
162

إنتاج ا>فالم السينمائية بين 
التجربة والتطبيق١

خالد إبراهيم طعمة

ما أن ينتهي الفيلم حتى يشرع املشاهد 
الفيلم  نال  سواء  والتجريح،  بالتشريح 
رضاه أو سخطه، غير ُمنصف من جد 
وتعب من أج ل أن يقدم كل ما هو جديد 
أي  إصدار  فقبل  للجمهور.   ومختلف 
حكم قف حلظة وفكر، ِلَم مكثَت برهًة 
ومسخراً  متطلباتك  تاركاً  الزمن  من 
مع  تنساب  وأحاسيسك  مشاعرك 
األحداث تنفعل تارة، وتهدأ تارة أخرى 
أنفاسك،  فتضيق  الشوق  يشدك   ...
تدور  ضروس  حرٌب  برأسك  وتنشب 
رحاها بني الُعقد وحلها، جتد ألحالمك 
املتكدسة فسحة تطلق لها العنان، لتعوم 
كل  تترقب  نسجها،  أُحكَم  مشاهد  يف 
إصدار جديد وتزاحم املشاهدين على 

شباك التذاكر، وال أُبرُئ نفسي من تلك األحكام غير املبررة، 
ولكن بعد أن التحقت مبساق صناعة األفالم مع برنامج البحث 
والتطوير التربوي/مؤسسة عبد احملسن القطان، صرت أقف 
العظيمة،  اجلهود  لتلك  تقديراً  َشَفٍة  ببنت  أنطق  أن  قبل  ملياً 
فلم تُنسج خيوط بدايات السينما من فراغ، بل منت وتطورت 
واخلطأ،  التجربة  من  عاماً  سبعني  فبعد  مضنية،  جهود  بعد 
بني إيرادات خيالّية وخسائر مدمرة، حتول هذا االبتكار الذي 

العشرين. القرن  فن  إلى  العام 1895  مالمحه  أبرز  تبلورت 

ال شك أن السينما منذ نشأتها تأثرت باملسرح، لكن التساؤل 
كانت  وغيرها  القضية  هذه  آخر؟  منحى  تأخذ  بدأت  متى 
مع  اللقاءات  أثناء  نتناولها  كنا  التي  النقاش  محاور  ضمن  من 
املخرجة ليلى عباس، وبخاصة بعد مشاهدة األفالم التي كان 

يزودنا بها برنامج البحث والتطوير التربوي، بتنظيم من منسقة 
املشروع دميا سقف احليط، حيث يتم اختيارها ضمن احلقب 
معينة  قضية  طياته  عبر  يحمل  فيلم  فكل  املتالحقة،  الزمنية 
مجموعة  نستلم  كنا  لقاء  كل  ففي  السينما،  تطور  عبر  منت 
حيث  عليها،  مالحظاتنا  أهم  وندون  ونحضرها،  األفالم،  من 
تكون تلك األفالم محور النقاش يف اللقاء القادم، فقد اختارت 
عمل  أوراق  حّضرت  فقد  املعلومة؛  عن  للبحث  أسلوباً  املدربة 
عن أبرز املراحل التي شهدتها مسيرة التطوير يف عملية اإلنتاج 
فكنا  بحث،  إلى  بحاجة  القضايا  بعض  وجعلت  السينمائي، 
نعمل ضمن املجموعات وباستخدام شبكة اإلنترنت نبحث عن 
املعلومات وندونها، ثم نناقشها بشكل جماعي.  وهذا األسلوب 
معلمي  مع  بالتعاون  نربط  فكنا  الطالب،  مع  بتطبيقه  شرعنا 
القرن  مطلع  يف  التاريخية  القضايا  بني  واجلغرافيا  التاريخ 

جانب من لقاء املعلمني مع املخرجة ليلى عباس ضمن برنامج الثقافة السينمائية، 2015.

ق
بي

ط
لت

وا
ة 

رب
تج

 ال
ن

بي
ة 

ئي
ما

ين
س

 ال
م

فال
ا>

ج 
نتا

إ



163

العدد 54-53
العشرين، وبني املشاهد التي يتم اختيارها من بعض األفالم، 
ففي فيلم (Battleship Potemkin) الذي يعرض نسخة درامية 
من التمرد الذي وقع يف العام 1905، عندما ثار طاقم السفينة 
الثورة  لدعم  ضباطهم  ضد  «بوتيمكني»  الروسية  احلربية 
العمالية يف مدينة سان بطرسبرغ الروسية.  وأبطال الفيلم هم 
أفراد الطاقم من «بوتيمكني»، وهي سفينة حربية من أسطول 
البحرية اإلمبراطورية الروسية على البحر األسود، حيث ترك 
مشهد احتشاد املدنيني يف الساحة، وقيام جنود امللك الروسي 
بإطالق النار عليهم، أثراً بالغاً، فتلك األحداث التاريخية ستعلق 
بذهن الطالب، وال يكتفي بحفظها، ثم تذهب أدراج الرياح فور 

كتابتها يف ورقة االمتحان.

فعندما نتحدث عن األفالم الصامتة، يجدر بنا الوقوف عند 
عالم  يف  أسطورة  يصبح  أن  يف  جنح  حيث  شابلن،  شارلي 
كانت  وإن  «الصعلوك»،  شخصية  تطوير  على  فعمد  السينما، 
أن  إال  اجلاهلي،  العصر  يف  الصعاليك  عن  تختلف  الصفات 
بينهما، يتمثل يف التحايل على األغنياء  مشتركاً  هناك قاسماً 
يف  ارتداه  الذي  احلذاء  طول  وبسبب  الفقراء،  حاجة  لسد 
فيلم «سباق سيارات األطفال»، حيث مشى فاحتاً قدمية حتى 
شخصية  أن  إال  شخصيته،  من  جزءاً  املشية  هذه  أصبحت 
الصعلوك بدأت تختفي، وبخاصة يف فيلم «الدكتاتور العظيم» 

املدينة  أضواء  فيلمه  عن  عامة  قراءة  بكتابة  كلفنا    .(1940)
(City Lights)، ومع بداية املشهد األول شعرت بشيء يشدني 
تضفي  البطل  عند  الكوميدية  فالروح  الفيلم،  أحداث  ملتابعة 
سعادة لدى املشاهد، والتوتر الناجت عن تراكم األحداث تزيد 
اإلثارة ملتابعته ... وعلى الرغم من عفوية األحداث، فإنها تنم 
عن معاٍن إنسانية عميقة ممزوجة بتلك العواطف التي الزمت 
املَشاهد، وجعلت البطل يخوض غمار احلياة، ويتعرض للشدائد، 
حتى يجمع املبلغ املخصص لعملية بائعة الورد كي تبصر النور 
يف  اإلنسانية  املشاعر  جتمعت  الفيلم،  نهاية  ويف  جديد.   من 
بأضوائها  تزينت  التي  املدينة  سماء  يف  لؤلؤاً  تناثرت  سحابة 
انتظرناها  التي  السعيدة  اللحظات  بتلك  محتفلة  اخلالبة، 
طويًال، لتتجمد الكلمات ويسود جو من الصمت جعل الدموع 
تلغي كل حديث.  واذا كنت تشاهد مثل هذه األفالم من أجل 
االستمتاع، فرمبا تصاب بامللل، فتعمد إلى تقدمي الفيلم مراراً، 
أو تكتفي بجزء منه، وهذا ما حدث عندما عرضنا فيلم «أضواء 
املدينة» لطالب الصف التاسع، فقد اكتفوا مبشاهدة جزء قليل 
دقيقة  نضع  لم  التحليل،  بغرض  حضرناه  عندما  ولكن  منه، 
منه، ناهيك عن التعرض للتفاصيل الدقيقة يف أحداثه، وهذا 
بدوره ينقلنا لغرض مهم يعتري املتخصصني يف مجال السينما 
عند مشاهدة فيلم جديد، فبدل أن يحضره املرة األولى بغرض 

الثقافة  برنامج  إطار  يف  التربوي،  والتطوير  البحث  برنامج  ينفذه  الذي  للتعلّم»  وموضوع  كسياق  األفالم  «إنتاج  مشروع  يف  للمعلمني  األول  اللقاء  من  جانب 
.2016 فلسطني  مدرستي-  مبادرة  مع  بالشراكة  التعليم  يف  الفنون  مسار  ضمن  السينمائية 
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جتده  الواجب-  هو  -وهذا  االستمتاع 
فيضيع  والتأويل،  التحليل  يف  يغوص 
بأحداث  االستمتاع  بهجة  نفسه  على 
حمكه  جزافاً  يصدر  ورمبا  الفيلم، 

املشاَهد. برداءة  األولي 

وحتليلها،  األفالم  مشاهدة  خالل  من 
بدأت  التي  التطور  جوانب  نلمح  كنا 
خالل  من  الزمني  للتقدم  تباعاً  تظهر 
قد  فنجدهم  املخرجني،  بني  املنافسة 
 ،(close up) القريبة  اللقطة  اخترعوا 
من  ومتكنوا  التقطيع  اخترعوا  كما 
املتفرج  بني  القائمة  التقليدية  حتطيم 
واملمثل عن طريق تغيير زاوية الكاميرا، 
واستطاعوا رفع وتيرة التوتر يف املشهد 

خبرتهم  كل  سّخروا  وعندما  اللقطة،  مدة  تقصير  خالل  من 
يف العمل، وأخذت العروض تسحر  باملونتاج، ظهر الفرق جلياً 
األلباب والعقول، وحتشد آالف املتنافسني على شباك التذاكر.

مجال  يف  العلمية  التطورات  أحدثتها  التي  الطرافة  ومن 
السينما، أن الصفوف األولى يف دور العرض كانت تلوذ بالفرار 
ما  سرعان  لكن  قضبانها،  فوق  القطار  عربات  تندفع  عندما 
الولوج  يف  الرغبة  اليوم  جند  بل  لديهم.   مألوفاً  شيئاً  أصبح 
ملسرح األحداث يف الفيلم، حيث حتقق لهم ذلك، بعد تطوير 
تقنية ثالثي األبعاد، التي جتذب محبي املغامرة يف دور العرض 

بها. اخلاصة 

عندما مت تكليفنا بتصوير دقيقتني على طريقة لوميير، حيث 
دون  املشهد  تصوير  ويتم  معني،  مكان  يف  الكاميرا  تثبيت  يتم 
إدخال أي مونتاج، واجهتنا صعوبة يف اختيار املشهد املناسب، 
وكلما صورت مقطعاً، بحثت عن تصوير مقطع آخر، فأحياناً 
تكون زاوية التصوير غير مناسبة، أو أن الكادر ال يشمل األبعاد 
املطلوبة، ورمبا عنصر احلركة يف املشهد غير كاٍف، أو تظهر 
تصوير  قررت  طويل،  بحث  فبعد  فيها،  مرغوب  غير  أصوات 
فتات  وضع  فور  البيت  شباك  حافة  على  تأتي  التي  الطيور 
وضعت  كافة،  اإلعدادات  من  تأكدت  وعندما  يومياً،  اخلبز 
اخلبز على الشباك وشرعت بالتصوير.  أخذ الوقت احملدد، 
وهو دقيقتان، ينفد والطيور لم حتضر بعد، ويف اليوم التالي 
وبعد القيام باإلعدادات املطلوبة، َحضرت الطيور يف الثواني 
األولى من التصوير، لكن ابني الصغير استيقظ ُمبكراً على غير 
مبتهجاً  أصواتاً  يصدر  فأخذ  الطيور،  منظر  فأعجبه  عادته، 
واجهت  وقد  املقطع.   على  جماالً  هذا  فأضفى  مبنظرها، 

الطالب صعوبات مماثلة يف اختيار املقطع بعد تكليفهم بهذه 
املهمة، إال أن التجربة أضفت بظاللها الوافرة على خبراتهم يف 
مجال تعلم مبادئ العمل يف مجال السينما، فقد كان ملشاركة 
أحد الطالب يف تصوير بعض املواقع األثرية يف القرية أثر بالغ، 
ليضم  املنطقة  يف  قمة  أعلى  على  الكاميرا  بتثبيت  قام  حيث 
الكادر أبرز املعالم األثرية يف املنطقة.  جتلّت أهمية التصوير 
املواقع  تلك  على  حتتوي  التي  األرض  صاحب  قام  عندما 
التاريخية.   الدالئل  تلك  إلى  يشير  أثر  كل  وطمس  بتجريفها 
وبعد تسليم العروض للمدربة، مت عرضهن مع توضيح املكان 
عرض  كل  عن  موسع  نقاش  وفتح  االختيار،  وسبب  والزمان 
التاريخية  القيمة  جانب  ومن  التقني،  اجلانب  من  وحتليله 
واجلمالية، فعندما تطوي السنوات أعوامها املتالحقة، ستكون 
التي  كاملشاِهد  احلكاية،  رجع  تعيد  حية  ذاكرة  اللقطات  هذه 
صورها األخوان لوميير والتي أصبحت تُعد اليوم مرجعاً مهماً 
للدارسني تُظهر مالمح حياة السابقني، وميكن لكل شخص أن 
ستكون  ألنها  التسجيالت  بتلك  ويحتفظ  التجربة،  هذه  يطبق 

بعد. فيما  مهماً  مرجعاً 

التصاله  كان  حيث  كنفاني،  غسان  األديب  عند  توقفنا  وإذا 
الثورة  سينما  لعمل  تطوير  َحَول  قاسم  العراقي  باملخرج 
البارد»  «النهر  منها  تسجيلية  أفالماً  قدم  حيث  الفلسطينية، 
(1973) و»غسان كنفاني: الكلمة والبندقية» (1973)، فقد ُكلفنا 
اللقاء،  قبل  الشمس»  يف  «رجال  كنفاني  غسان  رواية  بقراءة 
حيث مت عرض فيلم «املخدوعون»، وهو فيلم سوري من إنتاج 
املؤسسة العامة للسينما العام 1972، وإخراج توفيق صالح عن 
رواية غسان كنفاني «رجال يف الشمس» (1963)، يتناول تبعات 
مختلفة،  أجيال  من  شخصيات  ثالثة  طريق  عن   1948 نكبة 

املخرج ميشيل خليفي يف لقائه مع املعلمني يف مشروع «إنتاج األفالم كسياق وموضوع للتعلّم»، الذي ينفذه برنامج البحث والتطوير 
 التربوي يف إطار برنامج الثقافة السينمائية ضمن مسار الفنون يف التعليم بالشراكة مع مبادرة مدرستي- فلسطني، 2016.
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العدد 54-53
وظروف مختلفة، ال يجمع بينهم شيء سوى محاولتهم الوصول 

إلى الكويت للبحث عن فرصة حياة أفضل.

مت النقاش حول العالقة بني النص الروائي والسينمائي، وحول 
الطريقة التي ميكن أن نسير وفقها لتوظيف الفيلم بعد عرضه 
الرواية  بقراءة  قمنا  أن  بعد  الفيلم  عرض  جاء  فقد  للطالب، 
املتواصل،  النقاش  وعبر  تباعاً،  نشهد  صرنا  حيث  كاملة، 
املواقف التي مت اختيارها لتصوير الفيلم، وهل التزم باحلوار 
واألسباب  تبديلها،  مت  التي  األمور  هي  وما  النص؟  يف  الوارد 
املجال  لنا  أتاح  األسلوب  وهذا  ذلك؟  إلى  املخرج  دعت  التي 
للوقوف ملياً عند النص املقتبس من رواية «رجال يف الشمس» 
الوارد يف منهاج اللغة العربية للصف السابع - الفصل األول، 
ومع عرض بعض مشاهد الفيلم ونقاشها وحتليلها، تولد لديهم 
لقراءة  املكتبة  إلى  والعودة  كامًال،  الفيلم  مشاهدة  يف  احلب 
الرواية، وهذه الترجمة احلرفية ملصطلح «إثراء املنهاج» الذي 
نردده مراراً وال نعي املقصود منه، أو رمبا نخوض فيه بطريقة 

غير مناسبة، ويكون لها مردود سلبي.

بعد كل لقاء، كنا ننقل للطالب يف املدرسة بعض ما تعلمناه، 
ونحاول أن نطبق عملياً على بعض جوانب السينما، ومن خالل 
عرض األفالم تصبح الفرصة سانحة للوقوف ملياً عند املقاطع 
ضمن  من  السينما  ثقافة  أصبحت  فقد  وحتليلها،  والصور 
النقاش  وكان  التعليم،  يف  توظيفها  على  عملنا  التي  األولويات 
حاضراً، واألسئلة متبادلة، ونقدم اإلجابات عن تساؤل الطلبة، 
ضاحية  مجرد  فهي  نعم   ... «هوليوود»؟  تسمية  أصل  فما 
هادئة صغيرة من ضواحي مدينة لوس أجنلوس بجوها البديع 
املشمس، حيث اكتشفها أهل السينما فوضعوها على اخلريطة، 

الواليات  سيطرة  تأكدت  وعندما 
املتحدة على اإلنتاج السينمائي العاملي 
بعد العام 1918، أصبحت تلك الضاحية 
العالم  يف  السينما  عاصمة  «هوليوود» 
على  تتربع  اآلن  حتى  زالت  وما  كله، 
وعندما  العاملية.   السينما  عرش 
حيث   ،(dogville) فيلم  حضرت 
فصول،  تسعة  من  لرواية  أصله  يرجع 
بل  املعتاد،  بالشكل  يُصور  لم  فالفيلم 
معلوم  وفضاء  محدد  موقع  على  ُصِور 
الظلمات  حتدها  نهاية  ونهاية،  ببداية 
أعجبتني  فقد  وصوب،  حدب  كل  من 
ينمو  «الشك  تقول  فيه  وردت  عبارة 
فتصلح  مغروسة»،  بذوره  كانت  إذا 
يف  التعبير  ملوضوع  عنواناً  العبارة  تلك 

املدرسة، أو تنسج حولها مواقف درامية عديدة، حيث تتناول 
نبدأ  ثم  َجّمة،  أموراً  فيها  الصراع  طرفا  خسر  معينة  مشكلة 
نصل  حتى  املشكلة،  على  ت  جدَّ التي  التطورات  إلى  بالعودة 
لبدايتها، لنكتشف أن جلها سببه الشك الذي ُغرس دون دليل، 
وبهذه الطريقة ميكننا اقتباس أي لقطة أو عبارة من الفيلم، 
واالنطالق منها ملا يخدم املوقف التعليمي وغرس القيمة التي 

الطلبة. لدى  تعزيزها  إلى  نحتاج 

أفكارك  ُجتيش  أن  بّد  ال  الروائي،  الفيلم  غمار  تخوض  حتى 
وتستمطر عصارات ذهنك ولو لزمت غرفتك وعاهدت نفسك 
أال تبرحها قبل أن تستدعي ما تختزنه ذاكرتك كي تخرج بفكرة 
جديدة تستحق أن تطرح ثماراً وقطوفاً تُشكل اللبنة األساسية 
للسيناريو: فهو الفيلم املكتوب على الورق، أما رميوند سبويتوود 
خالل  من  السيناريو  يعرِّف  فإنه   ،(Raymond Spoitood)
«إن  فيقول:  كتابه،  يف  املستخدمة  الكلمة  دور  لطبيعة  حتليله 
الكلمات،  باستخدام  املصورة،  املعاني  تسجيل  هو  السيناريو 
التي ميكن ترجمتها فيما بعد إلى انطباعات مصورة بواسطة 
الكاميرا واملخرج»، فقد تعرفنا على شكل السيناريو وعناصره، 
وتقمصنا  السيناريوهات،  بعض  من  أجزاء  مبناقشة  قمنا  كما 
التي  الفكرة  حول  سيناريو  نسج  على  وعملنا  دراميا،  أدوارها 
خرجنا بها، ومن خالل مناقشتها جماعياً، تولدت لدينا املقدرة 

على حترير سيناريو بشكل صحيح.

وما إن حطت رحالنا يف عالم التصوير والكاميرا، حتى ألقت 
ورؤيتنا  تفكيرنا  على  املتشعبة  الواسعة  بظاللها  (الكاميرا) 
لتلك اجلوانب التي أخذت تُسحر األلباب بجوانبها التي تشهد 
املجال  فتح  الذي  التكنولوجي  التقدم  مع  يوم  بعد  يوما  تطوراً 

لقاء للمعلمني مع املخرجة ليلى عباس ضمن برنامج الثقافة السينمائية، الذي نفذه برنامج البحث 
والتطوير التربوي، 2015.
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واسعاً لإلبداع، ويعتمد املصور يف أداء 
ثالثة  على  السينمائي  التصوير  عملية 
التصوير،  زوايا  وهي:  رئيسة،  مكونات 
أما  السينمائي.   والكادر  واإلضاءة، 
الناجتة  اللقطة  فهي  التصوير،  زوايا 
موضوع  لتصوير  الكاميرا  وضع  من 
بني  يترك  أن  يستطيع  ما  زاوية  من 
والدالالت  املعاني  من  العديد  أيدينا 
قوة  التصوير  زاوية  على  تضفي  التي 
هذه  الروعة.   فائقة  وتأثيرية  بالغية 
نظرياً،  نتناولها  كنا  وغيرها  القضايا 
ونقوم بتطبيقها عمليا، حيث مت توفير 
على  وتدربنا  كافة،  التصوير  معدات 
على  التركيز  ومت  استخدامها،  كيفية 
بالشكل  وضبطها  الكاميرا  إعدادات 

عالية  بتقنية  املشاهد  تسجيل  للمصور  يتيح  الذي  الصحيح 
للجنة  املصطلحات  هذه  بتوضيح  قمنا  أن  وبعد  اجلودة.  
اخلوض  يف  رغبة  لديهم  الذين  الطالب  من  املختارة  السينما 
يف هذا املجال، أحضروا يف اليوم التالي الكاميرات للمدرسة، 
وقمنا بتصوير بعض املشاهد، مع األخذ بعني االعتبار املكونات 

التصوير. لعملية  الرئيسة 

بعد االنتهاء من دراسة اجلانب النظري من خالل عرض الصور 
على  والتدرب  التصوير  تقنيات  تظهر  التي  الفيديو  ومقاطع 
وتقنية  وإعداداتها  أجزائها  على  والتعرف  الكاميرا،  استخدام 
التصوير، وبعد مناقشة السناريوهات النهائية، وحتديد طاقم 
بعض  واجهتنا  وقد  القصيرة،  األفالم  بتصوير  شرعنا  العمل، 
لم تؤخذ  الصعوبات، ألن املكان يفاجئك مبستحدثات جديدة 
بعني االعتبار، فتجاوزنا املعيقات قدر املستطاع، وبعد االنتهاء 
برنامج  على  تدربنا  حيث  باملونتاج،  بدأنا  التصوير  عملية  من 
«أدوب برميير» (Adobe Premiere)، حيث مكننا من إعداد 

لألفالم. النهائية  الصيغة 

وبعد أن تعرفنا على عناصر إنتاج األفالم كافة، قمنا مبشاركة 
مجموعة من طالب املدرسة يف العمل على إنتاج فيلم قصير، 
بصيغته  السيناريو  مبناقشة  وقمنا  العمل،  فريق  اخترنا  حيث 
دوره  طالب  لكل  ووضحنا  طالب،  أربعة  واخترنا  النهائية، 
الكاميرا  حتضير  بعد  التصوير  ملوقع  خرجنا  ثم  الفيلم،  يف 
واألغراض الالزمة، كما قمنا بالتنسيق مع أصحاب البيوت التي 
سيتم التصوير يف فنائها، خرجنا إلى موقع التصوير، وحددنا 
تعكس  بسيطة  فكرة  حول  فيها  التصوير  سيتم  التي  الزوايا 
التصوير،  من  االنتهاء  وعند  واجتماعياً،  وطنياً  تربوياً  جانباً 

قمنا بالعمل على املونتاج الذي أخذ وقتاً بني احلذف واإلضافة 
لطالب  الفيلم  بعرض  قمنا  ثم  العمل.   انتهى  حتى  والتعديل 
نكون  وبهذا  والفكرة،  بالعمل  إعجابهم  أبدوا  حيث  املدرسة، 
التعليم،  يف  السينمائية  األفالم  توظيف  جانب  إلى  أضفنا  قد 
فكرة صناعة الفيلم حسب ما تقتضيه املناهج التعليمية، وهو 
وينهض  بالتلقني،  التعليم  روتني  كسر  على  يساعد  أسلوب 
باملسيرة التعليمية، وبخاصة أن الفيلم السينمائي يشهد رواجاً 
فإذا  كافة،  املجتمع  شرائح  من  النظير  منقطع  وإقباالً  عاملياً 
قمنا مبتابعة هذه الفكرة، نكون قد أوجدنا الدافعية لإلقبال 
على تلقي التعليم من قبل طالب املدارس، األمر الذي نفتقده 
لديهم.  وهذا ما تهدف له مؤسسة عبد احملسن القطان من 
خالل تدريب املعلمني على إنتاج األفالم وتوفير الدعم الالزم 

املستطاع. قدر 

وزارة التربية والتعليم العالي - رام اهللا

الهوامش
1  ُكتبــت هــذه املــادة ضمــن مشــروع صناعــة األفالم/برنامــج «الســينما يف التعليــم» (أيلــول 
ــد  ــر التربوي/مؤسســة عب ــذي ينفــذه برنامــج البحــث والتطوي 2014 - نيســان 2015)، ال
احملســن القطــان، وانخــرط فيــه 21 معلمــاً ومعلمــًة مــن مــدارس فلســطينية مختلفــة، 
وبإشــراف املخرجــة الفلســطينية ليلــى عبــاس.  هــدف املشــروع إلــى تدريــب معلمــي 
املــدراس حــول مراحــل إنتــاج األفــالم، واملونتــاج، والتصويــر، واإلخــراج، ومتكينهــم للقيــام 
بتدريــب طالبهــم علــى صناعــة األفــالم، حّتــى يتمّكــن الطــالب مــن إنتــاج أفــالم تالمــس 
حياتهــم االجتماعيــة واليوميــة، وتوثيقهــا بالصــوت والصــورة، بحيــث حتمــل دالالت تربويــة 
وتاريخيــة وإنســانية.  واشــتمل املشــروع علــى تســعة لقــاءات موزعــة علــى ثــالث مراحــل، 
ــة  ــى البعــد النظــري للســينما، يف حــني اشــتملت املرحل ــى عل ــة األول بحيــث ركــزت املرحل
الثانيــة علــى لقــاءات حــول التصويــر الســينمائي، وتطويــر األفــكار لتحويلهــا لنصــوص 
ســينمائية.  وقــام املشــاركون يف الفتــرة التــي فصلــت املرحلتــني بتصويــر أفالمهــم اخلاصــة 
يف مجموعــات، ليقومــوا خــالل املرحلــة الثالثــة مبونتــاج أفالمهــم وعرضهــا بشــكل جماعــي 

ضمــن املســاق.

جانب من لقاء املعلمني مع املخرجة ليلى عباس ضمن برنامج الثقافة السينمائية، 2015.
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