سينما املوبايل

|

1

جميع الحقوق محفوظة ©

معهد الجزيرة لإلعالم

التصميم :سمير مطير

نبذة عن معد الدليل :املخرج واملنتج إياد الداود
•مدرب يف معهد الجزيرة لإلعالم ،يف مس��اقات :إنت��اج أفالم املوبايل
| صناع��ة األفالم الوثائقية | إنت��اج البرامج | الصحافة االس��تقصائية |
التخطيط االستراتيجي للمحتوى اإلعالمي.
فيلما وثائق ًيا؟ | تخطيط وإنتاج البرامج
•ص��درت له مؤلفات :كيف تصنع ً
التلفزيونية | فن التقصي.

الفهرس
مقدمة

5

ملاذا أفالم املوبايل؟

7

خصائص أفالم املوبايل

11

تنافس العالمات التجارية

25

الفكرة أوالً

31

السيناريو

43

التصوير

57

املونتاج

71

4

|

سينما املوبايل

مقدمة
كيف س��تبدو صناعة األفالم من الشاشة الكبيرة إلى الشاشة الصغيرة؟ ال توجد
إجاب��ة حاس��مة ألن دخول املوبايل إل��ى عالم األفالم غ ّير -وال ي��زال -من هذه
الصناع��ة ىلع مس��توى التصوير وس��رد القصص ،وىلع مس��توى املش��اهدة

والتفاع��ل مع املحت��وى .األكيد أن أدوات صناع��ة األفالم الوثائقي��ة والروائية
أصبح��ت اليوم يف متن��اول اليد .لم تعد الكلفة املرتفع��ة والحاجة إلى كومة
ً
عائقا كما يف األمس القريب .كل يوم تتطور التقنيات
معدات وفريق إنتاج كبير
والتطبيقات التي تخدم صناعة األفالم من التصوير إلى املونتاج .بيد أن السؤال
األهم يبقى كيف س��تؤثر التحوالت الجديدة ىلع الس��رد واملعالجة والسيناريو
واإلخراج؟
الزميل املدرب إياد الداود يأخذنا يف رحلة عبر باقة جميلة من األفالم الوثائقية
والروائية التي أُن ِتجت باملوبايل يف محاولة لفهم التقنيات الحديثة ،واالستفادة
منها يف التطبيق العملي.

معهد الجزيرة لإلعالم

سينما املوبايل
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املوبايل؟
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ملاذا أفالم

املوبايل؟
دعني أسألك أولاً ؛ ما الذي تهتم به عند اقتناء هاتف جديد؟
ِّ
املصنعة الكاميرات بوصفها إحدى املزايا التسويقية
تطور الشركات
التي ِّ
يركز عليها الجمهور عند شراء املوبايل.
أكثر من ثلثي سكان العالم لديهم هاتف محمول(.)1
 %90منهم يتابعون املواقع واملنصات الرقمية عبر هذه الهواتف .
نصف استخدامات املوبايل تتم ملشاهدة مواد الفيديو (.)3
()2

التغيير فلس��فة الحياة ،وصراع الشاشات الكبيرة والصغيرة الستقطاب الجمهور ال يمكن إغفاله،
خاصة مع التأكيد بأن املستقبل للفيديو؛ الذي يقارب حال ًيا  %80من محتوى شبكة اإلنترنت (.)4
وألن األفالم س��ينما ُم َ
تة الحياة ،واستشرافها ،فما فائدة بقائنا فقط يف التلفزيون والوسائط
باغ ِ
األصيلة ،وعين الجمهور يف مكان آخر؟
يف عالم التقنيات املتس��ارِعة؛ حيث آلة التصوير وتطبيقات املونتاج والصوت والجرافيك والبث
موجودة يف جيبك ،ال بد أن تتحرر األفالم من خطوات اإلنتاج املعتادة.
ي��ا عزيزي؛ الصناع��ة بين يديك ،وبميزانية مح��دودة القيمة ،وربما صفر ،تس��تطيع أن تقوم أنت
وهاتفك بدور مؤسسة إنتاج ،ثم تنشر فيلمك ىلع املواقع التي يتوافد إليها اآلالف كل ثانية .كما
مختصا يف أفالم املوبايل.
يمكنك أن تشارك يف أكثر من  30مهرجا ًنا حول العالم
ًّ
املخرج األس��ترالي جيس��ون فان جنديرن؛ يحلو له أن يلقب نفسه «كاسر قواعد
األف�لام» ،وهو من أوائل الذي��ن تحولوا لصناعة أفالم املوباي��ل منذ العام ،2008
ويعتبر هذه العملية «دمقرطة صناعة األفالم» ،بما يتيح للجميع رواية قصصهم.

Hootsuite, We are social, 2019 - 1
Hootsuite, We are social, 2019 - 2
Statista, 2020 - 3
Cisco, 2017 - 4
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ماذا نقصد بمصطلح

«فيلم املوبايل»؟
التعريف الس��هل؛ كل ما يت��م تصويره بالهاتف املحم��ول ،هذا ما تعتمده
املهرجانات السينمائية الشهيرة.
نح��ن مع تعريف الفيلم ال��ذي ُيولَد كاملاً داخل املوباي��ل .تصوير ومونتاج،
تسجيل صوت وموسيقى ،تصميم جرافيك ،نشر وبث .هذا ما يحقق استفادة
قصوى من املوباي��ل يف اإلنتاج الفنيُ ،يدنيك من جمه��وره الكبير ،و ُيثري
ويجدد أساليب السرد السينمائي.
محتواك اإلبداعي،
ّ

ملاذا نستخدم عنوان

«سينما املوبايل»؟
وما املانع؟ الس��ينما قبس النور الذي يلمع يف عيوننا،
دهش��ة القصص الت��ي ُت َؤ ْرجح مش��اعرناُ ،توقظ الفكر،
و َترقد يف الروح.
يا من تظن الس��ينما كاميرا تملكها ،أو تس��ريحة ش��عر
الفعال ال تصنعه
تس��تعرضها؛ معذرة ،فالتعبير البصري ّ
األدوات واملظاه��ر ،وإال َ
س��ك بائ��ع الكامي��رات يف
ناف َ
صنعتك ،وأصبح أفضل مصور أو مخرج أفالم .لن يس��ألك
أح��د عن آلة الخياط��ة التي اس��تخدمتها يف صناعة
الثوب ،يهمنا ما نرى يف النهاية.
قد ال يعطيك املوبايل إمكانيات الكاميرا االحترافية ،وهو
ليس بديلاً عنها ،إنما يشق طريقه يف مسار مهني مواز،
ليثبت أن نتيجة أفالمه جديرة بالتقدير.
ّ
س��خر الهواتف الصغي��رة ذكاءها يف ُمنازلة الشاش��ات
ُت
الكبيرة ،ورغم أن الكثير من املخرجين املحترفين ما زالوا
يجدون رهبة يف التحول من كاميرا السينما إلى املوبايل،
إال أن البعض فعل ،ثم ك ّرر ،وسنمر ىلع تجاربهم يف هذا
الدليل التدريبي ،ويبقى الفضل لصاحب السبق.
8
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نمــاذج

األفالم
واملشاهدات
وأجنبيا من إنتاج املوبايل:
عربيا
فيلما
نستعرض هنا 77
ًّ
ًّ
ً
6

أفالم وثائقية طويلة

34

وثائقيا قصي ًرا
فيلما
ًّ
ً

9

أفالم روائية طويلة

28

روائيا قصي ًرا
فيلما
ًّ
ً

تجدها متوافرة عبر  ،YouTubeأو مواقع مهرجانات املوبايل
يف صفح��ة املصادر .كل ما نرجوه أن تش��اهدها بدراس��ة
معن.
و َت ُّ
سينما املوبايل
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خصائص

أفالم املوبايل
فيلما ،وتش��اهده أنت والجمهور ىلع نفس الجهاز ال
ميزة أن تصنع
ً
تقدر بثمن؛ فقد اقتحمت الهواتف ،الكاميرا والشاش��ة والتطبيقات،
مختل��ف مناحي الحياة ،كما أصبحت الس��ينما املفضلة ملش��اهدة
الفيديو ،يف أي وقت ،من أي مكان.

حرية التعبير
«عندم��ا كنت أخطو خطواتي األولى يف مس��يرتي الس��ينمائية ،كان م��ن املكلف للغاية
إعداد فيلم ،ولو قصير .اآلن ليس لديك عذر ،فالعقبة الوحيدة هي نفس��ك» ،حسب املخرج
األمريكي س��تيفن س��ودربيرغ ،الذي أخرج عام  2018فيلم إثارة نفس��ية عبر عدسة هاتف
 ،iPhone 7 Plusليقدم طريقة تصوير أكثر جنو ًنا من دراما الفيلم.
سينما املوبايل
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يعرض الفيل��م الطويل «مختلة  »Unsaneصراع س��يدة تلجأ ملصحة أمراض
نفس��ية؛ عّلها تتخلص من هاجس ش��خص يطاردها ،لتجد نفسها حبيسة،
مضطرة للتخلي عن حقوقها وتس��ليم هاتفها املحمول ،وتزيد اضطراباتها
تدعي أن الذي يالحقها يعمل يف املصحة.
حين ّ
أخرج سودربيرغ هذا الفيلم بعد  5سنوات من إعالن التقاعد
عن العمل ،بس��بب قه��ر رؤوس األموال ،وخن��ق املنتجين
الجتهادات املخرجين .وإذا كان الحائز ىلع جائزتي األوسكار
وس��عفة مهرج��ان كان الس��ينمائي ،وعش��رات التكريمات
العاملية ،يعاني ،فأنا وأنت ماذا نقول؟
تحد أفالم املوبايل من هيمنة حيتان اإلنتاج والبث والتوزيع،
تمنحك مس��احة واس��عة الختيار الفكرة التي تريد ،التعبير
عنها كم��ا تحب ،تحديد الس��قف التحريري ،ورس��م الحدود
اإلبداعية.
مضاعف��ة ىلع املخرج ،تفرض
نعم ،يف هذا مس��ؤولية
َ

ضرورة تمحيص طرح الفيلم ،والتحقق من معلوماته ،لكنها
الحرية ،إن لها لحالوة ،وما دمت أملكني ،كل صعب يسير.
بينم��ا كان املخ��رج اإليران��ي جعفر بناهي قي��د اإلقامة الجبري��ة يف انتظار

نتيجة استئناف حكم القضاء اإليراني له بالسجن  6سنوات ومنعه من اإلخراج
صور بهاتفه يومياته وتأمالته بصناعة األفالم ،يف الوثائقي
ملدة  20س��نة؛ ّ
فيلما  ،»The is Not a Filmالذي تم تهريبه خارج إيران عام
الطويل «هذا ليس
ً
 ،2011واالحتفاء به يف مهرجانات السينما.

ّ
يمكن��ك املوبايل من التصوير حين ال تتوافر تصاريح التصوير الرس��مية .هذا
م��ا فعله فيلم قناة الجزيرة الوثائقية «رحلتي إلى الحج» ،حين اس��تبدل 3

مصورين محترفين هواتف  Samsung Galaxy S6بالكاميرات ،لتصوير الحجاج
البريطانيي��ن داخل الح��رم املكي ،وتوثيق اللحظ��ة املرهفة لرؤية الكعبة
املشرفة ألول مرة.
12
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السرد املبتكر
اس��تقاللية املخرج تقود إلى االكتشاف الس��ينمائي ،وتفتح قريحته إلى اختبار أساليب
غير مسبوقة ،وأدوات تعبير من جنس املوبايل.
َ
ملراهق ْين
«س��يلفي  ،»Selfiوثائق��ي طويل يعتم��د تقنية التصوير الذات��ي

يوثقان الحياة الخطرة يف أحد أحياء املافيا يف مدينة نابولي .وقد منحهما
مفعما بالصدق
فيلما
املخرج اإليطالي أغستينو فرينتي حرية التصوير ،فكان
ً
ً

والحيوية ،يأخذنا بين الحزن والفرح ،الخوف واألمل.

ق��دم املخ��رج واملمثل ج��اي ألفاري��ز دراما كوميدي��ة ،من خ�لال املحادثات

الهاتفي��ة بين املمثلين طوال مدة الس��يناريو الطويل «أتالعب بالعبارات

 ،»I Play With the Phrase Each Otherال��ذي يع��رض تحدي��ات الش��باب يف
الحي��اة والعمل عند االنتقال إل��ى املدينة .وقد تم إنتاجه بهاتف ،iPhone 4

وكلفة  17ألف دوالر .ال شك أن استخدام املكاملات داخل فيلم موبايل ،منحنا
وت��وج املوبايل بطلاً للقصة ،وإن كان��ت ُتعاب مثالية بعض
نكه��ة مختلفة،
ّ
س َر َحتها كما لو كانت من تأليف شكسبير.
وم ْ
حوارات املمثلين ىلع الهاتفَ ،

سينما املوبايل
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«هاتف��ك اآلن هات��ف الج��ئ  ،»Your Phone is now a Refugee’s Phoneمن

التجارب املعت َبرة التي أنتجتها مؤسس��ة  BBC Media Actionالتابعة لهيئة
اإلذاعة البريطانيةِّ ،
مؤكدة ىلع مشاهدته عبر املوبايل بشكل رأسي .يعرض

الفيل��م مح��اكاة إلحدى قصص موجة لجوء عام  2015باتج��اه أوروبا؛ من خالل
الهاتف الذي ّ
شكل مس��ار حياة الالجئ ،وأهم مقتنيات الرحلة القاسية .نرى
التواصل عب��ر  ،WhatsAppوتطبيقات البوصلة والخرائ��ط ،وتصوير الالجئين

عبر الكاميرا ،وانتهاء ش��احن البطارية ،والختام برس��الة مفادها أن مش��كلة
الالجئين متواصلة.

اإلبداع الفردي
أو َل مخرجي هوليوود يف إنتاج أفالم املوبايل ،لكنه أشهرهم،
لم يكن ستيفن س��ودربيرغ َّ
نضجا ،خاصة أنه يق��وم ً
أيضا بالتصوي��ر واملونتاج لهذه األف�لام .إعجابه
وتجربت��ه األكث��ر
ً
بالتجربة األولى ،جعله يعود بعد عام ليروي قصة العب كرة سلة مبتدئ يف فيلم طويل.

14
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صوره س��ودربيرغ يف  3أسابيع،
فيلم «طائر يحلق عال ًيا »High Flying Bird؛ ّ

باس��تخدام  ،iPhone 8وتطبي��ق التصوي��ر االحت��رايف  ،FiLMiC Proوأنج��ز
األولي بعد  3ساعات من التصوير.
مونتاجه َّ
ه��ذا ُيحيلنا إلى املجهود الفردي الذي يميز س��ينما املوبايل ،حيث تزدهر نظرية «س��ينما
مخرجا وكات ًبا وسيناريس��ت؛ يرى
املؤلِّ��ف» ،ممن يصن��ع أفالمه ىلع عين ،ويقدم نفس��ه
ً
ويفحص ويجرب بالقلم والكاميرا.

ممن يجمعون مهام التصوير
معظ��م صانعي األفالم الوثائقية والروائية املن َتج��ة بالهاتف ّ
واملونت��اج إلى اإلخراج والكتابة .ينس��جم هذا مع طبيعة جهاز املوبايل الش��خصي؛ الذي

موج ًها نهر عالقاتنا ،ومحيط حياتنا.
نغوص فيه كل الوقت؛ ِّ
املتنوع ا َ
مل َلكات واإلمكانيات ،والقادر ىلع تقديم عرض
هن��ا تتجلى فضائل الصانع الواحد،
ِّ
شخصي شامل  .One Man Showنحن يف معهد الجزيرة لإلعالم ندرب حسب هذا التوجه،
ويقوم كل مشترك؛ لوحده؛ بالتصوير واملونتاج واإلخراج ملشروع الدورة؛ وباستخدام الهاتف
فقط.

سينما املوبايل
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سهولة اإلنتاج
يخ��وض ص ّناع أف�لام املوبايل يف خط��وات عملية
بعيدا عن مستنقعات األجهزة التقنية ،وأدلة
ميسرة،
ً
َّ
االستخدام التي تحتاج دليلاً
إضافيا يشرحها ،عدا عن
ًّ

كثرة املعدات العمالقة ،وقبيلة العاملين عليها.
فيل��م الرع��ب «الرج��ل املتفح��م Char

صوره��ا كيب تريبل
 85 ،»Manدقيق��ة ّ
مع زميل��ه املمث��ل واملخرج ك��رت إيال

يف يومين ونصف ،يصف عملية اإلنتاج
س��ينمائيا ،وال
قائلاً « :أنا لس��ت مصوًرا
ًّ
أبدا ،كم��ا ليس لدي التدريب
أنوي ذلك ً
ال��كايف لتنفي��ذ التصوي��ر .أن��ا ممث��ل
ومخ��رج أفالم منذ ع��ام  ،1996من خالل
ً
عميقا
فهم��ا
ه��ذه التجرب��ة اكتس��بت
ً

لحركة الكاميرا ،وتأطير اللقطات ..ما بدأ
تجربة تحول إلى رحلة رائعة».

ّ
فك��ر معي؛ أن تس��افر بحقائ��ب معدات تن��وء بها
أكتاف��ك ،وتش��كو ميزانيتك م��ن زيادة وزنه��ا ،أو أن
تحمل املوبايل ومعدات��ه الخفيفة يف حقيبة يد،
وربما يف جيوبك ،وتنطلق؟
لم نعد بحاجة إلى مبالغات فريق العمل الكبير؛ مدير
تصوير ،ومصور ،ومس��اعد مصور ،وفني صوت ..ولقد
رأيت فريق فيلم وثائقي يتكون من  9أفراد ،يدخلون
كومون جبلاً من املعدات ،وإذا
منزلاً إلجراء مقابلة ،و ُي ِّ

باملخرج يشكو ضيق املساحة!!
16
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اس��تخدمت قن��اة  BBC4البريطانية هات��ف  ،iPhone Xإلنتاج
سلس��لة من  5أج��زاء وثائقية ،بعنوان «يومي��ات قارب القناة
ّ ،»Canal Boat Diaries
صان��ع املحت��وى روب��ي
وث��ق خالله��ا
ُ
كومينغ حي��ا َة املمرات املائي��ة الداخلي��ة يف بريطانيا عام
 .2019القارب الضيق الذي أبحر مسافة الرحلة الطويلة ناسبته
تجهيزات الهاتف الصغيرة .وكان يتم نقل مواد كل حلقة إلى

الكمبيوتر بسالسة بعد تصويرها ىلع الهاتف سعة .256GB

أخرج اإليراني الشاب صالح كاشفي فيلمه «زوج من األبواق

ىلع أنثى اإلنس��ان العاقل A Pair of Horns on a Female

»Homo Sapiens؛ وه��و بعمر  18س��نة؛ باس��تخدام هاتف

 iPhone 7اس��تعاره من صديق .الفيلم القصير الذي يحكي
قصة ش��ابة تواجه التمييز بس��بب مظهرها كّلف  60دوالًرا

وح��از  5جوائ��ز من عش��رات املهرجانات التي ش��ارك بها.

أش��ادت به لجن��ة تحكي��م مهرج��ان Motion Film Mobile

قائل��ة« :يعرض الفيلم م��ا أمكنه يف ح��دود ميزانيته ،ال
يوج��د تلميع ،ما يجع��ل القص��ة أكثر واقعي��ة وحميمية.

يصبح الضعف قوة».

ُ
انتبهت إلى شخصية شاب
عام 2019؛ وخالل إجازة صيفية،
ُ
َ
النية ىلع
عزمت
أوكران��ي يملك قصة فريدة عن الح��رب.
محاولة التصوير معه ،وحرصت أن أقابله مرة أخرى؛ حتى لو

فيلما عنه فوافق؛ أخرجت
بدا ذلك صدفة؛ وطلبت أن أنتج
ً
جهاز  iPhone XSمن جيبي ،ضغطت أيقونة الكاميرا ،قلت:

«ه��ا قد بدأنا» .لم أكن حينها بحاجة إلى أكثر من الهاتف،
خط ْ
حس��ب ما َّ
طُ
ً
ص ِّور
ت
مسبقا ُ
لهوية فيلم «جندي»؛ الذي ُ
يف  5مواقع ،خالل ظهيرة يوم واحد ومسائه.

سينما املوبايل

|

17

قلة التكلفة
الروائي واملخرج النيوزلندي ستيفن هاريس ،الذي يعمل ً
أيضا
يف مهنة ضابط ش��رطة ،يذكر أنه عام  2018كان يبحث عن
تموي��ل فيلم يقارب املليون دوالر ،خ�لال ذلك قرر أن يصنع
فيلما طويلاً باملوبايل بدل االنتظار بال عمل ،واتفق مع إدارة
ً
محط��ة بنزين ليصور فيها خالل فت��رة َت َو ُّقف عملها؛ لتوفير

امليزانية املالية قدر اإلمكان.

ص ِّور كام ً
ال يف محطة بنزين ،بمجموع
فيلم الجريمة «القمر األزرق ُ ،»Blue Moon
 30ساعة عمل خالل  6ليال ،باستخدام هاتف  ،iPhone 7 Plusوبكلفة  12ألف
ربحا يفوق  350ألف دوالر.
دوالر ،بينما حقق ً
قيودا؛ ُو ِّف��ق َمن َت َّ
خل��ص منها بما
إن للم��ال
ً

يجعل��ه يتحك��م بملكي��ة الفيل��م ،ويحتفظ
قدر من مصلحة؛
بحقوقه الكاملة؛ حس��ب ما ُي َّ
يف حين املؤسسة املن ِتجة تقرر موعد مرات
أبدا.
البث وعددها ،وقد ال تعرضه ً

حي��ن ُس�� ِئل املخرج س��ودربيرغ؛ عب��ر موقع
Reddit؛ ع��ن س��بل توفي��ر التموي��ل أجاب:
«احصل ىلع س��يناريو ،وهاتف  ،iPhoneوابدأ
التصوير».
كم كاميرا احترافية تستطيع أن ُت ِّ
وفر لتصوير
ً
هاتفا
مش��هد؟ وكم كلفتها؟ باملقاب��ل ،كم
تس��تطيع أن توفر لتصوير املش��هد من زوايا
مختلفة ،وم��ن منظور يس��هل ىلع الهاتف
الصغير التقاطه؟
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واجه املخ��رج الس��ويدي الجزائري مالك ب��ن جلول مش��اكل مالية ،أوقفت
الس ّ
��كر »Searching For Sugar Man؛
تصوي��ر الوثائقي «البح��ث عن رج��ل ُّ
م��ا جعله يكمل تصوير بقية الفيلم باس��تخدام جهاز  ،iPhoneوبمس��اعدة
تطبيق 8mm Vintage Camera؛ بكلفة ال تزيد عن  3دوالرات.

يحك��ي الفيلم قصة الفن��ان سيكس��تو رودريغيز ،الذي اعت��زل الغناء فترة

السبعينيات بعد فشل ألبوماته يف أميركا ،واختفى ،حتى ظن البعض أنه
نجاحا باه ًرا يف جنوب أفريقيا دون علمه،
انتحر ،أثناء ذلك حققت ألبوماته
ً

ما جعل املخرج يس��افر بين ال��دول ،ويثابر حتى يجده ويخب��ره بذلك .أعاد
جل��ول هذا املغني إل��ى الحياة ،وحاز فيلمه ىلع أوس��كار عام  ،2013وبعد

عام واحد ،ويف نهاية درامية ،انتحر املخرج!!

السالمة الشخصية
صغر حجم املوبايل قد يحفظ لك أهم ما تملك؛ حياتك.
هذا ما يقود مؤسس��ات مثل هيئة اإلذاعة البريطانية ،BBC
وش��بكة الجزيرة اإلعالمية ،الس��تخدام الهات��ف يف مناطق
النزاعات والحروب.
وثائقيا بمدة  25دقيقة ،بعنوان «س��وريا أناش��يد
أنتج��ت الجزي��رة اإلنجليزي��ة
ًّ
ص ِّور كاملاً بهاتف  iPhoneعام .2012
التحدي ُ ،»Syria: Songs of Defiance
سينما املوبايل
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جهدا
الهاتف سريع العمل ،وسهل اإلخفاء عند تصوير املواضيع االستقصائية التي تتطلب
ً

سريا ال يلفت األنظار.
ًّ

يف تحقيق الجزيرة «البحث عن جلاّ ِدي األسد» ،الذي قدمه الصحفي محمود
ُ
فريق العمل َّ
هم الرئيس��ي يف أملانيا عبر التصوير بجهازي
الك��ن؛ رصد
املت َ

 Nokia 7.2و .iPhone

عفوية النتيجة
بعي��دا عن األف�لام التي تنتجه��ا Apple
ً

م��ع مخرج��ي الس��ينما األمريكي��ة ،فإن
معظم أفالم املوبايل ت ّتس��م بالبس��اطة
والتلقائي��ة .هذا ال ُيناق��ض أدوات اإلنتاج
قرب األف�لام من الجهاز
االحت��رايف ،إنما ُي ِّ

الذي نستخدمه للتصوير ،فالهاتف يعيش
معنا ،وكلما راعت األفالم التي ينتجها ذلك
اقتربت أكثر من طبيعة البشر والحياة.
العم��ل باملوبايل يدف��ع فيلمك إلى هذا
فيلما
املحبب؛ إذ ستجني
املزاج العفوي
َّ
ً
َ
ضيوف
حرر
أكثر
انسجاما ومصداقية حين ُت ِّ
ً
الفيلم الوثائقي أو املمثلين بالروائي من

الحواج��ز التقنية ،والفري��ق الذي يحيط
به��م
.
عام  ،2009قامت املخرجة اإليرانية سبيده فارسي بتصوير فيلمها الوثائقي

الطوي��ل «طه��ران ب��دون إذن  »Tehran without Permissionباس��تخدام

موباي��ل  ،Nokiaكان ذل��ك للتغلب ىلع تضييق الس��لطات ،والحفاظ ىلع

األمان الش��خصي؛ واألهم م��ا ذكرته لنا يف مهرجان دبي الس��ينمائي بأن
كاميرا الهاتف القريبة من الشخصيات ،ودون ميكروفون ،جعلتهم يتحدثون
ُّ
وتصنع.
إليها كواحدة منهم ،دون رتوش
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التعلم املستمر
طاملا ال يفارقك الهاتف فسيمنحك هذا فرصة تطوير نفسك؛ متى شئت.
بينم��ا تمارس العائلة هواية التس��وق املاراثوني ،يمكن أن ترتش��ف فنجان قهوة يف ركن
هادئ ،وتجري بع��ض املحاوالت ىلع تطبيقات التصوير واملونت��اج .وحين يجافيك النوم،
خيلتك ما عليك إال أن تمسك املوبايل وتواصل العمل .هذه
وتتالطم األفكار اإلبداعية يف ُم ِّ
اإلمكانية غير متاحة يف التجهيزات صعبة التنقل ،والتي قد ال تتوافر جميعها لديك.

مخرج فيلم «حرب النجوم :آخر الجيداي »Star Wars: the last Jedi؛ ريان جونسون،

جّرب أن يصور بنفس��ه فيديو «باريس  ،»Paris 9/19باس��تخدام ،iPhone 11 Pro
َّ
تفن��ن يف الح��ركات االس��تعراضية ،وتقنية تبطيء الس��رعة ،وأب��دى إعجابه
جدا.
بالعدسة املدمجة الواسعة ًّ

التوأمة مع شبكة اإلنترنت
أساس��ا ىلع تطوير نظام تشغيله إلى ما يشبه الكمبيوتر
كلنا يعرف أن ذكاء الهاتف مبني
ً

الذي يملك قدرة االرتباط واالس��تفادة من اإلنترنت .أبس��ط ه��ذه الفوائد هي إمكانية البث
تماما كما
من خالل مواقع الش��بكة ومنصاتها التي يستخدمها أكثر من نصف سكان العالم؛ ً
يس��تخدمها أكثر من نصف العرب ،ما يزيد عن ثلثهم يتابعون وس��ائل التواصل االجتماعي
بشكل يومي(.)1
تتميز ش��بكة اإلنترنت باالنتش��ار ،والتنوع ،والكثافة،
والسرعة والسهولة يف النشر والوصول ،والخصوصية،
غ��ري بأدواته��ا املتقدم��ة يف القياس،
كم��ا أنها ُت ِ
والتفاعل م��ع الجمهور ،والتواصل بمختلف أش��كاله،

بعيدا عن الرقابة الرسمية أو املؤسسية؛ ما يستوجب
ً

التحقق والتوثق من كل ما ينش��ر؛ فهو لن يعرض مرة
واحدة ويختفي ،بل سيبقى يف الشبكة طول العمر،
ويمكن للمش��اهد أن يحفظه ،ويشاركه ،ويستعرضه
يف أي وقت ،وبأي عدد من مرات املشاهدة.
Statista, 2020 - 1

سينما املوبايل
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َ
بيئة حيا ٍة ،وليست مواقع عرض وتصفح
املخرج الذكي يتعامل مع شبكة اإلنترنت بوصفها
فقط؛ ويس��تخدم البرامج الرقمية ووس��ائل التواصل داخل الفيلم ويس��تند إليها يف بناء
ُّ
التحقق من املعلومات ،وتش��غيل روابط
الس��يناريو ،أو تصوير املقابالت ،أو إلظهار كيفية

مواد األرشيف.
الفيلم القصير «اعرف عمرك» ،يتناول فيه أس��امة الرشيدي تحديات شباب
تق��در العمر؛ فكرة
الث��ورات العربي��ة ،باالعتم��اد ىلع البرامج الرقمية التي
ّ

ذكية ،تقنعنا يف دقيقتين بهول ما عاش��ه ش��اب مص��ري من أحداث حين
قدر البرنامج عمره بـ  72س��نة .الفيلم من إنتاج دورات أفالم املوبايل ،يف
ّ

معهد الجزيرة لإلعالم.

قام��ت منص��ة  Apple TV+بإنت��اج حلقة خاصة ع��ن موضوع الحجر الصحي ،من مسلس��ل
السيتكوم الكوميدي «ُ ،»Mythic Questص ِّورت عن ُب ْعد من خالل التواصل عبر برنامج ،Zoom
وباستخدام  40جهاز .iPhone

التطور املذهل
فيلما قصي�� ًرا لدعم مرضى الخالي��ا العصبية امليتة،
أنتج��ت ش��ركة  Samsungيف الهند
ً

باالس��تفادة م��ن تقنية املس��اعد الصوت��ي  ،Bixby Voiceإلص��دار ص��وت وتوجيهات األم
املتوفية ،التي ما زالت تساعد طفلتها الصغيرة عبر الهاتف ،كما لو كانت ىلع قيد الحياة.
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ما نش��هده من تس��ا ُرع تكنولوجي ،لم يس��بق أن حدث يف أي عصر .هذا الطوفان الرقمي

يحتاج من يتأقلم معه ،من يجيد تعليم نفس��ه ،ويس��تثمر كل ما حول��ه يف قيادة العالم
وتجميل املستقبل.
ودمجت الكاميرا
يف تس��عينيات القرن املاضي زحف الهاتف املحمول اتجاه كوكب األرضُ ،

أس��س ثورة انتش��ار كاميرا
باملوباي��ل مطل��ع األلفية الثاني��ة ،لنصل إلى العام 2010؛ الذي ّ
املوبايل.

ل��ك أن تتخيل القفزات من كامي��رات الجيل األول بجودة كيلوبايت وصولاً إلى ميجابكس��ل
الهواتف الذكية ،ومن فيديو الظالل التي كنا نش��اهدها تتحرك بثقل يف شاش��ة الهاتف،
إلى العروض فائقة الوضوح  4Kو .8K
خدمة الفيدي��و املدفوع  ،Quibeتتخصص بالبث عبر الهاتف ،وتتيح املش��اهدة
األفقية للفيلم ،والرأس��ية مباشرة إذا قمت بتدوير الشاشة؛ ما يعني أن كل لقطة
تحتوي منظورين مختلفين؛ أفق ًيا ورأس ًيا.
نتحدث اليوم عن أنظم��ة بالغة الذكاء ،تطبيقات يفوق عددها  6ماليين ،واختراعات ُت َ
ضخ
يف مجاالت الهاتف ،وتحديثات ىلع مدار الساعة.
حدث ّ
أن إحدى املش��ارِكات يف دورات معهد الجزيرة لإلعالم ع��ام  2019فاجأ ْتني بتغيير

اتج��اه الفيديو الذي صورته ،وقص وتكبير كادر اللقط��ة للتحكم بما يظهر من عناصر ،حين
س��ألتها أي تطبيق اس��تخدمت؟ قالت إنها لجأت لخيار التعدي��ل املتوافر ضمن أوامر الصور
ا ُ
حدثت نظام
دمج��ة بالهاتف!! كانت قد أضيفت ه��ذه األداة يف الليلة الفائت��ة ،عندما ّ
مل َ
تش��غيل  ،iOSدون تدقيق التطويرات الجديدة .الشاهد أننا بحاجة إلى أن نركض خلف هذا

التقدم الالمتناهي.
تتيح التطبيقات العدي��د من امل ّيزات

يوم��ا ،مثل التصوير
الت��ي لم نتوقعها ً
امل��زدوج يف الوق��ت نفس��ه ملنظر
يف لقطتين بحجمين مختلفين .ومن
ي��دري فق��د تصبح أكثر م��ن لقطتين،
قبل أن ننش��ر هذا الكت��اب التدريبي،
وتتمكن من قراءته.
سينما املوبايل
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العالمات
التجاريـة

ُ
تنافس
العالمات التجارية
أيهم��ا أفضل يف اإلنت��اج الفني ،نظ��ام  iOSاملنغلق ىلع هاتف
 ،iPhoneأم نظام  Androidوهواتفه املختلفة؟
ُي ِّ
فضل املحترفون أجهزة  iPhoneألسباب عدة ،أهمها اإلرث الذي تأتي
منه ،فقد سبقها تاريخ طويل من البرمجيات واألجهزة التي تصنعها
شركة  ،Appleويس��تخدمها محترفو الس��ينما والتلفزيون واإلنترنت
حت��ى يومنا الحالي .هذا ما يجعل التطبيقات الفنية متاحة هنا أكثر
م��ن األنظمة األخرى ،إضاف��ة إلى جودتها وحرفيتها املش��هود لها،
والت��ي يأتي بعضها مجاني؛ مثل تطبيق املونتاج الس��هل املمتنع
 ،iMovieوتطبيق الكتابة املتقدمة ىلع الفيديو .Vont
يف حفل إطالق  iPhone 11عام  ،2019وقف املخرج األمريكي شون بيكر ىلع مسرح شركة
 Appleليع��رض إمكانيات الكاميرا يف تصوير األفالم .بالعودة إلى الوراء ،عام  2015حقق هذا
فيلما طويلاً باستخدام  3هواتف  .iPhone 5sأحدها
املخرج شهرة منقطعة النظير ،حين صور
ً

محفوظ يف متحف Apple؛ داللة ىلع اهتمامها باإلنتاج السينمائي.

أغل��ب املعدات الفنية
��ه يا صديقي إلى أق��رب محل لبيع ملحقات الهاتف ،س��تجد
َّ
َ
توج ْ
ً
مصممة لجه��از  ،iPhoneكما تالحظ أنهم
املس��اندة من ميكروفونات وحوامل وعدس��ات
يضع��ون صورة  iPhoneىلع علبة الجهاز الخارجية ويف دليل االس��تخدام؛ حتى لو أتيحت
هذه التجهيزات ملختلف أنواع الهواتف.
راجع دورات اإلنتاج باملوبايل يف املراكز التدريبية ،ستجد أغلبها يدرب فقط ىلع .iPhone
ملا تقتنع بعد ،هذا حقك .اخت��ر الهاتف الذي تريد ،أو ال��ذي ّ
حس�� ًنا ّ
تمكنك منه ميزانيتك
املالية ،خاصة مع االنتش��ار األكبر لهواتف نظام  Androidبسبب سعرها املعقول ،واعلم أن
فيلما لوحدها ،أنت أهم.
التكنولوجيا ال تصنع
ً
سينما املوبايل
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تتبنى  Appleمش��روع تصوير « ،»Shot on iPhoneوتجلب كب��ار مخرجي األفالم ومصوريها
للتع��اون مع هذه الحملة التي انطلقت عام  2014م��ع iPhone 6؛ بهدف ترويج أن التصوير
االحترايف باس��تخدام  iPhoneيف متناول كل ش��خص .أَ ْص ُدقك القول؛ مش��اهدة كواليس
ض َخم اإلمكانيات الس��ينمائية املس��ا ِندة للهاتف.
إنتاج بعض األفالم تعطيك صورة أوضح لِ ِ
عموما هذا ال ينفي أنك تملك األصل؛ وهي كاميرا الهاتف.
ً

جون إم تش��و ،مخرج «أغنياء آسيويون مجانين »Crazy Rich Asians؛ جرب
التصوي��ر لوحده بكاميرا  .iPhone XS Maxصفر معدات ،ودون اس��تخدام أي
تطبيقات ،يف الفيديو القصير «مكان ما .»Somewhere
ديفي��د ليتش؛ مخرج أفالم الحركة مثل« :جون ويك »John Wick؛ عمل ىلع
الفيديو القصير «شجار الثلج  »SnowBrawlباستخدام أجهزة ،iPhone 11 Pro
وبالتصوير من زوايا متعددة.
فيل��م «ابن��ة  ،»Daughterيعرض قصة مؤثرة عن س��ائقة تاكس��ي صينية؛
يوما بأمها تركب السيارة،
تصاحبها ابنتها الصغيرة طوال فترة عملها؛ ُت َ
فاجأ ً
وقد انقطعت عالقتهما منذ فترة طويلة.

الروائ��ي القصير املش��غول بأس��لوب هولي��وود؛ والذي ُأطلِق رأس الس��نة
ص ِّور باس��تخدام ع��دة هوات��ف  ،iPhone 11 Proمع تطبيق
الصيني��ة 2020؛ ُ
 ،FiLMiC Proو ُر ِّك َب��ت  4هواتف داخل س��يارة التاكس��ي وخارجها من خالل
َ
مبتكرة يف املرآة والحافظة األمامية واإلطارات.
حوامل
وهو من إخ��راج األمريكي ثي��ودور ملفي ،صاحب فيلم «ش��خصيات مخفية
 ،»Hidden Figuresومدي��ر التصوير لورنس ش��ير الذي صور الفيلم الش��هير
«جوكر  ،»Jokerو ُي َّ
ً
مقارنة
توقع أن الفيلم لم يكلف ش��ركة  Appleإال القليل؛
بالتكاليف االعتيادية لألفالم السينمائية.
الوثائقي القصير «النخلة الوحيدة  »The Lonely Palm Treeعن جزر س��اموا
األمريكي��ة الت��ي ُتنجب معظ��م العبي كرة الق��دم األمريكي��ة؛ ُأنتج بهاتف
.iphone XS
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يف مقابل مش��روع  Appleاملتواصل؛ تس��عى  Samsungلتشجيع اإلنتاج بهواتفها ،وقد أعلنت عام
 2020عن بدء تعاونها اإلنتاجي مع عمالق الفيديو  ،Netflixباستخدام هواتف  ،Galaxy S20بدقة .8K
أنتجت الحملة اإلنسانية « »Argobbhawvaيف الهند عدة أفالم مؤثرة؛ بمدة
دقيق��ة واحدة؛ باس��تخدام  .Samsung S8 Plusفيلم «التايتنك الصغير The
ُ
ترسل سفينة ورقية بها َح ْل َويات لطف َلين
»Little Titanic
قصة طفلة صغيرة ِ
آخ َرين عبر مياه السيول التي تحيط بهم .وفيلم «صبي كولكاتا The Boy of

 »Tollygungeعن طفل يشقى يف إحضار املاء حتى يسقي كالب املنزل.

أنتج��ت ش��ركة  Nokiaيف بريطانيا فيل��م مغامرات باس��تخدام ،Nokia N8
بعن��وان «الراك��ب  »The Commuterبطول��ة دي��ف باتيل ،نج��م «املليونير
َ
وروري َم ْك ِه ْنري.
الشقيقين إدوارد
املتش��رد  »Slumdog Millionaireوإخراج
ِ
َ
الفيلم القصير املكتظ باملشاهير يروي قصة موظف يتخيل رحلة محفوفة
بالخطر حين يقف يف انتظار حافلة النقل الجماعي بعد أن تحجز الش��رطة
س��يارته ملخالفة قوانين امل��رور .كان هذا اإلنتاج يف وقت مبكر عام ،2010
لكن التجربة الجيدة لم تحيي أمجاد .Nokia
قدم��ت ش��ركة  Sonyتجرب��ة قصيرة من خ�لال هاتفه��ا  ،Sony Xperiaعام
 ،2019بعرض قصة طاهية محترفة تجمع املذاقات بتقنية فريدة يف فيلم
للمخرجين زيك إيرل وكريس كالدويل.
«املذاق »Taste
َ
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كيف ُنق ّيم

كاميرا الهاتف؟
الكامي��را روح الهاتف املحمول ،خاصة بعد أن اقتحمت حياة
العامة ،وفرضت نفسها يف مجاالت اإلعالم املتخصصة.
ورغم تطورها املس��تمر لكنها ما زالت أقل قدرة من الكاميرات
االحترافية؛ بس��بب نوع العدس��ات وحجمه��ا وفتحاتها التي
مستشعرات جمع البيانات الضوئية
تتحكم بكمية الضوء ،ودقة
ِ
وتحدي��د التفاصيل اللونية ،وحجم البكس��ل وعددها والنقاط
التي تحتويها ،ومس��توى إعدادات التحك��م الخاص بالتصوير،
قدم نتيجة ال بأس بها مقاَر ً
نة بالتكلفة ىلع األقل.
لكنها ُت ِّ
لتبس��يط التعقي��د التقني؛ يمك��ن القول إن العدس��ة بمثابة
الناف��ذة التي يدخل منها الض��وء ىلع الغرفة التي تجلس بها
س اإللكتروني ،وما
اآلن ،مساحة الغرفة هي
مل َج ّ
ِ
املستش��عر وا ِ

فيها من أوعية هي البكس��ل التي تخزن الضوء .نوع العدس��ة
واملستش��عر والبكسل وجودتها وحجمها هو ما يصنع التفوق،
ِ
وهي تختلف بالضرورة؛ بين كاميرا الهاتف وكاميرات  ،DSLRكما

تختلف بين العالمات التجارية للهواتف نفسها؛ بسبب عمليات
الذكاء االصطناعي التي تقوم بها كل شركة يف معالجة نتائج
الكاميرا ،وهذا ما يفرق بين تصوير هاتف وآخر.
ال تكن ممن يس��تمتعون بالحديث عما ال يمك��ن لكاميرا الهاتف فعله ،فقد
أثبت فيلم « 9ج��والت  »9 Ridesاملقدرة الجيدة للهاتف؛ حتى يف معالجة
املس��تق ّل الذي ُأنتِج كاملاً يف سيارة
نقاط ضعف التصوير الليلي؛ فالفيلم
ِ
س��ائق أوبر يعمل ليلة رأس الس��نة؛ يفخر فيه املخرج الحائز ىلع األوسكار

ماثيو تش��يري بأنه استخدم  ،iPhone 6sوهو أول هواتف  iPhoneبدقة .4K

انعكاس��ات اإلضاءة الليلية الخالبة ىلع زجاج الس��يارة ،واللقطات املقربة
ىلع الوجوه من خارج السيارة؛ تعطيك صورة نموذجية إلنتاج تم عام ،2016

مطورة من هواتف .Apple
وتبعه حتى اللحظة  8أجيال
َّ
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ينصح باس��تخدام هاتف جيد بكاميرا ال تقل عن  12ميجابكسل؛ فهي تكفي وزيادة .ملاذا؟
ألن البكس��ل ليس��ت املعيار الوحيد لقياس ج��ودة اللقطة ،فال ُي ْغِر َي ّن��ك يا صديقي العدد

روج له بعض الشركات ،وقد وصل
الضخم ملاليين النقاط الضوئية يف الصورة الواحدة ،مما ُت ِّ
عداد ش��ركة ش��اومي الصينية إلى  108ميجابكس��ل؛ فقد يكون العدد الزائد للنقاط ىلع
ّ
لاً
حساب حجم النقطة الواحدة ،وبد من لتر ماء تعطيك  1000عبوة بسعة ميليلتر واحد.
ب��دأت الكاميرا األمامية مع هاتف  Ericssonع��ام  ،2003وجاء  iPhone 4ليقدمها
ع��ام  2010باإلضافة إلى الكاميرا الخلفية .ال ش��ك أنها أضاف��ت ميزة غير متوافرة
بالكاميرات الكبيرة ،وأدخلتنا إلى عالم السيلفي بكل ما فيه من إيجابيات وسلبيات.
حض��رت الكاميرات املزدوجة عام  2011من خالل هاتف  ،HTCوأش��علت التنافس
بين من يمأل املساحة الخلفية للهاتف بالعدسات .لدينا عدسة رئيسية ،وعدسات
أخرى متخصصة ،تعمل كل منها ىلع تقديم إضافة مقدرة؛ ىلع مس��توى حجم
الكادر أو كمية الضوء ،لكن عددها ال يعني جودة تفوق الكاميرات االحترافية؛ حتى
اللحظة ىلع األقل.
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الفكرة أوالً

الفكرة أوالً
اإلنس��ان يسبح يف بحر أفكاره ،ماذا يلتقط منها؟ ملاذا؟ وكيف؟
هذا ما يجيب عليه صانع أفالم املوبايل.
س��يقولون إن األفكار تم��ر أمامك يف دوالب الحي��اة؛ من تجربتك
أو تج��ارب اآلخرين وحكاياتهم؛ ما تقرأه أو تس��معه أو تراه ،وأقول
أجملها الساكنة فيك ،ما تشبهك.
ق��ام أنتون��ي زد جيمس باإلخ��راج واإلنت��اج والكتابة والتصوي��ر واملونتاج
للفيل��م البريطاني الطويل «ش��بح  »Ghostعن قصة أب يخرج من الس��جن
ً
حديثا ،ويحاول التقرب من ابنه .يقول املخرج« :منذ فقدت والدي قبل بضع

س��نوات ،حرصت ىلع س��رد قصة عالقتي به من خالل دراما الجريمة ،وهو
النوع الذي كان يح ّبه والدي يف األفالم».

تتمايز األف��كار الفيلمية يف مراتب تفوقها؛ جديدها وجرأتها وطرافتها وغرابتها ،امتدادها
يف حاضر املجتمع ،عالقتها بالجمهور ،ثم يف قابلية التنفيذ واملشاهدة عبر املوبايل.
َ
قص��ة
��ور بهات��ف iPhone
ص َّ
الفيل��م الكومي��دي الطوي��ل «زائ��ف َ ،»Phony
املهووسين بتصوير أنفسهم بأجهزة  ،iPhoneمتسا ِئلاً عن الفاصل بين الواقع
وما ُي َب ّ
ث ىلع وس��ائل التواصل االجتماع��ي .إنتاج فيلم بالهاتف عن موضوع

سئِل املخرج ديفيد بوش كيف
اس��تخدامات الهاتف فكرة تنقد نفسها .حين ُ
حضرته الفكرة؟ سرد القيود التي واجهها يف فيلمه األخير قائلاً « :كنت أريد

أن يكون لي سيطرة كاملة ىلع فيلمي القادم ،وللقيام بذلك يتعين تمويله
بنفس��ي .أردت صنع فيلم عن خطر امتالك أو فقدان هذه الس��يطرة ..قضيت

التصور ،ثم جلست بضعة أيام إضافية إلعداد
أسابيع أطور الفكرة حتى ملكت
ُّ
س��ودة الس��يناريو ،ثم عرضتها ىلع األصدقاء الذين ش��جعوني ،اشتريت 4
ُم َّ
هواتف  ،iPhone 7sوأعددت جدول اإلنتاج ،وباشرت العمل».

ُ
املش��اهدة عن الشاش��ات الكبيرة؛ ل��ذا ِّ
ً
عميقا خالل
فكر
أنماط
يف عالم املوبايل تختلف
َ
وحسم عناصره التالية:
تصور الفيلم
ْ
إعداد ُّ
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 .1ملخص الفكرة
ما الذي يشع بفكرتك ،يجعلها تستحق عناء تحويلها إلى فيلم؟
ما محاور النقاش التي تحكي القصة أو املوضوع؟
من شخصيات فيلمك ،سواء يف مقا َبالت الوثائقي أو ممثلي الروائي؟
أين ستصور؛ املواقع والدول؟

ما الهدف العملي الذي تنوي تحقيقه؟
ما االسم املبدئي الذي تقترحه لفيلمك؟
حاول اختصار الفكرة بس��طر واحد كاف واف؛ ما يسمى Log Line؛
يف الوثائقي غال ًبا ما نشير إلى زاوية تناول املوضوع ،وأهم ميزاته.

تحدي بطل القصة ،والقوى التي تواجهه.
يف الروائي نذكر ّ
هنا يبدأ املخرج الوثائقي يف البحث واإلعداد الفكري.

تضاف القصة ،والس��يرة الذاتية للشخصيات ،مع وصف البيئة يف
الروائي.
قل لي؛ إذا لم تس��تطع أن تصيغ تصورك اآلن؛ فمتى؟ وإذا ما زالت
الفكرة تائهة مشوش��ة؛ فماذا س��تفعل يف درب اإلنتاج الش��اق
والطويل؟
حص��ل فيل��م «رج��ل الطي��ور  »Birdmanىلع جائ��زة أفض��ل وثائق��ي يف

مهرج��ان  Super 9 Mobile Film Festيف البرتغ��ال ع��ام  .2020كان املخرج
اإليرلندي س��يمون أونيل قد انتبه لعالق��ة والده الغريبة بالعصافير ،بمجرد
ّ
تحط ىلع يديه لتناول الفول الس��وداني ال��ذي ُي ِع ّده لها؛
أن يس��تدعيها

أليست فكرة جديرة بالتميز؟

ْ
«رف ًقا به��م»؛ روائي قصير من تصوير القطري خليفة القبيس��ي ومونتاجه
وإخراج��ه؛ ومن إنتاج دورات معه��د الجزيرة لإلعالم؛ يط��رح قضية التعامل
العمالة املنزلية من خالل قصة خادمة تصطاد فأًرا يف املنزل،
السلبي مع ِ

وتطلق��ه يف الحديقة ،وه��ي ترمقه من بعي��د بنظرة اش��تياق للحرية أو
للمعاملة اإلنسانية الالئقة.
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املستهدف
 .2الجمهور
َ
تنجح الفكرة كلما التصقت بالجمهور .اسأل نفسك؛ ما الذي يبحث عنه املشاهد؟ وما الوجبة
الخاصة التي تناس��به؟ لنكن صادقين مع أنفس��نا ،القطاع األكبر من عشاق شاشة املوبايل
يبحثون عن التس��لية؛ فالهاتف بالنس��بة لهم وس��يلة ترويح عن النفس ،وتخفيف هموم
الحياة؛ فما املانع من ذلك؟ وليست التسلية فجوًرا وقلة أدب ،وال هي قرينة السطحية ،إنما

املشاهد وجذبه ،حتى وأنت تطرح مواضيع حساسة وتتناول قضايا جادة.
تشويق
ِ

الهاتف الذكي بحاجة إلي تسلية ذكية تأخذ املشاهد إلى املنطق الذي تريد وهو سعيد.
ً
عروضا يف
مهرجان س��وريا ألف�لام املوبايل؛ الذي انطلق ع��ام  2014وقدم

املحررة ،وأكثر من  20مدينة عاملية؛ يعرض ويس��اهم يف
املدن الس��ورية
َّ

إنت��اج مجموعة من األف�لام القصيرة التي تناس��ب جمه��وره وواقع الحياة
املري��رة يف س��ورياُ .
«أ ُب ّوة» وثائق��ي للمخرجة وعد الخطيب التي رش��حت
لألوس��كار ع��ام  ،2019عن قصة طبيب يتنقل يف مدين��ة حلب بين مرضى
املشفى امليداني وطفله يف املنزل« .عطلة طويلة» للشابين خالد وعبد
املهدمة يف
القادر البكري عن قصة الطفلة آية التي تش��تاق ملدرس��تها
َّ

ريف إدلب.
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الش��باب هم الش��ريحة األكبر من جمهور املوبايل ،ه��ؤالء الذين ُولِ��دوا يف بيئة اإلنترنت

وحاضنتها االجتماعية ،يجيدون اس��تغالل الهاتف حت��ى آخر قطرة .يبحثون عن املختلف،
يمقت��ون القوالب الجاه��زة ،يحترمون م��ن يحترمهم ،يهجرون الوعظ واألس��تاذية ،يحبون
السرعة ،ويم ّلون بسرعة؛ فإذا صنعت الفيلم لهم فال ُتض ّيعهم.
الجمهور يلهمك القصة .يقول جيس��ون ف��ان جنديرن عن دور املخرجين« :مهمتنا الذهاب
بوصفن��ا محامين عن الجمهور ،نس��أله ع��ن التحدي الخاص به ،وما ال��ذي ينوي القيام به؟
هذه العملية تجعل القصة تعثر عليك ،وهذا هو الشيء السحري» .لذا يؤمن جيسون بمبدأ
تدري��ب الجمهور لرواي��ة قصصهم بالهاتف ،وهذا م��ا يجعل الجمهور أكث��ر تفاعلاً وتقدي ًرا

لجهده يف إنتاج األفالم عنهم ومعهم.

تش��ير أكاديمية منش��ئي محتوى  YouTubeإلى أن التحدث مع الجمهور والتفاعل معه من
أساسيات الفيديو الناجح .كيف نتفاعل مع الجمهور؟
قب��ل اإلنت��اج؛ بأن ندعوه لتقديم مقترحات��ه ،أو تقييم فكرتنا األولي��ة ،أو تزويدنا بأي مواد
تدعم موضوع فيلمنا القادم..

خالل اإلنتاج؛ نش��اركه معنا بمشاهدة كواليس التصوير ،أو نبث مباشرة ما نقوم به ،ونطلب
رأيه..
بعد اإلنتاج؛ نعرض عليه نسخة املونتاج األولى؛ لتقييمها معنا..
هذه اقتراحات ،بالتأكيد لديك ما هو أفضل منها يا صديقي.
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 .3نافذة العرض
أين س��تبث فيلمك وتنشره؟ س��ؤال ُي َّ
فضل أن تحسمه مبك ًرا؛ كي تستفيد من مزايا منصات
عبقريا وتعرضه يف املوقع الخطأ؛ فال تقع عليه عين،
فيلما
الع��رض املختلفة .قد تصنع
ًّ
ً

وال يصله أحد.

َ
موقف النشر يف كل دولة؛ خاصة يف ظل املعركة
حدد دراس��ات انتشار منصات التواصل
ُت ِّ
الشرسة بين املنصات ىلع َتقاسم كعكة الجمهور.
 YouTubeموقع الفيديو األول؛ ُت َ
شاهد
رفع عليه  500س��اعة فيديو يف الدقيقة(  ،)1و ُت َ

يوميا مليار مرة عبر شاش��ات املوبايل(.)3
يوميا أكثر من مليار س��اعة( ،)2و ُيتا َب��ع
علي��ه
ًّ
ًّ
واملتابعين من عشاق السينما ،وهو الوسيط املفضل
تخصصه يجعله خيار املحترفين
ِ
للمشاهدة بالجودة املطلوبة ،وتخزين الفيلم وأرشفته ،ويتميز بحفظ الحقوق الفكرية.
 Facebookاملنصة االجتماعية األكثر ش��عبية ،بعدد مش��تركين يفوق ملياَر ْي شخص
ح��ول العالم؛ ُت ِّ
حقق يوم ًيا  8مليارات مش��اهدة ملقاطع الفيدي��و( ،)4التي تحصل ىلع

تفاع��ل أكثر بـ  59مرة من أي محتوى آخر ىلع هذه املنصة( ،)5وتس��اهم يف انتش��ار
اجتماعيا والتفاعل معه؛ إضافة إلى التقييم األولي ،وقياس نس��ب
الفيلم ومش��اركته
ًّ

املشاهدة.
َ

وه��و ما تفعله منصة  ،Instagramالصاعدة بقوة يف مجال الفيديو ،بعدد يقارب مليار
يوميا عبر املنص��ة ( .)6ويتخص��ص تلفزيونها  IGTVيف بث
مش��ترك؛ نصفهم نش��ط
ًّ
رأس��يا بما يناسب شاشات املوبايل ،مع إمكانية
الفيديوهات طويلة املدة ،واملصممة
ً

إنشاء قناتك الخاصة عليه ،كما يف .YouTube

Statista, 2019 - 1
Business of Apps, 2018 - 2
YouTube Jobs, 2019 - 3
We are social, 2019 - 4
Buffer,2019 - 5
FACEBOOK for Business, 2020 - 6
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ل��كل منصة مواصفاتها وتوصياتها الخاصة بتحميل مواد الفيديو ،لو ُ
كنت مكا َنك س��أحرص
ىلع االط�لاع عليها؛ ونحن نتحدث عن منصات العرض لفت��رة غير محدودة ،بخالف الحال
أيضا ُي َّ
يف  Snapchatالذي قد يناس��ب الترويج؛ وليس عرض كامل الفيل��م .و ً Twitter
فضل
فقط للترويج.

لديك خيار شركات الفيديو مدفوع الثمن ،وحسب الطلب ،مثلI Amazon Prime Video I Netflix :

 ; Apple TV+إذا توافقت معها ىلع عرض فيلمك ،فهذا إنجاز.

 .4مدة الفيلم
لم يعد غري ًبا أن يش��اهد الناس األفالم وهم
يقفون يف طابور الخبز .طبيعة املش��اهدة

املتنقلة والس��ريعة تس��توجب ضغط مدة
الفيلم قدر اإلمكان .خاصة مع املعلومة التي
تفي��د أن نصف الجمهور العربي يقضون يف
امل��رة الواحدة وق ًتا ال يزيد عن نصف س��اعة
تصفح يف وسائل التواصل االجتماعي (.)1
دائما؛ كم
الس��ؤال التقليدي الذي ُي َّ
وج��ه لي ً
املدة املناس��بة؟ كلما كان أقصر أفضل .يف

زمن السرعة قد يحرمك طول املدة من فرص
مشاهدة الفيلم كاملاً .
عزيزي؛ امنح فيلمك مفعول كبس��ولة الدواء
ّ
املرك��زة .مدير مهرجان دبلن ألفالم املوبايل
يف إيرلن��دا ،املخرج روب��رت فيتزهو؛ يحكي
ع��ن فيلمه األول بم��دة  22دقيق��ة ،وعدم
قدرته ىلع اختصاره ،ث��م صدمته من رفض
املهرجان��ات للفيل��م .راجع الس��يناريو بعد
س��نوات الخب��رة ،وكان ق��ادًرا ىلع تقليص
املدة إلى  3دقائق ،وربما أقل.
-1
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أنت أقدر ش��خص ىلع تقييم املدة املناس��بة التي تضبط الكلف��ة ،وتركز الجهد ،وتصيد
الهدف.
فيلما بمدة  4:25دقائق ،ش��ارة أس��ماء فريق العمل اس��تغرقت 1:12
أليس غري ًبا أن تش��اهد
ً

دقيقة ،ربع املدة تقريبا؟! أو عنوان يظهر  25ثانية ،يف فيلم مدته  3دقائق؟!

ه��ل ورقة واحدة من الس��يناريو تعني دقيقة واحدة؟ يقولون ذل��ك ،ولك أن تعرف أن أحد
أجزاء فيلم «س��يد الخواتم  »The Lord of the Ringsكان الس��يناريو  118صفحة ،ومدته 3
ساعات.
الجمهور ومنصة البث يس��اعدان يف تحديد املدة .جمهور
 YouTubeس��يحتملونك أكثر فيما يخ��ص مدة الفيلم ،فقد
خصيصا ملتابعتك ،كذلك الحال يف منصات االشتراكات
جاؤوا
ً
ً
مس��بقا .يف  Facebookتعتبر الدقيقة الواحدة
املدفوعة
مدة مثالية للفيديو ،قد يفقد بعدها الجمهور اهتمامه.
مهرجان أفالم املوبايل الذي انطلق يف فرنس��ا عام 2005؛
جدا؛ بمدة
وهو املتخصص بمسابقة أفالم امليكرو القصيرة ًّ
دقيقة واحدة؛ يرفع ش��عار« :موباي��ل واحد ،دقيقة واحدة،
فيلم واحد» .يعتبر أشهر املهرجانات التي ُت َ
عقد منها نسخ
أخرى يف أنح��اء العالم ،وتتبنى دوراته الس��نوية مواضيع
مثل؛ اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ،والتغيرات املناخية.
طبعا إلينا.
وقعا ،وأقرب ً
االختصار أصعب من اإلطالة ،لكنه أكثر ً
«ال تعب��ث م��ع األم ،»Don’t mess with Mother

وثائقي ُص ِّور يف  9دول؛ لالحتفال بمناسبة يوم

األرض بشكل فني الفت؛ بمدة  70ثانية فقط.

يكم��ن التحدي يف تمييز الفيلم عن الفيديو أو التقرير ،يف
ظ��ل املدة القصي��رة املتقاربة .وتعمل حرفية الس��يناريو،
وجرأة األساليب الفنية ،ىلع تكثيف األثر اإلنساني ،وتمديد
فيلما يعرض يف أي زمان ومناسبة.
عمر املوضوع ،ليصبح
ً
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 .5نوع الفيلم
ومِريديه،
يهمنا تعريف النوع ،ألنه يفرض شروطه وأدواته ولغته السردية ،كما يفرز جمهوره ُ

ويحدد منصات بثه ومهرجاناته.

لدينا تصنيفات رئيسية فنية ،وفرعية موضوعية:
تخيل؟ وبالتالي ُي َّ
موضوعيا إلى :دراما | حركة | مغامرات | إثارة
صنف
ًّ
هل هو روائي تمثيلي ُم َّ

| جريمة | رعب | تاريخي | علمي | فانتازيا | رومانس��ي | كوميدي | موس��يقي | سيرة ذاتية
| رسوم متحركة..
أم وثائق��ي يع��رض رؤية خلاّ قة ملتزمة بالواق��ع؟ و ُي َّ
فكريا إلى :تاريخي | سياس��ي |
صنف
ًّ
اجتماعي | اقتصادي | علمي | تعليمي | صحي | ديني | ثقايف | فني | رياضي | بوليسي

| دعائي | سفر | مغامرات | بيئة | حياة برية | حياة بحرية | شخصيات..
يمكن للوثائقي أن يستفيد من التمثيل؛ فيما يسمى بالدراما الوثائقية «الدوكيودراما».
أم تجريب��ي يتج��اوز املعايير النمطية ،ويختبر تعبيرات س��ردية ال ُت َّ
صن��ف ضمن الروائي أو
الوثائقي؟ يعتبر البعض أنه لوال جرأة حركات واتجاهات هذا النوع «الطليعي»؛ كما يسمونه؛
ملا تطورت السينما.
تجريبيا؛ أنت من تحدد فطرته.
وثائقيا أو
روائيا أو
كل فكرة مولود؛ يمكن أن يكون
ًّ
ًّ
ًّ
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 .6جدول اإلنتاج
نحدد خطة مراحل اإلنتاج ،واحتياجاتها ،ومواقعها ،ومدة كل منها:
•ما قبل اإلنتاج؛ البحث واإلعداد يف الوثائقي .القصة والسيناريو والتحضير يف الروائي.
•اإلنتاج؛ وتصوير الفيلم.

•ما بعد اإلنتاج؛ وإنجاز املونتاج وتركيب املوسيقى..
•النشر والبث.

 .7التكلفة املالية
وتتوزع يف بنود :فريق العمل | الشخصيات وطاقم التمثيل | املعدات | الحقوق الفكرية من
موسيقى وأرشيف | ..السفر والتنقل عند الحاجة | الخدمات اللوجستية ومواقع التصوير..
قلما يس��تأجر صناع األفالم معدات املوبايل ،بل يش��ترونها بكلفة معقولة؛ لخدمة جميع
ويحدثونها باستمرار.
أفالمهم،
ّ
جدا ومقدور عليها ،خاصة يف األفالم الوثائقية.
غال ًبا ما تكون التكاليف معدومة أو بسيطة ًّ
كم كلفني فيلم «جندي»؟  4قطع من األيسكريم ،وعشاء مع صديقي املترجم يف مطعم
تركي يف أوكرانيا.
أم��ا يف الروائي؛ فإذا وجدت التكاليف ،وزادت عما يمكن أن يحتمله صانع الفيلم؛ فعليه أن
يركز يف ضغط امليزانية؛ كي يستفيد من أهم ميزات إنتاج املوبايل .وقد يتفق مع طاقم
العمل والتمثيل ليحصلوا ىلع مستحقاتهم بعد تحقيق الفيلم للربح املأمول.
املمث�لان مارك هادلو وجيد برويف؛ بطال الفيل��م النيوزلندي «القمر األزرق
 ،»Blue Moonتقاضا مستحقاتهما من أرباح العرض.
من الطرق الش��ائعة يف تمويل األفالم املس��تقلة أن يتم ذلك من خ�لال الجمهور واملنصات
املتخصصة؛ فما يزيد عن  70ألف مشروع فيلمي أُطِلق عبر منصة  Kickstarterمنذ عام )1( 2009؛
منه��ا فيلم « 9جوالت  »9Ridesالذي جمع أكثر من  %55من قيمة التمويل املطلوب خالل
ساعات من إطالقه ىلع املنصة.
وثائقي املوبايل «ضائع يف الحشد
عام  ،2019أخرج جيس��ون فان جنديرن
َّ
»Lost in the Crowd؛ لتقيي��م منصات التموي��ل الجماعي من وجهة نظر 3
صانعي أفالمَ ،ي ْر ُوون النجاحات واإلخفاقات يف هذه الصناعة غير املنظمة،
التي تبلغ قيمتها مليارات الدوالرات.
-1

Kickstarter stats
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«لقاء الخامسة »The 5 Meeting
تجرب��ة فيلمية جماعي��ة تعتمد فكرتها ىلع مش��اركة الجمه��ور ضمن ما
اصطالحا «التعهيد الجماعي» أو «حشد املصادر» .حيث أعلنت ىلع
سمى
ً
ُي ّ
صفح��ة  Facebookبتاريخ 2020/5/2؛ عن نيتي اس��تقطاب تصوير األفراد؛
ّ
كل يف دولته؛ إلنتاج فيلم ضمن املحددات التالية:
•املدة  5دقائق.
•م��ن تصوير  5دقائق بتقنية اختزال الزمن  ،Time Lapseبما يغير الزمن و/
أو اإلضاءة و/أو الحركة ،ويكثف املعنى واملشاعر.

•خالل الساعة  5مساء.
•يوم .2020/5/5
كان الهدف استعراض الحياة ،واألنشطة البشرية يف وقت موحد.
ً
مش��اركا يف  14دولة :األردن |
النتيج��ة التي حصلن��ا عليها؛ لقطات من 55

تركي��ا | تش��اد | تونس | الجزائر | جورجيا | س��وريا | الع��راق | عمان | كندا |
فلس��طين | قطر | املغرب | اليمن .اش��تغلت عليها بالس��يناريو واملونتاج

أبدا.
واملوسيقى بشكل كامل؛ دون الخروج من الهاتف ً

ُ
أعدت بعد  5أيام إرسال نسخة املونتاج
وحتى تكتمل الشراكة مع الجمهور؛
ش��به النهائية إلى جميع الزمالء املشاركين؛ طال ًبا تقييمهم واقتراحاتهم

قبل بث الفيلم ىلع صفحات معهد الجزيرة والصفحات الخاصة باملشاركين،

يف منص��ات  YouTubeو  Facebookو  ،Instagramبتاري��خ .2020/5/14
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«سقوط العالم بالصمت
»The World Falls Silent
اتف��ق  6مخرجين ىلع التعاون يف إخراج سلس��لة أف�لام وثائقية بمدة 3
دقائ��ق لكل منها تأخذنا يف رحل��ة حزينة تنقل صورة الصمت ا ُ
ملطبق يف
 6م��دن عاملي��ة :روما | لندن | تورنتو | نيويورك | ناتش��انغ الصينية | جولد

كوست األسترالية.

تم التصوير أثناء ش��ه َري أبريل ومايو  ،2020وق��د تنقل املخرجون وحدهم

بهواتفهم يف الشوارع وامليادين الخالية من صخب الحياة املعتادة.

ه��ذا مش��روع ما كان له أن ي��رى النور لوال الفكرة الخالق��ة التي تفاعلت مع

الواقع الصعب ،واس��تثمرت اإلنتاج الس��هل بالهات��ف ،وأنتجت  6أفالم عما

يعيشه العالم من أزمة بسبب جائحة كوفيد .19

منزلي
مشابها تحت عنوان «
مشروعا
يف  30يونيو  2020عرضت نتفليكس
ً
ّ
ً
فيلما قصي�� ًرا بمدة  11 – 4دقيقة؛ تتوزع بين
الصنع  »HomeMadeش��مل 17
ً
ص ّورت معظمها باملوبايل .وأش��ارت الشركة
الروائي والوثائقي والتجريبيُ ،

إل��ى أن املخرجين قاموا بالعمل بمس��اعدة من أف��راد العائلة دون مخالفة
قواعد العزل الصحي.
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السيناريو
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السيناريو
الفيل��م مزيج املوضوع بالش��كل وأدوات الس��رد البص��ري .هذا ما
ُيدخلنا إلى الس��يناريو الذي تتلخ��ص وظيفته يف تطوير القصة
وتنظي��م عناصرها؛ من ش��خصيات وأحداث وأماكن؛ ضمن مس��ار

جميل أو بناء مبتكر يدعم األثر اإلنساني ،ويمد بعمر الفيلم.
التش��ويق | املفاج��أة | الطرافة؛  3معايير ّ
تمكن الس��يناريو من الوص��ول إلى هدفه ،وتحث
الجمهور ىلع املشاهدة وإكمال الفيلم حتى نهايته.
َ
عرض  5أفالم روائية؛ بم��دة دقيقة واحدة؛ وأطلب
خ�لال دورات إنتاج الفيلم باملوباي��ل؛ أ ِ
من الزمالء املش��اركين التحكيم والتصويت ألفضل فيلم بناء ىلع الفكرة ومعايير السيناريو
َّ
املوفق.
فاجأ أنها
«ش��هية طيبة  ،»Bon Appetiteتحضي��ر راق لوجبة طعام فاخرة؛ ُن َ

تذهب ملعتقل يف زنزانة متناهية الضيق.

ّ
ينقض عامل نظافة ىلع شاب؛ نعتقد أنه يقتله أو يسرقه،
«تنفس ،»Breath
األول��ي من لقمة طعام عالقة .يش��ير
الحقيق��ة أنه ينقذه بطريقة اإلس��عاف َّ

الفيلم إلى اسم طبيب سوري ،يعيش منذ  3سنوات يف شوارع إسطنبول.

«عذراء  ،»Maidenمراس��م عرس وف��رح ،ينتبه الجميع إل��ى اختفاء العروس
التي ملا نشاهدها بالفيلم ،يبحثون عنها ،يجد العريس الشاب طفلة تحمل

دمية ،مختبئة يف سرداب تحت األرض.

«ضائ��ع (  ،»FLU ( LOSTطف��ل يعاني الفقر والجهل وفقدان التربية األس��رية،
تنتقل الكاميرا يف لقطة مقربة من عيونه إلى عيون ش��اب ،تبدو عليه مالمح

اإلجرام.
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«راح��ة  ،»Raahaأب وأم وابنهم��ا الصغير يف حافلة؛ يس��تعرضون ما يبدو
خارطة طريق الهجرة إلى أوروبا ،يبتس��مون وهم يصورون أنفس��هم لقطة
ذاتية ،ننتقل مباش��رة إلى يد أخرى تحمل املوبايل خالل عرض اللقطة ،يف

حين يجمع املسعفون جثث األسرة من ىلع شاطئ البحر.

الس��يناريو املتقن ينقلنا للعيش داخل الفيلم ،يشاركنا أحداثه ،يحرص ىلع العفوية التي
تقرب الفيلم إلينا .يذكر مخرج « 9جوالت  »9Ridesأنه اس��تقى الفكرة من س��ائق أوبر ،كان
قد نقله منذ فترة ،وأنه حرص ىلع الكثير من االرتجال خالل تصوير السيناريو؛ ليبدو الفيلم
وطبيعيا.
ممتعا
ًّ
ً
كوميديا
الفكاه��ة؛ طريقك املختصر إل��ى النجاح ،والوصف��ة النموذجية لفيلم قد يك��ون
ًّ
ً
لطيفا يف سرد القصة ،بما يناسب جمهور املوبايل.
وساخ ًرا بشكل كامل ،أو يتضمن أسلو ًبا
وثائقي «الش��عاب املرجانية  ،»The Reefيتناول برنامج أبحاث حوت القرش
يف املالديف ،من خالل متابعة عمل  3من موظفي البرنامج ،ويضيف نكهة

املزاح ،واملتعة الشخصية لكل منهم ،ليقدم املوضوع الجاد بأسلوب محبب.
«ف��وار» ،نموذج لكوميديا املفارقات ،من خالل مقابلة
الفيلم املصري القصير
ّ

عمل مع شاب ،ومقارنة ساخرة بين ما د ّونه يف سيرته الذاتية ،وحقيقة األمر.

44

|

سينما املوبايل

يقس��م السيناريو الروائي أو الوثائقي يف شكله
الكالس��يكي العام إلى  3فص��ول متفاوتة املدة
الزمنية.

مقدمة:
تؤس��س للموضوع أو القصة والعالم الذي نتحرك
ِّ

فيه.

حول بارز نعتبره
تنتهي عادة بنقطة فاصلة ،أو َت ُّ

ذروة ابتدائية؛ بمثابة الصن��ارة التي نصطاد بها
املشاهد.
تستغرق أقل مدة يف فصول السيناريو ،وتكمن
أهميته��ا بق��وة البداي��ة التي تقنع املش��اهد
بالبقاء مع الفيلم.

وســط:
لب املوضوع أو املش��كلة؛ املعلومات واألحداث
والتحدي��ات ،بم��ا ُيولِّ��د الص��راع الداخل��ي لدى
الشخصيات ،والصراع الخارجي مع ما يحيط بهم.
يع��رض حبكة
أط��ول فصول الس��يناريو م��د ًة؛
ِ

الفيل��م الرئيس��ية ،وينتهي بنقطة ال��ذروة ،أو
األزمة الكبيرة التي ُتسمى العقدة.

نهايـة:
التصاعد الس��ريع لألم��ور؛ بدء مرحلة الكش��ف،
محددة
وصولاً إلى خالصة الفيلم التي قد تكون
َّ

أو مفتوحة.

اإليق��اع هنا مه��م؛ ليس يف صالح��ك أي تأخير؛
حي��ث يحين وقت حصاد ثم��رة الفيلم ،وتحقيق
الهدف املنشود.
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وهناك أشكال وقوالب فنية فرعية ،يبدع من خاللها صناع األفالم يف عرض القصة الشيقة:
•املقلوب؛ وبداية الس��يناريو من نهاية ،مثل الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم ،2022
كي نعود لألسباب واإلجراءات التي أوصلت دولة قطر لهذا اإلنجاز.

•الدائري؛ حيث البداية والنهاية لنفس املش��هد ،أو مح��ور النقاش الفكري ،كأن تبدأ
القصة وتنتهي يف ووهان الصينية ،بينما نذهب وس��ط الفيلم إلى الواليات املتحدة،

وأثر فيروس كورونا هناك.
•الزمن��ي؛ ترتيب تصاعدي أو تنازلي بناء ىلع التاريخ ،أو أحداث فترة زمنية محددة ،أو
ما ُيسمى بسيناريو اليوميات.

وثائق��ي «مس��يرة حياة» ع��ن يوم يف حياة عامل ش��ركة نظاف��ة ،وقد تم
تقدم الزمن بكتابة الس��اعة ىلع الشاشة .والفيلم من إنتاج دورات
توضيح ُّ

معهد الجزيرة لإلعالم ،وتصوير ومونتاج وإخراج آية السيد أحمد.

•املكاني؛ الرحلة والتنقل الجغرايف ،أو تصوير السيناريو كاملاً يف مكان واحد تجتمع
فيه أحداث الفيلم وشخصياته.

الفيل��م اإلس��باني القصي��ر «س��حابة »The Cloud؛ الفائز بجائ��زة مهرجان
صور يف مصعد.
القاهرة ألفالم املوبايل عام 2016؛ ّ

•األحداث والنماذج البشرية املتوازية؛ التي تعيش وتتطور يف شكل خطوط

قصصية أفقية ،عامة وفرعية ،قد تبقى متفرقة ،وقد تلتقي عند وقت ما داخل الفيلم.

مرئي متحرك.
ي بتصوير األفكار وتحويلها إلى فن
ّ
السيناريو هو النص الفني املكتوب املع ِن ّ
وينقس��م إلى س��يناريو كامل؛ ُيك َتب كاملاً قبل التصوير ،كما يف األفالم الروائية .وسيناريو
حسم بشكل نهائي بعد التصوير،
غير كامل أو نصف سيناريو ُي ّ
عد املعالجة قبل التصوير ،و ُي َ
كما يف األفالم الوثائقية .أما الفيلم التجريبي فغال ًبا ال سيناريو فيه ،يخوض صانعه بتجربة

فرطة يف الذاتية.
تلو األخرى؛ حتى يحقق غايته التي غال ًبا ما تكون ُم ِ

وعليه ،وبس��بب هذه التقسيمات ،سنتحدث عن خصوصية سيناريو كل نوع بشكل منفصل
ومختصر.
46

|

سينما املوبايل

السيناريو الروائي
الروائي عند السيد سقراط هو «محاكاة الفعل اإلنساني» .هذا الفعل التمثيلي قرين صراعات
الحياة وتناقضاتها .القصة بال صراع ُتميت الفيلم ،وتقتل شغف املشاهدة.
ال تعل��ن القصة كل ما لديها مباش��رة؛ حيث تحتاج إلى س��يناريو يقدمها ىلع جرعات ،قد
يواك��ب توقع��ات الجمهور وقد يعاكس��ها .كلنا نحب أن ينجو البطل ،ويص��ل إلى أمه التي
تنتظره يف غزة املحاصرة ،لكنه يف لحظة ما بالفيلم س��يموت .تشاهد لقطة مقبرة عند
ً
الحقا أن امليت رجل آخر ،تظهر األم سعيدة ،تسند ظهرك إلى األريكة،
الغروب ،ثم تكتشف
تتنفس الصعداء ،س��رعان ما يصدمك السيناريس��ت من جديد ،البط��ل ميت ًّ
حقا لكن يف

تنفيذ عملية فدائية ضد جيش االحتالل.
يش��تغل الس��يناريو الروائي ىلع إعداد وصف دقيق ،وبناء مبتكر ،وتطوير األبطال واملكان
والزم��ان؛ لخلق قصة َّ
س��قة وغريبة يف الوق��ت ذاته .يخلق سلس��لة احتماالت معقدة
مت ِ
وغامض��ة ومتضادة تتصاعد وصولاً إلى ذروة األزمة التي تقلب املوازين ،حتى تبدأ التحوالت
الدرامية يف إيجاد الحل ،وتفكيك العقدة.
سينما املوبايل
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الفيلم الهندي الرومانس��ي القصير «أنت وأنا  ،»You and Iالحائز ىلع عديد
الجوائ��ز؛ صوره املخرج س��يد أحمد أفض��ل بهات��ف ُ ،iPhone 6s Plusيفتتح
قفرة ،تقف وتسير فيها البطلة وحيدة ،وقد اعتراها
بمش��هد بيئة بائسة ُم ِ
حزن الفراق .يدور حوار يف الخلفية؛ وكأنه صوت داخلي من األعماق ،بينها
َ
ً
مرتبطين .تركب سيارتها ،يسألها« :هل
الحقا أنهما كانا
وبين رجل؛ نكتشف
أن��ت قادمة؟» ،تجيب« :ملرة أخيرة» ،يعلق« :أنت ش��جاعة» .مش��هد جديد
خارج الس��يارة ،وق��د َّ
توق َفت يف م��كان يعج بحركة القطارات والس��يارات،
يس��ألها« :ملاذا توقفت؟» ..تقود من جديد ،لكن هذه املرة إلى بيئة خضراء
جميل��ة ،ونهر ج��ار ،ورذاذ املطر الخفي��ف ،ثم تقود مرة أخ��رى إلى منطقة
وديان وجبال أكثر اخضراًرا ،تقول« :هذا هو املكان؟» ،يجيب« :نعم» .تبكي
بمرارة وهي جالس��ة ،لقطة مقربة ىلع عيونها ،يظهر شاب يف الخلفية،
يعطيها ظهره ،تتوجه وتتكئ ىلع كتفه ،يركز املخرج ىلع خاتم االرتباط
الذي ترتديه الفتاة ،مكتوب عليه كلمة الحب ،تقول« :ما السبب وراء القيادة
س��ريعا؟» ..يختفي الشاب .هنا نكتش��ف أن لقطات قيادة السيارة الكثيرة
ً
بالس��يناريو ،لها عالقة بوفاة الحبيب يف حادث سير .اختيار وتطور مواقع
تصوير الفيلم له دالالته ومعانيه ،الصوت الداخلي أش��عرنا بالتأثر الش��ديد
من البط َلين ،وإيقاع السيناريو يطابق حالة الرومانسية املكلومة.
الكاتب املاهر ِّ
يؤزم األمور أكثر؛ كلما اقتربنا من الحل ُيح ّرف األحداث عن مس��ارها الطبيعي،
ُّ
وتوقعاتنا.
ويتالعب بمشاعرنا
نصيحت��ي؛ اخ��دم قص��ة رئيس��ية يف األفالم
القصيرة ،وإذا قررت إضافة قصص فرعية حولها،
فلتك��ن إلس��نادها .هذا ليس مجال اس��تعراض
مهارة القص؛ فتكثيف الرواية أَ ْولى.
الفيلم الغيني القصير «طفل وحيد

 »A Single Childتنفي��ذ متق��ن،
وش��غل جي��د ىلع الطف��ل املمثل،
ال��ذي يجمع م��ن القمامة م��ا يمكن

بيعه لتوفير رزقه؛ تجده يأكل وحده،
وينام يف مغارة وحده.
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الفيلم الفرنس��ي الجمي��ل «التف��اف  ،»Detourللمخرج ميش��يل غوندري،
اس��تخدم  iPhone 7 Plusيف تقديم س��يناريو مغامرات كوميدية لعائلة

تس��افر يف رحلة ،تس��قط دراجة الطفل��ة الصغيرة بس��بب املط ّبات ىلع
الطريق .نحن املشاهدين نعرف ذلك ،ثم تفتقدها الطفلة بعد فترة ،ويعم
ُ
الحزن أفراد األس��رة ،لكن الدراجة تبدو يف طريقها للحاق بهم يف مواقف

غريب��ة ومضحكة تحدث خالل الس��يناريو ،يف كل مرة تقتنع بأنها ال يمكن
أن تلح��ق بهم ،خاصة عندم��ا تغرق الدراجة يف البح��ر ،ولكنها تظهر يف

شباك الصيادين ،ويعطيها املسؤول لسائق حافلة من أصول أفريقية .يف
ِ

اللحظة التي تقترب فيها الدراجة من الطفلة تس��مع صوت جرس فتنهض
س��رعة باتجاه والدها الذي اش��ترى لها دراجة جديدة ،يحدث ذلك
الطفلة ُم ِ
ىلع مرأى من الدراج��ة القديمة ،يع ّتم املخرج إضاءة لقطة الدراجة ،ويبدو
س��ن الدراجة .يأتي س��ائق الحافلة برفقة ابنه
عليها الحزن ،يف لقطة ُت َؤ ْن ِ
الصغير الذي يش��ير إليه نحو الدراجة ،يأخذها الطفل ،ونش��اهد الدراجة مع

الطفل الجديد فيما يشبه جلسة األصدقاء ىلع شاطئ البحر.

هذا س��يناريو فيلم مبهج ،ويف كل مرة تعتقد أن األمر انتهى تعود القصة
للحركة إلى األمام؛ ما يجعلك تشاهد  11دقيقة وكأنها برهة من الزمن.

اعتن بالحوار؛ خاصة يف الصياغة والتقطيع والتفاعل بين الش��خصيات .يقول عبد الرحمن
منيف« :الحوار هو الش��ريان ال��ذي يمد الرواية بالحياة» .واهتم بمواق��ع التصوير؛ فهي تعزز
التجربة البصرية للفيلم.
املش��اهد ووصفها ببيانات عن :رقم
نس��ق ضمن قواعد تلتزم بتحديد
ُيصاغ الس��يناريو و ُي َّ
ِ

تسلسل املشهد | املكان | الحالة املكانية؛ داخلي خارجي | الحالة الزمنية؛ نهاري ليلي.

وقد ُيضاف يف َت ْرويس��ة املش��هد ذكر التقنيات املختلفة؛ مثل :الرج��وع إلى املاضي ،أو
فوتومونتاج لقطات س��ريعة ،أو املونتاج املتوازي بي��ن لقطات أماكن مختلفة تحدث يف

الزمن نفسه.
بع��د اعتماد الس��يناريوُ ،ي ِعد املخرج نس��خة الديكوب��اج  ،Decoupageالت��ي تمثل رؤيته
اإلخراجية لتفاصي��ل اللقطات وحجمها وزواياها وحركتها ووضعي��ة املمثل ،ثم يتم إعداد
قائم��ة التصوير التي توضح :رقم اللقطة ومش��هدها | وصفها | موقع التصوير | املمثلون |
الديكور.
سينما املوبايل
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السيناريو الوثائقي
عمقة .ويفرض
ُخِل��ق الفيلم الوثائق��ي كي يتعامل مع الواقع من منظور تحليل��ي ورؤية ُم َّ
مبس ً
ً
ومقنعا.
صادقا
طا،
السيناريو احترامه حين ُيخرج من صعوبة املوضوع الوثائقي
طرحا ّ
ً
ً
الت��زام املصداقي��ة ال تعني أنك تعرض كل الحقيقة ،إنما جزء منه��ا ،وهذا ال يعني التزوير
صورتها
والتزييف بحال ،إنما انتقاء من املعلومات والش��خصيات واألماك��ن ،ثم ترتيبها كما ّ

يف الواقع ،أو بشيء من إعادة الخلق والتنظيم ،بما يحقق هدف اإلنتاج.

يتأس��س الس��يناريو بناء ىلع املعالجة ،وبما يتوافق مع أساليب السرد ،هذا ما يقودنا إلى
تصنيفات الوثائقي حسب املذاهب السينمائية.
مذهب التفس��ير أو التوضيح :الذي يقدم الوثائق��ي باالعتماد ىلع التعليق أولاً ،

واملقاب�لات التقليدية بالكوادر الثابتة ،مع إضافات األرش��يف والوثائق والجرافيك .يتطور
السيناريو من خالل النقاش الفكري ،وهو يتقاطع مع النهج اإلخباري.
فيل��م «غرفة أخرى مع إطالل��ة ُ ،»Another Room with A Viewيصور مدينة
البتراء األثرية يف األردن ،من وجهة نظر املخرجة ليونور سواريز ،باستخدام

 ،iPhone 7 Plusوق��د اس��تبدلت التعلي��ق بالكتاب��ة ىلع الشاش��ة ،وهذا
األس��لوب دارج فيما يبث يف وسائل التواصل ،حيث يمكنك املشاهدة دون

تشغيل الصوت.

عايش الكاميرا الشخصيات عن قرب ،وتراقب تطورات الحياة
مذهب املالحظة :حيث ُت ِ
فيلما أقرب ما يكون للروائي ،ألن الشخصيات تملك سلطة السيناريو.
لفترة طويلة؛ لتعرض
ً
وثائقي «رس��ام جالوزي The

املصور
،»Painter of Jalouzi
َّ

بكامي��را iPhone 6s Plus

مقتنع��ا بدور
تتاب��ع فنا ًن��ا
ً
األل��وان يف تجميل مدينته

يف هاييت��ي ،ون��راه يعل��م
األطفال تلوين الجدران.
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مذهب التفاعل :املخرج الذي يختفي يف مذه َبي التفس��ير واملالحظة ،يشارك هنا

بوضوح وهو يتنقل خالل الس��يناريو ،ويقود الحوارات مع الش��خصيات التي تتفاعل معه
ً
أيضا.
الحظ؛ يف مذه َبي املالحظة والتفاعل يلتزم السيناريو بترتيب الزمان واملكان؛ فنرى الفيلم
ً
سابقا؛ إال يف حاالت نادرة ،وضمن مبرر منطقي.
يتقدم ،وال يعود ملقابلة شخصيات م ّرت
فيل��م «الكيل��و  »40001إخراج الرحالة القطري خال��د الجابر ،حيث نراه داخل
ذاتيا ،ويع��رض تجربته يف رحلة  5ش��هور بين
الفيل��م وه��و يصور نفس��ه ًّ
القطبي��ن ىلع دراجة نارية ،وهذا املذه��ب التفاعلي .ونراه يعرض لقطات

من األرش��يف ،كما يف املذهب التفس��يري .الخالصة؛ ل��ك أن تقدم مذه ًبا
صاف ًي��ا ،أو تخلط من املذاهب وعناصرها ما تش��اء؛ فاإلب��داع أَ ْولى من قيود
َ
شرط أن تعرفها.
العلم؛

سينما املوبايل
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مذهب األداء :الذي يلجأ إلعادة التمثيل لتعويض نقص اللقطات ،ويركز ىلع استخدام
املونتاج ملزيد من اإلبهار البصري.
يعرض
املذهب الش��عري :املهم هنا هو تغذية املزاج العاطفي وليس املعلومات؛ ِ
السيناريو لقطات متفرقة وخالبة ،ويدمجها عبر موسيقى منتقاة بعناية .يف حال َق َّدم

ملتزما بالشعر واألدب.
نصا أو كتابة ىلع الشاشة فيكون
ً
ً

الفيلم التش��يكي «برنو يف الحرك��ة  »Brno in Motionللمخرج راديم زبوريل
ال��ذي رك��ز ىلع التصوير البطيء بهات��ف  ،iPhone 6واش��تغل ىلع تأثيرات
املوس��يقى؛ لينقل قناعته بتم ّيز كل من��ا ،ورفض تكرار الوجوه الكثيرة التي
نلتقيها يف حياتنا اليومية.
دائم��ا ِّ
فك��ر باملعالج��ة الت��ي تضي��ف للفيل��م« ،جلس��ة تصوي��ر الخت��م املعدن��ي
ً
»Metal Stamping Photoshoot؛ فيل��م مدته دقيقت��ان ،بتصوير هاتف Galaxy S9 Plus
حول عمل أختام اإلكسس��وارات إلى جلس��ة تصوير جميلة وعفوية،
للمخرجة آنا كنكيد؛ ّ
وأضاف شخصية طفل رضيع ملزيد من املشاعر اإلنسانية .قارن بين هذا وبين أن تتحدث
فقط عن صناعة األختام.
ص ِّور بهاتف iPhone
وثائقي ِ
«أنعش حياتك  ،»Shake Up Your Lifeدقيقتان؛ ُ

يف  7دول :األردن | أندونيس��يا | الوالي��ات املتحدة | األرجنتين | املكس��يك
| أملاني��ا | الصين .تقول مخرجت��ه األرجنتينية ألفارو س��توكر« :بدأت الفكرة
ع��ام  2016إلنتاج فيديو يحث اآلخرين ىلع الس��فر واالس��تمتاع بالحياة ..لم
صورتها خالل عام من الس��فر
أكن واثقة كيف س��أجمع امل��واد الكثيرة التي ّ
الكثي��ر ..لكنني أنوي الدمج الس��ريع بين اللقط��ات ..كان صع ًبا يف البداية
َج ْعل اللقطات تعمل مع بعضها يف فيلم واحد ،لكن بعدما كتبت السيناريو
اتضحت األمور أكثر ،وبدأت اللقطات تجتمع بشكل منطقي.»..
التح��دي ال��ذي نجح به الس��يناريو هو الخ��روج من حالة اإلعالن للس��فر إلى
اإلحساس بقيمة األماكن؛ خاصة مع التعليق الشعري الجميل بطرحه اإليجابي
الذي يناسب عنوان الفيلم ،ويوافق سرعة اإليقاع.
التعليق ،أم الكتابة ،أم ال شيء؟ قرارك يا صديقي؛ فقد تحسم أنك ال تريد املذهب التفسيري،
ً
تعليقا يف فيلم ما ،وكتابة يف فيلم آخر .إن كنت تستهدف
أيا من عناصر سرده ،وقد تضيف
وال ًّ
ُ
ِّ
متقد ًما بالعمر فقد تستخدم االثنين ،أو تفضل سماع الصوت ىلع قراءة الكتابة.
جمهوًرا
ِّ
عموما؛ التعليق أو الكتابة كالهما يلتزمان بش��روط النص الذي يضيف للصورة وال يش��رحها،
ً
دون تعقيد وحشو وتكرار.
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َ
الكتابة بأسلوب
استخدم فيلم «ال جزيرة للبشـر »Mankind Is No Island
َ
ّ
سخر مخرجه جيسن جنديرن اليافطات واإلعالنات
القى اإلعجاب؛ حين
َ
العامة لتجميع كلمات منها ُت ِّ
شكل جملاً مفيدة بموضوع الفيلم عن ُمشَّردي
ص ِّور بجهاز َ Nokia N95كَّلف  40دوالًرا،
نيويورك وسيدني .الفيلم الذي ُ
أرباحا تقارب  30ألف دوالر.
وحقق
ً

بدع الفيل��م القصير «كأس عاملنا»؛ للس��وري
أَ َ
خال��د العيس��ى؛ بدم��ج ص��وت تعلي��ق إحدى

مباري��ات كأس العال��م يف البرازيل م��ع مباراة

للشباب السوري يف قرية كفرنبل؛ حيث تحيط
به��م أج��واء الح��رب ،ويختلط ص��وت التعليق

الرياضي مع أصوات الرصاص والقصف .وجد هنا
َ
معادلاً
مبتك ًرا بدلاً من التعليق الصوتي.
سمعيا
ِ
ًّ
َّ
وث��ق املخرج األفغاني حس��ن فاضيلي  3س��نوات من يوميات الحي��اة ىلع الطرقات ويف
مخيمات اللجوء باستخدام  3هواتف محمولة يف رحلة هربه هو وعائلته إلى أوروبا.
لحظة ما
يبدأ الس��يناريو وينتهي بس��رد القصة ىلع لس��ان إحدى طفل َتي العائلة ،ويف
ٍ

تختفي ابنة املخرج ،ويبدأ صراع املخرج الداخلي حول جدوى السينما تلك التي قد تضطره
لتصوير ابنته ميتة ،من أجل إتمام الفيلم.
زوجي معتاد؛ تحت شعار الغيرة؛ وبشيء من املرح ،تطلب زوجة املخرج التوقف
يف مشهد
ّ
عن تصوير حوارهما الخاص؛ فهو شأن أسري.

حج��ز هواتف العائلة ،وتمن��ع من توثيق األحداث ،يب��دو أن الفيلم
ويف مش��هد محوريُ ،ت َ
يؤمن املواد املصورة باستمرار.
سيتوقف ،وأن املواد س ُت َ
صادر ،لكن يتبين أن املخرج كان ّ
الس��يناريو العف��وي لوثائقي «مس��افر منتصف اللي��ل »Midnight traveler

عك��س القل��ق الدائم ،وخطورة الرحل��ة الطويلة بين إي��ران وتركيا وبلغاريا

وصربي��ا واملجر ،إضافة إل��ى التعصب والعنف الذي واجهت��ه عائلة املخرج

فاضيل��ي حتى وج��دوا املالذ اآلمن .يختل��ط ذلك بلحظات إنس��انية نادرة
م��ن الضحك والف��رح .وهذا م��ا نعنيه بأهمي��ة الطرافة الت��ي ّ
تخفف هول
سيناريوهات املواضيع الصعبة.
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تجربة
«يوميات العزلة»
محددة؛
صورها الجمهور يف فترة
َّ
أعلن معهد الجزيرة لإلعالم عن اس��تقطاب مواد فيديو ُي ِّ
 15 – 10أبري��ل 2020؛ إلنت��اج فيلم ُي ِّ
وثق لحظات الحجر الصحي وأنش��طته نتيجة فيروس
كورونا.

أفقيا باملوبايل ال تزيد عن مدة دقيقة واحدة،
اش�� ُتِرط أن يرس��ل كل مش��ارك مادة مصورة
ًّ

بجودة ال تقل عن  ،HDودون إضافة موسيقى أو مؤثرات وتلوين خاص.

وكنت قد ُس�� ِئلت يف مقابلة إذاعية عن السيناريو الذي سأكتبه؟ أجبت« :ال أعرف» ،وكيف

أعرف وأنا أجهل املواضيع التي سيرسلها املشاركون؟ لدي توقعات بالطبع ،لكن السيناريو
نجز بشكل كامل عندما تصبح املواد بين يديك.
الوثائقي ُي َ
تصوره بنفس��ك ،وأن تنظم قالدة س��يناريو
التح��دي يف هذه التجرب��ة أن تصنع
فيلما لم ّ
ً

منطق��ي متراب��ط من مواضيع متفرقة ومش��اركات تتفاوت يف مس��توى حرفيتها الفنية
وجودتها التقنية.
تباعا حتى
بدأت امل��واد بالتواف��د ً

انته��ى موعد التس��ليم ،هن��ا يبدأ
عمل املخرج؛ املتمثل يف مشاهدة
امل��واد ،وتس��جيل املالحظ��ات،
وتك��رار

املش��اهدة،

والتش��بع

التدريج��ي باللقطات ،ثم فرزها إلى
مجموعات حس��ب املحت��وى؛ مثل:
مقدم��ة الفيلم ،يومي��ات األطفال،
دور اإلعالميي��ن ،تعل��م الطب��خ..
ه��ذا ما قادن��ي لبن��اء الس��يناريو
ال��ذي أردته ِّ
ً
وضاح��كا؛ رغم
مبش�� ًرا
ّ
تفش��ي املرض؛
صعوب��ة موق��ف
وحرص��ت ىلع تضمين أكبر قدر من
وتنوع املواضيع
مشاركات الجمهور،
ُّ

والش��خصيات وال��دول ،فيما ال يزيد
عن  12دقيقة.
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عندم��ا يمتلئ الكأس يفي��ض ،وهذا ما يحدث معنا يف س��يناريو الوثائقي .رس��مت ًّ
خطا
متصوًرا للترتيب ،نس��ميه هيكل السيناريو أو املخطط العام ،قررت استخدام الشكل الدائري
َّ

الذي َيفتتح بموضوع ويختم به.

ب��دأ س��يناريو «يوميات العزل��ة» بلقطة ش��اب يحمل زه��رة ،ويقطف ورقة
محاولاً ؛ وبش��يء من الس��خرية؛ معرفة إن كان س�� ُيصاب
منها يف كل مرة،
ِ
بالفي��روس أم ال؟ ويف الدقيقة الثانية ع َرض الس��يناريو قصته الرئيس��ية

عن إصابة صحفي س��وري وأس��رته بالفيروس ،دقيقة ونصف من املش��اعر
املتضارب��ة ،خاصة عند اس��تعراض لقطات أعراض املرض األرش��يفية التي
ّ
وثقها نورس عزيز بنفس��ه ،انتهت بمشهد عاصفة مطرية ،وموسيقى أحد
املش��اركين تتداخل مع أصوات الرع��د والبرق .ثم عدنا يف الدقيقة األخيرة

من الس��يناريو للصحفي املصاب ،وهو يفتح النافذة ،حيث النور يتسلل إلى
فرحا ،ويخبرنا أنه ُ
��في من الفيروس .نختم بالشاب ولقطته
ش ِ
املنزل ،نراه ً
الكوميدي��ة اللطيفة ،وهو ما يزال يقطف م��ن أوراق الزهرة ،حيث تأتي آخر

ورقة بأنه لن يصاب.

ألزم��ت نفس��ي بتنفيذ الفيلم كام�ًل�اً من خالل هات��ف  ،iPhoneلتضمين  36مش��اركة من
 15دول��ة عربية وأجنبية ،وب��دأت املونتاج ىلع تطبي��ق  ،KineMasterبكثير من املرونة
واالنفتاح ىلع التجريب.
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التصوير

التصوير
الصورة البليغة تحجز مكانها يف الفيلم ،وتخلد يف الوجدان طويلاً .
يقول��ون التق��ط الصورة؛ أي أمس��ك باللحظ��ة الثمينة ،س��واء كانت
واقعية كما يف الوثائقي ،أو مصنوعة يف الروائي .واللقطة استثمار
يف حاس��ة البصر ،حيث « %80من مدركاتنا يف الحياة نستقيها عن
طريق العين» ،كما تقول النظرية العلمية.
نقدر قيمة الهاتف الذي تحمل��ه اآلن ،وكم من اللحظات يمكن
تع��ال ّ
أن يصطاد؟ ش��رط أن تتعهد باليقظة الدائمة ،واإلحس��اس املرهف

بكل ما يدور حولك ،وأن تفهم كاميرا الهاتف ،وتستخدمها بالطريقة
ا ُ
ملث َلى ،هذا ما يصنع املخرج.
الفيل��م األمريك��ي القصي��ر «تزامن  ،»SYNCللمخ��رج ألبيرتو ك��ورال ،جاءت
ش��هرته بس��بب صورت��ه الذكية ،والتب��ادل بين لوني األحم��ر واألخضر.

هات��ف  iPhone 4sيتاب��ع ىلع انفراد حياة ش��اب وفت��اة ،دون وجود حوار.
صباحا توحي بالوحدة ،عندما يتحرك كل منهما يف العالم
لقطات املنزلين
ً
الخارجي يعود كل ش��يء حولهما إلى الوراء؛ الس��يارات والبش��ر والكائنات

إال هما .يف أواخر الس��يناريو يلتقيان ،بعده��ا تعود دورة الحياة الطبيعية،
تسير األشياء إلى األمام.

فيل��م «حياة وممات هاتف آيف��ون  ،»The Life & Death of an iPhoneللمخرج

بول تريل��و ،وبما أننا نحكي قصة جهاز  ،iPhoneفق��د تم التصوير واملونتاج
ىلع الجهاز نفسه ،ليبدو كامل الفيلم سيرة ذاتية من وجهة نظر الهاتف ،من
بداية شرائه حتى َت ُّ
هشم شاشته ،ونرى اللقطات مشوشة من خلف تشققات

الزجاج ،حتى يشتريه شخص آخر يف الصين ،وقد تم إصالح الشاشة.
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تأت��ي قيم��ة التصوير من تأطير املخرج للحياة ،وضعه��ا يف كادر محدد ،التدقيق فيها من
خلف شاش��ة الهاتف؛ حينها يعيد اكتشاف األشياء واألشخاص ،يضعها تحت عدسة مكبرة،
استثنائيا.
فنيا
ًّ
يفحصها تحت املجهر ،يستخرج منها معاني جديدة ،وتكوي ًنا ًّ
وثائقي «تعايش يف عمق الوادي» عرض فيه املخرج عدنان البحري تصوي ًرا
الف ًتا باس��تخدام  ،iPhone XSلوادي املعاول يف س��لطنة عمان ،واس��تفاد
من ميزات التصوير البطيء .والفيلم من إنتاج دورات معهد الجزيرة لإلعالم.
قدم املخرج ريكي فوش��يم قصة ش��خص تعرض إلصابة بالرأس ،يف فيلم
«وعدم االرتياح يكمن يف العقل  .»And Uneasy Lies the Mindوحتى يبدو
َ
وضوح اللقطات ،بل وحرص
املخرج
أضعف
السرد بش��كل ذكريات مش��وهة
ُ
َ
ىلع اتساخ عدسة الكاميرا .ما هو عيب أصبح أسلو ًبا يف فيلم رعب.
أطلب من املش��اركين يف دورات أف�لام املوبايل ،أن يقوموا بتصوير لقطة مدروس��ة يف
وفنيا .تمرين يؤك��د أن قيمة الهاتف يف
فكري��ا
قاع��ة التدريب ،ىلع أن تتضمن اس��تثناء
ًّ
ًّ
حجمه ،الذي يس��مح بوضعه يف أماكن وزوايا ال تس��تطيعها الكاميرا الكبيرة .ج ّرب أن تضع
الهات��ف داخل الثالجة ،وأنت تبحث عن طعام .ج ّربي أن تضعيه يف حقيبة اليد ،أغلقيها،
ثم افتحيها ،وابحثي عن أدوات التجميل.
أفضل ما يفعله التصوير أن يؤسس للهوية البصرية للفيلم ،يشارك يف منحه شخصية فريدة.
الفيلم املصري «أحبها س��ريعة وتلقائية  ،»I like it Fast & Automaticإخراج
ن��ور أبيض ،بهات��ف  ،OPPO F1 Plusيس��تخدم تقنية ضب��ط الحركة أو فن
التصوير املتعاق��ب  .Stop Motionمدته دقيقتين ،نصفها للقصة التمثيلية
حول العالقة اإلنس��انية ،والنصف اآلخر لكواليس التصوير ،التي ظهرت كجزء
أصيل يف سيناريو الفيلم الكوميدي.
الفيل��م الجزائري «كيف كان عيد مي�لادك؟ ? »How Was Your Birthdayالفائز
بمهرج��ان القاهرة ألفالم املوبايل  ،2017للمخرج محمد زاوش ،اس��تخدم هاتف
 ،Samsung Galaxy S6لعرض قصة أس��رة فلسطينية؛ من االحتفال بعيد ميالد
الطفلة ،إلى املدرسة واللعب ،إلى الحرب وهدم املنزل ،إلى مركب الهجرة وسط
البحرُ .ص ِّور كاملاً من زاوية عامودية مرتفعة ،ما يسمى بوجهة نظر عين الطائر.
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نصائح التصوير
بكاميرا املوبايل
اخدم العنصر الرئيس��ي يف الكادر ،ادعم الف��راغ ،حاول أن تقلل من عدد العناصر الثابتة
واملتحركة يف اللقطة .ألن معظم الجمهور يش��اهدون مواد الفيديو عبر شاشة الهاتف
الصغيرة.
احم��ل املوبايل بطريق��ة تريحك ،وتعطيك النتيجة .وقد الحظت أن ً
ورش��ا تقام لتعليم
كيفية مس��ك اليدين للهات��ف خالل التصوير ،أصدقك القول؛ نح��ن نتعامل مع املوبايل
بشكل دائم ،لذا احمله كيفما اعتدت ىلع تثبيت يديك ،وبما يناسب جسدك.
امس��ح عدس��ة الكاميرا ،فهي جزء من جهاز تحمله معك باس��تمرار ،وليس كما الكاميرا
االحترافية املخبأة لحين الحاجة لها.
ح��ول الهاتف إلى وضعية الطي��ران  ،Airplane Modeلتفادي أي إزع��اج أو انقطاع خالل
ّ
التصوير .ىلع األقل نريحك قليلاً من هجوم رسائل مجموعات  WhatsAppالتي ال تهدأ.
صور باتجاه أفقي ،بنسبة عرض  ،16:9بما يتوافق مع أبعاد مختلف الشاشات .إال إذا كنت
ِّ

تنوي نش��ر الفيلم فق��ط ىلع منصة  Instagramوتلفزيونه��ا  ،IGTVحيث تفضل البعد
الرأسي.
اس��تخدم كامي��را الهاتف الخلفية للحصول ىلع أىلع جودة ممكن��ة؛ إال إذا كنت ترغب
آنيا ىلع الشاشة .عند تصوير السيلفي انظر للكاميرا،
بالتصوير الذاتي ،ومشاهدة النتيجة ًّ
وليس إلى نفسك يف الشاشة.

ّ
خفف االهتزاز قدر اإلم��كان .نعم تحوي
الهوات��ف الحديث��ة خاصي��ة مدمج��ة
لتثبيت الصورة ،لكن صغر جهاز الهاتف،
يجعل أي حركة بسيطة تبدو كبيرة األثر
يف الكاميرا.
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اس��تعن بخطوط تقس��يم الشاش��ة  ،Grid linesبما يس��اعدك يف التزام قاعدة األثالث
األفقية والرأس��ية ،والتي تعتبر نموذجية يف وضع العناصر املهمة عند نقاط التقاطع
الذهبية ،التي تركز عليها العين البشرية بشكل أكبر يف كادر التصوير املستطيل.
سينمائيا
تحرك أنت ،ال تس��تخدم خاصية التقريب والتبعيد  ،Zoom In/Outهي مشوهة
ًّ
وغير حقيقية ،إضافة إلى صعوبة التحكم املتقن بكاميرا الهاتف لتنفيذ هذه التقنية.

أغلق التعريض الضوئي  AEوالتركيز البؤري  ،AFبالضغط باس��تمرار ىلع شاشة ،iPhone
وبهذا تمنع التغير التلقائي إلضاءة اللقطة وتركيز العدس��ة يف حال اختلفت األجواء ،أو
َم َّر أي عنصر بوجه الكاميرا.

أهمية اإلضاءة
الضوء كلمة س��ر التصوير .وأنا مع اإلضاءة الطبيعية
ما استطعت إلى ذلك سبيلاً ؛ خاصة يف الوثائقيات
التي تس��تدعي واقعي��ة األحداث .اعتم��د الفيلم
الروائي «مختلة  »Unsaneىلع  %85إضاءة طبيعة.
إال أن��ك ق��د تحتاج لتوفي��ر اإلض��اءة الكافية التي
ُت ّ
مكن كامي��را الهاتف من إعطائك النتيجة التقنية
املرجوة ،خاصة يف حالة التصوير الليلي .كما أنك
قد تس��تخدم اإلضاءة لتأثيراتها الفنية ساحرة األثر
واملعنى.
دع اإلض��اءة تتحدث إلين��اّ ،
ركز ىلع عنصر مح��دد يف اللقطة ،لتأخذ بصرنا إليه مباش��رة،
اجعلها تتحكم بأمزجتنا .يقول املخرج مارتن سكورس��يزي« :يكمن الضوء يف ُص ْلب ُهويتنا،

وكيفية فهمنا ألنفسنا».

«صن��ع يف باري��س  ،»Made in Parisوثائقي يس��تخدم  iPhone Xيف عرض

قصة س��يدة متخصصة يف تزيين الحلوياتُ .ص ِّممت اإلضاءة بما يناسب الجانب
وحيدا يف اللقط��ات املقربة ىلع مكونات
الجمال��ي للموضوع؛ تخ��دم عنص ًرا
ً

الطعام وألوانه الجذابة ،وتعتم الحواف ،وتظهر االنعكاسات ىلع أرضية الرخام،
ً
ً
ومألوفا ،كما جرى التحكم بفتحة
ش��فافا
وجها
ويف املقابلة ُمنِحت الس��يدة
ً
الغالق وكمية إضاءة اللقطة؛ عبر االنتقال من العتمة إلى النور والعكس.
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أكث ُر اإلضاءات املس��تخدمة يف إنت��اج املوبايل هي اإلضاءة الب��اردة  ،LEDناعمة ومريحة

للعي��ن ،ويمكن التحكم بش��دة إضاءتها ،وتغيي��ر درجاتها اللونية من األبي��ض إلى األصفر،
ثبت ىلع الهاتف أو بالقرب منه ،أو
وتكاليفها معقولة ،س��واء كانت صغيرة مثل الف�لاش ُت َّ
إضاءة الحلقات الدائرية لتصوير الوجوه واملقابالت.

بعض األفالم التي اس��تعرضناها ملخرجي هوليوود استخدمت اإلضاءة السينمائية الكاملة
جدا من تصوير كاميرات الس��ينما،
والضخم��ة مع كاميرا املوبايل ،وهذا أعطى نتيجة قريبة ًّ
ومن الكلفة العالية ً
أيضا.

صوت التصوير
ص��ورة ب�لا ص��وت مث��ل قلب ب�لا نبض،
والصوت يف الفيديو ضرورة خ ْلقية ،حيث
يجب أن نسمع ما نرى.
تس��جيل الص��وت أصع��ب م��ن التصوير،
وك��م من محترف تصوير ال يتقن تس��جيل
الصوت ،خاصة يف التصوير الخارجي ،ولذا
ُو ِجدت وظيفة فني الصوت .لكن الصعوبة
تزيد عندما نصور بكاميرا املوبايل ،ونكون
وحدنا املعنيين بالتصوير والصوت.
ويمث��ل تس��جيل ص��وت مقاب�لات أفالم
مضاع ًفا؛ لذا يهرب بعض
املوبايل تحد ًي��ا
َ
املخرجي��ن م��ن تزامن صوت الش��خصية
وصورتها إلى تس��جيل صوت الش��خصية
بع��د التصوير ،وتمري��ره يف هيئة تعليق
شخصي بالفيلم.
وثائق��ي «طائ��ر التش��وليتاس  ،»Las Cholitas Voladorasإنت��اج Apple

باس��تخدام  ،iPhone XSت��م تس��جيل ص��وت إح��دى منافس��ات املصارعة

النسائية التقليدية يف دولة بوليفيا ،وتمريره فوق صورها خالل املونتاج.
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كيف نصور املقابالت الوثائقية أو حوارات األفالم الروائية مع مراعاة جودة الصوت التقنية؟
إذا ل��م نملك ميكروفو ًنا فلنحافظ ىلع اقت��راب الهاتف قدر اإلمكان من املتحدث ،ولنبتعد
ص��ور مقابلة أمام محرك
ع��ن أي مصادر صوت مزعج��ة .أرجوك ال تفعل مثل صديقي الذي
ّ
ضجيجا شديد اإلزعاج ،ثم ش��كا انخفاض صوت الضيف .األكيد أن امليكروفون
س��يارة يصدر
ً

املدمج بالهاتف سيحمل معه كل أصوات البيئة املحيطة.

األفضل أن يكون لديك ميكروفون ،أقلها ذلك املدمج بسماعات الهاتف ،والذي تحصل عليه
داخل علبة املوبايل الجديد.
أورد أدناه ،ما يهمنا من تصنيفات امليكروفونات ،التي نحتاج ملعرفتها عند شراء ميكرفون
خارجي يناسب اإلنتاج باملوبايل:
تقني��ة االلتقاط :اتجاه��ي ،يلتقط الصوت من اتجاه مباش��ر لوضعية امليكروفون ،وهو
َّ
املفضل يف املقابالت ،ألنه يلتقط صوت شخص دون سواه .ومتعدد االتجاهات ،يلتقط
الصوت  360درجة من كامل البيئة املحيطة.
نوع االتصال :ميكروفون مرتبط بأسالك بين املتحدث والهاتف ،وآخر يستخدم املوجات
الالسلكية ملسافات بعيدة عن الهاتف؛ لتسجيل الحوارات املتحركة.
طريقة التركيب :حيث تثبت بعض امليكرفونات الصغيرة مباش��رة بالهاتف ،أو تستعمل
بعيدا عن الهاتف.
ً
جدا؛ مثل  ،NeckMicوتثبت ىلع مس��افة
طريقة الحمل :ميكروفونات التعليق الصغيرة ً
 20-15س��م من فم املتحدث ،وتس��تخدم يف املناطق الصاخبة .ميكروفونات محمولة؛

حم��ل بيد واحدة ،أو
بحجمه��ا التقليدي؛ مثلShotgunMic :
َ
املس��تخدم يف األخبار ،و ُي َ
الكبير مع ذراع اللتقاط الحوار من مس��افة بعيدة عن حجم كادر التصوير ،وملجموعة من

سمى .BoomMic
الشخصيات؛ و ُي َّ

ً
الحقا؛ فأبس��ط
معا ىلع مس��ارات منفردة؛ تتحكم بها
يف حالة تس��جيل حوار ش��خصين ً

طريقة باستخدام هاتفين وميكروفونين لتسجيل الصوت ،ويمكن أن توفر نظام ميكروفونات
مزدوج��ة ،ولكنها مكلفة قليلاً  ،أو تس��جل الصوت ىلع نظام صوت��ي خارجي متكامل ،كما
تفعل األفالم الروائية الضخمة ،ثم ّ
تركب الصوت خالل املونتاج.
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تطبيقات
التحكم بالتصوير
ال تتيح الكاميرا املدمجة باملوبايل التحكم الكامل بمواصفات الفيديو كما يفعل املحترفون
يف الكامي��رات العادية؛ لذا تجد بعض التطبيقات الت��ي تمنحك خيارات التحكم املتقدم،
وتؤهلك لضبط تفاصيل التصوير الفنية والتقنية ،بما يقربك من التصوير السينمائي.
تطبيقات التصوير ذات واجهة التحكم اليدوي كثيرة ،منها:
 8mm Vintage Camera | ProMovie Recorder | MAVISلنظام .iOS
 Manual Camera | Open Cameraلنظام .Android
 Pro Camera by Momentلش��ركة مومنت الشهيرة بصناعة العدسات ،ويشتغل
ىلع النظامين.
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FiLMiC Pro؛ أش��هر التطبيقات ،وأكثرها حرفية يف هذا املجال ،أغلب األفالم التي تحدثنا
صورت من خالله .ثمنه  15دوالًرا تقري ًبا ،ويعمل ىلع نظامي  iOSو .Android
عنها ّ
وثائق��ي «جين ديجب��ي  ،»Jane Digbyإخراج إس جي ف��ان .يعرضه موقع
��ورت بالتطبيق عبر جه��از ،iPhone
FiLMiC Pro
ً
ص ِّ
نموذج��ا لألف�لام التي ُ
رس��امة
نالح��ظ التحك��م الجمالي بإضاءات اللقط��ات وألوانها يف موضوع ّ
شغوفة ومحبة لوطنها جنوب أفريقيا.
س��ريعا ىلع أهم أوامر التحكم يف  ،FiLMiC Proوهي قد تتش��ابه بشكل أو
فيما يلي نمر
ً
بآخر مع تطبيقات التصوير األخرى.
الوضوح  :Resolutionيحدد جودة مادة التصوير .وأهم خيارين :تقنية  HD 1080التي ما
حجما ،وأكثر
زال الكثي��ر من صناع األفالم يصورون به��ا ،كونها تعطي نتيجة ممتازة ،أقل
ً
مرونة باملونتاج ،وتطابق ما نشاهده بوصفه صورة نهائية يف الفيلم.
لدين��ا دقة فائقة الوض��وح  ،4Kوهذه قد ال نحصل عليها عند عرض الفيلم ،لكنها ُت ّ
مكن
املخرج من إجراء أي تعديالت خالل مرحلة ما بعد اإلنتاج ،دون خشية فقدان الجودة.
مع��دل إطارات (فريمات) الثانية الواحدة  : FrameRateكلما زاد عدد (فريمات) الصور
الثابت��ة التي تحتويه��ا كل ثانية أعطاك ذل��ك تصوي ًرا أكثر نعومة؛ خاص��ة عند الحركة
السريعة .السينمائيون يذهبون إلى خيار  24FPSإطاًرا بالثانية؛ كونه أنسب معدل لعين
اإلنسان ،وهو ما تراعيه السينما.
قريب منه ودون فرق كبير  ،25FPSوهو أفضل لبث الفيلم ىلع التلفزيونات التي تعمل
بنظام  ،PALكما يف منطقتنا العربية ،ويمكن مضاعفته إلى .50FPS
 30FPSلي��س ببعيد ،لكنه ُي َّ
فض��ل لنظام  NTSCيف التلفزيون��ات األمريكية ،ويضاعف إلى
.60FPS
قد نرغب بعدد إطارات أكبر للتصوير البطيء ،أو تصوير املواضيع الرياضية سريعة الحركة،
ما يجعلنا نشاهدها بشكل أوضح.
يس��اعد التحكم باإلطارات يف ضبط سرعات ونتائج  .Time Lapseتعطينا كاميرا
 iPhoneاملدمج��ة ما يقارب  25ثانية من تصوير  5دقائ��ق بتقنية اختزال الزمن،
يف حي��ن تتحكم التطبيقات بتحديد عدد (الفريمات)؛ ما يؤثر ىلع مدة التصوير
ونتيجته.
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مالحظة :توف��ر أنظمة الهواتف الحديثة خي��ارات خاصة بالوضوح وإط��ارات التصوير ،دون
التمكن من التحكم الفعال كما يف التطبيقات.
تلقائيا ،ما يتط ّلب
كلما زدنا الوضوح أو عدد (الفريمات) سيزيد حجم ملف اللقطة
ًّ
مساحة تخزين أكبر يف املوبايل.

العدس��ات اإلضافية املتاح��ة :وهذه مفيدة يف هواتف الكاميرا الواحدة .حيث تمنحنا
القدرة ىلع اختيار أحد  3أحجام عدسات ،أو عدسة السيلفي.
اإلضافة املهمة م��ن  FiLMiC Proهي التطبيق الفرعي للتصوير املزدوج ،DoubleTake
ال��ذي يتي��ح تصوير لقطتي��ن بحجمين يف الوقت نفس��ه ،وهذا يرجع لعدد العدس��ات
املدمجة يف هاتفك.
مالحظة :الخيارات الرئيس��ية أعاله ،تتواجد ضمن قائمة إعدادات التطبيق ،يف حين توجد
خيارات أخرى أقل أهمية.
َ
ُ
ضبط درجة األل��وان وحرارتها قبل
الخي��ارات املتوافرة
أل��وان اللقطة وإضاءتها :تتيح
لونيا معي ًنا لكام��ل اللقطات ،إضافة إلى ضب��ط توازن اللون
مزاج��ا ًّ
التصوي��ر؛ بما يحقق ً
األبيض .White Balance
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الفيلم الروس��ي «اتصال  »Connectionاس��تخدم هات��ف  iPhoneوتطبيق
 FiLMiC Proلتصوي��ر ليلي بإضاءات متباينة ومتمي��زة .وفيه يقدم املخرج
باف��ل جونش��اروف قصة ش��خصين ال يعرف��ان بعضهما ،يس��تقالن حافلة،
وتكشف اتصاالتهما بصوت مرتفع أنهما يف الطريق إلى لقاء امرأة واحدة.
ملف��ات التصوي��ر القابلة للتعدي��ل :يختار املحترف��ون صيغة ملف��ات تصوير بنطاق
ديناميكي واس��ع ،كما لو كانت لقطة خام شحيحة األلوان؛ يفضل  Logللتصوير الخارجي،
 Flatللتصوير الداخلي؛ بما يسهل عملية التلوين يف مرحلة ما بعد اإلنتاج.
مالحظة :تجد أوامر األلوان وامللفات القابلة للتعديل يف رمز الدوائر امللونة الثالث.
أوتوماتيكيا من
تركي��ز العدس��ة  :Focusضبط درجة وض��وح عناصر اللقطة ،أو النق��ل
ًّ
الوض��وح الكامل إلى الضبابية وضياع درج��ة التركيز  Out of Focusأو  ،Defocusأو التركيز
ىلع عنص��ر وخلفيته غير واضحة  .Shallow Focusويمكن نقل تركيز الوضوح من عنصر
اصطالحا .Rack Focus
إلى آخر داخل اللقطة ،بما نسميه
ً
التعريض الضوئي  :Exposureالتحكم بس��رعة فتحة الغالق  ،Shutter Speedومستوى
املستش��عر للضوء  ،ISOبما يضبط كمية إض��اءة اللقطة ،من خالل دوالب يظهر
تعرض
ِ

يسار الشاشة .ويمكن النقل األتوماتيكي بين الدرجات الفاتحة واملع ِتمة؛ كما فعل فيلم
«التفاف  »Detourيف بعض لقطاته.

تشتغل سرعة الغالق بالتوافق مع عدد إطارات (فريمات) الثانية بمعدل الضعف،
ما يعني أن  1/48هي السرعة النموذجية لعدد  24FPSإطار بالثانية ،وهكذا.
الخيارات التوضيحية لتصحيح قيم اإلضاءة والظالل واأللوان؛ مثلاً  :تش��ير الخطوط أو
املساحات الحمراء إلى نسبة إضاءة مرتفعة.
جدا؛ ألنه غير متوافر
مؤش��ر الصوت :يظهر مستوى تس��جيل صوت التصوير ،وهو مفيد ًّ
بتصوي��ر كاميرا الهاتف ،ويمكننا ضبط مقدار تضخي��م الصوت  ،Gainلنحصل ىلع صوت
َ
متقن دون ضجيج ،من خالل التحكم بشريط يظهر أسفل مدة التسجيل .Time Code
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املعدات املساعدة
اقتح��ام املوبايل مليدان اإلنتاج الفني اس��تدعى صناعة
ضخمة رديفة يف مجال التجهيزات اإلضافية.
م��ا ال��ذي تحتاجه من املع��دات؟ ملاذا؟ هل تش��تغل مع
املوبايل الذي تملكه؟ هل كلفتها املالية تستحق؟ أسئلة
أنت تملك إجابتها.
قيم��ة ه��ذه التجهي��زات يف خدمته��ا للهات��ف ،وزيادة
إمكانياته .رأيت زمالء يستخدمون املوبايل الصغير اللطيف
مع شاحنة من الحوامل واإلضاءات وأجهزة الصوت الضخمة،
هذا يعاكس ميزات العمل باملوبايل.
حام��ل مقاومة االهت��زاز Gimbal؛ يفيدن��ا عند حركة
الكاميرا للحص��ول ىلع نعومة وثبات مناس��ب للصورة،
وقد تس��تفيد من امليزات الفني��ة األخرى التي تضيفها
ِّ
مصنعة؛ مثل تقنية املتابعة التلقائية لحركة
كل شركة
أي عنصر.
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حام��ل ثالثي القوائم  Tripodللتصوير الثابت؛ بأحج��ام وأوزان متنوعة ،بعضها صغير
ثبت بإحكام يف أماكن مختلفة ،أو بحجم الجيب
 ،Monopodأو  Gorillapodبقوائم مرنة ُت َّ
ويمكن التحكم بارتفاعه ،وحمله لتصوير الس��يلفي مع ريم��وت التحكم عن بعد بتقنية
البلوتوث.
مقب��ض  Gripأو Rig؛ منص��ة صغي��رة تجمع الهات��ف ومعدات كامليكروف��ون واإلضاءة
معا ،ليحملها ش��خص واحد بسهولة ،أو يثبتها ىلع الحوامل الثالثية ،وتساعد
الصغيرة ً
يف تقليل اهتزاز الصورة.

العدس��ات الخارجية Lens؛ تعطي��ك خيارات التحكم بحجم ال��كادر ،خاصة مع كاميرات
الهواتف محدودة الجودة ،أو املزودة بعدس��ة واحدة فقط .لدينا عدس��ة الحجم العريض
 ،Ultra Wide Angleأو زاوي��ة  180درج��ة  ،Fisheyeأو املقرب��ة  ،Telephotoأو العدس��ة
الدقيقة .Macro
فالتر التصوير Filters؛ بما تضيفه من تحسينات .أهمها الخاصة بالتحكم بكثافة اإلضاءة
ND؛ فهي تقوم بدور النظارة الشمس��ية يف تقليل كمية اإلضاءة النافذة من العدس��ة،
بنس��ب تتفاوت حسب الفلتر وموضوع التصوير .كذلك نتحدث عن فالتر التغميق وضبط
االنعكاسات Polarize؛ وتستخدم لتركيز األلوان يف التصوير الخارجي واللقطات الطبيعية.
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بع��د م��ا ذكرناه؛ إليك نصيحت��ي؛ اقتصد يف اس��تخدام املعدات الخارجي��ة ،وإذا لم تتقن
استخدام الجهاز اتركه ،ال تفقد تركيزك ،الفيلم أهم من اإلكسسوارات التي ُوجدت ل ُتساعدك؛
فإذا َّ
عطَلت العمل تجاوزها.
قرر مخرج فيل��م «زائف  »Phonyاالكتفاء بكامي��را الهاتف ،دون أي إضافات،
بم��ا يتوافق مع تصوير األفراد العاديين باملوباي��ل ،وموضوع االحتيال الذي
تسمح به التكنولوجيا ومواقع التواصل.

فيلم «الرجل املتفحم  ،»Char Manلم يلجأ إلى حوامل تنعيم الحركة ،أثناء
َ
بهاتفي  iPhone 6sو  ،Galaxy S8ألن االهتزاز مطلوب لزيادة التوتير
التصوير

والخوف يف فيل��م رعب ،وقد أبقى ُح َبيبات الص��ورة  Grainsيف اللقطات
املعتمة للسبب ذاته.
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املونتاج

املونتاج
خ�لال التصوي��ر نقوم بصنع اللقط��ات ،يف حين يجمعه��ا املونتاج،
بعضها أو كلها ،يف عملية مستمرة من التقطيع والتركيب والتنظيم،
تبقى تتكرر ،وتتقدم ،حتى تحقق مساًرا غني األفكار ،بالغ الجاذبية.
سيد التشويق؛ املخرج البريطاني ألفريد هتشكوك ،يرى املونتاج بأنه
«تجميع أجزاء الفيلم ،لتتحرك بتوال سريع أمام الرائي ،فتخلق معنى».
يف الفيلم الروائي يط ّبق املونتاج الس��يناريو املكتوب الذي تم تصويره ،وقد أضيفت عليه

تخيل يف السيناريو،
تعليقات املخرج .ىلع أن العين س��تحكم اآلن بشكل أفضل مما هو ُم َّ
وم َن َّف��ذ يف التصوير .وتأت��ي وظيفة املونتاج يف بن��اء كيان الفيلم ،وزي��ادة قوة القصة
ُ
السمعبصرية.

أما الوثائقي فعلى املخرج أولاً أن يش��اهد الخيارات التي ّ
وفرها التصوير ،يتش��بع بها ،حتى
يملك الس��يناريو النهائي .األفضل أن يكتبه كام�ًل�اً  ،أو ينتقل بخطوطه األولية العريضة إلى
مشاهدة اللقطات وترتيبها يف مشروع الفيلم
عملية املونتاج مباش��رة؛ لتطويره من خالل
َ

يتبدى أمامك ببطء ،ويحتاج
ىلع برنام��ج املونتاج .صعوبة املونتاج الوثائقي أن الفيل��م
ّ
وق ًتا أطول لضبط األفكار ،وحسم اللقطات وا َ
شاهد.
مل ِ
وثائقي « 6ش��هور حول العالم  ،»6Months Around the Worldإنتاج كندي

بهات��ف  ،iPhone 6اش��تغل املونت��اج ىلع مادة التصوي��ر الطويلة يف 14

دولة ،ليختزلها يف أقل من  3دقائق.

األف�لام التجريبي��ة تولد هنا ،املونتاج بيئته��ا الخصبة ،حيث يتمرد الفيل��م ىلع القواعد ،بحثا عن
تجريد ال يعنيه فهم الجمهور بالدرجة األولى بقدر ما يعنيه إرضاؤه النعكاسات ِمرآة فنه ،وربما جنونه.
يلتئم الفيلم بش��كل تدريجي خالل املونتاج الذي هو أداة املخرج يف توصيل رس��الته .ال
نتحدث عن صف قطع من الطوب بجانب بعضها ،إنما تعمير املبنى الكامل .ما بدأ بمشاهدة
لقطات منفردة وتصنيفها واختيارها ينتهي بفيلم متجانس ،نجاحه يف خدمة كل لقطة
ترتيب يخلق رؤية جديدة« ،املونتاج الفكري»
لألخرى ،وتكاملها مع ما قبله��ا وبعدها ،يف
ٍ
حسب ما تسميه املدرسة الروسية.
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كتاب «النحت يف الزمن» للمخرج الروسي أندريه تاركوفسكي؛ يتحدث عن تالعب املونتاج
يف زمن اللقطات لزيادة تأثيرها ،وإحكام معانيها .ويعتبر «املخرج الس��ينمائي يكشف عن
شخصيته بإحساسه بالزمن ،من خالل اإليقاع قبل كل شيء».
جمع
يف دورات صناع��ة األفالم؛ أطلب إنتاج فيلم قصي��ر من  10لقطاتُ ،ت َّ
صور بالترتيب ،و ُت َ
حس��ب مدة تصويره��ا الحقيقي��ة؛ دون تحديد بداي��ة كل لقطة ونهايته��ا؛ حينها يدرك
املش��اركون صعوبة إيصال األفكار واملش��اعر من غير تحكم بالترتيب ،ودون تنظيف األجزاء
الزائ��دة يف اللقط��ات ،ويقتنع��ون بمقولة املخرج الروس��ي فزيفول��د بودوفكين« :الفن
السينمائي ال يبدأ إال يف غرفة املونتاج».

تطبيقات املونتاج ىلع الهاتف
هل تطبيقات مونت��اج الهاتف تكافئ جودة برامج املونتاج االحترافية؟ لألس��ف ال ،خاصة
يف إمكاني��ات تعدي��ل مكونات اللقطة والحف��اظ ىلع ّ
دقتها ،إضافة إل��ى الحجم الصغير
لشاش��ة املوبايل؛ ما يحتاج لش��خص صبور يثابر ىلع مونتاج فيل��م طويل من خاللها .مع
ذلك؛ تعطينا التطبيقات نتيجة جيدة ،والتحديثات جديرة بتجويدها أكثر.
تتواف��ر برامج مونتاج املوبايل بالعش��رات ،لك��ن القليل منها يتيح خاصية تعدد مس��ارات
الصورة والصوت ،وهو ما تحتاجه يف املونتاج املتقدم .وهي تطبيقات ش��خصية ،س��هلة
االستخدام ،س��ريعة التنفيذ ،وتستطيع نقل امللفات وبثها مباشرة ىلع منصات اإلنترنت،
كما يمكن تعلمها باملمارسة؛ لذا لك أن تختار منها ما يناسبك.
املجربة فهذه ترشيحاتي:
أما إذا سألت عن أفضل التطبيقات
َّ
 :iMovieالبرنام��ج املجاني الذي
يتوافر مباشرة مع تحديثات نظام
 ،iOSوال��ذي يتي��ح التنق��ل بين
أجهزة  Appleاملختلفة.
أه��م ميزات��ه بس��اطة العم��ل
وس��رعته ،لذا يفضل��ه العاملون
يف صحاف��ة املوباي��ل .MOJO
َ
ويؤخذ علي��ه محدودية خيارات

الكتابة ،وضعف التحكم بالصوت،
وع��دم التجاوب مع كث��رة األوامر،
ومع ط��ول مدة الفيلم؛ ما يجعله
يعطل العمل بشكل مفاجئ.
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 :LumaFusionاملدف��وع الثم��ن ىلع  iPhoneبقيم��ة  30دوالًرا ،وال يمكن العمل ىلع
نسخة مجانية ،وهذه سلبيته.

أما أه��م إيجابياته فهو يوفر نافذة عرض وأدوات قريبة م��ن برامج املونتاج االحترافية؛
مثل.Final Cut Pro X :
الفيل��م الس��نغافوري القصير
«صحوة  ،»Awakeningللمخرج
إيري��ك ش��و ،تم إنتاج��ه كام ً
ال
يف  ،iPhone 8 Plusومونتاجه
ىلع تطبيق  ،Lumaعن قصة
طفل��ة تتخي��ل نزه��ة يومية
ُتو ِقظ حواسها.
 :KineMasterاملدفوع باش��تراك س��نوي بقيمة  40دوالًرا تقري ًب��ا .ويمكن املونتاج من
خالله مجا ًنا دون اش��تراك ،لكن بمواصفات محدودة ،مع ظهور عالمة مائية ىلع نسخة
املونتاج النهائية.
نظامي  iOSو  ،Androidوالتحديث املفيد بش��كل مس��تمر،
من أهم ميزاته العمل ىلع
َ

وتوفي��ر ما هو موجود يف برامج املونتاج االحترافية ،إضاف��ة إلى فالتر الصورة ،وقوالب
فنية جاهزة للكتابة واملؤثرات الخاصة .لكن يجب الحرص ىلع عدم اإلكثار من استخدام
فالتر الصورة؛ ألنه قد يض ّر الجودة التقنية.
 KineMasterخي��اري األفضل ،جربته يف أكثر من فيلم ،أحدها «يوميات العزلة» بمدة 12

دقيقة ،ولم يخذلني .أقوم بالتدريب عليه؛ كونه يرضي مس��تخدمي  iPhoneو ،Android
مع اختالف بسيط يف واجهة العرض.
من ال يحبذ هذه التطبيقات ،لديه  PowerDirectorأو  FilmoraGoأو .VN
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الكتابة والرسوم
عناص��ر امللتيميديا؛ من ص��ور ثابتة ونصوص وجرافيك ورس��وم وتطبيقات تفاعلية؛ تمثل
محببة يف تكوين أفالم املوبايل.
أدوات َّ
بهوية الفيلم ،مع مراعاة
يف حال قررت الكتابة ىلع الشاش��ة فلتكن جميل��ة مميزة تليق ُ
ضبط نوع الخط وحجمه ولونه بما يناس��ب حجم شاش��ة املوبايل ،وخصائص تباين األلوان

والسطوع واالنعكاس.
الكتاب��ة ىلع الفيديو متاحة بخي��ارات متميزة يف تطبيقات املونت��اج ،ولدينا تطبيقات
متقدم��ة ،مثل  Vontلنظ��ام  ،iOSالذي يتيح تحميل خطوط خارجي��ة ،أو الخطوط الخاصة
بمؤسستك.

التعليق الصوتي
لدينا عدة خيارات لتسجيل التعليق
الوثائق��ي ،أو تمرير نص صوتي يف
الروائ��ي ،حيث يمكن التس��جيل من
خ�لال كامي��را الهات��ف م��ع فيديو،
يت��م ح��ذف صورت��ه يف املونتاج.
أو التسجيل مباش��رة يف تطبيقات
املونتاج ،ويف املكان املحدد الذي
تري��د تمرير الصوت به .أو اس��تخدام
التطبيق��ات متع��ددة املس��ارات
الصوتي��ة؛  Ferriteىلع  ،iOSو
 Voice Recored Proلنظامي  iOSو
.Android
ليس لديك اس��توديو خاص لتسجيل الصوت ،ال بأس .يمكن تسجيله يف سيارة يف موقف
هادئ ،أو يف البيت ىلع أن تس��تخدم وسادتي رأس ،أو تضع السترة أو قطعة قماش فوق
رأسك وامليكروفون.
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املوسيقى واملكساج
«تس��رقك منك لتردك إليك» ،هكذا وصف أبو حيان التوحيدي املوس��يقى ،وهكذا يجب أن
تزين أفالمنا ،حين تندمج مع الصورة برشاقة ،تخدمها دون طغيان عليها ،وتغذي اإلحساس.
وثائق��ي «املوج��ة الكوبية  »Ola Cubanaإنتاج ش��ركة  Appleيس��تعرض
ق��درات  iPhone XSيف التصوير تحت املاء .املوس��يقى التي اس�� ُتخدمت
َ
خاصا للحياة تحت املاء ،وتمتزج مع أصوات املوج
منتصف الفيلم تمنح ًّ
جوا ًّ

الطبيعية؛ تهدأ تحت املاء ،وتتصاعد مع املوج الهادر.

«بط��ل مجه��ول »Unsung Hero؛ فيل��م قصير عن قصة طف��ل فقير يحاول
شعرك
التقاط كرة صغيرة من ماء النهر ،ويجد مجسم سوبرمان بين الركام؛ ُت ِ

املوس��يقى أن س��وبرمان يطير لجلب الكرة ،يف حين هو مثبت إلى نهاية
قطعة خشبية ،ثم يعم الفرح الذي تضفيه املوسيقى.

للموس��يقى أثر السحر ،حين تستثمرها يف مكانها ،وال تبذرها طوال مدة الفيلم .ال تجعلها
مثل توالي استنش��اق العطور؛ ما يفقدنا حاس��ة الشم .دعها تكثف الحالة اإلنسانية ،تخلق
التحدي والصراع ،اجعلنا نعيشها؛ نفرح ،نحزن ،نضطرب ،نخاف ،نحلم ،نتفاءل.
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أهم تصنيفات املوسيقى التصويرية:
•موسيقى املزاج :تخلق وتخدم حالة نفسية محددة.
تفعل
•موس��يقى الدراما :متنوعة املقامات واأللحان واآلالت املوسيقية ،وذات نقالت ّ
تغيرات املواقف ،وتحوالت الشخصيات.

•موس��يقى امل��كان :الخاصة بثقاف��ة معينة ،كالفالمنغ��و والالتيني��ة ،أو القادمة من
جغرافية خاصة؛ كالصحراء أو البحر أو الجبل ،إضافة إلى فلكلور الشعوب وأهازيجها.

كي��ف يمكن توفير املوس��يقى؟ إما أن يؤلفها لك موس��يقي متخص��ص ،وهذا خيار صعب
يف األفالم محدودة امليزانية .أو تش��تري املقطوعات الجاهزة بثمن مقبول ،أو تس��تخدم
املتاح منها مجا ًنا؛ ضمن ما يس��مى برخصة املش��اع اإلبداعي يف املكتبات املوس��يقية
ىلع اإلنترنت ،مثل .Bensound ،Freesound ،FreeMusicArchive :وتش��ترط هذه املواقع
عدل مقطوعاتها التي قد تكون أقل
اإلش��ارة إليها أو ملوقعها اإللكتروني يف الفيلم ،وأال ُت ِّ
جودة تقنية ،بسبب مجانية القيمة.
الش��غل ىلع تصميم الصوت أضاف نكهة مختلف��ة يف اللوحة األخيرة من

فصل صوت الحوار بين البطل وإحدى النس��اء،
فيلم « 9جوالت »9 Rides؛ إذ ُي َ
مبهجا ينتهي بالغضب
تتصاعد موس��يقى النقاش غير املس��موع ،وما بدأ
ً

والفراق.

وثائقي املوس��يقي التش��يكي بوهوس�لاف مارتين��و «»Martinu’s Muse

تصوي��ر هات��ف  ،iPhone 5sنموذج الش��غل املحت��رف ىلع تصميم الصوت،

واس��تخدام موس��يقى الفنان موض��وع الفيلم ،م��ع إتقان كتاب��ة التعليق
وتسجيله؛ ما جعله يفوز بجائزة مهرجان  iPhoneعام .2015

لتك��ن خطوتك األخيرة هي مزج أو مكس��اج الصوت ،وبعد أن تنجز مونت��اج لقطات الفيلم
ومدت��ه اإلجمالية ،خاصة إذا كنت قد فصلت الصوت عن الص��ورة لغايات موضوعية وفنية؛
حيث إن أي تحريك أو تغيير يف مونتاج الصورة سيؤثر ىلع مواقع مقاطع الصوت املفصولة،
كما يؤثر ىلع التزامن بين الصوت والصورة يف اللقطة.
سمع كلها كما يجب ،و ُتض َبط وفق القواعد التقنية.
املطلوب مزج مسارات الصوت املختلفة ،بحيث ُت َ
يف هذه الحالة َتنا َوب ىلع القيام باملكساج وسماع الصوت من خالل السماعات املتخصصة،

ومن خالل سماعة الهاتف املدمجة.
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كيف ُنق ّيم نسخة املونتاج؟

ّ
املونتاج املوفق ّ
متحكم باملشاعر.
حكاء للقصص ،خلاّ ق للمعاني ،ضابط لإليقاع،
أنت أفضل من ُيق ّيم فيلمك ،ال تجامل نفسك ،انظر:

هل..
حقق املونتاج هدفك بوضوح ومنطقية؟
تنمو قصة الفيلم بإيقاع ممتع؟
تؤثر يف عاطفة الجمهور ،وتقنعهم بمتابعة الفيلم حتى النهاية؟
تحتاج عمليات تجميلية لترقية الفيلم؟
من إطالة يجب اختصارها ،وصولاً إلى نسخة أكثر مثالية؟
أنت فخور بإنجازك؟
ّ
فكر بش��كل مختلف ،مثلاً ؛ اعرض نس��خة أولى من املونت��اج ىلع منصات التواصل
االجتماعي؛ طال ًبا من الجمهور نقد الفيلم ،وإخبارك ما الذي راق لهم أو العكس ،وهل

لديهم اقتراحات؟ خذها واشتغل عليها دون تغيير هويتك ومقصدك من إنتاج الفيلم.
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واآلن ،ما الخطة؟
تذكر أن الفيلم ال يدل عليه إال أثره.
عظيما».
عظيما لتبدأ ،ابدأ لتصبح
وأنه «ال يجب أن تكون
ً
ً
ثم تضع هذا الكتاب جان ًبا ،تبتسم ،تغوص يف أعماقك الجميلة.
تبدأ العمل.
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املصادر
imdb.com
apple.com
samsung.com
mobilefilmfestival.com (MFF)
momofilmfest.com (MOMO)
iphoneff.com
super9mobile.com
dublinsmartphonefilmfestival.com
africansmartphonefestival.com (ASIFF)
(sf3.com.au(SF3
youtube.com
statista.com
wearesocial.com
cisco.com
filmicPro.com
kinemaster.com
bbc.com
doc.aljazeera.net
cairomobilefilmfestival.com
syriamobilefilms.com

. ترجمة سامي محمد،سد فيلد
ِ  تأليف،السيناريو
. ترجمة أمين صالح، تأليف أندريه تاركوفسكي،النحت يف الزمن
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