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املقدمــــــة 

منهجيــــة تطويــــر الدليــــل العملــــي

مت تطوير هذا الدليل العملي املوّجه إىل املخِرجات الناشئات ومناقشي األفالم وأساتذة اجلامعات من 
خالل أسلوب تشاركي يف ورشة العمل األوىل ملشروع »تعزيز املساواة بني اجلنسني يف صنع األفالم من 
منظور النوع االجتماعي«. تواصلت سلسلة من التدريبات من سبتمرب /أيلول 2018 حتى أفريل/أبريل 
بالشراكة مع مركز  الذي نفذ  الكامريا«  املساواة بني اجلنسني خلف  2019 يف إطار مشروع »تعزيز 

»نساء  وبرنامج  األوروبي  االحتاد  من  مشرتك  وبتمويل  »كوثر«  والبحوث  للتدريب  العربية  املرأة 
السينمائية  اللغة  لفهم  نصفها  وُخصص  املتوسط«.  جنوب  جتربة   : البصرية  السمعية  الصناعة  يف 
وموقع املرأة وحجمها فيها، وتطرقت إىل أدوات التحليل للصورة والنص من منظور النوع االجتماعي 
من خالل اللغة السينمائية كالسيناريو واإلضاءة والصوت واملونتاج...إخل.  وركز اجلزء الثاني على 
تطوير مسودة أوىل من دليل عملي يساهم يف تقديم معرفة بكيفية تعزيز املساواة بني اجلنسني يف 

صنع األفالم ومناقشتها وتدريسها.

املشروع ُنفذ يف ُكٍل من تونس وفلسطني ومشل أربَع مراحل. أشرفت على تنفيذه يف فلسطني مؤسسة 
»شاشات سينما املرأة« )1(  يف فلسطني شريك »مركز املرأة العربية للتدريب والبحوث« )2( املنفذة ملشروع 

» تعزيز املساواة بني اجلنسني يف جمال صناعة األفالم«.

مت العمل على هذا الدليل بإشراف مدير عام »مؤسسة شاشات سينما املرأة«، د. علياء ارصغلي، واليت 
شاركت يف التدريب، واملدربان آالء كراجة وسعيد أبو معال اللذان شاركا يف الدورة األوىل، واملدرب 
آثار اجلديلي، أمساء  األوىل  الدورة  املتدربون يف  الثالثة، وكذلك  الدورة  الذي شارك يف  دبور  سليم 
املصري، بنان )شام( القاسم، بيان عليان، جوانا احلاج حسن، حنني حرارة، رائد خضر، روزين شاهني، 
أبو صالح، وجدان دهيدي،  أبو الشني، هنادي  نيفني  دلول،  أبو عياش، كمال  د. قيس  شرين جنيب، 

وصال أبو عودة، والء سعادة وياسر أبو اهليجا.

وقد مت دمج األجزاء كلها من قبل مؤسسة شاشات يف سياق تسلسلي ومنهجي، ومتت مراجعته من 
طرف مركز كوثر.

1. http://www.shashat.orgWebsite  
2. http://www.cawtar.org  



7

تعزيـــــز املســــــاواة بني اجلنسيـــن
فـــي جمــــــال صنــــــاعـــة األفـــالم 
من منظــــــور النــــــوع االجتمـــاعي

دليـــــــل عملــــــــــــــــــــي
ملخِرجات ناشئات من
فلسطـيـــــــن

مســـار إعـــداد الدليــــــل

تطويــر أفكــار أفــالم من منظــور النــوع االجتمـــاعي 	.1

• مت تقديم ملخص فكرة فيلم من قبل كل مشارك/ة ومن ثم مت العمل على تطوير الفكرة واملضمون 	
لرتاعي النوع االجتماعي، وذلك من خالل تقديم ثالثة مشاهد تستخدم أدوات اللغة السينمائية فقط 
)من كامريا، وصوت، ومونتاج... إخل( من أجل فهم كيف ميكن مراعاة املساواة بني اجلنسني والتعبري 
عن مضمون النوع االجتماعي سينمائيًا من خالل لغة السينما. ومت تقديم تعديالت بناًء على املالحظات. 

• بقية 	 أمام  احرتايف  بشكل  لة  املعدَّ الفيلم  ومشاهد  لفكرة  »بيتشنج«)3(  مشارك/ة  كل  من  طلب 
املشاركني، ما أتاح اجملال لنقاش ديناميكي وتفاعلي عاٍل من قبل املشاركني، بالرتكيز على أفكار 
ن على عرض أفكار األفالم أمام جهات إنتاجية،  بعضهم بعضًا، باإلضافة إىل تقديم اخلربة على التمرُّ

والرد على استفساراتهم والدفاع عن حمتوى أفالمهم.
• بعد ذلك مت تطوير فكرة وَمشاهد الفيلم بناًء على النقاش التفاعلي بني املشاركني وتعميق الفكرة 	

واألدوات السينمائية، للتعبري عنها وعن القضايا املتعلقة بالنوع االجتماعي، وتقديم مسودات متطورة 
من مشاهد أفالمهم.

• ومبا أن السينما تعتمد بشكل أساسي على اللغة السينمائية من صورة، وصوت، وإضاءة، ومونتاج، 	
عدا عن السيناريو، فقد كان من األهمية الرتكيز مع املشاركني على التعبري عن أفكار أفالمهم، 
من خالل اللغة السينمائية ذاتها، إذ هي اليت محلت عرب العقود األساليب البصرية املليئة باملفاهيم 
ست صوراً منطيًة عن املرأة، واليت أدت بدورها إىل جتذير تهميش املرأة  والقيم االجتماعية اليت كرَّ
وتقليص ذاتيتها وإمكانياتها وقوتها وعدم املساواة بني اجلنسني يف كافة جماالت احلياة.  ومن هذا 
املنطلق، جيب متكني املرأة من احلصول على املعرفة النظرية والعملية لصناعة األفالم، من أجل 

الولوج إىل هذا اجملال واملقدرة على حتقيق املساواة يف جمال صناعة األفالم.

الدليــــــل العملـــــــــي 	.2

التفاعلية . 1 التدريبات  خالل  من  اجلماعية  واملشاركة  واملعريف  الفكري  والتبادل  النقاش  خالل  من 
أعاله، متت مناقشة البعد النظري الذي يتناول دوَر املرأة خلف الكامريا، وكيفية التصدي لصورة 
لغة  تطوير  وكيفية  السينمائية  للغة  جندري  حتليل  خالل  من  وذلك  السينما،  يف  النمطية  املرأة 

وأساليب سينمائية بديلة حتقق املساواة بني اجلنسني خلف الكامريا.

البيتشنج في لغة السينما هو عبارة عن عرض شفهي موجز )وفي بعض األحيان يكون عرضا بصريًا( لفكرة لفيلم أو مسلسل تلفزيوني يقدمه كاتب سينمائي أو مخرج سينمائي أو منتج . 3
سينمائي أو مدير تنفيذي على أمل اجتذاب تنمية مالية لكتابة سيناريو.
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مت وضع خطة مسودة للدليل وأخذ كل مشارك/ة جزئية من هذه اخلطة لتطويرها.. 2
مت عرض ونقاش مسودة مساهمة كل مشارك/ة يف الدليل وتطويرها بناًء على النقاش اجلماعي.. 3
بعد النقاش، مت العمل على إعادة كتابة وصياغة حمتويات وجزئيات الدليل اليت مت تقدميها.. 4
مت العمل على مجع كل هذه اجلزئيات من الدليل ومراجعة هذا الدمج وتنقيحه يف مسودة أوىل.. 5
مت تطوير هذه املسودة الحقًا إىل شكلها احلالي.. 6
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اجلـــزء األول 
املعرفـــة النظريــة لعالقـــة السينمـــا باملـــرأة

متهيــــــد

االتصال  على  قادرٌة  أنها  مبعنى  حد،  أبعد  إىل  مجاهريي  فن  بطبيعتها  »السينما  أن  علي)4(  أبو  مصطفى  يرى 
باجلماهري، قادرة على أن تتحدث بلغتهم، وأن تنقل الواقع إليهم، كما أن السينما أيضًا حمصلة الفنون مجيعها، 
بعناصرها من صورة وصوت، وكلمة وموسيقى«.  وحيدد أبو علي املهمة الرسالية للسينما بكون »رسالة السينما 
الطبقات، ومساعدة اجلماهري على فهم  الشعبية وخدمة مصاحل هذه  الطبقات  الذي تعيشه  الواقع  هي تصوير 

أوضاعها ومشاكلها، وبالتالي مساعدتها على ابتكار احللول وتبّن أجنع السبل حلل املشاكل«.

املقابل،  السينما بقوله: »السينما هي صورة تقول بقوة وكثافة«. يف  كما يكثف األستاذ حممد فرحات ماهية 
ُيشرَتط يف العمل السينمائي توفُّر عدد من الشروط والظروف املناسبة، حيث حيتاج اإلنتاج السينمائي إىل خربات 
ر صاالت عرض.  كما أن أداء السينما ملهماتها يقتضي أن يأخذ  بشرية، ومتويل، وعمليات خمربية عديدة، وتوفُّ
طابعًا مسيسًا )االقتصاد، املال، البشر، التقنيات(.  ولكي تستطيع االنتشار والتوزيع، يقتضي توفر ظروف سياسية 
واجتماعية مالئمة تسمح بعرض الفيلم.  ويضيف كذلك الناقد حسني العودات عدداً من الشروط اليت تؤمن 

عمل السينما وهي: احلرية، شروط التمويل، تأمني التجهيزات، والعناصر البشرية ودور العرض)5( . 

املــــرأة فــــي السينمــــا الفلسطينيــــة 	.1

إن تقديم أي حملة تارخيية حول السينما الفلسطينية يفرض على الباحث رؤية دور املرأة فيها، فالسينما 
النكبة وما بعدها،  رافقت  اليت  والتهجري«  »الصمت  ، وصواًل إىل مرحلة  يد األخوين الما)6(  بدأت على  اليت 
الثورة واليت اقرتنت بتأسيس السينما الوطنية على يد فصائل العمل الوطن، اتسمت بطابع  حتى مرحلة 
تسجيلي توثيقي على حد وصف الكاتب زياد عثمان، إىل جانب أهدافها اإلعالمية والصحافية اليت ظهرت 

غالبًا كجهد تعبوي.
مخرج سينمائي فلسطيني يعتبره العديدون مؤسس سينما الثورة الفلسطينية )ويكيبيديا(.. 4
كراجة، آالء. »دالالت صورة البطل في السينما الفلسطينية اجلديدة«، رسالة ماجستير. جامعة بيرزيت، 2016، 26.. 5
هما األخوان ابراهيم وبدر الما، فلسطينيان هاجرا إلى مصر للعمل في السينما هناك منذ العشرينات، وكانا أول من أحضرا معدات سينمائية إلى مدينة حيفا. أسسا شركة إنتاج سينمائي تدعى كوندور . 6

فيلم 
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العربي(  العامل  )أول خمرجة سينمائية يف  املخرجة سالفة جاد اهلل  أهم ما مييز تلك احلقبة هو إسهام  ولعل 
اليت أسست حلضور املرأة الفاعل يف السينما الفلسطينية، وليس أدلَّ على حجم اخنراط املرأة الفلسطينية يف 
سينما مرحلة الثورة، من إصابة جاد اهلل خالل عملها يف التصوير، ما أدى إىل شلل نصفي أنهى مسريَتها العملية 
كمصورة سينمائية.  وقد أطلقت »شاشات« امسها على جائزة مهرجانها السنوي، لتأسيسها حلضور املرأة الفاعل 
يف السينما الفلسطينية، حيث ُكلفت سالفة جاد اهلل بتشكيل قسم التصوير )الذي أصبح امسه فيما بعد أفالم 
فلسطني(. ومن السينمائيات الالتي كان هلن دوٌر بارز يف إقامة السينما الفلسطينية، نذكر: جننت ألبينا، هند 

جوهرية، آسيا زنتون، جنني توفيق، خدجية أبو علي، وغرُيهن.

ويتضح من سرد مفاصل هذا املسار كيف كانت السينما بنت الواقع املتقلب للثورة الفلسطينية، وتنتقل معها 
أن  امليدانية والعملية. ويبدو، إىل حد بعيد،  التحوالت  املواجهة والصراع، وتتأثر بشكل مباشر بكل  بني ساحات 

اخنراط املرأة يف السينما الفلسطينية كان جزءاً من اخنراطها يف النضال ككل.
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سيـــرة املبدعـــــة سالفـــة جـــاداللـّــه 
أول خمرجة سينمائية يف العامل العربي

عائلة  يف  ونشأت   ،1941 عام  نابلس  مدينة  يف  اهلل  جاد  سليم  سالفة  ُولدت 
إذ  والعطاء،  املبادرة  على  وبناتها  أبناءها  تربي  احلياة،  على  منفتحة  وطنية 
تلقت تعليمها يف مدرسة العائشية، وكان عشقها للتصوير طريقها للتعبري 
املدينة  تفاصيل  من  الصور  عشرات  لتلتقط  إياها  دافعًا  ملدينتها،  حبها  عن 
لتصنع منها صورة متكاملة لنابلس. ومن اجلدير ذكره ان املرحومة سالفة 
تتلمذت على يد شقيقها األكرب املرحوم رماء جاداهلل، والذي كان احد رواد 
التصوير الفوتغرايف يف فلسطني حيث بدا مشواره يف عامل التصوير الفوتغرايف 
والرسم يف اربعينيات القرن املاضي يف مدينة نابلس ثم قام بتأسيس االستديو 
منوذجا  لنا  مقدما  رماء  ستوديو  باسم  واملعروف  املدينة  يف  شهرة  األكثر 

متميزا يف فن التصوير الفوتغرايف. 

اهلواة  وبعض  للتصوير،  حبهما  يف  ترافقا  الذين  رماء،  شقيقها  مع  سالفة  بادرت  اخلمسينات،  أواخر  ويف 
لتكوين رابطة للفنون، ومن هنا انطلقت سالفة يف بداية الستينات، لتكون من أوائل الفتيات اللواتي يطمحن 
إلمتام تعليمهن اجلامعي يف جمال التصوير السينمائي، وتوجهت حنو معهد السينما يف القاهرة، الذي كان 
ال يزال يف بداياته. كان التصوير السينمائي آنذاك مهنة نادرة وشاقة، وعلى سالفة أن ختوض معركة 
ضد العقلية الذكورية اليت تقصر هذا النوع من التخصص الفن واملهن على الرجال، لكنها استطاعت أن 
تقنعهم بقدرتها وجدارتها الفنية. التحقت جاداهلل كطالبة يف املعهد العالي للسينما يف القاهرة ختصص 
التصوير السينمائي، جنحت سالفة بكسب ثقة مدرسيها ليتم اختيارها لتشارك يف اخراج وتصوير الفيلم 
املصري »اجلبل«، مع مدير التصوير املصري املعروف وحيد فريد، لتتخرج يف العام 1964 من املعهد العالي 
التخصص  هذا  من  خترج  الذي  األول  الفوج  ضمن  وكانت  عربية  سينمائية  مصورة  كأول  للسينما 
وعملت بعد خترجها كمصورة سينمائية بوزارة اإلعالم األردنية، وكان هلا دور كبري يف تأسيس العمل 
السينمائي الفلسطين احلديث، حيث قامت مع املصور السينمائي الفلسطين هاني جوهرية بتصوير عدد 
الثورة  »بسينما  اآلن  يعرف  ما  أفالم  أول  الفلسطين، كما عملت على  والكفاح  الثورة  احداث  كبري من 
الفلسطينية«، وكانت ممن أسهمن بتأسيس قسم التصوير واألرشفة لألحداث واملعارك والعمليات اليت 

خاضها الثوار يف تلك الفرتة. 
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 ،1967 عام  حزيران  من  اخلامس  حرب  وقعت  وعندما  الفلسطينني،  والثوار  املقاتلني  بتصوير  سالفة  بدأت 
النزوح  ومأساة  احلرب  تلك  وآثار  أحداث  بتصوير  جوهرية  هاني  الفلسطين  السينمائي  املصور  مع  قامت 
مصطفى  السينمائي  واملخرج  جوهرية،  هاني  مع  أسست  ذاته،  العام  ويف  خالهلا.  حدث  الذي  الفلسطين 
أبوعلي قسمًا للتصوير، يقوم بتصوير مجيع نشاطات الثورة الفلسطينية واألحداث احمليطة بها، الذي تطور 
يف العام 1968 بعد معركة الكرامة إىل وحدة سينمائية تقوم بتوثيق مجيع األحداث الفلسطينية وخاصة 
والصورة، عرفت هذه  بالصوت  والثقافية  والعسكرية واالجتماعية  السياسية  الفلسطينية  الثورة  نشاطات 
الوحدة الحقا بـ«وحدة أفالم فلسطني« وأنتجت يف العام 1969 أول أفالم السينما النضالية الفلسطينية »ال 
للحل السلمي«، ويف العام نفسه، أصيبت سالفة برصاصة يف الرأس أثناء قيامها بالتصوير، أدت إىل إصابتها 
بشلل نصفي، مما منعها من االستمرار يف العمل كمصورة سينمائية. توفيت املبدعة سالفة جاداهلل بدمشق 
عام 2002، تاركة بصمة مشرفة يف القطاع السينمائي يف فلسطني سيبقى اجلميع يتذكرها. ومن اجلدير 
واليت  السنوية  السينمائية«  جاداهلل  »سالفة  جائزة  يقدم  الفلسطين  السيمنائي  املرأة  مهرجان  ان  ذكره 
أنشئت منذ مثان سنوات، حيث منحت يف العام 2005 إىل املخرجة الفلسطينية الراحلة »جاداهلل« نفسها اليت 
مسيت اجلائزة بامسها، وأيضًا للمخرجة الربيطانية »كيم لوجنينوتو«، ثم يف 2006، للمخرجة الفلسطينية 
 ،  2008 الرابعة  الدورة  ويف  مهتا«،  »ديبا  الكندية  اهلندية  للمخرجة   ،2007 ويف  اليسري«،  »ندى  الناصرة  من 
للمخرجة اللبنانية رندة شهال صباغ، ويف الدورة اخلامسة 2009، كرمت املخرجة الفلسطينية الفرنسية 
ماريز غرغور واللبنانية نبيهة لطفي ومنحتا جائزة املهرجان مناصفة، ويف الدورة السادسة 2010، حصلت 
املخرجة اللبنانية هين سرور على اجلائزة، ويف الدورة السابعة حجبت اجلائزة، أما يف الدورة الثامنة فقد 

حصلت عليها املونترية رباب احلاج حييى.
املصدر : موسوعة أعالم نساء فلسطني

http://www.palwp.ps/index.php/2015-07-02-00-21-00/93-2016-12-05-20-26-41
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وكانت املرحلة الالحقة ملرحلة الثورة »السينما الشخصية« وانطلقت يف العام 1980 إىل يومنا هذا، وهي مرحلة 
تشكلت من جهود شخصية متفرقة أنتجت أفالمًا حول فلسطني واملرأة الفلسطينية من زوايا اجتماعية وسياسية 

واقتصادية وغريها، وظهرت احلياة اليومية على السطح إىل جانب اجلوانب السياسية والوطنية العامة.

الفلسطينية  للسينما  ومفارقة  انتقال  بداية  السينمائي  مبشروعها  شّكلت  املصري  مّي  أن  إىل  االنتباه  وينبغي 
السائدة عند مطلع مثانينيات القرن العشرين )أي سينما الثورة الفلسطينية(؛ إذ إن املصري مبشروعها السينمائي 
لها األوىل، حينذاك، يف األرض الفلسطينية احملتلة. بدت أقرَب إىل السينما الفلسطينية اجلديدة، يف حلظات تشكُّ

مــــي املصــــــري  
خمرجة سينمائية فلسطينية

خمرجة فلسطينية، ولدت لرجل أعمال فلسطين ثري من نابلس هو منيب 
1959، وتربت  األردنية عمان  العاصمة  أمريكية من تكساس يف  وأم  املصري 
سان  جامعة  من  وخترجت  حياتها،  معظم  هناك  عاشت  حيث  بريوت  يف 
فرانسيسكو بعد دراستها للسينما وللتصوير واملونتاج السينمائي يف عام 1981. 
بعد ذلك عادت جمدًدا إىل بريوت وبدأت يف إخراج األفالم الوثائقية، وترتكز 
- جيل احلرب، حنان  األوسط، منها: )بريوت  والشرق  أفالمها على فلسطني 
عشراوي - إمرأة يف زمن التحدي، يوميات بريوت(، كما قدمت أول جتربة 
ألحوال  تعرض  الذي  ليلة(   3000( فيلم  خالل  من  الروائية  السينما  يف  هلا 

املعتقالت الفلسطينيات يف السجون االسرائيلية.

https://www.elcinema.com/person/1101358  : املصدر
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ومن أعمال املخرجات الفلسطينيات يف البدايات نذكر أفالم: »اجلذور لن متوت« للمخرجة نبيهة لطفي.  ويربز 
اسم هيام عباس، كواحدة من أشهر السينمائيات الفلسطينيات يف العصر احلديث، فهي ممثلة وكاتبة وخمرجة 
ومصورة، قامت بإخراج الفيلم الروائي الطويل »مرياث« )Inheritance(، كما أنتجت فيلم »اخلبز«. ويضاف إىل 
»صباح  عراف  سهى  السلوان«،  »جوهر  النجار  جنوى  »زيتونيات«،  بدر  ليانا  املخِرجات:  أمساء  من  ذكره  سبق  ما 
»5 دقائق  آن ماري جاسر »كأننا عشرون مستحيال«، بثينة كنعان »نساء يف صراع، ناهد عواد  يا قدس،  اخلري 
عن بييت«، ساهرة درباس »مل يكن يف جعبيت حينها سوى 138 جنيها فلسطينيًا«، إىل جانب العديد من املخرجات. 
درباس  ساهرة  البحر«،  هذا  »ملح  فيلمها  جاسر  ماري  آن  املخرجات:  قدمت  الطويل  الروائي  الفيلم  جمال  ويف 
فيلمها »عروس القدس«، جنوى جنار فيلمها »املر والرمان«، وسهى عراف فيلمها »فيال توما«. والالفت للنظر أن 
السينما الفلسطينية ُتعدُّ من أغنى السينمات العربية يف عدد املخرجات، سواء َمن ُقمن بإخراج األفالم القصرية 
أو الوثائقية الطويلة. ومن التجارب املهمة يف هذا اجملال، جتربة املخرجة علياء ارصغلي يف أفالم كثرية مثل: 
من  كبرية  جمموعة  أنتجت  اليت  شاشات  مؤسسة  جهد  إىل  إضافة  الغسيل«،  »حبل  وفيلم  عيشة«  مش  »هاي 

األفالم املتخصصة بسينما املرأة منذ العام 2005 وحتى اللحظة.

املـــرأة فــي السينمــــا األولـــى - السينمـــا اهلوليـــووديــــة 	.2

السينما األمريكية،  العامل أمجع ففيها يقع مركز صناعة  السينما األمريكية واليت غزت  تعترب هوليوود رمَز 
أستديوهات  باحتضانها  عامليًا  اشتهرت  األمريكية،  كاليفورنيا  بوالية  أجنلوس  لوس  مدينة  يف  منطقة  وهي 
تصوير أفالم سينمائية وشركات إنتاج وجنوم سينمائيني عامليني. جعل منها ما سبق مركزاً تارخييًا لصناعة 
السينما األمريكية والعاملية، ومكنها من لقب عاصمة الرتفيه السينمائي يف العامل. جاء هذا بعد تنافسها على هذا 
املركز مع نيويورك منذ بدايات القرن حتى الثالثينات من القرن املنصرم، اليت كانت حتتضن املسرح الفكاهي 
)slapstick( واهلزلي والراقص )vaudeville( والذي استمدت منه هوليوود معظم جنومها وكتاب السيناريو فيها. 
وكان التفوق هلوليوود نظراً لطقسها املشمس وقلة أمطارها معظم أيام السنة، ما سّهل التصوير يف ذلك الوقت، 

إذ كان معظُمه خارجيًا )7(.
 

األوضاع  من  هربًا  األوروبية  السينما  جمال  يف  وعاملني  تقنيني  وفنيني  وممثلني  خمرجني  هجرة  وشكلت 
ت أوروبا يف نهاية احلرب العاملية األوىل وصعود النازية واحلرب العاملية الثانية، قفزًة نوعيًة  االقتصادية اليت عمَّ
يف تطور صناعة السينما األمريكية. ومتثل  هذا التطور يف تأسيس أستديوهات تعمل على منظومة إنتاجية 
واملتواصل  السريع  اإلنتاج  أجل  من  وممثلني  وفنيني  وخمرجني  سيناريو  لُكّتاب  احتكارية  عقود  من  صناعية، 
لألفالم بأقل تكلفة. ومنوذج األستديو هذا يف صناعة األفالم وتعزيز اإلنتاجية، مت تقليده من صناعات السينما 

7 .https://www.aljazeera. net :هوليود.. إمبراطورية صناعة السينما العاملية، على موقع اجلزيرة اإلخبارية، على رابط -  
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الناشئة بعد ذلك يف مصر واهلند، نظراً إىل األرباح الكبرية اليت حيققها. وبذلك، هيمنت أستديوهات هوليوود على 
السوق العاملية من خالل حتّوهلا إىل شركات إنتاج سينمائية حتتكر كل قواسم املنتوج، ويف البداية حتى دور 

السينما أيضًا أي أنها كانت متحكمة بعرض منتوجها.

وأدى احتكار املمثلني واملمثالت إىل تطوير »نظام النجومية«، واملتمثلة يف تبن وتطوير مواهب ووجوه سينمائية 
اإلمكانيات هلا من مالبس، وفنيني، ومصورين وإعالميني، وُكّتاب سيناريو وخمرجني  معينة، وتكريس كل 

وأفالم، من أجل صناعة »جنوميتها«، حتى يستطيعوا بأمسائهم حتقيَق إقبال اجلمهور على أفالمهم.

األعلى، وال  اإلنتاجية  أجل  واالختصاصات من  العمل  توزيع  أيضًا على نظام  ينطبق  االحتكار  النمط من  وهذا 
أدى إىل  له جتاوزها، وهذا  ينبغي  اليت ال  له وظيفته احملددة  الفيلم  ُصناع  ُيسمح خبرقه، فكل فرد يف جمموع 
تطوير نقابات فنية شبه مغلقة.  وينطبق األمر كذلك على املخرج، إذ إن دوره حمدد، فهو منفذ للسيناريو وتابع 
لنظام النجومية، رغم وجود الكثري من املخرجني، خاصًة من ذوي اخللفية األوروبية الذين ختطوا هذا النموذج 
»املوجة  احلديثة،  الفرنسية  السينما  تبنتها  واليت  األمريكية،  السينما  كالسيكيات  عاملياً،  ُيعترب  ما  وصنعوا 

اجلديدة«.

هذا النظام اإلنتاجي )األستديو الصارم( أدى إىل صعوبة دخول املرأة إىل صناعة األفالم يف هوليوود، مع بعض 
املرأة على  وتعزيز صورة ومنط معني من  وأدى إىل خلق  نساء خمرجات،  تكاد تذكر من  اليت ال  االستثناءات 
الشاشة، تتمثل يف رؤية الرجل هلا وختيُّله كيف يريدها، ما كان له التأثري األكرب يف خلق أمناط للمرأة، واليت 

كان هلا انتشار واسع نظراً النتشار وهيمنة وتأثري السينما األمريكية على املاليني لعقود. 
  

وتعززت منطية املرأة أكثر من خالل اتباع األستوديوهات نظام )Genre( أي تصنيف مناذج األفالم من ميلودراما 
عائلية، ميلودراما اجتماعية، إثارة، رعب، عصابات، رعاة بقر. إخل، والذي ساهم، إضافة إىل حصر دور املرأة يف 

هذه األفالم، يف حدود معينة ثنائية من املرأة الغاوية أو املرأة اجليدة. 
 

من  بالرغم  اجلمهور  من  عدد  ألكرب  القصة  وصول  وسهَّل  أفالمها،  تسويَق  لألستديوهات  ل  سهَّ النظام  هذا 
اتبع منوذجًا سينمائيًا معينًا لكل صنف مع تغيريات  إذ  املختلفة،  االثنية  أو  الثقافية  أو  االجتماعية  خلفياتهم 
بسيطة من أجل التجديد واالبتعاد عن التكرار. وهو ما جعل أفالم األستوديوهات مبتناول مجهور واسع يبحث 
عن اهلروب مجاعيًا من أزماته االقتصادية يف ثالثينات القرن املاضي، ومن احلرب العاملية الثانية يف أربعينات 

القرن املاضي يف أمريكا ويف العامل.
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املـــرأة فــي السينمــــا الثـــــانية - السينمـــا األوروبيـــــة 	.3

يف مقابل النمط األول، هناك السينما األوروبية واليت انبثقت عن أرضية تراث ثقايف وفن تارخيي وليس املسرح 
عن  عوضًا  السينمائية،  القصة  أحداث  عن  كتعبري  املعاشة  والبيئة  والشخصيات  باجلماليات  واهتمت  اهلزلي، 
توظيف احلبكة وحلِّها كدافع للقصة السينمائية. وبهذا، كانت أقرب إىل الواقعية من األفالم األمريكية، فهي 
الصوري والسردي، والبحث فيما خيتلج يف ذات اإلنسان وقلبه  التعبري  أنواع أخرى من  بالتجريب يف خلق  تهتم 
نتيجة األحداث والعوامل اخلارجية، وليس تركيزها على هذه األحداث حبد ذاتها كدافع للسرد. وال ينفي ما 
سبق وجود إيديولوجية حمددة ولكن مبطنة، وخالفا لإليدولوجية االستهالكية الرأمسالية الواضحة يف األفالم 
األمريكية من تلك الفرتة.  فهذه السينما الثانية، حتمل يف طياتها أيدولوجية نظرة دونية للمرأة كأداة تسلية 
أو زوجة متفانية تعيش يف ظل عائلتها وتشكل  أو كأم  الثقافة،  املرأة راقية وأنيقة ورفيعة  جنسية، وإن تكن 
له. أضف إىل ذلك ما تتضمنه من نظرًة  أو موجهة  السينمائي  أن تكون حمركَة احلدث  الفقري دون  عمودها 
دونية استشراقية إىل الناس وإىل العامل الذي ليس أوروبيًا والذي مت استعماُره ونهُبه يف تاريخ أوروبا االستعماري، 

حيث النظرة إىل املرأة غري البيضاء أنها حسية ومتاحة للرجل األبيض يف كل وقت وتفتقر إىل احلشمة.
  

فاملخرج كاألديب، ال بد أن يكون له أسلوُبه اخلاص عرب توظيف الكامريا واخلوض يف الشخصيات وضبط إيقاع 
الفيلم. وقد ظهر هذا النمط يف فرنسا مع ما ُعرف باسم املوجة الفرنسية ال  جديدة French New Wave. وقد 
أحدث هذا النمط ثورًة كبرية، سواء على مستوى الصورة أو تقنيات السرد، ولكن ليس على مستوى صورة املرأة، 

فبقيت يف أفالم جودارد وتروفو وشابرول املرأة الغاوية الغامضة، وال املرأة اإلنسانة. 

ومتيزت السينما األملانية اجلديدة، بنمط مترد اجتماعي وسياسي كبري كردة فعل على تاريخ النازية وخضوعها 
لالحتالل الثقايف واالقتصادي والسياسي للهيمنة األمريكية الكبرية كطرف مهزوم يف احلرب العاملية الثانية، 

واليت عربت عن عنف اجتماعي وُأسري للمرأة وكأنه انتقام من ضعف الرجل.

جتاوزتها  ولكن  األملانية،  السينما  ظروف  من  متردها  أسباب  بعض  يف  اجلديدة،  اإليطالية  السينما  وتقاربت 
بتارخيها اليساري واملناوئ للفاشية، ولكن ليس بثنائية النظرة إىل املرأة كعاهرة أو كعفيفة.  

املؤلف  سينما  أن  الشرقية،  بأوروبا  ُيعرف  كان  فيما  ذلك  وبعد  االشرتاكي،  احملور  يف  البلدان  دول  يف  ونرى 
عربت عن نفسها بروائع سينمائية اعتمدت اخليال التعبريي واألسطوري غالبًا، لتجنب وتفادي ظروف قمعية 
حلرية التعبري. وهنا لعبت املرأة دوراً خياليًا من حيث تقمصها لقوات خارقة من الروحانية والعالقة مع الطبيعة 

والتواصل مع الغيب.
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وهكذا متيزت السينما الثانية، سينما املؤلف Auteur Cinema، بالتعبري الفردي املبدع عن نفسها بطرق ولغات 
سينمائية خمتلفة بناًء على بوتقة املكان والزمان والتاريخ الذي انبثقت منه، والذي، وإن كان حمكومًا بتأمني 
التمويل لإلنتاج، إال أنه مل يكن حمكومًا إبداعيًا بعملية إنتاج صناعية شبه ميكانيكية للفيلم السينمائي، ألنها 

كانت تعترب املخرج كمؤلف للفيلم، وليس األستديو كصانع للفيلم.
  

فاملخرج له رؤيُته الفلسفية الوجودية وتصوُّره القيمي حمليطه وعامله، وهو يسعى لتجسيد هذه الرؤى يف أعماله، 
وبالتالي، فالعمل الفن ُينسب إليه، إنه مبتدأه ومنتهاه.

 
وغالبًا ما يكون »املخرج-املؤلف« لديه مشروع يسعى لتحقيقه عرب جممل أعماله، وهذا املشروع جيعل ألعماله 
خصائص معينة حتقق له تفّرده عن بقية املخرجني اآلخرين.  ونستطيع أن نقول إن خمرجني أمثال جان لوك 
جودار Jean Luc Goddard، وفديريكو فيللين Federico Fellini، مايكل هانكي Michael Haneke، جيلو بونيت 

كورفو ويوسف شاهني ينتمون هلذا النمط.

 Margarethe von Trotta ومسحت هذه السينما الثانية بهامش أوسع لربوز خمِرجات مثل مرغاريث فون تروتا
اللواتي أرسني مناذج أخرى متطورة وذات عمق للمرأة، حبيث هي اليت حترك األحداث وليست تابعة للرجل، 
الفنيني  بنقابات  احملكوم  األستديو  نظام  هناك  يكن  مل  إذ  نساء،  فّنيات  لدخول  أكرب  هامش  هناك  كان  كما 

املغلقة. 

املـــرأة فــي السينمــــا الثـــالثــة - دول العــامل الثــالــــث 	.4

ظهرت السينما الثالثة يف بلدان العامل الثالث، اليت كان معظمها رازحًا حتت االستعمار األوروبي، واليت بدأت 
فيها السينما من خالل أجانب أو حمليني عملوا كمساعدين معهم. ومعظم األفالم اليت ُأنتجت يف هذه البلدان 
يف مرحلة تأسيس السينما، تكونت من أفالم استكشافية هلذه البلدان، إذ أرسل األخوان لوميري »خمرتعا« السينما 
املبتكرين إىل مدن خمتلفة  املصورين  1896، طاقمًا متدربًا من  العام  بداية  ألَفي فيلم يف  أنتجا حواىل  واللذان 
عام  زار فلسطني  الذي  بروميو،  ألكسندر  مواد جديدة، ومن ضمنهم  أو تصوير  أفالم،  بهدف عرض  العامل  من 
اليهودية  لبداية اهلجرة  املضطرب سياسيًا، نظراً  تاريخ فلسطني  املرحلة يف  تلك  نادرة عن  أفالمًا  1897 وصوَّر 

واالستيطان.
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ويف معظم األحيان كان احملليون الذين عملوا مع هذه البعثات األنثروبولوجية األوروبية اليت استعملت السينما 
لتصوير احملليني كمتخلفني وهمجيني وشبيهني باألطفال وفاقدي القدرة حضاريًا وفكريًا على حكم أنفسهم 
منطلقها  وكان  األوروبية،  الصورة  تدحض  حملية  سينما  لعمل  األوىل  باخلطوات  قاموا  الذين  هم  بأنفسهم، 
»كيف نرى حنن أنفسنا، وليس كما يرانا املستعِمر«.  وهذا كان منطلق حممد بيومي املصري يف ثالثينيات 

القرن املاضي وأفالمه كما معداته، اليت أسست لبناء طلعت حرب أستديو مصر وصناعة السينما املصرية.

صاحل  حممد  هم   1948 قبل  ما  الفلسطينية  للسينما  كرواد  باستمرار  ُتطرح  اليت  األمساء  فإن  فلسطني،  ويف 
موضوع  تبقى  وأعماهلم  دوَرهم  أن  إال  األصفر،  ومجال  الكيالني  حلمي  أمحد  سرحان،  حسن  إبراهيم  الكيالي، 
كمواسرجي  ويعمل  النكبة  بعد  شاتيال  خميم  يف  يعيش  كان  الذي  سرحان  حسن  فإبراهيم  وخالف.  نقاش 
»إفرجني«، صنع »زيارة إىل فلسطني« 20 دقيقة، 16 مم. أبيض وأسود، 1935، فلسطني، عن زيارة امللك عبد العزيز 
آل سعود إىل فلسطني واجتماعه بالشخصيات احمللية البارزة، وكذلك »أحالم حتققت« 20 دقيقة، 35 مم. أبيض 
يافا، وقد  القدس إىل  العليا، ورحلته من  العربية  الباقي، عضو اهليئة  باشا عبد  1935، عن أمحد حلمي  وأسود، 

شارك يف األداء املطرب الفلسطين سعيد هارون.

هذه البدايات للسينما كانت فرديًة ومشتتة، ولكن ذات أهمية كربى يف إرساء مفهوم تفكيك »صدقية« الصورة 
السينمائية، وأنها ليست تعبرياً فنيًا حمايدًا عن الواقع، بل أنها ال ختلو من إكراهات/إيديولوجيات كل فرتة. 

ويصعب حتديد تاريخ أو مكان فعلي لنشأة السينما، ألنها مل تظهر كتيار أو مدرسة، بل غلب عليها طابع اإلنتاج 
الفردي احلر، وميكن القول إنها نشأت نتيجة الوعي بأهمية السينما كأداة اتصال مجاهريية، والوعي يف الوقت 
البلدان  الواقع احمللي ومشكالته، وهو واقع خمتلف متامًا عن واقع سينمات  ذاته بأن السينما ال بد أن تعربِّ عن 

األخرى، لذا فقد رفضت السينما الثالثة النموذجني السابقني.

رفضت السينما األوىل اليت رأت يف نفسها خطابًا سينمائيًا مضاداً لصورة دول العامل الثالث يف السينما األمريكية. 
فمواطن العامل الثالث يف هذه الدول مل يكن يرى نفسه يف السينما اهلوليوودية، ما خلق حاجة ماسة لرتى هذه 
الشعوب ذاَتها يف سينماها، وليس كما يرويها االستعماري واالستعالئي، ورفضت السينما الثانية اليت رأت فيها 

خنبويًة وتعاليًا على اجلماهري البسيطة.
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سينمــــــا مؤسســــــة شــــــاشـــــــــات 	.5

هنا ميكن أن نرى سينما املرأة املضادة ودور »شاشات« ومنجَزها السينمائي ضمن ما ُيعرف بالسينما الثالثة، وهو 
»تعبري ذاع يف أوساط مثقفي اليسار يف الستينيات يف أوروبا وأمريكا لإلشارة إىل السينما املغايرة لسينما هوليوود 
)السينما األوىل(، والسينما األوروبية أو سينما الفن الرفيع )السينما الثانية( الرافضة لنظام النجوم واحلركة 
األمريكي. والسينما الثالثة مبنشئها األمريكي الالتين تقوم على تصوير جتارب الوعي اجلمعي املشرتك وتعرية 
الواقع والسعي لتغيريه، وخلق نظام جديد لتوزيع األفالم وعرضها، يتخلص  احلقائق والتحريض على رفض 
من الشبكات التقليدية يف املدن ويعتمد على املبادرات اجلماعية وعلى البحث عن وسائل جديدة للعرض وإشراك 

اجلمهور يف املخاطرة حبماية األفالم وتهريبها خارج الرقابة وإخراجها من دائرة العرض التقليدية«.

فمؤسسة »شاشات سينما املرأة« الفلسطينية عرب فلسفة عملها تتماشى مع الكثري من منطلقات السينما الثالثة، 
وحتاول كسر الدوائر التقليدية حلركة األفالم والسينما، وحتمل موضوعاٍت وقضايا ذات طابع نضالي على 
املستوى االجتماعي والنسوي والوطن. كما عملت جاهدة على إشراك اجلمهور العادي البسيط غري النخبوي يف 
مشروعها عرب جوالت العروض والنقاش حول صورة املرأة ورؤيتها جملتمعها ولذاتها، و«تركيزها على األفكار 
والشخصيات النسائية. فهي ترد على سينما األفراد بسينما اجلماهري، وتواجه سينما اإلعالم االستعماري بسينما 

اإلعالم احلقيقي عن حياة املرأة الفلسطينية.

واعتربت بذلك سينما شاشات السينما القادرة على وضع مجيع الالعبني يف امللعب العام، والقادرة على طرح الفكر 
االجتماعي يف منطلقاتها السينمائية انطالقًا من الواقع، وإزالة الغموض عن آلية مربرات التمييز املماَرس حبق 
املرأة وعن مجيع الفئات املهمشة. وهي السينما اليت ال تعزل نفسها عن الربنامج التحرري العام، وال تبتعد عن 

حامليه من القوى االجتماعية اليت تتحدث لغة التحرر االجتماعي وفكر املساواة والكرامة والعدالة.

وقد تبنت »شاشات سينما املرأة« هذه املنهجية اليت ترفض تكريس السينما لواقع اهليمنة الذكورية الذي يضع 
املرأة يف أدوار حمددة، وجيربها على البقاء فيها ويعرضها كأدوار »طبيعية« هلا. وبدأ معها احلديث عن السينما 
املرأة  لسينما  السنوية  مهرجاناتها  خالل  من  وذلك  وتقوضها،  تواجهها  بل  تلك،  اهليمنة  ثقافة  تكرس  ال  اليت 
2005، اليت خرجت فيها من مركزية رام اهلل لتصل إىل مدن وقرى وبلدات وخميمات  الفلسطينية منذ العام 
وجامعات الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس وضواحيها، لتكون نافذًة للمرأة الفلسطينية، أمام الكامريا وخلفها، 

آخذًة بعني االعتبار األدواَر احلقيقية للمرأة، واملساحة املعطاة هلا، صوتاً وصورة.
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وتعتقد »شاشات« أن عدم املساواة بني اجلنسني هي قضية متأصلة يف املنظور الثقايف التقليدي عن املرأة، املتجذر 
تلقائيًا يف اجملتمع، كما تعتقد أن الثقافة والسينما يلعبان دوراً جوهريًا يف تشكيل معتقدات الرأي العام، والقيم 
إتاحة  اخلصوص،  وجه  على  والسينما  الثقافة،  وتستطيع  االجتماعي.   ودورها  ومكانتها  املرأة  حول  واملفاهيم 
الفضاءات والفرص للمساواة بني املرأة والرجل من خالل متكني املرأة من صنع القرار اإلبداعي السينمائي الذي 
يتيح هلا التعبري عن ذاتها ورؤيتها جملتمعها، للمساهمة يف بناء جمتمع دميقراطي يعزز مفاهيم املساواة والكرامة 

بني مواطنيه، رجااًل ونساًء، حسبما نصت عليه القرارات الدولية ذات العالقة.
 

عن  التعبري  يف  الشاب  الفلسطين  النسائي  السينمائي  القطاع  وقدرة  بأهمية  املرأة«  سينما  »شاشات  من  وإميانًا 
ذاته، فقد وضعت نصب عينيها تطويَره من خالل اسرتاتيجية جتمع ما بني الرتتيب، اإلشراف، اإلنتاج، التوزيع، 

العرض والتسويق ألفالم خمِرجات شابات.
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مهرجـــــان شـــاشـــات 
السنــــوي لسينمـــــــا 
املــرأة فــي فلسطيــــن

• إبراز أعمال ملخرجات فلسطينيات متواجدات على 	
أرض الوطن أو يف الشتات. 

• تقديم عروض ألحدث اإلنتاج السينمائي النسائي 	
العربي والعاملي، مع دمج كالسيكيات أفالم سينما 

املرأة.
• افتتاحان للمهرجان يف الضفة وغزة.	
• توفري عروض صباحية للمدارس.	
• تواجد سينمائي عاملي مهن لتقديم ورشات عمل 	

سينمائية متخصصة.
• توثيق ندوات املهرجان.	
• ترمجة أفالم إىل اللغة العربية، ما يتيح توزيعها 	

بشكل واسع.
• منح جائزة »سالفة جاد اهلل« السنوية للتميُّز 	

السينمائي النسوي.
• تنظيم جولة على مستوى الوطن ملعظم أفالم 	

املهرجان.
• تنظيم ندوات عامة ونقاشات تلي العروض، خاصًة 	

مع خمِرجات األفالم.
• إنتاج وبث برامج تلفزيونية تشمل بث ونقاش 	

بعض أفالم املهرجان يف الضفة الغربية وقطاع 
غزة، باإلضافة إىل قنوات حملية أخرى.

• محلة إعالمية مكثفة خالل كامل فرتة املهرجان	
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برنــامج السينمــا للجميـــع

من منطلق أن الثقافة هي حق من حقوق اإلنسان ولتنمية احلياة الثقافية خاصة يف املناطق املهمشة ثقافيًا، 
واملسموع،  املرئي  اإلعالم  الشابة منه، على حتليل ومناقشة لغة  األجيال  وبناء قدرات اجملتمع احمللي، وخاصة 
خاصة فيما يتعلق بسينما املرأة، ومن منطلق املساهمة يف بناء دميقراطية قاعدية من خالل النقاش اجلماعي 

وحتفيز التفكري النقدي الذي يتيح تنمية جمتمع مدني واٍع لقضايا اجملتمع من وجهة نظر نسوية:

• إتاحة أفالم »شاشات« خالل السنة ملؤسسات حملية جمتمعية من أجل استخدامها يف التوعية والتثقيف.	
• بناء قدرات مؤسسات حملية على التواصل مع حميطها ومع اإلعالم، وكذلك املتابعة والتقييم لنتائج هذه 	

اللقاءات القاعدية، وحتضري التقارير اإلدارية واملالية، والتوثيق، وذلك من خالل دعم ومساعدة املؤسسات 
القاعدية على النهوض باملسؤوليات.

برنـامج حـاضنــة القطـاع السينمــائي
الفلسطيــين النسـوي الشـاب

• توفري برامج تدريبية جليل جديد من الشابات من املناطق املهمشة والفقرية ثقافيًا يف الضفة الغربية 	
وقطاع غزة، من أجل تطوير كفاءاتهن وتزويدهن بأعمال من إخراجهن لتمكينهن من إبراز مواهبهن 

ومن إجياد فرص عمل. 
• دعم اإلنتاج السينمائي النسوي الشاب ذي الصلة بقضايا اجملتمع الفلسطين وعلى مستوى من اجلودة 	

هلن  أفالم  إنتاج  خالل  من  دولية  سينمائية  مبهرجانات  للمشاركة  األفالم  هذه  يؤهل  ما  واملهنية، 
روائية أو وثائقية أو متحركة قصرية، عرب منطني من اإلنتاج: من خالل إتاحة متويل ألفالمهن مع 

متابعة وإشراف، أو توفري ِمنح إنتاجية. 
• وإرسال 	 الطلبات،  تعبئة  حيث  من  الدولية  املهرجانات  يف  املشاركة  يف  الشابات  املخِرجات  مساعدة 

املتطلبات. اخل.
• املساعدة يف احلصول على ِمنح دراسية أو إنتاجية أو فرص عمل يف هذا اجملال وتوفري الغطاء املؤسساتي هلن. 	
• تسهيل السفر للمخِرجات للمشاركة يف املهرجانات والندوات.	
• إرسال ُرَزم من أعماهلن إىل املهرجانات واملنتديات والنقاد من أجل االطالع عليها.	
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برنامج دعم القطاع السينمائي الفلسطيين

توفري أجهزة إنتاج من تصوير ومونتاج لالستخدام بأسعار خمفضة من أجل دعم اإلنتاج السينمائي الفلسطين.
التشبيك وتسهيل التواصل بني القطاع السينمائي الفلسطين ودمج العاملني فيه باحلركة السينمائية العاملية، 
وتوجيه  وإقليمية  عاملية  سينمائية  ومؤمترات  ومنتديات،  إنتاج،  وصناديق  توزيع،  وشركات  مهرجانات،  من 

املراسالت.

متكني القطاع السينمائي الفلسطين من خالل ورشات عمل متخصصة.

برنامج تنمية الثقافة السينمائية

• )نابلس/	 مدن  ثالث  يف  السينما،  عن  وحديثة  كالسيكية  وأفالمًا  كتبَا  حتتوي  متخصصة  مكتبة 
حبيث  بتحديثها  واالهتمام  السالم(،  حلم/مركز  وبيت  اهلل/«شاشات«،  رام  الوطنية،  النجاح  جامعة 

تواكب اإلصدارات احلديثة.
• حوارات نادي السينما.	
• لقاءات سينمائية مهنية يتم توثيقها.	
• دراسات وأحباث: مت إصدار كتاب حبثي: 	
• »عني على سينما املرأة الفلسطينية«. 2013. 	
• العمل على كتاب »املخِرجات الفلسطينيات: ظروف اإلنتاج واسرتاتيجية إعادة التصور«. 	
• دراسة »حصر أضرار القطاع املرئي املسموع نتيجة احلرب على غزة 2014«.	
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السينمــــــــا النسويـــــــة 	.5

من  تنطلق  منهجيات  ويوفر  السينما  تفسري  إىل  يهدف  أكادميي  اختصاص  هو  السينما  نظريات 
خالل  من  وأيدولوجيات  قيم  من  ختفيه  وما  السينمائية  اللغة  لتحليل  خمتلفة  نظريات  أرضية 
أدواتها التعبريية من صورة وإضاءة وحركة الكامريا واملمثلني والديكور واملالبس، وكذلك الصوت 
واملوسيقى والقطع، لفهم عالقة الفيلم بأفالم أخرى من نفس الصنف، أو من بلدان أخرى، أو الواقع 
املعاش، أو كيفية تلقي وفهم اجلمهور للفيلم، وأيضًا القراءات املختلفة املمكنة هلم، باإلضافة إىل 

تأثري الفيلم جمتمعيًا.

بعض هذه النظريات السينمائية تعتمد احلداثة أو ما بعد احلداثة والبنيوية، أو البنيوية أو ما بعد 
البنيوية، وما بعد االستعمار، أو حتليالت نفسية تعتمد على فرويد أو الكان، ولكل نظرية منهجيتها 
ولغتها التحليلية. أضف إىل ذلك نظريات تعتمد السياق والتحليل السياسي والتارخيي واالقتصادي 
وحتليل النص، وتقع حتت إطار الدراسات الثقافية اليت تطرح تقاطعًا بني اجملاالت البحثية التقليدية 
من تاريخ وعلوم وسياسة وعلوم اجتماعية ودراسات سينمائية.  وجند هنا تقاطعًا عضويًا يف كل هذه 

النظريات للحّيز الذي تتم فيه تفسريات خمتلفة ملاهية املرأة على الشاشة.

وقد كان للمرأة دوٌر يف جمال صناعة األفالم منذ بداية ظهور السينما، لكن »سينما املرأة« كمفهوم 
ُيعترب ظاهرة حديثة تعود إىل أواخر الستينيات من القرن املاضي )1960( وبداية السبعينيات )1970(، 
عندما اجتاح تأثري املوجة النسوية الثانية، وحركة احلقوق املدنية والصراع اجملتمعي حول احلرب 
يف فيتنام وظهور حركات طالبية رفضت النموذج الرأمسالي، جماالت خمتلفة من احلياة الثقافية 
ذلك،  إثر  السينمائية،  واجملالت  املهرجانات  بدأت  وقد  السينمائية.  الثقافة  فيها  مبا  واالجتماعية 
التاريخ اإلبداعي للمرأة يف اجملال السينمائي. يف هذه الفرتة، بدأ صناع  بالعمل على استعادة/ إحياء 
األفالم بإنتاج األفالم النسوية، كما أن النظرية النسوية دخلت بقوة إىل جمال الدراسات السينمائية.

املرأة( حبسب الدكتوره علياء ارصغلي، إىل السينما اليت تنتجها وخترجها  ويشري مصطلح )سينما 
املرأة؛ أي أنها صانعة القرار فيها، وليس االحتماالت األخرى.

ولقضيتها  لذاتها  املرأة  ورؤية  نظرة  خالل  من  للسينما  النسوية  الرؤية  جاءت  اإلطار  هذا  ويف 
اليت توضع  التقليدية اجلنسوية واملواقع  النظرة  املبنية على أساس رفض  الرؤية  ومشاكلها. وهي 
بها املرأة قسراً، معتربًة أن الثقافة االجتماعية وتعبرياتها اإلبداعية ومن بينها السينما، ميكن هلا أن 
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تكرس هيمنة املوقف الذكوري على العالقات االجتماعية وتضمن بقاء مراكز القوى اليت تتحكم 
بها يف مواقعهم، وذلك تبعًا ملوقف أصحابها من منتج وكاتب للنص وخمرج، بهدف تسخري السينما يف 
خدمة بقاء ثقافة اهليمنة، وتكريس مراكز القوى بسبب املوقع الذي حتتله السينما كإحدى األدوات 

املهمة اليت تعكس الواقع ومفاهيمه، وبسبب مجاهريتيها وتنوع واتساع نطاق مرتاديها.

مرتكــزات النظريــــة النسويــــة لألفــــــالم  	.1

النسوية وعدم تركها  املرأة أن تضع نظريتها  أن: على  النسوية لألفالم على فكرة  النظرية  وتقوم 
للذكور لوضع تفسريهم، ومنع فرض موقفهم التمييزي الطامح إىل تكريس هيمنتهم الفكرية على 

املفهوم وملصلحتهم.

ولقد رفض املثقفون ومعهم احلركات النسائية السينما الذكورية اليت ركزت على إظهار املرأة يف 
صور منطية كموضوع اجلنس واإلغراء أو الضعف والغرية والثرثرة، ولدى إظهارها املرأة القوية يف 

صورة الشريرة والقاسية.

ومت حتدي هذه الصور النمطية من خالل احلركة »النسوية العاملية« مع نهاية الستينيات وبداية 
السبعينيات من القرن املاضي، حيث بدأت احلركة تلتفت إىل أهمية السينما يف ترسيخ نظرة اجملتمع 
يف  ستناضل  أنها  األول،  عددها  يف  والسينما”  “املرأة  األمريكية  اجمللة  أعلنت   1972 عام  ويف  للمرأة. 
جمال املرأة ودورها يف السينما، وستضع حداً للصور النمطية اليت تؤديها املرأة يف السينما، باإلضافة 

إىل وضع معايري خمتلفة للنقد من منظور »نسوي«، وقراءة وحتليل األفالم من هذا املنطلق)8(. 

نقدي  اجتاه  مبثابة  وهي  لألفالم،  النظرية  املقاربات  إحدى  النسوية  السينما  نظريات  تعد  وبذلك 
النسوية  املوجة  خالل  العشرين  القرن  ومثانينيات  سبعينيات  يف  بدأ  نسوي،  منظور  من  سينمائي 
1949، و«اللغز  الثانية، متأثرًة بأعمال نظرية نسوية مثل: »اجلنس اآلخر« لسيمون دي بوفوار سنة 

األنثوي« لبييت فريدان سنة 2014، و«السياسة اجلنسية« لكيت ميليت سنة 1970، واليت أثارت:
• مفهوم اآلخر لسيمون دي بوفوار.	
• نظرية بييت فريدان عن اخلرافات اجملتمعية، واليت تعمل على ربط النساء بأدوار سلبية 	

وحمدودة، حبجة أنها األدوار »الطبيعية« هلن.
• وسائل 	 خالل  من  اجملتمع  يكّرسه  والذي  لألنوثة  النمطي  للمفهوم  ميليت  كيت  حتليل 

عديدة، مثل: النظريات العلمية واألعمال األدبية والفنية.
8.   Maggie Humm. Feminism and Film. Edinburgh University Press, 1997.
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وبرزت يف هذا الصدد 3 كاتبات هن؛ لورا مالفي، ومولي هاسكل، وجوديث ويليامسون رائدات التحليل 
النسوي للسينما.)9(  

املهم  املقال  كان  الكامريا،  خلف  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  عدم  دحض  يف  التأسيسية  األدبيات  ومن 
 ،Visual  Pleasure and Narrative Cinema للكاتبة لورا مالفي »املتعة البصرية والسينما الروائية« 
جملة  يف   1975 العام  يف  املقال  ُنشر  السينما.  يف  املرأة  صورة  على  كاسحًا  هجومًا  فيه  شنت  والذي 
أفالم  يف  والنساء  الرجال  أدوار  من  كاًل  فيه  وانتقدت  واألفالم«،  »املرأة  تدعى  متخصصة  أمريكية 
هوليوود، واليت جتسد صورة الرجل األبيض كمثال أعلى للذكورية املبتغاة، بينما تستخدم املرأة 
لغايات اإلبهار البصري وجعلها موضوعًا للرغبة الذكورية واليت متوضعت وتأصلت بفعل السلطة 
يف  املرأة  حكاية  وبني  والشاشة،  امُلشاهد  بني  للعالقة  حتليلها  مالفي  قدمت  فقد  حينه.   يف  األبوية 

السينما وبني الرغبة واملتعة البصرية وتوظيفها خلدمة املشاهد.

وجلي بالتذكري أن النظرية السينمائية النسوية تركز على املساواة بني املرأة والرجل، وعلى انتقاد 
السينما الكالسيكية السائدة، وحتلل دورها الثقايف يف إنتاج دونية املرأة، وتكريسها لصورة مسطحة 
ثنائية عن املرأة تتسم بالنمطية اجلندرية هلا. كما تسعى إىل دحض صورة املرأة يف إطار صناعة 
ورغباتهن  النساء  ذاتية  تصور  بديلة  سينمائية  أفالم  إنتاج  بضرورة  وتنادي  اهلوليوودية،  األفالم 

وحيواتهن بشكل أعمق وأقرب إىل الواقع املعاش املختلف واملتعدد للمرأة )10(. 

– مبوجتها  “النسوية”  بدأت احلركة  املاضي،  القرن  السبعينيات من  وبداية  الستينيات  نهاية  ومع 
أعلنت اجمللة   1972 العام  للمرأة، ويف  ترسيخ نظرة اجملتمع  السينما يف  أهمية  إىل  تلتفت  الثانية-  
األمريكية “املرأة والسينما” يف عددها األول، أنها ستناضل يف جمال املرأة ودورها يف السينما، وستضع 
حدًا للصور النمطية اليت تؤديها املرأة يف السينما، باإلضافة إىل وضع قانون أو أسلوب خمتلف للنقد 

من منظور “نسوي”، وقراءة وحتليل األفالم من هذا املنطلق.

وحبثت يف طريقة نظرة الكامريا للمرأة، إذ تظهرها:
• كتمثال مجيل حيّدق فيه اجلميع ليس أكثر، ضاربًة املثَل باملشهد املتكرر ملرور الكامريا 	

ببطء يف أغلب األفالم على جسد البطلة بالكامل يف أول لقطة هلا، ويفرتض ُصناع الفيلم 
أن هذه هي عني البطل تتفقد جسد املرأة وأن امُلشاهد سيستمتع حبركة الكامريا تلك.

• عالوة على أن املرأة تظهر يف أغلب األحيان تابعة للرجل، ويتجلى أيضًا انعدام التكافؤ بينها 	
وبينه، إذ تنقسم األدوار بني ذكر بأفعال إجيابية وأنثى بأفعال سلبية.

9.   Maggie Humm. The dictionary of feminist theory. Ohio State University Press, 1995
10.   Alison Butler. Women’s Cinema: The Contested Screen. Wallflower Press, 2002
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وحبسب »هاسكل« )11( فإن صورة املرأة يف السينما اهلوليوودية تنحصر يف 3 صور:
• املرأة االستثنائية، حيث تربز شخصية قوية ومستقلة.	
• خاضعة 	 امرأة  وهي  السينما،  يف  وانتشاراً  شيوعًا  األكثر  الصورة  وهي  العادية،  املرأة  أو 

للرجل ويقتصر دورها على إشباع رغباته وتربية أوالده.
• العادية اليت حتولت الستثنائية، ويأتي هذا التحول، لكونها ضحيًة حاولت جتاوز 	 واملرأة 

العنف والقسوة اللذين تعرضت هلما، فكان التحول.

وتشري هاسكل إىل أن الرجال لديهم وجهة نظر واحدة، ترى ااَلخر كما لو أنه جمرد خملوق إلشباع 
نزواته، وأن املرأة ليس من حقها أن تفعل باملثل، وعندما يأتي الدور على املرأة بعدئٍذ، فإنها متارس 

نفس الطريقة املرضية. 

امرأة جيدة وامرأة غاوية، وطرحت  الثنائية من  الرؤية  التسعينيات، لرتفض  النظرية يف  وتطورت 
االجتماعية  وطبقتهن  ودينهن  ِعرقهن  باختالف  النساء  مجيع  لتشمل  تعدداً  أكثر  نظر  وجهات 

وهوياتهن اجلندرية واجلنسية وميلهن اجلنسي وقدراتهن اجلسدية والنفسية.

السينمائي،  النقد  يف  نسوية  بلورة نظرية  إىل  السبعينيات  بداية  منذ  النسوية  النظريات  سعت  وقد 
وتشكيل منظور نسوي يف دراسة وإنتاج األفالم على حد سواء.  واستطاعت احلركة النسوية العام 
١٩٧٢م تنظيم أول مهرجان دولي يف نيويورك لألفالم النسائية، ومن ثم توالت املهرجانات السينمائية 

اليت تناولت قضايا وحياة املرأة من منظور نسوي.

اخنفاض  إىل  يعزى  أغلبه  األفالم،  صناعة  حنو  ملحوظ  نسائي  اجتاه  ظهر  السبعينيات،  انتهاء  ومع 
الوثائقية منها، لكونها ال تتطلب طواقم متخصصة، كما هو احلال  إنتاج األفالم وحتديدًا  تكاليف 
ة لدى النساء لتناول قضايا  يف األفالم السينمائية. عالوًة على ذلك، فإن هذه الفرتة شهدت رغبة ُملحَّ
قضايا  مثل:  نسائي،  منظور  من  وخاصًة  األفالم،  صناعة  جمال  يف  سابقًا  جتاهلها  مت  املرأة  ختص 

اإلجهاض واالغتصاب والتمييز على أساس اجلنس يف العمل...إخل.

خدم املرأة يف تلك الفرتة تنامي االهتمام بتقنيات التصوير وُرْخص الكامريات وسهولة االستعمال إىل 
دخول الكثريين إىل جمال عمل األفالم ومتابعة التطور التكنولوجي يف جمال التصوير واملونتاج، كما 
حني  مباشرًة  تصويره  يتم  ما  مشاهدة  باإلمكان  أصبح  حبيث  الكامريات،  من  جديدة  أنواع  ظهور  أن 

تصويره، كان أيضًا عاماًل مهمًا ساهم يف متكني النساء يف جمال إنتاج وصناعة األفالم.

الناقدة األمريكية مولي هاسكل التي أصدرت متابا سنة 1974 عنوانه »من التقديس لإلغتصاب : كيف صورت السينما النساء« ذهبت فيه إلى اعتبار الصورة النمطية للنساء في الفالم غالبا ما تكون . 11
انعكاسا خلياالت الرجال عنها دون أن تقترب ولو من بعيد لصورتها الواقعية.
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أدوات النظريـــــات السينمــائية النسويــــة  	.2

ركزت النظريات السينمائية النسوية على جانبني أساسيان:

• مفاهيم 	 لتكريس  »السائدة«  السينمائية  األعمال  اسُتخدمت  كيف  وحتليل  انتقاد  األول:  اجلانب 
األبوية باستبعادها أي قيمة ملا هو خمتلف، مثل املرأة، وَمن ليسوا من العرق األبيض، وَمن ليسوا 

...إخل. من دين معنيَّ
• أفالم نسوية بديلة، وذلك من أجل 	 العمل على صناعة  والدعوة ومناصرة  السعي  الثاني:  اجلانب 

التصدي لنمطية صورة املرأة وطرح صور بديلة.

ولألسف، فإن صورة املرأة يف السينما ال تزال إما تابعة للرجل وثانوية بالنسبة إليه، وإّما مضحية 
املتعي الرخيص، وبني  التناول يرتاوح بني االستخدام  أو مادة للمتعة واملكر، وهو ما جيعل  متفانية، 
اإلعالء األخالقي من أدوارها التقليدية، مبا يؤكد التفوق الذكوري بصفة عامة. وقاد كل ما سبق، 

قاد إىل وجود جهد مضاد متّثل بـ »سينما املرأة« بصفتها أحد التطبيقات العملية للسينما البديلة.

• تبعية املرأة يف أغلب األحيان للرجل، إذ أن الرجل هو مركز وحمرك احلدث، وصانع القرارات 	
ومقرر نهاياتها.

• انعدام التكافؤ بني املرأة والرجل، إذ تنقسم األدوار بني ذكر بأفعال إجيابية وأنثى بأفعال سلبية.	
• ظهور املرأة بأنها جمرد خملوق إلشباع نزوات الرجل، وإذا فعلت، فهي ساقطة.	
• بروز املرأة االستثنائية، بشخصية قوية ومستقلة وجمردة من األخطاء أو الضعف.	
• تثمني الزوجة اجليدة، وهي الصورة األكثر شيوعًا وانتشاراً يف السينما، تساند زوجها وال كينونة 	

هلا سوى من خالل زوجها وأوالدها.
• حتول املرأة العادية إىل امرأة استثنائية، ويأتي هذا التحول، لكونها ضحيًة حاولت جتاوز العنف 	

والقسوة اللذين تعرضت هلما، فكان التحول، وهنا تصبح »مسرتِجلة« أي أن حتوهلا من ضحية إىل 
فاعلة مقرتن بأخذها صفاٍت ذكوريًة مثل القسوة أو العنف...إخل.

• املقابل، فإن 	 املتفانية من أجل عائلتها، واليت تؤثر عائلتها على نفسها. ويف  طغيان األم املضّحية 
أو  أو مقصرة  أنانية  إما  ذاتها تعترب  املهن والذاتي، وتبحث عن  اليت حتقق طموحها  األم  صورة 

مهملة لعائلتها، وال تفكر إال يف نفسها)12(.

  سعيد أبو معال/ رميا كتانة نزال، »عني على سينما املرأة الفلسطينية«، حترير: د . علياء ارصغلي، )رام اهلل: شاشات )2013. 12
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ج- طرح خمـــــــــالف

الناقدة املصرية نرمني يسر ترى أن السينما يف الوقت احلالي قد تغريت، ومل نعد جند هذا النوع من 
من  املأخوذة  األفالم  يف  اجلواد«  عبد  »السيد  منزل  يف  تدور  زالت  ما  اليت  األفالم  يف  النمطية  الصور 
آخر من  نوع  والزوجة اخلاضعة واحلبيبة اخلجولة. وظهر  الطّيبة  األم  أو  ثالثية جنيب حمفوظ، 
ازدهرت فرتة مناقشة  بأنفسهن، خاصًة عندما  املصرية أكثر إصراراً وجناحًا وفخراً  السينما  نساء 
الفنانة فاتن محامة من خالل مناقشة قضايا عمل  املرأة االجتماعية واليت تصّدرت قائمتها  قضايا 
املرأة يف فيلم »األستاذة فاطمة«1952- من إخراج فطني عبد الوهاب، ومناقشة قضايا الشرف يف فيلم 

»دعاء الكروان«1959- عن رواية طه حسني وإخراج هنري بركات.

الشخصية يف  األحوال  قوانني  تعديالت يف  ورد من  األوضاع كما  تغيري  إىل  األفالم  أدت بعض  وقد 
مصر بعد ظهور فيلم »أريد حاًل« - 1975 للمخرج سعيد مرزوق وبطولة فاتن محامة. وهو فيلم تناول 
اليت ناقشت عدة  الزوج فقط قراره، وهو أحد تلك األفالم  الذي ميلك  الطاعة والطالق  قضية بيت 
االجتماعية.  ومن  واألعراف  القضائية  القوانني  تغيرياً حقيقيًا يف  أن تصنع  قضايا كان من شأنها 
األفالم أيضا اليت ساهمت يف تعديل قوانني عاتية وظاملة، ال بد أن نذكر فيلم »عفواً أيها القانون«- 
1985 من إخراج إيناس الدغيدي الذي يثري قضية تتعلق بسماح القانون بعدم تدخل الزوجة يف حال 

عبد  حممود  على  الرصاص  فتحي  جنالء  تطلق  الفيلم  هذا  ففي  خبيانتها.  متلبسًا  زوجها  شاهدت 
ُيبيح  السجن، يف حني  15 عامًا يف  الفراش مع صديقتها، لتقضي  أن شاهدته يف  العزيز فتقتله، بعد 
القانون للزوج مقاضاة زوجته يف حال ضبطها متلّبسة خبيانته لكي تسجن، إال إذا صفح عن خيانتها 

ومسح هلا باالستمرار يف احلياة بعد طالقها منه دون حماكمة)13(.

  »سينما املرأة« أم »السينما التي تصنعها املرأة«، https://alarab.co.uk  تاريخ االسترجاع  15 أكتوبر 2018. 13
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اجلـــزء الثــاني  
املعرفــة العمليــة بكيفيــــة صنــع الفيلم 
من أجــــل تعزيز املســاواة بني اجلنسيــن 

من أجل تعزيز املساواة بني الرجل واملرأة خلف الكامريا من املهم أال تكون معرفة عملية اإلنتاج حكراً على الرجل، 
بل أن تلم املرأة بكل مراحل اإلنتاج من أجل أن تكون صانعَة قرار فيه، كما أن تكون على دراية عميقة بكيفية 

استعمال اللغة السينمائية حبيث تعرب عن النوع االجتماعي.

اإلجراءات اليت تعزز من مساواة املرأة والرجل يف صناعة األفالم: 	.1

• الوعي بقضايا املرأة: أن يكون للمخرجات الشابات تصوٌر فكري عن قضايا املرأة الفلسطينية والعربية 	
باختصار، ومن ثم احلديث عن مفهوم النوع االجتماعي وعالقته بالسينما وتطور مفهوم سينما املرأة.

• أن تعرف املخرجات الشابات املهن اخلاصة املرتبطة بالعملية السينمائية، مثل: )اإلخراج/ السيناريو، 	
املونتري، التصوير، املونتاج(. 

• أن تلم املخرجات الشابات مبراحل اإلنتاج املختلفة وما جيب أن يتم فعله يف كل مرحلة كي يصبح 	
لديها فيلم سينمائي مراٍع لقضايا النوع االجتماعي.

• أن تلم املخرجات بكيفية حتضري وصف وملخص للفيلم من أجل القدرة على تسويق فكرة أفالمهن 	
للمنتج خالل ممارسة عملية الـ »بيتشنج« لعرض مقرتحات أفالمهن جلهات إنتاجية متويلية.

• اإلنتاج 	 مبفهوم  وتعريفهن  إنتاجيًا،  متوياًل  متنح  اليت  املؤسسات  بأبرز  الشابات  املخرجات  تعريف 
التشاركي.

• اإلملام بالتسويق واإلعالم وترويج الفيلم والعروض املختلفة واملهرجانات والتعاطي مع اإلعالم. )مع 	
التأكيد أن هذه ليست مهمة املخرج أو كاتب السيناريو بالدرجة األوىل، وإمنا هي مهمات قد يقوم 

بها املخرج العتبارات مالية وإنتاجية(.
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كيفية احلصول على املعرفة العملية 	.2

تنميـــــة املعرفــــــة ذاتيـــــــا 	.1

بالتعّلم . 1 السينمائي  باالحرتاف  الراغب  يبدأ  وقد  خمتلفة،  مبراحَل  السينمائي  الفيلم  صناعة  عملية  متر 
الذاتي عرب ما يتاح على شبكة اإلنرتنت متهيداً لعملية اخنراطه يف التدريب الفعلي واالحرتايف، فاالخنراط 
بعملية القراءة واملتابعة على الشبكة العنكبوتية وغريها من املصادر يفيد كثرياً يف تنمية الوعي واملعرفة. 
وتتوفر مقاالت متخصصة، وفيديوهات تعليمية تقدم تدريباٍت يف خمتلف مراحل عملية صناعة الفيلم، 

من كتابة وتصوير ومونتاج، كما أن هناك أفالمًا تتيح التعرف والتعلم من اإلرث السينمائي العاملي.

كما تتوفر مواقع متخصصة ملدارس عاملية رائدة يف عامل صناعة األفالم تقدم على مواقعها دروسًا وورَش 
عمل مصورة تقدم باللغة اإلجنليزية، وكذلك مواقع تدريب افرتاضية على اإلنرتنت.

االرتباط بُأطر تدريبية. 2
بعد املعرفة العلمية وتعزيز فرص بناء املعرفة العلمية والعملية املتواصلة، تربز أهميُة إجياد برامج تدريبية 
متخصصة يف خمتلف صنوف العمل السينمائي، سواء كانت حول مجيع مراحل اإلنتاج السينمائي أو مرحلة 
من مراحلها، إضافة إىل االنضمام إىل ورش عمل احرتافية ترتبط ببناء األفكار وتطويرها. وهو مسار يتجاوز 
مفهوم مقاعد الدراسة أو احملاضرة األكادميية، وتعتمد على أسلوب تشارك املعرفة واالستكشاف والبحث 
والتجربة، كما تقوم به بعض املؤسسات وإن كانت قليلة يف السياق الفلسطين، ومنها مؤسسة »شاشات« 
اليت تأسست عام 2005، حيث توفر ُأطراً تدريبية ومتوياًل لرتمجة ما يتعلمه الراغب باالحرتاف السينمائي 

ضمن بيئة إنتاج احرتافية متكاملة.

مشاهدة أفالم ومناقشتها من منظور نسوي. 3
حتليل اللغات والتقنيات، إذ أن هناك عالقة وثيقة بني املضمون والشكل يف السينما:

حتليــــــل اللغــــة البصريــــــــة)14(
• الكامريا: زوايا وأبعاد التصوير، وهنا جيب االنتباه إىل َمن تتتّبعه الكامريا، هل هو الرجل أم املرأة؟ أيضًا 	

هل اللقطات القريبة تركز على وجه الرجل واليت تعرّب عن الذاتية بينما اللقطات القريبة للمرأة 
تركز على جتزئة جسدها؟ هل الرجل يف مقدمة الكادر واملرأة يف خلفيته؟ هل الكامريا تتتبع حركة 

الرجل يف الكادر، أي أن اهتمامها يرتكز على ما يفعله الرجل؟

مت تطوير هذا اجلانب من خالل دورة تدريبية مت تقدميها  خملرجات ضمن مشروع: »تعزيز املساواة بني اجلنسني في مجال صناعة األفالم من منظور النوع االجتماعي، في تشرين أول  2018. . 14
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• استعمال الظل والضوء: هل اإلضاءة القوية ترتكز على الرجل وهذا يشد النظر إليه باعتباره الشخَص 	
الرئيسي؟ 

• املالبس واأللوان – هل مت استعمال خاص أللوان املالبس يف الفيلم، وما هي هذه األلوان وداللتها؟	
• املرأة أكثر يف 	 تتواجد  أين  املرأة؟  وملنزل  الرجل  ملنزل  الفيلم  اسُتعمل يف  الديكور  أنواع  أي  الديكور: 

مواقع  الرجل يف  نرى  تقليدي وجنسي، وهل  بدور  أي حصرها  واملطبخ،  النوم  منزهلا، هل يف غرفة 
أخرى منه وأي األدوار االجتماعية اليت تعكسها كل صورة؟

حتليـــــل اللغـــة الصوتيــــــة )15(
• هل مت استعمال احلوار يف الفيلم؟ أي أن املرأة تتكلم بـ »سينك sync« ومربوطة جبسدها، بينما استعمل 	

»أم فويس أوفر« )كالم بدون رؤية الشخص، مونولوج داخلي أو تفكري( للرجل، وهذا يعرب عن الذات 
املنفصلة عن اجلسد؟ 

• هل جرى استعمال خلفية موسيقية خمتلفة ملشاهد املرأة؟ وكيف تعرّب وتساهم يف تعميق رسالة 	
الفيلم عن املرأة؟ 

• هل جرى استعمال املؤثرات الصوتية وكيف، لكل من اجلنسني؟ 	
• من 	 ذلك  بعد  التمّكن  ميكن  وبهذا  اخلمس،  بامليمات  االستعانة  العام  السينمائي  التحليل  يف  وميكن 

التحليل السينمائي اجلندري:
• مــــــا :  ما هي قصة الفيلم وَمن هو حمور القصة وحمرك أحداثها؟ ما أهمية املرأة يف القصة 	

وجدية دورها وشخصيتها؟ ما هو مبنى الفيلم؟ متى تدخل املرأة الفيلم وكم من الوقت الفيلمي 
املخصص هلا )مقدمة وسط وخامتة(؟ ماذا حتكي لنا املقّدمة عن الشخصيات الرئيسية يف الفيلم 
وَمن هم، وهل املرأة بينهم يف املقدمة؟ ما هي الذروة وكيف متّثلت؟ ما هي حبكة الفيلم وكيف، 
وَمن حلَّها، الرجل أم املرأة؟ كيف ينتهي الفيلم؟ هل بالرتكيز على أهمية دور الرجل الرئيسي 

يف الفيلم؟ ما هو نوع النهاية؟ 
• هل حياول الفيلم حتطيم أسطورٍة ما أو أية أفكار منطية حول املرأة؟ 	
• مـــــن : َمن هي شخصيات الفيلم؟ 	
• كيـــف : كيف كان دور املرأة بالفيلم؟ هل هو دوٌر منطي، ثانوي، ما مساحته من كامل الفيلم؟ 	

كيف ظهرت؟ هل فكراً وروحًا أم جسداً فقط؟
• ما الذي متثله كلُّ شخصية منها؟ هل توجد يف الفيلم شخصيات رئيسية وشخصيات ثانوية؟ إذا 	

كان اجلواب ال -ملاذا؟ ما هي شبكة العالقات بني الشخصيات؟ وكيف تتطور خالل الفيلم؟ 
• املكـــــــان: أين جتري أحداث الفيلم؟ ما داللة اختيار املكان املرتبط بكل شخصية يف الفيلم؟ 	

هل يوجد مكان حمدد للشخصيات خاصًة النساء، أم أن فضاء حترك الرجل مفتوح وفضاء حترك 
املرأة حمدد بعدة أماكن؟ 

  منوذج للعمل على فيلم قصير، عن كتاب هلجا كلر، تاريخ االسترجاع 12 نيسان 2019. 15
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• مفاهيم 	 بطرح  املختارة  الزمنية  احلقبة  عالقة  وما  القصة،  أحداث  حتدث  متى  متــــــــى: 
معينة حول دور ومكانة املرأة؟ وملاذا مت اختيار عصر من عصور التاريخ للقصة؟ وكيف يؤثر هذا 

على القيم املتعلقة باملرأة يف الفيلم؟ 
• هل يوجد زمن حمدد لألحداث؟ وملاذا؟	
• التحليل 	 على  وقدرته  الرجل  وعي  هو  هل  األحداث؟  تسلسل  يف  تسبب  الذي  ما  السبــــب:  ما 

واملعرفة أم قدرات املرأة يف الفيلم؟ َمن حيدد ذروة احلدث؟ وهل تعرب الذروة عن »انكشاف« للمرأة 
وكشف ماذا ختبئ؟ وهل من الضرورة السردية أن تكون للمرأة أسرار، أي أنها غامضة وخُتفي 
أشياء يتم كشفها يف الذروة؟ هل كان باإلمكان احليلولة دون تلك الذروة وكيف؟ يف أية نقطة 

كانت املرأة تستطيع أن تتدخل وتغري جمرى األحداث؟ )16(  

ومن األهمية يف التحليل فهم خلفية التمويل واإلنتاج ودوافعه، 
• َمن هو اجلمهور املستهدف هلذا الفيلم؟	
•  ملن ُأنتج هذا الفيلم؟ ملهرجانات دولية، أم جلمهور خارجي أم حملي؟	
• ما رسالة الفيلم للخارج أو جلمهور البلد الذي ُأنتج فيه؟ 	
• الرسالة اخلفية؟ هل موقف 	 )املكشوفة(، وما هي  الرسالة اجللّية  الفيلم؟ ما هي  ما هي رسالة 

الشخصيات  السرد ورسم  ن يف  أن هو مبطَّ أم  وأيدلوجيًا واضٌح،  اجتماعيًا وثقافيًا  الفيلم  خُمرج 
وسري األحداث؟)17( 

16. http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/B31765FE-364A-450C-8AF9-D5DEE4202584/60040/modelarabic.doc
  املصدر السابق.. 17
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اجلـــزء الثــالــث  

قبـــــل صنــــع الفيــــلم 

اإلنتاج السينمائي هو الدافع احملرك لكافة املهن السينمائية املتخصصة القائمة على تنفيذ الفيلم حتى يصبح 
قاباًل للعرض اجلماهريي، بدايًة من مرحلة دراسة اجلدوى وحتى مرحلة العرض اجلماهريي، والذي يندفع 
له  املخطط  للربنامج  األمام على مستوى كل ختصص سينمائي طبقًا  ُقدمًا إىل  السينمائي  العمل  من خالله 

مسبقًا قبل بدء التنفيذ.

مرحلة التحضري لإلنتاج: يتم فيها البدء بتدبري املستلزمات املادية من حيث:
• املوازنة ودراسة اجلدوى.	
• التعاقد مع كاتب السيناريو.	
• التعاقد مع مدير اإلنتاج.	
• التعاقد مع الطاقم الفن من املمثلني الرئيسيني، الثانويني، املهن السينمائية األخرى.	
•  التعاقد مع االستوديوهات.	
•  توفري اخلامات السينمائية.	
• مشاركة الطاقم الفن يف اختيار مناطق التصوير املناسبة.	
•  استخراج تصاريح التصوير يف املواقع اخلاصة أو العامة من اجلهات املعنية املسؤولة.	
•  متابعة إجناز املواد اخلام من )الديكور، املالبس اإلكسسوارات(.	
•  جتربة األجهزة السينمائية.	
• إعداد امليزانية النهائية.	
• مرحلة التصوير.	

خطـــــوات اإلنتــــاج
تتم عملية اإلنتاج على عدة خطوات بعد اختيار النص السينمائي املطلوب:

• مرحلة دراسة اجلدوى.	
• مرحلة إعداد امليزانية املبدئية.	
• مرحلة التحضري.	
• مرحلة التصوير.	
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• مرحلة التشطيب/املونتاج.	
• مرحلة العرض.	
• مرحلة التوزيع.	

دراســــــة اجلـــدوى 	.1

• دراسة املوقف التسويقي املرتقب من خالل دراسة ميول الناس السينمائية، وموضوع النص السينمائي، 	
والفئة املستهدفة ومدى تقبلها حملتوى الفيلم.

•  املوقف التكنولوجي حملتوى النص، حيث جيب أن تتوافر لدى اجلهة املنتجة اإلمكانيات التكنولوجية 	
الواردة يف النص، من كامريات مناسبة، وخدع  املناسبة لتصوير املشاهد  التقنيات احلديثة  ووسائل 

فنية، وفنيني متخصصني وبرامج وأجهزة خاصة، لضمان إيصال فكرة الكاتب بصريًا ومسعيًا.
• يف 	 أدوارهم  حبسب  املناسبني  املمثلني  اختيار  حيث  من  للممثلني،  احلركي  واألداء  البدنية  اللياقة 

النص، وأن يكونوا على مستوى مناسب من اللياقة البدنية واألداء.
• املوقف التمويلي من حيث التأكد من إمكانية تدبري كافة املتطلبات التمويلية من السيولة النقدية 	

الالزمة ملواجهة كل تكاليف إنتاج وتسويق الفيلم.
• إعداد امليزانية املبدئية، حيث يتوىل مدير اإلنتاج السينمائي إعداد أرقام امليزانية التقديرية املبدئية 	

من خالل عمل تفريغ مدروس للسيناريو، وهو ما ُيطلق عليه التفريغ اإلنتاجي للسيناريو، أي تفريغ 
اإلنتاجية  والعمليات  الفن  والطاقم  التصوير  ومواقع  املمثلني  حبسب  إنتاجية  ألغراض  السيناريو 

املستخَدمة.

ولكن قبل الشروع يف هذه املراحل ال بد من وجود السيناريو، وهو العمود الفقري ملا سيصبح فيلمًا.

كتــــــــابة السينــــــاريو 	.2

• تعريــــــف السينــــاريــــو 	
هو وصٌف تفصيلي تسلسلي مكتوب ألحداث الفيلم، سواًء كان فيلمًا سينمائيًا أو تلفزيونيًا، متضمنًا 

وصف املكان، والزمان، ووصف الشخصيات جسمانيًا ونفسانيًا)18(. 
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ويسمى كاتب السيناريو السيناريست، يتعاقد معه املنتج من أجل صناعة األفالم أو املسلسالت، وقد يكون 
السيناريست كاتبًا، أو شاعراً، أو خُمرجًا، أو هاويًا، أو حمرتفًا.

• مســـــات السينـــاريــــــو 	
التنسيق والتوليف والتسلسل واحرتام التعاقد الزمن والتجديد يف املضمون واألطروحة واهلدف، واإلبداع يف 

الشكل والتقنية واملنظور من أجل إثارة اجلمهور، وجذب انتباهه البصري والسمعي والذهن.

ومن العوامل اليت تتحكم بالسيناريو واحلوار : نورد التوازن والتوقيت واالقتصاد.

• خطــــــوات كتـــابـــة السينـــاريـــو	
أواًل: جيب أن تكون هناك )قصة( قبل الشروع يف السيناريو، يتم بعدها جتسيد القصة وبناء هيكلها من خالل 

كتابة السيناريو.

1.   القصــــــــــــة 
هي فٌن من فنون التعبري، يسرد الكاتب من خالهلا األحداَث والوقائع اليت جتري بني شخصيات معينة بأسلوب 
مشوِّق تتأزم فيه األحداث وتسمى العقدة، حتى تصل ذروتها ثم تتدرج يف النهاية إىل أن تصل احلل، وتكون 

إما واقعيًة أو خيالية.)أنظر كتاب »فنون الكتابة والتعبري« للدكتورة عزيزة مردين(.

عنــــــاصر  القصــــــة
• املوضوع أو الفكرة: وهو اهلدف الذي حياول الكاتب أن يعرضه يف القصة، أو هو الدرس أو العربة اليت يريد 	

منا تعلمها واستنتاجها.
• لنا 	 وتصور  والغاية،  الفكرة  حول  وتدور  منطقيًا  ترتيبًا  مرتبة  والوقائع  األفعال  جمموعة  وهو  احلدث: 

الشخصية الرئيسية يف القصة وتكشف صراعها مع الشخصيات األخرى، وتكتمل وحدة احلدث عندما 
جييب الكاتب عن األسئلة التالية: كيف؟ وأين؟ ومتى؟ وملاذا وقع احلدث؟

وهناك 3 تقنيات أو طرق لعرض احلوادث.
• النوع التقليدي الذي جتري فيه األحداث من البداية إىل النهاية.	
• الطريقة اليت تنطلق من النهاية ثم تعود إىل البداية.	
• الطريقة اليت تبدأ من املنتصف.	

• ترابطًا زمنيًا، ومعيار احلبكة اجليدة هو 	 املرتابطة  الوقائع واحلوادث  احلبكـــــــــة: وهي جمموعة من 
وحدتها، وتتضح لنا من خالل اإلجابة على األسئلة التالية:
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• ما الصراع الذي تدور حوله احلبكة؟ أهو داخلي أم خارجي؟	
• ما أهم احلوادث اليت تشكل احلبكة؟	
• هل احلوادث مرتبة على نَسق نفسي أم زمن؟	
• ما التغريات احلاصلة بني بداية احلبكة ونهايتها؟	
• هل هي مقنعة أم مفتعلة؟ وهل احلبكة متماسكة؟	
• هل ميكن شرُحها باالعتماد على عناصرها؟	

• الشخصيــــات: خيتار الكاتب شخوصه عادًة من احلياة وأحيانًا من اخليال، وحيرص على عرضها بشكل واضح 	
من خالل البعد اجلسمي واالجتماعي والنفسي والتارخيي.

• البعـــد اجلسمـــي: يتمثل يف صفات اجلسم من طول وِقَصر وبدانة وحنافة ونوع اجلنس )ذكر أو أنثى( 	
وعيوبه وميزاته وسنه.

• الُبعـــد االجتمـــاعي: يتمثل يف انتماء الشخصية إىل طبقة اجتماعية ويف نوع العمل الذي يقوم به، وثقافته 	
ونشاطه ودينه وطبيعته وهواياته.

• البعـــد النفســـي: يكون يف االستعداد والسلوك من رغبات وآمال وعزمية وفكر ومزاج الشخصية من انفعال 	
وهدوء وانطواء أو انبساط.

• الشخوص 	 الذي جتري فيه األحداث ويتحرك فيه  املوقع  أو  الطبيعي  الوسط  وهي  املكــــــان:   أو  البيئـــة 
.)location( ضمن أماكن وأوقات معينة، وهو ما ُيعرف يف األوساط الفنية مبوقع التصوير

Logline 2.     الـ
)Logline( مثل القصيدة كل كلمة هلا قيمتها. ويشري باختصار إىل :

• ماذا جيب على البطل أن يفعل )ما احلادث الذي دفع البطل لبدء رحلته؟(.	
• ما هي النشاطات اليت يقوم بها البطل؟	
• ما الشيء الفظيع الذي سيحصل للبطل إذا فشل؟ )ماذا يريد البطل املعادي؟(.	

وفيه جيب توضيح موضوع القصة بكتابة سطر إىل سطرين.
 )Logline( عن ماذا سيكون موضوع الفيلم، وملاذا سريغب الناس يف مشاهدته، كما أن )Logline( وختربنا كتابة
الناجح هو ما جيذب اهتمام القارئ أو امُلشاهد على الفور. ويعترب)Logline( )DNA( النص، فإذا تعذرت كتابته، 

فهذا يعن أن هناك خلاًل يف القصة، أو أن قصة النص فاشلة.  



38

تعزيـــــز املســــــاواة بني اجلنسيـــن
فـــي جمــــــال صنــــــاعـــة األفـــالم 
من منظــــــور النــــــوع االجتمـــاعي

دليـــــــل عملــــــــــــــــــــي
ملخِرجات ناشئات من
فلسطـيـــــــن

:)Logline( قواعــــــــد كتــــــــــــابة الـ
جيب أن حيتوي الـ )Logline( على:

• البطل أو األبطال.	
• أهدافهم.	
• البطل املعادي، قوى الشر. 	
• ال تسمى الشخصيات، بل يتم أخبارنا شيئًا عنها، مثال: مغن راب....	
• تعطى صفة ذات عمق للشخصية: مثال: مغن راب عاطل عن العمل.	
• بوضوح واختصار شديد يتم حتديد هدف البطل، مثال: مغن راب عاطل عن العمل يريد أن يصبح غنيًا 	

أو مشهوراً.
• يوصف البطل العدو أو القوى املعادية، مثال: مغن راب عاطل عن العمل يريد أن يصبح غنيًا أو مشهوراً 	

يف جمتمع ال يأبه باملوسيقى.
• جعل بطل القصة نشيطًا لدفع القصة إىل األمام.	
• من اجليد إذا مت مشل املخاطر والقنبلة املوقوتة اليت ستنفجر، مثال: أّجل الزواج بالفتاة اليت حيب، خريج 	

جامعي عاطل عن العمل مطاَلب بإجياد عمل )مصدر دخل( قبل أن يفقد حبيبته ويفقد احرتامه لذاته.
• فيما يتعلق بالنهاية، ال جيب أن تظهر، حيث جيب أن يكون الـ )Logline( جيداً مبا فيه الكفاية دون 	

كشف النهاية، ولتشويق قارئ النص لريى نهايًة مفاجئة.
• ابن 	 يستطيع  بطريقة  ُيكَتب  أن  مبعنى  صراع،  وفيه  وحمدداً  واضحًا   )Logline( الـ  يكون  أن  جيب 

الثالثة عشرة فهَمه بسهولة، أي فهم عن ماذا تدور قصة الفيلم.
• ال تسرد القصة، بل سّوقها. أخلق الرغبة عند املنتج لقراءة النص، وعند اجلمهور ملشاهدة الفيلم.	

كيـــــف تكتـــب “Logline”؟ 

البدء بالعناصر املهمة للنص:
• وصف الشخصيات الرئيسية.	
• ماذا حيدث هلم.	
• ما هي أهم حلظة أو حدث بالنص.	
• ماذا تفعل الشخصيات الرئيسية للتغلب عليها؟	
• كيف تنتهي القصة؟	
• ما هي التغريات النفسية اليت حتدث يف النهاية؟	

جيب الرتكيز على الفكرة الرئيسية يف القصة. اكتب أو قم بإعادة الكتابة، وقم حبذف بعض الكلمات غري 
الضرورية.  اقرأ ما كتبته جملموعتك لتسمع وجهة نظرهم، ثم قم بإعادة الكتابة إذا تطلب األمر ذلك.
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”Synopsis“ 3.   امللخــــــــــص

        يقوم كاتب السيناريو بكتابة امللخص )synopsis( يف صفحة إىل ثالث صفحات.
وامللخص )synopsis(: هو ما ُيعرض على املنتج ليقرر قبوله من رفضه قبل أن جيهد نفسه بقراءة السيناريو 

بالكامل، وحيتوي على مراحل، وهي:
• البداية )خمتصر عن األحداث(	
• الوسط )خمتصر عن العقدة والصراع(.	
• النهاية )خمتصر عن احلل أو االنفراج(.	

أو  إما بشكل ملخص مكتوب على ملصق،  أمام اجلمهور،  العرض  )synopsis( غالبًا يف قاعة  الـ  وُيعرض 
بشكل ُصَور منتقاة بدقة تبني مسار الفيلم حركيًا وجدليًا.

4.   احلــــــــــــــوار 

للمشهد،  البصري  احملتوى  يدعم  فاحلوار  جدًا،  مهمًا  بالكالم  يقال  ما  فيها  يصبح  حلظات  هناك  السيناريو  يف 
ويدفع باحلدث لألمام. وإذا مل تتحقق هذه األهداف، ومهما كانت جودة كتابته، فإنه يكون معِطاًل حلركة 
املنطوق لسرد القصة؟  النص  السؤال: ما ضرورة هذا  أواًل أن نطرح  الفيلم وإيقاعه. وعند كتابة احلوار جيب 
وهل يوصل الصمت الفكرة بشكل أفضل؟ فعندما يكون هناك حوار بني اثنني ليس بالضرورة أن يتكلما طوال 
الوقت. وبقدر اإلمكان جيب التفكري يف طرق مرئية للحوار غري استخدام الكالم، فإذا تقابل شخصان يف الشارع 
وقال أحدهما »أهاًل كيف حالك؟«، ليس بالضرورة على اآلخر أن يقول أوتوماتيكيًا »احلمد هلل. وكيف حالك 
أنت؟« بل لعله يتنهد فقط، أو يهز كتفيه، ومثل هذا التصرف يعطي إجابًة ال تعتمد على الكلمات، ولكنها تقول 

الكثري يف الوقت نفسه.

ثم  املتهم  تعذيب  يتضمن  املثال  سبيل  على  حتقيق  مشهد  فأي  املشهد،  إيقاعات  ينظم  الذي  هو  اجليد  واحلوار 
ثالثة.  املشهد إىل حالة أخرى، ثم إىل حالة  إيقاعية، فهو يتحول من حالة يف  له ثالث وحدات  اعرتافه، تكون 
ويساعد حتديد وحدات اإليقاع على حتديد واتساق اهلدف، وكل سطر من احلوار يدفع بهدف املشهد إىل األمام 

حتى حيقق ما يسعى إليه.

ويتطلب احلوار أيضًا األخذ يف االعتبار ما تريده كل شخصية، وكيف حتاول الوصول إىل ما تريده. فالسيناريو 
الذي يدور حول رجل يسعى بإصرار لتغيري بلدته الصغرية، ميكن أن حيتوي مشهداً يف مطعم حيكي فيه الرجل 
عن أحالمه ألحد أصدقائه، وقد يتضمن حوار هذا املشهد قفزاٍت طويلة يتحدث فيها البطل عما يتوق إليه، وميكن 
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ملثل هذا االختيار أن يقول أكثر من الالزم وأكثر مما حنتاج ملعرفته، واختياٌر آخر هو أن يظهر صامتًا أثناء طرح 
أصدقائه أسئلًة ال يستطيع تقديم إجابة عليها، واختياٌر ثالث هو أن حياول التعبري عن أحالمه وحيبطه يف ذلك 
صديُقه. وكل هذه االختيارات ميكنها أن تكشف الكثري عن البطل وعن املعوقات املوجودة يف طريقه، وميكن رسم 
صورة هلذا البطل من خالل املزج بني الطرق املختلفة يف سلسلة من املشاهد اليت تظهر فيها الشخصية وتقوم 

بأفعال وردود أفعال على اآلخرين.

5.   نصـــــــائح مهمـــــــة

• اجلنوح حنو احلوار املقتضب والبعيد عن التخيل اإلنشائي واستعمال البيان البالغي الطويل املسهب.	
• اجيابياتها 	 بكل  اليومي  الواقع  يف  نستعملها  اليت  كاللغة  واضحة  واقعية  تواصلية  لغة  استخدام 

وسلبياتها، بشكلها املتكامل أو بشكلها املتقطع أو الغامض املبَهم.
• اعتماد حوار حمدود خمَتصر مكثف قابل للتشخيص، منطوقًا أو مشخصًا حركيًا.	
• اندماج ضمن خانة الصوت الذي يشمل كل ما ُيسمع على الشاشة، بدءاً من أبسط صوت إىل املوسيقى 	

التصويرية ثم ضجيج األجواء من مطر أو أزيز حمركات، أو غريها.
• جعل احلوار طبيعيًا مسرتساًل، متقطعًا، ومقاطعًا غري خاضع للتناوب على من يتكلم، غامضًا وغري 	

مكتمل أحيانًا مبفردات مقتضبة جداً، أو بنربة قوية وذات ثقة بالنفس، وأخرى بإيقاع رتيب وحمدود.
• متاهي احلوار مع طبيعة الشخصية، وهنا سيفيدك جداً ما كتبت من األبعاد األربعة لكل شخصية، 	

ألنك ستعرف كيف تتحدث عن هذه الشخصية، فمثاًل: ال ميكن ألستاذ جامعي أن يقول لو اصطدم 
به أحد أثناء سريه يف الشارع: »فّتح يا أعمى«، أو يتلفظ بألفاظ سوقية... أو أن يقول عامل بسيط: »أنا 

أعتمد على املوضوعية يف حتليل األشياء«، فهذه اجلملة بعيدة عن شخصية العامل متامًا.
• عدم تكرار املعلومة، مثال: جمد يقول: »ليس معي نقودًا«، وتأتي حنني فتقول: »جمد ليس معه نقودًا«، 	

ويرد أبو عمر ويقول: »ليس معك نقودًا«. فاألمر اتضح، علمنا أن جمد ليس معه نقود.
• أقدر على دفع 	 السفر، ألنن ال  أقدر على  »أنا ال  الواحدة يف نفس اجلملة، مثال:  الكلمة  عدم تكرار 

النفقات«، تكرار كلمة: ال أقدر هنا غري جيد، فحاول أن جتد هلا مرادفًا، مثال: »أنا ال أقدر على السفر، 
ألنن ال أملك نقودًا«... وهكذا ميكنك كتابة حوار جيد.

مالحظـــــــــة: جيب على كاتب السيناريو أن يستخدم املوسيقى التصويرية من أجل الربط بني املشاهد، 
فأحيانًا التنقل بني املشاهد يسبب انقطاعًا للحدث لدى املشاهد، فتقوم املوسيقى التصويرية بالوصل، حبيث 

ال يشعر املشاهد باالنتقال من مشهد آلخر.
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حتتاج اآلن لتحويل كل فكرة مشهد إىل مشهد بالفعل، انظر إىل هذا النموذج لكتابة املشهد:

 
مشهـــــــــد 1

داخلي/ صالة الطعام يف منزل احلاج علي / نهارًا
وصف املشهد: خيتص بوصف املشهد مبا يشمله من مكان وزمان وشخصيات املشهد نفسه من يقومون 

بالفعل، وعليك وصف حركتهم اجلسدية والنفسية وكل ما يتعلق باحلركة والصورة واملكان.

اســم املتكلـــــم
منتصف السطر خمصص ألمساء الشخصيات اليت تتحدث

حــوار إن وجــــد ويكــــون فــــي منتصــــف الصفحــة أسفــل اسم املتكلــــــم
الشخصيات  حوار  يشمل  كما  آخر،  إىل  بلد  من  ننطقها  كما  العامية  باللهجة  يكتب  احلوار  قسم 

واملؤثرات سواء كانت موسيقية أم طبيعية أم غري ذلك... كل ما نسمع وليس شرطًا كل ما نراه.

قطـــــع
عند انتهاء املشهد نكتب كلمة قطع يف منتصف السطر، وهي إشارة إىل انتهاء املشهد

6.   املشهــــــــد 

املشهد هو وحدة درامية تغطي مساحة زمنية معينة، ومكانًا معينًا، وميكن أن يتكون من لقطة واحدة أو عدة لقطات.  
ويقسم ُكتاب السيناريو نص السيناريو إىل َمشاهد، كما يقسم الروائيون أعماهلم إىل فصول، فامَلشاهد هي الوحدات 
ومملة  مكررة،  الصورة  أصبحت  وإال  ثالث،  إىل  دقيقتني  من  أكثر  امَلشاهد  معظم  تستغرق  وال  للنص،  البنائية 

للمتــفرج )18(. د. منى الصّبان، عضو الرابطة العربية للسينمائني العرب يف اجلامعة األمريكية.

الدرامي ككل، ثم  العمل  أو  ارتباطه باملشهد وبالفيلم  الكاتب للمكان، جيب أن يراعي معامله ومدى  ويف اختيار 
حماولة استغالل املؤثرات املوجودة يف املكان بشكل فعال يف املشهد، وكذلك جيب عليه أن حياول أن يكون زمن 

املشهد مناسبًا، وأال يطول بشكل يثري امللل، أو يقصر بشكل جيعل األحداث مبهمة.

وجيب أن يؤخذ يف االعتبار عند كتابة مشهد يف السيناريو أن يسمح خليال املتفرج بأن يشارك يف أحداثه بقدر 
اإلمكان، وهو ما حيدث حني ترتك بعض األمور غامضة، وغري جماب عليها داخله، باإلضافة إىل أنه جيب على 

الكاتب أن يزرع يف املشهد الدائر بذوَر املشهد التالي، حتى يتم االحتفاظ مبتابعة واهتمام املتفرج.

18. [1] Copyright © 2001-2011 arabfilmtvschool.edu.eg,  All Rights Reserved , Dr. Mona El Sabban   -  http://www.arabfilmtvschool.edu.eg/
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 وامَلشاهد هي الوحدات اليت يتكون منها الفيلم... مثال: اليوم ُيقسم إىل ساعات، واألسبوع يقسم إىل أيام، كذلك 
الفيلم يقسم إىل َمشاهد، واملشهد يبدأ وينتهي مع تغرّي الزمان أو املكان أو االثنني معًا. مثال: حجرة حنني نكتب 
فيها جزءاً من احلكاية، هذا اجلزء هو مشهد، وينتهي مع تغريُّ املكان أو الزمان، إذا كان اجلزء الثاني يف الشارع، 
ت املكان، وانتقلت إىل مشهد آخر، وإذا كان اجلزء الثاني يف حجرة حنني بعد مرور 10 ساعات، فأنت  إذاً أنت غريَّ

ت املشهد ألنك غريت الزمان. إذاً املشهد ينتهي ويبدأ مع تغري الزمان أو املكان أو االثنني معًا. غريَّ

• املشهد األول: حجرة أمحد	
• املشهد الثاني: الشارع	
• املشهد الثالث: الشارع بعد 6 ساعات...	

سنتعرف اآلن على املشهد من حيث الرتابط بني السيناريو واحلوار وأداء املمثل.

مـا هــــــي أهــــــداف املشهـــــــــد؟ 
• اهلدف األول للمشهد هو دفع القصة إىل األمام بطريقة ما. وعمومًا، يلعب املشهد دوراً مزدوجًا، من حيث دفع 	

القصة إىل األمام، وحتقيق أهداف ثانوية يف نفس الوقت، كتطوير الشخصية، أو لغرض الفكاهة، أو نقل 
احلالة املزاجية. وجيب أن حيقق املشهد أكرب قدر ممكن من األهداف لتعميق اندماج املتفرج فيه.  وخالل 
حتقيق املشهد ألهدافه، جيب أن يكون الفعل الدرامي صادقًا وحقيقيًا، دون أي افتعال. وبتعبري آخر، جيب 
أن يتسق الفعل مع الشخصيات والعالقات يف القصة.  وميكن أن نعّرف الفعل املفتعل بأنه حيدث صدفة، أو 

يصعب تصديقه، وكثرياً ما تقع يف هذا اخلطأ امَلشاهد اليت حتّضر حلدث سيأتي متأخراً يف القصة. 

كيــــف نقــــوم ببنــــــاء املشهــــــد؟
• ميكن أن نعترب املشهد قصًة صغرية، لذا ميكن استخدام معظم القواعد اليت ُتستخدم لتصميم نص السيناريو 	

ككل لتصميم املشهد أيضًا، ويتضمن ذلك: البناء ثالثي الفصول، ووجهة النظر، ونقطة اهلجوم. فاملشهد 
ُيصمم كقصة صغرية هلا بداية، ووسط، ونهاية.  وللحصول على قوة الدفع املطلوبة لتسري القصة إىل 

األمام، ينبغي أن تكون هناك نقالت حمددة يف املشهد، وتلك هي مهمة البناء ثالثي الفصول.
وجيب عند تصميم املشهد أن يؤخذ يف االعتبار أهداف املشهد من خالل اهلدف العام للقصة ككل، وأهداف 

الشخصيات فيه، واإليقاع الذي ينتج عن تغريُّ املعطيات من مشهد آلخر.

كيـــف حنـــدد بدايـــة املشهــــــد؟
• خروج 	 أو  دخول  أو  أحداث  من  فيه  جرى  فمهما  الزمان،  أو  املكان  بتغري  ونهايته  املشهد  بداية  حتديد  يتم 

للشخصيات ال يعترب أي من ذلك عالمًة على بداية أو نهاية املشهد، ولكن مبجرد أن يتغري املكان إىل مكان 
آخر حتى لو يف الوقت نفسه، أو إذا تغري الوقت من املساء إىل الصباح، أو بعد يوم أو أسبوع أو أي فاصل زمن، 
حتى لو يف املكان نفسه، فإن ذلك يعترب بداية ملشهد جديد.  وجيب أن تأتي نقطة اهلجوم يف املشهد، اليت يأخذ 
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احلدث مساره عندها، متأخرًة بقدر اإلمكان، وذلك للمحافظة على تطور القصة إىل األمام.  وقد يكون على 
املتفرج أن يستنتج بعض االستنتاجات السريعة نتيجة لذلك التأخر، وهذا قد يكون مفيداً أيضًا على مستوى 

مشاركة املتفرج يف املشهد وارتباطه به.

 كيـــــف حندد نهـــــاية املشهـــــد؟
• املتفرج.  	 انتباه  فقد  إىل  يؤدي  قد  هنا  تأخري  وأي  له،  احملددة  ألهدافه  حتقيقه  فور  املشهد  ينتهي  أن  جيب 

وكيفية إنهاء املشهد يف غاية األهمية، حيث إنها حتّضر املتفرج للمشهد التالي. وجيب أن ينتهي املشهد وقد 
انتباه املتفرج  ُحلت بعض القضايا، ولكن بقيت قضايا أخرى دون حل، وتلك األخرية هي اليت حتافظ على 

وتطلُّعه إىل احلل.

التحـــــول يف ميـــــزان القـــــوى 
• يف 	 اخلصم  وهي  املهمة،  الشخصيات  وإحدى  البطل  بني  القوى  موازين  يف  حتوُّل  املؤثرة  املشاهد  يف  حيدث 

الغالب، وقد يكون هذا التحول إجيابيًا أو سلبيًا، أي إما يف صاحل البطل أو يف صاحل الشرير، وأحيانًا يكون ذلك 
طريقة جيدة خللق مشهد ديناميكي.

التبـــــادل بني املَشـــــاهـــــد 
• عادًة ما يفضل املتفرج امَلشاهد اليت بها حركة عالية، ولكن ال ميكن أن حتتوي كل املشاهد على ذلك املستوى 	

من الطاقة، فكثري من املشاهد هلا مستوى مستقر من الفعل احلركي والدرامي، ومن املفرتض أن تكون لتلك 
امَلشاهد املستقرة قدرٌة كافية على جذب اهتمام املتفرج. وإذا ما تتابعت مشاهد كثرية منخفضة احلركة، 
فيمكن أن تسري سرعة القصة ببطء بالغ، ويفضل يف هذه احلالة، أن حيدث تبادل ما بني املشاهد ذات الطاقة 
العالية، وتلك األقل طاقة.  وجيب أن يتم التأكد أواًل من أن امَلشاهد ذات الطاقة املنخفضة فيها حركة 
قليلة بالفعل، وليست جمرد مشاهد مملة ميكن االستغناء عنها، أما امَلشاهد اململة اليت ال تقدم جديداً إىل 

القصة فيجب االستغناء عنها دون تردد.
 

الفصـــــول واملشـــــاهد الثـــــانويـــــة
• واملقصود 	 للمشهد.  طويلة  حركة  لتطوير  اجليدة  الطرق  من  الثانوية  واملشاهد  الفصول  استخدام  يعترب 

 The »بالفصول جمموعة من امَلشاهد اليت تربط فيما بينها عالقة. فعلى سبيل املثال، يف فيلم »صائد الغزالن
Deer Hunter، يتكون حفل الزفاف الطويل من عدة مشاهد تغطي شخصيات خمتلفة وأجزاء خمتلفة من 
احلركة، منها مشهد البار، ومشهد الرقص، ومشهد تبادل األخناب، وسباق السكارى، أما املشهد الثانوي فهو 
جزء من مشهد طويل. وترجع جذور ذلك األسلوب إىل شكسبري، حيث يبدأ املشهد مبجموعة من الشخصيات، 
ثم تبدأ كل شخصية يف املغادرة، ويبدأ املشهد الثانوي بالشخصيات الباقية، وميكن أن ُيستخدم ذلك التكنيك 

أيضًا بالعكس)19(. عبد اهلل العربي، دروس يف كتابة السيناريو واحلوار. 

http://academiearabie.blogspot.com/2012/04/blog-post_17.html  عبد اهلل العربي، دروس في كتابة السيناريو واحلوار. 19
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وال يقوم الكاتب بتحديد الفصول أو املشاهد الثانوية يف نص السيناريو، ولكن املتفرج يشعر بها خالل سرد القصة، 
وتكمن قيمتها احلقيقية يف املساعدة على استيعاب وتطوير تدفق احلركة ملدة طويلة يف املشهد. 

7.   أخطـــــاء شــــــــائعة: 

• كتابة السيناريو بأسلوب أدبي، إذ على الكاتب أن يكتب ما سريى امُلشاهد وما سيسمع من األصوات.	
• حدث 	 خالل  من  تقدمه  بل  الكريم(،  حممد  )يأتي  تكتب  فال  أفعاهلا،  خالل  من  الشخصيات  تقديم 

يعرض كرمه أو من خالل اإلخبار عنه عرب حوار الشخصيات األخرى.
• جتنب وصف املشاعر، بل جيب إظهارها من خالل موقف أو مشهد، فال تكتب )شعرت أسيل يف قرارة 	

نفسها باحلزن(، إذ جيب تقدميها يف موقف ُيربز حزنها.
• استخدام األسلوب التعبريي عن حالة نفسية أو شعور بالغضب، ميكن إظهار ذلك كأن يضرب مؤدي 	

الدور احلائط بقبضة يده مثاًل للتعبري عن الغضب.
• تذكر أن الفعل يف السيناريو )وبالتالي املسلسل( هو فعل حاضر جيري اآلن، فال تكتب )كانت هديل 	

تأكل التفاحة(، بل تكتب )تتناول هديل تفاحة وتبدأ بأكلها(.
• عدم استخدام األلفاظ التجريدية من نوع: الفخر، الشوق، الكرامة...إخل، بل تقدميها من خالل أفعال 	

وتعبريات الشخصيات.

7.   نصــــــائح وإرشــــــــــادات: 

• اجعل املشاهد األوىل من السيناريو قويًة جداً كي جتذب من يقرأ ويكمل القراءة.	
• الفكرة، مثااًل: لقطة 	 إذا كانت ضرورة قصوى ختدم  الكامريا، إال  السيناريست حبركة  ال يتدخل 

بعيدة أو قريبة لشيء ما.
• كل ما ُيكتب من مشاهد أو حوار جيب أن خيدم الفكرة.	
• اجعل كل شيء مقنعًا للُمشاهد، واسأل نفسك هل ما كتبُته مقنٌع أم ال؟	
• على كل صفحة من السيناريو أن تساوي تقريبًا دقيقة واحدة على الشاشة.	
•  ال يقاس الفيلم بامَلشاهد، بل بالوقت أو الصفحات.	
• يكون الرتقيم منفصاًل لكل مشهد. 	
• تكون للفيلم بداية وعقدة وحل، ولكن ال ُيشرتط أن يأخذ كل واحد من هذه األجزاء ثلث الوقت.	
• يكون حجم اخلط يف السيناريو عادة إما 12 أو 14.	
• كل تغيري يف املكان هو مشهد جديد.	
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• جيب أال تذكر كلمة كامريا يف السيناريو، إال للضرورة ألن هذا من اختصاص املخرج.	
• يتكون املشهد من عدة لقطات، واللقطة جزء من مشهد كامل.	
• جيب أن تكتب كلمة »قطع« بعد انتهاء كل مشهد.	
• ال يكتب يف املشهد الصامت حوار، فقط ُيكتب السيناريو.	
•  جيب حتديد اسم واحد فقط لكل شخصية ال يتغري يف كل املشاهد.	
•  إذا كان احلوار واحلدث يف مكانني خمتلفني ويف نفس الوقت نبدأ بأحد املشهدين، وعند االنتقال إىل 	

املشهد الثاني نكتب »قطع وانتقال إىل« وعند العودة إىل املشهد األول نكتب »قطع وعودة إىل«.
• تستخدم كلمة »insert« بشكل رئيسي عندما تصور الكامريا صورة فوتوغرافية ثابتة. مثال: نكتب 	

»insert« لصورة »زوجة البطل وهي ترتدي ثوبًا أمحر وعلى وجهها ابتسامٌة رقيقة«.
• يكفي، خبصوص احلركة السريعة يكفي أن نكتب يف السيناريو »لقطة باحلركة السريعة لشارع 	

فيه سيارات كثرية ».
•  يكفي أن نذكر أن الشخص يلثغ يف حرف حمدد وال نكتب الكلمات مع اللثغة.	
•  يف حال كتابة جزء من السيناريو أو احلوار بلغة أخرى، إما أن نكتب احلوار باللغة األخرى »اإلجنليزية 	

مثاًل« أو نكتبها باللغة العربية ونكتب حتت اسم الشخصية وقبل احلوار »باللغة اإلجنليزية«.
•  كلمة »title« ُتكتب عند وجود نص مطبوع مثل الكلمات اليت تظهر حينما نريد أن نشري إىل مرور 	

الوقت مثل »وبعد سنتني« أو اإلشارة إىل املكان مثل »مبنى وزارة الثقافة«.
•  املونولوج هي احلالة اليت يتكلم بها الشخص وحده، وعندما يتحدث داخله، فإن هذه التقنية تسمى 	

نكتب  احلوار  جهة  ويف  داخلي«  مونولوج  يف  »ويتكلم  نكتب  السيناريو  جهة  يف  الداخلي«.   »املونولوج 
»فويش اوفر لوليد« ثم نكتب الكالم الذي يقوله يف داخله.

• التالي وتكتب »تاجت بعد 	 التاجة قبل عنوان املشهد   إذا كان عبور املشهد إىل السواد »بالك« فتكتب 
مرور 6 سنوات« ثم تكتب ظهور تدرجيي. 

• يعد املشهد لـ )فالش باك( مشهدا عاديا يرقم ضمن تسلسل املشاهد العادية.	
• عند الذهاب إىل مشهد )فالش باك( والعودة إىل املشهد السابق، نكتب العودة إىل مشهد 1 وليس مشهد 	

3 ألنه مل يتغري شيء.

طـــــرق كتــــابة مشــــاهد التلفــــــــون:

• أن يكون كل من الشخصيتني يف مشهد مستقل وتنتقل بينهما.	
•  أن تقسم الشاشة نصفني ويظهر االثنان بشاشة مقسمة.	
•  ميكن أن يظهر أحد الشخصيات واآلخر نسمع صوته من خالل السماعة.	
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اجلـــزء الرابــــع  

مراحــــــل اإلنتـــــاج 

حيتاج الفيلم إىل العديد من األدوات للتنفيذ، كما حيتاج إىل طاقم متكامل إلجناز العمل، إضافًة إىل أنه جيب تقاسم 
اإلنتاج«،  قبل  »ما  وهي:  متتالية،  مراحل  بثالث  العملية  هذه  ومتر  الفيلم،  إنتاج  عملية  يف  مكانه  حسب  كٌل  األدوار 

»اإلنتاج« و«ما بعد اإلنتاج«.

»Preproduction«  1. مرحلـــــة ما قبـــل اإلنتــــــاج

وفيها يتم العمل على تطوير الفكرة حبيث تكون قوية وذات رسالة ومضمون قويني ومتميزين، ويتم يف هذه املرحلة:

Script Breakdown 1 تقسيــــم السينــــاريو
حُتسب أيام تصوير الفيلم بناًء على عدد الصفحات اليت سوف يتم تصويرها كل يوم، فمثاًل، يف اليوم 14 سيتم االنتهاء 
أمساء  تتضمن  السيناريو،  مشاهد  من  مشهد  لكل  قائمة  بإعداد  األول  املخرج  مساعد  ويقوم  صفحات،   5 تصوير  من 
املمثلني، والكومبارس، واإلكسسوار، واملواقع، كما يشار إىل ما إذا كان املشهد داخليًا أو خارجيًا، لياًل أو نهاراً.  وهذه 
املعلومات تساعد يف تقرير ميزانية الفيلم، وجدولة مواعيد التصوير. ترسل هذه القوائم إىل األقسام املختلفة ملعرفة 
متطلبات املالبس، والشعر، واملاكياج، واإلكسسوار، ومواقع التصوير، حتى تكون كل العناصر متواجدة أثناء التصوير 

على أساس هذا التقسيم.

Budgeting 2 تقديـــر امليزانيــــــة
يغطي تقدير امليزانية تكلفة الفيلم بالكامل، ويقوم مدير اإلنتاج حبساب كل من التكاليف املرتفعة اليت تتخطى احلدود 
املخرجني،  أجور  هي  املرتفعة  التكاليف  تكون  وعادًة    .”below-the-line« العادية  والتكاليف   ،»above-the-line“
واملمثلني الرئيسيني، وبعض مديري التصوير، وبعض املونترييني. وعند االنتهاء من تقطيع السيناريو، ميكن استعراض 

كل مشهد، ووضع املالحظات حول العناصر املطلوبة، كما ُيتخذ قرار حول نوع طاقم التصوير املطلوب، وهكذا.
على  واإلضاءة،  الكامريا  تكاليف  جمموعة  مثل  جمموعات،  عدة  إىل  تقسيمها  على  بناًء  اإلمجالية  التكاليف  وحُتسب 
أساس اإلجيار األسبوعي أو على أساس أجر القيام بكل عملية منفصلة.  كما حُتسب جمموعة أجور طاقم العمال على 
أساس األجر بالساعة أو باليوم، مع حساب ساعات العمل اإلضافية.  وتقسم امليزانية إىل ثالثة أقسام ختص مراحل 

العمل الثالث: مرحلة اإلنتاج، مرحلة التصوير ومرحلة املونتاج.
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Scheduling  3 جدولــــة مواعيــــد التصويــــر
حتدد  الفيلم.  جبدولة  ويقوم  املقسم،  السيناريو  أوراق  يأخذ  حيث  للمخرج،  األول  املساعد  أيضًا،  اخلطوة  بهذه  ويقوم 
اجلدولة على أساس الوقت املتاح لدى املمثل الرئيسي. فإذا كان للفيلم عدد من املمثلني مرتفعي األجر، فإن تصويرهم 

ينبغي أن يكون متقاربًا بقدر اإلمكان لتجنب أية مصاريف إضافية.

أثناء  اعتباره  املخرج يف  نهاراً.  ويضع مساعد  أو  لياًل  أو خارجي؛ وزمنه:  امَلشهد: داخلي  نوع  املواقع على  اختيار  ويعتمد 
جدولة املواعيد، خططًا بديلة يف حالة تغريُّ اجلو أو تغيُّب أحد املمثلني الرئيسيني بسبب مرض أو غريه. ومهما كانت 
الصعوبات اليت ميكن أن تقابل التنفيذ، فإن اجلدول ينبغي أن يستمر، فأي تأخري أو أيام ضائعة سوف تكلف اإلنتاج مبالَغ 

كبرية.

Casting  4 اختيــــار املمثليــــن
 يقوم املخرج باختيار املمثلني الرئيسيني للفيلم، ثم يقرر أوصاف الشخصيات اليت يرغب فيها لألدوار األخرى: الطراز، 
الشكل، والسن... وعندها يقوم مساعد املخرج باستدعاء املمثلني واملمثالت، ويطلب من كل منهم صورة وملخصًا للسرية 
العام  الوصف  يناسبون  أنهم  يرى  الذين  املمثلني  املخرج  مع  خيتار  وعندما  بياناته.  قاعدة  متثل  وثائق  وهي  الذاتية، 
املطلوب، فإنهم ُيستدَعْون لعمل اختبار تصوير، حيث يتم تصويرهم عادة بالفيديو. وبعد االنتهاء من االختيار النهائي، 

ميكن عمل اختبارات حقيقية على الفيلم نفسه. 

»Preproduction«  :فريــــق مرحلــــة مــــا قبــــل اإلنتــــاج

The Screenwriter 1 كــــاتب السينــــاريــــو
كاتب السيناريو هو الذي يعمل على النص، وأحيانًا يكون هو نفسه مؤلفه، وعمله هو وضع الكلمات على الورق ورسم 
الكلمات  برنامج  السيناريو  كاتب  يستخدم  ما  وغالبًا  القصصي.  البناء  حتديد  وكذلك  بوضوح  وتطورها  الشخصية 
“word processor” يف الكتابة، حيث يساعده على تغيري النص يف أي وقت، وميكنه من حفظ مسودات عديدة من 
السيناريو ومراجعتها يف أي وقت. واملنتج الرئيسي لعملية صناعة الفيلم، هو هذه الصفحات املطبوعة اليت سوف ُتنسخ 

وتوزع على األقسام املختلفة.

Set Decorator 2 مهنــــدس الديكــــــــور
مهندس الديكور هو املسؤول عن تصميم ديكورات الفيلم، كما هو مبني يف السيناريو، أي أنه املسؤول عن تصميم املناظر 
اليت سيتم التصوير فيها، وعن نوع العناصر البنائية املستخدمة خللق وبناء هذه املناظر، وهو يعمل حتت إشراف املخرج 
وبالتعاون مع مدير التصوير للتأكد من أن أجزاء املناظر اليت ينفذها مطلوبة وسوف تستخدم، وذلك بناء على خطط 

حدود احلركة اليت يضعها املخرج لكل ممثل، وبناء على معرفة أجزاء املنظر اليت ستكون مضاءًة ويتم تصويرها.



48

تعزيـــــز املســــــاواة بني اجلنسيـــن
فـــي جمــــــال صنــــــاعـــة األفـــالم 
من منظــــــور النــــــوع االجتمـــاعي

دليـــــــل عملــــــــــــــــــــي
ملخِرجات ناشئات من
فلسطـيـــــــن

Property Master 3 منســـــق اإلكسســــوار
منسق اإلكسسوار هو املسؤول عن أية إكسسوارات يستخدمها املمثلون، وهو يعمل بالتعاون مع مهندس الديكور وحتت 
إشراف املخرج. وعليه أن يقوم بفحص مشاهد السيناريو واختيار اإلكسسوارات املطلوبة لكل مشهد، وإعداد ميزانية 
هلا، وأخرياً حتضريها، واحملافظة عليها طوال فرتة التصوير، وهو مسؤول عن تسليمها لكل ممثل، وهو املسؤول أيضًا عن 
املظهر البصري للفيلم من خالل استخدام األثاث، والسجاد، واملفروشات، وخمتلف القطع الفنية اليت ميكن أن تكون 
لدى الشخصية.  وكل هذه العناصر تساعد يف تشكيل جوانب الشخصية، وختلق خلفية معلوماتية قد حتتاج إىل الكثري 
من الوقت يف روايتها بالكلمات أو املواقف. فمثاًل، حركة بان “pan” بالكامريا متر عرب جمموعة من التذكارات: صور 

لفريق الكرة باملدرسة الثانوية، وجوائز وكؤوس رياضية، َتنقل إىل املتفرج حلظيًا أنه أمام شخصية بطل رياضي.

ومن املهم التمييز بني العناصر اليت تعترب ضمن املنظر ألنها تنتمي إىل املنظر، والعناصر اليت تعترب إكسسواراً ألنها 
تنتمي إىل املمثل. فالعناصر املذكورة للبطل الرياضي هي من عناصر املنظر، فإذا أمسك أحد املمثلني كأسًا من ضمن 

التذكارات وقذف به إىل اجلدار، أصبح هذا الكأُس ضمن اإلكسسوار.

Costume Designer 4 مصمـــــــم املالبـــــــــس
مصمم املالبس هو املسؤول عن تصميم مالبس املمثلني وعن إجراء حبث حول نوع املالبس وما يتصل بها من إكسسوار 
لتحديد  اإلكسسوار  ومنسق  الديكور  مهندس  مع  وبالتعاون  املخرج  إشراف  حتت  ويعمل  واجملوهرات،  القفازات  مثل 
األزياء واإلكسسوارات اليت تتناسب مع الفرتة التارخيية اليت يدور حوهلا الفيلم. فليس هناك ما يضايق املتفرج أكثر 
من أن يذهب إىل السينما، ليجد موضة أو نوعًا من اإلكسسوار مل يكن مستخدمًا يف وقت الفيلم. ورغم أن املتفرج رمبا 
ال يكون على دراية بطبيعة اخلطأ بالضبط، إال أن الرسالة البصرية سوف تضطرب، وتسبب التساؤل عن مدى صدق 
ما يراه.  ويستخدم مصمم األزياء الكتالوجات، واألفالم القدمية، وأشرطة األخبار القدمية ليبحث عن منظر وملمس 
األزياء واإلكسسوارات، كما يشرف على صناعة كل األزياء، وعلى ضمان مالءمتها للممثل أو املمثلة، كما يشرف 

على تأجري ما قد يكون مطلوبًا تأجريه طوال فرتة التصوير.

Makeup Artist 5 املاكييــــــــــر
املخرج  إشراف  حتت  يعمل  وهو  والكومبارس،  الرئيسيني  للممثلني  املاكياج  وتصميم  حبث  عن  املسؤول  هو  املاكيري 
وبالتعاون مع مصمم املالبس ليكون املاكياج متناسبًا معها. واعتماداً على نوع املاكياج املطلوب للشخصية، جيري البحث 
واملاكياج  واألزياء  فاملمثل يستخدم اإلكسسوارات  والناس يف فرتة زمنية معينة،  املمثلني  التام بني  التشابه  لتحقيق 
ليتمكن من تقمص دوره ومتثيله بصدق، وأي تغري عما يتوقعه املتفرج سوف يؤدي إىل إدراك أن هناك خطأ يف العمل 
املقدم.  ويعمل املاكيري أيضًا بالتعاون مع مدير التصوير لتقرير املتطلبات التصويرية بالنسبة للماكياج، كما يقوم 
أيضًا بإعداد جدول باملاكياج، ويتعاون مع العاملني معه من املساعدين ومع الكوافري، الذي جيب أن يبحث أيضًا الطرز 
ُيعنى  أن  عليه  يكون  ورمبا  شخصية،  وكل  مشهد  كل  إىل  بالنسبة  التارخيية  الفرتة  يف  الشعر  لتسرحيات  املناسبة 

بالشعر املستعار واحملافظة على تسرحيات الشعر بني اللقطات.
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Storyboard Illustrator 6 رســــام السينـــــاريو
يستعمل كثري من املخرجني رسومًا معقدة للسيناريو لعمل خطة بصرية لكيفية تغطية مشهد من املشاهد، وهو ما 
يطلق عليه السيناريو املرسوم، حيث يقوم رسام السيناريو وبالتعاون مع املخرج برسم تصور بصري تفصيلي للمشهد 
بكامله كما خطط له املخرج. ويف هذه الرسوم تظهر تفاصيل معقدة ودقيقة لوضع الكامريا، والعدسات، واحلركة، 
واليت من املمكن أن تساعد جداً يف مرحليت التصوير واملونتاج.  وهناك أمثلة كثرية قام فيها املخرج باستخدام سيناريو 
مرسوم على مستوى شديد الدقة والتفاصيل مَلشاهد معينة يف الفيلم. ومن أشهر املخرجني الذين استخدموا السيناريو 
املرسوم هو ألفريد هتشكوك، وهناك كتب عديدة حول هذا الفنان ُتظهر كيف كان يستخدم السيناريو املرسوم يف 
 North by Northwest, املشاهد الشهرية جداً من أفالمه، مثل مشهد طائرة رش احملاصيل وهي تطارد البطل يف 
1959، ومشهد احلمام يف Psycho, 1960.  ويف السينما العربية كان شادي عبد السالم من أشهر من استخدموا السيناريو 

املرسوم، خاصًة يف فيلمه الروائي الشهري املومياء.

ولكي يتم إبداع رسوم السيناريو التفصيلية، فإن الرسام ال بد أن يكون على معرفة تامة وتفصيلية بأوصاف اللقطة، 
والتتابع، وزوايا الكامريا. وهو يعمل بالتعاون مع املخرج لكي يتوصال إىل الفكرة، وحركة الكامريا، أو الزوايا املختلفة 
للكامريا اليت سوف تستخدم للمشهد قبل تصويره.  وميكن أن يقدم السيناريو املرسوم فكرًة عن سرعة املشهد، وإشارة 
للمونتاج املطلوب، وأحيانًا، يستعمل مدير اإلنتاج السيناريو املرسوم لتقطيع السيناريو، وقد يستخدمه مدير التصوير 

لعمل تقسيمات أخرى للقطات، وإعداد اإلضاءة، وزوايا الكامريا.

وعندما تكون املؤثرات البصرية واخلاصة مطلوبة للمشهد، يصبح السيناريو املرسوم ضرورًة ال مناَص منه بالنسبة إىل 
األقسام اليت ستنفذ هذه املؤثرات، فالتخطيط الدقيق لكيفية استخدام العناصر واملؤثرات البصرية يف الشكل النهائي 
للْقطة بعد التجميع يبدأ برسوم تفصيلية للسيناريو. ودون املعرفة الدقيقة ملا جيب أن تكون عليه مكونات احلركة 
احلية للقطات املركبة، ودون فهم العالقة بني هذه العناصر ولقطة املؤثر البصري، ميكن أن يضيع الكثري من الوقت 

واملال يف إصالح ما كان ميكن حتقيقه بسهولة أثناء مرحلة التصوير.

»Production«  2. مرحلـــــة اإلنتــــــاج

تتم مرحلة التنفيذ بتحضري جداول التصوير والتأكد من أن الطواقم على علم بها، وعقد اجتماع إنتاج ملناقشتها. وعند 
بدء العمل ُيعقد اجتماع لكل الفريق العامل ليحدد احتياجات كل شخص ومهام عمله، كاملصور وفن الصوت، ومساعد 

اإلنتاج، كما حيدد مكان وساعة االنطالق واملكان الذي سيبدأ منه التصوير.

املناسبة لتصوير األفالم، وخالل تصوير املشاهد جيب األخذ  الكامريات  امَلشاهد املختلفة باستخدام  البدء بتصوير  يتم 
باالعتبار إضاءة املكان واأللوان وإعدادات الكامريات من حيث »الفوكس« و«االيرس« و«الوايت بلنس« و«الفالتر«...إخل. من 

أجل احلصول على مادة فيلمية ممتازة.
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وهنا يأتي دور املخرج/ة يف حتديد أحجام اللقطات وزوايا التصوير وحركات الكامريا، حبيث يكون هناك معنى ورسالة 
لكل مشهد، باإلضافة إىل أدوات الصوت املناسبة للمشاهد للحصول على جودة صوت ممتازة.  ويف هذه املرحلة جيب 

االنتباه إىل جمموعة من األمور، ومنها:

• إدارة الطواقم: وهي مسؤولية ملقاة بالدرجة األوىل على امُلخرج/ة.  ومن أجل إدارة الطاقم بشك احرتايف فإنه يندرج 	
حتت مسؤولية املخرج/ة كٌل من:

• استعداد 	 أي  الكامريا،  أمام  هم  من  متابعة  ومهمته/ا  املخرج/ة  قبل  من  اختياره/ا  يتم  املخرج/ة:  مساعد/ة 
املمثلني للمشاهد، وهنا قد يوجد طاقم بأكمله ملتابعة أزيائهم واكسسواراتهم وشعرهم من أجل متابعة 

الراكور.
• التصوير، 	 »فريق  الكامريا  خلف  الطاقم  على  لإلشراف  اإلنتاج  شركة  من  اختياره/ا  يتم  اإلنتاج:  مدير/ة 

الصوت، اإلضاءة، الديكور، اللوجستيات« مع متابعة األمور باستمرار مع املخرج وشركة اإلنتاج.

»Post production«  3. مرحلـــــة ما بعد اإلنتــــــاج

وتضم املونتاج األولي إىل النهائي، فبعد نظر املخرجة على املادة املصورة للفيلم تبدأ برتتيب املشاهد بناء على السيناريو، 
وهذا ما يعرف باملونتاج األولي لريسل إىل املنِتج ألخذ املوافقة واملالحظات عليه ليتم إجراء التعديالت باملونتاج الثاني. 
حوار،  من  الصوت  تراكات«  و«مكساج  و«الترت«  الرتمجة  له  توضع  ثم  ُوجدت،  إن  املوسيقى،  توضع  املوافقة  أخذ  وبعد 

ومؤثرات وموسيقى، وضبط األلوان. 

وتعد هذه املرحلة )املونتاج( رئيسية، حيث يتم جتميع املشاهد اليت مت تصويرها وحذف املشاهد غري الفعالة أو اليت تؤثر 
املونتاج  الفيلم، وغالبًا ما يتم  الفيلم، ثم عمل بنية للفيلم تشمل خيطًا سرديًا يتماشى مع أحداث وإيقاع  على أحداث 

)السرد البصري لألحداث( وفق جمموعة من أساليب السرد ومنها:
• السرد الدائري: الذي تتوافق فيه نقطة بداية الفيلم مع نقطة النهاية.	
• السرد اللوليب: نعود بالفيلم عرب املونتاج إىل نفس املكان الذي انطلقنا منه بوعي ومعرفة وبتطور أكرب يف 	

الشخصيات.
• السرد الزمن: أي أن يكون املونتاج وفق تسلسل وتتابع األحداث يف وقت حدوثها.	
• السرد العكسي: أي نعرف النهاية وبعد ذلك نرى األحداث اليت أدت إىل تلك النهاية.	
• السرد املركب: وهنا يكون القطع مستمراً بني احلاضر واملاضي لفهم كيف تطورت األحداث.	

ويكون املونتاج بكل مراحله هو املرحلة النهائية اليت يتم من خالهلا تهيئة وتنظيم وحتويل عدة مشاهد متفرقة 
إىل فيلم كامل.
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»Postproduction«  :فريــــق مرحلــــة مــــا بعد اإلنتــــاج

Editor 1 املونتيـــــــــــر
اليت  الكافية، واالحتياطية  اللقطات  النهائي للفيلم، ويتوقف ذلك على مدى توفر  الشكل  بناء  املسؤول عن  املونتري هو 
قام املخرج بتصويرها.  ويعتمد مدى إبداع املونتري على مدى تفاهمه مع املخرج، فأحيانًا يرتك املخرج احلرية للمونتري 
يف بناء املشهد خالل مرحلة املونتاج، يف حني أن هناك خُمرجًا آخر يفضل متابعة عملية املونتاج من بدايتها إىل آخرها.  

وبالتعاون مع املخرج يبدأ املونتري، يف خلق وجتميع القصة لقطة لقطة.

واملونتاج هو عملية اختيار اللقطات واملشاهد، ومعرفة ما سوف ُيعرض من كل لقطة قبل االنتقال إىل اللقطة التالية، 
والسيطرة على السرعة، واإليقاع، والتدفق يف أحداث الفيلم بناء على ذلك، ورغم أنه ال يزال هناك عدد من العاملني 
املوهوبني الذين يعملون يف الفيلم، إال أن املونتاج هو أول مرحلة يتم فيها جتميع العناصر املتفرقة معًا، وعندها يبدأ يف 

إعطاء اإلحساس بأنه »فيلم«.

أثناء مرحلة املونتاج، يظل التداخل املستمر واالتصال بني املخرج ومدير التصوير واملونتري الذي قد جيد أن هناك ضرورة 
لتصوير بضع لقطات أخرى حتى ميكن تركيب مشهد من املشاهد بشكل أفضل. وهنا قد يسرع املخرج بتصوير اللقطات 
املطلوبة قبل أن يرتك موقع التصوير.  وقد يعمل املونتري مع مساعد أو أكثر ليقوموا برتتيب اللقطات ومعرفة مكان كل 
منها، وترتيب كل ذلك لكي يسهل على املونتري الدخول إىل أي من هذه العناصر عند احلاجة، وميكن عمل عرض للمشاهد 
اليت مت مونتاجها، وقد يطلب املخرج من املونتري تغيريات أخرى. وتستمر هذه العملية الدائرة بني املخرج واملونتري حتى 

.»The Final Cut« تكتمل األشرطة النهائية، وينتهي املونتري من مونتاج النسخة النهائية واليت يطلق عليها

Visual Effects Producer 2 مســـــؤول املؤثــــرات البصريــــة
يشرف مسؤول املؤثرات البصرية بالتعاون مع املخرج ومدير التصوير على وضع خطة للمؤثرات البصرية يف الفيلم 
ككل، فيتم كتابة ملحوظة على كل مشهد حيتاج إىل مؤثر بصري، ووصفه وصفًا كاماًل بقدر اإلمكان.  وميكن 
أن تكون املؤثرات ضروريًة وأساسية يف مشاهد مثل شخص يتعلق حبافة شديدة االحندار جلبل شاهق االرتفاع وعلى 
وشك السقوط، وهذا املؤثر ميكن احلصول عليه بتصوير العنصرين كاًل على حدة. فيتم أواًل تصوير املمثل على خلفية 
زرقاء وهو يؤدي احلركات اليت يطلبها منه املخرج، ثم يصور العنصر الثاني: اجلرف الشاهق، بدون املمثل، ثم يتم فصل 
اللون األزرق من حول املمثل، وتركيب صورته على اخللفية اجلديدة، أال وهو اجلرف الشاهق. وعندما يتم التخطيط 
اجليد والتنفيذ الدقيق لكل من العنصرين، فإن املتفرجني سوف يقتنعون بأن بطلهم املفضل معلق على حافة اجلبل 

وعلى وشك السقوط فعاًل.

Sound Mixer 3 مـــــازج الصــــــوت
يعمل مهندس الصوت بالتعاون مع كل من املخرج واملونتري، وال بد أن يكونوا قادرين مجيعًا على ترمجة الوصف البصري 
إىل مدرك صوتي.  وتتضمن مسؤوليات مهندس الصوت القائم بهذه العملية: مزج احلوار، واملوسيقى، واملؤثرات الصوتية، 
وخلق اجلو املناسب، مثل إضافة صدى، أو تكرار الكلمة لتوفري إحساس جديد باملشهد.  ويستخدم يف هذه املرحلة عدد 
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واسع التنوع من املعدات. وبشكل عام، فإن عملية أخذ األصوات وتغيريها بطريقة ما، ُتعرف باسم عملية »حتسني الصوت 
مزدمحة  غرفة  يف  املمثل  فصوت   .’DRY‘ “Sweetening« وذلك ألنه قبل هذه املرحلة، مت تسجيل كل عناصر الصوت 
املكان،  املمثل ميكن تسجيله بدون مؤثرات  أن صوت  فارغ، ورغم  الصوت يف خمزن  مثاًل سوف خيتلف متامًا عن نفس 
فإن مهندس الصوت سوف يضيف املؤثر املناسب للصوت احمليط.  والواقع أنه ال يوجد ما يضايق املتفرج أكثر من أن يرى 
إقناعًا أن يبدو أحد  الوضوح، فاألكثر  املستوى من  التليفون ويسمع الصوتني بنفس  آَخر يف  صورة لشخص يتكلم مع 

الصوتني قادمًا عرب خط تليفوني، يبدو أقل مستوى وأبعد مسافة، ألن هذا هو ما يتوقع عقل املتفرج أن يسمعه.

ومهندس الصوت مسؤول أيضًا عن تسجيل أي حوار إضايف، وهذا حيدث عندما يكون تسجيل أحد أسطر احلوار سيئًا 
 ADR Additional Dialogue Replacement بديل  زائدة.  وتسمى عملية إضافة حوار  املوقع من ضوضاء  بسبب ما يف 
وهي تتم عن طريق إعادة عرض املشهد املطلوب بينما يقوم املمثل بإلقاء احلوار مبا يتناسب مع التوقيت وطريقة إخراج 

األلفاظ الظاهرة يف الصورة.

Production Sound Effects 4 مســؤول املؤثــرات الصوتيــــة
يعمل مسؤول املؤثرات الصوتية مع مونتري الصوت، وهو يقوم خبلق الكثري من املؤثرات الصوتية اليت بتطلبها الفيلم 
املفاتيح،  صوت  الباب،  إىل  تسري  اليت  األقدام  خطوات  مثل  التصوير،  أثناء  تسجيلها  الصوت  مهندس  يستطع  مل  واليت 
فتح الباب. وجيب أن تكون لدى هذا الفنان حاسٌة بالتوقيت الذي يتطابق مع احلركة املوجودة على الشاشة. وتسجل 
هذه املؤثرات الصوتية اجلديدة حبرص ثم توضع بدقة يف تزامن مع الصورة أثناء املزج النهائي.  ويتم القيام بتسجيل 
املؤثرات الصوتية يف قاعة للتسجيل خمصصة لذلك، وهي مليئة بأنواع خمتلفة من عّينات احلجارة واألتربة، مثل 

األمسنت، واحلصى والرمل، وكٌل منها ُيستخدم لعمل أصوات معينة.

الصوت  النهاية وتسجل على شريط صوت واحد عن طريق جهاز مزج  الصوتية جُتّمع ومتزج يف  العناصر  كل هذه 
“Sound Mixer« وميكن أن يكون هناك عدد كبري من هذه املسارات الصوتية للفيلم الواحد. وبعد إضافة الصوت إىل 

الصورة، واملوسيقى التصويرية واملؤثرات الصوتية األخرى، تتم عملية املكساج، أي دمج األصوات مع بعضها.

Titles Supervisor 5 مشــــــرف العنـــاويــــــن
مع  بالتعاون  يعمل  وهو  األخرية،  العناوين  قائمة  وكذلك  الفيلم  بداية  يف  الرئيسية  العناوين  إنتاج  عن  املسؤول  هو 
املخرج واملشرف على املؤثرات البصرية. ويتضمن عمله اإلشراف على تصميم العناوين وإبداع املؤثرات البصرية اخلاصة 
املتحركة معقدة  الرسوم  )أسود وأبيض( وتتدرج إىل  ثابتة  للغاية كبطاقات  العناوين بسيطًة  أن تكون  بها، وميكن 

الرتكيب املنفذة بالكمبيوتر.

أهميــــــة التعــــاون يف صنــــاعة الفيــــــلم
طوال مرحلة إنتاج الفيلم البد أن يقوم املخرج بتوصيل فكرة ما إىل مساعديه وكل العاملني معه، والذين قد يصل 
عددهم إىل املئات. فالسينما فن يقوم على التعاون، وال بد من تضافر اجلهود لإلبداع يف صناعة فيلم واحد.  وصناعة 
الفيلم هي فن يقوم على االتصال، واإلبداع البصري، والتنظيم، وأي تردد أو خطأ نتيجة فشل االتصال ميكن أن يرفع 

من ميزانية الفيلم.
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اجلـــزء اخلـــامس  

التوزيــــع والتسويــــق 

عنه،  وإعالنية  إعالمية  مواد  ونشر  الفيلم  باإلعالم عن  ُتسهم  اليت  األنشطة  أو  العمليات  جملموعة من  الفيلم  حيتاج 
خاصة إذا كان موضوعه نسوي و/أو خمرجته امرأة، نظرا لقلة عددهن على الساحة السينيمائية.

ويرتبط اإلعالم باهلدف املرجو من وراء عرض الفيلم، من أجل الوصول إىل اجلمهور املستهدف، من خالل عرض نقاط 
القوة اليت حيتويها الفيلم، ومن أجل ضمان إقبال كبري على مشاهدة الفيلم.

اهلــــدف مــــن تسويــق الفيــــلم

• تسهيــل التواصــل مع اجلمهــور؛ وذلك من خالل التعريــف بالفيــلم بشكــل واضــــح. 	
• الوصــول إىل أكبــر عدد ممكن مــن اجلمهــور، خــاصــة اجلمهــور املستهــدف.	
• زيــادة االهتمــام بالفيــلم من صنــاع اآلراء والنقــــاد.	
• إيصــال الفيــلم إىل املهرجــانات.	
• زيــادة إيــرادات الفيــلم.	
• إبراز صــانعي الفيــلم من خمرجيــن، منتجيــن وممثليــن.	
• الوصــــول إىل مبيعــــات ثــــانوية مثــل البــث وأســــواق أخرى. 	

التوزيـــــــــــع: 	1

وهو عملية بيع حقوق االستغالل للفيلم السينمائي، كما تقوم منشآت سواء كانت فردية أو شركات بهذه العملية، 
ويطلق عليها كلمة »موزع« وتقوم ببيع حقوق االستغالل باسم املوزع كما لو كان الفيلم ملكه، مقابل أجر اتفق على 

أن يسمى عمولة توزيع، ويكون التوزيع داخليًا و/أو خارجيًا، جتاريًا و/أو ثقافيًا.

األمور اليت جيب اتباعها قبل عملية تسويق الفيلم
• عرض الفيلم على جمموعة من الفئة املستهدفة والنقاد ومجع آرائهم حول الفيلم ملعرفة نقاط القوة 	

والضعف وأي املشاهد أّثرت فيهم.
• مجع البيانات حول اجلمعيات واملؤسسات اليت ُتعنى حبقوق املرأة املوجودة يف املنطقة املستهدفة والعمل 	

على بناء عالقات جيدة معها.
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• إىل 	 والوصول  الفيلم  توزيع  يف  وتوظيفها  سبق،  فيما  ظهرت  اليت  النتائج  استخدام  يتم  ذلك  بعد 
الفئة املستهدفة عن طريق:

• التواصل بشكل مباشر مع اإلعالم، والتنسيق للقاءات يف برامج تلفزيونية وإذاعية، ويف الصحافة 	
املكتوبة، حول الفيلم.

• دعوة إعالميني ملؤمتر صحفي يتحدث عن الفيلم؛ وحبضور النقاد واملثقفني أيضًا.	
• حتديد ميزانية للحملة االعالنية كلها.	

Portfolio حمفظـــة الفيــــــلم 	2

جتهيز نسخة فعلية للفيلم للتوزيع: “DVD” للفيلم مع املواد الرتوجيية له:
• عمل شريط تشويقي “trailer” يضم أهم اللقطات املؤثرة، ومدته 60 ثانية.	
• وصورتها 	 املخرجة  عن  ومعلومات  الفيلم   ”Synopsis و”   ”Logline“ على  حتتوي  مطوية  عمل 

وكذلك ملخص الفيلم وأمساء العاملني على الفيلم وجهة اإلنتاج.
• تصميم إعالن وحتديد اهلدف واجلمهور املطلوب الوصول إليه، وكذلك الصور ومقاطع الفيديو اليت 	

ستظهر يف اإلعالن، ومكان اإلعالن )اإلنرتنت – التلفاز – اجلرائد – الراديو – اجملالت(.
• عمل لوحة إعالنية )بوسرت(.	
• بث إعالن إذاعي حيتوي على موسيقى وصوت من الفيلم مع كلمات تشويقية.	

التسويـــق اإللكرتونــــي 	3

•  تصميم موقع إلكرتوني يضّم عدداً من صفحات الويب املرتبطة بعضها ببعض، تضع املعلومات كافة 	
كما  الفيلم،  من  وصوراً  واملمثلني،  وصورتها  املخرجة  عن  ومعلومات  الفيلم  عمل  بفريق  اخلاصة 
حيتوي على مقاالت تتحدث عن الفيلم، باإلضافة إىل معلومات عن التوزيع، ومواعيد عرض الفيلم 
ن وصالت لصفحات أخرى متعلقة بالفيلم، مثل  و/أو مشاركته يف املهرجانات املختلفة، كما ُيضمَّ

صفحة »فيسبوك«.
• صفحة »فيسبوك«، وهنا يتم وضع معلومات خمتصرة للفيلم تالئم لغة »الفيس بوك« ويتم تسويق 	

الفيلم من خالل هذه الصفحة لكسب املتابعني للفيلم، وأيضًا تستخدم كحلقة وصل للموقع، ألن 
الكثري من املستخدمني يتواجدون يف »الفيس بوك« أكثر من تواجدهم يف أي موقع آخر. 
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• املشوقة جلذب أكرب عدد من 	 املشاهد  ُينشر عليها بعض  للفيلم  »اليوتيوب« خاصة  قناة على  إنشاء 
املشاهدين.

• استخدام اإلعالن املموَّل عرب صفحات التواصل االجتماعي، ربط الصفحة اخلاصة للفيلم بـ »الفيس 	
بوك« و«اليوتيوب« و«التويرت« و«االنستجرام«. 

• عمل ملف إلكرتوني حيتوي على رابط للفيلم مع كلمة سر، ورابط للشريط التشويقي املفتوح دون 	
كلمة سر.

• من األهمية أن تكون حمفظة الفيلم اإللكرتونية متكاملة ولكن بشكل مدروس وغري مكثف، حبيث 	
ال تسمح للشخص بتفحصها كلها، فاحلجم مهم.

مرحلـــة العــــرض 	4

يتم خالل هذه املرحلة اختيار دور العرض املناسبة، وإعداد امللصقات واإلعالنات الفيلمية واحلمالت اإلعالنية 
الرتوجيية للفيلم.

ويف مرحلة العرض يقع اختيار دور العرض املناسبة، وإعداد امللصقات واإلعالنات الفيلمية واحلمالت اإلعالنية 
الرتوجيية للفيلم.  وتنقسم مرحلة العرض إىل قسمني:

• عروض النُّّقاد: يتم عرض الفيلم على النقاد وذلك بطرق مباشرة أو غري مباشرة، مثل إرسال نسخ 	
جمانية من الفيلم أو دعوتهم للعرض االفتتاحي، ألن األمساء املشهورة للنقاد تضيف جناحًا كبرياً 

يف توزيع الفيلم.
• األوساط 	 من  وغريه  الصحفي  الوسط  يف  عمقًا  أكثر  عالقات  إىل  دائمًا  حنتاج  للصحافة:  عروض 

اإلعالمية لنتمكن من احلصول على فرصة الكتابة عن فيلم.

املهرجــانــات واملســابقــــات 	5

• للشهرة 	 وانطالقة  املتنوع،  للوصول إىل أكرب عدد من اجلمهور  السينمائية هي فرصة  املهرجانات 
والنجاح يف توزيع الفيلم، وجيب تقديم الفيلم للمهرجانات اليت هلا عالقة بنوعية أو موضوع الفيلم.

• جوائز 	 على  واملخرجون  الفيلم  على  القائمون  حيصل  املسابقات  هذه  خالل  من  الرمسية:  املسابقات 
مادية وشهادات تثبت جدارتهم يف صناعة الفيلم.
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مرحلـة معرفــة األثـــر الراجــــع، ومستويـــات التلقــي للعمــل الفنـــي 	6
النقـــاد والصحــــافة، الــــرأي العـــــام 	

• سينمـــــا اجلمهــــور أم النقــــاد؟	
واسعًا لدى اجلمهور. وختتلف مستويات  لكنها مل حتقق جناحًا  النقاد،  استحسان  أفالمًا تالقي  ما نرى  كثرياً 
التلقي عند كل من اجلمهور، والنقاد، والرأي العام، تبعًا الختالف توّجهات كل منهم، وتبعًا لظروف صناعة 
الفيلم وأدواته وفكرته. فقد اختلفت وتطورت السينما الفلسطينية منذ البدايات وحتى اآلن، تبعًا لرؤية خمرجيها 
ومدى إميانهم بضرورة توظيف اخلطاب السينمائي يف نقل املشهد الفلسطين للعامل، ومن ثم عادت لتعرب عن 
اجلمهور وعن الفلسطين اإلنسان أينما كان، وليس فقط »البطل الثوري« كما يف سينما الثورة اليت انطلقت 

من خالل منظمة التحرير يف ستينيات القرن املاضي.

• التقييــــم واألثــــــر الراجــــــع	
أن تكون األسئلة فيها مباشرة وال  املعلومات يف غاية األهمية، لذلك جيب  اليت يتم وضُعها جلمع  االستبيانات 

حتتمل إجابات ضبابية.

وتكمن أهمية االستبيانات التقييمية ألي منتج:
• حتسني األداء.	
• تدارك األخطاء.	
• معرفة مدى األثر )إجيابي أم سليب(.	
• معرفة آراء اجلمهور.	

الكمي من االستمارة، ويتقاعسون عن كتابة  املشاركون يف االستبيان، اإلجابَة على اجلزء  ما يفضل  وكثرياً 
مالحظاتهم وتعليقاتهم باستفاضة، وذلك يعود إما لعدم القدرة على التعبري عن أنفسهم من خالل الكتابة، أو 
رأيه،  للتعبري عن  املساحة فرصة  البعض هذه  املقابل، جيد  التغيري. ويف  لعدم إميانهم بقدرتهم وبدورهم على 

فنجدهم منطلقني باحلديث والشرح التفصيلي.

• أدوات التقيــــيــــــم	
ظهر عدٌد كبري من الطرق، ومنها: 

• االستبيانات واالستقصائيات.	
• املقابالت الفردية.	
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• االختبارات املعرفية.	
• قياسات االجتاهات.	
• املالحظات واملراقبة.	
• سجالت تقييم األداء.	

أهمية توفر العناصر التالية

• مصداقية التقييم.	
• جوانب التقييم.	
• أساليب وحلول.	
• عوائق وحلول.	
• درجة الدقة يف التقييم.	
• مدى االستفادة من املعلومات.	
• عدم استخدام نتائج القياس ألغراض أخرى.	
• التوازن بني كلفة التقييم )الوقت واجلهد واملال( ونتائجه.	
• مدى االستفادة من نتائج التقييم.	

كيــف يتشكــــل الرأي العــــام حــــول الفيــــلم؟ 	7

والصحفيني  السينمائيني  والنقاد  املختصني  آراء  ومنها  به،  وتتأثر  فيه  تؤثر  العوامل  من  جمموعة  العام  للرأي 
والكتاب، خاصة املعنيني بقضايا املرأة أو هلم وعي حقوقي واجتماعي، والتواجد يف شتى وسائل اإلعالم املطبوعة 
واملسموعة واملتلفزة، واالهتمام برفد شتى وسائل التواصل االجتماعي باملعلومات والصور والتفاصيل عن الفيلم.
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خــامتـــــة  

نصــــائح وإرشـــادات للمخرجـــة النـــاشئــــــة 

ورؤية  الطواقم  إلدارة  وإرادة  قدرة  لديك  يكن  مل  إذا  خاصة  الصعبة،  اجملاالت  من  السينمائية  الصناعة  ُتعترب 
واضحة عما ستفعلينه -كمخرجة للعمل - يف موقع التصوير، إال أنها تعد جتربة رائعة مليئة باإلبداع واإلثارة.

إذا أردِت أن تصبحي خمرجًة سينمائية، عليِك أن تفكري يف كل الطرق املمكنة لتغطي تكاليف إنتاج فيلمك، 
ففي البداية هذه املسؤولية تقع عليك، فأنت املخرجة، واملنتجة، والكاتبة.

أنت اآلن على وشك صنع فيلم غري موجود، فّكري كأنك مشاهدة ستشاهد هذا الفيلم الذي مل خيرج بعد، هل 
الشخصيات؟ فّكري  القصة وهذه  ك هذه  بامللل؟ هل تشدُّ النهاية، هل ستشعرين  الفيلم إىل  ستودين رؤية هذا 

كيف جتعلني الفيلم وشخصياته مهمة للمشاهد.    

وعليِك التفكري بأسلوبك اخلاص يف التعبري السينمائي، وجتنيب التقليد واألساليب املستهلكة يف التعبري، مثاًل عن 
احلرية نرى طائرًا يطري. اخل.  اكتشفي ما هي طريقتك الفريدة يف رؤية األشياء والتعبري عنها وفهمها.  

ومن أجل جتربة إخراجية ناجحة، ال بد من األخذ بعني االعتبار األمور التالية:

لو  حتى  الفشل  فيلمك  مصري  سيكون  وإال  ومثرية،  مميزة  قصة  على  حيتوي  مميز  سيناريو  وجود   .1
كانت اإلضاءة جيدة، وكان التصوير بأفخم الكامريات، وكان املونتاج متناسقًا.  فاالعتماد على قصة 

سيناريو فاشلة تؤدي لفشل الفيلم بأكمله، وبالتالي إضاعة املال والوقت.

اجلماهري  رؤية  على  كبري  بشكل  تؤثر  بالفيلم  اإلضاءة  طريقة  أن  فيه  شك  ال  مما  الفيلم:  إضاءة   .2
ليس  للمراهقني  كوميدي  فيلم  يف  مظلمة  ظالل  مع  مزاجية  إضاءة  فاختيار  للفيلم،  وتقييمهم 
صحيحًا، ويف نفس الوقت، ال جيوز أن يتم التصوير يف أماكن ذات إضاءة قوية جداً أو خفيفة جداً، بل 

عليك اختيار اإلضاءة املناسبة مَلشاهدك، فاإلضاءة تعترب أحد مفاتيح النجاح بالنسبة إىل األفالم.

التصوير بكامريا جيدة: إن تقنيات التأطري اجليدة ستؤدي بفيلمك للعجائب، فمخيلة العمل التصويري   .3
تزيد من ارتباطه باجلمهور وبالقصة. فإذا كانت خميلة املصور تسري على الطريق الصحيح، فهنالك 
الكثري ميكنك عمله يف جمال مشهد واحد، وكل ما يقرر ذلك العمل الذي ستقومني به هو ارتباطك 
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االعتماد  واملشهد، فال جيب  الشخصيات  بالنسبة إىل  التصوير  زوايا  اختيار  بالقصة واجلمهور ودقة 
على احلظ فقط، بل على اخلربة والقدرة اإلبداعية.

حركة الكامريا: وهذا مرتبط بشكل قوي بالتصوير، حيث جيب أن يعترب املصور أن حركة الكامريا   .4
تعرب بشكل أساسي عن مكان امُلشاهد من املشهد. فكل حركة يقوم بها عن طريق تفكريه بأنه هو امُلشاهد 
زاوية  أفضل  اختيار  عليك  وبالتالي،  الفيلم.  مبشاهدة  يقوم  بتصويره  يقوم  الذي  املشهد  خالل  وأنه 
تعطي املشهد كامل حقه وجتعل املشاهد يتفاعل معه ويشعر بأنه داخل الفيلم. فحركة الكامريا هي 

ما مييز الفيلم عن التصوير العادي، وهي اليت تعطي املشهد أفضليًة على غريه.

السنوات األخرية، ومع ذلك  التكبري اشتهر وكثر استخداُمه يف األفالم يف  التكبري:  استخدام عدسات   .5
يعترب استخداُمه بشكل مفرط خطأ، وبالذات عند استخدامه يف نفس املشهد أكثر من مرة. يف املقابل، 
فسيضيف  كبري،  بشكل  املصور  احرتفه  ما  إذا  خاصًة  مجة،  فائدة  فيه  التكبري  بأن  اإلنكار  ميكن  ال 
للمشهد احرتافية كبرية بالنسبة إىل طريقة التصوير. وعادة ما يتلقى املصورون املبتدئون النصائح 
بعدم استخدام التكبري يف تصوير أفالمهم، وحقيقًة فإن هذا شيٌء غري صحيح، إذ إن استخدام ميزة 
التكبري بتصوير املشاهد املالئمة لذلك، قد يعطي املشهد مجاليًة أكثر وتفاعاًل أقوى من قبل امُلشاهد. 
ال تنَسْي أن الفارق بني التكبري الذي ُيضفي مجالية على املشهد والتكبري الذي يؤدي إىل ختريب املشهد 

هو فارٌق بسيط، ولكن بإمكانك دائمًا دمج التكبري مع تقنية احلركة لكي ينتج معك مشهٌد مثري.

التسجيل مبناطق تتسم باجلودة العالية صوتيًا: فالصوت املشوَّش أو غري الواضح يعترب نقطة ضعف يف   .6
الفيلم.  ويقول حمرتفو صناعة األفالم إن اجلمهور يستطيع تقبل التصوير غري الواضح والتعامل معه 
يف حال كانت القصة جذابة، لكن إذا كان الصوت غري واضح، فلن يستطيع اجلمهور تقبُّل الفيديو 

مهما كانت القصة رائعة. 

ادخري ميزانيًة كافية للجانب الصوتي: إن اخلطأ الذي تقع فيه املخرجات املبتدئات عند إخراجهن   .7
لفيلم مبيزانية حمدودة، إنفاق كل املال على التصوير، وإهمال اجلانب السمعي أو التأثري الصوتي 

للفيلم، والذي هو من بني أهم اجلوانب اليت جيب أن تركز عليها.

املمثلني مشكلة ال ميكن جتاهلها أو حتى تفادي حتمل عواقب أخطائها، لكن  املمثلني: اختيار  اختيار   .8
يف النهاية ستعلمني أن هذا التعب كله قد أمثر جهوده، حيث عليك اختيار املمثلني بعناية ليتمكنوا 
من متثيل تلك الشخصيات بدقة. عليِك أن تعطي شخصياتك احلياَة باختيار املمثل املناسب لكل دور 
منها. فاالختيار اخلاطئ لطاقم املمثلني بالفيلم اخلاص بِك قد يعيق تقدم وجناح الفيلم. ومن حيث 
األهمية يأتي اختيار املمثلني، بعد القصة مباشرًة، فعليِك عدم إكمال تصوير الفيلم يف حال كنِت 
غري راضية عن أداء املمثلني.  أكثري من التمارين والتكرار للمشاهد مع املمثلني، واخُلقي بيئًة ودية 
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التأثري سلبًا على أدائهم، وبالتالي إضعاف فيلمك.   بينكم، لتفادي شعورهم باخلوف والذي من شأنه 
فالبيئة الودية والتمرين والتكرار هي السبيل إلخراج قدراتهم اإلبداعية.

العناصر زمنيًا )مثل  باملشاهد قد يعود الستمرارية تسلسل تقدم  التقدم  باملشاهد:  والتقدم  التسلسل   .9
السيجارة، ستقصر باملشهد نتيجة احرتاقها(. وتبني أهمية هذه االستمرارية عند االنتهاء من تصويرها، 
العناصر ليست  بالفيلم يف حال كانت هذه  املنتجني بها حبيث قد تظهر مشكلة كبرية  ويأتي دور 
العمل تنقصه  بأن  املشاهد  انتهت! سيشعر  السيجارة كانت عادية وفجأة  أن  متوازية زمنيًا.  ختيلي 
االحرتافية.  ويف العديد من األفالم، يتم تصوير املشاهد بشكل خاطئ، خاصًة عندما ال تعمل بنطاق 
العناصر تلك، لذا عليِك  إذ أن بعض املصورين واملخرجني ال ينتبهون الستمرارية  تسلسلي مستمر، 
تعيني شخص وجعله مسؤواًل عن تسلسل امَلشاهد، والتأكد من استمرارية املشهد باملاكياج واألزياء 
نفسها وموقع كل واحدة منها على جسد املمثل، حبيث ال تتغري جهة الكاب فجأًة يف املشهد ثم تعود 

كما كانت! 

املشاهد، إذ جيب  املوقع املخصص لتصوير  املمثلني، عليِك جتهيز  القيام جبمع  تصميم اإلخراج: عند   .10

املوقع مبا يتناسب مع املشهد والسيناريو. فذلك سيؤثر بشكل مباشر يف نظرة املشاهد للفيلم  تنسيق 
بأكمله.

اختيار األلوان: وهو واحٌد من أكثر األشياء اليت تصنف احرتافية الفيلم، حيث ميكن اختيار جمموعة   .11

اختيار  وسيعطيك  إخل.  واملواقع.  واملاكياج  واخللفيات  املالبس  مثل  الفيديو  أو  للفيلم  بسيطة  ألوان 
جمموعة األلوان قبل التصوير واملونتاج نتائج أفضل. وعليِك عدم القيام بتصوير املمثلني مقابل حائط 
أبيض اللون، خصوصًا عند تصوير الفيديو. ويف حال أردِت احلصول على حائط أبيض خلف املمثل، 
مشهد  لكل  املناسبة  األلوان  استخدام  يف  الذوق  إن  املناسبة.  اإلضاءة  استخدام  على  حريصة  كوني 
وكل زي وكل موقع تصوير، يؤثر بشكل كلي على نفسية وابتهاج امُلشاهد. وال يعد اختيار األلوان 
باملوضوع السهل والبسيط، فهوليوود ختتار ألوان أدق التفاصيل والعناصر باملشهد، ألنها تعلم أنها ذات 

تأثريات قصوى على النتائج النهائية.

أن  املخرجة  الفيلم فقط، بل على  املسؤول عن تعديل ومونتاج  املونتاج ليس من شأن  الفيلم:  مونتاج   .12

ة بهذه املرحلة، وإال سيصبح مونتاج الفيلم أمراً مرعبًا ومليئًا بالقطع القافز وقص املشاهد.  تكون ُملمَّ
وأول ما عليِك تعلُّمه حول املونتاج، هو أهمية قطع احلدث، خاصًة يف حال كان القطع من مشهد ذي 

تصوير عريض لتصوير أضيق.



61

تعزيـــــز املســــــاواة بني اجلنسيـــن
فـــي جمــــــال صنــــــاعـــة األفـــالم 
من منظــــــور النــــــوع االجتمـــاعي

دليـــــــل عملــــــــــــــــــــي
ملخِرجات ناشئات من
فلسطـيـــــــن

أخيــــــــــرًا

أنِت صاحبة القرار واملتحكمة يف كل شيء، إذ إن املسؤولية يف نهاية األمر تقع على 
عاتقك، فعندما يكون الفيلم سيئًا، أنِت وحدِك من ُسيلقى عليها اللوم، لذا عليِك أن 
تعريف ما ميكن أن ُيكِسب فيلمك اإلعجاب، وعليِك أن تكوني مستعدًة للقيام بكل شيء 

بنفسك، فأنت حاملة راية الفيلم.
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