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في الثقافة السينمائية

عشرات  العبارة  هذه  أردد  سوف  أنني  أعرف  أكن  لم 
الغريبة  باألشياء  كاملهووسني  الواحد،  اليوم  يف  املرات 
واأللفاظ املميزة والكلمات املتقاطعة.  لم أكن أعرف أنني 
سوف أرجع يف شريط ذكريات حياتي كلما سمعت هذه 
ماذا  عن  تتساءلون  قد  وقت،  وأي  مكان  أي  يف  العبارة 
أحتدث؟ قد تقولون هذا يهذي! أو رمبا تستعجلون لقراءة 
السطور األخيرة ملعرفة قصة هذه العبارة، لكن ال داعي 
للعجلة متهلوا، رويداً .. رويداً، جهزوا كاميراتكم وأجهزة 

التسجيل خاصتكم لتعرفوا سر هذه العبارة.

رغبتي  عن  لسؤالي  اتصاالً  تلقيت  عندما  كانت  البداية 
مؤسسة  مع  التعليم  يف  السينما  ورشة  يف  املشاركة  يف 
والتطوير  البحث  برنامج  ضمن  القطان،  احملسن  عبد 
التربوي، حينها -وال أخفي عليكم- ترددت وقلت يجب أن 
أفكر قلياًل يف األمر، مع أن لدي معرفة أولية بسيطة يف 
املوضوع، وأنا من محبي التعلم يف أي مجال تربوي جديد، 
التفكير  إلى  قادني  التعليم  يف  السينما  مصطلح  لكن 
للمشاركة  احلقيقية  الرغبة  لدي  هل  األمر،  يف  مجدداً 
 .. التعليم  يف  سينما  خيالي،  يف  وسرحت  البرنامج؟  يف 
يف  التفكير  بدأت  وتعليم.   سينما  موضوعني  يعني  هذا 
سنصبح  هل  سينما،  تعني  ماذا  حدة،  على  موضوع  كل 

»1 .. 2 .. 3 أكشن«

مؤنس عبد الغفور قطامي

ممثلني أم مصورين أم مخرجني؟ حسناً، ما عالقة هذا 
سنستخدم  أم  املنهجية  الدروس  سنمثل  هل  بالتعليم؟ 
السينما يف املنهاج؟ هل سيكون سهاًل أم صعباً؟ وغيرها 
التجربة  محبي  من  وألني  لكن  امللحة،  التساؤالت  من 
معكم، وسأكون  أنا  نعم،  واملغامرة، قلت:  والعلم  واملعرفة 

ملتزماً بالبرنامج.

من هنا، ستكونون معي خطوة خطوة، حدد اللقاء األول، 
فذهبت وأنا أحمل يف عقلي الكثير من التساؤالت، وبعض 
يف  رويداً.   رويداً  تتبدد  بدأت  بعد  فيما  التي  الرهبة، 
السينما  وتاريخ  السينما  عن  احلديث  كان  األول،  اللقاء 
لبعض  السينمائية  املشاهد  من  كم  وحتليل  بالعموم، 
أصبحت  اخلاص، حتى  إلى  العام  من  األفالم، واالنتقال 
هذه األفالم هي املدخل للغوص يف أعماق السينما، وهنا 
اجلديدة،  السينمائية  املصطلحات  تألف  آذاننا  بدأت 
 = مشهد  مشهد+  اخلارجية،  املوضوعية  اللقطة  مثل: 
معنى، املونتاج، السيناريو، إيقاع املشهد، وغيرها الكثير، 
حتى تبدد اخلوف وساد القلق؛ واآلن، ماذا بعد؟ إلى أين 
سنصل بكل هذا؟ ونحن لم نتحرك من مكاننا يف القاعة.

لكن، ومع تتابع اللقاءات، جتولنا يف ذاكرتنا الفيلمية، وبدأنا 
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املصور،  عني  الكاميرا،  بعني  يعرض  فيلم  كل  إلى  ننظر 
عني املخرج، عني الكاتب، عني املنتج، حتى أصبح لدينا 
الكثير من العيون، وجاء الوقت لنطور أقالمنا يف الكتابة، 
السيناريو،  وعناصر  السيناريو،  موضوع  إلى  فاجّتهنا 
وكتابة السيناريو، وعرض سيناريوهات من مواقف حياتية 
مختلفة، وحتويل بعض الرسومات إلى سيناريو، التي من 
املمكن أن حتول إلى فيلم على أرض الواقع، أو رمبا مشهد 
من فيلم.  اآلن ميكن التنبؤ بأن الصورة بدأت تتضح عن 
هذا البرنامج، لكن نحتاج إلى ضبط عدسات الرؤيا لدينا 
لتتضح أكثر، لذلك تعمقنا أكثر وأكثر يف كتابة السيناريو، 
ومناقشة ما نكتب، وتصحيح أخطائنا، وتطوير إيجابياتنا 
يف هذا املجال، مع إبقاء إحدى عيوننا مفتوحة على شتى 
يف  عليها  الضوء  وتسليط  السينمائية، وحتليلها،  األفالم 
والفردي،  اجلماعي  بالعمل  املميزة  لقاءاتنا  من  لقاء  كل 
ذاتنا  لبناء  والتفصيلي،  التطويري  والتعاوني،  التشاركي 
السينمائية عبر اللقاءات وما بعدها، ألن العمل والتفكير 
قدما  السعي  يف  ساعدنا  ما  الوقت،  طوال  مستمران 
مجال  يف  وبخاصة  الفترة،  هذه  خالل  عميقاً  والغوص 
تطوير قدراتنا على بناء الشخصيات التمثيلية يف مشهد 

مشاهد  يحمل  كامل  سيناريو  أو  سيناريو،  ضمن  منفرد 
عدة مع إبراز اجلوانب الفنية املختلفة باستمرار، والتعرف 
من خالل ذلك على بيئة التصوير وأدوات التصوير التي 
تستخدم يف أرض الواقع، ودراستها بتأنٍّ وترّو، ألنها ما 
سيساعدنا على إيجاد ذواتنا يف عمل واقعي حي، وهو ما 
سأخبركم به اآلن، وهو ما انتظرمتوه عن سر العبارة 3 .. 

2 .. 1 .. أكشن.

واجلد،  التركيز  إلى  حتتاج  التي  واملتعبة  املمتعة  املرحلة 
مرحلة تصوير السيناريوهات التي متت كتابتها ومعاجلتها 
وتطويرها لتصبح صاحلة كمادة فيلمية مميزة.  اآلن نحن 
يف أرض الواقع نحمل معلوماتنا، معرفتنا، مصطلحاتنا، 
وأدواتنا التصويرية والتسجيلية املختلفة، إلجناب املولود 

الفيلمي اجلديد من الواقع.

واحلماس،  بالنعاس  نشعر  الباكر،  الصباح  يف  جتّمعنا 
الواقعية  واللوجستية،  املعنوية  استعداداتنا  عن  نتحدث 
واخليالية، أخذ كل منا دوره كما قسمت يف لقاءات سابقة، 
كل شخص له مسؤوليته، يف هذا الوقت يجب أن تعرفوا 
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شيئاً، السينما ليست عماًل فردياً، هي سلسلة من األفراد 
واألعمال، كل شخص يف مجاله، كل شخص يقوم بعمله 
املوكل إليه، لذلك بدأنا نسمع أصواتاً مختلفة يف املكان 
من أشخاص مختلفني، وهذا كان له وقع مميز يدل على 
الكثير من الرغبة واحلب للعمل، )وين الترايبود، مسؤول 
يستعدون  املمثلون  املكان،  نظم  مخرج  التصوير، مساعد 
الثاني  املخرج  مساعد  العمل،  يتابع  املخرج  أماكنهم،  يف 
يتابع النص، 1..2..3، أكشن، والتي تعني إشارة البدء يف 
التمثيل، وأن الكاميرا يف وضع التصوير، والتسجيل يعمل، 
واملمثل يجب أن يبدأ العرض، فيما الكل صامت )وهذه 

اإلشارة كانت مهمتي(.

استمر العمل ساعات طويلة وأياماً عدة بني اجلد واملزح، 
جتربة  كانت  واملتعة.   التعب  بني  والواقع،  التمثيل  بني 
عماًل  كونها  صعوبة،  من  حتمله  مما  الرغم  على  ممتعة 
جماعياً يحتاج إلى التفاهم والتعاون الكبيرين، واالحترام، 

والتقبل، وااللتزام، والعمل اجلاد.

أن ترى الفيلم طفاًل يكبر أمام عينيك، ومن صنع يديك 
خطوة بخطوة، مرحلة مبرحلة، كان أمراً يشعرك بالبهجة، 
فترى البسمة يف نهاية كل يوم على وجه الفريق املشارك يف 

العمل، يحدوهم األمل باإلجناز يف نهاية مرحلة التصوير.  
وحمل هذا الطفل الصغير إلى مهد املونتاج، فكان لزاماً 
علينا جميعاً االستعداد جيداً لهذه املرحلة التي يتم فيها 
اللقطات  بترتيب  نقوم  حيث  النور،  ليرى  الفيلم  تأهيل 
يصنع  »الفيلم  كتابته،  متت  الذي  األصلي  السيناريو  وفق 
على طاولة املونتاج«، املونتاج هو اللمسات الفنية األخيرة 
طابعها  حتمل  مرحلة  كل  أن  أيضاً،  شك،  وبال  للفيلم، 
املميز، وحتمل تساؤالتها وأجوبتها؛ سواء أكانت تتبع لها 

أم تُكمل مراحل سابقة يف برنامج السينما يف التعليم.

اخلاصة  تساؤالتكم  لديكم  أصبحت  قد  أنه  أتخيل 
لكم  اتضحت  تكون  أيضاً  وهكذا  املختلفة،  وانطباعاتكم 
الرؤيا جيداً، وعرفتم سر العبارة الغامضة، لكن بالنسبة 
لنا لم ننتِه بعد اآلن، حيث سنبدأ إنتاج أفالمنا اخلاصة 
مع طالبنا يف املدارس التي نعمل بها، فيلم الطالب منهم 
نحن  بها  مررنا  التي  مراحله  كل  يف  يشاركون  وإليهم، 
التصوير،  يف  واملساعدة  والتمثيل،  السيناريو،  كتابة  من 
والطالب،  الطالب  بني  مشتركا  فيلماً  ليكون  واإلخراج، 

والطالب واملعلم.

مدرسة روجيب األساسية للبنني- نابلس
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