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فهم الكلمـة
وفهم الصورة
يف التلفزيون ،ال�صورة والكلمة وجهان لعملة واحدة هي «الر�صالة» التي نريد اأن ت�صل اإىل اجلمهور .وهذا يعني
اأن اهتمامنا بال�صورة ل يجب اأن يقل عن اهتمامنا بالكلمة ،والعك�س �صحيح ،فاجلملة املكونة من عدد من
الكلمات ل تختلف عنها «جملة ال�صورة» املكونة من عدد من اللقطات .فجملة ال�صورة التي ميكن ا�صتخال�صها
من اللقطات التالية تقول« :ق�صف مدمر خلف قتلى وجرحى واأحزانا»:
قصف

مدمر

3

خلفقتلى

وجرحى

وأحزانا
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والكلمة كال�صورة  ..هي لوحة ميكن النظر اإليها والتمعن فيها وا�صتنباط معانيها ،ورمبا نعجز -اأحيانا -عن
فهمها بدقة اإذا مل تو�صع يف �صياقها ويف بيئتها ال�صليمة.
فمثال عندما ترى كلمة« :اأم�س» ل ميكنك اأن تفهم هذه الكلمة بدقة من النظر اإىل �صكلها فقط ،بل ل بد اأي�صا
من فهم ال�صياق الذي وردت فيه ،وهذا ما توؤكده قراءتك للكلمة يف �صياق اجلملة التالية« :كان اأخي يف اأم�س
احلاجة اإىل امل�صاعدة ،فلبيت النداء».
لحظ اأنك عندما راأيت «اأم�س» يف البداية توقعت -على الأغلب -اأن يكون معناها( :اليوم الذي ي�صبق يومك
الذي اأنت فيه) ،ولكن عندما راأيت الكلمة نف�صها يف �صياقها لحظت اأن لفظها اختلف ومعناها اختلف اأي�صا.
وبالتاأكيد جعلك هذا املثال ترتيث الآن يف احلكم على الكلمة من جمرد النظر اإىل �صكلها.
والأمثلة امل�صابهة كثرية ،منها كلمة« :الق�صة» رمبا مل اأق�صد بها الق�صة الأدبية التي نقروؤها اأو نحكيها ،بل
املق�صود بها يظهر يف �صياق العبارة التالية�« :صالون الق�صة اجلميلة لل�صيدات».
وكذلك الأمر عندما ترى كلمة« :بعيد» يهياأ اإليك اأنها عك�س قريب ،وهو ما مل اأق�صده ،ما اأق�صده يف الكلمة
ال�صابقة رمبا جتده يف اجلملة التالية« :كنت يومها �صعيدا عندما احتفلنا بعيد ميالد ولدي».
اإذن جمرد الكلمة رمبا ل تعطينا املعنى التام اأو املق�صود منها ويبقى ال�صياق هو احلكم على ذلك.
وكما هو احلال يف الكلمة يكون احلال متاما يف ال�صورة ،فال يكفي اأن نرى لقطة لنفهمها ما مل تكن تلك اللقطة
و�صط جمموعة اللقطات اأو على الأقل اأن تكون لدينا معلومات كافية عنها.
عندما تشاهد الشكل المجاور:

رمبا تقول اإنه جمرد مثلث ،ولكن اإذا راأيته يف ن�صرة اقت�صادية اأو يف �صوق التداول
املايل (البور�صة) ،تدرك اأنه اإ�صارة تدل على ارتفاع مـوؤ�صر الب ــور�صة.
كما اأن هذه ال�صورة ال�صابقة قد جتد اأكرث من �صخ�س ي�صفها باأكرث من
و�صف ..فهناك من يقول عنها مثال اإنها �صكل هرم.
كلمات واأو�صاف عديدة ل�صكل واحد ،ورمبا تكون كل التف�صريات �صحيحة ،لكن احلكم الوحيد على �صحتها هو
ال�صياق الذي تاأتي فيه ال�صورة.
مما تقدم نستنتج ما يلي:

 -1من اأجل اأن نفهم ال�صورة ل بد من فهم �صياقها وبيئتها.
 -2ميكن اأن تكون هناك معان عديدة وقراءات خمتلفة لل�صورة الواحدة.
 -3علينا التفكري مليا بكل احتمالت املعاين للقطة الواحدة واأل نفهمها بوجه واحد ،وهذا
ما �صي�صاعدنا لحقا على «توظيف» ال�صورة والكتابة لها.
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قراءات الصورة

كثرية تلك ال�صور التي رمبا ل يختلف اثنان على:
فكرتها الرئيسية

أو على جماليتها

أو على فظاعتها
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لكن لكل واحد منا تف�صريات اأخرى ،وتفاعالت تختلف من �صخ�س لآخر اإزاء اأي �صورة ،وذلك بناء على واحد
اأو اأكرث من العوامل التالية:
 -1اخللفية الثقافية لل�شخ�ص ..فعندما ن�شع ال�شكل التايل

فاإنه قد يعني ل�صخ�س «اإ�صارة �صليب» ،بينما تكون وا�صحة ل�صخ�س اآخر باأنها مكون رئي�س ل�صعار حلف �صمال
الأطل�صي «ناتو» ،وهذا ما نق�صده باملعرفة التي توؤدي دورا يف فهم ال�صورة.
 -2املوقف من ال�شورة ..فماذا يعني لك ال�شكل التايل؟

قد تقول :هذه جنمة العلم الإ�صرائيلي .وبالتايل رمبا �صيكون لك حتفظ على ر�صم اأو ا�صتخدام هذه النجمة
يف اأي مكان .بينما قد يراها �صخ�س من�صاوي  -مثال -جنمة عادية ،ورمبا لن يرتدد يف ا�صتخدامها «لتزيني»
جدار منزله.
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� -3شعة اخليال..
فال�صكل التايل رمبا يراه اأحدنا مثلثا كبريا فيه لونان هما الأخ�صر والأبي�س ،بينما يراه اآخر اأربعة مثلثات،
ثالثة منها خ�صراء يتو�صطها رابع اأبي�س ،وقد يراها اآخر اأربعة مثلثات اثنان منها م�صرتكان يف القاعدة واثنان
متجاوران يف الزاوية.

اإذن ،قراءات عديدة ل�صورة واحدة ،وهذا هو املطلوب ل�صتنباط معاين اأي �صورة ن�صاهدها متهيدا للكتابة
لها.
 -4النظر اإىل جزء من ال�شورة اأو اإىل كامل ال�شورة ،فماذا ميثل لك ال�شكل التايل؟

هل هو �صكل «نافذة»؟
رمبا !!..ولكن عندما تنظر اإىل ال�صورة يف �صياقها املت�صل ،قد تغري راأيك!!
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العالقة بين الصورة والكلمة:

عندما ت�صاهد ال�صورة املجاورة ،ل �صك اأنك �صتقول اإن هذا الطفل يبكي ،ولكن من الذي ميكن له اأن يجزم باأن
اجلو العام لتلك اللقطة جو حزن اأم جو خوف؟ اأو رمبا يكون هذا الطفل يعاين من مر�س يف عينيه وتطلب الأمر
و�ص ــع قطرة عالجا لهما ،ورمبا يقف اأمام والدته التي تق�صر الب�صل! وبالتايل من ي�صتطيع القول «اإن الطفل
يبكي حزنا» اأو «اإنه يبكي خوفا» اأو رمبا «يبكي فرحا» اأو اإنه مري�س اأو غري ذلك ؟  ...ل اأحد!

ذلك اأن ال�صورة تعطينا يف الغالب فكرة عامة اأو معلومة غري حمددة ،ورمبا تت�صح فكرة ال�صورة من اأحد
اأمرين اأو منهما كليهما معا ،وهما:
•جمموعة ال�شور املرافقة لل�شورة الواحدة ،وبالتايل ننظر لل�صورة جزءا ل يتجزاأ من تلك املجموعة
ويف اإطار �صياقها الق�ص�صي العام.
•الكلمات املعربة عن ال�شورة اأي التعبري اللفظي املرافق لها.
اأما عندما نت�صاءل اأيهما يخدم الآخر ،ال�صورة اأم الن�س املرافق؟ فاإن الإجابة على هذا تتطلب الإميان بقدرة
ال�صورة كر�صالة غري لفظية قادرة على تو�صيل فكرة اأو معلومة ما ،كما تتطلب اأي�صا الإميان باأن الكلمة لها
قيمتها يف تو�صيح الفكرة .ولهذا فاإن الن�س وال�صورة يعمالن خطني متوازيني يعي�صان جنبا اإىل جنب بكل
تناغم وان�صجام ،ويجوز لأحدهما اأن ي�صبق الآخر ويتفوق عليه دون اأن يف�صد بالغته ومكنوناته ،وهذا هو الإبداع
بذاته ..وهذا هو جزء مما نق�صده بالكتابة لل�صورة.
ما الذي نعنيه بالكتابة للصورة؟

•اأن هناك عن�صرا اأ�صا�صيا اأثناء الكتابة ،وهو ال�صورة ،فالكتابة للتلفزيون ل تعني كتابة مقال ول تعني
ا�صتعرا�س املفردات الرنانة والبالغة املقعرة ما مل تكن تلك املفردات م�صنودة ب�صور تتناغم معها لتكتمل
الفكرة .ومن الأخطاء التي نالحظها اأحيانا اأن البع�س يكتب كل ما يريد وكاأنه يكتب ل�صحيفة اأو اإذاعة من
دون اأن يفكر بالعن�صر الأ�صا�س الآخر ،وهو ال�صورة .ومن هنا علينا -على الأقل -اأن ن�صع بعني العتبار
اأن لدينا ن�صفا اآخر مكمال لر�صالتنا الإعالمية ،وهو ال�صورة ،فمجرد التفكري مبكانته هو اأول خطوات
الكتابة لل�صورة.
•اأن نعرف املادة ال�صورية ونوفرها قبل البدء بالكتابة :كثريون اأولئك الذين يكتبون الكثري الكثري ثم
يجدون القليل القليل من ال�صور املنا�صبة لن�صهم ،وهذا ما ي�صبب اأحيانا نوعا من عدم التناغم بني الن�س
وال�صورة ،وي�صعر املرا�صل اأو املحرر باأن ن�صه املطول قد التهم �صور فكرة اأخرى داخل تقريره.
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•ونعني بالكتابة لل�صورة اأي�صا اأن ن�صاهد ال�صور قبل البدء بالكتابة ،اإذ ل يكفي اأن ن�صع يف احل�صبان
اعتبارا لل�صورة ،ول يكفي اأي�صا اأن نعرف مدة ال�صور املتوفرة ،بل اأحيانا تكرث ال�صور اخلا�صة بعموم
املو�صوع ،ول تكون تلك ال�صور معربة عن فحوى الأفكار التي �صنتطرق لها يف كتابتنا للتقرير الإخباري.
من هنا ،وجب علينا اأن نحدد ال�صور ال�صاحلة كما ونوعا ،فهناك بع�س اللقطات التي رمبا تكون مرفو�صة
من الناحية الفنية.
•توافق الن�س وال�صورة :وهنا اأ�صدد على كلمة «توافق» ،اأي لي�س «تطابقا» ،فنحن ل نتحدث عن و�صف ول
عن تكرار ما حتمله ال�صورة من اأفكار ودللت.
إذن عندما تريد الكتابة للصورة:
فكر بصورك

شاهد صورك

حدد صورك

اكتب بما يتوافق مع ما لديك من صور

ول نعني بالكتابة لل�صورة تاأويل ال�صورة..
فال يجوز التاأويل ،ولكن يجوز ا�صتنباط
املعنى الذي ل يقلب احلقيقة ول ينزع
منها امل�صداقية ،فال�صورة املجاورة
رمبا تكون متثل عملية اعتقال فال يجوز
حينئذ اأن نقول اإنها ت�صور م�صهد رجلي
اأمن ي�صاعدان �صخ�صا اأو يحر�صانه!
والعك�س �صحيح اأي�صا ..وهنا تكمن اأهمية
املعلومات الواردة اإلينا من م�صدرها ،كما
تكمن اأهمية فهم ال�صياق العام لل�صورة
والظروف املحيطة ببيئتها.
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تمرين

من خالل فهمك ل�شرورة عدم تاأويل ال�شورة ،اخرت ثالث �شور اإخبارية من
الإنرتنت ميكن فهمها بوجهني خمتلفني..

داللتا الصورة ..الداللة الخبرية والداللة الرمزية ..

غالبا حتمل ال�صورة التلفزيونية خربا كامال ،ويظهر ذلك من خالل لقطة يظهر فيها زعيم ي�صل على راأ�س
وفد بالده وينتظره زعيم اآخر .ولقطة كهذه تقول لنا:
اإن الزعيم (فالنا) �صافر اإىل الزعيم الآخر
للقائه .كما تقول :اإن الزعيم امل�صت�صيف
كان بانتظار �صيفه .اإذن هذه اللقطة حتمل
خربا ،وهذا هو املق�صود بالدللة اخلربية
لل�صورة.
واللقطة نف�صها حتمل دللة رمزية ،اأي
اأن لل�صورة هام�صا ميكن للناظر اإليها اأن
يفهم منها بع�س املعاين واأن ي�صتنبط منها
بع�س القراءات ،ففي ال�صورة نف�صها ميكن
اأن نلم�س جوا وديا وتقاربا حميما عربت عنه هذه الزيارة بني البلدين .ونالحظ اأن ال�صورة وحدها من دون اأن
واف ب�صاأنها لن ن�صتطيع احلديث عن كل مدلولتها �صواء اأكانت مدلولت
تكون لدينا معلومات مرافقة و�صرح ٍ
خربية اأو رمزية ،فاملكان والزمان والظروف التي جاءت فيها هذه الزيارة كلها عنا�صر ت�صفي و�صوحا اأكرب على
طبيعة الزيارة وتفا�صيلها .وحينها ميكن لنا اأن ن�صتنبط دللتها اخلربية والرمزية من دون تاأويل.
تلخي�ص الدللت يف املثال ال�شابق:
الدللة اخلربية :زعيم يلتقي بزعيم
اآخر.
الدللة الرمزية :تقارب بني البلدين اأو
عالقات حميمة اأو رمبا �صفحة جديدة من
العالقات ،وهذا ما يحدده -كما ذكرت-
فهم الظروف احلقيقية للزيارة.
يف ال�شورة املجاورة..
�صاب فل�صطيني «ير�صق �صيارة ع�صكرية
اإ�صرائيلية باحلجارة» ..وهذه هي الدللة اخلربية لل�صورة.
حتدّ..
اأما الدللة الرمزية فهي :مقاومة� ،صمودٍ ،
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ويف ال�شورة املجاورة..
الدللة اخلربية :وفد من منظمة
اإن�صانية يطلع على اأحوال اأطفال يف
اأفريقيا.
الدللة الرمزية :واقع الفقر والبوؤ�س
واحلياة املرة هناك.
مما �شلف تالحظ اأن:
املق�صود بالدللة الرمزية «التعبريية» هو ا�صتخراج املعاين والتعبريات من ال�صورة و�صرب غورها وفهم بيئتها
وم�صمونها والو�صول اإىل ما وراء ال�صورة ،اأي علينا اأن نحاول «ا�صتنطاق ال�صورة» وحتليل اأبعادها ومعانيها من
دون تاأويلها اأو قلب حقيقتها.
وبعبارة اأخرى فاإن الدللة الرمزية تعني:
ما ميكن ا�صتنباطه من ال�صورة خلدمة
الن�س الذي �صريافقها .وعندما نرى يف
بلد يعاين انفالتا اأمنيا �صورة نافذة وقد
حتطم زجاجها .ميكن لنا هنا اأن نقول
يف ن�صنا« :يف بلد ته�صم فيه الأمن» فتم
توظيف اللقطة للحديث عن العموم وعن
فحوى الفكرة التي يعاجلها التقرير.
وكذلك يف حال كانت اأمامنا �صورة اإ�صارة �صوئية يف بلد اأعلن رفع حالة الطوارئ ،فعندما تنتقل الإ�صارة من
الإ�صاءة احلمراء اإىل الإ�صاءة اخل�صراء وتنطلق بعد ذلك حركة ال�صري..

ميكن لنا اأن نكتب مبوازاة تلك اللقطة «ومع رفع حالة الطوارئ يف هذا البلد ،ينطلق املواطنون نحو ف�صاءات
من احلرية» .اأي اأننا وظفنا هذه ال�صورة وا�صتفدنا من رمزيتها للحديث عن النتقال من القيود اإىل احلرية،
ومل نكتب مبوازاة ال�صورة امل�صار اإليها»:هذه اإ�صارة �صوئية حمراء حتولت اإىل اللون الأخ�صر!!!» ،لأن هذا هو
و�صف ال�صورة ،وهو اأمر مرفو�س يف العمل الإخباري التلفزيوين نظرا ل�صرورة تقديرك لعقل جمهورك الذي
يعي ما ي�صاهد ،لكن دورك ك�صحفي هو اإبراز بع�س الق�صايا التي رمبا تكون غام�صة ووظيفتك نف�س الغبار
عنها بقدر ما ميكن.
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هذه قائمة مبجموعة من اللقطات كتبت حتت كل منها دللة رمزية مفرت�شة ،رمبا ت�شهم هذه
القائمة يف تب�شيط املق�شود بالدللة الرمزية:
عالقات وطيدة

منذ زمن بعيد

حالة من الضجر

هامات عالية

وظلت في حيرة من أمرها

بانتظار غيث يروي الظمأ
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وهذه قائمة ب�شور مفرت�شة تقابلها دللت رمزية
صورة

داللة رمزية «تعبيرية» مفترضة

صخرة

عثرة على الطريق

صحراء

فضاءات واسعة

جبال

شموخ ،كبرياء ،صمود

شجرة تساقطت أوراقها

ال يملك من األمر شيئ ًا

شجرة مخضرة

الحياة ،العطاء ،األمل

سيارة ترجع إلى الوراء

العودة إلى الماضي

شخص أسود إلى جانب
آخر أبيض

ال فرق بين إنسان وإنسان

أسهم إشارات المرور

واتخذت األزمة اتجاهات عدة

تمرين

حاول ا�شتخراج دللة رمزية افرتا�شية اإ�شافة اإىل الدللة اخلربية املوجودة
اإزاء كل �شورة من ال�شور التالية:

فتاه أفغانية في يوم سقوط كابل

14

طفل أمام مستشفى في مدينة
قندهاراألفغانية

محاربأفغاني

أطفال ذاهبون إلى مدرستهم بعد
انقطاع ألسباب أمنية

15

كيف نتعامل مع الصور إلعداد تقرير إخباري تلفزيوني؟

حتدثنا عن �صرورة اأن ن�صع يف ح�صباننا ال�صورة لأننا ننتج عمال تلفزيونيا ولي�س عمال مطبوعا اأو م�صموعا.
ومن اأجل اإجناز تقرير تلفزيوين يعتمد مبداأ الكتابة لل�صورة اأقرتح تتبع اخلطوات التالية:
•حدد مو�صوع تقريرك «العنوان الرئي�س» ،وهو عنوان قد يكون وهميا ي�صاعدك يف توجيه بو�صلتك البحثية
والتحريرية ،وليكن يف مثالنا التايل« :التطورات يف ال�صومال»
•حدد حماور رئي�صية للتقرير بحيث تكون من  5-3حماور:
 xا�صتباكات م�صلحة يف مقدي�صو
 xاجتماع لقبيلة الهوية كربى قبائل ال�صومال
 xع�صرات اجلرحى يرقدون يف امل�صت�صفيات
 xمنظمات اإغاثة توزع معونات عاجلة

•تفح�س توفر ال�صور املتعلقة باملو�صوع واملرتبطة مبحاور تقريرك الرئي�صة التي حددتها.
•عليك اإ�صقاط اأو ا�صتبدال بع�س املحاور التي ل تتوفر لها �صور ول توجد اإمكانية ملعاجلة ذلك النق�س �صواء
اأكانت تلك املعاجلة با�صتخدام الغرافيك�س اأو با�صتخدام لقطات عامة اأو اأر�صيفية يتم تربير ا�صتخدامك
لها اإما يف الن�س اأو يف الكتابة عليها عبارة «�صور اأر�صيفية» .ويف حال عدم توفر �صور لواحد اأو اأكرث
من املحاور التي حددتها ميكنك و�صع املعلومات اخلا�صة بذلك يف املقدمة التي �صيقروؤها املذيع على
ال�صا�صة.
•قم مب�صاهدة ما جمعته من �صور عن مو�صوعك ،وميكنك ال�صتعانة بالنموذج التايل الذي �صي�صهل عليك
الرجوع اإىل لقطاتك املحددة متى ت�صاء خالل عملية املونتاج .والنموذج ي�صتمل على ثالث خانات:
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 xالأوىل ت�صع فيها ا�صم اللقطة .كاأن تقول�« :صخرة ملقاة على جانب
 xالثانية ت�صع فيها القراءة الرقمية لل�صورة واملوجودة على جهاز العر�س والتي تظهر توقيت اللقطة
على ال�صريط.
 xاأما اخلانة الثالثة فهي خا�صة بالدللة الرمزية للقطة التي تراها حتمل فحوى وم�صمونا وميكن اأن
ي�صتفاد منها خالل عملية الكتابة لل�صورة.
اللقطة

رجالن يتعانقان

القراءةالرقمية
Time Code
01:38:21

داللة رمزية مفترضة

تقارب في النهج

اختيار األلفاظ المناسبة للتعبير عن الصورة «التعبير عن الداللة الرمزية
للصورة»

اإن الكتابة لل�صورة تتطلب ا�صتنباط مفردات من عمق ال�صورة بحيث تكون تلك املفردات تعرب تعبريا �صحيحا
وجميال يف اآن عن دللة ال�صورة .وهذا يتطلب اأول اإح�صا�صا بال�صورة ،واختيار الألفاظ يتطلب بالأ�صا�س موهبة
اإبداعية ت�صكلها الثقافة املرتاكمة ،وهنا جتد فرقا وا�صحا بني من لديه ملكة التعبري والكتابة وقد ن�صاأ عليهما،
واآخر يجد �صعوبة يف اإيجاد التعبري املنا�صب لواقعة اأو �صورة ما .ومع ذلك ،ومن اأجل انتقاء اأف�صل املفردات
التي تعرب عن رمزية ال�صور التي بني يديك اتبع ما يلي:
•اهتم باملعامل العامة الظاهرة لل�صورة ول تهتم بالتفا�صيل ال�صغرية فيها ،التي قد ل تثري جمهورك خالل
ثالث ثوان تقريبا هي فرتة عر�س اللقطة على ال�صا�صة عندما تنجز تقريرك.
•حتدث مع نف�صك عما تراه يف ال�صورة.
•د ّون بع�س املفردات التي تنطقها خالل تفح�صك لل�صورة.
•اخرت ما جتده الأجمل والأكرث تعبريا مبا ل يقلب حقيقة الق�صة الإخبارية.
مثال:
مو�شوع التقرير :الفقر يف النيجر
املحاور:
•الواقع املعي�صي للفقراء.
•و�صائل ح�صولهم على قوتهم اليومي.
•الفقراء بني القهر والأمل.
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ال�شور املتوفرة هي:
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المعلومات المتوفرة هي:

•مظاهر الفقر يف اأرجاء النيجر.
•الكبار وال�صغار يعملون للح�صول على لقمة العي�س.
•حالت مر�صية منت�صرة بني الأ�صر.
•عدد من الذين مت لقاوؤهم يتذمرون ويقولون اإنهم يعي�صون حياة مرة.
•يح�صلون على غذائهم من خالل ال�صيد يف الرب ويف الربك التي تكرث فيها الأو�صاخ.

19

كتابة التقرير وفقا للصور المتوفرة:
من األعماق

أناس يشكون مرارة العيش

هنا في النيجر  ..الشيء أكبر من
الفقر وإن كان بمستويات مختلفة

20

منهم من يبحث عن قوته في
أعماق برك آسنة

ومنهم من يسعى بر ًا تارك ًا وراءه

أسرة بعضها مريض

21

عبء ثقيل يتحمله الصغير

والكبير

وتمضي عجلة الزمن بقسوة

22

تارة ال يقدرون على مواجهة
واقعهم

وتارة يأتي فرح عابر

ليتشبثوا بأمل العيش

23

ليبحروا في اليوم التالي وسط
حياهقاسية

مثال اآخر يو�شح الكتابة لل�شورة..
حاول اأن تقراأ كال من العبارات التالية واأنت تنظر اإىل ال�صورة املرافقة لها كل على حدة:
فهل يبزغ أمن على أفغانستان

وال خيار إال المواجهة

24

شعبتثقلهالمعاناة

شعب ينطلق نحو ميادين أخرى

ظل الصمت يخيم على المكان

25

مثال
حاول اأن تقراأ كل عبارة من العبارات التالية واأنت تنظر اإىل ال�شورة املرافقة ،وذلك ب�شكل
مت�شل�شل ومرتابط ،بحيث ت�شعر اأنك تقراأ تقريرا اأو جزءا من تقرير
بعد عشر سنوات من انتهاء الحرب
فيالبوسنة

ال تزال سراييفو تلملم جراحها

رائحة الموت تعم المكان

26

دموع لم تجف

وحزن لم يتوار تمام ًا

المشهد في سراييفو بقي
لسنواتمهشم ًا

27

لكن الباب ال يزال مشرع ًا

على أمل بالتعايش بين ديانتي
هذا البلد

أجيال ...

28

وأجيال بقيت ترقب ما حل ببالدها

وتنتظر ما تخفيه لها األيام

حال يعكس واقع بلد

29

تراقب أمنه قوات أجنبية

عل سراييفو أن تصبح منارة
للعيشبأمان

وسالم ...

30

تمرين

حاول اأن تكتب جزءا من تقرير با�شتخدام جمموعة ال�شور التالية وهي من
لبنان خالل حرب يوليو/متوز 2006م( .ميكنك الت�شرف برتتيبها):

31

32

33

34

«حل مقرتح للتمرين جتده يف �صفحة رقم ( )8انظر اإليه وقارنه مبا كتبت»
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مثال
حاول اأن تقراأ كل عبارة من العبارات التالية واأنت تنظر اإىل ال�شورة املرافقة ،وذلك ب�شكل
مت�شل�شل ومرتابط بحيث ت�شعر اأنك تقراأ تقريرا اأو جزءا من تقرير ،علما باأن ال�شور التالية
التقطت قبل اأ�شبوع واحد من احلرب على العراق يف مار�ص/اآذار .2003
في مواجهة التهديد ،عال صوت
التحدي

وانتظم الجميع بانتظار معارك
مجهولةالعواقب

العراقيون  ..صغار ًا

36

وكبارا  ..في مواجهة قائمة طويلة
منالتحديات

ويقولون إنهم يحتمون وراء نظام

طالما أظهر نبرات تحد وصمود

37

فعزم كثيرون على المضي نحو
المقاومة

وظل آخرون في انتظار الغد

38

التقرير الميداني والكتابة للصورة
دور المراسل والمصور

من اأجل اأن تتمكن من اإعداد تقرير تلفزيوين
ميداين يعتمد فن الكتابة لل�صورة:
•حدد وقبل خروجك اإىل امليدان مو�صوع التقرير
وقائمة املحاور واإىل جانبها قائمة بلقطات
مفرت�صة .فاإذا كان املو�صوع –مثال– اإعداد
تقرير تلفزيوين عن ظاهرة الت�صول يف بلد
ما ،ميكنك و�صع قائمة باللقطات املفرت�صة
وت�صمل:
 xت�صوير مت�صولني عند الإ�صارات ال�صوئية.
 xت�صوير مت�صولني قرب امل�صاجد.
 xت�صوير اأحياء فقرية.
 xت�صوير مت�صول يف بيته.
 xت�صوير يف جمعية ملكافحة الت�صول.
 xت�صوير يف وزارة ال�صوؤون الجتماعية.
 xوهكذا....
• حتدث مع امل�صور عن اأفكارك ب�صاأن التقرير وتبادل الآراء حول خطة الت�صوير.
•عندما تلتقط اأي �صورة يف امليدان ،فكر بالن�س الذي �صريافقها و�صجل مالحظاتك.
• عندما يلفت انتباهك م�صهد معني يف امليدان تعتقد اأن لديك ما تكتبه له ،اطلب من امل�صور ت�صويره
بالطريقة والزاوية التي تريدها.
• على املرا�صل وامل�صور اأن يلتقطا �صورا ميدانية ذات دللة رمزية .كاأن تكون هناك لقطة حلمامة يف
منطقة يعقد فيها موؤمتر �صالم ،اأو لقطة لعلمني يرفرفان على مبنى تعقد فيه قمة تاريخية.

• اطلب من امل�صور اأن يلتقط العديد من ال�صور با�صتخدام حركات الكامريا ..مثل PAN ،TILT ،
 ZOOMمع احلفاظ على التنوع يف اأحجام اللقطات.
• عندما تعود� ،صاهد ال�صور التي التقطت وقم بتفريغها وفقا لدللتها اخلربية ودللتها الرمزية ،ثم ابداأ
الكتابة.
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االستفادة من أحجام اللقطات وزوايا التصوير في الكتابة للصورة

لكل حجم من اأحجام اللقطات دللة ميكن ال�صتفادة منها لتوظيفها يف الكتابة لل�صورة ،فمثال:
اللقطة البعيدة مع اإظهار طريق ممتدة ..ميكن اأن ترمز اإىل «امل�صوار الطويل»

اللقطة العلوية :ميكن اأن ترمز اإىل «الت�صلط والفوقية اأو ال�صمو اأو التعايل اأو نظرة من برج عاجي»

اللقطة ال�شفلية :ميكن اأن ترمز اإىل «التبعية ،اأو اإىل التعظيم»
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اللقطة القريبة :ميكن اأن ترمز اإىل «موعد اقرتاب �صيء ،اقرتاب من خطر ما� ،صخامة �صيء ،خطر
حمدق»

تتايل اللقطة القريبة بعد البعيدة :ميكن اأن يرمز اإىل» القرتاب اأكرث واأكرث»
LONG SHOT
ومع القرتاب

ZOOM IN
اأكرث

41

ZOOM IN
فاأكرث من موقع احلدث

اأو تتايل اللقطات البعيدة بعد القريبة :وترمز اإىل «البتعاد عن ال�صيء»
CLOSE UP SHOT

ZOOM OUT
ومع ابتعادنا �شيئا ف�شيئا عن تلك احلقبة الزمنية

42

االستفادة من حركات الكاميرا في الكتابة للصورة

 : Pan right or leftعلى �صعيد اآخر ،على اجلهة الأخرى ،من ناحية ثانية ،ويف املقابل ،هذا من
جانب اأما من جانب اآخر ،اأي اأن تلك اللقطات ميكن اأن تكون اأداة لربط اأفكار التقرير والنتقال فيه من
فكرة لأخرى.
T

F

E

L

N

P A

«هذا من جانب  ،ومن جانب اآخر»
وهكذا بقية حركات الكامريا الرئي�صة ،فكل منها ميكن توظيفه يف رمزية ما:
• : Tilt upومع �صعود..ومع �صموخ ..ومع تطور..
• : Tilt downمع �صقوط ،مع انهيار ،مع هبوط
• : Zoom In or Track Inمع القرتاب ،وبنظرة اأقرب ،ومن الداخل ،ومع اقرتاب موعد..
وبنظرة اأدق...
• Zoom Out or Track Outبالبتعاد عن ،وبعيدا عن....
التوازن في استخدام رمزية الصور

•عندما نتحدث عن ا�صتخدام رمزية ال�صورة ،ل نق�صد يف اأي حال ا�صتعرا�س فن من الفنون ون�صيان فحوى
التقرير ومعلوماته ،ول نق�صد اأي�صا ا�صتعرا�س حالوة اللغة املعربة عن جمالية �صورة معينة من دون اأن
يكون هناك تركيز على املعلومة وب�صاطة �صياغتها ،لأننا بالتايل ننتج تقريرا اإخباريا تلفزيونيا .وعليه ،ل
بد من التوازن يف العتماد على رمزية ال�صورة ،ويف هذا ال�صياق تنبه اإىل ما يلي:
•اهتم مبدخل التقرير� ،صورة و�صياغة ،لأن هذا املدخل اإما اأن يكون له وقع كبري وموؤثر على املتلقي فــ»تاأ�صره»
ليتابع معك التقرير ،واإما اأن يكون وقعه عاديا اأو �صعيفا فيكون الهتمام فيه عاديا اأو �صعيفا اأي�صا.
•اهتم بخامتة التقرير� ،صورة و�صياغة ،فالنهاية هي التي ترتك اأثرها يف اأذهان جمهورك.
•حاول ا�صتثمار ما لديك من رمزية يف ال�صور املتوفرة لتكتب لها مبا يظهر فنك واإبداعك ومتيزك ،ولكن
من دون مغالة يف ا�صتعرا�س يكون على ح�صاب املعلومات واحلقائق والأرقام التي ل بد اأن يت�صمنها
تقريرك ،لأن ذلك ال�صتعرا�س قد ينعك�س �صلبا على تقريرك ويحوله من تقرير اإخباري اإىل تقرير رمبا
ي�صلح لربنامج منوع ولي�س لن�صرة اأخبار.
•تذكر دائما اأن الكتابة لل�صورة فن بحاجة اإىل اإتقان ،وميكن ت�صبيه هذا الفن بالبهارات الطيبة التي اإذا
زادت عن مقدارها املعقول يف الطعام اأ�صبح الطعام ع�صيا على التناول.
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حل مقترح لتمرين «صور لبنان»
سقطتالشرعيةالدولية

فسقطتبيروت

وعال صوت المشيعين

44

الدمار في كل اتجاه

والحرب طالت كل ناحية

شهود الحرب ينتظرون انقشاع
الهم

45

كما ينتظرون يوم ًا

يلتئمفيهشملهم
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ويف الإجم�ل ،تت�ألف الن�شو�ص ال�شحفية من مزيج من ا�شتنت�ج�ت الك�تب مقدمة بطريقة غري مب��شرة،
تتبعه� معطي�ت .وتختلف طبيعة املعطي�ت بح�شب املو�شوع .يف التحقيق مثال �شتكون جديدة م�شتق�ة من
م�ش�در واأ�شخ��ص .ويف كل حمور من حم�ور املو�شوع ،يح�ول الك�تب اأن ي�شل�شل املعلوم�ت من الأكرث اأهمية
اإىل الأقل .وي�ش�ف اإىل ال�شتنت�ج�ت واملعطي�ت ،جمل مهمته� الو�شل بني الأفك�ر واملح�ور ،فيم� ت�شتخدم
الأفع�ل ب�شيغة امل�ش�رع.
وكم� يف اخلرب ،ت�شتخدم الأ�شم�ء وال�شف�ت ك�ملة لدى وروده� لأول مرة يف املو�شوع ،فيم� يكتفى ب�ل�شم
الث�ين يف م� بعد .وميكن ا�شتخدام ال�شم الأول يف املرات الت�لية اإذا ك�ن املعني طفال اأو �شخ�شية (اإجم�ل
فنية) حتظى ب�شعبية وا�شعة وتربطه� ب�جلمهور عالقة تك�د اأن تالم�ص الع�ئلية.
ويف �شورة ع�مة ،لدى حترير ن�شه ،على ال�شحفي تب�شيط
املف�هيم عرب ربطه� ب�أمثلة من الواقع لت�شهيل ا�شتيع�به�.
وعليه اأي�ش� توخي الدقة ت�أكيدا لل�شدقية .وتبداأ الدقة
مثال بذكر اأ�شم�ء الأ�شخ��ص واأعم�رهم واأم�كن �شكنهم
وتواريخ الأحداث امل�ش�ر اإليه� ،ول تنتهي ب�ملعطي�ت
املدققة املرتبطة ب�ملو�شوع.
ومن املفيد ا�شتخدام الطرائف يف الن�شو�ص ال�شحفية،
مب� يجعل الن�ص �شيق� وحمبب�� ،شرط مالءمة الطرفة
للمو�شوع .كم� ي�شتح�شن ا�شتخدام املق�رنة التو�شيحية
ذات الوقع على الذاكرة .ومن امل�شتحب اأي�ش� ا�شتخدام
العب�رات والأمث�ل ال�شعبية �شرط مالءمته� للمو�شوع
و�شرط عدم الوقوع يف ال�شتخدام املفرط لبع�ص العب�رات
ال�ش�ئعة.
وعموم� ،يف التحقيق ،الذي يت�شمن �شه�دات متعددة،
يبداأ التحرير ب�لعن��شر التي تتوافق عليه� غ�لبية الآراء
وينتهي براأي الأقلية وب�لردود غري امل�ألوفة .ويف الأمن�ط امليدانية حتديدا ،ي�شكل القتب��ص جزء ًا ث�بت� و�شروري�
من الن�ص ،لأنه يعطيه حيوية ويجعله ،يف ذهن الق�رئ ،ي�شتند اإىل واقع ولي�ص اإىل روؤية ال�شحفي .وي�ش ّمن
ال�شحفي ن�ص املو�شوع امليداين اأي�ش� النفع�ل واحلركة وامل�شهد عندم� تخدم الن�ص .ويزداد ا�شتخدام هذه
الأدوات الأخرية خ�شو�ش� يف الربورت�ج.
واأول الأ�شك�ل التف�شريية نبداأ ب�ملو�شوع ال�شحفي (الفيت�شر) ف�ملق�بلة ثم التحقيق
 -1الموضوع الصحفي (الفيتشر) :Feature

ي�شتخدم هذا ال�شكل اأكرث يف ال�شح�فة الأمريكية بعد اأن زاد الهتم�م به اعتب�را من �شبعيني�ت القرن امل��شي
يف مواجهة التغطية التليفزيونية امل�شورة .وتن�شره ال�شحف العربية ع�دة يف مالحق ت�شدره� .كم� تقدمه�
وك�لت الأنب�ء الإخب�رية عرب خدمته� .ويف الأغلب ل يرتبط هذا ال�شكل بتوقيت معني للن�شر.
ويختلف هذا ال�شكل عن التقرير الإخب�ري يف اأنه يطلق لل�شحفي العن�ن يف الو�شف والتعبري عن م�ش�هداته
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