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تعریف األفالم الوثائقیة

الفیلم الوثائقي: ھو أي فیلم غیر روائي/ غیر خیالي، ینقل •
للمشاھدین واحدة من المواضیع أو األشخاص أو األحداث أو 
القضایا الواقعیة. بعض األفالم الوثائقیة تحمل جانبًا من 
المعلومات التعلیمیة عن األشیاء التي ال یعرفھا المشاھدون 
معرفة جیدة. البعض اآلخر یھتم بالحدیث المفصل عن قصص 
بعض األفراد أو األحداث الھامة. تھتم بعض األفالم الوثائقیة 
كذلك بمھمة إقناع المشاھدین بالموافقة على وجھة نظر معینة. 
أیًا كان الموضوع الذي تختاره لفیلمك، تظل مھمة صناعة الفیلم 

الوثائقي واحدة من التحدیات الكبرى والجادة. 



كتابة وتطویر الفكرة

- اختیار موضوع ذي قیمة. •

تأكد من أنك تختار موضوًعا غیر عادي أو متفق علیھ. حاول بدًال من ذلك •
أن تركز على المواضیع المثیرة للجدل أو المجھولة، أو حاول أن تسلط 

الضوء من زاویة مختلفة على حیاة أحد األشخاص أو القضایا أو األحداث 
التي یمتلك العامة وجھة نظر جامدة تجاھھا. بشكل أبسط، حاول أن تجعل 

فیلمك عن األشیاء المثیرة لالنتباه وأن تتجنب األشیاء العادیة والمملة.

حاول أن تجرب أفكارك بصیغة لفظیة أوًال.•



أنواع األفالم الوثائقیة

1- العدید من األفالم الوثائقیة تكون عن المشاكل االجتماعیة المثیرة •
للجدل. 

2- البعض اآلخر یكون حول أحداث الماضي التي مازالت قادرة على •
إثارة دفعة من المشاعر القویة. والبعض یستمتع بأن یتحدى األشیاء التي 

یراھا المجتمع بصورة نمطیة وعادیة. 
3-من األفالم الوثائقیة كذلك ما یھتم بأن یحكي قصة بعض األفراد أو •

األحداث من أجل الخروج باستنتاج ما حول قضایا حیاتیة أكبر.
4- منھم من یھتم بعملیة التوثیق: مثل توثیق معلم من المعالم التأریخیة أو •

الحدیثة أو بلد من البلدان أو منطقة من المناطق لیكّون فكرة عن ھذه 
األماكن ویترك انطباعاً حولھا .

 وسواء اخترت أحد المناھج السابقة أم ال، تأكد من أنك تختار موضوًعا •
لدیھ القابلیة على جذب انتباه المشاھدین.



الغرض من األفالم الوثائقیة

فإن الغرض من األفالم الوثائقیة لیس مقتصًرا على •
"توثیق" األشیاء التي حدثت. الھدف من األفالم الوثائقیة 
ال یجب أن یكون مقتصًرا على نقل ما حدث، ولكن 

الفیلم الوثائقي الجید یجب أن ” یقنع ، ویفاجئ ،  
ویتساءل ، ویتحدى " الجمھور. 

حاول أن تظھر األسباب التي قد تجعل المشاھد یشعر 
بشكل مختلف اتجاه األفراد واألشیاء التي تصورھا في 

فیلمك.



طاقم العمل والتقنیات وجدول العمل

فیما یلي قائمة تضم بعض أنواع المھنیین الذین قد تفكر في توظیفھم:•
المصور.•
فریق اإلضاءة.•
الُكتاب والمؤلفون.•
الباحثون.•
المحررون.•
الممثلون (من أجل المشاھد التمثیلیة أو إعادة تجسید األحداث الواقعیة).•
محرروا ومسجلوا الصوت.•
المستشارون التقنیون.•



أدوات ومستلزمات تصویر األفالم الوثائقیة
كامیرا فیدیو (لتصویر اللقطات المتحركة أو لتسجیل الصوت والصورة)•
كامیرا فوتو أو فوتوغراف (لتصویر اللقطات الثابتة أو لتصویر الصورة)•
أم بي ثري ریكوردر (جھاز لتسجیل الصوت)•
فالش میموري (لحفظ جمیع ما نقوم بتصویره، واألعمال المكتبیة)•
ستاند من أجل تثبیت الكامیرا•
حاسوب من أجل الطباعة والمونتاج والدبلجة إن إقتضت الحاجة إلى ذلك، مع •

طابعة (برینتر).
أشرطة فیدیو من أجل التصویر•
الصقات ورقیة من أجل الكتابة على أشرطة فیدیو•
مفكرة من أجل تذكیرنا بالمواعید و جداول األعمال أو المھام مع توزیعھا على •

أفراد العمل 



تصویر األفالم الوثائقیة
1- قم بمقابلة األفراد وثیقي الصلة بموضوع الفیلم الوثائقي.•
 یمكن أن تتم المقابالت :•

أ- باألسلوب الخبري؛ بمعنى آخر، عن طریق وضع المیكروفون مباشرة •
أمام وجھ الطرف اآلخر.

ب-  المقابالت التوثیقیة (حیث یجلس الضیف في مواجھة فردیة معك •
یتحدث عبرھا عن موضوع الفیلم الوثائقي) یتیح لك ھذا األسلوب أن 
تتحكم بكیفیة أفضل في اإلضاءة والخلفیة وجودة الصوت للقطات التي 
تقوم بتصویرھا، كما أنھا تتیح للضیف أن یستریح، ویأخذ وقتھ، ویحكي 
القصص أو یتحدث بأریحیة عن رأیھ وتعلیقاتھ عن موضوع الفیلم.. إلى 

آخره



تصویر األفالم الوثائقیة
2- تصویر اللقطات التأسیسیة. إذا سبق لك مشاھدة أي فیلم وثائقي، •

فبالتأكید أنك الحظت أن الفیلم بأكملھ ال یكون مجرد لقطات للمقابالت أو 
األحداث الحیة، بدون وجود أي شيء بینھما. 

3- تصویر اللقطات التكمیلیة Broll. باإلضافة إلى اللقطات التأسیسیة، •
علیك كذلك أن تقوم بتصویر مجموعة من اللقطات الثانویة، تسمى 
البیرول، أو اللقطات التكمیلیة؛ وقد تركز من خاللھا على تصویر أشیاء 
متعلقة ھامة، أو عملیات ملفتة للذھن، أو أرشیف الفیدیو الخاص باألحداث 

التاریخیة. 
 4- قم بتحدید الكتابات و/أو الصور والرسوم والموسیقى والمستندات•

األخرى التي قد تحتاج إلى استخدامھا. احصل على إذن استخدام ھذه 
المواد من أصحاب الحقوق الملكیة الفكریة الخاصة بھا (أي التصاریح من 

أجل استخدام مواردھم)، قبل أن تقوم بإدراجھا في فیلمك الوثائقي. 



تصویر األفالم الوثائقیة

5- قم بتسجیل لقطات حیة من األحداث ذات الصلة. من أكثر ممیزات •
األفالم الوثائقیة إثارة (مقارنة باألفالم الدرامیة الخیالیة) أنھا تتیح للمخرج 
فرصة أن یعرض لقطات التصویر الحیة والواقعیة من أحداث الحیاة 

الحقیقیة. 
6- تصویر المشاھد التمثیلیة. إذا لم یتوفر لك لقطات واقعیة من أحد •

األحداث التي یناقشھا فیلمك الوثائقي، فمن المقبول أن تعتمد على بعض 
الممثلین المحترفین بغرض إعادة تجسید ھذه األحداث أمام الكامیرا، مع 
وجود شرط أن إعادة التجسید تلتزم بالحقائق الواقعیة الواضحة والمؤكدة 
للجمھور، بدون أي إضافة أو تغییر. علیك أن تتحمل مسؤولیة ما تقوم 
بتصویر مشاھد تمثیلیة لھ؛ وتأكد أن كل ما تنقلھ یرتكز على أحداث واقعیة 

غیر قابلة للتشكیك.


