
www.saudifilmfestival.org نشرة يومية لمهرجان أفالم السعودية الدورة / السابعة

العدد 7 / 07 يوليو 2021

0406

0708

14 فليما تتنافس على الجوائز اليوم في 

ختام المهرجان

نشرة يومية لمهرجان أفالم السعودية الدورة السابعة
العدد 7 -  07 يوليو 2021

“طائــر صغيــر”.. هــوس 
التحــّرش باألطفــال!

الذوادي: المهرجان 
يتبعه انفتاح

العتيبــي: الســنن الكونية 
أســاس الكتابة

فوزية: الهوية قبل 
صناعة الفيلم



تابعونا على
قناة المهرجان 24 / 7

 نشرة يومية
 لمهرجان أفالم

 السعودية الدورة
السابعة

www.saudifilmfestival.org
@SA_FilmFestival

المشرف العام
مدير المهرجان

أحمد المال

مدير جمعية الثقافة والفنون بالدمام
يوسف الحربي

هيئة التحرير
عبدالوهاب العريض

فهد بن ثامر
معصومة المقرقش

هداية الدبيس

التصميم الفني للنشرة
أديب صليبا

»السينما والصحراء« والحلم الذي طال

كاتب وروائي 

بدءًا أشكر بعمق الظاهرة الثقافية الجديدة الجديرة باإلشادة والمتابعة، أقصد “مهرجان أفالم 
الســعودية”، الذي يســتحق أن يكون عالميًا وليس عربيًا وحســب، أشــكرهم جميعًا على منحي 
فرصة الحضور والمشــاركة، وفي طليعتهم مؤســس ومدير المهرجان الشــاعر المبدع األستاذ 
أحمــد المــال، الــذي كان حاضــرًا مع الجميــع يتفقــد ويتابع ويطمئــن. أحييهم كثيرًا على حســن 
اســتقبالهم وحســن اهتمامهم بي ضيفًا وزائرًا ومشاركًا في ندوة “عين الصقر”، ثم أحد الذين 
شرفوا بالمشاركة في ندوة التوقيع التي شاركني فيها األستاذ حسن الحجيلي عن كتابه المهم 
“عين اآللة”. كنت أمثل الُكّتاب الذين شــاركوا في مادة كتاب “عين الصقر”، وهذا حســن ظن 
بي أشــكر منظمي إدارة المهرجان عليه. وكانت في الواقع ندوة حقيقية طرحت فيها األســئلة 
وتنوعــت المداخــالت، ولــم تكن مجرد حفــل توقيع كما اعتدنــا في فعاليات ســابقة؛ فالكاتب 
الضيف يحضر طرفًا مشاركًا في النقاش وليس الطرف الرئيس، يجيب عن األسئلة، ويتحدث 
عن موضوعه في الكتاب، ويستمع إلى المداخالت، ويوافق ويختلف، ولم يأت ليوقع الكتاب 
فقط. هذا الشــكل الثري من الحضور لم نألفه في فعاليات ســابقة حسب اطالعي ومتابعتي، 
بــل إن أكبــر تظاهــرة ثقافيــة لدينــا وهــي معــرض الريــاض الدولي للكتــاب لم نألــف فيها هذا 
المستوى من التفاعل الحي بين الكاتب والجمهور. لقد كان التنظيم دقيقًا وفي غاية التهذيب، 
فالزائــر ال يجــد صعوبــة فــي مالحظة القــدر الكبير من االهتمام الــذي تبذلــه إدارة مركز “إثراء” 
لتســهيل الدخــول وفق اإلجــراءات االحترازية المتبعة ومنح الزائر مســاحة وافرة من الحركة في 
الداخل واختيار ما يناسبه من الفعاليات والندوات والعروض السينمائية المصاحبة. إن المظهر 
الحضاري إذا حل وتجلى في أي نشــاط  إنســاني أو فني أو ثقافي فإنه ال يأتي حســب تعريفات 
جامدة وضعت لتسويق المطروح والمتحقق، وإنما يأتي مقرًا للمحتوى باألهلية المستحقة إن 
كان المحتوى يحمل مقومات الشاهد الحضاري، وهذا المهرجان واجهة حضارية للوطن. وهو 
أهم حاضن محلي للمواهب واألفكار والمشــاريع الفنية من الجنســين، ويرصد جوائز ومظاهر 
تكريميــة لــذوي اإلنجــازات الفارقة، وهو أيضًا ملتقى كبير لكافة المهتمين بالســينما والثقافة 
واإلعــالم الثقافــي ســواء فــي أثناء مشــاركاتهم فــي الفعاليات أم فــي اللقــاءات على هامش 
المهرجان. وقد شدني كثيرًا وأسعدني عنوان هذه الدورة وهو “سينما الصحراء” بما يحمل من 
معاٍن ودالالت محلية وثقافية وإنسانية. فالصحراء فضاء واسع ينطوي على تاريخ عميق وثري 
من مواجهة اإلنسان مع الطبيعة والمجهول على نحو ال يبتعد عن الشعر والمجاز في تجليات 
كثيرة، مثل ثنائية الحل والترحال التي ترتبط بخيار أن يكون المرء حرًا مقاربًا للتشوفات واألشواق 
اإلنســانية المتصلــة باألبديــة. يقول الروائــي الليبي إبراهيم الكوني  في أحــد لقاءاته “الصحراء 
هي  رمز الروح،  الصحراء هي قرين الحرية، الصحراء هي قرين ألنبل ما في الوجود اإلنساني” 
. فالصحراء تكمن في جوهرها بذور ما هو ســرمدي وعصي على االختزال والتشــكيل بل حتى 
على التعريف فكل ما هو ملحوظ  ليس هو الشيء نفسه الذي تكيفه تصوراتنا الجامدة، وكل 
ما هو في متناول الفكرة يظل متمنعًا على اإلمساك والمالطفة.  وعندما تراود السينما هذا 
الفضاء الواســع فإن اللقاء ســيكون شــعريًا فاتنًا يمكن أن تنتج عنه فتوحات ســينمائية فارقة. 
وعلى هذا ســتلتحم الفكرة في أساســها بالحلم، والحلم بالجوهري، ما يحيل الممكن إلى نص 
مســتخلص من ثيمة جمالية بصرية يدخل فيها المجاز والشــعر والفلســفة والصورة والحركة، 

وكل هذه العناصر مراودات سينمائية خالصة عسى أن تتحقق قريبًا. 

عواض العصيمي
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حضور كثيف في اليوم األخير من مهرجان أفالم السعودية -  تصوير أحمد الثاني - إثراء

فــي  الســينما  وصنــاع  اإلخــراج  شــباب  مــن  عــدد  أعــرب 
الســعودية عــن ســعادتهم للمشــاركة فــي المهرجــان بأفالمهــم 
خــالل  مؤكديــن  والروائــي،  الوثائقــي  بيــن  تنوعــت  التــي 
الفنــان  يقدمــه  الــذي  المهرجــان”  “اســتوديو  ببرنامــج  لقائهــم 
يحلمــون  التــي  األفــكار  مــن  الكثيــر  لديهــم  أن  الحجــاج  إبراهيــم 
مســتقباًل. الماديــة  الميزانيــة  توفــرت  حــال  فــي  بتنفيذهــا 

الصعوبات
تحــدث فــي البدايــة المخــرج عبدالمجيــد الحربــي مخــرج فيلــم “حكاية 
روشــان” وأكــد أن الفيلــم وثائقــي يوثــق لجــزء مــن تــراث الســعودية 
ــي  ــات الت ــرز الصعوب ــى أن مــن أب ــن األذهــان، مشــيرًا إل ــب ع الغائ
واجهتــه خــالل تصويــر الفيلــم أن الشــخصية الرئيســة فــي الفيلــم 
مــا اضطــره كمخــرج إللغــاء  الســن، وهــو  فــي  كبيــرًا  رجــاًل  كان 
أمــور كثيــرة فــي العمــل حتــى ال يرهقــه كثيــرًا خــالل التصويــر.
أمــا محمــد هــالل مخــرج فيلــم “واحــد طــش” فقــال إن الفيلــم مــن 
نوعيــة األفــالم النفســية التــي قــد يصنفهــا البعــض علــى أنهــا مــن 
أفــالم الرعــب، مشــيرًا إلــى أن مــن الصعوبــات التــي واجهتــه أن 
العمــل فيــه غمــوض، ولهــذا كان التصويــر يتــم فــي مــكان منعــزل 
للغاية وكان طاقم التصوير يسمع في كل يوم أصوات نباح كالب 
دون أن يــروا كالبــًا، وهــو مــا أثــار خوفهــم بشــدة، ونظــرًا ألصــوات 
الــكالب التــي تداخلــت مــع حــوار الفيلــم اضطــروا فــي النهايــة إلــى 
تصويــره كفيلــم صامــت وتــم تركيــب الحــوار فــي مرحلــة المونتــاج.

مــن جانبــه قــال عبدالعزيــز عثمان ُمخرج فيلم “بذور النور” إن الفيلم 
مــن نوعيــة “األنيميشــن”، لكنــه موجــه للكبار وليــس للصغار كعادة 
أفــالم “األنيميشــن”، مضيفــًا أن الوقــت كان أكبــر الصعوبــات التي 
واجهتهــم خــالل العمــل؛ ألن صناعــة “األنيميشــن” صعبــة وتحتــاج 
وقتــًا طويــاًل، واضطــروا فــي النهايــة للعمــل علــى اإلســراع فــي 
التصوير لالنتهاء من الفيلم بأي ثمن حتى لو على حســاب الجودة.

التفاصيل
وقــال عبدالمجيــد الحربــي عــن ســبب عــدم صناعــة فيلــم طويــل إن 
الميزانيــة كانــت أحــد العوائــق التي أدت لالكتفــاء بفيلم قصير، رغم 
أهميــة الموضــوع كونــه يتحــدث عــن جــزء مــن التــراث الســعودي، 
ــن  ــل ع ــم طوي ــد يقــوم فــي المســتقبل بعمــل فيل ــه ق ــًا أن مضيف
نفــس الفكــرة، خاصــة أنــه هــو شــخصيًا لــم يعــرف الروشــان، لكــن 
عندمــا ســمع عنهــا قــام بالبحــث حتــى وصــل إلــى أحدهــم وذهــب 
إليــه وجلــس معــه، وبــدأ فــي صناعــة الفيلــم خاصــة أنــه اكتشــف أن 
الكثيريــن ال يعلمــون شــيئًا عــن هذا التراث، وهــو دور صناع األفالم 
ــرى أن الســعودية  ــه ي ــى أن ــراث مشــيرًا إل ــة لحفــظ هــذا الت الوثائقي
مليئــة باألماكــن التراثيــة التــي تســتحق عمــل أفــالم وثائقيــة عنهــا.

أمــا محمــد هــالل فتحــدث عــن ســبب وجــود لعنــة فــي القصــة 
قائــاًل إنــه دمــج بيــن حالــة الشــخصية النفســية والســحر؛ كــي يقــول 
للمشــاهد إن الفيلــم ليــس فيلــم رعــب، ولكنــه فيلــم نفســي؛ 
فالقصــة عبــارة عــن قيــام البطلــة بفتــح صنــدوق فــي مــكان مهجــور 
عــام. بشــكل  مشــوق  الفيلــم  أن  إلــى  مشــيرًا  اللعنــة،  لتحــدث 
وأضــاف أنــه اســتخدم النمــوذج األوروبــي فــي العمــل حتــى يتميــز 

بالرؤيــة اإلخراجيــة الهوليوديــة، لكــن بشــكل عــام طبيعــة العمــل 
خليجيــة بالكامــل، لكــن الرؤية اإلخراجيــة مختلفة، مضيفًا أنه يتمنى 
ــة مســتقباًل،  ــة التقني ــة عالي ــى خــدع بصري ــوي عل ــم يحت ــذ فيل تنفي
خاصــة أن تلــك النوعيــة مــن األفــالم غيــر موجــودة فــي الســعودية.

أفالم موجهة لألطفال
أمــا عبدالعزيــز عثمــان فقــال عــن فيلــم “بــذور النــور” إن معظــم 
فيلــم  صناعــة  فقــرر  لألطفــال،  موجهــة  األنيميشــن  أفــالم 
أنيمشــين للكبــار بهــدف إيصــال رســالة لــكل العالــم؛ لهــذا تــم 
العالــم، موضحــًا  حــول  أماكــن مختلفــة  مــن  اختيــار شــخصيات 
أنــه اختــار أن يكــون الفيلــم صامتــًا منعــًا لتحديــد هويــة األبطــال 
وحصرهــم فــي قوميــة معينــة أو جنســية بعينهــا، مضيفــًا أنــه 
يتمنــى مســتقباًل صناعــة فيلــم أنيميشــن طويــل يصــل برســالة 
إنســانية لــكل العالــم، والفتــًا إلــى أن طموحــه هــو إنتــاج أفــالم 
ســواء. حــد  علــى  والصغــار  للكبــار  موجهــة  طويلــة  أنيميشــن 
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العتيبي:
استوقفني في المهرجان “حد الطار” و”بيضة تمردت”

موسيقيون: الموسيقى تحدد هوية الفيلم السينمائي

قــال المخــرج والكاتــب المســرحي رجــا العتيبــي عضــو لجنــة تحكيــم 
الســيناريو فــي “مهرجــان أفــالم الســعودية” إنــه اســتمتع بالعديــد مــن 
األفــالم التــي ُعرضــت فــي “مهرجــان أفــالم الســعودية” فــي نســخته 

الســابعة.
وأكــد العتيبــي، خــالل لقائــه فــي برنامــج “اســتوديو المهرجــان” الــذي 
يقدمــه الفنــان إبراهيــم الحجــاج، أن المهرجــان جــاء متميــزًا للغايــة، 
خاصــة فــي مجــال اإلخــراج والتمثيــل والصــورة البصريــة، لكــن األمــر 
داخــل  وجودهــا  المفتــرض  القواعــد  غيــاب  هــو  اســتوقفه  الــذي 
الســيناريوهات الخاصــة باألفــالم، مشــيرًا إلــى أن نصــوص بعــض 
األفــالم المعروضــة فــي المهرجــان تحتــاج إلــى إعــادة نظر مــن صناعها؛ 
ألن النــص أساســي فــي أي عمــل درامــي، وإال فســيختفي العمــل وال 
يؤثــر فــي الجمهــور، وســيخرج الُمشــاهد وكأنــه لــم يــَر شــيئًا؛ فالمؤلــف 
يجــب أن يكتــب الســيناريو بلغــة تصويريــة وكأنــه يتخيــل المشــهد وهــو 

يكتبــه.
وأضــاف المخــرج رجــا العتيبــي: شــاهدت الكثيــر مــن النصــوص التــي 
تحتــوي علــى مشــكالت كثيــرة، لعــل أبرزهــا أن معظــم  كتابهــا مــن 
الشــباب الذيــن كســروا القواعــد قبــل أن يعرفوهــا؛ فالطبيعــي أنــك 
عندمــا تتصــدى لكتابــة نــص ســينمائي أن تعــرف القواعــد أواًل ثــم 
تتمــرد عليهــا، لكــن مــا حــدث هــو العكــس علــى الرغــم مــن أهميــة 
القواعــد فــي الوصــول لذهــن وقلــب المتفــرج، فالبــد أن يبــدع الكاتــب 
فــي افتتاحيــة الســيناريو حتــى يســتوعبه الُمشــاهد أو المتلقــي؛ فكثيــر 
مــن المتفرجيــن لــن يفهمــوا العــرض إذا غابــت القواعــد األساســية 

للســيناريو.

وضــرب العتيبــي أمثلــة لذلــك قائاًل: في كثير من العروض الســينمائية 
التــي شــاهدتها كانــت االفتتاحيــة الخاصــة بالفيلــم مهشــمة جــدًا وغيــر 
واضحــة وتصيــب المشــاهد باإلربــاك، وهكــذا حــدث فقــدان للعالقــة 
بيــن الُمشــاهد والفيلــم، الفتــًا إلــى أن تلــك العالقــة يتــم بناؤهــا مــن 
خــالل االفتتاحيــة، فــإذا غابــت نصبــح كأننــا أمــام كتــاب ليــس بــه تمهيد 
أو افتتاحيــة أو مقدمــة، وبالتالــي يصبــح الكتــاب غيــر ممنهــج ولــن 
يفهمــه القــارئ، وهــو مــا يشــبه تمامــًا غيــاب االفتتاحيــة فــي الفيلــم.

السنن الكونية
وأوضــح العتيبــي أن قواعــد الكتابــة قائمــة علــى الســنن الكونيــة؛ فــإذا 
اختفــت الســنن الكونيــة اختــل الســيناريو؛ حيــث إن كل شــيء فــي هــذه 
الحيــاة لــه مقدمــة، والســنن الكونيــة تؤكــد أنــه البــد مــن وجــود صــراع 
فــي الفيلــم، وإال فلــن يفهمــه أحــد ولــن يشــاهده أحــد، فحتــى مبــاراة 

كــرة القــدم لــن يراهــا أحــد إال إذا كان فيهــا صــراع.
وعــن مــزاج الُمشــاهد قــال العتيبــي: ُيفتــرض أن يخــرج المشــاهد مــن 
قاعــة الســينما وقــد حــدث لــه تغيــر فــي المــزاج، فالمفتــرض أن يســمو 
الفيلــم باإلنســان، فــإذا خــرج الُمشــاهد مــن الفيلــم دون تغييــر فهــذا 

يعنــي أن الفيلــم ســيئ وال يســتحق المشــاهدة.
قصص األفالم

وبســؤاله عــن قصــص األفــالم هــذا العــام أجــاب قائــاًل: القصــص 
جميلــة جــدًا فــي نســخة المهرجــان هــذا العــام، واإلخــراج أجمــل، ومــن 
األفــالم التــي اســتوقفتني بشــدة فيلــم “حــد الطــار” وفيلــم “بيضــة 
ــر  تمــردت”، فهمــا مــن األفــالم الجيــدة التــي تســتحق المشــاهدة أكث
مــن مــرة، وتحديــدًا فيلــم “بيضــة تمــردت”، فهــو متميــز للغاية، وشــهد 

تمــرد المؤلــف والمخــرج بشــكل رائــع.

أكــد عــدد مــن صناع الموســيقى التصويرية في األفالم الســينمائية أن 
الموســيقى تلعــب دورًا مهمــًا للغايــة فــي تحديــد هويــة الفيلــم والدمج 
بين أذن المشــاهد وعينه وحواســه خالل مشــاهدة العمل الســينمائي.
جــاء ذلــك فــي الحلقــة الثالثــة مــن برنامــج “مقهــى األفــالم” الــذي 
ــاة المهرجــان علــى موقــع يوتيــوب، ويعــده ويقدمــه المخــرج  ــه قن تبث
“اللغــة  عنــوان  تحــت  فــي حلقــة  اســتضاف  الــذي  محمــد ســلمان 
البحرينــي  الموســيقي  والمؤلــف  الناقــد  مــن  كاًل  الموســيقية” 
الرشــيدات. غيــا  البيانــو  وعازفــة  والموســيقية  حــداد،  محمــد 

التجربة األولى
كانــت البدايــة عــن التجربــة األولــى لضيفــي البرنامــج فــي صناعــة 
ــى  ــة األول ــة؛ حيــث قــال حــداد: كانــت التجرب موســيقى األعمــال الفني
أدرس  وكنــت  وثائقــي،  لفيلــم  كانــت  ألنهــا  لــي؛  بالنســبة  صعبــة 
ــكار األلحــان  ــاج العمــل صعــب ألن ابت فــي القاهــرة، وكان ضغــط إنت
فــي البدايــة صعــب، باإلضافــة إلــى عــدم وجــود خبــرة فــي دخــول 
االســتوديو والتســجيل، فلهــذا كانــت التجربــة مخيفــة بالنســبة لــي.
النــص؛  كتابــة  مــن  بــدءًا  الموســيقى  وضــع  أفّضــل  أنــا  وأضــاف: 
الخاصــة  الموســيقى  وتعديــل  شــطب  فــي  يســاعدني  هــذا  ألن 
بالفيلــم، وأنــا شــخصيًا تجربتــي فــي األفــالم القصيــرة أكثــر، ولهــذا 
الفيلــم،  تصويــر  بعــد  النهائيــة  المرحلــة  فــي  أعمــل  دومــًا  كنــت 
كموســيقي. علــّي  كبيــرًا  الضغــط  األســف  مــع  يكــون  ووقتهــا 
ــد  ــاًل؛ فق ــة فع ــة جميل ــت تجرب ــا الرشــيدات: كان ــت غي ــا قال مــن جانبه
كنــت عازفــة بيانــو منــذ الصغــر، لكــن فــي  2011كنــت فــي الهيئــة 
الملكيــة لألفــالم، وكان المخــرج أحمــد ســوارا يخــرج فيلمــًا قصيــرًا 
وصامتــًا، وكانــت أول تجربــة موســيقية لــي، وكان الوقــت ضيقــًا، 
متميــزة. تجربــة  فكانــت  أيــام  أربعــة  فــي  الموســيقى  وأنهيــت 
أكــون  أن  وأفّضــل  خصوصيــة،  فيلــم  لــكل  أن  وأضافــت 
مســاحة  يعطينــي  هــذا  ألن  االســكريبت؛  أول  مــن  موجــودة 

للفيلــم. المخــرج  برؤيتــه  وأتعــرف  بالقصــة  فأتشــبع  إبداعيــة، 

الخطوة األولى
وعــن الخطــوة األولــى للتأليــف الموســيقي أضــاف حــداد: أبــدأ بالطبــع 
بالحــوار مــع المخــرج حتــى يتقبــل رؤيتــي، فرغــم أن الكلمــة األخيــرة 
لموسيقى الفيلم للمخرج، إال أن المؤلف الموسيقي يقول رأيه، لكن 
البد أن يتم االتفاق في الرؤي بين المؤلف الموسيقي والمخرج، فأنا 
شــخصيًا ال أحــب أن تطغــى الموســيقى علــى الفيلــم حتــى لو كان ذلك 
يعنــي أن الموســيقى الخاصــة بــي موجــودة طــول الوقــت فــي الفيلــم.
اعتقــادي  فــي  حــداد:  فيقــول  الموســيقية  اآللــة  اختيــار  عــن  أمــا 
كان  فــإذا  الفيلــم،  تتجــاوز هويــة  قــد  اآلالت  بعــض  أن  الشــخصي 
الفيلــم خليجيــًا ووضعــت وتريــات وهــي آالت غربيــة فــال يعنــي أن 
هويــة الفيلــم غربيــة؛ ففــي النهايــة تبقــى نوعيــة الموســيقى هــي 
ــي اشــتغلت عليهــا  ــم، ففــي أحــد األفــالم الت ــة الفيل ــي تحــدد هوي الت
ــج، فعملــت مزجــًا ينبعاويــًا  ــة راقصــة شــرقية مــن الخلي ــت البطل كان
شــبيهًا باإليقــاع البلــدي لكنــه شــبيه بهويــة موســيقى الجزيــرة العربيــة.
هويــة  تناســب  يهمنــي  شــخصيًا  أنــا  فقالــت:  الرشــيدات  غيــا  أمــا 
المالبــس مطابقــة  تكــون هويــة  الفيلــم، مثلمــا  اآللــة مــع هويــة 
الموســيقى  تخــدم  أن  يجــب  عــام  بشــكل  لكــن  الفيلــم،  لهويــة 
مجتمعاتنــا  عــن  الموســيقى  تعبــر  حتــى  الفيلــم  وهويــة  القصــة 
بالفعــل، خاصــة أن تاريخنــا غنــي باإليقاعــات واآلالت الموســيقية.

وحــول وقــت ظهــور الموســيقى فــي العمــل الفنــي قالــت الرشــيدات: 
أنــا شــخصيًا أحــب الصمــت بشــكل عــام، فالصمــت مهــم حتــى نعطــي 
ذلــك  تكــون فــي  يفكــر؛ ألن حواســه كلهــا  كــي  للمشــاهد  فرصــة 
المشــهد؛ فالصمــت هــو الــذي يبلــور موســيقانا، وقــد الحظــت مؤخــرًا 
أن المخرجيــن الشــباب اتجهــوا نحــو اســتخدام تيــار البســاطة، وهــو 
يخــدم بشــدة الموســيقيين؛ ألن هــذا يســاعد فــي اســتيعاب النــاس 

للفيلــم؛ فالمبالغــة فــي الموســيقى داخــل الفيلــم قــد تقضــي عليــه.
تــؤدي  الموســيقى  فــي  المبالغــة  أن  حــداد  أكــد  جانبــه  مــن 
طبعــًا. مرفــوض  أمــر  وهــو  كليــب،  فيديــو  إلــى  الفيلــم  لتحويــل 

ــد البــدء فــي تأليــف موســيقى الفيلــم تقــول  ــه عن وعــن أول مــا تفعل
الرشــيدات: أجلــس مــع المخــرج، ثــم نضــع أســلوب الموســيقى، ثــم 
نضــع الفكــرة األولــى ونبــدأ فــي التحســين عليهــا حتــى نصل إلــى مرحلة 
كتابــة النوتــة الموســيقية، ونبــدأ فــي عمــل بروفــات مــع الموســيقيين، 
ثــم نصــل لمرحلــة تســجيل موســيقى الفيلــم، وبعــد التســجيل بــاآلالت 
المكســاج. لمرحلــة  نصــل  وبعدهــا  التعديــل،  الصعــب  مــن  يكــون 
أمــا حــداد فيقــول: أحيانــًا نقــوم بتنفيــذ الفيلــم بالكامــل ديجيتــال، 
يســتهويني  عــام  بشــكل  لكــن  اليــف،  موســيقى  فيــه  توجــد  وال 
فاألصــوات  آلتيــن؛  أو  واحــدة  بآلــة  الموســيقى  أكثــر  أقــدم  أن 
فــي  المشــهد  فحميميــة  الصــورة،  لمزاحمــة  تــؤدي  قــد  الكثيــرة 
صناعــة  مراحــل  فــإن  وبالطبــع  واحــدة،  آلــة  تحتــاج  األحيــان  أكثــر 
ــا الرشــيدات. ــه غي ــذي قالت ــب ال ــم تمــر بنفــس الترتي موســيقى الفيل

موسيقى مباشرة
وردًا على ســؤال هل وجود موســيقى مباشــرة تصلح للعمل الفني أم 
ال؟ أجــاب حــداد: الموســيقى أكثــر فــن رمــزي وقابــل للتأويــل وتجريــدي 
وال مباشــرة فيــه؛ فاللوحــة التجريديــة فيهــا لــون يفضــح القصيــدة، 
لكــن النغمــات فمــن الممكــن تأويلهــا أكثــر مــن مليــون تأويــل، وكلهــا 
تأويــالت صحيحــة؛ فالتأويــل المباشــر للموســيقى غير موجــود، فهناك 
موســيقى يعتبرهــا أحدنــا طفوليــة، فــي حيــن يعتبرهــا آخــر رومانســية، 
المائــة. فــي  مائــة  تكــذب وصادقــة  ال  لكنهــا  رمزيــة  فالموســيقى 
ــا  ــة، وكل شــخص يفهمه ــا: الموســيقى تجريدي ــت غي ــا قال مــن جانبه
بطريقته، ولها عالقة بتهيئة الُمشــاهد أو المســتمع بكيفية مشــاهدة 
والموســيقيين. المخرجيــن  لــدى  معــروف  تكنيــك  وهــو  الفيلــم، 

أداء الممثل 
أمــا عــن دور الموســيقى فــي تحســين أداء الممثــل علــى الشاشــة، 
قــال حــداد: فيللينــي فــي بعــض أفالمــه كان يأتــي بعامــل الكمــان 
الممثــل،  يتأثــر  حتــى  يعــزف  أن  منــه  ويطلــب  اللوكيشــين،  فــي 
وهــذه خصوصيــة قــد تكــون فــي حالــة معينــة يريدهــا مخــرج مثــل 
الممثــل،  أداء  ترمــم  الموســيقى  فــإن  عــام  لكــن بشــكل  فيللينــي، 
ــا شــخصيًا  ــن أن ــان، لك ــي بعــض األحي ــرج ف ــه المخ ــوم ب ــا يق وهــذا م
أن  فالبــد  الممثــل،  أداء  ترمــم  ال  فالموســيقى  ذلــك؛  أؤيــد  ال 
قويــة. تكــون  أن  يجــب  أيضــًا  والموســيقى  قويــًا،  الممثــل  يكــون 
يكــون  أحيانــا  نظــري  وجهــة  مــن  فقالــت:  الرشــيدات  غيــا  أمــا 
وقــد  الَمشــاهد،  بعــض  تحســين  فــي  دور  الموســيقي  للمؤلــف 
لكــن  للغايــة،  جيــد  الفيلــم  وكان  قصيــر،  فيلــم  مخــرج  جاءنــي 
لهــذا  المخــرج؛  يريــد  آخــر مشــهد كمــا  تمثيــل  فــي  الممثــل  فشــل 
المشــهد. لخدمــة  الرؤيــة  تحســين  فــي  كموســيقية  دوري  كان 

أمــا عــن وجــود أفــالم صامتــة أو حــوارات قليلــة مثــل “ســيدة البحــر” 
أكــد العتيبــي أن هــذا يخــص المخــرج، فهــو مــن حقــه أن يصنــع فيلمــًا 
يتكلــم بالصــورة البصريــة علــى ســبيل المثــال، وهــذا أمــر مقبــول؛ 

ــة أو منهــج جعــل العمــل ال يحتــوى علــى حــوار. ــه رؤي فالمخــرج لدي

مهنة أخرى
وبســؤاله عــن الوظيفــة التــي كان يتمنــى العمــل فيهــا لــو لــم يكــن 
مخرجــًا مســرحيًا أو كاتبــًا، قــال رجــا العتيبــي إنــه كان يتمنــى أن يكــون 

ــرة قــدم. فيلســوفًا أو العــب ك
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مذكرة تفاهم بين المهرجان وهيئة الملكية الفكرية

األسطا: األفالم الروائية
إضافة  للسينما السعودية

أفــالم  “مهرجــان  وّقــع  اإلنتــاج”  “ســوق  برنامــج  مظلــة  تحــت 
والهيئــة  المهرجــان،  مديــر  المــال  أحمــد  فــي  ممثــاًل  الســعودية” 
الهنــوف  الدكتــورة  فــي  ممثلــة  الفكريــة  للملكيــة  الســعودية 
الهيئــة  فــي  المؤلــف  حــق  إلدارة  التنفيــذي  المديــر  الدباســي 
لتطويــر  تهــدف  تفاهــم  مذكــرة  الفكريــة،  للملكيــة  الســعودية 
األفــالم. بصناعــة  المتعلقــة  الفكريــة  الملكيــة  حقــوق  قوانيــن 
وتهــدف المذكــرة أيضــًا إلــى االســتفادة من الخبــرة المتراكمة والتجارب 
التــي اكتســبها المهرجــان عبــر الســنوات والعالقــات االســتراتيجية التــي 
بيــن صنــاع األفــالم داخــل المملكــة وخارجهــا؛  يمتلكهــا المهرجــان 
الفكريــة بشــكل يســهم فــي  الملكيــة  لتطويــر قوانيــن وتشــريعات 
ــة  ــًا فــي حماي ــن الموجــودة محلي ــاع األفــالم بالقواني كســب ثقــة صن
ــة الفكــرة وحتــى  ــذ بداي كافــة المراحــل المتعلقــة بصناعــة األفــالم من
االنتهــاء مــن الُمنَتــج النهائــي وتوزيعــه داخــل المملكــة أو خارجهــا.

وتأتــي مذكــرة التفاهــم فــي نهايــة المهرجــان لتكــون بمثابة اســتراتيجية 

فهــد  الســينمائي  والناقــد  والمخــرج  السيناريســت  قــال 
كل  لنــا  يقــدم  الســعودية”  أفــالم  “مهرجــان  إن  األســطا 
لهــذا  والممثليــن؛  المخرجيــن  مــن  جديــدة  مجموعــة  عــام 
جــددًا  صناعــًا  لنــا  ُيخــرج  كــي  المهرجــان  يســتمر  أن  يجــب 
للســينما الســعودية، ويأمــل أن تكــون هنــاك قفــزة نوعيــة 
المقبلــة. دوراتــه  فــي  المهرجــان  داخــل  المشــاركات  فــي 

طويلــة  أفــالم  هنــاك  “ســعفة”:  لـــ  حديثــه  فــي  وأضــاف 
للنقــد  خضعــت  وبالتالــي  أخــرى،  فعاليــات  فــي  شــاركت 
لكنهــا  فيهــا،  والنقــاد  الجمهــور  آلراء  صناعهــا  واســتمع 
للســينما  ومتميــزة  قويــة  إضافــة  تمثــل  عــام  بشــكل 
رؤى  تقديــم  وتســتهدف  قويــة  أفــالم  وكلهــا  الســعودية، 
تجــاري  بشــكل  أفالمــًا موجهــة  ليســت  وهــي  فنيــة،  أكثــر 
وهــي  فنيــًا،  ممتــازة  أفــالم  باختصــار  فهــي  شــعبوي،  أو 
أفــالم “حــد الطــار – ســيدة البحــر – أربعــون عامــًا وليلــة”.

متفاوتــة  فهــي  القصيــرة  لألفــالم  بالنســبة  أمــا  وتابــع: 
فــي المســتوى الفنــي، لكنــي أعتقــد أنهــا لــم تنجــح فــي 
لكــن  ســبقتها،  التــي  القصيــرة  األفــالم  مســتوى  تجــاوز 
باإلجمــال هنــاك أشــياء جيــدة، وحتــى اآلن أنــا أرى أن عــدد 
المهرجــان  فــي  شــاركت  التــي  القصيــرة  الروائيــة  األفــالم 
يتجــاوز  لــم  حيــث  التطلعــات؛  مــن  وأقــل  للغايــة  قليلــة 
أفــالم وثائقيــة  إلــى ثالثــة  أفــالم، إضافــة  عددهــا ثمانيــة 
قصيــرة. بالطبــع توجــد أفــالم جيــدة بيــن األفــالم القصيــرة، 
مســتواها  فــإن  الوثائقيــة  األفــالم  مســتوى  علــى  ولكــن 
أقــل مــن األفــالم التــي شــاركت فــي الــدورة الســابقة مــن 
كان  كورونــا  جائحــة  أن  أعتقــد  شــخصيًا  وأنــا  المهرجــان، 
لهــا تأثيــر ســلبي علــى صنــاع هــذه األفــالم، خاصــة أن كل 
ــن. ــاع المشــاركين بتلــك األفــالم ليســوا مــن المحترفي الصن

اســتدامة لضمــان اســتمرار جهــود ترســيخ حقــوق الملكيــة الفكريــة 
خــارج أيــام المهرجــان أيضــًا، ويســتمر تبــادل الخبــرات فيمــا بينهمــا.

وســعى المهرجــان فــي دورتــه الســابعة، إلــى ترســيخ أهميــة وجــود 
أرضيــة صلبــة وراســخة وواضحــة لقوانيــن الملكيــة الفكريــة تســهم 
كثيــرًا فــي النهــوض بالصناعــة محليــًا وتجربــة االســتثمار مــن خــارج 
الســعودية؛ ألن المنتجيــن العالمييــن ســيكونون علــى ثقــة بوجــود 
ــة األفــالم  ــة؛ فصناع ــن تحمــي اســتثماراتهم فــي هــذه الصناع قواني
عمليــة إبداعيــة، وكافــة األفــالم هــي عبــارة عن مجموعة مــن الملكيات 
الصــوت  أو  الفيديــو  أو  النصــوص  أو  الرســومات  ســواء  الفكريــة 
بالصناعــة  تنهــض  الحقــوق  هــذه  حمايــة  أن  كمــا  الموســيقى،  أو 
يعــرف حينهــا حقوقــه وواجباتــه. بشــكل واضــح؛ ألن كل شــخص 

ــة ببرنامــج “ســوق  ــة الفكري ــة حقــوق الملكي مــن جانبهــا شــاركت هيئ

العــام، مــن خــالل حضورهــا كافــة جلســات “ســوق  اإلنتــاج” هــذا 

اإلنتــاج”؛ حيــث ناقــش صنــاع األفــالم أفكارهــم مــع جهــات اإلنتــاج، 
وهــي الجلســات التــي كانــت بمثابــة توســيع مــدارك الهيئــة بالمشــهد 
األفــكار  تقديــم  علــى  اطلعــت  حيــث  الســعودية؛  فــي  الســينمائي 
ونوعيــة األســئلة التــي تطرحهــا جهــات اإلنتــاج علــى المخرجيــن، ســواء 
كانــت متعلقــة بالفكــرة أو بالميزانيــة أو جــدول اإلنتــاج أو غيرهــا، وهــو 
ــى أن تفهــم الشــكل  ــة عل ــة الفكري ــة حقــوق الملكي مــا سيســاعد هيئ
المحلــي بشــكل أفضــل وتضع آليــات مخصصة لحماية هــذه الصناعة.
فــي المقابــل قدمــت الهيئــة حوالــي “48” استشــارة مجانيــة فيمــا 
لصنــاع  وأيضــًا  اإلنتــاج  لجهــات  الفكريــة  الملكيــة  بحقــوق  يتعلــق 
األفــالم، وقامــت الهيئــة أيضــًا بتقديــم ورشــتي عمــل؛ حيث اســتمعت 
وتجاربهــم  األفــالم  اإلنتــاج وصنــاع  تواجــه جهــات  التــي  للتحديــات 
ــد  ــة فــي ســوق العمــل، وتحدي ــة الفكري ــق بحقــوق الملكي فيمــا يتعل

األشــياء التــي اســتطاعوا أن ينجحــوا فيهــا واألشــياء التــي فشــلوا فيهــا.

المال والدباسي يوقعان مذكرة التفاهم يوم أمس

المخرج السينمائي عبدالله المحيسن يشارك في تسليم جائزة أفضل فيلم أول تحمل اسمه - تصوير زكريا الهالل
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الذوادي في “ماستر كالس” المهرجان:
ال مستقبل وظيفي في دراسة السينما

..السعودية ستقود دول الخليج لعالم السينما

الشــباب  للمخرجيــن  نصحيــة  الــذوادي  بســام  المخــرج  قــدم 
بضــرورة تقديــم العمــل أواًل وأخيــرًا علــى إرضــاء فنــان أو نجــم مــا.

وقال الذوادي مساء أمس في الـ “ماستر كالس”: ال تجاملوا أبدًا 
على حساب أعمالكم وإبداعكم إلرضاء ممثل أو نجم ما تربطكم 
بــه عالقــة صداقــة أو إعجــاب، قولوا له بــكل صراحة ووضوح إنك 
ال تنفــع لهــذا الــدور إطالقــًا، وهذا ما تعلمته من أســاتذتي الكبار. 

ال تصرخ 
بــروح  المخــرج  يتحلــى  أن  ضــرورة  علــى  الــذوادي  وشــدد 
لغــة  عــن  بعيــدًا  التصويــر،  موقــع  فــي  جــدًا  هادئــة 
التوتــر،  مــن  والمزيــد  الزائــدة،  والعصبيــة  “الصــراخ” 
العمــل. فريــق  فــي  الهــدوء  يبعــث  أن  المخــرج  علــى  بــل 

الماديــة  القيمــة  عليــه  دخلــت  إذا  فنــي  أي عمــل  أن  وأوضــح 
يرتفــع  أن  يجــب  الفنــان  أن  إلــى  الفًتــا  ذريعــًا،  فشــاًل  فشــل 
الماديــة.  قيمتــه  ترتفــع  أن  قبــل  والفنــي  اإلبداعــي  مســتواه 

سينما المؤلف
للســينما  يذهبــون  كانــوا  المصرييــن  أن  إلــى  الــذوادي  ولفــت 
يوســف  كأمثــال  البطــل؛  اســم  ال  المؤلــف  المصريــة الســم 
كان  كمــا  محفــوظ،  نجيــب  و  إدريــس،  ويوســف  الســباعي، 
إلــى  يذهــب  كان  حيــث  أيضــا؛  الفرنســي  الجمهــور  يفعــل 
الخليــج  وفــي  معينيــن،  مخرجيــن  أعمــال  لمشــاهدة  الســينما 
والكاتــب،  المخــرج  عــن  يبحثــون  كذلــك  كانــوا  أيضــًا  العربــي 
المخرجــون  بــدأ  الفضائيــات،  وظهــور    96 عــام   وحتــى 

بسام الذوادي أثناء تقديمه الماستر كالس-أحمد الثاني - إثراء

والبطــل.  النجــم  عــن  البحــث  لصالــح  متابعيهــم،  يخســرون 
أخطاء “الركور”

وعــن أخطــاء “الركــور” فــي األعمــال الفنيــة، أوضــح الــذوادي 
لــم  إذا  خاصــة  إعادتهــا،  أبــدًا  يمكــن  ال  األخطــاء  هــذه  أن 
يكــن المخــرج هــو منتــج هــذا العمــل؛ ألن مــن ضمــن عقــد 
انتهــاء  بعــد  إعــادة  أي  علــى  ماليــة  مبالــغ  دفــع  يتــم  الممثــل 

يتــرك  أن  إمــا  خياريــن:  بيــن  المخــرج  فيقــع  الفنــي،  العمــل 
جــدًا. الكثيــر  ســيكلفه  وهــذا  يصلحــه  أو  هــو،  كمــا  الخطــأ 

دراسة السينما 
وختــم الــذوادي حديثــه قائــاًل: ال أريــد أن يــدرس أحــد أو يــورط 
نفســه بالســينما؛ ألنهــا بــدون مســتقبل وظيفــي علــى اإلطــالق.

أّنــه  الــذاودي  بســام  البحرينــي  الســينمائي  المخــرج  أوضــح 
ســيقدم فــي الورشــة التدريبــة فكــرة “ماســتر كالس”، وهــي: 
مــع  والتعامــل  النــص،  بنــاء  وكيفيــة  نفهمهــا،  كمــا  الســينما 
مــن  الفيلــم  تنفيــذ  ومراحــل  النفــس،  وعلــم  الشــخصيات، 
النهائيــة. النســخة  ظهــور  حتــى  الفكــرة،  عــن  البحــث  بدايــة 

بنســخته  الســعودية  األفــالم  مهرجــان  فــي  رأيــه  وعــن 
المحليــة  المهرجانــات  مــن  إّنــه  “ســعفة”  لـــ  قــال  الســابعة، 
وذلــك  الســعوديين؛  الســينما  لُصّنــاع  بالنســبة  جــدًا  المهمــة 
لهــم  وتشــجيعه  الشــابة،  والمواهــب  األفــالم،  علــى  لتركيــزه 
األفضــل. لتحقيــق  الســينما؛  عناصــر  كل  فــي  لالشــتراك 

مهرجان مختلف
عــن  مختلــف  الســعودية  األفــالم  مهرجــان  أن  إلــى  ولفــت 
البلــد،  تــراث  علــى  بالتركيــز  تهتــم  التــي  المهرجانــات  باقــي 
وكذلــك  والخليجيــة،  العربيــة  الــدول  علــى  أيضــًا  يركــز  فنجــده 
بعــض الــدول األجنبيــة المشــاركة فــي المهرجــان، مضيفــًا أن 
“مهرجــان أفــالم الســعودية” يتبعــه انفتــاح جديــد مهــم جــدًا.

مواهب الداخل
مواهــب  علــى  تركــز  الفنيــة  المهرجانــات  أن  الــذوادي  ورأى 
الداخــل، وتعتمــد علــى أنهــا ســتقدم أفضــل مــا لديهــا، لتنافــس 
أنــه مــن  إلــى  الســينمات األخــرى مــن خــالل محليتهــا، الفتــًا 
المهــم تجــاوز هــذه المرحلــة بإشــراك دول أخــرى فــي المهرجــان.

 وتمنــى أن يســتمر “مهرجــان األفــالم الســعودية” بهــذه الطريقــة 
حتــى يثبــت ُصنــاع الســينما الســعوديين أنهم قــادرون على تقديم 
ســينما تحاكــي الســينمات القديمــة فــي العالــم بشــكٍل عــام.

مستقبل السينما
وأشــار إلــى أنــه فــي الســابق قــد توقــع أنــه بــدون الســعودية 
فليــس هنــاك مســتقبل للســينما في دول الخليــج العربي؛ وذلك 
لخلوهــا فــي الماضــي مــن هــذا الفــن الجميــل، باإلضافــة إلــى أن 
صــاالت الســينما الموجــودة فــي دول الخليــج العربــي قليلــة جــدًا.

ماذا تعني الصناعة؟
وذكــر أنــه توجــد حقــًا أفــالم ســينمائية؛ لكــن ال توجــد صناعــة 
لهــذه األفــالم فــي دول الخليــج العربــي، موضحــًا أن الصناعــة 
الحقيقيــة هــي التــي تعتمــد علــى معامــل، وشــركات، وبنيــة 
تحتيــة، وقاعــدة كبيــرة جــدًا مــن المخرجيــن والمصوريــن الفاعليــن 
فــي مجتمعهــم الذيــن لهــم أدوارهــم ومؤسســاتهم الخاصــة، 
ومــع األســف الشــديد فــإن دول الخليــج العربــي ال تمتلــك ذلــك.

قيادة السينما 
اليــوم  أصبحــت  الســعودية  العربيــة  المملكــة  أّن  ويــرى 
هــذه  وأن  العربــي،  الخليــج  فــي  الســينما  لقيــادة  مؤهلــة 
الهيئــة  إدارة  مجلــس  وافــق  أن  منــذ  انطلقــت  األهليــة 
الثقافــة  وزيــر  برئاســة  والمســموع،  المرئــي  لإلعــالم  العامــة 
واإلعــالم الدكتــور عــواد بــن صالــح العــواد؛ إلصــدار تراخيــص 
العــرض الســينمائي فــي الســعودية. للراغبيــن فــي فتــح دور 

انتشار جغرافي 
الســينمائي  العــرض  دور  فتــح  فــي  الســماح  هــذا  أن  وذكــر 
سيســاعد علــى انتشــارها بشــكٍل كبيــر جــدًا، خاصــة أن المملكــة 
المحافظــات  مــن  وعــددًا  واســعة،  جغرافيــة  مســاحة  تمتلــك 
لدينــا  ســيكون  المقابــل  وفــي  الكبيــرة،  الرئيســة  والمــدن 
الســينما. دور  فــي  األفــالم  تلــك  مشــاهدي  مــن  كبيــر  عــدد 

تحقيق المعادلة 
ــدون الســعودية  ــج ب ــي دول الخلي ــع: إذا حســبنا عــدد مواطن وتاب
ســنجدهم ال يتجــاوزون الســتة مالييــن نســمة، وهو عــدد قليل ال 
يســتطيع تغذيــة النشــاط الســينمائي، أمــا بعــد إضافــة الســعودية 
فســيصبح لدينا ما يقرب من  27 مليون نســمة، هم كل ســكان 
دول الخليــج، فــإذا دخــل مــن هــؤالء  2,5 مليــون نســمة إلــى دور 
الســينما فقــد تحققــت المعادلــة، وأصبــح لألفــالم دخــل مــادي 
مرتفع قادر على إدارة عجلة اإلنتاج بســرعة، وهكذا فســيتم إنتاج 
أفــالم كثيــرة ويتــم تأســيس دور ســينما جديــدة تســتوعب الزيــادة 

ــى المجــال الســينمائي. ــاح الســعودية عل الســكانية نتيجــة النفت
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“رئيس لجنة تحكيم السيناريو”: الُكّتاب السعوديون مبهرون

فوزية المطيري.. الهوية قبل صناعة الفيلم

الدوخي والتعايش مع شخصية السياف

الســيناريو  مســابقة  تحكيــم  لجنــة  رئيــس  قــال 
والســابعة،  الثالثــة  نســختيه  فــي  المهرجــان  فــي 
اكتشــف  إنــه  الدوســري،  ســعد  الروائــي  الكاتــب 
الســعوديين  الُكّتــاب  مــن  العديــد  وجــود 
صناعــة  علــى  القــدرة  لديهــم  الذيــن  الشــباب 
أن  يعتقــد  لمــن  خالفــًا  وذلــك  متميــز،  ســيناريو 
الســعودية لديهــا مشــكلة فــي صنــاع الســيناريو.
وأوضح الدوسري خالل لقائه في برنامج “استوديو 
ــاج  ــم الحج ــان إبراهي ــه الفن ــذي يقدم ــان” ال المهرج
أنــه قــرأ هــو ورفاقــه فــي لجنــة تحكيــم مســابقة 
الســيناريو  254نصــًا فــي 23 يومــًا، مضيفــًا أنــه 
وأعضــاء اللجنــة الممثلــة فــي الدكتور محمد البشــير 
ورجــا العتيبــي، وكالهمــا مــن النقــاد الســعوديين 
المتميزيــن قســموا تلــك النصــوص فيمــا بينهــم.
وأضــاف قائــاًل: وكان االتفــاق بيننــا بعــد القــراءة 
الثالثــة  نحــن  منــا  ُمحكــم  كل  يقــوم  أن  األولــى 
ــم  ــار  5أعمــال بواقــع “2” مــن ســيناريو الفيل باختي
القصيــر،  الفيلــم  ســيناريو  مــن  و”3”  الطويــل 
أن  فقررنــا  نصــًا،   ”15“ لدينــا  أصبــح  وهكــذا 
ــا بقــراءة النصــوص الـــ “15” ويضــع  يقــوم كل من
تقييمــًا لــكل ســيناريو بحيــث يعطــي كل منــا كل 
نــص مــن درجــة مــن “100”، وكنــا نقــرأ النصــوص 
دون أســماء، وهكــذا اخترنــا النصــوص الخمســة 
ــزة، والجميــل فــي األمــر فــوز كاتــب أول مــرة  الفائ
ســيناريو  ُكّتــاب  علــى  فــاز  لكنــه  ســيناريو  يكتــب 
ــة. ــذ عشــر ســنوات كامل ــون فــي المجــال من يعمل

مديــرة  المطيــري  فوزيــة  الدكتــورة  أكــدت 
االميــرة  بجامعــة  البصريــة  الهويــة  إدارة 
مجــال  فــي  الدكتــوراة  علــى  والحاصلــة  نــورة 
مــن  بكثيــر  والعضــوة  الجرافيكــي  التصميــم 
جانبيــن  للحيــاة  أن  الفنيــة،  التحكيــم  لجــان 
ــده،  ــذي يري ــب ال ــار كل إنســان منهمــا الجان يخت
وهمــا: الجانــب العــادي؛ حيــث يعيــش اإلنســان 
ذهــاب  مــن  الطبيعيــة  بتفاصيلهــا  حياتــه 
للعمــل والعــودة وتنــاول الطعــام وهكــذا، أمــا 
وهــذا  الحســي،  الجانــب  فهــو  اآلخــر  الجانــب 
بشــكل  يعتمــد  حيــث  الفنــان؛  إال  يعيشــه  ال 
أكثــر علــى الجانــب التعبيــري فــي كل إنســان.

وجهــة  مــن  البصريــة  الهويــة  مفهــوم  وعــن 
نظرهــا أوضحــت المطيــري فــي حوارهــا فــي 
يقدمــه  الــذي  المهرجــان”  “اســتوديو  برنامــج 
البصريــة  كلمــة  أن  الحجــاج،  إبراهيــم  الفنــان 
كل  تحاكــي  الهويــة  ألن  بالهويــة؛  مرتبطــة 
الحــواس ســواء البصريــة أو الســمعية وحتــى 
ــاك أماكــن تشــعر أن  ــاًل هن حاســة الشــم؛ فمث
األماكــن  مــن  عــن غيرهــا  يميزهــا  بهــا عطــرًا 

يظــل هــوس التمثيــل يطــارد الموهــوب حتــى ينخــرط فــي 
العمــل الفنــي؛ لتبــدأ مرحلــة جديــدة من الهــوس، وهي هوس 
إتقــان األدوار؛ حيــث يبــدأ الممثــل في البحث عن الشــخصيات 
الغريبــة ليمثلهــا، مــا يضعــه فــي بعــض األحيــان فــي مواجهــة 
الشــخصيات  مــن  النمــط  هــذا  يرفــض  الــذي  المجتمــع 
والشــخصية  الحقيقيــة،  الممثــل  شــخصية  بيــن  ويخلــط 
الســينمائي...  العمــل  أو  الفيلــم  فــي  بهــا  يظهــر  التــي 
عــدد مــن األفــالم  أبطــال  طرحــت »ســعفة« ســؤااًل علــى 
الســعودية التــي ُعرضــت مؤخــرًا علــى مســرح “إثــراء” وهــو 
مــدى تقبلهــم لهــذه األدوار، واألســباب التــي دعتهــم لخــوض 
غمــار أســرارها وتعايشــهم مــع شــخصيات حقيقية مشــابهة... 
عبــر الممثــل فهــد الدوخي بطل فيلم »حد الطار« عن ســعادته 
لتجســديه هذا الدور، قائاًل إّن شــخصية البطل »دايل« شــدته 
كثيــرًا، خاصــة أنهــا تمثل شــخصية أحد أبنــاء منفذي القصاص 
»الســيافين«، وهــي من المهن المســكوت عنهــا اجتماعيًا لما 
تمثلــه مــن حساســية وخصوصيــة تامــة، أحــب فتــاة والدتهــا 
تمتهــن مهنــة الغنــاء فــي األفــراح والمناســبات »طقاقــة«، 
وهــي أيضــًا مــن المهــن التــي ال ُتطــرح كثيــرًا علــى الشاشــة.

تطور المهرجان
وحــول مســتوى التطــور في النصوص في النســخة 
الحاليــة للمهرجــان بالمقارنــة بالنســخة الثالثــة قــال 
الدوســري: بــال شــك فــإن المقارنــة ظالمــة؛ ألن 
2016 شــهدت  الثالثــة للمهرجــان عــام   النســخة 
مشــاركة “ 51” نصًا فقط في مســابقة الســيناريو، 
ــرة، وأيضــًا  ــة كبي ــاك قفــزة عددي ــي فــإن هن وبالتال
ــة  ــث االحترافي ــة؛ حي توجــد قفــزة فــي جــودة الكتاب
واالســتفادة مــن التــراث، فنحــن أعلنــا فــي تلــك 
النســخة عــن فــوز  5 نصــوص، وأشــدنا بـــ  12 نصًا، 
وأوصينــا برعايــة عــدد مــن الكتــاب لتطويــر قدراتهم.
الكتــاب  فــي  أزمــة  وجــود  عــن  علــى ســؤال  وردًا 
الســعوديين أجــاب الدوســري: أظــن أن أي حديــث 
فلدينــا  واقعــي؛  غيــر  شــيء  أزمــة  وجــود  عــن 
ــاب مــن كل المناطــق الجغرافيــة فــي  مجموعــة ُكّت
الســعودية لديهــم القــدرة علــى كتابــة الســيناريو 
مثــاًل  الســيناريو  مســابقة  ففــي  االحترافــي؛ 
وجدنــا نصــًا لكاتــب مــن حائــل، عبــارة عــن نــص 
بشــكل  كتابتــه  فــي  ونجــح  حــوار،  دون  طويــل 
ــة، كمــا أن ُعمــر  ــع يجــذب القــارئ مــن أول وهل رائ
الكاتــب  25عامــًا فقــط، فهــذا دليــل علــى عــدم 
الســعوديين. الســيناريو  ُكتــاب  فــي  أزمــة  وجــود 

لوم السيناريست
وأوضــح أن كاتــب الســيناريو ال ُيــالم علــى فشــل 
فــي  تتحكــم  أخــرى  عناصــر  هنــاك  ألن  الفيلــم؛ 

وتعرفــه حتــى إذا دخلــت هــذا المــكان وأنــت 
الهويــة  فأصبحــت  العينيــن،  مغمــض 
الخاصــة بالعالمــة التجاريــة للمــكان الــذي لــه 
تفاصيــل مختلفــة عــن غيــره، فــإذا اســتطعت 
قــد  تكــون  للمتلقــي  التفاصيــل  تنقــل  أن 
نجحــت فــي توصيــل الهويــة بشــكل صحيــح.

الحب والمهنة 
أن  الرغــم مــن  أن دوره يطــرح صراعــًا حقيقيــًا علــى  وبّيــن 
مليئــة  لكنهــا  عاطفيــة؛  قصــة  مضمونهــا  فــي  القصــة 
إكمــال  بيــن  واالختيــار  العميــق  والتفكيــر  بالتأمــالت 
التــي  المهــن  نحــو  مضيــًا  الذهــاب  أو  القصــة  هــذه 
توارثناهــا عــن آبائنــا وســط كل هــذه العواطــف الجياشــة.

تحضيرات 
ــدٍد مــن  ــر للشــخصية خضــع لع وأوضــح الدوخــي أن التحضي
ــش مــع  ــدٍد مــن الســيافين ليتعاي ــاءات مــع ع ــارب واللق التج
هــذا الــدور بشــكٍل صحيــح، الفتــًا إلــى أن أول عــرض للفيلــم 
فــي القاهــرة حصــل علــى ردود أفعــال مدهشــة جــدًا، والــذي 
فاجــأ الدوخــي أيًضــا حصولــه علــى جائــزة أفضــل ممثــل فــي 
مهرجــان القاهــرة الســينمائي، ثــم عرض الفيلم في الســينما.

إشادات جماهيرية 
أفــالم  مهرجــان  فــي  الفيلــم  عــرض  أن  إلــى  وأشــار 
مــن  واســعة  بإشــادات  كذلــك  حظــي  قــد  الســعودية 
مثــل  مشــاهدة  يريــد  الجمهــور  أن  مبينــًا  الجمهــور،  قبــل 
ورغباتهــم مشــاعرهم  عــن  تتحــدث  التــي  القصــص  هــذه 

العمــل الدرامــي، خاصــة لــو كان العمــل تليفزيونيــًا 
مثــل: التصويــر واإلخــراج بــل واإلنتــاج أيضــًا، وفــي 
بعــض األحيــان يتدخــل نجــم العمــل فــي الســيناريو 
كان  وإن  التليفزيونــي،  الدرامــي  العمــل  فيفشــل 
هــذا ال يحــدث بشــكل كبيــر فــي األفــالم، لكــن 
ــالم النــص فــي كل مــرة  بشــكل عــام ال يجــب أن ُي
يفشــل فيهــا الفيلــم، وهــو أمــر يثيــر األســى خاصــة 
فــي ظــل وجــود نصــوص جيــدة وممثليــن متميزيــن 
ومحترفيــن، ففــي فيلــم “أربعــون عامــًا وليلــة” نجــد 
أن معظــم مــن مّثلــوا فــي الفيلــم كانــوا نجــوم 

األفالم السعودية
لألفــالم  البصريــة  للهويــة  تقييمهــا  عــن  أمــا 
المهرجــان،  فــي  شــاهدتها  التــي  الســعودية 
أشــارت المطيــري إلــى أنهــا شــاهدت عــددًا مــن 
األفــالم المشــاركة فــي المهرجــان، وتعتقــد أن 
توظيــف األفــكار والكاميــرا كان بشــكل جيــد إلى 

مسلســالت، ونجحــوا فــي صناعــة فيلــم متميــز، 
ــه يتمنــى أن ُتعطــى صناعــة الدرامــا  مشــيرًا إلــى أن
الســعودية مــا يليــق بهــا، فلدينــا مخرجــون وفنانــون 
متميــزة. ســعودية  درامــا  صناعــة  علــى  قــادرون 
أمــا عــن وجــود أفــالم صامتــة كثيــرة فــي المهرجــان 
مؤخــرًا  ونمــا  ظهــر  اتجــاه  هــذا  الدوســري:  قــال 
فــي األعمــال الفنيــة تكــون األفــالم فيــه بــدون 
بتلــك  األفــالم  مــن  العديــد  لهــذا ظهــرت  حــوار؛ 
التيمــة التــي تعّبــر بالصمــت، مؤكــدًا أنــه يشــعر أن 
تلــك األفــالم تعبيــر عــن المرحلــة الحاليــة؛ لعــدم 
القــرار. واتخــاذ  التعبيــر  علــى  الجيــل  هــذا  قــدرة 

حــد مــا، لكــن مــا لفــت نظرهــا بشــدة كان فيلــم 
ــة  ــف البيئ ــذي نجــح فــي توظي ــد الطــار”، ال “ح
التــي عرفناهــا وتربــى عليهــا كل الســعوديين 
منــذ الصغــر وســمعوا عنهــا وشــاهدوها فــي 
األعمــال القديمــة، مشــيرة إلــى أنــه قــد جذبهــا 
وغيرهــا  والمشــاهد  والموســيقى  الصــوت 
والبيئــة. بالثقافــة  الخاصــة  التفاصيــل  مــن 
وأضافــت أنهــا شــاهدت أيضــًا فيلــم “ســيدة 
مهرجانــات؛  فيلــم  أنــه  وشــعرت  البحــر”، 
فالمتلقــون قــد يقولــون إنهــم لم يفهموا شــيئًا 
عقــب مشــاهدته، لكــن الفيلــم بصراحــة ارتقــى 
ليكــون فيلــم مهرجانــات؛ حيــث الجمــال فــي 
التصوير والتوليف بين الممثلين والموسيقى.
وعــن اختيــار هويــة العمــل وكيفيــة صناعتهــا 
يســعى  إنســان  أي  أن  إلــى  المطيــري  لفتــت 
هويــة  لديــه  تكــون  أن  يجــب  فيلــم  لصناعــة 
اســم  حتــى  الفكــرة،  طــرح  بدايــة  منــذ 
الخاصــة  الهويــة  يناســب  أن  البــد  الفيلــم 
نتيجــة  إلــى  الفيلــم  صنــاع  ليصــل  بالفيلــم 
الفنــي. العمــل  المتلقــي  ويفهــم  مميــزة، 
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“الطائر الصغير” والرسائل االجتماعية

قــال مؤلــف ومخرج فيلــم “طائر صغيــر” خالد 
فهد إن الفيلم يتناول هوس التحرش باألطفال، 
مضيفــًا أن فكرتــه توضــح اآلثــار المترتبة على 
الطفــل بعــد هــذا التحــرش مــن ناحيــة تفكيــره 

ونفسيته إلى جانب حياته. 

وبّين أن فريق العمل كان حريصًا على أال ينقل 
صــور التحــرش وتعابيــره المتعــددة؛ بــل ُيركــز 
ش به )الضحية(  بشكل واضح على حالة المتحرَّ

النفسية. 

سؤال المختصين 
ولفت المخرج إلى أنه كان يسأل المختصين في 
علــم النفس؛ لتزويــده بالمعلومــات المطلوبة 
عــن حالة ضحية التحرش النفســية، وســلوكه، 
مضيفًا أن األفالم ال يشــترط أن تحمل رسالة، 
بــل مــن الممكــن أن تحمــل قضية قد عاشــها 
أحــد من الحاضرين أو قد ســمع بها؛ فـ “الطائر 
الصغيــر” موضــوع مطــروح ســعوديًا وعالميًا، 

وقضيته ُتعّد قضية مهمة. 

أسلوب الطرح 
وأكــد أنــه عمل جاهــدًا على أال يعــرض القصة 
بأســلوب خادش أو أســلوب ال يليق بالقوانين 
أو العادات والتقاليد، ولكنه استعرض القضية 

كأمٍر اجتماعي مهم جدًا للتوعية.

جرأة القضية 
وحــول اختيــار اســم الفيلــم قــال فهد إن اســم 
الفيلــم يرمز لشــيء لطيف، ولكــن محتواه غير 
ذلــك ســواء للمتلقي أو المتحــرش به، مضيفًا 
أنــه اختــار هــذا الموضــوع ليس ألنه جــريء بل 

ألهميته البالغة. 
وتمنــى أن يكــون مخرجًا محترفــًا يتناول قضايا 
مجتمعيــة تقــدم حلــواًل أحيانــًا، وتقــدم توعيــة 
أحيانــًا أخرى، مشــيرًا إلى أنــه ال يفكر فقط في 
القضايــا المتشــابهة التــي طرحهــا الكثيــر مــن 
المخرجيــن، وحتــى لو تشــابهت المواضيع من 
وجهة نظره فمن الضروري أن تختلف الَمشاهد 

ليكون لدى الُمشاهد العديد من الخيارات.

مشاركة أم البطل 
أمــا عــن مــدى تقبــل عائلــة الطفــل لمشــاركة 
ابنهم في هذا الفيلم، قال إنه عرض السيناريو 
أواًل علــى أم الطفــل، وكانــت متخوفــة جــدًا، 
كمــا وجد صعوبــة في إيصال الفكــرة لطفلها، 
مضيفــًا أنه كان مالزمًا الطفل قرابة الشــهرين 
للتدريــب والعمــل، وســاعدنا علــى ذلــك تقبل 

األم ومساندتها لنا منذ البداية.
عبدالحليــم النامــي: أحببــُت الفكــرة.. ولســُت 

متخوفًا
من جانبه، قال الطفل عبدالحليم سلمان النامي 
الذي جســد دور البطل في فيلم »طائر صغير« 
إنــه تقبل فكرة العمل فور عرضها عليه، خاصة 
أن ذويــه كثيــرًا مــا كانوا يحرصون علــى تعليمه 
وإرشــاده وتحذيــره مــن الوقــوع فــي مثــل هذا 
الفخ، كما أنه قد ســمع قصصــًا وحكايات من 
هذا القبيل. فالفكرة بشــكل عام ليست جديدة 
عليــه، لكن طرحها كعمل فني هو الجديد؛ لهذا 

أراد أن يكون جزءًا من هذا العمل االجتماعي.

ردة فعل 
وأوضح النامي أنه ليس متخوفًا من ردود فعل 
الجمهــور، ومــن حق الجمهــور أن تعجبه الفكرة 
أو ينتقدها بأسلوٍب حضاري، الفتًا إلى أن مثل 
هــذه القضايا الُبدَّ مــن مواجهتها بحزٍم وتوعيٍة 
اجتماعيــة، وأن نجتهد فــي حماية األطفال من 
خــالل رفــع مســتوى وعــي األســرة والمجتمــع 

بخطورة هذا االنحراف وتجاوزاته الخطيرة.

توعية األطفال 
وذكــر أنــه قــد يســهم -بعيدًا عــن الفيلــم- في 
توعية األطفال بأن يحكي لهم قصصًا تناســب 
أعمارهــم عــن هــذه القضية؛ وكيــف يمكن أن 
يبتعــدوا عن األشــخاص الســيئين، مضيفًا: أنا 
مســتعد تمامــًا لتقديــم أي فيلــم اجتماعي آخر 
أخــرى ودور مختلــف؛ ألننــي أعشــق  وبفكــرة 

خالد فهدالتجربة.

أنا ومأمون والسينما
د. محمد العوبثاني *

بينمــا كنــت أحتســي قهوتــي على نهــر التايمــز، تحديًدا 
فــي مقهى معهد الفيلــم البريطاني، هذا المكان الذي 
يأخذنــي بعيًدا ألســرح بخيالي في بيئــة يمتزج بها الفن 
والثقافــة واإلبــداع. خلفــي مكتبــة تحتــوي علــى مئات 
واإلنتــاج،  والتمثيــل  الفــن  فــي  المتخصصــة  الكتــب 
بجانــب المكتبة يوجد مســرح يعج بالجمهــور المتلهف 
لمشــاهدة مســرحية  Mosquitoes، الذي يأخذنا فيها  
Rufus Norris  ليحكي لنا قصة أختين، إحداهما عالمة 
ب عليها حزنها؛ جّراء  جسيمات، وأخرى مدمنة كحول تغلَّ
فقد ابنتها التي كانت ترى فيها وطنًا. وبينما كنت أراقب 
لهفــة صناع األفالم المبتدئين في قاعات المعهد أثناء 
إعدادهم مشاريعهم الفيلمية.. بيئة تأخذني إلى الذاكرة، 
إلى محاوالتنا األولى، زمالئي وأنا، في عام  2005إلنتاج 
فيلــم قصيــر بمعــدات محــدودة عــن ظاهــرة التفحيط 
آنــذاك، بيئة ســينمائية كنت أحلم بهــا طوال مراهقتي 
وأثناء دراستي الجامعية. أحسست بالغبطة تجاه أولئك 
الشــبان الذين يعيشــون بين خدمــات تعليمية ال مثيل 
لها! وإذ برجل كبير السن، جميل المظهر، سمح المحيا، 
تكشــف مالمحــه عن وجه عربي أصيل، لــم أتأكد تماًما 
حتــى اقترب منــي ورفع يــده وقال: “الســالم عليكم”، 
هــل أنــت خليجي؟ أجبته: نعم أنا من الســعودية!. تنهد 
بعمــق وكأنــه وجــد ضالته، ابتســم وقال: أنــا من جدة.

جلســنا إلــى طاولــة تطــل علــى النهــر، وبــدأ مأمــون حســن 
يستذكر جدة وجمال بحرها وحاراتها، وأهلها، وأيامه الجميلة 
التي قضاها في أزقتها. بدأ يبحر في بحرها األحمر ويغوص 
بي في أعماقه؛ ليســترجع ذكرياته الجميلة التي قضاها في 
طفولته. وجدت نفســي وقد تسمرت في مقعدي مشدودًا 
لقصصــه وذكرياته واشــتياقه لجدة. وأثناء هــذا الحديث، مر 

بنا أحد صناع األفالم المتدربين وقطع الحديث بالسالم 
عليــه وســؤاله عــن أحــد مشــاهد الســاموراي الســبعة 
وكيــف أتقــن إخراجهــا أكيــرا كوروســاوا. ثم التفــت إلّي 
يشــرح إبداعات كوروســاوا ومنها إلى الواقعية الجديدة 
اإليطاليــة وفيلــم ســارق الدراجــة لفيتوريــو دي ســيكا. 
تحــدث مأمــون بســردية عميقــة موجــزة عــن الســينما 
األوربيــة، وتحدث أيضًا عن الموجة الفرنســية الجديدة، 
وكيف تمرد النقاد الشــبان الذين حاولوا االنســالخ من 
القالب الكالســيكي المعتمد في الصناعة الســينمائية 
الفرنسية، إلى أساليب جديدة واستخدام لغة سينمائية 
مختلفة شــكاًل ونوعا، ومنها إبداعات المخرج الفرنسي 
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 أخذنا الحديث عن الســينما األوروبية والحركات الفنية، 
إلــى أن ســألني مأمــون عــن واقــع الحراك الســينمائي 
الســعودي والتغيــرات الثقافيــة فــي الســعودية، وكان 
ودورهــا  الســينمائية  المهرجانــات  عــن  مثريــًا  نقاًشــا 
فــي تنشــيط الحــراك الســينمائي. وفجــأة نظــرت إلــى 
ســاعتي وإذ بها التاسعة مساًء! ..وفاتني قطار العودة.
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