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يوسف الحربي

هيئة التحرير
عبدالوهاب العريض

فهد بن ثامر
معصومة المقرقش

هداية الدبيس

التصميم الفني للنشرة
أديب صليبا

استعدوا للتحدي

إعالمي وكاتب سيناريو

بلغ “مهرجان أفالم الســعودية” في دورته الســابعة ســن الرشد. فبعد أن كانت 
الشــروط في الدورات الســابقة متســامحة؛ رغبة في إعطاء الفرصة للجميع في 
المشــاركة بهــدف التعــرف علــى جميع القــدرات وتحديــد القدرات األبــرز، إال أن 
الشروط راحت تنضج وتكبر مهرجانًا بعد مهرجان؛ رغبة في فرز وتمحيص صانع 
األفــالم الحقيقــي القادر علــى صناعة فيلم ال يقل على األقل عن 15 مشــهدًا. 
راحت الشــروط تكبر كاختبار لصانع األفالم الماهر مثل شــارع واســع أخذ يضيق 
كي يقود السائق بانتباه وتركيز ومهارة وفن، وهذا ما أرادته إدارة “مهرجان أفالم 
الســعودية”، أن تعطــي إشــارة لصانــع الفيلم أن يحمل األمر علــى محمل الجد، 
فصناعة فيلم ليســت ترفيهًا أو بابًا للشــهرة أو عماًل اجتماعيًا، أرادت اإلدارة أن 
تهمــس لبعض المشــاركين في المهرجانات الماضية أنــه يتعّين عليك أن تبذل 
جهــدًا أكبــر وأن تكــون أكثــر قربــًا من الفيلــم كصناعــة، ورغم أن صناعــة الفيلم 
عمــل جماعــي إال أنه في النهاية ال بد أن يحمــل وجهة نظر فردية، خاصة: كاتب 
الســيناريو أو المخرج، أو كليهما إذا كان بينهما انســجام وتوافق، أو ربما يكون 
الكاتــب هــو المخــرج نفســه، فال بد أن يحمل الفيلم فلســفة معينــة ولو جملة 

واحدة على األقل، حتى ولو كان الفيلم كوميديًا.
صــارت الســينما الســعودية تحــت األنظــار، ولذا فمــن الطبيعي أن ترغــب إدارة 
المهرجــان فــي اختيــار من يمثلهــا ويتحــدث باســمها وينافس فــي المهرجانات 
العربية والدولية، وقبل ذلك أن يكون الفيلم مقنعًا للجمهور السعودي الذي ما 
زال ينتظر من الفيلم السعودي أن يعّبر عنه وعن همومه وأحزانه وأفراحه، يريد 
هذا الجمهور أن يرى نفســه داخل الفيلم، يريد أن يفهم أكثر، وأاّل يتفاجأ بنهاية 
مفاجئة وسريعة غير مقنعة أو غامضة، ثم يتطلب األمر من الُمشاهد أن يفك 
رمــوزه، مــع إيماننا باختالف وجهات النظر حول النهايات المفتوحة، إال أن لتلك 
النهايــات شــروطًا ورؤى خاصــة،  كما أنها ليســت مفتوحة إلــى درجة الغموض 

واإليهام فيلوح بها المخرج كذريعة أمام الجمهور. 
المتفرج اليوم صار أكثر وعيًا وحبًا للسينما حسب ما يشاهده من أفالم متنوعة 
ومختلفة من منصات المشاهدة المدفوعة، وهذا يضع صانع الفيلم أمام تحدٍّ 

جديد ال بد من تخطيه.
المهرجــان فــي دورته الســابعة  2021 فتح الباب للمشــاركات الخليجية، وليس 
بعيــدًا فــي المهرجانــات المقبلــة أن تشــارك أفالٌم من الــدول العربيــة؛ إذ ال بد 
للمهرجان السعودي أن يكبر ويصير عربيًا ودوليًا، فكل ذلك في مصلحة الفيلم 
السعودي، وال بد لصانعي األفالم أن يستعدوا مبكرًا، وأن يدخلوا في التحدي.

جعفر عمران
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شاشة عرض اليوم السادسالسادس
06 - 07 - 2021م

عروض األفالم ا لسعودية

03

البداية 16:00م   /   اإلعادة:   20:00م

عروض األفالم الخليجية

المجموعة الثانية   /   مدة العرض 47 د   /   البداية:  22:00م   /   اإلعادة:   18:00م

المجموعة األولى   /   مدة العرض  47 د   /   البداية 18:00م   /   اإلعادة:   14:00م

RAGE غضب
عبد الرحمن حامد الجندل

يتنــاول الفيلــم قصــة “جاســر” الــذي ينضم 
القتاليــة  لأللعــاب  نــاٍد  فــي  ســالم  ألخيــه 
المختلطــة، في محاولــة منه للتحكم بنوبات 
غضبــه؛ ولكنــه يتعرض للعنصريــة من بطل 

النادي األمريكي “نك”.

الرفعة
عباس حسين الشويفعي

فيلــم روائــي يســتنطق الماضــي الجميــل، 
بــكل ما فيه من شــخوص وأماكــن وممرات 
و”ســاباطات” وبراحــات الصيــف والشــتاء.. 
وميازيــب البيــوت، وتســاقط المطــر ورائحة 

الطين..

ناجية
هادي سيد إبراهيم

يناقش الفيلم قضية فتاة ُولدت كدمية في 
ظــل ترحيب أهلهــا بهذا الوضــع الذي ولدت 
عليــه، تســتمر الفتاة فــي التقدم فــي العمر 
وهــي علــى نفس الشــكل دون تغيير وســط 

عائلة ومجتمع يحبانها هكذا حتى الممات.

الحواتة

صالح عبد الله بوخمسين

فيلــم وثائقــي ينقــل حرفــة الصيــد للصيــاد 
“الينبعــاوي” بيــن الماضــي والحاضــر وخطر 

اندثار هذه الحرفة.

وجوه عشرين عشرين
ساره محمد المنيف

الفيلــم عبــارة عن فيديــو قصير يحكي 
عــن ظاهــرة جديــدة )ارتــداء الماســك( 
وشــعور ســكان الريــاض أيــام الحجــر، 
وكيف أصبحت وجوه الناس متشابهة 

بعد ارتداء الماسك.

مذكرة بطل
فواز علي الزهراني

فيلــم حربــي تشــويقي لــه رمزيــة وطنيــة 
كبيــرة، ال تخلــو من أجــواء القتال في رحم 
الجيــش  بيــن  والصــراع  المعركــة  ســاحة 
الســعودي وعناصر المليشــيات الحوثية، 
ويحكــي قصــة ثالثــة أبطــال مــن الجيش 

محاصريـن فـي جبهـة القتـال.

وصايا الشيطان
أحمد إبراهيم المازني

يحــاول شــيطان نــادر )ردان( أن يقنــع “نــادر” بــأن 
يقتل زوجته التي تســتغله لمصالحها الشخصية، 
لكنــه يواجــه صعوبــة فــي تحقيــق ذلــك، نتيجــة 
لتدخل شيطان “سعاد” )داعس(، وعودة ثقة نادر 

بزوجته بناء على الوصايا القرآنية.

الجار الغريب
صالح عبد الله بوخمسين

يحاول شيطان نادر )ردان( أن يقنع “نادر” بأن 
يعــرض الفيلــم جماليــات جارنــا )البحــر( الذي 
ُيشكل معظم مساحة الكرة األرضية دون أن 

نعلم أو نكتشف أسراره.

يوم فقدت نفسي
رامي علي الزاير

“ســالم” فــي منتصف العشــرينيات مــن عمره، 
يعيــش حالــة من القلق بســبب أزمة ربــع العمر، 
قبــل قيامــه بمقابلة شــخصية يجد نفســه عالقًا 
فــي مصعــد مع رجل كبيــر في الســن، فغير هذا 

االحتجاز مجرى حياته.

هندام
رناد خالد القرشي

لبرنامج العروض الموازية
يتنــاول الفيلــم قصــة “راشــد”، الرجــل المترف، 
الذي يغرق نفســه في أعمال شركته، يجلس في 
مكتب عمله لســاعة متأخرة بلباس ممزق ومزاج 
منخفــض، ويقرر فجأة تغييــر نمط حياته، ليعزف 
على عود بسعادة غامرة، ويلبس مالبس أنيقة.

نيتين
طالل  محمود أكرم

يتحدث الفيلم عن رحلة يقوم بها صانع أفالم 
للهنــد، ولكــن كل شــيء يتغيــر معــه حينمــا 

يلتقي بطفٍل يحمل قضية إنسانية عالمية.

مقابلة، ولكن
أشواق علي راشد

فيلــم روائــي قصير وكوميدي ُيصــور مقابلة 
وظيفية لبطل القصة عن بعد.. ولكن ال تتم 

بشكٍل جيد.

ماذا لو؟
مرسال إسماعيل الشامسي

تدور أحداث هذا الفيلم في قالب من الرعب 

والتشويق واإلثارة حول سؤال كيف سيكون 

تصرفك إذا حدث لك هذا؟

ثم ماذا بعد
حمد عبدالله ضغران

يلقــي الفيلم الضــوء على الجوانــب الحياتية 
والنفسية والصحية والوجودية للمتقاعد في 
إطار درامي وثائقي من خالل حكاية المتقاعد 

حديثًا “بوسالم”.

النبتة
حمدة حسين المدفع

تقــاوم بطلــة الفيلم “هنــاء” الملل عندما يكســر 
شــقيقها األصغــر لعبتهــا المفضلــة، فتعثر على 
نبتة مهجورة، تقرر أن تحتفظ بها وترعاها كما لو 
كانــت صديقتها، لكن األمور تــزداد صعوبة كلما 

اصطدمت بأخيها ومربيتها.

حنيني
محمد حسن البعيجان

يطمح بطل الفيلم الشــيف “راكان” أن ُيدرج 
العالميــة؛  القائمــة  علــى  المحلــي  الطعــام 
فيحــّول تخصصــه الدراســي مــن التســويق 

لدراسة الطبخ.

القارورة
محمد صبيح

يحكــي الفيلم قصة رجل يســتيقظ في منتصف 
الليــل ليواجه أســوأ كوابيســه، كل مخاوفه تعود 
مــن  الهــروب  جاهــًدا  يحــاول  وتطــارده،  للحيــاة 
وحوشــه، لكن ال يوجد َمخرج وال ســبيل للهرب.. 
أخيًرا، سيكتشف الَمخرج، وسيغيره ذلك لألبد. 
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محمد رضا:
وثقت خمسة أفالم سعودية

لهــا  ُيرثــى  حالــة  فــي  العربيــة  الســينما 
ــة ــة الفني ــراءة الرؤي ــدون ق ــاد ال يجي والنق

علــى  حريصــًا  كان  أنــه  ُرضــا  محمــد  اللبنانــي  والكاتــب  الناقــد  أكــد 
االحتفــاء بالســينما الســعودية فــي كتابــه الجديــد “ســينمات عربيــة”، 
انطالقــًا مــن عــودة اإلنتــاج الســعودي فــي المجــال الســينمائي بشــكل 

ــر وواضــح. كبي
وأضــاف ُرضــا فــي ثانــي لقــاءات برنامــج “مقهــى الكتــب” الــذي ينظمه 
علــي  ويقدمــه  الســابعة  نســخته  فــي  الســعودية  األفــالم  مهرجــان 
ســعيد، أن كتــاب “ســينمات عربيــة” يصــدر ضمــن مشــروع ســينمائي 
توثيقــي نقــدي حــول الســينما العربيــة منــذ بداياتها حتــى اآلن، وإن كان 
الكتــاب يكتفــي بقــراءة نقديــة معلوماتيــة لألفــالم العربيــة التي صدرت 
بيــن عامــي    2020 – 2015 م، علــى أن يوالــي فــي الفتــرة المقبلــة 
ــة التــي صــدرت فــي  ــة األفــالم العربي ــة حــول بقي ــم كتــب مماثل تقدي

الســنوات الســابقة.
وأشــار رضــا إلــى أنــه بــدأ منــذ  1983م فــي تقديــم كتــب توثــق األفــالم 
التــي يراهــا بشــكل ســنوي، بحيــث يكــون كتابــًا نقديــًا معلوماتيــًا، 
وذلــك الكتشــافه أن الســاحة تخلــو مــن تلــك النوعيــة مــن الكتــب، 
وقــد اســتمر فــي تقديــم كتابــه بشــكل ســنوي حتــى اضطــر للتوقــف 
قبــل عــدة ســنوات بســبب ضيــق الوقــت مــن ناحيــة وعــدم وجــود 
ــة  ــك المؤلفــات مــن ناحي ــى تل ــى اإلنفــاق عل ــج أو مؤسســة تتول منت
أخــرى، خاصــة أنــه ظــل ينفــق عليهــا مــن جيبــه الخــاص طيلــة الفتــرة 
الماضيــة، وإن كان حــب الكتابــة فــي هــذا المجــال يدفعــه لالســتمرار 
فــي ظــل المتعــة التــي يشــعر بهــا كلمــا شــاهد فيلمــًا وكتــب عنــه رؤيــة 

ــة. ــة نقدي معلوماتي

الهوية
وأوضــح الناقــد محمــد رضــا فــي رده علــى ســؤال حــول كيفيــة تحديــد 
ــة جهــة  ــة المخــرج أم هوي ــة الفيلــم وهــل يتــم علــى أســاس هوي هوي
اإلنتــاج، أن هنــاك مــن يقولــون إن هويــة العمــل الفنــي تعتمــد علــى 
المخــرج، وهــذا غيــر صحيــح؛ ألن العمــاد األساســي فــي هويــة الفيلــم 
هــو جهــة اإلنتــاج، فــإذا كانــت جهــة اإلنتــاج ســعودية فهويــة الفيلــم 
ســعودية، وحتــى فــي اإلنتــاج المشــترك فــإن الجهــة التــي تدفــع أكثــر 
ــح هــي المتحكمــة فــي خطــاب  ــاج تصب مــن %50 مــن تكاليــف اإلنت
ــم، وبالتالــي تصبغــه بهويتهــا، فالمنتــج هــو مــن يوجــه خطــاب  الفيل
الفيلــم، أمــا المخــرج فهــو المســؤول عــن الفــن فقــط داخــل الفيلــم 

وليــس مســؤواًل عــن خطــاب الفيلــم.

السينما السعودية
الكتــاب،  فــي  الســعودية  الســينما  عــن  عــن تخصيــص فصــل  أمــا 
قــال الكاتــب محمــد رضــا إن عالقتــه بالســينما الســعودية بــدأت مــن 
عالقتــه بعبداللــه المحيســن عندمــا التقــاه فــي لنــدن؛ حيــث تعاوّنــا 
ــك الوقــت  ــذ ذل ــة ســيناريو أحــد األفــالم، وتعــرف من ســويًا فــي كتاب
علــى الســينما الســعودية، وعندمــا عــاد اإلنتــاج الســعودي للظهــور 
فــي مجــال الصناعــة الســينمائية كان حريصــًا علــى تخصيــص فصــل 
كامــل يحتــوى علــى قــراءة نقديــة معلوماتيــة وبحياديــة شــديدة لـــ “5” 

أفــالم ســعودية صــدرت فــي الفتــرة بيــن 2020 – 2015 م.

ــال  ــة قائ ــة فــي الســينما العربي ــة نظــره الحالي ــن وجه وكشــف رضــا ع
إنهــا فــي حــال يرثــى لهــا، خاصــة علــى المســتوى اإلداري، فــال توجــد 
معلومــات حتــى علــى مســتوى تواريــخ اإلنتــاج، مشــيرًا إلــى أنــه يحــاول 
االســتفادة مــن مشــاهدة األفــالم مــن خــالل المهرجانــات أو مــن 
خــالل المنصــات الرســمية أو بروابــط مــن المخرجيــن أو مــن بعــض 

ــه يفقــد ٪50 مــن األفــالم األخــرى. ــات وهــو مــا يجعل المهرجان
ــة فــي مجــال الســينما قــال رضــا  ــة الحالي ــه للحركــة النقدي  وعــن رؤيت
إن النقــد يحتــاج ألرضيــة ثقافيــة وليــس مجــرد تقييــم للفيلــم أنــه جيــد 

أو غيــر جيــد، مشــيرًا إلــى أن النقــد الحقيقــي غائــب بعــض الشــيء مــن 
ــك المجــال ال يعرفــون أن  ــون فــي ذل ــرًا ممــن يعمل الســاحة؛ ألن كثي
الناقــد هــو الوســيط بيــن الشاشــة والجمهــور، فــإذا عمــل الناقد بشــكل 
ــح للقــارئ  ــى الناقــد أن يتي ــف معــه الجمهــور، فيجــب عل ــح يتآل صحي
المشــاركة فــي التفكيــر، مضيفــًا أن معظــم النقــاد ال يطالعون األفالم 
القديمــة، وال يقــرؤون كتــب النقــد لالســتفادة منهــا، فهــم يكتفــون 
بمشــاهدة األفــالم الحديثــة التــى يقومــون بنقدهــا دون غيرهــا، رغــم 
أن النقــد الحقيقــي هــو جمــع المعلومــات ومواصلــة التعليــم ال أن 

يتعامــل مــع النقــد علــى أنــه وظيفــة يقبــض مقابلهــا راتبــه وكفــى.

ــع  منصــور أســد: فكــرت فــي بي
الالبتــوب إلكمــال التصويــر

اســتضاف الفنــان إبراهيــم حجــاج في برنامجه “اســتوديو المهرجان” 
المخــرج والمنتــج منصــور أســد مخــرج فيلــم الخيــال العلمــي “أرض 
فــي  فيلمــه  بمشــاركة  للغايــة  ســعيد  أنــه  أكــد  حيــث  القبــول”؛ 

“مهرجــان أفــالم الســعودية” فــي نســخته الســابعة.
وأضــاف أســد أنــه واجــه صعوبــات كثيــرة أثنــاء عمليــة إنتــاج وتصويــر 
الفيلــم، لدرجــة أنــه عــرض الالبتــوب الخــاص بــه للبيــع عبــر مواقــع 
ــًا فــي بيــع الســيناريو لــوال تدخــل  التواصــل االجتماعــي، وفكــر جدي

أصدقائــه وبعــض شــركات اإلنتــاج.

القصة
فــي البدايــة تحــدث أســد عــن قصــة الفيلــم قائــاًل: تــدور أحــداث 
دقيقــة،   ”15“ الخيــال مدتــه  مــن  تشــويقي  قالــب  فــي  الفيلــم 
ويتنــاول قصــة فتــاة تعمــل خادمــة بعــد الحــرب العالميــة الثالثــة 
وتحديــدا فــي عــام “2096”، وتحــاول رعايــة طفلهــا فــي بيئــة طبقيــة 
ــى ألوانهــم؛ حيــث يحظــى  ــاء عل ــن فيهــا بن ــم تصنيــف الموجودي يت
أصحــاب اللــون األزرق بأعلــى الخدمــات، فــي الوقــت الــذي يتــم فيــه 
تهميــش أصحــاب اللــون األصفــر، ومنعهــم مــن اللحــاق بأصحــاب 

اللــون األزرق فــي أرض القبــول.

ويشــير أســد إلــى أن ســبب تســمية الفيلــم واختيــار زمنــه يرجــع إلــى 
ــة ســنة علــى ميــالده  ــه فــي عــام 2096 فســتكون قــد مــرت مائ أن
هــو شــخصيًا، أمــا عــن هدفــه مــن قصــة الفيلــم فهــو التأكيــد 
ــاس فــي الماضــي والحاضــر  ــم أن الن ــة، فرغ ــى رفــض العنصري عل

ــم الفرصــة فســيتجنبون  ــه إذا ُأتيحــت له ــرًا ويزعمــون أن ــون كثي يخطئ
ــي  ــا بهــم بعــد الحــرب الت ــا فوجئن ــة إال أنن ــة والحالي أخطاءهــم الماضي
أتــت علــى األخضــر واليابــس فــي العالــم يعيــدون نفــس األخطــاء 
المتمثلــة فــي العنصريــة والطبقيــة؛ فنــرى منــع الخــدم مــن دخــول 
أرض القبــول “األرض الوحيــدة الصالحــة للحيــاة”، كمــا نجــد النــاس 
يختــارون أصحــاب المالبــس ذات اللــون األزرق فقــط كــي يعيشــوا فــي 

ــى اإلنســان. ــة عل ــدة ليســت غريب ــة جدي ــك األرض، فــي عنصري تل

المستقبل
وعــن ســبب اختيــاره للمســتقبل كــي يكــون محــور عملــه الفنــي أوضــح 
أســد أن ذلــك الفيلــم جــزء مــن مشــروعه الــذي يهــدف مــن خاللــه إلــى 
بنــاء عالــم خيالــي خــاص بــه، مضيفــًا أن عناصــر الفيلــم تضــم الحــرب 
يتقاتلــون ألتفــه األمــور،  البشــر  أن  للفيلــم وللتأكيــد علــى  كبدايــة 
ــا ألســباب  ــن بدأت ــة اللتي ــى والثاني ــن األول ــك مــن الحربي مســتلهمًا ذل
شــخصية بيــن بعــض األطــراف، فبــدأ فيلــم أرض القبــول بنشــوب 
ــدة  ــدة ومســاحات جدي ــة واكتشــاف أراٍض جدي ــة الثالث ــرب العالمي الح
لتبــدأ الحــرب علــى تلــك المســاحات الجديــدة، وفــي النهايــة فــإن فكــرة 
ــة التعايــش دون قتــل لمجــرد فــرض وجهــة  الفيلــم تقــوم علــى أهمي

النظــر.

بيع الالبتوب
ويقــول أســد: “إن الفيلــم واجــه العديــد مــن الصعوبــات، ومنهــا أننــا لم 
نجــد أي موقــع يناســب فكــرة الفيلــم؛ فبحثــت طويــاًل لدرجــة أن بعــض 
ــم  ــرة للفيل ــة الكبي ــى التكلف ــة إل ــوا مــن االنتظــار، إضاف ــن مل الممثلي
ــي  ــم، لدرجــة أنن ــا الفيل ــي يحتاجه ــرة الت ــل الكثي بســبب حجــم التفاصي
عرضــت الالبتــوب الخــاص بــي للبيــع بـــ “ثالثيــن ألــف ريــال” لتكملــة 
التنفيــذ، وفــور إعالنــي عــن بيــع الالبتــوب فوجئــت بأصدقائــي وبعــض 
الشــركات يدخلــون كشــركاء معــي”. وأشــار إلــى أن الفيلــم أيضــا عبــارة 

عــن “وان شــوت اســتايل”، وهــو أمــر صعــب للغايــة، إضافــة إلــى 
ــى المشــاهد  ــن عل ــب الممثلي ــي تدري ــاًل ف ــًا طوي ــه اســتغرق وقت أن
وقــد وكانــوا يضطــرون لإلعــادة كثيــرًا، كمــا أن معظــم العامليــن مــن 
الموظفيــن المرتبطيــن بمواعيــد دوام، وهــو أمــر ســبب صعوبــات 

وتحديــات كثيــرة لصنــاع الفيلــم.

السؤال الذهبي
وعــن الوظيفــة التــي كان يتمنــى أن يعمــل فيهــا لــو لــم يكــن يعمــل 
فــي مجــال الســينما، قــال منصــور أســد إنــه كان يفضــل العمــل 

كرجــل إطفــاء.

ــة  يذكــر أن فيلــم “أرض القبــول” مــن إخــراج منصــور أســد، وبطول
أضــوى فهــد، ومعــن عبدالرحمــن، وهاشــم هوســاوي، وعبدالرحمــن 

العريفــي، وربيــع خبرانــي.

منصور أسد
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روكنبخ في حواٍر لـ “سعفة”
الفيلم مشروع يعتمد على عمليات معقدة

إيمان بكر يونس: صناعة فيلم طويل بفكرة “القصير”   

تختتــم اليــوم ورشــة )قوانيــن صناعــة الســينما والملكيــة الفكريــة( التــي 
قدمهــا المحامــي والمستشــار القانونــي األلمانــي ماتــي روكنبــخ فــي 
“مهرجــان أفــالم الســعودية” الــذي يقــام بتنظيــم مــن جمعيــة الثقافــة 
والفنــون بالدمــام، بالشــراكة مــع مركــز الملــك عبدالعزيــز الثقافــي 

العالمــي )إثــراء(، ودعــم مــن هيئــة األفــالم التابعــة لــوزارة الثقافــة.
وعلــى هامــش الورشــة التقــت نشــرة المهرجان “ســعفة” مــع المحامي 
ــاع الســينما بالقوانيــن التــي  ماتــي روكنبــخ الــذي قــال إن معرفــة صن
تخــص تلــك الصناعــة أمــر فــي غايــة األهميــة؛ ألنهــم بذلــك يحمــون 
ُمنتجهــم الفنــي ويحافظــون علــى ملكيتهــم الفكريــة، وفــي نفــس 
الوقــت ال يعتــدون علــى الملكيــة الفكريــة لآلخريــن، وهــو مــا يســهل 
لهــم المشــاركة بأعمالهــم فــي المهرجانــات العالميــة، وكذلــك يســهل 

عــرض أعمالهــم علــى مختلــف المنصــات دون عائــق.
وأشــار إلــى أنــه درس القانــون فــي ألمانيــا، ثــم حصــل علــى درجــة 
ــذ تخرجــه  ــم عمــل من ــة، ث الماجســتير مــن جامعــة ميتشــجان األمريكي
ــة  ــة، وكيفي ــة الفكري ــة، وأســس الملكي ــن اإلعالمي فــي مجــال القواني
تنظيــم تلــك القوانيــن، وحقــوق صنــاع الســينما، وكذلــك عمــل علــى 
وضــع اســتراتيجيات القوانيــن المنظمــة لصناعة األفــالم، ويعمل حاليًا 
فــي تقديــم االستشــارات القانونيــة للممثليــن والمنتجيــن والمخرجيــن 

والكتــاب وغيرهــم مــن صنــاع الســينما فــي ألمانيــا وخارجهــا.

ورشة العمل
وأوضــح ماتــي روكنبــخ أنــه ســعيد بالمشــاركة فــي ورشــة عمــل بعنــوان 
ــادئ وقوانيــن وعقــود األفــالم( التــي أقيمــت ضمــن  )أساســيات ومب
أنشــطة الــورش التدريبيــة التــي يقيمهــا المهرجــان، وقــدم لصنــاع 
األفــالم فــي تلــك الورشــة نبــذة عــن األنظمــة والقوانيــن حــول الملكية 
الفكريــة وغيرهــا اعتمــادًا على أساســيات قانون األفــالم العالمي، على 
اعتبــار أن المهتميــن والعامليــن فــي صناعــة الســينما يجــب أن يكــون 
ــن  ــات والقواني ــع البيان ــى جمي ــرة واطــالع واضــح عل ــرة كبي ــم خب لديه
واألنظمــة العامــة فــي مجــال حمايــة البيانــات وحمايــة النشــر حتــى ال 

يخرجــوا عــن األطــر النظاميــة والقانونيــة.

مشروع ضخم
وأضــاف ماتــي أن الفيلــم مشــروع ضخــم يعتمــد علــى عمليــات معقدة 
مــن عالقــات منتجيــن وصنــاع أفــالم وموزعيــن، ونحــن كمحاميــن فــي 
هــذا المجــال دائمــًا مــا نعطــي االستشــارات والنصائح لصنــاع األفالم، 
وكيــف يتعاقــدون مــع الجهــات الرســمية، وكيــف يحمــون كتاباتهــم 
وســيناريوهاتهم؛ لهــذا يجــب علــى كل صنــاع األفــالم االطــالع بعنايــة 
علــى تلــك القوانيــن واألنظمــة المنظمــة لعمــل الســينما والدرامــا 
بشــكل عــام؛ لحمايــة أعمالهــم الفنيــة، والبــد لهــم مــن التنســيق مــع 

الشــركات الخاصــة فــي هــذا الجانــب.
وعــن رؤيتــه الســتيعاب صناع الســينما الســعوديين الذيــن التقاهم في 

المهرجــان لتلــك القوانيــن واألنظمــة الخاصة بالفيلم الســينمائي، قال 
ماتــي إن صناعــة األفــالم موضــوع جديــد فــي الســعودية؛ لذلــك فمــن 
الطبيعــي أن نجــد صنــاع األفــالم حاليــًا ليســوا علــى اطــالع جيــد بطبيعة 
ــاع الســينما مــع  ــد أن يجتمــع صن وتفاصيــل هــذه القوانيــن؛ لهــذا الب
الجهــات المعنيــة بهــذا المجــال للحصــول علــى التوجيهــات والنصائــح 

فــي تلــك الصناعــة.
وأشــار إلــى أن عــدد المشــاركين فــي الورشــة كان قليــاًل مــع األســف 
12مشــاركًا،  علــى   الحضــور  اقتصــر  حيــث  كورونــا؛  جائحــة  بســبب 
مجموعــة،  كل  فــي  ســتة  بواقــع  مجموعتيــن  إلــى  تقســيمهم  تــم 
ومــع األســف لــم يكــن هنــاك بــث للورشــة علــى “األوناليــن” لكــن 
ــن  ــى القواني ــن رغــم قلتهــم بالتعــرف عل مــا أســعده اهتمــام الحاضري

المنظمــة لصناعــة األفــالم.

فهم األنظمة
لمعرفــة  الســعوديين  الســينمائيين  لــدى  دافعيــة  هنــاك  إن  وقــال 
ماســة  حاجــة  هنــاك  مازالــت  لكــن  والواجبــات،  الحقــوق  تفاصيــل 
قوانيــن  وفهــم  إجــادة  مجــال  فــي  ســعوديين  متخصصيــن  لوجــود 
صناعــة الســينما، مــع األخــذ فــي االعتبــار أن صنــاع األفــالم إذا حاولــوا 
االتجــاه لعــرض أفالمهــم فــي المهرجانــات الدوليــة فســيكونون بحاجــة 
إلــى معرفــة وتفهــم طبيعــة القوانيــن واألنظمــة التــي تحكــم تســجيل 
األفــالم فــي أي مهرجــان، وإال فإنهــم ســيواجهون صعوبــات كبيــرة 
فــي قبــول أعمالهــم فــي المهرجانــات العالميــة، وأيضــًا يجــب عليهــم 
قبــل المشــاركة فــي أي مهرجــان أو عقــد اتفــاق مــع شــركات اإلنتــاج 
العالميــة أن يعرفــوا حقوقهــم وواجباتهــم لحمايــة أعمالهــم خاصــة أنهــا 

ــًا. سُتنشــر عالمي

وأوضــح أنــه كان حريصــًا علــى توضيــح تلــك النقطة خالل الورشــة؛ ألن 
ذلــك مــن صلــب عملــه؛ فهــو يعمــل علــى تقديــم استشــارات خاصــة 
فــي مجــال صياغــة العقــود مــع شــركات اإلنتــاج، وهــو مــا أظهــره 
خــالل الورشــة، الفتــًا إلــى أن التجربــة الســينمائية الســعودية مازالــت 
محــدودة، لكنــه يــرى أن الجميــع هنــا متحمســون، ويعملــون علــى خلــق 
األفــكار ودفعهــا نحــو التنفيــذ؛ لهــذا فــإن مســتقبل األفــالم الســعودية 
ــن فــي مجــال الســينما مســتقباًل،  ــًا بوجــود المتخصصي ســيكون رهن
ليــس فقــط وجــود الكتــاب والمنتجيــن والمخرجيــن بــل جميــع مــن 
يعمــل فــي المجــال مــن فنييــن ومهندســي صــوت وإضــاءة وتقنييــن 
وغيرهــم، مــع األخــذ فــي االعتبــار أهميــة وضــع قوانيــن ونظــم تســاعد 
النخبــة الســينمائية علــى إخــراج إبداعاتهــم، مشــيرًا إلــى أهميــة التركيــز 

علــى وضــع نظــام واضــح لحقــوق األفــالم.

شــكرت المنتجــة ومخرجــة اإلعالنــات 
التجاريــة والمذيعــة إيمــان بكــر يونــس 
بمــا  إنهــم  قائلــة  األفــالم،  صنــاع 
قدمــوه قــد وضعــوا خطوتهــم األولــى 
فــي الفن، رغم أن بعض الســينمائيين 
الصغــار فــي الســن وقعــوا فــي فــخ 
فقامــوا  القصيــرة،  أفالمهــم  نجــاح 
بصناعــة أفــالم روائيــة طويلــة لكنهــا 
جــاح  الــن  تحقــق  لــم  األســف  مــع 

المرجــو.

أنهــا  “ســعفة”  لـــ  يونــس  وصرحــت 
حضــرت عــددًا مــن هــذه األفــالم التــي 
قــام بعــض المخرجيــن بإعــادة تجاربهــم 
وحولوهــا  القصيــرة  األفــالم  فــي 
ــرار  ــوا فــي فــخ تك ــة، فوقع ــى طويل إل
فكــرة الفيلــم القصيــر، مشــيرة إلــى 
أن انتقادهــا ال يدعــو إلحبــاط هــؤالء 
الصنــاع، فمــا زال المشــوار أمامهــم 

طويــاًل.
الشــباب  مــن  الكثيــر  أن  وأوضحــت 
لديهــم  الســعوديين  الســينمائيين 

فــي  باألمــل  وتبشــر  جيــدة  أفــكار 
صناعــة ســينمائية جيــدة للغايــة، الفتة 
إلــى أن فيلــم “ســيدة البحــر” مــن هــذه 
النوعيــة التــي أقــول عليهــا؛ فالمخرجــة 
صنعــت فيلمــًا قصيــرًا متميــزًا فــاز في 
تحويــل  قــررت  ولكنهــا  المهرجانــات؛ 
الفكــرة إلــى فيلــم طويــل هــو “ســيدة 
البحــر”، ورغــم نجاحهــا فــي الموســيقى 
والفكــرة إال أن الُمشــاهد يصــل إلــى 
نهايــة الفيلــم وهــو ال يفهــم تفاصيــل 
الحكايــة، والســبب عــدم وجــود نــص 
وعــدم وجــود حــوار، وبالتالــي لــم يصــل 
المشــاهدون للفكــرة المقصــودة مــن 

ــم. ــة الفيل صناع

أشــادت  المهرجــان  فــي  رأيهــا  وعــن 
فــي  الكبيــر  والتكامــل  بالتنظيــم 
المهرجــان ممــا جعلــه ينافــس كبريــات 
مــن  والعالميــة  العربيــة  المهرجانــات 

والتنــوع. التنظيــم  إيمان يونسناحيــة 
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أكاديميون سعوديون يشرحون آلية النهوض بالسينما السعودية
عبد الرحمن الغنام: السينما السعودية بعيدة عن واقعنا

النمطيــة  الصــورة  محاربــة  مــن  البــد  العوبثانــي:  محمــد 
الخــارج فــي  للســعودي 

عبد الرحمن خوج: مقومات الصناعة مازالت غائبة

هامــش  علــى  ُيبــث  الــذي  المهرجــان”،  “اســتوديو  برنامــج  واصــل 
المهرجــان، اســتضافة نجــوم وصنــاع الســينما الســعودية، واســتضاف 
مقدم البرنامج إبراهيم الحجاج ثالثة من األكاديميين وصناع الســينما 
الســعودية الذيــن أســهموا فــي تطويــر صناعــة الســينما واألفــالم 
بأســاليب علميــة مدروســة، وهــم: الدكتــور عبدالرحمــن الغنــام الحاصل 
علــى ماجســتير فــي الفنــون ودكتــوراة فــي تطــور الصناعــة الســينمائية 
ــي الحاصــل علــى  ــور محمــد العوبثان ــي، والدكت ــج العرب فــي دول الخلي
دكتــوراة فــي الصناعــة اإلبداعيــة والهويــة الوطنيــة، والكاتــب والمنتــج 
عبدالرحمــن خــوج الحاصــل علــى ماجســتير فــي الصناعــة الســينمائية 

ومنتــج فيلــم “أربعــون عامــًا وليلــة”.

الواقع السعودي
بــدأ الحــوار بســؤال حــول مــدى انعــكاس واقــع المجتمــع الســعودي 
مبدعيــن  أيــدي  علــى  صناعتهــا  تمــت  التــي  الروائيــة  األفــالم  فــي 
ــام إن الســينما الســعودية مازالــت بعيــدة عــن  ســعوديين؛ فقــال الغن
الواقــع الســعودي، وال تعكــس مشــكالته أو طبيعــة حيــاة اإلنســان في 
ــى اآلن. ــة حت ــا المحلي ــن القضاي ــدة ع ــي فهــي بعي الســعودية، وبالتال
واتفــق العوبثانــي مــع رؤيــة الغنــام، مؤكــدًا أن الســينما الســعودية 
مازالــت تقــر نفــس القوالــب الفنيــة المتكــررة وال تعكــس الواقــع، بــل 
تعكــس صــورًا نمطيــة عــن المواطــن الســعودي تتمثــل فــي تصويــره 

كشــخص ثــري فقــط، رغــم أن المجتمــع الســعودي متعــدد الشــرائح؛ 
فالبــد أن ينشــط صنــاع الســينما لمحاربــة تلــك الصــورة النمطيــة، 
خــاص،  بشــكل  الســعودي  للمواطــن  الحقيقيــة  الصــورة  وتقديــم 

ــام. والخليجــي بشــكل ع
ســينمائية  محــاوالت  هنــاك  أن  خــوج  عبدالرحمــن  أكــد  جانبــه  مــن 
ــة  ــت مقومــات الصناع ــن مــع األســف مازال ــدًا، لك ــدة ج ســعودية جي
غائبــة، ويجــب أن نعتــرف أن صناعــة الســينما صعبــة للغايــة؛ وأن 

الواقــع الســعودي مــازال بعيــدًا عــن الســينما الســعودية.

الجرأة في الطرح 
الطــرح  فــي  الجــرأة  اســتخدام  علــى  الســينما  صنــاع  قــدرة  وعــن 
اســتخدام  عــن  إحجامــًا  هنــاك  أن  العوبثانــي  أوضــح  الســينمائي، 
“الجــرأة” لعــدة اعتبــارات أهمهــا السياســة الرقابيــة لمنصــات األفــالم، 

“الملكية الفكرية” تدعم المهرجان وتجذب االستثمار في السينما

ــة ورشــَتي عمــل  ــة الفكري ــة الســعودية للملكي قدمــت الهيئ
أفــالم  لمهرجــان  التابــع  اإلنتــاج  ســوق  فعاليــات  ضمــن 
الســعودية المقــام فــي دورتــه الســابعة بتنظيــم مــن جمعيــة 
الثقافــة والفنــون بالدمــام، وبالشــراكة مــع مركــز الملــك 
عبدالعزيــز الثقافــي العالمــي )إثــراء(، ودعــم مــن هيئة األفالم 

ــوزارة الثقافــة. التابعــة ل
وقــد كانــت الورشــة األولــى خاصــة بجهــات اإلنتــاج والثانيــة 
بصنــاع األفــالم مــن منتجيــن ومخرجيــن، وتــم تخصيــص 
للملكيــة  الســعودية  بالهيئــة  بالتعريــف  العمــل  ورشــَتي 
بحقــوق  والتعريــف  واختصاصاتهــا  ومهامهــا،  الفكريــة 

الفكريــة.  الملكيــة 
وعملــت ورشــتا العمــل علــى تبــادل الخبــرات بيــن صنــاع 

ــاب؛ حيــث  ــن أو كت ــن أو منتجي ــوا مخرجي الســينما ســواء كان
قدمــوا تجاربهــم، والتحديــات التــي يواجهونهــا فــي ســوق 
الهيئــة،  أمــام  التحديــات  تلــك  اســتعرضوا  كمــا  العمــل، 
وذلــك بهــدف تطويــر التشــريعات الموجــودة فــي المملكــة 
ــة  ــع األطــراف العامل ــة لجمي ــة الفكري لحفــظ حقــوق الملكي
فــي مجــال الســينما، بــدءًا مــن الفكــرة ووصــواًل للمنتــج 

النهائــي وكذلــك مشــكالت التوزيــع.
وتطرقــت ورشــتا العمــل أيضــًا لحــق المؤلــف فــي صناعــة 
التــي  التعاقديــة  والعالقــة  الحقــوق  وأصحــاب  األفــالم، 
تربطهــم، وكذلــك التعريــف بالخدمــات التــي تقدمهــا الهيئــة 
الهيئــة  لــدى  الفكريــة  الملكيــة  وإجــراءات تســجيل حقــوق 
الســعودية للملكيــة الفكريــة، وأخيــرًا تــم تنــاول التعديــات 

رفــع  وآليــة  الفكريــة،  الملكيــة  حقــوق  علــى  واالنتهــاكات 
الدعــوى للجهــات المختصــة.

عــن  الفكريــة  للملكيــة  الســعودية  الهيئــة  وأعــرب ممثلــو 
األفــالم  صنــاع  قبــل  مــن  االهتمــام  بحجــم  إعجابهــم 
الســعوديين ومــن جــودة األعمــال الفنيــة التــي تــم تقديمهــا 
خــالل أيــام المهرجــان، وقدمــت الهيئة من جانبها استشــارات 
مجانيــة لجهــات اإلنتــاج وصنــاع األفــالم، كمــا حضــر ممثلــو 
هيئــة الملكيــة الفكريــة  45لقاًء، واطلعوا على ســوق اإلنتاج 
الضخــم فــي المملكــة، وأعربــوا عــن ســعادتهم بالمهرجــان، 
مؤكديــن أن المهرجــان يمثــل فرصــة ذهبيــة للتوعيــة بحفــظ 
الحقــوق والنهــوض بالصناعــة وجــذب المســتثمر مــن داخــل 

المملكــة وخارجهــا.

من ورشة الملكية الفكرية تصوير أحمد الثاني - إثراء

إضافــة إلــى أن الجمهــور الســعودي لــم يتعــود بعــد علــى الجــرأة فــي 
طــرح قضايــا معينــة فــي األعمــال الفنيــة.

أمــا الغنــام فيــرى أن بعــض الصنــاع ينجحــون فــي مناقشــة الطــرح لكــن 
دون جــرأة، والتــزال تلــك المحاولــة بعيــدة،  يجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا 
أننــا ظللنــا لمــدة أربعيــن عامــًا دون إنتــاج، ولهــذا فالحديــث عــن الجــرأة 

فــي الطــرح أمــر صعــب نوعــًا مــا.
وأضــاف خــوج: نحــن مجتمــع لــه خصوصيتــه ويــرى أن الجــرأة “تابــو” 
ممنــوع الــكالم عنــه، ورغــم أن الجــرأة مهمــة، إال أن الصــدق فــي 

الطــرح أهــم.

عالقة االقتصاد بالفن
وعــن ارتبــاط االقتصــاد بالفــن أوضــح الغنــام أن المــال يلعــب دورًا 
مهمــًا فــي صناعــة الســينما، وال نســتطيع إغفــال دوره، لكــن فــي 

الســعودي فــي صناعــة فيلــم جيــد  المبــدع  ينجــح  بعــض األحيــان 
ومحبــوك وفــي نفــس الوقــت ناجــح جماهيريــًا. 

وبّيــن خــوج صعوبــة اســتمرار الفــن دون جمهــور؛ ولهــذا يجــب أن نجمع 
بيــن الطرفين.

ــاع الجمهــور  ــاج تبحــث عــن إمت أمــا العوبثانــي فقــال إن شــركات اإلنت
بحثــًا عــن الكســب المالــي، أمــا األفــالم الفنيــة البحتــة عائدهــا قليــل؛ 
لهــذا تتجــه إلــى المنافســة فــي المهرجانــات، مشــيرًا إلــى نمــوذج 
اإلمــارات بعــد توقــف المهرجانــات الفنيــة فــي دبــي وأبــو ظبــي عندمــا 

ــة. ــة وظهــرت األفــالم الترفيهي اختفــت األفــالم الفني

األفالم الوثائقية
إن  العوبثانــي  قــال  الوثائقيــة  األفــالم  عــن ســبب شــح  وبالســؤال 
األفــالم الوثائقيــة صعبــة فــي كثيــر مــن األحيــان، وال تحتــوي علــى 
ــة نوعــًا مــا علــى المتفــرج، وإن كانــت تلــك  قصــة، ولهــذا فهــي ثقيل
النوعيــة مــن األفــالم قــد تغيــرت فــي الفتــرة األخيــرة مــن طريقــة 
التصويــر للســرد ومــع دخــول المنصــات، أمــا خــوج فأكــد أن الكثيــر 
مــن صنــاع األفــالم الســينمائية لجــأوا فــي الفتــرة األخيــرة إلــى طريقــة 
الســرد الروائــي، بحيــث أصبــح تكنيــك الفيلــم الوثائقــي بمثابــة قصــة، 
بــل أصبــح فــي بعــض األحيــان يتميــز بالحركــة واألكشــن، مــا جعــل 
الجمهــور يقبــل علــى مشــاهدتها، لكــن الغنــام أرجــع شــح األفــالم 
الوثائقيــة إلــى عــدم وجــود مخرجيــن تخصصــوا فــي تلــك النوعيــة مــن 

األفــالم.

مهنة أخرى
 واختتــم الحجــاج حــواره بالســؤال عــن الوظيفــة التــي كان يحلــم ضيوفه 
بالعمــل فيهــا بعيــدًا عــن الفــن؛ فأوضــح الغنــام والعوبثانــي أنهمــا كانــا 
يتمنيــان أن يصيــرا طياريــن، أمــا خــوج فقــال إنــه كان يتمنــى أن يصيــر 

شــاعرًا أو مؤلفــًا روائيــًا.
عبد الرحمن الغنام
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 قــال المصــور الســعودي الفوتوغرافــي المهتــم بالطبيعــة والصحــاري 
ســياف الشــهراني مســاء أمــس فــي نــدوة بعنــوان »شــعر الصــورة 
بلقطــة واحــدة« ضمــن برنامــج “مخيــال الصحــراء”، إنــه رغــم ولعــه 
أنــه يســتمتع بحقيقــة َمشــاهد  إال  الفوتوغرافيــة،  الصــور  بالتقــاط 

الصحــراء أكثــر مــن الصــورة الملتقطــة ذاتهــا. 

ملهمة المصور 
وأضــاف بعــد أن عــرض تجربتــه فــي تصويــر صحــراء الربــع الخالــي 
أن الصحــراء ملهمــة لإلبــداع، ورحلــة بحــث عــن جماليــات الصــورة 
الضوئيــة، كمــا أنهــا مكانــه المفضــل؛ حيــث الخصوصيــة والهــدوء، 
باإلضافــة إلــى أن الصحــراء لهــا خصوصيــة أخــرى تحــرض المصــور 
علــى التقــاط عدســته بشــكٍل احترافــي وأقــرب للواقــع؛ كونهــا بعيــدة 
ــا  ــة الصــورة حقهــا، الفًت ــذي ال يعطــي جمالي ــوث البصــري ال عــن التل
إلــى أنــه ال يبــدأ بالتقــاط جمــال الصحــراء إال بعــد أن يســمع طنينــًا فــي 

ــه.  أذن

تعديل الصور 
وذكــر أنــه غالبــًا مــا يعمــل علــى تعديــل صــوره بصيغــة “الخــام”، أو 
“الــراو”، ثــم ترحيلهــا لبرنامــج تعديــل الصــور العالمــي “الفوتوشــوب” 
إلزالــة أي شــوائب فيهــا، حتــى تظهــر بصــورة الئقة جديرة بالمشــاهدة، 
مشــيرًا إلــى أن أكثــر األســئلة التــي يطرحهــا المتابعــون لحســاباته علــى 
مواقــع التواصــل االجتماعــي هــي: هــل الصــورة حقيقيــة أم معدلــة؟

نصائح وتجهيزات 
وقــدم الشــهراني للمصوريــن مجموعــة مــن النصائــح التــي قــد يرغبــون 
فــي االســتفادة منهــا، خاصــة مــن لديــه ميــول لتصويــر الصحــاري 
التامــة  البدنــي، والمعرفــة  الطبيعيــة، منهــا: االســتعداد  واألماكــن 
بطبيعــة الصحــراء المــراد الغــوص فــي أعمــاق جمالياتهــا، والمهــارة 
واألوقــات  وأنواعهــا،  الرمــال  مــع  التعامــل  كيفيــة  فــي  والخبــرة 
المناســبة للتصويــر، فضــاًل عــن تجهيــز معداتــه التصويريــة كاملــة؛ 
تجنبــًا للوقــوع فــي أي موقــف قــد يعطــل ســير الرحلــة التصويريــة، إلــى 
جانــب اســتخدام الســيارات ذات الدفــع الرباعــي فــي رحلتــه والمــزودة 

بشــكل كامــل بــكل مســتلزماتها الخاصــة. 

وبيــن أن تصويــر الصحــراء لــم يعــد صعبــًا وال مخيفــًا، كمــا يظــن بعــض 
المصوريــن أو غيرهــم، بــل أصبــح ســهاًل بعــد تعبيــد الطــرق وبعــض 

المواقــع.

واســتعرض الشــهراني فــي ندوتــه أفضــل صــوره التــي التقطهــا فــي 
صحــراء الربــع الخالــي، مثــل صــور رعاتهــا وحيواناتهــا الزاحفــة والطائــرة، 
واألليفــة والمفترســة، وكثبانهــا وســحر نجــوم ســمائها. وقــد أشــاد 
قائليــن  النــدوة  وختمــوا  الملهمــة،  الَمشــاهد  بتلــك  الحاضــرون 

“اســتمتعنا بجمــال الصحــراء رغــم قســاوتها”.

سياف الشهراني:
أستمتع بحقيقة الصحراء أكثر من الصورة

مأمون حسن لصناع 
األفالم: اسرقوا 

بذكاء واحتراف
قــدم الكاتــب الســينمائي والمخــرج مأمــون حســن مســاء أمــس 
 Bicycle Thieves نــدوة اســتعرض فيهــا الفيلــم الكالســيكي

ــو دي ســيكا. ــي فيتوري للمخــرج اإليطال
وتوقــف مأمــون عنــد بعــض َمشــاهد الفيلــم ليقــدم وجهــة نظــره 

فيهــا ورؤيتــه النقديــة المبنيــة علــى خبرتــه الســينمائية.
وقــال مأمــون إن هــذا الفيلــم يعــد مــن أفضــل األفــالم علــى مــر 
التاريــخ، مشــيرًا إلــى أن الفيلــم منقــول عــن فكــرة مشــروع آخــر، 

ولكــن تــم تعديلــه وإضافــة بعــض المشــاهد واألحــداث.
 وأضــاف مأمــون أن الفنانيــن الجيديــن ينســخون، ولكــن الفنانيــن 
الرائعيــن يســرقون، فعندمــا ينســخ الفنــان شــيئًا مــن أعمــال فنية 
ســابقة أو قديمــة وال يظهرهــا بصــورة جيــدة، وال يضيــف عليهــا 
رؤيتــه وإبداعاتــه الفنيــة، يعــد نســخًا ضعيفــًا ال إبــداع فيــه، علــى 
عكــس الفنــان الســارق الذكــي الــذي يســرق بــكل حرفيــة ويبــرز 
جماليــة عملــه الفنــي بطريقــة أكثــر احترافيــة، وهــذا مــا فعلــه 

مخــرج هــذا الفيلــم الرائــع. 

وبّيــن أن مخــرج فيلــم Bicycle Thieves مخــرج ســينمائي ال 
مســرحي، ال يعتمــد علــى إبــراز األحــداث فحســب، لكنــه أظهــر 
جــزءًا مــن الحــدث الــذي يجعلــك تركــز علــى نــواٍح معينــة مــن 
القصــة التــي تتحــدث عــن شــخصية اســمها “رتشــي” فقــدت 

األمــل وقبلــت أن تعيــش وســط أوجــاع الهزيمــة.

المســماة  الموجــة  أفــالم  ضمــن  الفيلــم  هــذا  مأمــون  وعــّد 
بالواقعيــة الجديــدة، التــي أسســها المخــرج اإليطالــي “لوتشــانو 
فيســكونتي”، حيــث قــام بتصويــر فيلمــه فــي موقــع واحــد فقــط 

فــي العاصمــة اإليطاليــة.
مدير المهرجان أحمد المال يكرم أسرة مأمون حسن

مأمون حسن أثناء الـ”ماستر كالس”
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“سليق”
أفنان باويان.. التجارب األولى هي األكثر متعة

أعتقــد أن التجربــة األولــى ألي شــخص 
يعمــل فــي الحقــل اإلبداعــي قــد تحمل 
تأتــي  التــي  التجــارب  شــكوكًا أكثــر مــن 
بعدهــا، كمــا أن الشــك والتســاؤل هما 
رفيقــا الكاتــب الــذي يجــّود أفــكاره علــى 
طــول رحلة الكتابة من الفكرة إلى النص 
إلــى إعــادة الكتابــة، وكان هذا هــو الحال 
مع نص فيلمي القصير األول )سليق(. 

تنشــأ األفــكار من التســاؤالت عــن أمور 
يومية يعتقد اإلنسان أنها بديهية ولكنها 
لُتخــرج  داخلــه  الفيلســوف  مــع  تحتــدم 
أعمق ما فيه. وفي نص فيلمي )سليق( 
لــم أتوقــع أن الفكرة ســتأتي مــن تأملي 
فــي أكثــر شــخص أقضــي معــه معظــم 
الوقــت وكنــت أعتقــد جــزاًل أنــي أعرفه، 
وعندمــا كتبت النص وبدأت في إرســاله 
لبعــض األصدقــاء الذيــن يعملــون فــي 
مجــال صناعــة األفــالم خشــيت أن ُينظر 
إلى فكرة الفيلم بســطحية دون الغوص 
إلى عمق الفكرة، إال أن ردود الفعل تجاه 
النص كانت تتلخص في بســاطة الفكرة 

وعمق المعنى.

أكملــت طريقي في تطويــر الفيلم لمدة 
عــام كامــل حتى حانــت لحظــة الحقيقة، 
عندمــا تقدمــت بالمشــاركة بالنــص في 
“مهرجــان أفــالم الســعودية” فــي دورته 
غيــر  النــص  مســار  2020م  الســابقة  
المنفــذ وتنافــس مــع  177نصــًا مقدمًا 
للمهرجــان، وحصلــت علــى تنويــه خاص 

من لجان التحكيم.

علــى الرغــم مــن أننــي قــد عملــت فــي 
أفــالم طويلــة ســعودية دراميــة عديــدة 

مــع مخرجين ســعوديين كمشــرفة نص 
سينمائي، إال أن كتاباتي كانت تميل إلى 
نوع أفالم األنيميشن، وهذا ما استغربه 
هــي  هــذه  وســتكون  منــي،  الكثيــرون 
التجربة األولى لي في إخراج فيلم قصير 
بعــد أن فاز الفيلم القصير )ســليق( في 
مســابقة ضوء األفــالم لدعــم األفالم، 
ولالســتعداد لخــوض هــذه التجربــة في 
إخــراج هــذا الفيلــم األول، فقــد قدمت 
األفــالم  صنــاع  برنامــج  الثقافــة  وزارة 
الــذي كان نقلــة هائلة في جودة البرامج 
صناعــة  فــي  المتخصصــة  التدريبيــة 
األفالم، شــاركت فيه بستة برامج منها 
لتطويــر معلوماتــي المعرفيــة وأفكاري 
التجربــة  هاجــس  أن  إال  الســينمائية، 
األولى والتســاؤالت اليومية التي تظهر 
مــع كل تقدم في مراحل الفيلم تؤرقني 
كل ليلــة، ولكن الدهشــة التــي تصنعها 
فــي أيامــي منــذ كتابــة الفكــرة األولــى 
تنســيني تعبــي وتجعلنــي أتلــذذ لبعض 

الوقت قبل أن يولد تساؤل جديد آخر.

تجارب شاعرية
قد يبــدو للبعض أن ما كتبته وقلته عن 
التجربــة األولــى ســوف ُيظهرها بشــكل 
ســلبي إال أن التجارب األولى هي األكثر 
متعة، ويبدو أنها تحمل لنا تجارب شاعرية 
ونفسية ال تتكرر بعدها أبدًا، حتى أننا قد 
نتغزل بها بعد انتهائها قائلين “من يعيد 
إلينا لذة التجربة األولى!”، فال توجد لذة 

بدون ألم.
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منذ أن عرفته في منتصف سبعينيات القرن الماضي، كان بسام 
الــذوادي يتميز بأمر واحد: قلــق ولهفة لإلنجاز؛ لهذا ظل يتحدث 
فقــط عــن إنجاز فيلــم بحرينــي روائي. وبعــد تخرجه مــن المعهد 
والتحاقه بتليفزيون البحرين، كان كل ما قام به ســواء في عمله 
أو خارجــه مجــرد “بروفــات” إلنجــاز حلمه القديــم األول، أي مثل 
تمارين اإلحماء التي يقوم بها الرياضيون قبل خوض مبارياتهم.
 كان ال يكــف عــن البحــث عــن كل الوســائل الممكنــة إلنجــاز 
هــذا الفيلــم الــذي غــدا حلمــًا عصــي المنــال فــي وقــت مــا. 
وقتــذاك، كنــا فــي نادي البحرين للســينما نســعى في ســنوات 
الثمانينيــات إلثــارة مياه اإلنتاج الســينمائي الســاكنة عبر ســبل 
شــتى: حــوارات نجريهــا مــع المعنييــن وننشــرها فــي مجلتنــا 
“أوراق ســينمائية”، نشــاطات عامة مثل األســابيع الســينمائية 
الخاصــة، نــدوات وحلقــات نقــاش، وغيرهــا مــن الوســائل. كان 
هــو أحــد مــن حاورناهــم واســتطلعنا آراءهــم فــي حــوار كتبــت 
عنوانــه علــى هــذا النحو: “حــوارات ال تنتهــي لخطوة لــم تولد”. 
وفيمــا كان العديــد مــن المهتميــن قــد يئســوا مــن االنتظــار، 
رأى آخــرون أن التــدرج عبــر إنجاز أفــالم قصيرة وثائقية ســيعمل 
علــى تراكــم الخبــرات وإنضــاج األدوات وصواًل نحو إنتــاج فيلم 
روائــي طويــل، كان بســام يــرى وبشــيء مــن االندفــاع أنــه ال 
شــيء يمنــع البــدء فــي إنتــاج فيلــم روائــي دون المــرور بتجربــة 
إنتــاج أفــالم قصيــرة، بــل إنــه رأى أنــه إذا لــم يخــرج مثــل هــذا 
الفيلــم اآلن، فســوف يتأخــر ظهــوره طويــاًل، وقــد ال يخــرج. 
كان ذلك الحوار قد دار في عام ،1984 ورغم هذا الرأي، اشتغل 

بسام الذوادي.. تحريك المياه الراكدة

هو على فيلم أو اثنين على سبيل التجربة أو اإلحماء أو مراكمة الخبرة 
أو إنضاج األدوات، لكن عندما حانت اللحظة الحاسمة أيقن أن الطموح 
فــي الفــن والثقافــة ال يتحقــق إال بالتضحيــات، فأنتــج وأخــرج فيلمه 
األول بقــروض مــن المصــارف. فمــا أن حــل عــام  1990 أخرج بســام 
الــذوادي أول أفالمــه الطويلة وأول فيلم روائــي بحريني هو “الحاجز”. 
ألكثــر مــن ســبب ســُينظر إلــى فيلــم “الحاجــز” علــى أنــه ثمــرة أحالم 
طويلــة جمعــت بيــن روائــي وناقــد ســينمائي ومترجــم بــارز هــو أمين 
الشــرقاوي؛ ليكتــب األول ســيناريو  بــارز هــو علــي  صالــح، وشــاعر 

الفيلــم؛  حــوارات  الثانــي  مــع  باالشــتراك  ويكتــب  الفيلــم، 
ليلتقــي هــذا مــع اندفــاع بســام الــذوادي وحلمــه إلنجــاز فيلــم 
روائــي، كانــت النتيجــة إنتــاج أول فيلــم روائــي بحرينــي طويــل.  
بخطوته هذه، ُيحســب لبســام الذوادي أنه صنــع القناعة األهم 
لصناعة السينما في البحرين أو باألصح القناعة بأن إنتاج أفالم 
سينمائية ليس أمرًا مستحياًل أو صعب المنال. هكذا ورغم فاصل 
زمني امتد من 1990 إلى 2004 اقتنع مستثمرون بحرينيون بأن 
إنتاج األفالم يمكن أن يدر أرباحًا؛ فجاء فيلمه الثاني “زائر” الذي 
جمعــه مع الروائي والسيناريســت الراحل فريد رمضان في فيلم 
من إنتاج شركة البحرين للسينما. ولم يمض عامان، إال وتشجع 
مســتثمرون آخــرون لتمويــل فيلــم ثالث متميز من إخراج بســام 
الــذوادي كتبــه فريــد رمضان أيضــًا هو فيلــم “حكايــة بحرينية”. 
لكــن عجلــة اإلنتاج وترســيخ القناعة بأن صناعــة األفالم ممكنة 
ومربحــة أيضًا، لم يكن األمــر الوحيد الذي حرك مياهه الذوادي، 
بــل إنــه حرك عجلــة أخرى في مســيرته بنفس اللهفــة واإللحاح. 
إن العمر الفني ال يحســب بالســنوات مثل ســنوات الوظيفة بل 
باإلنجاز، هنا في سجل بسام الذوادي منجز أساسي: تحريك المياه 
الراكــدة في ميدان اإلنتاج الســينمائي وفــي تنظيم المهرجانات 
الســينمائية. يوفر هذا دون شــك مناخًا وسلسلة من المحفزات 
للهواة وأصحاب المواهب للدخول في معمعة صناعة األفالم. 
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* كاتب وصحفي بحريني

قصتي مع..

أفنان باويان


