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الباب األول ما الفيلم الوثائقي؟

1- يبــدو األمــر ســهاًل للغايــة تبــدو صناعــة الفيلــم الوثائقــي مــن وجهــة نظــر خارجيــة أســهل شــيء فــي 

العالــم. مــا عليــك إال أن تمضــي إلــى المــكان الــذي يــدور فيــه حــدث مثيــر لالهتمــام، وتشــّغل آلــة التصويــر 

ــق  ــة إلعصــار أو حري ــرا محمول ــد، إذا تمكنــت مــن الحصــول علــى لقطــات مصــورة بكامي وتســجله. بالتأكي

يلتهــم بيوتــًا، فســتتمكن مــن عرضهــا علــى التلفزيــون.

لكــن المــواد الواقعيــة المصــورة لإلعصــار ليســت فيلمــًا وثائقيــًا، وإنمــا قصاصــة إخباريــة. إن صناعــة فيلــم 

وثائقــي أو فيلــم فيديــو ناجــح يتطلــب أكثــر مــن ذلــك. يجــب أن يكــون لديــك مــواد مصــورة جيــدة وتحتــاج 

إلــى تصــور ينظــم المــادة، يمكــن للمقابــالت أن تســاعد فــي تحديــد وجهــة النظــر، لكنهــا عــادة مــا تكــون 

وســيلة مزعجــة إليصــال فكــرة الفيلــم الوثائقــي. 

كتــب هــذا الكتــاب لمــن يريــد صناعــة فيلــم وثائقــي، بــأي دافــع كان، وخصوصــًا ألولئــك المهتميــن بتســجيل 

الســلوك فــي العالــم الواقعــي، مــن أجــل إنتــاج فيلــم وثائقــي أو البحــث فــي أحــد المجــاالت ليــس هــذا 

الكتــاب حــول اســتخدام المعــدات. فألمــر مــا تتغيــر التكنولوجيــا بشــكل ســريع جــدًا. لكــن األكثــر أهميــة هــو 

أننــي ال أفكــر بصناعــة فيلــم وثائقــي بوصــف العمليــة أنهــا مشــكلة تقنية-وهــو مــا أعنيــه بكلمــة معــدات. 

بــل إنهــا دومــًا مشــكلة تواصــل، بــدءًا مــن التصــور األولــي، انتهــاء بالعــرض األخيــر للفيلــم. كمــا أن هــذا 

الكتــاب ليــس كتابــًا حــول كيفيــة صناعــة أفــالم وثائقيــة تجنــي المــال مــن خاللهــا آمــل أن يســاعدك علــى 

صناعــة فيلــم وثائقــي جيــد.  

إن صناعــة فيلــم وثائقــي تتطلــب: التخطيــط للدليــل البشــري الــذي يجــب تصويــره. واختيــار وتنظيــم مــا تــم 

تصويــره، لتقديــم جــدال بشــري لجمهــورك.

2- مــا الفيلــم الوثائقــي؟ أمضيــت حياتــي المهنيــة وأنــا أعمــل وفــق تعريــف عملــي لألفــالم الوثائقيــة، 

اســتقيته مــن صديقــي وأســتاذي ســول ورث. ومثــل ســول بــدأت مــن الموقــف الذي يعــد الفيلم الوثائقي 

ــًا بيــن مخــرج الفيلــم والجمهــور. كمــا يمكــن للفيلــم الوثائقــي أن ينــدرج ضمــن تصنيــف آخــر  عمــاًل تواصلي

ــم أواًل علــى أســاس كيفيــة إنجــازه لمهمــة  عمــل فنــي أو تقريــر تحقيقــي أو ســيرة ذاتيــة. لكــن يجــب أن ُيقيَّ

تحقيــق التواصــل مــع الجمهــور. إذا أخفــق الفيلــم الوثائقــي فــي تحقيــق هــذا التواصــل، فإنــه ال يقــوم 

بــدوره.
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وباألهميــة نفســها، فــإن علــى الفيلــم الوثائقــي أن يقــوم علــى الحقيقــة ويحقــق أحــد الشــروط التاليــة: أن 

حقيقتــه موثقــة ويمكــن التحقــق مــن صحتهــا. ويكــون الفيلــم نفســه بحــث عــن الحقيقــة، ويقــدم بــكل 

أمانــة مــا وجــده كدليــل للمشــاهد كــي ُيقّيمــه. وأن يعــرض نظيــرًا دقيقــًا لألحــداث التــي وقعــت.  

اتبعــت األفــالم الوثائقيــة عبــر تاريخهــا مقاربتيــن مختلفتيــن. األولــى مقاربــة ســلوكية وأنثروبولوجيــة- وهي 

التــي تظهــر أوضــاع النــاس والمؤسســات والثقافــات كمــا هــي. والثانيــة مقاربــة تاريخيــة تحــاول اســتعادة 

حيــاة ذوي الشــأن مــن النــاس واألحــداث، واســتحضارها.    

ومــن الواضــح أن بعــض األفــالم الوثائقيــة تدمــج الماضــي والحاضــر معــًا، فالعــودة إلــى وقائــع الماضــي 

هــي طريقــة لفهــم أحــداث الحاضــر أو التأثيــر فيهــا. وهــذا مــا قــام بــه بشــكل حــاذق جيمــس بــورك فــي 

ــة تواصــالت.  السلســلة الوثائقي

ومــاذا عــن األفــالم الوثائقيــة المتحيــزة لمموليهــا فقــد بقيــت صناعــة الفيلــم حتــى وقــت قريــب جــدًا، 

عمليــة مكلفــة. وحتــى فــي هــذه األيــام، فمــازال الحصــول علــى فيلــم وثائقــي مكتمــل ورصيــن يتطلــب 

مبلغــًا كبيــرًا مــن المــال. والســيطرة هــي دومــًا مشــكلة بالنســبة إلــى مخرجــي األفــالم الوثائقيــة، وعــادة مــا 

يجــد المخــرُج الممــول الــذي يشــاركه الحمــاس مــن أجــل فكــرة محــددة ســيكون جــزءًا مــن عمليــة التفــاوض 

حــول درجــة ونــوع الســيطرة التــي سيمارســها الممــول لقــاء مســاهمته. األســلوب المثالــي مــن وجهــة نظــر 

مخرجــي األفــالم هــو أن علــى الممــول أن يســّلم المــال ويغــادر حتــى يحيــن موعــد العــرض األول للفيلــم. 

وهــذا احتمــال نــادر الوقــوع، لــذا فــإن هنالــك دومــًا قــدر محــدد مــن التوتــر بيــن المخــرج والممــول.

ــة واألفــالم التــي ليســت  ــة الرديئ ــن األفــالم الوثائقي ــز بي ــا؟ دعنــي أواًل أمي 3- مــا ليــس فيلمــًا وثائقي

أفالمــًا وثائقيــة، الفيلــم الوثائقــي الــرديء يقــوم علــى كشــف الحقيقــة بشــأن موضــوع مــا، لكنــه يفشــل 

بالقيــام فــي ذلــك علــى نحــو جيــد. لكــن هنــاك أنواعــًا أخــرى مــن األفــالم والبرامــج التلفزيونيــة انتهكــت 

حرمــة األراضــي الوثائقيــة لكنهــا ليســت فــي الواقــع أفالمــًا وثائقيــة.

الدرامــات الوثائقيــة اختــراع تلفزيونــي، اســتحدث فــي عــام 1691 لإلشــارة إلــى برنامــج تلفزيونــي يســتخدم 

ممثليــن وحــوارًا مكتوبــًا فــي رســم درامــي لحــدث تاريخــي حقيقــي. وقــد تطــور المصطلــح ليشــمل تقريبــًا 

جميــع األفــالم الدراميــة التــي تــدور حــول أنــاس حقيقييــن أو أحــداث حقيقيــة. وتلفزيــون الواقــع ال عالقــة 

لــه بصناعــة الفيلــم الوثائقــي. ومثــال تلفزيــون الواقــع هــو برنامــج المســابقات المســمى الثمــن صحيــح 

)الــذي يعــرض علــى التلفزيــون األمريكــي( فالمشــاركون فــي مسلســل مثــل “المتبقــي حيــًا” الــذي يعــرض 

ضمــن إطــار هــذا البرنامــج يفهمــون أنهــم يقدمــون عرضًا تلفزيونيًا، وال يعيشــون حياتهم، إنهم متســابقون، 

يتنافســون علــى جائــزة كبــرى.  
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ويعــود اســتخدام أعــراف الفيلــم الوثائقــي لغايــات الدعايــة السياســية بالتأكيــد علــى األقــل إلــى فيلــم 

لينــي ريفينشــتال انتصــار اإلرادة، الــذي أنجــزه عــام 1935 بطلــب مــن أدولــف هتلــر، إن أرشــيف الــوكاالت 

اإلعالنيــة وشــركات العالقــات العامــة ملــيء باألفــالم وشــرائط الفيديــو التــي تســتخدم الشــكل الوثائقــي 

لتقديــم صــورة مفصلــة للزبائــن، شــركات كبــرى، ومرشــحين سياســيين، ومنتوجــات، وحتــى دول. مــا يبــدو 

اليــوم أنــه خــرج عــن الســيطرة هــي األعمــال الهجوميــة، مدعيــة أنهــا تقريــر وثائقــي محايــد. إنهــا دعايــة 

وثائقيــة.

صناعة األفالم الوثائقية بالمقارنة مع الصحافة التلفزيونية

كانــت صناعــة األفــالم الوثائقيــة وســيلة ناضجــة قبــل أن توجــد الصحافــة التلفزيونيــة بوقــت طويــل. واآلن 

عندمــا تظهــر الكثيــر مــن األفــالم الوثائقيــة علــى شاشــة التلفزيــون، يكــون مــن الســهل ربــط األفــالم 

الوثائقيــة بأخبــار التلفزيــون. لكــن الحقيقــة إن وضــع األخبــار علــى الهــواء وصناعــة فيلــم وثائقــي أمــران 

مختلفــان تمامــًا. إن مخرجــي األفــالم الوثائقيــة هــم، أو يجــب أن يكونــوا، محلليــن يأخــذون الوقــت للتفكيــر 

حــول مــا إذا كان العمــل الــذي يقومــون بــه يمكــن أن يقــدم صــورة متماســكة للمشــاهد. بينمــا صحفيــو 

التلفزيــون غالبــًا مــا يكونــون مهتميــن بالضجيــج أكثــر مــن اهتمامهــم بالحقيقــة.  

4- تاريــخ موجــز )أو كيــف يمكــن لألشــياء أن تتخــذ مســارًا معينــًا( إن األفــالم العظيمــة مــن الناحيــة 

البشــرية قــد أنجــزت فــي حقبــة الســينما الصامتــة، ألن كل مــا كان علــى المخــرج العمــل بــه هــو الصــورة. 

وبطريقــة مــا، فــإن صناعــة فيلــم وثائقــي فــي مرحلــة الســينما الصامتــة كان مشــابها لصناعتــه فــي هــذه 

ــاع األفــالم مضــوا حامليــن كاميراتهــم وســجلوا كل مــا أثــار اهتمامهــم. األيــام، فصنَّ

وبــدءًا مــن مرحلــة الصــوت فــي الســينما فــي ثالثينيــات القــرن العشــرين أصبــح النمــوذج الــذي تصنــع وفقــه 

جميــع األفــالم الســينمائية، هــو النمــوذج المتبــع فــي المصانــع الســينمائية الضخمــة فــي هوليــوود فــي 

صناعــة األفــالم الوثائقيــة التاريخيــة حاكــى مخرجــو األفــالم الوثائقيــة نظــام األســتوديو الثقيــل. وبالنســبة 

لألفــالم الوثائقيــة التــي تصنــع خــارج األســتوديو، كان عليهــم أن يصــوروا مشــاهد صامتــة بكاميــرا خفيفــة 

نســبيًا، وأن يســجلوا بعــض األصــوات البريــة بمســجل غيــر متزامــن الســتخدامها فــي الخلفيــة، وصوتــًا 

محــدودًا خــالل تصويــر الفيلــم، لتضــاف إلــى بعــض المقاطــع الفيلميــة كــي تعطــي َنْفَحــًة مــن الطبيعيــة 

للفيلــم. وســيطر التعليــق والموســيقى علــى المســارات الصوتيــة لألفــالم التســجيلية منــذ ثالثينيــات القــرن 

العشــرين وحتــى ســتينياته. وكان هنــاك العديــد مــن األفــالم التــي صنعــت بهــذه الطريقــة. منهــا أفــالم 

ــة  ــدة لمرحل ــرى والعدي ــة الكب ــة الحربي ــد الليلــي لجــون غريرســون، واألفــالم الوثائقي ــل البري كالســيكية مث

األربعينيــات، واألفــالم التلفزيونيــة الوثائقيــة األولــى لمرحلــة الخمســينيات، مثــل مسلســل انتصــار البحــر.   
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غالبــًا مــا كان مضمــون الفيلــم خاضعــًا للتكنولوجيــا التــي صنــع بهــا الفيلــم. وعــرف صديقــي المــدرس 

لصناعــة األفــالم الوثائقيــة ســول وورث جميــع القواعــد بالفطــرة، وكان يؤمــن إيمانــًا راســخًا أن ال عالقــة 

لهــا بصناعــة األفــالم الوثائقيــة.    

وكان الفيلــم الوثائقــي حتــى ســتينيات القــرن العشــرين عرضــًا لقضيــة مــا والحديــث عنهــا.      وثقافــة 

معارضــة كانــت تطــور مــا كان يكســر قواعــد هوليــوود- أخــذ الكاميــرات  إلــى مناطــق األوضــاع الســاخنة 

وتصويــر مــا يحــدث. وأعنــي باألوضــاع الســاخنة المناطــق التــي يحضــر فيهــا صانــع الفيلــم حامــاًل كاميرتــه 

فــي وضــع التشــغيل، لكنــه ال يتحكــم بمــا يحــدث.

تأثيــر التلفزيــون فــي خمســينيات القــرن العشــرين غّيــر التلفزيــون الطريقــة التــي كنــا نواجــه فيهــا العالــم. 

وللمــرة األولــى أصبــح لدينــا القابليــة للجلــوس فــي البيــت ومشــاهدة األحداث وهي تقع فــي قارة بعيدة- 

وقــت حدوثهــا إن طبيعــة التلفزيــون- التلفزيــون الحــي- هــي البــث المباشــر لمــا يحــدث أمــام الكاميــرا. يمكن 

أن تتــم بعــض االختيــارات بطبيعــة الحــال، لكــن دون مونتــاج، ودون تلميــع وتنقيــة، ودون تأخيــر فــي العــرض 

أمام المشــاهدين.

وبيئــة العــرض التلقائــي الــذي اخترعــه التلفزيــون غيــر إلــى األبــد الطريقــة التــي كنــا ننظــر مــن خاللهــا إلــى 

الفيلــم الوثائقــي التقليــدي. وعمليــة مشــاهدة مــا يحــدث مباشــرة دون معرفــة النتيجــة، وقــد أوصلــت 

التغطيــة التلفزيونيــة لألحــداث الرياضيــة إلــى شــكل مــن أشــكال الفــن.  

مــع ســنة 1960 أصبــح متوفــرًا أمــام صنــاع األفــالم الســينمائية كاميــرات 16 ميلــم خفيفــة الــوزن نســبيًا 

متزامنــة مــع مســجالت األشــرطة ذات الدقــة العاليــة. هــذه التقنيــة الجديــدة فتحــت عالمــًا جديــدًا أمــام 

مخرجــي األفــالم الوثائقيــة. ومــع تطــور التكنولوجيــا، أســهل فأســهل أن تمشــي أينمــا كان األمــر قريبــًا 

وتســجل األحــداث الحقيقيــة وهــي تجــري. كــي تبيــن مــا كان مخفيــًا أو متجاهــاًل. وبهــذا انتقــل الفيلــم 

الوثائقــي االجتماعــي مــن دور العــرض الفنيــة إلــى موطــن جديــد علــى شاشــة التلفزيــون. ثــم أتــى التلفزيــون 

الســلكي، الــذي كان متلهفــًا إلعــداد البرامــج التــي تناســب ميزانياتــه المضغوطــة. ووجــد مخرجــو األفــالم 

الوثائقيــة موطنــًا جديــدًا ألعمالهــم حــال االنتهــاء مــن عملهــا.   

وعــرض مخرجــو األفــالم الوثائقيــة فــي القــرن العشــرين أمامنــا الوجــه القبيــح للتمييــز القائــم ســواء علــى 

العــرق، أو الســن، أو الجنســية. وكان هــؤالء المخرجــون مــن بيــن األوائــل الذيــن عرضــوا مأســاة اإليــدز. كمــا 

أخرجــوا األمــراض العقليــة مــن الغــرف العلويــة الضيقــة والردهــات المغلقــة وجعلــوا منهــا أمــورًا يمكــن 

مناقشــتها فــي المحصلــة.  

إن صناعــة األفــالم الوثائقيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين يعنــي البحــث الــدؤوب عــن الحقيقة وكشــفها. 



6 صناعة األفالم الوثائقية   |

وهــذا يعنــي أن مخــرج األفــالم الوثائقيــة يجــب أن يكــون أكثــر مــن مجــرد شــخص ينشــر الدعايــة لفلســفة 

سياســية واحــدة أو طــرف واحــد مــن أطــراف النــزاع الكبــرى فــي مجتمعنــا.   

إن صناعــة األفــالم الوثائقيــة فــي القــرن الحــادي والعشــرين، تعنــي أن عليــك أن تقــوم ببحثــك بشــكل 

مســتقل. ال يمكنــك االكتفــاء بإجــراء المقابــالت مــع الخبــراء، لقــد أصبحــت مقتنعــًا أن النــاس فــي األطــراف 

المتعارضــة تقريبــًا فــي جميــع المناحــي غالبــًا مــا يكونــون معنييــن بالربــح أكثــر ممــا هــم معنيــون بقــول 

الحقيقــة .

الباب الثاني التخطيط لفيلمك الوثائقي

5- خطــوات علــى طريــق إنتــاج الفيلــم الوثائقــي مــع التقنيــة الحاليــة، فــإن العمليــة برمتهــا يمكــن أن 

تســتغرق بضعــة  أيــام أكثــر .إن مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج حاســمة فــي نجــاح الفيلــم الوثائقــي. فالفيلــم الــذي 

يــدور حــول حــدث فريــد يتطلــب التخطيــط لزيــادة احتماليــة وجــوب أخــذك للكاميــرا ووضعهــا فــي المــكان 

والتوقيــت الصحيــح لتســجل األحــداث الحاســمة خــالل وقوعهــا.  

ونقطــة انطالقتــك هــي التصــور، أو فكــرة الفيلــم الوثائقــي. إنــه يحكــي عــن الســبب الــذي يجعلــك تصنــع 

فيلمــًا، وعــم يتحــدث، ومــا التأثيــر الــذي تأمــل أن يحدثــه علــى المشــاهدين. 

غالبــًا مــا تســمى معالجــة الفيلــم بالملّخــص، لكــن فــي الواقــع يجــب أن يكــون مفكــرًا بهــا بوصفهــا شــرحًا 

للفيلــم الوثائقــي الــذي تنــوي عملــه. وتتحــدث الميزانيــة بالتفصيــل عــن تكاليــف الفيلــم الوثائقــي، وعــادة 

مــا يتــم عملهــا خــالل كتابــة المعالجــة، مثــاًل عندمــا يكــون هنــاك مبلــغ محــدد مــن المــال متوفــر إلنتــاج 

الفيلــم. ولســوء الحــظ عليــك أن ُتفصــل المعالجــة علــى مقــاس الميزانيــة.

ومــع إقــرار الســيناريو والميزانيــة يكــون العمــل الفعلــي قــد بــدأ- أي االســتعداد للتصويــر. وعــادة مــا يكــون 

االســتطالع ضروريــًا عنــد الحاجــة للتصويــر فــي الموقــع، وإذا كان ســيتم اســتخدام ممثليــن، فــإن علــى 

المخــرج أن يســتمع إليهــم. وبالمثــل ربمــا يحتــاج المخــرج إلــى مقابلــة أنــاس ليظهــروا فــي الفيلــم الوثائقــي 

مــن غيــر الممثليــن والتحــدث إليهــم واختبــار مــن منهــم يصلح للوقوف أمام الكاميرا. وهل ســيتم التســجيل 

علــى شــريط ســينمائي أم علــى شــريط فيديــو؟ حتــى اآلن يقــدم الفيلــم نوعيــة أفضــل، لكــن الفيديــو يوفــر 

الكثيــر مــن المــال.    

فمرحلــة اإلنتــاج والــذي يســمى التصويــر الرئيســي، هــو المرحلــة التــي تقــوم فيهــا بالتركيــز علــى تســجيل 

الدليــل البشــري والصــوت، وهــو التســجيل الــذي ســيصنع فيلمــك. إن تصويــر الفيلــم أو تســجيل الفيديــو 

ديــن تمامــًا، أو يمكــن أن يســتغرق أكثــر مــن أشــهر أو ســنوات، وفــي  يمكــن أن يتــم فــي زمــن ومــكان محدَّ
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ــر ممــا يمكــن أن يســتخدم فــي  ــر بكثي ــر مــادة فيلميــة أكث ــرة ومختلفــة. وعــادة مــا يتــم تصوي مواقــع كثي

النســخة األخيــرة. وإذا كان فيلمــك الوثائقــي قــد تــم تصويــره علــى شــريط ســينمائي، وتــم إرســال مــادة 

ــر المعالجــة لتحميضــه. فــي الوقــت نفســه، فــإن الصــوت الــذي تــم تســجيله  ــر األصليــة إلــى مختب التصوي

علــى شــريط صوتــي قــد تــم تحويلــه فــي مختبــر الصــوت إلــى فيلــم مغناطيســي .ويســتخدم فــي المونتــاج 

وفــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج.

وإذا كنــَت قــد صــورَت علــى شــريط فيديــو، فلــن تحتــاج إلــى التعامــل مــع مختبــر المعالجــة ونقــل الصــوت، 

طالمــا أن الفيديــو جاهــز لترجيعــه وتشــغيله مباشــرة بعــد التســجيل. واإلنتــاج يمكــن تحملــه كلــه.  لكــن 

الصعوبــة هــي فــي مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج. فهــذا هــو المــكان الــذي تكتشــف فيــه مــا الــذي لديــك فــي 

المــادة الفيلميــة المصــورة علــى النقيــض ممــا اعتقــدَت أنــك صورتــه.

والمونتــاج هــو قلــب عمليــة صناعــة الفيلــم الوثائقــي. هنــا المــكان الــذي تشــكل فيــه المــادة التــي ســجلتها 

فــي بيــان بشــري متماســك لعرضــه علــى المشــاهدين. وهــذه العناصــر البشــرية والصوتيــة تضــاف خــالل 

مرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج. 

6- فكــرة الفيلــم الوثائقــي يبــدأ التخطيــط مــع فكــرة الفيلــم الوثائقــي. وهــذه ربمــا تبــدأ دون شــيء إال 

إلحــاح مبهــم يأتــي مــن اتجــاه مــا ربمــا ســيتطور ليتحــول إلــى فيلــم وثائقــي. والفكــرة هــي نــوع مــن التصــور 

العــام لمــا َســيدور عنــه الفيلــم.  

ويبــدأ جســم العمــل الخــاص بــك كمــا ســمعتك فــي مجــال الســينما الوثائقيــة مــع مشــروعك األول، لــذا 

أصنــع شــيئًا يمكنــك البنــاء عليــه. إذا كنــت تريــد صنــع أفــالم. ولمــاذا يتوجــب علــى المتفرجيــن مشــاهدة 

فيلمــك الوثائقــي؟ مــا لــم يكــن لديــك جــواب معقــول علــى هــذا الســؤال، فــإن فكــرة فيلمــك الوثائقــي 

مازالــت ال تســتحق المتابعــة ربمــا. ولكــي يكــون فيلمــك مؤثــرًا، يجــب أن يســتفز المتفرجيــن، ويجــذب 

اهتمامهــم، ويشــغلهم حتــى النهايــة والحــل. إذا كنــت تســتطيع تخيــل النســخة المكتملــة للفيلــم الوثائقي، 

فــي الطــرق التــي ســتجذب بهــا المشــاهدين- فعليــك أن تكــون متمكنــًا مــن وســائل الوصــول إلــى تلــك 

النســخة المكتملــة للفيلــم الوثائقــي. وكان ســول ورث يطلــب مــن طلبــة الســينما لديــه عنــد البــدء بعمليــة 

التخطيــط ألفالمهــم الوثائقيــة بكتابــة بيــان قصيــر يبــدأ علــى النحــو التالــي: “أريــد صناعــة فيلــم حــول..” كان 

يطلــب كتابــة ذلــك فــي مائــة كلمــة أو أقــل.   

7- التوثيــق الفيلمــي للســلوك هــذا يجعلــك تتســاءل عــن حقيقــة تســجيل الســلوك. هــل يتطلــب هــذا 

التســجيل كاميــرا مخفيــة للحصــول علــى الســلوك الواقعــي؟ أو هــل بإمكاننــا وضــع كاميــرا بحالــة التشــغيل 

ونتوقــع تســجيل الســلوك الــذي ال يبــدو فقــط أصيــاًل بــل حقيقيــًا؟
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إن هــدف مخرجــي األفــالم الوثائقيــة اكتشــاف النــاس كمــا هــم عليــه، والتعلــم منــه، إن تســجيل الســلوك 

يتطلــب إتقانــًا كافيــًا لتقنيــة التســجيل. ويتطلــب عقــدًا منفصــاًل مــع المشــاهدين الذيــن ســتعرض عليهــم 

الحقيقــة التــي تعــرف أنــت أنهــا هــي، وال تضللهــم عــن ســابق معرفــة.

خــالل إخراجــي ومونتاجــي ألفالمــي الوثائقيــة، ومشــاهدتي مئــات األفــالم الســينمائية وأفــالم الفيديــو 

التــي صنعهــا اآلخــرون، وخــالل تدريســي إنتــاج األفــالم الوثائقيــة، أتيــت بمجموعــة مــن األفــكار حــول 

التوثيــق الفيلمــي للســلوك. لنلــِق نظــرة علــى هــذه األفــكار: عندمــا نصــور النــاس فــإن مــا نســجله هــو 

الســلوك وليــس أي شــيء آخــر. والنــاس يتصرفــون بصــورة مختلفــة فــي المواقــف المختلفــة، وســيبقى 

ســلوك النــاس متوافقــًا مــع معتقداتهــم حــول أنفســهم ومكانهــم فــي العالــم. ال يتمكــن معظــم النــاس 

مــن الحفــاظ علــى وقفــة أو تمثيــل دور ألي مــدة مــن الوقــت.

ومــن الصعــب علــى النــاس أن يكونــوا أنفســهم عندمــا ال يكــون أمامهــم شــيء يعملونــه. وســلوك طاقــم 

اإلنتــاج بإمكانــه التأثيــر أو ســيؤثر علــى ســلوك النــاس فــي وضعيــة التصويــر. 

ــاع األفــالم الذيــن يعملــون أفالمــًا وثائقيــة عــن الحيوانــات ربمــا  ومــاذا عــن الكاميــرا المخفيــة؟ إن صنَّ

يســتخدمون فــي بعــض األحيــان كاميــرا مخفيــة، والكاميــرات المخفيــة مــع البشــر يمكنهــا أن تكــون مثــارًا 

للفكاهــة، مثــل برامــج كاميــرا شــريحة، لكــن اســتخدام الكاميــرا المخفيــة فــي تصويــر فيلــم وثائقــي ســلوكي 

نــادرًا مــا يكــون عمليــًا، وعــادة غيــر ضــروري، وربمــا غيــر أخالقــي.

ــرا  ــر الــذي يجعلنــي أقــف ضــد اســتخدام الكامي ــرا المخفيــة، والســبب األخي وال حاجــة فــي الواقــع للكامي

المخفيــة هــو أننــي أشــك دائمــًا فــي دوافــع النــاس الذيــن يقترحونهــا. 

ــر مــن الجاذبيــة  8- التوثيــق الفيلمــي لحــدث مجهــول النتيجــة إن عــدم معرفــة النتيجــة يبعــث الكثي

فــي مشــاهدة المباريــات الرياضيــة وأنــا أقتــرح أن يكــون أحــد النمــاذج لعمــل فيلــم وثائقــي مجهــول النتيجــة 

هــو المباريــات الرياضيــة المعروضــة علــى التلفزيــون، ألن هنــاك صراعــًا متبوعــًا بنتيجــة وحــل واضحيــن. إنــك 

تحتــاج إلــى دليــل بصــري ملمــوس إن مــا يجعــل هــذا النــوع مــن األفــالم الوثائقيــة مؤثــرًا هــو أنهــا عمليــة 

استكشــاف، تظهــر الحــدث خــالل وقوعــه. وهــذا يتطلــب دليــاًل بشــريًا ملموســًا. والتقــاط اللحظــات غيــر 

المكتوبــة وغيــر المتوقعــة مثلــه مثــل التقــاط تلــك التــي تســتلزم التخطيــط إن اإلعــداد لفيلــم وثائقــي 

عــن حــدث مجهــول النتيجــة يتطلــب التحليــل والمخيلــة علــى حــد ســواء. ومــن المحتمــل أال تكــون كتابــة 

الســيناريو أكثــر مــن معالجــة مخطــط لهــا قبــل التصويــر األساســي. ويجب أن تمنحك حريــة التصرف لمتابعة 

التطــورات المثيــرة لالهتمــام وقــت حدوثهــا خــالل تصويــر الفيلــم. إذا كنــت قــد حللــت بشــكل دقيــق، 

وتخيلــت بصــورة إبداعيــة، وخططــت علــى نحــو كلــي عندهــا تكــون قــد بــدأت عمــل الفيلــم، فثابــر، حتــى لــو 
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لــم تكــن النتيجــة معروفــة.   

ــر النــاس واألحــداث األفــالم الوثائقيــة التــي تتذكــر النــاس واألحــداث هــي تقاريــر مــا بعــد الحــدث،  9- تذكُّ

تــم إبداعهــا بالنظــر إلــى مــرآة جانبيــة. والمشــكلة األولــى التــي تواجــه مخــرج الفيلــم الوثائقــي الــذي يريــد 

صناعة فيلم عن ناس أو أحداث من زمن مضى، هي إيجاد طريقة لجعل الفيلم ممتعًا بشــريًا. والكلمات 

جــزء مهــم علــى نحــو واضــح مــن روايــة قصــة الفيلــم الوثائقــي. لكــن الكلمــات بحــد ذاتهــا، ال تصنــع فيلمــًا. 

ومخــرج الفيلــم الوثائقــي مســؤول دائمــًا عــن إيجــاد طريقــة لرســم صــورة شــخص أو حــدث بطريقــة ممتعــة 

بشــريًا. وبينمــا تقــوم بالبحــث عــن الوقائــع واألحــداث التــي ســتحدد فيلمــك الوثائقــي التاريخــي، اطلــب 

دومــًا مــن النــاس الذيــن تتحــدث معهــم صــورًا ولقطــات فوتوغرافيــة شــخصية.

إن مخــرج الفيلــم الوثائقــي يمكنــه أيضــًا تفويــض اللوحــات كــي تمثــل النــاس واألحــداث موضــوع التأريــخ. 

ويمكنــه ابتــكار الخرائــط والرســومات. فالبحــث هــو األديــم الــذي تبنــي عليــه فيلمــك الوثائقــي التاريخــي أو 

الســيري. وبالنســبة لمعظــم األفــالم الوثائقيــة التاريخيــة، هنــاك حاجــة لكتابــة كامــل الســيناريو قبل التصوير 

الرئيســي. إن الســيناريو يقــدم البنيــة التــي ســتحكى مــن خاللهــا القصــة. وتذّكــر أنــه عــادة مــا ســيكون هنــاك 

نــاس مــن بيــن مشــاهديك يعرفــون أكثــر عــن بعــض أجــزاء القصــة ممــا تعــرف.  

الباب الثالث ما الذي ستعرضه؟

ــًا أن  10- الدليــل البصــري مــن المهــم أن تفكــر بالصــور التــي تصورهــا بوصفهــا دليــاًل بشــريًا. ليــس كافي

بإمكانــك مناقشــة الحالــة التــي تعنيهــا الصــور. االختبــار الحقيقــي الوحيد هو فيما إذا كانت الصور تســتطيع 

الوقــوف علــى رجليهــا وحدهــا وتناقــش الحالــة بنفســها.

وعليــك أن تصــور النظيــر األفضــل للموقــف الفعلــي الــذي بإمكانك إدارتــه ومن ثم منتجة المادة المصورة 

فــي نســخة مفــردة ومتماســكة توصــل بوضــوح مقاصــدك إلــى النــاس. وبقــدر مــا تكــون فكرتــك مختصــرة 

وتفســيرية، تتزايــد أهميتهــا لبنــاء الدليــل للفكــرة عبــر صــور محددة. 

أمــا أفــالم الســلوك فيجــب أن تكــون مكونــة مــن الدليــل البشــري. إن صناعــة األفــالم الوثائقيــة- وهــذا 

عــادة مــا يعنــي بالنســبة لــي أفلمــة الســلوك البشــري- تجعلــك متورطــًا فــي محاولــة التقــاط  أجــزاء مــن 

عمليــة مــا علــى شــريط ســينمائي أو فيديــو. النــاس مرئيــون فــي منتصــف العمليــة، بيــن تاريخهــم وآمالهــم. 

بإمــكان مخــرج الفيلــم حشــرهم فــي أدوارهــم. وتذكــر أن مــا يقــال ومــا يفعــل يجــب أن ُيعــد ســلوكًا، مــاذا 

يحــدث عندمــا تبــدو أفعــال النــاس متعارضــة مــع أقوالهــم؟

11- الصــور التوضيحيــة بوصفهــا صرحــًا ومجــازًا وطــالء بصريــًا إن مفهــوم البكــرة بــي )الصــور التوضيحيــة( 
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ــار التلفزيــون.  كان يجــب تحميــل بكرتيــن  يأتــي مــن األيــام التــي كانــت فيهــا الســينما مســتخدمة فــي أخب

إحــدى البكرتيــن كانــت تســمى البكــرة- أ وهــي ُتظهــر الصحفــي وهــو يتحــدث  أمــام الكاميــرا أو يجــري 

مقابلــة مــع شــخص. أمــا البكــرة الثانيــة فهــي البكــرة- بــي، التــي تحمــل “البصريــات” التــي توضــح القصــة 

اإلخباريــة. إن البكــرة- بــي هــي مــادة التغطيــة المصــورة، أي الصــور التــي تجــري فــي الوقــت الــذي يتحــدث 

فيــه شــخص مــا. 

إن مــا يربكنــي بشــأن المفهــوم الكلــي للصــور التوضيحيــة هــو مــا يمكننــي أن اســميه بعقليــة الصــور 

التوضيحيــة: التخطيــط لفيلــم وثائقــي حــول سلســلة مقابــالت. واالعتقــاد بــأن البيــان الشــفوي )البكــرة-  

أي( هــو الشــيء األهــم. واالعتقــاد بــأن ماعــدا المقابــالت مــن المــواد المصــورة هــو صــور توضيحيــة، وربمــا 

المشــكلة األكبــر للجميــع، هــي قبــول مــا يقولــه لــك النــاس، عــوض الذهــاب بصحبــة الكاميــرا والمشــاهدة 

بنفســك، ألنــه إذا كنــت تعــد أن رســالة الفيلــم الوثائقــي موجــودة فــي المقابــالت والتعليــق، فلمــاذا 

ــرًا مــا  ض نفســك للمشــاكل لتحديــد موقــع الدليــل البشــري القــوي وتســجيله. وكثي تضيــع الوقــت وتعــرِّ

تســتخدم األفــالم الوثائقيــة التــي تعتمــد بالدرجــة األولــى علــى الــكالم، صــورًا محايــدة تكون بمثابة حشــوة 

تســد ثغــرات مقابلــة مــا للحفــاظ علــى اســتمراريتها، وعــادًة مــا تكــون هــذه الحشــوة علــى شــكل صــوت 

شــارح للصــور. وبصفتــك مخــرج أفــالم وثائقيــة، فــإن وظيفتــك هــي العثــور علــى الدليــل البشــري وتســجيله 

وتنظيمــه كــي تصنــع بيانــًا قويــًا ودراميــًا علــى الشاشــة.   

12- موعظــة قصيــرة بشــأن المقابــالت إنهــا المعــدات التــي تتيــح لمخــرج األفــالم الوثائقيــة الدخــول 

عمليــًا فــي أي موقــف وتســجيل دليــل بشــري- أنشــطة، وســلوك، واآلن فــإن العديــد ممــن ســيصبحون 

مخرجــي أفــالم وثائقيــة يفكــرون باســتخدام هــذه التكنولوجيــا لتســجيل مقابــالت.

إننــي أشــعر بالمهانــة عندمــا أســمع منتجــًا أو مخرجــًا يتحــدث عــن تصويــر كميــة مــن المقابــالت ومــن ثــم 

نســخها بحيــث يســتطيع العمــل علــى تلــك النســخة فــي َمْنَتجــة الفيلــم الوثائقــي. ألن مــا ســينتج عــن هــذا 

النــوع مــن المقابلــة التــي تصــور خبــط عشــواء هــو نــوع ربمــا أكثــر مــن مقالــة ســؤال وجــواب لمجلــة، لكنــه 

بالتأكيــد ســيكون ســيئًا أقــل مــن فيلــم. 

ال تخّطئنــي، إننــي أومــن بالمقابــالت. وقــد عملــت آلفــًا منهــا بصفتــي صانــع أفــالم وثائقيــة، ومؤلــف 

ســيناريو وكاتــب للكتــب والمجــالت. أعتقــد أنهــا أداة بحثيــة مفيــدة. فــي البحــث المخصــص لفيلــم وثائقــي، 

أجمــع الكثيــر مــن المعلومــات قبــل التصويــر، والكثيــر مــن هــذه المعلومــات تأتــي مــن المقابــالت. لكننــي 

أبحــث باســتمرار عــن الدليــل البشــري الــذي يتيــح لــي حكايــة القصــة بمصاحبــة الصــور. والمشــاهدين، مثــل 

هيئــة محلفيــن، ليســوا بمنــأى عــن اســتخدام التلميحــات ليقــرروا إن كانــوا ســيصدقون مــا يقولــه الشــخص 
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الــذي ُتجــرى معــه المقابلــة أم ال.  

13- حســنًا، مــاذا عــن الواقــع اســتطاع مخرجــو األفــالم الوثائقيــة تســجيل األحــداث وقــت وقوعهــا، 

وقــد فعلــوا ذلــك وألنهــم صــوروا أناســًا واقعييــن )ال ممثليــن( يقومــون بأعمــال واقعيــة فإنــه مــن المحتــم 

تقريبــًا أنهــم بــدأوا بالتفكيــر فــي صناعــة الفيلــم التســجيلي بوصفــه توثيقــًا للواقــع.

إن الحقيقــة الواقعــة التــي ال يمكــن نكرانهــا، هــي أن الســينما التلقائيــة واألفــالم الوثائقيــة الســلوكية قــد 

صــورت فــي موقــف واقعــي أصبحــت تبريــرًا، وكان أحــد األخطــاء هــو محاولــة حشــر الواقــع فــي صنــدوق، 

ولقــد أتــى مــن اختــالط حقيقــة الفيلــم الوثائقــي مــع الواقــع الفعلــي للموقــف الــذي تــم فيــه تصويــر 

الفيلــم. لــو حــدث ذلــك الخلــط فــإن الفيلــم ســيكون واقعيــًا، وبالتالــي الختفــى الجــدال. وإذا كان واقعيــًا 

فإنــه حقيقــي. وإذا كنــت جــادًا، فيجــب عليــك أن تعالــج مشــكلة الواقــع.   

ــأن  ــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين الوثــوق ب 14- المشــكلة المتناميــة للمصداقيــة لــم يعــد بإمكانن

“المشــاهدة هــي اإلثبــات األفضــل” أو “الكاميــرا ال تكــذب أبــدًا” فنحــن نعــرف غيــر ذلــك. إن اســتعداد 

مخرجــي األفــالم الوثائقيــة المتحزبيــن إلــى حــد كبيــر إلخضــاع النزاهــة إلــى اإليديولوجيــا. مــا حجــم الخطــوة 

التــي تفصــل بيــن اســتخدام النــاس واألحــداث فــي مسلســل تلفزيــون الواقع-لجعــل العــرض أكثــر إثــارة 

لالهتمــام- واســتخدام النــاس واألحــداث، فــي فيلــم وثائقــي للغايــة نفســها؟ لســوء الحــظ يعلمنــا التاريــخ 

أن الطريــق إلــى الفســاد غالبــًا مــا يبــدأ كطريــق مختصــر وواضــح، وأســهل للوصــول إلــى هدفــك. لكــن هــذا 

منحــدر زلــق.

ومســائل المصداقية هي مســائل القرن الحادي والعشــرين وعلى مخرجي األفالم الوثائقية أن يكافحوا 

مــن أجلهــا، ألن قــوة الصنــف الوثائقــي تأتــي دومــًا مــن تجــذره فــي الحقيقة.  

15- آداب مهنــة الفيلــم الوثائقــي هــل كان النــاس الذيــن وافقــوا علــى الظهــور فــي األفــالم الوثائقيــة 

محمييــن بشــكل كاف مــن أشــكال األذى المختلفــة، التــي ربمــا بــدوا غيــر متنبهيــن إليهــا، ويمكــن أن تحــل 

بهــم نتيجــة لظهورهــم فــي الفيلــم الوثائقــي؟

مــن يمتلــك الصــورة ذلــك، باختصــار، ســؤال يجــب أن توليــه بعــص التفكير وأنت تبــدًا في إنتاج فيلم وثائقي. 

ومســألة حقــوق النــاس الذيــن يظهــرون فــي الفيلــم الوثائقــي عــادة مــا تحــل عبــر أخــذ توقيــع بتخلــي كل 

شــخص عن جميع الحقوق -أو عن حقوق محدودة- لكل أنواع التســجيالت البشــرية والصوتية للشــخص 

موضــوع الفيلــم. وقــد يســجل المخــرج نفســه وهــو يعلــن للجمهــور أن االجتمــاع يســجل لالســتخدام فــي 

الفيلــم الوثائقــي. ويشــرح باختصــار الغايــة مــن الفيلــم، ثــم يقــول: “إن اســتمراركم فــي الحضــور هنا يشــير إلى 

موافقتكــم علــى أن تكونــوا مســجلين كجــزء مــن الفيلــم الوثائقــي”. إن أخالقيــة الســينما الوثائقيــة تحتــاج 
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إلــى خطبــة عــن اســتخدام الممارســات الخادعــة للفيلــم الــذي يقصــد منــه أن يكــون وثائقيــًا. علــى مخــرج 

الفيلــم الوثائقــي مســؤولية أخالقيــة أمــام جمهــوره. إذا كان الفيلــم هجومــًا حزبيــًا علــى شــخص مــا، فــإن 

عــي الموضوعيــة أو الحياديــة، أو ببســاطة تقديــم للحقائــق الواقعــة.   علــى مخــرج الفيلــم الوثائقــي أال يدَّ

الباب الرابع كتابة الفيلم الوثائقي

16- الكتابــة الســينمائية الوثائقيــة إن كتابــة فيلــم وثائقــي يمتــد ربمــا مــن مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج، 

وصــواًل إلــى المراحــل األخيــرة لمــا بعــد اإلنتــاج. وحتــى عندمــا يكــون الفيلــم الوثائقــي قــد صــور وتمــت 

َمْنَتَجتــه بأســلوب تلقائــي “غيــر مكتــوب” فعــادة مــا يجــري عمــل نــوع مــن الخطــة المكتوبــة. وهــذه هــي 

األشــياء التــي يقــوم بهــا كتــاب ســيناريو الفيلــم الوثائقــي: البحث والتخطيط. وبناء المــادة البصرية. وتنظيم 

بنيــة للفيلــم. وكتابــة الكلمــات المطلوبــة.

17- البحــث إن صناعــة فيلــم وثائقــي ينبغــي أن تكــون، عمليــة استكشــاف تبــدأ مــع األســئلة عوضــًا عــن 

األجوبــة. اســأل نفســك للمســاعدة فــي تحديــد المســعى الــذي تبــدأه: مــا الــذي تتســاءل عنــه بالضبــط؟، 

لمــاذا أنــت مهتــم بهــذا؟ أيــن يمكنــك البــدء فــي البحــث عــن جــواب عــن أســئلتك؟

مــا الشــروحات الممكنــة التــي بإمكانــك التفكيــر فيهــا مــن أجــل الشــيء الــذي تتســاءل عنــه؟   كيــف يمكنك 

اختبــار حقيقــة األشــياء التــي تكتشــفها، ودقتهــا، وصالحيتهــا؟ أيــن بإمكانــك اكتشــاف الحقائــق الواقعــة؟ 

مــا الــذي اســتطعت تصويــره ليظهــر الحقيقــة؟

18- البنيــة إن بنيــة الفيلــم الوثائقــي تعاقــب منظــم للصــور واألصــوات التــي تمســك بتالبيــب اهتمــام 

الجمهــور، وتقديــم لوجهــة نظــر فيلــم بوصفهــا جــدااًل بشــريًا. غايتهــا الحفــاظ علــى الجمهــور مهتمــًا مــن 

البدايــة عبــر التطــور الطويــل للوســط إلــى الحــل والخاتمــة فــي النهايــة.

19- االقتــراح والمعالجــة بالنســبة للعديــد مــن األفــالم الوثائقيــة فــإن المعالجــة الشــاملة تعمــل عمــل 

ــر، إلــى جانــب الســيناريو الفعلــي المكتــوب بعــد التصويــر األساســي- إن كان ال بــد مــن  المخطــط للتصوي

وجــوده. قبــل أن يكــون هنــاك معالجــة، ربمــا كان يجــب أن يكــون هنــاك اقتــراح لوصــف الفيلــم الوثائقــي 

المرتجــى. والســيما لجمــع المــال مــن أجــل البحــث وكتابــة المعالجــة. فهنــاك فــرق هائــل بيــن فكــرة محضــة 

فــي رأســك وخطــة لإلنتــاج قابلــة للتحقيــق. إن مــا يبــدو غايــة فــي البســاطة فــي مخيلتــك يصبــح بالــغ 

الصعوبــة عنــد الوصــف وحيــن تبــدأ بالكتابــة عــن الطريقــة التــي ســيصنع بهــا الفيلــم. فمــن الجيــد أن تضــع 

اقتراحــًا حتــى لــو كنــت أنــت نفســك مــن يعمــل الفيلــم الوثائقــي أكملــه.  

20- الســيناريو فــي كتابــة ســيناريو فيلــم وثائقــي، فــإن صيغــة الســيناريو ليســت مهمــة. إذا كنــت ســتخرج 
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الفيلــم، يمكنــك كتابــة الســيناريو بــأي صيغــة ترتــاح لهــا. وإذا لــم تكــن أنــت المخــرج، اعــرف إن كان المخــرج 

يفضــل صيغــة معينــة واســتخدمها. بالنســبة للمــادة الفيلميــة الموجــودة وطول اللقطة من بداية المؤشــر 

الزمنــي إلــى نهايــة المؤشــر الزمنــي. وكأي شــيء آخــر  الســيناريو، عرضــة للتغييــر خــالل التصويــر والمونتــاج .

الباب الخامس تصوير الفيلم الوثائقي

21- التخطيــط فــي مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج كان االفتقــار إلــى التخطيــط فــي مرحلــة مــا قبــل اإلنتــاج 

ســببًا فــي خــراب الكثيــر مــن األفــالم، أكثــر مــن المشــاكل المصاحبــة لإلنتــاج، كمــا أن التخطيــط الزائــد 

يكّبــل الحيــاة خــارج الفيلــم، ويحرمهــا مــن أن تكــون تلقائيــة داخــل الفيلــم. عندمــا تصــور فــي اســتوديو، 

ــًا علــى التكنولوجيــا. وإذا كنــت تحتــاج إلــى نــوع محــدد مــن المواقــع، مثــل ســجن أو  تكــون مســيطرا كلي

مستشــفى، فعليــك إيجــاده.  

إن الفيلــم الوثائقــي بمفهومــه األكثــر شــيوعًا يتطلــب منــك العمــل فــي موقــع محــدد، حيث ســتجد الناس 

واألحــداث هنــاك، وهــم الذيــن ســيصنعون فيلمــك. بعــض مخرجــي األفــالم الوثائقية الذيــن يعملون وفق 

معاييــر الســينما التلقائيــة يصــرون علــى العمــل ببــرودة أعصــاب. لكــن بالنســبة لمعظــم مواقــف األفــالم 

الوثائقيــة هنــاك بعــض األشــياء التــي يجــب عليــك البحــث عنهــا خــالل رحلتــك االســتطالعية: اإلضــاءة 

الداخليــة واإلضــاءة الخارجيــة والصــوت واألجــور، والموافقــات، والمرافقــون، والمواقــع الموجــودة خــارج 

البلــدة، وتكاليــف الموقــع، ووضــع جــدول زمنــي. 

22- التصويــر ال يمكنــك صناعــة فيلــم وثائقــي دون معرفــة محــددة ولــو بالحــدود الدنيــا بالتكنولوجيــا 

ــن يكــون باإلمــكان  ــه ل ــه تلــك المعرفــة، فإن ــاج لدي ــم يكــن هنالــك أحــد مــن فريــق اإلنت ــة. ومــا ل المطلوب

تســجيل أفضــل األفــكار، إذ لــم يكــن أحــد يعــرف كيــف يتــم تجهيــز موقــع التصويــر باإلضــاءة الكافيــة، ومــا 

العدســة التــي يجــب اســتخدامها، وكيــف يتــم تركيــز الصــورة داخــل الكاميــرا، وكيــف تســجل صوتــًا واضحــًا. 

ويجــب عليــك أن تقــرر إن كنــت تريــد أن تصبــح أحــد التقنييــن فــي طاقــم فيلمــك الوثائقــي، وعليــك أن تكون 

متيقظــًا علــى الــدوام للتــوازن اللونــي، ومســتويات الفيديــو، ومائــة شــيء وشــيء مــن األمــور األخــرى التــي 

ربمــا ال عالقــة لهــا بمضمــون فيلمــك الوثائقــي.   

23- تســجيل الصــوت تأكــد مــن أنــك قــد زودت بتســجيالت صوتيــة احترافيــة، وجيــدة كجــزء مــن ســلتك 

اإلنتاجيــة. وعلــى األقــل فأنــت محتــاج لتســجيل أصــوات واضحــة فيهــا أصــوات البشــرية وأخــرى مهمــة 

منفصلــة علــى نحــو كاٍف عــن األصــوات فــي الخلفيــة وعــن بعضهــا، بحيــث يمكنــك تمييزهــا وفهمهــا. إن 

هدفــك النهائــي، بالطبــع، هــو الحصــول قــدر اإلمــكان علــى األصــوات األنقــى واألكثــر طبيعيــة، وبالتالــي 

لديــك الســيطرة األقــوى علــى المونتــاج، وعلــى أن تكــون إمكانيــة ضيــاع النوعيــة خــالل إجــراء نســخ عــن 
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الشــريط فــي حدودهــا الدنيــا.

24- اإلخــراج علــى مخــرج الفيلــم الوثائقــي االحتفــاظ بعناصــر مختلفــة فــي ذهنــه، يجمعهــا ذهنيــًا إلــى أن 

تشــكل رســالة واضحــة. فــي صناعــة أي فيلــم وثائقــي، لكــن بشــكل خــاص الــذي ال يســتند إلــى ســيناريو 

مكتــوب، يكــون فــي ذهنــي قائمــة اختباريــة للعناصــر الجوهريــة. وأكــون واقفــًا دومــًا فــي المرصــاد بحثــًا 

ــاك فيلــم وثائقــي.  ــن يكــون هن ــة والخاتمــة، وعــن أي دليــل بشــري. ودون هــذه العناصــر ل عــن االفتتاحي

وخــالل فتــرة التصويــر أعــّدل قائمــة العناصــر الموجــودة فــي ذهنــي. فجــزء مــن اإلخــراج عمــل إداري وجــزء 

آخــر إبداعــي. وعندمــا تكــون مخرجــًا فإنــك تكــون فــي موقــع المســؤولية. فمــا يحــدث قبل التصويــر وخالله 

وبعــده يتوقــف علــى قراراتــك.       

25- توجيــه النــاس مــن غيــر الممثليــن تعمــل معظــم األفــالم الوثائقيــة علــى إبــراز النــاس الواقعييــن- 

مــن ليســوا ممثليــن- وهــم يقومــون باألعمــال فــي مواقــف فعليــة. إذا كان الفيلــم وثائقيــًا ينتمــي إلــى 

الســينما التلقائيــة، فــإن وظيفتــك الرئيســية كمخــرج هــي إقنــاع النــاس الموجوديــن أمــام الكاميــرا أنــك 

لــن توجههــم- بحيــث أن أي شــيء يعملونــه جيــد بالتأكيــد بالنســبة لــك. عــادة مــا تجــد نفســك تعمــل مــع 

النــاس مــن غيــر الممثليــن لســبب فــي غايــة األهميــة وهــو أن بإمكانهــم عمــل أي شــيء مهمــا كان بطريقة 

أفضــل ممــا يعملــه الممثلــون. فــي فيلــم وثائقــي عــن الشــاحنات، وأحيانــًا يكــون هــذا الشــخص- الذي ليس 

ممثــاًل- هــو مــن يــدور حولــه الفيلــم الوثائقــي. يتطلــب توجيــه النــاس مــن غيــر الممثليــن خطــة إنتاجيــة تأخــذ 

ــار قيمــة هــؤالء النــاس مثلمــا تســتبطن حدودهــم. ينــص عقــدك مــع النــاس علــى أنــك لــن  بعيــن االعتب

تســيء التعامــل مــع وضعيتهــم غيــر االحترافيــة. واألمــر عائــد إليــك للحفــاظ عليهــم واثقيــن مــن أنفســهم 

وآمنيــن. 

ــاج  ــًا  أو اســتعاديًا، فعندهــا تحت ــًا تاريخي ــع فيلمــًا وثائقي ــن وإدارتهــم إذا كنــت تصن ــار الممثلي 26- اختي

إلــى ممثليــن. وعندمــا تبــدأ بمحاولــة اختيــار الممثليــن، فأمامــك الخيــار بيــن ثــالث مقاربــات: أن تقــوم بذلــك 

بنفســك. أن تســتخدم مديــرًا لالختيــار. أن تســتخدم واحــدة أو اثنتيــن مــن وكاالت رعايــة المواهــب. إننــي 

أؤمــن إيمانــًا راســخًا بتســجيل اختبــارات األداء. فأنــت بهــذا تكــون لديــك الفرصــة لمشــاهدة كيفيــة تصــرف 

الممثــل فــي أثنــاء التصويــر- مــن يخجــل، ومــن ينزعــج مــن اإلضــاءة، ومــن يتوتــر، ومــن جهــة ثانيــة، مــن يتألــق 

نجمــه فــي  أداء أفضــل عندمــا تكــون الكاميــرا فــي وضــع التشــغيل. حتــى لــو كنــت تختــار راويــًا إللقــاء مقطع 

صوتــي يستحســن إجــراء اختبــار أداء الصــوت، مهمــا كان هــذا المقطــع قصيــرًا. 

27- إجــراء مقابلــة هنــاك عــدد مــن األســباب تقــف وراء احتمــال وجــود أســباب لديــك لتصويــر مقابلــة، 

وهــي: أن تكــون أحيانــًا بديــاًل عــن مــادة الفعــل المصــورة، التــي ال تمتلكهــا وليــس بوســعك الحصــول 
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عليهــا. عندمــا تغــرق ســفينة فــي البحــر، فإنــك تجــري مقابلــة مــع الناجيــن. وأحيانــًا يكــون المتكلــم امــرأة 

خبيــرة بأحــد المواضيــع، وأنــت تريــد ســماع مــا يتوجــب عليهــا قولــه، بكلماتهــا الخاصــة .ربمــا تريــد مقابلــة 

علــى- الكاميــرا كــي تتمكــن مــن إثبــات أن المتحــدث قــال مــا قالــه، خصوصــًا إذا كان التصريــح مثــار خــالف، 

ــد  ــه، كجــزء مــن نســيج فيلمــك الوثائقــي. وربمــا تري ــه عــن  أفــكاره، وآمال ــن الشــخص الــذي تقابل وأن يعل

اســتخدام أجــزاء مــن مقابلــة كملحــق للتعليــق أو بديــل عنــه، كــي تعطــي فيلمــك شــعورًا بالتلقائيــة. وأخيــرًا 

ربمــا ال تريــد ســوى إظهــار الشــخص علــى شاشــة الكاميــرا. وغالبــًا مــا ينــدرج ضمــن هــذا التصنيــف رؤســاء 

الشــركات، والسياســيون، والمشــاهير. فحضورهــم الجســدي فــي الفيلــم ربمــا يكــون أكثــر أهميــة مــن أي 

شــيء يقولونــه.

28- مشــابهة الحقيقــة فــي الفيلــم الوثائقــي إن إثبــات صحــة حقيقــة الفيلــم الوثائقــي يعتمــد علــى 

صــدق مخــرج الفيلــم الوثائقــي فــي تقديــم نظيــر دقيــق للموقــف كمــا يفهمــه. لكــن ذلــك وحــده ليــس 

ــًا للجمهــور كــي يقبــل أن مــا يعــرض حقيقــي- ألن الفيلــم الوثائقــي، وكل جــزء منــه  مثلــه مثــل أي  ضامن

فيلــم مــن إنتــاج هوليــوود أو مســرحية فــي بــرودواي، يجــب  أن يعمــل مــن داخــل  إطار معتقــدات الجمهور، 

وأعرافــه، وتوقعاتــه.  

إن مشــابهة الحقيقــة فــي األدب الخيالــي يعنــي عمومــًا العنايــة بالتفاصيــل- وبمنطــق الســلوك البشــري- 

ــًا. ذلــك ألن األدب الخيالــي  وهكــذا فــإن الجمهــور ســيقبل مــا هــو مكتــوب  أو معــروض بوصفــه حقيقي

ليــس واقعيــًا. إن الحقيقــة، مــن جهــة أخــرى، ربمــا تكــون أغــرب من األدب الخيالــي. فاألخير مرتبط بالقواعد، 

بينمــا ترتــاح الحقيقــة فــي فوضــى الواقــع. إن اســتخدام األفــالم الوثائقيــة ألســلوب اســتعادة األحــداث 

وإعــادة الخلــق يتطلــب اســتخدامًا واعيــًا لتقنيــات مشــابهة الحقيقــة فــي كل جــزيء كمــا هــي الحــال تمامــا 

مــع الفيلــم الروائــي.  

29- العمــل فــي موقــع التصويــر عندمــا تذهــب إلــى موقــع التصويــر عليــك اصطحــاب كل مــا تحتاجــه 

معــك. ال تتوقــع مــن النــاس فــي موقــع التصويــر أن يــزودوك بــأي شــيء أكثــر مــن الكهربــاء. مــن الناحيــة 

النظريــة، فإنــك ســتكون مــع طاقمــك خــارج العمــل بيــن نهايــة يــوم تصويــر وبدايــة تــال. وعمليــًا، يأخــذ 

طاقــم العمــل هــذا الوقــت بينمــا يكــون لــدى المخرج-المنتــج مئــة شــيء وشــيء لعملــه، مــن معاينــة 

المــادة الفيلميــة التــي صــورت خــالل اليــوم، إلــى التجهيــز لتصويــر إضافــي، وتجميــع جــدول التصويــر. ليكــن 

لديــك أنــت وطاقمــك فهــم واضــح قبــل وقــت بشــأن الطــول الــذي ســيكون عليــه يــوم العمــل، ومــاذا 

ســيتضمن أو ال يتضمــن.  
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الباب السادس مرحلة ما بعد اإلنتاج

30- التحضيــر لمرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج لديــك المــادة الفيلميــة المصــورة. لكــن مــازال هنــاك بعــض 

المهــام يجــب القيــام بهــا حتــى تكــون جاهــزًا لمرحلــة مــا بعــد اإلنتــاج.

جــودة مادتــك الفيلميــة هــي بقــدر إمكانيتــك علــى إيجــاد مــا تحتــاج ال أكثــر. وبالتالــي اجعلهــا منظمــة. 

خصــص مكانــًا محــددًا لحفــظ جميــع المــواد المتعلقــة بهــذا الفيلــم الوثائقــي.  وعندمــا تــدون محتويــات 

مادتــك الفيلميــة، عليــك أن تنســى مــا نويــت تصويــره وتنظــر بعيــن نقديــة إلــى مــا ســجلته بالفعــل. يميــل 

النــاس لرؤيــة مــا يبحثــون عنــه، ال إلــى مــا ينظــرون إليــه.  

31- مونتــاج فيلــم وثائقــي فــي المونتــاج، تبــدأ بـــ “بكــرة” فارغــة- وربمــا يكــون ذلــك ملفــًا علــى الســواقة 

ــرة مــن  ــر- تملــؤه بالصــور والصــوت بالتسلســل، فليــس ثمــة شــيء فــي النســخة األخي الصلبــة للكومبيوت

فيلمــك الوثائقــي لــم يوضــع عــن ســابق تصميــم. وبمــا أنــك مخــرج ومصــور ســينمائي، فإنــك تعمــل مــع 

ــر مــن الـــ “إذا” – إذا لــم تكــن اإلضــاءة صحيحــة، وإذا لــم تســتطع الحصــول علــى  احتمــاالت أي مــع الكثي

اللقطــة، وإذا، وإذا، وإذا . وبوصفــك مونتيــرًا، فإنــك تعمــل مــع الواقــع الملمــوس- المــادة الفيلميــة 

الموجــودة والصــوت المســجل المًوجــود بعــد انتهــاء التصويــر. بغــض النظــر عمــا كنــت تنويــه عندمــا كنــت 

تصــور، عليــك أن تمنتــج مــا ســجلته بالفعــل.

32- إكمــال المنتــج عندمــا يشــير رد الفعــل علــى النســخة الممنتجــة مــن فيلمــك الوثائقــي إلــى أنــك قــد 

حققــت أهدافــك، ربمــا مــازال هنــاك بعــص العناصــر إلضافتهــا: العناويــن، الرأســية والذيليــة علــى حــد ســواء. 

ومقاطــع الغرافيــك أو الرســوم المتحركــة. والمؤثــرات الخاصــة، والنســخ األخيــرة مــن المــادة الفيلميــة 

األرشــيفية أو الصــور الثابتــة األرشــيفية. والتعليــق األخيــر. المؤثــرات الصوتيــة حســب الحاجــة. والموســيقى 

ــن أو الممــزوج مــن عــدة أصــوات. واذهــب إلــى جلســة االتصــال مصطحبــًا معــك  األخيــرة. والصــوت المحسَّ

كل مــا تحتاجــه، محــددًا بالمــواد التاليــة: كامــل المــادة الفيلميــة التــي صورتهــا كاميرتــك. وأي مــادة فيلميــة 

صالحــة تــم إنتاجهــا. وكامــل المــادة الفيلميــة األرشــيفية التــي أوصيــت عليهــا. أي صــور ثابتــة تســتخدمها، 

وقــد تــم نقلهــا إلــى الفيديــو باســتخدام كاميــرا جيــدة. والســيناريو األخيــر. والمــادة الصوتيــة المكتملــة. 

وينبغــي أن تكــون قــد وضعــت قائمــة بالقــرارات التــي اتخذتهــا بشــأن المونتــاج خــالل جلســة المونتــاج 

الالمتصــل األخيــرة، تصــف فيهــا الطريقــة التــي تتآلــف بهــا أجــزاء الفيلــم .بعــد جلســة المونتــاج المتصــل، ربما 

مــا زلــت بحاجــة إلجــراء بعــص التحســينات علــى الفيديــو. فــي المســتوى األكثــر أهميــة، إن تحســين الفيديــو 

هــو الخطــوة األخيــرة التــي تجــرى علــى النســخة األم الممنتجــة، وتشــمل تشــذيب اإلضــاءة، واللــون، 

والتــوازن لــكل مشــهد، وللطريقــة التــي تتدفــق بهــا المشــاهد. 
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الباب السابع أفكار أخيرة

33- الوصــول  إلــى هنــاك هــذا الفصــل األخيــر هــو رد علــى العديــد مــن الرســائل الــواردة عبــر البريــد 

اإللكترونــي مــن القــراء، الذيــن ســألوا عــن كيفيــة البــدء بعمــل فيلــم وثائقــي، يــا لــه مــن زمــن عظيــم لصناعــة 

األفــالم الوثائقيــة.  

ابــدأ ســواًء بعمليــة الفيلــم الوثائقــي أو بموضــوع الفيلــم الوثائقــي الــذي تريــد أن تصبــح جيــدًا بعملــه، ومــن 

ثــم حافــظ عليــه حتــى تحقــق ذلــك .ابــدأ حيــث  أنــت، وأعمــل مــا بوســعك، واقتــرب مــن النجــاح، مــا األمــر 

الــذي تهتــم أنــت بشــأنه؟ . اذهــب إليــه .وحظــًا ســعيدًا مــع مشــروعك.




