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ي العراق عام 
لمان ف  هذا الدليل نتاج مجموعة ورش تحت عنوان نساء يصنعن أفالما، نظمتها منظمة البر

 بدعم من وزارة الخارجية األلمانية.   2٠2٠

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 2٠21الطبعة األوىل برلي   

 

لمانمنظمة    البر

  غالف الكتاب: سلىم الطرزي

 

ف هذا العمل يقع تحت رخصة المشاع 
َّ
سب الُمصن

َ
: ن خيص بالمثل  -غب  تجاري  -اإلبداعي  . ٤،٠البر
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  شكر وتقدير

 

لمان أن تشكر وزارة الخارجية   وع  األلمانية لتمويلتود منظمة البر "نساء يصنعن أفالما" ولدعمها نشر    مشر
 هذا الدليل. 

أفالما"   يصنعن  "نساء  ي  التدريبر نامج  البر عىل  افها 
الطرزي إلشر سلىم  الرئيسية  المدربة  نشكر  أن  نود  كما 
ي شكل هذا الدليل. كما  

تها ف  ات الضيفات  ومشاركتها لمعرفتها وخبر محاض ر
ُ
نعرب عن شكرنا الحار لجميع ال

، نادين صليب، سارة إسحاق،   ي ، عزة شلبر ، سوزان عارف، د. عاليا أرسوغىلي وع: بحار عىلي
ي أثرين المشر

الالتر
و.   مب  أسعد، نانسي عبد الفتاح، سارة قدوري وجوىلي بب 

للمعر  والتعطش  ام  االلبر  المشاركات عىل  نشكر  أن  نود  ذلك،  قادت عالوة عىل  ي 
البر البناءة  والمساهمة  فة 

وع للنجاح ، مريم الزيدي، المشر : فاطمة عباس، د. كوثر جبارة، داليا قتيبة، هاجر أزهر، كاجي   ياسي   وايسي

، طيبة عادل، تقر الدين غفار، يش مقداد،  ي
، صفاء محمد، سيفان سليم، شهد الطات  ي

، رانيا البياتر نور عىلي
 زهرة سعيد الكندي، زوزان سعيد. 

خوري  وميشيل  أوزيورت  هاتيجه   ، ي
راض  ة  أفالما": كب   يصنعن  "نساء  فريق  لمان  البر منظمة  تشكر  ا،  ً أخب 

وع.   إلنجاز هذا المشر

 

جيت لوباخ   د. بب 

لمان   مؤسسة ومديرة منظمة البر

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



    نساء يصنعن أفالما

٤ 
 

 كلمة افتتاحية 

 

األول   تشرين   / أكتوبر  المناهضة   ،   2٠1٩منذ  المظاهرات  طليعة  ي 
ف  العراقيات  والفتيات  النساء  وقفت 

الشجاعة   جهودهن  من  الرغم  عىل   . الجنسي   بي    بالمساواة  أخرى،  أمور  بي    من  تطالب،  ي 
البر للحكومة 

ا بالعنف األشي والتميب   القائم 
ً
ا حاد

ً
المستمرة حبر يومنا هذا، تواجه العديد من النساء العراقيات تهديد

ال الحالية عىل  الجائحة  بسبب  النساء  تواجهها  ي 
البر والتحديات  المصاعب  تفاقمت  وقد   . االجتماعي نوع 

العام   الظهور  ي 
ف  االنخفاض  من  والمزيد  الصحية  الخدمات  وتدهور  االقتصادي  الركود  ها من حيث  وتأثب 

امن ي عام يبر 
وع "نساء يصنعن أفالما" ف  ي أن إنجاز مشر

مع الذكرى العشرين    للمرأة. وهذا هو بالضبط السبب ف 
امن لشجاعة    132٥لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم   بشأن المرأة والسالم واألمن. ويرمز هذا البر 

وع عىل حقيقة أن النساء العراقيات  ي العراق. يشهد المشر
النساء، وإلثبات أن المرأة عامل أساسي للتغيب  ف 

ي السعي 
ا ف 
ً
ايد دوًرا نشط .  -لتشكيل مستقبلهن  يلعير  بشكل مبر   وأنهن هناك ليبقي  

اكة   أعيد إطالقها مؤخًرا باسم شر ي 
البر التحول األلمانية،  اكة  ة أساسية لمبادرة شر المرأة ركب   ال يزال تمكي   

تتبعه وزارة   الذي  األزمات  للوقاية من  الشامل  النهج  اكة جزًءا من  الشر الديمقراطية، وتعد  أجل  تعزيز من 
األلمانية، السياسة    الخارجية  اتيجية  واسبر الثقافية  العالقات  اختصاص  ضمن  اكة  الشر هذه  ا 

ً
أيض وتقع 

عىل   تركز  ي 
البر المشاري    ع  دعم  خالل  من  الديمقراطية  تعزيز  هو  المفهوم  لهذا  العام  الهدف  التعليمية. 

ا. من خالل تعزيز مشاركة المجتمع الم
ً
ي تعتبر حاسمة لتعزيز التحول الذي ال يزال هش

ي  القطاعات البر
دت 

 والتشبيك عبر إنشاء مساحات فكرية، يتم تعزيز عملية توطيد الديمقراطية داخل المجتمعات. 

تضم   لمجموعة  الفرصة  تيحت 
ُ
والعرقية   1٦أ الدينية  والخلفيات  البالد،  أنحاء  مختلف  من  عراقية  امرأة 

 يمثل هذا األخب  والمهنية، للتعبب  عن أنفسهن من خالل وسائل الفن واكتساب مهارة صناعة األفالم. ال 
ي تعتبر مكملة لألخبار  

فقط أداة مهمة يمكن من خاللها شد قصة الفرد وتسجيل األحداث عىل األرض والبر
 وبالتاىلي تعزيز التعاطف والتفاهم عبر 

ا أداة لرفع أصوات المهمشي   وغب  المسموعي  
ً
السريعة، ولكنه أيض

و  الدولية. ركز المشر الداخلية والحدود  االنتباه إىل القضايا الشخصية من منظور   عىل لفتع  االنقسامات 
ي القائم أعادت المشاركات فيها تأكيد وجودهن 

أنثوي. هذه المجموعة الحريصة عىل تجاوز االنقسام الطائق 
ي  
ف  دورهن  عن  التقليدية  النمطية  والصور  السائدة  الروايات  ي 

ف  التشكيك  خالل  من  والثقافة  الفنون  ي 
ف 

لجماهب  يمكنها اآلن التعرف عىل تجربة الحياة اليومية للمرأة من خالل عدسة نسائية،  المجتمع. نظًرا ألن ا
ي بناء دولة عراقية مجهزة لمواجهة تحديات اليوم 

ي نهج جديد ف 
فإن صانعات األفالم يمكّن المجتمع من تبب 

ا. وتجدر اإلشارة إىل أن هذه األفالم تم إنتاجها عىل الرغم من التحديات غب  ال
ً
مسبوقة بسبب اإلغالق  وغد

 . ي
اض  ي المتقلب والذي أدى إىل تحول الورش إىل برنامج افبر

 والوضع األمب 

 

ي تمكنت بنجاح وبحساسية  
لمان البر ي وتقديري الخاص إىل منظمة البر

إدارة هذا   شديدة منأتوجه بامتنات 
ي تصميم وتنفيذ المشاري    ع المو 

تها العميقة ف  جهة نحو تمكي    الوضع الصعب، واستخدمت مرة أخرى خبر
ي تعزيز العمليات الديمقراطية 

.  وتحديالمرأة ومشاركتها للمساهمة ف   التعصب المجتمعي

 إيرمجارد ماريا فيلب  

ي وزارة الخارجية األلمانية 
 مديرة سياسة العالقات الثقافية ونائبة رئيس المديرية العامة للثقافة واالتصال ف 
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 مقدمة 
 

ي مارس  
جائحة عالمية، طلبت منظمة   1٩بينما كان العالم يتجه إىل اإلغالق التام بعد إعالن كوفيد    2٠2٠ف 

وع ورشة تدريب لصناعة السينما من خمس مراحل للنساء العراقيات.  اح لمشر ي تقديم اقبر
لمان مب   البر

 بدأ األمر برمته للوهلة األوىل شديد العبثية. 

ي طريقها لالختفاء ربما إىل األبد.   لمجهول والحياةاكان العالم كله يتجه إىل 
 كما نعرفها كانت ف 

 عليه بالفشل حبر قبل بدايته. 
ً
وع كهذا بدا محكوما ، ومشر

ً
ا  لم يكن الوضع مبشر

كنا جميعا   أيضا حيث لم يكن األمر شبه مستحيل من الناحية اللوجستية فحسب، بل من الناحية النفسية  
ي حياة

نا ومصائر أحبائنا.  نحاول تحسس طريقنا ف   جديدة يسيطر عليها الخوف والقلق عىل مصب 

 للنجاة الجماعية؟ ماذا  
ً
 للخالص؟ ماذا لو كانت طوقا

ً
وهنا خطرت ىلي فكرة. ماذا لو كانت هذه الورشة طريقا

ة لو كانت فرصة للتأقلم؟ فرصة إلتاحة المعرفة؟ وإذا كانت الحياة كما نعرفها انتهت، ماذا لو كانت هذه فرص
 لجعل الحياة أفضل؟ 

؟ أليس كذلكمن الملل. إنها مجرد ورشة لصناعة األفالم،    اآلن يتثائبونالقراء والقارئات    أتخيل أن معظم
ي عن فرصة لجعل العالم   ون غب  ي ذهنها كل تلك األفكار. فقد تحدث الكثب 

ي مرت ف 
ي لست الوحيدة البر

ولكب 
ي روي!  

ي    أن بعضهمبل  أفضل بمن فيهم الكاتبة العظيمة ارونداتر
 سقوط الرأسمالية!   أحالمه ليتوقعتمادى ف 

ي تاري    خ اإلنسانية حيث بات أكبر ما لالكتشاف والتجريب كانت أيضا فرصة عظيمة  
. كانت لحظة فريدة ف 

ة بالتأكيد، ولكن هناك أيضا فرصة للتحرر من القواعد   نعرفه عفا عليه الزمن. ومع هذا هناك تحديات كثب 
اعها القديمة أو حبر مجرد مراجعتها، أو ربما    . إعادة اخبر

ي هذا األمر فهو وجود دعم من منظمة مستعد  أما أفضل
 ة لإليمان بنا. ما ف 

 لتعليم صناعة  
ً
 كامال

ً
ي الطريق دون أي مراجع، نقدم منهجا

  األفالم للمبتدئي   وهكذا خضنا المغامرة نتعلم ف 
ي ظل الحظر والعزلة. 

  عبر االونالين ف 

ي تتسم بالفردية،  
معقدة تعتمد باألساس   فهو عملية إن تعليم صناعة األفالم ليس كسائر ألوان الفنون البر

ي التدريس   العنصرين غائبانيق العمىلي بمعناه المادي، وعىل العمل الجماعي والتشاركية، وكال  عىل التطب
ف 

ي ظل اإلغالق وقواعد العزل  
، لذلكعن بعد ف  اع نظام يّعوض بشكل ما غياب هذه    االجتماعي كان علينا اخبر

   المفردات الهامة. 

ي طورناه 
ي الصفحات التالية، هو المنهجية البر

ا خالل سبعة أشهر من التجربة والخطأ، واكتشاف ما سنقرأه ف 
ي الوصول لنظام متماسك.  

ي نجاح هذا    والعنرص األساسي األخطاء وإصالحها واالرتجال، وأظن أننا نجحنا ف 
ف 

نامج هو المرونة.   البر

ي هذا الدليل مع ترك المجال لالرتجال. 
 ولذلك أدعوكن إىل اتباع جوهر اإلرشادات ف 
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 ما الذي تقدمه الورشة؟ 
 

ي تعمل عىل قضايا  
ي عالمنا اليوم هناك وفرة من ورش العمل والدورات التدريبية، تنظمها المؤسسات البر

ف 
، تهدف هذه الورش إىل تقديم صناعة األفالم كوسيلة للتعبب  وأداة لتمكي   المرأة.    النساء والنوع االجتماعي

ي العموم عىل أنها مجرد أدوات  إال أن هذا  
فيديو    إلنتاج مقاطعاالتجاه ينظر إىل صناعة األفالم والفنون ف 

ي 
ف  الورشة    الستخدامها  أيام  انقضاء  بعد  استدامة  أو  ي 

حقيقر نمو  أي  يعيق  الذي  األمر  التوعية،  حمالت 
 المذكورة. 

، ضعيف فنيا ويفتقر للعمق وخال   ا حقيقيا  ما يتبقر لنا هو فيديو مباشر وسطحي ك تأثب 
من الحياة. ال يبر

ي تعرض مشاري    ع المؤسسة. 
  باستثناء بعض المؤتمرات البر

إىل فرصة ممارسة صناعة   مختلفة تنظر عىل العكس من ذلك، يتبب  برنامج "نساء يصنعن أفالما" فلسفة  
 يجب أن يتمتع به الجميع د

ً
ط، ودون  األفالم باإلضافة إىل األشكال الفنية األخرى باعتبارها حقا ون قيد أو شر

إسكات أو وقوع تحت ثقل توقعات نمطية مبنية عىل الجنس أو العرق أو الدين أو أي جانب من جوانب  
ورية بغض ، بل  ليست ممكنة فحسبالهوية. وهكذا فنحن نعتقد أن صناعة األفالم من منظور نسوي     ض 

 النظر عن موضوع الفيلم. 

ي الورشة عىل  
ي كيفية خلق ممارسات سينمائية نسوية   لالكتشاف  فرصةهنا تحصل المشاركات ف 

والتفكب  ف 
 اإلنتاج، وكذلك عىل الشاشة.  أثناء عمليةوديناميكيات السلطة. ونقوم بالمراجعات  حساسة لالختالفات

هن للجمهور مسموعة ومرئية من خالل    أصوات النساءالهدف العام من برنامج الورش هو "جعل  
ّ
  إتاحة فن

ف العمىلي فهو تقديم الفيلم كوسيط من منظور متكامل يجمع التدريب العمىلي والتعليم العريض." أما الهد
األدوات  النظري. ومن أهدافه أيضا مساعدة المشاركات عىل تحقيق االستدامة. والسؤال هنا كيف نوفر لهن  

ورية ي لمواصلة صناعة األفالم بشكل مستقل بعد الورشة؟ كيف نضمن    الرص 
فالم صناعة األ  استمرارهن ف 

 وعدم التخىلي عنها لنقص الموارد؟ 

ي صناعة األفالم. 
 لتحقيق ذلك نحتاج التباع نهج مبتكر وثوري ف 

كيفية صناعة األفالم   تتعلم المشاركاتنهج منفتح عىل استكشاف حلول رخيصة وبديلة ومتاحة، من خالله  
ي ال 

 تتطلب معدات مكلفة أو معقدة.   باستخدام عناض من الحياة اليومية وتكنولوجيا المصادر المفتوحة البر

  
ً
ع فيما لو توفرت لنا الموارد، بينما العكس ليس صحيحا ء، فسنبر ي

إذا تمكنا من صناعة أفالمنا من الال سر
 .
ً
  أبدا

ي ضوء ذلك، لم يتم توزي    ع المشاركات عىل  
، إنما تّم تدريبهن كصانعات أفالم مستقالت، أقسام مختلفةف 

األساسية المهارات  أداء  أن   يمكنهن  ي 
يعب  هذا  األمر.  لزم  إذا  األدوار  تبديل  ويمكنهن  األفالم،  صناعة  ي 

ف 
ا إىل تعلم كيفية العمل بشكل جماعي عىل عكس توزي    ع األدوار الهرمية الكالسيكية  

ً
المشاركات بحاجة أيض

ي صناعة السينما. 
   واألبوية ف 
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 فقط لتطوير ممارسة أفالم مستقلة ومستد
ً
ي ليس فعاال

انية، بل إنه يسمح  هذا النهج األفقر امة منخفضة المب  
ي الحصول عىل مزيد  

ا للمشاركات بالتعرف عىل جميع مجاالت صناعة األفالم وتحديد ما إذا كن يرغير  ف 
ً
أيض

ي قسم بعينه. 
  من التدريب المتخصص ف 
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 ما هي صناعة األفالم؟ 
 

إنها كل خطوة، وعنرص، وبند. ويحتاج تدريس صناعة األفالم إىل    صناعة األفالم هي عملية خلق الفيلم.. 
ي 
ي اإلخراج أو كتابة السيناريو أو المونتاج أو التصوير السينمات 

نهج مختلف عن تدريس دورات متخصصة ف 
به القيام  يمكن  مما  ا 

ً
تجريد أكبر  األفالم  تدريس صناعة  يعتبر  إلخ.    PowerPointباستخدام عروض    ... 

امج التعليمية خطوة بخطوة. تدريس صناعة األفالم هو مرافقة الطالب من خالل رحلة   دمج  والوثائق والبر
العناض، المادية والتجريدية، النظرية والعملية. عملية ال يمكن تدريسها ببساطة بل اكتشافها. تتمثل    كل

رحل خالل  الطالب  توجيه  ي 
ف  المدربة  ء وظيفة  ي

سر من كل  للتخلص  باألدوات  وتزويدهم  االستكشاف،  ة 
"الصناعة".   هو  األفالم  صناعة  ورشة  ي 

ف  ء  ي
سر أهم  الخاصة.  اكتشافاتهن  وتحقيق  يعرفنه  أنهن  يعتقدن 

 الطالب والطالبات ال "يتعلمون" ثم "يصنعون"، بل "يتعلمون" بينما "يصنعون". 
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 التحديات والحلول التدريب أون الين: 

 

 التحديات 

من   لعدد  ونية  الكبر تفاعىلي عىل منصة  مناخ  ي ستواجهك كمدربة، خلق 
البر التحديات  أهم    2٠ل    1٦من 

( ديناميكية يصعب video conferenceتخلق خاصية اجتماعات الفيديو )أو الفيديو كونفرانس  مشاركة. 
نت  كشها، وهي ديناميكية المتحدثة من طرف، والمتلقيات من الذي  طرف آخر، خاصة مع ضعف اإلنبر

ي كثب  من األحيان عىل  
ات    إيقاف تشغيليجبر المشاركات ف   ما تجد المدربة نفسها تتحدث لفبر

ً
ا ا، وكثب  الكامب 

ا   صغب   
ً
مربعا عشرين  إىل  عىلطويلة  الكمبيوتر.   أسود  تدريس     شاشة  عند  ذلك  تحمل  يمكن  حي    ي 

وف 
، موضوعات نظرية أو علمية، فإن األ  ي

 عندما يكون موضوع التدريب هو التعبب  الفب 
ً
 حقيقيا

ً
مر يصبح تحديا
 . الجماعي العمل   عىل 

ً
يعتمد كليا فن  .  ناهيك عن  العمىلي التدريب  نقص  تعويض  اآلخر هو كيفية  التحدي 

ي دون توفر الفرشاة أو األلوان أو القماش. 
هذه التحديات قد تهدد   تخيلوا محاولة تعليم أشخاص الرسم الزيبر

نامج ككل إذا شعرت المشاركات باإلحباط وفقدان األمل، مما قد يدفعهن لالستسالم الواحدة تلو  بفشل البر
 األخرى. 

ي البداية: 
ي قد تواجه المدربة ف 

 ومن ضمن التحديات البر

 

المرسل والمستقبل تشعرهن بالضغط وتسليط الضوء    ألن ديناميكيةالتحدث    يخجلن منمشاركات   -1
 عليهن، وهو ما يؤدي إىل اإلحساس باالنكشاف والضعف. 

وتهدئة   -2 االحتياجات  لتلبية  ي 
يكق  بما   

ً
جيدا المشاركات  شخصيات  معرفة  المدربة  عىل  يصعب 

 المخاوف لمساعدتهن عىل االنخراط. 

ابط مع بعضهن البعض. يكاد يكون من المستحيل عىل المشاركات التفاعل  -3  والبر

وقت   -٤ وتعقيد محدودية  والرؤية   الجلسة،  الجسدي  التفاعل  وانعدام  الجلسة،  تسيب   إجراءات 
  العينية، كلها عوامل تقتل أي فرصة للعفوية واالرتياح. 

ي فهم المنطق وراء ما يتعلمنه ألنهن ال يستطعن تجربة المواد النظرية عىل  -٥
تجد المشاركات صعوبة ف 

  رض الواقع، أو ربما ينسي   أو يتم الخلط بينه وبي   دروس أخرى. أ
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 الحلول 

 سريعة لهذا األمر، وستختلف المشاكل وطرق عالجها من حالة ألخرى. ولكن هناك 
ً
ال أعتقد أن لدي حلوال

  بعض الحلول أثبتت فعاليتها. 

 

 شخصيتك  -1

مختلفة، فقد تجدين نفسك تقومي   بعروض ترفيهية، أو  كمدربة ستحتاجي   للمرونة للتنقل بي   شخصيات  
  تقومي   بدور المعالجة النفسية، وأحيانا المنتجة السينمائية. 

ي جميع األحوال عليك التيقظ والحساسية تجاه االحتياجات الشخصية والمخاوف والضعف لكل مشاركة، 
ف 

لالختالفات   التنبه  أيضا  وعليك  المعاملة.  ي 
ف  تفريق  دون  هذا  والدينية، كل  والجنسية  والطبقية  العرقية 

ي قد تؤثر عىل موازين 
ها من االختالفات البر واختالف الخلفيات والهويات الجنسية والمكانة االجتماعية وغب 

ي نفسك، 
ي قد تشعر كل مشاركة أن من حقها أن تشغلها. واألهم من كل ذلك كوت 

القوة، وبالتاىلي المساحة البر
وط. بينما تتحىلي بالتفهم والت ي وأهم الشر

 عاطف مع كل مشاركة. مما يقودنا إىل ثات 

 

ي عىل المشاركات  -2
 
 تعرف

 من عملية اختيار المشاركات من اليوم األول. قومي بقراءة كل االستمارات وحاوىلي أن تقرأي ما بي    
ً
ي جزءا

كوت 
ستمارات التقديم عملية السطور، وما وراء ما يعتقدن أننا نريد قراءته. اجتمعي بكل متقدمة عىل حدة. فملء ا

 . ا ما تؤدي لكتابة تعريف جاف وغب  شخصي   معقدة وكثب 

ليس  أعمالهن،  من  نماذج  ي  اطلبر ء،  ي
عن كل سر اسأىلي  معرفتهن.  ي 

ف  التعمق  حاوىلي  الشخصية  المقابلة  ي 
ف 

ورة فيلم أو فيديو، ربما قصيدة أو صورة أو قصة أو رسمة أو أغنية. إذا لم يكن لديهن عمل من   إنتاجهن بالرص 
ء ملهم واسأليهن عن سبب    يمكنهن ي

أو األغنية، إىل    اختيار هذهإرسال أي سر الفيلم أو الكتاب  أو  القصة 
ي آخره. قومي بتشجعيهن عىل التحدث عن  

عن نفسك أيضا، هكذا تبدأ أوىل خطوات التقرب    أنفسهن وتحدتر
أيضا  والمتدربة  بل  فحسب  المدربة  هذا  يساعد  ال  والمتدرب.  المدرب  األوىل  بي    الجلسات  ي خالل 

فق   ،
  تكوني   أنت الوجه الوحيد المعروف بالنسبة لهن فيشعرهن هذا باألمان. 

  

 األدوات -٣

أي تطبيق آخر للفيديو، معظم التطبيقات توفر مجموعة أدوات مفيدة. إىل   زووم أو سواء كنت تستخدمي    
ي استخدمت ال

ي تجرببر
اع، ف  . جانب خاصية رفع األيدي وخاصية االقبر

ً
ا   سبورة البيضاء كثب 

، أو الزوايا، أو   استخدمتها للعصفسواء   ي مع المشاركات لمشاريعهن أو لشرح قانون الخط الوهىمي
الذهب 

ها. Storyboardمقاس الكادر، أو تجميع الزوايا، أو رسم قصة الفيلم )الستوري بورد    ( وغب 

يتفاعلن   المشاركات  لجعل  جيدة جدا  أداة  البيضاء هي  أو السبورة  الموضوعات  رسم  ي 
ف  وينخرطن سواء 

ه من قبل.  ء تم تحضب  ي
  االستجابة لألسئلة. كما أنها تعطي زخما للدرس، بدال من مجرد مشاركة سر
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. 

ي هذه اللقطة كنت أشرح للمشاركات قانون ال 
  18٠ف 

ً
 لقطات من مشهد رأيناه سويا

ً
  درجة بينما نفكك سويا

 

 خلق مساحة مألوفة للتفاعل  -٤

نامج الحاجة لخلق مساحة   البر بداية  أنفسهن بحرية  أدركنا منذ  للتعبب  عن  ودية وأقل رسمية للمشاركات 
وعفوية، دون الضغوط المرتبطة باألداء وتسليم المهام. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء مجموعة عىل فيسبوك  

كة للتفاعل.    كمساحة إضافية مشبر

ي ا
ي المساحة االمنة وبدأن ف 

اح األفكار ونجحت الفكرة بما يفوق توقعاتنا. وجدت المشاركات أنفسهن ف  قبر
ي المزاح والتعليق عىل مشاركات بعضهن كما نفعل 

وطرح األسئلة ومشاركة أفالم وعرضها للنقاش، كما بدأن ف 
. وهكذا ظهرت   شخصياتهنكلنا عىل مواقع التواصل االجتماعي

ً
ا ابط والتقارب.  أخب  ي البر

  وبدأن ف 

 

 

 

 

 

 

 



    نساء يصنعن أفالما

1٤ 
 

 

 

 

 

للتفاعل االجتماعي فحسب، بل كانت   أداةومع ذلك، لم تكن هذه المجموعة مخصصة  تعليمية،   كذلك 
ي توصيل األفكار والمبادئ وتوزي    ع المهام والرد عىل األسئلة واستخدامها كمنصة لمشاركة  

حيث كان بإمكات 
ي مشاركتها معهن خالل الجلسات بسبب ضيق الوقت. 

 مواد إضافية ال يمكنب 
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ويجدون  نت  اإلنبر بشبكة  مستقرة  غب   اتصاالت  لديهم  لمن  ا 
ً
جيد خياًرا  ا 

ً
أيض الفيسبوك  مجموعة  كانت 

ي التفاعل عىل تطبيق زووم  
ا مغلقة   Zoomصعوبة ف  ألن اتصالهن سمح لهن فقط بالمشاهدة بصمت بكامب 

ضغط مقاطع الفيديو،  ومايكروفون صامت. من ناحية أخرى ، فإن حقيقة أن فيسبوك يقوم تلقائًيا بتحويل و 
جعله نظاًما أساسًيا مناسًبا للغاية بالنسبة لهن لتحميل مهام الفيديو الخاصة بهن، وحيث يمكننا جميًعا 

 التعليق وإبداء المالحظات. 
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ي للغاية عىل مستوى المشاركة النشطة خالل الجلسات  التدريبية  انعكست هذه العملية برمتها بشكل إيجاتر
ي أن المدربة  

الرسمية، وأظهرت المشاركات مستوى أعىل من المشاركة والتفاعل. ومع ذلك، فإن هذا يعب 
بحاجة إىل أن تكون متاحة وتستجيب للتعليقات واألسئلة بعد ساعات جلسات التدريب الرسمية، ليس  

ا للقيام ببعض "التنظيم المحكم غب  الظاهر" للحفا
ً
ظ عىل استمرار مجموعة الفيسبوك  فقط للرد، ولكن أيض

وعملها كأداة تدريب. أوضي بشدة أن تخصص المدربة بضع ساعات يومًيا للرد والتفاعل مع المشاركي   عىل 
  موقع الفيسبوك لتجنب إرهاق المدربة. 

 

 اجعىلي الورشة ممتعة  -٥

 

نت؛ بل أنها أداة تعليمية ممتازة.  ال تساعد األلعاب فقط عىل كش الجمود وتخفيف حدة التدريب عبر     اإلنبر
يمكن أن تختلف األلعاب بشكل كبب  من حيث النوع والتعقيد والغرض؛ من االختبارات، إىل األلغاز، إىل لعب  
ا، 
ً
عتها بمزيد من التفاصيل الحق ي إحدى الجلسات! سأشرح كل لعبة اخبر

األدوار، حبر أننا قمنا بقراءة التارو ف 
ي دائًما جاهزة للعب. ولكن المحصلة الن

 هائية هي أن تكوت 

 

ة ومحّمسة  -٦  اجعىلي الورشة مثبر

 

ي  
تفات  النظر عن مدى  بالجاذبية كمدربة، وبغض  النظر عن مدى شعبيتك وتمتعك  . بغض  لنكن واقعيي  

ي النهاية رتيًبا   ٩-8المشاركات وحماسهن، إذا كنت تقومي   بتدريس برنامج مدته  
أشهر، فقد يصبح األمر ف 

نت    بعض ات حبر عندما يكون لديهن إنبر ء ومن المحتمل أن تقوم المشاركات بوقف تشغيل الكامب  ي
السر

  أو حبر أخذ قيلولة.  WhatsAppجيد، ليتمكن من الدردشة مع أصدقائهن عىل تطبيق واتساب 

 

ي أن المتحدثات الضيوف يلعير  دوًرا مهًما للغاية
ا. هذا هو السبب ف 

ً
ي حق

ي الحفاظ   إنه أمر طبيعي وإنسات 
ف 

ا 
ً
أيض لمان  البر ل منظمة  الدوائر والمعارف الخاصة بك، ولكن يمكن  بالطبع عىل  الحياة. سيعتمد هذا  عىل 
استعدادهن   عن  وأعربوا  جيدة  اتصاالت  بالفعل  معها  أنشأنا  ي 

البر األسماء  ودعوة  اح  اقبر ي 
ف  المساعدة 

ات )ماسبر كال  ي    س( للمساعدة. سواء كانت الضيفات متخصصات يقدمن محاض 
أو كّن فنانات ينخرطن ف 

نقاش مع المشاركات، فإن من المهم محاولة الحصول عىل متحدثات ملهمات للمشاركات، أو ممن يمكنهن 
 التواصل معهن. 

ا تقديم  
ً
ي مجالها، ويمكنها أيض

ا للمشاركات أن تكون المتحدثة الضيفة صانعة أفالم بارعة ف 
ً
من الممتع جد

ي مرص، واألكبر   المعرفة ومشاركتها. عندما 
الوحيدة ف  السينمائية  الفتاح، المصورة  نانسي عبد  قمنا بدعوة 

ي الحديث عنها قبل أيام من استضافتها  
شهرة، كانت المشاركات متحمسات للغاية لدرجة أنهن استمررن ف 

 وبعدها بأيام. 
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ات،    ي يوم الجلسة قمن جميعهن بتشغيل الكامب 
المشاركات يرتدين أفضل مالبسهن ويبدون   وكانت جميعف 

ي أفضل حاالتهن، ومسّمرات أمام شاشاتهن. ولكن عىل الرغم من أهمية دعوة المتحدثات المشهورات، 
ف 

ا دعوة المتحدثي   والمتحدثات الذين يمكن للمشاركي   أن يشعروا ب
ً
التماهي معهم. واحدة  فمن المهم أيض

ي شاركت 
من أنجح الجلسات كانت عندما قمنا بدعوة الدكتورة علياء أرسغىلي من مؤسسة "شاشات" البر

، مثل العراق، بلد مزقتها سنوات االحتالل   معنا مشاري    ع شابات فلسطينيات يصنعن أفالمهن األوىل. فلسطي  
ن وبي   المخرجات الفلسطينيات وأن يتواصلن  والحرب، لذا فقد أمكن للمشاركات أن يلمسن التشابه بينه

األول   فيلمها  بصدد صنع  بدعوة كارولي   كامل وهي  قمنا  عندما  للغاية  ناجحة  أخرى كانت  معهم. جلسة 
 ومي تجربتهما، كان من السهل عىل المشاركات أن يضعن أنفسهن  

والمنتجة مي سعد. عندما عرضت كارولي  
يمكن نجاح  قصة  هذه  مكانهما. كانت  ي 

لو كانت   ف  الحال  هو  المنال كما  وبعيدة  مخيفة  وليست  إحرازها 
 المتحدثة مخرجة مشهورة. 
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 المخطط العام 
 

ي من خمس مراحل عىل مدى ثمانية أو  يصنعن أفالما"نساء   ، بحلول نهايتها تسعة أشهر " هو برنامج تدريبر
ة.   يتعي   عىل المشاركات إنتاج أربعة أفالم تخّرج قصب 

نت   ي حي   أن المرحلة الخامسة هي مزي    ج من الجلسات عبر اإلنبر
نت ف  عقد األرب  ع مراحل األوىل عبر اإلنبر

ُ
ت

  والعمل عىل أرض الواقع. 

.  من ثمان ل مرحلة وتتكون ك 
ً
عقد مرتي   أسبوعيا

ُ
  لعشر جلسات تقريًبا اون الين ت

ي أثنائها 
احة، وف  تستغرق كل جلسة ما بي   ساعتي   أو ثالثة، ويعقب كل مرحلة من ثالثة ألربعة أسابيع اسبر

اج والتصوير  تتم متابعة المهام والتكليفات مع المدربة. أما المرحلة النهائية فهي مخصصة لمرحلة ما قبل اإلنت 
وما بعد اإلنتاج للمشاري    ع، عىل مدار من خمسة إىل ستة أسابيع. تعقد هذه المرحلة عن بعد من قبل المدربة  

  الرئيسية بالتنسيق مع منتجة محلية تعمل مع المشاركات عىل أرض الواقع. 

 

 

احة   اسبر

 أسابيع  ٤

المرحلة 
   الثانية

  أسابيع  ٤

احة   اسبر

 أسابيع    ٤

 المرحلة األوىل

  أسابيع  ٤

 المرحلة الخامسة 

   أسابيع ٥-٦

احة   اسبر

 سبوعان أ

 المرحلة الرابعة 

  أسابيع  ٥

احة   اسبر

 أسابيع  3

 المرحلة الثالثة

  أسابيع  ٤
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 الجلسات 

 

 :  تنقسم الجلسات إىل أربعة أنواع كالتاىلي

 جلسات تدريب منتظمة مع المدربة الرئيسية  -1

 كالس مع المتحدثات الضيفات ندوات وماسبر   -2

 نقاشات فنية مع ضيوف وضيفات من صناع وصانعات األفالم  -3

 جلسات لتطوير المشاري    ع مع المدربة الرئيسية  -٤

 

 الموضوعات 

العملية. والهدف ليس فقط تعلم  النظرية والمهارات  المعرفة   من 
ً
المشاركات مزيجا تتعلم  نامج  البر خالل 

أثناء مشاهدة األفالم. وبالتاىلي ستغطي الجلسات كيفية صناعة األفالم، لكن   أيضا تطوير التفكب  النقدي 
  هذه الموضوعات التقنية: 

 

 مبادئ كتابة السيناريو       -1 

ي    -2
 مبادئ اإلخراج السينمات 

 مبادئ المونتاج   -3

ي األفالم -٤
 مبادئ الصوت ف 

 مبادئ االنتاج  -٥

 استخدام المادة األرشيفية حقوق الملكية الفكرية وكيفية  -٦

 

  كما سنتعرض لهذه المواد النظرية: 

 

 تدريب عىل أساسيات ومبادئ الجندر -1

ي  -2
 مبادئ التحليل السينمات 

3- The male gaze   يطانية لورا عته واعتمدته صانعة األفالم والمفكرة البر )نظرة الرجل( تعبب  اخبر
ي عام  

ي السينما من منظور ذكوري أبوي حيث يختل التوازن بي      1٩73مولق 
لتوصيف نظرة الرجل للمرأة ف 

 من أن 
ً
. إنطالقا ي ، وتكون المرأة سلبية عىل الدوام بينما الرجل هو الفاعل أو اإليجاتر

من يقف أمام، الجنسي  
ا، والُمشاهد كلهم رجال.    ووراء الكامب 

 سياسات التمثيل والوكالة وديناميكيات القوة  -٤

ي صناعة السينما -٥
 األخالقيات النسوية ف 
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 المشاركات 
لمان وع، كان لدى منظمة البر ي للمشاركات  عندما بدأنا المشر

ي هذا أن  2٠طموح بأن يصل العدد النهات 
، يعب 

 ألي برنامج، ناهيك عن برنامج مدته    2٠ننتهي  حبر    2٥نبدأ  
ً
  ٩بعد التشب المعتاد. هذا رقم مرتفع جدا

نت. خالل ورشة العمل فقدنا واستبدلنا العديد من المشاركات إىل أن وصل العدد إىل     1٦أشهر عبر االنبر
، ومن واقع  

ً
 معقوال

ً
نامج، واعتقد أن هذا عددا هذه التجربة أوضي مشاركة جادة وحريصة عىل مواصلة البر

  . 1٦مشاركة للوصول إىل  2٠بشدة بالبدء ب

وعىل أي حال أنصح بأن يكون الرقم قابل للقسمة عىل أربعة وهو عدد المشاري    ع، حيث يسهل تقسيم عدد  
ي المشاري    ع بالتساوي، وهو األمر  

 الذي يجعلالمشاركات لمجموعات حبر لو لم يتم تقسيم المشاركات ف 
ي كل مجموعة عدد جيد لذلك    ٤إىل    3توزي    ع المهام أسهل. أعتقد أيضا أن عدد من  

 أوضي بالبدء مشاركات ف 
  . 2٠وال يزيد عن  12بعدد ال يقل عن 

 

 

 
ي هذه اللحظة رداءة الصورة كانت أقل مشاكلنا 

اتنا جميعا، ف  نت بأن نشغل كامب  ي سمحت لنا قوة االننبر
 من اللحظات النادرة البر
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نامج   هيكل البر
 

ا فإن    
ً
ي من خمس مراحل، وورش عمل  كما ذكرنا سابق برنامج "نساء يصنعن أفالما " عبارة عن برنامج تدريبر

اوح من   ة تبر ي نهايتها ستنتج المشاركات    ٩إىل    8عىل مدى فبر
ي الصفحات    ٤أشهر. وف 

ة. ف  أفالم تخرج قصب 
نامج الذي قمنا بتنفيذه، متبوًعا بشرح متعمق لكل م رحلة أو ورشة  التالية، سوف أشارككم لمحة عامة عن البر

 عمل. 

 

 ١ورشة العمل 

 أسابيع  ٤المدة: 

 8عدد الجلسات: 

ة األسبوعية: جلستان   الوتب 

 

 المواضيع واألنشطة: 

 

 مقدمات عامة ووضع خطة العمل  -1

ي النسويات  -2
 تدريب أساسي عىل الجندر ومقدمة ف 

 هي "أفالم المرأة"؟ سياسة التمثيل وديناميكيات القوة والوكالة.  ما  -3

٤- The male gaze ي السينما
ء المرأة ف  ي  الصور النمطية وتشب 

 كيف تروي قصة بالصور  -٥

 أساسيات المونتاج عن   مقدمة -٦

ة: أنواع وأنماط مختلفة  -7  أفالم قصب 

ي األفكار؟ ما الذي نريد صنع أفالم عنه؟  -8
 من أين تأتر

 

احة   ١االسبر

 أسابيع  ٤المدة 

 لفيلم قصب  التكليف: أن تقدم كل مشاركة فكرة 
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 ٢ورشة العمل 

 

 أسابيع  ٤المدة: 

 11عدد الجلسات: 

ة األسبوعية: جلستان إىل ثالث جلسات -   الوتب 

 

 المواضيع واألنشطة: 

 

 الخالصة والتنظيم -1

 المعالجة السينمائية: دراسات حالة وعينات  -2

 أساسيات كتابة السيناريو  -3

ي تاري    خ الفن -٤
 تمثيل المرأة ف 

 فنية مع المخرجاتمناقشات  -٥

ي قدمتها -٦
 المشاركات مناقشة األفكار البر

ي لألفكار األربعة المطلوب تنفيذها  -7
 القائمة المخترصة للتصويت الجماعي واالختيار النهات 

 توزي    ع المشاركات عىل أرب  ع مجموعات عمل  -8

 

احة   ٢االسبر

 

 أسابيع  ٤المدة: 

وع الذي تعمل عليه. التكليف: عىل كل مجموعة تقديم لوغ الين     وملخص ومعالجة للمشر

 

  



    نساء يصنعن أفالما

2٥ 
 

 ٣ورشة عمل 

 

 أسابيع  ٤المدة: 

 جلسة  2٠عدد الجلسات: 

ة األسبوعية:    الوتب 

  ساعات(  3-2جلسة جماعية واحدة )  •

 - باإلضافة إىل جلسة منفصلة واحدة مع كل مجموعة من مجموعات العمل األربعة )ساعة واحدة   •
 دقيقة(.  3٠ساعة و 

 

 المواضيع واألنشطة: 

 

 التلخيص والتنظيم  -1

 األنماط التحريرية المختلفة لكتابة السيناريو  -2

 تطوير السيناريو لكل من المشاري    ع األربعة -3

ي حقوق الملكية الفكرية واستخدام المواد األرشيفية  -٤
 ماسبر كالس ف 

ي + متابعة  -٥
ي اإلخراج السينمات 

 ماسبر كالس ف 

 

احة اال   ٣سبر

 

  أسابيع 3المدة: 

وعها  ي لمشر
 التكليف: أن تقوم كل مجموعة بتسليم السيناريو النهات 
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 ٤ورشة العمل 

 

 أسابيع  ٥المدة: 

 2٩عدد الجلسات: 

ة األسبوعية:    الوتب 

 ساعات(  3-2جلسة جماعية واحدة )  •
 3٠ساعة و    -ساعة واحدة  األرب  ع ) جلسة منفصلة واحدة مع كل مجموعة من مجموعات العمل    •

 دقيقة( 
   جلسة تقرير مرحىلي منفصلة واحدة مع كل مجموعة من مجموعات العمل األرب  ع   •

 

 المواضيع واألنشطة: 

 

 . تلخيص وتنظيم 1

 . أساسيات إدارة اإلنتاج 2 

ي . أساسيات التصوير 3
 السينمات 

 . تجميع الزوابا بكل مشهد ٤

 . أساسيات هندسة الصوت ٥

وع + متابعة ما قبل اإلنتاج ٦  . تقديم منسقة المشر

 . التعريف بالمنتجة المحلية + متابعة ما قبل اإلنتاج 7

 . تسليم الستوري بورد النهائية للمشاري    ع األربعة8

 األربعة اإلنتاج للمشاري    ع. تسليم تفريغات ٩ 

 يار الممثلي   واختيار مواقع التصوير . اخت1٠

 

احة اال   ٤سبر

 المدة: أسبوعان 

األسبوعي    التكليف:  التقدم  متابعة  جلسات  خالل  من  اإلنتاج  قبل  ما  لمرحلة  مخصصة  احة  االسبر هذه 
وع وممثىلي الفريق. 

 والتواصل اليومي مع المدربة الرئيسية والمنتجة ومنسقة المشر
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 ٥ورشة العمل 

 أسابيع  ٥المدة: 

 جلسات + أيام تصوير ومونتاج.  8عدد الجلسات: 

ة األسبوعية:    الوتب 

 ساعات(  3-2جلسة منفصلة واحدة مع كل مجموعة من مجموعات العمل األرب  ع )  •
  دقيقة(  3٠جلسة تقرير مرحىلي منفصلة واحدة مع كل مجموعة من مجموعات العمل األرب  ع )  •

 

 المواضيع واألنشطة: 

 

ي الموقع. توزي    ع األدوار 1
 ف 

  . تدريب عىل استخدام المعدات2

 مشاري    ع ٤. تصوير 3

 مشاري    ع ٤. مكساج وتصحيح ألوان  ٤

 . متابعة وحل المشكالت ٥

 . متابعة اإلنتاج مع المنتجة المحلية ٦

 . تسليم أربعة مشاري    ع7
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 ١الورشة 
 

 

  . مقدمات عامة وتخطيط 1
  أساسيات الجندر ومقدمة للنسويات. . تدريب عن 2
  . ما هي أفالم المرأة؟ سياسات التمثيل والوكالة وديناميكيات القوة. 3
٤ .  The Male Gaze  .ي السينما

  تنميط وتشب   المرأة ف 
 بالصور.   نروي القصة. كيف ٥

 المونتاج. . مقدمة ألساسيات ٦

ة أنماط وأنواع مختلفة. 7   . األفالم القصب 
ي األفكار؟ ما الذي نريد صنع أفالم عنه؟. من أين ت8

  أتر
  

 

 أسابيع ٤المدة: 

 

 8عدد الجلسات: 
ة األسبوعية: جلستان    الوتب 

 

 

 الجلسات 

 

 . الجلسة االفتتاحية والمقدمة 1

 . جلسة تدريبية عن الجندر 2

 والوكالة. . جلسة تخطيط + عرض ومناقشة: "أفالم نسائية"؟ سياسة التمثيل وديناميكيات القوة 3

  132٥. ندوة عن قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة ٤

ي األفالم ٥
ي السينما السائدة والتمثيل النمطي للمرأة ف 

 . ندوة حول اعتياد العنف الجنسي ف 

 . أساسيات المونتاج وتدريب خطوة بخطوة عىل برنامج مفتوح المصدر ٦

ة: أنواع وأنماط مختلفة 7  . أفالم قصب 

ي األفكار؟ ما الذي نريد صنع أفالم عنه؟ . جلسة ا8
: من أين تأتر ي

 لعصف الذهب 
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 الجلسة االفتتاحية والمقدمة  : ١الجلسة 

لمان،  البر لمديرة  افتتاحية  يتضمن كلمة  والذي  نامج،  للبر الرسىمي  االفتتاح  لحفل  مخصصة  الجلسة  هذه 
عن   وأهدافومقدمة  إلخ.    أنشطة  الرئيسية...  والمدربة  الفريق  وأعضاء  نامج  البر عن  ومقدمة  المنظمة، 

 :  ولتجنب الحرج الذي قد تستشعره بعض المشاركات من عملية التقديم قمت بما يىلي

 

ي   -أ 
أنب  . أردت أن أبعث برسالة مفادها  ت صورة مرحة لنفسي ي عرض الباور بوينت، اخبر

ي ف 
لمقدمبر

. ودودة، وال آخذ نفسي عىل م
ً
ا   حمل الجد كثب 

 

 

وع، قبل أن تقدم المشاركات  لقد توليت إدارة الجلس -ب  ي فيها مديرة المشر
ي قدمتب 

ة منذ اللحظة البر
ي المشاركة التالية 

أنفسهن. لقد بدأت بلعبة بسيطة حيث تعرف كل مشاركة نفسها ثم تختار بشكل عشوات 
بعض   وأثارت  الجلسة،  ي 

ف  بعث روح ودودة  ي 
ف  أنها ساعدت  إال  اللعبة،  بساطة  من  الرغم  للتحدث. عىل 

 أيضا. الضحكات 
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   تدريب الجندر :  ٢الجلسة 

وط   ط أساسي من شر نامجحضور هذه الجلسة شر ، وتتكون من ندوة تلقيها ضيفة متحدثة االلتحاق بالبر
ي التدريب عىل الجندر . 

هناك عدد من األسماء الرائعة من دول عربية مختلفة يمكنهن تقديم   متخصصة ف 
ي هذا التدريب.  

ي يمكن أن تكون مفيدة للغاية ف 
لمان قائمة من األسماء البر هذا التدريب، لدى منظمة البر

ا مع  
ً
ي هذه الجلسة. ومع ذلك، أوضي بأن تناقش وتخطط مسبق

ليس للمدربة الرئيسية دور أو حضور مؤثر ف 
 الجندر، حبر تتمكن من المتابعة والبناء عىل ما ستتعلمه المشاركات من هذه الندوة.  مدربة

 

 التخطيط + العرض والمناقشة: "أفالم نسائية؟" سياسة التمثيل ودينامكيات القوة والوكالة : ٣الجلسة 

 

ي أول    
قة، ناقشت  دقي  3٠تم تخصيص الجزء األول من هذه الجلسة للمقدمة "الحقيقية" لورشة العمل. ف 

ا األمور اللوجستية والتوقيت المناسب، ال  
ً
ي وخطة الجلسات القادمة. ناقشنا أيض

مع المشاركات منهجيبر
 رمضان. سيما أن معظم المشاركات لديهن وظائف يومية، باإلضافة إىل حلول شهر 

 

ه البداية الفعلية لورشة العمل. بناًء عىل الج   ي من الجلسة هو ما أعتبر
لسة السابقة، أكرس هذه  الجزء الثات 

ي بما يفهمنه عندما 
نب  الجلسة للتساؤل عن معب  أفالم المرأة. أبدأ المحادثة بالطلب من المشاركات أن يخبر

ي 
ددات ف   : باألسئلة التالية البداية، أساعدهنيسمعن مصطلح أفالم المرأة. وإذا كّن مبر

 

 هل هي أفالم من إخراج نساء؟ -

 لنساء؟هل هي أفالم من بطولة ا -

 هل هي أفالم تتحدث عن مواضيع معينة تتعلق بالمرأة؟  -

 هل يمكن أن يصنعها الرجال؟ -

 

ز بمجرد أن تدور المناقشة   آراء مختلفة، أقوم بتعقيد األسئلة:  وتبر

 

ء؟ - ي
 هل "أفالم المرأة" و"األفالم النسوية" نفس السر

  هل كل األفالم النسائية نسوية؟ -

 صناعة النساء "أفالم نسوية"؟هل كل األفالم من  -

 هل األفالم النسوية تتحدث فقط عن مواضيع معينة تتعلق بالمرأة؟  -
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من خالل هذه األسئلة، أقوم ببناء الحجة القائلة بأنه ليس كل فيلم امرأة هو فيلم نسوي، وأن الفيلم يمكن  
ي أن يكون نسوًيا حبر لو لم يتحدث عن "قضايا المرأة" النموذجية. أشارك  

بعض األمثلة عىل أفالم المرأة البر
 تعيد إنتاج الصور النمطية النسائية أو القيم األبوية. 

 

 : أمثلة

1  " "استاكوزا  فيلم   .Estakoza   إي النمرة  للمخرجة  ترويض  مشحية  عن  مأخوذ  الفيلم  الدغيدي،  ناس 
إىل  وتحويلها  المرأة  تشب    كب   عىل 

بالبر تفاقمت  المشكلة  ولكن  بالفعل،  إشكالية  ، وهي مشحية  لشكسبب 
ي الفيلم. 

 موضوع جنسي ف 

القومية الذكورية من خالل    للمخرجة ساندرا نشأت بالفتشية  El Maslaha. يحتفل فيلم "المصلحة"  2
طة.  ي هي ضابط شر

 رسم صورة شديدة الذكورة للشخصية الرئيسية البر

 

عىل   ذلك  ينعكس  وكيف  التقاطعية،  تعنيه  وما  السياق،  هذا  ي 
ف  النسوية  تعنيه  ما  مناقشة  إىل  ننتقل  ثم 

 سياسات تمثيل الطبقة والعرق والجنس ... إلخ. 

 

 مثال: 

 

، كمثال    Capernaumكفرناحوم   لبكي نادين  ي    إلشكالية معالجةللمخرجة 
يتجىل ف  الطبقات االجتماعية، 

 إصدار األحكام المتعالية عىل الفقراء وإضفاء صبغة فيتيشية أقرب إىل بورنوغرافيا الفقر. 

امات األخالقية لصناع األفالم، كقيم نسوية  من هناك ننتقل إىل موضوع ديناميكيات القوة والوك الة وااللبر 
 :  أساسية. بعض األسئلة المطروحة هي

 ما هي الموافقة؟ -1

 ما هي الوكالة؟  -2

ء -3 ي   ما هو التشب 

 ما هي دينامياكيات القوة؟ -٤

 

ي تتبب  قضية، وكيفية تجنب إعادة إنتاج نفس  
العنف الذي  أركز عىل أفالم حقوق اإلنسان، أو األفالم البر

 نحاول محاربته دون قصد. 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%83%D9%88%D8%B2%D8%A7_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%84%D8%AD%D8%A9_(%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85)
https://en.wikipedia.org/wiki/Capernaum_(film)
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 أمثلة: 

 

ي مرص عام    The CNN video capture  CNNفيديو ل     -1
. استخدمتها إلثارة 1٩٩٤لعملية ختان اإلناث ف 

ي هذه الحالة، وإعادة إنتاج العنف الذي  تساؤالت حول موضوع الوكالة، وهي هنا لفتاة قاض 
 ضحية الختان ف 

، مرة عىل يد والدها والطبيب الجزار والمرة الثانية عند تصويرها دون أن تكون قادرة عىل   تعرضت له مرتي  
 إبداء موافقتها وبث إذاللها وتعذيبها عىل المأل. 

ي الحائز عىل الجوائز "   -2
وع التصوير الفوتوغراف  " للمصورة المصرية هبة خميس.  Banned Beautyمشر

استخدم هذا المثال إلضفاء إشكالية عىل تجسيد الضحايا القرص لكي الصدر والعنف المزدوج الذي يعانون 
منه. مرة عن طريق إجبارهم عىل الخضوع لإلجراء المروع، ومرة أخرى من خالل التصوير دون القدرة عىل 

 إعطاء موافقة حقيقية. 

 
 

تمثيل   Letters from A Child Brideرسائل من عروس طفلة: ستوديو كواكب  -3  ي عن  إيجاتر مثال 
 شهادة حقيقية بطريقة واعية وحساسة لسياسات التمثيل والشد. 

 

https://apnews.com/article/cc3e9133de3a6d9d5d7a04c1fe28d449
https://www.youtube.com/watch?v=mszI0vb8h5s
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ي سي العربية  برنامج  -٤  ي تر . استخدم هذا المثال للتدليل عىل إعتياد اإلستخدام  El Ar Online   العار عىل تر

ي عندما طمع  نامج "العار" إىل عنوان هذه الحلقة "قتلت مغتصبر  من اسم البر
ً
اإلثاري للعنف الجسدي بدءا

،" عنوان مناسب لجريدة صفراء. هنا   ي
ي شقيقبر

نفكك الحلقة ونضع أيدينا عىل إشكالية نغمة االستضعاف  ف 
ي إختارتها الحلقة لرواية شهادة الضحية الحقيقية، وإشكالية إختيار صوتيات ومرئيات تروي القصة من 

البر
  خالل أعي   المغتصب. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J0ikcGqfVso
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  (١٣٢٥: قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة )٤الجلسة  

بشأن المرأة    132٥مع الذكرى السنوية العشرين العتماد قرار مجلس األمن الدوىلي رقم    2٠2٠تزامن عام  
ي المنطقة تتبب  خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس األمن رقم 

والسالم واألمن، وكان العراق أول دولة ف 
الندوة سوزان  132٥ ق  عارف،. وقدمت  بشأن  القطاعات  العراق عبر  رقم  منسقة مهمة  األمن  رار مجلس 
ي ال  132٥

ي لتنفيذه والتحديات البر
ي العرافر

ي يبذلها المجتمع المدت 
. وقدمت للمشاركات القرار والجهود البر

ي العراق. 
 تزال تواجه المشاركة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية للمرأة ف 

 

ي السينما الس٥الجلسة  
 
ي األفالم : ندوة حول التطبيع مع العنف الجنسي ف

 
 ائدة والتمثيل النمطي للمرأة ف

 

ي هذه  
ي المنشورة عىل منصة مدى مرص  الندوة،ف 

ا لدراسبر
ً
الذي   video، وكذلك الفيديو    studyقدمت عرض

ي عرص ما بعد  
 ف 
ً
ي السينما المصرية السائدة، وتحديدا

تم إنتاجه لمنصة جيم، حول تمثيل الرغبة الجنسية ف 
ي التطبيع مع ثقافة العنف "السينما النظيف

ي األفالم ف 
ي وتشب   النساء ف 

ة." أناقش كيف يساهم التحب   الجنسات 
ا العديد من الموارد 

ً
، ولكن هناك أيض ي ي لعرض حجحر

ي دراسبر
الجنسي واالغتصاب. لقد استخدمت األمثلة ف 

ي يمكن للمدربة استخدامها إذا اختارت عدم استخدام هذه الدراسة المحدد 
ة لمناقشة تجسيد  والمواد البر

ي السينما. 
 المرأة، والتصورات النمطية ف 

 

 
 لقطة من فيديو يتمنعن وهن الراغبات لسلىم الطرزي

https://madamasr.com/ar/2019/02/22/feature/%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/%D9%8A%D8%AA%D9%85%D9%86%D9%91%D9%8E%D8%B9%D9%86-%D9%88%D9%87%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%A8%D8%A7%D8%AA/
https://www.youtube.com/watch?v=gUf48URq2bA
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 : مقدمة عن أساسيات المونتاج ٦الجلسة 

 

نامج هو أنه كان التمرين العمىلي الوحيد  ي البر
ي أقرب وقت ممكن ف 

ي تقديم المونتاج ف 
ي ف 
السبب وراء رغببر

الذي يمكنهن القيام به جميًعا أثناء اإلغالق ورؤية النتيجة الفورية. كنت بحاجة إىل أن يبدأن عملية الصناعة 
ي أردت لهن التعرف عىل صناعة ا

ألفالم وتوضيح اللغز المخيف الذي يحيط والتعلم. السبب اآلخر هو أنب 
بها. صناعة األفالم هي شد القصص بالصور واألصوات، والمونتاج هو عملية المزج بي   هذه العناض، وهي 
ا ذكًيا وينشر القصص بشكل يومي دون 

ً
عملية يقوم بها أي مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي يمتلك هاتف

ا أو نًصا أو مؤثًرا أو أي عنرص آخر إىل مقطع الفيديو  أن يدرك ذلك. عندما يضيف شخص م
ً
ا أغنية أو صوت

ها عىل التواىلي  
الخاص به، يدرج هذا تحت إسم المونتاج. عندما يختار شخص ما سلسلة من الصور ليتم نشر

مفاهيم  لشرح  لهن،  ا 
ً
مألوف ا 

ً
شيئ أستخدم  ال  فلماذا  ا. 

ً
أيض  

ً
مونتاجا يعد  فهذا  قصصهم،  ي 

ف  معي    تيب  ببر
ا يمكنهن عملًيا اختبارها وتجربتها؟

ً
 ونظريات أكبر تعقيد

 

 قسمت هذه الجلسة إىل ثالثة أجزاء: 

 

 دقيقة(: لعبة التارو  ٤٥-٣٠الجزء األول ). 1

 

وع   ي وجرام تومسون، ا Dark Matter Cinemaاللعبة مستوحاة من مشر
لمذهل من قبل سيلفيا ماجليوت 

اللذين ابتكرا مجموعة كروت التاروت من الصور السينمائية قررت إنشاء نسخة مبسطة باستخدام ثالث 
لقراءة   الرئيسي  المفهوم  الصور.  بمفهوم رواية قصة من خالل  المشاركات  لتعريف  التارو،  لقراءة  بطاقات 

، التارو هو إيجاد إجابة لسؤال ا لالعب من خالل ثالث بطاقات يسحبنها؛ يمثل كارت اللحظة / الوضع الحاىلي
ت   ي اخبر

أنب  لقطة من   1٥ويمثل اآلخر اإلجراء الذي يجب اتخاذه، ويمثل األخب  المستقبل. ما فعلته هو 
ة وأنشأت منهم مجموعة كروت تاروت مرتجلة. وعرضتها من خالل الشاشة عىل هيئة  أفالم سينمائية شهب 

ي ملف، ومنحت كل صورة رقًما من  صور 
 . 1٥إىل   1مصغرة محجوبة ف 

https://www.lespressesdureel.com/EN/ouvrage.php?id=6778&menu=0
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  كروت تارو مرتجلة

 

حت قواعد   اللعبة واقتسمت الكروت مع المشاركات، طلبت منهن طرح سؤال، ويفضل أن يكون بعد أن شر
أثناء جائحة عالمية، جاءت   ي ورشة عمل لصناعة األفالم 

ك بينهن. نظًرا ألننا كنا ف  ء مشبر ي
 حول سر

ً
سؤاال

ي 
ي ذلك؟"، "هل سنبقر عىل قيد الحياة؟"، "كيف ننجح؟" فلخصناها ف 

األسئلة عىل غرار: "هل سننجح ف 
ي البقاء؟

 سؤال واحد: كيف ننجح ف 

 

  الحاض   الكارت األول: 
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: ما يجب أن نفعله ي
  الكارت الثات 

 

 

 
 الكارت الثالث: المستقبل 

 
 
 



    نساء يصنعن أفالما

38 
 

ي ). الجزء ٢
 دقيقة( مدخل نظري للتحرير والمونتاج  ٤٥الثان 

ي تمثل اللحظة الحالية. عندما 
بمجرد طرح سؤالنا، طلبت من إحدى المشاركات اختيار البطاقة األوىل البر

ي مناقشة الصورة وتحليل جميع العناض  
اها الجميع وأمضينا بعض الوقت ف  فعلت ذلك، قلبت البطاقة لب 

... إلخ ومحاولة رسم معب  يتعلق بسؤال وماذا والشخصيات واأل  شياء والضوء والتكوين واأللوان واألزياء 
تمثل البطاقة؛ اللحظة الحالية. كررنا العملية مع البطاقتي   األخريي   ثم وضعتهما بجانب بعضهما البعض 

ي محاولة إنشاء إجابة / شد بناًء عىل ما توصلنا إليه من كل صور 
تيب وبدأنا ف   ة / بطاقة فردية. بالبر

ي تعريف آينشتاين  
بمجرد أن ننتهي من قراءة التارو، أشرح للمشاركي   أن ما فعلناه للتو هو مونتاج وأشاركهم ف 

 للمونتاج، ثم انتقل إىل شرح مفهوم التحرير والمونتاج، وكذلك األنواع المختلفة من االنتقاالت... إلخ. 

ي متأكدة هناك الكثب  من المواد الرائعة المتاحة عىل
نت لهذا الغرض. أشارك معك ما استخدمته، لكنب   اإلنبر

ا. 
ً
 من أنك ستجدين الكثب  من المصادر األخرى أيض

 

 )ساعة واحدة(: تدريب عىل المونتاج الجزء الثالث. ٣

ت تدريب المشاركات عىل برنامج   نامج تدريب عمىلي عىل المونتاج خطوة بخطوة. اخبر هذا الجزء مخصص لبر
OpenShot    ،ي ومفتوح المصدر وال يتطلب معرفة متقدمة بأدوات الكمبيوتر

نامج ألنه مجات  ت هذا البر
اخبر

 وبالتاىلي يمكن لجميع المشاركات الوصول إليه. 

 

نامج،بالنسبة إىل التدريب عىل    قمت بمونتاج مقطعي   عىل الزووم أمامهن، مع شرح كل خطوة أقوم بها.   البر

 

 

 

https://www.openshot.org/
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، ثم إعادة تجميع اللقطات   ي
المونتاج األول عبارة عن تقسيم لقطة بلقطة لمشهد قصب  من مسلسل تلفزيوت 

تيب مختلف إلعطاء معب  مختلف.   ببر

 

 

نس، أعدت  ي هذا المشهد من المسلسل المرصي البر
ي الشارع كما   ف 

ة بدل من تركها وحيدة ف  مونتاج التسلسل لكي ينقذ السائق الطفلة الصغب 
 . ي المسلسل األصىلي

  حدث ف 

 

 مقطوعة موسيقية. 
ً
ي مضيفة

ي عىل هاتق 
ي عبارة عن مونتاج لعدة مقاطع صورتها لقطبر

 أما المونتاج الثات 
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 : ي خالل أسبوعي  
ي نهاية الجلسة، كلفتهن بمهمتي   للتسليم ف 

 ف 

ي حياتهن أثناء اإلغالق. عمل فيديو قصب  مدته دقيقة واحدة عن يوم  -أ
 ف 

يل مشهد من أي فيلم أو مسلسل وإعادة ترتيب لقطاته، ومعرفة المعب  المختلف الذي يعطيه.  -ب  تب  

 

مثل     أخرى  امج  ببر دراية  عىل  المشاركات  بعض  تحرير  Premiereكانت  تطبيقات  الغالبية  واستخدم   ،
ي الرئيسي كان ممارسة المونتاج وإ 

، فقد  الهاتف. نظًرا ألن هدف  نشاء مقاطع الفيديو وعدم تعلم برنامج معي  
ي مهامهم العملية ما 

مَن تنجزن منحتهن حرية استخدام أي برنامج من تفضيلهن ف 
ُ
 المهام.  د

 

ة  الجلسة السابعة: أنماط وأنواع مختلفة من األفالم القصبر

أنماط وأنواع مختلفة مًعا وتبعنا كل   ة من  ا من األفالم القصب 
ً
خالل هذه الجلسة النقاشية، شاهدنا عدد

ما  وتطبيق كل  التفكب   المشاركات  من  أردت  العمل،  نهاية ورشة  من  ابنا 
اقبر مع  مفتوحة.  بمناقشة  عرض 

ي تعلمنه أثناء مشاهدة هذه األفالم وتحليلها. كما أردت منهن أن يرون أمث
ة البر لة مختلفة من األفالم القصب 

ي عملية البحث عن أفكار 
ي المراحل التالية.  ألفالمهن الخاصةقد تلهمهن ف 

 ف 

ي تراها مناسبة. 
وك لكل مدربة الختيار األفالم البر ت عرضها لهن، ولكن األمر مبر ي اخبر

أشارك هنا األفالم البر
ا خالل ورشة العمل. فضلت  قمت باختيار مجموعة تتسم بالتنوع وتتناول الموضوعات  

ً
ي ناقشناها سابق

البر
ي كانت من صناعة النساء. 

  اختيار مجموعة أفالم من صناعة مبتدئي   وأغلبية اختياراتر

  
 

 
 للروابط رجاء النقر عىل الصورة
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ي األفكار؟ ماذا نريد أن نصنع أفالما عنه؟
: من أين تأنر ي

 الجلسة الثامنة: جلسة العصف الذهن 

 

ي ستقمن بها هذه هي  
ة من ورشة العمل هذه، وهي مخصصة إلعداد المشاركات للمهمة البر الجلسة األخب 

 : ي تتم عىل النحو التاىلي
احة. أبدأ بشرح لهن عملية االختيار بأكملها، والبر ة االسبر  خالل فبر

احة.  • ة االسبر  تقوم كل مشاركة بتقديم فكرة لفيلم قصب  بنهاية فبر

العشرين   األفكار  أفرز  الكشف عن •  المشاركات دون  مع جميع  ذلك  بعد  أشاركها  رقًما.  ملف  وأعطي كل 
هويات صاحبات األفكار. لن تعرف المشاركات أي فكرة تنتىمي إىل من، وال يسمح ألي مشاركة أن تفصح عن 

ي تخصها. 
  الفكرة البر

ي ذلك أفكارها الخاصة.  ٩• يجب عىل كل مشاركة التصويت ل  
 أفكار بما ف 

ة.  ٩ز األصوات ومشاركة النتائج مع إعالن ال • أقوم بفر  ي القائمة القصب 
 أفكار المدرجة ف 

ي القائمة السابقة.  ٩أفكار من ال  7• نقرأ األفكار ونناقشها مًعا، ثم نجري استطالًعا ثانًيا الختيار 
 ف 

ي المشاركات  • تتطوع مشاركة مختلفة كل مرة للدفاع عن إحدى األفكار السبعة المختارة، محاولة إقناع ب
افر

 باختيارها. القاعدة الوحيدة هي أن المشاركة ال يمكنها اختيار فكرتها للدفاع عنها. 

ي الختيار األفكار  
• بعد أن تستمع جميع المشاركات إىل حجج المتطوعات السبعة، نقوم بإجراء استطالع نهات 

نامج.  ي سيتم تنفيذها أثناء البر
 األربعة البر

مجموعات عمل. ستعمل كل مجموعة عىل   ٤األربعة، يتم توزي    ع المشاركات عىل  • بمجرد اختيار األفكار  
ي تعمل عىل فكرتها، لكن ال ُيسمح  

ي االنضمام المجموعة البر
إحدى األفكار. لصاحبة الفكرة األصلية األولوية ف 

ث سيقمن  لها بالكشف عن نفسها. من هذه النقطة لم تعد الفكرة فكرتها، ولكنا ملك المجموعة بأكملها، حي
 .  بتطويرها بشكل جماعي

ي العمل مًعا ثم يقررن داخلًيا  
• تظل هوية صاحب الفكرة مجهولة حبر يتم تشكيل المجموعات وتبدأن ف 

 .  ما إذا كان سيتم الكشف عن هوية المالكة األصلية ومبر

 

، حيث أطلب من المشاركات  ي
بعد أن أشرح العملية وأتأكد من أن الجميع قد فهموا، أبدأ جلسة عصف ذهب 

ي  
ي الموضوعات البر

ي البداية قبل   يردن صنعالتفكب  ف 
أفالم عنها. ربما تحتاج بعضهن إىل التشجيع واإلرشاد ف 

د
َ
ي الحديث، لذلك من المفيد إعطاء بعض األمثلة، ولكن تأك

ي من أن األمثلة بعيدة عما قد يثب  أن يبدأن ف 
هو   الهدف  أمثلةاهتمامهم.  خيالهن إعطاؤهن  إطالق  فقط  هو  الجلسة  هذه  من  الغرض  أفكار.  وليس   ،

ي هذه الجلسة هي مجرد أمثلة، فيمكنهن  
ي تمت مشاركتها ف 

. األفكار البر ي
ي عملية العصف الذهب 

ومساعدتهن ف 
ي مهمتهن.  

 التمسك بها أو إسقاطها جميًعا مًعا وتقديم أفكار مختلفة تماًما ف 

ل الفكرة،  ي طرح األسئلة حول 
ي سطر واحد يصف  أبدأ ف 

ا تلخيصها ف 
ً
أيض محاولة فتح االحتماالت. أحاول 

الرئيسية" أو  أفكار تحت نفس "الفكرة  أقوم بتجميع عدة  ي بعض األحيان 
الرئيسية أو الموضوع. ف  الفكرة 

والملخص   الين  لوغ  مثل،  التقنية  المصطلحات  أستخدم  ال  ي 
أنب  من  أتأكد  المرحلة،  هذه  ي 

ف  الموضوع. 
  ... ي ورشة العمل  والمعالجة 

. أستخدم الكلمات "فكرة"  2إلخ. هذه أشياء ال يزال أمامهن وقت لتعلمها ف 
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ن عن أنفسهن بحرية وبشكل  ي البداية أن يفكرن ويعبر
 من المصطلحات التقنية. أريدهن ف 

ً
و"موضوع" بدال

ي البداية. 
 عضوي ف 

 

ي تطبيق الزووم أو تدوين جميع  
. يمكنك وثيقة أمامهن األفكار عىل تأكدي من استخدام السبورة البيضاء ف 

ي المهمة. 
  مشاركة هذا المستند معهن بعد نهاية الجلسة لمساعدتهن ف 
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احة األول  ة االسبر  تكليف فبر
 أسابيع  ٤المدة: 

 

. يمكن أن يكون الفيلم من أي نوع؛   ،عىل كل مشاركة تقديم موضوع لفيلم قصب  ي
،  روات  ي

مقال ...    وثائقر
ورة أن يتحدث عما يعتبر "قضايا المرأة". يجب أن تتمتع المشاركات بحرية االختيار دون  إلخ وليس بالرص 

أفكارهن   الداعمة لشرح  بالوثائق  بحث  إعداد  منهن  أطلب  التوقعات. كما  أفضل ولجعل  ضغط  بشكل 
يصوتنالمشاركات   خريات 

ُ
ومقاطع    األ ويكيبيديا  وروابط  فوتوغرافية  وصور  مقاالت  إضافة  يمكن  لها. 

ي عرضهن 
،فيديو. إلخ. ف  ير َ عنيجب أن  التقديىمي  األسئلة التالية:  ُيجر

 

 ما هو الملخص المخترص لفكرتك / موضوعك؟  -1

 حدثينا عنها بمزيد من التفاصيل  -2

 ذا الموضوع مهم بالنسبة لك؟لماذا ه -3

خريات / لماذا تصوت المشاركات   -٤
ُ
خريات لهذهكيف يرتبط هذا الموضوع بالمشاركات األ

ُ
 الفكرة؟  األ

 

ي تبلغ  
احة البر ة االسبر ي هو نهاية فبر

أسابيع، ولكن يجب عىل المشاركات إرسال مسوداتهن   ٤الموعد النهات 
المدر  مالحظات  عىل  للحصول  واحد  أسبوع  النسخة قبل  وإرسال  لذلك،  ا 

ً
وفق التعديالت  وإجراء  بة، 

ي المحدد. 
 النهائية قبل الموعد النهات 

 

ي تبلغ  
احة البر ة االسبر أسابيع، تكون المدربة متاحة لألسئلة وتقديم المالحظات، باإلضافة إىل   ٤خالل فبر

ي الوقت  
ي المهمة وإلزام المشاركات بشكل أساسي بتسليمها ف 

المحدد. سيكون االتصال متابعة التقدم ف 
ي  
وت  ا إمكانية إرسال رسائل بريد إلكبر

ً
عبر صفحة الفيسبوك لإلعالنات العامة، ولكن ستكون هناك أيض

ا مكالمات فيديو مع المشاركات لمساعدتهن عند الحاجة. 
ً
 وعمل محادثات خاصة وأحيان
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 ٢الورشة 
 

 أسابيع  ٤المدة:  

 11عدد الجلسات: 

ة    3 -األسبوعية: جلستان  الوتب 
  جلسات 

 تلخيص وتنظيم  -1

 معالجة سينمائية: دراسات حالة ونماذج  -2

 مبادئ كتابة السناريو  -3

ي تاري    خ الفن -٤
ي ف 
 التمثيل النسات 

 نقاشات مع صناع أفالم  -٥

ي تطرحها المشاركات  -٦
 مناقشة األفكار البر

رب  ع أفكار  التصويت الجماعي عىل القائمة النهائية واختيار األ   -7
 للتنفيذ 

 مجموعات عمل   ٤تقسيم المشاركات إىل  -8

 

 الجلسات:  

ة: أنواع وأنماط -1  جلسة افتتاحية/ مراجعة+ األفالم القصب 

 ماسبر كالس عن المعالجة السينمائية مع صانعة األفالم علياء أرسغىلي من مؤسسة شاشات.  -2

 جلسة تفاعلية: كيف نطور الفكرة؟  -3

ي ماسبر   -٤  كالس عن كتابة السيناريو مع السيناريست عزة شلبر

 نقاش مع صانعة األفالم المصرية نادين صليب  -٥

  السيناريو  أساسيات كتابةمتابعة لماسبر كالس   -٦

ي الفنون  1عملية االختيار  -7
 + عرض ومناقشة تمثيل النساء ف 

 )جلسة مزدوجة(  2عملية االختيار  -8

 لألفالم اليمنية  قمرةنقاش مع سارة إسحاق، صانعة األفالم اليمنية ومديرة مدرسة  ٩

ة+ تقسيم فرق العمل -1٠  عملية االختبار األخب 
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ة: األنواع واألنماط ١الجلسة   : جلسة افتتاحية/ مراجعة + نظرة عىل األفالم القصبر

ي استغرقت الدقائق 
: بعد التحية واألحاديث الجانبية البر  األوىل من الجلسة قسمت الجلسة كالتاىلي

 دقيق(: المقدمة  3٠الجزء األول ) -1

ي تنتظرنا، باإلضافة إىل تذكب  من لم 
هذا الجزء مخصص لتعريف المشاركات بمخطط الورشة والمهام البر

احةتقدم تكليف   ة االسبر وات  بالقيام بذلك حبر نتمكن من بدء عملية االختيار. أشرح لهن مرة أخرى خط  فبر
 عملية االختيار. 

ي )ساعة -2
ة ونقاش  3٠الجزء الثات   دقيقة(: عرض أفالم قصب 

الموضوعات   تقدمن  المشاركات  ي سيتم تطويرها، وبينما كانت 
البر األربعة  المشاري    ع  اختيار  ابنا من  اقبر مع 

ي صنع أفالم عنها، أردت أن أعرض عليهن االحتماالت واالتجاهات العديد 
ي يرغير  ف 

ي يمكنهن واألفكار البر
ة البر

ة خيالية، كان البعض اآلخر   اختيارها ألفالمهن. بينما قدم بعضهن أفكاًرا ألفالم روائية عىل شكل قصص قصب 
ي هذه المرحلة، يمكن تطوير هذه 

ي أفالمهن. ف 
ي مناقشتها ف 

ي يرغير  ف 
أكبر اهتماًما بتقديم الموضوعات البر

ة، أو وثائقية أو مقالية أو مذكرات أو حبر رسوم متحركة  الموضوعات إىل أي نوع أو شكل؛ أفالم روائية قصب  
ومناقشة   واألساليب  األنواع  مختلف  من  ة  القصب  األفالم  لمشاهدة  ا 

ً
جيد ا 

ً
توقيت هذا  ذلك. كان  ن  اخبر إذا 

 توجهاتها وجمالياتها مًعا. 

ي ي ورش شبيهة بورش  أثناء تحضب 
تنا. أردت  لهذه الجلسة حرصت عىل اختيار أفالم من صناعة مبتدئي   ف 

ء،   ي
للمشاركات أن يرين شيئا يمكنهن تحقيقه. أفالم ليست مثالية بل تكاد تكون حوافها خشنة بعض السر

العمل   ورشة  ي 
ف  ة  قصب  روائية  أفالم  عدة  عرضت  ي 

أنب  وبما  مثلهن.  تماًما  التصنيع،  قيد  الماس  كجواهر 
ة.   عىل األفالم الوثائقية القصب 

 السابقة، فقد ركزت أكبر
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تها كمثال ولكن كما ذكرنا من قبل، لكل مدربة حرية اختيار المواد الخاصة  ي اخبر
ة البر أشارك هنا األفالم القصب 

  بها. 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 

       

 
 
 

 للروابط*رجاء النقر عىل الصور 
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ي المعالجة السينمائية مع الدكتورة علياء أرسغىلي من مؤسسة شاشات٢الجلسة 
 
 : ماسبر كالس ف

 

، تركز عىل السينما النسائية واآلثار االجتماعية   ي فلسطي  
شاشات هي منظمة غب  حكومية ال تهدف للرب  ح ف 

عام   "شاشات"  وتأسست  المرأة.  لتمثيل  توفب     2٠٠٥والثقافية  أجل  لهذه  من  واالستمرارية  االستدامة 
"الحاضنة"،   Incubator" األهداف. أحد برامجهم األربعة هو برنامج "صانعات أفالم شابات فلسطينيات

ا. 
ً
ي عىل عدة مراحل يشبه برنامج ورشتنا نهًجا وأهداف  وهو برنامج تدريبر

 

 

 
 

حت  نامج وشر البر ي 
أفالم ف  إنتاج صانعات  ة من  أفالم قصب  أربعة  الدكتورة أرسغىلي  خالل الجلسة عرضت 

ي مرت بها هذه المشاري    ع لرؤية النور، من الفكرة إىل التنفيذ. كما 
التحديات  شاركتنا بعضعملية التطوير البر

ي توص
ي عادة ما تواجهها المخرجات الناشئات والحلول البر

ي "شاشات" لمساعدتهن والعقبات البر
لن إليها ف 

 عىل التغلب عليها. 

 

 

 

ي هذه المرحلة كل المشاركات 
 سلمن تكليفاتهن. *ف 
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 : جلسة تفاعلية: كيف نطور فكرة؟ ٣الجلسة 

ي 
ي هذه الجلسة أحاول إزالة الغموض عن مفهوم "التطوير". حبر هذه اللحظة، عندما تفكر المشاركات ف 

ف 
ي  
"قصة" أو "موضوع" لكن ليس لديهن تصور عن المكان الذي يمكن أن تنتقل إليه هذه األفكار، إما يفكرن ف 

ي  
ي هذه الجلسة أرشدهن خالل جلسة العصف الذهب 

ي قدًما بها. ف 
األفكار من تلك النقطة، وكيفية المص 
 لمساعدتهن عىل فهم منطق العملية. 

 

ء أفعله هو اختيار موضوع مجرد. لنتخيل أننا نتقدم بطلب ي
ي    أول سر

للحصول عىل منحة لتمويل األفالم البر
هو  ما  للمشاركات  أشرح  أن  بعد  الموضوع؟  هذا  من  فكرة  ونطور  نخرج  . كيف  معي   موضوع  حول  تدور 
ي منتصف الشاشة البيضاء 

ي تطوير األفكار هو الضحك. أكتب كلمة "ضحك" ف 
هن أن تمريننا ف  الموضوع، أخبر

 . وأسأل المشاركات كيف يجب أن ننطلق من هناك 

 

 

األسئلة الصحيحة. لذلك، من الطرق الجيدة لكش الصمت القاتل يعتمد التطوير إىل حد كبب  عىل طرح  
اتهن مفّعلة(، أن   ، وتخفيف حالة الذعر المتصاعد عىل وجوه المشاركات )من ال تزال كامب  الذي يتبع سؤاىلي

 نسأل: "ما هو السؤال األول الذي يجب أن نطرحه؟" 

ي  
احات؛ "ما هي المواقف البر ي تقديم االقبر

تجعل الناس يضحكون؟"، "كيف يؤثر الضحك تبدأ المشاركات ف 
 علينا؟" …إلخ. 
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أض عىل أن هناك سؤاال يسبق كل هذه األسئلة، "ما هو السؤال األول؟ ماذا لو قلت هيا نصنع فيلًما عن  
هو"   "ما  المشاركات:  تجيب  أن  بمجرد   " الجميع؟  عنه  ي 

سيسألب  الذي  األول  السؤال  هو  ما  بجاالدودو، 
ي يجب أن يكون: "ما هو الضحك"، تبدأ  باجالدودو "؟ وإد

ي عملية العصف الذهب 
راك أن السؤال األول ف 

ي التدحرج، ومع تيسب  المدربة، يقود أحد األسئلة إىل آخر. 
 الكرة ف 

 

 
 

وتأمالت   معلومات  بتجميع  نقوم  المستوى عندما  إىل  ي 
الذهب  العصف  أنقل  ي 

فإنب  الموضوع،  كافية حول 
ي هذا المثال  

ي ناقشناها؟ وهل يمكننا الخروج باستنتاج؟ ف 
ا بي   جميع األفكار البر

ً
ك . ما الذي نجده مشبر التاىلي

" تكررت عدة مرات.   وجدنا أن كلمة "تعبب 

 

 
ي الفرصة لتعقيد السؤال أكبر والتساؤل  

خلصنا إىل أن "الضحك هو وسيلة للتعبب  والتواصل"، مما منحب 
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ن الضحك مصدر قلق شخصي / خاص أو عام. أدى هذا إىل الحديث عن السخرية السياسية، عما إذا كا
ي جديدة. التمرد والمقاومة والتحرير 

والمجتمع، والسلطة، والمرأة، والنسوية. فجأة اكتسب الضحك معات 
 وتحدي السلطة. 

 
اح زوايا ومقاربات مختلفة إذا أردنا إنتاج فيلم عن الضحك.   ي مطالبة المشاركات باقبر

ة ف  تتمثل الخطوة األخب 
 لجلسة بقائمة من األفكار المحتملة ألفالم حول الضحك. يجب أن تنتهي ا
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ي كتابة ٤الجلسة 
 
ي : ماسبر كالس ف  السيناريو مع عزة شلنر

هذه الجلسة مخصصة لتعريف المشاركات بأساسيات كتابة السيناريو. اختارت كاتبة السيناريو المصرية عزة  
شوكوالتة   األمريكي  الفيلم  استخدام  الرئيسي  صفها  ي 

ف  ي  ال  Chocolatشلبر البنية  عناض  درامية إلظهار 
لب من المشاركات مشاهدة الفيلم قبل الجلسة. 

ُ
 الكالسيكية. ط

 
 

 تم خالل الجلسة تعريف المشاركات بالمواضيع التالية: 

 

ة  -  الفرق بي   األفالم الطويلة والقصب 

ي  -
ي والروات 

 الفرق بي   الفيلم الوثائقر

 ؟loglineما هو اللوغ الين أو  -

 ما هي المعالجة  -

 ما هي القصة -

،الجانب  الجسدي،عناض الشخصية الثالثة )المظهر  - (  االجتماعي  الجانب النفسي

 تطوير الشخصية  -

 أنواع الرصاع  -

ي الفصول -
 هيكل درامي كالسيكي ثالتر

* بحلول هذا الوقت، كنت قد أخفيت هوية جميع أصحاب األفكار المقدمة وشاركتها مع جميع المشاركات 
 يار فيما بينها. حبر يتمكن من قراءتها واالخت

https://www.imdb.com/title/tt0241303/
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ي مع صانعة ٥الجلسة 
 صليب  األفالم نادين: نقاش فن 

 

السابقتان   الجلستان  بالمعلوماتكانت  ومليئتي    للسماح  مكثفتي    مؤقت  فاصل  إىل  بحاجة  وكنت   ،
للمشاركات بالتقاط أنفاسهن. كانت استضافة الفنانة نادين صليب، فرصة جيدة للمشاركات المتصاص كل 

ي    تعلمنه معما  
ي محادثة حول السينما. نادين صليب أطلعتنا عىل رابط فيلمها الوثائقر

ي االنخراط ف 
االستمرار ف 

ي الطويل "أم غايب "  
قبل أيام قليلة من الجلسة لتتمكن   Om Ghayeb  Mother of the unbornالروات 

من   الفيلم  نادين عن عملية صناعة  تحدثت  استضافتها  أسئلتهن. خالل  وإعداد  المشاركات من مشاهدة 
ي 
اف  . منظور احبر  وشخصي وصادق وكان لدى المشاركات أسئلة ال تنتهي

 

 : متابعة أساسيات كتابة السيناريو ٦الجلسة 

 

ي الجلسة  
ي الذي قمنا به ف 

ي هذه الجلسة، أقوم بالبناء عىل نتائج العصف الذهب 
ي    3ف 

ي ضوء ما تعلمنه ف 
ف 

 الماسبر كالس عن أساسيات كتابة السيناريو. 

 

اللوغ الين   تعرفت عىل  أن  أفكاًرا  بعد  مًعا  والمعالجات والشخصيات واألحداث، نطور  ألفالم  والموجزات 
ة  تدور حول الضحك. هناك هدفان لهذه الجلسة:  قصب 

 

ي االعتبار.  -1
 تعلم بناء فكرة مع وضع عناض القصة ف 

 تعلم كيفية التعبب  عن هذه الفكرة كتابة.  -2

 

. نتيجة هذا التمرين هو كتابة ملخصات جماعية ألفكار ا ي
ي توصلنا إليها خالل جلسة العصف الذهب 

 ألفالم البر

 

ي هذه المرحلة ألنهن لو  
ي سيشعرن بالخداع ف 

من المحتمل أن تتعامل المدربة مع إحباط المشاركات الالت 
ف  ح أن تعبر . أقبر تعلمن هذه األشياء قبل أن ُيطلب منهن تقديم أفكار لكن قد قمن بوظائف أفضل بكثب 

ي عملية التعلم، ولكي يفهمن أهمية المدربة بإحباطهن قب
ن عنه وتشرح مدى أهمية هذا التسلسل ف  ل أن تعبر

ي تعلمنها. إحباطهن هو الدليل عىل نجاح عملية التعلم! 
 األشياء البر

 

ي توصلت إليها المشاركات وطورنها خالل الجلسة: 
 فيما يىلي نماذج من األفكار البر

 

ي    -1
مدرستها الثانوية تتيح لها االلتحاق بإحدى أفضل الجامعات. ومع ذلك، فهي فتاة تحقق نتائج عظيمة ف 

 من ذلك، 
ً
ي مسابقة تلفزيونية واقعية كوميدية بدال

غب  مهتمة وعليها أن تكافح لتحقيق حلمها بالمشاركة ف 
 ضد إرادة والديها. 

http://www.sanadfilmfund.com/ar/archive/2014/films-2014/film-details?id=14671
http://www.sanadfilmfund.com/ar/archive/2014/films-2014/film-details?id=14671
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ة عىل وظيفة جيدة األجر تتطلب منها أن تكون دائما    -2 مبتهجة وتبتسم للعمالء. ومع  تحصل فتاة فقب 
ذلك، فهي غب  قادرة عىل االبتسام والضحك عىل نكات العمالء السخيفة فقط إلرضاء رئيسها الذي يخجلها  
أنها ممثلة كوميدية مضحكة  الدعابة. لدهشة الجميع، نكتشف  باستمرار لكونها محبطة وتفتقر إىل روح 

ي ناد كوميديا مستقل. 
ا ف 
ً
 للغاية وناجحة جد

 

المهرج مع شقيقيها األصغر. عندما    -3 المهرج وأداء عروض  منذ صغرها امرأة شابة تحب ارتداء مالبس 
ي اندلعت الحرب، مات شقيقاها  

ان ف  إحدى الغارات. بعد وفاتهم يحاول الجميع إقناعها بالتوقف عن    الصغب 
اما للظروف الحزينة لكنها تتحدى الجميع وتخرج إىل الشارع مرتدي  ة مالبس المهرج وتحزن عىل  التهري    ج احبر

 إخوتها بتقديم أطرف أداء قامت به عىل اإلطالق. 

 

ي نهاية العرض، تكشف الممثلة   -٤
ا للمواهب. ف 

ً
يستمتع الجمهور بفقرة ستاند أب كوميدي أثناء حضور عرض

ي الواقع امرأة قامت بهذه ال
 كما اعتقد الجمهور، لكنها ف 

ً
حيلة لتوثيق الكوميدية عن هويتها وأنها ليست رجال

ي من امرأة لفضح ازدواجية المجتمع. 
 رد فعل الجمهور، وكيف سيتلقون نفس النكات االستفزازية عندما تأتر

 

ي نهاية 
 . لتسع أفكار أشارك المشاركات رابط االستطالع حبر تتمكن كل منهن من التصويت  الجلسة،* ف 

 

ي الفنون. المرحلة األول + عرض ومناقشة  -: عملية االختيار ٧الجلسة 
 
 حول تمثيل المرأة ف

 

 :  تنقسم هذه الجلسة إىل جزأين مع نشاطي   مختلفي  

 

 دقيقة(: عملية االختيار  ٤٥-3٠الجزء األول ) -1

 

الجزء األول من هذه الجلسة مخصص لكشف نتائج االستطالع وشرح الخطوات التالية للمشاركات. أقوم  
وحسا المشاركات  مع  االستطالع  إحصائيات  التسع  بمشاركة  األفكار  لمعرفة  معهن  المئوية  النسب  ب 

العملية  تكون  أن  ا 
ً
جد المهم  من  المشاركات.  أمام  أو  مع  الخطوات  بكل  القيام  أنا حريصة عىل  المختارة. 

. الهدف هو بناء روح الجماعة المنظمة ذاتيا. انها ليست  ديمقراطية وأن يشعرن بالملكية والفاعلية والتأثب 
. أصحاب األفكار والناخبات مجهوالت ويجب    وخاشات. حات  منافسة. ال يوجد راب  ال يوجد مجد شخصي

 . إنه تعاون. يظللن كذلك أن 

 

 لسبع أفكار بمجرد أن نحدد تسعة اختيارات، أجري استطالًعا سريًعا آخر وأطلب من كل واحدة أن تصوت  
القادمة سنقرأ مًعا األفكار السبع ونناقشها.   تسع. من أصل   ي الجلسات 

التالية للعملية؛ ف  أشرح الخطوات 
. بعد   سبع مشاركاتوبعد ذلك ستتطوع   للدفاع عن واحدة من األفكار السبع نظًرا ألنهن لسن المالك األصىلي

ي سيتم تنفيذها. 
ة البر  أن يستمع الجميع لدفاعهن، سيصوتن لألفكار األربعة األخب 
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ي )ساعة و  -2
 دقيقة(: عرض فيلم + مناقشة  3٠الجزء الثات 

 

ي تاري    خ الفنون الغربية. أركز عىل الفنون الغربية ألن 
ي من هذه الجلسة، نناقش تمثيل المرأة ف 

ي الجزء الثات 
ف 

ا. تتأثر الجماليات الكالسيكية للسينما، تلك ال
ً
، كما أنها حديثة جد ي اع / فن غرتر

ي  السينما نفسها، هي اخبر
بر

ي الغرب، مثل  
ي الفنون األخرى ف 

اث الجماليات ف  ي جميع أنحاء العالم، بشدة ببر
ي مدارس السينما ف 

نتعلمها ف 
 الرسم عىل سبيل المثال. 

 

ي   Ways of Seeingقمت بعرض الحلقة الثانية من    الغرض،لهذا  
جر والبر  تناقش "المرأة العارية"،  لجون بب 

ي السينما الروائية.  
، المتعة المرئية ف  ي

 Visualمتبوعة بمناقشة شاركت خاللها مقتطفات من مقال لورا مولق 

ive CinemaPleasure in Narrat 

 

 المرحلة الثانية )جلسة مزدوجة(  -: عملية االختيار ٨ ةالجلس

 

ي هذه الجلسة نقرأ مًعا األفكار  
ي نهاية   السبع المخترصةف 

ونجري محادثة متعمقة حول كل واحدة منها. ف 
نظًرا ألنهن لسن مالكات أصليات للفكرة   السبع،الجلسة تطوع سبعة مشاركات للدفاع عن واحدة من األفكار  

ي يدافعن عنها. 
 البر

 

ي لمناقشة جميع األفكار. أوضي بتوزي    ع الوقت عىل  
مدة هذه الجلسة أطول من المعتاد إلتاحة الوقت الكاف 

 :  النحو التاىلي

 7دقيقة لكل فكرة ×  2٠-1٥ -

احة بعد كل فكرتي   ×  1٥-1٠ -
 3دقيقة اسبر

 طوعات دقيقة الختيار المت 1٥ -

 

ي تطبيق  
، عىل أساس من يحرص  أوال يحصل عىل    Zoomيتم اختيار المتطوعات من خالل مرب  ع الدردشة ف 

ي يكتير  أنهن يردن  First Come First Serveمكان أو  
الدفاع عن فكرة    ؛ يتم اختيار المشاركات األوائل الالت 

 معينة. 

 

 درسة قمرة السينمائية اليمنية : حديث مع سارة اسحاق صانعة األفالم ومديرة م٩الجلسة 

 

الطويل    ي 
الوثائقر فيلمها  صنع  ي 

ف  تجربتها  إسحاق  سارة  اليمنية  المخرجة  تشارك  الجلسة  هذه  ي 
 Theف 

Mulberry House   تز اليمنية. تم  السينمائية  وع مدرسة قمرة  المشاركات بمشر ويد  باإلضافة إىل تعريف 
  ، الشخصي الجانب  ركزنا عىل  المناقشة  ي 

ف  الجلسة.  من  قليلة  أيام  قبل  الفيلم  لمشاهدة  برابط  الطالبات 
 ذاتية.  أفالم بمرجعيةوتحديات صنع  

https://en.wikipedia.org/wiki/Ways_of_Seeing
http://www.luxonline.org.uk/articles/visual_pleasure_and_narrative_cinema%28printversion%29.html
http://www.luxonline.org.uk/articles/visual_pleasure_and_narrative_cinema%28printversion%29.html
http://themulberryhouse-doc.com/
http://themulberryhouse-doc.com/
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ي أردت أن تلتقط المشاركات أنفاسهن وتبتعدن عن األفكار السبع المخترصة  
ت هذا التوقيت للجلسة ألنب  اخبر

 االختيار النهائية. ليعكسنها قبل جلسة 

 

 : عملية االختيار النهائية + توزي    ع فرق العمل ١٠الجلسة 

 

ة من ورشة العمل هذه حيث يتم اختيار األفكار األربعة وتقسيم مجموعات العمل  هذه هي الجلسة األخب 
احة.  ة االسبر  وتعيي   المهام المطلوب تنفيذها خالل فبر

 

ي اختارتها. عند االنتهاء،    1٠بعة  نبدأ الجلسة بإعطاء كل من المتطوعات الس
دقائق للدفاع عن الفكرة البر
 أشارك استطالع مع جميع المشاركات للتصويت لألفكار األربعة من أصل سبعة. 

 

نامج، نبدأ   ي ستنفذها المشاركات خالل المراحل التالية من البر
بمجرد أن نحصل عىل أفكار األفالم األربعة البر

ي تقسيم الفرق. هذه مهمة 
حساسة للغاية وتحتاج إىل الكثب  من الشفافية واللباقة. تم االتفاق منذ البداية ف 

ي الفريق الذي سينفذها. اختارت المشاركات األخريات  
عىل أن تكون للمالكة السرية لكل فكرة مكانها المختار ف 

ي العمل عليها. ومع ذلك، هناك أش
ي ترغير  ف 

ياء أخرى يجب وضعها الفرق بناًء عىل إحدى األفكار األرب  ع البر
ي االعتبار أثناء تشكيل الفرق وأثق بسالمة  

ي نحتاج إىل أخذها ف 
ي االعتبار. أصارح المشاركات بكل األشياء البر

ف 
وحسن   والروحالغريزة  إدارة    النية  تسهيل  ا 

ً
حق يمكنها  لكن  إلزامية،  ليست  األشياء  هذه  لهن.  الجماعية 

 اللوجستيات. 

 

مدن مختلفة، فسيكون من األنسب تكوين فرق داخل نفس المدن    يأتي   منكات  الموقع: إذا كانت المشار   -1
ا. 
ً
 أو المدن القريبة عندما يكون ذلك ممكن

 

ي نفس   -2
إذا كانوا ف  أكبر مالءمة  للبلد، فسيكون  السائدة  اللغة  يتحدثن  إذا كان هناك مشاركات ال  اللغة: 

ي هذا  
نامج كان لدينا ثالث نساء كرديات، إحداهن ال تتحدث العربية. المجموعة. )عىل سبيل المثال: ف  البر

ي 
ية البر . جميعهن تنازلن وقررن التواصل باللغة اإلنجلب   ا سيدتي   عراقيتي  

ً
ن نفس الفريق الذي ضم أيض اخبر

 لحسن الحظ يمكن أن يتحدثن بها جميًعا(. 

 

ي فرق الع  -3
مل متوازنة، حبر يتم إنجاز العمل. ال يمكن  عدد المشاركات: يجب أن تكون أعداد المشاركات ف 

ي فريق آخر. 
ي فريق واحد وسبعة عضوات ف 

 أن يكون لدينا عضوتان فقط ف 
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احة الثانية  ة االسبر  تكليف فبر
                                           أسابيع( ٤ :)المدة                                              

احة هي  أسابيع حيث ستعمل كل مجموعة من مجموعات العمل األربعة بشكل جماعي   ٤مدة هذا االسبر
عبر  لاللتقاء  ي 

الذاتر التنظيم  مجموعة  من كل  المشاركات  عىل  يجب  نها.  اخبر ي 
البر الفيلم  فكرة  لتطوير 

نت )أو شخصًيا إذا ك ي نفس المدينة ولم يتم تقييد التنقل بسبب اإلغالق( وتبادل األفكار اإلنبر
ن يعيشن ف 

 مًعا. 

ك األمر للمشاركات ليقررن   ي حالة الحاجة إىل المساعدة، لكنها تبر
أوضي بأن توضح المدربة أنها متاحة ف 

ي 
 ويوزعن المهام.  يدرن العمليةفيها وكيف  ُيردن االجتماععدد المرات البر

 

احة، يجب أن تكون كل مجموعة قد طورت الخطوط العريضة لقصتها وأن تقدم   بحلول نهاية هذا االسبر
ا موجًزا وملخًصا ومعالجة لفيلمها. 

ً
 مخطط

 

ي األسبوع الثالث 
ي متابعة إلزاميتي   مع كل مجموعة، واحدة ف 

أوضي بشدة أن تقوم المدربة بإجراء جلسبر
ي األسبوع الرابع. مدة الجلسة ما بي    

 دقيقة.  3٠و  وساعةساعة واحدة واألخرى ف 
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 ٣ورشة 
 

 

 أسابيع  ٤المدة: 

 2٠عدد الجلسات: 

ة األسبوعية:   جلسة جماعية  1الوتب 

 ساعات(  2-3) 

جلسة منفصلة مع كل مجموعة من األرب  ع  1
 مجموعات )ساعة ونصف( 

 تلخيص وتنظيم  -1

أنواع وأنماط مختلفة لكتابة وتطوير سيناريو   -2
 األربعة  المشاري    ع

ماسبر كالس عن حقوق الملكية الفكرية   -3
 واستخدام األرشيف 

ي ومتابعة -٤
  ماسبر كالس عن اإلخراج السينمات 

 

 

 الجلسات 

  جلسات جماعية:  -أ

 

  جلسة افتتاحية/ أنماط وطرق كتابة السيناريو  -1

 حقوق الملكية الفكرية واستخدام المادة األرشيفية مع مب  أسعد ماسبر كالس عن  -2

ي مع نادين صليب  -3
 ماسبر كالس عن اإلخراج السنمات 

٤-  . ي
  متابعة اإلخراج السينمات 

 

  جلسات منفصلة لكل مجموعة:  -ب

  جلسة.  1٦جلسات =  ٤ Xمجموعات  ٤جلسات لمتابعة تطوير المشاري    ع: 
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 الجلسات الجماعية 

 الجلسة األول: جلسة افتتاحية/ أنماط وطرق كتابة السيناريو 

  هذه الجلسة االفتتاحية مخصصة لتعريف المشاركات عىل أشكال كتابة السيناريو وعناض المشهد. 

 دقيقة(  3٠المقدمة )  -1

  أقدم هنا المعلومات األساسية عن أشكال كتابة السيناريو وعناض المشهد. 

 )الزمن/ المكان( تعريف المشهد  •
ي   -عناض المشهد )نهار/ ليل • / خارجر  الموقع/ االنتقال(  -داخىلي
 أسلوب الكتابة وطبيعة المعلومات )الفعل المضارع/ الوصف... الخ(  •
 الطرق المختلفة لكتابة السيناريو  •

 

ي استخدمتها أثناء الجلسة، ولكن لكل مدربة حرية اختيار 
المادة   سأشارك هنا بعض النماذج والتدريبات البر

ي تراها مناسبة للمهمة. 
 البر

 

ي )  -2
ي مقابل الفورمات الحديثة  2٠-1٥الجزء التات 

 دقيقة(: الفورمات القديمة ف 

ي مقابلة الطريقة األمريكية( 
ي مرص: الطريقة الفرنسية ف 

 )أو ما نطلق عليه ف 

بطر  مكتوبة  لديهن،  معروفة  تجارية  أفالم  سيناريوهات  من  نماذج  المشاركات  عىل  مختلفة.  عرضت  ق 
ت تعريف المشاركات بالطريقة القديمة لكتابة السيناريو عىل  . اخبر واستخدمت نفس النماذج للتدريب التاىلي
الصفحة إىل عمودين، عىل   تقسيم  يتم  ي حيث 

والمرت  ي 
الصوتر التقسيم  تقادمها لسهولة عرض  الرغم من 

ي اختارت بعض المجموعات الشكل القديم
  عندما كتبوا نصوصهن(.   عكس التنسيق الجديد. )لدهشبر

 

بالنسبة للصيغة القديمة )الفرنسية( استعملت سيناريو "دم الغزال " بقلم وحيد حامد. بالنسبة للصيغة  
.  ٤٥الجديدة )األمريكية( استخدمت سيناريو  ي

 يوم، بقلم محمد حفط 
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                 Old format (French)                              New Format (American) 

       
           Dam El Ghazal by Wahid Hamed                              45 Yom by Mohamed Hefzy 

 

 

 

ي ) مقارنة بي   المشهد المكتوب والمشهد  -3
 دقيقة(  ٤٥- 3٠المرت 

 

ي هذا التمرين نقرأ مًعا تسلسل  
ي السيناريو، ثم أعرض هذا المشهد / ف 

المقدمة أو المشهد األول من الفيلم ف 
ي الفيلم الفعىلي الذي تم تصويره. يساعد هذا التمرين المشاركات عىل فهم كيفية ترجمة الكلمات 

التسلسل ف 
فتح إىل صور وأصوات. كما أنه يعطي الفرصة لمالحظة االختالفات بي   النص المكتوب والمشهد المصور، وي

 .  النقاش حول مرونة المخرج ورؤيته الفنية. أكرر التمرين بمشاهد مختلفة من كال الفيلمي  
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 دقيقة(  ٤٥مشاهدة المشهد وكتابته: )  -٤

 

ا عشوائًيا من الفيلم وأطلب من المشاركات مشاهدته بانتباه.  
ً
ي هذا التمرين نعكس العملية. أعرض مشهد

ف 
ة هي مقارنة المشهد الذي ثم ننتقل إىل كتابة المشهد   مًعا، ونعود إىل الفيديو عندما نحتاج. الخطوة األخب 

 . . أكرر التمرين بعدة مشاهد من كال الفيلمي    كتبناه بالمشهد المكتوب بالسيناريو الفعىلي

 

 الجلسة الثانية: ماسبر كالس حول حقوق الملكية الفكرية واستخدام المواد األرشيفية مع من  أسعد 

 

ال مرص"خالل  استوديو  ي 
"ف  مديرة  أسعد،  مب   قدمت  الماسبر كالس،  من  األول  أنواًعا    جزء  للمشاركات 

مختلفة من المواد األرشيفية باإلضافة إىل االستخدامات المختلفة. كما ناقشت بعض أخالقيات استخدام  
خدمت أمثلة من  اللقطات األرشيفية واالستخدامات غب  األخالقية المشكوك فيها للقطات األرشيفية. است

 عدة أفالم. 

1-  Fair Game   ويلسون، كمثال عىل بليم وجوزيف سي  ي  فالب  إىل مذكرات  تستند  ي 
والبر ليمان،  لدوغ 

ة الذاتية.  ي فيلم عن السب 
 استخدام لقطات أرشيفية ف 

المفتوح    -2 الباب  ي بركات، كمثال الستخدام لقطات أرشيفية إلظهار   El Bab El Maftouhفيلم  لهب 
ي هذه الحالة، أو الحرب

العالمية   أحداث تصويرها باهظ الثمن لذلك ال يمكن إعادة تمثيلها، حريق القاهرة ف 
 . ي إسكندرية ليه يوسف شاهي  

 الثانية ف 

 أبناء وقتلة لعاطف الطيب، استخدام خطاب جمال عبد الناض إلضفاء لمسة من الواقعية عىل الفيلم.  -3

والحلول  والقيود  النشر  حقوق  وقواعد  قواني    أسعد  مب   ناقشت  الماسبر كالس،  من  ي 
الثات  الجزء  خالل 

أمثلة من   ي  الممكنة. استخدمت 
الوثائقر فيلمها  إنتاج  أثناء  الخاصة  ، والذي  Into Studio Masrتجربتها 

 شاهدته المشاركات قبل الجلسة. 

 

ة هي عمل فيديو مدته دقيقة واحدة لكل منهن باستخدام  ي نهاية الجلسة أعطيت المشاركات مهمة صغب 
ف 

ي أسبوعي   وكان من المقرر أن  
نه. كان الموعد النهات  أي نوع من المواد األرشيفية حول الموضوع الذي يخبر

 كالمعتاد.   Facebookعىل مجموعة  تقمن بتحميله

 

 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/title/tt0977855/
https://genderiyya.xyz/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD
https://filmfreeway.com/IntoStudioMasr
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ي مع نادين صليب الجلسة الثالثة: ماس
ي اإلخراج السينمان 

 
 بر كالس ف

 

بافتا، تشرح نادين صليب    BAFTAلباباك أنفاري المرشح لجائزة    Two    &Twoباستخدام الفيلم القصب   
 أساسيات إخراج الفيلم للمشاركات. 

 

 

 

:  بلقطة،من خالل مشاهدة الفيلم مًعا وتحليله لقطة   تقدم صليب ما يىلي

 مقاسات اللقطة.  -1

 الزوايا  -2

ا -3  حركة الكامب 

 االستمرارية  -٤

٥- Jump cut  

 درجة  18٠قاعدة  -٦ 

7- Mise en scene / blocking 

 

 

 

 درجة  18٠قانون                                                                            

https://www.imdb.com/title/tt1701187/
https://www.imdb.com/title/tt1701187/
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ي 
 الجلسة الرابعة: متابعة اإلخراج السينمان 

، يعد هذا أحد أكبر الموضوعات   ي ي رأتي
ي إخراج األفالم. ف 

خالل هذه الجلسة أقوم بمتابعة الماسبر كالس ف 
بقاعدة   األمر  يتعلق  عندما   

ً
بأكمله، خاصة نامج  البر ي 

ف  نت  اإلنبر للتدريس عبر  درجة وخطوط    18٠تحدًيا 
المشاركات   يجعل  المباشر  العمىلي  التنفيذ  غياب  إن  واالتجاهات.  ي غالعيون 

ف  المعلومات.    ارقات  كمية 
عمل   من   

ً
بدال العملية؛  بعكس  قمت  هذا  تصويرها   decoupageلتصحيح  ثم  بورد  الستوري  رسم  أو 

ي لوحة قصة ونفحص كيفية عمل قواني   االتجاهات وخطوط  
ي مًعا ف 

ومونتاجها، نقوم بتفكيك مشهد حقيقر
 درجة.  18٠العي   وتقطيعات القفز واالستمرارية و 

 

ت مشاهد أفالم حوارية تم تصويرها باألسلوب الكالسيكي )إطار الخروج من اليسار / الدخول لهذا استخدم
، فوق لقطات الكتف والزوايا العكسية ... إلخ(. بعد فحص المشهد، استخدم السبورة البيضاء   من اليمي  

 :  وأطلب من المشاركات إرشادي للقيام بما يىلي

   رأسي لموقع التصويرتخيىلي تجميع الزوايا عىل مسقط  -

ي كل لقطة -
ا وتجميع الزوايا ف   حددي الممثلي   والممثالت وزاوية الكامب 

ي وصفها )الحجم ، الزاوية ، الحركة ، الحركة(  -  ارسىمي إطار القصة المصورة لكل لقطة واكتبر

 

 

 

 

 



    نساء يصنعن أفالما

٦3 
 

 : تها عىل النحو التاىلي
ي اخبر

 جاءت األمثلة البر

فيلم    -1 من  عليه  العثور  ي 
ف  ي  جب  ويساعدها  المطار  ي 

ف  ابنها  ي 
دوروتر فيه  تفقد  الذي   Jerryالمشهد 

Maguire .ون كرو ي ماجواير إخراج كامب   جب 

 

 

 

ي من فيلم  -2
ي الفب    آلن وإخراج هربرت روس. تأليف وبطولة وودي  Play It Samمشهد الجالب 

 

 

 
 

https://www.imdb.com/title/tt0116695/
https://www.imdb.com/title/tt0116695/
https://www.imdb.com/title/tt0069097/
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 جلسات المجموعات الفردية 

 

ي كل أسبوع بك
اوح مدتها من ساعة  ألتقر ي تبر

وع، والبر ي جلسة تطوير المشر
ل مجموعة من المجموعات األرب  ع ف 

احة  ي نفس اليوم من كل أسبوع، مع اسبر
ت أن تكون الجلسات كلها متتالية ف  واحدة إىل ساعة ونصف. اخبر

 
ً
ي ذلك مزيد

: من ناحية، يمنحب  ت عقد الجلسات األرب  ع لسببي  
ا من الحرية  لمدة ساعة بي   المجموعات. اخبر

ي أقوم بالتدريس لمدة يومي   فقط، من ناحية أخرى، تتقدم 
خالل األسبوع للتحضب  والقيام بأشياء أخرى ألنب 

ة.   المجموعة كلها بنفس الوتب 

 . ن تقسيم الجلسات عىل يومي   أو أكبر
 ومع ذلك أتخيل أن المدربات اآلخريات قد يخبر

 

ي هذه الجلسات ،
ي    ف 

أتابع تطور المشاري    ع مع كل مجموعة. أستمع إىل تحديثاتهن وأقوم بالعصف الذهب 
ي وجهات النظر. بالتوازي مع هذه 

نها وأساعدهن عىل حل االختالفات ف  ي يبر
معهن، وأناقش المخاوف البر

لسات الجلسات، تجتمع المجموعات وتعمل عىل مشاريعها كل أسبوع. أترك األمر للمشاركات لتنظيم تواتر ج
جلسات  ي 

ف  ىلي  يظهر  جديد  ء  ي
ولديهن سر أسبوعًيا  تقدًما  يحرزن  أنهن  طالما  مجموعاتهن،  داخل  عملهن 

إىل  معالجاتهن  تحويل  عىل  األرب  ع  المجموعات  تعمل  األربعة،  األسابيع  هذه  خالل  الفردية.  مجموعاتنا 
 سيناريوهات. 

 

ي األسبوع الثالث قمنا بدعوة صانعة أفالم زميلة هي جوىلي بب   
لحضور االجتماعات األسبوعية   Julie Biroو  ف 

ومناقشة المشاري    ع مع المشاركات وإبداء الرأي. لقد كانت فرصة جيدة للغاية بالنسبة لهن لالستماع إىل ردود 
عنها أمام الغرباء. قبل أسبوع من ذلك تم إرسال    مشاريعهن والتحدثالفعل المختلفة وتعلم كيفية عرض  

ا تفصيلية وملخصات وعالجات لدراستها، ملفات األفالم األربعة  
ً
ي تضمنت خطوط

إىل المخرجة الضيفة والبر
 وخالل الجلسات قدمت المشاركات مشاريعهن لها واستمعوا إىل أسئلتها وتعليقاتها. 

 

 بحلول نهاية ورشة العمل، يجب أن تكون كل مجموعة قد أنهت المسودة األوىل من السيناريو الخاص بها.  
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احة الثالثة تكليف  ة االسبر  فبر
احة:   أسابيع( ٣)مدة االسبر

 

احة هي   أسابيع حيث ستعمل كل مجموعة من مجموعات العمل األرب  ع بشكل جماعي   3مدة هذا االسبر
ي تبادل األفكار حول الممثلي   والمواقع. 

ة عىل سيناريوهاتهن وكذلك البدء ف   لوضع اللمسات األخب 

 

ي نهاية هذا  
احة، يجب أن يكون لدى كل مجموعة المسودة النهائية للنص وبعض األفكار حول  ف  االسبر

 فريق التمثيل والموقع. 

 

مجموعة؛   مع كل  إلزامية  متابعة  المدربة جلستي    تعقد  أن  بشدة  ةأوضي  ي    إحداها قصب 
ف  وتقع  ا، 

ً
جد

ي ) 
ي األسبوع  واألخرى أطولدقيقة(،    ٤٥  -دقيقة    3٠األسبوع الثات 

احة  ، وتقع ف  الثالث واألخب  من االسبر
 دقيقة(.  3٠ساعة و  -)ساعة واحدة 

 

ي بلد  
احة هذه تجد المدربة والمنظمة منتجة محلية ف  ة االسبر نامج    المشاركات وتعرفها خالل فبر عىل البر

والمشاري    ع األربعة. بحلول هذا الوقت تكون هناك معالجة ومسودة أوىل لكل فيلم، وهي معلومات كافية  
 كبداية. للمنتجة  

 

ي متابعة تقدم عملية ما قبل اإلنتاج والتنسيق بي   
ا بتعيي   منسقة مشاري    ع تساعد ف 

ً
تقوم المدربة أيض

 . ي المرحلتي   القادمتي  
 المدربة والمنتجة المحلية والمشاركات ف 
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 ٤الورشة 
 

  

 

ي مبادئ إدارة  -1
 اإلنتاج السينمات 

ي  -2
 مبادئ التصوير السينمات 

 تظليل المشهدمبادئ  -3

 أساسيات الصوت  -٤

تقديم منسق المشاري    ع + متابعة   -٥
  مرحلة ما قبل اإلنتاج

تقديم المنتجة المحلية+ متابعة ما   -٦
  قبل اإلنتاج

تسليم الستوري بورد النهائية  -7
 للمشاري    ع األربعة

 اإلنتاج للمشاري    عتسليم خطة  -8
 األربعة 

  اختيار الممثلي   ومواقع التصوير  -٩

 

 أسابيع  ٤مدة الورشة: 

 ٤٥عدد الجلسات: 

ة األسبوعية:    الوتب 
 ساعات(  3-2جلسة جماعية: )  1

-جلسة فردية مع كل من مجموعات العمل )ساعة    1
 اعة ونصف( س

من    1 مجموعة  مع كل  العمل  تطور  متابعة  جلسة 
   دقيقة(  3٠مجموعات العمل ) 

 

 الجلسات 

  الجلسات الجماعية:  -أ

 / التقسيم / ترتيب التصوير   الستوري بورد / تجميع الزوايا -1

 أساسيات اإلنتاج  -2

ي مع نانسي عبد الفتاح  -3
ي التصوير السينمات 

 ماسبر كالس ف 

ي الصوت مع سارة قدوري  -٤
 دروس متقدمة ف 

ي الموقع!  -٥
 ماذا تفعل ف 

 

 جلسات المجموعات الفردية:  -ب

وع بجلسة  -  جلسة  2٠أسابيع =  ٥مجموعات ×  ٤المدرب الرئيسية × تطوير المشر

 جلسة  2٠أسابيع =  ٥مجموعات ×  ٤تقرير مرحىلي عن جلسات مدير المشاري    ع ×  -
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 الجلسات الجماعية 

 : الستوري بورد / تجميع الزوايا / التقسيم / ترتيب التصوير ١الجلسة 

واالنتقال إىل مرحلة ما   تقطيع المشاهد ء  مع وجود النصوص األربعة جاهزة، تكون المشاركات جاهزات لبد 
ي أشارك  

  أوال المتدربات قبل اإلنتاج. هذه الجلسة تعدهن ألداء هذه المهام. أقسم الجلسة إىل ثالثة أجزاء، لكب 
ي تماريننا أثناء الجلسة. 

 عينة من ثالثة مشاهد متتالية سنستخدمها ف 

 

ي                     المشهد األول
ي                      الفناء الخلف   نهار/ خارجر

، يلعب بدراجته ، طفل صغبر   عىلي

 نهاية المشهد                                 

 

ي 
 نهار/ داخىلي                         المطبخ                  المشهد الثان 

 تخطو األم بعيدا عن البوتاجاز باتجاه الشباك، تخرج وجهها وتنادي عىل الطفل 

                            األم:                             

                             !  عىلي

  نهاية المشهد                       

 

ي            المشهد الثالث 
ي                  الفناء الخلف   نهار/ خارجر

 يتوقف عىلي عن اللعب وينظر باتجاه النافذة حيث تنده أمه عليه 

    األم:                        

! تعال كل!                         عىلي

                     :  عىلي

 حاض  يا ماما                    

ك دراجته ويتجه إل البيت   عىلي يبر

 نهاية المشهد                    
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 دقيقة(: تفكيك المشاهد  ٤٥الجزء األول ) 

للمشارك أوضح  الجزء  هذا  ي 
الجدول  ف  أخطط  المشهد.  لتفكيك  األعم  الهدف  وأشرح  التفكيك  ات هدف 

ي المشاركات لكتابة الجدول وتقسيمه. 
   أمامهن من البداية وأحاول أن ترشدت 

  

 

مًعا وشرح كل   الجدول  ملء  ا، عن طريق 
ً
ي شاركتها سابق

البر الثالثة  المشاهد  تفصيل  إىل  ذلك  بعد  ننتقل 
المالبس   المثال، استمرارية  ي عنرص. عىل سبيل 

ي والثالثالمشهد    لألم ف 
ي حالة  الثات 

ي يجب ذكرها ف 
، والبر

ي أيام مختلفة. إلخ 
 تصوير المشهدين ف 

 

ي )
  story boardالستوري بورددقيقة(:  ٤٥الجزء الثات 

ي هذا  
ي    الجزء،ف 

أعرض عىل المشاركات عينات من الستوري بورد وأناقش ما تتضمنها وما هي المعلومات البر
 ينقلونها. 

ي  الموقع   الشخصيات   المالبس  الزينة   المالحظات / خارجر  داخىلي

 

 نهار/ليل

 

 المشهد

 

#  
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مع  عمل  لوحة  وإنشاء  الثالثة  المشاهد  تقطيع  إىل  وننتقل  بورد،  لكتابة ستوري  نموذج  أشارك  ذلك  بعد 
ي  
ف  وأدخلتها  المشاهد  أخذت  ثم  اللقطات،  لرسم  البيضاء  السبورة  استخدمت  العملية  هذه  ي 

ف  الوصف. 
ي من شأنها أن

امج البر  عملية ألن هناك العديد من البر
تسمح للمدربة بالرسم   القالب، وهو ليس الحل األكبر

ي ذلك الوقت! 
 ف 
ً
ي القالب ولكن هذا ما كان متاحا

ة ف   مباشر

 

 

 )ساعة واحدة(: الجداول الزمنية / ترتيب التصوير / تجميع الزوايا 3الجزء 

 

ي االعتبار.   
ي يجب وضعها ف 

ي وضع جدول التصوير واألشياء البر
ي تساهم ف 

ي هذا الجزء أشرح العوامل البر
ف 

تيب  أستخدم المشاهد الثالثة الخاصة بنا كمثال، حيث أخلط الجدول   ي وأعدله وأقارن بي   التصوير ببر
الزمب 

ي الوقت. كما أشرح إمكانية "الغش" من خالل تصوير مشهد المطبخ بشكل 
ي مقابل ترتيب أكبر كفاءة ف 

زمب 
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ي األيمن غب  متوفر، وكيف يؤثر ذلك عىل 
مختلف تماًما إذا كان المطبخ المناسب المطل عىل الفناء الخلق 

 . ي
 الجدول الزمب 

ء نتطر  ي
ي هذه الجلسة هو ترتيب اللقطات وتجميع الزوايا عىل مسقط رأسي لموقع التصوير. آخر سر

  ق إليه ف 

 

اللقطات من  ي والمطبخ ونضع 
الفناء الخلق  الزوايا  البيضاء، نتخيل تجميع  مرة أخرى، باستخدام السبورة 

ا، ثم نصنع قائمة بالتصوير. 
ً
ي رسمناها سابق

 لوحة العمل البر

 

الجلسة هذه  بداية  ي 
ف  االجتماعات   *  ي 

ف  المناسب  التقديم  ىلي   
يتسب  حبر  بإيجاز  المشاري    ع  مديرة  أقدم 

العام   الجو  عىل  تتعرف  حبر  التفاعل  من  الكثب   دون  الجلسة  هذه  المشاري    ع  مديرة  تحرص   الفردية. 
 .  وشخصيات المشاركي  

 

أنه خالل األسابيع األربعة المقبلة،   أبلغ المشاركات  ي نهاية الجلسة، 
ستعمل مجموعات العمل عىل  ** ف 

 . ا إجراء تقسيم عام لفيلمهم لألسبوع التاىلي
ً
 الستوري بورد الخاصة بأفالمهم. ُيطلب من كل مجموعة أيض

 

ي هذه الجلسة هو ترتيب اللقطات وتجميع الزوايا عىل مخطط أرضية للمجموعة. 
ء نتطرق إليه ف  ي

 آخر سر

 

ي والمطبخ ونضع اللقطات من  مرة أخرى، باستخدام السبورة البيضاء، نتخيل مخط
ا ألرضية الفناء الخلق 

ً
ط

ا، ثم نصنع قائمة بالتصوير. 
ً
ي رسمناها سابق

 لوحة العمل البر
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 الجلسة الثانية: أساسيات إدارة اإلنتاج 

 

ي التفاصيل شعرت  
كب   الرئيسي لهذه الجلسة هو التعريف بأساسيات اإلنتاج. ومع ذلك، قبل أن ندخل ف 

البر
ي منتجة  بالحاجة إىل إع

 حول منطق إنتاج الفيلم من السيناريو إىل الشاشة. تصادف أنب 
ً
طاء فكرة أكبر شموال

ي تدريس هذا الفصل. إذا لم يكن لدى  
ي اإلنتاج لذلك شعرت بالراحة ف 

ة ف  ومخرجة أفالم لدي الكثب  من الخبر
ا  
ً
ي اإلنتاج أو شعرت أن اإلنتاج ليس شيئ

األفضل دعوة متحدثة ضيفة  ، فمن  يمكنها تعليمهالمدربة خلفية ف 
 لهذه الجلسة. 

 

اوح بي      
ة تبر احة قصب 

ي هذا الفصل قسمت هذه الجلسة إىل جزأين مع اسبر
ي النهاية   1٥و    1٠ف 

دقيقة ف 
 ألسئلة المشاركات. 

 

 دقيقة(: "حفل العشاء"  ٤٥الجزء األول ) 

 

ء كان     ي
يكرره   معلميهذه لعبة تقّمص أدوار تستخدم حفل عشاء كقياس لفيلم. هذه اللعبة مستوحاة من سر

 كبب  بالنسبة ىلي كطالبة. كان يقول إن المخرج الجيد هو طباخ ماهر، 
منذ خمسة وعشرين عاًما، وكان له معب 

ء يبدأ بفكرة: فلنقم بحفل عشاء! ألن عملية صن ي
. كل سر  اعة األفالم تشبه إىل حد بعيد عملية الطهي

ستحتاجي   إىل وصفات، وهذا هو نصك. ستقومي   بعد ذلك بعمل قائمة بجميع المكونات، وستحصلي   
تماًما مثل  الالزمة لألطباق،  الطبخ  تأكدي من وجود جميع األجهزة وأدوات  الخاصة بك.  التفاصيل  عىل 

اء المكونات  ص انية تذهب لشر ء وتلك المب   ي
انعي األفالم الذين يتحققون من المعدات، فتحسبي   تكلفة كل سر

ا تقومي   بتجميع األطباق مًعا وتزيي     ً . وأخب  وهذا ما قبل اإلنتاج، وتقومي   بالطهي وهذا هو التصوير الفعىلي
 األطباق للتقديم الذي هو أساًسا مرحلة ما بعد اإلنتاج. 

 

، ال أشب  إىل التشابه منذ البداية. باستخدام السبورة البيضاء، نلعب لعبة األدوار حيث  ومع ذ ي
ي روايبر

لك، ف 
ما  أكتب كل  اللعب،  يبدأن  عندما  نحتاج؟  فماذا  استضافة حفل عشاء،  علينا  يتعي    أنه  المشاركات  أخبر 

لتوظي   يقولونه؛ نحتاج  ر،  مب   بقالة، مطبخ،  اء  نحتاج لشر إىل وصفات،  بعض نحتاج  ي 
ف  إلخ.   ... ف طباخ 

ل من المستودعات بدون مطبخ؟   ي مب  
ا، لكن ماذا لو كنا ف 

ً
 وأقول حسن

ً
األوقات، كنت أقوم بتعقيد األمر قليال

ا لذلك. 
ً
ي بال كهرباء ... ونناقش اللوجيستيات ونخطط عشاءنا الخياىلي وفق

ل ريق  ي مب  
 ماذا لو كنا ف 

دراية بالعملية،   وأصبحن عىلاالحتماالت واالحتياجات    غطي   جميع  بأنهن قد فقط عندما أكون مقتنًعة  
 أشرح لهن ما قمنا به للتو وأهميته وكيف يرتبط بإنتاج الفيلم. 

 

 

 

 

https://www.imdb.com/name/nm0759848/
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ي )ساعة و 
انية  3٠الجزء الثات   دقيقة(: إعداد المب  

 

وع سابق. يمكنك   ي كنت قد صنعتها لمشر
انية القديمة البر ي المب  

ي هذا الجزء أشارك المشاركات ف 
استخدام ف 

ي ... إلخ طالما أنك تعرف 
انية متاحة لديك سواء كان ذلك لفيلم، أو إعالن تجاري، أو مسلسل تلفزيوت  أي مب  

مع   انية  المب   بمراجعة  وأقوم  أجله،  من  انية  المب   هذه  وضع  تم  الذي  وع  المشر عىل  أطلعهن  ا. 
ً
جيد ذلك 

أناقش   قرار.  اتخاذ كل  تم  ولماذا  إذا كنت  المشاركات، موضحة كل عنرص،  بديلة  إنتاج  ا حلول 
ً
أيض معهن 

انية وما إىل ذلك.  ي المب  
 بحاجة إىل إجراء تخفيضات ف 

 

ي مع نانسي عبد الفتاح   الجلسة الثالثة: 
ي التصوير السينمان 

 
 ماسبر كالس ف

 

ي 
ي هذه الجلسة ف 

، شاركت نانسي عبد الفتاح المشاركات النصائح األساسية حول التصوير السينمات 
ي غطتها: 

 واإلضاءة. خالل الجلسة هذه بعض الموضوعات البر

 

 اتجاه الضوء وزاويته  -

 درجة حرارة الضوء  -

ات -  فالتر وناشر

 التكوين  -

 العمق -

ا وحركتها -  عمل الكامب 

 الظالل  -

ي الهواء الطلق مقابل التصوير الداخىلي  -
 التصوير ف 

 استخدام الضوء المتاح -

 

ي هذه العملية  
ي فعلت بها. ف 

شاركت عينات من عملها، موضحة كيف ولماذا اختارت تنفيذها بالطريقة البر
انية، حيث أعطت المشاركات فكرة عن  كما شاركت بعض الحلول المبتكرة المفيدة لألفالم منخفضة المب  

الطبي الضوء  ل ومصادر  المب   بدون معدات فاخرة، مثل استخدام مصابيح  ي اإلضاءة 
ف  اإلبداع  عية. كيفية 

حت استخدامها هي األوراق البيضاء، واأللواح اإلسفنجية، وورق األلمنيوم،   ي اقبر
بعض األشياء األخرى البر

أسود   وورق  الملونة كمرشحات،  والشاالت  الصينية،  والفوانيس  والكلك،  الزبدة  وورق  العاكسة،  والمرايا 
  وبطانيات للتعتيم ... إلخ. 

 

ي وقت سابق المشار 
ي سيتم تصويرها من قبل المشاركات، لذلك كانت عىل  لقد شاركت معها ف 

ي    ع األربعة البر
وع. شجعت المشاركات عىل طرح أسئلة محددة عليها حول مشاريعهن ومشاركة  دراية بما قد يحتاجه كل مشر
ء  ي

ي أحد األفالم كانت هناك لحظة تنقطع فيها الكهرباء وسوف تص 
أي مخاوف لديهم؛ عىل سبيل المثال، ف 

وع آخر، تم تصوير نصف الفيلم داخل سيارة أجرة وكانت الشخصية شم ي مشر
. ف  عة أو مصباح غاز صغب 
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بشأن كيفية التعامل مع التصوير واإلضاءة داخل سيارة متحركة. كانت مساهمتها مفيدة    المشاركات قلقات
 للغاية وملهمة. 

 

ي الصوت مع سارة قدوري 
 
 الجلسة الرابعة: دروس متقدمة ف

 

ق  الجلسة  ي هذه 
من ف  العملية  ي 

ف  حت كل خطوة  الصوت، وشر أساسيات  للمشاركات  قدوري  دمت سارة 
إىل   الصوتالتسجيل  بعض  مزج  عن  تحدثت  . كما  والموسيقر الصوت  تصميم  عن  معهن  تحدثت  . كما 

ي  
البر التحديات  باإلضافة إىل بعض  تجنبها،  الموقع وكيفية  ي 

ف  ي 
الصوتر التسجيل  ي 

ف  األكبر شيوًعا  األخطاء 
ي 
 عملها وكيفية عالجها. واجهتها ف 

 

قراءة    األربعةبعد  عىل  المشاري    ع  سيستخدمونها،   أصبحت  المشاركات  ي كان 
البر الصوت  بمعدات  دراية 

ي لكل فيلم. 
  ويمكنها تقديم نصائح محددة لتحسي   التسجيل الصوتر

 

ي الموقع 
 
 الجلسة الخامسة: ماذا نفعل ف

ي ورشة   
الجلسة ليست فقط آخر جلسة جماعية ف  بأكمله. هذه هي هذه  نامج  البر ي 

ف  العمل هذه، ولكن 
ي 
ي تصوير مشاريعهن. ف 

عن ف  ي وضع ما قبل اإلنتاج الكامل ثم يشر
ة قبل أن تدخل المشاركات ف  الجلسة األخب 

نامج بأكمله؛ كيف نعد المشاركات  ي البر
 ف 
ً
هم تحديا ي هذه الجلسة هي واحدة من أصعب الجلسات وأكبر رأتي

ي غضون
ا،    لتصوير أفالمهن ف 

ً
ا موقع التصوير، ولم يلتقي   ببعض أبد

ً
، خاصة إذا لم تطأ أقدامهن أبد أسبوعي  

ون المعدات ألول مرة فقط مرة أو اثنتي   قبل أيام من تاري    خ التصوير!  ، وسب  ولم يتلقي   أي تدريب عمىلي
 الجواب عىل هذا يتكون من جزأين: 

 

  اختيار األدوات -1

يجب عىل أنه  قررت  الظروف  هذه  ظل  ي 
تصوير   ف  من    المشاركات   

ً
بدال المحمولة  الهواتف  عىل  أفالمهم 

ي التدريب المناسب عىل  
ات العادية. جاء قراري من حقيقة أنه لم تكن هناك فرصة للمشاركي   لتلقر الكامب 

ي  
نت ف  نامج عبر اإلنبر البر القيام بهذا  تنا عىل  ي أجبر

البر الوباء  المهنية بسبب قيود  أو شبه  المهنية  المعدات 
ات الرقمية ذات العدسة األحادية المق ي أن نتوقع من المشاركات استخدام الكامب 

ام األول. لم يكن من المنطقر
 ( لن  DSLRالعاكسة  ي 

البر افية  االحبر شبه  ات  الكامب  من  ها  غب  أو  من(  صحيح    يتمكّن  بشكل  استخدامها 
 واالستفادة منها عىل أي حال. 

ا ج ء يمكنهن استخدامه حبر كان البديل هو اختيار هاتف محمول بكامب  ي
يدة وجعلهن يصنعن أفالمهن بسر

كب   أكبر عىل صناعة األفالم وبدرجة أقل عىل المشكالت الفنية. لقد استقريت عىل    يتمكّن من
 Huaweiالبر

P40 Pro    مع عدسات ،Leica    ٤ودقةK    وFull HD    ة خيارات .  Cinema Proولكن بشكل أساسي لمب  

 المشاري    ع األربعة من: تتكون قائمة المعدات لجميع 
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• ١ Huawei P40 Pro 

• ١H4N Zoom recorder  

• ١Lavalier microphones  

• ١ Tripod 

• ١ Clapperboard 

 

 دروس وإرشادات -2

 

استخدام المعدات المذكورة أعاله. وشاركت معهن موادا   حول كيفيةخالل الجلسة تحدثت مع المشاركات   
ي  
ف  المشاهد  ترتيب  وكيفية  التصوير،  موقع  ي 

ف  العمل  تفاصيل كيفية  ي 
ف  الموقع تعليمية مفصلة، وخضنا 

  تنفيذ اللقطات، وكيفية توزي    ع المهام بينهن.  واستدعاء

 

 دروس المعدات:  -3

 

وميكروفونات   الزوم  لمسجل  عىل  Lavalierبالنسبة  وجدتها  ي 
البر األشياء  من  العديد  معهن  شاهدت   ،

امج   البر العديد من  تماًما. لقد وجدت  أنهن يفهمونها  للتأكد من  ي كل خطوة 
نت وتحدثنا بالتفصيل ف  اإلنبر
 عىل الويب.  No Film schoolالتعليمية المفيدة عىل موقع 

 

ات بالنسبة    المب   يشرح  تعليمًيا  برنامًجا  وجعلها  الشاشة  مسجل  ة  مب   استخدام  يتم  المحمول،  للهاتف 
ة   Cinema Proواالستخدامات الرئيسية لخيار   ا فرصة جيدة للشرح بأمثلة مباشر

ً
ا. كانت هذه أيض ي الكامب 

ف 
، والحساسية   كب  

، ، وما إىل ذisoما هو توازن اللون األبيض، وأنواع مختلفة من البر نامج التعليىمي ي هذا البر
لك ف 

ال   أو  )الكادر  اإلطار  حجم  اختيار  إىل  ا،  الكامب  تطبيق  فيها  يختارون  ي 
البر اللحظة  من  خطوة  حت كل  شر

frame .المناسب ومعدل اإلطار، للوظائف المختلفة ومبر يتم استخدامها ) 

 

خدام لوحة الكالكيت عند ، أوضحت كيفية عمل المزامنة وأهمية استclapperبالنسبة للوحة الكالكيت  
تصويرها.  تم  لقطة  مع كل  تصوير  تقرير  وجود  أهمية  ا 

ً
أيض أشرح  الفيديو.  عن  منفصل  صوت  تسجيل 

ي التقرير:  معهن جدولوشاركت 
 الستخدامه ف 

 

  :التاري    خ

 
 مالحظات 

Take 
 لقطة 

ي  الموقع  الوصف / خارجر  # المشهد اللقطة  نهار/ليل/ داخىلي

https://zoomcorp.com/en/ca/handheld-recorders/handheld-recorders/h4n-pro/
https://www.podcastinsights.com/best-lavalier-microphones/
https://nofilmschool.com/
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  التصوير: تعليمات موقع  -٤

 

ي هذا الجزء أشرح للمشاركات أنه خالل التصوير الفعىلي   
توزي    ع المهام بينهن. سيتعي   عىل   سيحتجن إىلف 

ا، وسيتعي   عىل أخرى تشغيل الصوت، ومشاركة ثالثة حمل لوحة الكالكيت   واحدة منهن تشغيل الكامب 
ا، من المهم  Call the shotsمشاركة أخرى باستدعاء اللقطة   بينما تقوموتقرير التصوير،  

ً
. كما ذكرت سابق

ي ورشة العمل هذه أن تتعلم جميع المشاركات كيفية القيام بأشياء مختلفة حبر يتمكن من تناوب المهام  
ف 

ي هذه الجلسة، أردت فقط أن أعطيهن فكرة عن كيفية عمل األشياء ومن ثم يمكننا  
إذا لزم األمر. ومع ذلك ف 

ي اج
 تماعات مجموعات العمل الفردية. العمل عىل توزي    ع المهام ف 

 

  للتأكد من فهمهن لسب  العمل وترتيب التصوير

 :  األدوار للمشاركات كما يىلي
ة لألدوار، حيث قمت بتعيي    لعبنا لعبة صغب 

 :  المخرجة، مهندسة الصوت، مصورة، وكالك. ثم طلبت منهن محاولة استدعاء اللقطة عىل النحو التاىلي

 ول الصوتالمخرجة: ستاند باي.... ر 

 مهندسة الصوت..... داير 

ا   المخرجة...... رول كامب 

 المصورة: داير

 المخرجة: كالك 

  Xتاك    Xلقطة   Xالكالك: مشهد 

  المخرجة: أكشن

ي كل مرة تغب  المشاركات القواعد ويحاولن تجربة مواقع مختلفة للتأكد من 
أنهن كررنا التمرين عدة مرات. ف 

   يفهمن ترتيب التصوير بغض النظر عن الدور الذي سيلعبنه بالفعل أثناء تصوير أفالمهن.  جميًعا 
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 جلسات المجموعات الفردية

 

وع مع المدربة  -1  الرئيسية تطوير المشر

 

تها من ورشة العمل السابقة، أواصل العمل مع كل مجموعة   ي حددت مدتها ووتب 
خالل هذه الجلسات البر

ي هذه المرحلة، تعمل المشاركات عىل الستوري بورد. بحلول نهاية ورشة العمل هذه، 
وعها. ف  عىل تطوير مشر

 يجب أن تكون كل مجموعة قد أنجزت الستوري بورد النهائية. 

 

ي ذلك اختيار األزياء والمواقع خال 
ا عىل مرحلة ما قبل اإلنتاج ألفالمهن، بما ف 

ً
ل هذه المرحلة يعملن أيض

ي أشجعهن عىل 
ي أنب 

والعثور عىل الممثلي   وما إىل ذلك. أحاول أن أجعلهن مكتفي   ذاتًيا قدر اإلمكان، مما يعب 
ئهن وعائالتهن، وال يعتمدن عىل ما يمكن  البحث عن المواقع والممثلي   الذين يمكن أن يجدونهم بي   أصدقا

نامج تعليم المشاركات كيفية صناعة األفالم بكل ما هو متاح  كة اإلنتاج. من أهداف هذا البر أن تقدمه شر
 وعدم التوقف بسبب نقص الموارد. 

 

وع ومساعدة المشاركات عىل  تحرص  مديرة المشاري    ع هذه الجلسات حبر تتمكن من متابعة تقدم كل مشر
ي جلساتها.  فرز 

   الخدمات اللوجستية ف 

 

 تقرير مرحىلي مع مديرة المشاري    ع  -2

 

المشاهد وتقسيم   تفكيك  ، والمتضمنة  اإلنتاج  ما قبل  المشاري    ع كل مجموعة خالل عملية  توجه مديرة 
ا المهام وتنفيذها. ومديرة المشاري    ع  

ً
حلقة الوصل بي   المشاركات ومديرة اإلنتاج المعينة من قبل    هي أيض

 لمنتجة المحلية. ا

 

المهام    سب   تتابع  اتصاالت  المشاركات كمسؤولة  إحدى  اختيار  مجموعة  من كل  المشاري    ع  مديرة  تطلب 
. يتبع االجتماع رسالة بريد  ي اجتماعهن األسبوعي

الموكلة لكل مشاركة وتقدم تقاريرها إىل مديرة المشاري    ع ف 
ي إىل المجموعة، تشارك معهن الدقائق 

وت   والمهام الجديدة. إلكبر

 

ي كل 
ف  االتصال  ومسؤولة  اإلنتاج  منسقة  بي    اجتماعات  وع  المشر مديرة  ترتب  الثالث،  األسبوع  بحلول 

 مجموعة. 

 

 تقوم منسقة المشاري    ع بانتظام باطالع المدربة الرئيسية عىل تقدم المجموعات. 
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محلية والمنظمة للعمل عىل  ** منذ بداية الورشة تكون المدربة الرئيسية عىل تواصل مع المنتجة ال
ي ذلك الجداول والوجبات والمواصالت والسفر واإلقامة إذا  اإلنتاج للمشاري    علوجيستيات 

 
األربعة بما ف

ا، يتم تخصيص يومير  تصوير و  
ً
أيام للتعديل والصوت لكل فيلم. بعد   ٥لزم األمر ... إلخ. كما ذكرنا سابق

ا عىل الجداول الزمنية، وعدد  قولي هذا، فإن الفجوة بير  أيام التصوير وأ
ً
يام ما بعد اإلنتاج تعتمد أيض

ات المتاحات، وما إذا كان المشاركات والمواد بحاجة إل السفر من مدينة إل أخرى.   المونتبر
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احة الرابعة ة االسبر  تكليف فبر
 

احة: أسبوعان(  )مدة االسبر

 

تعمل  هذه      ، األسبوعي   هذين  خالل  المنتظمة.  الجلسات  من  احة  اسبر سوى  ليست  احة  االسبر
المشاركات وفريق اإلنتاج والمدربات والمنظمة عىل مرحلة ما قبل اإلنتاج لألفالم األربعة. يتم التواصل 

دد عىل التحديثات.   األقسام بشكل يومي ويعتمد البر
 بي  

 

ة يجب  وع مجدول للتصوير(  استيفاء العناض بحلول نهاية هذه الفبر  التالية )عىل األقل ألول مشر

 مواعيد التصوير للمشاري    ع األربعة  -1

 مواعيد المونتاج والتسليم للمشاري    ع األربعة -2

 مواقع التصوير  -3

  الممثلي    -٤

 االكسسوارات  -٥

 السفر واإلقامة إذا لزم األمر  -٦

انيات -7  المب  

 المواصالت -8

وفات -٩  البر

 

للتحضب    األيام  من  المزيد  لديها  األخرى  المشاري    ع  أن  األول حيث  وع  المشر إىل  واألولوية  كب   
البر ينتقل 

ي الجدول. 
  حسب موقعها ف 
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 ٥الورشة 
 

 
 تدريب عىل استخدام المعدات  – 1

  تصوير المشاري    ع األربعة -2
  أونالينمعالجة المشكالت  -3
 مونتاج ومكساج للمشاري    ع األربعة -٤

   تسليم المشاري    ع األربعة  -٥

 
 أسابيع  ٦-٥المدة: 

 جلسات + أيام تصوير وأيام مونتاج  8عدد الجلسات: 

ة األسبوعية:    الوتب 
 جلسة واحدة فردية مع كل مجموعة عمل  •

جلسة مناقشة تقارير سب  العمل مع كل من مجموعات  •
 العمل 

وع يوم  2 •  تصوير لكل مشر

وع اإلنتاج لكلأيام ما بعد  ٥ •  مشر

  
 
 

 الجلسات 

 جلسات مع المدربة الرئيسية 

 

ي اليوم السابق ليوم التصوير األول. خالل هذه الجلسة تراجع المدربة  
جلسة واحدة طويلة مع كل مجموعة ف 

. وهذا يشمل ما  : جميع تفاصيل التصوير وتتأكد من استعدادهن لليوم التاىلي  يىلي

 

 تعيي   األدوار أثناء التصوير  -

 خالصة عن كيفية التحضب  ليوم التصوير  -

 الستوري بورد كاملة  -

   مشهد التصوير لكلتجميع الزوايا عىل مسقط رأسي لموقع  -

 جدول التصوير )ترتيب المشاهد / اللقطات عىل أساس الضوء / الموقع / الزوايا(  -

 تذكب  ونصائح عامة  -
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 مع منسقة المشاري    ع جلسة 

جلسة واحدة مع كل مجموعة قبل أيام قليلة من التصوير. خالل هذه الجلسة، تتأكد مديرة المشاري    ع من 
 :  أمر ما يىلي

 أن المشاركات قد تولي  

 

  األزياء -

  االكسسوارات -

 مستلزمات اإلضاءة والتصوير  -

 االضافات والممثلي   الثانويي    -

 

ة للرد عىل المشاركات خارج الجلسات الرسمية. ** المدربة ومنسقة المشاري      ع متاحتان خالل هذه الفبر
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 التصوير 

ات بناًء عىل   ال يمكن وضع خطة واحدة تناسب جميع المشاري    ع حيث قد يكون هناك العديد من المتغب 
... إلخ. ومع ذلك هناك حد أدت  من األشيا  ي موقع الفيلم وطبيعته وما إذا كان المشاركات سيسافرن 

ء البر
ي الجدول التاىلي لكل مجموعة: 

ي تنعكس ف 
 تنطبق عىل جميع المشاري    ع البر

 

 اليوم األول: تجربة المعدات ويفضل زيارة الموقع  

ي الموقع + جلسة نهائية مع المدربة الرئيسية  
وفة مع الممثلي   والمعدات يفضل أن تكون ف  : البر ي

 اليوم الثات 

 اليوم الثالث: التصوير 

 الرابع: التصوير اليوم 

 

 اليوم األول: تجربة المعدات وزيارة الموقع 

 

ي فيها جميع عضوات الفريق جسدًيا، خاصة إذا كان بعضهن من   
ي تلتقر

ربما تكون هذه هي المرة األوىل البر
ي يحاولن فيها    يتمكّن منمدن أخرى ولم  

ا هي المرة األوىل البر
ً
االنضمام لالستعدادات الجماعية. هذه أيض

ي سيستخدمنها أثناء التصوير. 
 تجربة المعدات البر

 

وفة.  يجب أن تكون المدرب ة الرئيسية متاًحة لحل المشاكل المحتملة عبر مكالمات الفيديو طوال مدة البر
ا بسؤال المشاركات عن تحديثات إذا اختفي   فجأة  

ً
بشكل مريب(. يمكنهن استخدام  ) وصمير   ُينصح أيض

عبر  المدربة  إىل  وإرساله  يفعلنه  لما  فيديو  مقاطع  تسجيل  أو  فيديو  مكالمة  إلجراء  منفصل  هاتف 
WhatsApp  .أو أي تطبيق آخر 

 

ا بسبب طبيعة أو توفر الموقع   يقمن بالتدريبمن األفضل أن   
ً
ي الموقع. ومع ذلك، إذا لم يكن ذلك ممكن

ف 
ي ذلك اليوم )عىل سبيل المثال: شارع مزدحم، أو موقع تصوير سيكلف يوًما إيجاًرا إضافًيا إذا استخدمناها 

ف 
وفات( فمن المهم أن يقمن عىل ا ي البر

ي سيصورن منها.  ف 
ألقل بزيارة الموقع مًعا والتقاط الصور من الزوايا البر

ي الستوري 
نها ف  ي اخبر

ا فرصة جيدة للتأكد من أن تجميع الزوايا الخاصة بهن دقيق وأن الزوايا البر
ً
هذه أيض

 بورد منطقية. 

 

ة مع المدربة الرئيسية.  : بروفة مع الممثلير  والمعدات + جلسة أخبر ي
 اليوم الثان 

 

، بينما يجربن المعدات. إذا كانت هناك إمكانية لهذه التدريبات  تقوم المشاركات بتدريبات عامة مع الممثلي  
ا من أن جميع أدواتهن وملحقاتهن  

ً
ي الموقع فسيكون ذلك أكبر فائدة. تتأكد المشاركات أيض

.  وأزيائهن جاهزةف 

ي هذه 
ي وقت الحق من ذلك اليوم يكون للمشاركات ف 

ة مع المدربة الرئيسية. ف   المجموعة جلستهم األخب 



    نساء يصنعن أفالما

83 
 

 

 اليوم الثالث + اليوم الرابع: التصوير 

 

وع متاحي   وعىل أهبة االستعداد لحل المشاكل من   خالل يومي   من التصوير تكون المدربة ومديرة المشر
ي المسائل  

ا البداية حبر نهاية يوم التصوير. قد تحتاج المشاركات إىل مساعدة المدربة ف 
ً
الفنية، ولكن أيض
ي الموقع وتتطلب  

ي قد تنشأ ف 
لحل أي خالف محتمل بي   المشاركات، وإيجاد حلول للمشاكل غب  المتوقعة البر

ا سريًعا للخطط.  ً  تغيب 

وع لحل الموقف.   ة أو تفويض مديرة المشر  كل حالة عىل حدة يمكن للمدربة التدخل مباشر

 

 سب  العمل  مع مديرة اإلنتاج عىل األرض، وتطلب تحديثات بشأن  كما أن المدربة الرئيسية عىل اتصال مباشر  
واألداء. يمكن لمديرة اإلنتاج، حضور التصوير جسدًيا، الحصول عىل تقييم أكبر دقة ألداء المشاركات ونقاط  
قوتهن وضعفهن، ويمكن أن تعطي المدربة الرئيسية فكرة عن الوقت الذي تحتاج فيه إىل التدخل لتوجيه  

 كات. المشار 
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 المونتاج 

 

نامج وهي بعيدة كل البعد عن كونها مثالية أو  ي هذا البر
نت الجزء األكبر تحدًيا ف  تعد عملية المونتاج عبر اإلنبر

نت سري    ع أو مستقر. ومع ذلك تمكنا من إنهاء أربعة  ي ال يوجد بها إنبر
ي البلدان البر

مريحة عن ُبعد، خاصة ف 
ي يمكن تطبيقها أفالم جميلة رغم كل  

ا يناسب جميع الوصفات البر
ً
 واحد

ً
الصعوبات. ال أعتقد أن هناك حال

هنا. سيتعي   عىل المدربة الرئيسية اتباع غريزتها واتخاذ القرارات بناًء عىل الظروف الموجودة. سوف أشارك 
ي العراق. 

ي ورشة العمل ف 
 ما نجح ف 

 

أجل   األفالممن  بالمواعيد   مونتاج  والوفاء  إىل    األربعة  المثالية  الناحية  من  نحتاج  مري    ح،  بشكل  النهائية 
نت وألن المشاركات قد ال  . بينما ستتم عملية المونتاج والمتابعة من قبل المدربة عبر اإلنبر تي   اثنتي   مونتب 

ن فعلًيا    يكّن من المدينة ولن يحرص  ات   المونتاج، فإننفس  ألنهن    محليات   من األفضل توظيف مونتب 
الحصول عىل المادة الخام لقطات غب  مضغوطة وبجودة كاملة، يكاد يكون من المستحيل نقلها بحاجة إىل  

نت باتصاالت بطيئة وغب  مستقرة.   عبر اإلنبر

 

نامج   ة فيديو، لديها معرفة جيدة ببر ي العراق، كانت إحدى المشاركات بالفعل مونتب 
ي حالة ورشة العمل ف 

ف 
Premiereالك إىل  بحاجة  لكنها كانت  ي كمدربة كنت ، 

أنب  ي 
يعب  فيلم. كان هذا  لمونتاج  اإلرشادات  من  ثب  

ا أنها ستحصل عىل تدريب مكثف  
ً
ي أيض

بحاجة إىل القيام بالمزيد من العمل أثناء المونتاج، ولكن هذا يعب 
 وستخرج من هذه التجربة بالكثب  من المعرفة حول مونتاج الفيلم. كانت بالتأكيد تستحق ذلك. 

 

نامج  مشاركة أخرى كا ا القيام بنفسها بمونتاج الفيلم    Premiereنت لديها معرفة أساسية ببر
ً
لكنها أرادت حق

ي المزيد من العمل بالنسبة ىلي كمدربة حيث كان عىلي متابعة كل 
الذي صورته مع مجموعتها. كان هذا يعب 

ي العملية ، ولكن ال يزال األمر يستحق ذلك. 
 خطوة ف 

 

يتخذن هذا االختيار دائًما أو ربما لن تسمح الظروف بذلك. كما أؤكد أن تعيي   اثني   من أفهم أن المدربات لن  
ي والشغف  

، رأيت التفات  ي
ي حالبر

في   هو أمر أكبر مالءمة وعملية وأقل تطلًبا. ومع ذلك، ف 
ين المحبر المونتب 

ي لم أستطع إنكارها. بعد قوىلي هذا، إذا اختارت المدربة االستع 
،  وفرصة التعلم البر فتي  

تي   محبر انة بمونتب 
ي  
، وأن صناعة هذه األفالم جزء من عملية التعلم. هذا يعب  ا أن يفهمن أن هذا برنامج تعليىمي

ً
فمن المهم جد

ي عملية المونتاج وإفساح المجال والسماح 
اك المشاركات ف  أنه يجب عليهن التحىلي بالصبر والتسامح وإشر

 ن إسكاتهن أو نبذهن. للمشاركات بالتعبب  عن أنفسهن والتعلم دو 

  



    نساء يصنعن أفالما

8٥ 
 

 سبر العمل: 

 

ة المواد المصورة والملفات الصوتية عىل  –  اليوم األول  المونتب 
 مع تقرير التصوير  هارد ديسكتتلقر

ي بناًء عىل تقرير التصوير  -
ا للجدول الزمب 

ً
تيب اللقطات وفق ة ببر  تقوم المونتب 

ي مع الم  -
ة، تشارك جدولها الزمب  للتأكد من أنها   ZOOMشاركات عبر  بمجرد انتهاء المونتب 

تيب الصحيح   استخدمت اللقطات الصحيحة ووضعتها بالبر

ي 
ي   -  اليوم الثان 

الزمب  المخطط  ي 
ف  الموجودة  اللقطات  مع  الصوتية  الملفات  تيب  ببر ة  المونتب  تقوم 

 وتنظيف المقاطع )تزيل طلب اللقطة ، والكات .. إلخ(. 

التعليقات    - تعطي  ي 
البر والمدربة  المشاركات  مع  ي 

الزمب  الجدول  ة  المونتب  تشارك 
  واإلرشادات بناًء عىل المناقشة الجماعية مع المشاركات. 

اليوم  
 الثالث 

ة تنفذ تعليقات المدربة  -  المونتب 

ي مع المدربة وتعمالن مًعا عىل التغيب  والتبديل الدقيق  -
ة الجدول الزمب    تشارك المونتب 

-   ، ي
الصوتر )التعليق  الصوت  لمكساج  مفقودة  ملفات  أي  تسليم  من  المشاركات  تتأكد 

، المؤثرات ... إلخ(.    الموسيقر
ي مع المدربة والمشاركات للعرض والموافقة النهائية.  - اليوم الرابع 

ة الجدول الزمب   تشارك المونتب 

اف    - ة المؤثرات الصوتية والموسيقر وما إىل ذلك مع المشاركات تحت إشر تضع المونتب 
  المدربة. 

اليوم  
 الخامس 

ات بتوجيه من المدربة  -  ة الميكساج وتصحيح األلوان والتبر  تنهي المونتب 

  الفيلم  تحميل -
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ي بحظ سعيد        
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