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يوسف الحربي - مدير فرع جمعية الثقافة والفنون بالدمام

بالشغف يكون االنتصار للفعل واإلنجاز،  وذلك من أجل تخطي حدود النجاح 
بطمــوح يرنــو إلى أبعد مــن ذلك النجاح بخلق االســتمرار واالنحيــاز للتمّيز 
بطاقات وطنية، وبرؤى قادرة على خرق كل العوائق بحماسها الساعي إلى 
تقديم طرح ثقافي فني سعودي يعترف بمميزات البيئة ويطّورها ويتطّور 

معها فكريًا وفنيًا وبصريًا وجماليًا.

تلك هي الطاقات التي تســتمر عامًا بعد عام في اكتســاب الخبرة والنضج 
وتسريبها مع المحبة والصدق إلى “مهرجان أفالم السعودية” الذي ينطلق 
هذا العام محتفيًا بالصحراء، ومحتفيًا أيضًا بروح الشباب، وبشغف اإلبداع، 
والبحث عن العالمة المميزة التي تثير الجودة الســعودية في طرح ســينما 
تكون بحضورها رمزًا له خصوصية تفرض اتساعًا في الرؤى والفضاء قادرًا 
علــى أن يحتــوي أحــالم أجيــال عملت وتعمل مــن أجل أن تالمس الســماء 
بفرح تحاكي به البيئة والطبيعة وخصوصية المجتمع والثقافة السعودية.

هــذه الطاقــات الشــابة التي نعمل علــى صقلها بالتعاون البنــاء واإليجابي 
المنجــذب لشــغفها إنمــا هــي انعكاس لكل ســعي ومبادرة قــادرة على أن 
تسير باألفكار، وتستدرج اإلبداع إلى أعمالها في صناعة األفالم واالستثمار 
فيهــا وإنتــاج الكتابــة، واإلدارة والتنظيــم؛ ألننــا من أجل إتاحــة الفرص لها 
نمّكنهــا مــن التجلي على عدة مســتويات تستشــرف حضورها الناضج في 
المستقبل، وتكون قادرة على حمل مشعل البحث واالبداع؛ لذلك ال يمكن 

تجاهل أي رغبة من رغبات التمّيز التي تثير تلك الروح التي بها يعملون.

فبفضــل هــذه الروح تكون مســاحة اإلبــداع أكبر، ويســتطيع كل مهتم أن 
يثبت كفاءاته التي تعمل بشــكل مســتمر بحثًا وابتكارًا على أكثر من صعيد 
ومســتوى؛ فالســينما الســعودية اســتطاعت خــالل الســنوات األخيــرة أن 
تحّقــق قفــزة أخرجتهــا من قوالبهــا النمطية، وذلك بفضــل طاقات أبنائها 
واطالعهم وخبراتهم وانفتاحهم وخصوصيتهم التي أكسبت صناعة السينما 
الســعودية ثقــة فــي الطــرح وبعــدًا آخر فــي التوجــه بعمــق واٍع وقرب من 
الجمهور السعودي في كل االهتمامات البصرية لسينما األفالم الوثائقية 
أو سينما المؤلف والسينما التعبيرية، وبالتالي أثبتت مدى ثقة السعودي 

في خوض هذه المغامرة وتحقيق النجاح الوطني والدولي فيها.

فالمهرجان الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالدمام في دورته السابعة 
اكتســب ميزته من خالل ذلك الشــغف واإلقبال على المشــاركة والعرض 
واالهتمــام، واإلقبــال علــى العروض والمشــاركة فــي البرامــج التطبيقية 
والــورش بحمــاس وحيويــة وتفاعــل ونقــاش وتقديــم اقتراحــات؛ فتجعــل 
المهرجان يستمر بنضج وحكمة، متناغمًا بين كل فئات المجتمع والتنمية 

الثقافية والفنية واالجتماعية.

يوسف الحربي
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المجموعة الثانية   /   مدة العرض 66 د   /   البداية:  10:00م

المجموعة الثالثة   /   عروض األفالم الخليجية على سينما »إثراء«   /   البداية:  04:00م   /   إإلعادة  8:00م

المجموعة األولى   /   مدة العرض  75 د   /   البداية 6:00م

شاشة عرض اليوم الثالثالثالث
03 - 07 - 2021م

عروض األفالم على مسرح إثراء

التحدي 

سالم

ذاكرة الصحراء

سما

اآلقاك

الحاكم 

سيدة البحر

شهد أمين

يحكي الفيلم قصة فتاة صغيرة تعيش في أجواء من الديستوبيا، وداخل 
قريــة متعصبــة. هــذه الفتاة تحتضــن مصيرها عندما تقــف وحدها ضد 
أســرتها وضد تقليــد القرية المتمثل في التضحيــة باألطفال اإلناث إلى 

المخلوقات الغامضة التي تعيش في المياه المجاورة.

محمد مهدي الحمادي

حيــن يكــون هناك عائق بســيط الســتمرار الحياة، يصبــح )التحدي( 
ثمانــي  الفيلــم  يعــرض  العوائــق”،  كل  لمواجهــة  كبيــرة  قــوة 
قصــص مختلفــة تتنــاول التحدي بطريقــٍة أخرى، قصــص ملهمة 
لمجموعــة مــن األشــخاص الذيــن حققــوا النجــاح رغــم الصعــاب.

أحمد أكبر عبدالله

ســالم، شــاٌب أصــٌم لطيــف، علــى وشــِك أن يحظــى بجهــاز 
ســماع  مــن  أخيــرًا،  ســيتمكن،  انتظــار.  طــول  بعــد  الســمع 
تجــاه  مشــاعره  وســتختلف  األولــى،  للمــرة  األصــوات 
العالــم، يغمــره الحمــاس لخــوض أكبــر مغامــرة فــي حياتــه!

علي مصلح الدمجاني

يحكــي  تشــويقي  تاريخــي  فيلــم 
فقــدت  “حامــل”  ســيدة  قصــة 
تائهــة  وحيــدة  وبقيــت  عائلتهــا، 
وســط الصحــراء، والمفاجــأة أنهــا 
تلــد مولودها رغم أوجــاع العطش 
والجــوع، وتــكاد تمــوت ثــم تنجو؛ 
حيث يصل رجــال الملك عبدالعزيز 
فــي اللحظــات األخيــرة إلنقاذهــا.

عمار حيدر زينل

زوجان يهربان من صراع الذكريات، 
برجــل عجــوز،  الزوجــة  تلتقــي  ثــم 
جديــد  صــراع  فــي  نفســها  لتجــد 
مــع الشــوق والحنيــن للذكريــات.

بيضة تمردت

أم السعف والليف

سلطان ربيع

فطــوره  صنــع  شــخص  يحــاول 
المعتــاد فــي الصباح، لكــن بيضة 
غريبــة تفســد عليه اليــوم، وتحوله 
لصــراٍع طاحــن، يحــاول البطل فيه 
كســر البيضة بشــتى الطرق، لكنه 
يكتشف بعد فشله مفاجأة عجيبة.

ها سعد الحيد

يتنــاول الفيلــم قصــة األســطورة الخياليــة التــي يتناقلهــا النــاس 
)أم الســعف والليــف( التــي طالمــا ســمعناها مــن أجدادنــا، وهي 
ويأخذنــا  القصــة،  فــي  الشــخصيات  لدوافــع  المحــرك  العامــل 
الفيلــم فــي رحلة استكشــاف للعديد من المشــاعر التــي تمر فيها 
الشــخصيات؛ كالوحــدة بعــد انفصــال األصدقاء، وبــراءة األطفال.

جلباب

مان وكون

جان نبي البلوشي

يأحيانًا يجب أن نرى الحياة من تحت 
الجلباب، هكذا يحاول الفيلم تغيير 

نظرتنا للحياة.

حمد عبدالله علي

فيلــم قصير يعتمد اللغة اإلنجليزية فــي حواراته، مفعم بالحيوية 
والحديــث عــن الحــب والســحر، ولكــن يحتــوي أيضــًا علــى العديد 
مــن الرســائل األساســية حــول الفرص والمســاواة فــي الحقوق.

أصالة غسان مندورة

تبلــغ “وعــد” مــن العمــر  30عاًما، 
ولــم تعــد لديهــا الرغبة فــي الحياة 
عاشــتها  مؤلمــة  حادثــة  بعــد 
وهــي مراهقــة، فهــل ســتمضي 
فــي الحيــاة هكــذا بعــد حصولهــا 
حلمهــا؟ لتحقيــق  فرصــة  علــى 

جعفر محمد العكراوي

شخص يوضع في غرفة فيها تلفاز 
بهــدف تطويعــه لعمــل شــيء غير 
عقالنــي، وتأتي األوامــر من خالل 
التلفــاز، والغرفــة تحــت المراقبــة.
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»استوديو المهرجان« يحتفي بصناع األفام والمكرمين

المهرجــان«  »اســتوديو  برنامــج  يســتضيف 
المكرميــن فــي حفــل االفتتــاح، وصنــاع األفــالم، 

وأكاديمييــن.

إبراهيــم  ويقدمــه  االســتوديو  علــى  وُيشــرف 
الحجــاج، وهــو ممثــل “ســتاند أب كوميديــان”، 
وشــريك مؤســس فــي بيــت الكوميديــا، وشــريك 

مؤســس فــي مســرحية “حبــل غســيل”.

وتشــارك فــي اإلعــداد لمــى الزامــل، وهــي معــدة 
ــوى،  ــة محت برنامــج “اســتوديو المهرجــان”، وكاتب
شــاركت فــي العديــد مــن البرامــج التليفزيونيــة 

ــة. ــوى وناقــدة إعالمي ــة محت ككاتب

وتبــدأ الحلقــة األولــى مــن »اســتوديو المهرجــان« 
الســاعة السادســة مســاء، فيما تبدأ الحلقة الثانية 
الســاعة الثامنــة مســاء، وســيكون الضيــوف هــم 
ذاتهــم صنــاع األفــالم والمكرميــن، وأكاديمييــن 

ونقــاد.
إبراهيم الحجاج يحاور ضيوف استوديو المهرجان

ال عيب في تناسخ األعمال السينمائية
النصــوص  تطويــر  ومستشــار  الكاتــب  أوضــح 
محمــد الســلمان أنَّ التناســخ والتكرار بيــن األعمال 
السينمائية المحلية ليس عيبًا كبيرًا، الفتًا إلى أن الكثير 
من األعمال العالمية تناسخت وتكررت بشكٍل الفت.

»الفكــرة« وكيــف  الحقيقيــة هــي مــن منظــور  المشــكلة  أنَّ  وبيــن 
يحتــاج  األمــر  هــذا  ر  وتطــوُّ كمتلقيــن،  نشــاهدها  أن  يمكــن 
الــذي التناســخ  لتجــاوز  والحكايــات؛  األفــالم  مــن  رصيدنــا  لزيــادة 

يراه غير موجود، رغم وجود بعض المحاوالت.

النظريات السينمائية 
وأشــار إلــى أن ميــل الشــباب لتبنــي النظريــات الســينمائية األمريكية 
وربمــا الهنديــة، موضــوع كبيــر جــدًا، ويحتمــل ســببين، أواًل أنــه ال 
توجــد صناعــة محليــة، وثانيــًا أن الســينما منتــج غربــي، ونحــن نتبــع 
وال  نملكــه،  مــا  بحســب  أفالمــًا  لنحقــق  النظريــات  هــذه  ونــدرس 
نســتطيع تجــاوز هــذه النظريــات، وهــذا اإلرث الســينمائي العريــق.

يعنــي والدة مدرســة الســينمائية  النظريــات  تجــاوز  أن  إلــى  ولفــت 
جديــدة، وهــذا يحتــاج لفهــم عميــق جــدًا لمعنــى الســينما، فصناعــة

أفالم ال تعني بالضرورة صناعة سينما.

أزمة نص
أما فيما يخص مصطلح أزمة النص وما يتردد حولها للخروج بسيناريوهات 
تنافسية على المستوى اإلقليمي، أردف قائاًل: »ليست هناك أزمة نص«، 
وربما الوصف الصحيح لها أن لدينا كمًا هائاًل من النصوص الســيئة.

وأضاف أّن هناك الكثير من الُكتاب المجتهدين الذين يعملون بشــكٍل 
جاد لتقديم قصصهم، لكنهم ال يعملون على تطويرها بشكٍل احترافي 
وعملــي؛ إذ إن الكاتــب عندما يكتب منفردًا فهذا جيد في مرحلة ابتكار 
الفكرة؛ لكن بعد تشــكيل النواة األولى للعمل فعلى الكاتب أن يرتبط 
بمنتج أو مخرج جيدين ليشــكال فريقًا لمعالجة العمل وتســويقه، لكن 
المشكلة األساسية هي ندرة وجود منتج حقيقي يسعى لتحقيق سيناريو. 
اتجاهــًا  أن تســلك  يجــب  الكتابــة واألفــكار  أنَّ مشــكلة  إلــى  وأشــار 
صحيحــًا للكتابــة والتطويــر؛ فعلــى الكاتــب أن يخــرج من حالــة الكتابة

الفردية واإلبداعية والعمل على تحويلها لمشروع.

30304040  ألف ريال لمشروع أفضل 
سيناريو قصير

ألف ريال لمشروع أفضل 
سيناريو طويل

مشــروع جوائــز  قيمــة  مجمــوع  بلــغ 
أفضــل ســيناريو قصيــر  30ألــف ريــال 
ســعودي، مــن مجمــوع  70ألــف ريــال 
قيمــة جوائــز مســابقة النص غيــر المنفذ.
واقتنــص علــي ســعيد جائــزة أول أفضــل 
هاتــف  »رقــم  بعنــوان  ســيناريو قصيــر 
ريــال،  قديــم«، ومقدارهــا عشــرة آالف 
فيمــا نــال عبدالرحمــن العميــر جائــزة ثانــي 
أفضــل ســيناريو قصيــر بعنــوان »بــرزخ«، 
ومقدارهــا عشــرة آالف ريــال، أمــا عقيــل 
ثالــث  جائــزة  علــى  فحصــل  الخميــس، 
أفضــل ســيناريو قصير بعنــوان »للتو أرى 
ــال. الســماء«، ومقدارهــا عشــرة آالف ري
 وأبــدى علــي ســعيد ســعادته بفــوزه أثنــاء 
ــدًا  ــاًل: “ســعيٌد ج ــه لـــ »ســعفة« قائ حديث
بفــوز فيلمــي ضمــن مشــروع مســابقة 

ســيناريو القصيــر، ضمــن مهرجــان أفــالم 
الســعودية فــي دورتــه الســابعة، ذلــك 
المهرجــان الــذي لــه أهميــة عظيمــة فــي 
حركــة األفــالم الســعودية جميعــًا؛ ناهيك 
الســعودي  الحــراك  فــي  مكانتــه  عــن 
الســينمائي منــذ عــام   2008 حتــى اآلن.

مــن  لــّي  فيلمــان  “ترشــح  ويضيــف: 
القصيــرة، وفــاز واحــد منهمــا  القائمــة 
ــًا، وهــذا يشــير  ــن  300 ســيناريو تقريب بي
إلــى مهنيــة لجنــة التحكيــم التــي ال تطلــع 
علــى األســماء، وإنمــا تتــرك كل ســيناريو 
علــى  دليــل  فهــذا  نفســه؛  عــن  ُيدافــع 
مهنيــة القائميــن علــى المهرجــان ونزاهــة 
ومصداقيــة لجنــة التحكيــم التــي أحترمهــا 
جــدًا، وأشــكرها علــى كل مــا تقدمــه”.

مشــروع  جوائــز  قيمــة  مجمــوع  بلــغ 
أفضــل ســيناريو طويــل  40ألــف ريــال، 
قيمــة  ريــال  ألــف   70 مجمــوع    مــن 
المنفــذ. غيــر  النــص  مســابقة   جوائــز 

ــزة أول أفضــل  ــي جائ ــي الحمران ــال عل ون
»المواكــدة«،  نــص  عــن  ســيناريو 
ريــال. ألــف  عشــرين  ومقدارهــا 

جريمــة  »أول  ســيناريو  نــص  وحصــد 
ثانــي  جائــزة  المحافظــة«  فــي  قتــل 
لعبدالعزيــز  طويــل  ســيناريو  أفضــل 
العيســى، ومقدارهــا عشــرين ألــف ريــال.
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استهداف المنصات العالمية في ندوة
“األفام الطويلة”

مخيال الصحراء..سرحان: استئناس اإلبل

ُعقــدت أمــس أولــى نــدوات المهرجــان تحــت عنــوان )األفــالم الطويلــة المســتقلة(، 
بمشــاركة كل أيمــن جمــال منتــج ومخــرج فيلــم “بــالل” ومؤســس شــركة بارجــون 
التنفيــذي  الرئيــس  باطيــور  المنتــج والمخــرج فيصــل  أيضــا  إنترتينمنــت، وحضرهــا 
لشــركة ســينويز لإلنتــاج والتوزيــع، وحضرتهــا أيضــا جنــى يمانــي الرئيســة التنفيذيــة 
لـــ “إم بــي ســي أكاديمــي”، وهيفــاء المهــري مــن إدارة “فيلــم العــال” التابــع للهيئــة 
الملكيــة للعــال، وأدار النــدوة المخــرج عبدالجليــل الناصــر؛ حيــث ناقشــت النــدوة صناعــة 
الســعودية. الطويلــة فــي  بالنســبة لألفــالم  المشــهد  الســعودية، وقــراءة  األفــالم 

وقــال الناصــر إن النــدوة شــهدت حضــور صناع األفالم والمهتميــن وضيوف المهرجان، 
ودار النقــاش بشــكل أساســي حــول ماهيــة العوامــل التــي نعمل عليهــا للنهضة بصناعة 
السينما وصناعة اإلنتاج المرئي في السعودية؛ حيث تحدث في البداية المنتج والمخرج 
أيمــن جمــال عــن تجربتــه والتحديــات التــي يواجهها المنتجــون في المملكــة، فيما تحدث 
فيصل باطيور عن المعايير التي يجب أن يلتزم بها المخرجين والمنتجين في السعودية.

المطلــوب،  اإلنتــاج  ماهيــة  عــن  اإلجابــة  محاولــة  أيضــًا  شــهدت  النــدوة  أن  وبيــن 
التذاكــر؟ أم ننتــج أفالمــًا تشــارك فــي  وهــل ننتــج أفالمــًا تجــذب جمهــور شــباك 
المهرجانــات؟ والواقــع أننــا يجــب أن ننتــج أفالمــًا جيــدة لتشــارك فــي المنصــات أو 
المهرجانــات، وأيضــًا عندمــا يشــاهدها المشــاهد الســعودي ترتفــع ثقتــه فــي المنتــج 
المحلــي، ويثــق بــأن أبنــاء وطنــه قــادرون علــى صناعــة مــادة ترفيهيــة بشــكل جيــد 
تضاهــي علــى األقــل اإلنتــاج اإلقليمــي الموجــود فــي منطقــة الشــرق األوســط.

وأشــار الناصــر إلــى أن النــدوة شــهدت أيضــًا مناقشــة برنامــج “فيلــم العــال”؛ حيــث أكــد 
ــارج  ــاول أن يجــذب االســتثمارات مــن خ ــدًا، ويح ــى أن البرنامــج طمــوح ج الحضــور عل
الســعودية عبــر الكثيــر مــن التســهيالت، مــن ضمنهــا البحــث عــن مواقــع التصويــر، 
ومســاعدة شــركات اإلنتــاج العالميــة فــي تخليــص اإلجــراءات والتصاريــح للتصويــر داخل 
الســعودية، كما يعمل برنامج “العال” على نظام التعويض الضريبي لجذب المزيد من 
االســتثمارات لداخل الســعودية لتقوية اقتصادها والمســاعدة في رفع الناتج المحلي، 
ويســهم كذلــك فــي جــذب األنظــار العالمية تجــاه ثقافة الســعوديين للمواقع الموجودة 
داخل الســعودية، وهو ما سيســهم في دعم قطاع الســياحة وحضور الســعودية عالميًا.

أكاديمــي”، وكيــف  بــي ســي  “إم  فــي  تجربتهــم  عــن  أيضــًا  يمانــي  جنــى  وتحدثــت 
ــر تحقيــق  اســتطاعوا اكتشــاف اآلالف مــن المواهــب الموجــودة داخــل الســعودية عب
داخــل  المواهــب  تلــك  توظيــف  علــى  وعملــوا  المواهــب،  لتلــك  بيانــات  قاعــدة 

الســعودية،  خــارج  مــن  القادمــة  المشــاريع  فــي  وكذلــك  بــي ســي”،  “إم  مشــاريع 
مثــل: ديــزرت ووريــور وفيلــم قندهــار التــي يتــم تصويرهــا حاليــًا فــي تبــوك والعــال؛ 
بــي ســي أكاديمــي “كاســت” ســعودي متميــز لتلــك المشــاريع. حيــث قدمــت إم 

ــل  ــة اســتهداف المنصــات مث ــدوة حــول أهمي ــال الناصــر إن النقــاش دار داخــل الن وق
نتفليكــس وغيرهــا، وكيــف يكــون حضــور األفــالم الســعودية فــي تلــك المنصــات 
الكثيــر؛ فالمنتــج  ننتــج  المملكــة ال  أننــا فــي  المؤكــد  لكــن  اإلنتــاج،  بمــا يضاهــي 
فنحــن  كاٍف؛  غيــر  إنتــاج  وهــو  تقديــر،  أقصــى  علــى  أربعــة  أو  أفــالم  ثالثــة  يقــدم 
نحتــاج المزيــد مــن األفــالم الجيــدة المحبوكــة، وأيضــا تكــون ذات ميزانيــة معقولــة 
اســتدامة  فــي  بمــا يســهم  أخــرى  مــرة  اإلنتــاج  إعــادة  فــي  المســتثمر  يثــق  بحيــث 
والخــارج. الداخــل  فــي  الثقافيــة  المحافــل  فــي  الســعودية  اســم  ليرتفــع  الصناعــة 

ــل فــي الســعودية،  ــان المصــور إبراهيــم ســرحان عالقــة اإلنســان باإلب اســتعرض الفن
العربيــة. الجزيــرة  تاريــخ  فــي  فارقــة  نقطــة  يمثــل  اإلبــل  اســتئناس  أن  مؤكــدًا 

وأضــاف ســرحان خــالل حديثــه فــي نــدوة “مــن ثقافــة وأدب الصحــراء” علــى هامــش 
مهرجــان أفــالم الســعودية فــي نســخته الســابعة، أن اإلبــل هــي التــي غيــرت موازيــن 
القــوة فــي المنطقــة كلهــا، ولــوال اســتخدام اإلبــل مــا كانــت هــذه المناطــق، وهــي: 
يســكن  أن  يســتطيع  اإلنســان  كان  ومــا  والريــاض،  واألحســاء  الكبــرى  الظهــران 
الجبليــة، ولــم  الغابــات والمناطــق  البدايــة كان يســكن فــي  فيهــا، فاإلنســان فــي 
ــة  ــذ ســنوات محاول ــدأت من ــك ب ــل؛ ولذل ــد اســتئناس اإلب ــراء إال بع ــى الصح ينتقــل إل
اإلنســان  بيــن  العالقــة  لتصويــر  اإلبــل؛  مــع  يتعاملــون  الذيــن  بالنــاس  االختــالط 
واإلبــل، لكــن مــع األســف نحــن اآلن فــي مرحلــة حرجــة؛ فأغلــب اإلبــل يرعاهــا عمالــة 
وافــدة، وأصبــح مــن النــادر أن تجــد إنســانًا عربيــًا يرعــى اإلبــل ويهتــم بهــا بنفســه. 

وعــرض ســرحان عــددًا مــن الصــور ألطفــال وشــباب يتعاملــون مــع اإلبــل، منهــم 
ــى عظمــة  ــل، مؤكــدًا عل ــة اإلب ــن المدرســة ورعاي ــة بي ــه اليومي طفــل كان يقضــي حيات
العالقــة بيــن اإلنســان واإلبــل؛ حيــث تمّثــل تلــك العالقــة -وخاصــة داخــل الســعودية- 
ــًا لــم ُيكتشــف بعــد، وتحتــاج لفنــان محلــي لتصويــر عظمــة تلــك العالقــة. ــزًا ثقافي كن

واســتعرض الفنــان المصــور إبراهيــم ســرحان عــددًا مــن رحالتــه المصــورة فــي الصحــراء 
الســعودية،  بيــن اإلنســان واإلبــل، وبيــن اإلنســان والصحــراء فــي  العالقــة  لرصــد 
جمــال  مــن  فيهــا  ومــا  بالصحــراء  العربــي  اإلنســان  عالقــة  مالمــح  أهــم  موثقــًا 
ــراء مــع األســف الشــديد.  ــرف الصح ــاك مــن ال يع ــى أن هن ــة وأدب، مشــيرًا إل وثقاف

 
وعــرج ســرحان علــى األدب الجاهلــي أيضــًا وعالقــة الشــاعر باإلبــل، وكيــف كانــت 
القصائــد  أهــم  مســتعرضًا  الصحــراء،  فــي  بهــا  ينطلــق  التــي  صديقتــه  اإلبــل 
بأبيــات  مستشــهدًا  قديمــًا،  الشــعراء  تناولهــا  وكيــف  الصحــراء  تناولــت  التــي 
القديمــة. العصــور  شــعراء  مــن  وغيــره  ســلمى،  أبــي  بــن  زهيــر  الجاهلــي  الشــاعر 

إبراهيم سرحان يتحدث في ندوة ثقافة الصحراء

المشاركون في ندوة األفام الطويلة المستقلة على مسرح إثراء
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الشّاحي  يحاور
جمهور  “حّد  الطار”

ضمــن سلســلة عــروض األفــالم الســعودية 
أفــالم  “مهرجــان  يقدمهــا  التــي  والخليجيــة 
الثقافــة  جمعيــة  أطلقتــه  الــذي  الســعودية” 
والفنــون بالدمــام، بالشــراكة مــع مركز الملك 
بدعــم  “إثــراء”،  العالمــي  الثقافــي  عبدالعزيــز 
مــن هيئــة األفالم التابعــة لــوزارة الثقافة يوم 
أمــس األول ويســتمر حتــى الســابع من شــهر 
يوليــو  2021م، ُعرض مســاء أمس فيلم “حد 
الطــار” الذي يدخل في إطار مســابقة األفالم.

 ويتحدث الفيلم عن قصة حب بين شخصيتين 
في حي بسيط من أحياء مدينة الرياض، ولكن 
قصــة الحــب تحمل تناقضــًا واضحــًا؛ فالبطل 
هو ابن الســياف، والبطلة هــي ابنة الطقاقة، 
ورغم ذلك تنشــأ بينهما قصة حب رومانسية.

 وبعــد عــرض الفيلــم حــاور الجمهــور مخــرج 
الفيلــم عبدالعزيــز الشــالحي، الذي اســتعرض 

تجربتــه قائــاًل: إن هذا الفيلم هــو ثاني أفالمي 
المجفــل،  الطويلــة، وهــو مــن كتابــة مفــرج 
وبطولــة فيصــل الدوخي، وأضــوى فهد وعلي 
إبراهيــم، ومشــاركة مجموعــة مــن الممثلين.

وقــال إن هــذا الفيلــم حصــل علــى ردود فعــل 
مشــجعة، وإن كانت هناك بعض األشياء التي 
شهدت اختالفًا في وجهات النظر بين الجمهور 
وبيــن صناع الفيلم، وهذا شــيء طبيعي، مثل 
طريقة تقديم الرســائل الموجــودة في الفيلم؛ 
حيــث علق بعــض الحضور علــى طريقة تقديم 
الرسائل، وكذلك علق البعض على غياب بعض 
التفاصيــل فــي الحي الذي صورنــا فيه الفيلم؛ 
حيث عبر الجمهور عن رغبته في مشاهدة الكثير 
مــن تفاصيــل الحي، وأنه كان مــن األفضل أن 
يبــرز الفيلــم المزيــد مــن تلــك التفاصيــل، وأنا 
مــن جانبــي أرى أن هــذا األمــر كان صعبــًا ألننا 
أمــام عمل ســينمائي، ولســنا أمام مسلســل، 
ففي المسلســل تســتطيع أن تعيش فترة أكبر 
فــي الحــي، أما في الفيلم فهنــاك قصة داخل 
الحــي البــد أن نركــز عليها فــي الفتــرة الزمنية.

شخصيات حية 
وأضاف الشالحي في حديثه مع نشرة المهرجان 
“ســعفة”: فــي الحــي الذي عشــت فيــه كانت 
تسكن فيه “طقاقة” تغني في األفراح، وكانت 
لدي رغبة في دراســة تلك الشــخصية وعرضها 
للشارع، بعدما لمست بنفسي تفاوتًا من جانب 
ســكان الحي في تقبل تلك المهنة وصاحبتها، 
لدرجــة أن البعــض كان ال يرحــب بهــا، وإن كان 
البعــض اآلخــر يرحب بها؛ لهذا فــإن تناول تلك 
الشــخصية في عمل سينمائي، كان مهمًا جدًا 
بالنســبة لي، خصوصًا أن المجتمع الســعودي 
لديه الكثير من القصص بحكم التنوع الثقافي 

الموجــود، لكنــه لــم يتم طــرح تلــك القصص 
مــن قبــل أو قد تكــون طرحت قلياًل جــدًا؛ لهذا 
أفــالم  فــي  نقدمهــا  أن  نظــري  وجهــة  فمــن 
سينمائية أفضل من تقديمها في مسلسالت.

عنوان الفيلم 
أمــا عن اختيار عنوان الفيلم، قال الشــالحي إن 
االختيار جاء بناء على الشخصيتين األساسيتين 
فــي الفيلم؛ حيــث إن المؤلف قد كتب الفيلم 
دون أن يضع له عنوانًا، وكنا نجلس ســويًا في 
إحدى جلســات المناقشة، فرأيت أن أبرز عنصر 
فــي شــخصية الطقاقــة هــو الطــار بمســماه 
الشــعبي، بينما السياف اخترنا منه فكرة الحد، 
فخرج لدينا هذا االسم، وهو اسم غريب يحرك 
التســاؤالت، وهــذه إحــدى أهم نقــاط الفيلم؛ 
حيــث يســعى المشــاهد لمعرفــة المقصــود 
حــد. لــه  ليــس  الطــار  أن  خاصــة  الطــار  بحــد 

تنوع االختيار 
وأشــار الشــالحي إلى أنه فــي كل تجربة يحاول 
يحــب  فهــو  مختلفــة،  قصــة  أو  بيئــة  اختيــار 
التنــوع؛ فــأول فيلــم قدمــه “المســافة صفر” 
كان جريمــة وغمــوض، وفي فيلــم “حد الطار” 
قــدم بيئــة أخــرى جديــدة ومختلفة؛ حيــث يرى 
الشــخصيات  هــو  اهتماماتــه  مــن  جــزءًا  أن 
التــي لــم يســبق تناولهــا، ويختــار عرضهــا من 
زوايــا مختلفــة بحيــث ينجــذب لهــا المشــاهد.

وأشاد الشالحي في نهاية حديثه بمهرجان أفالم 
الســعودية، مؤكــدًا أنــه شــاهد تنظيمــًا رائعًا، 
متمنيًا اســتمرار المهرجان؛ وأكــد أن المهرجان 
بوابتنــا كي تصل أفالمنا للعالمية؛ حيث يمثل 
الســعوديين.  للســينمائيين  انطالقــة  نقطــة 
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بامجبور:  تطور مستمر للسينما السعودية 

إبراهيم الحساوي لـ “سعفة”: مستقبل السينما السعودية يبشر بالخير

بامجبــور  عبداللــه  والكاتــب  المخــرج  أشــاد 
األول  بجزأيــه  “أوريــم”  مسلســل  مخــرج  
فــي  الســعودية  أفــالم  بمهرجــان  والثانــي 
نسخته السابعة، مؤكدًا أنه يتطور باستمرار؛ 
فهــو منظــم جدًا هــذا العــام، ويمثل فرصة 
جيــدة للغاية لصناع األفــالم، وأضاف: “قد 
ســبق لــي حضــور الــدورات الســابقة، ومن 
الواضح أن هناك تطورًا ملحوظًا ومستمرًا، 
ونأمل أن يكون القادم أفضل إن شاء الله”.

أمــا عن مســتقبل األفــالم الســعودية التي 
يقدمها الشــباب، قال بامجبور إنه يرى حراكًا 
جميــاًل ومتميــزًا، فمــا يمــر شــهر إال وتقــام 
ورش كتابــة ومجموعــات عمــل لمناقشــة 
األفــالم، فهنــاك محــاوالت جــادة لصناعــة 
الســينما فــي الســعودية، وكل تلك الجهود 
ستســهم بــال شــك فــي تطويــر الصناعــة 
داخــل الســعودية، فمــع تلــك المحــاوالت 

قــال الفنــان إبراهيــم الحســاوي إنــه يعاصــر مهرجــان أفــالم الســعودية منــذ عامــه األول  2008م، ويــرى أنــه 
يتقــدم دائمــًا وباســتمرار مــن حســن إلى أحســن، وهــذا ليس مدحــًا ولكنــه حقيقة ملموســة علــى أرض الواقع.
وذلــك  المهرجــان،  لنجــاح  ترســخ  ملموســة  جهــودًا  تبــذل  المهرجــان  إدارة  أن  الحســاوي  وأضــاف 
فيــه. والعامليــن  للمهرجــان  والنجــاح  التقــدم  مــن  المزيــد  ويتمنــى  “إثــراء”،  العالمــي  المركــز  مــع  بالتعــاون 
وأضاف أن السينما السعودية بدأت في السنوات األخيرة في التقدم بشكل صحيح، خاصة بعد تأسيس هيئة األفالم، 
ودعم وزارة الثقافة باستمرار، ودعم الجهات المعنية، والبد من اإلشارة إلى أننا في السابق كان لدينا مهرجان واحد، 
أما اآلن فلدينا مهرجانان، هما “مهرجان البحر األحمر” و”مهرجان أفالم السعودية”، والمستقبل والحمد لله يبشر بخير.

والمثابــرة ســتظهر أعمــال ســينمائية نفخــر 
الســعودية. للســينما  كصنــاع  جميعــًا  بهــا 

فرص ومشاريع 

وأوضح أن المهرجانات تساعد صناع السينما 
على االلتقاء، وبناء فرص ومشاريع مستقبلية 
تبــرز مواهبهــم، وهذا من أهم وأبــرز النتائج 
التــي تقدمهــا المهرجانــات، وقــدم بامجبور 
نصيحتــه للمؤلفيــن الشــباب أال يقفوا عند 
تجربة بعينها، وإنما عليهم أن يجربوا ويحاولوا 
باســتمرار، وعليهــم أال يتحفظوا على آرائهم 
وأعمالهم، وليس شــرطًا أن يكون أول عمل 
هــو أنجــح عمل، بــل على العكــس؛ فالنجاح 
ال يأتــي إال بعــد محــاوالت كثيــرة، ويجــب 
أن نســعى للبحــث في هــذا المجــال، بحيث 
نعــرف كيــف عمل صنــاع الفن الســابع في 
عبدالله بامجورالعالم وكيف طوروا أنفسهم لنتعلم منهم.

إقبال كبير على حضور عروض األفالم في ثاني أيام المهرجان
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رجا العتيبي *

معاذ العوفي.. 
»مهالئيل« قادني إلنتاج األفالم الوثائقية 

التصويــر هــو اكتشــاف المجهــول الــذي 
يســتخدمه الفنــان كوســيلٍة فنيــة يبحث 
فيهــا عــن رفــات أســالفه فــي الصحراء، 
ليوّطــد بذلــك عالقتــه بوطنــه، ويســافر 
وحســية،  بصريــة،  رحلــٍة  فــي  بالنــاس 
وتثقيفيــة، تتميــز بلقطات ربمــا لمحتها 
العين سابقًا، ولكن لم تمعن بها النظر...

المستكشــف معاذ العوفي الذي يجوب 
أرجاء المملكة بحثًا عن أجوبة لتســاؤالته 
حــول التاريخ واآلثــار واإلنســان لتحويلها 
إلــى مواد فنية مرتبة وممتعة، اكتشــف 
شغف التصوير كهوايٍة في سن الثامنة، 
ولكنــه لــم يأخذ ذلــك على محمــل الجد، 
حتــى عــاد إلى وطنه بعد غياب دام عشــر 
ســنوات قضــى خاللها أربع ســنوات في 
األردن، وأربع ســنوات في أســتراليا التي 
حصــل فيها علــى شــهادته الجامعية في 
المســتدامة،  والتنميــة  البيئيــة  اإلدارة 
وســنتين في الســفر حول العالم، يصف 
لـــ »ســعفة« تجربته مع فيلمــه الوثائقي 
النخلــة  جائــزة  علــى  الحائــز  »مهالئيــل« 
الذهبيــة ألفضل تصوير فيلم في الدورة 
الخامســة بأن هــذه التجربة مــن التجارب 
المميزة جدًا، التي فتحت له آفاقًا مختلفة 
لممارســاته الفنيــة، ونافــذة جميلــة في 
مجــال صناعة الســينما واألفالم لم يكن 
علــى درايــة كافية بها، ويقــول: “تعاملي 
مــع تنفيذ وإنتــاج فيلــم »مهالئيل« كان 
كإنتــاج عمــل فنــي شــعري خــام يجســد 
رؤيتي ومشاعري في هذه المناطق التي 

زرتها واستكشفتها”.

ويضيــف أّن الفيلم ُيســلط الضوء على 
منطقــة عجائــب وكنــوز منطقــة خيبــر 
فــي  تخفــي  التــي  المنــورة،  بالمدينــة 
باطنهــا مجموعــة ألغــاز تثيــر تســاؤالت 
مســتوطنات  ويســتعرض  جديــدة، 
بشــرية، وهيــاكل أحفوريــة مــن عصر ما 
قبل التاريخ، ويســتطرد قائاًل: “وســمح 
لــي هــذا الفيلم أن أبدأ بسلســلة معينة 
فــي إنتــاج األفــالم الوثائقيــة والفنيــة 
المشــابهة فــي األســلوب، والمختلــف 
الضــوء  مســلطًا  المحتــوى،  فــي  كليــًا 
التــي  القديمــة  الحضــارات  كنــوز  علــى 
تزخــر بهــا المملكــة التــي ألهمــت خيــال 

المستكشفين ورواد اآلثار”.

ويلفــت العوفــي إلــى أنــه ســعيد جــدًا 
علــى  المرئيــة  القصيــدة  هــذه  بعــرض 
الحضــور، وفــي هــذا الصــرح المرموق، 
وزادت ســعادته عنــد فــوز فيلمــه فــي 
النســخة الخامســة مــن مهرجــان أفــالم 
الســعودية بجائزتين، وهمــا: جائزة لجنة 
التحكيم الخاصة، وجائزة النخلة الذهبية 
ألفضــل فيلم عن مدينة ســعودية، كما 
أنــه ممتــن كثيــرًا للقائميــن علــى هــذا 
المهرجان ولكل الداعمين له. كما يتطلع 
دائمــًا إلى الحضور والمشــاركة في هذه 
المناســبة والتعلــم وتبــادل الخبرات مع 
الزمــالء، ومشــاهدة مــا يقدمونــه مــن 

معاذ العوفي إبداعات محلية عظيمة.
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أن تجــد منصــة عــرض لألفــالم المرئية الســعودية 
ليــس باألمر الهين، كان هذا قديًما قبل عقدين من 
الزمــان، ولكنهــا اليوم باتت ماثلــة للعيان من خالل 
جمعيــة الثقافــة والفنــون بالدمــام، بالتعــاون مــع 
مركــز إثراء )مركز الملــك عبدالعزيز الثقافي العالمي 
بالظهران( الذي جهز المكان بأنظمة صوت احترافية، 
وشاشــة بجــودة عاليــة، وجهــاز عــرض متخصــص، 
واكتملت بذلك قاعة، صارت ملتقى صناع األفالم 

من مختلف مناطق المملكة.
يحســب لألديــب الشــاعر/ أحمــد المال انبعــاث هذا 
الفــن؛ إذ أعاده من جديد بصورة تتوافق مع طموح 
الشــباب والشــابات المهتميــن بصناعــة األفــالم، 
ووصــل بالمهرجــان إلــى موســمه الســابع كمنجــز 
مهم في عالم األفالم، يشــد أزره كل المؤسســات 

الثقافية والفنية والسينمائية. 
أمــا المهرجــان فيحســب لــه أنــه لــم )يتعــاَل( علــى 
الخطــوات الطموحــة لصانعــي األفــالم، احتضنهم 
واحتضــن إنتاجهــم مــن أول موســم لــه، أخــذ بيــد 
الكثيريــن، كانــوا يتعثرون فــي خطواتهم األولى هنا 
وهناك، وما أن يدخلوا أرض المهرجان يكونون أكثر 
ثقــة، يفوزون، ويحصلــون على الجوائز، ويتعلمون،  
وتؤخــذ لهم الصور على البســاط األحمر، يشــعرون 
أنهــم داخل بيئة صحية تســتجيب لهم ولمواهبهم؛ 
ليكونــوا فيما بعــد مؤهلين ليعتلوا منصات أشــهر 
إقليمًيــا وعالمًيا؛ لهذا فإن الكثير من صناع األفالم 
الذين شــقوا طريقهم ممتنون كثيًرا لمهرجان أفالم 
الســعودية، يذكرونــه بالحــب وكثيــر مــن األشــواق 
عندمــا تنتهي أيامه، وكثير من اللهفة عندما يقترب 

المهرجان فكرة رشيدة

موعده. 
فــي هــذا الموســم يظهر )ســوق اإلنتاج( بمشــاركة 
األفــالم  بصناعــة  مهتمــة  ومؤسســة  شــركة   24
الســتقطاب أفضــل النصوص، في مبــادرة أعطت 
للمهرجان وهًجا ال يضاهى، وأهمية كبرى، ما يعني 
أن المهرجان في تطور مستمر على كافة األصعدة. 
هــذا الســوق يمثــل نقلــة نوعيــة، ليــس للمهرجــان 
فحســب، وإنمــا لقطــاع اإلنتــاج الســينمائي، فمن 
كان يتوقــع أن نصــه ســيكون ذا قيمــة، هنــاك من 

يبحــث عنه، وهناك من يفتح ســوًقا خاصة له، في 
وقت كان ال يجد كاتب السيناريو من يسأل عنه، أو 

يحتفي به، أو يحدثه فيما كتب. 
سوق اإلنتاج بمهرجان أفالم السعودي، مؤشر على 
أن الموجة في طريقها للصعود؛ لتكون اتجاًها عاًما، 
يرفــد الحراك االقتصادي، فالســينما ثيم اقتصادي 
قبــل أن تكــون ترفيًها أو فًنا، فالســوق االقتصادي 
إذا كبر واشتد عوده َيِعُد بصناعة سينمائية منافسة، 

في بيئة آمنة، ومحفزة، وعادلة. 
يظهــر المهرجــان فــي موســمه الســابع، فــي بيئــة 
سينمائية واضحة وصريحة، مقارنة بالموسم األول 
الذي بدا فيه وحيدًا ال أنيس وال ونيس، اليوم يدعم 
وجود المهرجان صاالت سينما، منتجون، موزعون، 
بقــوة شــراء منافســة، قوانيــن  ســوق ســينمائية 
وتشريعات سينمائية صريحة أصدرتها الهيئة العامة 
لإلعــالم المرئــي والمســموع، وكيانات ســينمائية، 
مثــل: الهيئة العامة لألفالم، التابعة لوزارة الثقافة، 
كل ذلــك يجعــل المهرجان في مأمن وســالمة أكثر 
من بداياته، وألنه فكرة رشيدة، بقي، وبقينا معه. 

نتطلــع أن يكــون مهرجــان أفــالم الســعودية فــي 
مصاف المهرجانات الكبرى وأكثرها تأثيرًا، وليس ما 
يمنع ذلك، فســبع سنوات من النجاحات المتتالية، 
كافيــة لتكــون أرضيــة ُيبنــى عليهــا حدث ســينمائي 
يكون هدفًا للمنتج العالمي، فكل المؤشرات تؤكد 

ذلك.

ــــــــــــــ
*كاتب وناقد

قصتي مع..


