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بســیاری از قهرمانــان جامعــه ی مــا، بــدون ثبــت حتــی چنــد ســطر خاطــره، از دنیــا می رونــد. رخدادهــای 
کــه مــا داریــم از حــق  مهــِم فراوانــی، قبــل از ثبت شــدن، بــه فراموشــی ســپرده می شــوند. بــه طــوری 
کــه می تواننــد در  طبیعــِی »دسترســی بــه واقعیــات تاریــخ« محــروم می شــویم و بســیاری از آثــار هنــری 

ســطح جهــان تاثیرگــذار باشــند، هرگــز بــه تولیــد نمی رســند. 
شــما می توانیــد بــا دوربیــن تصویربــرداری دســتی یــا گوشــی  همــراه، از ســوژه های اطــراف خــود فیلــم 
بگیریــد، در بخــش »فیلــم مــا« در جشــنواره مردمــی فیلــم عّمار شــرکت کنیــد و در نجات دادن ســوژه ها از 
گــر بــه طــور مثــال، ده ســال بعد  خطــر فراموشــی، ســهیم باشــید. حــد اقــل فایــده ایــن کار ایــن اســت کــه  ا

یــک فیلمســاز بخواهــد دربــاره آن ســوژه فیلمــی بســازد شــما یــک منبــع خــوب برایــش ایجــاد کرده ایــد.
کــه در دو بخــش محتوایــی و  آنچــه پیــش رو داریــد، مقدمــه ای اســت بــرای »فیلم ســازی مردمــی« 
تکنیکــی مهیــا شــده اســت. شــما می توانیــد بــا اســتفاده از ایــن نــکات، روایتــی مناســب از ســوژه ی خــود 

تهیــه کنیــد.
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الف( اصول محتوایی

1- انتخاب سوژه:
کــه جذابیت هــای زیــادی بــرای ثبــت و نشــان دادن بــه 	  ســوژه های بکــری اطــرف مــا هســتند 

کــرد. »مــردِم قهرمــان«، مــردم عــادی ای هســتند  دیگــران دارنــد. از ایــن ظرفیت هــا نبایــد غفلــت 
کــه اطــراف مــا زندگــی می کننــد و نســل جدیــد بــه راحتــی می توانــد بــا آن هــا همذات پنــداری کنــد و 

بــه عنــوان الگــو انتخابشــان کنــد.

ــده 	  ــف ش ــورت تحری ــه ص ــا ب ــده اند ی ــه ش ــر گفت ــا کمت ــده اند ی ــه نش ــه گفت ک ــی  ــوژه ها و موضوعات س
روایــت شــده اند در اولویــت قــرار دارنــد. مثــًا شــهدای تــرور و شــهدای انقــاب اســامی بــه خاطــر 

اینکــه اثــری دربــاره آن هــا تولیــد نشــده نســبت بــه شــهدای دفــاع مقــدس، اولویــت دارنــد. 

ســوژه هایی کــه منابــع و مســتندات دربــاره آنهــا در حــال از بیــن رفتــن هســتند نیــز نســبت بــه بقیــه 	 
ــی  ــمانی خوب ــت جس ــادرش وضعی ــدر و م ــه پ ک ــهیدی  ــًا ش ــد. مث ــتری دارن ــت بیش ــوژه ها اولوی س

ندارنــد و هــر آن ممکــن اســت دچــار فراموشــی شــوند یــا از دنیــا برونــد. 

بازمانــدگان وقایعــی مثــل کشــف حجــاب رضاخانــی در شــهرها و روســتاها، یا جنگهــای جهانیـ  که 	 
کنــون حداقــل 80 ســال، ســن دارنــدـ و در عیــن حــال بــرای تاریــخ نــگاری ایــن واقعــه تقریبــًا کاری  ا

صــورت نگرفتــه اســت از اولویــت بســیار باالتــری برخوردارنــد.

نظــرات مخالــف در مــورد موضــوع یــا ســوژه را مطالعــه کــرده و پاســخی بــرای آنهــا پیــدا کنیــد. ســعی کنیــد 
ابهامــی وجود نداشــته باشــد.

طراحی سوال:
انتخاب سواالت مناسب، مهمترین بخش یک مصاحبه موفق است.

سواالت باید قبل از هر مصاحبه ، آماده شده و روی آن فکر شده باشد. سعی کنید قبل از فیلم برداری، 	 
نســبت به ســو ژه ها شــناخت پیدا کرده و به موضوع و ســوژه مســلط شــوید. آن گاه به همه جنبه هایی 
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که میشــود در مورد آنها ســؤال پرســید، فکر کرده و ســؤاالت مناســب و الزم را طراحی نمایید.

کــه در پایــان مصاحبــه، حّداقــل پاســخ ســواالتی مثــل »چــه 	  ســواالت بایــد طــوری طراحــی شــوند 
کســی«، »چــه چیــزی«، »چــرا«، »چگونــه«، »چــه زمانــی« و »کجــا« معلــوم شــده باشــد.

گــر مصاحبــه شــونده در مــورد یــک »شــخصیت« یــا »مــکان«، صحبــت می کنــد، فقــط خاطــره و 	  ا
آنچــه را اتفــاق افتــاده اســت از او بخواهیــد. در چنیــن مصاحبه هایــی تــا حــد امــکان، از تحلیلــی 
ــای  ــرات روزه ــورد تظاه ــد در م ــخصی می خواه ــر ش گ ــال ا ــرای مث ــد. ب ــز نمایی ــث پرهی ــدن بح ش
انقــاب، مطلبــی را بیان کنــد، بــه جــای اینکــه بگویــد مــردم بــه خاطــر امــام آمــده بودنــد بایــد بگویــد 

ــته ها و... . کاردنوش ــًا از روی پا ــد؟ مث ــه بیاین ک ــد  ــده ان ــردار میش ــا خب از کج

در مصاحبــه  به جــای کلی گویــی، واقعیــات عینــی، به صــورت دقیــق و کّمــی شــرح داده شــود. بــه 	 
، یــا مثــًا  عنــوان مثــال، بــه جــای اینکــه بگوییــم جمعیــت زیــادی آمــده بودنــد بگوییــم چنــد نفــر
بگوییــم از کجــا تــا کجــا جمعیــت حضــور داشــت یــا مثــًا چنــد برابــر ســایر اجتماعــات، جمعیــت 
حضــور داشــت. وگرنــه از عبــارت »جمعیــت زیــادی« برداشــت های مختلفــی می تــوان داشــت. یــا 
بــه جــای اینکــه بگوییــم فانــی فــرد خیلــی خوبــی بــود دقیقــاً بایــد گفتــه شــود چــه کارهایــی می کــرد.

ب( اصول فنی

تصویر:  
تلفــن همــراه، راحت تریــن و شــاید بهتریــن وســیلة ثبــت ســوژه اســت. ســعی کنیــد بــه قابلیت هــا 	 

کــه  و امکانــات دوربیــن یــا تلفــن همــراه خــود مســلط شــوید. همچنیــن از نــرم افزارهــای مختلفــی 
گــر متوجــه تأثیــر  بــرای فیلم بــرداری و ضبــط صــدا در تلفــن همــراه ارائــه شــده اند دیــدن کنیــد و ا

آنهــا در بهبــود عملکــرد دســتگاهتان شــدید آنهــا را نصــب نماییــد.

دوربیــن را به صــورت صــاف و تــراز و افقــی نگــه داریــد و هرگــز بــدون توجیــه منطقــی، از نماهــای کــج 	 
و غیرمتعــارف اســتفاده نکنید.
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گــر بــا تلفن همــراه فیلم بــرداری می کنیــد، آن را روی حالــت »پــرواز« قــرار دهیــد تــا دریافــت تمــاس 	  ا
یــا پیامــک، باعــث قطــع ضبــِط فیلــم نشــود. مطمئــن شــوید موبایل تــان بــه انــدازة کافــی باطــری 
ــی  ــای خال ــی فض ــدازه ی کاف ــه ان ــه ب ک ــد  ــک کنی ــی را چ ــه ی گوش ــن حافظ ــد، همچنی ــته باش داش

وجــود داشــته باشــد و پر شــدن حافظــه، فراینــد ضبــط را قطــع نکنــد. 

کنیــد و از شــرایط نــوری، صداهــای موجــود 	  ، از محیــط فیلم بــرداری دیــدن  کار قبــل از شــروع 
کار در صــورت امــکان بایــد چنــد روز قبــل ل از شــروع  در محیــط و .... اطــاع پیــدا کنیــد. ایــن 
کــرده و بــا  کار را مشــخص  فیلم بــرداری صــورت بگیــرد. بــر همیــن اســاس تمــام وســایل مــورد نیــاز 
گــر خانــه پــدر شــهیدی کــه میخواهیــد بــا وی مصاحبــه کنیــد دارای  خــود برداریــد. بــه طــور مثــال ا
گیهــای خــوب تصویــری، محیــط آرامــی از  چنــد اتــاق اســت، اتاقــی را انتخــاب کنیــد کــه عــاوه بــر ویژ

نظــر ســر و صــدا نیــز داشــته باشــد.

دیــدن فیلم هایــی کــه دیگــران بــا تلفــن همــراه ســاخته اند می توانــد باعــث آشــنایی شــما بــا فضــای 	 
فیلمســازی بــا موبایــل شــده و جرقــه ای بــرای خاقیــت شــما باشــد.

کــه تصویــر ســوژه اصلــی، حتمــًا واضــح )فکــوس( بــوده و تــار نباشــد. بــرای ایــن کار مــی 	  دقــت کنیــد 
توانیــد از تنظیمــات دســتِی دوربیــن یــا موبایــل خــود اســتفاده نماییــد و یــا بــا نورپــردازی مناســب، 
ــروری،  ــوارد ض ــز در م ــود. ج ــتباه نش ــار اش ــخیص آن دچ ــن در تش ــا دوربی ــد ت ــن کنی ــوژه را روش س
کنیــد. هنــگام تصویربــرداری بــا موبایــل  از حرکــت دادن مــداوم و نا به جــای دوربیــن، اجتنــاب 
ــرزش کمتــر دوربیــن مــی شــود، ســعی  کار باعــث ل دســت هایتان را بــه بدن تــان بچســبانید. ایــن 
کنیــد بــا اســتفاده از اجســام ثابــت ماننــد ســکو، صندلــی و ... بــرای خــود تکیــه گاهــی فراهــم کنیــد 

تــا باعــث لــرزش کمتــر تصاویــر شــود.

منــوی ضبــط تصویــر را در موبایــل یــا دوربیــن خــود، روی بهتریــن حالــت ممکن قــرار دهید. هرچه 	 
ابعــاد یــا حجمهــای بزرگ تــری را در منــو انتخــاب کنیــد، تصاویــر بــا کیفیــت  باالتــری ضبــط خواهنــد 

شــد. 



6

از 	  و...  راهــرو  کوچــه،  کنیــد. میــدان، خیابــان،  نیــز تصویربــرداری  بــه ســوژه  از مســیر رســیدن 
کــه جلــوی خانه هــا بــا هــم حــرف  کــه در کوچــه فوتبــال بــازی می کننــد تــا خانم هایــی  بچه هایــی 
می زننــد. از جــوی آب میــان کوچــه تــا علــم و کتــل هیئــت. از وقتــی زنــگ دِر خانــه ســوژه را مــی زنید 
کــه داخــل مــی رویــد تــا آمــدن صاحبخانــه و شــروع بحــث و... همچنیــن مــی توانیــد از  تــا لحظاتــی 
کــدام از  ، کتابخانــه، ویتریــن و دیگــر اجــزای خانــة »ســوژه« تصویــر بگیریــد. زیــرا هــر  طاقچــه، دیــوار

این هــا مــی توانــد در فضاســازی مــکان زندگــی ســوژۀ شــما مؤثــر باشــد.

کــه بــه نظرتــان ممکــن اســت 	  در گرفتــن تصویــر دســت و دل بــاز باشــید. از گرفتــن هیــچ تصویــری 
مفیــد باشــد صــرف نظــر نکنیــد. بــه عبــارت دیگــر خودتان ســوژه را سانســور نکنید. فیلم شــما روی 

میــز تدویــن نهایــی می شــود، نــه در تصویربــرداری. 

کنــد. 	  کــه فیلــم شــما را مســتند  گــر تصویــری می گیریــد، در آن نشــانه هایی باشــد  ســعی کنیــد ا
مثــًا؛ مصاحبه شــونده در ابتــدای گفت وگــو، خــود را به طــور کامــل معرفــی کنــد و نســبت خــود را 
گــر اســنادی ماننــد عکس،  بــا »شــخصیت« یــا »واقعــه موردنظــر« شــرح دهــد. همیــن طــور، حتمــًا ا
وصیت نامــه، دست نوشــته و... وجــود دارد ثبــت و ضبــط نمــوده و بــه نحــوی در فیلــم خــود مــورد 

اســتفاده قــرار دهیــد.

ســعی کنیــد ســوژه را در مــکان یــا جائــی از خانــه بنشــانید کــه نشــانه های بیشــتری از موضــوع مــورد 	 
گــر ســوژه پــدر شــهید اســت، ســعی کنیــد در قــاب  بحــث، پشــت ســر وی قــرار بگیــرد. بــه طــور مثــال ا
تصویر شــما، عائمی از شــهید وجود داشــته باشــد. در صورتی که مجبور شــدید، ســوژه را در اتاق 

دیگــری بنشــانید میتوانیــد عائــم مذکــور را خودتــان در پــس زمینه قــرار دهید.

بهتر است سوژه از دیوار و المان های پست سرش به اندازه حدودًا 2 متر فاصله بداشته باشد. 	 

در مــورد افــراد مســن و خانــواده هــای محتــرم شــهیدان، راحتــی آنهــا نیــز مهــم اســت. از هــر چیــزی 	 
کــردن  کــه آن هــا را راحت تــر و طبیعی تــر جلــوه دهــد اســتقبال کنیــد. بــا لهجــه حــرف زدن، قطــع 

کــردن میــوه و ...  بحــث و صحبــت بــا دیگــران، تعــارف 
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کنیــد خاطــرات خانــواده شــهید را در حالت هــای مختلــف و مکان هــای متفــاوت ثبــت 	  ســعی 
کنیــد. مثــا تعــدادی از خاطــرات را مــادر در آشــپزخانه و حیــن کار تعریــف کند. پدر حیــن ورق زدن 
کتاب هــا مقابــل کتابخانــه. همســر شــهید حیــن پهــن کــردن لباس هــا روی بنــد. پــدر شــهید حیــن 

نشــان دادن وســایل شــهید. 

گانــه و مفصــل از آلبــوم عکس هــای شــهید، عکس هــای روی دیــوار و 	  ســعی کنیــد بــه صــورت جدا
وســایل شــخصی شــهید تصویــر بگیریــد. حتــی مــی توانیــد از عکس هــا و اســناد عکس بــرداری کنیــد. 

کمــی هــم از خانــواده شــهید، در روال زندگــی عادیشــان فیلــم بگیریــد. این کار می توانــد در انتهای 	 
مصاحبــه و در حیــن خــوش و بش هــای آخــر باشــد. زمانــی کــه خانــواده بــه دوربیــن و شــما عــادت 
کــرده و راحــت اســت. بگذاریــد در حــال و هــوای خودشــان باشــند و شــما از همــان، فیلــم بگیریــد. 
گــر الزم بــود مــی توانیــد همــراه ســوژه بلنــد شــده و بــا دوربیــن در حــال ضبــط آنهــا را تعقیــب نماییــد. ا

ســعی کنیــد در بیــن صحبت هــای ســوژه ســکوت کنیــد و حرفهــای وی را تــا وقتی جملــه اش کامل 	 
نشــده قطــع نکنیــد. ایــن کار شــما را در هنــگام تدویــن فیلمهــا، کمــک بســیاری خواهــد کــرد. بــرای 

پرســیدن ســؤال جدید نیز بگذارید ســوژه جمله اش تمام شــود و بعد ســؤالتان را بپرســید.

کــه مقابــل دوربیــن قــرار مــی گیــرد( در نماهــای مختلــف و بــه شــیوه های 	  از هــر ســوژه )هــر چیــزی 
مختلــف فیلــم بگیریــد.

مثًا از یک نانوا که در 100 متری منزل شما زندگی میکند، این نماها را میتوان گرفت: 
1. تصویری از تابلو یا سر در مغازه )15 ثانیه(

2. تصویری باز از سر در و جلوی مغازه )15 ثانیه(
3. تصاویر مختلف از داخل مغازه و نانواها )هر کدام 15 ثانیه(

4. تصویری که نانوائی در گوشه قاب است و کوچه در ادامه تصویر است )10 ثانیه(
5. تصاویر نزدیک از چونه گرفتن و سایر مراحل پخت نان )هر کدام 15 ثانیه(
6. تصویری از مغازه به صورت باز و حرکت دوربین به سمت مغازه )15 ثانیه(
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بایــد تــا حــد امــکان، محــل نشســتن مصاحبه کننــده، نزدیــک بــه دوربیــن باشــد تــا زاویــه نــگاه 	 
ســوژه، رو بــه دوربیــن قــرار بگیــرد و بهتــر بتوانــد توجــه بیننــده را جلــب کنــد. بــه هیــچ وجــه جهــت 

ــگاه ســوژه، بیــرون از کادر دوربیــن نباشــد. ن

چنانچــه ســوژه در حیــن صحبت هــای خــود، بــه چیــزی در اطرافــش اشــاره میکند، هرگــز در همان 	 
لحظــه، دوربیــن را به ســمت آن شــیء نچرخانیــد. بلکــه پــس از اتمــام مصاحبــه، از آن شــیء فیلــم 
ــر ســوژه، بــه قــاب عکســی روی  گ ــرای مثــال ا ــا هنــگام تدویــن از آن اســتفاده نماییــد. ب بگیریــد ت

دیــوار اتــاق، اشــاره می کنــد، بعــد از اتمــام مصاحبــه از آن قــاب عکــس، فیلــم بگیریــد. 

گــر ســوژه در حالــت »نشســته« قــرار دارد، مصاحبــه گــر نبایــد در حالــی کــه خــود ایســتاده اســت بــا 	  ا
کــه نــگاِه ســوژه از پاییــن بــه باال می شــود و ایــن کار تصویر را بــرای مخاطب،  وی مصاحبــه کنــد. چرا
غیرقابــل تحمــل می کنــد. همیشــه دوربیــن را بــا ســوژه را هم تــراز نمــوده و از فیلمبــرداری از بــاال یــا 

پاییــن اجتنــاب کنیــد. مگــر آنکــه دلیــل مجهــی بــرای آن داشــته باشــید. 

کــه مــی خواهیــد ثبــت کنیــد حرکــت ندهیــد. 	  دوربیــن را بــا ســرعت زیــاد از روی اشــیاء و چیزهایــی 
ــادی دارد، کادرهــای شــما  کــم باشــد. چنانچــه ســوژه، تحــرک زی ــرزش  ــا ل حرکــت دوربیــن آرام و ب

کــه ســوژه بــا کوچک تریــن حرکتــی، از کادر شــما خــارج شــود. نبایــد آن قــدر بســته باشــد 

در تصویربــرداری خــود )به خصــوص بــا گوشــی همــراه(، از زوم کــردن )zoom( پرهیــز کنیــد و بــرای 	 
نزدیک کــردن و بســتن کادر مــورد نظــر، خــوِد گوشــی همــراه را جلــو و عقــب ببریــد. البتــه هرگــز بیــش 
ــر بیضــی شــکل شــده و زشــت و نامطلــوب  ــه تصوی ک ــر نشــوید. چــرا  ــه ســوژه نزدیکت ــر ب از نیــم مت

میشــود.

بــرای انجــام مصاحبــه، بهتــر اســت تصویربــردار و مصاحبه کننــده دو فــرد مســتقل باشــند تــا ضبــط 	 
، بــا تمرکــز  و کیفیــت بیشــتری انجــام شــود.  تصاویــر
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چنانچــه از روبــروی ســوژه، از او فیلــم می گیریــد، ســوژه را دقیقًا در وســط کادر قــرار دهید و چنانچه 	 
از بغــل )بــه حالــت ســه رخ یــا نیــم رخ( فیلــم می گیریــد، بایــد ســوژه را براســاس جهــت نگاهــش، در 
ســمت راســت یــا چــپ کادر قــرار دهیــد. در ایــن صــورت فضــای مقابــل چشــم های او را خالــی 

بگذاریــد. ایــن فضــا را در اصطــاح »لــوک روم« می گوینــد.
   

کنیــد. وجــود اشــیاء غیرضــروری در تصویــر، توجــه بیننــده را از 	  کادِر تصویــر، پرهیــز  از شــلوغی 
می کنــد.  منحــرف  اصلــی   ســوژه ی 

ــودن کادر و 	  ــه آماده ب ــبت ب ــان نس ــس از اطمین ــد و پ ــه نکنی ــط، عجل ــروِع ضب ــرای ش ــت ب هیچ وق
ــد. ــروع کنی ــط را ش ــرایط، ضب ــایر ش س

کــردن را کمــی بعــد از اتمــام کار، متوقــف کنیــد نــه 	  بــرای قطع کــردن ضبــط، عجلــه نکنیــد. ضبــط  
بافاصلــه بعــد از آن. ایــن کار باعــث می شــود تــا هنــگام تدویــن، بــا مشــکل ناقص بــودن تصاویــر 

مواجــه نشــوید.
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نور: 
حتــی المقــدور از قــراردادن منبــع نــور ماننــد المــپ، پنجــره، آینــه ای که نــور از آن منعکس می شــود 	 

کنیــد. ایــن وضعیــت، اغلــب دوربیــن را )مخصوصــا در حالــت  کادر دوربیــن، خــودداری  و... در 
اتوماتیــک( بــه اشــتباه می انــدازد و باعــث تاریــک و خراب شــدن تصویــر می شــود. 

بــا اســتفاده از منوهــای تنظیــم رنــگ و نــور، وضعیــت مطلوب تــر را انتخــاب کنیــد و تــا حــد امــکان از 	 
حالت هــای اتوماتیــک اســتفاده نکنید.

کــه ســوژه رو بــه نــور اســت 	  در صــورت امــکان، بــرای وضــوح تصویــر، در روشــنایی روز و در حالتــی 
ــری  ــوژه، تدبی ــن کردن س ــرای روش ــود، ب ــام می ش ــب انج ــرداری در ش ــر تصویرب گ ــد. ا ــر بگیری تصوی
بیاندیشــید. حتــی می توانیــد یــک چــراغ قــوه را رو بــه چهــره ســوژه روشــن کنیــد و کاغــذی جلــوی 

چــراغ بگذاریــد تــا نــور پخــش شــود.
کــه هــوا ابــری باشــد یــا صبــح 	  بهتریــن شــرایط نــوری در محیــط خارجــی و فضــای آزاد وقتــی اســت 

گــر چنیــن شــرایطی بــرای شــما قابــل دسترســی اســت حتمــا کمــال  کــه خورشــید مایم تــر می تابــد، ا
اســتفاده را ببریــد. رأس اذان ظهــر تــا حــدودا 1.5 ســاعت پــس از ان بــه خاطــر شــدت نــور و تیــزی 
ســایه هــا، زمــان مناســبی بــرای تصویربــرداری هــای بیرونــی نیســت. در ایــن ســاعات بهتــر اســت در 

ســایه، فیلمبــرداری کنیــد.

صدا: 
توجــه داشــته باشــید بهتریــن تصاویــر هــم درصــورت نداشــتن صــدای مناســب، هرگز مفیــد و قابل 	 

اســتفاده نخواهنــد بود.

گــر بــا موبایــل صــدای ســوژه را ضبــط مــی کنیــد، جهــت بهتــر شــدن کیفیــت صــدا، ســعی کنیــد در 	  ا
کــه در  گــر مصاحبــه ای داریــد  کــم رفــت و آمــد بــا ســوژه صحبــت کنیــد یــا اینکــه ا محل هــای آرام و 
مکان هــای شــلوغ مثــل راهپیمایــی و.. اســت، ســوژه را متوجــه ســازید تــا بــا صــدای رســا صحبــت 

کنــد.
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ــا پنهان کــردن ســیم و گیرنــده آن، در زیــر 	  درصــورت اســتفاده  از میکروفــون یقــه ای بــرای ســوژه، ب
پیراهــن ســوژه، از مشــخص بــودن آن هــا در تصویــر، جــدًا خــودداری کنیــد. حتمــًا قبــل از ضبــط، 

کــه مشــکل خاصــی نداشــته باشــد. صــدا را بــا هدفــون چــک کنیــد 

، بــا دوربیــن تلفــن همــراه، می توانیــد از دو تلفــن همــراه اســتفاده کنیــد 	  در صــورت ضبــط تصاویــر
ــد Recforg و recorder Hi-Q mp3( از یکــی از تلفن هــا  ــرم افزارهــای صــدا )مانن ــا اســتفاده از ن و ب
بــه عنــوان وســیله ضبــط صــدا اســتفاده کنیــد. بــرای ایــن کار، دســتگاه ضبــط کننــده صــدا را در 

کــه در تصویــر دیــده نشــود.  نزدیکتریــن نقطــه بــه ســوژه قــرار دهیــد، البتــه طــوری 



تلگرام، ایتا، بله :

اینستاگرام :

آپارات :

تارمنای جشنواره :

@AmmarFest

@AmmarFest2

@AmmarFest

AmmarFilm.ir


