التصميم ودوره في اإلخراج الصحفي
د/عمران الهاشمي المجدوب
كلية الفنون واإلعالم ــ جامعة طرابلس

المقدمة :
التصميم هو إعادة تشكيل األفكار وصياغتها لتطبيقها عملياً ،وتكون هذه الصيياغة
بدراسيية جميييج البوالييع المتعلقيية بهييذه الفكييرة وو ييج تصييور مبييدل ا للشييكل الييذ سييتكون
عليي ،،مييج األبيذ بعيييب ا عتبييار جمييج البوالييع التييه سيتتفكر بهييا هييذه الفكيرة عنييد تنفيييذها
عمليا ً ،وكيف ستؤكر هه فه البيئة الته ستو ج فيها .ويدبل التصميم فه ل عمل ينيو
اإللسييان القيييام بيي ،والتفكييير بالبييافه ،فمييضالً فييه الريا يية عنيدما يكييون هنييام تصييميما ً فييه
تحقيق الفوف تو ج الخطط الكفيلية بتحقييق هيذا الفيوف ،وفيه ا تصياد عنيدما يكيون هنيام
تصميما ً فه رفج المستوى ا تصاد لمعيشة الفرد تو ج الخطط المدروسة لتحقيق ذلك،
لما فه اإلعالم وبشكل باص فه الصحافة ،لبد المخرج الصحفه لو المصمم يعصير جيل
لف كيياره وابداعاتيي ،وتصييورات ،وتوليفهييا للخييروج بصييفحة متناسييقة تر ييه وتشييبج رغبيية
واهتمام القارئ .وبالتاله يعتبر التصميم بطوة لساسية فه عمليية اإلبيراج الصيحفه اليذ
يهدف إلى لعطاء الصحيفة شكالً متميزاً يختلف عب شكل الصحف األبرى ،وبمعنيى خبير
منحها هوية مميزة وباصة تنفرد بها عب با ه الصحف.
ويسييعى القسييم الفنييه وعلييى رلسيي ،المخييرج الصييحفه وبتوجييي ،مييب ر يييس التحرييير لو
السكرتير الفنه ،ولحيالا ً مب هيئة التحريير إليى جعيل التصيميم اإلساسيه لبمييج الصيفحا
كابت يا ً وغييير متوييير وبالصييورة التييه يحييافل علييى هوييية الصييحيفة واسييتقرارها مييب حي ي
المضمون والشكل ،وبطريقة تمكب القارئ مب التعرف عليها بسهولة وببساطة ومب الوهلة
األولى مب بيب جميج الصحف.
والتصميم األساسه للصحيفة يقتصر وكما هو معيروف عليى الصيفحة األوليى ،التيه
تسهم وإلى حد كبير فه لبراف شخصية الصحيفة ،والحفيال عليى سيمتها الممييزة ،وتصيميم
الصييفحا الدابلي ية بطريقيية منسييبمة مييج تصييميم الصييفحة األولييى ،ولن المفهييوم الواسييج
للتصميم األساسه يشيمل ليضيا ً تصياميم فيروع العمليية اإلبراجيية األبيرى ،مضيل تصياميم
الحروف والعناويب والصور واإلطارا وغيرها مب العناصر التيبوغرافية.
وتتحدددد ملددهذة اددحا ال حد فييه السييؤار اليير يس التيياله مييا مفهييوم التصييميم ولهدافيي،
وعناصره ولسس ،وللواع ،،وعال ت ،باإلبراج الصحفه ؟)
وتهمن أامية احا ال ح فيما يقدم ،مب إ افا جدييدة فيه المبيار العلميه اليذ يسيعى
الباح لدراست ، ،ولذلك ففن لهميت ،تتبلى فه تو يح عملية التصميم كول ،بطوة لساسية
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فه اإلبراج الصحفه
وإبراف لهميت ،ودوره فه عملية اإلصدار الصحفه ؛ ولذا ففن الهدف األساسه مب هيذا
البح هو تسليط الضوء على لحد لهم لركان عملية اإلبراج الصحفه ل وهو التصميم و
إسهام ،فه إصدار المطبوعة الصحفية.
وينددد ه اددحا ال حد تحييأ للييواع البحييوا النيرييية المكتبييية التييه تعتمييد عليى المصييادر
والمراجج المتخصصة فيه جميج المعلوميا لسيبر غيور مشيكلة لو لياهرة معينية لوير
فهمها والوصور إله لتا ج محددة بشفلها)1 .
إن الهدددا الددر ي لهددحا ال حد يسييعى إلييه تحديييد مفهييوم التصييميم فييه اإلبييراج
الصحفه ،وبيان للواع ،ولهميت ،فه إلهيار المطبوعية الصيحفية بالشيكل المال يم لسياسيتها
التحريرية ،والمميز عب غيرهيا ميب اإلصيدارا الصيحفية األبيرى .وييتم تنياور ذليك ميب
بالر اآلته
مفهوم التصميم
التصميم لغة واصطالحا:
ل) ففه اللوة العربية المصمم هو الما ه فه األمر بعزيمة كابتة .التصميم هو فعل
المصمم ولتيبة فعل ،معا.
تَصميم :اسم )
َصميمات و تَصاميم
البمج ت ْ
ه يمضل
مصدر ص َّم َم  /ص َّم َم على  /ص َّم َم فه الضقافة والفنون ) رسم تخطيط ّه لعمل طباع ّ
العمل تمضيالً د يقًا بكامل شكل ،وميهره .
َاص ِر ِه َو ِألَجْ زَ ا ِ ِ،
َو َ َج تَصْ ِميما ً لِ َموْ ُو ِع ِ ،ت َْخ ِطيطا ً لِ َعن ِ
يَ ْنيُ ُر إِ َ ُ
اإل َرا َدةُ َعلَى فِع ِْل َع َم ٍل َّما
ور ِه بِ ِب اد َوتَصْ ِم ٍيم ِ
لى ل ُم ِ
تصميم :اسم )
ص َّم َم
تصميم مصدر َ
( )2
ص َّم َم :فعل ).
َ
وعلييييي ،؛ لفهييييم مييييب ذلييييك لن كلميييية تصييييميم مشييييتقة مييييب الفعييييل صييييمم) ل عييييزم.
وفيييه اللوييية ا لكليزييييية تحميييل كلميييية ) (Designالعديييييد ميييب المعيييياله ليييذكر منهييييا:
الهييا تعنييه عملييية ترتيييع العناصيير كييالخطوط واألشييكار وغيرهييا) بهييدف الوصييور إلييى
تكويب يتمتج بالباذبية والتفكير .ل فب صناعة شهء) .كما تعنه عمل مكتمل يبسيد فكيرة
( )3
لو مفهوما ما  ،مر بمراحل عديدة مب التخطيطا والرسوما األولية .
ب) لمييا مفهييوم التصييميم اصييطالحا فيعنه هندسيية الشييهء بطريقيية مييا علييى وفييق محكييا
معينيية لو عملييية هندسييية لمو ييف مييا .ويسييتعمل مفهييوم التصييميم فييه العديييد مييب المبييا
كالتصميم الهندسه والتبار والصناعه ،وكذلك الفنه وغيرها )4 .فالتصميم هو تحضيير
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وترتيع وتهيؤ واستعداد للشروع فه للباف عمل يفيد اإللسان ،فهو يسيبق صيناعة طييارة،
)5
لو للشاء مدينة لو ل امة مشروع فراعه خم.
ويرى المتخصصون فه الفنون التطبيقية؛ لن التصميم ينتمه إله احد فروع هذه الفنون
 ،حي يرى بعضهم ذلك على لساس لن جميج الفنون اإللسالية هه فنون تبميج العناصر
إليباد تكويب جديد  ،ويبرف دور الفنان حي يتولى تنييم هذه العناصير وفقيا لمينهج رخه
معبييرا عييب لحاسيسيي ،وميوليي. ،وبييالرغم مييب اعتقيياد الكضيييريب ان التصييميم عملييية إ ييافة
فبارف لو حلية معينة أل شكل إل فاء لاحية جمالية معينة إله الشكل سواء لكان تكوينا
معماريا لو منتبا إ افيا لو ل منتج تصيميمه خبير .والحقيقية هيه عكيس ذليك تماميا ؛ إذ
إن التصميم هو عملية هادفة لتكويب لو إبداع مر ه ،وهه مختلفة عب الرسم لو النحأ ميب
بالر بروف البالع العمله والوليفه لهذه العملية اإلبداعية وهذا ميا تركيز عليي ،بعي
الفنون البميلة  .فالمطلوب ميب العميل التصيميمه إيصيار فكيرة لو هيدف معييب ،باإل يافة
إله جلع المتعة لنيير المشياهد ولحاسيسي ،كميا فيه فيب اإلعيالن ،كيذلك هيو الحيار بالنسيبة
للمنتج الصناعه فيبع علي ،لن يتالءم مج حاجية المسيتهلك .وعليى يوء ذليك يؤكيد احيد
الباحضيب على لن التصميم البيد " هو ببسياطة إمكاليية إبيراف اكبير يدر ممكيب ميب اإلبيداع
)6
إللهار بساطة وجوهر الشهء المصمم  ،باإل افة إله اعتبارا العملية اإللتاجية".
ووفق المفهوم الصحفه للتصميم؛ فهو رسم لَوله يو ــح تصـور المصمــم لعمــل
الصفحا فه الصحف متوبيا ً توفيج العناصر البنا ية ،تـوفيعا ً يضفه عليها و ـوحا ً
وجما ً ،و يراعى فه الرسم األوله وابط الد ة إ لحفـل النسع فه لإلبعاد. )7 .
وليرا ألهميت ،فه اإلبراج الصحفه فيصف ،لهل ا بتصاص فه عليم الصيحافة بفلي،
"مرحلة لساسية ومهمة ميب العميل الفنيه فيه مؤسسية ميب المؤسسيا اإلعالميية وبخاصية
الصيييحفية ،إلييي ،المرحلييية العمليييية فيييه اإلبيييراج ومعهيييا يبيييدل اليييدور الفنيييه فيييه العميييل
)8
اإلعالمه".
وبهيذا الخصيوص يقيور " )Barton Frankإن التصيميم هيو لسياس العمليية الفنيية
الصحفية المكولة للبالع األور العمله مب اإلبيراج ،والتيه ييتم ميب باللهيا الوصيور إليى
المالمح الر يسية والتفصيلية العامة المتميزة ،والته تميز كل جز ية فيهيا ميب حيي الشيكل
)9
لو الميهر ،وتكون لها شخصيتها المستقلة الته تميزها عب با ه البرا د األبرى".
وأوجز ستانذي جونسون مفهوم التصميم األساسي بقوله :
"إن المعادلة الصعبة فه التصميم األساسه هه كيف تكيون جذابية بيدون مليل ومنيمية
بدون جمود وبارفه بيدون صيرا )10 .".و بيد للمخيرج الصيحفه لو المصيمم لن يينهج ميب
بيييالر إ بداعييي ،وابتكاراتييي ،ولفكييياره إليييى لحيييداا ليييوع ميييب التيييوافن بييييب توفييييج لشيييكار
التصميما التيه يضيعها ،و يرورة لن تكيون حسيع حركية عييب القيارئ بصيورة تسيهل
عملية القراءة لو ً وإبعاد الملل والتعع عب القارئ كالياً.
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ويعتبيير تصييـميم اإلبييراج البن ياء األسييـاسه للعملييية اإلبراجييية ومنيي ،تسييتمد الصييحيفة
شخصيـيتها و وتهيا ،ذلييك لن التصيـميم هيو تلييك العمليية الكاملية لتخطيييط شيهء ميا وإلشييا ،
بطريقية ليسيأ مر ييـية ميب الناحيييـة الوليفيية فحسيع ،ولكنهييا تيدبل السييرور إليى اليينفس
)11
ليضاً ،وهذا إشباع لحاجة اإللسان لفعيا ً وجماليا ً فه و أ واحد.
ويييرى ليلسييون رو ) لن التصييـميم كلميية ذا مييدلور واسييج ،فهييه لصييـل كييل العقلييية
والقييدرا الفنييية  ،)6بينمييا يؤكييد د .لشييرف صييالح علييى لن التصييميم ليييس عمييال فني يا ً بحض يا ً
تقتصيـر لهميتيي ،عليى الباذبييية الشيـكلية لبصييـر القيارئ ،للمييا هيو فييو ذليك عمييل إعالمييه
)12
صـحفه يلفأ ا لتباه مب بالر التعبير المو ـوعه عب الوحدا الته تهم القارئ.
وفييه رل محمييود علييم الييديب ،فييفن التصييميم هييو جييزء مييب جييالبه العملييية اإلبراجييية،
البالع األور هو التصميم األساسه  )Basic Designلو الميهير العيام للصيحيفة ككيل،
والصييفحا كمكولييا جزيئييية بحي ي تعطييه هوييية مميييزة للصييحيفة عييب بييا ه الصييحف
المناسييبة ،والبالييع الضيياله هييو تو يييع  )Lay outهييذه الصييفحا لو توفيييج المييادة
الصحفية عليها شاملة العناويب والصور والرسوم والمتب التحرير واإلعالله ،ويتضيمب
التو يع تحديد مو ج كل مب هذه المو وعا وحبمهيا والصيور المرافقية لهيا ،ووسيا ل
اإلب يراف المختلفيية ،وكيفييية تو يييع العناصيير التيبوغرافييية المختلفيية ،لو لويية الشييكل فييه
)13
الصحيفة ،وهه تشمل عناصر بعضها كابأ واألبر متوير.
ويقور سكو روبر جيالم) لن المعادلية الصيعبة فيه التصيميم األساسيه ،هيه كييف
)14
تكون جذابة بدون ملل ؟ ومنيمة بدون جمود ؟ وبارفة بدون صرا .؟".
ومب بالر التصميم األساسه يتم توفيج المضمون التحرير على الصيفحا بفلواعهيا
وغيرها وكذلك توفيج العناصر التيبوغرافية ،وفيق
المختلفة لبباراً ومو وعا ومقا
لسس فنية تحقق لهدافها عبر التخيل واإلبيداع وا بتكيار والتفميل تليك الصيفا التيه يتمتيج
ويتميز بها المصممون العاملون فه سيم اإلبيراج ،ولحياليا ً يد تكيون ليادرة تواجي ،هيو ء
بعييي الصيييعوبا والتيييفكيرا التيييه تقيييف فيييه طرييييق عملهيييم ،وفيييه مقيييدمتها تعيييار
التصميما مج سياسة الصحيفة وعدم تيوفر ا مكاليا التقنيية التيه تسياعدهم فيه العميل ،
ولبيراً افتقار الصحيفة لالر ية ا تصادية البيدة.
وتفته هذه الصيعوبا لحياليا ً بعيد ا لتهياء ميب عميل الماكييأ وإطيالع ر ييس التحريير
والسكرتير الفنه علي ،وإبداء وجهة ليره فه تعديل الماكيأ لو اإللواء لها ياً ،مميا يضيطر
المصممون إلى العودة إليى التفكيير والتخييل وا بتكيار مبيدداً وعميل ماكييأ جدييد ينسيبم
و وجهييا النييير وا عترا ييا التييه لبييديأ ،وهييذا يمكييب لن يحصييل فييه جميييج األعمييار
وليس فه العمل الفنه فقط.
واسييتناداً إلييى ذلييك ،لييرى مييب الضييرورة بمكييان ،لن يقييف لعضيياء البهيياف الفنييه علييى
سياسة واتباها الصيحيفة التيه يعمليون فيهيا وبشيكل د ييق ،وكيذلك معرفية لفكيار ر ييس
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التحريير والسييكرتير الفنييه ،وبقييدر هييذه المعرفيية تييزور حتميا ً كييل ا شييكا
وا عترا ا .
وعلينا لن لدرم لن التصيميم األساسيه ميا هيو إ لتياج المخيرج الصيحفه والمصيمميب
والمنفييذيب الييذيب يقضييون سيياعا العمييل وهييم متعبييون فكري يا ً وجسييدياً ،فكري يا ً حي ي للهييم
يسبحون فه عالم الخيار والتصور بشيكل مسيتمر ميب لجيل بليق الصيورة البهيية والبميلية
والبذابة للصحيفة ،والته تعبر بصورة مر ية عب مضمون المادة المطبوعية بميا ينسيبم
التصييميم والتنفيييذ
واهتمامييا القييراء ،وجسييديا ً يتمضييل بديموميية الحركيية بلييف طيياو
لساعا طويلة و وفا ً متسابقيب مج الزمب ،وهذا ميا يؤكيد لن الصيحافة بشيقيها التحـيـرير
والفنه هه مهنة المتاعع.
والعاملون فه التصميم األساسه مب المخيرج والمصيمميب والمنفيذيب تقيج عليى عياتقهم
مسؤولية إبراج الصيحيفة بالشيكل اليذ ير يه ر اسية التحريير أولا  :ويحقيق اهتماميا
القراء ويعمل على جذبهم وسحبهم لإلطالع على محتويا الصيحيفة صيفحة بعيد لبيرى ،
ثانيددا ا  :وهييم يشييكلون عا ليية لسييرة) صييويره ،يييرتبط لفرادهييا بييروابط األبييوة والمحبيية
والزمالة ،لحدهم يسياعد األبير بففكياره وإبداعي ،ويقيدم المشيورة ميب بيالر تقيييم التصيميم
والتنفيذ ،ورب هذه العا لة وهو المخرج الصيحفه يتيفبر عيب تقيديم المسياعدة واإلرشياد
مب بالر اإلطالع على لتاج كل فرد مب لفراد العا لة ،مسديا ً المشورة والنصيا ح ومباركيا ً
الخلييق واإل بييداع حتييى تنفييرج الوميية وتيهيير الصييحيفة بكامييل صييفحاتها بحليية بهييية وجذابيية
وبمضيياميب تقييج فييه دا ييرة اهتمامييا القييراء وحينييذام ترتسييم البسييمة علييى وجييوه الكييادر
التحرير والكادر الفنه.
ويعد التصميم األساسه الخطوة األولى فه عملية اإلبراج الصحفه ،وهه تشيكل لقطية
البداية فه العمل اإلبراجه الذ يتميز باألهمية ألية صحيفة ،ومضاميب المادة التحريريية
بييد ل ن تتناسييع مييج البييوهر ،والبييوهر هييو الصييحيفة فييه كيفييية توفيييج هييذه المضيياميب
والعناصر التيبوغرافية على الصفحا .
لقد ذكرلا خلفا ً لن األعمار الته يقوم بها اإللسان لهيا ميا يبررهيا ،وبمعنيى لد لن يكيون
لها هدفا ً معينا ً وبموجب ،تو يج الخطيط التيه ميب بيالر تنفييذها ييتم الوصيور إليى الهيدف،
بيد لن يحيدد المصييمم
وهيذا ينطبيق تماميا ً علييى عميل المخيرج الصيحفه والمصييمم ،حيي
هدف ،مب توفييج الميادة التحريريية والعناصير التيبوغرافيية عليى مسياحة الصيفحا بشيكل
يتفق مج األسئلة التالية
 -1هل الهدف مب هذا التوفيج لتحقيق ا لسبام مج سياسة الصحيفة؟
 -2لم مب لجل جذب القارئ وجعل ،يستمر فه القراءة؟
 -3وهل هذا التوفيج يكسع الصفحا جمالية ورولقا ً متميزاً؟
وفه الوا ج ففن المصمم يسعى وبصورة ديناميكية الوصور إلى ما يحقق اإلجابة عليى
والصييعوبا
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األسئلة السابقة إيبابيياً ،وفيه هيذا الصيدد يقيور عبيد العزييز الصيويعه و بيد للمصيمم لن
يضج صيوب عينيي ،جملية ميب العناصير واألسيباب التيه تبيرر تصيميم ،وتبعلي ،ذا جيدوى
وفعالية بعد تنفيذه ،وهذه العناصر هه ،الور والشكل والمادة والتطبيق.
الهدف) ففل ،يمضل الواية الته ستؤديها الصحيفة فه توسيج ر عة العلم
بالنسبة للور
والمعرفيية واإلطييالع والتضقيييف والتوعييية والتوجييي ،وكلهييا لهييداف لبيليية تخييدم كافيية لفييراد
المبتمج.
ومو يييوعا الصيييحيفة
وعنصييير الشيييكل يمضيييل الهيئييية التيييه سيييتخرج فيهيييا مقيييا
والحرص على حسب تنسييقها وترتيبهيا وتبميلهيا حتيى يكيون اإل بيار عليهيا شيديداً والمييل
إليها وياً.
لما عنصر الميادة ففلي ،يمضيل تليك الخاميا والميواد األوليية التيه تتشيكل منهيا الصيفحة
والته يقوم المخرج الصيحفه بتحريكهيا فنييا ً لتتبميج بييب لييد القيارئ عليى هيئية مقيا
ومنوعا  ،وتسمى حروف المتب والعناويب والصور والخطيوط والفواصيل وكيل عناصير
الطباعة التيبوغرافية.
وعنصر التطبيق يمضل إمكالا الطباعة الته سيتم بواسطتها تنفيذ اإلبراج ،والمخيرج
الصحفه باعتباره مبتكراً لو مصمما ً بد ل ،مب اإللمام بكل ما يدور فه المطبعة ميب خ
وتبهيييزا حتييى يخييرج بخياليي ،عييب حييدود تلييك ا مكالييا ويقييدم تصيياميم يعبييز فنيييوا
)15
المطبعة عب تنفيذها.
إن هدف المصمم دا ما ً ولبدا لفأ لير القارئ إلى محتويا الصفحة المصممة تصميما ً
تدريبيا ً والموفعة توفيعا ً تناسقيا ً ،ولفأ النير يتحقيق إ إذا اسيتطاع المصيمم بخبرتي،
لن يضفه علي ،عنصر الباذبية مب بالر التبايب فه مكولا الصفحة.
وفه هذا اإلطار يقور د .لشرف صالح إذا و ج المصمم هدف تحقيق الباذبية لصع
عين ،،ففل ،سوف يبيد التعامل بكل تفكيد مج مكولا التصميم ،الته هيه فيه حقيقية لمرهيا
وسا ل عديدة ،يمكننا بها لن لحقق الباذبيية المنشيورة فيه المطبوعية ،عليى لن األمير لييس
بهذه البساطة ،ففل ،يقتضه كيذلك دراسية المطبوعية لفسيها التيه يقيوم تصيميمها ،طبيعتهيا،
سياستها،لهدافها ،جمهورها ،ولن يدرس مضيالتها فه السو بحي يكيون يادراً دا ميا ً عليى
)16
تقدير المختلف وغير العاد والمبهر.
()17
عناصر التصميم:
وهه العناصر التشكيلية الخاصة ببناء التصميم وتتلخص فه
•النقطة  -هه بداية ل تكويب وهه لصور جزء ليس ل ،مساحة و لبعاد هندسية
•الخط  -هو حركة لقطة فه اتباه ما لو هو مبموعة مب النقاط تكون بط وللواع- ،
المستقيم  ،المنكسر  ،الحلزوله  ،المنحنى  ،المولق. ...
•الشكل  -هو المساحة الدابلية والتقاء الخطوط بعضها مج بع .
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•الحبم او الكتلة  -وهه اإلحساس بالوفن والضقل.
•الملمس  -القيمة السطحية وهه ملمس السطح كما يحس ،العقل والنير التفكير الحسه
لو البصر لسطوح األشياء).
•اللون  -هو إلفعار يقج على العيب عب طريق األشعة المتحللة الضو ية لو هو
اإللعكاس الياهر على سطح ما وينقسم إلى الوان لساسية األحمر  ،األصفر  ،األفر )
الوان كالوية البرتقاله  ،البنفسبه  ،األبضر).....
•الضوء واليل  -اإل اءة عنصر إيبابه واليالر هه المقابل السلبه لها فهه لتيبة
حتمية لسقوط الضوء على األجسام.
•الفراغ  -هو البزء المحيط بالعمل الفنه إذا كان مبسم لو هو الفراغ دابل إطار العمل
()18
األس الفنية .لذتصميم :
تهدف لسس التصميم الى تحقيق هدف الباذبية و إكارة اإللتباه حتى يضمب المخرج الصحفى
تقديم تصميم جيد ففن علي ،لن يوفر عدة لسس وعناصر تتكامل فى هذا التصميم لهمها الوحدة -
الحركة  -التناسع  -ا يقاع) .
) (1الوحدة :
يشير هذا المفهوم إلى لكضر مب لص كوحدة الشكل و ا سلوب و الفكرة ووحدة المضمون تسبق
وحدة الشكل
و تتحقق وحدة الشكل عندما تتفق وعندما ينتيم لشكال ،و التصا كل جزء باآلبر ومج الشكل
العام مب لاحية
يوجد تنافر بيب األجزاء المكولة للصفحة و الحدي مج هذا العنصر ينصرف إلى
لبرى بحي
التعامل مج هذه الصحيفة كوحدة فنية تريح العيب وتح القارئ على متابعة القراءة .
) (2الحركة:
وهى باصية تميز الوحدا المر ية وتنصرف إلى مفهوم التويير الذ د يحدا ماديا فه
المبار المر ه لو ذهنيا مب بالر اإلدرام لو فيهما معا فه التصميم برغم عدم وجود حركة
حقيقية ففن حركة العيب ذاتها على لجزاء الصفحة تبعل القارئ يشعر بان العناصر الته لمام،
هه الته تتحرم .وهذا يعنى لن الحركة تفتى مب التصميم فه الصفحة بطريقة تتوافق وحركة
عيب القارئ الته تتخذ مب الفقرا لسلوبا لمتابعة القراءة .
) (3التوازن:
يقصد ب ،توفيج األجزاء الدابلية فه التصميم على جالع المركز البصر توفيعا متساويا
وفق لوفان هذه األجزاء والتوافن إما لن يكون متماكال لو متباينا  ،وفب اإلبراج الصحفى
يفضل البعد عب التوافن الشكلى المتماكل .
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) (4التناسب:
يعنى جمار العال ا بيب األجزاء بعضها بالبع اآلبر وكذلك بالنسبة للكل بحي تنتج
تصميم منسبما والقاعدة الذهنية الته تحكم هذا المفهوم هه لسبة  5 - 3واإلحساس بالبمار
فى تصميم ما ينبج لساسا مب عال ا التناسع دابل. ،
) (5اإليقاع:
ويعنى التكرار المنتيم لعنصر لو لكضر دابل التصميم وذلك مب بالر التحكم فه عناصر
العمل الفنه كالحبم والشكل واللون بشرط لن يكون اإليقاع وليفت ،إعالمية محددة ول
يوجد تنافر بيب
يكون مبرد وليفة تحقيق الوحدة كفساس مب لسس التصميم بحي
األجزاء المكولة للصفحة و الوحدة وحدة الشكل والمضمون بل المضمون يسبق الشكل .
وبالنسبة للحركة فالصفحة عناصرها كابتة وحركة العيب تعطى لحساس عكسه بوجود
حركة و يبع مراعاة التوافق بيب حركة العيب على الصفحة وتصميم الصفحة لفس ،مضار
صفحة الفب  -صفحة الوفيا ..وغيرها)
وعند و ج مبموعة مب الصحف لمامنا ومحاولة القراءة لو اإلطالع على للواع المادة
التحريرية والعناصر التيبوغرافية المستخدمة والو وف على لشكار التصاميم المستخدمة،
سوف لبد لن هنام لوعان مب التصميم
أولا -التصميم الثابت-:
فه هذا النوع مب التصميم يتم في ،و ج الوحدا الدا مة والمحددة عليى الصيفحا فيه
لية صحيفة يومية لو لسبوعية ..ويبدل التصميم الضابأ مب رلس الصفحة األولى الته لحياليا ً
يطلق عليها بالترويسة ،والته تحتو على اسم الصحيفة ،الذ يحتل وسط الصفحة ويمتيد
على لعمدة الصفحة ،ولحيالا ً ينحصر بـستة لعمدة لو بمسة لو لربعة لعمدة حسيع سياسية
الصحيفة ورغبتها فه التبديد والتنيوع ميب لاحيية وفيه اإلفيادة ميب المسياحة المتبقيية لنشير
عمود كابأ لو لببار مهمة مب لاحية لبرى.
ولن التصميم الضابأ يبدل مب الصفحة األولى ،و بل الدبور فه هذا النيوع ميب التصيميم
بد مب التفكيد على لهمية هذه الصفحة الته تعتبير مختبيراً للكشيف عيب إمكاليا المخيرج
الصحفه ،فبقدر حسب توليف الوحدا التحريرية والطباعة فيها ،بقيدر ميا تعطيه صيورة
والطباع جيد عب المخرج الصحفه والعكس صحيح.
وتحتييل الترويسيية رلس الصييفحة) لعلييى مكييان فييه الصييفحة بشييكل عييام وفييه بع ي
األحيييان تنسييحع إلييى وسييط الصييفحة فييه حاليية وجييود لببييار مهميية تسييتحق لن تكييون لهييا
مالشيتا معبرة عب مضمون هذه األببار.
ويقصد بالرلس البزء العلو مب الصفحة اليذ يحميل لسيم الصيحيفة وتياريد صيدور
العيييدد وا سيييم صييياحبها ور ييييس التحريييير وبياليييا لبيييرى عيييب ا شيييتراكا واإلعالليييا
وغيرها ،لما جسم الصفحة فهو البزء البا ه الذ ينقسم إليى لعميدة تحتيو عليى األببيار
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واإلعاللا وغيرها مب المواد الصحفية.
والمو وعا والمقا
ويؤكد ببيراء تحلييل المضيمون واإلبيراج الصيحفه ،لن الصيفحتيب األوليى واألبييرة
)20
مب الصحيفة تعد لكضر مب لكضر الصفحا لهمية وجذبا ً للقارئ.
ويحتو رلس الصفحة على
 -1اسم الصفحة (الالفتة) :وهو يحتل لبرف مكان مب رلس الصفحة بشكل يلفأ التبياه كيل
ارئ إليها ..ولحيالا ً يفته ا سم مصحوبا ً بإشارة لو شعار مضل صحيفة األهرام) المصرية
الته اتخذ شعار األهراما وهنا لشير لن الكضير مب الصحف فه العالم لبذ لسما ًء مب
معالم األكرية فه البلد الذ تصيدر فيي ،،وهنيام صيحف تسيتخدم ار) التعريفيية فيه ا سيم
مضييل صييحيفة البمهورييية) العرا ييية ،يقابلهييا صييحف سييتخدام التعريييف مضييل صييحيفة
عكييال) السييعودية ،وصييحيفة ديلييه ميييرور) األلكليزييية ،وصييحيفة واشيينطب بوسييأ)
األمريكية ،وبع الصحف تستخدم شعاراً باصا ً بها ..وبهذا الصدد يقور د .سامه ذيبان
إ افة إليى األسيم هنيام رميز شيعار) تختياره الصيحيفة يميزهيا عيب غيرهيا مضيل صيحيفة
النهار) اللبنالية التيه ابتيار شيعار رلس اليديك للتيدليل عليى لن النهيار ييهير ويبيدل ميج
صياح الديك ،وصحيفة السفير اللبنالية الته ابتار الحمامة للتدليل على كولها سفير ينقل
)20
األببار والمعلوما بسرعة الطير.
وبع الصحف درجأ على تزييب فتاتها بيبع الرسيوم التيه اتخيذتها شيعاراً لهيا،
وكالأ بع هذه الرسوم تمضل المصادر الته تستنقه منها األببار كرسم سيفينة لو ميوفع
بريد ،والبع األبر كالأ تعبر عب عاطفة دينية كرسم الكتاب المقدس لو عاطفية وطنيية
)21
كرسم لحد المعالم الته يتميزبها الوطب.
وتتضمب فتا بع الصحف إ افة إلى الشعار المرسوم جملة صيرة د تكون خية
رللية مضل صحيفة البهاد) الليبية الته و عأ خية رخلية وجاهيدوا فيه ح حيق جهياده)
وصحيفة الكفاح الليبية الته و عأ عبارة حرية -اشتراكية -وحدة) ..لو حكمة مقتبسة لو
بيتا ً مب الشيعر لو ميضالً شيعبيا ً لو غيير ذليك ،وهيذه البملية تكيون ذا ميدلور بالنسيبة ألسيم
الصحيفة لو البلد الذ تصدر في ،لو الحزب الذ لنطق باسم ،تتخذها الصحيفة كشعار لها
)22
لو كدعاية عب لفسها.
 -2األذنين :وهه الوحدة الطباعية الته توجد على جالبه رلس الصفحة الترويسة) وتفبذ
اشكا ً عدة مربعة لو مستطيلة لو دا رية حسيع رغبية الصيحيفة وحبيم المعلوميا الميراد
و عها فه دابل كل لذيب ،وهنام صحف تستخدم لحد األذليب ولحيالا ً لذن واحدة.
و د جر العادة فه معيم صحف العيالم عليى اسيتخدام األذن اليسيرى لنشير لبير ببير
مهييم لو لإلعاللييا لو كفهرسييأ ألهييم محتويييا الصييحيفة مييب موا يييج مهميية ..لمييا األذن
اليمنى فقد استخدمأ فه الصحافة بشكل عام لكتابة لسم ر يس التحرير ولصحاب ا متيياف
ور يس مبلس اإلدارة.
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ويييرى د .لشييرف صييالح ،لن ا تبيياه الييوليفه المعاصيير فييه اإلبييراج الصييحفه ،يحبييذ
ا ستوناء عب لحد األذليب لو كلتيهما ،وعيدم المبالوية فيه مسياحة العنيق ارتفاعيا ً واتسياعاً،
ولعييل هييذا ا تبيياه يتماشييى مييج الصييحف المحافييية علييى احييتالر الييرلس تسيياع الصييفحة
)23
األولى كلها.
ومعيييم الكتييع التييه تناولييأ اإلبييراج الصييحفه لييم تتفييق علييى صيييوة واحييدة حييور
استخداما اإلعاللا فه األذليب لو كليهما لإلعاللا والبع األبر يرف هذا ا تبياه
؛ إن المحتوى اإل ببار للصفحة األولى مب الناحية اإلبراجيية والتقلييد العيام يحيتم و يج
األببار فه مة الصفحة مب بالر استخدام األذليب.
ولرى لن الضرورة تقضه التفريق بيب لوعيب مب الصحف ،فه استخداما اإلعالليا
النوع األول ،صحف رسيمية تابعية للدولية وصيحف مبد يية حزبيية والندوع الثداني صيحف
مستقلة وصحف تبارية ،النوع األور يعتمد فه ا تصاديات ،عليى الدولية والبهيا صياحبة
اإلصييدار ،وميزاليتيي ،ا تصيادية مكفوليية ولهييذا يعتمييد علييى إيييرادا اإلعاللييا بشييكل
كامل ..والنوع الضاله يتميز بعدم درتي ،عليى ا سيتمرار فيه اإلصيدار دون ا عتمياد عليى
إ يييرادا اإلعاللييا  ،لهييذا فهييه تخضييج لرغبيية المعلييب فييه لشيير اإلعييالن وحسييع رغبتيي،
وابتياره المكان الذ يرغع فه لية صحيفة وفه ل مكان مب الصحيفة وحتى فه األذليب
مقابل الضمب الذ تحدده الصحيفة.
 -3العنق :هو مرجج تاريخه يحقق فا دة كبيرة للمؤلفيب والمؤربيب حي يمكب مب بالل،
الرجوع إلى المعلوما والمو وعا المنشورة فه الصحف ،حيي تيدون فيي ،ر يم العيدد
وتاريخ ،وكمب النسخة الواحدة ،ويعتبر وبدون شيك ميب العناصير التيبوغرافيية المتحركية،
وهو يفته على شيكل لطيار يحتيو عليى المعلوميا السيابقة ويفبيذ شيكل لطيار يمتيد عليى
طور الترويسة ،وفه الصحافة العربية تكون البهة اليمنى امتداداً للبياليا التيه تقيج دابيل
هذا اإلطار ،مضل صحيفة النهار اللبنالية والبع السورية والزحف األبضر الليبية سيابقا ،
وفييه الصييحف األجنبييية تكييون البهيية اليسييرى هييه ا متييداد مضييل صييحيفة التييايمس اللندلييية
وليمولد الفرلسية.
ومييب الضيرور لن تسييتخدم فييي ،حييروف تتميييز بفحبييام كبيييرة بهييدف عييدم إلهييار ليية
التبايب الناتج عب تساو لون الحروف السوداء مج لون األر ية الشبكية.
ثانيا ا -التصميم المتحرك :
وهييو المبييار الييذ يحييدد إمكالييا و ابلييية المخييرج الصييحفه فييه إبداعيي ،الفنييه بييإبراج
صفحا متناسقة بالتعياون ميج جهياف التحريير الصيحفه ،حيي يسيتلم الميادة المحيررة ميج
الصور والعناويب ويقوم بتوفيعها على الصفحا ومب بيالر تحدييد لماكنهيا بد ية متفاعلية
مييج التصييميم الضابييأ محقق يا ً اليينمط المعيييب لشخصييية الصييحيفة ،فييإذا كييان هنييام لمييط عييام
لشخصية صحيفة هاد ة ففن التصميم المتحرم يبيع لن يكيون هاد يا ً وبسييطا ً فيه إبراجي،
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التقلييد  ،وعلييى العكييس إذا كييان هنييام لمييط خبيير لشخصييية صييحيفة مضيييرة ،فييإن اإلبييراج
سيييكون معبييراً عييب اإلكييارة مييب بييالر اسييتخدام ،للعنيياويب البرا يية والبذابيية والزيييادة فييه
ا ستخدام الصور التيه تعميل عليى جيذب القيارئ ،وميب لمضلية النيوع األور صيحيفة الشيمس
الته كالأ تصيدر فيه ليبييا ،وصيحيفة األهيرام التيه تصيدر فيه القياهرة ،لميا النيوع الضياله
المضير ففن صحيفة الريا يه الصيادر التيه كاليأ تصيدر فيه ليبييا بيير مضيل عليى لسيلوب
اإل كارة الذ تعتمده هذه الصحيفة ومب األمضلة األجنبية لرى لن صحيفة ليمولد الفرلسيية)
تعتمد على األسلوب الهادئ فه لبراجها ،بينما لبد لن صحيفة فرالس سوار) تعتمد عليى
األسلوب المضير والبذاب.
لن ا بتالف بيب لسلوب اإلبيراج الصيحفه ميب حيي الهيدوء واإلكيارة يعيود بالدرجية
األولى إلى اتباه وشخصية الصحيفة لفسها لو وعليى الطريقية التيه يتبعهيا المخيرج ،فيه
المحافية على سياسة الصحيفة وشخصيتها فنياً.
وهنام لسباب عديدة تؤكر فه تصميم الصفحا الدابلية فه الصحيفة ،بعضها بارجية
والييبع األبيير دابلييية ،وتتعلييق األسييباب الخارجييية بسياسيية الصييحيفة ولييوع اتباههييا
تحريريييف ومضييمولا ً وبنييوع الييور المسييتخدم هييل هييو ور لبييي صييقيل لم ور لسييمر
ربيص ولبيراً بنوع الطباعة حسع لشكالها.
لمييا األسييباب الدابلييية فهييه التييه تييتحكم فييه التييفكير علييى تصييميم الصييفحة الواحييدة لو
الصفحا ككل ،ويفته فه مقدمتها السهولة والبساطة والهدوء والو وح التيه تعميل عليى
ترابط الشكل العام للصفحة ويعطيها شكال مقبو للقارئ مما يشير اهتمام ،وتبعل ،يسيتمر
بالقراءة ،وهذا يتحقق فعال إذا لحسب المخرج الصحفه مب تولييف العناصير التيبوغرافيية
المختلفة و للواع المادة التحريرية.
ويمكييب لن يتحقييق الو ييوح ،إذا ييدم المخييرج الصييحفه للقييارئ صييفحة بسيييطة غييير
)24
مركبة ،بعيدة عب اإللفعار والمقا  ،فالتصميم البسيط هو التصميم األفضل.
ومييب األسييباب األبييرى المييؤكرة فييه تصييميم الصييفحا الدابلييية التبييايب والتركيييع،
فالتبييايب يعتبيير مهمييا فييه اإلبييراج ويتحقييق فييه اللييون مضييل اللييون األبييي واألسييود ،لمييا
التركيع فهو يعمل على إبراف المضيمون مضيل تركييع صيورة كبييرة ميج صيورة صيويرة.
)25

و ييد تمكييب المخييرج الصييحفه اإلفييادة مييب كييل هييذه العوامييل علييى المنسييوبيب الخييارجه
والدابله والته منأ ل ،الممارسية الحيرة فيه اسيتخدام العناصير التيبوغرافيية بالصيورة
اته ترسمها مخيلت ،ولفكاره مب اجل إبراج صيفحة جميلية وجذابية تبـيـهر القيارئ وتبعلي،
يستمر بالقراءة مب صفـحة إلى لبرى ومب مو وع آلبر.
لن المخرج الصيحفه يسيعى إليى إ يفاء سيمة البماليية عليى جمييج الصيفحا الدابليية
وهذا يفسر اهتمام ،بناحيية الشيكل لكضير ميب المضيمون وهيو يسيعى ليضيا ً إليى إيبياد حالية
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لفسية لدى القارئ تخلق عنده ا رتياح الكامل وهو يتابج راءة محتويا الصفحة ،مب هذا
لسييتنتج لن الصييفحة التييه تتميييز بسييمة البمييار تعتمييد علييى لمكالييية وإبييداع المخييرج الفنييه
و درت ،على بلق الصفـحا فه الصورة الته تخدم المضمون.
و د دم المخيرج الصيحفه رولقيا ً جمييالً للصيحيفة وسياعد عليى تيدعيم شخصييتها ميب
بييالر إ عطيياء الصييفحا الدابلييية بصوصييية كابتيية تتميييز بهييا عييب بييا ه الصييفحا فييه
الصيحف األبيرى مييب حيي تقسيييم الصيفحا إليى ل سييام مضيل المربعييا واليدوا ر والكتييل
التحريرية.
ويييرى كمييار عبييد الباسييط لن سييمة البمالييية التييه يبييع لن تتحلييى بهييا الصييفحة األولييى
والصفحا الدابلية تتحدد مب بالر العال ة بيب اإلبراج الصحفه والفيب التشيكيله ،حيي
يقوم كل منهما معتمدا على المرتكزا التالية
أ -التددوازن اللددهذي :حي ي يتبيي ،الفنييان التشييكيله إلييى إبييراف فكييرة التييوافن بيييب عناصيير
ومكولا لوحت ،الفنية ،مضلما يتب ،المخرج الصيحفه إليى تحقييق فكيرة التيوافن ميب بيالر
محتوييييا الصيييفحة وعناصيييرها التيبوغرافيييية عليييى اعتبيييار لن هيييذه الفكيييرة تبيييد القبيييور
وا رتياح بيب النالر إلى اللوحة الفنية لو القارئ إلى الصفحة.
ب -التركيز ال صري :يتب ،الفنان التشكيله إليى فكيرة اسيتخدام فكيرة البيؤر البصيرية التيه
تعتمد على الحبم واللون والخطوط ومصادر الحركة دابيل اللوحية للفيأ النيير إليهيا إليى
حي مركز األهمية والمضمون الذ يريد الفنان توصيل ،إلى الذيب يشاهدون اللوحة ،وفه
المقابييل يحييدا ذلييك عنييدما يقييوم المخييرج الصييحفه مسييتنداً علييى فكييرة التركيييز البصيير
بإبراف مو وع لو لكضير فيه الصيفحة عليى حسياب بيا ه المو يوعا األبيرى مسيتخدما ً
وسا ل اإلبراف كالمساحا وا تساع واللون والحبم .
ه -التع ير عن الموضوع :حي تتضيمب العال ية بييب اإلبيراج الصيحفه والفيب التشيكيله
فه لر ى صورها حي لبذ التعبير شكالً مبتكراً غير مقيد بقاعدة محددة سوى التعبير عب
المضمون ،فالمخرج فه سعي ،للتعبير عب المضمون يتعامل ميج الصيفحة عليى للهيا لوحية
بيضاء بنفس الطريقة الته يتعامل بها الفنان التشكيله مج اللوحة بل لن يضيج بطوطي ،لو
)26
بصمات ،عليها.
لن الفب التشكيله هيف للفنان لر يية يتمتيج ميب باللهيا بحريية كاملية بعييداً عيب الشيروط
الته تقيف حياجزاً لميام طريقتي ،فيه التعبيير عيب المو يوع ،كميا يتمتيج المخيرج الصيحفه
بنفس الحرية فه التعامل مج مكولا الصفحة بعيداً عب الشروط التيه تحيد ميب حريتي ،فيه
لبراج صفحة جميلة وجذابة.
وهنييام فرو ييا بيييب مخييرج صييحفه وخبيير مييب العييامليب فييه الصييحف علييى ابييتالف
للواعها ولشكالها مب حي القدرة واإلمكالية والتصور والخلق والخييار والضقافية واإلبيداع،
وميب البييديهه لن يينعكس هييذا كلي ،عليى مسييتوى إبيراج الصييفحا البميلية والبذابيية التييه
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تسحع القارئ لمواصلة القراءة.
ويقور عبد العزيز الصويعه" وحتى تحيى الصفحة بقيمة جماليية عاليية بيد لن تتيوفر
فه صالعها شروط لساسية كالا
 -1دراييية كامليية بعلييوم اإلبييراج والتصييميم والصييحافة والطباعيية كضقافيية مهنييية مكتسييبة
رورية لخو غمار هذه الصنعة وحذ ها مهما كالأ لدواتها.
 -2تطور فكر مواكع للفنيون البصيرية واكتشياف ميواطب البميار التيه تر يه األذوا
مب بالر األشكار المتطورة.
)27
 -3راحة لفسية تامة لكناء القيام باألعمار اإلبداعية وتوفير منا .مناسع لذلك.
وا بييتالف بيييب مسييتوى المخييرجيب الصييحفييب مهني ياً ،بييد ولن ييينعكس علييى إبييراج
الصفحا الدابلية فيه الصيحف ،فكييف السيبيل للوصيور للمواصيفا الد يقية للتميييز بييب
إبراج هذه الصفحا .
إن الصيييحيفة إذا ميييا اكتمليييأ عناصيييرها ولبرجيييأ بفسيييلوب محكيييم التنفييييذ وصيييبوأ
مساحاتها بفلوان متناسقة ومتناغمة وو عأ معالم صورها وعناوينها ،ورتبأ موا يعها
فه تسلسل منطقيه جييد النوعيية ،كاليأ مصيدراً ممتيافاً لمتعية الرييية وفيتح شيهية القيارئ
لإل بار عليها وتفكيد رغبت ،فه راءة كل حرف فيها ،وهنا تحقيق الصيفحة الوايية المرجيوة
وهه إيصار المادة اإلعالمية للقارئ عب طريق شكل إبراجه جميل تستمتج بج العيب بل
دبور الفكر فه تحليل تفاصيل ،المكتوبة.
اإلخراه الحدي :
إن لهور الكمبيوتر فه السبعينا مب القرن الما ه جعل عالم الصحافة يعيش طيوراً
جديداً فه التقدم والتطور ،وإحداا كورة ما بعدها مب كورة فه اإلبراج الصيحفه ،وسياعد
على الهيار كل األساليع الته جاء بها المدارس اإلبراجيية اليضالا ومهيد إليى اسيتحداا
طباع ة جديدة تنسيبم ميج الطير التيه يسيتخدمها فيه الما يه وحليأ مكالهيا تقنييا
خ
عالية البودة ،عملأ وبصورة مباشرة عليى توييير شيكل الصيحيفة ،وييفته فيه مقدمية هيذه
التقنيا  ،لجهزة البمج المر ه ولجهزة اإلبراج على شاشيا الكمبييوتر ،وخ الصيحف
)29
التصوير الته تعتمد على لشعة الليزر ،لتقدم ما يطلع منها بشكل سليم.
إن المسييتحدكا والمسييتبدا البديييدة لتييه جيياء بهييا التقنيييا الحديضيية مييب كومبيييوتر
ول مار صناعية تركأ لكراً ملحولا ً فه اإلبراج الصحفه ميب حيي التصيميم والتو ييع
فه معالبة المضمون التحرير والصورة والرسم ..ولصبح المحيرر فيه مو يف يحسيد
علي ،،فإذا كان مطلوبا ً في ،فه السيابق الحصيور عليى الخبير لو كتابية الحيدي الصيحفه لو
ابتيار فكرة لو حدا لو مشكلة وكتابة تحقيق عنها لصيبح الييوم وبفضيل هيذه التقنييا هيو
اليييذ يقيييوم وبواسيييطة الكومبييييوتر ببميييج حيييروف الميييادة التيييه كتبهيييا ويقيييوم بمراجعتهيييا
وتصميمها لوويا ً ولحويا ً ولبييراً ولييس خبيراً يقيوم بإبراجهيا عليى شاشية الكومبييوتر بعيد
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التها  ،مب عملية التصميم .
ولرى لل ،ليس بإمكان كيل المحيرريب القييام بهيذه العملييا دفعية واحيدة ،ذليك ألن لكيل
واحييد مواصييفا وبصييا ص يتمتييج بهييا ،المصييمم يقييوم بو ييج بارطيية الصييفحة شييكلها
النها ه) والمنفذ يضج المادة التحريرية والصور والرسوم والعناصر التيبوغرافية األبرى
فييه مكالهييا ،والمخييـرج يلقييه النيييرة األبيييرة علييى شييكل الخارطيية الماكييـيأ) المصييـور
ويقوم بإبداء الرل والتـعديل لو اإللواء فه بع األحيان.
ويقور عبد العزيز الصويعه "على صعيد اإلبيراج الصيحفه ،ييرى بعي المخيرجيب
لل ،مب الممكب إبراج الصفحا مباشرة على شاشية الحاسيوب دون لعيداد بريطية مسيبقة
لذلك ،إ لله عار أ هذا الرل ولا شيت ،ميج العدييد ميب فميالء المهنية ،وميج طلبية كليية
الفنون واإلعالم ،ولكد لهم لن د ة هيذا العميل تسيتوجع لعيداد بارطية لساسيية ماكييأ)
يتم عليها و ج اللمسا الفنيية اليدويية والحكيم عليهيا وا تنياع بهيا بيل لن تيدبل للبهياف
)30
الذ سيقوم بتنفيذها ،وهنام يبع الفصل بيب اإلبراج وتنفيذ اإلبراج".
إن هذه التقنية الحديضة و يعأ المخيرج الصيحفه وجهيا ً لوجي ،لميام دا يرة ابتصاصي،،
وفر أ علي ،شروطا ً وصفا إ افية ،إذا لراد ا ستمرار بعملي ،،تاركيا ً طير اإلبيراج
التقليدية ومنسبما ً مج التطورا الحديضة فه اإلبراج.
لهذا وجد المخرج الصحفه لفس ،مبتدل يقراً ويتابج ،ويطابق وينفذ ،ويعييد التبربية ميرة
ومرا  ،دارسا ً ومتطلعا ً عليى كيل المسيتحدكا والمسيتبدا وا ستكشيافا التيه برجيأ
بتبيار
على السطح فه فنون اإلبراج الصحفه ..وهذا يعنه لن التقنية الحديضة يد جياء
درات ،والو وف على مدى إمكالات ،للتعامل مج شاشة الكومبيوتر.
ويقول د .محمود عذم الدين :أن العالم شهد ثو ة اا ذة في أسذوب إنتاه الصحيفة أو فدي
تهنولوجيا الصحافة تمثذت في التط يق العمذي لذمستحدثات والمستجدات التالية :
 -1ليييام البمييج التصييوير للحييروف مييب بييالر إرسييار اليينص إلييى خليية البمييج المرتبطيية
بالحاسبا ا لكترولية الكومبيوتر).
 -2ليييام البمييج التصييوير الييذ يسييتعيب ببهيياف التعييرف البصيير علييى الحييروف الييذ
يستطيج مسح حروف صفحة مكتوبة على خلة كاتبة و وجمعها خليا ً فه حروف مج إمكاليا
عر ها على الشاشة وتصميمها.
 -3استقبار لصوص األببار والمو وعا مب محرريب بارج مقر الصحيفة.
 -4البمج التصوير للحروف والمراجعة والتصميم وا ستكمار مب سم المعلوما دابل
الصحيفة.
 -5التنفيذ الكامل لعمليية إبيراج الصيحيفة تصيميما ً وتو ييبا ً عليى شاشيا لهايية العير
الضو ه.
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 -6تطوير طر طباعة األوفسأ واستخدام اللون.
 -7إدبار الحاسبا ا لكترولية إل تمام العديد ميب الوليا ف الصيحفية كيالبمج والتو ييع
والطباعة وتخزيب واسترجاع النصوص التحريرية.
 -8طباعة الصحيفة فه لكضر مب مكان دابل البلد الواحد وبارج ،فه لكضير ميب دولية عبير
)31
القارا .
إن التطور الكبير فه مبار الطباعة والذ شهده العالم ساعد على تنفيذ الفقرا السابقة
طباعة حديضة عملأ على لحداا لقلة لوعية فيه
فه اإلبراج الصحفه ،حي لهر خ
الطباعة ،منها خلة طباعة بإمكالها لن تطبج صفحتيب فه خن واحد وبفلوان ر يسية مب بالر
الكومبيوتر الذ يقوم بتحديد درجة وكمية األحبار المستخدمة فه الطباعة.
وعلييى الييرغم مييب التطييورا الها ليية فييه تقنيييا الطباعيية والتييه سيياعد علييى تطييور
اإلبراج الصحفه ،حتى وصل إلى مراحل متقدمة ومتطورة مهد الطرييق لميام المخيرج
الصحفه على ا بتكار والتطوير والتنويج ،إ لن هنام كوابأ ليم تسيتطج التقنييا الحديضية
تباوفهيييا فيييه الو يييأ اليييراهب ،ومنهيييا ،ا سيييتقرار عليييى مقييياس كابيييأ ألحبيييام الصيييحف
المتعارف علي ،ومب كم لحبام األعمدة الته تعتبر مب لهيم اليدعاما التيه تقيوم عليهيا يوة
الصحيفة وشخصيتها المتميزة ..ولكيب علينيا ل لنسيى لن اإلبيداع يبقيى دا ميا ً متبيدداً عبير
استكشيياف المزيييد مييب التطييورا التقنييية المتواصييلة فييه مبييار إبييراج وطباعيية
محيياو
)32
الصحف وصو ً إلى اإلسراع واألسهل واألد .
وفه هذا اإلطار يشير للدري ،بلتر) إلى ما يمكب لن يحقق ،ا تصار المطبعه ،إذ عرف
كيف يتفلف مج التطور البديد وفه مواجهة الوسا ل ا لكترولية البديدة وفه التكييف معها
حتى تحافل على دور ممتاف فه حضارة الود ،فالمطبعة الته غيير وجي ،لوروبيا ،سيوف
)33
توير وج ،العالم.
الخاتمة :
ومما تقدم يمكننا إجمار القور فه لن المفهوم الشامل للتصميم يعنه هو التخطيط لشهء ميا
 ،وصنج ل شياء ممتعة وجميلة وفيق بطيوا علميية متكاملية ومنيمية ومتدابلية ومتسلسيلة
ومترابطة ومستمرة  ،تستلزم متطلبا كضيرة تؤد إله تحقييق لهيداف محيددة لنيوع معييب
مب األعمار بالر فترة فمنية محددة.
ويبع لن يتميز المصمم بصفا لساسية منها لل ،يبيع لن يكيون صياحع بييار واسيج،
وذاكرة وية  ،وذكاء ممتاف ،كما يبع لن يتمييز بالقيدرة عليى ا لتبياه عليى لد التفاصييل
ولشييدها تييفكراً ؛ ألن ل بلييل فييه عملييية التصييميم سييينعكس بالضييرورة علييى الفكييرة عنييد
تنفيذها مما د يسبع فه بع األحيان كوارا ها لة.
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