيس ككليت)ك( فمكبيرت)صكر 
. جديدة كمتنكعة كبطريقة مماثمة لمقكافي المكررة في المكشحات الشعرية السداسية
set  

المكاف الذم يجرم فيو تصكير مشيد معيف أك تصكير الفيمـ بأكممو، 
سرقت السينما ىذا . التصكير الذم يتـ بناؤه لذلؾ الفيمـ بالذاتكخصكصان مكقع 

الكارد يعكد تاريخ االستشياد )المصطمح مف المسرح في العقد األكؿ مف القرف العشريف 
منسؽ ديككر ) Set decorator(. ُُِٗفي قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى 

في كؿ مشيد عمى حدة، حيث الفني الذم يقـك بتأثيث ديككر التصكير (: التصكير
 set)يعمؿ عمى تركيب كترتيب قطع الديككر المتنقمة كغيرىا مف تصاميـ الديككر 

designs) ؛set designer (مصمـ الديككر :) الشخص الذم يصمـ بناء ديككرات الفيمـ
مسرح أحداث ) settingالمختمفة بعد التشاكر مع مصمـ اإلنتاج كمدير القسـ الفني؛ 

كضع ( آ: )set-upأك  setupالمكاف كالزماف في قصة الفيمـ حيث تدكر األحداث؛  (:الفيمـ
تكزيع الممثميف كاإلضاءة في أماكنيا المناسبة مف ( ب)الكاميرا في مكانيا الصحيح؛ 

 .أجؿ تصكير لقطة معينة
70mm film  

ممـ ىك أعرض عيار مستعمؿ  َٕ، فإف فيمـ تصكير "إيماكس"باستثناء نكع 
ر األفبلـ السينمائية بما أنو يصؿ إلى ضعؼ الحجـ القياسي المتعارؼ عميو في تصكم
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تستعمؿ أفبلـ . ُك  ِ،ِممـ بنسبة تتراكح فييا عرض الصكرة إلى ارتفاعيا بيف  ّٓ
ممـ عادة في اإلصدارات االستثنائية أك المميزة أك إعادة اإلصدارات، كالنسخة  َٕ

( 65mmانظر أيضان ) ".لكرنس العرب"المركبة مف جديد لفيمـ 
sexploitation movie  

فيمـ ركائي شبو إباحي :  sexك  exploitation movieمصطمح مركب مف عبارة 
أك يحتكم عمى إباحية جنسية ممطفة أك مخففة، كمغامرات النساء ذكات النيكد الكبيرة 

األمريكية كاف ىذا المصطمح جزءان مف المغة العامية (. راس ماير)التي ألفيا كأخرجيا 
، ثـ "أم نكع مف االستغبلؿ التجارم لمدكافع الجنسية"منذ األربعينيات ككاف يعني 

اقترف ىذا المصطمح باألفبلـ السينمائية التي حممت صفات المصطمح ذاتو في 
( blaxploitationانظر أيضان المصطمح المركب مف كممتيف . )الستينيات

SFX  

أك  ( –FXانظر أيضان ) ( –المؤثرات الخاصة) special effectsاختصار شائع لػ 
. أحيانان مؤثرات صكتية

shallow focus  

ففي الصكرة التي يككف فييا التركيز . التبئير الضحؿ، عكس التبئير العميؽ
مجاؿ صغير حاٌد المعالـ، بينما تبدك باقي الصكرة ؿالبؤرم ضحبلن ال يبؽى سكل عمؽ 

لمخرجكف إلى استعماؿ ىذا األسمكب إلبقاء انتباه يمجأ ا. باىتة كمعالميا غير كاضحة
المشاىديف مشدكدان إلى جزء معيف مف الصكرة التي تحتكم عمى الجزء األكبر مف 

. قصة الفيمـ أك المغزل النفسي ليذه الصكرة
Shell Film Unit  

ككٌرست نشاطيا  ُّّٗت عاـ ئلؤلفبلـ التسجيمية التي أنشً " شيؿ"كحدة إنتاج 
ـ التي تناكلت مكاضيع تراكحت مف صناعة الطائرات إلى التحكـ باآلفات لصنع األفبل

كاستمرت بصنع ( جكف غريرسكف)تأسست ىذه الشركة بناء عمى اقتراح . الزراعية
. األفبلـ لمدة تزيد عمى عشريف عامان 

shoot  

27م –السينما الناطقة   
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كاف يناقش فيما إذا تطمب . "يصكر جزء مف الفيمـ أك الفيمـ بأكممو(: كفعؿ)
. بي)، (ُُٔٗ" )فانتـك ىيرد" ." –الفيمـ بكاميرتيف أك ثبلث كاميرات( صكيرت)األمر 

(. باكر. إـ
إما التصكير عمى مدل يـك كاحد أك تصكير الفيمـ بأكممو عمى امتداد (: كاسـ)

جاءت (. كفي حاالت استثنائية عمى امتداد عدة سنكات)عدة أياـ أك أسابيع أك أشير 
االنطبلؽ "غة اإلنكميزية القديمة، كمف معانييا القديمة بالؿ sceotanمف " shoot"كممة 

باألعماؿ المتعمقة بالضكء لمدة ثبلثة قركف  shootكما ارتبطت كممة ". بسرعة أك فجأة
نقمت السينما ىذا المصطمح عف التصكير الفكتكغرافي الثابت الذم اقتبسو . تقريبان 

كأشكاليا  shootنطكت كممة كما ا". الرماية بالسياـ كرمي المدفعية"باألصؿ مف 
. منذ القرف العاشر" ينطمؽ مف محرؾ"المختمفة عمى معنى 

، لكف  shootناؾ العديد مف المصطمحات السينمائية المركبة مع كممة ق
 filmingالذم ييعٌد مرادفان لكممة ( تصكير" )shooting"معظميا يستعمؿ اسـ الفاعؿ 

( ِ)معينة بكاسطة الكاميرا؛ أك تسجيؿ أحداث ( ُ) :إما ضمف معنى( تصكير)
مصطمح آخر : shooting company؛ (callانظر )  Shooting call. تصكير الفيمـ بأكممو

نسبة كمية (: نسبة التصكير) shooting ratio؛ (طاقـ العامميف بالفيمـ) crewبديؿ لػ 
ما ازدادت بشكؿ عاـ، كؿ. الفيمـ المصكَّر إلى كمية الفيمـ في نسخة اإلصدار النيائية

لممخرج " بكابة السماء"كمثاؿ عمى ذلؾ فيمـ . نسبة التصكير، ازدادت كمفة الفيمـ
، مع أف اليدؼ مف نسب التصكير (إيميف مام)لػ " عشتار"كفيمـ ( مايكؿ كيمينك)

 shooting scheduleالمرتفعة في تمؾ األفبلـ كاف بعيدان كؿ البعد عف مجرد التبذير؛ 
كؿ إنتاج الفيمـ كمخططو المكجيستي كجمع المعمكمات مف جد(: برنامج التصكير)

نسخة السيناريك النيائية التي : shooting scriptالتقارير التفصيمية كلكح اإلنتاج؛ 
يستعمميا المخرج كأفراد طاقـ الفيمـ الرئيسييف في مكقع التصكير، بحيث ال تقتصر 

ا المؤلؼ في السيناريك فحسب، ىذه النسخة عمى الحكار كالتعميمات العامة التي يسجمو
نما يحتكم ىذا السيناريك أيضان عمى تفاصيؿ حركات ككضعيات الكاميرا في كؿ  كا 

. تصكير بدكف صكت: shooting wildمشيد كغيرىا مف المعمكمات الميمة؛ 
short  

 shortفيمـ قصير، كييطمؽ عميو في الكاليات المتحدة أحيانان مصطمح 

subject . دقيقة أك أقؿ، كىك في ذلؾ يشبو  َّالفيمـ القصير حكالي يبمغ طكؿ مدة
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األفبلـ المكجزة أك األفبلـ التسجيمية التي يصنعيا الطبلب في أطركحاتيـ كمشاريع 
. التخرج

short end 

الجزء غير المعٌرض المتبقي مف الفيمـ بعد اقتطاع األجزاء المعرضة 
كلطالما استغؿ الطبلب  ،(كالمقصكد بذلؾ األجزاء المستعممة في التصكير)

. كالمخرجكف الفقراء تمؾ األجزاء غير المعرضة لمضكء مف أجؿ تصكير أفبلميـ
shot 

العنصر األصغر في النحك السينمائي الذم يتألؼ مف صكرة كاحدة ( ُ: )لقطة
، أك تستغرؽ بكرة كاممة (ككميض الفبلش)متكاصمة تستمر إما ألقؿ مف ثانية كاحدة 

 َُكما ىك الحاؿ في المقطات التي يبمغ طكؿ الكاحدة منيا )مف شريط التصكير 
، أك كمقطة المتابعة المفصمة التي افتتح فييا (لييتشككؾ" الحبؿ"دقائؽ في فيمـ 

كما يمكف لمقطة الكاحدة أف تغطي مكاضيع مختمفة كأف تمٌر ". البلعب"فيممو ( ألتماف)
إف دراسة . قاؿ إلى لقطة جديدةبأم عدد مف زكايا التصكير لكنيا تنتيي بقطع لبلنت

ؾ رمرمكز المقطات أمر كاسع لمغاية، إال أف معظـ تمؾ الرمكز يشير إلى كيفية تح
باإلضافة إلى ( الخ.. لقطة بانكرامية أك لقطة مائمة )الكاميرا أثناء تصكير المقطة 

لقطة لشخصيف أك لقطة لثبلثة أشخاص )تحديد عدد األشخاص المكجكديف في المقطة 
كالمقصكد بذلؾ المسافة الفاصمة بيف  –كما ىي عبلقة المقطة بالجسـ المصكَّر ( ..

، كما ىك الدكر ..لقطة متكسطة البعد أك لقطة بعيدة : قيد التصكير مادةالكاميرا كاؿ
كمف أىـ المقطات ..(. كمقطة تعريؼ )الذم تمعبو ىذه المقطة في نحك كقكاعد الفيمـ 

لقطة متحركة مأخكذة ) dolly shot؛ (رة مف الرافعةلقطة مصك) crane shot: نذكر
 high؛ (لقطة متابعة) follow shot؛ (بكاسطة كاميرا مثبتة عمى منصة مزكدة بعجبلت

shot (لقطة مأخكذة مف زاكية عالية) ؛insert shot ( تػيدخؿ ضمف لقطات دخيمة لقطة
 pan shot؛ (رئيسةلقطة ) master shot؛ (لقطة منخفضة المستكل) low shot؛ (أخرل

لقطة تبيف ردة فعؿ شخصية ما في ) reaction shot؛ (لقطة تدكيرية أك بانكرامية)
(. لقطة زكـك) zoom shot؛ (لقطة متابعة) travelling shotأك  tracking shot؛ (الفيمـ

كما يمكف لمقطة أف تشير إلى كؿ مناسبة أثناء التصكير كحركة الكاميرات ( ِ)
بدأ ضكء النيار باالنحسار، لذلؾ كاف . "ف تشير إلى نتائج التصكيردكف تكقؼ، أك أ

." ال بد لنا مف محاكلة تصكير المشيد بمقطة كاحدة فقط
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 shot: فيي عديدة، نذكر منيا shotأما المصطمحات المركبة مع كممة 

analysis (تحميؿ المقطات :) دراسة مفصمة لكؿ لقطة في الفيمـ إما ألغراض
مية أك ألغراض نقدية أك كجزء مف المراجعة المالية المتعمقة بإنتاج أكاديمية تعمي

قائمة بكؿ المقطات التي سيجرم تصكيرىا في يـك :  shot breakdownالفيمـ؛ 
تحتكم ىذه القائمة عادة عمى تفاصيؿ تتعمؽ . كاحد أك خبلؿ إنتاج الفيمـ بأكممو

لتصكير كغيرىا مف التفاصيؿ بأسماء الممثميف كالفنييف العامميف بالفيمـ كمكقع ا
لى مكقع التصكير كاالستكديك؛  قائمة ) shot listالمكجيستية الخاصة بالتنقؿ مف كا 

قائمة بكؿ المقطات التي جرل تصكيرىا خبلؿ إنتاج الفيمـ كتككف (: المقطات
لقطة خمفية، : reverse shotمتتالية حسب الترتيب الذم أخذت فيو تمؾ المقطات؛ 

انظر . )عارؼ عميو في تصكير الحكار بيف شخصيتيف أك أكثركىك أسمكب مت
invisible cutting )

shotgun mike 

حياف في تسجيؿ الحكار في ظركؼ ميكركفكف مكجو بدقة ييستعمؿ أغمب األ
يغمب عمييا الضجيج الفظيع عمى الخمفية، كمشيد يجرم تصكيره في معركة 

.  حربية
show reel  

شركة اإلنتاج أك االستكديك يظير نماذج عف األعماؿ فيمـ أك شريط ييرسؿ إلى 
. السابقة التي نفذىا مخرج أك ممثؿ بيدؼ التعاقد مع تمؾ االستكديكىات

shutter  

مصراع أك مغبلؽ الكاميرا، كىك األداة المتعارؼ عمييا في كاميرات التصكير 
العدسة كفيمـ يقع مغبلؽ الكاميرا بيف فتحة . الفكتكغرافي كالكاميرات السينمائية

التصكير ميمتو تعريض الفيمـ إلى الضكء عندما يككف إطار الصكرة في مكانو 
مف . المناسب، كيحجب عنو الضكء كمما تقدمت إطارات الصكر الكاحد تمك اآلخر

 shutter control: تجدر اإلشارة إلى shutterأبرز المصطمحات المرتبطة بكممة 
 shutterالتي ييفتح كييغمؽ فييا مغبلؽ الكاميرا؛  اآللية(: التحكـ بمغبلؽ الكاميرا)

release : آلية تستعمؿ أغمب األحياف في أفبلـ الكرتكف التي تستخدـ نماذج كدمى
كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد بحيث تتيح لممغبلؽ أف ييفتح كييغمؽ عف بعد 

ء التصكير؛ بكاسطة سمؾ تحكـ لمحيمكلة دكف حدكث أم ارتجاج في الكاميرا أثنا
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shutter speed (سرعة المغبلؽ :) المدة الزمنية التي ييفتح فييا المغبلؽ لتعريض الفيمـ
. لمضكء

side car mount  

(. camera mountانظر )حامؿ أك منصب كاميرا مثبت عمى جانب السيارة 
Sidekick  : الذم يساعده في أفبلـ ( كقمما تككف صديقة البطمة)صديؽ البطؿ
، (دكف كيشكت)مساعد ( سانشك بانتسا)ت أك أفبلـ المغامرات الككميدية، مثؿ المغامرا

ضكء ) side light؛ (بكؿ كينكؿ)مساعد ( رككي)مساعد الرجؿ الكطكاط، ك( ركبف)ك
بحيث يككف اتجاه الضكء مف ( cross light)اسـ آخر لئلضاءة الجانبية (: جانبي

نكع مف معينات الكاميرا تككف (: جانبية معٌينة) side viewfinderاليميف إلى اليسار؛ 
مثبتة عمى جانب ىيكؿ الكاميرا كبشكؿ مكازو لمعدسة، كتجرم معايرتيا في أغمب 

. األحياف لتصحيح الخطأ في اختبلؼ المنظر
Sight and Sound  

مجمة عف النقد كالتعميؽ كالنقاش حكؿ السينما تػينشر ": صكت كصكرة"مجمة 
نشأت ىذه المجمة مف صحيفة دكرية كاف . مائي البريطانيتحت رعاية المعيد السيف

" المطالعات النقدية الفصمية لمكسائط الحديثة"ليا اىتمامات مختمفة كحممت عنكاف 
استجابة لسمسمة المعارض التي عقدت في لندف في  ُِّٗالتي تأسست باألصؿ عاـ 

فزيكف كالسينما، ثـ جاء إلذاعة كالتؿم اتمؾ الفترة لعرض الكظائؼ التعميمية الممكنة ؼ
ليضـ ىذه المجمة إليو في   –ُّْٗالذم تأسس عاـ  –المعيد السينمائي البريطاني 

صكت كصكرة، مراجعة الكسائط الحديثة "غضكف شيكر قميمة فقط كبدؿ اسميا ليصبح 
ككما يشير ىذا العنكاف، فقد كانت المجمة حينذاؾ تعنى فقط باإلمكانات ". في التعميـ
ة لمسينما لكنيا تحكلت بالتدريج إلى منتدل لمنقاش كالبحث في السينما كأحد التعميمي

 –حتى في أمريكا الشمالية أيضان  –الفنكف، كسرعاف ما ذاع صيت ىذه المجمة 
أما حاليان، تصدر ىذه . الصادرة بالمغة اإلنكميزيةالنكع كأفضؿ المجبلت مف ىذا 

تقيا النسخة التي كانت تصدر سابقان المجمة بشكؿ شيرم كيبدك بأنيا أخذت عمى عا
إنتاج كؿ حكؿ التي تعرض التفاصيؿ الكاممة " النشرة السينمائية الشيرية"تحت اسـ 

فيمـ صادر في المممكة المتحدة، باإلضافة إلى ممخص تفصيمي عف كؿ فيمـ كتقييـ 
. نقدم مكجز عنو أيضان 

silent  
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عب دكران ميمان نسبيان في ممثؿ ليس لو سطكر حكار في الفيمـ لكف كجكده يؿ
.  تطكر أحداث المشيد

silent films  

فيمـ مصكَّر بدكف صكت، سكاء كاف ذلؾ ألسباب فنية أك اقتصادية أك ( ُ)
( لكميير)جميع األفبلـ الصادرة في الفترة الممتدة مف عركض األشقاء ( ِ)جمالية؛ 
ر كاستعماؿ أنظمة ، كذلؾ قبؿ تطكُِٕٗك  ُٖٓٗ، أم بيف "مطرب الجاز"إلى فيمـ 

في ( صامت" )silent"كيمكف استعماؿ الصفة . تزامف الصكت كالصكرة في التصكير
ما الذم يدفع "فعمى سبيؿ المثاؿ، نجد في ركاية . أم مظير مف مظاىر تمؾ المرحمة

لقد تزكج مف إحدل : "الجممة التالية( باد شكلبرغ)لمؤلفيا ( ُُْٗ" )سامي لمجرم؟
". متةنجمات السينما الصا

 1.33:1نسبة : silent frame: نذكر silentمف المصطمحات المرتبطة بكممة 
ممـ في  ّٓمف عرض الصكرة إلى ارتفاعيا التي كانت النسبة القياسية ألفبلـ 

: silent speed؛ (picture printانظر ) silent printالفترة السابقة لؤلفبلـ الناطقة؛ 
إطاران في الثانية  ُٖك  ُٔلتي تتراكح بيف السرعة المناسبة لمفيمـ الصامت كا

. الكاحدة
silk (أو butterfly)  

كانت . قطعة قماش مستطيمة تستعمؿ لنشر الضكء كخصكصان الضكء الطبيعي
اآلف تصنع مف األقمشة االصطناعية المضادة لكنيا تصنع ىذه الستارة مف الحرير، 

. لمحريؽ
silver halide  

لمبمكرات المكجكدة في مستحمب الفيمـ كالتي تستجيب  االسـ العاـ: ىاليد الفضة
لمضكء مف أجؿ تشكيؿ صكرة كامنة يمكف رؤيتيا بعد عممية التظيير بالمحاليؿ 

. يتألؼ ىاليد الفضة مف بركميدات الفضة كالكمكريد كاليكديد. الكيميائية
silver screen  

الكارد في العبارة  مصطمح ييستعمؿ كناية عف السينما، كالمثاؿ: الشاشة الفضية
يعكد تاريخ (. نجـ الشاشة الفضية أك نجـ سينمائي) star of the silver screenالتالية 

ىذا المصطمح إلى فترة األفبلـ الصادرة باألبيض كاألسكد، حيث كاف ليذه األفبلـ 
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."  لقد تسممت إلى ىذا المجاؿ الجديد ركمانسية الشاشة الفضية: "بالفعؿ تكىج فضي
( screenانظر (. )براكف. آر)بقمـ ( ُُّٗ" )الـ الناطقةاألؼ"

single  

تعرؼ ىذه المقطة . لقطة لشخص كاحد فقط سكاء كاف ناطقان أـ صامتان 
اسـ الممثؿ أك المنتج : one shot .Single cardالمأخكذة لشخص كاحد أيضان بمصطمح 

أسماء الممثميف  أك المؤلؼ أك المخرج عندما يظير بمفرده عمى الشاشة ضمف قائمة
سـ بشكؿ إفرادم بمكجب العقد الفي أغمب األحياف ييشترط ظيكر ا)كالعامميف بالفيمـ 

، أما في حاؿ ظيكر اسميف أك ثبلثة عمى (المبـر بيف األطراؼ صاحبة العبلقة
 sharedمصطمح عندىا الشاشة ضمف قائمة أسماء الممثميف كطاقـ الفيمـ، ييستخدـ 

card ؛single-frame exposure : عممية تعريض فيمـ التصكير الخاـ الكادر تمك اآلخر
ييعٌد ىذا األسمكب األساس بالنسبة ألفبلـ الكرتكف . بدالن مف اتباع السرعات العادية

( stop-frame animation)التي تستخدـ نماذج كدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد 
-time)كمف ثـ عرضو بالسرعة العادية  تمك اآلخر ان ك التصكير البطيء بتعريض كادر

lapse-photography) غكدفرام )لممخرج " ككيانيسككاتسي"، كىك أسمكب نجده في فيمـ
أسمكب تصكير يستغني عف التناكب المعتاد بيف : single-shot technique؛ (ريغيك

كؿ يكلد ر الحدث ذاتو كالمكنتاج المنفذ بشمالمقطة الرئيسية كالزكايا المختمفة في تصك
أسمكب تسجيؿ الصكت كالصكرة : single system soundاالنطباع بالحركة المستمرة؛ 

خبارية لكف جكدة الصكت الناتجة عف إلعمى ذات الفيمـ مف أجؿ المقاطع التصكيرية ا
ىكذا تسجيؿ تككف أقؿ مف جكدة الصكت الممتازة الحاصمة عف اتباع نظاـ الفصؿ 

(. double system" )النظاـ المزدكج"عميو في عممية بيف الصكت كالصكرة المتعارؼ 
sixteen millimetre,  16mm  

ممـ  ّٓقؿ كمفة مف أفبلـ تصكير أعيار فيمـ تصكير احترافي أصغر ك
ممـ  ُٔالمتعارؼ عمييا في تصكير األفبلـ الركائية الطكيمة، بما أف أفبلـ تصكير 

كاألفبلـ التمفزيكنية كاألفبلـ الركائية تستعمؿ بشكؿ رئيس في تصكير األفبلـ التسجيمية 
ىذا العيار مف أفبلـ التصكير بادئ " ككداؾ"طكرت شركة . ذات الميزانية المنخفضة

اعتمدت في " ككداؾ"، عممان بأف ُِّٗاألمر كأفبلـ أماف الستعماؿ اليكاة عاـ 
 ممـ بشكؿ عشكائي ُٔممـ لكنيا آثرت استعماؿ أفبلـ  ٓ,ُٕالسابؽ أفبلـ عيار 

ممـ المصنكعة مف النترات  ّٓخشية مف أف يقـك المكزعكف المحتالكف بشطر أفبلـ 
.  سريعة االشتعاؿ إلى نصفيف كتكزيعيا إلى الزبائف األبرياء
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65mm  

حيث ممـ،  َٕممـ، كىك العيار الحقيقي الذم تصكر بو أفبلـ  ٓٔأفبلـ تصكير 
.  صدار الفيمـ المطبكعةممـ اإلضافية المسارات الصكتية في نسخ إ ٓالػ تحتؿ 

skin flick  

(. blue movies)مصطمح عامي شائع لئلشارة إلى األفبلـ اإلباحية : أفبلـ إباحية
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف ىذا المصطمح أصبح متداكالن في بداية 

. الستينيات تقريبان 
skip framing  

جاكز إطارات الصكر أثناء طبع أسمكب ييستعمؿ لتسريع الحركة مف خبلؿ ت
 double" )الطبع المزدكج"العممية العكسية ليذا األسمكب باسـ ، بينما تعرؼ الفيمـ

printing .)Skipping : مصطمح آخر بديؿ لػstrobing كىك أحد المؤثرات البصرية ،
. الذم يكلد االنطباع بالحركة المتقطعة التي تشبو كميض الفبلش المتناكب

skull shot  

 close-upمصطمح عامي غير شائع مرادؼ لممصطمح المتعارؼ عميو باسـ 
(. لقطة مقٌربة)

slapstick  

األسمكب الككميدم الخشف الذم كاف يميز األفبلـ التي : الككميديا الخشنة
كغيرىا مف األفبلـ الككميدية الصادرة في مرحمة السينما " كيستكف"تنتجيا شركة 

األسمكب المفرط في خشكنتو ما يزاؿ متبعان حتى اآلف في الصامتة، عممان بأف ىذا 
في تمثيمو بصفات حميمة كبصفات ( شارلي شابمف)يتمتع . "بعض األفبلـ الرخيصة

فف " ." –الفناف الرساـ الذم يضع نفسو ضمف المكحة في خضـ الككميديا الخشنة
كذ مف أداة مؤلفة ييقاؿ بأف ىذا المصطمح مأخ(. فاشيؿ ليندسي)بقمـ " الصكر المتحركة

إلحداث ( فكديفيؿ)مف شريحة خشبية مرنة كاف يستعمميا الممثمكف المسرحيكف في 
لبلطبلع . جمبة قكية لدل ضرب أحد الممثميف أك سقكطو عمى األرض بيدؼ السخرية

( جيمس آغي)عمى بحث مفصؿ عف التطكر السينمائي لمككميديا الخشنة، راجع مقاؿ 
". آغي كالسينما"المنشكرة في المجمد األكؿ مف كتاب " ميدياأعظـ مراحؿ الكك"بعنكاف 

slasher, slasher film  
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أحد فركع أفبلـ الرعب الذم تقشعر لو األبداف كاكتسب شعبية كاسعة في 
يكظؼ ىذا النكع مف أفبلـ الرعب في مكاضيعو مراىقات فاتنات يجرم . الثمانينيات

يد أحد الميككسيف أك مجمكعة مف  تشكيييف كقتميف بالسكاكيف أك الفؤكس عمى
، مع أف مكضة ىذه "ُّالجمعة "كمف أشير أفبلـ ىذا النمط سمسمة أفبلـ . الميككسيف

الذم كاف فيممان مشكقان كمثيران كيشد "ىالككيف"في فيممو ( جكف كاربنتر)األفبلـ بدأت مع 
ظيرت الحقان  التي" ىالككيف"لكف سمسمة أفبلـ . األعصاب كليس مجرد فيمـ رعب منفػٌر

( splatter movieانظر . )لـ تحظ بنصيب طيب مف الشيرة
slate  

جزء الكبلكيت ( ِ)؛ (clapperboardأك  clapsticks)اسـ آخر لمكبلكيت ( ُ)
. الذم ييكتب عميو تفاصيؿ اإلنتاج

sleeper  

الفيمـ الذم يبدأ بداية سيئة لدل إصداره ألكؿ مرة ثـ ال يمبث أف يحقؽ 
لتذاكر فيما بعد، أك عمى األقؿ يحقؽ نجاحان يعيد لو ادة عمى شباؾ جي إيرادات

 cult)اعتباره أك يصبح مف األفبلـ التي ليا جماعاتيا الخاصة مف المعجبيف 

movies .)
slide  

طبقة شفافة لصكرة فكتكغرافية ثابتة تستعمؿ أحيانان في صنع : أك شريحة سبليد
. المقطات البلزمة لمعرض الخمفي

slop mix  

 slop printمثؿ  –مصطمح عامي يشير إلى دمج المسار الصكتي المبدئي 
تستخرج ان باألبيض كاألسكد بطبعة فيمـ غاؿ) scratch printالذم ييعٌد مصطمحان آخر لػ 

 Slop. مف مسكدة طبعة الفيمـ المنجزة كتستعمؿ إلضافة الصكت كدمجو مع الصكر

test :كاسطة معدات تظيير محمكلة كذلؾ بيدؼ إجراء معالجة فكرية لمفيمـ المعرَّض ب
. فحص سريع لجكدة الصكرة

slow  

 slowىك مصطمح  slowمف أىـ المصطمحات السينمائية المرتبطة بكممة 

motion (الحركة البطيئة) كىك أثر يتـ الحصكؿ عميو مف خبلؿ تصكير الحركة ،
ذلؾ التصكير بالسرعة إطار في الثانية الكاحدة، كمف ثـ عرض  ِْبسرعات أكبر مف 
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في معظـ الحاالت تكًلػٌد المشاىد المصكرة بالحركة البطيئة إحساسان شاعريان . العادية
فعمى سبيؿ المثاؿ أصبحت مشاىد . حتى لك كانت تمؾ المشاىد تحتكم عمى العنؼ

الذم شكؿ مصدر ( ساـ بيكينباه)الحركة البطيئة العبلمة التجارية لؤلفبلـ التي صنعيا 
جكف )لمقمديف ال حصر ليـ كاف آخر مف ظير منيـ في اآلكنة األخيرة المخرج  إلياـ
بقكلو أف الحركة البطيئة ليست سكل ( جاف كمكد كاريير)كيشير . مف ىكنغ ككنغ( كك

فمع . كارثة جمالية ال مبرر ليا، لكف الكصؼ الذم تقدمو ىذه الحركة ميـ كأساسي
ألحياف في غير محمو، إال أنو يصبح مف أف اتباع ىذا األسمكب يكاد يككف أغمب ا

. أكثر الكسائؿ المؤثرة فاعمية في الكسيط السينمائي عندما يقع بيف يدم مخرج مكىكب
قد كصؼ الحركة البطيئة بأنيا ( بكدكفكيف)مف الجدير بالذكر أف الباحث السينمائي 
 slowلمة كمف أىـ المصطمحات المركبة مع ؾ. لقطة قريبة مأخكذة في الزمف المناسب

فيمـ (: فيمـ ذك سرعة بطيئة) slow stockأك  slow film: تجدر اإلشارة إلى( بطيء)
تصكير يتطمب كقتان أطكؿ لمتعريض أك يتطمب ضكءان  أكثر مف الفيمـ العادم لكنو 

أسمكب تتحرؾ فيو الكاميرا ببطء : slow in / slow outينتج صكران ذات جكدة عالية جدان؛ 
لقطة تدكير أك لقطة متابعة كي ال يصبح المؤثر البصرم مفاجئان أك  في بداية كنياية

. مزعجان 
slug  

قطعة مف شريط الفيمـ الفارغ المستخدـ في بداية كنياية النسخة المنجزة مف الفيمـ مف 
تكضع ىذه القطعة في مسكدة الفيمـ . أجؿ كضعو في جياز العرض دكف إتبلؼ الصكر

 .التي لـ يينفذ عمييا المكنتاج أك المعالجة أك التصكيرلتحؿ مكاف الكصبلت المشيدية 
smash cut  

إحداث أثر مف أجؿ قطع مفاجئ مف حدث آلخر كغالبان ما يككف ذلؾ 
بتأليؼ ىذا الكتاب يكجد أمامي سيناريك إحدل ففي الكقت الذم أقـك فيو . ككميدم

. مرات عديدةالذم يتبع ىذا النكع مف المكنتاج " عائمة سمبسكف"حمقات مسمسؿ 
smellies  

مصطمح عامي يشير إلى المحاكالت المتنكعة في إحداث الحيؿ السينمائية 
المتعمقة بحاسة الشـ، كىي محاكالت جرت بيف الخمسينيات كالسبعينيات بدءان مف 

الذم أدخؿ الركائح عبر أنظمة تيكية صاالت السينما، كصكالن إلى " أركماراما"نظاـ 
ـ حؾ كاستنشاؽ البطاقات التي تكزع عمى المتفرجيف مف ابتكار ، كىك نظا"أكدكراما"
كلكف مف أبرز ىذه الخدع المتعمقة بحاسة الشـ ". بكلييستر"ألجؿ فيممو ( جكف ككترز)
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" رائحة السرٌ "لفيمـ .( آر.مايؾ تكد جي)الذم ابتدعو  Smell-O-Visionىك نظاـ 
التي تطمؽ الركائح لكؿ  ، حيث تألؼ ىذا النظاـ مف سمسمة مف األنابيب(َُٔٗ)

. مقعد مكجكد في صالة العرض
Smithee, Alan ( وأحياناًا Allen)  

المقب الكىمي لممخرج في قائمة : اسـ محبب إلى قمكب عشاؽ السينما الحقيقييف
أسماء العامميف بالفيمـ في حاؿ انسحب المخرج األصمي بعد أف يرفض المنتجكف 

ييقاؿ بأف ىذا . كنتاجو األخير قبؿ إصدار الفيمـالتعديبلت التي يجرييا المخرج في ـ
الذم أخرجو قبؿ عاميف " مكت القاتؿ"مف أجؿ إصدار فيمـ  ُٗٔٗاالسـ ظير عاـ 

لكف كبلىما تخميا عف الفيمـ كأعمنا ( دكف سييغؿ)أكؿ األمر ثـ ( ركبرت تكتيف)
. انسحابيما قبؿ إصدار الفيمـ

sneak preview  

ـ المشاىديف قبؿ تاريخ إصداره الرسمي، كذلؾ عمك ـعرض خاص لمفيمـ أما
. إما الختبار ردكد فعؿ الجميكر أك إلثارة الشائعات المثيرة حكؿ الفيمـ

snoot  

. مخركط يكضع عمى المصباح مف أجؿ تكجيو الضكء الصادر عنو
Socialist Realism  

رل في لسينما السكفيتية كباقي الفنكف األخصفة الزمت ا: الكاقعية االشتراكية
إف االزدىار السينمائي القصير في األياـ األكلى مف مرحمة . االتحاد السكفيتي السابؽ

كالحرية التي تمتع "( إف السينما بالنسبة لنا مف أىـ الفنكف: "قاؿ لينيف)ما بعد الثكرة 
في ظؿ السياسة ( فيتركؼ)ك( بكدكفكيف)ك( أيزنشتايف)ك( دكفجينكك)بيا البعض أمثاؿ 

الجديدة قد فسحت المجاؿ أماـ مرحمة مف عدـ االكتراث باألفكار التقدمية  االقتصادية
إلى ( بداية الخطة الخمسية الستالينية) ُِٖٗكجنكف العظمة كالحماقة الممتدة مف 

التي  ُّٓٗأما السنة البارزة في تمؾ المرحمة كانت (. عندما تكفي ستاليف) ُّٓٗ
مف إخراج " شاباييؼ"م كامؿ بعنكاف شكمت تاريخ إصدار أكؿ فيمـ كاقعي اشتراؾ

كىك فيمـ تناكؿ قصة مغامرة بطؿ مف الجيش األحمر ( كجكرجي فاسيمييؼ)ك( سيرغي)
أماـ ميرجاف مكسكك " كينك"، كىك العاـ الذم عيػقد فيو مؤتمر (ستاليف)كأشاد بأمجاد 

لنقد ( فيتركؼ)ك( أيزنشتايف)ك( دكفجينكك)السينمائي حيث تعرضت أعماؿ كؿ مف 



 -427- 

" كينك"راجع عمى سبيؿ المثاؿ مؤلفات . ىناؾ عدة ركايات تصؼ ىذه المرحمة. الذع
(. جام ليدا)بقمـ ( َُٔٗ" )تاريخ السينما الركسية كالسكفيتية"ك

soft focus  

التضبب العىرىضي الذم يصيب الصكرة ( ُ: )تركيز بؤرم ممطؼ أك غير حاد
إبيات مقصكد ( ِ)سة الكاميرا؛ نتيجة قمة البراعة في تحديد التركيز البؤرم لعد

لمصكرة يتـ إحداثو بكاسطة مرشحات خاصة أك شاش ليفي مف أجؿ تكليد جك يشبو 
 Soft. أجكاء األحبلـ أك األجكاء الركمانسية أك إلظيار الممثمة أكثر جماالن كجاذبية

light( :آ ) نكع مف المصابيح كيدعى أيضان ( ب)ضكء مريح لمنظر؛softlite .Soft 

wipe  أكsoft-edge wipe : االنتقاؿ مف مشيد آلخر عف طريؽ إزاحة الصكرة عف
الشاشة ليحؿ مكانيا صكرة أخرل لكف حكاؼ إطار الصكرة في ىذا المؤثر البصرم 

. تككف باىتة كغير حادة المعالـ
soubrette  

مصطمح منقكؿ عف المسرح يعني أسمكب الحسناء المغناج المستيترة أك 
أكؿ مف أدل ىذا الدكر الخادمة التي تأتمنيا . عب ىكذا دكرالممثمة التي تؿ

سيدتيا عمى أسرارىا في المسرحيات الككميدية الفرنسية الصادرة في القرف الثامف 
في المغة البرفانسية المشتقة مف كممة  sobretoيعكد أصؿ الكممة إلى . عشر

soubret (خجكؿ؛ متحفظ ) المصٌرفة عف فعؿsoubra (انبان ييمؿ؛ يضع ج .) بدأ
. في المغة اإلنكميزية منذ منتصؼ القرف الثامف عشر soubretteاستعماؿ كممة 

sound  

أم عنصر مسمكع كارد في األفبلـ الصادرة في المرحمة البلحقة ( بشكؿ عاـ)
كذلؾ  –كالحكار كمكسيقى الفيمـ كالصكت المضاؼ إلى الصكرة  –لمسينما الصامتة 

مف أىـ المصطمحات . ل شريط ممغنط أك فيمـ ممغنطبتسجيؿ ىذه األصكات إما عؿ
المسافة التي : sound advance: ، تجدر اإلشارة إلى(صكت) soundالمركبة مع كممة 

ينبغي فييا عمى المسار الصكتي أف يسبؽ إطار الصكرة مف أجؿ التزامف الصحيح 
كت إطار في حالة أنظمة الص ُِبيف الصكت كالصكرة، كتقدر ىذه المسافة بػ 

كاميرا حديثة مصممة إلخماد أك كتـ : sound camera؛ (advanceانظر )البصرم 
الفريؽ : sound crewصكت ضجيج محرؾ الكاميرا كي ال تمتقطو الميكركفكنات؛ 

المسؤكؿ عف تسجيؿ الصكت حيث يتألؼ ىذا الفريؽ في األفبلـ الركائية القياسية 
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أك  recordistأك  soundmanأك  sound man)ميندس الصكت ( آ: )مف ثبلثة فنييف
production mixer ،(ب )boom operator : الفني المسؤكؿ عف حمؿ كتحريؾ ذراع

الفني المسؤكؿ عف تمديد كببلت كأسبلؾ تسجيؿ : cable puller( ج)الميكركفكف، 
ميندس أك فني الصكت   -في األفبلـ المتكاضعة  -، في حيف يتكلى الصكت

تبلشي الصكت : Sound dissolve. ىاـ الثبلث آنفة الذكر بمفردهالرئيسي القياـ بالـ
بالتدريج ليحؿ مكانو صكت آخر، كىك مكازو لمؤثر االنتقاؿ البصرم بيف المشاىد؛ 

sound effects (SFX) (المؤثرات الصكتية :) أصكات الجك المحيط بالمشيد، كالرياح
م مؤثرات تضاؼ عمى المسار كاألمكاج كاالنفجارات كتغريد العصافير كالتصفيؽ، كه

الصكتي كيككف مصدرىا عادة مف تسجيبلت مكتبة المؤثرات الصكتية أك غيرىا مف 
نما تػيضاؼ  المصادر، السيما أف ىذه األصكات ال تػيسجؿ عادة أثناء التصكير كا 

الجزء المكجكد في جياز :  sound head؛ (Foleyانظر )الحقان عمى المسار الصكتي 
تطيع قراءة المسار البصرم أك المسار الصكتي الممغنط لدل مركر العرض الذم يس

 dubbing mixerالفني المعركؼ أيضان بمقب ( آ: )sound mixerالفيمـ داخؿ الجياز؛ 
المعدات اإللكتركنية المستعممة ( ب)المسؤكؿ عف دمج مختمؼ المسارات الصكتية، 

المكازم لممنظكر البصرم، المنظكر الصكتي : Sound perspective. في دمج الصكت
النسبة : sound speedكاألصكات البعيدة التي يرتفع مستكاىا كمما اقتربت بالتدريج؛ 

التي ينبغي فييا مركر الفيمـ عبر الكاميرا عند تصكير المشيد بالتزامف بيف الصكت 
االستكديكىات التي تشبو أبنيتيا شكؿ مخازف الحبكب أك : sound stageكالصكرة؛ 

القناة الفردية التي ( آ: )sound trackائر حيث يجرم فييا تصكير األفبلـ؛ الحظ
اختصار ( ب)ييسجؿ عمييا حكار الفيمـ أك مكسيقى الفيمـ أك مؤثراتو الصكتية، 

composite sound track (مسار صكتي مركب ) أكoptical sound track ( مسار صكتي
ؽ دمج ىذه المسارات الصكتية معان ، كىك المسار الصكتي الميٍحدىث عف طرم(بصرم

القرص المدمج أك شريط التسجيؿ الذم يحتكم عمى ( ج)كطبعيا عمى جانب الفيمـ، 
.  ألبـك مكسيقى الفيمـ

soup  

مصطمح عامي يشير إلى الحماـ الكيميائي الذم ييظيَّر الفيمـ بكاسطتو، حيث 
ئية الخاصة بتحميض ىنا كناية عف المحاليؿ الكيميا( حساء) soupاستعممت كممة 
. كتظيير الصكر
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source lighting, source music  

كالشمكع في  –الضكء كالمكسيقى القادميف مف مصدر ظاىر عمى الشاشة 
عدسات ( ستانمي ككبريؾ)الذم استعمؿ فيو " بارم ليندكف"المشاىد الداخمية مف فيمـ 

، كييطمؽ عمى "ائرالط"كأفبلـ تصكير خاصة، أك كأداء عازؼ السكسفكف في فيمـ 
المكسيقى ) direct musicالعزؼ المباشر الظاىر عمى الشاشة أيضان مصطمح 

(. المباشرة
Sovocolor  

نكع مف أفبلـ التصكير الممكنة درج استعماليا في ": سكفكككلكر"أفبلـ 
بما أف ( أغفاككلكر)تقريبان باالستناد إلى أفبلـ  َُٓٗاالتحاد السكفيتي بعد 

في نياية الحرب ( ككلفف)فيتي قاـ بمصادرة مصنع الشركة الكائف في االتحاد السك
. العالمية الثانية

spaghetti Western  

المصطمح المتعارؼ عميو ألفبلـ رعاة البقر : أفبلـ رعاة البقر اإليطالية
إيطالية الصنع بميزانية منخفضة كالتي ازدىرت في الستينيات كساىمت في إطبلؽ 

كما تعرؼ ىذه األفبلـ أيضان . كشيرتو عمى المستكل العالمي( كدكمينت إيستك)مينة 
( "المترجـ. "الباتيمو طبؽ إسباني مكٌكف مف الرز كالمحـ" )أفبلـ رعاة البقر الباتيمو"بػ 

بما أف قسمان كبيران مف تمؾ األفبلـ جرل تصكيرىا في مكاقع خارج االستكديك في 
حدث ذات مرة "ك" حفنة مف الدكالرات"يطالية شير أفبلـ رعاة البقر اإلأكمف . إسبانيا

" مباشرة إلى الجحيـ"، كفيمـ (سيرجيك ليكني)كىما فيمماف مف صنع  " –في الغرب
حفنة مف "كفيمـ الباركديا المأخكذ عف المجبلت المصكرة ( أليكس كككس)مف إخراج 

ف محاكالت لكف يبدك بأف ىذا النمط بات بعيدان كؿ البعد اآلف ع". الشيكات السياحية
لبلطبلع عمى دراسة تاريخية حكؿ ىذه األفبلـ، . إحيائو مجددان في شاشة السينما

(.  كريستكفر فرايمنغ)بقمـ " أفبلـ رعاة البقر اإليطالية"راجع كتاب 
sparks  

مصطمح عامي دارج في اإلنتاج السينمائي البريطاني لئلشارة إلى ميندس أك 
. فني الكيرباء

special effects  
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أية صكرة ( ُ: )SPأك  SFXييختصر ىذا المصطمح أيضان إلى : المؤثرات الخاصة
، كالعكاصؼ المطرية (الميٍحدىثة أماـ الكاميرا)ميٍحدىثة بالكسائؿ التقنية سكاء كانت ميكانيكية 

الميٍحدىثة بكاسطة الكاميرا أك في )الخ، أك فكتكغرافية .. االصطناعية كالضباب كالحرائؽ 
. أك مف خبلؿ الجمع بيف الكسيمتيف الميكانيكية كالفكتكغرافية معان ( التصكير معالجة فيمـ

كمع تطكر أفبلـ الخياؿ العممي كأفبلـ الفنتازيا عبر العقديف الماضييف، أصبح ىذا 
الصكر الخيالية كالمدىشة التي أصبح إحداثيا ممكنان ( ِ)المصطمح يعني بشكؿ خاص؛ 

. مف خبلؿ تطكر التقنيات البصرية
spectacle  

مصطمح عامي يشير إلى أم فيمـ يستميؿ الجميكر بميزانية إنتاجو الضخمة 
كاستعراض ديككراتو الضخمة كالمؤثرات الخاصة بدءان مف األفبلـ الممحمية األكلى التي 

كصكالن إلى األفبلـ الككارثية الصادرة في أكاخر ( دك ميؿ. سيسيؿ بي)صنعيا 
". البركاف"ك" انتيذركة د"التسعينيات مثؿ فيمـ 

speed  

لنسبة التي يمٌر فييا الفيمـ عبر الكاميرا أك جياز العرض أك الطابعة ا( ُ)
المؤشر الدليمي لحساسية فيمـ ( ِ)كتقاس بعدد إطارات الصكر في الثانية الكاحدة؛ 

فيي  !speedأما صيحة (. ASA" )اآلزا"التصكير لمضكء كالتي تقاس عادة بكحدات 
يتكجو بيا فني الصكت إلى المخرج إلعبلمو بأف شريط الصكت يسير  اإلشارة التي

. بسرعة كافية لتحقيؽ التزامف مع الفيمـ الذم يمٌر عبر الكاميرا
spider  

 spider boxأداة تستعمؿ لمكازنة الكاميرات المحمكلة عمى مناصب ثبلثية القكائـ 
. تعددةمصطمح عامي يشير إلى صندكؽ الكصؿ الكيربائي بقكابس ـ: 

spill,  spill light  

. إضاءة شديدة ذات تكىج عالي تحدث دكنما قصد
splatter film  

. فيمـ يتميز بعنؼ مفرط بيدؼ استمالة الجميكر الذم يحبذ مشاىد العنؼ
ألنيا تعتمد عمى استقطاب المشاىديف  splatter filmسيمٌي ىذا النمط مف األفبلـ بػ 

فييا المحـ البشرم ( splatter)لمرعبة التي يتناثر المناظر ا عبربالدرجة األكلى 
عمى الشاشة في الفيمـ جراء استعماؿ السكاكيف كالفؤكس كغيرىا مف األدكات 
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يبدك بأف المؤلؼ السينمائي األمريكي . الحادة في قطع كبتر كتشكيو أعضاء الجسد
عنؼ أفبلـ اؿ"ىك الذم أدرج استعماؿ ىذا المصطمح في كتابو ( جكف ماكارتي)

الذم يحمؿ ( ماكارتي)راجع أيضان كتاب ". انتياؾ آخر محرمات الشاشة: المفرط
نيكيكرؾ  –مطبعة القديس مارتيف " )الدليؿ الرسمي ألفبلـ العنؼ المفرط"عنكاف 
مع أف أفبلـ ىذا النمط باتت اآلف ممطفة نسبيان في استعراض ىذا العنؼ (. ُٖٗٗ

قاتؿ الحفارة "كفيمـ ( تكب ىككبر)لػ " ساسمذبحة منشار تؾ"الفظيع، إال أف فيمـ 
يينظر إلييما كأشنع األمثمة التي كردت في ىذا النمط ( آبيؿ فيرارا)لػ " الكيربائية
لكف ىذاف المخرجاف تابعا مينتيما في إخراج األفبلـ العادية بعد ذلؾ، . السينمائي
، بينما (بيمبرغستيفف س)مف تأليؼ " الشبح الضاجٌ "بإخراج فيمـ ( ىككبر)حيث قاـ 

ثـ بدأت ىكليككد ". المعبة الخطرة"كفيمـ " الفاسدالمبلـز "بإخراج فيمـ ( فيرارا)قاـ 
بنقؿ بعض عناصر أفبلـ العنؼ المفرط في الثمانينيات كأنتجت بعض أفبلـ العنؼ 

لبلطبلع . الضخمة التي كانت فيما سبؽ تعٌد أفبلمان ال يطيؽ الجميكر مشاىدتيا
حكؿ ىذا المكضكع أك المكاضيع المرتبطة بو،  البحثفاصيؿ كعمى مزيد مف الت

(. كيـ نيكماف)بقمـ " أفبلـ الككابيس"راجع كتاب 
splice  

العنصر األساسي في تنفيذ المكنتاج المتمثؿ : كصؿ شرائط األفبلـ مع بعضيا
في كصؿ قطعتيف مف شريط الفيمـ معان إما بربط ىاتيف القطعتيف بكاسطة المصؽ 

أك ربط نيايتي قطعتي شريط الفيمـ ( الحرارم أك الكصؿ بمادة الصقة قكيةكالكصؿ )
الكصؿ الجاؼ أك الكصؿ بكاسطة شريط البلصؽ )بكاسطة شريط الصؽ عادم 

 splicerتدعى األداة المستعممة في تنفيذ ىذا النكع مف الكصؿ أك الربط بػ (. العادم
. كليا أشكاؿ مختمفة( الكاصمة)

Split - field lens  

عدسة مصممة إلبقاء مستكييف ضمف التركيز البؤرم في آف كاحد، كالمقصكد 
بذلؾ أف ىذه العدسة تستطيع إحداث شطر التبئير كىي طريقة إلبقاء الحركة في 

. خمفية كمقدمة المشيد ضمف التركيز البؤرم في آف كاحد
split screen  

ر كاحد مؤثر خاص بسيط يتـ إحداثو بجمع عدة صكر منفصمة ضمف إطا
كتستعمؿ ىذه الطريقة عادة في أحداث تجرم في كقت كاحد لكنيا منفصمة مف الناحية 
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الفعمية، كشطر الشاشة، عمى سبيؿ المثاؿ، إلى نصفيف لعرض شخصيف يتبادالف 
ىذا األسمكب مراران كتكراران في فيممو ( مايؾ كادليو)استعمؿ . الحديث بكاسطة الياتؼ

كذلؾ " ككدستكؾ"مكسيقى الركؾ الذم حمؿ عنكاف  التسجيمي الشيير عف ميرجاف
بيدؼ إظيار أكثر مف منظكر كاحد لحركة الممثؿ أك إلظيار ردكد فعؿ جميكر 

.  الحضكر في ذلؾ الميرجاف
spool  

كفي حالة . األداة األسطكانية التي ييمؼ عمييا الفيمـ إما لمتصكير أك العرض
(. بكرة) reelمرادفان لػ  spoolالعرض يعٌد مصطمح 

spot, spotlight  

مصباح يمكف تركيزه بتسميط الضكء بدقة عمى جسـ أك شخص : ضكء كشاؼ
. معيف بغرض التصكير

spotting session  

اجتماع ييعقد في مرحمة ما بعد اإلنتاج بيف المخرج كالمكنتير كالممحف المكسيقي 
:  spotting. ناسبةكغيرىـ مف أجؿ تحديد كيفية كضع مكسيقى الفيمـ في أماكنيا الـ

". المفيكال"تحديد مكاقع الحكار كغيرىا مف األصكات مف خبلؿ تمرير الفيمـ عمى جياز 
sprockets, sprocket wheels  

العجبلت المسننة الصغيرة المكجكدة في الكاميرا أك : العجبلت المسننة
جياز العرض أك الطابعة التي تحرؾ شريط الفيمـ حيث تتداخؿ مسننات 

إف األفبلـ . "الت مع الثقكب الصغيرة المكجكدة عمى حكاؼ شريط الفيمـالعج
القديمة الجافة تثب مف مكانيا بسبب تضيؽ الثقكب المكجكدة عمى حافة شريط 

(. ريتشاردسكف. إتش. إؼ)بقمـ ( َُُٗ" )كتيب الصكر المتحركة" ." –الفيمـ
غير معركؼ  sprocketيشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف أصؿ 

بالضبط مع أف تاريخ ظيكر تمؾ الكممة  يعكد إلى فترة طكيمة حيث كردت في 
دفعة إلى نيككلز : "ُّٔٓسجبلت مستشفى القديس جكف في كانتربيرم عاـ 

." كىكرتكف لقاء صنع المسننات
spyder dolly  

28م –السينما الناطقة   
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منصب رباعي العجبلت تثبت عميو ) crab dollyمصطمح آخر بديؿ لمصطمح 
(. كيشبو في شكمو القشريات الكاميرا

spy film  

بالرغـ مف ظيكر العديد مف أفبلـ الجاسكسية قبؿ مرحمة : أفبلـ الجاسكسية
، "سيدة سيئة السمعة"مثؿ ( ىيتشككؾ)الحرب الباردة، بما فييا بعض األفبلـ الرائعة لػ 

ـ إال أف العصر الذىبي ليذه األفبلـ بدأ في الستينيات عندما تحكلت سمسمة أفبل
إلى مصدر إلياـ لمعديد مف األفبلـ المشابية بدءان مف األفبلـ الجادة " جيمس بكند"

ىارم )باسـ ( مايكؿ كيف)الذم لعب دكره " ليف دايتكف"المقتبسة عف بطؿ المخرج 
، كصكالن إلى العديد مف األفبلـ "جنازة في برليف"ك" ممؼ أبريكس"في فيمـ ( بالمر

( ُٔٔٗ" )عميمنا فمينت"كفيمـ ( ديف مارتف)بطكلة " مات ىيمـ"كسمسمة  الضعيفة
إحياء نمط ( جيمس كاميركف)كفي اآلكنة األخيرة  حاكؿ (. جيمس ككبرف)بطكلة 

جعؿ ، مما (ارتزنغركأرنكلد ش)بطكلة " أكاذيب حقيقية"أفبلـ الجاسكسية بصنع فيممو 
. ةمر أيضان في األلفية القادـتتبدك ككأنيا ستس" جيمس بكند"مف سمسمة 

squeeze lens  

: Squeeze ratio. تضغط الصكرة في أسمكب الشاشة العريضة "أنامكرفية"عدسة 
. ضغط الصكرة بكاسطة العدسة األنامكرفية

squib  

أداة كيربائية صغيرة تكلد أثر الطمقة التي تصيب ىدفيا عندما ييقدح : مفرقعة
. زناد ىذه األداة

stabiliser  

ؿ كاميرا مصمـ إلبقاء الكاميرا بكضع مستقر ال منصب أك حاـ( ُ: )المكازف
غسيؿ بالمحاليؿ ( ِ)ارتجاج فيو، كالمقطات المصكرة بالكاميرا المحمكلة باليد؛ 
.  الكيمائية ييستعمؿ لتثبيت الصكرة أثناء معالجتيا كتظييرىا

stag film  

كانت . فيمـ إباحي مخصص لمرجاؿ الطبيعييف جنسيان : فيمـ لمرجاؿ فقط
ذه األفبلـ المخصصة لممذات الرجاؿ الحسية في مرحمة ما قبؿ الزكاج تعرض ق

بات ( أفبلـ لمرجاؿ) stag film، إال أف مصطمح (Stag Party)مثؿ حفبلت الرجاؿ 
ىذا المصطمح ( سكزاف سكنتاغ)كقد لطفت . اآلف غريبان بحكـ ككنو عتيؽ الطراز
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 تنطكم عمى الشيكة إنيا أفبلـ لمرجاؿ، لكف مشاىدتيا ال"بقكليا ذات مرة 
". الجنسية

stage  

( sound stageانظر )
Stalk – and - slash film  

( slasherانظر )
stand-in  

شخص لو صفات مشابية لبطؿ الفيمـ، كبنية الجسد كلكف البشرة : ممثؿ بديؿ
كالشعر، تنحصر ميمتو المممة في أف يحٌؿ مكاف بطؿ الفيمـ أثناء معايرة اإلضاءة 

. ضعيات الكاميرا ريثما يبدأ التصكير الفعميكتجييز ك
Stanislavsky method  

( Methodانظر )
star (أو film star, movie star) 

ممثمة أك ممثؿ مشيكر بقدر يكفي لجذب جميكر يحب مشاىدتو : نجـ سينمائي
في فيمـ معيف، السيما عندما يمعب ىذا الممثؿ دكر البطكلة أك القياـ بدكر مميز في 

ذائع )" متألؽ"في أكاخر القرف الثامف عشر معنى ( نجـ) starحممت كممة . يمـالؼ
كخصكصان في المسرح، كالمقصكد بذلؾ أف ىذا الشخص يشبو ( الصيت كالمكاىب

أما تاريخ أكؿ مثاؿ . في تألقو تؤللؤ األجساـ السماكية التي تشد أنظار الناس إلييا
" نجـ"حكؿ المعنى السينمائي لكممة  استشيد بو قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية

مسرح "مف كتاب  ." -أعظـ النجـك السينمائييف في العالـ: "ُُْٗيعكد إلى عاـ 
 ُِّٗكمع ذلؾ ظؿ ىذا المصطمح ييعٌد حديثان حتى حمكؿ (. غراك. آر)بقمـ " العمـ

" تشامبرز جكرناؿ"حيث كاف ييحاط دكمان بعبلمتي االقتباس، كما كرد في صحيفة 
لقد كسبت بعض النساء الجميبلت ثركة طائمة بسبب نجكميتيف "سبيؿ المثاؿ عمى 

 ."السينمائية
star system 

الطريقة الذكية التي كانت استكديكىات ىكليككد أكؿ ": نظاـ نجـك السينما"
مف ابتدعيا في مرحمة السينما الصامتة لجعؿ نجـك السينما مصدران مضمكنان لجني 



 -435- 

عة في تنظيـ الحمبلت الدعائية ليؤالء الممثميف كتكقيع األرباح مف خبلؿ البرا
كانت " نظاـ نجـك السينما"نجمة سينمائية في  ؿكييقاؿ بأف أك. عقكد صارمة معيـ

بما أنيا كانت أكؿ ممثمة تمنح لقب البطكلة ( ُّٖٗ-ُٖٖٖ( )فمكرنس لكرنس)
انظر ( )ؿكارؿ اليمي)نتج ـعمى الشاشة السينمائية باسميا الحقيقي عمى يد اؿ

IMP ) كذلؾ بالنظر إلى النجاح الكبير الذم حققتو تمؾ الممثمة مع شركة
كسرعاف ما ". فتاة بايكغراؼ"لئلنتاج السينمائي حيث أطمؽ عمييا لقب " بايكغراؼ"

مثاالن احتذت بو االستكديكىات األخرل التي بدأت ( فمكرنس لكرنس)أصبحت مينة 
الميان حكؿ الممثميف المتعاقديف مع تمؾ تمفؽ أساطير النجكمية السينمائية إع

( مارم بيكفكرد)ك( ثيدا بارا)االستكديكىات، كعمى كجو الخصكص الممثمتاف 
أما االستكديك الذم بالغ في (. ركدكلؼ فالنتينك)ك( دكغبلس فيربانكس)كالممثميف 

الذم ما انفؾ يعمف بأف  MGMاتباع دعاية نظاـ النجكمية السينمائية ىك استكديك 
دد نجـك السينما العامميف لصالح االستكديك يفكؽ عدد النجـك المكجكدة في ع

كانت الممثمة الضحية في ىذه الحمبلت الدعائية ( جكدم غارالند)السماء، كلعؿ 
لكسب األرباح كراء تألؽ النجكمية  MGMالمغرضة التي استغمتيا استكديكىات 

يخبك في الكقت الذم " ـك السينمانظاـ نج"ثـ ما لبث (. جكدم غارالند)المبالغة لػ 
. ذاتو باالنحدار ثـ االندثار الكامؿ في نياية الخمسينيات" نظاـ االستكديك"بدأ فيو 

starlet  

مصطمح قديـ نسبيان كاف يشير إلى الممثبلت الفاتنات الناشئات المكاتي يجرم 
لى الحط مف إعدادىف لمقياـ بأدكار البطكلة، عممان بأف المصطمح انطكل بشكؿ عاـ ع

. قدر تمؾ الممثبلت
Start  

جمعية سينمائية بكلكنية كانت خبلؿ فترة نشاطيا : السينمائية" ستارت"جمعية 
بمثابة مركز لمنقاش كالبحث السينمائي كنشر النظريات ( ُّٓٗ-َُّٗ)القصيرة 

كما شكمت ىذه الجمعية قاعدة إنتاجية لصناعة األفبلـ غير . كالدراسات السينمائية
كاندا )جارية كضمت بيف أعضائيا المؤسسيف عددان مف المخرجيف البارزيف، مثؿ الت

كاف يشير إلى عبارة " ستارت"مف الجدير بالذكر أف اسـ جمعية (. جاككبكفسكا
". جمعية أتباع كأنصار سينما الفف"

start marks  
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بكرة الفيمـ لئلشارة  طعبلمات صغيرة تكضع عمى بداية شرم: عبلمات البداية
. إلى نقطة البدء في عممية الطبع أك العرض

static shot  

اعتادكا  فإف األشخاص الذم. لقطة مصكرة بكاميرا ثابتة ال تتحرؾ: لقطة ساكنة
 –مشاىدة األفبلـ التجارية التي تصنعيا ىكليككد كغيرىا مف االستكديكىات المماثمة 

تفرجيف الشباب نفاذ الصبر بتعميـ الـ MTVالسيما منذ الثمانينيات عندما بدأت محطة 
قد يجدكا  –تجاه أم أسمكب يفتقر إلى النشاط كالحركة المفرطة في التصكير كالمكنتاج 

كأفبلـ المخرج الياباني الكبير )األفبلـ المككنة بشكؿ أساسي مف لقطات ساكنة 
فقداف األلكاف : Static marks. قد يجدكنيا مزعجة كمضجرة( ، عمى سبيؿ المثاؿ"أكزك"
لذم يحدث في الفيمـ جراء احتكاكو بالكاميرا أك نتيجة قمة البراعة في التعامؿ مع ا

. الكاميرا
Steadicam  

االسـ التجارم لجياز مستعمؿ عمى نطاؽ كاسع كظيفتو مكازنة ": االستيديكاـ"
مف الجيركسككب، كىك أداة تستخدـ )الكاميرات المحمكلة باليد بطريقة جيركسككبية 

كي تككف الصكر الناتجة عف استعماؿ ىذا ( "المترجـ. "طائرة أك الباخرةلحفظ تكازف اؿ
معركؼ باسـ " بانفيجف"الجياز النظير الذم ابتكرتو شركة . الجياز انسيابية كسمسة

". بانغبليد"
Steenbeck  

االسـ التجارم لجياز مكنتاج درج استعمالو عمى ": ستينباؾ"جياز مكنتاج 
باتت االسـ " ستينباؾ"خيرة الماضية لدرجة أف كممة نطاؽ كاسع عبر السنكات األ

الشائع ألم جياز مكنتاج بصرؼ النظر عف عبلمتو التجارية األصمية، كخصكصان 
. في بريطانيا

step printer (أو step optical printer) 

طابعة بصرية تستعمؿ في الطبع التدريجي، كىي طريقة : الطابعة التدريجية
فيمـ اإلطار تمك اآلخر كذلؾ مف أجؿ ضماف استقرار كمكازنة تعتمد عمى تظيير اؿ

.  المؤثر البصرم المتمثؿ في المقطات المحجكبة جزئيان 
stereophonic sound  
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نظاـ سمعي شائع في السينما منذ الخمسينيات يتميز تسجيمو بتجسيـ األصكات 
مصطمح رسمي يدؿ  :stereoscopy. بجكدة عالية جدان عمى المستكييف الكاقعي كالدرامي

.  3Dة صنع الصكر المتحركة ثبلثية األبعاد المعركفة بشكؿ أكبر باسـ معمى عمؿ
still  

صكرة فكتكغرافية ثابتة رائعة مف فيمـ سقكط : "فكتكغرافية ثابتة/ صكرة ضكئية 
في  ُُٔٗحزيراف  ٓالتعميؽ المضاؼ عمى صكرة ضكئية منشكرة في  " –أمػٌة

(. ير الصحيفة البريطانية الحالية التي تحمؿ االسـ نفسوغ" )اإلندبندنت"صحيفة 
أية صكرة فكتكغرافية ثابتة ممتقطة أثناء إنتاج ( ُ: )المعاني التالية stillتحمؿ كممة 

إطار صكرة ثابت ( ِ)؛ "صكرة اإلنتاج"فيمـ معيف، كييطمؽ عمييا في ىذه الحالة اسـ 
  –َُ×ٖلممثميف القياسية بحجـ صكر ا( ّ)مكبَّر مف إطار كاحد لمفيمـ المنجز؛ 

ييطمؽ عمى المصكر الفكتكغرافي الذم يتـ تكظيفو اللتقاط ىذه الصكر في مكقع 
(. مصكر الصكر الثابتة) still manالتصكير لقب 

stock (أو raw stock)  

المادة الفيممية الخاـ المحفكظة في بكرات كتستعمؿ لثبلثة : فيمـ التصكير الخاـ
مف الجدير بالذكر أف ىذا المصطمح قديـ . لتصكير كالعرض كالنسخا: أغراض رئيسية

يتككف فيمـ التصكير مف مادة السيممكليد الشفافة كييطمى أحد : "قدـ السينما نفسيا تقريبان 
جانبييا بمستحمب حساس لمضكء يتميز بسرعة حساسيتو بالنسبة لنيجاتيؼ الفيمـ أكثر 

. إؼ. سي)بقمـ ( ُٕٖٗ" )شرائط األفبلـ"اب مف كت ." –مف حساسيتو لمفيمـ المظيَّر
حسب ( فيمـ تصكير خاـ) film stockتشير دكمان إلى مصطمح  stockإف كممة (. جنكنز
التي  –ففيمـ التصكير الخاـ يتألؼ مف مادة األساس . ليذه الكممة( جنكنز)تعريؼ 

كعدة طبقات  –ز تػيصنػٌع حاليان مف مكاد غير قابمة لبلحتراؽ، مثؿ ثبلثي خبلت السمكلك
الحساسة لمضكء، بحيث تككف كؿ كاحدة مف ىذه الطبقات  بمف مادة المستحؿ

أما في بداية القرف العشريف، . مصممة لبلستجابة لمدل مختمؼ مف طيؼ الضكء
كانت أفبلـ التصكير الخاـ تصنع بشكؿ عاـ مف مادة أساس قكاميا نترات السمكلكز ثـ 

تقريبان بما أف نترات السمكلكز مادة سريعة  ُُٓٗاـ جرل استبداليا بأفبلـ األماف ع
. االشتعاؿ

stock footage,  stock shots  
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مقاطع تصكيرية مف فيمـ تاريخي أك جريدة إخبارية سينمائية أك ما شابو يمكف 
فعمى . مكنتاجيا مع مقاطع تصكيرية مف أفبلـ تسجيمية أك غيرىا مف األعماؿ الدرامية

( فيميب كاكفماف)لممخرج " االستخفاؼ الفظيع باإلنساف"فيمـ  سبيؿ المثاؿ، نجد في
مقاطع تصكيرية باألبيض كاألسكد مستعارة مف األرشيؼ الذم يصكر االجتياح 

السكفيتي لتشككسمكفاكيا كالمكنتاج الدقيؽ الذم يدخؿ لقطات لمممثميف الرئيسييف في 
اإلخبارية السينمائية  الفيمـ كمعالجتيا بمنتيى البراعة كي تبدك كإحدل النشرات

. الحقيقية
stop,  stops (أو lens stop)  

 Stop. الكضعيات المحددة سمفان لفتح فتحة العدسة أك قرص ميايئة العدسة

down :تقاس . يخفض كمية الضكء الداخؿ إلى العدسة بكاسطة إغبلؽ فتحة العدسة
. زاد الرقـ المختار فتحة العدسة باألرقاـ المكجكدة عمييا، حيث تصغر الفتحة كمما

Stop frame motion  أكstop motion  أكstop motion animation : شكؿ مف أشكاؿ
أفبلـ الكرتكف يستخدـ نماذج كدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد باإلضافة إلى 

كاف ىذا األسمكب أحد المقكمات الرئيسة . تعريض إطارات الصكر الكاحد تمك اآلخر
( آغنيو فاردا)الذم صنعتو " جاكك"ـ اليكاة، كما نجده أيضان في فيمـ في صناعة أفبل

ىناؾ مشاىد عديدة في ىذا الفيمـ التسجيمي (. جاؾ ديمي)عف زكجيا الراحؿ 
الشاب طريقو نحك مينة اإلخراج السينمائي ( جاؾ)الدرامي المؤثر تصكر كيؼ شؽ 

المقكل ككاميرا  كذلؾ بأسمكب كرتكني اعتمد عمى أشكاؿ مقصكصة مف الكرؽ
مع أف أسمكب كطريقة األفبلـ الكرتكنية التي . ممـ ٖسينمائية مستعممة عيار 

تستخدـ النماذج كالدمى كغيرىا مف األشكاؿ ثبلثية األبعاد تستيمؾ الكثير مف الكقت 
كمف أحدث . في إعدادىا، إال أف األثر الذم تكلده ىكذا صكر ييعٌد ممتعان لمغاية

ىذه الطريقة، تجدر اإلشارة إلى الفيمميف القصيريف الرائعيف  األمثمة عف اتباع
نيؾ )مف صنع " السركاؿ الخطأ"ك" الفضاء عزاء مخمكؽ"كالفائزيف بجائزة األكسكار 

(. تيـ بكرتف)لممخرج " كابكس قبؿ ليمة عيد الميبلد"؛ كالفيمـ الركائي الطكيؿ (بارؾ
النات التمفزيكنية كتمؾ التي كما تستعمؿ ىذه الطريقة عمى نطاؽ كاسع في اإلع

نيؾ )كىي القاعدة اإلنتاجية لممخرج  –لمرسـك المتحركة " آردماف"تنتجيا شركة 
(. بارؾ

story analyst  
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:  Storyboard(. قارئ) readerمصطمح آخر بديؿ لػ : محمؿ القصة السينمائية
مشيد حركة  سمسمة مف الرسكمات تشبو المجبلت المصكرة تمثؿ إما تتالي المقطات في

مع أف استعماؿ  –معقد أك كؿ لقطة تشكؿ بمجمكعيا في النياية نسخة الفيمـ المنجز 
اجتماع : story conferenceالمصطمح في المعنى األخير آنؼ الذكر غير شائع نسبيان؛ 

ييعقد بيف كاتب السيناريك أك كتاب السيناريك كالمخرج كالمنتجيف أك المسؤكليف في 
الفريؽ المسؤكؿ عف تقييـ كتمخيص تقرير حكؿ قطع : story departmentاالستكديك؛ 

الديككر المنقكلة التي يقدميا أك يطمبيا استكديك سينمائي رئيسي، ثـ ييرفع ىذا التقرير 
كبير المكظفيف في قسـ القصة : story editorإلى المسؤكليف في فريؽ اإلنتاج؛ 

قارئيف كالمحمميف السينمائييف ضمف السينمائية ميمتو اإلشراؼ عمى عمؿ مجمكعة اؿ
. فريؽ اإلنتاج

straight cut  

قطع مكنتاجي بسيط مف لقطة إلى المقطة التالية بعكس : قطع مكنتاجي مباشر
مكنتاج لقطات االنتقاؿ مف مشيد آلخر، كخبٌك صكرة التدريجي أك إزاحة الصكرة عف 

ثرات البصرية االنتقالية بيف الشاشة ليحؿ مكانيا صكرة المشيد الجديد كغيرىا مف المؤ
الممثؿ الذم يؤدم دكر ( كما في المسرح(: )الرجؿ المستقيـ) Straight man. المشاىد

. الشخصية األضحككة بالنسبة لبطؿ الفيمـ الككميدم
Straight – to - video  

صفية تحدد ماىية الفيمـ فيما إذا كاف مف أفبلـ الميزانية المنخفضة أك كجممة 
ـ الطميعية أك مف األفبلـ الفاشمة تجاريان أك مف األفبلـ التي تعكزىا النكاحي مف األفبل

الجمالية أك الفنية، أك ببساطة أم فيمـ ردمء لدرجة ال يكزع فييا عمى صاالت 
نما ييمقى بو في سكؽ الفيديك . العرض كا 

street film  

الفترة الممتدة مف  لقب لمجمكعة مف األفبلـ األلمانية الصادرة في: أفبلـ الشكارع
كالتي تناكلت قصصان عف بعض المكاطنيف المحترميف ممف حٌؿ بيـ  َُّٗإلى  ُِّٗ

أما سبب انحدار تمؾ األفبلـ . السأـ فابتعدكا عف منازليـ جريان كراء مغريات المدينة الكبيرة
لممخرج ( ُِٓٗ" )شارع ببل متعة"كلعؿ فيمـ . فيك كاضح كمعركؼ لمجميع َُّٗبعد 

كارؿ )كاف مف أبرز أفبلـ ىذا النمط السينمائي األلماني، مع أف فيمـ المخرج  ( ستباب)
الذم ابتدأ ىذه المجمكعة مف األفبلـ ترؾ أكبر األثر في األفبلـ البلحقة " الشارع( "غركف
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، كىك المصطمح الذم ابتدعو المؤرخ السينمائي الشيير "أفبلـ الشكارع"الصادرة ضمف 
الذم ( ُْٕٗ" )مف كاليغارم إلى ىتمر"في كتابو ( ُٔٔٗ-ُٖٖٗ( )رسايغفرايد كراكساك)

. كاف بمثابة التاريخ النفسي لمسينما األلمانية
stretching  

إلى ( كادر في الثانية ُٔ)تقنية تحٌكؿ فيمـ مصكر بسرعات كاميرا صامتة 
كج كذلؾ بكاسطة طابعة بصرية تقـك بطبع مزد( كادر في الثانية ِْ)السرعة الحديثة 

.  لكؿ كادر مف ككادر صكر الفيمـ
strike  

( ِ)يفكؾ قطع ديككر مكقع التصكير بعد إنجاز تصكير كؿ المشاىد؛ ( ُ)
.  ينسخ طبعة فيمـ مف النيجاتيؼ

strobe,  strobing  

الكميض السريع الميٍحدىث بكاسطة مصباح الضكء النابض أك ضكء دٌكار ( ُ)
أصبح ىذا . يبة المتقطعة لؤلجساـ المتحركةمتقطع مف أجؿ تكليد أثر الحركة الغر

المؤثر البصرم كميشيو في مشاىد المراقص في أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ كاألفبلـ النفسية 
أثر يمكف أف يحدث أثناء عرض الفيمـ ( ِ)في أكاخر السبعينيات كبداية الثمانينيات؛ 

ة بدالن مف ظيكرىا حيف تبدك األجساـ ككأنيا ترتج أك تتحرؾ بشكؿ أخرؽ عمى الشاش
بشكؿ انسيابي عادم، كالسبب الرئيس كراء ىذا الشذكذ البصرم ىك لقطة تدكير 

.   ضمف شبكية العيف" استمرارية البصر"بانكرامية منفذة بشكؿ سريع تنقطع فيو ظاىرة 
Stroboscope  

شكؿ سبؽ السينما ظير في بكاكير القرف التاسع عشر ": الستركبكسككب"
" الفيناكيستسككب"ك( Zoetrope" )الزكيتركب"لمبدأ يشبو مف حيث ا

(phenakistiscope) يشبو تمؾ األجيزة المستميىمىة في " الستركبكسككب"، بمعنى أف
عاـ " استمرارية البصر"كاكتشافو لظاىرة ( ركجيو)ابتكارىا مف الكتاب الذم ألفو 

-ُِٕٗ( )سايمكف ستامبفر)الدكتكر " الستركبكسككب"ابتكر جياز . ُِْٖ
، كىك بركفيسكر مف فيينا كحصؿ عمى براءة اختراع لؤلقراص (ُْٖٔ

. ُّّٖأيار  ٕفي " الستركبكسككبية"
structural film  
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مصطمح ييستعمؿ أحيانان مع نكع معيف مف األفبلـ الطميعية أك : الفيمـ التركيبي
( ُٕٔٗ"  )طكؿ المكجة"كلعؿ فيمـ (. األمريكية عمى كجو الخصكص)التجريبية 
شير نمكذج عف األفبلـ التركيبية حيث يتألؼ ذلؾ الفيمـ أييعٌد ( مايكؿ سنك)لممخرج 

، فإف األفبلـ التركيبية ىي (سنك)ككما يشير فيمـ المخرج . مف لقطة زكـك كاحدة فقط
أفبلـ غير تمثيمية كغير ركائية كينصب اىتماميا عمى العناصر الرئيسة لمرؤية 

ركيزىا عمى المكاضيع االعتيادية المألكفة في صناعة كتكنكلكجيا السينما أكثر مف ت
كقد نشر المعيد السينمائي البريطاني كتابان حكؿ ىذا المكضكع بعنكاف . السينما

ييقاؿ بأف الكاتب األمريكي كنصير (. ُٕٔٗ" )مقتطفات مختارة مف األفبلـ التركيبية"
عاـ " فيمـ التركيبياؿ"ىك الذم صاغ مصطمح ( آدمز سيتني. بي)السينما الطميعية 

ُٗٔٗ .
student film  

فيمـ ذك ميزانية منخفضة كيككف عادة فيممان قصيران يصنعو : فيمـ طمبة السينما
طبلب السينما كجزء مف منياجيـ الدراسي، كغالبان ما تككف ىذه األفبلـ أطركحات أك 

. مشاريع تخرج
studio  

الرئيسية في صناعة  المكقع الذم تػينفذ فيو كؿ النكاحي( ُ: )استكديك
تسجيؿ التي يجرم فييا التصكير، باإلضافة اؿاألفبلـ كيتألؼ عادة مف قاعات 

أية مؤسسة  كبيرة تعنى ( ِ)الخ؛ .. إلى مكاتب كغرؼ مكنتاج كمطعـ صغير 
نتاجيا كتكزيعيا كاف ىذا المصطمح يعني أصبلن ببساطة . بتظيير األفبلـ كا 

استكديكىات مغطاة مزكدة بسقكؼ . "الـالغرفة التي يجرم فييا تصكير األؼ
لكنيا بالكاد .. زجاجية  خاصة باىظة الثمف مف أجؿ العمؿ في ضكء النيار 

مف كتاب ." حققت األرباح التجارية التي كسبتيا شركة الكينماتكغراؼ أكؿ األمر
ثـ اكتسب مصطمح (. بينيت. إف. سي)بقمـ ( ُُُٗ" )دليؿ التصكير السينمائي"
استكديكىات ىكليككد تنتقؿ إلى . "عناه الحالي في بداية العشرينياتـ" استكديك"

 ُٓفي " فارايتي"عنكاف إحدل المقاالت المنشكرة في مجمة  " –مكاقع أقؿ كمفة
. ُِّٗتشريف األكؿ 

: studio picture: ، تجدر اإلشارة إلىstudioمف المصطمحات المركبة مع كممة 
(: يكدنظاـ االستي ) studio systemؿ االستكديك؛ فيمـ مصكر بالكامؿ داخؿ قاعات تسجي
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سيطرت . الطريقة الصناعية لئلنتاج كالتكزيع التي تشبو أسمكب معامؿ التصنيع العادية
. ية أكائؿ الخمسينياتاكلغ َُِٗىذه الطريقة عمى أسمكب العمؿ في ىكليككد مف 

ئية كأساليب صنع لبلطبلع عمى تاريخ مفصؿ ليذا المنيج كنتائجو عمى األشكاؿ الركا
أسمكب الفيمـ كطريقة اإلنتاج لغاية : سينما ىكليككد الكبلسيكية"األفبلـ، راجع كتاب 

ىناؾ العديد مف (. تكمبسكف)ك( ستيغر)ك( بكردكيؿ) ( –ُٖٓٗ" )َُٔٗ
كىي مصطمحات تفسر نفسيا بنفسيا " استكديك"المصطمحات األخرل المرتبطة بكممة 

( مدير االستكديك) studio managerك ( إضاءة االستكديك) studio lightingان، مثؿ بتقرم
، كىك خزاف ماء ضخـ تصكر عميو مشاىد البحار (خزاف االستكديك) studio tankك 

. كاألنيار
Studio des Ursulines و Studio 28 

اثناف مف أشير دكر الفف الباريسية ":  ِٖاستكديك "ك " استكديك ديز أكرسكليف"
ازدىرا في العشرينيات كاستضافا "( فيك ككلكمبيير"دار فف ثالثة باسـ كىناؾ )األكلى 

( َُّٗ" )العصر الذىبي"كفيمـ ( ُِٖٗ" )كمب أندلسي"العركض األكلية لفيمـ 
. في تمؾ الفترة ةكغيرىما مف األفبلـ الرائعة الصادر

stunt ( وأحياناًا gag) 

السينمائي أثناء الممثؿ البديؿ المجازؼ الذم يحؿ مكاف النجـ : المجازؼ
تصكير المشاىد التي تنطكم عمى خطكرة بالغة أك حركات كأعماؿ فذة كاستثنائية 

مع أف قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية يشير إلى أف أصؿ كممة . في طبيعتيا
stunt  غير معركؼ بالضبط، لكف يبدك بأف أكؿ مف استعمميا ىـ المشارككف في

ريبان، حيث ؽفي نياية القرف التاسع عشر تبعض األلعاب الرياضية الجامعية 
، ثـ سرعاف ما "عمؿ بطكلي فذ يتطمب بالبراعة أك القكة الجسدية"حممت معنى 

( جكف باكستر)مف المثير لبلىتماـ أف . اقتبس الطياركف األكائؿ ىذا المصطمح
(. ُّٕٗ" )المجازفكف"أعٌد دراسة ممتعة عف ىذه المينة في كتاب حمؿ عنكاف 

subjective camera 

أسمكب في التصكير يكحي بأف جميكر المشاىديف يتفرجكف عمى الحدث 
الذم يظير عمى الشاشة مف خبلؿ عيني شخصية معينة في الفيمـ، كعادة يينفػٌذ 

قد يككف ىذا المصطمح . ىذا األسمكب التصكيرم بكاسطة الكاميرا المحمكلة باليد
لقطة مصكرة مف كجية نظر ) point-of-viewمرادفان في بعض النكاحي لمصطمح 



 -443- 

إال أف المقطة الشخصية يمكف أف تظير مشكىة (. إحدل الشخصيات في الفيمـ
لئليحاء بذىاب عقؿ إحدل شخصيات الفيمـ نتيجة تعاطي المسكرات أك 

المخدرات أك المعاناة مف انييار عصبي أك اليمكسة أك المٌس الشيطاني أك 
. التمبس باألركاح الشريرة

subliminal shot 

لقطة تستغرؽ أقؿ مف ثانية كاحدة تقريبان كتستعمؿ في أغمب : لقطة خاطفة
فعمى سبيؿ المثاؿ نجد في فيمـ الرعب . األحياف مف أجؿ تنبيو أك إرباؾ المشاىديف

عشكائية خاطفة حمراء ( لقطات)كمضات ( تكب ىككبر)لممخرج ( ُٓٗٗ" )المشػكِّه"
ق عمى نحك فظيع ال يستطيع اإلنساف السميـ المكف لتكليد الشعكر بكجكد جسد مشكَّ 

. تحمؿ النظر إليو
subtitles 

الترجمة المطبكعة التي تظير في أسفؿ الشاشة عند عرض األفبلـ األجنبية 
.  بدكف تنفيذ الدكببلج الصكتي عمييا

subtractive process 

لكف كالتي التقنية الرئيسية المستعممة في التصكير الضكئي الـ: العممية الطارحة
.  أصبحت اآلف تقنية متعارؼ عمييا عالميان 

sun gun, sungun 

. مصباح صغير ييحمؿ باليد ذك تكىج شديد
Super - 8,  super - 8mm 

تستعمؿ ىذه . ممـ كىي أصغر عيار تجارم متكفر حتى اآلف ٖأفبلـ تصكير 
. ألفبلـ الطميعيكفاألفبلـ في تصكير الفيديك المنزلي كأحيانان يحبذ استعماليا صانعك ا

كاف مكلعان باستعماؿ ىذا العيار مف ( ديريؾ جارماف)مف المعركؼ بأف المخرج الراحؿ 
أفبلـ التصكير كصنع بكاسطتيا عددان مف األفبلـ الرائعة إال أنو كاف يمجأ أحيانان إلى 

. ممـ ألسباب تتعمؽ بالعرض عمى شاشة السينما ّٓممـ أك  ُٔنقؿ النتائج إلى أفبلـ 
" ألدكمكفار يكتب عف ألدكمكفار"في كتابو ( ألبرتك ألدكمكفار)يذكر المخرج اإلسباني ك
ممـ في  ٖبأنو اعتمد عمى أفبلـ سكبر ( ُٓٗٗ( )شتراكس)مف إعداد كتحرير  –

تصكير أعمالو المبكرة التي عرضت في ميرجانات برشمكنة، مشيران إلى انسجاـ 
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نظران لمبعد الركائي المتماسؾ الذم يمنحو الجميكر مع أسمكب التصكير بيذه األفبلـ 
لكف العديد مف الباحثيف السينمائييف أفرغكا نظرة . ىذا العيار مف األفبلـبالتصكير 

ممـ يجب أف تتناكؿ المفاىيـ  ٖمف محتكاىا العتقادىـ بأف سينما سكبر ( ألمكدكفار)
. حصران 

superimpose 

عض بيدؼ إحداث صكرة يطبع أك يصكر صكرتيف أك أكثر فكؽ بعضيا الب
. مركبة

Superscope  

عريضة لـ ييكتب ليا االستمرارية لفترة طكيمة  شاشةطريقة ": سكبرسككب"
. ككانت متبعة في الخمسينيات

Super - 16 

ممـ تستطيع إحداث صكر أكبر مما تنتجو األنكاع  ُٔنكع مف أفبلـ تصكير 
يمكف استعماؿ ىذا (. 1.66:1حيث تصؿ نسبة عرض الصكرة إلى ارتفاعيا )العادية 

العيار في تصكير األفبلـ الركائية ذات الميزانية المنخفضة كمف ثـ تكبيرىا إلى عيار 
. ممـ مف أجؿ العرض عمى الشاشة ّٓ

supporting role 

دكر ثانكم بالمقارنة مع األدكار الرئيسية في ( كما في المسرح: )دكر ثانكم
ظيكر ، كما يعٌد أكثر أىمية مف ألدكار الصغيرةالفيمـ لكف ىذا الدكر يعٌد أىـ مف ا
. الممثميف المعركفيف في أدكار قصيرة

surrealism  

أك ( حيكاف الميكظ)قد يبدك األمر مثيران لبلىتماـ إذا كتبنا : السريالية
كمف ثـ انتقمنا إلى المدخؿ التالي، كلكف دعكنا نستيؿ ىذا الشرح ( مكزة)

في الكقت الذم كنا نطكر فيو (: "كلتفيميب سكب)بالرجكع إلى كممات 
كىذا يعني بأف الجيؿ األكؿ مف ". السريالية، تكشػٌفت لنا عظمة السينما

السريالييف عشقكا السينما كأحبكىا لمحظاتيا العبثية كمنطقيا الذم يشبو األحبلـ 
بدالن مف اإلشادة بنكاحييا الجمالية كما فعؿ كحداثة السينما أعجبتيـ أكثر مما 

أف ( آراغكف)ك( سكبكلت)ك( بريتكف)فقد اعتاد كؿ مف . ـ مف المفكريفغيره
" استغبلؿ إيميف"ييرعكا لمشاىدة المسمسبلت السينمائية األمريكية، كمسمسؿ 
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أك أم فيمـ ( فكيبلرد)لممخرج " مصاصي الدماء"أك مسمسؿ " مخاطر بكليف"ك
أيضان في ، كحيث اعتادكا الجمكس (شابمف)أك ( كيتكف)ككميدم مف بطكلة 

كىذه عادة تكررت  –الصؼ األكؿ مف صالة السينما يشاىدكف بنيـ ىذه األفبلـ 
لقد استكعبنا آخر (: "سكبكلت) ."دفاتر السينما"الحقان دكف إدراؾ مف قبؿ نقاد 

نما عػىمػـى مف أ الـ الحياة عاألمر بأف السينما ليست مجرد لعبة متكاممة كا 
مجمكعة مف السريالييف شقت طريقيا إلى كال غرك أف جيكد ىذه اؿ." الرائعة

إف العبلقة بيف السريالية كالسينما مكضكع . أعماؿ سريالية تػيعرض عمى الشاشة
. لكف ىذا قمما يحدث بالفعؿ. عظيـ يحتاج إلى بحث مطكؿ في كتاب مستقؿ

السريالية "فمف المؤلفات القميمة التي تناكلت ىذا المكضكع بإسياب ىناؾ كتاب 
كمف خبلؿ مراجعة مكجزة لؤلفبلـ (.  آدك كيرك)بقمـ ( ُّٓٗ" )افي السينـ

دىفة"السريالية، البد مف اإلشارة إلى فيمـ  لممخرج ( ُِٖٗ" )القديس كالصى
؛ فيمـ (بريتكف)، مع أف ىذا الفيمـ كاجو الرفض مف قبؿ (جيراميف دكالؾ)
لـ ، مع أف ىذا الفي(رينيو كمير)مف إخراج ( ُِْٗ" )الفاصؿ المكسيقي"

ؼ عادة كعمؿ يتبع النمط المتكحش القريب مف السريالية أك باألحرل  الذم يكصى
العكدة إلى "؛ فيمـ "الدادائية"سبؽ ظيكر السريالية نفسيا، كالمقصكد بذلؾ 

فردناند )لػ ( ُِْٗ" )الباليو الميكانيكية"؛ فيمـ (ماف رام)لػ ( ُِْٗ" )الصكاب
( َُّٗ" )العصر الذىبي"ك ( ُِٖٗ" )كمب أندلسي"؛ (دادلي مكرفي)ك( ليجير

حازا عمى مباركة السريالييف المتحمسيف ( ؿمبنكك)كىما فيمماف مف إخراج 
بقكة لسريالية الذم يناصر االكحيد  مظؿ المخرج الرئيس( بنككيؿ)السيما أف 

لكف السريالية تركت أثران عميقان . حتى بعد تفكؾ الحركة السريالية كتضاؤليا
ير مف األفبلـ التي ظيرت فيما بعد مع أف عددان منيا ظير كجميان عمى جزء كب

بأشكاؿ منحمة البد أنيا كانت ستثير نفكر مؤسسي الحركة لك كتب ليـ البقاء 
في تعميؽ ( أبكلينير)صاغيا  sur-realismeأك  surréalismeكممة . لمشاىدتيا
" باراد" في مجمة( دياجيميؼ –بيكاسك  –ساتي )لفريؽ " ليكمسيمسيكر"ظير قبؿ 

ىذا المصطمح مف أجؿ ( أندريو بريتكف)ثـ نقؿ . ُُٕٗأيار  ُُالصادرة في 
تمقائية فنية "، حيث عرؼ السريالية بأنيا ُِْٗالمنشكر عاـ " بياف السريالية"

خارقة لمطبيعة بشكؿ محض، كىذا ما تعٌبر عنو السريالية شفييان أك خطيان أك 
لبلطبلع عمى مقتطفات مختارة ." سميمةبأية كسيمة أخرل ألنيا طريقة العقؿ اؿ

إعداد كتحرير  " –الظٌؿ كظمػٌو"مف الكتابات السريالية الرائعة عف السينما، راجع 
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كلبلطبلع عمى مبلحظات . المعيد السينمائي البريطاني ( –بكؿ ىامكند)
لػ " آثار أحمر الشفاه"كتعميقات مثيرة لمفضكؿ عمى الدادائية كالسينما، راجع 

(. ارككسغريؿ ـ)
surround sound 

تقنية تستعمؿ في صاالت السينما المزكدة بالمعدات عمى : الصكت المحيط
تعتمد ىذه التقنية عمى تمرير أجزاء مف المسار الصكتي مف خبلؿ . أكمؿ كجو

مكبرات صكت تكضع عمى جانب جميكر المشاىديف كخمفيـ، مما يكلد اإلحساس 
.  دث الذم يراه عمى الشاشةالسمعي ككأف المتفرج مكجكد كسط الح

swashbuckler  

نكع مف أفبلـ المغامرات التي تدكر أحداثيا عادة في حقبة تاريخية سابقة 
كتحتكم عمى قدر كاؼ مف ركح الفكاىة، باإلضافة إلى بطؿ ركمانسي قكم البنية، 

كمف النماذج التي ظيرت مؤخران عف ىذا النمط (. إيركؿ فميف)كالممثؿ المعركؼ 
مع أف  " –الفرساف الثبلثة"فبلـ المغامرات التاريخية، تجدر اإلشارة إلى فيمـ مف أ

ركب "كفيمـ  –ىؤالء الفرساف ال يتمتعكف بركح الدعابة التي يتمتع بيا أسبلفيـ 
ميؿ )لػ ( ُٓٗٗ" )قمب شجاع"كفيمـ ( مايكؿ كاتكف جكنز)لػ ( ُٓٗٗ" )ركم

ص يصدر جمبة عالية في حاؿ شخ"تعني حرفيان  swashbucklerكممة (. غيبسكف
". شخص كحشي؛ متبجح"، لكف معناىا األصمي ىك "ضرب درع خصمو بالسيؼ

sweetening 

.  عممية إضافة مكسيقى أك أصكات جديدة عمى مسار صكتي مكجكد أصبلن 
swing gang 

في ( مف أجؿ التصكير الميمي طكاؿ اليـك)فريؽ اإلنتاج الذم يعمؿ ليبلن 
عداده لمتصكير أك لتفكيؾ قطع الديككر بعد إنجاز مكقع التصكير لتجيي زه كا 

. التصكير بالكامؿ
swish pan 

( zip panانظر . )حركة تدكير بانكرامية سريعة جدان 
switch back 
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عكدة ) flashbackمرادؼ لػ  –كلكف قميؿ االستعماؿ  –مصطمح آخر ( ُ)
االنتقاؿ إلى حدث العكدة إلى الحدث األصمي بعد ( ِ)؛ (سريعة لذكريات الماضي

. آخر مكاز
Symbolism  

الحركة "في دراستو حكؿ ( فيميب جكلياف)يشير المؤرخ الفني : الرمزية
في أكاخر القرف التاسع عشر ضمف كتابو " حركة الشعر الرمزم"ك" الرمزية

إلى أف مجمكعة الصكر المركعة كالغرائبية التي ابتدعيا " الحالمكف الرمزيكف"
( فيميشف ركس)ك( فرانز فكف ستاؾ)ك( غكستاؼ مكرك)اؿ بعض الرساميف أمث

لـ تندثر مع اندثار الحركة الرمزية كأفكؿ القرف التاسع عشر، ( جيف ديمفيؿ)ك
نما ىاجرت إلى السينما كاستكطنت فييا، السيما في بعض األفبلـ كفيمـ  كا 

الن قائ( فيميب جكلياف)كيضيؼ ". نكسفيراتك"الذم حمؿ عنكاف ( مكرناك)المخرج 
بأف السينما قد أعطت العالـ الذم تتزايد فيو المكننة يكمان بعد يـك تمؾ الصكر 

( جكلياف)يبدك بأف مبلحظة . التي حممت بيا الرمزية منذ ثبلثيف عامان مضت
في مقالة نشرت عاـ ( مكسيـ غكركي) –كلك جزئيان  –قد تكقعيا مف قبؿ 

ينبغي أف أكضح كمماتي كلكف .. كنت في األمس في مممكة الظبلؿ : "ُٖٔٗ
خشية اتيامي بالرمزية أك الجنكف بأني كنت في مقيى أكمكنت كشاىدت 

المقطع مقتبس  " –سينماتكغراؼ الصكر المتحركة التي ابتكرىا األشقاء لكميير
. ُِْالصفحة  " –اآللة األخيرة"مف كتاب ( إياف كريستي)عف طريؽ 

sync 
التزامف المضبكط ) synchronisationاختصار متعارؼ عميو عالميان لمصطمح 

كخير مثاؿ عمى . synchقمما ييشار إلى ىذا المصطمح بتيجئة  ( -لمصكت مع الصكرة
عندما ال ( out of synch)أف الفيمـ يعاني مف خمؿ في تزامف الصكت مع الصكرة 

كممة . تتطابؽ الكممات المسجمة عمى المسار الصكتي مع حركة شفاه الممثؿ
synchronisation  مشتقة مف المغة البلتينية الحديثةsynchronismus  كاليكنانية
synchronismus  . ظير المصطمحsynchronism (التزامف ) مع أشكالو المتنكعة في

المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف السادس عشر، كيستشيد قامكس أكسفكرد لمغة 
ىؿ يكجد : "ُٖٖٓاريخو إلى يعكد بت synchronisationاإلنكميزية بمثاؿ عف ذكر كممة 

 " ؟..تكافؽ كتزامف أفضؿ بيف نبكءة إلياس كىذا النص 
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: مف أىـ المصطمحات المركبة مع ىذا المصطمح، تجدر اإلشارة إلى
synchroniser (المزاًمف :) اآللة التي تتيح لممكنتير كضع الصكت كالصكرة في حالة

ـ متزامف مع ما يقابمو مف تسجيؿ صكتي لمفيؿ( آ: )synchronous soundتزامف؛ 
 Sync. الصكت المسجؿ بالتزامف مع الفيمـ الذم يمٌر عبر الكاميرا( ب) ؛الصكر

mark  : العبلمة التي يٍحًدثيا المكنتير عمى شريط الفيمـ لمساعدتو في تراصؼ
الصكت مع الصكرة أثناء تنفيذ المكنتاج، أك مف أجؿ مساعدة الفني المسؤكؿ عف 

ض كي يؤدم الكظيفة ذاتيا في تزامف الصكت مع الصكرة أثناء تشغيؿ جياز العر
نبضة كيربائية تكلدىا الكاميرا كترسميا إلى شريط تسجيؿ : sync pulseالعرض؛ 

كعند تحكيؿ شريط الصكت . الصكت عمى مسار صكتي مكاز لمتسجيؿ األصمي
ة إلى فيمـ ممغنط، تحافظ ىذه النبضة الكيربائية عمى تشغيؿ الصكت بالسرع

.  المناسبة
synopsis 

ممخص مكجز عف الفيمـ يقدَّـ عادة إلى المنتج مف أجؿ اقتراح : ممخص الفيمـ
. مشركع سينمائي محتمؿ

synthespian  

تعكد حقكؽ . االسـ التجارم لممثؿ مصنكع بالكامؿ مف الصكر الرقمية
ل تأليؼ فمد". شركة كبليزر فالتشاؾ اإلنشائية"ممكية ىذه العبلمة التجارية إلى 

لـ يكف ىناؾ سكل بضعة ممثميف ميٍحدىثيف بالصكر ( ُٕٗٗآب )ىذا الكتاب 
، حيث اضطر األمر "عربات الشرؽ"ك" الغراب"الرقمية ظيركا في أفبلـ مثؿ 

لمرجكع إلى مصادر الصكر المكلػَّدة بكاسطة الككمبيكتر عندما تكفي بطبل الفيمميف 
ىناؾ إشاعات تفيد بأف . لة اإلنتاجفي منتصؼ مرح( جكف كاندم)ك( براندكف لي)
كغيرىما سيبعثكف مف قبكرىـ بكاسطة تقنية الصكر ( بركس لي)ك( مارليف مكنرك)
تجسد "عف نيتو لصنع فميـ بعنكاف ( جيمس كاميركف)كقد أعمف المخرج  ،رقميةؿا

سيظير بعض الممثميف الراحميف كذلؾ بإعادة ظيكرىـ عمى الشاشة عف " اآللية
رسـ جدارم بمميكف "بعنكاف ( جكناثاف ركمني)راجع مقالة . لرقميةطريؽ الصكر ا

" شكرت أكردرز"المنشكر في مجمة " مبلحظات مف ميداف الصكر الرقمية: دكالر
(ُٕٗٗ .)

synthetic sound  

29م –السينما الناطقة   
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أصكات ميٍحدىثة بكاسطة جياز تكليد األصكات : األصكات اإللكتركنية
ة بعكس األصكات المسجمة مف مصدر االصطناعية أك غيره مف الكسائؿ اإللكتركني

تستخدـ ىذه األصكات االصطناعية اإللكتركنية في أغمب األحياف في أفبلـ . حقيقي
 .الخياؿ العممي كأفبلـ الرعب أك غيرىا مف األفبلـ المشابية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T- core 

. جسـ ببلستيكي صغير مدكر ييمؼ عميو شريط الفيمـ
t - sop 

الرقـ المكجكد عمى العدسة لئلشارة إلى ) f-stopيشبو  –نيان قياس محسكب إلكترك
مدل فتحة العدسة كبالتالي إلى كمية الضكء البلـز لعبكر العدسة إلى فيمـ التصكير غير 

بر عدسة معينة إلى عً كمية الضكء التي تمٌر  –لكنو أكثر تفصيبلن كدقة ( المعٌرض لمضكء
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في المقطع األكؿ مف (   t)حرؼ . التصكير الخاـأف تصؿ إلى نقطة التبئير في شريط فيمـ 
 t-stopمف الناحية العممية، فإف الفرؽ بيف (. بث) transmissionىذا المصطمح يقـك مقاـ كممة 

يكاد يككف ضئيؿ نسبيان في العدسات الحديثة، كلكف ينبغي األخذ بعيف االعتبار  f-stopك 
. قديمةالفرؽ بيف القياسيف عند استعماؿ معدات تصكير 

table editing machine, tabletop editing machine 

مصمـ عمى شكؿ منضدة " كيـ"أك " ستينباؾ"أية آلة أك جياز مكنتاج، كجياز 
 –مزكدة بأقراص دكارة مثبتة أفقيان عمى سطح الجياز بعكس أجيزة المكنتاج العمكدية 

جياز ) flat-bed editing machineكما ييعٌد ىذا المصطمح مرادفان لمصطمح . كالمفيكال
(. مكنتاج مسطح

tachometer 

 tachometreالكممة مشتقة مف . العيار الذم يبيف سرعة الكاميرا": التاككميتر"
بدأ استعماؿ تقنية (. سرعة خاطفة) tachosبالفرنسية كالمشتقة أصبلن مف اليكنانية مف 

. عشر في المغة اإلنكميزية في أكاخر القرف التاسع" التاككميتر"
tail 

اسـ جياز العرض المكجكد ضمف الطابعة :  tailgate: نياية بكرة الفيمـ
بكرة فيمـ تككف نياية شريطو بارزة خارج البكرة قبؿ لؼ شريط :  tail-outالبصرية؛ 

قسـ الكبلكيت الذم يبيف نياية :  tail slate؛ head-outعكس ىذا المصطمح ىك )الفيمـ 
. لقطة مصكرة دكف انقطاع

take 

لقطة تصكر حدثان  مستمران دكف انقطاع، ككؿ لقطة تصكر حدثان معينان ( ُ)
نتيجة التصكير بيذه الطريقة، ( ِ)؛ retakeبعد االنتياء مف المقطة األكلى تدعى 

يشير قامكس أكسفكرد لمغة . كالمقصكد بذلؾ لقطة كاحدة مستمرة ال انقطاع فييا
مكس بمثاؿ االتي يستشيد الؽ –ليذه الكممة  ةاإلنكميزية إلى أف المعاني السينمائي

مشتقة   –ُُٕٗشباط  ِٓعنيا كرد ألكؿ مرة في صحيفة نيكيكرؾ تايمز بتاريخ 
درج في المغة " يحصؿ عمى نتيجة مف خبلؿ رسميا"جميعيا مف معنى قديـ 

فترة زمنية ( take)تستغرؽ المقطة المستمرة . اإلنكميزية منذ أكائؿ القرف السابع عشر
تصؿ إلى عشر دقائؽ، كىك الكقت الذم تستغرقو بكرة الفيمـ لممركر عبر قد 

مع أنو مف الناحية العممية تكاد تككف المقطات المستمرة  –الكاميرا بالسرعة العادية 
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أما أبرز االستثناءات ليذه الحالة . بيذا الطكؿ نادرة خارج نطاؽ السينما الطميعية
الذم يكلد االنطباع بأنو فيمـ مصكر ( ُْٖٗ" )الحبؿ( "ىيتشككؾ)نجده في فيمـ 

دكف أم قطع مكنتاجي بعد انقضاء الدقائؽ األكلى مف بداية الفيمـ؛ أك لقطات 
فيممو ( ركبرت ألتماف)المتابعة التي تصكر أداء لحف مكسيقي كالذم يفتتح بو 

يتـ تمييز كؿ لقطة مستمرة عف المقطات البلحقة أك السابقة باستعماؿ ". البلعب"
تشير إلى تصكير حدث ما مف أحداث الفيمـ  .. That’s a takeأما عبارة . لكبلكيتا

: نذكر takeمف المصطمحات المرتبطة بكممة . كاف ناجحان كمرضيان بالنسبة لممخرج
take board  : مصطمح آخر بديؿ لػclapboard (الكبلكيت) ؛take number  : األرقاـ

ز بيف المقطات المستمرة المختمفة أثناء التي تكتب عمى لكح الكبلكيت لمتميي
 .المكنتاج

Take - up, take - up reel, take - up spool 

لذلؾ فإف . البكرة التي تستقبؿ الفيمـ بعد تمقيمو داخؿ الكاميرا أك جياز العرض
بكرة ) feed spoolىك النظير لمصطمح  take-up spoolأك  take-up reelمصطمح 

كفي مخزف أك حاكية  take-up plateكنتاج، فإف األداة المماثمة ىي أما في الـ(. التمقيـ
(. حجرة تمقي أك تمقيـ الفيمـ) take-up chamberاألفبلـ الممحقة بالكاميرا تسمى 

taking lens 

مف العدسات المركبة عمى برج الكاميرا ينبغي  أممصطمح ييستعمؿ لتحديد 
. معينةاستخداميا أك التي استخدمت في تصكير لقطة 

talent 

مصطمح عاـ يشير إلى جميع الممثميف كالعازفيف كغيرىـ مف المكاىب : مكىبة
كما يمكف ليذه المكاىب أف تضـ في صفكفيا الكبلب . المأجكرة لمعمؿ في فيمـ معيف

 talentككالة تكظيؼ المكاىب؛ :  Talent agency. كالجياد كغيرىا مف الحيكانات الممثمة

scout  :كاىبمستكشؼ الـ .
talkies 

مصطمح عامي قمما ييستعمؿ في كقتنا الحاضر باستثناء المؤلفات : األفبلـ الناطقة
التاريخية عف السينما يشير إلى األفبلـ األكلى التي استخدمت الصكت بعد السينما 

كانت ىناؾ نبكءة عف األفبلـ ( قمعة الكارباثييف)في إحدل ركايات جكؿ فيرف . "الصامتة
الذم البد ( لكرد بيرنرز)بقمـ ( ُّْٗ" )الطفكلة األكلى"مف كتاب  (." –talkies)الناطقة 
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التي  -أنو كاف سيضيؼ عمى قكلو بأف ليس مجرد الفكرة سبقت ظاىرة األفبلـ الناطقة 
فحسب، بؿ إف  " -مطرب الجاز"، كىك العاـ الذم ظير فيو فيمـ ُِٕٗيعكد تاريخيا إلى 

إف األفبلـ الناطقة التي تحظى بشعبية كاسعة اآلف . "لفعؿسبقت ا( talkies)الكممة ذاتيا 
نشرة المؤلفيف "مف  (" –talkies)ستفقد حرارتيا كمتعتيا بالمقارنة مع األفبلـ الناطقة 

كما يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بمثاؿ عف السينما . ُُّٗآذار  ٗ، "كالكتػٌاب
ديمي "في الصحيفة اليكمية  ُُِٗكرد عاـ ( ريافكتك)الناطقة باقتباس منقكؿ عف الممكة 

، مع أف معظـ المراجع السينمائية تغفؿ عف ذكر ىذه التكاريخ كتكتفي باإلشارة "ككلكنيست
فقد استعمؿ ( أكدف. إتش. دبميك)أما . فقط إلى كجكد تجارب أجريت لمدة عقديف مف الزمف

!" انظر أييا الغريب"كتابو ليشير بيا إلى صاالت السينما في  talkie-housesعبارة 
(ُّٗٔ .)

talking heads 

لقطات مؤلفة ببساطة مف شخص مصكر بمقطة مقربة أك لقطة : الرؤكس الناطقة
قريبة متكسطة البعد يتحدث مباشرة إلى الكاميرا أك إلى شخص آخر ال تظير صكرتو عمى 

كالبرامج اإلخبارية الشاشة، كىك أسمكب متعارؼ عميو في األفبلـ التسجيمية التمفزيكنية 
إلحداث أثر مقصكد كأنو فيمـ تسجيمي ( آ) :كيستعمؿ أيضان في األفبلـ الركائية الطكيمة إما

" قبمة الفراشة( "مايكؿ كينتر بكتـك)عمى سبيؿ المثاؿ فيمـ المخرج  –أك فيمـ شبو تسجيمي 
ة مف أجؿ تتكرر فيو لقطات باألبيض كاألسكد لرأس يتحدث إلى الكاميرا مباشر( ُٓٗٗ)

( ج)أك  ؛لغرض درامي آخر( ب)أك  ؛تصكير أداء شابة تنجرؼ إلى ارتكاب جريمة قتؿ
. ألف المخرج يعكزه اإللياـ لمتصكير بطريقة أكثر إبداعان 

tank 

خزاف ماء ضخـ مكجكد في األرض التابعة لبلستكديك يستعمؿ لئلحياء بمناظر 
لقطة تصكر خزاف :  tank shot..  األنيار كالبحار كالبحيرات كالمحيطات كالفيضانات

. الماء لؤلغراض سالفة الذكر
tape 

 audio tapeالشريط الممغنط المستعمؿ في تسجيؿ الصكت كييعرؼ تقنيان باسـ ( ُ)
الشريط ( ّ)؛ (شريط فيديك) videotapeاختصار شائع لمصطمح ( ِ)؛ (الشريط السمعي)

؛ "شريط الكصؿ"ضيا، كيدعى أيضان البلصؽ المستعمؿ في كصؿ الشرائط الفيممية مع بع
شريط ( ٓ)ك؛ مالفعؿ المستعمؿ في التسجيؿ الصكتي كالتصكير عمى شريط فيد( ْ)
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( ٔ)القياس المستعمؿ في قياس المسافة بيف عدسة الكاميرا كالجسـ المراد تصكيره؛ 
. يقيس المسافة بيف عدسة الكاميرا كالجسـ المراد تصكيره( كفعؿ)

اآللية التي تحرؾ شريط :  tape  :tape driveمع كممة المصطمحات المركبة 
النسبة :  tape speedالتسجيؿ عبر مسجؿ الصكت كمف ثـ إلى رأس الصكت؛  

القياسية التي يتحرؾ فييا الشريط عبر المسجمة أك آلية التشغيؿ لبلستماع إلى الصكت 
 tapeالكاحدة؛ بكصة في الثانية  ُٓك  ٓ,ٕالمسجؿ، كتتراكح ىذه النسبة عادة بيف 

splice  : كىي عممية معركفة أيضان )ربط قطعتيف مف شريط الفيمـ معان مف نيايتييما
، كذلؾ بكاسطة شريط الصؽ شفاؼ كأداة بسيطة "كصؿ النيايات" butt spliceباسـ 
(. كاصمة الشريط) tape splicerتدعى 

target 

كييستعمؿ لحجب  ستار لو شكؿ اليدؼ أك الدريئة التي ترمى عمييا السياـ،
شريحة مف ركاد السينما أك مشاىدم أفبلـ الفيديك الذيف :  Target audience. الضكء

. يأمؿ المخرج باستقطاب اىتماميـ
tearjerker 

اسـ عامي ساخر ألم فيمـ عاطفي جدان ييعزل : األفبلـ المحزنة المستدرة لمدمكع
مشاىديف دكف أف يستطيعكا السيطرة نجاحو التجارم لمقدرتو الكبيرة عمى استدرار دمكع اؿ

كفي الحقيقة ىناؾ ". المكف األرجكاني"ك" شركط المحبة"ك" قصة حب"عمى ذلؾ، مثؿ فيمـ 
حفنة مف األفبلـ المحزنة المستدرة لمدمكع التي نالت احترامان شعبيان كفنيان كبيران، كلكف مف 

ثاؿ، ضمف األفبلـ المحزنة ، عمى سبيؿ الـ"الئحة شندلر"غير اإلنصاؼ بمكاف إدراج فيمـ 
كتب مطكالن يدافع عف ىذا النمط مف ( جمبرت آدير)المستدرة لمدمكع مع أف الركائي كالناقد 

كاف ىذا المصطمح ينطبؽ باألصؿ عمى الكتب كالركايات . األفبلـ بنكع مف التيكـ
لمتحدة كالمسرحيات كاألغاني كاألشخاص كأحيانان األحداث أيضان، ثـ كصؿ إلى الكاليات ا

. في العشرينيات تقريبان 
teaser 

مقطع قصير ( ِ)مقطع قصير كمثير ييستعمؿ لشٌد انتباه المشاىديف؛ ( ُ)
كمثير كأحيانان يككف نسخة مبكرة عف المقاطع الدعائية لمفيمـ، كالمقطع المميػًـ الذم 

. عمى أف يحقؽ نجاحان منقطع النظير( ُٔٗٗ" )عيد االستقبلؿ"ساعد فيمـ 
technical adviser 
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اختصاصي في بعض المجاالت كالفيزياء كالعمـك الكراثية : المستشار الفني
أك شخص يتمتع بخبرة .. كالتاريخ الركماني كدراسة جمع القطع النقدية كالميداليات 

كأعماؿ ( الركديك)جيدة في بعض الحرؼ كالميف كرككب المكاشي غير المركضة 
باستئجار ىؤالء المستشاريف لمتأكد مف أف  يقـك صانعك األفبلـ. الشرطة كغيرىا

جراء معيف ستبدك حقيقية كمعقكلة كي تحظى إالتفاصيؿ المتعمقة بمكاف أك 
. بالمصداقية أماـ المتفرجيف أك لمتأكد مف أف حبكة الفيمـ معقكلة كمنطقية

Technicolor 

 –ـ الممكنة مع أف ىذا االسـ التجارم الذم يتعمؽ بطريقة معينة باألفبل": تكنيككلكر"
استطاع أف يترسخ بقكة في  –ىناؾ أربع طرائؽ مستعممة لؤلفبلـ الممكنة تحمؿ االسـ ذاتو 

يعٌد مرادفان ألم نكع مف أنكاع األفبلـ " تكنيككلكر"مخيمة الجميكر لدرجة أصبح فييا اسـ 
خمسينيات ذاتيا نادران ما تـ استخداميا منذ مطمع اؿ" تكنيككلكر"الممكنة، عممان بأف عممية 
. ُْٗٗاألرخص ثمنان كالتي جرل ابتكارىا عاـ " إيستماف ككلكر"عندما حمت مكانيا أفبلـ 

ككاف ىذا التطكير ضمف عمؿ مشترؾ بيف  ُُٓٗكنمكذج أكلي عاـ " تكنيككلكر"طػيكرت 
لمصكر " تكنيككلكر"المذاف أسسا شركة ( كالمكس. ىربرت تي)ك( ككمستكؾ. دانييؿ إؼ)

لؽ ىذا االسـ عمى الشركة عرفانان منيما لمكمية التي منحتيما درجة المتحركة كقد أط
" تكنيككلكر"إف البحث في تفاصيؿ تكنكلكجيا " معيد ماساشكسيتس لمتكنكلكجيا: "الدكتكراة

تحتاج إلى دراسة مستقمة بحد ذاتيا لكف نستطيع إيجاز تاريخ مراحميا الرئيسية األربع كما 
األكلى مكشكران يشطر الضكء الداخؿ إلييا إلى ( مستكؾكك)استعممت كاميرا ( ُ: )يمي

أما الصكرة الناتجة عف . العنصريف األحمر كاألخضر، باإلضافة إلى نسختيف مف النيجاتيؼ
ىذه العممية تعرض مف خبلؿ كاميرا ليا فتحتيف لمعدسة إحداىا مزكدة بمرشح أحمر بينما 

في فمكريدا ( جاكسكنفيؿ)لـ في منطقة قامت الشركة بصنع في. نية مزكدة بمرشح أخضراالث
كذلؾ " الخميج في المنتصؼ"بعنكاف  ُُٔٗعاـ  –حيث سطكع ضكء النيار يككف شديدان  –

كشركاه ( ككمستكؾ)تشجع ( ِ. )كي تستعرض الشركة إمكاناتيا في تطكير أفبلميا الممكنة
في تطكير نظاـ أكثر  بإمكانات نظاميـ الممكف األكؿ أكثر مف إنجازاتو فتابعكا المضي قدمان 

تعقيدان يستعمؿ المكشكر ذاتو في شطر شعاع الضكء، لكف تسجيؿ الصكر الحمراء 
كمف أشير األفبلـ . كالخضراء معان عمى بكرة فيمـ كاحد فقط أصبح ممكنان في النظاـ الجديد

( ُِٔٗ" )القرصاف األسكد"الجديدة ىك فيمـ " تكنيككلكر"الممكنة التي استعممت طريقة 
عممية نقؿ " تكنيككلكر"في نياية العشرينيات، طكرت ( ّ(. )دكغبلس فيربانكس)مخرج لؿ

المجمكعة األكلى : الصباغ أك الطباعة بكاسطة األصبغة باستعماؿ مجمكعتيف مف األفبلـ
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حساسة لمكجات طيؼ المكنيف األحمر كالبرتقالي، كالمجمكعة الثانية حساسة لمكجات طيؼ 
كبعد مركر عدة . ت الطبع باألصبغةاتتبعيا سمسمة مف عممي المكنيف األزرؽ كاألخضر
، جرت ميايئة ىذه العممية األساسية لنظاـ شريط ثبلثي ُِّٗسنكات، كبالتحديد عاـ 

فالنجاحات التي حققيا . مرضو كغني باأللكاف كيستعمؿ ثبلث مجمكعات مف النيجاتيؼ
، كىك أكؿ فيمـ (ركبف مامكلياف)لػ ( ُّٓٗ" )بيكي شارب"نظاـ الشريط الثبلثي تجمت في 

ذىب مع "ركائي طكيؿ كظؼ ىذه العممية الممكنة الجديدة في إنتاجو، كىناؾ أيضان فيمـ 
" مكنكباؾ تكنيككلكر"قامت الشركة في نياية المطاؼ بتطكير عممية ( ْ(. )ُّٗٗ" )الريح

جرل استخداـ  كقد. ممـ ّٓالتي تطمبت فيمـ تصكير كاحد يبلئـ استعماؿ أية كاميرا عيار 
خراج ( إيركؿ فميف)بطكلة " قاذفة القنابؿ االنقضاضية"فيمـ التصكير الممكف الجديد في فيمـ  كا 

أكجيا " مكنكباؾ تكنيككلكر"ثـ كصمت أفبلـ التصكير الجديدة (. ُُْٗ( )مايكؿ ككرتيز)
لى ع( ركبرت سكرتس)ـ ؿالذم حاز فيو مصكر الفي" مناجـ الممؾ سميماف"بفيمـ  َُٓٗعاـ 

. جائزة األكسكار كأحسف مصكر
Technirama  

كاستعممت في تصكير " تكنيككلكر"طريقة شاشة عريضة طكرتيا شركة ": تكنيراما"
اعتمدت ىذه الطريقة عمى إطار . األفبلـ مف منتصؼ الخمسينيات إلى منتصؼ الستينيات

المعركفة " كنتباراـ"ممـ ككانت تشبو بذلؾ طريقة شركة  ّٓصكرة مزدكج عمى فيمـ تصكير 
طريقة شاشة عريضة استمرت لفترة أطكؿ مف مثيبلتيا :  Techniscope". فيتسافيجف"باسـ 

" تكنيككلكر"في الفرع اإليطالي لشركة " التكنيسككب"جرل تطكير . ممـ ّٓكاستعممت أفبلـ 
ة عمى عممية اقتصادية في الطبع بدالن مف الطريؽ" تكنيسككب"في بداية الستينيات كاعتمدت 

. المكمفة باالعتماد عمى العدسة األنامكرفية
telecine (TC) 

( BBC)في ىيئة اإلذاعة البريطانية ( TK)ييختصر ىذا المصطمح أحيانان إلى 
يشير إلى  BBCضمف الػ  TCكذلؾ لتجنب اإلرباكات أك سكء الفيـ بما أف اختصار 

Television Center (انظر (. )مركز التمفزيكفkinescope .)نظمة المتنكعة التي األ
.  تستطيع نقؿ صكر الفيمـ عمى شريط فيديك أك بث ىذه الصكر كإشارات تمفزيكنية
telephoto lens 

عدسة تسمح لمكاميرا تصكير المشاىد البعيدة كما لك أنيا : عدسة مكبِّرة
بالنسبة لمشخص . قريبة جدان، كذلؾ بسبب الطكؿ البؤرم الممدد ليذه العدسة
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تستعمؿ ىذه . بمثابة تمسككب المصكر( telephoto lens)لعدسة المكبِّرة العادم تعٌد ا
العدسات عمى نطاؽ كاسع في الكاميرات التي تصكر األحداث الرياضية 

كاالحتفاالت كغيرىا مف النشاطات المشابية، كما تستعمؿ أيضان في أنكاع معينة 
ف مساكئ العدسة ـ. مف المقطات البعيدة في صناعة األفبلـ الركائية الطكيمة

الذم ( telephoto distortion" )تشكه العدسة المكبِّرة"المكبِّرة األثر المعركؼ باسـ 
يجعؿ المنظكر البعيد يبدك مسطحان مع أف بعض المخرجيف يستثمركف ىذا الشذكذ 

البصرم ألغراض درامية معينة كمنيا إظيار الممثؿ يعدك فجأة باتجاه الكاميرا 
يقترب منيا عمى اإلطبلؽ بسبب إحداث الشذكذ البصرم المذككر  لكنو يبدك بأنو ال
. بشكؿ مقصكد

television mask 

غبلؼ مكجكد ضمف معٌينة الكاميرا ييظيًػر أجزاء الصكر التي ستظؿ ضمف 
بمعنى آخر، فإف ىذا المصطمح يعد . مجاؿ الرؤية عند بث الفيمـ عمى التمفزيكف

التي تحكؿ دكف فقداف جزء مف صكرة الفيمـ ( األماف منطقة) safe-action areaمكازيان لػ 
. السينمائي لدل عرضو عمى التمفزيكف

tendency drive 

. طريقة ألطؼ كأكثر أمانان بديمة لتمرير الفيمـ عبر الكاميرا أك جياز العرض
تستعمؿ ىذه الطريقة مجمكعة مف البكرات الدكارة بدالن مف نظاـ المسننات كالثقكب، 

(. sprocketless drive" )بطريقة دفع الفيمـ بدكف مسننات"أحيانان  لذلؾ تسمى 
tenner 

. كاط ََََُضكء كشاؼ كبير لو مصباح باستطاعة 
Thaumatrope  

انتشرت في أسكاؽ إنكمترا في " استمرارية البصر"لعبة بسيطة تعتمد عمى ظاىرة 
. كج مف الخيكطتتألؼ ىذه المعبة مف قرص صغير كز. عشرينيات القرف التاسع عشر

عند تدكير ىذا القرص بكاسطة ىذيف الخيطيف، تدمج الصكر المرسكمة عمى جانبي 
. القرص لتصبح صكرة كاحدة مركبة

theater ( وأيياًا movie theater) 

إحدل المصطمحات األمريكية المتعارؼ عمييا لئلشارة إلى المبنى الذم : دار سينما
يشير إلى المسرح حيث تجرم  theaterفمصطمح أما في بريطانيا، . تعرض فيو األفبلـ
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لمداللة عمى دار أك صالة ( سينما) cinemaالعركض المسرحية، بينما تستعمؿ ببساطة كممة 
. كنكع مف المغة الرنانة( دار سينما) cinemaالسينما مع أف األمريكييف يستعممكف أحيانان كممة 

Theatrical distribution  :أما . دة إصدارىا كتكزيعيا عمى دكر السينماإصدار األفبلـ أك إعا
في بريطانيا فإف تكزيع الفيمـ عمى الصاالت لفترة كجيزة ىك العنصر الذم يحدد فيما إذا كاف 

مصطمح آخر :  theatrical documentaryالفيمـ ركائيان حقان أـ مجرد دراما تمفزيكنية مصكرة؛ 
نع بالدرجة : theatrical film؛ "تسجيميةالدراما اؿ"بديؿ كلكف قميؿ االستعماؿ لمصطمح  فيمـ صي

األكلى لمتكزيع كالعرض في دكر السينما بدالن مف بثو تمفزيكنيان أك إصداره مباشرة إلى سكؽ 
. أفبلـ الفيديك المحمي

Theatrograph 

ابتكره المخترع كصانع ( projector)شكؿ قديـ مف جياز العرض ": الثياتكغراؼ"
ثـ بٌدؿ اسـ الجياز ليصبح معركفان  ُٖٔٗعاـ ( بكؿ. دبميك. آر)األفبلـ البريطاني 

مستكحى باألصؿ مف " الثياتكغراؼ"مف الكاضح أف جياز ". األنيماتكغراؼ"فيما بعد بػ 
نفسو مصدر إلياـ " الثياتكغراؼ"، ثـ أصبح (إديسكف)الذم اخترعو " الكينيتسككب"

ما اشترل كاحدان مف اختراعات ابتكار جياز مشابو كذلؾ عند( ميمييو)استكحى منو 
الخاصة باألشقاء " السينماتكغراؼ"عندما فشؿ في الحصكؿ عمى أحد أجيزة ( بكؿ)
(. لكميير)

thematic montage 

نكع مف المكنتاج ييٍحًدث شكبلن مف أشكاؿ الترابط الرمزم : المكنتاج المكضكعي
. الركائي االعتيادمأك المكضكعي بيف جسميف أك حدثيف مختمفيف بدالن مف التسمسؿ 

عمى سبيؿ  –ىذه المقاطع المكنتاجية قد تككف أغمب األحياف مبالغ بيا حيث قامت 
المسرحية ذات مرة بمحاكاة صاخبة ألثر المكنتاج ( مكنتي بايثكف)فرقة  –المثاؿ 

لمكضكعي قدـ الكف المكنتاج . المكضكعي لئليحاء باالنتصاب كالجماع الجنسي
.  ؿ لمحاتيا الشعريةلمسينما بعضان مف أفض

theme,  theme music 

مقطكعة مكسيقية إما مؤلفة خصيصان لفيمـ معيف أك منقكلة عف مصدر آخر 
المكاضيع )حيث تشكؿ ىذه المكسيقى ىكية الفيمـ كفكرتو الرئيسة أك تحدد جك الفيمـ 

كأحيانان تحدد ىذه المكسيقى طبيعة شخصية معينة في الفيمـ كمكسيقى ( العاطفية
، أك لحف القعقعة "الفؾ المفترس"المرافقة ليجـك سمؾ القرش في فيمـ ( سترافنسكي)
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أغنية جميمة :  Theme song". حرب النجـك"المرتبط بإمبراطكرية الشٌر في سمسمة أفبلـ 
ترافؽ بداية الفيمـ مع ظيكر قائمة أسماء الممثميف كالعامميف بالفيمـ أك نسمعيا مع 

عيف االعتبار دعـ ىذه األغنية لجاذب الفيمـ باإلضافة إلى مشيد مميز، بحيث يؤخذ ب
كسب األرباح لدل بيع األغنية بشكؿ مستقؿ عف الفيمـ، كلعؿ خير مثاؿ عمى ىذه 

" . جيمس بكند"كغيره ألفبلـ ( جكف بارم)األغاني ىي تمؾ التي ألفيا 
thesis film 

فبلـ التي صفة تنطكم عمى االنتقاص مف شأف فيمـ إيديكلكجي صعب كاأل
 ( –أكليفر ستكف)صدرت مؤخران عف التاريخ األمريكي، السيما األفبلـ التي صنعيا 

قدر األفبلـ التي ال تتعاطؼ مع أىدافيا،  فأك صفة تحط ـ ( –ُُٗٗ" )JFK"كفيمـ 
: كاألفبلـ الكاردة في المداخؿ التالية

Third World Cinema 

م إنتاجو في الدكؿ النامية كالبمداف بشكؿ عاـ أم فيمـ يجر: سينما العالـ الثالث
غير األكركبية حيث سينما العالـ الثالث تشير إلى األفبلـ الركائية السياسية الجادة 

كالمناىضة لئلمبريالية كغيرىا مف األفبلـ التسجيمية المشابية الصادرة في أمريكا البلتينية 
فريقيا منذ أكاخر الخمسينيات كما بعد أيضان، كمنيا عمى السينما "سبيؿ المثاؿ حركة  كا 

ىذه األفبلـ الجادة التي تفرزىا سينما العالـ الثالث تختمؼ بالطبع . في البرازيؿ" الجديدة
(. ىكليككد اليندية" )بكليككد"عف األفبلـ التجارية المحضة التي تنتجيا 

Thirty - five millimetre (35 mm)  

في صناعة األفبلـ الركائية  عيار الفيمـ القياسي المستعمؿ: ممـ ّٓفيمـ 
ممـ لؤلفبلـ  ُٔ –أما العيارات األخرل، فميا استعماالت متنكعة كمختمفة . لممحترفيف

ممـ مستعممة عمى مدل  ّٓإف أفبلـ . ممـ لميكاة كصانعي األفبلـ الطميعية ٖالتسجيمية ك 
( إديسكف)تي ابتكرىا تاريخ السينما منذ بدايتو تقريبان كمنذ تاريخ استعماؿ النسخة األكلى اؿ

حيف أزاحت جميع قياسات األفبلـ األخرل مف  ُٖٗٗعاـ ( إيستماف ككداؾ)كشركة 
. ممـ مٌرت بعدد مف التجارب غير الناجحة عبر القرف الماضي ّٓلكف أفبلـ . األسكاؽ
، عمى سبيؿ المثاؿ، تـ تبديؿ نسبة عرض إطار الصكرة إلى ارتفاعيا لفترة ُِٗٗففي 

ث أصبح شكؿ إطار الصكرة مربعان نكعان ما كذلؾ بيدؼ فسح المجاؿ أماـ مف الزمف بحي
إضافة المسار الصكتي لكف المشاىديف لـ يركؽ ليـ ىذا األسمكب في شكؿ الصكرة 

عادتيا إلى شكميا المستطيؿ بنسبة  كمف .  1.33:1المربعة فاضطر األمر تقميص الصكرة كا 
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افظ عمى خصائصيا األصمية منذ ابتكارىا إلى ممـ مازالت تح ّٓالجدير بالذكر أف أفبلـ 
فالثقكب المكجكدة عمى حافتي شريط الفيمـ باإلضافة . يكمنا ىذا دكف تغيير جذرم ييذكر

ممـ منذ  ّٓإلى الثقكب األربعة عمى إطار الصكرة ىي الثقكب ذاتيا التي ميزت أفبلـ 
 .تاريخ ابتكارىا

Three - camera technique  

كير مشيد معيف بثبلث كاميرات كؿ كاحدة منيا تككف عمى أسمكب يتميز بتص
مسافة كزاكية مختمفة مف الجسـ قيد التصكير، كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى مجمكعة 

. متنكعة مف المقطات لممشيد ذاتو أثناء تنفيذ المكنتاج
Three - colour process  

التي تستعمؿ جميع أم نظاـ مف أنظمة األفبلـ الممكنة : العممية ثبلثية األلكاف
. ةاأللكاف الرئيسية الثبلث

3-D  

عندما يتـ النظر ". ستريكسككبي"األفبلـ المصكرة كالمعركضة بنظاـ : ثبلثي األبعاد
، فإنيا (تتألؼ مف عدسة خضراء كعدسة حمراء)إلى ىذه األفبلـ بكاسطة نظارات خاصة 

لخمسينيات كنالت شعبية ظيرت ىذه الخدعة البصرية في ا. تكحي بحركة ثبلثية األبعاد
كاسعة السيما أنيا كانت إحدل اإلجراءات الطارئة التي حممت بيا ىكليككد الستمالة 

قصائيـ عف خطر التمفزيكف الذم سيجذب المتفرجيف، مما يشكؿ خطكرة عمى  المشاىديف كا 
" شمعمنزؿ اؿ"كمف أشير األمثمة التي استعممت حيمة األبعاد الثبلثية فيمـ . ىكليككد نفسيا

لجريمة . اطمب إـ"، كفيمـ (أندريو دك تكث)لػ " المخمكؽ القادـ مف البحيرة السكداء"كفيمـ 
أية لقطة تضـ :  Three shot. لكف سرعاف ما خبت ىذه التقنية الجديدة(. ىيتشككؾ)لػ " القتؿ

درجة، أم أف  َّٔلقطة تدكير :  degree pan 360؛ (two shotانظر )ثبلثة أشخاص 
. تدكر عمى محكرىا دكرة كاممة خبلؿ ىكذا تدكير الكاميرا

thriller  

مع أف ىذا المصطمح ينطبؽ عمى أم فيمـ يكلد اإلثارة كالتشكيؽ، : فيمـ إثارة كتشكيؽ
إال أنو مف الناحية العممية فإف معظـ أفبلـ التشكيؽ تدكر حكؿ قصص جرائـ القتؿ كالمكائد 

فبلـ التشكيؽ النفسية، فيي غالبان ترصد حاالت عقمية أما في حالة أ. كالحركة كاألحداث العنيفة
منذ ثمانينيات القرف التاسع عشر ككاف  thrillerبدأ استعماؿ المصطمح العامي . غير سكية
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أما في كقتنا الحالي، فإف المعنى السينمائي لػ . ينطبؽ حينذاؾ عمى المسرحيات كالركايات
thriller (فيمـ إثارة كتشكيؽ )رئيس ليذه الكممةىك المعنى اؿ .

Through – the - lens  

نكع مف معينات الكاميرا المنعكسة التي تظير بدقة مجاؿ الرؤية الذم تغطيو عدسة 
. لذلؾ فإف استعماؿ ىذه المعينة ينفي الحاجة إلى تعكيض الخطأ في اختبلؼ المنظر. الكاميرا

throw  

الصكر مف ذلؾ الجياز، المسافة بيف جياز العرض كالشاشة التي تػيسمط عمييا 
في الكتاب الطريؼ حكؿ . كالمقصكد بذلؾ عمؽ غرفة المشاىدة أك مدرج المشاىدة

يينئ ( ُُٗٗ" )حرفة عاىرة"بعنكاف ( ديفيد ماميت)ذكريات صناعة السينما الذم ألفو 
الكاتب نفسو عمى دخكؿ قدر كبير مف المفردات كالمصطمحات الخاصة بالسينما 

. ةضمف مفرداتو الشخصي
tie - in  

ففي حاؿ كاف الفيمـ مقتبسان عف أحد األعماؿ األدبية . قصة أك كتاب الفيمـ
ضافة  الكبلسيكية، ييعاد طبع الكتاب مع غبلؼ جديد مستكحى مف الحممة الدعائية لمفيمـ كا 

أية منتجات أخرل بدءان مف أقراص الككمبيكتر المدمجة ". اآلف فيمـ سينمائي كبير"شعار 
.  كجبات الطعاـ السريعة التي يجرم تسكيقيا بربطيا بإصدار الفيمـ الجديد كصكالن إلى

tighten,  pull up  

يحرؾ الكاميرا باتجاه الجسـ قيد التصكير أك يعاير التركيز البؤرم لمكاميرا بشكؿ 
 Tight. تختفي فيو الخمفية تقريبان كي يصبح الجسـ المصكَّر ىك الجزء البارز مف الصكرة

shot  :قطة مقربة جدان بشكؿ يأخذ فيو الجسـ المصكَّر كامؿ الشاشة؛ ؿtight two  : لقطة
. مقربة لشخصيف تبيف رأسي الشخصيتيف المتاف تتبادالف الحديث

tilt  

يدٌكر الكاميرا نحك األعمى كاألسفؿ عمى : حركة شائعة االستعماؿ لمكاميرا
(. pan)لكاميرا عمى محكر أفقي محكر الكاميرا العمكدم، كىي الحركة النظيرة لتدكير ا

المثاؿ الذم يستشيد بو قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية عف أكؿ ذكر لمكممة في المغة 
كلكف عمى األرجح أف استعماليا يعكد إلى عدة  ُٗٓٗاإلنكميزية يعكد تاريخو إلى 

ألعمى لقطة مائمة باتجاه ا:  Tilt shot. سنكات قبؿ التاريخ الذم حدده قامكس أكسفكرد
. أك األسفؿ عمى محكر الكاميرا العمكدم
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tilt plate 

( camera wedgeانظر )
time code 

األرقاـ التي تظير في أعمى كأسفؿ الصكرة عمى شاشة الفيديك أثناء تنفيذ المكنتاج، 
. حيث تحدد ىذه األرقاـ البكرة التي تجرم مشاىدتيا كالزمف الذم يمٌر ضمف البكرة
time - lapse, time - lapse photography 

أسمكب يعتمد عمى تعريض الفيمـ ببطء كادر كاحد كؿ مرة، كمف ثـ عرضو 
كنمك النباتات أك شركؽ  –بالسرعة العادية مف أجؿ تسريع الحركات البطيئة جدان 

( غكدفرام ريغيك)فيمـ المخرج . كغركب الشمس كحركة القمر كالغيـك عبر السماء
يستعمؿ ىذه التقنية مراران كتكراران، كمف األمثمة " اتيسككيانيسؾ"الذم يحمؿ عنكاف 

السمكة "األخرل التي تكظؼ ىذه التقنية في تصكير عدد مف مشاىدىا نجدىا في فيمـ 
لػ " المرتبة الثانية"ك( أكليفر ستكف)لػ " األبكاب"كفيمـ ( فرانسيس فكرد ككبكال)لػ " المقاتمة

. ، كغيرىا مف األفبلـ أيضان (كريس مينغيس)
timing 

(. مدرِّج) graderمرادؼ لػ timer ك( تدريج) gradingمصطمح أمريكي مرادؼ لػ 
Tinseltown  

لـ يعد دارجان في الكقت ( ىكليككد)اسـ عامي عتيؽ لػ : المدنية المتألقة
الحاضر، باستثناء بعض الحاالت فقط ضمف األعماؿ النثرية الطريفة كالمقاالت التي 

صياغة ىذا المصطمح . لصحؼ أك عمى غبلؼ بعض المجبلتيعدىا المحرركف في ا
(. تألؽ؛ تؤللؤ) tinselمستمدة مف كممة 

tinting 

، كالمقصكد بذلؾ العممية (تدريج األلكاف) toningنقيض مصطمح : تظميؿ
الكيميائية التي تضيؼ لكف كاحد كشامؿ كإضافة المكف البني الداكف عمى المناطؽ 

درج استعماؿ ىذا األسمكب في أفبلـ السينما الصامتة، . ةذات المكف الباىت في الصكر
. ثـ أعيد إحياؤه مجددان في األفبلـ الناطقة كلكف عمى نطاؽ محدكد جدان 

title,  titles 
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الكممات المطبكعة التي تظير عمى الشاشة عادة في بداية أك : تعميؽ( ُ)
مدينة البندقية "بالمشيد، مثؿ نياية الفيمـ كأحيانان بيف المشاىد لتحديد لقطات التعريؼ 

أك لتزكيد المشاىديف ببعض المعمكمات المكجزة كذكر بعض العبارات " إيطاليا.. 
كؿ أفبلمنا ظير فييا التعميؽ ..". "بعد مركر عدة سنكات "البلزمة لمسرد الركائي، مثؿ 

ألكؿ تشريف ا ُِ( بيمبكرد) ." –بالمكف األحمر باإلضافة إلى ظيكر عبلمتنا التجارية
. عنكاف الفيمـ( ِ)؛ َُٓٗ

Tobis  

 Tonbild Syndikat AGاختصار اسـ شركة ألمانية ": تكبيس"شركة إنتاج 
ككانت تعٌد المنافس األقكل لمؤسسة اإلنتاج السينمائي الحككمية  ُِٖٗتأسست عاـ 

UFA ُْٓٗبعد نياية الحرب العالمية الثانية عاـ " تكبيس"انحمت شركة . في ألمانيا 
مركرىا بسمسمة معقدة مف االندماج مع شركات إنتاج مماثمة كعمميات بيع كشراء بعد 

" تكبيس"أكؿ مف شغؿ منصب رئيس شركة . كانضماـ لشركات أخرل كاالنفصاؿ عنيا
الذم تركت نظرياتو كأفكاره أثران كبيران عمى المرحمة المبكرة ( غيدك باغيير)ىك الممحف 

" أكلمبيا"ىك فيمـ " تكبيس"ىر األفبلـ التي أنتجتيا مف أش. في تطكير األفبلـ الناطقة
(. ليني ريافنستاؿ)لممخرج ( ُّٖٗ)

Todd - AO  

 -ممـ لـ ييكتب ليا االستمرار لفترة طكيمة  َٕعممية شاشة عريضة ": أك.آ –تكد "
ممـ إضافية عمى النسخة المظيَّرة تضـ ستة مسارات  ٓممـ لمصكرة عمى النيجاتيؼ ك  ٓٔ

مايؾ )تديف ىذه العممية باسميا إلى كؿ مف . لة بالتقنية الستريكفكنية المجسَّمةصكتية مسج
، الذم تكلى إدارة عممية الشاشة العريضة، باإلضافة إلى شركة (ُٖٓٗ-َُٕٗ( )تكد

كاف . التي طكرت ىذه العممية( American Optical Company)المؤثرات البصرية األمريكية 
مف شركة المؤثرات البصرية األمريكية أف تبتكر نظامان يجعؿ  بسيطان حيث أراد( تكد)طمب 

كؿ شيء يخرج مف فتحة كاحدة بدالن مف نظاـ أجيزة العرض الثبلثة التي تتطمبيا عممية 
لفيمـ ( تكد)نجاحان كبيران تجسد في إنتاج ( تكد)كبالفعؿ أثبت عممية . المنافسة" سينيراما"
ثـ ظير بعد ذلؾ اسـ (. ُٔٓٗ" )لـ في ثمانيف يكمان حكؿ العا"كفيمـ ( ُٓٓٗ" )أككبلىكما"
الذم استعمؿ مع المحاكالت العديدة لتعزيز المؤثرات السينمائية مف خبلؿ ( أك. بي –تكد )

. استعماؿ الركائح كمؤثرات شمية ترافؽ عرض األفبلـ
Tohoscope 
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كاستندت في " تكىك"عممية شاشة عريضة طيكِّرت في الياباف لصالح شركة 
.  2.35:1بنسبة " سينما سككب"سيا عمى نمكذج أسا

tone, toning 

عممية الطبع التي تعطي الفيمـ المصكَّر باألبيض كاألسكد لكنان شامبلن في ( ُ)
بالمكف البني ( tinting)المناطؽ المعتمة، كىي بذلؾ تشكؿ العممية النظيرة لمتظميؿ 

إشارة سمعية تػيحدد ( ّ)جكدة الصكت عمى المسار الصكتي المسجؿ؛ ( ِ)الداكف؛ 
. عمى تردد كاحد

tongue 

األمر الذم يكجيو المخرج لتحريؾ المنصة المزكدة بعجبلت التي تحمؿ فكقيا 
(. !Tongue left)كنحك اليسار ( !Tongue right)باتجاه اليميف : الكاميرا إلى أحد االتجاىيف

top billing 

المكاف البارز الذم يظير : فيمـالنخبة في قائمة أسماء الممثميف كالعامميف باؿ
فيو ترتيب األسماء في مشيد قائمة الممثميف كطاقـ الفيمـ عند بداية الفيمـ، أك في 

، أك في ممصقات الفيمـ كتضـ ىذه . المقاطع الدعائية التي تسبؽ إصدار الفيمـ لمعمـك
عاـ  أسماء أبطاؿ الفيمـ كالمخرج كيجرم التفاكض عمييا بشكؿالنخبة عادة قائمة ب

أثناء إبراـ العقد بيف الممثميف كالمخرج مف جية كشركة اإلنتاج أك االستكديك مف جية 
. ثانية

top lighting 

. مصباح كاحد أك مجمكعة مف المصابيح مثبتة مباشرة فكؽ الجسـ قيد التصكير
topsheet 

الصفحة األكلى المكجكدة عمى كثيقة ميزانية الفيمـ كتحتكم عمى ممخص 
. المصاريؼفييا الجيات التي تػينفؽ لؤلماكف ك

track,  tracks 

السكؾ التي تثبت فكقيا الكاميرا ( ِ)؛ (sound track)مسار صكتي ( ُ)
بكاسطة عجبلت لتسييؿ حركتيا في تصكير لقطات المتابعة أك المقطات المتحركة؛ 

ابعة يحرؾ الكاميرا عمى السكؾ لمتابعة الحدث أثناء تصكير لقطات المت( كفعؿ( )ّ)
األمثمة التي يستشيد بيا قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية حكؿ (. dollyقارف مع )
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، ُٗٓٗاستعماؿ تمؾ الكممة في المجاؿ السينمائي يقتصر تاريخيا بدءان مف عاـ 
كلؤلسؼ أيضان غفؿ قامكس أكسفكرد عف ذكر عبارة إنكميزية تتردد كثيران كىي مترجمة 

عندما تػيأخذ لقطة ". لقطات المتابعة مسألة أخبلقية(: "جاف لكؾ غكدار)مف أحد أقكاؿ 
مصكَّرة بكاميرا مثبتة عمى منصة مزكدة بعجبلت، ييطمؽ عمييا أحيانان مصطمح 

trucking shot  . أما في مرحمة ما بعد اإلنتاج، فإف مصطمحtracking  يشير إلى كضع
 .المكسيقى المسجمة سمفان عمى المسار الصكتي لمفيمـ

trades,  trade papers 

" فارايتي"، كمجمة (كمثيبلتيا في دكؿ أخرل أيضان )مجبلت دكرية أمريكية 
التي تتناكؿ في مكاضيعيا صناعة األفبلـ " ىكليككد ريبكرتر"ك" بككس أكفيس"ك

سكريف "أما المجمة السينمائية البريطانية الرئيسية فيي . السينمائية كالتمفزيكنية
عرض خاص لمفيمـ يحضره رجاؿ الصحافة كأصحاب :  Trade show". إنترناشيكناؿ

كقد أصبحت ىذه العركض إلزامية في بريطانيا بمكجب القانكف . صاالت السينما
. َُٗٗالسينمائي الصادر عاـ 

trailer 

مف بضع ( trailer)تتألؼ المقاطع الدعائية مف الفيمـ : "مقاطع دعائية مف الفيمـ
لئلعبلف عف كصكؿ فيمـ جديد إلى األسكاؽ خبلؿ  مئات مف األقداـ مف شريط الفيمـ

كما كرد في صحيفة نيكيكرؾ تايمز،  trailerتعريؼ مصطمح  " –بضعة أياـ أك أسابيع
في الحقيقة إف اإلضافة عمى ىذا التعريؼ  المكجز كالكاضح أمر . ُِٖٗآذار  ُُ

راكح مدتيا بشكؿ فالمقاطع الدعائية لمفيمـ تت. نكعان ماالتكسع بو صعب، كمع ذلؾ يمكف 
عاـ بيف دقيقة كنصؼ ك أربع دقائؽ، كىذه المقاطع تككف بمثابة اإلعبلف عف قدـك فيمـ 

تتألؼ ىذه . ركائي جديد إلى الشاشة كييعرض ىذا اإلعبلف في دكر السينما أك التمفزيكف
أما المقاطع . المقاطع الدعائية عادة مف عرض سريع ألكثر المقطات إثارة في الفيمـ

ائية التي تعرض في األسكاؽ قبؿ فترة طكيمة مف إنجاز مرحمة ما بعد اإلنتاج، الدع
يجرم تصكيرىا عادة بشكؿ مستقؿ كتحتكم عمى إثارة كتشكيؽ أكثر مما تنطكم عميو 

حيث يبتعد " آخر األعماؿ البطكلية"في الفيمـ األصمي، كما ىك الحاؿ في إعبلف فيمـ 
عف مشيد يشد األعصاب ليذكر المشاىديف بأنو لـ ( أرنكلد شكارتزنغر)فجأة بطؿ الفيمـ 

لكف ىذه الحركة الطريفة كالذكية في آف كاحد لـ تمؽ . يحف الكقت بعد لرؤية ما يحدث
الترحيب عمى شباؾ التذاكر حيث أخفؽ الفيمـ في تحقيؽ أم نجاح عمى الصعيد 

اإلعبلنات أك  ىذه. التجارم مع أف أنصار الفيمـ كانكا مف ضمف النقاد السينمائييف

30م –السينما الناطقة   
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المقاطع الدعائية لمفيمـ يجرم إعدادىا عمى يد شركات متخصصة في ىذا المجاؿ،مع 
يفضمكف صنع ىذه اإلعبلنات ( ستانمي ككبريؾ)أف بعض المخرجيف الكمالييف أمثاؿ 

في مجاؿ صناعة السينما أف يشير أحيانان إلى أم فيمـ  trailerيمكف لمصطمح . بأنفسيـ
، بما في ذلؾ األفبلـ القصيرة التي تحتكم  قصير كليس إعبلنان  يترتب عميو تسديد الرسـك

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى كجكد الفعؿ . عمى معمكمات تيـ عمـك الناس
"to trailer( "يصنع مقاطع دعائية لمفيمـ) مع أنو مف الناحية العممية المتعارؼ عمييا في ،

عممان بأف قامكس ( trail)ريطانيا، فإف الفعؿ المستعمؿ ىك مجاؿ اإلذاعة كالتمفزيكف في ب
. trailerأكسفكرد لمغة اإلنكميزية أشار إلى ىذه النقطة أيضان في سياؽ تفسيره لكممة 

trainer 

أحد أفراد طاقـ الفيمـ المسؤكؿ عف التعامؿ مع الجياد كالكبلب كغيرىا : مدرب
(.  wranglerانظر . )مف الحيكانات

transcendental style 

في دراستو النظرية ( بكؿ شرايدر)مصطمح صاغو المخرج ككاتب السيناريك 
 –حاكؿ ىذا الكتاب (. ُِٕٗ" )أكزك ك بريسكف ك دراير: أسمكب السمٌك في السينما"

أف يطرح مفاىيـ  –عمى خبلؼ الكتابات األمريكية عف السينما، أك الفرنسية أيضان 
كمع أنو مف الصعكبة . راعة الفنية في اإلخراجبؿدينية معينة ضمف أسمكب منيجي ؿ

بمكاف تمخيص ىذه النظرية، لكف يمكف القكؿ بأف مؤلؼ ىذا الكتاب حاكؿ عاـ 
فأسمكب السمٌك حاكؿ التأكيد بأف المخرجيف : تمخيص الفكرة عمى النحك التالي ُٖٗٗ

ريقة الذيف يعممكف بشكؿ مستقؿ عف نظرائو المخرجيف اآلخريف قد تكصمكا إلى ط
فاألسمكب البسيط . مماثمة تمامان في التعبير عف األمكر المقدسة بطريقة سينمائية

المنفذ بكسائؿ قميمة يحـر المتفرج تدريجيان مف جميع مسرات كمباىج السينما المعركفة 
مف كتاب ." في تبايف كجكد الركح في العالـ المادمتجربة سيتيح آخر األمر إيجاد ك
". يدر ككتابات أخرلشرايدر يكتب عف شرا"

transfer 

ينسخ (: كفعؿ( )ِ)النسخ المغنطيسي لمصكت أك الصكرة؛ (: كاسـ( )ُ)
. األصكات أك الصكر مف آلة إلى أخرل أك مف شريط آلخر الخ

transition 
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لة في نقؿ حدث ـالمؤثرات المستع: مؤثرات االنتقاؿ البصرية بيف المشاىد
كلكف بكجو خاص ( cut)القطع المكنتاجي  الفيمـ أك مشيد إلى آخر، بما في ذلؾ

تبلشي الصكرة بالتدريج ) dissolveأساليب االنتقاؿ الكاضحة بيف المشاىد، مثؿ 
إزاحة الصكرة عف الشاشة ليحؿ مكانيا صكرة ) wipeك ( ليحؿ مكانيا صكرة أخرل

يان إما أفؽ تدكير الصكرة كما تدكر قطعة النقد المعدنية) flipoverأك  flipك ( أخرل
-irisك  iris-inبحيث تظير صكرة أخرل عمى خمؼ صكرة الشاشة ك  ،أك عمكديان 

out ( إغبلؽ الحجاب القػيزىحي كي يغطي السكاد الصكرة مف كافة جكانبيا بالتدريج
مما ينتج عنو صكرة دائرية يتكالى تقمص حجميا إلى أف تختفي نيائيان عف 

. يتـ تنفيذىا بكاسطة الطابعة البصريةكفي يكمنا ىذا، جميع ىذه المؤثرات (. النظر
transparency 

صكرة مطبكعة عمى سطح شفاؼ مف أجؿ عرضيا بكاسطة جياز العرض 
.  projector( المسبلط)

transport 

اآللية التي تسحب الفيمـ عبر الكاميرا  أك جياز العرض أك الطابعة كآلية مركر 
(: قسـ النقؿ) Transportation department. الشريط الممغنط عبر رأس مسجؿ الصكت

. ف عف جميع المركبات التابعة لقسـ اإلنتاج ككؿكف المسؤكؿكف كالميكانيكيكالسائؽ
travelling matte 

نظاـ ييتػٌبع أغمب األحياف في أفبلـ الخياؿ العممي كأفبلـ الفنتازيا أك أفبلـ 
في صكرة المغامرات مف أجؿ تركيب عدة أحداث مصكَّرة بشكؿ منفصؿ كجمعيا 

تشير إلى أف المقطة المحجكبة جزئيان تغير شكميا ( متنقؿ) travellingالصفة . كاحدة
أك تركيب  تٌ أما في األشكاؿ المبسطة مف ىذه العممية، فإف الـ. خرلإلى أمف لقطة 

 ألمف الصكرة ثـ ييـ ان عدة صكر ضمف صكرة كاحدة تظؿ ساكنة كتحجب ببساطة جزء
. بعد بصكرة أخرل ىذا المكاف المحجكب فيما

travelogue 

فيمـ تسجيمي عف الترحاؿ كخصكصان لؤلماكف الغريبة، لكف ىذا المصطمح يحط 
نقاد البلذعيف غالبان ما يتجنبكف استعماؿ كممة اؿمف شأف تمؾ األفبلـ نكعان ما ألف بعض 

مة في المشاىد الدرامية غير الميمة في األفبلـ الركائية كيمجؤكف الستعماؿ كؿ" غريب"
travelogue . كما ال يستعمؿ ىذا المصطمح في األفبلـ الجادة غير أفبلـ الخياؿ العممي
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نشأ أصبلن في الكاليات  travelogueإف مصطمح . لمداللة عمى تجارب الرحاؿ كاالستكشاؼ
أما صياغة ىذا . المتحدة ككاف يعني محاضرة عف التجارب في الترحاؿ كاالستكشاؼ

(. مكنكلكج أك حديث طكيؿ) monologueك ( رحمة) travel: تيفالمصطمح فمركبة مف كمـ
قاـ السيد بيرتكف ىكلمز، كىك مذيع أمريكي كصؿ مؤخران في أكؿ زيارة لو لمندف، كألقى "

مف (." travelogue)مساء أمس محاضرة عف سمسمة مف التجارب في السفر كالترحاؿ 
ماؿ ىذا المصطمح مع األفبلـ ثـ بدأ استع. َُّٗنيساف  ُٔ، "ديمي كركنيكؿ"صحيفة 
في شير تشريف األكؿ مف العاـ " غبلسكك ىيرالد"حيف أشارت صحيفة  ُُِٗمنذ عاـ 

مع ألينبي في فمسطيف كلكرنس في جزيرة العرب ظير بالفعؿ فيمـ "ذاتو إلى الفيمـ بقكليا 
." عف الترحاؿ كاالستكشاؼ

treatment 

السيناريك ال تتجاكز في معظـ نسخة أكلى مف : المعالجة األكلى لمسيناريك
يتـ . األحياف سكل صفحات قميمة تقدـ كصفان مكجزان عف الفيمـ ككيؼ سيبدك في النياية
إعداد المعالجة األكلى لمسيناريك عادة مف أجؿ تركيج فكرة الفيمـ كبيعيا إلى أحد 

 بشرح ىذا المصطمح في( ألدكس ىاكسمي)قاـ . المنتجيف أك المخرجيف أك الممكليف
بعد أف عمؿ عمى معالجة سيناريك فيمـ  ُّٖٗرسالة مكجية إلى أحد أصدقائو عاـ 

األكلى لمسيناريك قائمان المعالجة مايزاؿ أسمكب تركيج  ."مداـ ككرم"مبدئية عف حياة 
. في ىكليككد منذ أكاخر العشرينيات

treble roll - off 

تنفذ ىذه العممية عممية تخفيض ترددات الصكت المرتفع بكاسطة مرشح، كعادة 
. خبلؿ دمج الصكت

tree,  Christmas tree 

منصب لو حكامؿ كأذرع عديدة يشبو في مظيره شكؿ : شجرة عيد الميبلد
.  الشجرة كيستعمؿ لحمؿ المصابيح كمعدات اإلضاءة

trench 

حفرة طكيمة أك خندؽ ييستعمؿ لكضع الكاميرا فيو لتصكير المقطات بزاكية : خندؽ
. ضع الممثميف كي يبدك طكؿ قامتيـ أقصر مما ىك عميو في الحقيقةمنخفضة، أك لك

triacetate base, acetate base 
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أساس فيمـ آمف غير قابؿ لبلشتعاؿ مصنػٌع  مف : أساس ثبلثي خبلت السمكلكز
ثبلثي خبلت السمكلكز استعمؿ مكاف أساس نترات السمكلكز الخطرة ألنيا سريعة 

. ُُٓٗستعماؿ حتى حمكؿ عاـ االشتعاؿ كالتي بقيت قيد اال
triangle 

أداة ليا ثبلثة أذرع تثبت القكائـ الثبلثة في المنصب الذم يحمؿ : مثمث
. الكاميرا

Triangle 

شركة إنتاج أمريكية قديمة مارست نشاطيا : لئلنتاج السينمائي" تراينغؿ"شركة 
نت مكطف ألنيا كا( مثمث" )تراينغؿ"سميت ىذه الشركة بػ . ُُٖٗإلى  ُُٓٗمف 

، (ماؾ سينيت)ك( تكماس إينس)ك( غريفيث. دم. دبميك: )أعماؿ ثبلثة مخرجيف
(. ُُٓٗ" )كالدة أمة( "غريفيث)ر الذم حققو فيمـ المخرج مالسيما بعد النجاح الكب

( دكغبلس فيربانكس)بالرغـ مف النجاحات التي حققتيا الشركة، كمنيا تحكيؿ الممثؿ 
، إال أنيا سرعاف ما بدأت تغرؽ في المشاكؿ مف نجـ مسرحي إلى نجـ سينمائي

 ةأسعار التذاكر التي حددتيا الشركة بقيمة دكالريف لمتذكرفيما يتعمؽ بكخصكصان 
ء مشاىدة عرض كاحد مف أصؿ ثبلثة عركض دفعة كاحدة رالكاحدة كي يستطيع الـ

مف  فيمميف يتألؼ كؿ منيما مف خمس بكرات فيممية، باإلضافة إلى فيمـ ىزلي قصير)
(. سينيت)إنتاج طاقـ المخرج 

Tri - Ergon Process 

كانت في كقت مف األكقات الشكؿ األساسي لتكنكلكجيا ": إيرغكف –عممية ترم "
لذلؾ أضيؼ عمى المقطع )السينما الناطقة في أكركبا، كىي مف ابتكار ثبلثة أشخاص 

ىانس )ك( سكؿجكزيؼ ما)ك( جكزيؼ إينجؿ(: )عمى اسـ العممية( ثبلثة) Triاألكؿ 
استخدمت العممية مساران بصريان يفرز . ُُٗٗالذيف سجمكا براءة اختراعيـ في ( فكغت

ثـ استحكذت . كيرضكئيشريط سيممكليد الصكت عند مركره بيف لمبة جياز العرض ك
. األلمانية عمى ىذا االختراع" تكبيس كبلنغفيمـ"شركة 

trigger film 

خدمة الشعب أك يقدـ المعمكمات العامة  مصطمح أمريكي لمفيمـ الذم يككف في
المدارس  بطبل –كعادة يككف ىذا الفيمـ قصيران كيطرح دراما بيدؼ حث المشاىديف 

. عمى الدخكؿ في نقاش حيكم كمفيد –كعماؿ الخدمات كالمكاطنيف الميتميف 
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trim 

الجزء المقتطع (: كاسـ)يقٌصر المقطة في المكنتاج باقتطاع جزء منيا؛ (: كفعؿ)
:  Trim bin. مف شريط الفيمـ، كعادة تككف أكثر مف قطعة كاحدة ترمى جانبان بعد اقتطاعيا

. شرائط األفبلـ قصندكؽ سيؿ النقؿ مثبت عمى عجبلت كيعمكه رؼ تعمؽ مف
trip gear 

مؤقت زمني ييستعمؿ في التصكير البطيء الذم تػيعرض نتائجو بالسرعة 
در الصكر بفكاصؿ زمنية منتظمة أك ضمف كظيفة ىذا المؤقت تعريض ككا. العادية

. أكقات محددة سمفان 
tripack 

( colourانظر )
triple - head optical printer 

طابعة بصرية مزكدة بثبلثة أجيزة عرض قادرة عمى إحداث لقطات محجكبة 
نظاـ :  Triple-head process projector. جزئيان كمتنقمة كغيرىا مف المؤثرات البصرية

ؿ في العرض الخمفي في األربعينيات كخصكصان في األفبلـ التي تطمبت صكرة استعـ
فراسيك )قاـ بتطكير ىذا النظاـ . خمفية أكثر إشراقان مما تستطيع إنجازه باقي األنظمة

(. إدكار
triple take 

عممية تصكير الحدث نفسو بمقطة بعيدة كلقطة متكسطة البعد كلقطة : لقطة ثبلثية
. دؼ تكفير مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف المقطات تفيد أثناء تنفيذ المكنتاجقريبة، كذلؾ بو

tripod 

منصب ثبلثي القكائـ يمكف ميايئة ارتفاعو ييستعمؿ لحمؿ الكاميرا بتثبيتيا 
بكاسطة رأس متحرؾ كي يتيح تدكير الكاميرا بانكراميان أك رأسيان باتجاه األعمى أك 

كغيرىا مف األشكاؿ اليكنانية  -tripodك  tripus الكممة مشتقة مف البلتينية. األسفؿ
مصطمح درج استعمالو منذ القرف السابع عشر، (: ثبلثي القكائـ) Three-footed. األقدـ

. في أكائؿ القرف التاسع عشر" مسند ثبلثي القكائـ"ثـ اكتسب معنى 
tripych screen 
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. ألكاح ممفصمةشاشة مجزأة إلى ثبلثة أقساـ تشبو عممية الرسـ عمى ثبلثي 
في ( آبيؿ غانس)كأبرز استعماؿ ليذه الطريقة في تاريخ السينما كاف قد نفذىا 

كأشار حينيا إلى اآللية التي ( ُِٕٗ" )نابميكف"عركضو األكلى لممحمتو السينمائية 
". بكليفيجف"مكنتو مف تجزمء الشاشة إلى ثبلثة أقساـ باسـ 

trombone 

المكسيقية " الترمبكف"تمديده كمزلجة آلة نفخ  يمكف خطاؼ أك ممقط": الترمبكف"
. كيستعمؿ لتعميؽ األضكاء

trucking shot 

( tracking shotانظر )
tulip crane 

رافعة تحمؿ باليد كتستخدـ عمى نطاؽ كاسع في العمؿ ضمف مكقع : رافعة التكليب
عف األرض التصكير خارج االستكديك كخصكصان عندما يرغب المخرج برفع مستكل الكاميرا 

. قدمان  ُٔبمقدار ضئيؿ السيما أف الحد األعظـ الرتفاع ىذه الرافعة يبمغ 
tuner 

كيعني ممحف يؤلؼ المكسيقى لفيمـ " فارايتي"مصطمح مستحدث في مجمة 
. سينمائي معيف

tungsten bulb 

لمبة التنغستيف التي كانت سابقان الشكؿ القياسي لممبات المصابيح المستعممة 
يككر التصكير، ثـ حٌؿ مكانيا فيما بعد لمبة ىالكجيف تنغستيف التي ال في إضاءة د

يحدث فييا أم اسكداد كما أنيا ال تحترؽ بسيكلة بما أف التنغستيف الذم يتبخر مف 
 قسمؾ الممبة الداخمي لدل سرياف الكيرباء يتفاعؿ مع غاز الياليد المعدني المحيط ب

. اخميثـ يعكد مرة ثانية إلى سمؾ الممبة الد
turnaround 

المرحمة التي تتخمى فييا شركة إنتاج أك استكديك عف مشركع فيمـ بحيث ( ُ)
الحؽ التعاقدم لممنتج أك كاتب السيناريك ( ِ)يمكف طرحو لشركة أك استكديك آخر؛ 

لتركيج مشركع الفيمـ بيف االستكديكىات عندما يقرر االستكديك األكؿ عدـ المضي في 
فترة االستراحة المسمكحة لمممثميف كأفراد طاقـ الفيمـ :  Turnaround time. ذلؾ المشركع

. بيف أياـ التصكير
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turn over ! 

أما صيحة . األمر الذم يكجيو المخرج إلى المصكر مف أجؿ تشغيؿ الكاميرا
نادران ما تتردد (" أكشف! )تمثيؿ! .. كاميرا! .. ضكء"كما في العبارة الشييرة !" كاميرا "

. نا في ىذه األياـإلى مسامع
turret 

حامؿ عدسة دكار يثبت عميو ثبلث عدسات مختمفة أك أكثر، : برج الكاميرا
الكممة مشتقة . بحيث يمكف استحضار العدسة بمنتيى السرعة مف خبلؿ تدكير البرج

كمف المغة  toret, turet, touretteمف المغة اإلنكميزية السائدة في العصكر الكسطى 
(. برج) turrisكالبلتينية  toreteمة الفرنسية القدم

turtle 

. منصب بثبلث قكائـ قصيرة ييستعمؿ لحمؿ األضكاء: منصب السمحفاة
TV cutoff,  television cutoff 

 –طريقة أخرل لئلشارة إلى منطقة العمؿ اآلمنة دكف فقداف جزء مف الصكرة 
:  TV cutoff. ق تمفزيكنيان قسـ الصكرة الذم سيبقى باديان لمعياف لدل عرض الفيمـ أك بث

العبلمات المكجكدة عمى معٌينة الكاميرا التي تحدد ( ِ)قسـ الصكرة المفقكد؛ ( ُ)
. منطقة العمؿ اآلمنة

tweeter 

د مكبر صكت مصمـ لمتعامؿ مع الترددات الصكتية : مكبر الصكت المغرِّ
د) tweeterأطمؽ اسـ . العالية فقط تطيع إعادة إنتاج عمى ىذا المكبر ألنو يس( المغرِّ

يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف تاريخ . أصكات سقسقة كتغريد الطيكر
أما المكبر . ُْٖٓإلى عاـ  -التي يكحي لفظيا بمعناىا   -tweeterاستعماؿ كممة 

". ككفر"الذم يعالج الترددات المنخفضة ييسمى 
Twentieth Century - Fox 

شركة اإلنتاج كالتكزيع األمريكية الكبرل التي ": ستكينتيث سنشرم فكؾ"شركة 
التي أسسيا  " –تكينتيث سنشرم بيكتشرز ككربكريشف"مف دمج بيف  ُُٓٗتأسست عاـ 

التي  " –فككس فيمـ ككربكريشف"ك  –ُّّٗعاـ ( جكزيؼ شينؾ)ك( نكؾزا. داريؿ إف)
في المقاـ األكؿ عمى ىا الفخـ فقد تأسس ؤأما مقر الشركة الجديدة كبنا. ُُٓٗتأسست عاـ 
سبايركس )، كُٔٓٗالذم استمر في منصبو كمدير لئلنتاج لغاية ( زانكؾ)يد كؿ مف 
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عندما انتيت مينتو في الشركة  ُِٔٗإلى  ُِْٗالذم كاف رئيس الشركة مف ( سكاكراس
كانت . مميكف دكالر َْتخسر " فككس"الذم جعؿ شركة " كميكباترة"نتيجة الفشؿ الذريع لفيمـ 

األفبلـ تمؾ في سنكات نشاطيا األكلى تركز عمى أفبلـ رعاة البقر، كخصكصان " سفكؾ"
 عزيزتي"ك (ُّٗٗ) "طبكؿ عمى طكؿ نير المكىكؾ"، مثؿ (جكف فكرد)التي صنعيا الرائعة 
( َُْٗ" )عناقيد الغضب"قاـ بصنع فيمـ ( فكرد)كمف المعركؼ أف (. ُْٔٗ" )كممنتيف
( بيتي غريبؿ)بطكلة مف ل عدد مف األفبلـ االستعراضية أيضان باإلضافة إؿ" فككس"لصالح 

في سينما الشاشة العريضة بالفيمـ اإلنجيمي الممحمي " فككس"كما برزت (. شيرلي تمبؿ)ك
كمف ". سينما سككب"الذم صكر الفيمـ بطريقة ( ىنرم ككستر)لممخرج ( ُّٓٗ" )الرداء"

( إيميا كازاف)ك( ىنرم كينغ)، نذكر "فككس"المخرجيف اآلخريف الذيف عممكا لصالح 
غريغكرم )ك( مارليف مكنرك) بينيـأما نجـك السينما كاف مف (. مانكيفيتش. جكزيؼ إؿ)ك

ساعد ( ُٓٔٗ" )صكت المكسيقى"كما أف فيمـ . في مرحمة الحقة( جكليا أندركز)، ثـ (بيؾ
ككبرت  عمى استعادة كضعيا المالي الممتاز، مع أف ثركات الشركة تعاظمت" فككس"شركة 

تعكد " فككس"أصبحت ممكية شركة  ُٖٓٗكمنذ . ثـ تضاءلت كتبددت عمى نحك غريب
أما جناح التمفزيكف التابع لمشركة كالذم (. ركبرت مكردكخ)إلى مؤسسة األخبار التي يممكيا 

. رٌسخ نفسو ككاحد مف الشبكات الكبرل األربع في الكاليات المتحدة" فككس"يحمؿ اسـ 
Two Cities 

شركة إنتاج سينمائي : كالمقصكد بيما لندف كركما ( –المدينتاف" )تك سيتيز"إنتاج شركة 
مقران ليا، كازدىرت في أكاخر األربعينيات كأكائؿ " دينياـ"بريطانية تتخذ مف استكديكىات 

( ُْْٗ" )ىنرم الخامس"الخمسينيات كأنتجت أفبلما لف تغيب عف األذىاف، كمنيا فيمـ 
عمى يد الجئ  ُّٕٗتأسست الشركة عاـ (. لكرنس أكليفيير)إخراج مف ( ُْٖٗ" )ىاممت"ك

كفي عاـ (. ُُٔٗ-ُِٖٗ( )فيميبك ديؿ غكيدسيو)مف إيطاليا الفاشية ىك المحامي السابؽ 
مف اإلنتاجات المميزة األخرل . إلييا" تك سيتيز"بضـ " رانؾ أكرغانايزيشف"قامت شركة  ُّْٗ

انصراؼ الرجؿ "ك( نكيؿ كاكرد)لػ ( ُِْٗ" )الخدمة حيث نؤدم": "تك سيتيز"التي أصدرتيا 
" ىذه السبللة السعيدة"ك( كاركؿ ريد)لػ ( ُْْٗ" )الطريؽ لؤلماـ"ك(  ُْٕٗ" )الغريب

(. ديفيد ليف)لػ ( ُْٓٗ" )الركح المرحة"ك( ُْْٗ)
two - colour process 

يز تتـنت ااألنظمة األكلى في التصكير السينمائي التي ؾ: عممية المكنيف
. مف األلكاف الرئيسيةفقط لكنيف بحساسيتيا إلى 

two- reel comedy 
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شكؿ مف أشكاؿ األفبلـ الككميدية الصامتة تصؿ مدة عرض الفيمـ منيا إلى 
". ميكتشكاؿ"لصالح شركة ( شارلي شابمف)دقيقة تقريبان، كاألفبلـ التي صنعيا  َِ

two- shot 

أك مقدمة لمحظة عناؽ بيف  لقطة تضـ شخصيف فقط يتبادالف الحديث عادة
كانت المقطة األساسية لشخصيف ييشار إلييا في فرنسا كغيرىا مف الدكؿ . شخصيف
. ألنيا تشكؿ العنصر الرئيس في إنتاجات ىكليككد" بالمقطة األمريكية"األكركبية 

Tyler mount,  tyler mount 

اة صفة مف جيركسكككب، كىي أد)المنصب الجيركسككبي : "تايمر"منصب 
الذم تثبت عميو الكاميرا كيتـ كصمو إما بطائرة ( تستخدـ لحفظ تكازف الطائرة أك الباخرة

نمسكف )نسبة إلى مخترعو " تايمر"سيمي ىذا المنصب بػ . ىميكككبتر أك طائرة عادية
(. تايمر

typage 

كيعني استخداـ الممثميف ( سيرغي أيزنشتايف)مصطمح صاغو المخرج السكفيتي 
ىذا . يف حيث أف ظيكرىـ عمى الشاشة ىك الذم سيعٌرؼ بيكياتيـغير المحترؼ

: المصطمح لو عبلقة بما يمي
typecasting 

استئجار ممثؿ ألداء دكر معيف ألف ظيكره عمى : اختيار الممثميف حسب ىيئاتيـ
، أك ألف (بديف أك ىزيؿ أك عجكز أك قصير)الشاشة يككف مناسبان مف الناحية الجسدية 

ف مف المعركؼملذلؾ فإف الممثؿ. ظير في أفبلـ سابقة كلعب الدكر ذاتو ىكذا ممثؿ قد
يشير قامكس أكسفكرد لمغة . يستاؤكف إذا تـ اختيارىـ ألداء دكر معيف بيذه الطريقة

كلعؿ المصطمح ينطكم . اإلنكميزية إلى أف استعماؿ ىذا المصطمح بدأ في األربعينيات
كاف مصطمحان دارجان في صناعة  typecastك أ type-castعمى تبلعب باأللفاظ بما أف 

 ".مقكلػىب في حرؼ مطبعي بغرض الطباعة"الطباعة ككاف يعني 
 
 
 
 
 

U,  U certificate 
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تصنيؼ الفيمـ الذم يشير إلى أف مشاىدتو "(. عاـٌ؛ شامؿ" universalاختصار )
جمس مف جانب الـ ُُِٗطيرح ىذا التصنيؼ ألكؿ مرة عاـ . مناسبة لجميع األعمار

كبعد مضي أربع . البريطاني لرقابة األفبلـ كفئة مف األفبلـ ييسمح لؤلطفاؿ بمشاىدتيا
، تكسع ىذا التصنيؼ ليشمؿ جميع فئات المشاىديف بغض ُُٔٗسنكات، أم عاـ 
(  certificateانظر . )النظر عف سنيـ

UFA ( وأحياناًا Ufa أو  Universum Film Aktiengesellschaft) 

لحككمية الشييرة لئلنتاج السينمائي تأسست في آخر امانية األؿ UFAشركة 
، ثـ انحمت نيائيان في نياية الحرب العالمية (ُُٕٗ)أياـ الحرب العالمية األكلى 

بالرغـ مف نشكء ىذه الشركة كجزء مف الحممة الدعائية في زمف (. ُْٓٗ)الثانية 
رخيف السينمائييف الحرب كانضماميا عنكة آخر األمر إلى النازييف، فإف المؤ

فريتز : )إطبلؽ مينة ثبلثة مف كبار المخرجيف UFAيذكركف أكثر ما يذكركف عف 
( مكرناك. دبميك. إؼ)، ك(ُِٕٗ" متركبكليس"ك  ُِْٗ" خاتـ نايبمجف( )"النغ
صندكؽ "ك ُِٓٗ" شارع ببل متعة( )"بابست. دبميك. جي)، ك(ُِِٗ" نسفيراتك)"

جع السينمائية نسبت إنتاج أشير أفبلـ مع أف بعض المرا(. ُِٗٗ" الشركر
لػ ( ُُٗٗ" )خزانة الدكتكر كاليغارم"  –UFAالحركة التعبيرية كأكبرىا أثران إلى 

ديكبل "التي حممت اسـ ( يؾ بكمررإم)إال أف الفيمـ صنعتو شركة  ( –ركبرت كايف)
مدير اإلنتاج ( بكمر)عندما أصبح  ُِّٗعاـ  UFAالتي ديمجت مع " بايسككب

أسند باألصؿ ميمة إخراج ( بكمر)كمف الجدير بالذكر أف . الشركة الجديدةفي 
لكف ىذا األخير تمقى األمر إلنجاز مسمسمو ( تز النغمفر)إلى " كاليغارم"فيمـ 

(. كايف)إلى " كاليغارم"، مما أدل إلى نقؿ ميمة إخراج " العناكب"السينمائي 
نشكء ( ُ: )س مراحؿ رئيسيةيقع في خـ UFAكباختصار، يمكف القكؿ بأف تاريخ 

الشركة مف دمج عدة شركات مكجكدة أصبلن بيدؼ رفع مستكل اإلنتاج السينمائي 
كضمت ىذه الشركة الجديدة بيف فنانييا كؿ مف . األلماني كتعزيز صكرة ألمانيا

-ُٖٖٔ( )إيميؿ جاننغز)كالممثؿ ( ُْٕٗ-ُِٖٗ( )إرنست لكبيتش)المخرج 
عندما اشترل  ُُٖٗلتجارية بعد ىزيمة ألمانيا عاـ اتباع السياسة ا( ِ(. )َُٓٗ

تضـ ىذه المرحمة بيف فنانييا . المصرؼ األلماني أسيـ الحككمة في ىذه الشركة
الذم استفاد مف ( ُُٖٗ" )فاتحك الحقيقة"كممحمتو التاريخية ( جك مام)كؿ مف 

لى أيف إ"النزعة اإليطالية في المشاىد الفخمة التي رسختيا باألصؿ أفبلـ مثؿ 
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الذم جرل ( ُُٗٗ" )مداـ دكبارم"كفيممو ( لكبيتش)، كالمخرج "كابيريا"ك" تذىب؟
السينمائي في " باالست"عرضو األكلي ضمف جعبة أفبلـ الشركة في ميرجاف 

بامتبلؾ سمسمة كبيرة مف صاالت السينما كأسست شبكتيا  UFAثـ بدأت . برليف
، ُِّٗمديران لئلنتاج عاـ ( بكمر) عندما أصبح( ّ. )الخاصة بيا لتكزيع األفبلـ

، ُُُٗالتي تأسست عاـ " نيكبابمزبرغ"الكصكؿ إلى استكديكىات  UFAاستطاعت 
كسرعاف ما أصبحت أفضؿ االستكديكىات في أكركبا كالمنافس الكحيد في العالـ 

كفيمـ  –اإلنتاجية  UFAبالرغـ مف ىذه المكارد الغنية كامتياز أعماؿ . ليكليككد
لـ تتمكف مف تجاكز األزمة  UFAإال أف  ( –مكرناك)لػ ( ُِْٗ" )خيرالرجؿ األ"

المالية العامة التي حمت بالببلد في تمؾ الفترة، فاضطرت ألخذ القركض مف 
بإغداؽ  UFA، لكف شركط ىذه القركض ألزمت  MGMك " بارامكنت"شركتي 

كضع مالي  في UFAباتت  ُِٕٗكبحمكؿ . صاالتيا السينمائية باألفبلـ األمريكية
( ألفريد ىكغنبرغ)كفي ىذه المرحمة الصعبة جاء الممكؿ الدكتكر ( ْ.)يائس

مجمس إدارة ( ىكغنبرغ)كعندما ترأس . UFAالمتعاطؼ مع الحركة النازية لينقذ 
UFA بدأت تظير نزعة االنحياز القكمي فييا مجددان مع أف أشير أفبلـ الشركة ،

جكزيؼ فكف )لممخرج ( َُّٗ" )األزرؽالمبلؾ "الصادرة في تمؾ المرحمة كاف 
، عممان بأف ىذا الفيمـ ذاع صيتو في المقاـ األكؿ بسبب عرضو لساقي (ستيرنبرغ

بعد استبلـ النازييف ( ٓ. )تيا أكثر مف تركيجو لمفاشيةككص( مارليف ديتريتش)
كبحمكؿ . بشكؿ ممحكظ UFAلمسمطة في ألمانيا، تعاظـ االنحياز القكمي في أفبلـ 

إلى كحدة  UFAعندما اشترت الحككمة أسيميا تحت اسـ مجيكؿ، تحكلت  ُّٕٗ
كمع ذلؾ فإف الفيمـ . سينمائية نازية بكؿ مناحييا باستثناء اسـ الشركة بالطبع

الكحيد المستثنى مف الصفة النازية في تمؾ الفترة كما يزاؿ عالقان في األذىاف إلى 
مع مكت  UFAثـ اندثرت (. ُّْٗ" )الباركف منشاكزف"اآلف ىك الفيمـ الرائع 

السينمائية التابعة لجميكرية ألمانيا " ديفا"بينما استحكذت شركة ( ىتمر)
جديدة في  UFAثـ تأسست شركة ". نيكبابمزبرغ"الديمكقراطية عمى استكديكىات 

لبلطبلع . األصمية UFAألمانيا الغربية بعد الحرب إال أنيا لـ تشيد ازدىاران كشركة 
مف "التفاصيؿ حكؿ ىذه المكاضيع كأفبلـ تمؾ المرحمة، راجع كتاب عمى مزيد مف 

الذم ييعٌد كتابو ( سايغفرايد كراكساكر)لمؤلفو ( ُْٕٗ" )كاليفكرنيا إلى ىتمر
. الكبلسيكي بمثابة التاريخ السيككلكجي لمسينما األلمانية
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Uher 

 االسـ التجارم لمسجمة صكت محمكلة باليد كانت تستعمؿ": أكىر"مسجمة 
عمى نطاؽ كاسع في التسجيؿ ضمف مكقع التصكير، ثـ حٌمت مكانيا مسجمة مف نكع 

". اغراف"
ulcer 

صفيحة ببلستيكية مثقبة تكضع أماـ مصباح أك غيره مف مصادر الضكء مف 
بديبلن لممصطمح البريطاني  ulcerكييعٌد مصطمح . أجؿ تكليد بقعة ضكئية كبيرة مرقشة

cookie أما أصؿ مصطمح . قالذم يحمؿ المعنى ذاتulcer ( قرحة"كىي كممة تعني "
عمى األرجح مستمد مف ثقكب  ق، فيك غير معركؼ بالضبط كلكف(في المجاؿ الطبي

. الصفيحة التي تشبو القرحة المعكية
ultrasonic cleaner 

طريقة إلزالة الغبار كاألكساخ عف الفيمـ باستعماؿ سائؿ تنظيؼ باالتحاد مع 
 -ultraالمشتقة مف البلتينية  ( -فكؽ صكتي) ultrasonicكممة . مكجات فكؽ صكتية

ظيرت في المغة اإلنكميزية ألكؿ مرة في  ( –صكت)  sonusك ( فكؽ؛ كراء)
أداة لكصؿ شرائط األفبلـ مع بعضيا بكاسطة : Ultrasonic splicer. العشرينيات

 Ultraviolet (UV) .المكجات فكؽ الصكتية بدالن مف المكاد البلصقة أك الشريط البلصؽ
ضكء طكلو المكجي قصير جدان بحيث ال تستطيع عيف (: األشعة فكؽ البنفسجية)

اإلنساف رؤيتو، لكنو يترؾ أثران ضبابيان أزرؽ عمى الفيمـ، لذا ينبغي تجنب ظيكره 
. باستعماؿ مرشح ضبابي

umbrella 

ل لكح عاكس مقعر الشكؿ يشبو المظمة المفتكحة كيستعمؿ لنشر الضكء عؿ
. سطح ما

unbalanced 

مستحمب فيمـ التصكير الذم ييٍحًدث بقعان غير مرغكبة بعد التعريض كالتظيير، 
ىذا يعني كالسبب في ذلؾ عدـ إعداد الفيمـ بشكؿ يتناسب مع مصدر الضكء كبالتالي 

. لتكازف المطمكب بيف المستحمب الحساس لمضكء كمصدر الضكءإلى ا ان أك افتقار الن خؿ
undercrank 
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كادر في الثانية مف أجؿ تكليد أثر  ِْمف  أيصكر مشيد بسرعة أبط
يعكد تاريخ استعماؿ المصطمح إلى أياـ السينما األكلى عندما . الحركة السريعة

كاف الفيمـ ييمىرر عبر الكاميرا أك جياز العرض بكاسطة ذراع تدكير يدكم بدالن مف 
كىي نقاط غفؿ  –رض الحديثة استعماؿ المحرؾ المتكفر في الكاميرات كأجيزة الع

يعالج فيمـ التصكير :  Underdevelop. عف ذكرىا قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية
 underexposeبسرعة أك بدرجة حرارة غير مناسبة، مما ينتج عنو صكرة ممسكحة؛ 

يصكر بضكء غير كاؼ أك بسرعات غير مناسبة فتككف الصكرة الناتجة داكنة : 
التصكير بضكء غير كاؼ أك بسرعات :  underexposure؛ كمعتمة كغير كاضحة

. غير مناسبة
underground films 

مصطمح بات عتيؽ الطراز اآلف يشير إلى نكع مف أنكاع ": األفبلـ السرية"
األفبلـ التجريبية أك الطميعية التي بدأ صنعيا في الكاليات المتحدة منذ أكائؿ 

( جكناس ميكاس)ك( ستاف براكاج)مثاؿ الخمسينيات عمى يد عدد مف المخرجيف أ
بدأ ( مخفي؛ مخٌبأ؛ سرم) undergroundكممة (. ككشار)كاألشقاء ( جاؾ سميث)ك

" الثقافة السينمائية"كفي عدد مجمة . استعماليا في أكاخر القرف السابع عشر
فجر الفيمـ "مقالة بعنكاف ( لكيس جاككبز)كتب  ُٗٓٗالصادر في ربيع عاـ 

شارة منو إلى ىذا النمط مف األفبلـ التي قضت معظـ حياتيا في في إ" التجريبي
 ( –ستاف فاندربيؾ)، بدأ صانع األفبلـ ُٗٓٗكفي العاـ ذاتو، أم في . الخفاء

لتحديد ىكية أعمالو ( سرم؛ خفي) undergroundاستعماؿ الصفة  –حسب قكلو 
الفترة كلكف قبؿ ىذه . كأعماؿ بعض المخرجيف الذم شعر نحكىـ بصمة ركحية

ماني )مصطمحان استعممو الناقد السينمائي األمريكي المعركؼ " الفيمـ السرم"كاف 
. لكصؼ أفبلـ المغامرات الرخيصة الصادرة في الثبلثينيات كاألربعينيات( فاربر

لكف بعض صانعي األفبلـ السرية مف أبناء الجيؿ الجديد استاؤكا مف المعاني 
لكف . فة، كنعت األمكر بأنيا رخيصة كرديئةاألخرل التي تنطكم عمييا ىذه الص

عمى نطاؽ كاسع كخصكصان أف ( سٌرم) undergroundسرعاف ما انتشر مصطمح 
" األفبلـ السرية"المكزعيف السينمائييف اكتشفكا بأف اإلعبلنات عف نمط 

(underground films ) األفبلـ "تجذب اىتماـ الجميكر أكثر مف استعماؿ مصطمح
كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى كتاب ألفو (. avant-guarde films" )الطميعية

الذم يعد تاريخان " إلى األفبلـ السرية األمريكية ةمقدـ"بعنكاف ( شيمدكف ريناف)
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فيمـ تقطػَّعت بو ( "ستاف براكاج)فيمـ المخرج . مكجزان كرائعان ليذا النمط السينمائي
 –نكادر الطريفة كالرائعة يحتكم عمى بعض اؿ( ُٖٗٗ" )الحيؿ كاألسباب

( جيرـك ىيؿ: )عف أبرز نجـك ىذه الحركة السينمائية –كالمأساكية أحيانان 
( مايا ديريف)ك( جيمس براكتكف)ك( سيدني بيترسكف)ك( مارم مينكف)ك
(. كيف جاككبز)ك( بركس ككنر)ك( كريستكفر ماكميف)ك

undershoot 

( ِ)إلنجاز فيمـ طكيؿ؛ يصكر كمية قميمة مف مادة يمكف استعماليا ( ُ)
يشير قامكس أكسفكرد لمغة . يصكر القميؿ فقط مف التغطية البلزمة لمشيد معيف

. اإلنكميزية إلى ىذه الكممة كلكف ليس ضمف ىذا المعنى
understudy 

ممثؿ احتياطي يحٌؿ مكاف ممثؿ رئيسي في حاؿ ( ُ(: )كما في المسرح)
ما قمما تستخدـ ىؤالء الممثميف مع أف السيف –مرضو أك ألسباب طارئة أخرل 

االحتياطييف ألف الفيمـ ييصنع مرة كاحدة فقط كال يتطمب التكرار الميمة بعد 
كفيمـ  –كباستثناء بعض األفبلـ السريالية . األخرل كما في العركض المسرحية

، عمى سبيؿ المثاؿ، تمعب "ىذا الشيء الغامض في الرغبة( "بنككيؿ)المخرج 
فإنو مف غير الممكف كجكد أكثر مف ممثؿ  –دكر بطمة الفيمـ ممثمتاف اثنتاف 

االستعداد ألداء دكر الممثؿ الرئيسي عند ( ِ)كاحد ألداء الدكر ذاتو في الفيمـ؛ 
في   understudyيشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى كجكد كممة . الضركرة

نة مرمكقة في بعض الممثميف ممف ليـ مكا( "ُْٕٖ)قامكس المغة العامية 
السينما لدييـ دكمان فنانكف آخركف أقؿ شأنان جاىزكف كي يحمكا محميـ كقت 

." المزـك
underwater cinematography  

تصكير المقاطع الدرامية أك التسجيمية تحت سطح الماء، كىذا بالطبع يتطمب 
.  تكفر حاكية خاصة كي تحتضف الكاميرا بداخميا لحمايتيا مف الماء

undeveloped 

. فيمـ معٌرض لمضكء كلكف لـ تجر معالجتو بعد: صكرة أك فيمـ غير مظيَّر
بعد تعريض األفبلـ الممكنة . "درج استعماؿ ىذا المصطمح منذ منتصؼ القرف العشريف
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فيمـ غير :  Unexposed(. ُّٗٗ) " –يجب أف ال تترؾ فترة طكيمة دكف تظيير 
. التصكير الخاـ معٌرض لمضكء، كىذا ينطبؽ بالطبع عمى فيمـ

unidirectional microphone 

 cardioidانظر. )ميكركفكف يمتقط األصكات بشكؿ رئيس مف جية كاحدة

microphone )
United Artists,  United Artists Corporation 

ألمريكية لئلنتاج كالتكزيع ا( الفنانكف المتحدكف" )يكنايتد آرتيستس"شركة 
كمٌرت بتقمبات  ُُٗٗكناجحة جدان تأسست عاـ السينمائي، كىي شركة مشيكرة 

حيف تـ بيعيا لصالح  ُُٖٗكثيرة بيف الحظ الجيد كالعاثر كاستمر نشاطيا لغاية 
" إنترتينمنت. آ.يك/ إـ .جي.إـ"كأصبحت الشركة الجديدة معركفة باسـ " إـ.جي.إـ"

اسميا " كريديت ليكنيس"ة ؾعندما بٌدؿ أصحاب الشر ُُٗٗكلغاية  ُّٖٗمف 
يكنايتد "، كبذلؾ اختفى األثر األخير لمشركة القديمة "مترك غكلدكيف ماير"تصبح ؿ

( شارلي شابمف)باألصؿ ىـ " يكنايتد آرتيستس"الفنانكف الذيف صنعكا  ". آرتيستس
كذلؾ في ظؿ ( مارم بيكفكرد)ك( غريفيث. دبميك. دم)ك( دكغبلس فيربانكس)ك

لذم أتيح ليـ ضمف عقكدىـ المبرمة عدـ رضى ىؤالء األربعة عف النفكذ الضئيؿ ا
لـ يتكفر لدييا أبنية أستكديك أك " يكنايتد آرتيستس"مع أف . مع استكديكىات أخرل

صاالت سينما خاصة بيا حينذاؾ إال أنيا ازدىرت لدل إصدار أفبلـ فريقيا 
أزىار ( "غريفيث)الرباعي طكاؿ فترة السينما الصامتة، بما في ذلؾ فيمـ المخرج 

باإلضافة إلى عدد مف األفبلـ التي لعب فييا " فكرة الذىب( "شابمف)لـ مكؼ" مكسَّرة
( غمكريا سكانسكف)ك( باستر كيتكف)دكر البطكلة بعض نجـك السينما أمثاؿ 

" يكنايتد آرتيستس"كحيف جاءت السينما الصامتة، أصدرت (. ركدكلؼ فالتنينك)ك
" ندبة الكجو"ك( ُّٓٗ" )مبلئكة الجحيـ"عددان مف التحؼ السينمائية، كفيمـ 

المكزع األمريكي لؤلفبلـ " يكنايتد آرتيستس"ثـ أصبحت (. ىاكرد ىيكز)لػ ( ُِّٗ)
كفي أكاخر (. الكسندر ككردا)بإدارة " لندف فيممز"البريطانية الصادرة مف شركة 

متكاضعة لكنيا " يكنايتد آرتيستس"الثبلثينيات كاألربعينيات أصبحت أعماؿ 
يكنايتد "كخصكصان أف " قانكف بارامكنت"م جدان بفضؿ حصمت عمى دفع قك

لـ تعاف مف تنازع المسؤكليف فييا عمى السمطة، كىذا ما جعميا تستجيب " آرتيستس
بقكة كاندفاع لصناعة السينما التي تحررت نكعان ما مف احتكار بعض الجيات التي 

يكنايتد "تجتيا كمف أبرز األفبلـ التي أف. فرضت ىيمنتيا عمى السينما بشكؿ عاـ
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( ُُٓٗ" )الممكة اإلفريقية": "لقانكف بارامكنت"في السنكات البلحقة " آرتيستس
" البعض يفضميا ساخنة"ك( ُٓٓٗ" )ليمة الصياد"ك( ُِٓٗ" )ظير حارٌ "ك
ثـ أتت سمسمة أفبلـ ( ُُٔٗ" )قصة الجانب الغربي"ك( َُٔٗ" )الشقة"ك( ُٗٓٗ)
شركة " يكنايتد آرتيستس"أصبحت  ُٕٓٗكفي عاـ . ُِٔٗبدءان مف " جيمس بكند"

كمع أف . ُٕٔٗبضميا إلييا عاـ " ترانس أميركا ككربكريشف"عامة ثـ قامت 
استمرت بتحقيؽ بعض النجاحات الباىرة في السبعينيات حيف " يكنايتد آرتيستس"

أحدىـ يطير فكؽ "فازت بجائزة األكسكار عف أحسف فيمـ لثبلث سنكات متتالية بػ 
يكنايتد "لكف (. ُٕٕٗ" )آني ىكؿ"ك( ُٕٔٗ" )رككي"ك( ُٕٓٗ) "عش الكقكاؽ

بخمسة دفعت أمست شركة ضعيفة جدان نتيجة االنقسامات الداخمية التي " آرتيستس
لكف الفيمـ ". أكريكف بيكتشرز"مف مديرييا لبلنفصاؿ عف الشركة كااللتحاؽ بشركة 

بكابة "لفيمـ الضخـ كأثار جدالن كاسعان كاف ا" يكنايتد آرتيستس"الذم حز عنؽ 
(. َُٖٗ" )السماء

universal camera filter 

ال يؤثر عمى تكازف ألكاف  –كمرشح االستقطاب  –نكع مف مرشحات الكاميرا 
. الصكرة الناتجة

universal leader 

مف  ةشريط الفيمـ الفارغ المحدد بأرقاـ كرمكز في رأس كنياية النسخة المنجز
الفني المسؤكؿ عف تشغيؿ جياز العرض عمى تبديؿ الفيمـ، األمر الذم يساعد 

أصبحت ىذه الطريقة الشكؿ . بكرات الفيمـ بشكؿ سمس كدكف إتبلؼ شريط الفيمـ
القياسي كالمتعارؼ عميو بدالن مف الطريقة السابقة التي حددتيا الجمعية السينمائية 

. األمريكية
Universal Pictures  

كزيع السينمائي، كىي شركة كبرل أسسيا لئلنتاج كالت" يكنيفرساؿ بيكتشرز"
مع " الشركة المستقمة لمصكر المتحركة"بدمج شركتو  ُُِٗعاـ ( كارؿ اليمؿ)

مع أف معظـ األفبلـ الرائعة التي أنتجتيا . مجمكعة مف الشركات األخرل
 –في سنكاتيا األكلى كانت أفبلـ الرعب الصادرة في الثبلثينيات " يكنيفرساؿ"
يكنيفرساؿ "إال أف  ( –تكد براكننغ)لػ " دراككال"ك( جيمس كيؿ)لػ " فرانكشتايف"

فمف المعركؼ أف . كانت شركة قكية جدان في مرحمة السينما الصامتة" بيكتشرز
، بينما بدأ "يكنيفرساؿ بيكتشرز"صنع أنجح أفبلمو لصالح ( إيريؾ فكف ستركىيـ)

31م –السينما الناطقة   
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اج السينمائي في الشركة مينتيما في اإلخر( ىارم ككىف)ك( إيرفنغ ثالبرغ)كؿ مف 
لكف )ك( فالنتينك)بيف نجكميا السينمائييف كؿ مف " يكنيفرساؿ"كما ضمت . ذاتيا

تصنع أفبلميا في " يكنيفرساؿ"كما بعد، بدأت  ُُٓٗكمف (. تشاني، االبف
ىكتار مربع في كادم  َِّالممتدة عمى مساحة " يكنيفرساؿ سيتي"استكديكىات 

ؾ االستكديكىات كانت مزكدة بمجمكعة كبيرة مف أفضؿ ساف فرناندك، عممان بأف تؿ
بقيت . المعدات كالديككرات كأصبحت اآلف أحد أىـ المكاقع السياحية في كاليفكرنيا

تنعـ برخاء اقتصادم طكاؿ الفترة الممتدة مف أكاخر الثبلثينيات " يكنيفرساؿ"
التي لعبت فييا كاألربعينيات كأكائؿ الخمسينيات كذلؾ بفض أفبلميا االستعراضية 

( آبكت)دكر البطكلة باإلضافة إلى أفبلميا الككميدية كأبطاليا ( دينا ديربف)
" انترناشيكناؿ بيكتشرز"مع " يكنيفرساؿ"اندمجت  ُْٔٗكفي عاـ (. ككستيممك)ك

، ثـ استعادت ُِٓٗلغاية " انترناشيكناؿ –يكنيفرساؿ "كأصبحت معركفة باسـ 
كفي ". ديكا"ف ضميا إلى شركة تسجيبلت اسميا السابؽ قبؿ فترة كجيزة ـ

 MCAفرعان ثانكيان لمدة عقد مف الزمف لشركة " يكنيفرساؿ"الستينيات أصبحت 
حيث تكلت مياـ الجناح السينمائي الستكديكىات ( الشركة المكسيقية األمريكية)
. ، كىي شركة تمفزيكنية ناجحة تخصصت في إنتاج المسمسبلت"يكنيفرساؿ سيتي"

سمسمة مف األفبلـ التي حطمت األرقاـ " يكنيفرساؿ"ينيات أنتجت كفي السبع
كغيرىا " المسعة"ك" رسـ جدارم أمريكي"ك" المطار: "القياسية عمى شباؾ التذاكر

، السيما أف (ُٕٓٗ" )الفؾ المفترس"أيضان ككاف أشيرىا عمى اإلطبلؽ فيمـ 
" يكنيفرساؿ"قة بيف النجاح العظيـ الذم حققو الفيمـ عمى شباؾ التذاكر كطد العبل

كمف الجدير . كالتي ما تزاؿ عبلقة ناجحة حتى يكمنا ىذا( ستيفف سبيمبرغ)ك
اتخذت مف األراضي التابعة لػ " أمبميف إنترتينمنت( "سبيمبرغ)بالذكر أف شركة 

 اإليراداتمف " يكنيفرساؿ"مقران ليا، ناىيؾ عف الفائدة التي جنتيا " يكنيفرساؿ"
العكدة إلى "ك" المخمكؽ الفضائي. تي. إم(: "سبيمبرغ)ا أفبلـ اليائمة التي حققتو

إلى شركة  MCAتـ بيع شركة  َُٗٗكفي عاـ ". الحديقة الجكراسية"ك" المستقبؿ
". ماتسكشيتا إليكتريكاؿ إندستلاير"

unsqueeze 

كالمقصكد بيا العدسة التي تضغط ) أنامكرفيةيعرض فيممان مف خبلؿ عدسة 
تصحيح التشكىات الناتجة عف التصكير  ؼبيد( شاشة العريضةالصكرة في أفبلـ اؿ
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حداث صكرة شاشة عريضة : Unsqueezed print(. aspect ratioانظر . )المضغكط كا 
. طبعة فيمـ غير مضغكطة

up shot  

(. لقطة بزاكية منخفضة) low angle shotمصطمح بديؿ لػ 
UPA 

إنتاج سينمائي أسستيا  ، كىي شركةUnited Productions of Americaاختصار 
شيدت . ُّْٗعاـ " كالت ديزني"مجمكعة مف فناني الرسـك المتحركة التابعيف لػ 

ازدىاران كبيران في الخمسينيات كما تزاؿ عالقة في األذىاف إلى اآلف  UPAشركة 
، كىي شخصية كرتكنية تتسـ بضعؼ "السيد ماغك"لمشخصية التي ابتدعتيا باسـ 

. مف نكعو بصر فظيع كتذمر عجيب
upside - down slate 

 tailلذلؾ فيي مكازية لمصطمح  –كبلكيت تحدد نياية المشيد بدالن مف بدايتو 

slate–   كما يكضع الكبلكيت في ىذه الحالة رأسان عمى عقب أماـ الكاميرا في نياية
. المشيد

uprating 

لية تظييره، يزيد مف تبايف الفيمـ بتصكيره بسرعة عالية كمف ثـ اإلطالة في عـ
زيادة سرعة الفيمـ أثناء التصكير، أك اإلطالة في ) pushingلح ييعٌد مرادفان لػ طكىك مص

الفيمـ الذم جرل تصكيره تحت ضكء خافت كغير " إلنقاذ"تظيير الفيمـ في محاكلة 
.(. كاؼ أك لزيادة التبايف أك تكليد أثر التحبب في الصكرة

upstage 

ر أك استكديك التصكير عف الكاميرا، مالتصك أبعد قسـ مف ديككر(: كاسـ)
ممثؿ (: كفعؿ)كبالتالي فإف ىذا القسـ ييعٌد أبعد ما يمكف بالنسبة لعيف المشاىد؛ 

يحجب ظيكر ممثؿ آخر عف نظر الجميكر كيككف ذلؾ إما فعميان، أم بالكقكؼ في 
. كجو ذلؾ الممثؿ أك مجازيان بشد االنتباه إليو

utility department 

ف عف التنظيؼ كأعماؿ كعماؿ االستكديك المسؤكؿ: المرافؽ كالخدماتقسـ 
. اإلصبلح الصغيرة كغيرىا مف األمكر البسيطة
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UV filter 

مرشح مصمـ لكقؼ التضبب الذم يسببو ضكء : مرشح األشعة فكؽ البنفسجية
عممية طبع مسار صكتي باألشعة فكؽ :  UV printing. األشعة فكؽ البنفسجية

 .البنفسجية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamp 

المرأة المغكية التي تستغؿ فتنتيا إلغكاء الرجاؿ في أفبلـ السينما األكلى؛ أك 
المصطمح (. شاركف ستكف)مصطمح ممطؼ نكعان ما لنظيراتيا مف ممثبلت اليـك كػ 

كييقاؿ بأف استعمالو درج عف ( مغكية الرجاؿ؛ مصاصة الدماء) vampireمشتؽ مف 
ثيكديسيا )اسميا قبؿ الزكاج ىك  ( –ثيدا بارا)نمائية البارعة لػ طريؽ المينة السي
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تقريبان لصالح  ان دكر البطكلة في أربعيف فيمـ( ثيدا)لعبت (. ُٓٓٗ-َُٖٗ( غكدماف
كانت الفكرة الرئيسية في . َُِٗإلى  ُُٓٗلئلنتاج السينمائي مف " فككس"شركة 

الرجاؿ "ة كمتنكعة، أال كىي فكرة كاحدة كلكف ضمف قكالب مختمؼ( ثيدا)كؿ أفبلـ 
". الذيف يغكييـ سحر المرأة الفاتنة كجاذبيتيا الجنسية إلى حٌد اليبلؾ كدكف رحمة منيا

( ُُٖٗ" )سمػٌـك"ك( ُُٕٗ" )كميكباترة"ك( ُُٓٗ" )كارمف"مف ىذه األفبلـ نذكر 
" أحمقان كاف "أما النمكذج األكلي ليذه السمسمة مف األدكار تجسد في فيمـ . كغيرىا أيضان 

(. كيبمنغ)لمشاعر " مغكية الرجاؿ"المنقكؿ بتصرؼ عف قصيدة بعنكاف ( ُُٓٗ)
كتجدر اإلشارة في ىذا الصدد إلى أف قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية نٌكه إلى كركد 

جدالن بأف ( ثاكرم)لقد سمػٌـ . "ُُٓٗالكممة في المعنى المذككر إلى فترة قصيرة قبؿ 
 .ُُُٗ( سترتكفشت. ؾ. جي) ." –رأة مغكيةكانت اـ( مارم ستيكرات)

vampire movie 

. أحد فركع أفبلـ الرعب الذم يحظى بشعبية كاسعة: أفبلـ مصاصي الدماء
تسرد أفبلـ مصاصي الدماء مغامرات كضراكة كمف ثـ ىزيمة الجثث التي تغادر 

( اـ ستككربر)لػ " دراككال"كمف أشير تمؾ األفبلـ . القبكر ليبلن لتمتص دماء األحياء
تكد )الذم صنعو ( ُُّٗ" )دراككال"ك( ُِِٗ" )سيمفكنية الرعب: نكسفيراتك"ك

بيبل )لئلنتاج السينمائي، كىك مف بطكلة " يكنيفرساؿ"لصالح شركة ( براكننغ
لػ ( ُِّٗ" )مصاص الدماء"في دكر الككنت، باإلضافة إلى فيمـ ( لكغكتشي

كمما تجدر . كاد ال تعد كال تحصىأما أفبلـ مصاصي الدماء الضعيفة ت(. دراير)
لؤلسؼ كاف أيضان مف " )الراىبة رايمي تمتقي بمصاص الدماء"أف فيمـ اإلشارة إليو 

كاف فيممان ضعيفان بالرغـ مف كجكد بعض المعجبيف ( بطكلة بيبل لكغكتشي
أما أحدث أفبلـ ىذا النمط صدر خبلؿ فترة تأليؼ ىذا الكتاب . كالمؤيديف لو
الذم ( نيؿ جكرداف)مف إخراج ( ُٓٗٗ" )قابمة مع مصاص الدماءـ"كحمؿ عنكاف 

دخمت كممة (. آف رايس)اقتبس فيممو عف إحدل الركايات األكثر مبيعان بقمـ 
vampire (مصاص الدماء ) إلى المغة اإلنكميزية في القرف الثامف عشر عف طريؽ
غة المجرية، كىي بالؿ vampirبالمغة الفرنسية، المنقكلة بدكرىا مف  vampireكممة 

كتابان ممتعان يسرد فيو تاريخ ىذا ( ديفيد بيرم)كقد ألؼ . كممة ذات أصؿ سبلفي
. النمط مف األفبلـ

variable - area 
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البصرية تأخذ شكبلن مرئيان  –نكع مف المسارات الصكتية : المنطقة المتغيرة
كف فييا مؤشرة تؾحافة يتمثؿ بخط أبيض مزدكج يسير عمى طكؿ جانب الفيمـ مع 

كلعؿ شكؿ ىذا . نقاط الذركة كالنقاط الدنيا مف الصكت مقابمة لتغير كاختبلؼ الصكت
البصرم معركؼ لدل عامة الناس مف خبلؿ مشيد الممتع لممسار  –المسار الصكتي 

مسار صكت المنطقة :  Variable-are sound track". فنتازيا"الصكتي الراقص في فيمـ 
لكف مسار صكت الكثافة . تسجيؿ المنطقة المتغيرة:  variable-area recordingالمتغيرة؛ 
قد خمؼ مسار صكت  –كىك أحد أشكاؿ المسارات الصكتية البصرية  –المتغيرة 

كفي ىذا النمط الجديد، فإف الشكؿ المرئي لمصكت المسجؿ يظير . المنطقة المتغيرة
.  ل حافة الفيمـف عؿمدكنة كسطكع متغيرعتامة أك كشرائط أفقية متتالية ذات 

variable focus lens 

: Variable shutter(. zoom lensك  zoomانظر : )عدسة بؤرية متغيرة
مغبلؽ يستطيع إحداث المؤثرات البصرية االنتقالية داخؿ (: مغبلؽ متغير)

كتبلشي الصكرة ليحٌؿ محميا صكر أخرل بالتدريج، كخبٌك الصكرة   -الكاميرا 
كىي طريقة بديمة  –االنتقاؿ مف صكرة إلى أخرل  كتضاؤليا بالتدريج عند

يستطيع ىذا المغبلؽ إحداث تمؾ . الفيمـاعة ألسمكب تنفيذ ىذه المؤثرات أثناء طب
كيكجد . المؤثرات بكاسطة التحكـ بدرجة تعريض الفيمـ لمضكء الداخؿ إلى الكاميرا

 Variable speed. في ىذا المغبلؽ أيضان قرص ثابت لفتحة العدسة كآخر متحرؾ

control  كvariable speed motor  : محرؾ كاميرا يستعمؿ إلحداث مشاىد الحركة
أك سدس السرعة ) FPS ْتتراكح سرعة ىذا المحرؾ عادة بيف . البطيئة كالسريعة

 (.أكثر مف ضعؼ السرعة العادية) FPS َٓك ( العادية
Variety  

( سايـ سيمفرماف)كية أسسيا مف أشير المجبلت التجارية األمرم": فارايتي"مجمة 
كانت مكاضيع ىذه المجمة مخصصة باألصؿ لممسرحيات الغنائية . َُٓٗعاـ 

الخفيفة كغيرىا مف األشكاؿ الترفييية المسرحية، كمف ىذا المنطمؽ سيمٌيت المجمة بػ 
variety   حفمة منكعات تشتمؿ عمى الغناء كالرقص كالتمثيؿ كاأللعاب "كىي كممة تعني
لكف المجمة اآلف تغطي جميع نكاحي صناعات الترفيو بشكؿ عاـ ." ية الخالبيمكاف

تشتير " فارايتي"أما خارج صناعة السينما فإف مجمة . كالسينما بشكؿ خاص
، (ممثؿ) actorكىي اختصار بديؿ لكممة  thespباختصاراتيا الفريدة كالطريفة، ككممة 
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فيمـ ) Westernكبديؿ لػ  oaterثؿ ـ –ات الفنية الجديدة دباإلضافة إلى صياغة المفر
كبالطبع فإف ىذا التنكع في تبديؿ كتحريؼ الكممات كالمفردات كالعبارات  ( –رعاة بقر

كىناؾ أمثمة عديدة . يككف إما أمران ممتعان أك منفران حسب ذكؽ المرء مف الناحية المغكية
المفردات أك  مف بعض" فارايتي"كردت في ىذا الكتاب اقتباسان عٌما كرد في مجمة 

كمف . العبارات أك المصطمحات مرفقة بالترجمة الكاضحة إلى المغة اإلنكميزية القياسية
كيمكف ( Stix Nix Hix Pix)المستحدثة عبارة " فارايتي"أشير األمثمة عف عبارات 
إف جميكر المشاىديف في المناطؽ الريفية كاإلقميمية في : "ترجمتيا عمى النحك التالي

، "لمتحدة لدييـ شيية ضعيفة نحك األفبلـ التي تصكر كاقع ظركؼ حياتيـالكاليات ا
عممان بأف ىذه العبارة الغريبة تحكلت إلى عنكاف إحدل الركايات، كما تظير في 

". يانكي دككدؿ داندم"العناكيف الرئيسة في صحيفة 
vault 

أك  مف الذم تحفظ فيو نسخ النيجاتيؼ كغيرىا مف األفبلـ القيمةالمكاف اآل
شرائط التسجيؿ الميمة، كىذا المكاف ليس سكل حجرة مضادة لمحريؽ كيمكف التحكـ 

بالمغة الفرنسية  vouteك  voulteإلى اإلنكميزية مف   vaultنػيقػًمت كممة . بدرجة حرارتيا
مستكدع "القديمة في القرف الرابع عشر كصارت تعني في أكائؿ القرف السادس عشر 

نحتفظ في أيامنا ىذه بالخمكر كالحبكب في مستكدعات ". "حيةلممؤف كالمشركبات الرك
(vault )( بارناب غكدج) ." –كيذهُٕٕٓ .

VCR 

(. مسجؿ كاسيت فيديك)  Video Cassette Recorderاالختصار المتعارؼ عميو لػ 
vehicle 

( ِ)فيمـ مصمـ كعرض لممكاىب الخاصة التي يتمتع بيا أحد الممثميف؛ ( ُ)
فاف )مف أفبلـ الحركة لػ : "ؿ بطمو الناحية الرئيسية في تركيج الفيمـفيمـ تجارم يشؾ

فيمـ تشكيؽ عاطفي بطكلة "أك .." الككميدية ( إيدم مكرفي)مف أفبلـ "أك ( .." داـ
نقمت صناعة األفبلـ ىذا المصطمح عف المسرح حيث كاف دارجان منذ ( ..". مادكنا)

شبو الككميدية التي تمعب فييا ( عةالرك)إف مسرحية . "منتصؼ القرف التاسع عشر
دكر البطكلة ليست سكل مسرحية تجارية تعرض بعضان مف األزياء ( الميدم غيفكرد)

مف صحيفة  ." –لجميكره( vehicle( )باكستكف)الغريبة كالمقالب اليزلية التي يقدميا 
. ُّٖٔآب  ُٓ" إالستريتد تايمز"



 -487- 

velocitator 

المنصة المزكدة ) dollyف حجـ الػ منصة ميكانيكية يتراكح حجميا بي
تستطيع ىذه المنصة (. ذراع الميكركفكف) boomك الػ ( بعجبلت لحمؿ الكاميرا

الميكانيكية رفع الكاميرا أك المصكر أك الفني المسؤكؿ عف معايرة تركيز بؤرة 
المصطمح غير كارد في قامكس . العدسة عف األرض بمقدار ستة أقداـ تقريبان 

اإلنكميزية، كلكف مف الكاضح أنو مشتؽ كغيره مف المصطمحات أكسفكرد لمغة 
أك  velocitéالمنقكلة بدكرىا مف المغة الفرنسية ( سرعة) velocityالمشابية، مثؿ 

، ثـ دخمت إلى المغة اإلنكميزية في منتصؼ القرف السادس  velocitasالبلتينية 
. عشر

Venice,  Venice Film Festival 

لسينمائي الذم ييعٌد أكؿ ميرجاف سينمائي دكلي في ميرجاف البندقية ا
العالـ، حيث شكؿ ىذا الميرجاف القالب لمعظـ التظاىرات السينمائية الرئيسية 

عيقد ميرجاف البندقية ألكؿ مرة عاـ . السينمائي" كاف"المماثمة، بما فييا ميرجاف 
، ثـ تكرر كجزء مف االحتفاالت التي تجرم في مدينة البندقية كؿ سنتيف ُِّٗ

ضمف احتفاالت المدينة التي تجرم كؿ سنتيف  ُّْٗعقد ميرجاف البندقية عاـ 
أيضان، ثـ أصبح الميرجاف ييعقد سنكيان منذ ذلؾ التاريخ بالرغـ مف إلغائو في عدة 

. أك بسبب الخبلفات السياسية( ُْٓٗ-ُّْٗ)مناسبات إما بسبب الحرب 
، كىك "األسد الذىبي"بندقية ىي جائزة الجائزة الرئيسية التي يمنحيا ميرجاف اؿ

( festivalانظر . )الذم ييعٌد رمز الترحيب بمدينة البندقية( مارؾ)أسد القديس 
vertical control 

ألعماؿ السينمائية كيعني السيطرة التي تمتعت بيا أبرز مستعمؿ في امصطمح 
لذم أفاد بأف ىذه ا ُْٖٗعاـ " قرار بارامكنت"االستكديكىات األمريكية لغاية صدكر 

االستكديكىات تخرؽ القكانيف المقاكمة لمتركسات االحتكارية كالتجميع الضخـ لرؤكس 
األمكاؿ، حيث لـ تقتصر أمبلؾ ىذه االستكديكىات الكبيرة قبؿ صدكر القرار عمى 

منشآت اإلنتاج كالتكزيع السينمائي فحسب، بؿ إنيا صارت تمتمؾ أيضان سبلسؿ عديدة 
ر كا، لكنيا اضطرت إلى تصفية كبيع جميع تمؾ الصاالت بعد صدمف دكر السينـ

. القرار
vertical wipe 
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إزاحة صكر المشيد عف الشاشة بشكؿ شاقكلي ليحٌؿ مكانيا المشيد الجديد، 
. لكف اإلزاحة األفقية تعٌد أكثر شيكعان 

VGIK 

اتحاد ) Vsesoyuznyi Gosudarstvenyi Institut Kinematografiiاختصار 
، كىك أكؿ معيد سينمائي في العالـ تأسس (ع المعاىد السينمائية التابعة لمدكلةجمي
بالرغـ مف شٌح المكارد المالية الذم عانى منو (. ينيفؿ)بأمر مف  ُُٗٗعاـ 

المعيد في سنكاتو األكلى، إال أنو أثبت جدارتو كأخصب أرض لممكاىب كالتقنيات 
ا كظٌػؼ المعيد أبرز المخرجيف كـ. التي عرفتيا السينما عمى مٌر تاريخيا

( بكدكفكيف)ك( دفجينكك)ك( أيزنشتايف)السينمائييف كمعمميف كمحاضريف، كمنيـ 
( Kuleshov effectانظر (. )ككسينتشيؼ)ك

video 

كالفعؿ بصيغة المتكمـ في الزمف الحاضر  viderereمف البلتينية : فيديك
video( :ُ )نظاـ الفيديك . ممغنطة تقنية تسجيؿ الصكر كاألصكات عمى شرائط

( ”Phase Alternation Line “PAL" )باؿ"الرئيس المستعمؿ في بريطانيا ىك نظاـ 
 NTSC، بينما النظاـ المتبع في الكاليات المتحدة ىك نظاـ "خط التناكب المرحمي"
(National Television System Committee" )؛ "لجنة نظاـ التمفزيكف القكمي(ِ )

( ب)مسجؿ كاسيت الفيديك المنزلي أك الصناعي، ( آ: )ئع لػ االختصار الشا
عممية التسجيؿ عمى شريط ( ج)شرائط الكاسيت المستعممة في أجيزة الفيديك، 

في مجاؿ ( )د)الكاسيت سكاء مف بث تمفزيكني أك مف شريط كاسيت آخر، 
المصطمح ( ّ)؛ (to film, to shoot" )يصٌكر"مرادؼ لمصطمح ( صناعة األفبلـ

عادة ال تتجاكز مدتيا دقيقتيف أك  –المتعارؼ عميو لممقاطع االستعراضية القصيرة 
التي يعٌدىا عازفك مكسيقى الركؾ أك غيرىـ لترافؽ أغنياتيـ كنكع  –ثبلث دقائؽ 
 promotionىك المرادؼ المختصر لكممة  promo ( –promotion)مف التركيج 

اآلف " فيديك"ييعٌد مصطمح . نسبيان  ، لكف ىذا االختصار قميؿ االستعماؿ(تركيج)
منطكو عمى مفارقة تاريخية بما أف الغالبية العظمى مف تسجيبلت الفيديك المكسيقية 

قد جرل تصكيرىا ضمف األفبلـ عبر السنكات العشر الماضية تقريبان، كما أف 
أما الجيؿ األكؿ : تكاليؼ إنتاج تصكير ىذه التسجيبلت مرتفعة جدان أغمب األحياف

عمى شرائط فيديك لكف ىذه التسجيبلت تبدك اآلف ييسجؿ كاف ؼف فيديك الركؾ ـ
يكفر فيديك مكسيقى الركؾ كالراب . رديئة المظير كغريبة أيضان في ذات الكقت
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كالبكب مصدران رئيسان لقنكات الكاببلت التمفزيكنية كالمحطات التمفزيكنية الفضائية، 
المذيعيف الذيف يقدمكف ىذا لى كييطمؽ ع.  The Boxك  VH1ك  MTVكمحطة 

 Video Jockeyكىك اختصار  VJsالنكع مف الفيديك عمى شاشة التمفزيكف لقب 
.  Disc Jockeyأك  DJالذم ييعٌد بدكره تعديبلن عمى لقب ( جككي الفيديك)

:  video assistمثؿ  videoىناؾ العديد مف المصطمحات المركبة مع كممة 
ـ الركائية التي تتطمب تنفيذ صكر فيديك في ذات أسمكب متبع في صناعة األفبل

الكقت كالعدسة التي تمتقط صكر الفيمـ كذلؾ لمسيكلة كالسرعة التي يكفرىا تصكير 
 video editingالفيديك مف أجؿ اطبلع المخرج عمى تمؾ المقطات فكر إنجازىا؛ 

" باؿ"، كىي ةاألشكاؿ الرئيسية الثبلث:  video format؛ (مكنتاج الفيديك)
؛ (نظاـ إلكتركني ممكف مع ذاكرة:  SECAM" )سيكاـ"ك." سي.إس.تي.إف"ك

videotape (شريط فيديك )دخمت كممة . كغيرىا مف المصطمحاتvideo  إلى المغة
: اإلنكميزية في الثبلثينيات لتحديد بعض النكاحي التقنية المتعمقة بالكسيط الجديد

يعكد ( آ ِ)المشار إلييا أعبله، فإف البند أما بالنسبة لتكاريخ المعاني . التمفزيكف
يشبو الفيديك جياز مركب مف مسجؿ صكتي ككاميرا )" ُٖٓٗتاريخو إلى 

. ُُٕٗ( ج ِ)، كالبند ُٖٔٗعاـ ( ّ)ك( ب ِ)، البند "(سينمائية
Vietnam movies 

فرع مف فركع األفبلـ الحربية التي تصكر النزاع الذم كاف قائمان بيف : أفبلـ فيتناـ
كلكف نظران لكجكد األمثمة . لكاليات المتحدة كفيتناـ الشمالية مف كجية النظر األمريكيةا

طائرات   -العديدة عف ىذا النمط السينمائي كبما أف عناصرىا التعريفية باتت محددة
اليميكككبتر كالعدك الفيتنامي المختبئ في األدغاؿ كمكسيقى الركؾ التي تصكر ىستيريا 

م النظر إلييا كنمط فرعي مستقؿ بحد ذاتو كخصكصان بعد االطبلع ينبغ   -المخدرات
". فيتناـ ىكليككد"في كتابو ( جمبرت آدير)عمى التاريخ  الحرج لتمؾ األفبلـ الذم كصفو 

كمف الجدير بالذكر أف أفبلـ فيتناـ تكاد تككف ظاىرة استعادية بالكامؿ باستثناء الفيمـ الذم 
المكلكد في الرابع "ك( ُٕٗٗ)الصادر عاـ " بعات الخضرالؽ"بعنكاف ( جكف كايف)صنعو 

ذخيرة ""ك( ُٖٕٗ" )صائد الغزالف"ك( ُٕٕٗ" )فتياف السىرٌية سي"ك( ُٖٗٗ" )مف تمكز
" صباح الخير يا فيتناـ"ك( ُٕٖٗ" )الحدائؽ الحجرية"ك( ُٕٖٗ" )بغبلؼ معدني

" اء كاألرضالسـ"ك( ُٕٖٗ" )ىضبة اليمبرغر"ك( ُٕٕٗ" )أخبر الشجعاف"ك( ُٕٖٗ)
( ُٖٓٗ" )الجزء الثاني –الدـ األكؿ "ك" رامبك"ك( ُٖٔٗ" )الفصيمة"ك( ُْٗٗ)
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إف اإلنجاز . "كغيرىا مف األفبلـ( ُّٖٗ" )بسالة ال مثيؿ ليا"ك( ُٖٖٗ" )سايغكف"ك
الكحيد الذم حققتو ىكليككد في المعالجة السينمائية لفيتناـ ال يكمف في إحداث رمز 

إنما التفاصيؿ الدقيقة التي ميزت قصص تمؾ األفبلـ، متفكقة مصكر مكجز عف الحرب، ك
كمف الجدير بالذكر أف جميع األفبلـ . بذلؾ عمى جميع األعماؿ السينمائية مف حيث الدقة

مف مقاؿ  ." –التي تدكر أحداثيا عف فيتناـ لـ تقتبس في صنعيا أيان مف الركايات الفيتنامية
أما األفبلـ . ُٓٗٗنيساف  ِٗ"" إندبندنت" منشكر في صحيفة" كيفف جاكسكف)بقمـ 

نعت خارج ىكليككد كما ال يينظر إلييا  المعادية لخكض الحرب األمريكية في فيتناـ قد صي
، (كريس ماركر)مف إخراج ( ُٕٔٗ" )بعيدان عف فيتناـ: "بأنيا تابعة لمدرسة أفبلـ فيتناـ

" أخبرني األكاذيب"، كفيمـ (جاف لكؾ غكدار)باإلضافة إلى أعماؿ بعض المخرجيف أمثاؿ 
غير مباشر أك كما يمكف القكؿ بأف فيتناـ كانت مكضكعان (. بيتر بركككس)لػ ( ُٕٔٗ)

مستتر لعدد كبير مف األفبلـ التي أنتجتيا ىكليككد خبلؿ فترة الحرب ذاتيا بغض النظر 
فمف السذاجة بمكاف . كىناؾ بعض الحاالت كاضحة تمامان . عف مكضكعيا الظاىرم

الذم تدكر أحداثو عف الحرب ( ُٗٔٗ" )ماش( "ركبرت ألتماف)فيمـ المخرج ظر إلى الف
" بكني ك كبليد"أما أفبلـ . أنو يعالج قضايا الجنكد األمريكييف في الخمسينياتعمى الككرية 

. في كاقع األمر مثيرة لمجدؿفيي " الجندم األزرؽ"ك" الزمرة المتكحشة"ك
Vieux Colombier 

دار سينما كانت متخصصة في عرض أفبلـ ": كمبييرفيك ككؿ"سينما 
-ُٖٓٗ( )جاف تيديسكك)السينما الطميعية، ثـ تكلى أمرىا الكاتب كالمخرج 

كحٌكليا إلى سينما مخصصة لعرض أفبلـ تجريبية مشابية،  ُِْٗعاـ ( ُٖٓٗ
أكؿ دار سينما باريسية " فيك ككلكمبيير"كانت (. رينكار)ك( فيغك)بما فييا أعماؿ 

ض األفبلـ الطميعية حيف كانت باريس عاصمة الحركات السينمائية تعر
كاف ليا أيضان استكديك سينمائي صغير أنتج عدة " فيك ككلكمبيير. "بيةاالمش

الذم اشترؾ في إخراجو كؿ مف  ( ُِٖٗ) "بائعة الكبريت"أفبلـ، كمنيا فيمـ 
(. رينكار)ك( تيديسكك)

viewer 

بمغات البمداف الناطقة باإلنكميزية درج   veueك  veweاسـ مشتؽ مف : متفرج
أحد أفراد جميكر ( ُ: )استعمالو منذ مطمع القرف الخامس عشر يدٌؿ عمى ما يمي

يستشيد قامكس أكسفكرد لمغة . مشاىدم السينما سكاء كاف متفرجان حقيقيان أـ افتراضيان 
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ق إلى عاـ اإلنكميزية بمثاؿ طريؼ عف استعماؿ الكممة في ىذا المعنى يعكد تاريخ
المصطمح العاـ ( ِ)؛ .."أنت متفرج ضيؽ األفؽ كتشاىد صكران مممة كيذه : "ُٕٗٓ

يشير ". المفيكال"ك" الستينبيؾ"المكنتاج كآلتي ألية معدات تستعمؿ لمشاىدة األفبلـ 
أداة بصرية تستعمؿ لمشاىدة : "قامكس أكسفكرد إلى معنى الكممة في ىذا السياؽ

. ُّٔٗكما بدأ استعماليا منذ عاـ " ابونيجاتيؼ الفيمـ أك ما ش
viewfinder 

كأحيانان )جزء الكاميرا الذم ينظر المصكر : معٌينة الكاميرامحدِّد المنظر أك 
درج استعماؿ الكممة في المغة اإلنكميزية . مف خبللو مف أجؿ تركيب الصكرة( المخرج
 finderفكتكغرافي لكممة ينٌكه قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية بكجكد معنى . ُٖٗٗمنذ 

أقرب مٌعيف أك يكمف : "ُٖٗٗيعكد في تاريخو إلى فترة كجيزة قبؿ ( باحث؛ معيِّف)
مستكشؼ لممنظر إلى متناكؿ اليد في تركيب عدسة محدبة مزدكجة مف أجؿ تحقيؽ 

." السرعة في تعريض الفيمـ لمضكء، شريطة تثبيت ىكذا عدسة عمى مقدمة الكاميرا
(ُٖٖٗ .)

viewing filter,  viewing glass 

. مرشح دائرم صغير ينظر مف خبللو المخرج كالمصكر لتقييـ مستكيات الضكء
viewzak 

بأننا بحاجة " لغة السينما السرية"مؤخران في كتابو ( جاف كمكد كاريير)أشار 
إلى مصطمح ليذا السيؿ العاـر الذم ال نياية لو مف الصكر الغريبة كالعجيبة التي 

شاشة التمفزيكف كالفيديك كالسينما كالتي تحرؾ فينا أثران ككأنو يفقدنا تظير عمى 
": ميكزاؾ" Muzak)بآذاننا " الميكزاؾ"أحاسيسنا البصرية، تمامان كما تفعؿ مكسيقى 

أك غيرىا مف األماكف  المكسيقى اليادئة التي تػيعزؼ باستمرار في المطاعـ كالفنادؽ
.  viewzakصياغة ىذا المصطمح الشنيع لذلؾ أقترح (. "المترجـ. "المشابية

vignette 

ثـ دخمت إلى المغة اإلنكميزية عمى شكؿ  vigneteمف المغة الفرنسية القديمة )
vinet  كمتحكالت ىذه الكممة منذ بداية القرف الخامس عشر، ثـ اعتمدت مجددان في

ضحة في صكرة كا(: vignetteالقرف الثامف عشر بشكميا الحالي الذم نعرفو اليـك 
مركزىا لكنيا باىتة كغير كاضحة المعالـ في جكانبيا بطريقة تشبو الصكر الفكتكغرافية 
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أما المعنى السينمائي ليذه الكممة فقد دخؿ المغة اإلنكميزية في ستينيات القرف . األكلى
. التاسع عشر

virgin 

د صفة تستعمؿ أحيانان مع الفيمـ الذم لـ يجًر تعريضو لمضكء بعد، كالمقصك
فرنسية  –بالمغة األنجمك   virgineىذه الصفة مشتقة مف . بذلؾ فيمـ التصكير الخاـ

بالبلتينية، كىي حالة النصب   virginemكمف المغة الفرنسية القديمة كباألصؿ مف 
( نقاء؛ طيارة؛ خالي العبلـ)المجازم  maidenأما معنى (. عذراء؛ بكر)  virgoلمصفة 

. أكائؿ القرف الرابع عشريعكد تاريخ استعمالو إلى 
VistaVision  

االسـ التجارم لنظاـ شاشة عريضة استعمؿ في أكاخر ": فيستافيجف"
الخمسينيات مع أف النمكذج األكلي ليذا النظاـ تـ تجريبو قبؿ ذلؾ بفترة طكيمة، 

كلـ يستخدـ " بارامكنت"طيكِّر ىذا النظاـ مف جانب شركة . ُُٗٗكبالتحديد عاـ 
نما اعتمد عمى تمرير فيمـ  رفيةأنامكعدسات  أما . ممـ عبر الكاميرا ّٓأك ضاغطة، كا 

كمع أف ىذا النظاـ لـ ييكتب .  1إلى ارتفاع  1.85الصكرة الناتجة كانت نسبة عرضيا 
لو البقاء طكيبلن، إال أف اسمو ظؿ مستعمبلن كاستعارة مبيمة تشير إلى اإلنتاجات 

 ُٕٔٗشباط  ُِالصادرة في " اؿ إكسبرسنيك ميكزيؾ"فقد أكردت مجمة . المميزة
ككصفتو بأنو ليس سكل قصة ( ديانا ركس)تعميقان، عمى سبيؿ المثاؿ، حكؿ ألبـك 

".  فيستافيجف"
visual effects  

، مع أف (مؤثرات خاصة) special effectsمصطمح مرادؼ لػ : المؤثرات البصرية
ر عادية أك مرشحات بصرية المؤثرات البصرية يمكف أف تستعمؿ أحيانان إلضاءة غي

. غير مألكفة، الخ
Vitagraph  

،  graph-بالبلتينية، باإلضافة إلى ( حياة) vitaكممة مشتقة مف ": فيتاغراؼ"
ىك اسـ شركة إنتاج " فيتاغراؼ. "باليكنانية( كتابة) graphosكىذه الكممة مشتقة مف 

/ ان اسـ جياز عرض ىك أيض" فيتاغراؼ"، كما أف ُٖٗٗأمريكية قديمة تأسست عاـ 
كذلؾ باالستناد إلى ( سميث. ألبرت إم)كاميرا طكره أحد مؤسسي الشركة كييدعى 

ازدىاران " فيتاغراؼ"شيدت (. إديسكف)مف " فيتاغراؼ"اشترتو " كينتيسككب"جياز 
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ـ بدأت بإنتاج أفبلـ أطكؿ كأكثر تعقيدان كذلؾ تحت إشراؼ كتكجيو عضك آخر ثسريعان 
المكلكد ( جيمس ستيكرات ببلكتكف)كييدعى " فيتاغراؼ"سيف لشركة مف األعضاء المؤس

كمف تمؾ األعماؿ السينمائية الطكيمة التي أنتجتيا (. ُِْٗ-ُٖٖٔ)في بريطانيا 
كما شاركت . َُٖٗسمسمة مف اقتباسات عف مسرحيات شكسبير عاـ " فيتاغراؼ"
. الـ الرسـك المتحركةبتطكير أساليب الجريدة السينمائية اإلخبارية كأؼ" فيتاغراؼ"

أيضان في تشكيؿ الشركة السينمائية األمريكية لبراءات تسجيؿ " فيتاغراؼ"كساىمت 
عاـ " سيميغ"ك" لكبيف"ك" إيساني"، ثـ دخمت في اتحاد مع شركات َُٗٗاإلنتاج عاـ 

" كارنر برذرز"، ثـ جاءت ُُٕٗعاـ  VLSEكأصبح ىذا االتحاد معركفان باسـ  ُُٓٗ
. ُِٓٗإلييا عاـ " اؼفيتاغر"لتضـ 

Vitaphone  

النظاـ الصكتي الذم جعؿ مف األفبلـ الناطقة أمران ممكنان كجمع الثركة " فيتافكف"
سمع الناس ". كارنر برذرز"لمشركة التي ساىمت في تطكيره أصبلن، أال كىي شركة 

" دكف خكاف"ركض بعض األفبلـ، كمنيا فيمـ عألكؿ مرة في " فيتافكف"صكت نظاـ 
مع أف التسجيؿ الصكتي ليذا الفيمـ لـ يتألؼ سكل مف مكسيقى قميمة  ( –ُِٔٗ)

مطرب "لدل اقترانو بفيمـ " فيتافكف"ثـ ذاع صيت نظاـ . كمقدمة شفيية لشرح العممية
كتزكيده باألغاني كبعض مشاىد الحكار، كأخيران كليس آخران مع أكؿ ( ُِٕٗ" )الجاز

كلكف لؤلسؼ كانت عممية (. ُِٖٗ" )يكيكرؾأضكاء ف"فيمـ ناطؽ بالكامؿ حمؿ عنكاف 
مرىقة كتتطمب كميات كبيرة مف التسجيبلت كىذا ما جعؿ أنظمة الصكت " فيتافكف"

لقد جرل تطكير طريقة لؤلفبلـ الناطقة في . "بسرعة" فيتافكف"البصرم تحٌؿ محؿ 
 َِ" كيستمنستر غازيت"مف جريدة  (." –فيتافكف)كييدعى ىذا االختراع بػ  ،أمريكا
. ُِٔٗأيمكؿ 

Vitarama  

لـ ييعرض سكل مرة كاحدة " السنيراما"نمكذج أكلي مبكر مف نظاـ ": فيتاراما"
لـ . اعتمد ىذا النظاـ عمى عرض عدة أفبلـ عمى شاشة منحنية. ُّٗٗعبلنية عاـ 

. ينكه قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى كجكد ىذا المصطمح
Vitascope  

 Lathamمف جياز عرض الصكر األفبلـ استخدـ تقنية شكؿ قديـ ": فيتاسككب"

loop ( العقد الفيممية التي يمكف رؤيتيا عمى جانبي فتحة عدسة الكاميرا أك جياز
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العرض كي تتيح لمفيمـ إمكانية االنتقاؿ المتكرر مف الحركة المستمرة إلى الحركة 
في العركض التجارية ؿ ـً عػي ستاىذا الجياز مف مبتكريو ك( إديسكف)اشترل (. المتقطعة

ييٍسًقط الفيتاسككب صكران . "ُٖٔٗنيساف  ِّاألكلى في الكاليات المتحدة في 
." باألحجاـ الطبيعية لئلنساف كالحيكانات كذلؾ بكاسطة أضكاء ساطعة كعدسات قكية

. ُٖٔٗنيساف  ْ" ككلكمبكس ديسباتش" –
Vitasound  

لئلنتاج " كارنر برذرز"االسـ التجارم لنظاـ ستريكفكني استعممتو شركة 
لـ ينكه قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى كجكد ىذا . السينمائي في الخمسينيات

. المصطمح
VLSE  

( Vitagraphانظر )
voice artist  

الممثؿ الذم ينطؽ بسطكر الحكار : فناف األداء الصكتي في الرسـك المتحركة
الشيرة التي يستحقكنيا باستثناء قمة لـ يحقؽ فنانك األداء الصكتي . لشخصية كرتكنية

-َُٖٗ( )ميؿ ببلنؾ)قميمة منيـ فقط، ككاف أشيرىـ عمى اإلطبلؽ الفناف الراحؿ 
باغز : )الذم أدل كبمنتيى البراعة أصكات الشخصيات الكرتكنية المعركفة( ُٖٗٗ
كغيرىا مف الحيكانات كالكحكش اليزلية كذلؾ ( سيمفستر)كالقط ( دافي دؾ)ك( باني
". كارنر برذرز"فيمـ كرتكف لصالح  َََّ ضمف

voice- over  (VO)  

الحديث كالكممات التي تصدر بعيدان عف عدسة : الصكت المضاؼ إلى الصكرة
. أك يككف مصدرىا شخصية لـ تظير عمى الشاشة بعد" سرد"الكاميرا، كذلؾ إما بشكؿ 

VU meter  

 Volume Units meterاالختصار الشائع لمصطمح : مقياس كحدات الصكت
الذم يشير إلى أعمى كأخفض نقاط مدل الصكت بكحدات ( مقياس الكحدات الصكتية)

 .الديسبؿ كذلؾ إما عمى مسجؿ صكتي أك آلة لتشغيؿ الصكت
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WA 

(. زاكية عريضة) Wide Angleاختصار 
walkie - talkie 

ف الفنييف مف جياز السمكي شخصي صغير يستعممو مساعد المخرج كغيره ـ
ىناؾ ركايات عديدة تفيد بأف سبلح اإلشارة في . أجؿ تنسيؽ العمؿ في مكقع التصكير

الجيش األمريكي ىك الذم طكر ىذا الجياز الشخصي الصغير الذم ظير اسمو ألكؿ 
. ُّٗٗمرة في المجبلت كالصحؼ عاـ 

walk- on 
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دكر ) bit partدعى ظيكر قصير جدان في الفيمـ، أما الدكر األطكؿ نسبيان مي ( ُ)
الذم يظير )استعمؿ ىذا المصطمح . الممثؿ الذم يؤدم ىكذا دكر( ِ)؛ (صغير

. أكؿ األمر في المسرح في القرف التاسع عشر( walker-onأحيانان بشكؿ 
walk- through 

تمريف تقني مخصص إلفادة الفنييف ضمف طاقـ الفيمـ بيدؼ إيجاد العبلقة 
. لميكركفكنات كاألضكاء كاألجساـ التي سيجرم تصكيرىاالمناسبة بيف الكاميرا كا

walla, wallah, walla-walla 

صكت الطنيف كالدندنة الصادر عف الحركة كالحديث الذم يجكؿ في خمفية 
اسـ عميو أصؿ ىذا المصطمح غامض مع أنو يكجد قارب صغير ييطمؽ . المشيد

walla-walla  التي تفتقر كؿ مدنيا إلى اليدكءييستعمؿ في المياه المحيطة بيكنغ ككنغ .
( wild trackانظر )

Walt Disney Company ( وسابباًا Walt Disney Productions) 

التي نشأت مف الشراكة "ديزني"المعركفة ببساطة باسـ " كالت ديزني"شركة 
أكب )كرساـ الكاريكاتكر المكىكب ( ُٔٔٗ-َُُٗ( )كالت ديزني)المبكرة بيف 

في استكديك فني  ُُٗٗالتقى ىذاف الرجبلف عاـ (. ُُٕٗ-َُُٗ( )آيكركس
حيث قاما بصنع أكؿ  ُِّٗتجارم في كنساس ثـ اتجيا إلى ىكليككد عاـ 

، كىك مسمسؿ سينمائي يجمع "أليس في ببلد الكرتكف" –غير الناجحة  –أعماليما 
بدأت األمكر تتجو نحك األفضؿ  ُِٖٗكفي . بيف الحركة الحية كالرسـك المتحركة

الذم حقؽ شعبية أكسع " أكزفالد األرنب المحظكظ"ع السمسمة السينمائية الكرتكنية ـ
ثـ شيدت ( مع أف حقكؽ شخصية ذلؾ األرنب كانت مف نصيب مكزع المسمسؿ)

" ميكي ماكس"كالدة الشخصية الكرتكنية الخالدة ( آيكركس)ك( ديزني)الشراكة بيف 
غاكشك "ك" الطائرة المجنكنة" "لعاـالتي لعبت دكر البطكلة في ثبلثة أفبلـ ذلؾ ا

مباشرة ظيرت " ميكي ماكس"كبعد ". القارب البخارم كيمي"كالفيمـ الرائع " ريعساؿ
ثـ ( ُِٗٗ" )الغبيةالسمفكنية "، كىـ نجـك سمسمة "الخنازير الصغيرة الثبلثة"

ففي منتصؼ الثبلثينيات بمغ عدد . العناف ألعماليا دكف تكقؼ" ديزني"أطمقت 
مكظؼ كأصبح لدييا مكاتب تكزيع في لندف كباريس كأنشأت  ََٕالشركة مكظفي 

. قسمان تجاريان نشيطان جدان شكػٌؿ سابقة لكؿ العمميات التجارية التي ظيرت مستقببلن 
في األسكاؽ حكالي ربع مميكف " ديزني"، طرحت ُّّٗففي مكسـ العطمة عاـ 

32م –السينما الناطقة   
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في " ميكي ماكس"ت قطار شجرة مف أشجار االحتفاؿ بعيد الميبلد مزكدة بمحركا
لـ تتسـ بكمالية " ديزني"قاعدة تمؾ األشجار التزينية كىذا يعني بأف أعماؿ 

نما بإبداعاتيا التقنية التي لـ تتكقؼ " القارب البخارم كيمي: "مؤسسييا فحسب، كا 
كاف أكؿ فيمـ ( ُّّٗ" )أزىار كأشجار"كاف أكؿ فيمـ كرتكف ناطؽ؛ ( ُِٖٗ)

سنككايت كاألقزاـ "باأللكاف الثبلثة؛ ثـ جاء فيمـ " تكنيككلكر"كرتكف يستعمؿ تقنية 
ب كأ)ليككف أكؿ فيمـ كرتكني طكيؿ ممكف بالكامؿ، حيث ابتكر ( ُّٕٗ" )السبعة
الكاميرا ذات المستكيات المتعددة أثناء إنتاج ذلؾ الفيمـ؛ كما حقؽ فيمـ ( آيكركس

" ديزني"لكف . تقريبان خاصية الصكت الستريكفكني بالكامؿ ( َُْٗ" )فنتازيا"
في إدارة أعماؿ ( كالت ديزني)كاجيت بعض النكسات نتيجة ديكتاتكرية أسمكب 

" ديزني"الشركة مما أدل إلى انفصاؿ عدد مف فناني الرسـك المتحركة العامميف في 
كمف نتائج حرب ". يكنايتد بركدكشنز أكؼ أميركا"كأسسكا شركة منافسة تحت اسـ 

" ديزني"كما شيدت (. ُّْٗ" )بامبي"يف تكقؼ العمؿ في فيمـ المنافسة بيف الجانب
في النصؼ الثاني مف القرف العشريف تقمبات متعددة في أكضاعيا المالية 

كمع ذلؾ فإف نصيب شركة (. كالت ديزني)كخصكصان في السبعينيات بعد كفاة 
ؽ مف أطفاؿ الغرب لـ يكف لو مثيؿ عمى اإلطبلؽ كفي الحقيقة لـ تتب" ديزني"

عائمة تقريبان إال كساىمت في أرباح الشركة إما عف طريؽ شراء التذاكر لحضكر 
أك استئجار أفبلـ الفيديك الخاصة بالشركة أك بزيارة مدف مبلىي " ديزني"أفبلـ 

كما أسست . المنتشرة في كاليفكرنيا كفمكريدا كبالقرب مف باريس أيضان " ديزني"
، كأنشأت شركة "تشستكفات"غيف أطمؽ عميو اسـ قسمان إنتاجيان خاصان بالباؿ" ديزني"

. ُْٓٗالتي بدأت بمزاكلة نشاطيا منذ " بيكنا فيستا"تكزيع خاصة بيا تحت اسـ 
عبر السنكات األخيرة الماضية بإحياء أفبلميا الكرتكنية الطكيمة " ديزني"ثـ قامت 

األسد "ك" عبلء الديف"ك" الجميمة كالكحش: "كالتي حققت نجاحان منقطع النظير
، كىي أفبلـ استقطبت أعدادان ىائمة مف المشاىديف بالرغـ مف االستياء الذم "الممؾ

. عبر عنو عدد كبير مف النقاد حكؿ تمؾ األفبلـ
WAMPAS baby stars 

المكاتي تـ ترشيحيف لمكاىبيف الفنية  ةعشر الممثبلت الصغيرات الثبلث
في الفترة الممتدة " لئلعبلنات السينمائية الجمعية السينمائية الغربية"االستثنائية مف قبؿ 

كنذكر مف فتيات تمؾ المجمكعة مف الممثبلت الصغيرات . ُّْٗك  ُِِٗبيف 
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غينغر )ك ُِٗٗعاـ ( جيف آرثر)ك ُِٔٗالتي ترشحت عاـ ( جكاف كراكفكرد)
. ُِّٗ( ركجرز

Wardour Street 

كطف المندني كىك الـ" الشارع الكحيد المظمؿ عمى جانبيو"": كاردكر"شارع 
مف شارع " سكىك"يمٌر ىذا الشارع عبر حي . التقميدم لصناعة األفبلـ البريطانية

ظؿ اسـ ىذا الشارع لمدة نصؼ قرف تقريبان ". أكلد ككمبتكف"إلى شارع " أكسفكرد"
في . )يفقد بريقو بالتدريج" كاردكر"عف السينما البريطانية، ثـ بدأ شارع  كنايةييستعمؿ 

معركفان بمتاجره التي تبيع الخردكات " كاردكر"عشر عندما كاف شارع القرف التاسع 
األثرية الحقيقية كالمزيفة، تحكؿ اسـ الشارع إلى مصطمح تيكمي ييستعمؿ لئلشارة إلى 

األمكر غير الحقيقية في الركايات التاريخية نسبة إلى تمؾ المحبلت التي تبيع 
ديد مف الشركات السينمائية السابقة التي كلكف مع أف الع.( الخردكات األثرية المزيفة

كانت مف المعالـ المميزة ليذا الشارع قد نػيقمت إلى صناعات أخرل، إال أف مقر 
ما يزاؿ في الشارع ذاتو، بينما تقع مكاتب الشركات " رانؾ"ك" كارنر برذرز"شركتي 

كما أف ". كركارد"عمى مقربة مف شارع " ستار –ترم "ك" ككلكمبيا"ك" فككس"السينمائية 
معظـ صاالت المشاىدة التي تستضيؼ النقاد السينمائييف البريطانييف لحضكر 

أك في الشكارع الفرعية " كاردكر"العركض المسبقة ألحدث األفبلـ تقع إما في شارع 
. المحاذية لو

wardrobe 

غرفة تكضع ( garderobeالمشتقة مف  warderobeمف المغة الفرنسية القديمة )
كصمت ىذه الكممة إلى المغة اإلنكميزية في أكاخر . البس أك األشياء النفيسةفييا الـ

المبلبس التي يرتدييا الممثمكف ( ُ: )القرف الرابع عشر كتحمؿ المعاني التالية
الفريؽ المسؤكؿ عف (: قسـ المبلبس) wardrobe departmentاختصار ( ِ)كالممثبلت؛ 

 wardrobeافظة عمييا، كذلؾ تحت إشراؼ شراء كصنع كتعديؿ مبلبس التمثيؿ كالمح

master  أكwardrobe mistress  أكwardrobe man/woman ( مدير أك مديرة قسـ
نقمت السينما ىذا المصطمح عف المسرح مباشرة، كالمنقكؿ بدكره عف النببلء (. المبلبس

صكرىـ ؽالبريطانييف الذيف يحتفظكف بمبلبسيـ الممكية في حجرات خاصة ضمف 
دخمت ىذه الكممة إلى االستعماؿ المسرحي في بداية القرف الثامف . زليـ الفاخرةكمنا

مف الغريب حقان أف نجد في : "بقكلو" المشاىػًد"في كتابو " أديسكف"يشير . عشر تقريبان 
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حجرة المبلبس التابعة لممسرح الكثير مف الخناجر كالسيكؼ القصيرة كالعجبلت 
(. ُُُٕ." )لخكاألكعية المخصصة لكضع السمـك ا

war film 

كاف ىذا المصطمح يطبؽ باألصؿ عمى األفبلـ التسجيمية : األفبلـ الحربية
تذكر صحيفة . كالجرائد السينمائية اإلخبارية التي تغطي كقائع النزاعات المسمحة

عرضت مساء أمس أفبلمان : "ُُْٗكانكف الثاني  ُْالصادرة في " نيكيكرؾ تايمز"
لكف بعض المخرجيف أدرككا ." فكج المدرعات الكاحد كالسبعيف حربية حقيقية قي مقرٌ 

كفيمـ المخرج  –إمكانية تكظيؼ الحركب في المكاضيع كالقصص السينمائية الدرامية 
الذم يعيد تصكير مناكشات الحرب ( ُُُٗ" )المعركة( "غريفيث. دبميك. دم)

قيقية، ثـ تٌكج الذم يمثؿ إحدل المعارؾ الح( ُُِٗ" )المجزرة"األىمية، كفيمـ 
إف نجاح ىذه (. ُُٓٗ" )ميبلد أمة"ىذيف الفيمميف بتحفتو السينمائية ( غريفيث)

األفبلـ ) war moviesاألفبلـ الثبلثة كغيرىا مف األعماؿ المشابية جعمت مصطمح 
كفي . تنطبؽ حصران عمى األفبلـ الركائية التي تتناكؿ الحركب في مكاضيعيا( الحربية

 ( –َُّٗ" )السينما حتى اآلف"الكارد في كتابو ( بكؿ ركثا)تعميؽ  ىذا السياؽ، نذكر
كباقي األفبلـ الحربية المصنكعة في : "الذم ييعٌد أكؿ تقرير شامؿ عف السينما العالمية

لـ ( كينغ فيدكر)لممخرج ( ُِٓٗ( )العرض العسكرم الكبير)ىكليككد، نجد بأف فيمـ 
كمف أىـ األمثمة عف ىذا النمط ." رب الحقيقيةينطًك إال عمى النزر اليسير مف ركح الح

اليدكء "السينمائي، تجدر اإلشارة إلى  بعض األفبلـ الحربية المؤيدة لمسبلـ، كفيمـ 
لػ ( ُٕٓٗ" )دركب المجد"ك( لكيس مايمستكف)لػ ( َُّٗ" )يخيـ عمى الجبية الغربية

" غاليبكلي"ك( اردسكفتكني ريتش)لػ ( ُٖٔٗ" )ىجـك الفرقة الخفيفة"ك( ستانمي ككبريؾ)
لػ ( ُّٕٗ" )الكىـ الكبير"أما أفبلـ أسرل الحرب، نذكر منيا (. بيتر كير)لػ ( ُُٖٗ)
كىناؾ عدد مف (. ديفيد ليف)لػ ( ُٕٓٗ" )جسر عمى نير ككام"ك( جاف رينكار)

( ركبرت ألتماف)لػ ( ُٗٔٗ" )ماش"األفبلـ الككميدية السكداء أك السكداكية، مثؿ فيمـ 
ستانمي )لػ ( ُّٔٗ" )الدكتكر سترينجبلؼ"ك( مايؾ نيككلز)لػ ( َُٕٗ" )ِِكاتش "ك

؛ أفبلـ السيرة الذاتية الممحمية عف (بيمي كايمدر)لػ ( ُّٓٗ" )ُٕستاالغ "ك( ككبريؾ
ديفيد )لػ ( ُِٔٗ" )لكرنس العرب"ك( آبيؿ غانس)لػ ( ُِٕٗ" )نابميكف: "الحركب

؛ أفبلـ (ركبرت آلدريتش)لػ  (ُٕٔٗ) "نة القذرةالدزم: "؛ المغامرات الحربية القاسية(ليف
لػ ( َُٖٗ" )األحمر الكبير: "المعارؾ التي تشبو أفبلـ السيرة الذاتية في مضمكنيا

( غيمك بكنتيككرفك)لػ ( ُٓٔٗ" )معركة الجزائر: "؛ األفبلـ االستفزازية(ساـ فكلمر)
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" قٌداس الحرب: "لحزينة؛ األفبلـ االستعراضية ا(أيزنشتايف)لػ " البارجة بكتكمكيف"ك
؛ أفبلـ (بريتف)المنقكؿ عف العمؿ الككرالي لمممحف ( ديريؾ جارماف)لػ ( ُٖٖٗ)

؛ األفبلـ التاريخية (برسبرغر)ك( باكؿ)لػ ( ُْٔٗ" )قضية حياة أك مكت: "الفنتازيا
( جيمس كبلفيؿ)لػ ( َُٕٗ" )الكادم األخير: "الحربية كاالقتباس عف األعماؿ األدبية

سيرغي )كنسخة أخرل مف إخراج ( كينغ فيدكر)لػ ( ُٔٓٗ" )ب كالسمـالحر"ك
انظر )بالنسبة النغماس أمريكا بشؤكف جنكب شرؽ آسيا (. ُٕٔٗ( )بكندارشكؾ

Vietnam movies .)
Warner Brothers 

شركة إنتاج سينمائي أمريكية كبرل بدأت نشاطيا أصبلن ": نر برذرزكار"شركة 
كفي عاـ . ُُٕٗعاـ ( ك ساـ كارنر( جاؾ)ك( ىارم)ك( ألبرت)رة كشركة لتكزيع األفبلـ بإدا

كارنر "إلى ىكليككد حيث أسس األشقاء األربعة شركة ( ساـ)ك( جاؾ)اتجو كؿ مف  ُِّٗ
يمكف القكؿ بأف السنكات الخمس األكلى مف تاريخ الشركة لـ تكف مميزة ". برذرز بيكتشرز

لكف عدـ االستقرار المالي ". فيستاغراؼ" باستثناء بناء بعض دكر السينما كالحصكؿ عمى
المزمف ليذه الشركة قاد األشقاء األربعة إلى المغامرة في تطكير األفبلـ الناطقة، حيث قاـ 

بالعمؿ عمى نظاـ " مختبرات بؿ تمفكف"ك" كيسترف إليكتريؾ"بالتعاكف مع شركة ( ساـ كارنر)
مطرب "عة مف العرض األكلي لفيمـ سا ِْفارؽ الحياة قبؿ ( ساـ)، لكف "فيتافكف"أقراص 
كالذم حقؽ أرباحان كبيرة لمشركة كشكؿ خطكة " فيتافكف"الذم استثمر تقنية ( ُِٕٗ" )الجاز

" مطرب الجاز"مف فيمـ " كارنر"التي حققتيا  اإليرادات الكبيرةإف . ثكرية في صناعة األفبلـ
عة مذىمة فاشترت سمسمة مسارح كغيره مف األفبلـ الناطقة الرائدة جعمتيا تكسع أعماليا بسر

". فيرست ناشيكناؿ"كعدد مف شركات اإلنتاج السينمائي بما فييا شركة  ُِّٗعاـ " ستانمي"
في إنتاج األفبلـ ذات الميزانية المنخفضة كاألفبلـ " كارنر برذرز"ثـ سرعاف ما ذاع صيت 

أفبلـ العصابات كما أنتجت عددان مف أشير . الترفييية المنطكية عمى القيـ كالمبادئ
(gnagster movies ) في الثبلثينيات كعٌرفت المشاىديف عمى المستكل العالمي عمى نجـك

عددان " كارنر"كأنتجت (. ركبنسكف. إدكارد جي)ك( جيمس كاغني)ك( ىمفرم بكغارت)أمثاؿ 
( ُّّٗ" )ِْالشارع "، بما فييا فيمـ (باسبي بيكيمي)مف األفبلـ االستعراضية مف إخراج 

كبعض األفبلـ ( ُِّٗ" )أنا ىارب مف عصابة متسمسمة"بعض األفبلـ االجتماعية كفيمـ كؿ
(. زكال)ك( باستكر)الركائية الضخمة بما فييا أفبلـ السيرة الذاتية لشخصيات عالمية مثؿ 

الباٌز "ك( ُِْٗ( )الدار البيضاء" )كازاببلنكا"فيمـ " كارنر برذرز"كفي األربعينيات أصدرت 



 -501- 

ثـ أطمقت الشركة سمسمة أفبلـ الرسـك (. ُْٖٗ" )كنز سييرا مادر"ك( ُُْٗ" )المالطي
كمع . كأمثالو مف الشخصيات الكرتكنية الشييرة" باغز باني"المتحركة الخالدة عف مغامرات 

، انخرطت في ُْٖٗعاـ " قرار بارامكنت"فقدت صاالتيا السينمائية بعد صدكر " كارنر"أف 
كبدأت تجني األرباح مف إنتاج كتكزيع األفبلـ " التمفزيكف"تمثمة في الصناعة الفنية الجديدة الـ

متمرد "ك( ُْٔٗ" )سيدتي الجميمة" –كما كانت تفعؿ في الثبلثينيات  –االستعراضية الرائعة 
( ُٕٔٗ" )بكني ك كبليد"ك( ُٔٔٗ" )مف يخشى فرجينيا ككلؼ؟"ك( ُٓٓٗ" )ببل قضية

ركة فقد مٌرت بسمسمة مف التحكالت منذ منتصؼ أما ىكية الش(. ُٕٔٗ" )حاشية الرئيس"ك
 Warner ".ككلكمبيا"ثـ مع " الفنكف السبعة"الستينيات بما في ذلؾ اندماجيا مع شركة تكزيع 

color : كالمعالجة " أيستماف ككلكر"االسـ التجارم المستحدث لؤلفبلـ المصكرة بنظاـ
". كارنر"كالمظيَّرة في شركة 

warning bell 

الجرس الذم يرف في الغرفة التي يكضع فييا جياز عرض ( ُ): رجرس اإلنذا
جرس أك أية إشارة أخرل إلنذار ( ِ)األفبلـ إنذاران باقتراب مكعد تبديؿ بكرة الفيمـ؛ 

كفي . جميع المكجكديف في مكقع التصكير أك حكلو باقتراب مكعد البدء بتصكير لقطة
رج مكقع التصكير لغاية إنجاز ىذه الحالة عادة يكمض ضكء إنذار أحمر مكجكد خا

.  تصكير المقطة
wash 

. عممية الغسؿ التي تزيؿ جميع المحاليؿ الكيميائية عف الفيمـ المعالج حديثان 
weave 

االرتجاج الذم يحصؿ عىرىضان عمى جانبي الفيمـ لدل مركره في جياز العرض 
" مف جانب آلخريترنح أك يميؿ "الكممة مأخكذة مف الفعؿ الذم يعني . أك الكاميرا

. كالذم درج استعمالو في المغة اإلنكميزية منذ أكاخر القرف السادس عشر
wedge 

قطعة مف شريط الفيمـ يعيدىا مختبر التصكير مع النسخ المتعٌجمة لمتنكيو إلى 
. مدل الكثافة التي تـ إحداثيا مف النيجاتيؼ

weenie 
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السبب لممضي في يقٌدـ  –ماسة مسركقة، عمى سبيؿ المثاؿ  –جسـ صغير 
الكممة مشتقة عمى األرجح مف استعماالت أخرل (. MacGuffinانظر  )حبكة الفيمـ 

كالشكؿ العامي لصياغة الصفة مف  –طفؿ صغير جدان  –تدؿ عمى صغر الحجـ 
(. صغير جدان ) teeny-weenyاالسـ، كصفة 

weepie 

. لدمكعمصطمح طريؼ لئلشارة إلى فيمـ جٌياش لمعكاطؼ أك محزف كمسٌيؿ ؿ
مما الشؾ أف بعض األفبلـ التي تحتكم عمى مكاقؼ حزينة تستدر الدمكع ليا "

عمى ( مستدر لمدمكع) weepieمعجبييا، كقد قاـ أحدىـ في اآلكنة األخيرة بإطبلؽ اسـ 
انظر  ) ُِٖٗكانكف األكؿ  ِّ" صندام ديسباتش"مف  .: -ىذه األفبلـ المحزنة

tearjerker )
Western,  western 

فيمـ حركة تدكر أحداثو في الكاليات الغربية مف (: الكاكبكم)الـ رعاة البقر أؼ
أمريكا كالتي يعكد زمنيا عادة إلى الفترة الممتدة بيف نياية الحرب األىمية كمطمع القرف 
العشريف لترصد مآثر كبطكالت رعاة البقر كالينكد الحمر كالمبارزيف المعركفيف بسرعة 

كيمكف القكؿ بأف نمط أفبلـ . مريف كسبلح الفرساف األمريكيإشيار المسدسات كالمغا
( إديسكف)رعاة البقر ييعٌد األقدـ بيف جميع األنماط السينمائية األخرل كمنذ أف صٌكر 

بعض المكاد مف برارم الغرب األمريكي " الكينيتكغراؼ"بآلة تصكيره السينمائية األكلى 
 ُٖٖٗيرتادىا رعاة البقر عاـ ، ثـ صكر إحدل أشير الحانات التي ُْٖٗعاـ 

إدكيف )لكف أكؿ فيمـ كاكبكم حقيقي كاف فيمـ المخرج ". كريبؿ كريؾ"المعركفة باسـ 
الذم كاف إعادة تركيب لكاقعة ( َُّٗ" )سرقة القطار الكبرل"بعنكاف ( بكرتر. إس

الزمرة "حصمت قبؿ ثبلث سنكات مف ذلؾ التاريخ كتمثمت باليجـك الذم شنتو عصابة 
. جمبرت إـ)كمف بيف أبطاؿ ذلؾ الفيمـ ". يكنيكف باسيفيؾ"عمى قطار " تكحشةالـ

لئلنتاج " إيساني"الذم شارؾ في تأسيس شركة  ( -ُُٕٗ-ُّٖٖ( )أندرسكف
في ذلؾ الفيمـ، كىي شخصية ( بركنكك بيمي)الذم لعب دكر شخصية  –السينمائي 

( َُٖٗ" )كك بيمي كالفتىبركف"لركايتو ( كايف. بيتر بي)ابتدعيا باألصؿ الركائي 
. فيمـ قصير ََّمستحدثان بذلؾ أكؿ بطؿ كاكبكم سيجمت مغامراتو فيما ال يقؿ عف 

استمرت أفبلـ رعاة البقر دكف تكقؼ كلـ يتعثر إنتاجيا إال في السبعينيات كالثمانينيات 
امكس يشير ؽ. حيف اعتقد أحد النقاد بأف ىذا النمط مف األفبلـ قد كصؿ أخيران إلى القبر

" رعاة البقر أك الكاكبكم"بمعنى  Westernأكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى استعماؿ صفة  
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إف نجاح مسمسؿ رعاة البقر الذم صدر العاـ الفائت " َُٗٗإلى فترة مبكرة في عاـ 
" عالـ الصكر المتحركة"مف  ." –كاف ميٍرًضيان لمغاية كعزز مف سمعة الفيمـ بشكؿ كبير

فيمـ رعاة "إلى اسـ  ُُِٗثـ تحكلت ىذه الصفة بحمكؿ عاـ . َُٗٗتشريف الثاني  ٔ
قكم يتميز بكضكح عف باقي أفبلـ رعاة البقر النمكذجية يحتكم عمى ( Western)بقر 

تمكز  ِٕ" عالـ الصكر المتحركة"مف ." قصة رائعة كمعركة جريئة مع الينكد الحمر
رعاة البقر بذريعة أنيا غير متقنة كمع أف المفكريف اعتادكا االستيزاء مف أفبلـ . ُُِٗ

ىذه األفبلـ ذات ( دكايت ماكدكنالد)كغير ميذبة كميمكدرامية كعرقية، حيث كصؼ الناقد 
. لكف ىذا االتجاه النقدم تبدؿ تبدالن جذريان فيما بعد. مرة أنيا صبيانية كمضجرة كتافية

ساـ )لممخرج " المتكحشةالزمرة "قد قاؿ مؤخران بأف فيمـ ( تيرنس رافترم)فياىك الناقد 
ىك   –ُٓٗٗثـ أعيد صنعو مرة ثانية عاـ  ُٗٔٗالذم صدر باألصؿ عاـ  ( -بيكنباه

إف نمط أفبلـ رعاة البقر كاسع جدان لدرجة ال يتسع فييا . أعظـ األفبلـ األمريكية قاطبة
جكف )ذكر سكل حفنة مف صانعي أفبلميا الرئيسييف، كلكف ينبغي أف ال نغفؿ عف ذكر 

" مدرب العربة"ك" الحصاف الحديدم: "كبعضان مف أفبلـ رعاة البقر التي صنعيا( دفكر
" سيد العربة"ك" كانت تمبس شريطة صفراء"ك" حصف األباتشي"ك" عزيزتي كميمنتيف"ك
كما نذكر بعضان مف أفبلـ رعاة البقر ". الرجؿ الذم قتؿ ليبرتي فاالنس"ك" مقتفك األثر"ك

بات غاريت "ك" قصيدة كيبؿ ىكغ"ك" كر المناطؽ الجبميةعب(: "بيكنباه)التي صنعيا 
كمف أسماء المخرجيف البارزيف الذيف صنعكا بعض أفبلـ رعاة البقر نذكر ". كالفتى بيمي

الذم لمع فيو " الصفقة"كفيممو ( إينس. تكماس إتش)ك( غريفيث. دبميك. دم)أيضان 
ىاكرد )بقر؛ أفبلـ المخرج كأكؿ نجـ مف نجـك أفبلـ رعاة اؿ( ىارت. كيمياـ إس)اسـ 

؛ "الخارج عف القانكف(: "ىاكرد ىيكز)؛ المخرج "ريك برافك"ك" النير األحمر(: "ىككس
" األثر الكبير(: "راؤكؿ ككلش)؛ "مبارزة تحت الشمس"ك" الفتى بيمي(: "كينغ فيدكر)

باد )؛ "الفرجيني(: "فكتكر فميمنغ)أكؿ أدكار بطكلتو؛ ( جكف كايف)الذم لعب فيو 
؛ "أثر سانتا في(: "مايكؿ ككرتيز)؛ "تي الطكيؿ"ك" سبعة رجاؿ مف اآلف(: "كيتيشرب
رانشك سيء "ك" االتحاد الغربي(: "فريتز النغ)؛ "مارشاؿ الجبية(: "آالف دكاف)

رجؿ "ك" ّٕكينشستر (: "أنتكني ماف)؛ "مبارز المسدسات(: "ىنرم كينغ)؛ "السمعة
جكرج )؛ "ىركب السيـ(: "ساـ فكلمر)؛ "تارجكني غي(: "نيككالس رام)؛ "مف الرامي

؛ "ظير حار(: "فريد زينماف)؛ "رامي المسدس األعسر(: "آرثر بف)؛ "شيف(: "ستيفنز
(: دكف سييغؿ)؛ "السبعة الرائعكف(: "جكف ستيرغس)؛ "جاؾ األعكر(: "مارلكف براندك)
عاة البقر تعٌد مع أف أفبلـ ر". المسافر الشاحب(: "كمينت إيستككد)؛ "النجـ الممتيب"
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أفبلمان أمريكية بالدرجة األكلى كالصفة األمريكية فييا تطغى حتى عمى األفبلـ 
االستعراضية، إال أف أفبلـ رعاة البقر شكمت مصدر إلياـ لبعض صانعي األفبلـ في 

( ككركساكا)بمداف أخرل ممف قامكا بتقميد ىذا النمط السينمائي، كعمى كجو الخصكص 
إف اإلعبلف عف مكت . عمبلؽ أفبلـ الكاكبكم اإليطالية( جيك ليكنيسرم)في الياباف ك

أفبلـ رعاة البقر جاء قبؿ أكانو مع أنو مف غير المرجح العكدة إلييا بذلؾ الزخـ 
فقد جرت عدة محاكالت جادة عبر السنكات العشر الماضية إلحياء أفبلـ رعاة . الكبير

" رقص مع الذئاب"ك" كايت إيرب"ك" سمفرادك"البقر تجسدت في بعض األفبلـ مثؿ 
كغيرىا مف األفبلـ، باإلضافة إلى بعض أفبلـ رعاة البقر " شاىدة القبر"ك" جيركنيمك"ك

مف رعاة البقر الحقيقييف كانكا مف أصؿ % َّالتي تضـ ممثميف سكد فقط السيما أف 
فيميب )كالدراسة التي أعدىا ". فتيات سيئات: "كىناؾ أفبلـ رعاة بقر النساء. إفريقي
فيمـ رعاة البقر : "التي تعرض مقدمة نقدية رائعة( ُّٕٗ" )رعاة البقر"بعنكاف ( فرنش

ليس سكل حقيبة يد كبيرة كطائر كقكاؽ جائع كنيـ يمتقط كؿ شيء في طريقو مف جنح 
، لكف الشيء الكحيد الذم تركز عميو أفبلـ رعاة البقر ىك البيئةالمراىقيف إلى عمـ 
ككصؼ ماضييا بغض النظر عف األمانة في نقؿ كتصكير ىذا الكتابة عف أمريكا 

دليؿ المعيد البريطاني السينمائي "لبلطبلع عمى مزيد مف التفاصيؿ، راجع ." الماضي
 (.إد بسككمب)مف إعداد كتحرير " رعاة البقرألفبلـ 

wet gate,  wet gate printing 

كش كينتج صكران حادة نظاـ طباعة يقمؿ مف كمية الخد: طباعة البكابة الرطبة
يعتمد ىذا النظاـ عمى غسؿ الفيمـ بمحمكؿ التتراكمكريتيف قبؿ البدء الطباعة . المعالـ

كتعرؼ ىذه الطريقة . بيدؼ ممئ الثقكب الصغيرة المكجكدة عمى جانبي شريط الفيمـ
. liquid gateأيضان باسـ  

WGA 

( اريك األمريكييفنقابة كتػٌاب السيف: Writers’ Guild of Americaانظر  )
whip pan,  whip shot 

( zip panانظر  . )حركة تدكير مفاجئة لمكاميرا
whodunit,  whodunnit 

؟: "كما في الركايات كالمسرحيات البكليسية) مصطمح عامي بديؿ "( مف المجـر
. األفبلـ البكليسية/ ألفبلـ الغمكض 

33م –السينما الناطقة   
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whoofer 

ء كتستعمؿ سكية مع األلعاب في اليكا( البكدرة)أداة تستعمؿ لرش الذركر 
 whooferالكممة مأخكذة عف الفعؿ ذاتو . النارية إلعطاء األثر الناجـ عف االنفجار

". ييٍحًدث صكتان كصكت شيء ينطمؽ في اليكاء: "الذم يدؿ لفظو عمى معناه
wide angle,  wide angle shot 

 َٔد عمى لقطة تشمؿ مجاؿ رؤية يزم(: زاكية عريضة؛ لقطة بزاكية عريضة)
تنفذ ىذه المقطات بكاسطة عدسة الزاكية العريضة فقط التي . درجة كما ىك متعارؼ عميو

تيٍحًدث نسبة معينة في تشكه الصكرة بحيث يجرم تكبير األجساـ المكجكدة في مقدمة 
االبتعاد عف الجسـ قيد التصكير :  widen. الصكرة كتقميص األجساـ المكجكدة في خمفيتيا

فيمـ بنسبة أعرض مف النسبة : wide screenالكاميرا أك بمعايرة تزكيـ العدسة؛ إما بتحريؾ 
كيتـ تنفيذ أثر الشاشة العريضة . المتعارؼ عمييا في نسبة عرض الصكرة إلى ارتفاعيا

. المتعددة بالمجكء إلى إحدل طرؽ الشاشة العريضة
wigwag 

بريف بأف التصكير الضكء األحمر المثبت خارج استكديك التصكير لتحذير العا
ىذا المصطمح كاسـ لـ يرد ذكره في قامكس أكسفكرد لمغة . قائـ داخؿ االستكديك

يحرؾ بمطؼ لؤلماـ "اإلنكميزية مع أنو يشير فقط إلى ىذه الكممة  كفعؿ بمعنى 
يبدك أف تبديؿ الحرؼ ". يمٌكح بالعمـ إلعطاء إشارة"كخصكصان في سياؽ " كالخمؼ

يشبو فعؿ الحركة مف األماـ " يتحرؾ؛ ييتزA( "wag" )"ل إؿI( "wig )"الصكتي مف 
. إلى الخمؼ

wild 

الصفة العامة المستعممة مع التسجيؿ الضكئي غير (: شاذ؛ غير عادم)
، (wild pictures)؛ أك مع الصكر غير المتزامنة wild trackك  wild sound –المتزامف 

قامكس تشيمبر "ٌرؼ يع. كىك استعماؿ نادر ليذا المصطمح في مجاؿ الصكر
بأنو مسار صكتي ييسجؿ بشكؿ " wild trackمصطمح ( َُْٗ" )لممصطمحات الفنية

 Wild". مستقؿ عف أم مسار فكتكغرافي كيستعمؿ في تنفيذ مكنتاج األفبلـ الناطقة

lines  : حكار مسجؿ بشكؿ غير متزامف؛wild motor  : اسـ بديؿ لمصطمحvariable 

speed motor (ؿ السرعةمحرؾ متبد) ؛wild wall  : جدار يمكف نقمو بسيكلة مف ديككر
. التصكير
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Williams shot 

عاـ ( فرانؾ كيميامز)نكع مف المقطات المحجكبة جزئيان ابتدعيا ": لقطة كيميامز"
. كشاع استعماليا لبضع سنكات فقط بعد ذلؾ التاريخ ُُٖٗ

wind 

رة إما بإبقاء جانب المستحمب االتجاه الذم ييػمٌػؼ فيو الفيمـ عمى البؾ( كاسـ)
كما ىك الحاؿ في التصكير، أك يككف باتجاه ( B wind)الحساس لمضكء باتجاه الخارج 

لٌؼ الفيمـ مف بكرة (: لؼٌ ) Winding. كما ىك الحاؿ أثناء طبع الفيمـ( A wind)الداخؿ 
 wind مركحة ضخمة تستعمؿ إلحداث أثر الرياح؛:  ritterأك  wind machineإلى أخرل؛ 

sleeve  : غطاء قماشي يشبو كـٌ السترة أك القميص في شكمو يكضع عمى الميكرفكف
أثناء التصكير في العراء خارج االستكديك لخفض الضجيج الناجـ عف صكت الرياح 

( zeppelinك  Dougalانظر  . )الذم يمتقطو الميكركفكف
wipe 

نفيذه بكاسطة الطابعة إحدل المؤثرات البصرية االنتقالية بيف المشاىد يتـ ت
البصرية، حيث يعتمد ىذا المؤثر عمى إزاحة صكرة المشيد إما أفقيان أك عمكديان 

كانت ىذه العممية في مطمع القرف . عف الشاشة ليحؿ مكانيا صكرة المشيد الجديد
لكف ىذا غير منطقي بالطبع ألف كؿ صكرة  wipe dissolveالعشريف معركفة باسـ 

ال تكجد عممية حقيقية . "ـ كلف يككف ىناؾ أثر لتبلشي الصكرةستبقى حادة المعاؿ
مكازية في المكسيقى تستطيع أف تحكؿ اتجاه العيف بمطؼ كلكف بسرعة مف مشيد 

مف  (." –wipe-dissolve)آلخر حتى لك جرل استعماؿ مؤثر اإلزاحة كالتبلشي 
إزاحة :  Wipe to black(. ككنستانت المبرت)بقمـ ( ُّْٗ" )ميكزيؾ ىك"كتاب 

. الصكرة بالتدريج عف الشاشة ليحؿ محميا صكرة شاشة سكداء بدكف صكر
wireless microphone 

ميكركفكف صغير جدان كجياز بث في آف كاحد يكضع (: ميكركفكف السمكي)
مع الممثؿ في مكاف مخفي عف األنظار كيستعمؿ في حاؿ تعذر إعداد ترتيبات 

. التسجيؿ الصكتي التقميدم
wire-tripping 

الطريقة التقميدية في جعؿ الحصاف الذم يعدك يسقط أرضان بكاسطة سمؾ يعيؽ 
. حركة قكائمو
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woman’s picture,  women’s picture 

مصطمح يشير إلى األفبلـ التي أنتجتيا ىكليككد في فترة مف : أفبلـ النساء
إلناث الفترات بحيث كانت تمؾ األفبلـ مخصصة لجميكر المشاىديف المؤلؼ مف ا

كانت مكاضيع ىذه األفبلـ تركز بالدرجة األكلى عمى الدراما العائمية أك المنزلية . فقط
أك العاطفية بدالن مف العنؼ السائد في العديد مف األفبلـ التي تثير اىتماـ الرجاؿ في 

مايمدرد :كمف األمثمة الكبلسيكية عف أفبلـ النساء تجدر اإلشارة إلى فيمـ . المقاـ األكؿ
اآلف "، كفيمـ (جكاف كراكفكرد)كبطكلة ( مايكؿ ككرتيز)مف إخراج ( ُْٓٗ" )رسبي

(. بيت ديفيس)كبطكلة ( إيرفنغ رابر)مف إخراج ( ُِْٗ" )أيتيا الراحمة
woodsman 

الممثؿ في األفبلـ الجنسية اإلباحية الذم يتمتع بقدرة جنسية غير اعتيادية في 
التأخير الناجـ  فيعني waiting for woodأما مصطمح . االنتصاب الجنسي عند الطمب

. عف عجز الممثؿ بشكؿ مؤقت عف األداء المناسب أثناء تمثيؿ لقطة أك مشيد معيف
Wood ( مثؿ مصطمحmorning wood : ) ،انتصاب الصباح بالنسبة لمعضك المذكر

انظر . )كىك مصطمح عامي أمريكي يشير عمكمان إلى عممية انتصاب العضك المذكر
( fluff أيضان 

woofer 

مكبر صكت مصمـ إلصدار األصكات ذات :  tweeterمصطمح مرادؼ لػ 
الذم درج استعمالو منذ منتصؼ الثبلثينيات  wooferمصطمح . التردد المنخفض

. مستكحى باألصؿ مف صكت النباح العميؽ لبعض الكبلب الكبيرة
work print 

تػيستػىٍحدىث . تصكيرمسكدة طبعة الفيمـ الذم يشارؼ عمى إنجاز مرحمة اؿ
المقطات )ىذه المسكدة مف الفيمـ المطبكع مف تنفيذ المكنتاج عمى النسخ المتعجمة 

:  Working title. مع بعضيا البعض( اليكمية المطبكعة فكر إنجاز التصكير
العنكاف الذم ييطمؽ عمى الفيمـ أحيانان أثناء تنفيذ مشركع الفيمـ إما ألنو لـ يتـ 

كجيو في  بار نيائي بشأف عنكاف الفيمـ، أك ألف المنتجيف لدييـ سبالتكصؿ إلى قر
إبقاء العنكاف الحقيقي سريان كبعيدان عف مسامع عمـك الناس كرجاؿ الصحافة كأبناء 

. اسـ شركة بريطانية لئلنتاج السينمائي:  Working Title. مينة صناعة األفبلـ
wow 
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خمؿ الصكتي الذم يحدث نتيجة مصطمح يكحي لفظو بمعناه، كالمقصكد بذلؾ اؿ
إف التفاكت في طبقة الصكت الناشئ عف . "تشغيؿ شريط الصكت بسرعة غير مناسبة

التفاكت في سرعة التسجيؿ لـ يعد أمران مزعجان في كقتنا الحاضر ألف معظـ الكاميرات 
عالـ "مف مجمة  ." –الصكتية الحديثة مزكدة بآلية خاصة لتجنب ىذا الخمؿ الصكتي

. ُِّٗآذار  ُٔ" لكيالبلس
wrangler 

شخص يستطيع التعامؿ مع الحيكانات ضمف مجاؿ اإلنتاج : مدرب الحيكانات
السينمائي، كىك مسؤكؿ عف إطعاـ كتدريب بعض الحيكانات كاالعتناء بيا كالمحافظة 

كتضـ ىذه األصناؼ مف الحيكانات الكبلب كالجياد . عمى سبلمتيا كالسيطرة عمييا
منقكلة عف مصطمح بالمغة العامية األمريكية الخاصة برعاة البقر يعكد  الكممة. كالنمكر

. تاريخ استعمالو إلى القرف التاسع عشر كيعني راعي البقر كالمكاشي في مزرعة
wrap 

نياية يـك العمؿ في التصكير أك نياية العمؿ في إنجاز التصكير (: كاسـ)
حفؿ ) wrap partyالذكر، ييقاـ حفؿ ييدعى في الحالة الثانية آنفة . الرئيسي الكامؿ لمفيمـ

يشير قامكس أكسفكرد لمغة . ينجز التصكير أك ينجز الفيمـ بأكممو(: كفعؿ(. )االختتاـ
. منذ مطمع القرف العشريف" ينجز عمؿ ما"أخذ معنى " to wrap"اإلنكميزية إلى أف فعؿ 

Writers’ Guild of America (WGA) 

اتحاد يمثؿ اىتمامات كتػٌاب السيناريك في : ريكييفنقابة كتػٌاب السيناريك األـ
الذم ييذكر عادة في قائمة أسماء العامميف .." مف تأليؼ "إف المقب . الكاليات المتحدة

بالفيمـ يشير إلى أف قصة كسيناريك الفيمـ ىك مف عمؿ أحد كتػٌاب السيناريك أك 
. مجمكعة مف كتػٌاب السيناريك

Wurlitzer 

االسـ التجارم آللة األرغف المكسيقية المعركفة أيضان باسـ : "أرغف ككرليتسر"
Mighty Wurlitzer (أرغف ككرليتسر العظيـ ) ركدكلؼ "الذم قامت بتصنيعو شركة

كاف ييرفع ىذا األرغف أماـ الشاشة أثناء االستراحات بيف عركض األفبلـ ". ككرليتسر
امتدت أياـ المجد التي شيدىا  .بيدؼ لفت انتباه المشاىديف عف عممية تبديؿ األفبلـ

مف الثبلثينيات إلى األربعينيات، مع أف بعض صاالت السينما " ككرليتسر"أرغف 
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استمرت باستعماؿ ىذا األرغف أثناء االستراحات بيف عركض األفبلـ لغاية ستينيات 
 .القرف العشريف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X (أو x- certificate) 

في المممكة ( إكس)مف فئة طػيرح ترخيص األفبلـ (: إكس)ترخيص 
مف جانب المجمس البريطاني لرقابة األفبلـ مف أجؿ حظر  ُُٓٗالمتحدة عاـ 

حضكر األفبلـ لمف ىـ دكف سف السادسة عشرة، ثـ جرل رفع مستكل أعمار 
استبدلت بريطانيا  ُّٖٗكفي عاـ . َُٕٗالمشاىديف إلى الثمانية عشرة عاـ 

يبدك . ، أم سف الثامنة عشرة"ُٖترخيص "بمصطمح ( إكس)مصطمح ترخيص 
كردت في األصؿ ضمف تقرير البرلماف حكؿ  x-certificateأف صياغة مصطمح 

يمكف أف  –نكصي بإنشاء فئة جديدة لؤلفبلـ : "َُٓٗعاـ " األطفاؿ كالسينما"
تحظر مشاىدتيا عمى األطفاؿ دكف سف السادسة  ( –x)نطمؽ عمييا رمز 

يفضؿ األمريكيكف  ( –إكس)دة، فإف تصنيؼ أما في الكاليات المتح." عشرة
مايزاؿ سارم  ( –ترخيص) certificateبدالن مف ( تصنيؼ) ratingاستعماؿ كممة 

عمى مف ( إكس)المفعكؿ إلى اآلف، حيث يحظر مشاىدة األفبلـ المصنفة بالفئة 
كىذا الفارؽ بيف السابعة عشرة  –ىـ دكف سف السابعة عشرة أك الثامنة عشرة 
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كذلؾ بسبب احتكاء الفيمـ عمى مشاىد  –ة عشرة يختمؼ بيف كالية كأخرل كالثامف
إف الجية التي تصدر ىكذا تصنيؼ أك ترخيص في الكاليات . جنسية مثيرة

( إكس)كبما أف التصنيؼ ". الجمعية السينمائية األمريكية"المتحدة عادة ىي 
جة إلى جذب أك يعني كارثة تجارية بالنسبة لمعديد مف األفبلـ التي كانت بحا

استقطاب المشاىديف مف جيؿ الشباب عبر السنكات القميمة الماضية، فإف معظـ 
شركات اإلنتاج تمجأ كبكؿ رحابة صدر إلى حذؼ أك قطع مكنتاجي استراتيجي 

 x-ratedمف ناحية ثانية، فإف مصطمح ". الجمعية السينمائية األمريكية"السترضاء 
الو لئلشارة إلى أم نشاط حقيقي محظكر يمكف استعـ"( إكس"مصنؼ بالفئة )

فيك مصطمح  x movieأك  x filmأما مصطمح . ضمف شؤكف الحياة المنزلية
( سباستياف)لقد ذىب (. "x film)متعارؼ عميو لمداللة عمى فيمـ جنسي إباحي 

بينما يزعـ أنو ذىب لمشاىدة فيمـ غير  ( –x)إلى أكسفكرد لحضكر فيمـ جنسي 
المغة اإلنكميزية تستعمؿ كصفة لشيء غير محدد أك غير  في xمحدد بما أف 

مف صحيفة  ." –ثـ ليتسكع مع أصدقائو المراىقيف بحثان عف الفتيات –معركؼ 
(. مارتف آميس)بقمـ " راشيؿ بيبرز"

XCU 

( لقطة مقربة جدان : extreme close-upانظر )
x- copy 

اختصار متعارؼ  : x-dissolve. النسخة األكلى مف نسخة الصكت المنقكلة
(. تبلشي الصكرة المتقاطع) cross-dissolveعميو لئلشارة إلى 

xenon lamp 

مصباح شديد التكىج يستعمؿ في معظـ أجيزة عرض ": زينكف"مصباح 
التي " الزينكف"العنصر الرئيس في ىذه المصابيح ىك لمبة . األفبلـ الحديثة

 Xenon". الزينكف"بيما غاز  يحيط" التنغستيف"تحتكم عمى قطبيف كيربائييف مف 
رىاب الغرباء أك :  xenophobiaمثؿ  ( –غريب) xenosكممة مشتقة مف اليكنانية 

السير كيمياـ )ىك عنصر غازم ثقيؿ خامؿ عديـ المكف استطاع  –األجانب 
 Xenon. عزلو عف باقي العناصر الغازية المكجكدة في اليكاء ُٖٖٗعاـ ( رامزم
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print  :ـ بالتكازف الكامؿ يمكف عرضيا بمنتيى السبلسة بكاسطة طبعة فيمـ تتس
جياز عرض ) xenon arc projectorأك ( xenon projector" )زينكف"جياز عرض 
(. زينكف قكسي

xerography 

بالتعاكف مع شركة " ديزني"طريقة طكرتيا شركة : التصكير الجاؼ
ية نقؿ الرسكمات إلى تتيح ىذه الطريقة لفناني الرسـك المتحركة إمكاف". زيرككس"

لكف . بدالن مف طبعيا بكاسطة الحبر" زيرككس"السيممكيمد بكاسطة نسخ أسمكب 
 xerographyىذا المصطمح يتعمؽ بشكؿ عاـ بالتطبيقات التخصصية لمعنى 

كىك مصطمح فني  ( –جاؼ) xerosالكممة مشتقة مف البلتينية  –المتعارؼ عميو 
: ىك xerographyتعارؼ عميو لمصطمح كالمعنى الـ. يتعمؽ بالنسخ الضكئي

طريقة في التصكير تشبو التصكير الضكئي العادم لكنيا ال تتطمب أكراقان أك 
رقائؽ ذات حساسية لمضكء مستخدمة بدالن مف ذلؾ رقاقة خاصة مشحكنة 

 .كيربائيان كمتميزة بالمكصكلية الكيربائية
xfr أو xfer 

(. نقؿ) transferاختصار 
XLS 

(. لقطة بعيدة جدان ) extreme long shotاختصار 
x- rated 

( x- certificateانظر  )
x- rays 

اسـ الصكر الظميمة المأخكذة بكاسطة أشعة : األشعة السينية أك أشعة إكس
بالمغة  x-strahlenكيرطيسية قصيرة المكجات، كىك مصطمح مترجـ عف 

( ركنتجف. دبميك. سي)اسـ األشعة التي أطمقيا عمييا البركفسكر : األلمانية
يشير قامكس أكسفكرد لمغة اإلنكميزية إلى أف . ُٖٓٗعندما اكتشؼ كجكدىا عاـ 

إنما يدٌؿ عمى مجيكلية طبيعة ىذه األشعة كيمكف   xلحرؼ ( ركنتجف)استعماؿ 
كرمكز في عمـ الجبر  x, y, zديكارت الذم طرح الحركؼ )تقصي ذلؾ إلى العالـ 
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" اليندسة"ة، كذلؾ في سياؽ كتابو العممي الشيير لمداللة عمى الكمية غير المحدد
-xالمكجكد في المصطمح  xكمع ذلؾ فقد أشار البعض إلى أف حرؼ (. ُّٕٔ)

ray (أشعة إكس ) شيء"قد يككف مشتقان مف ترجمة حرفية لكممة عربية تعني ."
لكف صانعي األفبلـ ال يعيركف أم اىتماـ عادة ألشعة إكس باستثناء بعض مف 

فعمى سبيؿ المثاؿ، قد تسبب أجيزة . أثناء نقؿ معداتيـ التصكيرية مخاطرىا
فحص أشعة إكس المستعممة في المطارات بإحداث نكع مف التضبب عمى أفبلـ 

كلكف ىناؾ بعض االستثناءات التي تسترعي االنتباه في . التصكير الخاـ
ثاؿ، فعمى سبيؿ الـ. استعماؿ أشعة إكس في تصكير بعض المشاىد السينمائية

مشيدان رائعان مؤلفان مف سمسمة مف " فيمـ قصير عف غميف غكلد ِّ"نجد في فيمـ 
عمى )المقطات القريبة جرل تصكيرىا بأشعة إكس تبيف جمجمة كأضبلع رجؿ 

كما تـ استعماؿ صكر أشعة إكس في . يعزؼ البيانك( نفسو" غكلد"األغمب ىك 
إما لمظيرىا الذم يثير  أفبلـ الخياؿ العممي كبعض أفبلـ الجاسكسية كذلؾ

الرىبة في النفكس أك لئلشارة إلى معدات الفحص كاالستطبلع المتطكرة جدان 
. المستعممة في تمؾ القصص السينمائية

X- sheet 

جدكؿ تعميمات (: جدكؿ تعريض الرسـك المتحركة) exposure sheetاختصار 
ذه التعميمات حكؿ كيفية يعٌده فناف الرسـك المتحركة كيقدمو لممصكر مف أجؿ اتباع ق

 .تعريض كؿ كصمة مشيدية
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Y- cable أو y - joint 

يكجد فييا مقابس لؤلسبلؾ الكيربائية ( y)كصمة كيربائية عمى شكؿ حرؼ 
. متكضعة عمى النيايات الثبلثة ليذه الكصمة

Yakuza 

تعرض األعماؿ الجريئة  أفبلـ اإلثارة كالتشكيؽ اليابانية التي": الياككزا"أفبلـ 
لقد ". ياككزا"التي يقـك بيا رجاؿ العصابات اليابانية كمبتزم األمكاؿ المعركفكف بمقب 

الذم تحكؿ فيما بعد إلى سيناريست كمخرج  ( -بكؿ شرايدر)ساىـ الناقد الشاب 
طبلعو عمى ىذا النمط السينمائي في مقالتو التي  –سينمائي  في تعريؼ الغرب كا 

، ثـ لجأ بعد ذلؾ إلى كتابة سيناريك فيمـ مف أفبلـ "إيفا –ياككزا "ف حممت عنكا
" الياككزا"حيث حمؿ الفيمـ عنكاف " الياككزا"مغامرات ىكليككد باالعتماد عمى نمط أفبلـ 

، كىك (كيف تاكاككرا)ك( ركبرت ميتشـك)كبطكلة ( سيدني بكالؾ)مف إخراج ( ُْٕٗ)
بالمغة اليابانية " ياككزا"تتككف كممة . األصمية" كزاالياؾ"نجـ سينمائي ياباني في أفبلـ 
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كىذا ييعٌد أسكأ  ّ-ٗ-ٖ، أم (ثبلثة) zaك ( تسعة) kuك ( ثمانية) ya: مف ثبلثة أعداد
". الحثالة"أك " النكع األسكأ"، كىذا يعني مجازيان (الشٌدة)تشكيمة في كرؽ المعب 

yoke 

ييثبت . اءة كالمصابيحييستعمؿ لحمؿ معدات اإلض( y)إطار عمى شكؿ حرؼ 
ىذا النكع مف اإلطارات عمى حامؿ أك منصب أك ييعمؽ مف شبكة عمكية مخصصة 

.  لحمؿ األضكاء
youth culture movie 

لممخرج " الراكب السيؿ"أفبلـ عف أكاخر الستينيات كأكائؿ السبعينيات، كفيمـ 
 .الييبييف، تتناكؿ في مكاضيعيا فئات الشباب المعركفيف باسـ (دينيس ىكبر)

 
 
 
 
 

Z core 
. ممـ ُٔنكع مف البكرات التي تػيمؼ عمييا أفبلـ تصكير 

Z- movie 

النسخة األسكأ في أفبلـ الدرجة الثانية أك األفبلـ الثانكية التي : مصطمح عامي
كانت شائعة أياـ العركض السينمائية المزدكجة التي تتضمف فيمـ ركائي طكيؿ رئيسي 

(A-movie ) كفيمـ ثانكم(B-movie .) مف صفات أفبلـ(Z ) اإلنتاج الميميؿ المرتكز
عمى ميزانية ضئيمة جدان كغير كافية، كتمثيؿ ردمء كضعيؼ، كاستمرارية مركعة كغير 

الخطة "ييشار عادة إلى فيمـ . مترابطة ألحداث الفيمـ باإلضافة إلى حبكة غير كاضحة
كمما يثير . ف األفبلـكمثاؿ كبلسيكي عف ىذا النمط ـ" مف الفضاء الخارجي ٗ

الدىشة فعبلن أف ىذه األفبلـ استعادت شعبيتيا مجددان عبر السنكات العشر الماضية 
( cult movieانظر  . )تقريبان، عمى األقؿ ضمف عشاؽ الفف المبتذؿ

zeppelin أو zeppelin windscreen 
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يؿ لو كـٌ قماشي كاقي مف الرياح ذك شكؿ اسطكاني طك": زيبيميف"كاقي الرياح 
و . ثقكب لخفض الضجيج الناجـ عف صكت الرياح ييستعمؿ لتغطية الميكركفكف المكجَّ

محرؾ الشيير الذم اؿلشبيو الكبير بالمنطاد المزكد ب zeppelinسيمي ىذا الكاقي بػ 
كالذم جرل ( فرديناند فكف زيبيميف)إرضاء لمككنت " منطاد زيبيميف"أطمؽ عميو اسـ 

. ََُٗتصنيعو ألكؿ مرة عاـ 
zero cut printing, zero printing 

التي تحافظ عمى المقطات  A and B printingنكع مف أنكاع الطباعة المعركفة بػ 
. عمى كمتا البكرتيف بحالتيما األصمية بكاسطة مغبلؽ متقطع الحركة

zero out 

. إلى نقطة الصفر( كعادة عداد المقاطع التصكيرية)يعيد تشغيؿ العداد 
ZI 

(. صكرة مكبرة) zoom inاختصار 
zip pan ( وأيياًا flash pan, swish pan) 

حركة تدكير سريعة لمكاميرا كتككف ىذه الحركة جانبية أغمب األحياف كليس 
( آ: )كتيدؼ ىذه الطريقة إلى. دائمان، مما يسفر عف ظيكر صكرة غير كاضحة المعالـ

المقطات الشخصية، أم نكع مف ( ب)انتقاؿ سريع درامي أك ككميدم مف مكقع آلخر؛ 
المأخكذة مف كجية نظر شخصية في الفيمـ كي تشير إلى إدراؾ الشخصية المفاجئ 

كممة تحاكي صكت أزيز الطمقة عندما تشؽ " Zip. "لظيكر شيء معيف في المقطة
. ُٕٖٓاليكاء بسرعة دخمت المغة اإلنكميزية عاـ 

ZO 

(. صكرة بعيدة) zoom outاختصار 
Zeotrope 

(. تدكير؛ انعطاؼ) troposك ( حياة) zoeكممة مشتقة مف اليكنانية ": بالزيكترك"
ييطمؽ عمى ىذا . جياز ظير في القرف التاسع عشر يعمؿ عمى تكليد أثر الحركة

جياز ابتكره رجؿ " الزيكتركب(. "عجمة الحياة) Wheel of Lifeالجياز أحيانان اسـ 
ىذا الجياز مف اسطكانة دكارة يتألؼ (. كيمياـ ىكرنر)ييدعى  ُّْٖبريطاني عاـ 

عندما ينظر . فتحتيا العمكية مفتكحة كليا شقكؽ طكلية تقع تحت الحافة العمكية
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المتفرج مف خبلؿ ىذه الشقكؽ، يشاىد األشكاؿ المرسكمة عمى شريط كرقي داخؿ 
 Americanأك ( زيكتركب) Zeotrope. األسطكانة ككأنيا تقفز كترقص مرحان كطربان 

Zeotrope (يريكاف زيكتركبأـ :) فرانسيس فكرد )اسـ شركة اإلنتاج السينمائي التابعة لػ
(. ككبكال

zoom 

اقتراب عدسة الكاميرا أك ابتعادىا بشكؿ كاضح عف الجسـ قيد التصكير بشكؿ 
مف . سريع نسبيان، بحيث تبدك الصكرة ككأنيا تزداد قربان مف المشاًىد أك تزداد بعدان عنو

لح لـ يظير إال مف فترة ليست بعيدة السيما أف قامكس المحتمؿ أف ىذا المصط
أكسفكرد لمغة اإلنكميزية ال يشير إلى ظيكر معنى ىذه الكممة في مجاؿ السينما قبؿ 

منقكؿ عف معنى ظير في مطمع القرف  zoomكلكف يبدك بأف مصطمح . ُْٖٗ
ىاية القرف ، كدخؿ المغة اإلنكميزية ألكؿ مرة في ف"يتحرؾ بسرعة؛ يستعجؿ"العشريف 

مف الناحية ". ضجيج الطنيف أك الرنيف"التاسع عشر ككممة يكحي لفظيا بمعناىا 
أثر الحركة التي يكلدىا استعماؿ ( آ: )العممية، فإف ىذا المصطمح يشير دكمان إلى
، كىي معركفة أيضان باسـ   variable-focal length lensأك  varifocal lensعدسة الزكـك

زكـك بدالن مف حركة التقدـ كالتراجع التي تنفذىا ( ب)؛ (د البؤرمعدسة متغيرة البع)
يمكف معايرة عدسة الزكـك مف تركيز (. dolly)المنصة المزكدة بعجبلت لحمؿ الكاميرا 

بؤرم عريض إلى تركيز بؤرم طكيؿ أك بالعكس دكف فقداف عممية التبئير أك تغيير 
أما جميع القيـ التقريبية . خمسينياتطػيٌكرت ىذه العدسات أكؿ األمر في اؿ. الفتحة

صكرة ) Zoom in (ZI). السابقة لمزكـك كانت لقطات مأخكذة مف منصة أك مف رافعة
 zoom outحركة باتجاه الجسـ قيد التصكير تيدؼ إلى زيادة البعد البؤرم؛ (: مكبرة

(ZO)  أكzoom back (ZB) (صكرة بعيدة :) حركة كاضحة تبتعد عف الجسـ قيد
مجاؿ ) zoom range؛ (محرؾ زكـك) zoom motorير فتقمص مف حجمو؛ التصك
كلكف مف الجدير بالذكر أف الصكرة المكبرة . الخ( لقطة زكـك) zoom shot؛ (تزكيـ

(zoom in ) ال تعطي األثر البصرم نفسو الذم تحققو الصكرة الممتقطة مفdolly 
عمؿ عمى تكبير كؿ األشياء ت zoom inفمقطة (. منصة مزكدة بعجبلت تحمؿ الكاميرا)

بالنسبة ذاتيا، بينما تحقؽ الحركة الفعمية لمكاميرا تكبيران لؤلجساـ القريبة مف الكاميرا 
كما أف لقطة الزكـك تحافظ عمى . بسرعة أكبر مف تكبيرىا لؤلجساـ البعيدة عنيا

ت مع أف لقطا. المنظكر نفسو، بينما المقطة المأخكذة مف منصة تبدؿ ذلؾ المنظكر
الزكـك ييقصد منيا أف يبلحظيا المشاىد لكف عدسة الزكـك يمكف إخفاؤىا تقريبان مف 
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لكف . أجؿ معايرة البعد البؤرم بيف المقطات دكنما حاجة إلى تبديؿ العدسة كميا
المساكئ الرئيسية لعدسات الزكـك ىي أنيا تنتج صكران أقؿ جكدة مف العدسات 

مصطمح :  Zoom stand. مف غيرىا مف العدساتاألساسية، كما أف سرعاتيا تعد أقؿ 
، كقد سيمٌي ىذا المنصب (منصب الرسـك المتحركة) animation standآخر بديؿ لػ 

ألف الكاميرا المثبتة عميو يمكف تحريكيا بسرعة كبيرة لؤلعمى " بمنصب الزكـك"
. كاألسفؿ فكؽ الرسـك لتقريب الزكـك

Zoopraxiscope 

 zoopraxinoscope، لكف تيجئة zoopraxescopeأك": )زكبراكسيسككب"جياز عرض 
 ، كىك شكؿ مف(zoogyroscope" )الزكغيركسككب"شكؿ مطكر مف (: غير صحيحة

إدكارد "كاسمو قبؿ الزكاج ىك ( )إدكارد مكيبريدج)أشكاؿ أجيزة العرض قاـ بتطكيره 
 اىتمامو عمى أساليب تصكير( مكيبريدج)صٌب (. َُْٗ-َُّٖ" جيمس مكغيريدج

عندما طمب منو حاكـ كاليفكرنيا إحداث تمثيؿ دقيؽ لمطرائؽ التي  ُِٕٖالحركة عاـ 
كبعد مركر ثماف سنكات، خرج . يتحرؾ فييا الحصاف مف سير كخبب كعدك

. كاميرا مصطفة بفكاصؿ منتظمة ِْبنظاـ كضع فيو سمسمة مؤلفة مف ( مكيبريدج)
عمى ابتكار ( مكيبريدج) ، عكؼُٖٕٖبعد أف نشرت النتائج عمى شكؿ كتاب عاـ 

كسيمة لصير ىذه الصكر الساكنة مع بعضيا  كي يبث فييا حركة تشبو الحركة 
كفي نياية المطاؼ تمكف مف الخركج بآلة تجمع بيف المصباح السحرم . الحقيقية

كانت النتيجة جياز عرض متطكر جدان عف أمثالو مف أجيزة . دٌكار" فيناكيستسككب"ك
 ُِالجديد عمى بقائو لمدة ( مكيبريدج)كبالفعؿ حافظ اختراع  .العرض في ذلؾ الحيف

". كينيتسككب"جيازه المتطكر المعركؼ باسـ ( إديسكف)سنة إلى أف طرح 
Zydeco 

لصندكؽ "االسـ التجارم " )ىارم" Harryجياز يشبو جياز ": زيديكك"جياز 
يعرؼ عشاؽ  ككما(. ، كىك جياز يستعمؿ لتكليد الصكر بالطرؽ اإللكتركنية"الرسـ

. ىك أيضان اسـ لحف راقص ييعزؼ في لكيزيانا" زيديكك"المكسيقى الشعبية بأف 
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 الجهة الخمفية( الغالف)

عند كالدة السينما منذ قرف مف الزمف ظيرت كمغة عالمية سرعاف ما طكرت 
ت منقكلة عف لغة اصطبلحية احترافية تتألؼ مف كممات كمفردا: لغة خاصة بيا

المسرح كالمصنع كالمخبر، كأحيانان مسركقة مف فنكف أك مف شعكب أخرل، أك 
كتاب يطرح جممة رائعة مف  «لغة السينما». مبتكرة في خضـ صناعة األفبلـ ذاتيا

كما يطرح . المعابر المؤدية إلى ىذه المغة الخاصة الغنية بمفرداتيا كمصطمحاتيا
تبطة بتكنكلكجيا كميارات صناعة األفبلـ، بدءان كممة مر َََِالكتاب نماذج مف 

. Z-moviesكصكالن إلى  A and B roll printingمف 
كما يقدـ ىذا الكتاب تعريفان بميغان لممصطمحات التي تسبب الحيرة كاإلرباؾ 
ماذا )لجميكر المشاىديف حيف يصمكف إلى قائمة أسماء الممثميف كالعامميف بالفيمـ 

؟ أك حيف يمجأ القراء إلى  Swing Gang؟ أك  wrangler؟ أك Best Boyتعني عبارة 
؟ أك  Screwball comedy؟ أك  film noirما ىك )مراجعة بعض المطالعات النقدية 

Dutch Angle يحاكؿ ىذا الكتاب أف يقدـ تاريخان مفصبلن لكؿ كممة رئيسة كيبيف (. ؟
ممة في األحاديث فبعض المصطمحات المستع. كيؼ برزت إلى حٌيز االستعماؿ

لذا فإف ىذا الكتاب ييعٌد غنيان . اليكمية قد جرل اختيارىا بصكرة عامة ككيفما اتفؽ
لممحترفيف مف أبناء بالمعمكمات بالنسبة إلى عشاؽ كركاد السينما مف جية، كمفيدان 

البد مف قراءتو لكؿ  كتاب «لغة السينما»فػ . المينة السينمائية مف جية ثانية
عرفة كيؼ قامت الصكر المتحركة بتغيير كتبديؿ الطريقة التي نتكمـ الميتميف بـ

. بيا أك نقرأ أك نكتب بيا، كالطريقة التي ننظر بيا أيضان 
بخبرة طكيمة في مجاؿ اإلذاعة كالتمفزيكف، فضبلن عف ( كيفف جاكسكف)يتمتع 

لفني في كما شارؾ في ىيئة تحرير القسـ ا. ككنو منتجان ككاتبان كمذيعان في آف معان 
 «إندبندنت أكف صندام»، كيعمؿ حاليان كناقد لصالح «إندبندنت»صحيفة 

قراء سينما ىمفرم "كما قاـ بتحرير كتاب . كمستكتب خارجي كمذيع كمحاضر
، باإلضافة إلى "كاركانيت"األدبي الشيير  لصالح دار النشر( ُّٗٗ" )نغزجيف

اليان عمى كتابة السيرة كيعمؿ ح(. ُٓٗٗ) «دليؿ أكسفكرد المالي»تحرير كتاب 
. «نغزجيفىمفرم »الذاتية لػ 

 عالم خير: ترجمة
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