
Fabrice Coppin  
  نتار ومهیآۆ دیما نهی س ت به باره  سهیرۆی تیكرنج ند سه چه
  
   یآ شهپ
   له هیتینتار بر ومهیآۆ دیلمیم ف آات، به ت آار ده هیآا كء حهۆریر چ سه ما له نهی سیلمیف
نتار  ومهیآۆ دیلمی ف هیۆر ب هه. انی ژیعی واق ك لهند  ههیمارآردنۆء ت وه نهیۆك لیلمیف
 یآۆریبآ چ ش ده وه  ئهی پ به. تر یآ هی وه نهیۆكر ل ك هه  وه هی  ههیآار  ئاماده  بهیستیوپ
ك  هی ژهۆك پر خت وه شوه، پینانره  دهی وهء ش آه لمهی فینانمھ رهه  بهیآارۆء ه آه لمهیف

  .ت بكرۆ بی آارییرپ ء سهیآ مه هِر  هه  ناآرآ به- دابنرآ ۆ بیپالن
  
  ؟ هینتار چ ومهیآۆ دیلمیف  .1
  ك لهآۆرینتاردا چ ومهیآۆ د  له  آه هی وه هنتار ئ ومهیآۆ دیلمیرتاژء فۆپی ریاوازیج  ·
  . وه تهدرِرگ  ده وه كراوهیاری دیآ هیگاین شهۆگ
  . هیدا تیر آته لم آارهی ف  له رهۆم ج ئه  ·
نتاردا  ومهیآۆد  له  آه هی وه كشندا ئهی فیما نهی سل گه نتار له ومهیآۆ دیلمی فیاوازیج  ·
  .تخش به ده پیزش ه مه ، ئه هی  ههیعی واقیر آته ء آارهیعی واقیكآۆریچ
  . وه تهآر اتر روون دهیان زیھانء ژی ج وه نتاره ومهیآۆ دی گه ر له  ·
  
  : هی  ههیآ هیگاین شهۆنتار گ ومهیآۆد  .2
  
  نء، له آه ھان دهی جیری  سه وه ته بهی تایآ هیگاین شهۆ گ آان له سه دا آه ژانهۆ ریانی ژ له  ·
ك  هی  لهڤۆ مر واته. ننیب آان ده سء شته نء آه مهید) selection ( هو كردنهیاری دی گهر

  ت آهنیب  ده سء شتانه و آه گاآردندا چاو ئهی ن كو له ك ناآات، بهموو شت  ههیری ساتدا سه
  . آات  دهییاری دیۆ خ آه هڤۆمر
اواز ی جی وه دوو ش شدا بن، بهینك شو هی  س له مان آاتدا دوو آه  هه ر له گه  ·
ر   هه ت به بهی تایگاین وهگاء شین شهۆ گ تهب  ده شه مه ر ئه هه. ن آه دهیاریان دیۆ خیگاآانین
اوتر ی باشترء ش  بهیۆ خی هیگاین شهۆو گ ش ئهیكس ر آه هه. ھانی جۆ ب مه ئ ك لهآ هی
  .تزان ده
 یگاین شهۆ گینیِربر  دهۆآات ب رده به سته  دهۆكمان بنتار ئامراز ومهیآۆ دیما نهیس  ·
   له رخستنه و ده ئه. ھانی جۆمان بۆ خینیوانِر تێواز شیرخستن  دهۆك بمان، ئامرازۆخ
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  نتار ومهیآۆ دیلمی فی ژهۆ پریآردن ئاماده  .3
  :یآار ئاماده) ڕ
ت ی ده دهو  هه آات آه دهستپ ك دهاری پرس نتار به ومهیآۆ دی آهۆریك جار بند هه  ·
  ؟ نهۆ آوردستان چ ن لهست سای بیكنج  گهیانیا ژی ئا  نموونهۆب.  وه تهی  بدهیم وه
   له هی نیتیم بر ت، بهب  ههیاوازی جیامی ركء په  ئه هی وانه نتار له مهویآۆ د  ·

انء ی ژیعی واق  له هی وه نهیۆكاتر لی ز واته): demonstration(آان   شتهیروو خستنه
  .اری پرسی وه مدانه  وهۆ ب دانهو هه
  آه نتاره ومهیآۆ دیرایتء پرس  بابه ت به باره  سهیاری زانی رچاوه  سهۆ ب وه رانه  گه  ·
 یآان هییاریت زانآر ت، ده مان بابه ر هه سه ت لهب  تر ههیكلمیر ف ت گه نانه ، ته ستهیور پۆز
  .  آه لمهی فیشتنِ دارۆت بب ان ههی سوود لمهیو ف ئه
  آه نتاره ومهیآۆ دیت  بابه ت به باره م سهۆ خیشتنی گهدا ت وه نهیۆك لیناغۆ ق له  ·

  نگه  ره ن آه ر ههۆ زیت هیسا دا آه آه وه نهیۆك لی سهۆ پر له.  وه تهب وونتر دهباشترء ر
 وا ی وه ر ئه به رم، لهبژ ده س هه ك آه هینھا  م من ته ، به آه آهۆری چۆك بن ب آه به
  م  بكهی باس وه هیگاین شهۆو گ  له هی باشتر وا ت آهو آه رده  دهۆاخود وام بیم  آه ستده هه
  
  : آه آهۆری چینینوس) ب
بآ گشت   ده آه ( وه نهیم نووس  ئهی گه ر له. تن دی نوسی آات وه  ئهیدوا  ·
ك رۆنسۆكء سپر نهمھ هه  به ت به ناعه م قه ده دهو هه)  وه بكاتهۆ آ آه آهۆری چیآان زه گه ره
 یكلمی فینانمھ رهه دا بهی راست ت، چونك لهنرم بھ رهه  به آه لمهی فی وه  ئهۆم ب بكه
 یكردنیراز. تو  دهی ء آاتء پاره)investment(نان ره به  وه  له هیتینتار بر ومهیآۆد
  نهشنایفۆن پری نووس ت به آه  پالنه  آه نهیك مومكران آاتۆنسۆرانء سپ نهمھ هه به

  ء بهی روون  بهیۆ خیآان آهۆریك بند رمه  هونهۆت بخت ب  سه هی وانه له.  وه تهروونكردب
ر  سه  روون لهیك پالن  بكاتهیۆ خی كرهی ف ت آه ب وه  ئهیربآ ف م ده به.  وه ته بنوسیورد
  .بخاتیكء ر وه  روون بكاتهیۆ خیشتنی گهیدات ت  دهیت ارمهین ی نووس ز، چونكه آاغه

بآ   ده نهم خا م؟ ئه  بكهیك رازرۆنسۆكء سپر نهمھ هه توانم به ن دهۆچ  ·
  : نیریرچاوبگ به هل

 ی پوختیآ هی آورته.  آه لمهی فیآۆریچ) synopsis (ی  آورتهیآردن ئاماده  .1
  ت لهب  دهیۆ خییك ماناء قورسا هی ر وشه دا هه رهل.  وه تهنوسر  ده  آه هی آه آهۆریب
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م   ئهینانمھ رهه به ئامانج له: تبكریاری د آه لمهی فیآۆری چیر  نووسهیت ئامانجب ده  .2
   پشت به آه لمهی فی آهۆری بییۆ؟ راستگ هیر چ نهره  دهیت بهی تایگاین شهۆ؟ گ هی چ لمهیف

   له ت، آهست به  ده آه نگهیء، ژ آه ء، روداوه آه گه مهۆء، آ آه هیت هیسا ه آی بوونییۆراستگ
  .تو آه ده ر ده  نووسهی گاآهین شهۆاندا گیون
  
نتاردا،  ومهیآۆ دیلمی ف ن لهی آه  دهۆیناری سی باس ت آهو رآه ر دهی  سه هی وانه له: ۆیناریس) ج
 یر  سه  له آه آهۆری چ  آه هی هو ه اخود ئهی  هی چكهو ر  له هیتی برۆیناریدا س رهم ل به
  :داۆیناری س له. تب وام ده رده به
موو  ، هه وه تهروونبكر) cinematography(آان  هییما نهی س كهیآن وازء تهیت شب ده  §
  .تآر شاندهیستن ك ده هی)shot  ( ء گرته)scene(ن  مهیء د)sequence ( گهِبر
،   وشه ر به ك هه  نه وه ته روونبكر آه آهۆری چیآ ره  سهیر اآتهر  آهیت شوناسب ده  §
  .شیپیء آل نهی وینانآاره  به كو به به
  .تبآ باسبكر  ده آه آهۆری چیآان  رووداوهینشو  §
  
  نتار ومهیآۆ دیما نهیر س سه  لهی گشتیآ هی آهۆریند ب چه
  
لمدا ی فیماشاآردن  تهی سهۆ پر لهن ڤی ئاآت شهیم هه)  audience(ران نهی بیر ماوه جه  ·
 ی وه كردنهڤی ئاآتیرج لومه ن ههی باشتر  آه هیدا وه  له آه له سه م مه به! نی نڤیپاس-
 یوروو ره ران به نهیء ب كهی تار ما آه نهی سیۆ ه  نموونهۆن؟ ب ران آامانه نهی بیر ماوه جه
 یست به  مه  به وه ن، ئه آه  ده وره  گهیآ هی نه ویماشا شنء تهین  داده وره  گهی سپیآ هی رده په
  . انهی وه كردنهڤیئاآت

ران  نهی بی وه كردنهڤی ئاآتی رء رادهۆ ج آات آه دهیاری د وه  ئه آه نتاره ومهیآۆ دیرۆج  ·
ال  ت له آهۆریارء بی بتوانآ پرس آه نتاره ومهیآۆر د  گه  نموونهۆب. تن بۆندء چ آرآ چه ده

  . نجامداوه  ئهیران نهی بی وه كردنهڤی ئاآتیآاروا  دروست بكات، ئه
. نینوروژیبآ زوو زوو ب  ده هیۆر ب ، هه ه مبه  تهیۆ خی سروشت  تاك بهیشكم  ·
 ی مبه  ته ر به وا هه شك، ئهم م رده  به تهك آاتدا بخر هی ر لهۆ زیآ هییاریر زان گه ئه
) cinematography(آان  هییما نهی س كهیآن وازء تهی شی گه ر بآ له  ده هیۆ، ب وه تهنم ده
   لهی گرژیقاندن خویآان  ئامرازهی گه ر  تر، لهیكت بارهی ع ، به وه نهی رآه به شك خهم
 ۆآاندا ب نهوان و نیند وهی  په داء له نه و اواز لهی جی ه جویان دروستكردنیشكدا، م
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آان مانادار بن، دوور  ت شتهب دا دهییما نهی سیكلمی ف ك لهۆری چی وه رانه گیآات له  ·
  ).unpredictable(ن آر  نهینیشبیآان پ  شته واته- یردار  به شهی آ له
 یند رمه ك هونه  وهۆت.  وه تهزرت، ناگونره مده رهه نتار به ومهیآۆ دیآۆریچ  ·

 یاریآان د ت، آاتهی آه  دهلۆنترۆآان آ تمهینتاردا ر ومهیآۆ د له) composer(كزان یموز
  تهی خه ش ئهی تری وانه وو ئهم ت، ههی آه  دهلۆنترۆآان آ نگه  دهیء نزمیرز ت، بهی آه ده

  ت آهی ده شان دهی ن هی وهو ش ع بهی واق  آهی هیبو مانا.  آه لمهی فیآ ره  سهی آهۆری بیت خزمه
  .تینیبی ت دهۆخ
 یك دروست وه ت، نهی  بكه وه نهیۆكنتار ل ومهیآۆ دیۆیناری سیشتنِدار ر له ت بهب ده  ·

  .تی بكه
ز ه ء بهڵ قوویست ن هه لمسازان خاوهی ف ستهیوز، پ ه  بهیلمی فینانمھ رهه  بهۆب  ·
  .  بن
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