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هل ترغب يف صناعة فيلم؟ مرحى لك!
نحن سعداء ألن هذا الدليل قد وصل إليك ت
الكث�
ح� تتعلم المزيد عن كيفية صناعة فيلم بنفسك! هناك ي
ن
ش
من العمل الشاق
�ء ممتع وإبداعي.
ي
والمض� وراء كل فيلم جاهز تشاهده ،لكن بنفس الوقت إنه ي
أ
ف
ن
للواقف� عىل خط البداية ويرغبون ي� التعرف عىل إحتياجات صناعة الفالم بأنفسهم.
هذا الكتاب مخصص
ي
أ
ين
ين
والمتعاون� ،والذين يتم إسناد مهام معينة إليهم عند البدء
العامل�
الكب�ة اىل مئات
يحتاج إنتاج الفالم ي
بصناعة الفيلم ،من الطبيعي أن يكون للشخص ث
الخراج ،التصوير
أك� من وظيفة .فبإمكانك مثال ً كتابة السيناريو ،إ
والتمثيل ف ي� فيلمك الخاص  -أو يمكنك أن تكون المخرج فقط.
هناك العديد من أ
ف
الشياء ت
الكث� من
ال� عليك أن تقوم بها عندما ترغب ي� صناعة فيلمك الخاص ،مثل متابعة ي
ي
الفالم لمعرفة مايجري ف� عالم السينما ،كذلك الربط ن أ
أ
اللهام
ب� الفالم القديمة والجديده للحصول عىل إ
ي
ي
آ
وفهم كيف يصنع الخرون أفالمهم.
أيضاً التعرف عىل كيفية بناء أفالم مختلفة من خالل اختيار زوايا التصوير المناسبة ،السينوغرافيا ،وتقنية تجزئة
المشاهد.
الفالم أ
عندما يقوم المرء بمالحظة المقاطع المختلفة للفيلم ،يفتح ذلك آفاقاً جديدة للمشاهد .كذلك أ
القل
أ
ت
ت
ال� التصلح؟
اح�افية تعطي تجربة مهمة ،ومعلومات حول ماهي الشياء ي
الكث� من مدارس
الكث� عن صناعة الفيلم ،وإذا كنت مهتماً بصناعة السينما ،فهناك ي
هذا الكتاب يحتوي عىل ي
أ
ال ت
بالضافة
لك�ونية المفيدة .فعىل سبيل المثال ،يمكنك قراءة المزيد عن مراحل بناء الفالم ،إ
السينماوالمواقع إ
اىل وجود قائمة ش�ح للكلمات والمصطلحات من خالل موقع ( )voodofilm.seكما تتوفر الروابط والنصائح
يز
المتم�ة عىل موقعنا)filmvasternorrland.se( :كذلك يمكنك التواصل معنا إذا كان لديك أية تساؤالت.

حظاً سعيداً منا نحن طاقم عمل Film Västernorrland
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ﻣﻦ ﻓﻜﺮة إﻰﻟ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ ﺟﺎھﺰ

أ
ش
كث�اً ما تتواجد ف ي� كل مكان بمجرد أن تكون
�ء تحتاجة لصناعة فيلم ما ،والفكار ي
تعد الفكرة هي أول ي
أ
اللهام من الخرين.
فضولياً ،إستخدم خيالك واستوحي إ
ئ
ش� ما ،أو حادثة معينة.
من الممكن أن تبدأ فكرة الفيلم من موضوع أو ب
خ� ،شخصية أو ي
من الممكن تحويل الفكرة أ
الفضل إىل قصة يمكن تصويرها الحقاً.

ت
ال� تخلق الرصاع و تحدث أثر ف ي�
القصة السينمائية الجيدة تحتوي عىل بداية ،وسط ،نهاية .إ
بالضافة إىل العالقة ي
ن
ب� ” ي ن
يع� المواجهة أو النضال ي ن
قوت�” .عىل سبيل المثال ،ماذا يريد المرء وماذا يستطيع
ذهن المتفرج .الرصاع هنا ي
متصارعت� .المواجهة يمكن أن تكون ي ن
ين
ين
ال� ،أو ي ن
أن يفعل ،ي ن
الخ� و ش
ب� شخص مريض ،لكن يريد أن
إرادت�
ب�
ب� ي
ف
يتعا� .من الممكن أن تتحدث البداية عن الشخصية الرئيسية وعن محور الفيلم ،أن أين يتم تصوير الفيلم ،و الرصاع
ف
ف
الرئيس أو مانسميه الحبكة .ي� الوسط -وهي الذروة ،نبدء ي� التعرف عىل شخصيات الفيلم ،و تصاعد الرصاع نحو
ي
الرئيس ف ي� الحل .ويمكن أن تكون النهاية مفاجئة ،لكن رغم ذلك يجب
القمة ،وكيف سينتهي؟ ف ي� النهاية يبدء الرصاع
ي
أن تكون ضمن سياق الفيلم.

الشخصية

نشاهدها يف
شخصية التي
هي ال
تكون إنسان،
يلم .ميكن أن
الف
لية وميكن أن
شخصية خيا
حيوان،
تكون يشء.

تدريب :

ت
ح� تتمكن من تجريب قصتك السينمائية ،يمكنك كتابة ملخص ألحداث الفيلم ،مع
بداية ،وسط ونهاية.
أ
ئ
ئ
المبد� وتابع إذا قد
المبد� ،دع أحد الصدقاء يقرء تصورك
وهذا يسمى الملخص
ي
ي
نجح ف ي� فهم قصتك.

 أخرت فيلم تحبه ،جزء الفيلم إىل بداية ،وسط ونهاية .ما هو الرصاع الرئييس يف الفيلم؟ هل يوجد اكرث من رصاع؟ من هي الشخصية الرئيسية؟ -ماهو دور الشخصية الرئيسية؟

 5املبسط يف صناعة األفالم -هكذا تصنع فيلمك

ئ
السينما�:
السيناريو
ي

ف
الكث� من التفاصیل ،وبقدر ما یكون النص بسیطاً
ھو نص یصف ماذا سیحدث ي� الفیلم ،ويحتوي بالطبع عىل ی
وواضحاً ،یساھم ذلك ف ي� فھم الفكرة من الفیلم.
ف
والخراج.
إنطلق من بعد كتابة النص إىل البدء ي� التخطیط ،التصویر إ
ف
ف
ف
و� وقت محدد.
ي� النص تنقسم القصة إىل مشاھد مختلفة ،ویتم تصویر المشھد ي� مكان محدد ،ي
ف
ف
ن
یع� ھذا مشھد جدید .ومع كل مشھد
یتغ� مكان القصة أو یحدث ی
ي� كل مرة ی
تغی� ي� الزمن ،ي
یجب أن تتوفر معلومات ف ي� النص حول:
 تم� وأین یتم تسجیل المشھد؟ ماذا سیظھر ف ي� الصورة أو الكادر؟ -من سیتحدث وماذا سیقول؟

تدريب :

أجب عىل األسئلة التالية
 ماذا أريد أن أخرب يف فيلمي؟ ملاذا سأصنع فيلم؟ عن ماذا يتحدث الفيلم؟ أين يسجل الفيلم؟ ماذا يحدث يف الفيلم؟ -ماذا يحدث ”خارج” الفيلم ،ما الذي يجب أن يفهمه املتفرجون دون أن يروه؟

تستهويتصنيف األف
ال
م
ال
س
ين
ام
ئي
نا
ة
األفالم السين

باعتبارك صانع الفيلم لديك من السلطة ما يخولك أن تقرر أي
أ
الحداث يجب أن يحتويها الفيلم.
ن
ن
ذاهب� إىل
عىل سبيل المثال ،قليل جداً ما نشاهد
الممثل� وهم ي
ي
أ
دورات المياه أو يغسلون ثيابهم ،ف ي� حال لم تكن هذه الحداث
مرتبطة بالقصة الرئيسية للفيلم.
أحياناً يتحدث الفيلم عن أشياء ال يستطيع المرء رؤيتها .فكر ملياً حول
أي أ
ف
الحداث ب ث
ش
� يظهر ف ي� الفيلم،
تعت� أك� أهمية ي� فيلمك ،كل ي
ش
�ء للحكاية.
يجب ان يضيف ي

امئية ب
بانف
أح عاالتها وسكونها بخيالها صخبها ورقتها
و
و
يان
ًا
اق
ع
مني
يت
ه
ل
إ
ا ،ولكننا
له ببساط ىل نوع معني أ
ك
رث
م
ن
غ
ري
ة أن ي
ه ،ونسمح
ستهلك أوقاتنا
هنا
سنعرض لك تصنيف األف وميتع أبصارنا،
ال
م
ال
س
ينامئية،
اإلثارة ،الوث وتقسيامتها:
ائق
ي ،الدراما ،ال
الكوارث ،الكوميديا ،املو خيال العلمي،
سي
العلمية ،الرعب ،ا قية ،الحقائق
ملغامرة.

تدريب :

اخرت نوع الفيلم:
 ماهي املواصفات العامة لهذا النوع؟ أي منوذج يتبع هذا النوع؟ أخرت فيلم ميكن بسهولة تصنيفه ضمن نوع معني؟ ألي نوع ينتمي فيلمك؟املبسط يف صناعة األفالم -هكذا تصنع فيلمك 6

السيناريو يمكن أن يبدو بهذا الشكل
 1مشهد  2 : 4خارجي  3الرسعة  4اليوم
يس�ان باتجاه مرعى الخيول .فجاء ًة يالحظون حصان يهرب و يركض بعيداً فوق السور.
 5ماوال و جورجي ي
 6ماوال
ال يا ألفي ،أنتظر (إىل جورجي) ماذا سنفعل؟
جورجي
سأتصل للبحث عن مساعدة !
الم�ل (مشهد خارجي) أو داخل ن ز
 1رقم المشهد  2خارج ن ز
داخل)
الم�ل (مشهد
ي
 3المكان  4الوقت  5وصف الحادثة أو الواقعة  6الحوار المركز .

نصائح:

 ابدأ من األماكن والشخصیات  -املمثلین الذین تستطیع التواصل معھم والوصول إلیھم ،لكن كن مبدعاً وخالقاً يف كیفیةاإلستعانة بھم للتمثیل.
 يف أغلب األحیان تصنع القصص البسیطة والواضحة أفضل األفالم  -فالتعقید لیس برضوري . -فكر بتكلفة األشیاء عند البدء يف التصویر ،ھل لدیك القدرة املالیة عىل إنجاز مرشوع الفیلم؟
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السيناريو املصور

أ
ت
ال�
عندما تنتهي من كتابة
النص و يصبح جاهز ،يبدأ التخطيط حول كيف سيظهر الفيلم ،ما هي الشياء ي
و� أي أ
ف
الماكن؟
سيتم تصويرها؟ ي
السيناريو المصور (القصة المصورة)

ئ
ت
ين
النها� للفيلم ،ترسم كل مشاهد الفيلم عىل ورق،
المشارك� ف ي� صناعة الفيلم ،كيف سيكون الشكل
ح� يفهم كل
ي
عىل شكل سيناريو مصور .ف ي� الغالب يقوم المخرج و المصور ف ي� تنفيذ السيناريو المصور مع بعض .و بعد أن يصبح
جاهزاً يظهر بمظهر القصة المصورة.
بمساعدة السيناريو المصور ،تستطيع رؤية الفيلم أمامك ت
ح� قبل التصوير ،فعند قيامك بتخطيط السيناريو تستطيع
ف
الكام�ا ،وأشياء أخرى ي� الفيلم.
تحديد زوايا التصوير،المسافات ،اللقطات ،حركة ي
فمن خالل المسافة أو مايعرف بإطار الصورة (أنظر الصفحة التالية) ،يمكنك اختيار ماذا سيظهر ف ي� الصورة .أحياناً
الكام�ا بشكل
الكام�ا تستطيع وقتها رسم حركة ي
صغ� .إذا أردت أن تحرك ي
تريد إظهار كل المشهد ،أحياناً تفصيل ي
تشكيل متخصص ،الخطوط العامة تفي
فنان
قبل
من
إنجازه
يجب
ال
المصور
قوس ف ي� السيناريو المصور .السيناريو
ي
بالغرض.
ف
ت
ال� يحتويها ،هناك احياناً مشاهد تحوي عىل صورة واحدة ف ي�
يعتمد عدد اللوحات ي� كل مشهد عىل عدد الحركات ي
ئ
المشهد ،و بعضها يحتوي مئات الصور .ف� الغالب هناك ترابط ي ن
السينما� .فيلم
ب� الحركات ف ي� كل مشهد و النوع
ي
ي
ف
أكشن يحتوي عىل حركة ث
بكث� من فيلم الدراما .حيث ال يمكن للحركة ي� الفيلم أن تكون رسيعة لدرجة أن
أك� ي
المشاهد ال يفهم مايحدث.
لكن بالمقابل يجب أن التكون بطيئة بحيث يصبح الفيلم ممل و مضجر.

تدريب :

 شاهد مشهد من فيلم ،صفق بيديك عن بداية كل مشهد جديد. -جرب األنواع املختلفة لألفالم وراقب أي اختالف بینھا من حیث الرسعة أو الحركة.

نصائح :

 سجل املشھد نفسه عدة مرات من زوایا مختلفة ،حتى تحصل عىل الكثیر من املواد الفیلمیةالتي یمكن االختیار من بینھا عند تجزئة الفیلم إىل أجزاء مختلفة  -املونتاج.
 -فكر دامئاً بقصتك ،املشاھد والصور التي تختارھا تعتمد عىل ما ترید أن تقوله للمشاھد.
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صناعة المشهد

والتأط� ھو الذي یحدد حجم
التأط� وھو تحدید معالم المشھد ف ي� إطار أو كادر،
عند إعداد الفیلم یتم إستخدام أنواع مختلفة من
ی
ی
الجزء من الھدف الذي یختاره المصور لتصویره.
عىل سبیل المثال ،یمكن أن تعود اللقطة الرئیسیة إىل شخص ،حیوان ،سیارة أو شجرة .ونظراً ألن الصورة ذات حجم موحد بغض
ئ
الكام�ا عندما یكون جزء من الصورة ھو الموضوع ولیست
النظر عن المشھد
السینما� ،لذلك یكون من الطبیعي أحیاناً أن نقرب ی
ي
الصورة كاملة .عادة یستخدم المصور خمس أنواع مختلفة من اللقطات:

اللقطة الكلية

أ
تأط� المشھد (تحدید
اللقطة الكلیة ھي الجزء ال بك� من ی
معالم المشھد) .تستخدم إلظھار البیئة المحیطة وكامل
المكان الذي یتم به التصویر.

اللقطة النصفية

وھي من ث
الستخدام.
تأط� المشاھد الشائعة إ
أك� ی
تسمح للمشاھدین بأن یكونوا ی ن
قریب� وتظھر لغة الجسد
والعواطف .وھي تستخدم عادة ف ي� مشاھد الحوارات
والمقابالت.

اللقطة الكاملة

یظھر الھدف بشكل كامل والبیئة المحیطة حوله.
من الجید إستخدامھا إلظھار لغة الجسد وصلة الھدف بالبیئة
المحیطة.

اللقطة القريبة

تستخدم عند تصویر الشخص عن قرب .ویبدو من خاللھا
التعب� العاطفي والنظرات ث
أك� وضوحاً.
ی
إنھا فعالة عندما ترید إظھار التفاصیل.

اللقطة القريبة مقربة قصوى

تأث�
تأط� للمشھد یستعمل لتحدید تفصیل أو إلحداث ی
ھو ی
ما ،وعادة ما تستخدم ھذه الطریقة عند تصویر أفالم الرعب.
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الكام�ا
زوایا
ی

الكام�ا دائم ا بال�ش ء المراد تصویره ،ال�ش ء الذي یؤثر عىل ظھور الممثل الواقف أمامھا .ن
الكام�ا بالنسبة
بمع� أخر ،أین سیكون مكان ی
ترتبط ی
ي
ي
أ
أ
مبا�ة من أ
ش
مبا� ،ش
مبا�ة من الخلف ،من الجانب بشكل یغ� ش
المام ،ش
لل�ش ء المراد تصویره؟ ش
مبا�ة من العىل ،من العىل بشكل یغ� مبا� ،من
ي
أ
السفل.

منظور إعتیادي

ن
الكام�ا یكون عىل
یع� أن إرتفاع ی
تكون زاویة ی
الكام�ا عىل إرتفاع عادي مما ي
�ش
نفس مستوى إرتفاع الھدف كالشخص أو ال ي ء.
ال ثك� إستخداماً وھو أیضاً الذي یحتوي عىل الحد أ
ھذا ھو المنظور أ
ال ن
د�
من الدراما.

لقطة الزاویة العلیا

وھو منظور الطائر مما معناه أن التصویر یتم من مكان مرتفع إىل

أ
السفل وصوال إىل الشخص.
یبدو الشخص عندھا ف ي� موقف یعكس الضعف والوھن.

لقطة الزاویة السفلیة

وھو منظور الضفدع ما معناه أن التصویر یتم من أسفل ال�ش ي ء المراد
أ
أك� حجماً وأك�ث
تصویره ،أي أننا ننظر إىل العىل نل�ى الھدف ،عندھا یبدو ب
قوة.

 11املبسط يف صناعة األفالم -هكذا تصنع فيلمك

الكام�ا
حركة
ی

ن
زم� مؤقت ،عىل سبیل المثال ،لتتبع حركة العنرص
ھناك عدة اسباب لدى المرء يك یقوم بتحریك ی
الكام�ا ضمن إطار ي
ش
الكام�ا إذا لم یكن
تحریك
تجنب
بالتصویر.
البدء
عند
الكادر
خارج
�ء كان
ی
المتواجد أمامھا ،أو للإ فصاح عن حدث أو ي
ف
الكام�ا أم ال وبأي طریقة سیتم تحریكھا.
ھنالك سبب وجیه لذلك .سجل ي� السیناریو المصور إذا كان یجب تحریك ی
ن
الیم�.ن
ن
الیم� إىل الیسار أو من الیسار إىل ی
الكام�ا من ی
تع� تحریك ی
 البانوراما :يأ
أ
أ
ف
المالة :ن
الكام�ا من السفل إىل االعىل أو من العىل إىل السفل ي� حركة إمالة.
 إوتع� تحریك ی
ي
ن
الكام�ا عىل خط محدد من خالل وضعھا عىل عربة متحركة أو تثبیتھا عىل قاعدة مع
التتبع:
حركة
وتع� تحریك ی
ي
كرس مع عجلة بالغرض أیضاً.
توافر
ویفي
عجلة.
ي
 حامل یدوي :لتتبع شخص متحرك ،ف� محاولة للحصول عىل لقطة خالیة من ت زاالھ�از بإستخدام أدوات مساعدة
ي
للحامل أیضاً.
 التقریب :ویحدث ھذا بمساعدة زر مخصص لذلك فتغی�
تستطیع
ا،
الكام�
عدسة
تحریك
خالل
من
أو
ا
الكام�
�
ی
ی
ی
ي
حجم الصورة الظاھرة.

تكوین الصورة

یدور تكوین اللقطة أو ترتیبھا حول كیفیة ظھور
والشیاء أ
الشخص أ
الخرى ف ي� صورة ما .ھناك العدید
من القواعد المتبعة ت
ح� یشعر المشاھد بأن الصورة
أ
ت
ال� ینظر إلیھا تبدو طبیعیة .وعادة ال نفكر بھذا المر
ي
ف
قبل كرس القاعدة الموجودة ي� تركیب اللقطات.
أحد القواعد الكالسیكیة التطبیقیة ھي أن تت�ك مسافة
فارغة أمام الشخص ف� الصورة ،ف� ی ن
ح� یجب ف ي�
ي
ي
أ
أك� مسافة ممكنة ی ن
ب�
الصور القریبة للشخاص ترك ب
أنف الشخص وإطار الصورة ،بدال من ترك مسافة ی ن
ب�
الرقبة وإطار الصورة.
ف ي� حال لم تتبع الصورة الخطوط الداللیة ،قد یتولد
شعور لدى المشاھد بأن الشخصیة الموجودة ف ي�
الصورة تنحدر أو قد تدخل ف ي� الجدار أو ربما التملك
المكان المناسب ف ي� الصورة.

تدریب:

 قم بتصویر حادثة معینة ،عىل سبیل املثال ،شخص یدخل إىل الغرفة ،بإستخدام الخمس أنواع املختلفةللقطات ،صور كل الحادثة أو الواقعة باستخدام اللقطة الكلیة أوالً ،ثم الحقاً صور مرة أخرى باستخدام اللقطة
الكاملة.
حاول أن تجمع املشاھد بحیث تكون النتیجة أن الحادثة وقعت مرة واحدة باستخدام أنواع اللقطات
املختلفة.
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إتجاھات الرؤیة

ال�قب لدى المشاھد لرؤیة أ
تعد إتجاھات الرؤیة عامال مھماً للغایة لدفع الجمھور إىل متابعة أ
الحداث ،وخلق ت
الشیاء
ً
أ
أ
ف
ف
ت
التأث� الدرامي حول الحداث المرتقبة ي� المرحلة التالیة.
ال� یراھا الشخاص ي� الفیلم .وھي تخلق أیضاً نوعاً من ي
ي
ف
تنظر ي� إتجاه محدد خارج إطار الصورة ،تدرك وقتھا أن الشخصیة ألف تنظر إىل الشخصیة باء لوكنا نشاھد الشخصیة
بعد تقطیع المشاھد.
قاعدة مھمة تتعلق بمنظور الرؤیة وإتجاھات النظر تسمى بقاعدة المائة والثمانون درجة .وتستخدم عىل سبیل المثال
كشخص� ،أو كعربة أو غ�یھا من أ
ین
عند تصویر شخصان یتحدثان مع بعضھم البعض أو عندما یتحرك ی ن
الشیاء
شیئ�،
بإتجاه بعضھم البعض.
الشخاص أو أ
مر� یمر ع� ھؤالء أ
الشیاء .ثم علیك إختیار أي جانب من الخط ترغب �ف
ئ
ب
فكر عندھا أن ھناك خط یغ� ي
ي
الكام�ا علیه وابقي عىل ھذا الجانب.
أن تضع ی
أ
إذا خالفت ھذه القاعدة عندھا سوف یبدو الشخاص كأنھم یالحقون بعضھم البعض بدال من أن یكونوا بإتجاه
بعضھم البعض.
الفالم الروائیة ،عادة ال ینظر أ
ف� أ
الشخاص ش
الكام�ا.
مبا�ة إىل ی
ي
الشخص الذي قد تعودنا أن نراه یفعل ذلك ھو مذیع أ
الخبار ف ي�
التلفزیون ولیس أ
الخرین.
نصیحة جیدة عند التصویر ھي حث الجمیع عىل عدم النظر إىل
الكام�ا أبدا!
ی
ف
الكام�ا ي� المكان الخطأ یشوه التناغم المراد
إن اللمحة الرسیعة إىل ی
رسده ف ي� القصة.
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تكوین املشھد

فرنس ومعناه ”وضع أو تكوین
ھذا المصطلح أصله
ي
ت
ال� یستخدمھا المخرج
المشھد” ،ویشمل كل المكمالت ي
الحساس والمشاعر بالصورة المرئیة ،تحت
لیوصل إ
ھذا المصطلح تندرج:
السینوغرافیا ،المالبس ،أ
القنعة ،المؤثرات الخاصة،
ین
ین
الضاءة.
الممثل� ،حركة
مظھر
الممثل� وإعدادات إ

السینوغرافیا

ھي ببساطة كل ش�ء موجود ف ي� المشھد باستثناء ش
الب�
ي
والحیوان ،المكان الذي یتم فیه التصویر یمكن أن یكون
الم�ل  -داخل ،أو خارج ن ز
داخل ن ز
الم�ل  -خارجي ،ومن
ي
الطبیعي أن یتم
تصویر المشاھد الداخلیة ف ي� مكان والمشاھد الخارجیة ف ي�
مكان أخر مختلف .الحقاً یتم دمج المشاھد والصور لتظھر
وكأنھا صورت ف ي� مكان واحد.
ف
ولھذا السبب غالباً ما یتم خلق بیئات مختلفة ي� مساحات
الضاءة و
بالعتماد عىل زاویة التصویر ،وضبط إ
محددة ،إ
المستلزمات الخاصة .علیك استخدام خیالك!

المستلزمات

ت
ال� تظھر ف ي� المشھد ،عىل سبیل المثال،
ھي االشیاء ي
كث�ة أخرى.
كرس ،صحن واشیاء ی
سیارة ،لوحة ،ھاتف ،ي
ت
الكث� من الشخصیات ،یحتاج
ح� یتمكن الممثل من لعب ی
ت
ال� یظھر بھا الممثل،
إىل المالبس والمكیاج ،أالمالبس ي
ت
ال� تشمل تصفیف الشعر،
إ
بالضافة إىل المكیاج كالقنعة ي
الشعر المستعار ،صبغ الشعر ،رسم وتشكیل جروح
ودماء وأشیاء مشابھة.

الضاءة
إ

الضاءة ھي عنرص ھام ف ي� تركیب اللقطات.
إ
الضاءة أیضا مرات عدیدة
ال ضوء = ال مشھد .تستخدم إ
لخلق تناغم ی ن
التفك� بھا
مع� ف ي� المشھد .لذلك من المھم
ی
قبل أن یبدأ المرء بالتصویر.
یوجد العدید من الصعوبات ت
التفك� بھا
ال� من الجید
ی
ي
وأن تكون مستعدا لمواجھتھا:
التفك� بحالة الطقس
 إذا كنت تصور خارجیاً یجب علیكی
وتأخذھا ی ن
بع� االعتبار .ماذا ستفعل ف ي� حال بدء ھطول
المطر ف ي� وقت یغ� مناسب أثناء التصویر؟ ضوء الشمس
الساطع قد یكون من الصعب التحكم به

ف
ف
و� ھذه الحالة قد
ي� الفیلم ویخلق ھذا ظالال ً قویة  ،ي
ین
الممثل� النظر ی ن
ین
مغمضت� بإتجاه
بعین� نصف
یتوجب عىل
الشمس.
كذلك ف ي� حال غیاب الشمس وراء الغیوم ،یجعل ھذا
الضوء مختلفاً ی ن
ب� لقطة وأخرى ،ما یجعل المشھد یبدو
غریبا بعض ال�ش ي ء بعد دمج الصور مع بعضھا البعض.
الضاءة الطبیعیة
تتغ� فیه إ
حاول إختیار مكان أو وقت ال ی
أثناء التصویر.
أ
والضاءة الخاصة عندما ال یكون
 یمكن إستخدام الضواء إضوء النھار كافیاً.
ش
تجنب تسلیط الضوء الساطع أو المصباح القوي مبا�ة
عىل الشخص الذي یتم تصویره فعندھا یظھر ظل خفیف
یخلق تناقضات ف ي� اللقطة ،مما یعطي شعور ا یغ� طبیعي،
الغ�
حاول بدال من ذلك خلق لیونة ما یسمى بالضوء ی
ش
مبا� وذلك من خالل توجیه ضوء تجاه جدار أو سقف
أبیض اللون والسماح للضوء باالنعكاس تجاه الشخص
المراد تصویره.
إذا كنت بحاجة لتوجیه الضوء بإتجاه شخص ما ،ضعھا
المبا� من أ
ش
المام.
جان� مائل ،بدال من الضوء
بشكل ب ي

املبسط يف صناعة األفالم -هكذا تصنع فيلمك 14

التسجیل

ت
یأ� وقت
عندما تنتھي من كل
ی
التحض�ات ي
التصویر أو التسجیل ،وبالقدر الذي یجب أن
التحض�ات مكتملة ،علیك
تكون جاھزاً وجمیع
ی
أ
تغی� طارئ یوجب
أن تكون مستعدا أیضاً لي ی
تغی� اً ف� الخطة أ
الساسیة.
ی ي
ف ي� حال كان الطقس ال یساعد عىل العمل عىل
سبیل المثال ،فمن الجید توافر خطة بدیلة.
أ
خ�ة
نقدم لك ھنا بعض النصائح للدقیقة ال ی
ت
وال� یجب علیك إتباعھا لتتمكن من ضبط كل
ي
ش
�ء قبل البدء بالتصویر ،ولتجنب المفاجئات
ي
یغ� المتوقعة عند البدء بمراجعة المواد قبل
الخراج.
إ
ھل تحتاج إىل معدات ال تملكھا؟ اسأل كل معارفك إن
بالمكان إستعارتھا ،وأحیاناً یمكن إستعارتھا من
كان إ
محالت
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بیع أ
الشیاء المستعملة ف ي� مقابل تقدیم شكر خاص لھم ف ي�
نھایة الفیلم ،علیك بالسؤال!
ف ي� حال كنت ترید التصویر ف ي� مكان عام أو داخل متجر
عىل سبیل المثال ،فیجب علیك الحصول عىل ترخیص.
ف
ت
كا�،
حاول أن تحصل عىل ال�خیص قبل التسجیل بوقت ي
ت
التأخ� ف ي� یوم التصویر المحدد.
ح� تتجنب
ی
ف� بعض أ
الحیان ال یكون من المجدي التصویر أو تسجیل
ي
ف
المشاھد وفق ت
ال�تیب الموجود ي� السیناریو ،عندما یجب
عىل المرء تصویر العدید من المشاھد ف ي� أماكن محددة،
مع ی ن
ممثل� محددین ،قم بالتخطیط لذلك بدقة كتخطیط
توقیت ومكان تصویر المشاھد.

الكام�ا
دور
ی

یجب عىل الخطة الجیدة أن تحتوي دائماً عىل حامل
أ
ت
ال� توفر الثبات ف ي� الصورة ،إال
ی
للكام�ا وھي الداة ي
ف ي� حال إن كان ھناك ھدف ما من أن تكون الصورة
مرجوجة .یغ� ذلك یكون من الصعب المحافظة عىل
الكام�ا.
ثبات ی
ش
�ء ما ف ي� إطار الصورة،
أنظر إىل مكان التصویر ،ھل یوجد ي
ال ينبغي عليه ان یظھر؟
ش
�ء ترید إظھاره ف ي� إطار الصورة؟
ھل یوجد كل ي
ت
ال� تومض وتظھر بشكل
ھل یوجد بعض االضاءات ي
غریب؟
ف
الكام�ا؟
أو قد تزداد قوتھا ولمعانھا ي� ی

ال
لقطة
ه
ي
المسجل وحد
� ة زمن
ي
ة بي ن
ة
،
الكا
م
م ي�ا ،عند ضغطة ا أع
ن
ي
ه
البداي ه
م
ي الم
ا يظه
ة
يمك
عندما تب نك البدء ر التسجي إىل النهاية فشاهد
ل
م
إختيار ا دء بتقط ن جدي مشوه ي�
اً
د
لل
يع
قطات الم الفيلم ف� بالتسجيل .عندها
ضمون ي المو
ي ف� الف ة ال ي ت� تخل نتاج ي
م
ك
ن
ق الإ ن ك
يلم.
سجام

ال
لقطة

للكام�ا ،كذلك
لیكن لدیك دائماً بطاریة إضافیة ،وشاحن
ی
قم بشحن البطاریة الفارغة بأرسع وقت ممكن.

”الصمت ،صور!”

قبل أن یبدأ المرء بالتصویر ،علیه مراجعة كل
ین
ش
الممثل� والمخرج
�ء ،وال ینطبق ھذا فقط عىل
ي
ف
الذي یقرر كیف تترصف الشخصیات ي� المشھد.
والضاءة .یجب عیل
فالمراجعة تشمل الصوت إ
الكل معرفة ماذا سیفعلون .عند االنتھاء من ھذه
الكام�ا ومعدات
التحض�ات ،یجب التأكد من أن ی
ی
بالضافة إىل تصفیقة
تسجیل الصوت جاھزة .إ
أیضا إلعادة التدقیق
البدایة .إشارة البدایة تكون ً
الخراج ،وتكون مھمة جداً
بالصوت والصورة عند إ
ف ي� حال كان المرء يقوم بالتصوير بمفرده
أ ف
النتھاء وإغالق
ال یمكن لحد ي� الكادر من إ
یز
التجھ�ات قبل سماع كلمة شكراً من المخرج.

ي ف� العادة هذا مايظهر ي ف� موقع التصوي ر.
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أ
الدوار المھنیة
یكون فریق العمل كب� جدا ف� الفالم الطویلة ،ھنا نذكر لكم بعض أ
ح� لو كان لك ث
الدوار المھمة ،ت
أك� من دور ووظیفة ف ي�
ي إ
ی
الول الذي تنجزه ،ال یمنعك ھذا من التعرف عىل المھام أ
فیلمك أ
الساسیة لكل دور:

المخرج...

ئ
النها� للفيلم و كیف ستظھر قصة الفیلم بأفضل صورة ممكنة .سیكون مستعداً بشكل
 ...یملك رؤیة و لدیه تصور عن الشكل
ي
جید جداً ا و مطلع عىل السیناریو والقصة المصورة للفیلم.
 ...یتحمل مسؤولیة الفیلم كاملة ،إلیصال الحكایة بأفضل صورة ممكنه.
ف
ین
الكام�ا.
 ...یعطي التعلیمات
للممثل� ویتعاون معھم ي� رسم الشخصیات التمثیلیة وتقدیمھا أمام ی
ف
 ...یساھم ف ي� تھیئة البیئة المناسبة ي� مكان التصویر ،من خالل إظھار االھتمام والتقدیر ،وإعطاء ردود أفعال إیجابیة لجمیع
أعضاء الفریق.

مدیر التصویر...

ف
الجراءات والتأكد من أن الجمیع مستعد قبل البدء بالمشھد.
 ...یعمل عىل تنظیم العمل ي� مكان التصویر ،ومتابعة جمیع إ

المصور...

 ...یقرر مع المخرج كیف ستكون الصورة إنطالقاً من القصة المصورة ش
وال�وط الالزمة لذلك ف ي� مكان التصویر.
ش
شیط
شیحة ذاكرة أو �
بالكام�ا ،كالتأكد من أن البطاریات مشحونة ،والتأكد من وجود �
�ء مرتبط
ی
 ...إدارة والتعامل مع كل ي
تسجیل.

ن
تق� الصوت...

 ...يمسؤول عن أ
الجھزة ،كالمیكروفون وجھاز المیكرس وھي منضدة التحكم ف ي� الصوت عند التصویر.
النتھاء من التصویر والتسجیل.
 ...التعامل مع الصوت بعد إ
 ...صناعة أو إیجاد مؤثرات الصوت المطلوبة.

السیناریست...

ف
ت یز
ش
ش
�ء ف ي� اللقطة الالحقة ،وھذا مھم جدا ً،خاصةً إذا
�ء موجود ي� الصورة ،وال�ك� عىل أن یظھر كل ي
 ...مھمته متابعة كل ي
ً
إستغرق التصوير أياما عديدة.
ف� حال عدم التمكن من ی ن
تعی� سیناریست للفیلم ،یمكنك إلتقاط صورة ثابتة للمكان ،لتتمكن الحقاً من تذكر كيفية ترتيب
ي
وظهور أ
الشياء.

مساعد التصویر...

ت
ين
یز
الممثل� من مكان إىل اخر،
ال� یحتاجھا فریق العمل ،عىل سبیل المثال ،نقل
 ...یتوجب علیه تجھ� المھام والوظائف ي
و�اب كا�.ف
ش
والتأكد من وجود طعام
ي

ین
الممثل�...

 ...یعملون عىل ت
ال� یز
ك� عىل أدوارھم والتدرب عىل
التعلیقات والحوارات.
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تدریب:

 يف املرة القادمة التي تشاھد فیھا فیلم ،اقرأ النص الذيیظھر بعد إنتھاء الفیلم ،حاول معرفة دور
كل شخص موجود يف الفیلم وما ھي مھامھم األساسیة.

الصوت

یعت� الصوت عامال ھاماً ف ي� رسد حكایة الفیلم ،فالصوت یصف لنا البیئة ویساھم ف ي� خلق الجو العام للفیلم .یحدث
ب
ھذا من خالل الحوار ف� الفیلم ،المؤثرات الصوتیة المساعدة ،أ
الصوات الموجودة ف� البیئة ت
وال� ھي مكان التصویر،
ي
ي
ي
والموسیقى .یمكن للصوت أیضاً رسد حكایة ألشیاء ال نراھا ف ي� المشھد ،عىل سبیل المثال ،صوت باب یفتح أو صوت
جرس المدرسة یقرع.

تسجیل الصوت

من المھم جد ا أن یكون تسجیل الصوت ت ف
النتھاء من تسجیل
لك یبدو الصوت واضحاً عند إ
إح� يا� قدر إ
المكان ي
الفیلم ،حیث أنه من الصعب التعامل مع أ
الصوات الردیئة.
أ
فالصوات المزعجة قد تدمر التصویر .تجنب إختیار مكان تصویر یتواجد بالقرب من حركة المرور ف ي� شارع مزدحم،
أو الریاح القویة اثناء التصویر ،فیتحول صوت المشھد إىل صیاح وقرقعة ت
وی�تب علیه عدم التمكن من إستخدام
الصوت الناتج عن التسجیل .من الجدیر بالذكر أن أغطیة الحمایة للمیكروفون تعمل عىل تخفیف حد الضوضاء،
الدوات الكھربائیة آ
وبا� أ
أ
ق
ال ت
والالت .ومن
وعلیك أیضاً التأكد من إغالق جمیع الجھزة إ
الغ� مرغوبة ،ب
لك�ونیة ی
كال�اد ،ي
خالل استخدامك لسماعات رأس متصلة بالميكروفون تستطیع التأكد ف ي� حال ظھرت أصوات غریبة ،فعندھا یمكنك
التخلص منھا قبل البدء بالتصویر .التنىس أن تتأكد من أن الجمیع أغلق هواتفهم النقالة.

نصائح :

 قم بتسجیل صوت البیئة بشكل دائم يف مكان التصویر ذاته ،وذلك من خالل الضغط عىل زر التسجیلوالطلب من الجمیع إلتزام الصمت ،حتى تتمكن من تسجیل الصوت الطبیعي املحیط ،الذي رمبا قد تحتاجه
عند البدء باملونتاج ،وبإمكانك اإلستغناء عن القطع الغیر رضوریة بین املقاطع املختلفة.
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مكان تثبیت المیكروفون
ف ي� حالة توفر إمكانیة استخدام میكروفون خارجي ،ال تت�دد
ف ي� ذلك ،فعندھا تصبح جودة الصوت أفضل بالتأكید.
أثناء تسجیل الصوت ،یجب تثبیت المیكروفون بالقرب
من مصدر الصوت قدر المكان وذلك لتجنب أ
الصوات
إ
المزعجة ،وعند التحدث الیجب أن یكون المیكروفون
ت
أقرب من مسافة خمسة ش
سنتیم�ا من المتحدث وذلك
ع�
لتجنب صوت الشفاه والفراغ.
ف ي� مقابلة ف ي� الفیلم الوثائقي یمكن للمیكروفون أن یظھر ف ي�
و� أنواع أخرى من أ
ف
ف
الفالم
الصورة ،لكن ي� حاالت أخرى ي
فھو أمر ممنوع.

أمثلة عن أ
الماكن المناسبة لتثبیت المیكروفون:
الكام�ا
عىل
ی

السھل أ
إن وجود المیكروفون مثبت عىل الكام�ا ھو الطریقة أ
وال ثك� مالئمة ،ولكن لھا بعض المساوئ .فمن الممكن أن
ی
أ
ت
الكام�ا ،أو أن تصبح المسافة ت
ح� مصدر الصوت بعیدة للغایة وبھذا تنحدر جودة
تأ� بعض الصوات المزعجة من ی
ي
الصوت.

عىل حامل

یمكن تثبیت میكروفون منفصل ،بالقرب من مصدر الصوت.

عىل ذراع

ذراع یمكن تمدیده ویكون المیكروفون مثبت به لجھة أ
المام .یحتاج فعل ذلك إىل شخص خاص یمسك بالذراع.

المیكروفون الخفي

یعرف باسم البعوضة ویمكن تثبیته عىل سبیل المثال تحت المالبس أو ف ي� الشعر إلخفائه.

نصائح:

 حافظ عىل املعدات واألدوات سواء كانت ملكك ،أم تم إستعارتھا من األخرین. احرص عىل توفیر الحامیة لكل املعدات والتقنیات ضد املطر والثلج ،وال تضع الكامیرا تحت أشعة الشمساملبارشة لفرتة طویلة ،فكر أیضاً بأن الربودة تقرص من عمر البطاریة.
 مراجعة السیناریو ،والسیناریو املصور ليك تتأكد من أنك قمت بتصویر كل يشء قبل ان تقوم بإعادة املعدات. 19املبسط يف صناعة األفالم -هكذا تصنع فيلمك

املونتاج

ھل إنتھیت من تصویر الفیلم؟ لقد
حان الوقت للبدء بعملیة المونتاج،
وھي عملیة ربط مشاھد
الفیلم وھیكلتھا لتحویلھا إىل فیلم
العداد أو
جاھز من خالل برنامج إ
المونتاج.
ف ي� الواقع علیك العمل عىل الفیلم ف ي� ثالثة
مراحل مختلفة :عند كتابة السیناریو ،أثناء
التصویر وأثناء المونتاج.
عند إالعداد من المھم جداً المحافظة عىل
أ
ت
ال� كانت لدیك عند
الرؤیة الساسیة ،الفكرة ي
البدء بكتابة السیناریو.
ولكن ف ي� الوقت نفسه علیك أن تتعامل مع
المواد الخاصة بك كأنك تراھا للمرة أ
الوىل.
ت
ت
ال� تضلل
وال� ال تعطى
علیك إزالة المشاھد ي
المشاھد ي
أ
القصة أیة إضافة ،ن
مع� أو دفعة إىل المام .ينبغي أيضاً
ض
الغ� �ورية لدفع القصة إىل
حذف المقاطع والمشاهد ي
أ
المام ت
ح� ولو كانت مفضلة لديك  ،وھو ما یسمى عادة
بمصطلح ”أقتل أعزائك”.
عند إجراء المونتاج للفیلم ،من الجید السماح لشخص آخر
بمشاھدة الفیلم لمعرفة ما إذا كانت القصة تصل إىل الھدف
بالح�ة
الذي توقعته أم ال .فمن السھل أن یصاب الشخص ی
ویعتقد أن عىل الجمیع فھم القصة كما أنت فھمتھا.
الطرق العملیة المتوجب إتباعھا
ابدأ بالنظر إىل المواد الخاصة بك .للحصول عىل مساعدة
جیدة ف ي� المونتاج إستخدم السیناریو المصور الذي قمت
بإنشائه قبل البدء بالتصویر.
فھم القصة كما أنت فھمتھا.

قم باختیار المشھد الذي ترید بدء العمل به.
بعد ذلك أنظر إىل المقاطع واختار أ
الفضل من بینھا.
ومن ثم قم بربط المقاطع المختلفة للحصول عىل مشھد
التأط�  -تحدید معالم المشھد والزوایا
كامل .نَوع بإختیار
ی
المكان.
تع� المشاھد بطریقة فعاله قدر إ
المختلفة بحیث ب
حدد مكان المقاطع تم� تبدأ وأین تنتھي .أضبط المقاطع
لك یتم االنتقال من مشھد إىل أخر
بإتجاه بعضھا البعض ،ي
المكان .وتطبیق قاعدة وھي أن القطع
بطریقة سلسة قدر إ
یجب أن ال یالحظ.
ف ي� حال أردت فعل ش
�ء ،لكن ال تعرف كیف ،یمكنك البدء
ي
كب�ة من
بالبحث عنھا عىل شبكة إ
ال تن�نت حیث تتوافر كمیة ی
والخراج،
والرشادات لمختلف برامج المونتاج إ
المعلومات إ
بدءاً من عملیة تصحیح أ
اللوان ووصوال ً إىل المؤثرات
الخاصة.

نصائح :

 تجنب تجزئة املشاھد أوتقطیعھا أثناء حركة الكامیرا. أقطع عندما یتحرك العنرص ضمن الكادر. تجنب ” القفز -القطع” ،القطع بین الصور املتشابھة واإلنتقال إىل مشھد جدید. التنویع يف املشاھد وزوایا الكامیرا. ال تنىس شكر كل املساھمین يف صناعة الفیلم يف شارة النھایة.املبسط يف صناعة األفالم -هكذا تصنع فيلمك 20

حقوق النرش

عندما ینجز أحد ما عمال فنیاً كفیلم ،موسیقى أو
صور فوتوغرافیة ،عندھا یملك ھذا الشخص
والن� لھذا العمل .ن
حقوق الملكیة ش
ویع� ذلك أنه
ال یمكن ألحد أن یعرض أو أن یستخدم العمل
ن
الف� من دون الحصول عىل ترخیص من المالك
أ ي
أ
صل للعمال.
ال ي
الموسیقى
ف ي� حال أردت استخدام موسیقى لفیلمك ھناك طرق
مختلفة لذلك:
 أصنع الموسیقي الخاصة بك ،أو أطلب من بعضأ
الشخاص القیام بذلك ،لكن ال ن
یع� ذلك أن الموسیقى
الرخیصة ستكون كافیة ،أو أنھا ستكون متناسقة مع فیلمك.
ت
ال� ال تملك حقوق شن� أو ملكیة
 أبحث عن الموسیقي يت
وال� یمكن استخدامھا بكل حریة،
ي
ت
الن�نت عن
فعىل سبیل المثال أبحث من خالل شبكة إ
البداعیة.
الموسیقى والتعلیقات إ
كن حذراً بما فیه الكفایة عند التعامل مع الموسیقى ال�ت
ي
تجدھا وتأكد من أنھا بدون حقوق  -غالباً ما یكون ذلك
موضحا ف ي� تفاصیل الملفات الصوتیة.
ف
الحتیاج إىل موسیقى خاصة أو أغنیة معینة لفنان
 ي� حال إمشھور ،یمكنك التواصل مع مكتب حقوق ش
الدول
الن�
ي
ین
ین
السویدی� حیث یمكنھم مساعدتك.
للملحن�
ن
ت
ش
ال� یؤدیھا
ترسي حقوق الملكیة والن� أیضاً عىل
ي
االغا� ي
ال� كتبھا أ
ت
ین
الخرون ،وینطبق ھذا
الممثل� أو الموسیقى ي
ف
ت
الرن�ن
ال� تذاع ي� الرادیو ،ونغمات ی
عىل الموسیقي ي
الخاصة بالھاتف وما شابه ذلك.
العروض الخاصة والعامة
إذا كان الفیلم سیستخدم لالستعمال الفردي فقط ،عىل
سبیل المثال ،فیلم خاص عن عطلة الصیف ،فال تحتاج
أن تحصل عىل ترصیح .إذا كان سوف یتم عرض الفیلم ف ي�
إجتماع ،ف� المدرسة أو ف� مھرجان ،ن
فیع� ذلك أن العرض
ي
ي
سیكون للعامة مما یتطلب الحصول عىل إذن .وھذا ینطبق
أ
ال ت
ح�افیة أو أفالم الھواة.
عىل كل من الفالم إ
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العمال الفنیة أ
أ
الخرى
ال یمكنك أبداً إستخدام أ
العمال الفنیة ،التلفزیونیة ،ألعاب
ف
الكمبیوتر ،أو مقاطع مأخوذة من أفالم أخرى ي� حال لم
تكن تملك حقوق ش
الن� والملكیة.
حقوق الملكیة الخاصة بك
ال یملك االخرون حقوق شن� ،فعندما تقوم أنت بصنع
فیلم ،عندھا ال یمكن ألحد یغ�ك أن یعرضه ،یطبعه أو
ش
ین�ه بدون الحصول عىل ترخیص منك.
ال تحتاج إىل تسجیل الفیلم أو إتخاذ أي إجراء حیث أن
ئ
تلقا�.
الفیلم سیحصل عىل حقوق ملكیة بشكل ي
ف ي� حال لم تقم بصناعة الفیلم بمفردك ،عندھا یجب
ین
والممثل� لدیھم
التفك� ملیاً بأن المصور
علیك
ی
حقوق ملكیة ألدوارھم.
لذلك یجب عىل الجمیع أن یعرف الھدف من الفیلم منذ
البدایة ،عىل سبیل المثال ف ي� حال عرضه ف ي� مناسبة عامة
ال تن�نت.
رسمیة أو عند شن�ه عىل شبكة إ

عندما تصنع فیلماً ،ال
یمكن ألحد أن یعرضه،
ینسخه أو ش
ین�ه دون
ترصیح منك

عرض الفيلم

عندما تنتهي من صناعة الفيلم يأيت أخريا ً موعد عرضة للجمهور.

هناك العديد من األماكن لعرض الفيلم عىل سبيل املثال يف البيت ،املدرسة ،الجمعيات ،املهرجانات السينامئية واالنرتنت.
التنىس أن كل من شارك يف الفيلم يجب أن يشاهده.
ينطبق هذا عىل سبيل املثال عىل املمثلني ،فريق العمل ،املدرسني ،اآلباء ،األصدقاء وغريهم.

www.filmvasternorrland.se

دلیل الفیلم السیناميئ الصغیر

یحتوي دلیل الفیلم السیناميئ الصغیر عىل النصائح العملیة ملساعدتك عىل البدء يف صناعة األفالم.
یرشح لك دلیل الفیلم السیناميئ الصغیر أساسیات صناعة األفالم بأجزائھا املختلفة.
كتابة السیناریو ،القصص املصورة ،الصوت ،اإلضاءة ،تصمیم املرسح (سینوغرافیا) ،اإلخراج السیناميئ أو
املرسحي ویعطیك نصائح جیدة عن التصویر.
وأخیرا یعطیك نصائح لطریقة اإلعداد أو املونتاج وعرض الفیلم النھايئ.

نأمل أن یوفر لك ھذا الدلیل املعرفة الجدیدة واإللھام يف صناعة أفالم!

