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 باإلضافة إلى أحد الكتاب في صفحة وتتمثل محتويات  240يتألف هذا الكتاب من 
ا

عشر فصال

 مقدمة الطبعة العربية واإلهداء والتمهيد والتقديم، وتأتي عناوين الفصول كالتالي:

 الفصل األول: سلسلة مفاتيح النجاح الرئيسية

 الفصل الثاني: العثور على الفكرة

 الفصل الثالث: سيناريو الفيلم

 الفصل الرابع: منتجو األفالم

 مس: كيف توفر مالك ووقتك؟الفصل الخا

 الفصل السادس: كيف تصبح مخرًجا

 الفصل السابع: سيد موقع التصوير

 الفصل الثامن: األجهزة

 الفصل التاسع: كيف تحصل على صورة رائعة

 الفصل العاشر: كيف تحصل على صوت نقي

 الفصل الحادي عشر: المونتاج

 الفصل الثاني عشر: نصائح ختامية

 بية:مقدمة الطبعة العر

ا  كان البد من مقدمة تتعامل مع مثل هذا النوع الجديد من الكتب التي كانت تقدم توجيها

للشباب املبدعين الراغبين في صنع فيلمهم األول، وقد أثنت صاحبة املقدمة دكتور منى الصبان 

 لى ذلكمديرة املدرسة العربية للسينما والتليفزيون واألستاذ بمعهد السينما ـ أكاديمية الفنون ع

الكتاب ونوعيته القليلة في السوق والذي تعامل مع كافة مراحل إنتاج العمل الفني بداية بكتابة 

ا على أن الكمبيوتر كان بمثابة الثور  ا باملنتج واملخرج وكذلك املونتير، مؤكدا نية ة الثاالسيناريو مرورا

 .في عالم السينما منذ ظهور الصوت في بداية الثالثنيات

 ديم:وتق تمهيد

 أما التمهيد ف
م
وهدفه  تهعن أهمي اإعالنا و  بهذا الكتاب واملقصود عنيالغرض منه تحديد امل

هو يساعد الشباب على تحقيق حلمهم بإنتاج األفالم وجعلهم كغيرهم من كبار املشاهير في عالم ف

م، السينما والفن، وذلك من خالل مجموعة من النصائح تشمل كل ما يتعلق ببناء وصناعة األفال 

ويعدهم أنهم إن اتبعوا هذه التعليمات فإنهم سيتمكنون من إنجاز أفالمهم القصيرة في وقت 

في  بلتقون مستفيدين من التكنولوجيا بيسر وبأقل تكلفة من املال، ويعدهم بأنهم سوف  بقياس

وهو واحد من أكبر مهرجانات األفالم ويماثل في مكانته مهرجانات "كان"  Sundanceمهرجان 
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ينيسيا" و"برلين"، وقد كان نافذة أطل و"ف

منها كبار نجوم السينما األمريكية على 

 العالم خالل العقدين املاضيين.

أما في املقدمة الخاصة بمؤلفي 

الكتاب ففيها أكدوا على حقيقة أن الشباب بإمكانهم االستيقاظ من أحالمهم وتحقيقها بشكل فعلي 

اء في مهرجانات األفالم الكبرى وتجاذب أطراف الحديث مع وواقعي، وأن السير على السجادة الحمر 

ا في ظل اتباعهم ألفكارهم املطروحة في هذا الكتاب وهي أفكار تم تجميعها  كبار النجوم ليس بعيدا

من خالل التواصل مع صناع األفالم واشتراكهم مع كثير من الشباب في إعداد العديد من األفالم 

الكثير من األخطاء التي سوف ينبهون الشباب صانعي األفالم إليها كي ال األمر الذي مكنهم من إدراك 

  يقعوا فيها.

ا ولكن سيرشد من له رغبه في أن يصبح  انواملؤلفان يؤكدان على أنهما ال يقدمان سحرا

صانع أفالم أو كاتب ومنتج ومخرج ومونتير في آن واحد وذلك من خالل لحظة والدة الفكرة إلى 

لفيلم، األمر الذي سينقل صناع األفالم من الشباب من مجرد الرغبة إلى اإلنجاز عملية تسويق ا

على أرض الواقع بالفعل. وهم بعد ذلك يؤكدون على حرية الشباب في االلتزام بكل النصائح أو عدم 

نتهك، ولكن يبقى هدفهم وقاعدتهم األساسية في
ُ
 االلتزام بها جميعها ذلك ألن القوانين وضعت كي ت

 .بلغة صناع السينما "تضعه في العلبة"و الكتاب هي: أن تنهي فيلمك هذا

 الفصل األول: سلسلة مفاتيح النجاح الرئيسية.

في هذا الفصل تناول املؤلفان مفاتيح النجاح الرئيسة وهي من وجهة نظرهم تتمثل في ستة 

 عناصر: 

 كون مدة الفيلم خمس دقائق،تأن  -

 قبل   -
ا

 بدء التصوير،أن تعد له سيناريو مكتمال

 أن تعمل بطريقة محترفة متكاملة تجمع بين دور الكاتب واملخرج واملنتج واملونتير،  -

 أن تستخدم التقنية الرقمية،   -

 من ثالثة أيام إلنهاء التصوير،  -
ا

 أن تتبع جدوال

ا لإلنتهاء من املونتاج. - ا أخيرا  أن تحدد لنفسك موعدا

اصر الستة، وبدأ بالعنصر األول املتمثل في أخذ في الحديث عن كل عنصر من تلك العنيثم 

ا على أن هذه املدة الزمنية سوف تثير استغرابك  املفتاح األول وهو خمس دقائق فقط، مؤكدا

واندهاشك ولكن بالتأكيد فإنه يمكنك أن تحكي خاللها قصة تجعل الناس يضحكون أو يبكون أو 
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ا. وفي املفتاح الثاني املخصص لت ا على أن السيناريو جهيز نص السيناريو يفعلون األمرين معا مؤكدا

يحدد كثير من مالمح الفيلم فسوف يحدد موقع التصوير وبالتالي هل املكان يحتاج إلضاءة أم ال، 

اونك في هذا الفيلم وبالتالي فإذا ما سألت أحدهم أن يشترك معك كذلك يمكنك تحديد من سيع

م أن تقدم له نسخة من السيناريو وسوف يلتزم باإليجاب األمر الذي يستلز فإنه إجابته ستكون 

 بالعمل معك.

أما املفتاح الثالث وهو بخصوص 

يؤكد املؤلفان  الحسم في إنجاز العمل

وقوفهما بجانب ذلك املبدع الشاب حتى 

ينجز فيلمه وهما يشيران إلى املهام العديدة 

التي تستلزمه ارتداء العديد من القبعات 

الشعر، وربما  التي سوف تتسبب في سقوط

ا إلى الضغط العصبي أثناء  يكون ذلك راجعا

صناعة الفيلم، وفي كل دور من أدوار إنتاج الفيلم سوف يقوم الكاتبان بتوفير الخبرات الالزمة 

لصانع الفيلم سواء في حالة كونه كاتب أو منتج أو مونتير وكذلك في حالة كونه مخرج يسيطر على 

التأكيد فإن هناك مسئوليات وواجبات كثيرة البد من اإلمساك جميع عناصر املشهد الفني، وب

  .بمفاتيحها إلنجاز العمل

وقد  واملفتاح الرابع املتمثل في استخدام التقنية الرقمية التي أدخلها الكمبيوتر في حياتنا،

عد م يأشارا إلى تيسير تلك التقنية واختصار كثير من الخطوات الالزمة إلنتاج األفالم األمر الذي ل

لة يتطلب مهارة في استخدام الكاميرات وتحويل األفالم من حالة تصويرها بكاميرات تناظيرة إلى الحا

ثمن الرقمية، بل إن األمر ال يشترط القيام بشراء تلك الكاميرات الرقمية أو حتى الكمبيوتر غالي ال

 فهناك طرق للحصول عليها بطرق سهلة للغاية.

على صانع  ير املؤلفانة أيام فقط تمثل املفتاح الخامس حيث يشوعملية التصوير ملدة ثالث

ع العيد الوطني أو حتى يوم زر  الفيلم إلى ضرورة االستفادة من أيام األجازات مثل عطلة الكلية أو

شجار لتصوير الفيلم وإنتاجه خاصة وأن األصدقاء الذين تسعى لالستفادة من جهودهم األ

 .ل تلك العطلةسيكون لديهم الوقت الكافي خال

لكن حتى إذا لم يتيسر لك إنجاز العمل في تلك األيام الثالثة فإنهم سيقترحون حلول 

وهو مفيدة سنعرفها في حينها، ويأتي املفتاح السادس املتمثل في استكمال املونتاج في املوعد املحدد 

ا أطول فهنا ضغوطات فترة التصوير  غير موجودة فأنت عمل في غاية املتعة وإن كان يستغرق وقتا

ا لإلنتهاء من عملية املونتاج بأن  ا محددا والكمبيوتر وحدك، لكن عليك أن تضع نصب عينيك وقتا
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يكون ذلك مرتبط بميعاد أحد املهرجانات التي تسعى لالشتراك فيها وأن تجعل ذلك امليعاد غير قابل 

 للتفاوض.

العموم فإن األمر بين يدي  مجموعة من النصائح مقترحة قد يؤخذ بها وقد تهمل لكن على

للوصول إلى مرحلة "تعليب" الفيلم وهو  املبدع الشاب إلنجاز حلمه وحل مشاكله بطريقته الخاصة

 أهم ما يجب أن يحرص عليه املبدع الشاب.

 العثور على فكرةالفصل الثاني: 

وهو بتشجيعه مع تأكيدهما على أن صانع الفيلم الشاب في بداية الطريق فرغم ذلك قاما 

ويتناول الغداء  Feature 1يحلم بأن يصنع فيلم كبير مثل "ماتريكس" ويقوم بالتصوير في استوديو 

مع أشهر النجوم، لكنهما أشارا عليه أن يبدأ بدايته الصغيرة بصنع فيلمه الصغير وأن يترك اآلن 

ا أحالمه عن صنع أفالم أطول، لكنهما على الرغم من ذلك لم يطلبا منه أن ي الت لقيها سلة املهمجانبا

بل طلبا منه أن يضع طابع أحالمه على أفضل خطاباته وستصل يوما ما. وكانت البداية مع العثور 

 على موضوع يصلح ألن يكون فيلم مدته خمس دقائق.

وذلك للوصول إلى فكرة فيلم يمكن تنفيذها في خمسة  تدفق األفكارالبداية كانت مع 

ر لزم الذهاب إلى متجر لألفالم الستئجايوللوصول لتلك األفكار ة، دقائق وال تحتاج مليزانية كبير 

 عدد من األفالم ومشاهدتها وتدوين املالحظات الخاصة بمشاهد تلك األفالم، وقد أكد املؤلفان على

أن مصدر املوضوع هو صانع الفيلم نفسه فإن كانت األفالم الطويلة يمكنها أن تعرض قصص 

ة من الزمن فإن األفالم القصيرة يمكنها أن تعرض نفس األمر، وقد تتناول حياة إنسان أو حقب

طالب املؤلفان ضرورة عدم الرضوخ لقصة وحيدة بل أن يجعلها تتنافس مع أفكار أخرى وإن ثبتت 

أو  الفكرة األولى فليبدأ في تنفيذها مع وضعه في االعتبار تلك املوضوعات التالية: مواجهة أو صدام

 مفاجأة، تصرفات شخص غير طبيعي، فراق أو تمزق، حلم. تحد، نقطة التحول،

نت في ضرورة البدء في الكتابة مهما كا التمرين األول ثم أخذا في تقديم بعض التمارين تمثل 

تلك الكتابة بسيطة أو غير منطقية فالصفحة البيضاء الخالية من األفكار كالشاشة البيضاء 

 إلى فكرة المعة يأتي محبطة يكرها املبتدأون واملحترفون، ومع 
ا

ين التمر االستمرار في الكتابة وصوال

ف بأن يختار أحد األفكار التي وضعها في مفكراته السابقة ويقوم بوضع عنوان لها ويضع تعري الثاني

 العالم الواقعي واستخدام االقتباساتخاص لها، وفي محاولة لتيسير األمر كانت اإلشارة إلى 

د في بناء وصنع ذلك الفيلم قصير املدة، مؤكدين على أهمية االقتباس تفيإلمكانية استلهام قصة 

 في بناء كثير من األفالم التي حازت العديد من جوائز األوسكار.



5 

 

أروع خالل الوصول إلى ومن 

فإنه يمكن أن يبدأ مع  األفكار

ضرورة التدقيق في التعرف إلى ما يود 

أصدقائه وعائلته في رؤيته! ومع 

من  عالجة املوضوعمالتقدم نحو 

خالل وضع الخطوط العريضة 

والعمود الفقري قبل الكتابة بتقديم 

نبذة عن كل شخصية من 

الفكرة  تركشخصيات العمل، وإمكانية االستعانة بصديق يمتلك مهارة الكتابة بشكل اسرع، ومع 

 
ً

ا لعدة أيام يمكن التأكد من مدى جدية الفكرة وهل تستح تختمر قليل ق الجهد الذي بوضعها جانبا

 سيبذل فيها؟ وإن كانت اإلجابة بنعم تستحق .. انطلق.

وفي نهاية الفصل كان البد من توجيه إلى ضرورة االبتعاد عن بعض املوضوعات مثل السب 

والقذف والتدخين والجنس والعنف املدرس ي واملخدرات وانتحار املراهقين وذلك كي تتمكن من 

 من افراد أسرتك. عرض فيلمك وأن تحصل على دعم مادي

 الفصل الثالث: سيناريو الفيلم

يوضح الكاتبان لصانع 

أنهما يحمالن له  ئالفيلم املبتد

عند كتابته غير سارة أخبار 

نه سوف يقض ي للسيناريو ذلك أل 

 تهفترة طويلة أمام الكمبيوتر لكتاب

لكن في النهاية هناك أخبار جيدة وهي 

أنه سيصبح كاتب سيناريو، وال شك 

لك يستغرق جهد طويل بل أطول مما يستلزم الوقوف وراء الكاميرا، وكتابة السيناريو سوف أن ذ

تجعل ذلك املحترف الصغير للتحضير بشكل فعال للتصوير، ورغم صعوبة كتابة السيناريو إال 

ا على كتابة السيناريو. ولكن قبد أن يبدأ  أنهم يعدانه بأنه في غضون ثالثة أسابيع سوف يكون قادرا

بد أن يقوم بقراءة سيناريو أحد األفالم، ومع التأكيد على أن املشاهدة هي امليولة الطبيعية لكن ال 

 النصيحة هي التركيز على النص املكتوب، ألن ذلك يجعل هناك ألفة مع صيغ كتابة السيناريو.

بالبساطة والعملية وأن كل صفحة من صفحات  صياغة السيناريووالبد أن تتسم 

عادل دقيقة من دقائق التصوير، والبد من التركيز على أدوار املمثلين وتوجيهات السيناريو ت

برامج كتابة التصوير والحورا. وللتأكيد على دور التقنية في تيسير كثير من العمليات فإن 



6 

 

" برنامج يسرع من كتابة السيناريو خاصة وأنه Final Draftمثل برنامج "النسخة النهائية  السيناريو

توجيهات التصوير  ويشير املؤلفان إلى ضرورة مراعاة أسماء املمثلين عند كتابتهم ألول مرة.يتذكر 

وهو ذلك القسم من العمل الذي يصف ما يراه املشاهدون خالل عرض الفيلم، وعند كتابة ما 

ستعرضه الصورة البد من االبتعاد عن الجمل الطويلة واستخدام الجمل القصيرة ذات التحليل 

 الجيد.

فالبد أن تكتب بحروف بارزة دون ترك  العناوين الجانبيةومع األخذ في االعتبار أهمية 

مسافات أو فراغات مضاعفة بين الكلمات، وتحمل هذه العناوين معلومات بسيطة عن مكان 

هم فالبد أن يكون جميع املشتركين في مواختيار األماكن أمر وزمان التصوير فاصلة بين املشاهد، 

ني قادرين على الوصول إليه، وفي النهاية فإنهما يؤكدان على أن أمر اختيار العناوين العمل الف

الذي يكتب في وسط الصفحة مع ترك مسافة قدرها  الحوارالجانبية أمر فني اكثر منه علمي. ويأتي 

 سم على كال جانبي الهامش من اليمين واليسار، ومع التمييز بين توجيهات التصوير والحوار في2.5

ل قادر على التعرف على كالفيلم واملسرح فإنه عند االنتهاء من الكتابة يجب أن يكون صانع الفيلم 

من يتحدث في كل حوار وتسمية أسماء املمثلين في النص املكتوب، والبد من منح أبطالك أصوات 

ا منهم مختلف عن البقية.  مميزة وطريقة حوار مميزة تجعل كل واحدا

خارجي  ينشهدملعد لنموذج من حوار أحد الطالب الذي كتبه لفيلم يُ  ناومع تقديم املؤلف

الذي من خالل التفكير العميق يتوصل بعدها إلى  قصة السيناريووداخلي انتقال إلى الحديث عن 

لتي وذلك لالستفادة من كافة األفكار ا يبدأ بالكتابة في نهاية اليومحبكة الفيلم، ثم نصيحة بأن 

ا، ويقدم نصيحة طرأت على الذهن طو  ال اليوم وبالتالي التركيز على األفكار وجعلها أكثر تشويقا

ا عن املوا األفكار غير املتوقعةبضرورة أن يقدم  قف وذلك بأن يسبق تفكير املتفرجين وذلك ابتعادا

ا املكررة واملحفوظة، األمر الذي يحفظ على املتفرجين تشوقهم ويبعد عنهم امللل فأكثر األشياء سو ءا

وهذا يتطلب مراوغة ن يتوقع املشاهدون بقية القصة وينصرفون عن الفيلم بأسرع مما تتوقع، أ

 .من املؤلف للمشاهدين ولكن البد من توخي تلك اللحظات التي تستوجب ذلك التحول 

يحدد فيه أوقات الفراغ التي  جدول للكتابةوبعد الوصول إلى كيفية الكتابة فالبد أن يضع 

ا من سيناريو الفيلم، وبالتأكيد فإن هذا الوقت غير كاٍف لذا البد من يمكن فيها أن يكت ب جزءا

ا بين ساعة ونصف إلى ثالث ساعات خالل ثالث أيام متتابعة من ايام  تحديد وقٍت يتراوح يوميا

العطل األسبوعية، مع ضرورة الكتابة قبل حلول املساء وقبل أن يداهمك النوم، وبعد ذلك يمكن 

تحديد  سابيع، وتأتي املرحلة التالية وهينسخة األولى من السيناريو خالل ثالثة أالحصول على ال

وتحديد ذلك ضمن جدول اإلسبوع، مع تحديد يوم لإلنتهاء من كتابة النص  جدول القراءة

ا لكنه أول ش يء  10ومراجعته، واقتراح تصميم بوستر الفيلم وطباعة  ا غريبا نسخ منه قد يبدو أمرا
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األسطر األولى من سيناريو الفيلم، وذلك ألن البوستر سوف يدفعك تى قبل وضع يجب كتابته وح

 الستكمال عملك.

ورغم أن التكنولوجيا قد وفرت ويسرت عمل ما كان يتم من قبل بهذا الشكل ومنه 

ن الكمبيوتر الذي يسر كل هذا من املمكن أن يكون فإين، ئمساعدتنا على صنع تلك األفالم للمبتد

قت من خالل األلعاب التي قد تبعدك عن تركيزك لذا افصل االنترنت وركز على كتابة مضيعة للو 

أال تقيم السيناريو. ومع االقتراب من تحقيق األفكار وإنجاز نصف الصفحة املطلوبة فيجب عليك 

وذلك كي ال تتعرض لهجوم من عقلك الباطن، كل ما عليك هو االستمرارية وتحلى  املسودة اآلن

 اصل الكتابة.بالصبر وو 

قراءة السيناريو: وفي مرحلة 

فإن اإلنصات  استمع قبل أن تتكلم

لرأي الحضور وتدوين املالحظات أمر 

في غاية األهمية، وإن كان البد أن تقول 

ش يء فيجب أن يكون في صورة 

استفسارات تنتهي بعالمة استفهام؟ 

ويفضل أن تترك أمر القراءة ألحد 

تماع، غيرك كي تركز في عملية االس

ومن املمكن أن تمثل تلك املرحلة فرصة للوقوف على مؤدي األدوار بأن يطلب منهم قراءة املشاهد 

ويمكن أن يقرأ املشهد أكثر من شخص، والبد من التأكد من توجيه الدعوة الشخصية لألصدقاء 

الصورة  من خالل قراءة توجيهات اختبار السيناريوواملدرسين الذين تثق في رأيهم. ومن املمكن 

وإعالن الحضور بأنهم يمكن لهم أن يوجهوا مالحظات لكاتب السيناريو وهناك اسئلة سابقة 

 للتحضير مثل: ما الذي أعجبكم في هذه القصة؟ ما هو الصراع الرئيس ي في القصة؟ 

والبد من التأكيد على أن الهدف من جلسة القراءة هو أن تعرف هل يستمع الحضور ملا 

ا للمالحظات، وال تجعل جلسة تقول، وبالتالي ف ا في أفكارك واالستماع جيدا ضروري أن تكون واضحا

أرجع إلى  وبإنهاء الجلسةدقيقة، ألن طول الوقت سيصيب الحضور بامللل.  20القراءة تزيد عن 

دفتر مالحظاتك وتذكر املالحظات التي أثرت فيك وتأكد أنها هي التي تمثل سيناريو فيلمك، وبعد 

إلى األسابيع الثالثة  يالنص وليكن هذا بتحديد أسبوع إضاف مراجعةالطويل البد من هذا الكفاح 

 السابقة. 

ومن املمكن طلب املساعدة مرة أخرى بأن تطلب من األصدقاء املساعدة في حذف بعض 

، ويشير املؤلفان إلى أن 
ا

السطور والكلمات في حالة ما إذا وصل السيناريو إلى عشر صفحات مثال

شبه لعبة الجينجا بإزالة كتل الخشب من البرح غير املؤثرة والتي ال تتسبب في إنهيار األمر ي
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مع ضرورة التأكد بطرح سؤال هل يمكن أن يفهم املشاهد النص بدون هذا؟ وإن كانت السيناريو، 

 مر حتى تحصل على خمس أو ست صفحات فقط.استعمل القلم األحمر واستمر في األ  "ال"اإلجابة 

هذه املرحلة تحمل قدر من التوتر ألنك تزيل عمل سبب لك الكثير من اإلرهاق، لكن ال  بالتأكيد

تجزع فإن هذا آخر جزء من عملك االحترافي للوصول إلى النسخة النهائية واإلعداد لطباعة 

 السيناريو.

 منتجو األفالمالفصل الرابع: 

حان اآلن ارتداء قبعة أخرى بعد 

يو وهي قبعة اإلنتهاء من كتابة السينار 

ا من  ا كبيرا املنتج وهي وظيفة تتضمن قدرا

التنظيم والعالقات االجتماعية، فهو الذي 

يقوم بترتيب كل ش يء من طاقم وجداول 

العمل واختيار أماكن التصوير وتوفير 

املعدات واملالبس وتأمين طعام فريق 

العمل، ويجب أن تتذكر أن من يصعد 

النصائح فيلم هو املنتج. ثم بدأ املؤلفان في تقديم عدد من زة أوسكار أحسن املنصة لتسلم جائ

. في كما قاال مثل إنتقاء أشخاص جيدين للعمل معك وأعطاء فرصة لهؤالء الناس للظهور  الخاطفة

الذين ستكتشف قدرهم بالنسبة لعملك، األصدقاء  أعز األصدقاءهذا الوقت سيكون لديك 

، البد من الجدية يستجيبون لطلبكجازاتهم من أجلك و املقربون الذين ستطلب منهم أن يقطعوا أ

والتركيز عند اختيار من سيقوم بأداء األدوار، وليس هناك ما يمنع من أعطاء بعض األناس الذين ال 

ا أدوار قوية ف ت من الكبار واالستشاراوطلب املساعدة  .منك يأخذون األمر بجديةستعرفهم جيدا

األهداف مثل أسماء مناسبة لألدوار وبعض النصائح واألفكار  حقق الكثير منممن تثق في رأيهم ي

 العمل والسيطرة على فريق العمل. الجيدة التي تيسر أداء

وفي سبيل التركيز على الوظائف األربع الهامة وهم املعاونون القريبون بدأ املؤلفان في تقديم 

املنتج املساعد الذي يستلزم وصف شخصياتهم وسماتهم الوظيفية وتتمثل تلك الوظائف األربع في 

فيه أن يكون منظم، جيد في حل االشتباكات، نشط للغاية، أفضل زمالئه في الرياضيات والعلوم، 

أما عن وصف وظيفته فهو يساعد في تنفيذ عملية اإلنتاج بكفاءة وفي موقع العمل يصبح هو 

املساعد فيلزم أن يكون هادئ  أما املخرجاملنتج، ويحل املشكالت اللوجستية مثل املؤن واملعدات. 

قم معه أنه قبطان السفينة، ووظيفته ااملزاج وقت االضطراب قائد بدون إدعاء الرئاسة يشعر الط

تتمثل في مساعدة املخرج في إعادة التصوير، ويقوم بدور مدير املوقع وقت التصوير. أما عن 

متعاون ويأخذ االتجاهات بشكل  في فنون الجرافيك وتصميمات االنترنت، متمكنفنان  املصور فهو



9 

 

جيد، ووظيفته تتمثل في عينه على الكاميرا وهو الشخص املسئول عن تحديد الكادر. أما مهندس 

ا باألسالك والفيش أفضل  DVDالصوت فهو يتقن التعامل مع مشغل أقراص  يكون منشغل دوما

ع املصور حتى يحصل على زمالئه في فصله في األعمال الفنية، ووظيفته مسئول عن تنسيق عمله م

 أفضل جودة للصوت ويضمن أال تتعطل معداته أو أسالكه ولو بلغ طولها آالف األمتار.

على مستوى جيد لكنهم ليسوا ن و بالطبع إلى جانب هؤالء األربعة األكثر أهمية هناك معاون

وهم  ،تلكهرباء، مساعد صوت، مساعد إنتاج، متخصص مالبس ومعداا ومن هؤالء عامل بارعين

وحمل الصناديق وإحضار وجبات  كيقومون بالعديد من املهمات اللوجستية مثل جمع األسال

 السلحفاة األمريكية" ولكنهم على كل حال مهمين. "الغذاء، والبعض يسميهم 

وذلك من خالل التزامهم بمواعيد العمل ويرجع  خدمات قيمةومن املمكن الحصول على 

دأ ذلك من لحظة اتفاقك مع فريق العمل ويجب أن يكون االتفاق ذلك األمر إلى عمل املنتج ويب

في جو يشعر بالعمل وأن تقدم له نسخة من السيناريو وتوضح له خصائص الدور، فالجدية معهم 

 تدفعهم لاللتزام والحضور في مواعيدهم بالضبط.

لك لتشكيل الرسمية واملفتوحة للمثلين وذ تجربة األداءينصح املؤلفان إلى ضرورة ترتيب و 

الفيلم بطريقة صحيحة، وهذه الجلسة الختيار املمثلين، ومن املمكن توجيه دعوة لبعض األصدقاء 

الذين ترى فيهم أنهم يصلحون ألداء بعض األدوار، كذلك يفضل االستعانة بكاميرا إلتمام تجربة 

البد من  وفيها جلسة االستماعاألداء ألن ذلك سيظهر كيف يظهر ممثلوك في الكاميرا. ويلي ذلك 

السيناريو الذي تود االستماع إليه من املمثلين، وفي معظم الحاالت يمكن  نصجزء من اختيار 

ا للوقت والجهد وجعل  استخدام مشهد أو مشهدين مع عدد مختلف من املمثلين الختبارهم، وتوفيرا

العرض، وذلك جلسة االستماع مفيدة من املمكن أن يتم ترك الفرصة للمخرج املساعد إلدارة 

الذي يمكنك من كتابة بعض املالحظات عن أداء املمثلين والبد من األمر  غرفة االستماعخالل 

تذكره، والبد من  تدوين اسم كل ممثل وخصائصه املميزة وملبسه املميز وهذا مما سيساعد على

م بأقل قدر من التعامل باحترافيه مع املمثلين وتوجيههم ومن الضروري أن تصل بهم أن يؤدوا دوره

 "التمثيل".

أن يكون فريق التمثيل  بتدئومن خالل جلسة االختبار والتمثيل يمكن لصانع الفيلم امل

وذلك من خالل مقارنة الدرجات التي أعطاها لهم مع درجات مساعد املخرج، ويشير املؤلفان إال 

املحترف الصغير عن  إمكانية أال تجد من بين من حضروا ممثل ألحد األدوار وهم في ذلك يثنون 

الذهاب الستجداء ذلك الفنان الكبير ألن نصف املوهوب الذي التزم بالحضور أفضل من ذلك 

 املوهوب الذي لم يحضر، واالستثناء فقط في حالة إذا لم يحضر عدد كاٍف لألدوار.
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  والبد منأماكن التصوير اآلن نبدأ في البحث عن  
ً

ة والبد من اختيار كاف االستكشاف أوال

مشاهد الفيلم وبالتأكيد فإن نص الفيلم يساعد على اختيار أماكن التصوير، ومن املمكن طلب 

 املساعدة من املخرج ومساعد املنتج، ويشير املؤلفان إلى أن املوقع املثالي ليس بالضرورة مثالي

 لعملية التصوير.

وهناك عناصر تحدد مكان 

التصوير البد من توفرها وتتمثل في 

الوصول ملكان  ةلكهربائية وسهولالطاقة ا

الضوضاء وهي عدو الحذر من التصوير و 

طاقم الفيلم في العمل واالزدحام املروري، 

والعثور على مكان مناسب للتصوير يعد 

مكسب كبير للفيلم. ويشيران ألمر هام 

اص قد ال تراهم خمن أماكن التصوير هي ممتلكات خاصة ألش اوهو تصريح التصوير فإن كثير 

 لبناء الفيلم حي
ا

نما تقوم بعملية االستكشاف لكن البد من البحث واالستقصاء عنهم. واستكماال

أمر هام وضروري لكن البد من التركيز على  إكسسوار لكل ش يوتوافر  اإلكسسوار وامللبسفإن 

ا، وليس لدي مال" زمة ، من الضروري كتابة األدوات الال أمر في غاية األهمية وهو "أنا ما زلت صغيرا

 لجميع املشاهد وال تشتر أشياء ليست ضرورية للغاية.

فإن املمثلين سوف يوفرونها لكن من املمكن توجيههم عما يجب أن يرتدوه،  امللبسأما عن 

مام كل أومن املمكن توفير بعض قطع املالبس التي قد ال تتوفر لديهم، ومن الضروري أن تكتب 

م وإن لز املساعد بالتواصل مع املمثلين لتوفير هذه املالبس، ممثل املالبس املناسبة وليقم املخرج 

أال يخرج محفظته بل عليه أن يحاول الحصول على  بتدئشياء فيشيران على ذلك املأاألمر شراء 

 املال من خالل التبرع.

لتمثل مرحلة التأكد من جاهزية كل ش يء واإلنطالق  البروفةوقبل التحضير للتصوير تأتي 

ك مجموعة من األمور التي يجب أن تكتمل خالل البروفة مثل الحصول على ارقام للتصوير وهنا

هواتف جميع املشاركين في العمل، اختبار املالبس التي سيظهر بها املمثلون، واختبار األدوات 

واألجهزة الفنية، التعرف على كافة أفراد العمل،مراجعة النص ثالث مرات على األقل، مراجعة 

وبعد اإلنتهاء من جميع ذلك تأكد أال يرحل املمثلون ومعهم املالبس التي سوف  جدول التصوير،

 يرتدونها في تصوير اليوم التالي. 
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 الفصل الخامس: كيف توفر مالك ووقتك؟

أهمية الوقت وقدرته على إنجاز  إلىفي هذا الفصل يقوم املؤلفان بتوجيه املبدع الصغير 

قت وكذلك املال، وأنه من خالل جدول العمل يمكن تحقيق عمله حتى لو لم يتوفر لديه ذلك الو 

ساس النجاح، وتصميم أوإنجاز الفيلم في الوقت املحدد، ويشيران إلى أن إنجاز العمل األول هو 

 ة له.امليزانية وجدول العمل وااللتزام بهما من املهام الصعبة، ولو كانت سهلة لكانت مهنة من ال مهن

فإن  جدول العملوعن 

يد أيام التصوير الثالثة هامة تحد

للغاية وذلك من خالل مراجعة 

التقويم، بل من املمكن تحديد بضع 

ساعات من يوم آلخر، ويشير 

املؤلفان إلى أن األفضل اختيار أيام 

ومن خالل العطالت للتصوير، 

 تقسيم السيناريو "جدول العمل"

هد بينها رابط مشترك بقدر اإلمكان أن يتم تقطيع النص إلى قطع صغيرة وكل جزء يحتوي على مشا

من وجهة نظر املنتج، وتوزيع التصوير على فترتين صباحية ومسائية، ومن املمكن ضم نفس 

ويفضل أن  املشاهد التي تتضمن نفس املمثلين ونفس موقع التصوير وبذلك يتم توفير وقت وجهد.

الثاني، وكذلك يمكن تأجيل تكون املشاهد الصعبة في الصباح واألكثر صعوبة في صباح اليوم 

 املشاهد التي ال تحتاج ملمثلين.

التي تحدد للشخص املطلوب ألداء الدور وأين سيتم تصويره، وتغطي  أوامر التشغيلوتأتي 

، وتعد أوامر التشغيل أوامر التشغيل هذه مشاهد متتابعة لتلك التي يتم تصويرها في نفس املوقع

 وذج، وقد قام املؤلفان بتقديم نمأن يرجع إليه املنتج املساعدهذه هي املرجع األساس ي الذي يمكن 

لمال املبدع الشاب لبسيط لتوضيح تلك األوامر. ويكررا النصيحة مرة أخرى بضرورة عدم إنفاق 

على وسائل اإلنتاج أو التجهيزات، ويمكن من خالل االستعانة باألصدقاء وطلب مساعدة اآلخرين 

هو الش يء  الطعام والشراب. ورغم نصيحة عدم اإلنفاق فإن اتأن  توفر كثير من تلك األدو 

الوحيد الذي يضطرك لإلنفاق فالبد أن توفر احتياجات طاقم العمل الغذائية وتعد املياه األكثر 

، املاء أهمية وال داع لشراء زجاجات املياه املعلبة فإن مبرد مياه ملئ بالثلح واملاء سيوفر الكثير من

ين بلجافة مع الفاكه أمر جيد، واملياه الغازية ضرورية إلمداد املمثلين بها فيما وتوفير الوجبات ا

  .املشاهد

املؤلفان في تقديم نصيحة البحث عن تبرع من هناك أو هناك أو إمداد األصدقاء  يبخلوال 

مة طعام فربما تقدم أمهاتهم بعض األطعمة، كذلك يشيران إلى أن هناك نفقات أخرى املقربين بقائ
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 300مثل نفقات وقود السيارات واملكاملات التليفونية، وفاتورة النفقات من املمكن أن تصل إلى 

دوالر لكنهم يدعمانه بأن هذا املبلغ لن يتم إنفاقه دفعة واحدة بل على فترة طويلة تصل ألكثر من 

 شهر، وهما يؤكدان عليه ضرورة الحرص وعدم اإلنفاق وطلب املساعدة من اآلخرين.

 ؟ ومنبكيف يطلب ماالبدو هذا املبلغ كبير على فتى وبالتالي فإنهما يقدمان له نصيحة قد ي

املمكن أن يكون الوالدين هما مصدر هذا املال فإن اآلباء يفضلون أن يروا الشباب يجتهدون في 

عمل ما أفضل من إضاعة املال في األلعاب أو مرح صاخب، ولكن قد يفشل األمر ويرفض اآلباء في 

ون يم املال وهنا فإنه ال سبيل اآلن إال اإلتجاه إلى الجدة. ال تحزن فإنهم قد يمدونك بعض العتقد

 في وجبة غذاء لفريق العمل. لقد أضحى كل ش يء مهي اآلن ليبدأ عملك بارتدائك لقبعة 
ا

ممثال

 املخرج.

 الفصل السادس: كيف تصبح مخرًجا؟

ا بعد أن قمت في السابق بدور املنتج والسيناريست، وملا  اآلن حان الوقت لكي تصبح مخرجا

كان صانع الفيلم ليس لديه وقٍت كاف للقيام بما يقوم به املحترفون بتحويل سيناريو الفيلم إلى 

قائمة لقطات ورسم املشاهد، فإن اإلعداد لهذا األمر هو افضل مراحل العمل، وما يمضيه صانع 

يوفرها في موقع العمل، ومن خالل العودة مرة الفيلم الشاب في تحضير وتجهيز نفسه للعمل سوف 

وقد قدم املؤلفان قائمة بمجموعة من  شاهد وتعلمأخرى إلى مشاهدة االفالم من خالل نصيحة 

االفالم الكوميدية وأفالم الرعب وافالم الحركة وافالم ساخة وأفالم معقدة بطريقة الفالش باك 

 عام أن يشاهدها مع والديه.17من  والسرد العكس ي للقصة ويمكن للشاب إذا كان أقل

ويقدم املؤلفان تمارين ثالثة تمكن "املخرج" الشاب من التعرف على تجارب السابقين 

يقارن بين النص والشاشة من خالل النظر إلى  التمرين األول ومحاولة الوصول إلى محاكاتها ففي 

جم املخرجون الكلمات الشاشة وكذلك نص السيناريون وكيف أمكن التعبير عن النص وكيف تر 

من خالل تدوين املالحظات أثناء مشاهدة الفيلم يمكن التعرف من  والتمرين الثانيعلى الشاسة، 

خالل عمليات إيقاف متعددة األلوان واألضواء والظالل والصورة التي يرسمها املخرج وكيف أمكن 

ي في األخير رسم صورة ملا تراه نظم كل ذلك في إطار الفيلم ووقوف املمثلون في ذلك اإلطار ويمكن ف

 الشاشة الغرض منه التعرف على كافة العناصر الرئيسة التي تظهر، ويأتي التمرين الثالث ملا يعرف

باسم تغطية التغطية والهدف منه إيجاد ألفة بينك وبين عملية صناعة مشهد باستخدام عدة 

 لقطات، وهو أمر يسهل عملك وأنت مونتير.

طريقة جيدة توضح كيفية تفكيرك قبل الذهاب إلى موقع  مخطط التصويرويعد 

 التصوير، كما أنه يعد وسيلة اتصال جيدة للتواصل مع طاقم العمل، وبخط في منتصف الصفحة

وهذه الرسومات سوف توفر الكثير من يرسم في األعلى االسكتشات وتحت الخط قائمة اللقطات، 

ا ووضعها أعلى  الوقت حيث تمكن املخرج الشاب من اختيار اللقطات العامة أو املعقدة بصريا
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والبد من املخرج أن يينفرد الخط وكذلك يمكن مخطط التصوير في ترتيب اللقات حسب األهمية. 

ير ألن ذلك سيساعده خالل بمساعده في اإلخراج وإخباره أن عليه الحفاظ على مخطط التصو 

 زحمة العمل، وبالتالي فإن اإلعداد لإلخراج قد إنتهى وحان وقت تصوير الفيلم.

 الفصل السابع: قائد موقع التصوير

في تلك اللحظة الحاسمة 

يقدم املؤلفان نصائحهما 

للشباب املبدعين بضرورة أن 

يكون على مستوى اللحظة 

ا  والتجربة فالبد أن يكون قائدا

ا هادئ األعصاب لطيف مست عدا

في معاملته مع املجموعة، وفي 

فلديك  املخرج في موقع التصويربدور تقوم أن حيث و اآلن  كل ش يء متوقف عليكموقع التصوير 

أساسية وهي التنسيق والتواصل وصناعة القرار، ويتطلب التنسيق التأكد من  ثالث وظائفاآلن 

االقتراب بشدة من طاقم املمثلين والعمل وجميع ذلك ني عمل كافة األجهزة، في حين أن التواصل يع

، والهدوء خالل العمل مع األخذ في االعتبار أن الفعالية أهم من اإلجادة بحاجة إلى حزم في القرارات

مهم للغاية ويجعل الفريق جميعه معك على العكس من األعصاب املنفلتة حيث ستجعل الجميع 

 .ينصرفون من حولك

د أن يكون املخرج على دراية بعمل املنتج املساعد واملخرج املساعد وقد هذا ومن املفي

أفاض املؤلفان في الحديث عن أدوار كالهما وأهميتهما للمخرج خاصة وأن املنتج املساعد هو 

الشخص املسئول عن تعبيد الطريق أمام اإلنتاج ويحل كافة املشكالت الطارئة، في حين أن املخرج 

د غير الرسمي للفريق حيث يرسم لكل فرد في الفريق الخطوة التالية. وتعد يعد القائاملساعد 

من األمور الجيدة التي تيسر عمل املخرج وذلك بتجميع فريق العمل مرتين  جلسات التشاور 

صباحية ومسائية وذلك لتحديد األهداف املرجوة من كل فترة تصوير، وحينما يكون كل فرد في 

ا في التقاط هي ما يجب أن تنادي به وتقولها بصوت  أكشنأول لقطة في الفيلم فإن  مكانه ومستعدا

أخرى عديدة ستطلبها بنفس النبرة، وذلك للتواصل مع كل فرد في فريق  عاٍل مسموع وهناك أشياء

 العمل.

الهدوء  الحاجة إلىوهناك العديد من الكلمات التي ينادي بها في موقع التصوير من ذلك 

وهي إشارة من املخرج إلى املخرج املساعد ليبلغ بها املنتجين  Lock it Upسكوت يتطلب النداء بكلمة 

املساعدين ملنع كافة األصوات وذلك لعدم التأثير على التسجيل أثناء دوران الكاميرا، وينادي كذلك 

أي نقوم  Rollingأي نقوم بالتسجيل، وينادي املصور بكلمة  Speedمهندس الصوت بكلمة 
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للعودة  Back to One، ورجوع ويقولها املخرج داللة على انتهاء التصوير Cutلمة إنهاء ، وكبالتصوير

للداللة على انتهاء  Moving on، والتالي جوينادي بها املخر  للوضع الذي كانوا عليه قبل بدء التصوير

النتقال إلى موقع عني اوينادي بها املخرج املساعد وت، واملوقع التالي وينادي بها املخرج املساعد اللقطة

لجميع أن التصوير اليوم قد التصوير التالي، وانتهينا "فركش" ينادي بها املخرج املساعد ليخبر ا

انتهى، ومن املهم االلتزام بأال ينادي بتلك النداءات سوى األشخاص املسئولون فقط كي ال تحدث 

 فوض ى.

في طريقها بوضوح وجالء  وللتأكد من أن ما تفعله هو الصواب فإن األمور ستجدها تسير

واإللتزام بالخطة التي وضعتها من قبل قبل التصوير سوف يوصلك إلى وسيظهر ذلك على الشاشة، 

ا مما كنت تأمل فيه، وفائض الوقت واملال من  ما تصبوا إليه وسيكون مستوى العمل واألداء قريبا

يد في أعطاء خيارات افضل، املمكن أن يساعد في تصوير عديد من اللقطات أكثر من مرة، سوف تف

ولكن البد من االلتزام إذا ما أشار املنتج املساعد بأنه ليس هناك متسع من الوقت فااللتزام 

بالجدول هو كل الفيلم، ويستفيض املؤلفان في توجيه النصائح بضرورة الحفاظ على املمثلين 

تحقيق لذا فالبد من  الذين يمثلون معك خاصة وأنه معرضون ملخاطر فقد يضحك عليهم البعض

  وتقديم الكثير من التشجيع. الجيد وتدريبهم األداء

هذا والبد من تذكير ممثليك بأنهم مبتدئون حتى وإن كان لديهم خبره فإنها ستكون في 

املسرح والبعض من خالل دور السينما وعليه فيجب أن تشجع ممثليك على أن يؤدوا بطريقة أقرب 

، ويفضل أن تترك املمثلين أن ما يمثلون يكون تمثيلهم أقل ما يكون للسلوك الطبيعي وأنهم حين

فية يؤدوا أدائهم الطبيعي دون أن يتقيدوا بالتنفيذ الحرفي ملا تقوله وإال فإن ذلك يعني "قراءة حر 

ويجب أن تطلب من املخرج املساعد أن  أال خروج على النصلألفكار" لن تؤتي ثمارها، وتأكد من 

 تأكد أنك بأمانكد من مطابقة ما يقوله املمثلون مع النص، وقبل مغادرة املوقع يتابع النص ويتأ

ا يغلق مصباح أو ينزع وصلة من الوصالت الكهربائية أو اإللكترونية إال بعد أن تعي د وال تدع أحدا

تشغيل الكاميرا لتسترجع ما تم تصويره وتراجع كل ش يء على الشاشة ويطلق على هذا األمر مصطلح 

صت البوابة" والتأكد من هذا الفحص ال يعني أنك قد صرت آمنا فهناك مخاطر إضافية "تفح

تتمثل في الحرص على املعدات عند التحرك وعليك الحذر ألن تلك املعدات غالية الثمن وقد قمت 

باستعارتها فال تكلف نفسك تكاليف صيانتها أو شراء بديل عنها، فال تتعجل في التحرك وكن قدوة 

 واحترس يحتذون حذوك.لغيرك 

التي يقدمها املؤلفان  الهامةومن النصائح 

للمبتدئ االنتباه لنفسه وأال ينس ى أن يتناول 

ا كافية، فاملياه تجعل العقل  وجباته ويشرب مياها

ا، وقد ال تمكن الظروف ذلك املبدع من 
ا
منتعش
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يتناوله أو يشربه، وقد مغادرة الشاشة لذا فعليه أن يطلب من املخرج املساعد أن يحضر له ما 

في هذاالفصل من الكتاب الحديث عن العقبات واالحتماالت السيئة التي حاول املؤلفان أن يؤجال 

قد تواجه العمل ومن تلك العقبات غياب ممثل، حالة الطقس غير مناسبة للتصوير، تعطل أحد 

لتكيف مع املوقف وإيجاد الكاميرات، ورغم تلك املشاكل فإن الحلول تكاد تكون بسيطة والبد من ا

 البديل كما وضح املؤلفان.

والشك أن قولها يشعرك بنوع  That's Wrapوفي نهاية التصوير تأتي كلمتي انتهى التصوير 

من الراحة والرضا، لكن تذكر أنك لم تنتهي من الفيلم بعد، وأن هناك أعمال ما بعد مرحلة 

 التصوير وهي املونتاج.

 الفصل الثامن: األجهزة

بوضع الشاب املبدع يده على 

الكاميرا فإنه يبدأ أولى خطوات إنتاج فيلمه 

لكن ذلك يستلزم أدوات أخرى مثل حامل 

الكاميرا وميكروفون طويل وعاكس إضاءة 

وشاشة تليفزيون وإال فإن تصويره لن يكون 

أكثر من مجرد تصوير فيديو منزلي، ومن 

أجل الجودة البد من العمل بجد للحصول 

وال يألوا املؤلفين ذه القطع األربع، على ه

ا في تذكير املبدع أنه ليس عليه أن يشتري تلك األجهزة ويمكنه أن يكتفي باستعارتها، وقد قدم  جهدا

 املؤلفان قائمتين واحدة ألصحاب امليزانية املنخفضة وأخرى ملن تتوافر لديهم ميزانية عالية.

حصول على كاميرا رقمية ذات كفاءة عالية فإن املؤلفين نصحوا بضرورة ال الكاميراوعن 

، وقد اقترحا عليه اسماء العديد من الكاميرات ذات الجودة العاليةوذلك إلنتاج أفالم أكثر جودة، 

وإمكانيات  شرائط ديجيتال والتصوير باستخدام الكاميرات الرقميةكما نصحاه بأن يستخدم 

ن عالية و شاشة الكاميرا تظهر ما تم تصويره، ومالكاميرا مثل الكاميرا ثالثية الشرائح تتيح دقة 

ا يمكن إنتاج صور جيدة مقارنة بالكا ما كميرات ذات التعديل اآللي للبؤرة، خالل تعديل البؤرة يدويا

أن بعض الكاميرات تتيح إمكانية التوازن بين اللون األبيض الصادر عن الشمس وذلك الصادر من 

ا كان مصدره.املصابيح الكهربائية وبذلك تسمح ب وقد أفاض املؤلفان  تعديل الضوء األبيض أيا

للمبدع الصغير في طرق الحصول على كاميرا سواء من خالل شرائها أو استعارتها أو حتى تأجيرها 

 .الشاب على دراية بهاوكل طريقة من تلك الطرق الثالث محاذير ومعايير سعى املؤلفان إلى أن يكون 
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كن الحصول عليه عن فيم حامل الكاميراأما عن 

طريق الشراء أو التأجير والبد أن يمتاز الحامل بالثبات 

والسالسة والثبات يعني أن تكون األرجل صلبة وقادرة على 

تحمل وزن الكاميران وسلس فيقصد به تحريك الكاميرات 

لألمام والخلف دون أن يتأثر تثبيت الكاميرا. وبالنسبة 

 للميكرفون فالنصيحة هي الحفاظ عل
ا

ى جودة التصوير أوال

ويأتي في املرتبة الالحقة الحفاظ على جودة الصوت، وال زال 

املؤلفان يقدمان النصيحة تلو األخرى من أجل اختيار 

، املناسب للوصول إلى جودة صوت مناسبة امليكروفون 

ومن املمكن أن يتم استعارة ميكرفون جيد مثل 

أنهما  امليكروفون الطويل "ميكروفون البندقية" كما

يشجعانه على أال يتردد في شراء ميكرفون طويل طاملا أنه 

 نتج املزيد من األعمال في املستقبل.يس

"الكابالت" التي تصل املعدات بعضها ببعض، وكذلك  الوصلتهناك أدوات أخرى مثل و 

ح ذراع امليكرفون ومقاوم الريالتي تتغلب على عدم وجود مداخل الصوت بالكاميرات، و املحوالت

فهو وإن كان يحميها من الخدش إال  غطاء العدسة، كذلك يقدم املؤلفان نصيحة بنزع والسماعات

أشرطة الفيديو أنه ال يساعد على التصوير الجيد، والبد من التأكد من شراء عدد كاٍف من 

 التي تحتاجها الكاميرات وامليكرفون. البطارياتوكذلك  ديجيتال

د على توجيه الضوء ويمثل بديل جيد لألضواء فهو الذي يساع عاكس الضوءأما 

والكهربائية، وعن اإلضاءة فإنه من املمكن أن يتم شراء طاقم إضاءة متخصص أو استعارة طاقم 

 من متجر األدوات الكهربائي، وبعد أن قدم املؤلفان نبذة عن أنواع املصابيح الضوئية فإنهم أكدا

ك كذلك أن يكون هناك حرص على وجود طفاية على ضرورة أن يكون هناك شخص كبير إلى جوار 

تلحق باملصابيح  رقائق معدنيةوهناك كذلك  حريق إلى جوارك عند استخدام املصابيح الكهربائية.

فهي موجودة بكل منزل ويمكن االستعانة بها،  توصيلت الكهرباءأما  كي تساعد على توجيه الضوء.

رتفع درجة حرارتها عند إضاءتها كذلك يمكن وذلك ألن املصابيح ت القفازاتويفضل استخدام 

 أو أي ش يء أبيض لضبط توازن اللون األبيض. بكروت توازن اللون األبيضاالستعانة 

والبد من وصلة طويلة لتربط بين الكاميرا  الشاشةومن األدوات التي يتم االستعانة بها 

 مشتت الضوءو في تثبيت أي ش يء خاصة أسالك الوصالت، شريط الصقوالشاشة، ويفيد 

تمكن من استخدام الكاميرا بحرية وحملها على  املثبتاتيستخدم حين يكون الضوء شديد، وتوافر 

وأكياس تستخدم في حمل الكاميرا والتحرك بها بانسيابية،  عربة الكاميراالكتف والتصوير، و
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أغراض فتستخدم في  الحواملتساعد على تثبيت األعمدة والحوامل من السقوط، أما  الرمل

عديدة مثل اإلضاءة وأجهزة الصوت، وإن كانت كاميرتك من النوع الذي يتم فيه استبدال العدسات 

وعند وذلك لتحول قدرتها إلى عدسات ذات زوايا ورؤية عريضة،  لعدسات إضافيةفأنت بحاجة 

الصور وذلك اللقتاط  كاميرا الصور الفوتوغرافية الرقميةالدعاية للفيلم فإن األمر بحاجة إلى 

 الذراع الرافعةالتي تريدها، وإذا كان لديك مال وتريد إنتاج فيلم بالغ الروعة فإن الحصول على 

ا يمكن من التقاط صور تتباين في ارتفاعها عن سطح األرض. للكاميرا ا ضروريا  يعد أمرا

األجهزة مليزانية منخفضة دم املؤلفان قائمتان بوفي نهاية ذلك الفصل الخاص باألجهزة ق

 يمكن للشباب املبتدئ أن يستعين بهما حسب إمكانياته املادية. وأخرى مليزانية مرتفعة

 الفصل التاسع: كيف تحصل على صورة رائعة؟

وفي هذا الفصل 

يحاول املؤلفان توجيه 

املبدع الشاب على ضرورة 

عدم إنتاج فيلم قبيح 

التصوير، ذلك ألن 

التصوير السينمائي 

يعتمد على الفن البصري 

من املمكن أن تجد فيلم غبي أو ردئ التمثيل لكنك لن تجد فيلم س يء التصوير، ومن أجل ذلك ف

البد من االستعانة بحامل ثالثي لتثبيت الكاميرا، واستخدام كاميرات ذات عدسات وزوايا مختلفة، 

بل وأن تقوم بالتصوير في مواقع مثيرة من الناحية البصرية ومأل شاشة التصوير بش يء شيق، ومقا

هذا تجنب الضبط اآللي لبؤرة الكاميرا، وأال تستخدم عدسة الزووم، وال تضع املمثل في وسط 

 الشاشة وال تصور في إضاءة ساطعة تقع خلف املمثل أو فوق رأسه.

 في األول  قسمهاتناول املؤلفان موضوعات عدة تمثل ومن أجل الوصول إلى صورة رائعة 

ي أال يستخدم اإلضاءة وأن يعتمد على الضبط اآللي للكاميرا ف وهما يشيران للشاب املبتدئ اإلضاءة

ا ومن خالل استخد ام البداية ثم يقوم بتحديد الجوانب املضيئة واملعتمة في الكاميرا ويضبطها يدويا

، يمكن التعرف على املناطق الفاتحة واملعتمة وبالتالي تحديد األماكن التي تحتاج إلصاءة الشاشات

يتطلب األمر شراء عاكسات للضوء لتستفيد من الضوء املوجود   جوانب املظلمةالومن أجل عالج 

كون تلك العواكس في خلفية املشهد، وكما أن بالفعل وتوجهه إلى مناطق الظالل واألفضل أن ت

ويمكن عالجها من خالل تشتيت الضوء حتى  الجانب املض ئهناك مشكلة الظالل فهناك مشكلة 

 الضوء. لو كانت الشمس مصدر هذا
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بأن يصور في مناطق الظل إن كان  هذا ومن املمكن للمبتدأ أن يراوغ في اختيار اإلضاءة

ا، أو يصور في مناطق  ا إذا كانت مناطق الظل مظلمة، ضوء الشمس قاسيا ا كافيا ا شمسيا تتلقى ضوءا

، ومن درولو لم يكن املوقعين مناسبين فإنه يقوم بالتصوير ويجعل الضوء في الخلفية وخارج الكا

املمكن االستعانة بمدرس الكيمياء ليقدم لك جهاز سبكتروميتر الذي يقيس خصائص الضوء، 

 املوجودة في الكاميرا وذلك من اإلضاءة اآلليةويستمر املؤلفان في تقديم النصائح بضرورة تجنب 

 .خالل نقالت خمس محاكاة لناقل السرعات في سيارة فيراري إنزو 

وكلما تم تقليلها تم الحصول على صور  في خطوط الحمار الوحش ي فالنقلة األولى تتمثل 

ا  النقلة الثانية في سرعة الغالقأفضل، وتتمثل  ويقيس سرعة الغالق كم من الوقت يظل مفتوحا

في فتحة العدسة النقلة الثالثة ويؤثر سرعة الغالق على فتحة العدسة، وتتمثل مع مرور الضوء، 

وفتحة العدسة تشبه وظيفة سرعة الغالق أما حدقة الكاميرا  اميراورقم فتحة العدسة وحدقة الك

فمن خاللها يمكن التحكم في الضوء حيث يزيد الضوء املار إذا ما قللنا فتحة العدسة في حين يقل 

نتهي وي النقلة الرابعة فتتمثل في توازن اللون األبيضء املار إذا ما زدنا فتحة العدسة، أما الضو

املؤلفان مجموعة من النصائح أو القواعد  وقد واصل .حيث املسح املتوالي بالنقلة الخامسة

في البدء بالشخصية الرئيسية في الفيلم ثم وجه اإلضاءة إلى بقية أجزاء  القاعدة األولىتتمثل 

اعمل  القاعدة الثالثةابدأ بالتالعب في األماكن التي ألقيت عليها الضوء،  القاعدة الثانيةاملشهد، 

القاعدة استخدم األضواء لخلق عمق في التصوير،  القاعدة الرابعةتيت اإلضاءة، على تش

. القاعدة السادسةاستعمل اإلضاءة لخلق إحساس،  الخامسة
ا
 كن مبدعا

ومع القسم الثاني الذي تناول الكادر فقد أشار املؤلفان إلى وجود العديد من التقنيات 

لصورة القبيحة، مشيران إلى أن أخذ كادر قبيح ليس للتعامل مع الكادر وذلك لعدم الوصول إلى ا

ا فهو ما يظهر أمامك كل صباح في املرآه، ويحثان املبدع إلى ضرورة االبتعاد عن الصورة  صعبا

م هتاملهزوزة وذلك من خالل تثبيت الكاميرا بشكل جيد والحرص على عدم نسيان الحامل، وأال ت

املهم النتيجة، وفي حالة استخدام الكاميرا محمولة  بشكلك وأنت تضع كاميرا صغيرة على الحامل

على الكتف فتأكد من تشغيل مثبت االهتزاز، وباإلضافة لذلك يستفيض املؤلفان في ضرورة عدم 

استخدام العدسة الزووم وتجنب الضبط اآللي للبؤرة وكذلك 

 عدم جمع املتحاورين في كادر واحد.

االهتمام بها وذلك ويعد البعد الفني من األمور التي يجب 

من خالل التنويع في استخدام زوايا الكاميرا للحصول على افالم 

مثيرة، كما أن استخدام اللقطات املتحركة من الفنيات التي تفيد 

في بداية املشوار الفني، ويمكن من خالل التحرك بالكاميرا وهي 

مثبتة على الحامل أخذ مشهد ال يمكن أن يظهر في كادر واحد، 
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ك طريقة ثانية تمكن من التصوير من وضع متحرك وذلك باستخدام عربة الكاميرا وهي مثبتة وهنا

 كذلك على الحامل الثالثي ومن املمكن تصميم عربة باالعتماد على قضبان خشبية أو بالستيك.

أما عن الكاميرا املحمولة باليد فإن استخدامها يتطلب شراء مثبتات تتصل بحامل 

ا إال إذا تعذر الكاميرات وترتكز  على الكتف لضمان عدم االهتزاز، ويفضل عدم حمل الكاميرا يدويا

استخدام الحامل الثالثي أو العربة املتحركة، وفي حالة ما إذا توفر لديك املال فإن شراء ذراع رافع 

الكاميرا يمكنك من الحصول على صور جيدة ومؤثرة وتعلقها في الهواء يعطيك إيحاء بصور ثالثية 

بعاد، واختتم املؤلفان الفصل بنصائح أخيرة تتمثل في ضرورة ملئ الكادر بش يء له قيمة وإال األ

فاألفضل عدم ملئه وإذا كان هناك إمكانية لتأجير عدسات إضافية فاألفضل حدوث ذلك، كذلك 

 Setting Upمثل كتاب يفضل تعلم املزيد من الحركات الخاصة بالكاميرات ومراجعة بعض الكتب 

Your Shots  من تأليفJeremy Vineyard & Jose Cruz. 

 الفصل العاشر: كيف تحصل على صوت نقي؟

ا،  هناك حقيقة ثابتة وهي أن الناس ال يشاهدون الفيلم فقط ولكنه يستمعون له أيضا

ورغم أن األصوات النقية من النادر أن تلفت اإلنتباه إال أن الفيلم ذو الصوت الردئ معناه أنه 

ا على  مهندس الصوتئ أو هواه، لذا فإن فيلم ملبتد أمر مطلوب للغاية والبد أن يكون قادرا

استعمال سماعات الرأس، وأهمية مهندس الصوت ال تقل عن أهمية مشغل الكاميرا، وذلك ألنه 

من الضروري التأكد من تطابق جودة صوت املمثلين الذي يتم تسجيله في مكان التصوير مع ذلك 

 يله على الشريط.الصوت الذي تم تسج

وتتمثل وظيفة املهندس في أنه يضبط أجهزة 

الصوت ويراقبها خالل عملية التصوير، ويوجه 

امليكروفونات ويجمع األجهزة بعد االنتهاء وهي إن كانت 

وللحصول على صوت جيد أعمال بسيطة إال أنها مهمة، 

البد من استخدام امليكروفونات البندقية وأعمدتها التي 

رفع تلك امليكروفونات وإيصالها ملكان املمثلين، تمكن من 

خاصة وأن االعتماد على امليكروفون املثبت في الكاميرا 

ا ويحس املتفرج أنه خارج الفيلم  ا جدا يجعل الصوت بعيدا

وليس من داخله. والبد من الحرص عند التحرك بأن 

يتعثر في تلك الكابالت من نوع يحمل أحد املساعدين الكابالت للمساعد اآلخر وذلك كي ال يحدث أن 

XLR .التي تصل بين الكاميرا وامليكرفون 

ويعد الهدوء من األمور الواجب أن تتوافر في موقع التصوير ويقوم مهندس الصوت بالنداء 

بكلمة "جاهز" حينما يشعر أن السكون يغلف املكان، وإذا ما حدث ان تسببت الضوضاء في تخريب 
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ت أن يخبر املخرج املساعد بأن يعيد املشهد من جديد، هذا ومن التصوير فعلى مهندس الصو 

املمكن استخدام امليكروفونات الالسلكية الصغيرة والتي توضع أسفل مالبس املمثلين مع مراعاة 

 إغالقها في فترات الراحة كي ال ينتهي شحنها.

م بتسجيل فإن مهندس الصوت البد أن يتأكد من أنه قا انتهى التصويرومع سماع كلمتي 

كافة األصوات الطبيعية أو "صوت الغرفة" على الشريط وأنه ليس هناك حاجة إلى إعادة تصوير 

أي مشهد مرة أخرى، ولتسجيل صوت الغرفة يلزم الصمت من الجميع وتسجيل صوت ملدة 

دقيقتين وهو أمر مفيد ملرحلة اإلنتاج وبعدها يمكن للمخرج املساعد أن ينادي بصوت عاٍل انتهى 

عليك أال تغادر موقع التصوير قبل أن تتأكد من أن  تفعل الش يء الصحيحولكي  لتصوير.ا

 وستصبح الحياة حينها سهلة وأكثر سعادة وإال فإن كالم من 
ا

ا ومكتمال التسجيل الصوتي كان نقيا

املونتير من قبيل "هناك همهمة في الشريط" أو "ليس هناك تسجيل صوتي لهذه املشاهد" من األمور 

صعبة ألنه كيف يمكن جمع كل الناس مرة أخرى أو تسجيل األصوات من جديد فكال األمرين ال

 ليسا باألمر الهين.

 الفصل الحادي عشر: مونتاج الفيلم

بعد هذا الوقت والجهد الذي بذلته في التصوير البد من التعامل مع شرائط الفيديو بش يء 

رائط وعلى العلب وتسميتها وترقيمها والحرص من التقدير بأن تضع عليها ملصقات صغيرة على الش

على عدم تعرضها ألي مكبرات صوت وذلك كي ال يؤثر على داخلها املمغنط، ويفضل نقل املواد 

ا إلى  املصورة في الشرائط سريعا

اسطوانات الكمبيوتر وحفظها في 

مكان آمن وأن يتم عمل نسخة 

احتياطية منها وذلك ضمان ملا 

ن قد يصيب الكمبيوتر م

 مشاكل.

ويوجه املؤلفان 

 هدفالنصيحة بأن يكون 

املبتدئ هو أن ينتهي من مونتاج 

فيلمه وذلك بتحديد أحد مواعيد املهرجانات التي يمكن أن يشترك فيها ويجعل هذا التاريخ هو آخر 

ستصبح الشخصيات التي أبدعها خيالك  املونتاجوقت يمكن أن تنتهي فيه مرحلة املونتاج، ومع 

ومن املمكن أن يجهز املبدع الصغير استديو خاص به كأن يكون دور تحتي أو بدروم كي حقيقة، 

ويحاول أن يوفر فيه مساحة لتعليق السيناريو ومن األفضل أن  يستقل فيه بعمله وال يشغله ش يء
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يكون املكان أقرب للمنتدى وأن يكون مظلم مع بعض املقاعد حيث يمكن أن يختبر العمل أمام 

 العائلة.األصدقاء و 

 Four Pinذو األربعة أسنان  Fire Wireومن خالل الكاميرا الرقمية التي تحتوي على مداخل 

يتم توصيل الكاميرات بجهاز الكمبيوتر الستقبال املعلومات من الشرائط كما يمكنها أن تستقبل 

ا، ومن خالل ذلك يمكن تسجيل النسخة األخيرة ب عد الصور من الكمبيوتر عبر الكابل أيضا

ويمكن مشاهدة الفيلم خالل عملية املونتاج على شاشة التليفزيون املوننتاج على شريط جديد، 

األمر الذي يمكن املبدع الشاب من أن يالحظ الفيلم وكذلك الصوت الذي يفضل أن يتم إرساله 

 بمكبرات صوت وذلك 
ا

من الكاميرا إلى التليفزيون عبر جهاز استقبال صوت مجسم يكون متصال

 ناء نقل الصور من الكاميرا إلى التليفزيون.أث

 يقدم إمكانية كبيرة في عملية املونتاج وقدرات وإمكانيات الكمبيوترات تختلفوالكمبيوتر 

من حيث السرعة وحجم الذاكرة األمر الذي يؤثر في موضوع املونتاج، وحتى اآلن ال زال هناك جدال 

؟ واإلجابة ببساطة هو أن ما هو متاح لك، ي س يكمبيوتر ماكنتوش أم بأي األجهزة نستخدم  حول 

وإن كان البعض يفضل استخدام ماكنتوش ألنها تقوم بتطوير برامج املونتاج واألفالم وأقراص 

DVD . أما عن البرامج املتخصصة في املونتاج فإنها عديدة ويقدم املؤلفان نصيحة بأن ال داعي

 الذي يعمل مع نظام Final Cut Proفي املستوى مثل للقلق، فمن املمكن أن يتم إتقان برنامج احترا

، ويقدم املؤلفان نصيحة بعدم القلق من عدم العثور Adobe Premiereآبل ماكنتوش أو برنامج 

وهو برنامج  IMovieعلى برنامج مناسب فإن بعض الطالب قاموا بإنتاج أفالمهم باستخدام برنامج 

 مجاني من ماكنتوش محدود اإلمكانيات.

التأكيد على ضبط الشرائط على حالة "عدم التسجيل" يتم وضعها في الكاميرا  ومع

ويتم تشغيل برنامج املونتاج وضبه على وضع استقبال املواد  VCR modeلتحويلها إلى وضع العرض 

املرسلة من الكاميرا ومع ضغط زر تشغيل الكاميرا يتم نقل املشاهد املراد نسخها نضغط "بدء 

توقف بالضغط على زر اإليقاف، ويمكن ترتيب الفيلم في مجلدات يضم كل واحد النقل" ويتم ال

 مشهد ويجب مراعاة الدقة والتنظيم، 

وفي محاولة لجعل الشباب إلدراك الدور الذي حققته التكنولوجيا الرقمية واملونتاج على 

املؤلفان في الكمبيوتر في تيسير عمليات مجهدة كانت تحتاج لوقت طويل وصعوبات بالغة بدأ 

من خالل الحديث عن العمل غير املتتالي وتيسر التعريف بما قدمه مونتاج الفيديو الرقمي، 

الحركة واالنتقال والقفز بين املشاهد، وكذلك إمكانية تنفيذ املونتاج بدون إتالق اللقطات األصلية 

من خالل اإلشارة باملاوس فقط 

حيث يقوم الكمبيوتر بالبحث 

تم حفظ عن امللف الذي 



22 

 

املشهد داخله، ثم يقوم بالتحرك ثانية ليعرض اللقطة وذلك خالل الفترة الزمنية املقررة من قبل 

القائم باملونتاج، ومجرد اإلنتهاء يمكن أن تصدر امللف في صورة فيديو جديد مع بقاء امللف األصلي 

 دون تغيير.

ا في تقديم النصائح ي بضرورة لمبدع الشاب ات لمجموعة من الفنياملؤلفان  قدمواستمرارا

عدم الوقوع في متاهة التعديل واملراجعة والتأكيد على أن املونتاج فن في حد ذاته، كذلك حرفة 

لى عومع التأكيد املونتير في قدرته على القفز عبر الزمن وتقرير أي النقاط التي يمكن القفز عندها، 

لى ضرورة عدم االنخداع في هذه أبسط أنواع وسائل اإلنتقال لكن يوجهان إ Cut أن القطع

وأن يتم استخدام املزج عن طريق التجريب في الزمن خاصة وأن طول زمن املزج يعبر عن البساطة، 

أما االختفاء والظهور التدريجي فرغم أنه تقنية تعطي كيفية فهم أو إدراك املتفرج لالنتقال، 

إلى اللون األسود أو األبيض إال أنه  للمتفرج فرصة للتكفير العميق من خالل االختفاء التدريجي

 يفضل عدم اإلفراط في استخدامه إال وقت الحاجة.

واالهتمام بالتفاصيل أمر ضروري فالبد من استخدام العين الناقدة هذه املرة بعد قطع 

ويمكن للمبدع الشاب أن يحكي القصة كاملة من خالل اللقطة الرئيسية ومن خاللها اللقطات، 

 ، وفي محاولة لجعل الفيلم يبدوعلى مواقع املمثلين ومالمح بعض األشياء في القصة يتعرف املتفرج

ا فإن الحسم أمر البد منه في عملية املونتاج وذلك للتخلص من اللقطات التي تبدو لصناع  لطيفا

 األفالم أنها جميلة ولكنها حقيقة األمر تحتاج إلى القطع واإلنتقال إلى لقطات أخرى.

وت في  عملية املونتاج فالبد من مراقبة الصوت باستخدام مكتبر صوت عالي وبالنسبة للص

الجودة، والبد من مراجعة الخط الزمني لضبط أصوات الخلفية مع اللقطات، وعند تغير الصوت 

يستحسن أن يتم بطريقة االختفاء التدريجي السريع، كذلك يمكن االنتقال من مشهد آلخر من 

وبخصوص املوسيقى  حقق انسيابية الشعورية للصوت في الفيلم.خالل الصوت األمر الذي ي

التصويرية فإن االستعانة بموسيقى معروفة في الفيلم ستجعل الناس تألفه، لكن البد من توخي 

الحرص بشأن حقوق امللكية الفكرية لهذه املوسيقى، ويمكن الحصول على تصريح من أصحاب 

عض املال، وهناك بعض البرامج التي تتيح إمكانية إعداد سيقية وقد يتطلب األمر بتلك القطع املو 

 املوسيقى التي تناسب الفيلم.

اإلنتهاء من إنتاج الفيلم بأكمله البد من ضبط الصوت مع طول زمن الفيلم، اآلن وقد تم 

ا عن الفيلم  وفي النهاية يتم وضع الفيلم في العلبة والبحث عن بعض الناس الذين ال يعرفون شيئا

رض الفيلم عليهم، فالعيون التي ترى الفيلم ألول مرة يمكنها أن تكتشف أشياء لم يتم ويتم ع

 .من قبل اإلنتباه إليها
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نصائح وفي النهاية يقدم املؤلفان 

من خالل التهنئة بالنجاح  ختامية

ودخولهم في نادي النجاح، ويبدأ املبدع في 

البحث عن مهرجان مناسب لإلشتراك 

ا ، األفضل البدء بفيه عرض الفيلم محليا

بأن يعرض في مسرحة املدرسة ومن 

املمكن أن يتم دعوة كل من ساهم 

وساعد معك في إنجاز هذا الفيلم لحضور العرض، أما عن مكان العرض فقد يكون مسرح املدرسة 

هو أفضل خيار ألن الجميع يعرفونه، ولكن الخيارات متاحة وكثيرة فيمكن تأجير قاعة سينما أو 

، ويفضل أن تكون شاشة العرض مسرح صغير
ا

ا وليس ليال ، ويفضل أن يكون وقت العرض نهارا

ا والصوت نقي، والبد من مراعاة امر التوصيالت ويمكن  كبيرة تأكد من أن يكون الضوء مظلما

ويستمر املؤلفان في النصائح من خالل االستعانة بأحد املتخصصين لترتيب أمر التوصيالت، 

أن تكون امللصقات والكروت مصممة بشكل مميز وذات جودة عالية الترويج للعرض وضرورة 

 لضمان أن تكون جيدة عند طباعتها، ومن املمكن أن يتم طباعة تذاكر لذلك الحدث الكبير.

وطاملا أن التقنية أضحت متاحة فإن تصميم موقع على اإلنترنت وذلك للتقديم للفيلم 

لنجاح في الحصول على تغطية إعالمية للفيلم حتى والبد من تسجيل ملكية املوقع بشكل رسمي، وا

ا للترويج للفيلم وسيساعد على قبول املهرجان  ولو كانت تغطية صحفية صغيرة فإنها ستكون سببا

وقد قدم املؤلفان نموذج لحملية صحفية ألحد األفالم الذي حمل اسم "قصة حب للفيلم، 

التعويل عليه رس الثانوية، وهو نموذج يمكن دراجتين" لـ "جين سبارتان" الطالبة في أحدى املدا

 ي الكبار والوالدين إلطالق حملة إعالمية خاصة بك.ويمكن االستعانة برأ

ويواصالن النصيحة في ليلة العرض الكبيرة البد من تماسك األعصاب والتقاط األنفاس كي 

ظهر فيها يمكن الرد على الحضور وشكرهم على مجيئهم، وبالطبع البد من توجيه كلمة إ
ُ
لى الحضور ت

تقديرك الكبير لهم وتخص بالشكر من قدم خدمات جليلة وبالطبع فريق العمل واملمثلين البد من 

ا. كما يضيفا بأن األفضل بعرض الفيلم في مهرجانات محلية وأن يبحث املبدع  ا وافيا شكرهم شكرا

دارس الثانوية، الشاب عن املهرجانات التي بها أقسام مخصصة لعروض الصغار وطالب امل

وينصحان بعدم تبديد األموال بإرسال الفيلم إلى كل مهرجان يسمع عنه، وقام بتقديم مواقع 

يد انعقادها العديد من املهرجانات على اإلنترنت يمكن للمبدع الشاب أن يتعرف إليها ملعرفة مواع

 وشروط االشتراك وكل ما يرتبط بها.

قع اإللكترونية واالستفادة من بعض القنوات كذلك يمكن عرض الفيلم على بعض املوا

التي لها اتفاقات مع موزعي األفالم والناشرين، كما ينصحانه بعدم التوقف عن البحث والتفكير في 
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األفضل البحث عن قناة محلية مع ضرورة التعامل  عرض الفيلم على قناة عاملية االنتشار، وإن كان

هبتك، والتأكيد على أنك ال زلت "صانع أفالم شاب" مع والبحث عن األفراد الذين يقدرون مو 

ا من املقارنة مع األعمال األخرى الكبيرة وتجعل املقارنة منطقية.  يعفيك كثيرا

وفي سبيل أن يضع املبدع الشاب قدمه على بداية الطريق ويستطيع أن يوفر املال للقيام 

قدم إليه مثل تصويرا مباراة فريق بفيلمه الثاني وجه املؤلفان النصيحة بأن يقبل العروض التي
ُ
 ت

وذلك ألنها مضيعة  DVDمحلي، ولكن النصيحة األكبر هي أال تجعل شغلك الشاغل إنتاج ونسخ 

 للوقت ويجب على املبدع أن يتذكر أن عمله الرئيس هو أنه صانع أفالم.

أنجز  فتراضهم أن املبدع الشاب اتبع جميع النصائح فعليه أن يسلم بأنهافب الختاموفي 

ا بنجاح، وأن أغلب الناس من غير صانعي األفالم سوف يندهشون لهذا العمل، وبهذ  ا قصيرا فيلما

ا بعد اليوم، بل سينظر نظرة جدية ومختلفة إلى السين ا سلبيا ما الفيلم لم يعد املبدع الشاب متفرجا

من خالل توصيل والتليفزيون، األمر ليس مجرد إنتاج فيلم ولكنه يصل إلى املساهمة في العالم 

 لذلك العالم. هوجهة نظر 


