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  بول ستاينلي
ام      ة في ع ه العملي ا ومراسال في آن واحد مع         ١٩٦٥بدأ بول ستاينل حيات ار ومخرج ا لألخب آاتب

   WBZتلفزيون 
يا لمحطة       . في بوسطن وب شرق آس د غطى جن ا      Group-Wوق ا وثائقي تج برنامج ة، وأن اإلذاعي

ان في     WCVBعن الصين، ثم عمل مراسال مع تلفزيون  ذي آ ه يحضر  في بوسطن في الوقت ال
ى الشهادة     . للحصول على شهادة ماجستير في إدارة األعمال من جامعة هارفرد د حصوله عل وبع

ام  . في سياتل KINGفي سيراآيوز، ومع تلفزيون  WIXTعمل مخرجا لألخبار مع تلفزيون  وق
ة        ار المالي ة البرمجة لشبكة األخب  Financial News Networkفي وقت الحق، بتخطيط عملي

  ).CNBCاآلن بـ  المعروفة(
ين  ـ     ١٩٩٠و  ١٩٨٨ب ا لل تاينل رئيس ان س ي إدارة      . UPIآ عينات ف ل التس ي أوائ ل ف د عم وق

  .البرنامج الجامعي المهني في الصحافة في معهد علوم االتصال بجامعة ميامي
  الدليل الميداني المهني 

  ألخبار التلفزيون
  ١٩٩٣تمت مراجعته في تموز 

  بول ستاينلي: حقوق الملكية 
  )الصفحة رقم ثالثة(

  المقدمة
  .الغرض من هذا الدليل الميداني أن يرفع فاعلية المراسلين والمصورين إلى الحد األقصى

ا      ى المصور آليهم ة       –الدليل الميداني موجه إلى المراسل وإل ارة نفسها موجه ا تكون العب وأحيان
خبار، وجمع اللقطات، وقص    ، ذلك أن أدوارهما في عملية تقصي األ-إليهما معا في الوقت نفسه 

اطع    ا تتق ا م داني غالب اج المي ور، واإلنت ل     . الص دور المراس وم ب د يق د ق ا أن الشخص الواح آم
  .والمصور معا في بعض المحطات

يقدم الدليل الميداني اإلرشادات المهنية، وعصارة الخبرة في سبيل تحقيق أفضل النتائج في سياق   
  .خبارية للتلفزيونجمع األخبار وإعداد التقارير اإل

داد              ل إع ة في حق ة المختصين بشأن بعض المسائل الدقيق ادة معرف ى زي داني إل يهدف الدليل المي
  .التقارير التفزيونية اإلخبارية

زز      ا ويع د إنتاجيتهم ل والمصور، وأن يزي ة المراس هل مهم داني أن يس دليل المي داف ال ن أه وم
  .فاعليتهما

  شكر
ذا        أود اإلشادة بمساعدة وتوجيه دموه في سبيل إخراج ه ا ق وتشجيع األشخاص اآلتية أسماؤهم لم

دليل وتي  : ال ف أنغ ادجر )NBC News & University of Miami(جوزي ، الري ب
)Badger/Gale Productions(  ت د بارتلي ون  )RTNDA(، ديفي تين دافيدس ، آريس
)University of Miami( روس غاريسون دا)University of Miami(، ب جيست  ، لين
)Northwest Power Planning Council(  و ، )Northwestern University(، الو برات

 Boston(، جيم ثيسيل )Seattle University(، فيل ستيرهولم )WCVB-TV(جون بريماك 
University( وآذا زوجتي سارة براون ،)Sara Brown and Associates.(  
  المحتويـات

  التقارير التلفزيونية  الجوانب األساسية إلعداد ١:٠
  الخدمة ١:١
  عدد المشاهدين  ١:٢
  توطيد عالقة مشارآة مع مشاهديك –الدقة  ١:٣
  الوضوح   ١:٤
  االلتزام بالسياق   ١:٥
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  روح الفريق ، واالتصال  ١:٦
  المسؤولية  ١:٧
  بديهيات  ١:٨
  فريق التغطية: العمل في الميدان ٢:٠
  المراسلون في موقع القيادة ٢:١
  المشارآة  ٢:٢
  يجب اإلفصاح عن االحتياجات المحددة ٢:٣
  المصور وحده في الميدان ٢:٤
  األجهزة ٢:٥
  الميكروفونات  ٢:٦
  المراسل منتجا ميدانيا ٢:٧
  تغطية األحداث الساخنة  ٣:٠
   Establishing Shotاللقطة التأسيسية  ٣:١
  ) الكلوز أب ( اللقطة القريبة جدا  ٣:٢
  )لقطات الربط (  Cut-aways /Cut-insوالكت إن /  واي لقطات الكت أ ٣:٣
  تفاصيل تحدد موقع الخبر  ٣:٤
    Panoramic Shot) السياق ( لقطة االستعراض الشامل  ٣:٥
  مقابالت مع المشترآين في الحدث  ٣:٦
  ) سيداتي سادتي، اآلن الى الفقرة الرئيسية : ( ذروة الحدث ٣:٧
  مجاال للتنفس ) وللمشاهد ( أترك للتقرير  ٣:٨
  لقطة الختام  ٣:٩
  ابق على اتصال  ٣:١٠
  هل في وسعك أن تقص الحدث ؟ ٣:١١
  البث الحي  ٤:٠
  استخدام البث لحي ٤:١
  المراسل: التحضير للتغطية الحية  ٤:٢
  المصور : التحضير للتغطية الحية  ٤:٣
  الصحفيةالتغطية الحية قد تخل بأهدافك  ٤:٤
  )التقرير غير المرتبط بالضرورة بحدث ساخن( الحر /التقرير الخاص   ٥:٠
  توفير المعلومات المساندة للتقرير  ٥:١
  غزارة اإلنتاج  ٥:٢
  وضع مخطط للتقرير  –اختيار  اللقطات  ٥:٣
  )التلفزيونية ( االستعارات المرئية  ٥:٤
  الرسوم الغرافية ٥:٥
  التشاور ٥:٦
   المقابالت ٦:٠
  المقابالت المعلوماتية  ٦:١
  مقابالت الرأي  ٦:٢
  إضفاء بعد إنساني على الحدث  ٦:٣
  الرأي  ٦:٤
  التواصل بأسلوب متفرد ٦:٥
  التغلغل في أعماق الشخصية  ٦:٦
  توثيق المصدر  ٦:٧
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  تجنب الرسميات  –الحديث ندا  لند  ٦:٨
  ما هو شعورك ؟ ٦:٩
  وصف الحدث  ٦:١٠
  أن تختصر ؟إلى أي حد يمكنك  ٦:١١
  أأنت بحاجة إلى هذا ؟ ٦:١٢
  تكنيك المقابلة التلفزيونية   ٧:٠
  ضيفك على نار هادئة " سخن" ٧:١
  تهيئة الضيف إللقاء السؤال عليه مرة أخرى ٧:٢
  ال تسأل أسئلة وقحة أو مشحونة ٧:٣
  أعط الضيف فرصة لإلجابة ٧:٤
  احرص على أن تحصل على إجابات على أسئلتك ٧:٥
  م الصمت استخد ٧:٦
  ال تطرح سؤاال إجابته نعم أو ال  ٧:٧
  اسأل أسئلة ٧:٨
  ساعد الضيف على أن يبدو طبيعيا  ٧:٩
  تجنب الحرآات التي تشتت انتباه المشاهد  ٧:١٠
  ساعد الضيف إذا تلعثم  ٧:١١
  وجه السؤال إلى شخص بعينه : مقابلة أآثر من شخص ٧:١٢
  هل ترغب في الظهور على التلفزيون ؟ ٧:١٣
  قل للضيف في المقابلة الحية أن يثبت في مكانه ٧:١٤
  تحدث إلى الناس في بيئتهم الطبيعية  ٧:١٥
  مقابالت البث الحي  ٧:١٦

  
  ، بعض القضايا الدقيقة   )الفريم( اللقطات، مكونات الصورة : تكنيك التصوير ٨:٠
  رواية القصة الخبرية  ٨:١
  أهداف المصور  ٨:٢
  المصور اإليجابي  ٨:٣
  لغة الكاميرا ٨:٤
  تقريرك يحتاج الى بداية ووسط ونهاية ٨:٥
  المصور بوصفه صحفيا  ٨:٦
  )مكونات الفريم ( الترآيب  ٨:٧
  تكنيك الميكروفون  ٨:٨
  تجنب الزوم والبان ٨:٩
  احذر وهج الشمس  ٨:١٠
  آن في المقدمة  ٨:١١
  حافظ على سياق األحداث  ٨:١٢
  لقطات الكلوز أب تروي الحدث  ٨:١٣
  اللقطات اإلجمالية  ٨:١٤
  نقل الواقع آما هو  ٩:٠
  الجوانب األساسية إلعداد التقارير التلفزيونية ١: ٠
  الخدمة ١: ١
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ام   ا    ١٩٢٧جاء أول تعريف لرسالة اإلذاعة، ضمن قانون الراديو االتحادي لع ى أنه ة  .. ، عل خدم
د أحد   وال يزال هذا التعريف الضمني ". مصالح وحاجات ومتطلبات الجمهور" لرسالة اإلذاعة يع

  .المتطلبات األساسية لمنح ترخيص لمحطة بث إذاعي أو تلفزيوني في الواليات المتحدة
الة التي    وبالنسبة لمحطات التلفزيون، فإن إعداد وتقديم نشرات األخبار جزء أساسي من تلك الرس

ة   ه خدم ورا يطل      . تنظر إلى البث على أن ون جمه ار التلفزي ب مجموعة من   وتخاطب نشرات أخب
املة    ة والش ة، المتوازن ات المختلف ار والمعلوم اهديكم .. األخب ور مش و جمه ذا ه وآصحافيين . ه

  ..تلفزيونيين فإن هدفكم هو تزويد المشاهدين بمعلومات مفيدة ومترابطة
  أوال، ما يحتاج المشاهدون إلى معرفته حتى يصبحوا مطلعين على ما يجري،  -
  .يعرفوهثانيا، ما يريدون هم أن   -

  عدد المشاهدين ١:٢
ة       ة إخباري ات، أو محط ى اإلعالن د عل ة تعتم ة تجاري ون إخباري ة تلفزي ي محط ل ف ت تعم إذا آن
د حضرت من المناقشات عن            ا تكون ق ل، فربم ق الكيب توصل الصورة إلى المشترآين عن طري

م  ة له ة المقدم معت عن الخدم ا س ر مم اهدين أآث دد المش ذا الس. ع ي ه ظ، ف إن لحسن الح ياق، ف
  .ارتفاع عدد المشاهدين يكون نتيجة لجودة الخدمة

ة          ار والمعلومات الصحيحة والدقيق ديم األخب د من تق ه ال ب من أجل اجتذاب الجمهور والحفاظ علي
ى  . وذات المصداقية وآلما ازدادت جودة ومصداقية التقارير ونشرات األخبار، ازدادت قدرتك عل

  .ومين الذين تحتاج المحطة إليهم حتى تجتذب المعلنينتطوير جمهور من المشاهدين المدا
  توطيد عالقة الشراآة مع مشاهديك –الدقة  ١:٣

  .لكسب ثقة مشاهديك واالحتفاظ بها، ولضمان التزامهم بك يجب أن تكون أخبارك ذات مصداقية
  .يجب أن تكون تقاريرك اإلخبارية متحلية بالدقة حتى تؤسس عالقة مشارآة مع المشاهد

د من صحتها            ول ائع التي يمكن التأآ ى الوق ار عل . تحقيق المصداقية يجب أن يقتصر مجال األخب
ي؛       ة بالموضوع، في سياق منطق وعلى هذا فإن غايتك هي وضع الحقائق األساسية، وذات العالق

  .ونقلها إلى مشاهديك، مع ذآر مصدر تلك الحقائق
ات،   ع المعلوم اء جم ى المصداقية يجب، أثن اظ عل ده وللحف رء جه اول الم ديمها، أن يح اء تق وأثن

واء    واطن الهوى          . تجنب االنسياق وراء األه ى وعي بم ول، فكن عل واء ومي ا أه لكل شخص من
دك ه       . عن ك أن تنب ا فعلي دث م ك لح ا تغطيت ي ثناي تظهر ف ية س ك الشخص د أن ميول دما تعتق وعن

  .المحرر المسؤول
ائعات  ل الش ي ذو المصداقية ال ينق از اإلعالم ان   .الجه ا آ راء بم اهدين أو الق ر المش و ال يخب وه

ادة محض اختالق   (الشائعات . … يمكن أن يحدث لو  ا يمكن للمشاهدين     ) وهي في الع ليست مم
ين أن          ا يتب ا م ا، التي غالب ات المضطربة عن حدث م بة للرواي ذا الحال بالنس ه، وآ اد علي االعتم

  .ع للحصول على الحقيقة وانقلها للمشاهداس. الحدث وقع بشكل مغاير إلى حد آبير لما جاء فيها
ة الضرورية إذا حدث أن صعب عليك        ة الفالني وآذلك أخبر المشاهد أنك لم تحصل على المعلوم

  .فال أحد يتوقع منك أن تكون ألممت بكل التفاصيل. الوصول إلى تلك المعلومة
  الوضوح ١:٤

ارير اإلخ    ون التق ة يجب أن تك اهدين بفاعلي ى المش م للوصول إل هلة الفه ة س ة التلفزيوني .  –باري
  .وبدونه تفقد آل الجوانب األخرى من عملية نقل التقارير تلفزيونيا معناها. الوضوح أساسي

اء    ا وإلق يجب أن تكون التقارير اإلخبارية التلفزيونية واضحة في أسلوب آتابتها وتنسيق معلوماته
وبوصفك صحفيا تعمل في     . مرة األولىنصها حتى يتمكن المشاهدون من فهم هذه التقارير من ال

اهديك      ة مش دة لمخاطب ة وحي ديك فرص إن ل موع ف ي والمس ال المرئ تطيع  . مج ادة ال يس ي الع فف
رة أخرى   اهدته م ر لمش ى التقري ودة ال اهدون الع ة  . المش و الكتاب اهد ه اح االتصال بالمش إن مفت

  .للقصة الخبرية Editingالواضحة، والتسلسل المنطقي أثناء عملية التحرير 
  .إلقاء النص يجب أن يكون واضحا ومنظما

  .المفردات يجب أن تكون سهلة وعلى قدر المعنى
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المتها  ى س اظ عل ة يجب الحف د اللغ د بعض   . قواع دك المصداقية عن د تفق دة ق ة واح ة نحوي غلط
  .المشاهدين

  .اللفظ يجب أن يكون سليما، مع االهتمام بمخارج الحروف
  .ر يجب أن تكون مالئمة، حتى يتابع المشاهد الخبر ويفهمه من المرة األولىسرعة إيقاع التقري

ى  وى والمعن ا يقتضيه المحت ق م ون وف وين الصوت يجب أن يك يجب أن تراعي الموضوع . تل
  ).فالجنازة مثال ليست موضوعا يحتمل أي نبرة سخرية(

  .ها الغموضالخبر، ال أن يضفيا علي-الصوت والصور يجب أن يدعما ويجسدا القصة
ر      ذه العناص ين ه ارة ب ع بمه ب،       –إن الجم اع المناس ر، واإليق اء، والنب ة، واإللق نص، واللغ ال

وني  –والصوت والصورة  اك ضعف    . يؤدي إلى نشوء آائن جديد هو التقرير التلفزي ان هن وإذا آ
األرجح أن تكون النتيجة تشك             ره، ف ر منسجم مع غي م أو غي ر مالئ ه غي ا، لكون كا في عنصر منه

  .يحس به الجمهور إزاء التقرير
ع      ا لجم د منه ي ال ب ارات الصحافية الت تقن المه ق أن ي ى الفري ى الوضوح يجب عل للوصول إل
ة ألخذ اللقطات وتسجيل الصوت،       المعلومات والصور المناسبة، والمهارات التصويرية المطلوب

ديم     ارات التق ث، ومه ر للب ل تقري ة آ ة لتهيئ راج الالزم ارات اإلخ اء نص   ومه الضرورية إللق
  .التقرير
  االلتزام بالسياق ١:٥

زمن الحقيقي    . تحرير الصور عملية انتقائية ا تكثيف ال ا نعرض    . وآما تعلم فإنها تتيح لن ادرا م ون
  .ولو نحن صنعنا ذلك لطالت نشرات األخبار وامتدت ساعات. األحداث آما وقعت تماما

  .حيث المبدأ عملية تحرير النص المكتوبمن ) المونتاج ( وتشابه عملية تقطيع الصور 
راد       اطع الم ع المق تم جم ه ي ع شخص، فإن ة م دة مقابل ل بجري ذي يعم ري الصحافي ال دما يج عن

ه بالضرورة     ذي قيلت ب ومراسلو  . اقتباسها لتضمينها داخل التقرير، لكنها ال ترد بنفس الترتيب ال
ن  ون الصور واالقتباسات م ارون ويرتب ون أيضا يخت ابالت   التلفزي ي ) Sound Bites(المق ف

ر  روي قصة الخب ي ي ياق منطق ات  . س ب االقتباس ب وترتي د ترآي إن المراسل يعي الين ف ي الح وف
  .والحقائق من أجل تقديم القصة بشكل متسلسل

ذر    ب الح اذ جان ى اتخ ر الصور، إل ة تحري ي عملي اج، ف ك تحت نص، فإن ر ال ة تحري وة بعملي وأس
ار،    : ى سبيل المثالفعل. لتجنب تضليل المشاهدين إذا آنت تغطي فعالية، أو حدثا استمر طول النه

ا              ز عليه إن الترآي ار، ف ة، في منتصف النه ة استمرت نصف دقيق ر متوقع اّدة غي ووقعت فيه مش
  .وحدها، دون وضعها في إطارها الحقيقي، يعّد من التضليل

  :إليك بعض اإلرشادات التي تساعدك في التزام الحقيقة
  .سك منتدبا من قبل المشاهد في مكان الحدثاعتبر نف  -
  .انقل بإنصاف ما حدث بحيث يكون تقريرك صورة صادقة للواقع  -
ى             - ا حدث عل ه أن يعكس م ى عنصر ضروري ال يستطيع بدون ر إل إذا آان تقريرك يفتق

  .نحو دقيق ومنصف فعليك أن تعمل آل ما بوسعك لسّد هذا الخلل
ار   رة األخب ة في           إن المسؤولين عن دائ ارير القوي دهم بالتق ى تزوي درتك عل ا يقيمونك حسب ق إنم

ا          زام به د من االلت د الصارمة التي ال ب . الموعد المحدد، وذلك رغم الضغوط الناشئة عن المواعي
وهذا األمر من المرّجح أن يحدث     –ولكن إذا أدرآت أن التقرير الذي بين يديك ليس مالئما للبث 

آما أن من  . المخرج بأن التقرير ليس صالحا للبث بصورته الحاضرة فعليك أن تبلغ -لك ذات يوم
ى يبحث        واجبك أن تحاول، بكل ما تملك من جهد، أن تبلغ المخرج بهذا األمر في وقت مبكر حت

  .عن مادة أخرى يكمل بها نشرة األخبار
  روح الفريق واالتصال  ١:٦

ة أخر        ر من أي طائف ون، أآث وا     يحتاج مراسلو ومصورو التلفزي ى أن يتعلم ى من الصحفيين، إل
آيف يتعاونون، وآيف يتبادلون المعلومات فيما بينهم، وآذلك فيما بينهم وبين األفراد اآلخرين في 

  .الفريق، ضمن بيئة تسودها روح الفريق
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ة اتصال  - ي حال وا ف لين والمصورين والمحررين المسؤولين والمخرجين أن يكون ى المراس عل
  .التغطية اإلخباريةفّعال لتسيير عملية 

يجب على المراسلين والمصورين أن يخوضوا باستمرار حوارا مهنيا في الميدان لتنسيق    -
  .عملية جمع األخبار التي يقومون بها

امج     - ك ومخرجي البرن رجين ومنتجي الغرافي لين والمصورين والمخ ى المراس يجب عل
  .اآلخر إلنجاح عملية بث األخباراإلخباري أن يكونوا على اتصال دائم، وأن يساند أحدهم 

  المسؤولية  ١:٧
دوائر األخرى في المحطة      اج والهندسة،    (يساهم أفراد آثيرون من دائرة األخبار وال دائرة اإلنت آ

خ ر    ..) إل ز التقري ي  تجهي ه)   Assembly( ف اف،     . وبث ة المط ي نهاي و، ف ل ه ن المراس ولك
ى المعلومات     . صاحب التقرير اس إل ه أقرب الن ه أن يتحمل مسؤولية        إن ذا يجب علي ائق ول والحق

  .الدقة واإلنصاف والوضوح في التقرير الذي يتم بثه
  .المراسل هو الشخص الذي من شأنه ضمان أن التقرير يعكس ما حدث بشكل متوازن ودقيق

  بديهيات ١:٨
  :في المؤسسات التي تتعامل مع الخبر

  .الدقة أهم من السرعة  -
  .ثارةاإلنصاف أولى من اإل  -
  .إبالغ المشاهد بالحقيقة هو الهدف  -

  فريق التغطية : العمل في الميدان ٢:٠
اال       ة تخوض أعم في ضوء ما هو متوفر من أجهزة خفيفة الوزن، فإن معظم المحطات التلفزيوني

ين       ا الشخص د منه ق الواح راد الفري دد أف اوز ع رق ال يتج دان بف ي المي ور : ف ل والمص . المراس
  . وات الكيبل تكلف شخصا واحدا بالمهمتينوبعض المحطات وقن

  المراسلون في موقع القيادة  ٢:١
ؤدي عمال       ا أّن آال الشخصين ي عندما يكون الفريق مؤلفا من شخصين من المهم أن يكون معلوم

حفيا ة         . ص ي نهاي ة واإلنصاف ف ؤولية الدق تحمال مس ادة م ي الع ل ف ان المراس ا آ ه، لم ى ان عل
  .  الفريق المطاف، فإنه يكون قائد

  المشارآة  ٢:٢
ار  وتشير  . يجب على آال العضوين في الفريق التلفزيوني أن يشارآا بفاعلية في عملية جمع األخب

اون      دما يكون التع الخبرة الى أن أفضل النتائج آانت تتحقق، في الغالبية الساحقة من الحاالت، عن
  .جيدا بين المراسل  والمصور

ادل   - رام المتب ر االحت ه عنص مي في ر رس تمر وغي وار مس أ ح روري أن ينش ن الض م
ور       ل والمص ين المراس ة ب روح المهني د وال ار       –والتعاض ادل األفك ى تب ذا ال ؤدي ه وف ي وس

  . والمفاهيم وإلى أن يؤازر آل منهما اآلخر
ز          - ات المتاحة في الحي درك اإلمكان ذه أن ي ي  على آل طرف في عالقة المشارآة ه الزمن

  .المتوفر، وقدرات األجهزة المتوفرة، واإلمكانات المتاحة، وظروف العمل في الميدان
  . على آل طرف أن يحاول بجدية فهم ما الذي يسعى الطرف اآلخر لتحقيقه  -
  . الغاية هي العمل بروح الفريق. على المراسل أن يقاوم إغراء إصدار األوامر للمصور  -

تثنائية   –يجب على المراسل والمصور  ة       –إال في الحاالت االس ة تغطي ا آيفي ا بينهم ا فيم أن يناقش
  . الخبر قبل البدء بالتنفيذ 

ار     ده من أفك على المراسل أن يخبر المصور بالمعلومات المتوفرة، وعلى المصور أن يقدم ما عن
  . أو تجارب سابقة في نفس المضمار

أ الفر  و أن يتهي دف ه ى صعيدين  اله ر عل ة الخب وني لتغطي ق التلفزي ات،  : ي ع المعلوم صعيد جم
  . وصعيد جمع الصور 

  :إلى معرفة –على أقل تقدير  -يحتاج الجانبان 
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  المحور الرئيسي للتقرير اإلخباري، و-
  ، و)إذا آانت متوفرة ( المدة المتوقعة للتقرير-
  . لفزيونيةموعد االنتهاء من اإلعداد آما هو مطلوب من المحطة الت-

  يجب اإلفصاح عن االحتياجات المحددة ٢:٣
روي            ى ي ا حت اج إليه ى المصور بالصور واللقطات الخاصة التي يحت على المراسل أن يشير عل

  . الحدث 
زمن    –على سبيل المثال، إذا آان المراسل ينوي التطرق في آالمه إلى شخصية معينة لمدة من ال

ذه       فعليه أن يخبر   -ثوان أو أآثر ١٠ ة له ه بأخذ لقطات آافي المصور سلفا بهذه النية لضمان قيام
  . الشخصية

د من            األمر، وان يتأآ غ المصور ب ى المراسل أن يبل إن عل إذا آان ثمة ضرورة للقطات محددة ف
  . توفر هذه اللقطات

 الصورة في العادة هي التي تخلق الوقع الذي يترآه التقرير التلفزيوني في النفوس، وهي العنصر 
ر   الذي يستهلك جّل الجهد في إعداد التقرير، لذا فإن على المصور أن يبلغ المراسل بأي صور غي

ى           . مألوفة تمكن من التقاطها ا يشير إل وب م ين المراسل من تضمين نصه المكت والهدف هو تمك
زة  ات المتمي ن         . اللقط تمكن م م ي ة  ل ات مهم أي لقط ل ب غ المراس ا أن يبل ور أيض ى المص وعل

  . تسجيلها
ور      د المص اج جه إن نت رى ف رة أخ ور  -م ري       –أي الص باق يج ي أي س ب ف ي ستكس ي الت ه

  . لالستحواذ على انتباه المشاهد، لذا فمن الضروري أن تروي الصورة والكلمة نفس القصة
  المصور وحده في الميدان  ٢:٤

ؤولياتهم  زداد مس دهم ت ل المصورون وح دما يعم وم أيضا . عن ذ أن يق ى المصور عندئ دور  عل ب
ذه  . فيجمع ويوثق الحقائق الالزمة لتقديم القصة إلى الجمهور –المراسل  ويجب بعد ذلك أن تمر ه

الحقائق على مخرج أو آاتب في المحطة لتسهيل بث التقرير على الهواء، أو أن على المصور أن 
  :إليك بعض اإلرشادات . يكون مستعدا لكتابة النص بنفسه

  يمكن لآلخرين قراءته،اآتب مالحظاتك بخط واضح   -
  احصل على التهجئة الصحيحة ألسماء األشخاص الذين أجريت معهم مقابالت،  -
ذي           - ان ال تعلم عن المك ر، واس احصل على أرقام هواتف األشخاص األساسيين في التقري

  .يمكن أن يتم العثور عليهم فيه قبيل بث الخبر، فهذا مهم إذا حدثت تطورات تجب متابعتها
  هزة األج ٢:٥

تعملها المصور، لكي              زة التي يس م شمولي وعصري لألجه ع بفه ى آل مراسل أن يتمت يجب عل
زة            ذه األجه وفرة، ومدى قصور ه األجهزة المت ه من صور ب يعرف مدى ما يمكن الحصول علي

  .عن تحقيق بعض األهداف
ون مضاد تم         ة ذات ل ى خلفي ه عل ة مع إجراء مقابل وم ب ا      مثال ال يجوز أخذ لقطة لشخص نق ( ام
ار        ي وضح النه ماء ف ة الس ى خلفي ن عل ه داآ وير شخص ذي وج وز تص ثال ال يج ى ) . م وعل

  . المراسلين أال يصروا على توجيه الكاميرا بحيث ينشأ هذا النوع من األخطاء
اميرا، أو لقطات يصعب   ة الك اوز طاق لون لقطات تتج ب المراس ى ال يطل اور ضروري حت التش

عب   ا ، أو يص ول عليه ا   الحص ي م بب فن ا لس ود روح     . بثه ن وج را م ان آثي تفيد الجانب ا يس هن
  .المشارآة فيما بينهما

  الميكروفونات ٢:٦
  .قد يمثل الميكروفون عنصرا مزعجا حقا

ون    . الميكروفونات المحمولة باليد، والميكروفونات الصغيرة حساسة جدا إذا آنت تمسك بميكروف
د ال يمكن    أثناء التسجيل فال تدع الميكروفون أو السلك يحتكان بجسمك، فهذا يؤدي إلى خشخشة ق

  . التخلص منها الحقا
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ى تس   جيل واضح،  ويجب أيضا وضع الميكروفون قريبا من مصدر الصوت لضمان الحصول عل
ون    . وال سيما إذا آان هناك ضجة في مكان التسجيل على أنه يجب االحتراس من وضع الميكروف

رك     ي تت ر الت ات الزفي اط دفق ى التق ؤدي إل ذا ي ل ، فه اس مث جيل أصوات الن د تس دا، عن ا ج قريب
  . خشخشة قوية على التسجيل

  المراسل منتجا ميدانيا ٢:٧
ى تفاصيل       قد يقتضي األمر من المراسل أن ي راه يشرف عل ا، فت داني أحيان قوم بدور المخرج المي

االلتزام بموعد    التنقل والمواعيد، ويتأآد من أن الفريق يعمل في نطاق القدرة التقنية، وبما يسمح ب
  . التسليم النهائي

دات التصوير            ل مع تعداد لمساعدة المصور في نق ى اس ا عل م   ( على المراسل أن يكون دائم ا ل م
أمين      تمنع ذلك ة أو شرآات الت وانين النقاب ائج        )ق ى نت ذه المساعدة ضمان بالحصول عل ، وفي ه
  .  ال تنس المصور ليس حماال. أفضل

  الفريق الميداني يقوم بإعداد تقرير
داد      ياق إع ي س بة للمصور ف ا بالنس ا يقابله ل وم ام المراس ائي يوضح مه ي ثن ذا مخطط تقريب ه

  . التقرير
  ١المخطط رقم 

  المراسل                          المصور   
  )والتنقل  ( التحضير        --تشاور  --)  والتنقل  ( التحضير  -١
  تصوير التقرير في الميدان                  جمع المعلومات  -٢
  إخراج ميداني وإلقاء النص                  --تشاور  --تصوير المقابالت       -٣
          ولقطات الستاند أب   
  العودة الى المحطة          --تشاور  --العودة الى المحطة    -٤
  )االنتقال )                                       ( االنتقال( 
  التشاور مع المخرج*                       تهيئة الشريط لمشاهدته -٥
  ريط وضبط توقيت النصاستعراض الشريط لفحص التسلسل                مشاهدة الش -٦

  آتابة النص                                 
  *تسجيل النص             

  أخذ النص إلى الشخص الذي يقوم بالمونتاج              **                     المونتاج  -٧
  إنهاء قص الصور، وتحديد الزمن               مشاهدة التقرير المحرر  -٨
  مراقبة البث              مراقبة البث  -٩

ى أفضل      *    ا يمكن للحصول عل على المراسل تجهيز نص التقرير لمن يقوم بالمونتاج بأسرع م
  . النتائج

ذي سبق وصوره مع            **  ر ال اج التقري ة مونت وم المصور بعملي ا يق ا م في الواليات المتحدة غالب
  .   المراسل

  تغطية األحداث الساخنة ٣:٠
  . قريبة والوقت ثمينا)   Deadlines( عت للتو تكون مواعيد التسليم في تغطية األحداث التي وق

ين المراسل والمصور  اور ب اك وقت للتش ون هن اخن ال يك ع الحدث الس ي موق ق . ف ى الفري وعل
  .التلفزيوني أن يعمل بسرعة وباستقاللية القتناص أآبر قدر من المعلومات والصور المتوفرة

ة     . لتغطية الخبر الساخن فيما يلي مجموعة من اإلرشادات  ة تغطي ليس هناك قواعد صارمة لكيفي
ر    واع الخب ين          . أي نوع من أن االلتزام بالمصطلحات نفسها ب ادات، وب ذه اإلرش اع ه ه باتب ى أن عل

ى              ودا ال ر الطازج وأن يع ى حدة تحت ضغط الخب ا أن يعمال آال عل المراسل والمصور يمكنهم
ة  ث الش    ( المحط تعداد لب ى اس ا عل اهزويكون ور      ) ريط الج ى الص ال عل ا حص ة بأنهم ع الثق م

  . الضرورية التي تالئم النص والتي تؤدي الى رواية الخبر بشكل فعال
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ور         ل والمص دور المراس ي مق إن ف ادات ف ذه اإلرش اع ه تم اتب دما ي وم   ( عن ذي يق خص ال والش
ين النص            ) المونتير/ بالمونتاج ة للخروج بأفضل تكامل ممكن ب در من المرون ر ق وا أآب أن يحقق
  . والصورة

    Establishing Shotاللقطة التأسيسية   ٣:١
  . Establishing Shotعلى لقطة تأسيسية  التغطية الميدانية في أي تقرير يجب أن تحتوي

وهي تعين المشاهد بأن تجعل الموقع . اللقطة التأسيسية لقطة واضحة ثابتة للمكان الرئيسي للحدث
ى إدراك حجم الحدث          . الرئيسي مألوفا له ة، وعل ع المختلف ين المواق ة ب م العالق ى فه . وتساعده عل

  . يشرح أصل الخبر ويكون مرافقا لهاهذه اللقطة تسمح أيضا للمراسل بأن يكتب نصا 
ال . بزاوية واسعة    Establishing Shotفي العادة يتم أخذ اللقطة التأسيسية إذا : فعلى سبيل المث

آان الخبر هو تحطم طائرة فإن اللقطة التأسيسية يمكن أن تكون منظرا واسعا يبرز أآثر ما يمكن  
  . طبيعة الموقع من جسم الطائرة وما يحيط به لكي يعرف المشاهد

ا بث اللقطة التأسيسية       تم دائم دة         Establishing Shotوقد ال ي ر فائ ا اللقطة األآث ا دائم ولكنه
ة    ة الحرآ تم      . لقص صور الخبر، وهي تمنح المونتير الكثير من حري ا أن ي ذا فيجب دائم ى ه وعل

ل     ى األق وان عل ا ب  ( أخذ هذه اللقطة، ويجب أن تطول إلى عشر ث د طوله ع    ويزي د الموق ادة تعقي زي
  .) وتفاصيله

  ) الكلوز أب ( اللقطة القريبة جدا  ٣:٢
  .لقطة الكلوز أب من المفترض أن تترك أثرا في النفس

ذة بيت  راقص خارجة من ناف ي تت نة اللهب الت وز أب أللس إن لقطة آل ا، ف إذا آنت تصور حريق
  . منظر يبقى ماثال في ذهن المشاهد مدة طويلة

لوز أب تكون غالبا لوجوه المشارآين في الحدث أو المتفرجين عليه، حيث تسجل  أقوى لقطات الك
ذي يقص     . مشاعرهم بدقة ونتير ال لقطات الكلوز أب ألشخاص يقفون أمام مشهد حريق تساعد الم

راز مدى خطورة حادث الحريق       ى إب ى أن القاعدة       . الصور عل ا؛ عل االت ال حصر له ة احتم ثم
  .  ب أن يبحث عن لقطات آلوز أب تروي القصة اإلخباريةاألساسية هي أن المصور يج

  ) لقطات الربط (  Cut-aways / Cut-insوالكت إن   / لقطات الكت اواي   ٣:٣
ت أواي  ت إن ( الك ة) والك ة قديم ينمائي -حيل وير الس ناعة التص ي ص دة ف وني، / جدي التلفزي

  . تمثال بسيط يوضح مبدأ هذه اللقطا. وتستعمل لتكثيف التقرير
ارع ى طول الش ير عل ك . نصور شخصا يس ه فسوف يقتضي ذل إذا أردت أن تصور الحدث آل

اق  ى آخر ٢٠إنف ان إل ن مك يره م ل الرجل س ى يكم ة حت ر، وأن . ثاني ذا األم ل ه ك أن تمث بإمكان
وان  ق استخدام لقطة آت أواي        . تقّصر وقت التصوير إلى خمس أو ست ث تم عن طري ذا ي أو ( ه

  . المونتاج في عملية) آت إن 
د        انيتين من صورة الرجل وق في النسخة التي تمت معالجتها من خالل المونتاج، يمكن استخدام ث

  .١هذه هي اللقطة رقم . بدأ يسير 
ط    ٢لتكثيف الحدث نقوم اآلن بإدخال اللقطة رقم  ة  ..  Cut-away، وهي عبارة عن لقطة رب ثاني

وز أب لال  ة آل ة أخرى ، لقط ن لقط انيتين م ير  أو ث ي يس ة الت د الزاوي ارع عن م الش ل اس ة تحم فت
ة  ( الشخص باتجاهها راءة الالفت ـ     ) . اللقطة تستمر بما يكفي لتمكين المشاهد من ق ذا هو تكنيك ال ه

  . آت أواي ، أي قطع السياق، ألن هذه اللقطة تمثل قطعا للسياق الذي هو سير الرجل
تع       ير، ونس و يس ل وه ى الرج ود إل ة ، نع ام العملي يره،     إلتم اء س ه أثن ان ل دتها ثانيت ة م مل لقط

  .ونختارها من آخر مشواره، ونراه يصل إلى الزاوية
ة            ه الحقيقي دثا مدت د اختصرنا ح ثالث نكون ق ذه اللقطات ال ة في ست     ٢٠عن طريق مزج ه ثاني

  .ثوان فقط على الشاشة
ه    لتكثيف الحدث   Cut-Inوفي الحدث نفسه يمكن أيضا استخدام تكنيك الـ آت إن    وتقصير زمن

  . على الشاشة
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ذا     . هو عادة لقطة آلوز أب لجزء من الجسم المتحرك المرآزي) آت إن ( الـ  ا الحالي ه في مثالن
م     . الجسم هو الرجل الذي يسير في الشارع ع اللقطة رق ال أعاله    (  ٢يمكنك في موق أن ) في المث

ذا . تستخدم لقطة آلوز أب لقدمي الرجل لعدة ثوان وهو يسير    ا       به ا السياق ودخلن د قطعن نكون ق
  . قريبا إلى الجسم المتحرك بلقطة آلوز أب تبرز جزءا من الجسم وال تظهره آله

ـ آت أواي     ة      . إن استعمال أسلوب الـ آت إن أآثر تعقيدا من ال اع الحرآ ه يستوجب ضبط إيق ألن
  . بين اللقطات الثالث

ة اللقط  ي نهاي ى للرجل ف دم اليمن ثال إذا رأيت الق م فم ى الرصيف ، وإذا آانت  ١ة رق تصعد عل
م  ة رق ع     ٢اللقط س الموق ي نف دم ف س الق ر نف ك أن تظه إن علي دم ، ف وز أب للق ي آل جام ( ه انس

ى  ) الحرآة مما يشعر بأن الكاميرا تحرآت بشكل سلس ودون الشعور بأنها قفزت قفزا من لقطة ال
ة  . لقطة اج مكروه ام     . القفزة في المونت ل في القي ى      وهي تتمث ونيتين عل ين صورتين تلفزي بقطع ب

ياء التي             ة األش يابية في حرآ د حصل بسبب عدم االنس ا ق نحو صارخ يلفت النظرإلى أن خطأ م
  .  نعرضها في الصورة

ر،       على المصور أن يزود المونتير بعدد من اللقطات التي يمكن استخدامها في قص صور التقري
تمرارية ق عنصر التسلسل واالس ى ال. لتحقي ع أو خمس عل ر أن يصور أرب مصور في آل تقري

اء          ) أو آت إن( لقطات آت أواي  ر أثن ارات أآث وفير خي ة ولت ة الحرآ در من حري ر ق لضمان أآب
  . عملية المونتاج

ألوف       ـ آت أواي الم إن ال ة، ف هو لقطة   ) لشخص يتحدث   ( في عملية المونتاج للمقابلة التلفزيوني
ا لتجنب     لقطة اإلنصا  . للشخص اآلخر وهو ينصت  تم إدخاله ذه ي زة "ت ه د قطع    " القف دما نري عن

ر    ى موضع آخ ال إل دث واالنتق الم المتح ن آ زء م ون وضع  ( ج وب أن يك ظ وج ا أن نالح علين
تفتقد           ة س إن الترآيب ة الحديث، وإال ف با ومنسجما مع طبيع الشخص المنصت في هذه اللقطة مناس

  ).   إلى السالسة
  تفاصيل تحدد موقع الخبر ٣:٤

دا    بعض  ة ج ة   Close Upاللقطات القريب ة في      Medium Close Up، أو القريب ياء معين ألش
الموقع       ل      . مسرح الحدث تساعد في تعريف المستمع ب ان تمث ات والتفاصيل الواضحة للمك الالفت

  . لقطات آت أواي ولقطات انتقالية ممتازة
ة المن     ة آاسم المدين اة بعناي اء      يمكن، باستخدام بعض اللقطات المنتق يارة اإلطف ى جانب س قوش عل

د     . مثال، أن نترك الصور تروي الحدث دون استخدام الصوت البشري ذه اللقطات مفي وتضمين ه
ل      اال أن يجع نص ارتج ل ال ذي يرتج ذيع ال ان الم ون بإمك دما ال يك ي، عن ي التصوير الح دا ف ج

  . الصورة والنص متواآبين دائما
  ) ) Panoramic Shotالسياق    -لقطة االستعراض الشامل ٣:٥
ان ة       Panالب ن آلم تق م ة مش ينمائية تلفزيوني وير س ة تص م للقط ،أي   Panoramicاس

ونتير . االستعراض الشامل لحالة ما  . هذه اللقطة تأتي بالمشكالت أآثر مما توفر حلوال بالنسبة للم
  . لترآيبذلك أنها تستهلك من الزمن أآثر بكثير من الصور الثابتة ذات اإلطار الجيد ا

طائرة الهليكوبتر تحطمت على مقربة من " مثال ،  -ولكن ، إذا آانت لقطات العالقة مهمة للقصة 
فى  رك        –" المستش ث تتح دف حي ددة اله ريعة مح ة س ان سلس ة ب ك بلقط يح ذل ن توض ه يمك فإن

ار   د إظه بيل الوحي ون الس د يك ذا ق ا، وه افة بينهم ار المس ائرة والمستشفى إلظه ين الط اميرا ب الك
ة واحدة تظهر        العال ه صورة ثابت تقط من ان يل قة في حال عدم تمكن المصور من الوصول إلى مك

  .   فيها الطائرة والمستشفى معا
  . على المصور والمراسل أن يتشاورا لتحديد اللقطات الرئيسية التي تتطلب استعراضا في التقرير

  مقابالت مع المشترآين في الحدث ٣:٦
  . وا الحدث وشارآوا فيه تضفي على التقرير بعدا إنسانياإجراء مقابالت مع الذين شهد

  :المقابلة غالبا أفضل وسيلة متاحة لتصوير الجانب االنفعالي الشعوري في التقرير 
  "هل لك أن تخبرنا، بطريقتك، ماذا حدث عندما انهار الجسر؟ "             
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ى المعلومات المفصل    ر من      إن الشخص المسؤول الذي يستطيع أن يصل إل ين أآث ة عن حدث مع
ويمكن للمسؤولين أيضا أن يضعوا الحدث في   . أي شخص آخر يمكنه أن يلخص لنا أهمية الحدث

  : سياقه الصحيح
ى أي مدى    "              رك إل المسؤول عن منطقة الغابات الرعوية في يلوستون في وسعه أن يخب

  . آان حريق الغابة مدمرا
  ]   ٥:٠لمزيد عن المقابالت في قسم ا[                          

  ."  )سيداتي وسادتي، اآلن إلى الفقرة الرئيسية : ( " ذروة الحدث  ٣.٧   
  :ذروة الحدث هي ما سوف يعلق بذاآرة معظم المشاهدين للتقرير التلفزيوني 

  مشهد طفل صغير وهم يخرجونه من المبنى المحترق،  -
و  / التراب فور وصوله الى رفح عائدا في تموز  لحظة قيام الرئيس الفلسطيني بتقبيل   - يولي

١٩٩٤ ،  
ه،     - د اغتيال لحظة انطالق سيارة رئيس الوزراء االسرائيلي اسحق رابين الى المستشفى بع

  ولحظة اعتقال يغئال عامير،
ع   - يم م ائهم الحم ود األسرى المحررين، ولحظة لق ك قي ام الجيش االسرائيلي بف لحظة قي

  ابنائهم وأمهاتهم،
  .   لحظة تقبيل أم البنها الشهيد قبل تشييعه األخير  -

  .ولكن صناعة التلفزيون تتطلب أآثر من مجرد ذلك
ونتير    ذ شخصية الم تقمص عندئ ك أن ت اط ذروة الحدث فعلي ن التق ت م ا وتمكن ت محظوظ إذا آن

  : وتسأل 
  آيف سأجد المدخل إلى لقطة الذروة هذه، وآيف سأخرج منها؟   -
  قطات الـ آت أواي أو الـ آت إن التي تنسجم مع لقطة الذروة ؟ما هي أقوى ل  -
  آم من المادة بقي علي أن أجمع حتى أتمكن من رواية القصة ؟  -
  هل عندي من الصور ما يكفي لدعم االنتقاالت من جزء إلى آخر داخل هذا التقرير؟   -

ى المكون          د حصلت عل اندة تكون ق ات الرئيسية التي   وعندما يتم تسجيل مجموعات الصور المس
  . تحتاج اليها لدعم لقطة ذروة الحدث ولترآيب تقرير تلفزيوني قوي

اندة         ل اللقطات المس ( عندما تواجه أحداثا مثيرة من السهل أن تنسى نفسك وتأخذك اللحظة وتغف
  ) . ابتعد عن عقلية الزهو الزائد الذي يفقد المرء اتزانه

  للتنفس  مجاال) وللمشاهد ( اترك للتقرير  ٣:٨
ي      وت الطبيع مع الص ور ويس رى الص ى أن ي اهد إل اج المش ا يحت    Natural Soundأحيان

ذلك  . المصاحب لها، وان يتابع بنفسه ودون تدخل من المراسل، ما يحدث اج  . أعطه الفرصة ل يحت
م  م هي أن       . المشاهدون إلى فرصة لكي يفهموا ما قد قلته له ة إلعالمه ا تكون أفضل طريق وأحيان

  . هم يشاهدون الصور دون أن تشتت انتباههم بكلماتكتترآ
ة      نين طويل ذ س درس من ية ال ات الرياض ى المباري ين عل ار المعلق توعب آب د اس تد  . لق دما يش فعن

المي، يلتزمون      رقم القياسي الع التنافس في المباراة النهائية على آأس مهم، أو عندما يتم تحطيم ال
  . عي يحكيان الحكايةالصمت، ويترآون الصورة والصوت الطبي

ة      ى إيصال المعلوم درتها عل من أآثر ما يميز األخبار التلفزيونية عن غيرها من وسائل اإلعالم ق
  .      عن طريق الصورة والصوت الطبيعي

ى يلمس المشاهد جزءا      حاول أن تترك في آل تقرير من تقاريرك مساحة من الزمن آمتنفس، حت
  . من الواقع الطبيعي آما سجلته الكاميرا والميكروفون

  لقطة الختام ٣:٩
  . حدثهم عن األمر الذي ستخبرهم به ، ثم أخبرهم به " 

  "ثم بعد ذلك أخبرهم عن أي شيء قد أخبرتهم 
  بول وايت ، رئيس سابق لـ سي بي إس نيوز                                          
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ه     ك اختصر ل اآتب مقدمة موجزة لتهيئة المشاهد لما سوف يأتي ، ثم قص عليه القصة ، ثم بعد ذل
  . واصنع الشيء نفسه بالصور. القصة في جملة ختامية

ة . اللقطة االفتتاحية تهيء المشاهد لما سيأتي اع في        واللقطة الختامي رك انطب رة لت هي فرصة أخي
ة           . نفس المشاهد عن طريق الصورة ر، ابحث عن لقطة بليغ ر عن خب وم بتصوير تقري دما تق عن

ك في    . تجمل القصة لقد رأيت، وال شك، مثاال متكررا على اللقطة البليغة التي تختصر القصة؛ ذل
  . الملعب وبأيديهم خوذاتهم الالعبون المتعبون يغادرون: ختام مباريات آرة القدم  األميرآية

ول        وان  لكي تعطي المراسل فرصة ق عندما تعثر على لقطتك الختامية، سجل على األقل عشر ث
  . آلماته الختامية وذآر اسمه واسم المحطة

اهد   د المش ه عن ا تترآ ر م ي آخ رة ه ة األخي ة. اللقط ا بعناي ة  . اختره أس بلقط ال ب رت ف وإذا تحي
  .  ذات زاوية واسعة    Establishing Shotتأسيسية
  ابق على اتصال  ٣:١٠

اه             ا في اتج ذهب آل منهم ى المراسل والمصور أن ي ا يتوجب عل ا م عند تغطية خبر ساخن غالب
ة الحدث      زم لتغطي ا يل ن بوسعكما          –مختلف لجمع م ى وأي لفا مت ررا س ا أن تق ذا يجب عليكم وهك

  .     االلتقاء مرة أخرى للوفاء بموعد التسليم المحدد
ان            ة، بمك رات منتظم ى فت ة باستمرار، وعل ذي آلفك بالمهم ر ال دير التحري احرص على إبالغ م

ك  ي مهمت ل ف ير العم ودك وبس ة   . وج روا اتصاالت هاتفي ب أن يج ي المكت زمالء ف دور ال ي مق ف
العون، لكن يجب أن تحيط             دادك ب ون من إم د يتمكن ات، وق ى المعلوم ضرورية لك للحصول عل

  . وجودك أوال المكتب علما بمكان
ه            ا سيكون علي ه صورة مجردة عم اري يخطط برنامجه وفي خيال آما أن مخرج البرنامج اإلخب

ا اذا آانت ستشكل خطرا          . تقريرك د تواجهه أي مشكلة ق ه فعال، وب أبلغ المخرج بما حصلت علي
  . على إتمام التقرير

اتف       نس أن اله ال، ال ت اتف النق ان تشغيل اله يلة اتصال      أحيانا ال يكون باإلمك ا زال وس ادي م الع
  .    مضمونة 
  هل في وسعك أن تقص الحدث ؟ ٣:١١

  : المسألة األخيرة الذي يجب على المصور والمراسل التأآد منها هي 
  هل حصلنا على آل ما نريد حتى نقص الحكاية بحسب ما فهمناها ؟ -

ل   ين المصور والمراس اور ضروريان ب فهي والتش ن أن. االتصال الش ى   ال تظ ادر عل ك ق زميل
  . قراءة أفكارك

ن أي شيء   ين م ى يق ون عل ك أال تك اخن المتحرك بسرعة علي ر الس ة الخب ي حال ق . ف ا فري أنتم
  .تواصال، وتآزرا. واحد

م   اعمل على دعم زميلك بما اآتسبته من خبرة وتدريب عبر السنين، حتى تصال معا إلى أفضل فه
أ   ى تحقيق        للتطورات التي قد تطرأ على الحدث، ومن ش ا إل رات أن يؤدي ادل الخب م وتب ذا الفه ن ه

  .     أفضل نتيجة ممكنة
  فريق التغطية ينتج لقطة حية

  هذا مخطط تقريبي متواز يوضح المهام المتقابلة للمراسل والمصور في سياق إنتاج لقطة حية
  ٢مخطط رقم 

  المصور                                              المراسل
  )التنقل ( التحضير            -تشاور  -)         التنقل ( حضير  الت -١
  تصوير في الميدان                                 جمع المعلومات  -٢
  أخذ مالحظات         -تشاور  -إبالغ المراسل بما تم تصويره  -٣
  ومحرر المكتب استشارة المخرج         -تشاور  -االستعداد للقطة الحية      *  -٤
  إلقاء النص ** تسجيل الصوت                               **  -٥
  تحضير المالحظات وترتيب )       *** التي بدون مونتاج( توريد الصور الخام *  -٦
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  المقابالت التي ستكون حية                           مع الصوت المسجل عليها 
  التشاور مع المخرج                              التشاور مع المخرج  -٧
  إلقاء التقرير حيا على الهواء *** بث من الكاميرا مع             : اللقطة الحية *  -٨

  المحطة تبث التقرير الميداني الذي( الصوت 
  )سبق وتم إعداده أثناء التغطية الحية  
  للتحرك                  مشاورة المخرج أو المحرر المسؤول   فك األجهزة استعدادا*  -٩
  فحص شريط البث                              فحص شريط البث  -١٠

  أحيانا يساعد المصورين مهندس ميداني*
  أحيانا يبث الصوت حيا ** 

  .قد يكون هناك منتج ميداني يساعد المراسل*** 
  البث الحي  ٤:٠

ار الصناعية أصبح بوسع       مع ابتداع طريقة ر األقم الميكروويف، والنقل المحمول في الميدان عب
ه   ذي يرغب في ي الوقت ال ان الحدث، ف د، مك ان بعي ر من المحطات إدخال بث حي من مك آثي

  . المخرج وإذا توفرت آل األجهزة المطلوبة
دث،         ع الح ى موق توديو، إل ارج االس ى خ اري إل امج اإلخب رج البرن ي يخ ث الح ذ  الب ه يأخ ومع

إنها غالبا أوضح تقنية إخراجية متاحة، وأآثر التقنيات دراماتيكية، لتزويد المشاهدين . المشاهدين 
ان         . بآخر المعلومات حول قصة إخبارية مستمرة  ذي آ و ال اليب الرادي البث الحي يستعير من أس

  .يستخدم هذا النمط من التغطية، المعتمد على الصوت فقط، لعقود من الزمن
ي ه        ف في علي حنا، وأن يض اري ش امج اإلخب حن البرن ي أن يش ث الح ن للب ون يمك ار التلفزي أخب

ودة،       . عنصر اإلثارة والتنوع والمفاجأة ار المعه ا عن األخب يئا مختلف بواسطته يرى المشاهدون ش
ا           . وهو يجذب االنتباه إلى الحدث يئا خارج ه إعالن عن أن ش إن استخدام البث الحي هو بحد ذات

  .ألوف يحدث اآلنعن الم
ة     ذه الطريق المحطات التلفزيونية التي تملك اإلمكانيات الستخدام البث الحي تعمل على استعمال ه

تظم  و من ى نح ة عل رامج اإلخباري ي الب ـ  . ف ديال لل كل ب ن أن يش ث الحي يمك ن الب وع م هل ن وأس
STAND UP      ع الحدث ه المراسل في موق ال    . الذي يقف في ل من استعمال الخي يمكن أن   وبقلي

  .تصبح البث الحي عنصرا قويا في تقديم الخبر
إن تزايد استخدام البث الحي في التلفزيون المحلي ادى إلى التعرض النتقادات من جانب آثير من 
ة    ذه التغطي رر له . اإلعالميين الذين يقولون إنه إذا لم تكن هناك أخبار تستحق التغطية الحية فال مب

تفيد من      . بث الحي يصبح عادةالمشكلة هي أن استعمال ال عندما تأتي قصة ساخنة فإنك سوف تس
ى   . خبرتك في تكنيك البث الحي الذي تكون قد استعملته على نحو منتظم وإذا آنت ال تستخدمه عل

تتعثر      ذا التكنيك س رر أن تستخدم       . نحو منتظم فإنك عندما يحين وقت ه د تق ذا فإنك ق وآنتيجة له
  .م االنتقادات، لكي تحافظ على خبرتك في هذا التكنيك اإلخراجيالتغطية الحية بانتظام، رغ

  استخدامات البث الحي  ٤:١
ة المحاآمات أو األحداث      . البث الحي طريقة طبيعية لتقديم متابعة للخبر اال في تغطي هذا يكون فع

. الحدث  البث الحي يتيح للمشاهدين  العودة إلى الميدان ومتابعة. المتواصلة التي تتطور باستمرار
ن   ذرين م وا ح ر أن يكون ل آخر تطورات الخب تخدمون البث الحي لنق ذين يس ى المخرجين ال عل

دان لجمع وهضم المعلومات       ى    . ناحية الوقت الذي يحتاجه المراسلون في المي ذا ضروري حت ه
  .تكون التغطية الحية ذات معنى

ين   : مثالعلى سبيل ال. التغطية الحية فعالة آذلك لتطوير القصة اإلخبارية ريقين مهم المباراة بين ف
دراما    . ستحدث بعد ساعتين إن لقطة حية في هذا الوقت ستأخذنا إلى الملعب، وتضعنا في وسط ال
  . وتهيئنا للحدث القادم

لين عن الموضوع       دة مراس التغطية الحية مفيدة في الربط بين أجزاء تقارير مختلفة الزوايا من ع
اريره         المراسل الرئيسي في المي. نفسه الطبع أن يبعث تق ع الحدث يمكن ب دان الذي يكون في موق
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ة أخرى   ارير حي ة، أو لتق ارير ميداني دمات لتق ع وأن يصنع مق ك الموق ن ذل ار . م ة األخب ولتغطي
هذا على افتراض ( الساخنة فإن البث الحي هو من أآثر األساليب التلفزيونية تأثيرا على اإلطالق 

ذون ف دان يأخ لي المي ات   أن مراس ع المعلوم ة لجم ت الحاج اميرا وق ن الك دا ع ذهاب بعي رصة لل
  ).الرئيسية التي يحتاجون إليها لكي يقصوا على المشاهد ما يجري من أحداث 

  المراسل: التحضير للتغطية الحية ٤:٢
ل أو   في حاالت آثيرة فإن الخبر الساخن يبعد المراسل الميداني عن آلته الكاتبة أو الكمبيوتر المتنق

ه ذي يحمل دفتر ال ة . ال ات بسرعة، وبطريق ع المعلوم ة هي جم ذه الحال ي ه ة ف ارات المطلوب المه
  .منظمة، وتنسيق هذه المعلومات بطريقة واضحة وغير رسمية لكي يحكي المراسل القصة

ا يمكن       ع الحدث بأسرع م عليك أن تتحدث إلى أآبر عدد ممكن من األشخاص الرئيسيين في موق
ع المسؤولية   . فاعليةوبأآثر األساليب  عليك أن  . وعليك أن تعثر على األشخاص الذين هم في موق

ران       . خذ مالحظات. تعرف األسماء والوظائف التي يشغلونها ى الجي ان وإل ى شهود العي تحدث إل
ا هي القصة    . في المقام الثاني هناك عملية تنظيم أفكارك ومعلوماتك الرئيسية . في موقع الحدث م
دة   ؟ ما هي نقاطك ا ياء المعق هو  ("لرئيسية ؟ اللقطات الحية ليست مجاال للخواطر الممتعة أو األش

ذا    ول آ دة         "). يقول آذا ، ولكن هي تق ات المعق ل العالق ات بشكل مطول وتحلي تجنب سرد الخلفي
  .أبق األشياء سهلة. ووصف األماآن بشكل ال يسهل على المشاهد متابعته

أن      . ن تحفظ نصاال تحاول أن تكتب نصا آامال، وال أ ايرة ب ة مغ األفضل أن تستخدم وقتك بطريق
ر جدة      ر وأآث ى معلومات أآث ى       . تحصل عل ك، عل ظ، النص فإن إذا حاولت أن تراجع، أو أن تحف

أآتب بعض الكلمات األساسية    ). أنت مراسل ولست ممثال(األرجح، سوف تخسر ترتيب أفكارك 
ذه الكلمات حسب ترتيب       لكي تذآرك بالنقاط الرئيسية التي ترغب في نقله      ا للمشاهد، واآتب ه

  .أآتب اسم ولقب آل شخص تريد أن تقتبس منه عبارة أو أن تجري معه مقابلة. منطقي
دة عن التقعر       . ليكن تقريرك مشابها لحديث أو حوار  استخدم  . استعمل جمال بسيطة وآلمات بعي

ا       ا ودي ة طابع ذيع الرئيسي لكي تضفي من البداي الغ     . االسم األول للم ه إب ى أن فكر في األمر عل
ا عن الحدث    م  . المشاهدون متسامحون  . المذيع الرئيسي عن التطورات التي اآتشفتها وعرفته إنه

دان    ون   . يفهمون أنك ال تعمل وسط طاقم مرتب من المخرجين ومن الموظفين في المي سوف يتقبل
يئا غي     . الصيغة غير الرسمية التي تقدمها لهم ول ش ر صحيح فعليك أن تقف    وإذا وجدت نفسك تق

المشاهدون سيغفرون أخطاءك في  . إذا شّت ذهنك فارجع إلى مالحظاتك. وأن تصحح نفسك فورا
  .هذا الموقف شرط أن تصحح هذه األخطاء

واء     ى اله ل أن تخرج عل ارك ولكي      . إذا سمح الوقت فأعط نفسك لحظات قب دك لجمع أفك ك يفي ذل
ا،          إذا عانيت من لهاث أو ضيق   . تتمالك نفسك دا درامي رك بع ى تقري د يضيف إل ك ق إن ذل نفس ف

ى  . ولكن من المرجح أيضا أن تحتاج إلى وقت أطول لتتمالك نفسك، ولتقول ما يجب أن تقوله وعل
ديل    . هذا فإن الحصيلة هي ضياع بعض الوقت ذات، ال ب في بعض األحيان، في وقت األزمات بال

واء    ى اله ا عل راغ تفكر         ولكن إذا  . عن االندفاع والخروج حي أس بأخذ لحظة ف سمح الوقت فال ب
  .خاللها في األشياء التي تريد أن تقولها

  المصور: التحضير للتغطية الحية ٤:٣
ك            اج الصور والصوت، ذل ة إنت ى عملي دا إل دا جدي ة تضيف بع بالنسبة للمصور فإن التغطية الحي

داد      وفوق ذلك، تكون في آثير من  . انهما سيبثان فورا على الهواء الحاالت مسؤوال أيضا عن إع
ى اتصال واضح مع المحطة      . االتصال عبر الميكروويف أو القمر الصناعي، وعن الحصول عل

  .ولهذا فإن التحضير في غاية األهمية
ر أيضا في               ا يمكن من الحدث الرئيسي، ولكن فّك ر م ين أآث احصل على أفضل الصور التي تب

ل ة، و . المراس ي ورط ل ف رك المراس دهال تت تت جه ادر األصوات  . ال تش ى مص ا إل ه أيض . انتب
ى     الصوت الطبيعي يساعد في رواية ما يحدث، ولكن المشاهدين يجب أن يتمكنوا من االستماع إل

  .صوت المراسل يأتيهم فوق الصوت الطبيعي الذي يكون في الخلفية
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رك    ودي بتقري أ    . العوامل الخارجية المشتتة يمكن أن ت ال ب اك احتم ان هن ن يشوش الجمهور   إذا آ
اك            ان هن ه، أو إذا آ ر مرغوب في اك مصدر ضوئي غي ان هن في الخلفية على المراسل، أو إذا آ

  .خطر على السالمة فعليك أن تختار موقعا يجنب المراسل هذه العوامل المزعجة
  التغطية الحية قد تخّل بأهدافك الصحفية ٤:٤

آزق صحفية    رغم حسناتها فإن التغطية الحية تمثل أيضا فرصة إل ذين   . يقاعك في م المراسلون ال
عور         ال الش م فع ق له د يح افي ق ت الك نحهم الوق ة دون م ة حي ديم تغطي ا تق يهم أحيان ب إل د يطل ق

اف ن أن المراسل  . باإلجح دوا م ة يجب أن يتأآ ؤولون عن النشرات اإلخباري المخرجون والمس
اج   . عنده شئ ذو قيمة لكي يقدمه د يحت دانيون ق د من الوقت للحصول      المراسلون المي ى مزي ون إل

ع  د عن الموق ان آخر بعي ى مك وا إل ى أن يتوجه ى معلومات أفضل، أو إل ة (عل في قاعة المحكم
قد تؤدي المعلومات . في لحظة من اللحظات المهمة وعندئذ يجب أن يخبروا المخرج باألمر) مثال

لين  . ل المشاهديناألولية غير المؤآدة، أو التي تكون بعيدة عن الموضوع، إلى تتضلي على المراس
م  . وليعلموا يقينا أن قوانين التشهير تنطبق على التغطية الحية. أن يتحلوا بالحذر واليقظة ومن المه

ة   ة الحي . أيضا أن يعرف المراسل أن مصداقية محطته التلفزيونية تكون عرضة للخطر في التغطي
  .ئق التي استوثقت منهاالتزم بالحقا. تجنب التكهنات غير المبنية على الحقائق

دما ال يكون      ة عن ة الحي على المخرجين والمسؤولين عن األخبار أيضا أن يتجنبوا استعمال التغطي
ذ، ومصداقية المراسل    . هناك أي داع على اإلطالق لها موقف المحطة يبدو في غاية البالهة عندئ

ل  . تتضعضع ون المراس دما يك هولة عن فوا بس اهدين أن يكتش ع المش ي وس ى أن   ف ادر عل ر ق غي
( يضيف أي بعد جديد للقصة الخبرية، أو عندما يكون موجودا في موقع ال عالقة له البتة بالحدث 

  .)أحيانا يكون المراسل في الموقع بعد حلول الظالم و بعد أن يكون الحدث قد انتهى بزمن 
   )  التقرير غير المرتبط بالضرورة بحدث ساخن ( الحر / التقرير الخاص ٥:٠

ر        ى صنع الخب دما تتجه إل ر الحر    –خالفا للخبر الساخن، الذي نميل إلى متابعته، فإنك عن التقري
  .يكون في وسعك أن تخطط سلفا لعملية جمع الصور والمعلومات لتقريرك –الخاص بك 

ذي يتحرك بسرعة     . تشكيلة واسعة من األنماط) التقرير الحر(يضم  ومن بينها الحدث الهامشي ال
ذي تحتاجه            . يرافق خبرا ساخناوالذي  دا بشأن الوقت ال رة ج ة آبي ة حرآ وع يمنحك حري ة ن وثم

ي يمكن أن تبث وقت   ارير الت ة، والتق ر المرتبطة بأحداث آني ك القصص غي للتحضير، ومن ذل
د تقتضي          ات التي ق ة، والتحقيق رامج اإلخباري ى الب ري عل الحاجة إلضفاء عنصر التوازن التحري

  .إلعدادهاأسابيع أو أشهرا 
اج     ق اإلنت العامل المشترك هو أن العمل على إعداد هذه التقارير ينطلق من تكليف يصدر عن فري

  . في المحطة، دون أن يكون األمر مرتبطا بأخبار ساخنة تقتضي تغطية فورية
ر الساخن    ة الخب يس عليك   . في التقرير الحر يكون للتحضير أهمية آبيرة تفوق أهميته في تغطي فل

ا أ رعة  هن ية بس اط الرئيس تقط النق ورا وتل ث    . ن تتصرف ف ة البح ي عملي ت ف ذل وق ن ب د م ال ب
دم قصتك   ا أن تق د به ي تري ة الت ام للكيفي ي وضع تصور ع اق وقت ف ن إنف د م والتخطيط، وال ب

  . تلفزيونيا
اول  ) الحر ( يجب أن يكون التقرير الخاص  مضاهيا في جانب التشويق واإلمتاع للتقرير الذي يتن

ر الحر أن يطرح قضايا         . برا ساخناخ دور التقري ولكن ما أنفقته من تخطيط و بحث يجعل في مق
  . أعقد وأآثر أهمية من الناحية االجتماعية

  توفير المعلومات المساندة للتقرير ٥:١
دة أشهر             د يستغرق ع ائق، وق ر الحر بضع دق اندة للتقري قد يستغرق البحث عن المعلومات المس

ارير الحرة     (تمد على مدى تعقيد الموضوع األمر يع. أيضا في العادة يقوم المراسل المختص بالتق
  ).بالعمل في عدة مشاريع تقارير في آن معا وعلى فترات غير منتظمة

ده في وقت قصير وأن        ولكن على المراسل في آل األحوال أن يّلم بأطراف الموضوع رغم تعقي
  .يضعه في إطار منطقي متسلسل
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ة التي يستند إليها التقرير الحر من خيال المراسل أو المصور أو المخرج أو المحرر قد تأتي الفكر
  .المسؤول، وقد يكون أصل الفكرة من القضايا الموجودة في المجتمع أو من خبر ساخن

ثال     ة، م ا أصداء محلي ومي هو    : قد تأتي الفكرة من أحداث على الصعيد القومي تكون له ر الق الخب
ا هو      أن عيادات اإلجها ض في مدينة بافلو محاصرة من قبل الجماعات المعارضة لإلجهاض، فم

  الصدى المحلي لهذا الخبر في منطقتك أنت؟
ين      اعي مع ر اجتم ا أث ارا له اذا حدث للشبان    : ربما تعالج التقارير الحرة قضايا اجتماعية أو أخب م

دار         ن الم رب م دل التس و مع ا ه ي، وم جن المحل ن الس راحهم م ق س ذين أطل ي  ال ة ف س الثانوي
  منطقتك؟

دخنين  : يمكن للتقرير الحر أن يسلط الضوء على ظواهر مختلفة ومشكالت ونجاحات هل نسبة الم
راءة    تنخفض في المدينة، آيف يتعامل األطباء مع مشكلة ارتفاع أسعار األدوية، ماذا عن نسبة الق

يلة إع         ر الحر من وس رة التقري أتي فك ا ت هل أصبحت   : الم أخرى في المدارس في منطقتك؟أحيان
برامج الحوارات مع المستمعين في الراديو بديال ألحاديث الجيران الذين يقفون على جانبي سياج  

  الحديقة ويتبادلون األحاديث وبديال لجلسات المقاهي في البلد؟
ل  د ممكن لتقلي ر ح ى أآب لفا إل ه س تكمل بحث ر حر أن يس أ لتصوير تقري و يتهي ى المراسل وه عل

  .ذي ينفقه المصور في الميدانالوقت ال
تقوم             دا أنك س م تكن متأآ ا ل ال تطلب مصورا ليصحبك في جوالت البحث وتقصي المعلومات م

  .فعال بإجراء مقابالت
  غزارة اإلنتاج ٥:٢

  .في معظم المحطات اإلخبارية يعتبر وقت المصور في الميدان أثمن ما تملك المحطة
ة من        يحاول آل محرر، مسؤول عن تكليف اآلخر    ة ممكن ى إنتاجي ارير، تحقيق أعل داد تق ين بإع

زة . المصور ه       . وهو يريد أيضا الحصول على تقارير قوية ومتمي تم إنفاق ذي ي إن الوقت ال ذا ف وله
ذي              ذا يحدد من هو المصور ال ائج، وه ة النت ه بنوعي ق مقارنت اس عن طري في العمل الميداني يق

  .بإمكانه تحقيق أفضل النتائج
ادة           يحاول المحرر، اله سيعود بم تم إرس ذي ي د من أن المصور ال ف، أن يتأآ المسؤول عن التكلي

ة     ذه هي األولوي أس       . ستأخذ طريقها إلى الهواء في اليوم نفسه، ه اك ضغط  فال ب م يكن هن وإذا ل
ولكن المحرر المسؤول ال يريد إرسال . بإرسال مصور على أن يتم استخدام المادة في وقت الحق

ي ود بخف ور يع ث مص لح للب ور ال تص ين، أو بص ات . حن ي المحط ر وارد ف رف غي ذا الت ه
  . التلفزيونية اإلخبارية

  وضع مخطط للتقرير  –اختيار اللقطات  ٥:٣
دة أو     . حّضر قائمة أولية للقطات. في سياق التخطيط لتقرير حر ة معق ا أن تكون القائم ليس مطلوب

د من     حاول باستمرار أن ترى في مخيلتك آيف سترو. مفصلة ك تأآ د ذل ي قصتك بالصور، ثم بع
  .أنك سجلت اللقطات الضرورية

م األمر    ى فه ة          . إليك طريقة تساعد عل ه دفع ر بكامل ة للتقري ى رسم صورة ذهني اك أن تسعى إل إي
  .ما أسهل أن تشّتت نفسك. واحدة

م  . يحسن بك أن تجزيء قصتك إلى نقاط رئيسية، إلى حقائق أساسية تريد االستناد إليها ك   ث د ذل بع
على نحو ) سالسل مترابطة من اللقطات(رآب هذه النقاط ذهنيا، أو على الورق، في شكل مناظر 

  .شبيه بعربات القطار التي ترتبط آل منها باألخرى
ة واحدة في        رى عرب ذة ي اآلن تخيل هذا القطار يمر من أمام نافذة، والشخص الذي ينظر من الناف

ا تتعاقب        . وهكذا.. عدها الوقت نفسه ثم يرى العربة التي ب اظر، ألنه ى المن ق عل بيه ينطب ذا التش ه
  .على الشاشة واحدا بعد اآلخر، وال يراها المشاهد دفعة واحدة

ك يبقى عليك أن تكتب نصا           د ذل هذه المشاهد يجب ترتيبها بشكل منطقي لكي تصبح قصة، وبع
د      يناسب آل منظر، مضيفا نقاطا ومعلومات تجعل المشاهد يتابعك وين    ر منظرا بع ى التقري ّد إل ش

  .اآلخر
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ة       . باستعمال تشبيه القطار ستكتشف أن بعض أسطر النص تتطابق بشكل طبيعي مع مشاهد معين
ستجد أحيانا أن عندك الصور التي تناسب النص، وفي أحيان أخرى أن عندك النص والمعلومات   

  .التي تناسب بعض الصور
ة درا من المرون وفر ق ة ت ذه الطريق ا في وس. ه ه، والصور بمناظره عك أن ترتب النص بأجزائ

  .دون أن تضطر إلى العودة إلى البداية.. المختلفة، بسهولة
يئا، أو إذا            ات، أو أنك أغفلت ش دك التسلسل المنطقي للصور أو للمعلوم يس عن ه ل إذا اآتشفت أن

ديل يكون محدودا دا      ر والتع خل المنظر   شعرت أنه ال بد من استكمال عنصر ما فإن مجال التغيي
  .المعين لتصحيح  المسار

ادة ترتيب بعض المشاهد أو      . وهذه الطريقة تجعل عملية إعادة قص الصور أسهل فمن السهل إع
ى آخره،    إضافة بعض المشاهد؛ بينما يجد المرء صعوبة في أن يبدأ من جديد، من بداية التقرير إل

  .إدخال تعديالتويقوم بإعادة ترتيب جميع المشاهد في آل مرة يقوم فيها ب
  التلفزيونية -االستعارات المرئية  ٥:٤

ثال     ون؛ م ى التلفزي ي عل كل مرئ ا بش راد تمثيله ن أصعب الموضوعات الم ردة م ار المج : األفك
  . الخ.. الشيخوخة ، واالقتصاد ، وارتفاع األسعار ، وخطط المستقبل ، والظواهر االجتماعية 

و يمكن للكاتب أو    ة        في الجريدة وفي الرادي ة قوي الحب أو   –المتحدث أن يستعمل آلمات إيحائي
ذه الكلمات  بتصوير األمر            –البطالة مثال  ل ه ور مصادفة مث اريء أو المستمع ف وتبدأ مخيلة الق
  . في الذهن

دأ              ذلك تب ه ، وآ دخل من ة ت ا حول الحب أو البطال دأ مفاهيمن اب وتب ا ب بشكل الواٍع ينفتح في ذهنن
  .المفهومين تتراقص أمام ناظرينا الصور المرتبطة بهذين

ا      ى خيالن ون تسيطر عل اد الصور        . ولكن صور التلفزي تم تهميش وإخم ون ي دما نشاهد التلفزي عن
رادف         ة التي ت ى الشاشة هي الصورة الذهني الذهنية التي نصنعها نحن، وتصبح الصورة التي عل

  . الموضوع المطروح على بساط البحث
رة        المفاهيم المجردة صعبة على ل آل فك التلفزيون ألن هناك تشكيلة واسعة من الرموز التي تمث

ذه الرموز  . من األفكار ر         . وهناك فروق دقيقة بين ه د يواجهك؛ وهو أنك ال تعث ة تحد آخر ق وثم
  .أحيانا على الصور التي تريدها بالضبط لرواية قصتك

ردة عرض صور لنشاطات  من األساليب التي يمكن االعتماد عليها في معالجة الموضوعات المج
ر      . لها عالقة بالموضوع فيما يأخذ المراسل بسرد معلومات محددة     ذه الصور أآث ا آانت ه وآلم

ولكن ليس من المحتم عليك أن تعرض صورا لكل   . التصاقا بالموضوع زاد تأثيرها على المشاهد
ل  بوسعك أن تعرض مثال صورة لعدد قليل من األشخاص  . شيء، ولكل شخص تتحدث عنه لتمثي

  . مجموعة أآبر
ثال ، يمكنك أن تعرض صورة لسكرتيرة واحدة         في تقرير عن العاملين في مجال السكرتاريا، م

المهم أن نرى هذه السكرتيرة وهي تؤدي عمال نفهمه ونتابعه بسهولة من خالل   . لتمثل المجموعة
  . لقطات مترابطة حسنة الترتيب

دا، آاال  ر تجري الج موضوعات أآث دما تع ن   وعن ل م دة سالس ك ان تعرض ع ثال، يمكن قتصاد م
ام   ة ،    –اللقطات نرى فيها أشخاصا في مواقع عمل مختلفة لتمثل األعمال بشكل ع الصناعة الثقيل

دمات   ة ، الخ ناعات اإللكتروني خ .. الص اط   .  -ال اهر النش ل مظ ا آ ت طبع ور ليس ذه الص ه
لة محد      ة ؛ سلس تعارة مرئي ل ظاهرة أشمل      االقتصادي، ولكنها عبارة عن اس ودة من الصور تمث

  . وأوسع
ذي تعالجه         ة مع الموضوع ال دما تكون الصور متوافق ثال الصور   . هذا األسلوب ينجح فقط عن فم

دهور  د من توافق في اللهجة      . التي تظهر عماال مبتهجين ال تتوافق مع حديثك عن اقتصاد مت ال ب
  .والنبرة بين الصورة والكلمة 
التي يقصد من ورائها تكوين استعارة مرئية بعناية، ويجب استخدامها  يجب جمع واختيار الصور 

  . بحذر
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دا        ة ج ور العام تعمال الص خ اس ي ف ع ف ات يق ض المحط ات    : بع يف، أو لقط ن األرش ور م ص
وائية،  ارع     ( عش ي الش ير ف ور يس ر جمه إفراط منظ تخدم ب ي تس ات الت ن اللقط اهد ال ). م المش

  . وآثيرا ما يعاد استهالك هذه اللقطات مرارا. شيئا محدداينخدع بهذه اللقطات التي ال تقول 
والمشاهدون يجاهدون . الصور خاصة ومحددة. ليس هناك شيء اسمه اللقطات العامة في األخبار

ى الشاشة    ذا يجب أن تكون الصور التي تستخدمها مع النص         . لفهم مغزى آل شيء يظهر عل ل
ه، و  ذي تتحدث عن رد لصيقة بالموضوع ال ا حسب  المج ا وتحريره د أحسنت ترتيبه ون ق أن تك

  . تسلسل منطقي، وإال فإن الصورة ستشتت ذهن المستمع وتحمله بعيدا عن الموضوع
وإذا لم . ( أنت بحاجة إلى اختيار االستعارة المرئية التي تكمل وتساند الموضوع الذي تتحدث عنه

  ) . ٥:٥القسم  –افية تعثر على الصور المالئمة فال بأس باللجوء إلى الرسوم الغر
ك للقصة    ة روايت ن عملي م م ب مه ة جان تعارة المرئي ار صور االس ا . إن اختي ذا يمنحك أيض وه

ة أو موقف من المواقف       فرصة لتغيير األفكار الجامدة والمغلوطة عند الجمهور عن ظاهرة معين
  . بعرض صور محددة ودقيقة 

دة ونشطة في      في تقرير عن الشيخوخة قد تعرض صورا : إليك مثاال اة مفي ألشخاص يعيشون حي
وءة بالوحدة    . سنوات التقاعد هذا قد يعّدل ويغير النظرة العامة عند الكثيرين بأن حياة المتقاعد ممل

ى استخدام صور              .  والعزلة ل إل ذلك تمي لبية ، فل ى نتيجة س د تصل بأبحاثك إل ر آخر ق وفي تقري
  . ور مالئمة اآثر للتقريرتعكس هذه النتائج، ويكون موقفك هنا أن هذه الص

دعيم        ة لت لفا سالسل الصور المطلوب رروا س يجب على المراسلين أن يشاوروا المصورين وأن يق
  .التقرير الحر الذي هو قيد اإلنتاج

الشاشة يجب أن تكون عامرة بالصور، إال  . تذآر أنك تحتاج إلى صور تحدث المشاهد من خاللها
ر حر       . ى الكاميرا إذا آانت هناك صورة شخص يتحدث إل عندما تكون في طور التحضير لتقري

  . فليس من الحكمة أن تقتر على نفسك، لضغط النفقات ،فتهمل التخطيط الختيار وجمع الصور
  الرسوم الغرافية ٥:٥

ال     زة المن دها عزي ثال ( إذا آانت الصور التي تري ة       : م والذ، أو صور لغاب ديم للف صور لمصنع ق
  . فإن الرسوم الغرافية قد تعينك في رواية قصتك.. ) مستقبل الخبلوط، أو صور تمثل ال

د اللقطة أو صنع          ة واإلحصاءات يستدعي تجمي ام المهم ريم "في الواقع فإن إيصال األرق من  " ف
ا يمكن       صورة عادية غير متحرآة وتدعيمها إلكترونيا والكتابة فوقها ، فهذه الطرق هي افضل م

  . اتباعه إليصال تلك المعلومات واإلحصاءات
تيت    ة عنصر تش ة العام ون الصور المتحرآ ادة تك ي الع ا    ف وق أرقام د أن تس دما تري ذهن عن لل

  .ضرورية للقصة، وليس لها من األثر ما للرسوم الغرافية المعّدة جيدا والتي تقدم فكرة قوية
  التشاور  ٥:٦

ر الحر،       ا في التقري المصور دائما مصدر ممتاز لألفكار بشأن اللقطات التي يمكن الحصول عليه
  .   ة بأحداث ساخنة أو تطورات طارئةهذا التقرير الذي ال يكون مرتبطا بالضرور

م يفكرون بالصور ال بالكلمات        ارهم في صور، إنه ا    . المصورون يصوغون أفك ون م م يعرف وه
ر         . هي الصور التي يمكن الحصول عليها دة أن يجعل من التقري رة جي وفي وسع مصور ذي خب

  . العادي تقريرا مميزا قويا 
وفر عليك جزءا من         التشاور في مكاتب المحطة التلفزيونية ، ع الحدث ي أو في الطريق نحو موق

ف  ين والمكل داني الثم ت التصوير المي ب    . وق ع المصور لتقلي ه م ون في ذي تك ت ال تعمل الوق اس
  . األفكار بشأن قصتك اإلخبارية وما يمكن الحصول عليه من صور

  المقابالت ٦:٠
أخوذة من    Sound-bitesيجب أن يقتصر استخدام االقتباسات     ر   الم ابالت مسجلة في التقري مق

ك   تدعي ذل ي تس ى المواضع الت اري عل ن   . اإلخب ة م وني بطريق ر التلفزي دعم التقري ابالت ت المق
  :طريقتين

  .إنها تزودنا بالحقائق والمعلومات المحددة التي تصف أو تعّرف حدثا ما  -
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  .إنها تزودنا برأي، أو حكم، أو وجهة نظر، أو تكشف جانبا من شخصية المتكلم  -
  المقابالت المعلوماتية ٦:١

التلفزيون يكون        Sound-bitesأقل أساليب استعمال االقتباسات   ة ب ارير اإلخباري ة في التق فاعلي
  .مثال تزويدنا بالحقائق أو المعلومات الفنية: ألغراض إعطاء المعلومات
  ما العبارة األدق واألوضح ؟

ائال     - اميرا ق ى الك يارة ت  :"شرطي يتحدث إل م  ٩٠سير بسرعة   آانت الس ر    /آ م عب ساعة، ث
ة        ٢٠الحاجز بين جانبي الشارع واستمرت في سيرها   را وارتطمت بالجانب األيسر من مقدم مت

  ..أو". سيارة قادمة نحوها
ول بصوتك    - انبي الشارع واصطدمت          :"أنت تق ين ج ام ب وق الحاجز المق يارة ف قفزت الس

  ).على الشاشة نتيجة الحادث وبينما أنت تقول ذلك نرى نحن". (بالسيارة القادمة
ة أسرع وأنصع       . العبارة الثانية أقوى وأنجح ائق بطريق ديم المعلومات والحق . المراسل يستطيع تق

ن الشرطي   ر بأفضل م اع الصوتي للتقري ى اإليق افظ عل ن للمراسل أيضا أن يح د (ويمك ذي ق ال
ر  ا نستطي   ). يكون أبطأ أو أسرع من مجمل سرعة انسياب التقري ا أنن ع عرض صور للمشاهد    آم

  .عن الحادث بينما المراسل يتكلم
أقوى جزء من  رة ب ان آثي ا في أحي ابالت تزودن أن المق رار ب د من اإلق ال ب اذير ف ذه المح م ه رغ

  .الجزء الذي ينطبع في الذهن.. التقرير 
  مقابالت الرأي ٦:٢

ذه القطع الصوتية    . االستعمال األهم للمقابالت في التلفزيون إنما يكون إليصال وجهات النظر     ه
ه  ة حجت ه ووجاه عرنا بأهميت ا رأي الشخص المتحدث وتش ل إلين ر . تنق ى التقري وهي تضفي عل

  .وجها إنسانيا
  ما األقوى واألنجح ؟

  ". يقول السناتور باري غولدووتر إن على الرئيس أن يستقيل:"المراسل قائال  -
  " .س أن يستقيل على الرئي: " السناتور غولدووتر يتحدث بنفسه قائال   -

ر  ا    . إن القوة المتفّردة للتلفزيون في مجال حكاية الخبر تكمن في هذا المثال األخي رى، وجه نحن ن
ى    . لوجه، الناس الذين يصنعون األخبار ة تظهر عل ونعرف اسم ومنصب المتحدث من خالل آتاب

  .الشاشة بينما هو يقول آلماته
  .)ية لنقل وجهات النظرفيما يلي أمثلة على استخدام القطع الصوت( 

  إضفاء بعد إنساني على الحدث ٦:٣
االت المتحدث    إن مقابلة نجريها مع شاهد عيان تزودنا غالبا بتفصيالت عن الحدث ممزوجة بانفع

د   . التي نشأت في نفسه بينما هو يشاهد الحدث م البع آلمات شهود العيان تساعد المشاهدين على فه
اني للحدث ذه القطع الص. اإلنس دان ه ى مستوى وج ان أم صغيرا، إل را آ ل الحدث، آبي وتية تنق

  :المشاهدين بحيث يفهمونه وينفعلون معه ويشارآون فيه
ة           "  - ّم بك وأنت وراء عجل دما أدرآت أن النعاس أل اذا دار في ذهنك عن السيد ليندبرغ، م

  "القيادة ؟ 
ة       "  - ت أن الرمي دما أدرآ ك عن ي داخل وتر ف ى الت يطرت عل ف س اغيو، آي يد رام د الس ق

  "؟أصابت، وأنك حطمت رقما قياسيا
دما        ٢٥السيد نيكسون، بعد أآثر من "  - دك عن دور في خل اذا أخذ ي سنة في دنيا السياسة، م

  "تم الكشف عن تسجيالت المكتب البيضوي ؟
  الرأي ٦:٤

  .ممتازة إلدخال عنصر الرأي في التقرير اإلخباريتمثل المقابالت وسيلة 
دثا عن موقف أو حدث      عندما نضمن التقرير قطعة صوتية لشخص، يجيد التعبير عن نفسه، متح

ا،   . فنحن نزود المشاهد بتفسير لبا أو إيجاب هذا الشخص يستطيع أن يخبرنا برأيه في شيء معين س
  .وبالسبب وراء هذا الحكم
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ى         وبمشاهدتنا لهذا الش نا عل م بأنفس راه ونسمعه مباشرة، ونستطيع أن نحك نحن ن خص المتحدث ف
  .مدى مصداقية رأيه

  التواصل بأسلوب متفّرد  ٦:٥
ا        زة تجعلن اليب متمي ارهم بأس ن أفك رون ع ة يعب ر المألوف ية غي خاص ذوي الشخص بعض األش

ا     . نتذآرهم مدة طويلة ا بالمعلومات انطالق نهم أن يزودون من وجهات نظر    هؤالء األشخاص يمك
ان            ق المك ا الحدث بكلمات تحمل عب ل إلين ة تنق ة وغريب غريبة وطريفة باستخدام استعارات براق

  .وتغني عن تدخل المراسل
م    ذا مه ا، وه ا محلي ر طابع ى التقري ابالت تضفي عل ذه المق ه أن  . ه ور نفس يح للجمه ا أن نت علين

  .   يتحدث
  التغلغل في أعماق الشخصية ٦:٦

ون رئ ال آ ي ح دة ف ات المتح ثال  –يس الوالي ور  –م إن الجمه ة، ف ان ونظرة ثاقب ذا فصاحة وبي
  .بحاجة إلى أن يستمع إلى ما يقوله

إن الجمهور بحاجة          دة، ف ة مفي ال جمل وفي حال آون الرئيس بعيدا عن الفصاحة وال يستطيع إآم
  .أيضا إلى أن يعرف ذلك

  .لمحلية أيضاهذه القاعدة تنطبق على الرؤساء وعلى رجال اإلدارة ا
ق استخدام الصوت والصورة        يملك التلفزيون قدرة على إيصال الشخصية إلى المشاهد عن طري

د      املون في الجرائ ى      . بطريقة ال يستطيعها الصحافيون الع ا لوجه عل وا وجه دع مشاهديك يتعرف
اء  ؤولين أو الخطب ن المس يات م ذه الشخص ت ه واء أآان ع، س ي المجتم ة ف يات المهم الشخص

  .حاء، أو الذين ال يجيدون فن الحديثالفص
  توثيق المصدر ٦:٧

إن   ديث، ف ي الح ارع ف ر ب ة غي ه المقابل ذي تجري مع ان الشخص ال ر قصيرا، أو آ ان الخب إذا آ
  .عرض جزء صغير من المقابلة يمكن، مع ذلك، أن يكون مفيدا

ى حدوث   ى    في هذه الحالة دع الضيف يتحدث لثوان قليلة حتى يكون ذلك برهانا عل ة، وعل المقابل
ر     ك أن      . أنها هي مصدر بعض المعلومات األخرى التي وردت في التقري د ذل م إنك تستطيع بع ث

  .تورد المعلومات بصوتك
ة          ة مع شخص يتحدث لغ وآثيرا ما يستخدم هذا التكنيك مع صوت مترجم في حال إجراء المقابل

  .أجنبية
  تجنب الرسميات –الحديث نّدا لنّد  ٦:٨

  .يدةالرسميات مص
اطقين الرسميين   رك    . على الصحفي أن ال ينبهر بالمسؤولين الكبار والخبراء والن دما يكون خب عن

اديين   اس الع س الن ا يّم وع  (مم ذا الن ن ه ار م م األخب أثر   )ومعظ ادي، ت ن شخص ع ، فابحث ع
  .بموضوع الخبر، لكي تأخذ وجهة نظره

ار ا  :مثال نهم من تلقي مساعدات      أصدرت الحكومة األميرآية بطاقات هوية خاصة لكب لسن لتمكي
ة امج   . معين ك البرن ن ذل ؤاله ع تص، وس ؤول المخ ة المس ف بمقابل تفيدين . ال تكت أل المس اس

  .المباشرين منه
ا  يس دائم ا، لكن ل ا يكون مهم را م ة آثي اآم الوالي ة أو ح يس البلدي ه رئ ذي يقول م. ال ك أن ..نع علي

ر،    ا أن تخصص        تسجل ما يقوله المسؤولون لكي تجمع أطراف الخب يس من واجبك دوم ه ل ولكن
ار        م مسؤولون آب ر لمجرد أنه دة     . حيزا للمسؤولين الكبار في آل تقري ة الوحي ذه ليست الطريق ه

  .    حتى ترفع من مستوى المصداقية لتقريرك
دان          ى وج ة إل هولة بالغ ل بس ن أن تص ررين، يمك تفيدين، أو المتض واطنين المس ات الم إن آلم

لمواطنين العاديين أثر بليغ في المشاهد، وهو يثّمن قيامك بمعالجة هموم الناس ولكلمات ا. المشاهد
  .الذي هو أحدهم

  ما هو شعورك؟ ٦:٩
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ا وهو        ادات بسبب سؤال يتكرر دائم ا  : تعرضت نشرات األخبار التلفزيونية إلى آثير من االنتق م
ه بما    . هو شعورك ه فال تتسرع بمهاجمت يكريفونك وبسؤالك   عندما يفقد أحدهم شخصا عزيزا علي

  ما هو شعورك ؟:التقليدي الممل
ر      د الشعوري للخب ا البع ذي يواجهك     . آثيرا ما تحتاج إلى مقابلة تظهر من خالله ولكن التحدي ال

  .هو أن تحصل على مقابلة دون أن تؤذي مشاعر الشخص المعني، ومشاعر المشاهدين
يئا  هل يمكنك أن تحدثنا قليال ع: " جرب واسأل الشخص الفاقد ن فالن بحيث يعرف المشاهدون ش

  ".عنه 
ى         د إل د الشخص الفاق إن الهدف من مقابلة من هذا النوع هو نقل اإلحساس بالخسارة الموجود عن

  .الجمهور على نحو غير فّج، في هذه المواقف عليك أن تتصرف بكثير من الحصافة
  وصف الحدث ٦:١٠

ى الشاشة       األخبار التلفزيونية وسيلة إعالم تكون في أحسن  دما تكون الصورة التي عل حاالتها عن
  .مرادفة للنص الذي يسمعه المشاهد

د   م تكن ق ين ل وع حدث مع ثال عقب وق ى صور، م ا الحصول عل ذر فيه ي يتع ي الحاالت الت وف
ر  . استطعت تصويره أثناء وقوعه، فإن مقابلة مع شخص معين قد تكون الوسيلة الوحيدة لنقل الخب

  .اهد عيان ليزودك بصورة مرسومة بالكلمات للحدثحاول أن تتحدث إلى ش
ات      ا انطباع اهدين أيض ى المش د أوصلت إل ون ق رك تك ة ضمن تقري ذه المقابل دما تعرض ه عن

  .وانفعاالت شاهد العيان بشأن ما حدث؛ وهذا بحد ذاته يضيف بعدا جديدا إلى الخبر
  إلى أي حّد يمكنك أن تختصر؟ ٦:١١

  .صوتية التي يعرضها التلفزيون قصراسنة بعد سنة تزداد القطع ال
ر   ي التقري ان ف ة أو ثانيت ا ثاني وتية طوله ة ص تخدم قطع ة أن تس ة تقني ن ناحي دورك م ي مق ف

  في مصلحة من آل هذا االختصار؟: لكن السؤال هو. التلفزيوني
ة اسم          تكلم ؟  هل تمكن من معرف ى شخصية الم هل أتيح للمشاهد ما يكفي من الوقت للتعرف عل

ان             المت يما إذا آ انيتين، وال س ة أو الث ذه الثاني ه، في ه م الكلمات التي خرجت من فم كلم ؟  هل فه
  يتحدث بلهجة غير مألوفة لمشاهديك ؟

ا نحو   الغ فيه ة مب أ نزع د تنش ا، ق ارير أقصر وأسرع إيقاع اج تق وم إلنت ي خضم السعي المحم ف
تعملها      إذا آان بين يديك قطعة صوتية تقّل عن. التكثيف واالختصار الثواني الخمس طوال فال تس

ر،   : واسأل نفسك. إال بعد أن تستشير زميال ى التقري هل تضيف هذه القطعة الصوتية شيئا جديدا إل
  أم لعلها تشتت ذهن المشاهد ؟

  أأنت بحاجة إلى هذا ؟ ٦:١٢
ة صوتية     ة قطع ا ليست قواعد   . اإلرشادات السالفة الذآر ال تمنعك من استخدام أي ا . إنه مجرد   إنه

  .والمعّول عليه، في نهاية المطاف، هو إحساسك العفوي. اقتراحات
  .ال تستخدم أي قطعة صوتية لمجرد تزيين تقريرك

في أسوأ الحاالت تسبب القطع الصوتية عرقلة إليقاع التقرير وتشويشا لتسلسله المنطقي؛ في حين 
  .ر بشكل أآثر فاعليةيمكنك أنت، بوصفك صحافيا تحترف االتصال بالناس، أن تروي الخب

  : اسأل نفسك دائما
  هل تضيف المقابلة شيئا جديدا للتقرير؟  -
  أو هل تشتت انتباه المشاهد ؟  -

  .إذا آانت تشتت االنتباه فعليك أن تسقطها وأن تستخدم بدال منها قطعة صوتية أخرى
  تكنيك المقابلة التلفزيونية ٧:٠

  .المقابالت التلفزيونيةهذه بعض األساليب والحيل التجميلية في 
  ضيفك على نار هادئة" سّخن" ٧:١

ل       ى ضيفك قب في المقابالت التي يجري اإلعداد لها مسبقا ال بد من لحظات تقضيها في التحدث إل
  .التسجيل من أجل تهيئته وتحضيره نفسيا
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ذ  ا ال ه ال يعرف م ار فإن ؤولين الكب اهير أو المس ن المش يس م ا ول ان ضيفك شخصا عادي ي إذا آ
ا  . سيحصل بالضبط بالنسبة لمعظم الناس الذين يتم إجراء مقابلة معّد لها سلفا معهم فإن العملية آله

ات    - اءة وميكروفون اميرات وإض ن آ ا م ا فيه دة -بم ة فري ذ  . تجرب تم تنفي و أن ي دفك األول ه ه
ده ى الضيف، دون أن يفق ليط لإلضاءة عل ات، أو تس ة من شبك للميكروفون دادات الفني ك  اإلع ذل

  .القدرة على التحدث بشكل طبيعي
تمكن   . عليك أن تتيح له خوض هذه التجربة األولى دون أن يشعر بالخوف وما تريده أنت هو أن ت

ة، بأنك     اء المقابل من طرح أسئلتك وتلقي اإلجابات عليها، وأن يشعر الضيف الذي تقابله، بعد انته
  .تعاملت معه بإنصاف وبأدب

دة أن اليب الجي ن األس ات   م اء ترتيب اإلضاءة وشبك الميكروفون ا أثن ع الضيف عفوي دردش م ت
ه   ى أن تقترب من قلب الضيف بحيث            . مرّآزا آل اهتمامك علي ر، إل ع األم دفن في واق ا ته وإنم

  .يرّآز اهتمامه عليك أنت، وليس على الكاميرا أو األضواء أو على ما يجري حوله
  " .رقهح"الضيف وليس " تسخين"تذآر أن المطلوب هو 

وبما أن معظم الناس ليسوا مذيعين محترفين يؤدون نصوصهم وأدوارهم مرة بعد مرة بنفس القوة 
  .والحيوية فإن عليك أّال تلقي بأصعب سؤال عندك في مرحلة التسخين

تتناولها في     ويحسن بك أيضا أن تقصر موضوع الدردشة التي تسبق المقابلة على األمور  التي س
ة            المقابلة لكي ال ي ين دردشة التسخين والمقابل ه ب رة الحديث ووجهت ر في نب ارق آبي اك ف كون هن

ة       ا عن موضوع المقابل ة تمام . الحقيقية؛ وال تجعل الدردشة األولى تدور حول موضوعات مختلف
ره    ينمائي حض يلم س ر ف ن آخ أل الضيف ع ئلة   . ال تس اء الدردشة،األس ه، أثن ه إلي ا ال توج وأيض

  .التسجيلالمهمة التي تريدها في 
ه أخذ               وترا، وأن د مت م يع ه ل ى النحو الصحيح فسوف تجد أن إذا استطعت حقا أن تهئ ضيفك عل

  .يرآز انتباهه عليك ناسيا الكاميرا، وأنه أخذ يفكر في الموضوع الذي تدور المقابلة حوله
  .على إجابات مكتملة وطبيعية وواضحة  -غالبا  –وفي هذه الحال فإنك ستحصل 

  الضيف إللقاء السؤال عليه مرة أخرىتهيئة  ٧:٢
م   ا لفه اج إليه ات تحت ى معلوم ل التسجيل بهدف الحصول عل ئلة قب ه أس ى توجي ا إل تضطر أحيان

رة أخرى في         . القضية أو بهدف تسخين الضيف وتهيئته نفسيا ئلة م ذه األس د أن تطرح ه د تري وق
  .المقابلة الحقيقية سواء أآانت مسجلة أم حّية على الهواء

ئلة              عند ذه األس ى أن بعض ه ه الضيف إل ة عليك أن تنّب ة الحقيقي ل المقابل ذه قبي ئلة آه ما تسأل أس
رى   رة أخ ه م يطرح علي واب    . س اهدون الج مع المش د أن يس ك تري يف أن ر الض ن  . أخب ذ ل عندئ

ول في نفسه     ن يق ذا المراسل       : يستغرب الضيف تكرار األسئلة، ول ألني ه يس من الحمق أن يس أل
  ؟السؤال مرتين 

ه    " بروفا"ال يجوز لك أن تخوض مع ضيفك عملية تدريب  ئلة توجه على المقابلة، أو أن تسأل أس
ل     . هذا مخالف ألخالقيات المهنة. فيها إلى إجابات محددة ين قب دم سؤاال أو اثن يجوز لك فقط أن تق

  .التسجيل على سبيل التسخين والتحضير النفسي
واردة في      إذا آان ضيفك غير متعاون، وذا موقف تب[  ة ال ة التهيئ إن عملي د   ٧:٢و ٧:١ريري، ف ق

  .]تكون غير واردة
  ال تسأل أسئلة وقحة أو مشحونة ٧:٣

ئلتك بسيطة ومباشرة      دما تنحرف   . لكي تحصل على معلومات مفيدة من األفضل أن تجعل أس عن
  .تكباتجاه الفظاظة أو الوقاحة فإنك تعطي ضيفك الفرصة لعدم تقديم إجابات بحجة قلة  لباق

  هل هدفك هو إظهار استيائك، أم الحصول على إجابة ؟
ذا  . إن من شأن انتهاجك أسلوبا يعتمد على التأدب والمالحقة أن يوفر لك اإلجابات على أسئلتك وه

  .اطرح سؤالك بقوة، لكن بدون انفعال. ال يعني أن األسئلة الصعبة ممنوعة
  متى توقفت عن ضرب زوجتك ؟: اآلةعلى ش. ال سبيل البّتة لألسئلة المشحونة بالمغازي

  . فهذا سؤال مشحون، وهو في الواقع اتهام ال سؤال
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  أعط الضيف فرصة لإلجابة ٧:٤
  . إذا آان الضيف قد اتخذ موقف الخصومة فإنه يجب أن ينال فرصته في طرح روايته هو للحدث

واء  تجنب مقاطعته ، ما لم يكن عنصر الوقت يمثل ضغطا عليك في مقابلة حية على وأنصت  . اله
ذ        . إلى آل آلمة يقولها ط، فعليك عندئ ة غل تملص، أو تناقضات، أو معلوم ة لل وإذا اآتشفت محاول

  . أن تتدخل
  احرص على أن تحصل على إجابات عن أسئلتك ٧:٥

ة عن      ال يجعلنك التفكير في سؤالك القادم تشرد بذهنك، وتترك للضيف فرصة ليتهرب من اإلجاب
  .سؤالك الحالي

  . استمع.. استمع .. استمع . إلى اإلجابات أصغ 
التهرب   عندما تواجه ضيفا ال يريد أن يجيب عن أي شيء، فقد تستخدم تكتيكا معينا بأن تسمح له ب

أتي السؤال الرئيسي     ى أن ي ذ عليك أن تصمد    . من اإلجابة عن االسئلة التي تطرحها عليه إل عندئ
ذي        ليس بإمكانك أن تخوض معرآة. وتنتزع اإلجابة ر السؤال ال ذا اخت وجداال حول آل سؤال، ل

  . تراه األهم، وخض عليه المعرآة
دأ يتهرب من           ت، ومن  األشرطة الفارغة، ولمست أن الضيف ب إذا لم تكن في بحبوحة من الوق

  . األسئلة فقد تختار القفز عن آل اسئلتك والتوجه فورا إلى السؤال الصعب المهم
اط أن    ى اإلحب ر           إن مما يبعث عل ة، أو مسجلة، يتهرب من السؤال إث ة حي تجد الضيف في مقابل

ة لمواقف وشخصية الضيف، وال           . السؤال دم صورة جلي ل يمكن أن تق ذا القبي ولكن مقابلة من ه
ميا   با رس ل منص ان يحت يما إذا آ فوعة    . س ر مش ئلة غي ن األس لة م ى سلس وي عل جيال يحت إن تس

  .   تقريرك بإجابات أمينة يمكن أن يكون عنصرا مهما في
  استخدم الصمت  ٧:٦

  . ال تقلق من وجود لحظات صمت على الهواء 
دم   . الصمت أداة قوية الستخراج إجابة من ضيف أن يق إن لحظة صمت مقصودة قد تقنع الضيف ب

اره         . إجابة آان يفضل أال يبوح بها ا أفك م فيه ى لحظة يلمل ا إل اج أحيان ا أن المرء يحت إن   . آم ذا ف ل
  . ئل الناجحة للحصول على إجابةالصمت من الوسا

  ال تطرح سؤاال إجابته نعم أو ال  ٧:٧
ن     ي رأي م ال، أو لتبن ن األعم ل م ام بعم دهم للقي ع أح ذي دف بب ال ة الس و معرف ة ه دف المقابل ه

  . اآلراء
ة التي         رأي، أو للكيفي ل، أو ال يرا لسبب العم دم تفس ليكن سؤالك مصوغا بطريقة تجعل الضيف يق

  آيف ؟  ولماذا ؟  وما المغزى من وراء ؟ : لتكن أسئلتك من قبيل . وقع بها العمل
  . نعم وال : هذه األسئلة ال تجر عليك اإلجابات المختصرة من قبيل 

  اسأل أسئلة ٧:٨
ا    : " المراسلون الرياضيون مغرمون بالسؤال الالسؤال   ة حق اراة رائع ول المراسل   ." آانت مب يق

  . الرياضي هذا القول، ويوجه الميكروفون الى الكابتن بعد المباراة
د من طرح      . لئن صح هذا في الرياضة فإنه ال يصح في المواقف األخرى في معظم الحاالت ال ب

  .سؤال للحصول على إجابة
ئلتك واضحة   ر   . لتكن أس ا       . أنت صاحب التقري د أن تعرفه ياء محددة تري ب، أش ة ، في الغال . وثم

ة . وعليك أن تسعى لمعرفتها اجمع المعلومات   . أنت منتدب من قبل المستمع للحصول على اإلجاب
ا تمع ان يعرفه د المس ي يري م . الت ة وفه ا وراء القشرة الخارجي ى م ل إل ي التغلغ تمع ف اعد المس س

  . قة الخبرحقي
  ساعد الضيف على أن يبدو طبيعيا ٧:٩

تم  ي ي ة الت اء المقابل ى الشاشة في أثن ا عل دو طبيعي ى أن يب اعد الضيف عل من مسؤولياتك أن تس
تباك في الشارع         . اإلعداد لها مسبقا ر طبيعي، ففي وسط اش هذا طبعا ما لم يكن الوضع نفسه غي

  . يعيامن الطبيعي أال يبدو الشخص الذي تستضيفه طب
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ا   ( هذه القاعدة  دو طبيعي تم الترتيب        ) مساعدة الضيف على أن يب ة التي ي ى المقابل ق فقط عل تنطب
  . لها، والتي يكون الهدف منها الحصول على المعلومة، ال على جّو الحدث

ديلها، وإذا اضطرب      ه لتع ن تنبيه ؤول ع ت المس ثال فأن ة م ة معطف الضيف مقلوب ت قب إذا آان
  . لى نحو الفت فمن اإلنصاف أن تنبهها قبل التصويرماآياج ضيفتك ع

ة وعليك أن            ة التلفزيوني ى جو المقابل ودا عل د ال يكون في الغالب متع السبب في ذلك أن ضيفك ق
  . تجنبه الحرج

ل       ة ، ب ألق بوضع المساحيق المختلف ليس الهدف من وراء هذه النصيحة أن تساعد ضيفك على الت
ة    ب( على الظهور بمظهر الئق  ق منحرف ى  ). دون بقايا السبانخ بين األسنان ، وبدون ربطة عن عل

ه بشكل صارخ         ره إذا قمت بتنبيه ى مظه اه ال يكن  : أنك قد تجعل الضيف شديد الحساسية واالنتب ل
ى الشاشة      أسلوبك هينا سمحا وعرضيا، لكن احرص على ان تحقق ما تريد من ظهور ضيفك عل

  . بمظهر الئق
لمطاف هو أن تريح ضيفك حتى يجيب عن أسئلتك دون أن يشعر بالقلق على وما تريده في نهاية ا

  . مظهره
ل   . من ناحية أخرى فإن وجود عنصر غريب في مظهر الضيف يشتت ذهن المشاهد عليك أن تزي

ا      ه جزء منه ى آان يد آينشتين      ( العنصر الغريب إال إذا آان مالزما للشخصية حت ا س اج ي هل تحت
ا هو   )التصوير ؟ مشطا لتسريح شعرك قبل  ، وآذلك فقد تختار أن تلتقط بعين الكاميرا الوضع آم

ق أو تحطم طائرة     ( في حاالت محددة  ر حري قد ال تحب أن تنبه ضيفك إلى مظهره في تغطية خب
  ) .، وقد ال تتوقع من جندي في وسط الميدان أن يكون حليقا ومهندما 

  تجنب الحرآات التي تشتت انتباه المشاهد  ٧:١٠
  . حرص على أن ال يقوم ضيفك، دون قصد، بحرآات تشتت االنتباها

  :عليك بطريقة ذآية وبلطف جم أن تحول دون أن يقوم الضيف بـ 
  هّز رأسه بانتظام،  -
  االنحناء بعض الشيء على نحو غير طبيعي لكي يتوجه بكالمه الى الميكروفون،  -
  مضغ اللبان أثناء التحدث،    -
  موع، التحدث بصوت غير مس   -
  اإلشاحة بوجهه بعيدا عن الكاميرا،  -
  .           استخدام ألفاظ ال يمكن بثها  -

ذا من األفضل عدم         ل الوضع الطبيعي، ل من خالل الحفاظ على هذه األمور فإنك إنما تقوم بتجمي
في حال   : ولكن . هدفك هو نقل الصورة الحقيقية لألشياء. المبالغة في تصحيح األوضاع المنحرفة

ت ارح      اس ك أن تص إن علي ت، ف ا أن دة ال تعرفه ة، أو مصطلحات معق ارات نابي خدام الضيف لعب
  . الضيف بأنه ال يمكنك بث هذه العبارات

د     ر، فق ب الخب ى إيضاح ل اعد عل ا يس ة أو المصطلحات عنصرا مهم ارات النابي ت العب وإذا آان
م للتص  . تختار أن تسجل هذه العبارات ارات التي ال    ولكن ال تنس أن الوقت المالئ دي لمشكلة العب

د أن                اج بع ة المونت يس في غرف ة ول دان وقت إجراء المقابل ا تكون في المي ث، هو بينم تصلح للب
  .يفوت األوان

  ساعد الضيف إذا تلعثم ٧:١١ 
ة، شرط أال      ادة اإلجاب إذا تلعثم الضيف بشكل سيء في إجابة تريد استخدامها فافتح له المجال إلع

  . ى التقريريؤثر ذلك على مغز
ة في نفس         . عليك هنا أن تحكم على األمر بنفسك ياء دفين ه يكشف عن أش فإذا آان التلعثم بحد ذات

اميرا، وال يكون   . الضيف فهو مفيد ولكن بعض الضيوف يكونون متوترين أو شاعرين بوجود الك
الخبر أو الموضوع ة ب ذا عالق وقفهم ه ا . لم ل فم ذا القبي ثم من ه ان سبب التلع ك إال  أن إذا آ علي

  . تتوقف وتعيد طرح السؤال
  وجه السؤال الى شخص بعينه: مقابلة أآثر من شخص  ٧:١٢



 )www.al-raeed.net/training(موقع مرآز الرائد للتدريب والتطوير اإلعالمي : المصدر

في المقابلة، التي جرى الترتيب لتسجيلها، من األسهل أن تكون المقابلة مع شخص واحد في آل      
ولكنك قد تكون في عجلة أمرك فتقابل شخصين معا ، أو قد تريد أن تبين موقف شخص من   . مرة

  . آالم اآلخر ألهمية ذلك لتقريرك
ه       ة إلي اميرا موجه عندما تقابل شخصا واحدا فإنك ترآز آل انتباهك على هذا الشخص وتكون الك

  . مستمرة بين األول والثاني)    Pan(    دون االضطرار إلى حرآة بان 
ى اآلخر،         ال من واحد إل د االنتق ولكن إذا اضطررت لمقابلة شخصين فأعط المصور فرصة، عن

  .  Focusلكي يرآز العدسة 
ات    وفر إمكاني في مقابلة لضيفين أو أآثر من المفيد أخذ لقطات ألحد الضيوف وهو يصغي، فهذا ي

  . الكت أواي في عملية المونتاج
  "ون ؟ هل ترغب في الظهور على التلفزي" ٧:١٣

ى تسجيل آراء             ان، أو إل ابالت مع شهود عي ى إجراء مق اج إل ر ساخن تحت عند قيامك بتغطية خب
ائال      . الناس العاديين الذين يمشون في الشارع ه ق د مقابلت ذي تري ى الشخص ال : " إياك أن تتوجه إل
  "             هل ترغب في الظهور على التلفزيون؟ 

ر من مغزى      ة         أن . هذا سؤال يحمل أآث التفكير في حقيق دأ ب ي أن يب د من الشخص المعن ت ال تري
ذا الشخص ،       . موقفه من مسألة الظهور على التلفزيون ل المساعدة من ه ما تريده أنت إنما هو ني

ى          . فأنت تسعى لمعرفة ما حدث  ى األرجح  سيتحدث إل و، عل إذا طلبت من شخص المساعدة فه
  إلى مساعدتك، هل يمكنك أن تخبرني ما الذي حدث ؟  أحتاج: قل له. الكاميرا مقدما لك المساعدة
ا أن صورته   . أنت بهذا ال تتغرر بالناس فعندما يتم تسليط الكاميرا على الشخص فهو سيعرف يقين
إن   : ولكن إذا وجهت السؤال. قد تظهر على التلفزيون ون ؟  ف هل ترغب في ان تظهر على التلفزي

  . بيات المسألةالضيف سيبدأ في التفكير بإيجابيات وسل
  . تجنب توجيه السؤال بتلك الصيغة

  قل للضيف في المقابلة الحية أن يثبت في مكانه ٧:١٤
وعز أنت          ى أن ت ه إل ه أن يثبت في مكان أن علي عندما تريد إجراء مقابلة حية أبلغ الضيف مقدما ب

  . إليه بالذهاب بعد انتهاء المقابلة تماما
ان عقب         أحيانا يأخذ الضيف بتحرير نفسه من اد عن المك ه وباالبتع ون المشبوك بمعطف الميكروف

  .تقديمه اإلجابة األخيرة
  . اطلب من الضيف قبل بدء المقابلة أن يبقى في مكانه حتى تخبره بأن في مقدوره االنصراف

  تحدث إلى الناس في بيئتهم الطبيعية  ٧:١٥
إن تصوير    ما لم يكن هناك سبب فني، آاإلضاءة أو الميكروفونات أو السعي لتجنب الضوضاء، ف

انيكي       . المقابلة في البيئة الطبيعية للضيف أمر محبذ دائما ة مع ميك الوضع الطبيعي إلجراء مقابل
اء مسحه األرض، ومع موظف األرشيف          هو أثناء قيامه بإصالح سيارة، ومع عامل تنظيف أثن

  . أثناء ترتيبه الملفات
في وسع المصور أن    . آما يكون الضيف مرتاحا أآثرالصور في هذه الحالة تكون أمتع وأجمل،  

ة   ا المصور أن    . يعرف مسبقا إذا آان هناك ما يمنع من إجراء المقابلة في البيئة الطبيعي عليك أيه
  .تجاهر بوجهة نظرك بشكل حاسم قبل التورط في معضالت تقنية

  مقابالت في البث الحي  ٧:١٦
ريح ضيفك   ي ت ة، لك ة الحي ي المقابل ت، ف ادة وق ي الع دك ف ون عن يكن اتصالك بالضيف . ال يك ل

  . مباشرا حتى يبدأ بالنظر إليك ال إلى الكاميرا
ين     ا أن يسرفوا في الحديث أو أن       . آقاعدة بسيطة حدد نفسك بسؤالين اثن اديون إم األشخاص الع

ة، ولكن عليك أن     اعتمد على إحساسك ال. يجيبوا بكلمات مقتضبة جدا شخصي بصدد طول المقابل
  . تصغي إلى ما يقال جيدا حتى تتأآد من أن الضيف يقدم معلومات تهم المشاهد
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، ثم يتم حصرها    two-shotالمراسل والضيف : في العادة يبدأ المصور بلقطة تضم الشخصين 
تكلم فقط      أطير ا     . إلى أن تصبح لقطة لوجه الم تم ت ة أن ي لمراسل وضيفه بحيث    ويجب في البداي

  . يكون وجه الضيف باتجاه الكاميرا عند بداية المقابلة
يح للمصور       ذا يت ة، فه ل للمقابل ول المحتم أن الط لفا بش ل والمصور س اور المراس يجب أن يتش

  . العودة إلى لقطة الشخصين عند ختام المقابلة
  ايا الدقيقة، بعض القض) الفريم(اللقطات ومكونات الصورة : تكنيك التصوير ٨:٠

  . إنها أداة لرواية القصة اإلخبارية. الكاميرا ليست صندوقا أسود يسجل الصور واألصوات
  ماساتشوستس –بوسطن  – WCVBتلفزيون / جون بريماك، آبير المصورين

  رواية القصة الخبرية ٨:١
ولكن  . بإمكان أي شخص أن يتعلم بسرعة آيف يصوب آاميرا بسيطة ليسجل الصورة والصوت  
  . استخدام الكاميرا لرواية قصة خبرية يتطلب تفكيرا وتدبرا وتحضيرا وإتقانا للتكنيك ومثابرة

اج             ة في عمل المراسل، وعن اإلنت اط دقيق دثنا عن نق داني تح دليل المي في القسم األول من هذا ال
  . وفي هذا القسم نتناول بعض النقاط الدقيقة فيما يتعلق بالتصوير.  الميداني
  . رير هو التقاط الصور واألصوات التي تجعل المشاهد يشعر وآأنه حضر الحدث بنفسههدف التق

ان موجودا      : على أن المصور الممتاز يصنع أآثر من ذلك ذي صادف أن آ إنه يجعل المشاهد، ال
  . فعال في مكان الحدث، يرى في التقرير أشياء غابت عنه ولم يالحظها على أرض الواقع

  أهداف المصور  ٨:٢ 
  . المصور هو عين المشاهد وأذنه

روي القصة         اميرا لي ا بالك ات األساسية للحدث، ويلتقطه يجب على المصور أن يبحث عن المكون
  . الخبرية

ا   يجب أن يندمج المصور في الحدث بأن يسمع ويرقب ما يجري، حتى يستطيع تحديد أو تخمين م
  . تمكن من تسجيله بالكاميراسيحدث الحقا، فال بد من استباق الحدث غير العادي لكي ن

تقط العناصر   م مغزى الحدث بحيث يل ى فه ع المراسل يجب أن يسعى المصور إل اون م وبالتع
  . الرئيسية التي تمكنه من رسم اللوحة الكاملة

  المصور اإليجابي  ٨:٣
لبي أوال  اط الصور . لنتحدث عن المصور الس اميرا اللتق تعمل الك ه  شخص يعرف آيف يس إن

  " ماذا تريدني أن أصنع ؟ : " وموقفه هو . تواألصوا
ه           ق ب ادرة في الجانب المتعل ام المب و يأخذ زم ه   . أما المصور ذو الموقف اإليجابي فه ولسان حال

  " آيف يمكننا أن نجعل هذا التقرير رائعا؟ : " يقول 
ة ص         ى هيئ وم بترآيب األحداث عل ه أن يق ور لكي يتمكن المصور من أن يكون إيجابيا يجب علي

ة           ام بعملي ى القي ى اخذ اللقطات وإل ادرا إل في ذهنه أثناء وقوعها، مستبقا ما يقع من تفاصيل، ومب
  . قص صور ذهنية بينما هو يقوم بالتصوير

  . وال شك في أن المصور اإليجابي يخدم المشاهد أآثر، وهو، أيضا، يستمتع بعمله
  لغة الكاميرا ٨:٤

دها ا قواع ة له وني لغ ل  . التصوير التلفزي م مث اج صعبة الفه ة التصوير والمونت ارير الهزيل والتق
  . النص المكتوب بلغة سقيمة بقلم شخص أجنبي ال يجيد اللغة

إن     عندما يرى المشاهدون تقريرا صوره مهزوزة، وفريماته سيئة الترآيب، ومونتاجه عشوائي ف
  . لكثيرةعليهم أن يبذلوا جهدا لتفسير ما يرون، ولتخليص التقرير من األغالط ا

ر السيء      ى التقري ار من     . ومعظم المشاهدين ال يصبرون عل اهدة األخب ى مش ودون عل م متع وه
ون دوالر ، تصويرا       ها نصف ملي ي تصوير بعض ق ف ات أنف ا دعاي ريهم أيض ون ي از تلفزي جه
ي     ب ف د يتعاق دعايات ق ك ال ي تل وود، وف ي هولي الم ف ه مصورو األف ير علي ا يس ر م يضاهي آخ

  .ية سبعة وعشرون مشهدا مختلفاالثالثين ثان
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ا من وزن  افس أفالم ك تن اهد" حرب النجوم " إن اه المش تئثار بانتب ة . لالس تعلم لغ ك أن ت ذا علي ل
  . التصوير وأن تتبع قواعدها

ديو آليب        راه المرء من في ا ي من جهة أخرى ال تقع في وهم أن أخبار التلفزيون يمكن أن تشابه م
  .   MTVفي قنوات مثل  

ة    في  اجيء والسرعات المختلف الفيديو آليب الغنائي يتم استعمال لقطات البان السريعة والزوم المف
ديو       . في سبيل تصوير االنفعاالت واالنطباعات دور المشاهدين أن يستوعبوا تفاصيل الفي وفي مق
رة واحد      . آليب بعد حين ألنهم يشاهدونه عدة مرات رك م رى تقري تهد ي إن المش ة أما بالنسبة لك ف

  . وعدم تمكنه من فهم الخبر من المرة األولى برهان على إخفاقك في ذلك التقرير
  تقريرك يحتاج الى بداية ووسط ونهاية  ٨:٥

  . عليك أوال أن تجتذب انتباه المشاهد
ار وسط     . قّلما يشاهد المرء أخبار التلفزيون في غرفة مغلقة يسودها الهدوء اس يشاهدون األخب الن

اة ال  ة الجلوس أو المطبخ     ضوضاء الحي ة، في غرف ة واضحة      . يومي رك بداي يجب أن يكون لتقري
  .وحيوية وجذابة لكي تشد الجمهور

ى نحو منطقي              دا وعل ر من مشاهد مترابطة جي اء التقري تم بن ك يجب أن ي د ذل من أفضل   . ثم بع
اط سالسل مترابطة     لة التي يجب أّال ين   ).   Sequences( الطرق في التصوير التق اها  والسلس س

وز أب  ( أي مصور تتكون من لقطة واسعة ثم لقطة متوسطة ثم لقطة قريبة  ة عكسية   )آل ، وزاوي
Reverse Angle         ا أي أنك تعكس ا تمام ة له ى اللقطة المواجه ال من لقطة إل تم االنتق حيث ي

  .وإذا شّكلت هذه السالسل، يكون سهال عليك في العادة أن تروي قصتك. درجة ١٨٠االتجاه بـ 
مكن للقطة الزاوية العكسية أن تكون أيضا لقطة رّد فعل، فأنت تظهر رّد فعل الناس على حدث  وي

  .لقطة الفعل، ثم رّد الفعل: معّين في سياق التقرير؛ واللقطة المعهودة هنا مزدوجة
  المصّور بوصفه صحفيا  ٨:٦

  .لكاميرامصور األخبار التلفزيونية هو أيضا صحافي، وليس مجرد عامل مهمته تشغيل ا
نهم إال          ون أعي ون وال يفتح ور يتململ ان الحض ال، وآ ا مم ان اجتماع وع آ رض أن الموض لنفت

ا   . بصعوبة، فإن التقاط صورة لشخص يتثاءب تمثل لقطة رّد فعل مناسبة اع حيوي وإذا آان االجتم
تقط  عليك أن . فإن لقطة آلوز أب لوجه معّبر أو ليدين تتحرآان بعصبية تساهم في رواية القصة تل

  .ما يناسب الموقف
ر عن        اؤب في تقري أنت بحاجة إلى اللقطة التي تعبر عن الموقف بإنصاف، لذا فاستخدام لقطة تث

  .مؤتمر حيوي استخدام غير موفق
أ    ى تتهي عليك أن تكون منخرطا في الموضوع وأن تجتهد لفهم ما يحدث، وأن تستبق ما يحدث حت

  .له
ة  ر بدق ك أن تتخي ل . علي يء   وال تحم ل ش ا آ ا ملتقط دور به ك وت ى آتف اميرا عل م . الك ت ال تل أن

ر بعض األشخاص األساسيين     . الصور من على الرصيف، أنت تصور بناء على فهم للحدث  اخت
  .في الحدث، وحاول أن تمثل جوهره باستخدام هذه الشخصيات األساسية

  .نفسهعليك أن تتشاور مع المراسل حتى تضمن أنكما آالآما تريان الشيء 
ى فوضى في ذهن المشاهد       ؤدي إل . هدفك هو أن تتجنب رآام المشاهد التي ال معنى لها، والتي ت

  .أنت تحتاج إلى اللقطات التي تصور جوهر الحدث
  ) مكونات الفريم ( الترآيب   ٨:٧

ل لكي               اميرا ب يس لتصويب الك ا ل اميرا التي ينظر من خالله ى المصور أن يستخدم عين الك عل
رى  ر وي الث     . ينظ دة األث ور قاع درك المص ب أن ي املة أو  (  Rule-of-thirdsيج ة الش اللقط

ه  ) اللقطة القريبة  –اللقطة المتوسطة  –الواسعة  ، وأن يتأآد من أن لقطاته تضم المشهد الذي أمام
ه ريم   . آل ل ف ي آ ب ، ف ن       Frameيج د م ب جي ود ترآي مان وج ى ض ور إل عى المص ، أن يس

  .عناصر الصورة
  يك الميكروفون تكن ٨:٨
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تخدام      ب اس ا يج ده، آم ون بي ك الميكروف جلة أن يمس ة المس ي المقابل ل ف ى المراس ب عل يج
ق     ون المعل ك.  ) Clip/Nick Mic( الميكروف ن ذل ن للضيف أن . إذا أمك ة يمك ذه الطريق به

ه ع     يمن بأجهزت ى أن يه ى  يستريح نفسيا وأن ينسى وجود الميكروفون، آما ال يحتاج المراسل إل ل
را     . الضيف وهذا يمنح المصور مجاال أفضل للرؤية، ويجعله يتخلص من آتف المراسل التي آثي

  .أثناء المقابالت" فريماته"ما تتسلل إلى 
  تجنب الزوم والبان ٨:٩

ه      ّر من ك بشكل ال مف اه المستمع عن      . ال تستخدم الزوم إال عندما تتطلب اللقطة ذل د انتب زوم يبع ال
  .باه لنفسهالحدث ويستدعي االنت

ة           وز أب في النهاي ة، والكل زوم هو اللقطة الواسعة في البداي العكس (أهم جزء من ال عليك  ). أو ب
ة          ا مهم ة بينهم ت العالق ه إال إذا آان تخلص من ه وال زوم ونهايت ة ال ين بداي ا ب ر فيم ص المنظ بق

  .لتقريرك
د من استخدام لقطة      . Panوينصح أيضا بتجنب الـ    ان ال ب ان ( وإذا آ ة من     )  ب دأ بلقطة ثابت فلتب

  .زاوية جيدة ،  ولتنته بلقطة ثابتة أخرى من زاوية جيدة أيضا
  احذر وهج الشمس  ٨:١٠

ة تكون إضاءتها       ر خلفي عندما تصور مقابلة في ضوء الشمس ليكن وجه الضيف في الظل، واخت
  .واعلم أن الظالل الكثيفة تجعل الوجه معتما. مماثلة للوجه

دو،  . من المراسل، خلع نظارات الشمس أثناء التصويراطلب من الضيف، و وإال فإن األعين لن تب
  .وهي في العادة تبّين الكثير عن شخصية الضيف

  آن في المقدمة ٨:١١
تقط   ى أن تل احرص عل بة مسرح، ف ى خش ام عل االت تق ؤتمرات صحفية أو احتف دما تصور م عن

  .صورك من مكان مواجه، وأن تلتزم بنفس الزاوية
  حافظ على سياق الحدث ٨:١٢

اس           وع الحدث، حين يكون الن اء وق وع رّد الفعل أثن صّور لقطات عامة ولقطات آت أواي من ن
ري     ا يج ل لم رد فع ال بالتصرف آ ون فع ة     . ( يقوم ى آتاب ادر ال ر يب ه ، ىخ ز راس شخص يه

  ) .  الخ .. مالحظة تهمه
  لقطات الكلوز أب تروي الحدث ٨:١٣

ر   التقط عددا من لقطات الكل  دة لكل تقري ر وتعطي      . وز أب الجي أثير آبي وز أب ذات ت لقطات الكل
  .قصتك شخصية وتجعلها محددة األبعاد

  اللقطات اإلجمالية  ٨:١٤
  .أخيرا ابحث عن لقطة تلخص الحدث

د تكتفي بلقطة     بعض األحداث تتحدى أي محاولة بسيطة لتفسيرها عن طريق لقطة واحدة، وهنا ق
  . لقوي يحكي القصة بطريقة بالغة التأثيرولكن الكلوز أب ا. واسعة

ذا المجال    ا    (واللقطة الكالسيكية في ه يها مكروه ة متسخة     ) والتي أصبحت آليش هي صورة دمي
ذي شّب في المبنى     رأت،      . متفحمة األطراف من أثر الحريق ال را واهت ذه اللقطة استخدمت آثي ه

روي ال   ل ت ال   ولكن المقصود هو أن لقطة آلوز أب من هذا القبي وعليك أن تبحث   . قصة بشكل فع
  .عن أمثال هذه اللقطات

  نقل الواقع آما هو ٩:٠
ة   … " ز للحقيق ي إال رم ا ه إن الصورة م ة ف ي الكلم ا ف ت الصحافة  . آم و إن آان يس ه م ل المه

  ."المصورة تعرض الوقائع، المهم هو أن يتم عكس الحقائق بأمانة آما تتمثل في ضمير المراسل
  ائقيات في التلفزيون األميريكيوليم بلوم، الوث. أ

ة       ة العاري يد الحقيق ون تتص اميرا التلفزي أن آ اذج ب ة رأي س ورين   . ثم لين والمص ن المراس ولك
  .التلفزيونيين المحترفين يعرفون أن األمر ليس آذلك
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ر            ع في خب ز أن يقتنص الواق ر مدرب وسيء التجهي وني غي لن يستطيع مراسل أو مصور تلفزي
اميرا، ت ين بالك ه   مع ر بقلم ة األم درب أن يصف حقيق ر الم تطيع الصحافي غي ا ال يس ا مثلم . مام

  .الكاميرا ال تروي الحقيقة بالضرورة، وال حتى في اللقطات الحية
ا     وني      . الكاميرا تسجل فقط األشياء التي يصوبها المصور نحوه ر تلفزي وفي خضم تحضير تقري
  .فقط يضع المراسل من الحقائق في التقرير ما استطاع جمعه

ام في آل            ى إصدار األحك درتك عل دريبك وخبرتك وق دان لباقتك وت عليك أن تأخذ معك إلى المي
  .مرة تقوم فيها بتصوير تقرير

عليك أن تراقب األحداث في الميدان ثم بعد ذلك عليك أن تحكم بنفسك على أهميتها قبل أن تصدر  
  .تمثيال تلفزيونيا لما حدث يتسم بالتوازن والصدق

  .الكاميرا ال تفعل ذلك بالنيابة عنهما. روي القصة هو المراسل والمصورالذي ي
  
  
  
 


