مقدمة
استأثرت ثقافة الخطاب البصري ،واتساع رقعة الرؤية وازدياد حاجة اإلنساف المعاصر إلى التسمية

والتعييف باىتماـ العديد مف النقاد والباحثيف ،وقد كاف لإلعالمييف حظيمالوافر مف ىذا النقاش مف خالؿ
طرح إشكاليات جادة تتعمؽ بكيفيات لوذ المسموع بالمرئي ودالالت البعد التشكيمي وجماليات استرفاد

البصري.

وقد بدأت بواكير اإلرىاص بيذا الحس البصري الفني ،في الثمانينات مف القرف الماضي ،حينما راجت

الساحة اإلعالمية بالعديد مف القنوات ،التي تفننت في تقديـ مضاميف ومواضيع تنافسية متباينة ،األمر

الذي جعؿ المحتوى وحده ال يفي بالغرض ،وىو ما استمزـ وجوبا ضرورة االىتماـ بالشكؿ وبفنيات

العرض في إطار ما يتفؽ عميو بالتمبيس التمفزيوني .L’Habillage Télévisuel

وقد تطور االىتماـ بالتمبيس التمفزيوني إلى درجة إنشاء شركات ومدارس متخصصة في ىذا المجاؿ،

وىو الجانب الذي تنافست فيو الدوؿ األوروبية بغية الفوز بالتميز والتفرد اإلعالمي.

ومف يتممى تصميـ ديكورات ىذه التمفزيونات بإمكانو أف يرى آثار ىذا التمبيس في خمؽ اليوية البصرية

ليذه القنوات وفي تمثؿ حاالت الخرؽ المستمر لمنمطية والجمود وخروج مستمر عف االعتياد وانفتاح دائـ

عمى الجديد – الفني والتكنولوجي – باختصار حاالت متواصمة مف تجريب ال ينتيي في عالـ الفف.

عمى ىذا النحو ،يكتسي التمبيس التمفزيوني أىمية قصوى فيو مبحث أكاديمي وفني متميز ،وىو مؤشر
واضح عمى تنامي التذوؽ الجمالي وعالمة عمى مزاوجة العالمة المغوية بغيرىا مف عناصر الطرح

العالماتي المعاصر ،فما ىو التمبيس التمفزيوني؟ ماىي عناصره ،شروطو التقنية والحداثية ،واقعو في

التمفزيوف الجزائري؟

- 1التلبيس التلفزيوني :المفهـــوم والمجال
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ألف المادة التمفزيونية مادة تشكيمية ،سينمائية وشفاىية في آف واحد ،كاف التمبيس ركنا أساسيا في

معالجة وتثميف محتواىا البصري ( ،)1مف ىنا نستشؼ أف التمبيس ىو ببساطة تغيير سمس جميؿ لحدود

التمفزيوف

()2

وىو فضال عمى ذلؾ تفعيؿ مبدع لنواميس وقوانيف الفف التشكيمي ،كالمنظور والتكويف

والتبايف ...إنو سعي دؤوب لالرتقاء بالشكؿ إلى مستوى التشكيؿ ( ،)3الذي يعد نتاج سيرورة حسية معدلة
لمناطؽ تساوي التحفيز.

إف الحديث عف التحفيز يعني الحديث عف القدرة عمى خمؽ حالة مف التمازج الشامؿ بيف المدخالت

النصية والبصرية والتوافؽ بيف المحتوى والشكؿ واالنسجاـ بيف الموضوع وطريقة العرض ،وىي المتطمبات
التي تجعؿ التمبيس ينضوي تحت فئة الفنوف المتمازجة أو المتماىية ببعضيا البعض (.)4

وقد لخص اإلعالمي إيتيانروبيال Etienne Robielالظروؼ التي أدت إلى ظيور التمبيس بربطيا

بالنقمة النوعية التي عرفيا التمفزيوف والتي لقب عمى إثرىا بالتمفزيوف الجديد  Paléo Télévisionوكاف ذلؾ
نتيجة النجاح الباىر لشبكة  ORTFالتي تركت تغيي ار كبي ار في استراتيجيات االتصاؿ بشكؿ يتوافؽ مع
ظيور العناصر األولى لمتمبيس عمى قناتي

 TF1و  FRANCE 2ومف أىـ التقنيات المستعممة آنذاؾ

الفواصؿ القصيرة والصور الظرفية التي ّأرخت ألولى بوادر التمبيس (.)5
بيذا البعد التأصيمي ،عرؼ التمبيس تطورات واضحة إذ أصبح يطمؽ عمى جميع المكونات المصممة
في الوثيقة الغرافيكيةبما في ذلؾ جنيريؾ اإلشيار ،جنيريؾ األحواؿ الجوية ،وطريقة تقديـ المواعيد ...وكؿ

ما يندرج في إطار جنريؾ االفتتاح

 ،l’Habillage des génériques d’ouvertureباإلضافة إلى جنريؾ

شريط العناويف ،وطريقة تقديـ أسماء الضيوؼ في الحصص والبرامج

–،l’Habillage de Sous Titrage

وكذا أساليب تصميـ رموز المؤسسات  Habillage des Logosوطرؽ عرضيا.

ويعد تمبيس الديكورات  Habillage des décorsمف بيف أىـ أنواع التمبيس التمفزيوني ،فيو الواجية

الفنية الكبرى التي تحتضف أغمب المواد والحصص اإلعالمية ،ثقافية كانت أو سياسية ،اجتماعية أو حتى
دينية(.)6

وعمى الرغـ مف أف استخداـ كممة ديكور في أحاديثنا العامة تعني عادة التجميؿ أو الزخرفة وتثير في

الذىف بعض الصور الجمالية التي ترتب بيا البيوت أو المحالت أو المعارض إال أف استخداـ ىذه الكممة
عند الحديث عف الديكور التمفزيوني يعني أشياء أخرى وأبعد مف التجميؿ والزخرفة وجعؿ المناظر ،فيي

قد تكوف بالفعؿ وقد تكوف عمى العكس مف ذلؾ تماما بحيث تدعو إلى الشعور بالخواء (.)7

وعمى ىذا النحو يمكف القوؿ بأف كممة ديكور تتضمف كؿ ما يمكف أف يشاىد في الصورة التمفزيونية

مف مناظر وأثاث وخمفيات ،وفضاءات فارغة ( ،)8وىو بذلؾ األسموب الفني الذي يستخدـ في تقديـ المنتوج
()9

اإلعالمي

وىو يختمؼ باختالؼ مكاف التصوير ذاتو ،فقد يكوف طبيعيا إذا ما استخدمت الطبيعة

كخمفية فنية لعرض المادة اإلعالمية (التصوير في الحقوؿ ،الجباؿ ،شاطئ البحر )...كما يمكف أف يكوف

مبنيا أو مصطنعا  Décor Facticeفي حالة إعادة إنشاء المكاف .)10(Reconstitution de lieu
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وغني عف البياف أف عممية إعادة بناء المكاف ال تعني تزييف أو تجميؿ خمفية البرامج وتوظيؼ

الزخارؼ فحسب وانما ىي تصميـ بصري يالزـ الوظيفة التعبيرية النوعية المحددة داخؿ الفراغ باستخداـ
مجموعة العناصر المرئية الموحدة والتي تتعمؽ بفنيات اإلضاءة ،األلواف ،المناظر الخمفية ،األثاث،

األكسسوارات ،إلى جانب الخامات المستخدمة التي تدعـ مضموف النص .وتتضامف مف اجؿ إضفاء الجو

المالئـ لممادة اإلعالمية(.)11

ونظ ار ليذه األىمية التي يكتسييا تصميـ الديكور ،توكؿ ميمة إعداده لمبدعيف متخصصيف بعضيـ

أحرار يعرفوف بػ  Free Lanceوالبعض اآلخر متخصص في ىندسة المشاريع أو  Roughmenكما يمكف
أف يتولى تصميـ الديكور تقنيوف أو ميندسوف في األنفوغرافيا  Infographieأو الرسـ التخطيطي كما ىو

الشأف بالنسبة لمجزائر.

وميما يكف اختصاص أو توجو ىؤالء المصمميف فيـ يتفقوف جميعا في نقطة واحدة ،وىي أف التمبيس

التمفزيوني عمى اختالؼ مجاالتو ميمة دقيقة ،تتطمب الكثير مف الخبرة واالحترافية والميارة لبموغ مستوى

اإلخراج المرئي  Réalisation Visuelleالفكرة المادة اإلعالمية ( ،)12وىي ما يعرؼ أيضا بالتنفيذ المسجؿ
 L’Exécution Enregistréلمبرنامج.

وتحقيقا ليذا المسعى يمح عمماء االتصاؿ عمى إلزامية إخضاع التمبيس التمفزيوني لمجموعة مف

الشروط والضوابط.

- 2المتطلبات الفنية والحداثية للتلبيس التلفزيوني:
يروـ التمبيس التمفزيوني خمؽ األجواء المناسبة لمحالة الدرامية لممشيد التمفزيوني ،وعمى ىذا األساس،

فيو يتطمب تكوينا خاصا عالوة عمى الكثير مف الجيد الفكري والتخيمي وسعة األفؽ االبتكاري

()13

بموغ المقتضيات الجمالية والحداثية ليذا الفف والتي أوجزىا الخبراء في:

لغاية

أ -المتطلبات الفنية للتلبيس:

يقتضي التمبيس التمفزيوني مف الناحية الفنية مجموعة مف الضوابط أىميا:
 - 1أف يكوف بسيطا في شكمو ومتوازنا في توزيع عناصره.

- 2أف يكوف عميقا في داللتو وقوي بما يحدثو مف إنطباع في نفس مف يراه.
- 3أف يكوف متوافقا والمادة اإلعالمية المعروضة.

- 4أف تتناسب أشكاؿ وتصاميـ التمبيس مع زمف وقوع األحداث ومكانيا.

- 5أف تتميز ألوانو باأللفة وأف تتناسب مع مكونات الصورة المختمفة وأف تعبر عف الجو النفسي

لمبرنامج وأحداثو(.)14

- 6أف تتناسب مع مساحة األستوديو والزمف المحدد إلنتاج البرامج.
- 7أف يخضع التمبيس لضوابط الميثاؽ البياني  Charte Graphiqueلتنظيـ الشاشة ،أيف تكوف الوحدة
ىي الشكؿ والشبكة ىي منظومة مرجعيةػ تثبت بمقتضاىا الحدود الفيزيائية لتنقالت المواضيع (.)15
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- 8أف يكوف المكوف الصوتي متفقا والنمط البصري المنتقى األمر الذي يستدعي ضرورة االعتماد عمى
متخصصيف في فنيات الصوت واإلدراؾ الحسي السمعي (.)16

- 9أف توظؼ الموسيقى في التمبيس التمفزيوني بحيث تغطي كؿ المجاالت الداللية لممضموف اإلعالمي
والتي يحددىا الخبراء في ثالث صيغ أساسية وىي:

أ -الموسيقى الغالؼ :La musique Enveloppe

وىو النوع الذي يستند إلى اإلثارة العاطفية وال يشترط فيو أف يكوف معب ار عف فحوى البرنامج أو الحصة

اإلعالمية.

ب -الموسيقى الرسالة :La musique message

خالفا لمنوع السابؽ ،يشترط في ىذه الموسيقى توفرىا عمى خاصية الترابط المتبادؿ

 Interdépendanceبينيا وبيف موضوع المادة اإلعالمية ،وىذا يقتضي بدوره ضرورة تمثيؿ المحتوى

بالمعادلة  ،Illustrer par équivalenceوىي الموسيقى التصويرية المالئمة لشارات الحصص والبرامج،

جنريؾ الفواصؿ اإلشيارية وشريط اإلعالنات  ،Bande d’annoncesجنريؾ النشرات اإلخبارية ،ونشرات

األحواؿ الجوية ...وغيرىا.

ج  -الموسيقى اإلمضاء :La musique Signature
وىي تمؾ القطعة الموسيقية المميزة لرموز المؤسسات

اإلشيار(.)17

 Les Logosأو ذلؾ المحف الذي يختـ بو

- 10أف يستمد المميز اإليقوني  Icotypeداللتو وحالتو مف إيقونات تدلؿ عمى طبيعة المؤسسة أو
سياستيا االقتصادية ونشاطيا التجاري(.)18

ب -المتطلبات التقنية والحداثية للتلبيس التلفزيوني:

لـ يعد التمبيس التمفزيوني فنية جمالية فحسب ،بؿ منظور تقني يقيد مف الكثير مف الشروط التقنية

المتعمقة باإلضاءة ،مممس التمبيس وخاماتو ،النسبة والتناسب التقني ،وىو ما يفرض إلزامية التقيد بػ:

- 1توظيؼ اإلضاءة المنظومية التي تفيد في تأكيد القريب والبعيد واظيار العمؽ في المشيد التمفزيوني

وىي التقنية التي تعرؼ بػ "المنظور اليوائي" (.)19

 - 2اإليياـ بالبعد الثالث لألشياء ،وىي التقنية التي تتوخى خدمة داللة عمؽ الصورة.
 - 3استخداـ خامات ذات تحسس مممسي يواءـ القيـ الضوئية الموظفة (.)20

وألف الحداثة رديؼ لػ "االجتياد" فيما بعد الحداثة ،رديؼ قسري لجنوح صورة الواقع نحو ما بعد الثورة

الصناعية والتشابؾ مع الثورة المعموماتية ،خضع التمبيس التمفزيوني لمقتضيات المثاقفة البصرية الكونية

وأصبح محكوـ بمجموعة مف الشروط الحداثية المتعمقة أساسا بػ:

أ -استخداـ الكومبيوتر في إدماج العناصر الفنية لممشيد التمفزيوني وفي تحريؾ اإلنشاءات البصرية
لممنظر ،ىذه الحالة مف  ،Kleidoscopeكفيمة بخمؽ الجماليات في إطار الترابط البصري (.)21
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ب -توظيؼ تقنيات الفف السيبرنتيكي  L’Art Cybernétiqueفي تصميـ الديكور االفتراضي ،ويتـ ذلؾ
باستخداـ جياز الكمبيوتر في تحقيؽ الثالثية لألستوديو مجاؿ التصوير.

ج -إخضاع التمبيس التمفزيوني لمختمؼ التقنيات الجديدة التي تدمج الفنوف التشكيمية مع نظـ الصورة
الرقمية ،وىي التقنيات التي تعرؼ بػ "المزج الوسائطي"

 Mixed Mediaأو Photo Montage

()22

والتي

تفيد في إزالة الحواجز االزدواجية بيف معظـ المقوالت والظواىر كالمحسوس وغير المحسوس ،الطبيعي

والصناعي ،الواقعي والخيالي ،اإلبالغي والبالغي (.)23

- 3التلبيس التلفزيوني الجزائري الراهن والمأمول:

اقترنت أىمية التمبيس في التمفزيوف الجزائري بتعدد قنواتو ،الوضع الذي فرض ضرورة التنافس خاصة

في مجاؿ تعزيز اليوية البصرية  Identité Visuelleلكؿ قناة وعميو كاف الميثاؽ البياني لصناعة ىذا

التمبيس يتراوح بيف الدمج الكالسيكي لمعناصر األيقونية والتيبوغرافية كما ىو الشأف بالنسبة لمقناة الجزائرية

 ،Canal Algérieأو الجزائرية الثالثة ( A3الحظ الصورة)

أو اعتماد أسموب الشعار الذي يراد مف خاللو القوة في تثبيت الصورة

الشروؽ اإلخبارية وشعار "كف أوؿ مف يعمـ" (كما توضحو الصورة).
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()24

الطريقة التي اعتمدتيا قناة

أما وجو التغيير في شريط اإلعالنات فيو ذلؾ الذي اعتمدتو أغمبية قنوات التمفزيوف الجزائري ،والذي
يتـ بمقتضاه اإلعالف عف البرامج اآلتية أو الالحقة

()25

عما يميو مف مادة إعالمية.

حيث توظؼ أشرطة تتخمؿ نياية البرنامج لإلعالف

والحقيقة التي يجب اإلقرار بيا ىنا ،ىو أف ىناؾ اىتماـ متزايد بمجاؿ التمبيس التمفزيوني مف قبؿ

القنوات الوطنية ،غير أف ىذا االىتماـ لـ يتجسد بشكؿ واضح في مجاؿ تصميـ ديكورات الحصص،

حيث بقي االتجاه السائد ىو الديكور العادي الذي يقوـ عمى استغالؿ "البالتوه" إلنجاز مناظر بسيطة
تناسب وضعية البرنامج ،كما ىو الشأف بالنسبة لحصة "صباحيات" التي توجو لجميور واسع ،وتتضمف
فقرات متنوعة ،بعضيا قار كالحديث الديني ،األحواؿ الجوية ،الطبخ ،وبعضيا متغير (الحظ ديكور

الحصة).

وعمى الرغـ مف كوف األلفية الثالثة اقترنت باستخداـ التكنولوجيا وسحرىا في "تخميؽ" شتى الفنوف،

إال أف الديكور في التمفزيوف الجزائري لـ يستفيد مف جماليات

التناص البصري الموظؼ في التمفزيونات

األجنبية ،وىو ما جعمو بعيدا عف ذلؾ العالـ الكبير المعروؼ بػ "الميديا" الفائقة أو العميا

Hypermédia

التي تختصر جماليات التكنولوجيا االفتراضية وقدرتيا عمى توليد وانشاء صور "واقعية" عمى أساس
رياضي تحاكي الواقع و"تنمذجو"أو تطبعو وفقا لما يقتضيو المحتوى اإلعالمي.
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إف استعماؿ األستوديو االفتراضي يتطمب تعويض كؿ ديكور "البالتوه" الحقيقي بديكور يشمؿ تركيب

الصورة ،حيث تستقبؿ حركات الكامي ار عبر جياز الكمبيوتر ويقوـ بمعالجتيا بشكؿ صحيح يناسب مسافة

األستوديو وكأنو حقيقي

()26

»  « Hybrid Mcالفرنسي في تصميـ الديكور

وتعتبر تجربة المصمـ

االفتراضي ونصؼ االفتراضي ،مف التجارب الرائدة في فرنسا والدوؿ األجنبية األخرى ،حيث كاف لو

الفضؿ في تصميـ ديكورات برامج بثت في أكبر القنوات الفرنسية مثؿ قناة

و.)27(M6

 TF1و  France 2و France 3

لقد أدى التطور السريع في أساليب التشكيؿ السريع لمصورة المولدة عبر الكمبيوتر وانتشارىا إلى

اإلعالف عف الحضور الكمي لعممية غرس الصور والفضاءات البصرية في كؿ قنوات التمفزيوف

()28

وىي

الحقيقة التي تجعؿ التمفزيوف الجزائري أماـ تحدي تطوير أساليبو في مجاؿ التصميـ والتمبيس ،خاصة إذا
عممنا أف التمبيس التمفزيوني ليس ترفا بصريا أو إضافة جمالية ،وانما ىو مكوف داللي يضاىي في قيمتو

المحتوى اإلعالمي ،بؿ أنو المؤشر األوؿ عمى ىذا المحتوى.
خاتمة:

إننا نعيش اليوـ عصر "تخميؽ" الصورة والتفنف في تشكيؿ أبعادىا ،واذا كاف الحس المعرفي الغربي قد

تفطف إلى أىمية ىذا الديكور األيقوني الداللي ودوره في خمخمة الوعي وزحزحة المفاىيـ وتشكيؿ اآلراء
وعمؿ عمى تطبيؽ ىذه المخرجات اإلبستيمولوجية عمى الفنوف البصرية عامة وفنوف التمفزيوف خاصة،

فإف النقد العربي ال يزاؿ عمى ىامش ىذه األفكار ،األمر الذي انعكس عمى توظيؼ الصورة التمفزيونية

وعمى ميمتيا في كشؼ مساحات ميمة مف اىتمامات اإلنساف العربي المعاصر.

عمى ىذا النحو بقي التمفزيوف الجزائري رىيف االستخدامات التقميدية لمتمبيس ،ورغـ سعيو لمواكبة

الشروط الفنية والجمالية ليذا الفف ،فيو يعمؿ بمنأى عف المتطمبات الحداثية التي تستثمر في مقوالت
الفضاء السبيري الذي تتحكـ فيو تقنيات الكمبيوتر المذىمة وشبكة اإلنترنت والتكنولوجيا االفتراضية.
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