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على موقعنا اإللكتروني:

أن ترسم بخطوتك )األولى( في أرض ال أثر فيها، فذلك يعني 
أنك أسست طريقًا طويال؛ يستمر ويتسع مع األيام، وهذا ما 
حدث لمهرجان الس���ينما الس���عودية في خطوته األولى، ففي 
عام 2008، وبعد موافقة مجلس إدارة نادي المنطقة الشرقية 
األدب���ي، واالتفاق مع األس���تاذ عبد العزيز الس���ماعيل، رئيس 
جمعي���ة الثقافة والفنون بالدمام، بدا الترتيب إلقامة مهرجان 
أفالم الس���عودية، في دورته األولى على أن تقام فعالياته في 

مقر الجمعية بالدمام.
كان���ت خط���وة أولى حيث ل���م يكن ف���ي بالدنا أماك���ن لعرض 
األفالم، أو صناعته���ا، أو التمويل لمثل ذلك. بل إن كثيرا من 
الجه���ات، كانت تحارب هذا النش���اط الفني الثقافي دون كلل، 
لك���ن دع���م معالي وزير الثقافة األس���تاذ إياد مدني، وس���عادة 
وكيلها الدكتور عبد العزيز السبيل آنذاك، والعزيمة التي ال تكل 
وال تيأس، خاصة من الفريق الذي تشكل من منسوبي النادي، 
والجمعية ومن متطوعي أرامكو الس���عودية المتحمسين لهذا 
الفن، مش���ت في إنجاز المشروع حتى النجاح وتكلل بإشادات 

من داخل المملكة وخارجها.
إن���ي أتذك���ر ما بذله الزم���الء في مجلس إدارة الن���ادي من جهد 
ودعم، وأخص ما قام به صديقنا الش���اعر أحمد المال، وأتذكر 
التعاون التام والتس���هيالت الت���ي قدمها رئيس جمعية الدمام 
األس���تاذ المس���رحي البارز عبد العزي���ز الس���ماعيل، وما قدمه 
المتعاونون من مركز )إثراء(: األس���تاذ فؤاد الذرمان، واألستاذ 

عبد الله العياف، وآخرون.
ف���ي تلك الليل���ة اإلبداعية التاريخية، وأنا أق���ول لمعالي الوزير 
األستاذ إياد مدني، بعد انتهاء حفل أرامكو، الذي شرفه جاللة 
المغفور له الملك عبد الله: الشباب ينتظرون معاليكم لقص 

شريط بداية مهرجان أفالم السعودية األول( فيقول:
� هيا بنا!

اآلن والبلد )كله( يحتفل في مسيرة الطريق الذي اتسع، مزهوًا 
بخطوته السادس���ة؛ نهنئ أنفس���نا، وكل الزم���الء بهذا الجهد، 
ونح���ن نق���در ونش���كر الدعم الس���خي الذي يقدمه س���مو أمير 

الثقافة لكل مناحي النشاط الثقافي والفني في بالدنا. 

كاتب روائي.. رئيس النادي األدبي سابقًا
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صناع »التاسعة«
في استوديو المهرجان

اس���تضاف برنامج أس���تديو المهرجان من خ���الل المذيع عبد المجي���د الكناني مخرجي 
ومخرجات المجموعة التاس���عة، إذ يقترب الختام، واإلعالن عن األفالم الفائزة مس���اء 

اليوم.
ج���اء لقاء صن���اع األفالم حميمي���ًا مع مقدم االس���تديو عبد المجي���د الكناني، وتحدث 
صناع األفالم عن تحدياتهم وتجاربهم وحنينهم إلى الماضي، س���واء الذي عاش���وه أم 
الذي عاش���ه أس���الفهم، والذي انعكس على أفالمهم التي شاركوا بها، وفي أستوديو 
المهرجان تحدثت سارة حبيب عن فيلمها )طموح( الذي شاركت به في مسابقة أفالم 
الطلب���ة، ووصفته كجزء منها، ويمثلها بدرجة كبيرة، إذ كانت تحّضر لتخرجها وأحس���ت 
بضغ���ط كبي���ر وقلق في التفكير بالمس���تقبل، وحاولت أن تصنع فيم���ًا ليكون مصدر 

إلهام لها ولكل الشباب والشابات الذين يمرون بما مرت به.
اخت���ارت س���ارة أن تقدم فيلمها في قال���ب كرتوني وإبداعي، وبمع���ان إبداعية طرحت 
بطريقة س���هلة، رغم أنه يحمل رس���الة عميقة ليكون اس���تيعابه سهاًل على المشاهد، 
وعن كونه فيلمها األول تقول س���ارة: »ه���و ليس أول فيلم لي، ولكنه أول فيلم بهذا 

الحجم«.

رحلة ركاب السديري

وق���ال خالد الس���ديري عن فيلمه )رحلة الركاب( بع���د أن جرب رحلة الركاب ثالث مرات: 
»حاولنا أن نضع أنفس���نا بنفس النواحي التي عاش���ها قبلنا، والوسيلة الوحيدة للسفر 

كانت الركاب، وكان بودي أن أصورها وأخرج منها قصة«.
ويتذكر خالد أنه كلما أخبر المحيطين أنه ذاهب في رحلة ركاب يتساءلون ويستغربون، 
وقال في نفس���ه: »الرحلة ليس���ت هدفا، ما نطمح لتحقيقه إنما تجربة الرحلة نفس���ها 

بتعبها وجهدها الذي تأخذه«.
وس���أل خال���د من كان معه ف���ي الرحلة لماذا ق���رروا خوض هذه التجرب���ة؟ يقول خالد: 

»تعلمت كثيرًا من إجاباتهم المختلفة«.
وكان من الحاضرين في الفيلم ش���خص أجنبي، س���أله الكناني لماذا؟ قال خالد: »كان 
صديقًا لي في الجامعة وش���اركنا في رحلتنا الس���ابقة، وأضفته كعين غريبة تنظر إلينا 
حيث إنه يأتي من خلفية مختلفة تمامًا، وهو الوحيد في الفيلم الذي كان يرس���م ولم 

يكن يصور«.

9 ساعات تصوير

وكان توجع هاني القطان في فيلمه )األبدي( سببًا ألن يصنع فيلمه، يقول هاني: 
»صادف���ت أح���د الجي���ران القدامى الذي أصي���ب بمرض الزهايم���ر، وكان قبل ذلك 
محاط���ًا بعائلته ولكن بعد فت���رة الحظت التفكك الذي حدث ف���ي العائلة، وأصبح 
الش���خص الوحيد الذي يهتم به هو زوج ابنته، ما أثار فضولي، لماذا ش���خص من 

خارج الدائرة الصغيرة يهتم بشخص كل هذا االهتمام؟«.
قضى هاني لياليه في البحث عن األسباب وعن المشاعر التي تدفع المقربين إلهمال 

المصابين بالزهايمر، يقول هاني: »استلهمت فيلمي من هذه الشرارة«.
اس���تغرق هاني في فيلمه 9 س���اعات للتصوير، وش���هر للمونتاج وكان طاقم العمل 
يتمثل في أربعة أشخاص ويعد فيلمه هو الثاني له في السعودية، ويتوقع أن ينتهي 

من مونتاج عمله الثاني قريبًا.

»وهم« الخليفة وأفالم اإلثارة

وعن فيلم )وهم( أوضح عمار الخليفة أنه يحب أفالم اإلثارة والتشويق بشكل عام ولم 
يرد أن يخرج المش���اهد من الفيلم دون فائدة، وهذا ما دفعه لدمج المعلومة الطبية 

مع عنصر التشويق.
وكتجربت���ه كطالب يقول عمار: »القائمون على الفيلم جميعهم طالب، وكنت أرس���ل 
إل���ى مجموع���ات الجامعة ع���ن حاجتي، ورتبن���ا أمورنا وجهزن���ا الفيلم ف���ي اإلجازة بين 

السمسترين«.

المشاركة األولى في المهجران

وغل���ب الحزن على الفراق في الفيلم الروائ���ي )رامبلر( لعبدالعزيز الدغيثر، الذي ألهمته 
الصح���راء لصناع���ة فيلمه، ال���ذي تدور أحداثه حول ش���خصية حزينة، تم���ر بتجربة حداد 

صعبة لم يستطع الشخص بعدها إكمال حياته.
وتعد مش���اركة عب���د العزيز هي األولى ف���ي مهرجان أفالم الس���عودية، وكان قد أنتج 

أفالم قصيرة قبل ذلك.

نوستالجيا الجيراني

وتأتي تجربة سعيد وحسن الجيراني في )نوستالجيا( بأن يكونا من مواليد جزيرة تاروت 
المليئة بالتاريخ، والتي ترجع حضارتها إلى آالف الس���نوات، يحكيان: »نحن من مواليد 
جزي���رة تاروت وف���ي كل مكان في تاروت يعود بك الزمان للماضي، س���واء في دارين، 
أو ت���اروت وقلعة تاروت والخمس البلدات التي في الجزيرة«. ويؤكدان: »حتى ش���بابنا 

لديهم هاجس في جمع الموروث«.
وتحدث كل من سعيد وحسن عن أحب القطع القديمة لديهما وكانت ألبومات الصور، 
التي تعيد الذكريات إلى أناس رحلوا عن دنيانا، باإلضافة إلى الموسيقى القديمة التي 

تعيدنا إلى فترات عشناها من قبل.

*ل���م يتواج���د مخ���رج فيل���م )عم���ق المي���دان( محم���د العطاوي ف���ي الفقرة ألس���باب 
شخصية.

صناع االفالم اثناء الحوار على قناة المهرجان
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»غواص« وطالب جامعة
يناقشون تجاربهم الفنية مع الكناني

صناع االفالم اثناء حوارهم مع المقدم عبدالمجيد الكناني

ج���اء لقاء مخرجي ومخرجات المجموعة العاش���رة واألخي���رة، ليكون ختامًا 
لألفالم المتقدمة للمسابقة، واختتمه عبدالمجيد الكناني ب� »وصلنا إلى 
الختام« لينقل مدى س���عادته بالتجربة، ودعا المشاهدين إلى ترقب فقرة 

إعالن النتائج في الغد متمنيًا التوفيق لكل صناع األفالم.

مشاركة أولى

في فقرة السؤال والجواب، شاركت غيداء أبو علي وهي مساعدة المخرجة 
مري���م الزيد، وأوضحت أنها المرة األولى التي ش���اركتا فيه���ا بالمهرجان، 
وكان الفيل���م مقررًا عليهن في الجامعة، وطموحهما دفعهما للمش���اركة 

في المهرجان بأول فيلم لهما.
تق���ول غيداء: »كان الهدف أن يكون الفيلم وثائقيًا، ولكننا جعلناه وثائقيا 
ممزوجًا بطعم المؤامرة، تتخّلله بعض الكوميديا الهزلية«. مضيفة: »كنا 
متخوفتين من المبالغة في الهزل، وأال يكون هنالك ثقل للقصة، ولكن 

هناك طرف آخر ساعدنا في الموازنة«.

دائرة طبول

عن فيلمه )دائرة طبول مالكوم إكس( أش���ار ليث الوطبان إلى أن تواجده 
كطالب مبتعث يدرس التواصل في واشنطن، هو ما جعله يستلهم فكرة 
فيلمه عن )مالكوم إكس(، وذلك أثناء دراس���ته لمادة اإلنتاج السينمائي، 
وكان ضمن المطلوب منه أن يقوم بتقديم موضوع ثقافي، وكان يلفته 
كل ي���وم أح���د صوت قرع الطب���ول، وفضل أن يتطرق للموضوع بش���كل 

فني وجمالي.
واج���ه ليث بع���ض الصعوبات في ثق���ة الناس به أثناء بداي���ة تواجده في 
العاصمة األمريكية واشنطن، ولكنه استطاع أخيرًا كسب ثقة المشاركين، 

وهذا ما ذكره في الفيلم.

دائرة بشرية

أم���ا طال���ب الثانوية أحمد المازني، فقد ركز في فيلمه )الدائرة( على فكرة 
أن غالبية البش���ر يعيش���ون في دائرة محددة ويتعلقون باألش���ياء بش���كل 
كبير، ويرى المازني بأن على األنس���ان أال يتعلق باألش���ياء وال يبقى عالقًا 

ف���ي دائرته الصغيرة، ب���ل يفتح الرؤية، وال يقع في فخ التعلق، ويش���عر 
نفس���ه المزيني بأنه يحمل في داخله رسالة ويجب ايصالها من خالل هذا 
الفيلم، ويرى بأن الناس كي يصلون لحالة سالم داخلي عليهم تقليل هذا 

التعلق.

السعودية بعيون أجنبية

ق���ّدم محم���د العثمان ف���ي فيلم���ه )أرض الع���ادات( الذي قدم���ه باللغة 
اإلنجليزية وقام باس���تلهام الفكرة من كتاب الكس���ندر وودمن الذي سبق 
له زيارة السعودية ، وحرص على أن يبرز جماليات السعودية إلى جانب ما 

قدمه وودمن في كتابه.

المجمعة

وجاءت تجربة عمر الدايل في فيلمه )المجمعة( كمكتش���ف لثقافة مدينة 
المجمعة التي تقع في ش���مال منطقة الرياض بوس���ط السعودية، وتعّد 
عاصم���ة إلقليم س���دير في نجد وأكبر مدنه، ويع���ود تاريخ بناءها إلى عام 
833 ه�، وهذه المدينة غير معروفة لدى الكثير من الس���عوديين حس���بما 
يق���ول الدايل، يقول عم���ر: »في المجمعة كثير من األم���ور التي نجهلها، 
وذهبنا إليها لنصور اإلنس���ان هنالك، وحاولن���ا أن نوازن بين التراث وبين 

حاضر المجمعة اليوم«.

بوخمسين ورحلة الغوص

أم���ا تجرب���ة الغ���واص والمص���ور صالح بوخمس���ين ف���ي فيلمه )س���عير 
يه في الغوص مما يشاهده من تلوث بسبب  البالس���تيك( جاءت بعد تأذِّ
البالس���تيك، حيث أن مخرج العمل صالح م���ن محبي الغوص، وكثيرًا ما 
يذهب في نزهات بحرية ويرى الكثير من التلوث داخل البحر، لذا يقول بو 
خمس���ين: »الناس ربما ال يعلمون عن هذه األشياء وأحببنا أن يرى الناس 
الدم���ار الموجود في الماء بش���كل ع���ام، فجميع ما يلقونه في الش���وارع 
القريبة من البحر ينتقل إلى البحر ويس���تقر في أعماق البحر، لذا فأنا هذا 
يؤث���ر عل���ى البيئة البحرية«، ل���ذا أحب صالح أن يقدم ه���ذا فيلم التوعوي 

ليتعرف الناس على ما يحدث في البيئة البحرية.
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صهيب قدس ومالك نجر..
بهموم السينما في ضيافة محمد سلمان

الزلنا بحاجة
لمزيد من الشاشات السينمائية

لن تنهض الصناعة 
السينمائية في السعودية

إال باستثمارات القطاع الخاص

جاء الحديث في حلقة نقاش »رحلة الفيلم الس���عودي من الورقة إلى ش���باك التذاكر« 
موجع���ًا ولكن���ه يحمل تفاؤاًل لصناع األفالم في الس���عودية، ففي الحلق���ة التي أدارها 
المخرج محمد سلمان، وشارك فيها كٌل من الكاتب والممثل والمنتج صهيب قدس، 
والمخرج ومحرك الرسوم مالك نجر، والتي عقدت مساء أمس السبت ضمن فعاليات 

المهرجان.
وتحدث مالك نجر عن بداياته في مس���ار التحريك مقارنة بالتصوير الواقعي وقال: »أنا 
وزميلي عبد العزيز المزيني أنش���أنا اس���تديو ميركوت لتحريك الرس���وم، ولدينا ش���غف 
بالنسبة للرسوم المتحركة وغلب الشغف على خوفنا من التحديات، حتما وجدنا أنفسنا 
في مجال تحريك الرس���وم، وال أعتقد أن قصتنا اس���تثنائية، فكل ش���خص لديه شغف 

في مجال ما، سيبذل مجهودًا استثنائيًا فيه«.
أما صهيب قدس، فقد خص حديثه في اليوتيوب الذي وفر مس���احة لصناع المحتوى 
ف���ي أن يقدموا محت���وى بعيدًا كل البعد ع���ن الضغوطات، كالضغوط���ات االجتماعية 

واإلنتاجية فأخرج محتوى طبيعيا، وأتاح لكل شخص لديه كاميرا أن يقدم مالديه.
يقول صهيب، »كصناع محتوى، لدينا قصص كثيرة لم ترَو بعد، وكان اليوتيوب بمثابة 

المعهد الذي تعلمنا منه وكان جزءًا مهما لما وصلنا له أنا وشريكي فارس«.

أرق النجاح

ويرى مالك نجر أن نجاح الفيلم السعودي المحلي موضوع مؤرق لجميع صناع األفالم 
السعويين فالبد للسينما أن تنجح تجاريًا.

وخص مالك حديثه حول منتجه »مسامير«، وقال: »مسامير منتج لليوتيوب، ومنتجات 
اليوتي���وب بطبيعتها تكلفته���ا غير مرتفعة، واليوتيوب يدربك عل���ى أن تكون ميزانيتك 
معقولة«. ويضيف، »بإمكانك أن تصنع منتجًا لليوتيوب، ولكن كمنِتج سيريد طموحك 

كل مرة«.
وأوضح مالك أن إنتاج الفيلم الطويل لصاالت السينما كان مبادرة مهمة بسبب توفر 

الفرصة، وكان هنالك ضغط في إنتاج فيلم في أسرع فترة ممكنة.
وتحدث صهيب قدس عن تجربته في )ش���مس المعارف( والذي جاء بدعم من مهرجان 
البحر األحمر السينمائي، وأشار إلى حاجة السينمائيين في الوقت الحالي إلى دعم من 
القطاعي���ن الع���ام والخاص ودعا إلى أن يكون هنالك ثقة م���ن المنتجين والجمهور بأن 

هنالك منتج سعودي جيد في السينما.
واعتبر مالك نجر تجربتي )شمس المعارف( و )مسامير( تجربتين ناجحتين وردود األفعال 
تجاههم���ا كانت محف���زة للصناع، وح���ول اختالفهما ف�)ش���مس المع���ارف( كان دعمه 

حكوميا، أما )مسامير( فكان بتمويل القطاع خاص.
التموي���ل الحكومي يس���اعد ف���ي البدايات ولكنه كصناعة مس���تمرة غير ُمج���ٍد، هذا ما 
ي���راه صهي���ب قدس الذي يؤكد بخبرته أن الفيلم الس���عودي قادر عل���ى أن يكون مربحا 
ومجديا، فتجربة الفيلمين جاءت بعد تواجد دور السينما ويمكنها أن تحفز المستثمرين 

والقطاعات المهتمة في االستثمار في صناعة األفالم.
ويرى مالك نجر أن عدد الصاالت في الس���وق وحجم سوق الشاشات ال يزال ال يشكل 
15 % من الحجم الطبيعي، مقارنة بالكثافة السكانية في السعودية وإذا استطاع فيلم 

ما أن ينجح بهذه الكثافة يعني أن فرص النجاح ستكون أعلى.

ويؤكد مالك: »ليس لدي شك في صناعة األفالم في السعودية، فهو مجال مربح«.
ويرى مالك أن اإلش���كالية اليوم ليس���ت في القطاع العام بل في القطاع الخاص، فال 

بد أن يؤمن باإلفالم السعودية وأن يستثمر في هذه الصناعة.
ويوضح صهيب قدس، »من الصعب التركيز على الدعم الحكومي، ولن تنهض الصناعة 

إال باستثمار القطاع الخاص«.
وتمن���ى صهيب قدس أن يكون هنالك جهات مختصة في التوزيع وما بعد اإلنتاج ألن 

شركات التوزيع العالمية هي التي تحرك عجلة توزيع األفالم.
ويق���ول صهيب: »هن���اك قطعة ناقصة في األحجية، وهنا يأت���ي دور إيجاد موزع خارج 

الممكة وهو أمر غير مناسب في هذه الفترة«.

رسوم الهيئة

ويعتقد مالك نجر أنه ال يوجد هنالك تفضيل في الوقت الحالي للفيلم السعودي، وذكر 
نقطة الرس���وم التي تأخذها هيئة اإلعالم المرئي والمس���موع عن األفالم التي تعرض 
في شباك التذاكر، يقول مالك،: »ال نطالب هيئة اإلعالم المرئي والمسموع ان تلغيه 

عن الفيلم األجنبي ولكن اإلشكالية في األفالم السعودية، فهي قليلة جدا«.
ويقترح مالك أن تأخذ الهيئة الرس���وم ولك���ن يتمنى أن تتاح الفرصة لصانع الفيلم في 

استرجاع المبلغ أو جزء منه باعتباره دعم كبير للفيلم السعودي والشركات المحلية.
وي���رى صهيب قدس أنه إن ذهبت هذه الرس���وم وقابلها خدمات، لن يكون هنالك أية 

إشكال فيها فالمقارنة صعبة أمام شركات عظيمة وشركة سعودية صغيرة.
ف���ي الخت���ام اتفق مال���ك نجر وصهيب قدس عل���ى أن الجمهور الس���عودي واعي، وأن 
المطلوب ليس دعمًا ماديًا وحس���ب، ولكن معرفيًا، وأن يتم حماية الفيلم الس���عودي 

من استغالل شركات التوزيع.

مالك نجر

محمد 
سلمان

صهيب قدس
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 األفالم المشاركة
■ قبول 53 فيلما.

■ قبول 177 سيناريو غير منفذ.
 

4 مسابقات للمهرجان:
■ مسابقة األفالم الروائية القصيرة.

■ مسابقة األفالم الوثائقية القصيرة.
■ مسابقة أفالم الطلبة.

■ مسابقة السيناريو غير المنفذ.

الورش المصاحبة:
■  م���ن الفكرة إلى القص���ة، كتابة الفيلم 

القصير – المدرب ميشيل كمون.
■  موسيقى الفيلم – غيا رشيدات.

حكي���م   - الس���يناريو  تطوي���ر  ورش���ة    ■

بلعباس، حمادي كيروم

الندوات المصاحبة:
■ ندوة مستقبل األفالم السعودية

■ ن���دوة تح���والت الصورة في الس���ينما 
الشعرية.

■ نحو صناعة السينما السعودية.
■ السينما السعودية ما بعد كوفيد - 19.

7 كتب إصدارات المهرجان:
■ اإلنتاج الس���ينمائي في الخليج العربي: 

الصناعة والثقافة/ مجموعة باحثين.
■ شعرية السينما/ أمين صالح

الس���ينما  ف���ي  تأم���الت  الم���اء:  ■ كم���ا 
السعودية/ محمد البشير.

■  شخصيات ال تنسى تأليف ليندا سيقر 
ترجمة عبدالوهاب أبوزيد.

■ ف���ي لم���ح البص���ر تأليف والت���ر ميرش 
ترجمة محمد كحال.

■ فيلموغرافيا األفالم السعودية – خالد 
ربيع السيد

■ مالحظ���ات ناقد على التجربة الفيلمية/ 
محمد رضا.

كواليس الدورة السادسة

1 - 6 سبتمبر 2020م

رغم الظروف العالمية التي تسبب فيها كوفيد – 19، وتأجلت الكثير
من الفعاليات، لكن بعض الفعاليات لجأت للقنوات االلكترونية بعرض

بعض أنشطتها بشكل بسيط.
مهرجان أفالم السعودية قاوم كل تلك الظروف وٌأقام فعالياته بشكل

استثنائي في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري »إثراء«.

اثناء تصوير حلقات "كتاب المهرجان" في مكتبة إثراءمدير المهرجان احمد المال في حديث مع العربية من مركز إثراء

مكتبة إ ثراء موقع تصوير برنامج »كتاب المهرجان«

استوديو برودكاست مقهي األفالمعبدالمجيد الكناني في استديو المهرجان وحوار مع صناع االفالم

عبدالله الراشد اثناء القاء كلمة افتتاح المهرجان

حكيم بالعباس في ندوة تحوالت الصورةمصلح جميل اثناء االستعداد الدارة الندوة
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في الحلقة األخيرة من برنامج »كتاب المهرجان«

أبو زيد يتحدث عن »شخصيات ال تنسى«

أس���تضاف برنامج »كتاب المهرجان« في حلقته األخيرة يوم أمس الس���بت، 
الشاعر والمترجم عبدالوهاب أبو زيد، الذي يقدم هذا العام كتاب »شخصيات 
ال تنسى« لمؤلفته ليندا سيقر، والذي ينشره المهرجان في دورته السادسة، 
ضمن س���تة كتب أخرى في الس���ينما وعالمها، وق���دم الحلقة الفنان محمد 

الفرج.
يحك���ي أبو زيد تجربته ف���ي ترجمة الكتاب بقوله: »ترجم���ت الكتاب في فترة 
قياس���ية نس���بيًا، إذ كان يفترض أن ينش���ر في ش���هر 4 ولكن حدث ما حدث 

وُأّجل كل شيء«.
ويضي���ف »كانت مغامرة بالنس���بة لي وأحببت خوض تل���ك المغامرة، ومن 
ش���جعني هو حبيبنا األس���تاذ أحمد المال، وأيضًا اس���تضأت واس���تفدت من 

تجربة حبيبنا الشاعر غسان الخنيزي«.
ويرى أبو زيد أن الحديث عن الش���خصية، هو حديث الفت س���واء في مجال 
الس���ينما واألدب ويرتبط���ان ارتباط���ًا واضح���ًا، ويح���دث أن ننس���ى تفاصيل 
معظم أو أغلب القصص واألدب الذي نقرأه، ولكن تبقى في الذاكرة بعض 
الشخصيات المحكمة النسج والمصاغة بشكل متقن وقوي والمؤداة بشكل 
متقن وال تنس���ى تلك الش���خصيات أبدًا، بغض النظر عن نس���ياننا النص أو 

عنوان الكتاب وتفاصيله.
يقول أبو زيد، »بعض الش���خصيات كم���ا ال يخفى، يطغى حضورها وبروزها 
ورسوخها في أذهان الناس على رسوخ شخصية المؤلف والكاتب نفسه«. 
ويضيف، »كلنا نعرف ش���ارلك هولمز، وقليلون يعرفون من هو كاتب هذه 

الش���خصية، وإذا ش���ئنا أن نعدد أمثلة لشخصيات رس���خت في الذاكرة، ربما 
تطول القائمة«.  

تحوي الس���ينما عددًا من الش���خصيات، ما يوازي وجودها ما هو موجود في 
األدب، وكثير من الشخصيات الموجودة في السينما مقتبسة في األساس 
من أعمال روائية مكتوبة كأدب بش���كل أساس���ي، هذه نظ���رة أبو زيد والتي 
يضيف عليها أن الفارق بين ش���خوص األدب وش���خوص السينما واألفالم 
أن ش���خصية األدب أدواتها الكلم���ات والجمل التي يصيغه���ا الكاتب، بينما 
ش���خصية العمل الس���ينمائي ش���خصية مصورة انتقلت إلى مرحلة متقدمة 
ومختلف���ة حيث تجس���دت من كلمات وح���روف، إلى ش���خصية حية تتحدث 

ونتعاطف معها أو نكرهها.

الفروق 
لخص أبو زيد عدة فروقات بين ش���خصية األدب وش���خصية السينما، فقدم 
رؤيت���ه تجاه الش���خصيتين وقال إن في ش���خصية الرواية يك���ون فيها عنصر 
الخي���ال مفتوحَا، فقد نق���رأ رواية ما ويخرج كل منا بتصور مختلف، ما يجعل 
الخيال هو األساس وليس العنصر البصري، وفي أغلب األحيان يكون هنالك 
ص���ور متعددة، وقد تكون متضاربة، وكم���ا يصفها أبو زيد »التأويالت تكون 

بعدد القراء«. 
ف���ي المقابل، ينظر أب���و زيد لردود فع���ل بعض القراء لألعمال الس���ينمائية 
المس���تلهمة م���ن أعم���ال مكتوب���ة، حيث يخ���رج بعضه���م برأي���ه أن الرواية 
الت���ي قرأها، كانت أجمل مما ش���اهده، وما ش���اهده عل���ى كل حال كان أحد 

التأويالت.
وردا عل���ى س���ؤال محمد الفرج: ما الذي س���يضيفه الكت���اب لكتاب وكاتبات 

السيناريو؟
يقول أبو زيد عن نفس���ه : »لس���ت كاتب س���يناريو وبعيد عن كتابة السيناريو 
والس���ينما، إال ف���ي كون���ي متلقي لكن أعتق���د أن الكتاب من خ���الل قراءتي 
وترجمتي له، فيه كثير من المعلومات المفيدة والنافعة، لكّتاب الس���يناريو 
والقص���ة والرواي���ة، وفيه كثير من األم���ور الهامة التي تتح���دث عنها الكاتبة 
م���ن خالل فصول عش���رة في الكت���اب، مثل الخلفية الدرامية، س���يكولوجية 
الش���خصية، الحوار، الش���خصيات الثانوية والش���خصيات المناس���بة، وأيضًا 

تطرقت للشخصيات الخيالية غير الواقعية«. 
ويؤكد أبو زيد أن أي كاتب س���يناريو س���يجد ما يفيده في الكتاب، خاصة أن 
الكاتب���ة لم تعتمد فقط على الجزء التنظيري، ب���ل تقدم نماذج تطبيقية في 

نهاية كل فصل من أحد األعمال المعروفة والمشهورة.

المكتبة العربية 
ولدى سؤال الفنان محمد الفرج:

هل تحتاج المكتبة العربية إلى المزيد من اإلصدارات في اآلداب والفنون؟ 
يجي���ب أبوزيد: »الش���ك ف���ي أن الكثير م���ن المعارف والفنون ف���ي المكتبة 
العربي���ة يحيط بها القصور والتقصير ، فنح���ن نحتاج إلى كم وكيف أكثر من 
المعتاد، سواء كتابة أو ترجمة، باألخص مع وجود اندفاع وحب وشغف في 

الجيل الجديد من السينمائيين«.
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سعفة: بيان آل دخيل

حص���د المخرج الس���عودي عبد العزيز الش���الحي ثالث جوائز ف���ي ثالث دورات 
متتالية لمهرجان أفالم السعودية، أولها في الدورة الثالثة 2016م عندما حصل 
على جائزة النخلة الذهبية في مسابقة األفالم الروائية عن فيلم »كمان«، وفي 
الدورة الرابعة 2017 حصد جائزة النخلة الذهبية )الجائزة الكبرى( في مس���ابقة 
األفالم الروائية عن فيلم "المغادرون"، وفي الدورة الخامسة للمهرجان 2019 

نال جائزة النخلة الذهبية ألفضل فيلم روائي عن فيلم »المسافة صفر«. 
يحكي الش���الحي ل�»س���عفة« تجربته متذكرا مش���اركاته في المهرجان، بدءًا من 
فيلم���ه »عط���وى«، انتقاال لفيلم »كم���ان«، مرورا بفيلم »المغ���ادرون« وأخيرا 

فيلم »المسافة صفر«. 
يقول الش���الحي: »من���ذ األيام األولى الت���ي انطلق فيها المهرج���ان في أولى 
دورات���ه وأن���ا أترقب ه���ذا الحدث المهم لن���ا كصناع أفالم، فكانت مش���اركتي 
األول���ى في الدورة الثاني���ة 2015 بفيلم "عطوى«، لم أكن أعرف س���وى عدد 
مح���دود من األصدقاء ممن يعملون معي، في الحقيقة انبهرت باألجواء التي 
كان���ت مصاحبة أليام المهرجان، كنا أش���به بعائلة واحدة من مناطق مختلفة، 
اجتمعت في مناسبة عيد. هذه الدورة صنعت لي أصدقاء جدد وعرفتني على 

أسماء مهمة وطاقات مختلفة يكتنفها الشغف والحب لهذه الصناعة«.
ويضي���ف: منذ الي���وم األخير الذي عدت فيه إلى الري���اض وأنا أفكر في الدورة 
المقبلة، وماذا س���أقدم وكيف سأكون بش���كل آخر أمام هذا التحدي الداخلي، 
وف���ي الدورة الثالث���ة 2016 صنعنا فيل���م »كمان« وقدمن���اه للمهرجان. وكان 

األصدقاء يتحدثون معي عن التجربة، ويتس���اءلون كيف س���تقدم فيلمك هذا 
الع���ام، وقتها كنت الزلت أذكر جمهور الس���ينما الرائع وه���و يدخل إلى القاعة 
وتصفيقه���م بع���د نهاية الفيلم، إل���ى االجتماع في بهو الفن���دق حول التجربة 
التي واجهتها، عندها كنت س���عيدا جدا، لم أفكر حتى في الحفل الختامي وإنه 
سيتم إعالن أسماء الفائزين، لتسطر تلك الليلة ذكرى مختلفة، فيلم »كمان« 
أفضل فيلم روائي في تلك الدورة عندما أعلنها مسعود أمر الله، رئيس لجنة 
التحكيم في ذلك الوقت، فرحتي بالفوز كانت مختلفة فهي أول جائزة أحصل 
عليه���ا في مهرجان أفالم الس���عودية، ع���دت إلى الرياض وأن���ا بنفس التحدي 
الذي صنعته داخل نفس���ي، ما هو الق���ادم؟ في الدورة الرابعة، وأثناء اإلعالن 
عن المهرجان وموعده، لم أستطع الصمود في البحث عن فكرة عمل مختلف 
أيضا، وقدمنا فيلم »المغادرون" كتجربة ثالثة في المهرجان، ولكن هذه المرة 
الفرح���ة أصبح���ت مضاعفة فثالث جوائ���ز للفيلم من ضمنه���ا النخلة الذهبية 
ألفض���ل فيل���م روائي رغم ق���وة هذه ال���دورة واألفالم المش���اركة إال أنه ولله 

الحمد تحقق نجاح الفيلم وتتويجه بجائزة المهرجان الكبرى.
وحتى الدورة الخامس���ة، صنعنا فيلم »المس���افة صفر«، وهو الفيلم الروائي 
الطوي���ل األول، كان التكري���م الحقيق���ي والف���وز الحقيقي هو اختي���اره ليمثل 
العرض األول في فيلم االفتتاح أمام جمهور كبير، الحقيقة أني كنت س���عيدا 
به���ذا االختيار أكثر من أي ش���يء آخر، وحتى اإلعالن ع���ن اختياره من قبل لجنة 

التحكيم كأفضل فيلم في الدورة الخامسة. 
ممت���ن كثيرا للمهرجان ال���ذي مهد الطريق لكل الصناع، ممتن للمهرجان الذي 

دعم ووقف وساند كل الصناعة في وقت لم يكن أحد سواه.

ق�صتي مع

الشالحي: 
فوزي في المهرجان

قادني للعالمية

بدا أن العالم السينمائي خالل األشهر الماضية
 توق���ف كله فجأة، بس���بب الوضع الراهن مع جائح���ة كورونا، لم يعد هناك 
أف���الم جدي���دة، والكثي���ر من الع���روض ت���م تأجيلها، فيم���ا تم الغ���اء العديد 
م���ن المهرجان���ات الس���ينمائية، أو تحويلها لمهرجان أون الي���ن، خاصة تلك 
المهرجان���ات الت���ي بدأت فعليا منذ فترة طويلة في اس���تقبال المش���اركات 

وفرزها. 
وهن���ا تكمن أهمية مهرجان أفالم الس���عودية بالدمام في دورته السادس���ة 
تحديدا، باعتباره الحاضن األول وبش���كل رس���مي لصناعة األفالم السعودية 
من الهواة والشغوفين وذوي الطموحات الفنية، منذ أن بدأ عام 2008 في 
دورته األولى مرورا بتوقفه لمدة سبع سنوات، قبل أن يستأنف نشاطه عبر 
دورته الثانية ع���ام 2015 وبدعم من مركز الملك عبدالعزيز الحضاري )إثراء(، 
ويواصل مسيرته حتى هذه الدورة التي تقام هذه األيام من خالل المنصات 

االلكترونية عبر المواقع االفتراضية. 
ربم���ا كان األم���ر محبط���ا في البداي���ة، إذ إن الجمي���ع كان يترق���ب المهرجان 
والحض���ور بش���كل فعل���ي، حيث كانت أي���ام مهرجان أفالم الس���عودية غنية 
بالحض���ور من كافة مناط���ق المملكة، من اله���واة والمحترفين، ومن خالل 
هذا الحضور كانت تتحقق الفائدة الجيدة ما بين كل األطراف المشاركة في 
المهرجان والضيوف كذلك، فليس مثل اللقاءات والنقاشات الدائرة وتبادل 
اآلراء حول األفالم والع���روض وتبادل المنفعة والتجارب والخبرات بين رواد 

المهرجان من صناع األفالم.
م���ا ينبغي قوله ه���و أنه مع ه���ذا المهرجان من خالل اإلنترن���ت وألول مرة 

س���يحظى الجمهور السعودي وبش���كل حقيقي ومن كافة أنحاء المملكة بل 
وخارجها أيضًا، برؤية األفالم المتسابقة واالطالع بشكل جلي على التجارب 
الفيلمية المتنوعة، التي لم تكن متاحة س���ابقا س���وى لمن اس���تطاع حضور 
المهرجان بشكل فعلي في الدورات السابقة، وهذا األمر الذي طالما تساءل 
عنه الجمهور الس���عودي خالل الس���نوات الماضية، وتحسر على عدم قدرته 
عل���ى مش���اهدة ومتابعة األف���الم التي يكتفي ع���ادة بالقراءة عنها وس���ماع 

أخبارها. 
ل���ذا فإن حماس���ا كبي���را تجاه ه���ذا المهرجان، يتعل���ق بردات فع���ل الجمهور 
الس���عودي عامة، تجاه األف���الم المعروضة، التي تتج���اوز المئة فيلم، ألكثر 
من ثمانين مخرجا يحالفهم الحظ هذه المرة بأن أفالمهم ستش���هد جمهورا 
افتراضيًا كبيرا، من خالل منصة المهرجان االلكترونية وسيتلقون التعليقات 
واآلراء بش���كل مباش���ر عبر مواق���ع التواص���ل االجتماعي، وه���و األمر الذي 
يساهم عادة في تطوير المخرج لنفسه ومعرفة مستوى امكانياته ومكامن 

ضعفه أيضا. 
ل���ن يكون هناك أجمل وال أفضل من المهرج���ان التقليدي الذي تتواجد فيه 
جمي���ع االطياف، وتلتقي ببعضها، لكننا لم نكن لنحظى بمثل هذه الفرصة 
مطلق���ا، ف���ي وصول الفيلم الس���عودي حتى ولو كان قصي���را إلى الجمهور 
بهذا القدر لوال إصرار منظمي المهرجان بقيادة االستاذ المؤسس للمهرجان 

الشاعر أحمد المال، على استمرار شعلة التوهج والرعاية واالهتمام.

كاتب ومخرج
* ناقد وباحث سينمائي مغربي
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