دليل أساسي للصحفيين

إنتاج القصص الصحفية
بتقنية  ٣٦٠درجة

تمهيد
يف الوقت الذي أصبح فيه املشاهد أكثر إلحاحا
ىلع االنخراط يف القصة الخبرية ،وتولّدت
لديه حاجة للتفاعل بشكل أقرب مع شخوصها
وتفاصيلها ،لم تعد الوسائل التقليدية لعرض
القصة تشبع هذه الرغبة .لذا كان ال بد من وجود
املصور
تقنية جديدة تنقل املشاهد من سيطرة
ّ
ىلع اإلطار –بمعناه التقني والنظري -Framing
وتجعل الجمهور هو من يحدد الزاوية التي يرغب
برؤيتها.
متحـــررة مـــن إطـــار الكاميـــرا ،ومـــا يحـــدده أو
يقصيـــه مـــن عناصـــر بصريـــة يف املشـــهد
املقتطـــع ،جـــاءت تقنيـــة التصويـــر  ٣٦٠درجـــة،
لتضـــع الكاميـــرا يف يـــد الجمهـــور ،ليـــرى هـــو
الزاويـــة التـــي يريدهـــا خـــال ســـرد القصـــة
الصحفيـــة بصريـــا.
يف هـــذا الدليـــل ،وضعنـــا لكـــم ّ
خطـــا زمنيـــا
ّ
يلخـــص أبـــرز املراحـــل التـــي تمـــر بهـــا عمليـــة
إنتـــاج القصـــص املصـــورة بتقنيـــة  ٣٦٠درجـــة،
إضافـــة لنصائـــح يقدمهـــا لكـــم خبراؤنـــا يف
منصـــة  Al Jazeera Contrastالتـــي راكموهـــا
بعـــد تجربـــة طويلـــة يف إنتـــاج األفـــام بهـــذه
التقنيـــة ،ومـــا حصدتـــه مـــن جوائـــز عامليـــة.
معهد الجزيرة لإلعالم

مقدمة
يف كتابهـــا “آالم اآلخريـــن” (،)The Pains of Others
تســـلط الصحفيـــة األميركية ســـوزان زونتـــاج الضوء
ىلع املعضلـــة األخالقية املتعلقة باســـتهالك صور
األلم ،مشـــيرة إلـــى أن هنـــاك دائمًا مـــن يقف خلف
الكاميـــرا ويقـــرر مـــا يجب أن
يظهـــر يف إطـــار الصورة
ومـــا ُيتـــرك خارجـــه.
يف القرن العشـــرين،
خدمت الصـــور
اســـ ُت ِ
أوالً
ً
وســـيلة لنقـــل
معلومـــات موضوعية
ولتقديـــم

نســـخ

واقعيـــة عـــن أحـــداث
وقعـــت يف أماكـــن بعيدة.
لكـــن الصحافـــة البصريـــة
تطـــورت منـــذ ذلـــك الوقت،
تطورًا ثابتًا ،بمحـــاذاة مجالين
تقنييـــن همـــا الحوســـبة
والتكنولوجيـــا الرقميـــة .1

)1. Talar Kilijian, Virtual Reality Journalism, Columbia Journalism Review (accessed on 17 March 2019 at
https://medium.com/journalism-trends-technologies/from-360-to-virtual-reality-e20aa5f5b96d

وفقًا لنظرية الحاجات التواصلية ،بإمكان
الجمهور تحديد أهدافه وحاجاته وكذلك
دوافعه يف متابعة اإلعالم .حينها يمتلك
الجمهور القدرة ىلع اختيار املحتوى
والوسائط التي تلبي تلك االحتياجات .تقول
نظرية «ثراء الوسيلة اإلعالمية» (Media
 )richness theoryبأن مهمة املؤسسات
اإلعالمية هي التغلب ىلع صعوبات
التواصل التي تواجه الجمهور ،مثل الرسائل
غير الواضحة أو الرسائل ذات التفسيرات
املتعارضة« :كلما زاد مقدار املعلومات التي
يمكن ضخها عبر وسط ما ،كان هذا الوسط
أكثر ثراء» ،وهنا يأتي دور التكنولوجيا.
تسمح التكنولوجيا للبشر بإشباع احتياجاتهم
املتنامية للمعلومات وبفك غموض الرموز
عبر الصور واألصوات التي يعدها الحاسوب.
لكن دور اإلنسان هنا اقتصر ىلع التلقي،
وظل األمر كذلك حتى ظهرت تكنولوجيا
الواقع االفتراضي (.)Virtual Reality
منح الواقع االفتراضي املشاهدين القدرة
ىلع الدخول يف بيئة افتراضية تحولهم
لفاعلين خارج سيطرة املصور.
تج ّل ــت اإلمكاني ــات الت ــي وفرته ــا «الصحاف ــة
الغامــرة» ( )Immersive Journalismاملعتمــدة
ىلع تقنيـــة الواقـــع االفتراضـــي ألول مـــرة
يف عمـــل إحـــدى الرائـــدات يف مجـــال
الواقـــع االفتراضـــي وهـــي نونـــي دي البينـــا
( ،)Nonny de la Penaوكان ذلـــك عـــام
 .2010طرقـــت دي ال بينـــا إمكانيـــة الســـماح
للجمهـــور بالدخـــول إلـــى عوالـــم التقاريـــر
الستكشـــاف «املشـــاهد واألصـــوات ،بـــل
وحتـــى املشـــاعر واألحاســـيس املصاحبـــة
لألخبـــار» ،بإنتاجهـــا تقريـــرًا عـــن الفقـــراء
الجوع ــى يف ل ــوس أنجل ــوس .ويف غض ــون

بضـــع ســـنوات ،انتقلـــت تلـــك التجـــارب
املبكـــرة إلـــى غـــرف األخبـــار.
لم يكن هذا التقدم ليتحقق إال بفضل
تقنيتين جديدتين هما الكاميرات القادرة
ىلع تصوير مشاهد ثالثية األبعاد بزاوية 360
درجة ،والجيل الجديد من سماعات الرأس.
فقد سمحت األخيرة لباملر الكي ،مؤسس
أوكـيـولـوس لـتـقـنـيـات الـواقـع االفـتـراضي
( )Oculus VRبإنتاج أول خوذة للواقع
االفتراضي يف بدايات العقد الثاني من
األلفية.2
حين انطلقت منصة جوجل داي دريم للواقع
االفتراضي ( )Google Daydream VRيف
اململكة املتحدة والواليات املتحدة يف
نوفمبر  ،2016استخدمتها الواشنطن بوست
إلعادة سرد قصة فريدي غراي ،األميركي
من أصول أفريقية الذي اعتقلته الشرطة
األمريكية ودخل يف غيبوبة أثناء احتجازه
ُتويف ىلع إثرها .استخدمت الصحيفة مواد
صوتية وبصرية ونصية وخرائط ثالثية األبعاد
لرسم شهادات الشهود وسجالت املحكمة
لتسمح للمشاهد باإلحساس ببشاعة وألم
الجريمة بطريقة أقوى وأكثر تأثيرا من طرق
السرد النصية التقليدية.
وىلع نحو مشابه ،روت النيويورك تايمز
قصة رواد وكالة الفضاء األمريكية (ناسا)
وهم يتدربون يف بركان مونا لوا يف هاواي
(وهي بيئة شبيهة ببيئة املريخ) .ثم سرعان
ما امتأل متجر جوجل بتطبيقات مرتبطة
باملؤسسات اإلخبارية الكبرى مثل سي إن إن
ويو إس إيه توداي ( )USA Todayوالغارديان
وبي بي سي .كانت تلك لحظة تحول يف
استخدام تكنولوجيا الواقع االفتراضي يف
صناعة األخبار.
2. Talar Kilijian, Virtual Reality Journalism.

كونتراست الجزيرة
انتشــر اســتخدام تقنيــات التصويــر بزاويــة
 360درجــة والواقــع االفتراضــي يف تغطيــة
األزمــات اإلنســانية والحــروب ىلع وجــه
الخصــوص.
يف  ،2015بــدأ قســم التطويــر واالبتــكار يف
شــبكة الجزيــرة بالعمــل ىلع إنتــاج أفــام
بتقنيــة التصويــر  360درجــة ومحتــوى
للواقــع االفتراضــي.
نتـــج عـــن هـــذه الجهـــود تأســـيس
كونتراســـت
الجزيـــرة
ســـتوديو
( ،)Al Jazeera Contrast Studioاملختـــص

يف ســـرد قصـــص املجتمعـــات املهمشـــة
خاصـــة مـــن دول الجنـــوب ،،باســـتخدام
تقنيـــات جديـــدة مثـــل الواقـــع املعـــزز
( )Augmented Realityأو الواقــع االفتراضــي.
بـــدأ الفريـــق بإنتـــاج تقاريـــر مـــن جميـــع
أنحـــاء العالـــم ونشـــرها ىلع منصـــات
الجزيـــرة اإلنجليزيـــة .ويف  ،2018بـــدأ
بترجمـــة أعمالـــه إلـــى العربيـــة ونشـــرها
ىلع منصـــات الجزيـــرة العربيـــة ،والتـــي
أصبح ــت أول منص ــة عربي ــة متخصص ــة يف
صحافـــة الواقـــع االفتراضـــي.

ينتج فريق الجزيرة كونتراست
محتوى فريدًا يوسع حدود
سرد القصص اإلخبارية ،وينقل
املشاهدين إلى شعوب وثقافات
نخرتها النزاعات وانعدام املساواة.

وأكثـر مـا يجـذب االهتمـام يف عمـل الجزيـرة
كونتراسـت هـو تمحـور محتـوى التصويـر بــ 360
درجـة والواقـع االفتراضـي حـول الشـخصيات،
ممـا ينقـل املشـاهدين إلـى قلـب الحـدث .وذلـك
عبـر تسـجيل مقاطـع فيديـو بكاميـرات بانوراميـة
تلتقـط كل االتجاهـات .تسـمح هـذه التكنولوجيـا
للمشـاهد بـأن يكـون جزءًا مـن املشـهد وأن يختار
الزاويـة التـي يرغـب يف النظـر إليهـا.
تـزداد شـعبية صحافـة التصويـر بتقنيـة 360
اليـوم مـع زيـادة إمكانيـة الوصـول إليهـا وتطـور
إمكانـات إنتاجهـا ،وتحظـى باهتمـام مـن يرغبـون
يف متابعـة األخبـار مـن جميـع زواياهـا .فالتقاريـر
اإلخباريـة التـي ال تسـتطيع نقلنـا إلـى قلـب
األحـداث لـن تجـذب االهتمـام بعـد اليـوم.
مـن أهـم الشـركات التـي تنتـج تطبيقـات الواقـع
االفتراض�ي هي س�تي م  Steamوأوكيولوس سـتور �Oc
 ulus Storeوسامسـونج جيـر  ،Samsung Gear VRوأهـم
املنصـات التـي تدعـم األفلام املصـورة بتقنيـة
 360درجـة هـي يوتيـوب وفيسـبوك.3
يف هـذا الدليـل سـنحاول إطلاع الصحفييـن
واملبتدئيـن  -وكذلـك مـن يفكـرون يف إنتـاج
تقاريـر وقصـص إخباريـة تفاعليـة  -ىلع تقنيـة
التصويـر بــ  360درجـة وكيفيـة اختيـار القصـص
واألدوات واملراحـل املختلفـة للعمـل مـن اإلعـداد
وحتـى النشـر.

3. Francis & Taylor. filmmakers VR for practices best & Techniques: filmmaking reality Virtual. Celine, Tricart, 2

هل يلزمني التصوير
بتقنية  360درجة
والواقع االفتراضي؟
قبل أن تبدأ مشروعًا يقوم ىلع تقنية الواقع االفتراضي
اطرح ىلع نفسك األسئلة التالية:

هــل يزيـد الواقع االفتراضي من قــوة التقرير؟ كيف
هل يحتاج ا ُ
ملشـاهد ملعايشة القصة (واقع ًيا)
ب

إذا كانت اإلجابة نعم

؟

فقد تكون تقنية الواقع االفتراضي خيارك األمثل.
يف السنوات األخيرة ،اكتسب االستخدام الصحفي لتكنولوجيا
الواقع االفتراضي شعبية متزايدة ،وذلك لسماحها للمشاهدين
بالولوج إلى مشاهد ربما لن يتسنى لهم تجربتها بهذا الشكل
شبه الواقعي يف حياتهم اليومية مطلقًا.
هدف تقنيات الواقع االفتراضي والتصوير بـ  360درجة يف
الصحافة هو خلق رابط بين الجمهور والثقافات والناس الذين
تتناولهم التقارير عبر هذا األسلوب السردي الجديد.

دليلك التفصيلي إلنتاج
فيديو بتقنية  360درجة
الخطوة األولى :افهم التقنية
ما الفرق بين مقاطع الفيديو املعدة بتقنية  360درجة
وتلك املعدة بتقنية الواقع االفتراضي؟
بالرغــم مــن إمكانيــة اســتخدامهما معــا ،إال أن ثمــة اختالفــات مهمــة بيــن تقنيتــي التصويــر
بـــ  360درجــة والواقــع االفتراضي:
أثنــاء مشــاهدة فيديــو الـــ  360درجــة ،ليــس بإمــكان املشــاهد ســوى النظــر إلــى األىلع أو
األســفل أو اليميــن أو إلــى اليســار وكذلــك إلــى األمــام .أمــا تجربــة الواقــع االفتراضــي فغيــر
محــدودة :يف الواقــع االفتراضــي يمكنــك التفاعــل مــع البيئــة املحيطــة والتحكــم فيهــا.
لفهــم تقنيــة فيديــو  360درجــة ،تخيـ ْ
ـل أنــك تجلــس يف مقعــد الســيارة األمامــي بجانــب
الســائق ،واملخــرج هــو الســائق :يخلــق املخــرج التجربــة ويوجــه الســيارة مــن بدايــة الرحلــة
حتــى نهايتهــا .وأنــت تراقــب مــن مقعــد الراكــب وتســتمتع باملشــهد دون انخــراط مباشــر
منــك.
أمــا يف تقنيــة الواقــع االفتراضــي ،فأنــت الســائق الــذي يجلــس خلــف عجلــة القيــادة وتقــرر
أيــن تذهــب .وهــذا مــا يجعــل تقنيــة الواقــع االفتراضــي خيــارًا جذابــا ملصممــي ألعــاب
الفيديــو وصانعــي النمــاذج (ىلع فيميــو .)Vimeo

تحتــوي أفــام الـــ  360درجــة ىلع مقاطــع فيديــو صــورت باســتخدام كاميــرات بانوراميــة
تلتقــط كل االتجاهــات .هــذه التكنولوجيــا تســمح للمشــاهد بــأن يكــون جــز ًءا مــن املشــهد
وأن يختــار الزاويــة التــي يــود النظــر منهــا.

الكاميــرات والهواتــف الذكيــة أحاديــة العدســة ال تدعــم أفــام الـــ  360درجــة.
وحدهــا الكاميــرات متعــددة العدســات (عــادة مــا تكــون دائريــة أو مكعبــة) مثــل
كاميــرا  ،GoPro Omni Rigوكاميــرا  Samsung Gear 360وكاميــرا ،Samsung Round
قــادرة ىلع تصويــر أفــام الـــ  360درجــة.
وبإمــكان املشــاهد اســتخدام هاتفــه املحمــول أو حاســوبه ملشــاهدة األفــام
التــي صــورت بتقنيــة  360درجــة بســهولة .وتكتمــل التجربــة باســتخدام خــوذة
الواقــع االفتراضــي ،التــي بــدأت تتوفــر بشــكل متزايــد وبأســعار معقولــة يف
العالــم العربــي.
تســمح أفــام الواقــع االفتراضــي والـــ  360درجــة للمشــاهدين بالتفاعــل مــع
مقاطــع الفيديــو والتمتــع بتجربــة افتراضيــة كاملــة عبــر محــاكاة الصــوت والصورة.

الخطوة الثانية :اختيار القصة
ال تناسب هذه التقنية كل القصص والتقارير الصحفية.
هناك بعض السمات التي تساعدك يف تحديد مدى
مالءمة استخدام التصوير بتقنية  360درجة لقصتك
الصحفية.

الشخصية:
بدالً من أن تخبر الجمهور عن القصة ،ابحث عن طريقة لعرضها يف إطار قصة مرتبطة بشخصية
ما .جد شخصية مالئمة ومقنعة واسمح لها بأن تأخذك تدريجيًا إلى عاملها ،واحرص ىلع ّأل
تتدخل يف أدائها .ال تتدخل سوى ألسباب تقنية ،كأن تطلب شيئًا من شخص ما يف لحظة
معينة لتصورها يف الفيلم.
لدى املؤسسات اإلعالمية مقاربات مختلفة إلنتاج األفالم بتقنية  360درجة ،لكن الجزيرة
كونتراست تعتقد أن الشخصية تؤثر ىلع القصة .نطمح دائمًا إليجاد طرق لتغطية القضايا
بأعين أكثر املتأثرين بها.

املوقع:
يجب أن تكون البيئة مثيرة الهتمام املشاهد بما يكفي ليقوم باستكشافها .لهذا تركز معظم
التقارير اإلخبارية املعدة بتقنية الواقع االفتراضي ىلع أماكن يف الدول النامية أو مناطق
الصراع ،ليس سعيًا لصور أفضل فحسب ،بل ألنها تنقل املشاهد إلى عالم يصعب الوصول إليه
يف الحقيقة .لكن علينا أن ال نبالغ يف التركيز ىلع املوقع ىلع حساب القصة نفسها.
ىلع سبيل املثال ،يف تصويرها لقضية الروهينجا ،4روت الجزيرة كونتراست قصة لم تتمحور
حول ظروف املعيشة يف مخيم لالجئين ،بل عن حياة الجئة هناك .وبدالً من وضع كاميرا الـ
 360درجة يف املخيم ،نسجت الجزيرة كونتراست قصة حول جماليدا ،األم واألرملة والالجئة
التي مرت بتجارب مريعة ،لكنها صبرت ولم تستسلم .تمحورت القصة حول واقعها ومعيشتها
اليومية ،حيث نرى جماليدا تحمم أطفالها وتعد لهم الطعام.
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األحداث:
اسـأل نفسـك إذا كانـت القصـة تشـتمل ىلع أيـة جوانـب سيسـهل فهمها إن قدمـت بتقنية
الــ  360درجـة ،وإذا كان هنـاك حدث معين يشـجع املشـاهد ىلع النظر إلى املشـهد بكليته
ومـا يحتويـه هذا املشـهد مـن تفاصيل.
إذا كنت يف غرفة ما ،ما الذي
يدفعك للنظر فيما حولك؟ هل
هناك شيء ما يحدث حولك ويجذب
انتباهك؟ يتجاوز التصوير بتقنية
 360درجة حدود التصوير التقليدي،
ويسمح للمشاهدين باالندماج يف
املشهد والتفاعل معه ،بدالً من
مجرد مراقبته.
ال تنس أن أفضل املشاهد هي
التي تسمح للمشاهد باإلحساس
بالتأثيرات الحقيقية للمشهد ،أو
تلك التي يشاهد فيها حدثًا أثناء
وقوعه.

الخطوة الثالثة :تجهيز املعدات
مـن املهـم أن تخطـط ليومـك أو أيامـك بدقـة فيمـا
يخـص حجـم الفريـق ومواعيـد التصويـر ومعداتـه .يف
القسـم القـادم ،يتحـدث فريـق الجزيرة كونراتسـت عن
كيفيـة تنظيمـه لسـير العمـل يف الفريـق ومـا يعتمد
عليـه يف التخطيـط واملعـدات.

كاميرا التصوير بـ  360درجة
اختيارنا األول الذي نعتمد عليه هو كاميرا  ،GoPro Omniرغم أن الفريق استخدم كذلك كاميرا
( Nokia Ozoيف فيلمي ،أنا روهينجا ، 5والنفط يف جداولنا )6وكاميرا ( Samsung Roundيف
فيلمي أحالم يف الزعتري ،7و سنصل إلى السالم.)8
نصيحة :عادة ما نحضر معنا كاميرا  GoPro Omniثانية أثناء التصوير؛ ألن التجربة علمتنا أن
األومني الـ  Omniقد تعاني من مشكالت يف التشغيل وقد تتوقف عن العمل خصوصًا يف
البيئات الصعبة .لذا من األفضل دائمًا إحضار كاميرا احتياطية.

كاميرا ال تدعم تصوير الـ  360درجة:
نحاول دائمًا تصوير بعض املقاطع باستخدام كاميرا سوني  A7siiبعدسة FE 24-70mm f/2.8
.GM
إلى جانب الكاميرات التي تدعم التصوير بتقنية  360درجة ،نحضر كاميرات رقمية تقليدية
( )DSLRاللتقاط الصور ومقاطع الفيديو خلف الكواليس .يف بعض األحيان نلتقط الصور
بهواتفنا املحمولة ،لكننا نحتاج دائمًا لصور ذات جودة عالية الستخدامها يف تصاميمنا
ومنشوراتنا ىلع مواقع التواصل االجتماعي وأماكن أخرى.
لهذه األغراض نستخدم كاميرا سوني  A7siiمع عدسة .FE 24-70mm f/2.8 GM
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ما الذي نستخدمه مع كاميرا جو برو أومني:
عدة البطارية:
متى ما أتيح لنا ،نصل الكاميرا ببطاريتنا الخارجية .يقلل هذا األمر من احتماالت اختالل الصورة،
ويضمن استمرار عمل الكاميرا ألطول فترة ممكنة.

قضيبا تمديد:
للقضيبين الفضيين اللذين يتصالن بالكاميرا أهمية بالغة .نستخدمهما لخلق مساحة إضافية
بين الكاميرا الـ  360درجة والحامل الثالثي ،ما يقلل املساحة البصرية التي يشغلها الحامل يف
الصور .يحدث هذا األمر فرقًا كبيرًا يف مرحلة ما بعد اإلنتاج حين نحاول حجب الحامل الثالثي
يف الصور.

رأس كروي للحامل الثالثي:
يفيد هذا امللحق تحديدًا أثناء التصوير مع شخص ،فيتيح لنا ضبط كاميرا “الجو برو أومني”
حتى نضمن مواجهة عدسة الكاميرا للشخص مباشرة ،ونتجنب وجود خطوط مزعجة يف
املشهد ( )Stitch Linesىلع وجه الشخصية أو جسدها.

كاميرا :360 Gear Samsung
دائمًا ما نحضر معنا كاميرا سامسونج جير ألننا نحتاج أحيانًا لكاميرا أخف وأصغر من جو برو.
ويعتمد احتياجنا لها ىلع الطقس ،ودائما ما نجلب كاميرا احتياطية من نفس النوع .استخدمنا
سامسونج جير بطرق مختلفة يف عدة أفالم وثائقية ،رغم أن جودة الكاميرا أقل بكثير من
جو برو أومني .كما أنها تكون مفيدة يف املواقف املعقدة ،التي تخاطر فيها بتعرض الكاميرا
للضرر .استخدمنا سامسونج جير  360يف فيلم “آللئ املاضي”( 9ووضعناها داخل صندوق
واق ضد املاء) ،ولتصوير لقطات طائرة الدرون يف فيلم “ ،”Forced to Fleeولفيلمنا الوثائقي
املقدوني “.”Winter, Leave
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حامل ثالثي:
نحضر مجموعة من الخيارات
الحامل الثالثي األساسي املدمج املصنوع من الكربون ()Compact Carbon Tripod
إن أردنا تصوير لقطات تكميلية ( )B-rollمثل التي استخدمناها يف فيلم “الواحات
املختفية” ،10نستخدم حام ً
ال أحاديًا ( )Monopodيمكنه رفع كاميرا الجو برو أومني حتى
 180سم .ويسهل املونوبود إزالة صور الحامل يف مرحلة ما بعد اإلنتاج ،فيظهر ىلع
شكل نقطة أصغر يف أسفل الصورة ،بدالً من إزالة جزء كبير من أسفل الشاشة يف حالة
استخدام الحامل الثالثي.
أنواعا أخرى من الحوامل ،منها حامل للسيارة (مثل
ولتصوير اللقطات اإلبداعية نستخدم
ً
املشهد االفتتاحي من فيلم أعددناه من جيبوتي) ،أو حامل للدراجة الهوائية مثل
مشاهد فيلم  ،Dreaming in Zaatariأو املشبك الذي ألصقناه بعربة يف مخيم الالجئين
تنويعا
الروهينجيا .ال ينصح باملبالغة يف االعتماد ىلع هذه املشاهد ،لكنها قد تمثل
ً
مطلو ًبا إلى جانب اللقطات الثابتة التقليدية ،وتضفي بعض الحركة والحيوية ىلع
فيلمك.

الصوت:
بحسب اللقطة ،نستخدم من اثنين إلى أربعة مايكروفونات قابلة للتعليق (الفالير) ونختارها
عادة من نوع ( .)Sennheiserنعلقها ىلع مسجل صوت من نوع  Zoom H4N Proلتسجيل
املقاطع الصوتية املحيطية وكذلك يف املقابالت.
إذا أردنا تسجيل صوت املوضع املكاني ( ،)Spatial Audioنستخدم مسجل  Zoom H2Nإلى
جانب الصوت املسجل يف الكاميرا نفسها .وكمثال ىلع كيفية استخدامنا للصوت املكاني،
شاهد فيلمنا الوثائقي “لعنة زيت النخيل” ،11الذي سهر فيه منتجونا ساعات طويلة من الليل
لتسجيل األصوات املختلفة يف الغابة.
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اإلضاءة:
بالنســبة لإلضــاءة ،نفضــل عــادة الضــوء

خفيفـة للغايـة وأفضـل مـا فيهـا مرونتهـا

الطبيعــي ونتجنــب التصويــر يف الظــام.

التـي تسـمح لـك بثنيها بأي شـكل يناسـبك.

التصويــر يف املواضــع ســيئة اإلضــاءة ليــس

وإلخفائهـا عـن الكاميـرا يمكنـك لفهـا حـول

مــن نقــاط قــوة كاميــرا جــو بــرو أومنــي،

قاعـدة املونوبـود.

فهــي تلتقــط صــورًا مشوشــة يف هــذه

يمكنك اسـتخدامها إلضـاءة األماكن املظلمة

األحــوال.

يف املسـاء ،أو حتـى يمكنـك اسـتخدامها

لكننـا بتنـا نعتمـد مؤخـرًا ىلع أضـواء

لتسـليط ضـوء أكثـر ىلع املواضـع املظلمة

 LEDمحمولـة ،وقـد أحببنـا تأثيرهـا .فهـي

يف الصـورة خلال النهـار.

معدات إضافية:12

إلــى جانــب املعــدات األساســية مثــل الكاميــرا ومســجل الصــوت وحامــل الكاميــرا واإلضــاءة،
هنــاك قائمــة بمعــدات وأدوات أخــرى مهمــة نجلبهــا معنــا:
تمديدات إضافية (ذكرناها أعاله يف عدة كاميرا الـ  360درجة).
بطاريات  AAإضافية (ملايكروفون سينهايسر ومسجل صوت  Zoom H2Nو.)Zoom H4N
قطعتا قماش أو ثالثة لتنظيف العدسات (احرص دائمًا ىلع استخدامها لتنظيف كل
عدسات الكاميرا يف كاميرا الواقع االفتراضي ،ألن عدسة واحدة متسخة قد تفسد لقطة
كاملة).
مشترك ملداخل ( USBإلدخال كل شرائح الذاكرة الخاصة بكاميرا الواقع االفتراضي،
وكذلك لشحن املعدات اإلضافية).
بطاقات لقراءة شرائح الذاكرة .SD Card
كاميرا جو برو إضافية اللتقاط صورة خلفية الحقة إلزالة الحامل الثالثي من الصورة
األصلية.
شريط الصق وشريط إخفاء (.)Masking Tape
سماعات رأس (لتفقد مستويات الصوت).
حاسوب محمول.
شريط شحن ،لشحن عدة أجهزة وبطاريات يف نفس الوقت.
أقراص تخزين صلبة إضافية (نجلب معنا قرصين صلبين بسعة  2تيرا بايت من نوع
 ،Lacieأحدهما أساسي واآلخر احتياطي).
12. https:// medi.giphya.com/media/2fNJsCzXex7HiWoCkw/mp4.source

الخطوة الرابعة :تصميم نموذج قصة
مصورة ( )Storyboardللفيلم واملقابالت
قبل التصوير:
خطط للمشاهد التي ستصورها بناء ىلع نموذج القصة املصورة الذي أعددته.
اعمل ىلع خلق تسلسل منطقي ،يجعل قصة الشخصية واضحة وسهلة
الفهم.
َّ
تحل بالصبر حتى تلتقط اللقطات الصحيحة ،يف الوقت واملكان املناسبين.
مستعدا ألي اكتشاف جديد أو مفاجأة أثناء التصوير.
كن
ً
مبدعا يف اختياراتك ألماكن وضع الكاميرا وأماكن التصوير بطريقة تثري
كن
ً
السياق والقصة.

قبل املقابلة األساسية
(مع شخصيتك الرئيسية)
احرص ىلع امتالك فهم
دقيق للشخصية والقصة
قبل البدء بالتصوير.
حدد موعد املقابلة مع
الشخصية ،واحرص ىلع
إطالعها ىلع مدة املقابلة.
رحب بالشخصية ،واحرص
ّ
ىلع تعريفها بنفسك وبغرض
املقابلة .وامنحها فكرة عن
نوع األسئلة التي ستطرحها.
تبين إن كانت الشخصية قادرة
ىلع اإلفصاح عن نفسها والتحدث
بشكل طبيعي أمام الكاميرا.

خالل املقابلة:
ابحث عن مكان هادئ لتسجل فيه املقابلة.
تحــدث إلــى الشــخصية قبــل التصويــر لتكســر أجــواء التوتــر وتمنحهــا شــعورًا بالراحــة.
ســاعدها ىلع ألفــة الكاميــرا عبــر طــرح أســئلة بســيطة عــن حــال يومهــا (كأن تســألها
عمــا تناولتــه يف الفطــور مثـ ً
ا).
اطــرح أســئلة مفتوحــة ،ال يمكــن اإلجابــة عليهــا بنعــم أو ال (مثـ ً
ا ،مــا الــذي تحبــه يف
عملــك؟ أو حدثنــي أكثــر عــن نفســك).
حافــظ ىلع التواصــل البصــري مــع الشــخصية التــي تجــري معهــا مقابلــة وأظهــر
اهتمامــا بإجاباتهــا.
احرص ىلع أن تكون اإلجابات جم ً
ال كاملة غير منقوصة أو خالية من املعنى.
رتب أسئلتك بطريقة تسهل ىلع املشاهد تخيل القصة.
إذا كان املوضــوع حساســا ،ال تبــدأ باألســئلة املباشــرة املرتبطــة باملوضــوع .امنــح
الشــخصية شــعورًا باالرتيــاح أوالً.
إذا كانت اإلجابات طويلة جدًا ،اطلب من الشخصية تلخيصها يف جمل أقصر.
اسأل عن الرسالة التي تود الشخصية إيصالها عبر املشاركة يف هذه املقابلة.
احصــل ىلع موافقــة مكتوبــة وموقعــة مــن الشــخصية باســتخدام الصــور التــي
التقطتهــا لهــا يف املقابلــة.

التسجيل أمام الكاميرا:
خالل املقابلة ،اجلس أسفل الكاميرا أو اختبىء حتى ال تظهر يف الصورة.
اطلب من الشخصية التي تقابلها تقديم نفسها مجددًا ،هذه املرة أمام الكاميرا.
اطلــب منهــا اإلجابــة عــن أســئلة مرتبطــة باملوضــوع الرئيســي فــور ذكــر اســمها ومــكان
إقامتهــا وطبيعــة عملهــا.
اختــر أفضــل األجوبــة مــن املقابلــة الصوتيــة الكاملــة واطلــب مــن الشــخصية اإلجابــة
ىلع نفــس األســئلة مجــددًا أمــام الكاميــرا.

الخطوة الخامسة :املونتاج املبدئي
تشـمل الخطـوات املبدئيـة ملرحلـة مـا بعـد اإلنتـاج
(املونتـاج) إدارة البيانـات وخياطـة الصـور.

 .1إدارة البيانات
القاعدة األولى يف املونتاج هي التنظيم .من املهم للغاية أن تصمم بنية للمجلدات تساعد
ىلع تنظيم املواد بنفس الطريقة لكل مشروع عملت عليه.

قـد تكـون مرحلـة املونتاج يف أفالم الواقـع االفتراضي أكثر ً
وتعقيـدا من مونتاج األفالم
إرباكا
ً
التقليديـة .وبحسـب نـوع الكاميـرا ،قـد تجـد لديـك عـدة ملفـات للقطـة واحـدة .ىلع سـبيل
املثـال ،يف كاميـرا جـو بـرو أومنـي التـي تسـتخدم سـت كاميـرات مختلفـة ،سـيكون لديـك
سـتة ملفـات لنفـس املشـهد .ليـس عليـك أن تتعامـل مع املـواد البصريـة الخام التـي تخرج
مـن الكاميرا مباشـرة وحسـب ،بل عليـك أن تنتبه كذلك مللفـات الصور وتجميعهـا “”stitched
بشـكل أولـي ( )Rough Stitchوبشـكل نهائـي ( )Soft Stitchوكذلـك ملفـات الغرافيكـس
والعناويـن وإزالـة الحامـل الثالثـي وامللفـات الصوتيـة واملؤثـرات الخارجيـة املختلفة.
يسـتخدم سـتوديو الجزيرة كونتراسـت برنامج  Adobe Suiteيف املونتاج“ :نضع يف حسباننا
إنشـاء ملفـات مشـروع مختلفـة (للعمـل عليهـا ببرامـج  Premiereو  )After Effectsونحتفـظ
بهـا كلهـا يف مجلـد منفصـل .وقـد فقدنـا ملفـات املشـاريع أكثر من مـرة بسـبب أخطاء يف
برامـج  Adobe Premiere Proو .”Adobe After Effects

 .2تجميع الصور
بعـد أن يوفـر الصحفـي أو املصـور اللقطـات املصـورة بكاميـرات  360درجـة ،يتعيـن البدء يف
مرحلـة مـا بعـد اإلنتـاج عبـر عمليـة تعـرف باسـم تجميـع الصـور ( ،)Stitchingوبمـا أن لكاميرا
معا بحيث تتاح مشـاهدة املشـهد من
الــ  360عـدة عدسـات ،فيجـب عليـك تجميع امللفـات ً
زوايـا مختلفة.

ولكـي تجمـع املشـاهد امللتقطـة بنسـخة  2016مـن كاميـرا سامسـونج جيـر  ،360سـتحتاج
هاتـف سامسـونج أو جهـاز حاسـوب يعمل بنظام ويندوز .إن لم تسـتطع الحصـول ىلع أي من
الخياريـن ،بإمكانـك تحميـل قالـب  After Effectsللصـق ملفاتك واحدًا تلو اآلخر .وسـتحتاج إلى
رخصـة  Skybox Converterلتسـتخدم هـذا القالب.

إذا كنــت تســتخدم النســخة األحــدث مــن كاميــرا سامســونج جيــر ( 360نســخة )2017؛
فبإمكانــك تجميــع اللقطــات ىلع األجهــزة التــي تعمــل بأنظمــة مــاك أو وينــدوز أو أندرويــد
أو  .iOSولضمــان تجميــع امللفــات بشــكل صحيــح ،قــم بتجميــع اللقطــات يف مجموعــات
مــن  5لقطــات للمشــهد كحــد أقصــى ،أو أقــل مــن ذلــك يف كل مــرة.

ـتخداما ،وذات جــودة معقولة تتناســب
ثمــة كاميــرات أخــرى بتقنيــة الـــ  360درجــة أســهل اسـ
ً
مــع النشــر ىلع منصــات التواصــل االجتماعــي ،ولهــا برامجهــا الخاصــة التــي تســهل عمليــة
التجميــع .منهــا ىلع ســبيل املثــال  Stitch Pixpro 360وكذلــك برنامــج .Xiaomi Yi

الخطوة األخيرة :النشر والتوزيع
بإمكانــك نشــر مقاطــع فيديــو الـــ  360درجــة ىلع منصــات التواصــل االجتماعــي التــي تدعــم
التقنيــة مثــل فيســبوك ويوتيــوب وفيميــو .وباإلمــكان مشــاهدتها كذلــك باســتخدام خــوذات
الواقــع االفتراضــي مثــل أوكيولــوس أو سامســونج أو .HTC VIVE

Headsets
Oculus Rift
VR Gear Samsung
VIVE HTC

Platforms
Platforms Social
Facebook 360
Youtube 360

ساهم يف إعداد هذا الدليل:
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