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  ا�خرج -1
ً
والسيناريست محمد السلمان، �سعدنا استقبالك إلجراء هذا ا�حوار؛ بداية

رت ِمن ا�خرج�ن، وأين تجدك ما ب�ن الهندسة 
ّ
حّدثنا عن بداياتك مع السينما، ِمَمن تأث

  والسينما؟

 إ�� مرحلة املراهقة، لم أكن مولًعا بالسينما �ش�ٍل خاص، بل كنت أق�ىي جّل 
ً

�� طفول�ي وصوال

الشوارع والقرى؛ حيث تولد القصص �ل يوم. لذا بدأ احت�ا�ي بأصناف الناس وخلفيا��م  وق�ي ��

ر ِ
ّ

 .املتنوعة �� وقٍت مبك

لم تكن العائلة تملك اهتماًما �� هذا ا�جال �عينھ، لكن ع�� ا�جانب اآلخر �ان أ�ي حر�ًصا جًدا 

أ�� أك�� إ�حاًحا واهتماًما ��  ع�� اقتناء أحدث �ام��ات الفيديو واستعمالها ��دف التوثيق. و�ان

تصو�ر املشاهد العائلية بجانب تجار�ھ األخرى، وعليھ فقد شهدت ألول مّرة العملية اإلخراجية 

 .بأ�سط صورها

ب ب�ن القنوات �عشوائيٍة استوقف�ي فيلم
ّ
للمخرج  ،«Memento» �� أيام الثانو�ة وأنا أقل

لسعودية الثانية. �ان أول فيلٍم ُ�شعر�ي بوجود كريستوفر نوالن، الذي �ان ُ�عرض ع�� القناة ا

ي بتنقالتھ، ما منح�ي التفك�� املطّول �� عقلية َمن صنع هذا ا�ا�خرج؛ فقد أدهش�ي السرد غ�� 
ّ
خط

 .الفيلم

 
ً

قة. وح�ن تواجھ مثال
ّ

مرحلة ا�جامعة �انت زاخرة بالتجارب، حيث �انت جامعة الب��ول بيئة خال

والف��ياء، �شعر و�أنك تخ��ع اإلجابة وتصنعها؛ العتماد ن�ج ا�حّل ع�� الفهم أسئلة �� الر�اضيات 

 .الك��، ما عّزز داخ�� الرغبة �� ابت�ار �ىيء جديد وأصيل

م مهارات جديدة، انضممت إ�� العديد من األندية الطالبية ا�ختلفة �األندية العلمية 
ّ
و�نّية �عل

��  دعا�ي زميل ��حيث  ؛إليھ �ان حاصل الصدفة البحتةواإلدار�ة، وأّما نادي املسرح فانضمامي 

التخصص أثناء تبادل أطراف ا�حديث معھ، دعا�ي للنادي ل�ونھ من يرأسھ، وأيًضا ألّن الغالبية 



حي��ا لم أعلم بأّن ». �ّس زورنا«هناك من أبناء مدين�ي األحساء؛ لذا رأى بأ�ي سأحظى بوقٍت ممتع: 

  ؛ل ز�ار�ي هذه ست�ون نقطة تحوّ 
ْ
�انت تجر�ة نادي املسرح ساحرة وغنية. طبيعة األ�خاص  إذ

لذا شدت�ي  -أحمد الشايب وهو من أعّز أصدقائي اليوم، �ان من ُيلقي و�رّحب  - هناك غ�� مت�لفة

هذه البيئة ال�ي شعرت ف��ا باالنفصال عن وجودي الف��يائي �� ا�جامعة، ومن ذلك التمار�ن 

�ل هذا �ان كمتنّفس �عيد�ي بطر�قٍة ما �حمٍد الطفل  ؛والتمثيلاملسرحية ال�ي تتضمن الركض 

 .الذي �ان يركض و�لعب

و�� النادي بطبيعة ا�حال بحكم االهتمام املش��ك �عالم املسرح والسينما، �ان من الوارد ذكر 

ًرا ��ذه البيئة �غّ�� نمط مشاهد�ي لألفالم؛ إذ أخذت أبحث عن
ّ
 أسماء األفالم وا�خرج�ن. وتأث

األعمال ال�ي تندرج تحت اسم مخرٍج معّ�ن ألشاهد إثر ذلك جميع أعمالھ، ما �ّون لدّي تصّور عن 

 األساليب والرؤى اإلخراجية باختالفها. 

 أن من األكيد وجود أسماء خالدة أ�جبت بأعمالها: 
ّ
 عند اكتشافھ إال

ً
ول�ل ف��ة مخرج �عّد مفّضال

مفارقة بي��م، فاألول يمتاز بطا�ٍع تراجيدي فلسفي، دار�ن أرنوفس�ي، واألخو�ن �و�ن، وتوجد 

 .واآلخران يمتازان بطا�ٍع �وميدي فلسفي

 توجد ِصلة ب�ن ا�خرج الذي يصّمم و��ندس تجر�ة املشاِهد، وا�خ��ع الذي يبتكر تكنولوجيا 
ً
��اية

 أن عمل ا�خرج قائم ع�� اتصاٍل مباشر مع عقل اإل�سان؛ حيث يتحكم بما
ّ
يرى ويشعر،  معينة، إال

و�ضعھ �� منطقٍة تث�� �ساؤالتھ. وعند إدرا�ي لهذا الدور الذي يقوم بھ ا�خرج اشتعل بداخ�� 

الشغف مقروًنا بالفضول �خلق عوالم و�خصيات. فعندما ت�ون أنت ا�خرج وال�اتب، وح�ن 

جدت ُ�شاهد �خص ما فيلمك، يبدو األمر و�أنھ ي�ج إ�� عاملك الذي صّممتھ، وهنا بالذات و 

 .التقاطع ب�ن الهندسة والسينما

 

 



ا ذهبًيا« -2
ً
ر ». �عيش الصناعة السينمائية �� السعودية وقت

ّ
من هذا املنطلق كيف أث

اقع النقلة  هذا الوقت الذه�ي �� خلق قوٍة مرئية ناعمة، وما مدى نجاحها �� إيصال و

 ا�حضار�ة والفكر�ة للمجتمع السعودي إ�� العالم؟

همة �� تار�خ صناعة األفالم السعودية، لوجود الدعم والتمك�ن بما فيھ بالفعل هذه ف��ة م

ا،  ،والتدر�ب ،التطو�ر
ً

و�ل ما قد �ساهم �� نمّو هذه الصنعة. إذ �شهد اآلن ما سي�ون �� الغد تار�خ

 .�عود إليھ األجيال القادمة لتدرس هذه البداية

لة للسينما السعودية �� الداخل وسوف نالحظ مع األيام والسنوات تبلور هو�ة وا�حة مستق

وا�خارج. وعندما �عّ�� ا�خرج �ش�ٍل �خ�ىي؛ سيتصّل بالناس بصورٍة أفضل، فح�اية فرٍد واحد 

كفيلة بأن تحمل ب�ن طيا��ا تفاصيل وهو�ة مجتمع بأكملھ. ورغم تباين ال�خصيات واختالف 

نا ننت�ي لنسيٍج اجتما�� وثقا�� يم�ّ 
ّ
 أ�ي أرى بأن

ّ
 .�نا كسعودي�نتجار��م إال

سوف يفهمنا اآل�ي من ثقافٍة مختلفة، عندما �شاهد أفالمنا املستلهمة من تجارب املا�ىي 

رق 
ُ
وا�حاضر، ال�ي نروي من خاللها أحالمنا املستقبلية وآمالنا كمجتمع. األفالم �� أ�سر الط

: يوجد هناك َمن للتعّرف ع�� ثقافة وحضارة شعٍب ما. ولنأخذ السينما األمر�كية ع�� سبيل املثال

 أنھ ملّم بقضايا الفرد األمر��ي، وأسلوب حياتھ ومستوعٍب لتنّوعھ، كما أنھ 
ّ
لم �سافر إ�� أمر��ا إال

دليلك �� نيو�ورك مع �ونھ لم   ع�� معرفٍة بطبيعة األر�اف واملدن، ح�ى أنھ قادر ع�� أن ي�ون 

ق باألفالم لكّن أّول �عليٍق  يطأها قط. وأستشهد هنا بز�ار�ي األو�� إ�� أمر��ا، ح�ى قبل
ّ
أن أ�عل

ي داخل فيلم! منتظًرا أن ي��غ �� السماء عنوانھ«شاركتھ لصديقي: 
ّ
ذلك ألّن �ل مشهٍد ». أحّس أ�

ر�ي بتفاصيٍل من أفالٍم مختلفة، فيما �ان ا�جتمع يمارس حياتھ العفو�ة
ّ

 .يذك

 ع
ّ
�� نقلھ من خالل شعور �خصياتھ، عملية نقل الواقع ا�حضاري والثقا�� للمجتمع ال تتّم إال

عليك أن �عرف هموم الفرد السعودي وما �سعده، مستعرًضا تركيبتھ النفسية وطر�قة �عاطيھ 

ي، �عيًدا عن دائرة  مع صراعاتھ اليومية؛ إذ عن طر�ق الدواخل النفسية ُينقل الواقع ا�ح�ىّ

 .اإلحصاءات واألرقام



ألّن وجود  ؛تاج العديد من األفالم ع�� مدار السن�نومن هذا املنطلق فإّن تلك العملية ست�ون ن

حصيلة كب��ة من األفالم سيؤدي إ�� رسم أنماٍط متفّردة تلتقي �� تقاطعاٍت معينة، تنتج رونًقا 

 .خاًصا بالسينما السعودية

 

إ�� ماذا يحتاج العمل الف�ي اإلبدا�� ليكمل النموذج الف�ي ا�ح��، و�دعم تأث��ه  -3

افية ال�ي ينت�ي إل��ا؟ وهل فيلم البانورامي  أغنية «ع�� العالم متجاوًزا البقعة ا�جغر

 هو النموذج السعودي اإلبدا��؟» الغراب

روى �ش�ٍل محكم، سوف تب�ي جسر الوصول إ�� العاملية. فنجيب 
ُ
أرى أّن ح�اية محلية صادقة ت

 
ّ
 عن روح ا�حارة املصرّ�ة محفوظ الذي شّقت أعمالھ طر�قها ح�ى وصلت إ�� نو�ل، لم يكن يح�ي إال

 بنماذج ��ّمها القضايا ا�خارجية أو تنجرف ملغر�ات نيل ا�جوائز و�شوة 
ً
و�خوصها، مقارنة

الوصول إ�� املهرجانات العاملية؛ فنجدها تتحّدث بلسان اآلخر �عد أن تكسو الفيلم بجلٍد مح��. 

شاِهد ا�ح�� مستشعر جّيد وال أرّحب �ش�ٍل �خ��ي ��ذا التوّجھ بل وأمتعضھ، لعل�ي بأّن امل

 .وقادر من خالل ن��ة الطرح أن يمّ�� صدق العمل الف�ي ا�ح�� من عدمھ

ال أخّول نف��ي لتحديد نموذج وا�حكم ع�� مدى �حتھ، فُعرف الفن يقت��ي خلّوه من األعراف، 

ب �� أّن وأما �عي�ن النماذج ر�ما ي�ون مفيًدا فقط ع�� الصعيد التعلي�ي. و�خصًيا مّيال للتجر�

ي��ل ا�خرج وال�اتب القصص من الذاكرة ا�حسية، وأن يجّسد �ساؤالتھ الناتجة من إبصار 

  .الظواهر ا�جتمعية، و�طلق العنان ألّي فكرٍة م�ّحة �� ذهنھ

ل ذائق��ا، حيث ي�ون سؤال: 
ّ
ع ملستقبٍل يمنح ل�ل مخرٍج شر�حة �س��و��ا أفالمھ وتمث

ّ
من «وأتطل

، مفتاح ألحاديٍث عميقة تكشف تباين األذواق أو �شا��ها. فا�خرج »فّضل؟مخرجك السعودّي امل

�� ��اية املطاف ال يخرج عن دائرة مجموعٍة لد��ا خصوصي��ا، و�شبھ طر�قتھ �� ال��اجيديا 

وال�وميديا. عندما نحظى ��ذا ال��اء �� أساليب الطرح، ونرى حضور ا�خلفيات املتنوعة ع�� 



ل جو 
ّ
قة من األصوات ا�ختلفة، بأ�غاٍم تمّ�� السينما السعودية، يصل صداها الشاشة؛ سوف �ش�

 .إ�� العالم أجمع

 

كيف �سهم النقد املتكرر �� األفالم السعودية للفكر األيديولو��، �� صناعة سينما  -4

محلية تنت�ي إ�� بيئاٍت فكر�ة جديدة منشأها ا�خيال ا�خاص ال الذهنية النمطية 

  ا�جمعية؟

 نفرض ��ا أيديولوجيا معينة ع�� املشاِهد أو �ستخدمها ملهاجمة أعتقد بأ
ً
ّن السينما ليست أداة

 أنھ ال يجب أن ي�ون الهدف األساس 
ّ
أيديولوجيات أخرى. ور�ما ذلك ��يء يصعب تفاديھ، إال

لل�اتب وا�خرج. أما بخصوص طرح األف�ار أو ترك الرسائل، فهذه نتيجة ثانو�ة من خلق التجر�ة. 

فّضلھ هو أن تدور التجر�ة السينمائية حول ال�خصيات وعواملهم، بظروفهم ا�خاصة. ولست وما أ

بالضرورة بحاجٍة إ�� خلق ��يء غ�� موجود، فالواقع يفوق ا�خيال غرابة. وتخّيل ال�خصيات دون 

االستناد للواقع، سوف يصنع �خصيات نمطية قائمة ع�� االف��اض، وتفتقر للتعقيد، بينما 

 عندما تر�د كتابة دور �خصية محافظة، ذات أيديولوجيا املشهد ع�
ً

� أرض الواقع مختلف. فمثال

ا؟ بل ةمعّين
ً
، مقرًرا أن تتما��ى جميع أفعالها وفًقا تاًما لهذه األيديولوجيا، هل سي�ون ذلك صادق

 .�عيد �ل البعد عّما قد يواجهھ اإل�سان الطبي�� من صراعاٍت وتناقضات

ص من »هذا ما يجب أن ي�ون عليھ العالم«الفيلم من الن��ة املثالية لـ عندما �غ�� صا�ع 
ّ
، و�تخل

تلك، سوف تصبح لدينا سينما معّ��ة عن حاالٍت فكر�ة أك��، و��ون تباين اآلراء حول » يجب«

 من ا�خالف ع�� أّن هذا الفيلم لھ طا�ع فكرّي 
ً

قرارات ال�خصيات بتنّوع تيارا��م الفكر�ة، بدال

 .واحد

 



 التعامل مع ». أغنية الغراب«الكوميديا السوداء دوًرا كب�ً�ا ��  تلعب -5
ّ

هل ألن

بت 
ّ
اقعية مباشرة �عيد مرحلة ما إ�� األذهان لذا �غل ا�جوانب السلبية ل�حياة بو

اقعية؟  الصبغة الكوميدية ع�� الو

ي أميل إ�� أتذّوق جميع أنواع السينما وأتفاعل معها بدرجاٍت متفاوتة، ومع التجر�ة اكتشف 
ّ
ت بأ�

األسلوب الساخر، وال �سع�ي تحديد نقطة البداية لذلك امليل، لك�ي أرّجح عودة السبب إ�� صل�ي 

بالقر�ة ال�ي تنحدر م��ا عائلة أ�ي، إذ كنت كث�� املداومة ع�� ز�ار��ا. و�� قر�ة صغ��ة تتمّ�� بحّس 

ب �انت ال�خ -ا�حّس الذي قد ي�ون الذًعا أحياًنا  -ال�خر�ة 
ّ
ر�ة هناك �� الطر�قة الوحيدة للتغل

ع�� ظروف ا�حياة الشاقة. ح�ى إّن عناصر ال�خر�ة لد��م تكشف عّما يقاسونھ. وأجد �� هذا 

النوع السينمائي قيمة معرفية، بخالف ما يتّم ترسيخھ عن ال�وميديا اليوم، حول أ��ا ُصنعت ألجل 

 .ال تحمل قيمة فلسفية أو فنيةاملتعة فحسب، باإلضافة إ�� تصو�رها أيًضا ب�و��ا 

�� ا�حقيقة، لم أكن أواري خلف ال�خر�ة عدم القدرة ع�� املواجهة املباشرة، كما لم تكن 

إل�حاك ا�جمهور أو لرمي ن�اٍت معينة. �ل ما �� األمر أ�ي أعمل ع�� دمج املادة الساخرة مع مز�ٍج 

دد. وهذا ما يخرج فيلًما ال يحّده تصنيف من األحاسيس واألسئلة ال�ي تنتاب مجتمًعا ما �� زمٍن مح

ا متجا�ًسا �� الفيلم. 
ً
ل خليط

ّ
واحد، فقد يحتوي ع�� �حظاٍت درامية وسر�الية وعبثية، ما �ش�

وتوجد أفالم تجمع ب�ن الصبغة الساخرة وا�جوانب الثقافية، بمع�ى أ��ا تنقل لك ثقافة أهل امل�ان 

حضر�ي ثالثية روي أندر 
ُ
سون، ال�ي تناقش أزمة الوجود لدى ال�خصيات الرئيسة، �� زما��م. وهنا ت

ارٍة فضائية، وتراقب 
ّ
بطرٍح ساخر بصرً�ا وسردًيا، أشبھ ب�ونك تنظر من خارج العالم، بواسطة نظ

أفعال هذا البشرّي، وتصرفاتھ، وكيف يدير عالقاتھ. ما يدفعك للتساؤل حول رأّي الفضائي فينا، 

ا؟ �� ما نراه بد��ًيا، ولم ُيخضع
ً
 يوًما لعملية املساءلة، ومن �علم، ر�ما يجد واقعنا م�ح�

ع�� الضفة األخرى، أشاهد األفالم الواقعية وأتفاعل معها �ش�ٍل جيد، كمثل: السينما األورو�ية، 

قارب واقعي��ا ما تحملھ األفالم 
ُ
والسينما األمر�كية املستقلة، و�ش�ٍل خاّص السينما اإليرانية ال�ي ت

لك�ي أعتقد أيًضا أّن الواقعية ليست معياًرا نقدًيا جيًدا لألفالم، ح�ى ال ت�ون جميع الوثائقية. 

األفالم بصبغٍة واحدة. كما أّن اللغة السينمائية شاسعة، إذ بوسعك أن تصنع فيلًما مشاهدتھ 

عر؛ لوجود �حظاٍت شاعرّ�ة وأدبية. وأيًضا بوسعك أن تصنع فيلًما يندرج ِ
ّ

 تقارب تجر�ة سماع الش



تحت ا�خيال العل�ي، وتجعل�ي أصّدق عاملك، وأ�عاطف مع ال�خصيات، وأفهم غرائبي��ا. لذا ال 

ا 
ً
: أستطيع أن أخلق عامل

ً
��ّم مستوى الواقعية كث�ً�ا، ما دمت أستطيع الوصول إ�� املشاِهد، فمثال

واستيعاب املنظور  يبدو ا�ع�اًسا �� مرآٍة مقّعرة لعاملي هذا. ويستطيع املشاِهد تمي�� هذا األسلوب،

ال�ار��اتوري لدّي كمخرج. لكن إلنجاح ذلك نحتاج إ�� الصدق �� ت�و�ن ا�ح�اية، واملزج ب�ن ما 

 ع�ّ� لكن بإم�ا�ي االرتباط بھ، وهنا بالذات يحدث االتصال الذي 
ً

�شب�ي وما أرتبط بھ، وآخر دخيال

 .أفّضلھ ب�ن ا�خرج واملشاِهد

سّميھ: اقتباس بتصّرف، �ل فيلم ستشاهده، آ�ي من ذاكر 
ُ
حّب أن أ

ُ
ة ومخّيلة ال�اتب وا�خرج، ما أ

حيث االقتباس هو الواقع، بينما التصّرف هو العملية اإلبداعية واإلخراجية، وكالهما مهّمان ع�� 

  .حٍدّ سواء

 

 أن عدد ال �س��ان ». حديث االنتماء للفنون « -6
ّ
رغم غياب السينما �� ا�حيط العام إال

الشباب �انوا / ما زالوا من أك�� متا��ّ� السينما العاملية، هل هذا التعطش بھ من 

اع األفالم من الشباب السعودي؟
ّ
   للسينما هو من خلق هذا التنافس ب�ن ُصن

ما CD  ، ومن ثّم ع�� قرصVHSبواسطة الـ  منذ البداية ُوجدت غالبية مهتمة باألفالم وتتا�عها

، الذي يح�ي عن شاّبٍ »كم 500السينما «هللا آل عياف �� فيلمھ:  صّوره رئيس هيئة األفالم عبد

لت حال 
ّ
من الر�اض يذهب إ�� البحر�ن، ألجل خوض تجر�ة السينما ألول مّرة، وهذه القصة مث

 .الشباب السعودي آنذاك

��. ولم �غّيب عدم وجود صاالت السينما وق��ا 
ُ

السينما �انت وال تزال �س���� اهتمام وذائقة الك

 
ً
هو عصر اإلن��نت وتطّور التكنولوجيا، بيَد  احقيقيً  امن ذلك االهتمام، وأعتقد أّن ما أحدث فارق

أّن األدوات السينمائية تحولت ألدواٍت رقمية زهيدة الثمن �سهل ا�حصول عل��ا، ما أحدث موجة 

 عام  2000التصو�ر الفوتوغرا�� من �عد عام 
ً
أن تبدأ ، وع�� إثرها استطاعت الناس 2005خاصة

��ا من التعب�� �ش�ٍل مرئي، والتثّقف بصرً�ا. فقد كّنا أناًسا لغو��ن بالدرجة 
ّ

رحلة التجر�ب ما مك



جيات �ان لو ، حيث أّن صراع األف�ار واأليديو »أغنية الغراب«األو��، وقد ناقشت ذلك �� فيل�ي 

 .بواسطة اللغة بما تضّمھ من شعٍر وأدب

يؤثر علينا قط، بل ع�� العالم أجمع، حيث أصبح باستطاعة الفرد وتوفر اإلم�انيات والوسائل لم  

أن �شارك تجر�تھ و�ضعها �� اليوتيوب وأّي من املنصات الرقمية األخرى. ومشاركة هذه التجارب 

�عضها   أتاحت لنا فرصة التعّرف ومقاسمة اآلخر�ن ذات االهتمام، فت�ّونت جماعة �عّرفت ع��

اململكة بتنّوع خلفيا��م الثقافية، لك��م جميًعا يتشا��ون �� قصص  من مختلف املناطق ���عًضا 

أو مرسوم، وهذا الكّم من  واألهّم أن مستقبلھ �ان غ�� وا�ٍح ». محّمس«البدايات �جاٍل جديد و

وا �� طر�ق التجر�ب وا�حاولة 
ّ
عدم الوضوح �ان بحاجٍة ملا �غلبھ من عزٍم �� املقابل. والذين ظل

ناًسا
ُ
 .شغوف�ن جًدا بما يصنعونھ �انوا أ

عشنا ف��ة جميلة، حيث بدأ املهتم بصنع محتوًى يناسب و�المس أبناء جيلھ. فال نحتاج أن �سلك 

 معينة أو أن ن�ون بالصدفة أصدقاًء ملنتٍج ما، ل�ي ُيفتح لنا 
ً
طر�ًقا ب��وقراطًيا ما، أو نقصد قناة

ن يصنعوا مع َمن �شار�ونھ �� هذا ا�جال. ف�انوا ا�جال، بل ا�جميع �انوا قادر�ن ع�� أن يجّر�وا وأ

�� الدمام،   �� ا�حافل السينمائية، وأهّمها مهرجان أفالم السعودية �عًضايتعّرفون ع�� �عضهم 

 .، كفيلم االفتتاح»فيما ب�ن«وقد ُعرض فيھ فيل�ي القص�� األول 

نا ال �شاهد منافسة إنما ت�افل، ال أقول هذا 
ّ
من ناحيٍة إيجابية محضة، فاملنافسة واليوم أعتقد أن

 تبادل ل�خ��ات وانفتاح لسماع تجارب اآلخر�ن، 
ّ
فعل مستحسن، لكن عموًما، ما نراه ما هو إال

فا�جميع لديھ فضول حول الظروف اإلنتاجية أو ح�ى حول العملية اإلبداعية لصنع فيلٍم ما �� 

 .بيئتنا، وهذا بحّد ذاتھ بداية �حّية للسينما السعودية

 

إ�� أّي مدى تلتفت املؤسسات الثقافية السعودية لدعم و�نتاج سينما نخبو�ة  -7

تنطلق من خلفية فكر�ة ثقافية فنية، وم�ى سن�ى �� دور عرض السينما ا�حلية أفالًما 

  نخبو�ة ثقافية ال جماه��ية؟



بحر األحمر توجد مؤسسات عّدة تدعم السينما حالًيا وع�� رأسها هيئة األفالم، ومهرجان ال 

ومهرجان األفالم  -الذي يدعم و�نتج أفالًما ثقافية  -» إثراء«الدو��، ومركز امللك عبدالعز�ز الثقا�� 

، وشركة مو�� خالل مهرجان 11السعودية. كما شاهدنا مؤخًرا ظهور سينما مستقلة �شراكة تلفاز 

ت السينما املستقلة ال�ي لرؤ�ة صاال » متحّمس«لذا فأنا ». وادي السينما«الدرعية تحت مس�ى: 

 .�ع�ى �عرض األفالم النخبو�ة و�تاح��ا ل�جمهور املهتم

ُدعم فيل�ي األخ�� بواسطة صندوق مسابقة ضوء، ولم يكن هناك توّجھ نخبوي أو تجاري ع�� وجھ 

التحديد، فتلّقي الدعم، �ش��ط كفاءة النّص، و�روز ح�اية سعودية أصيلة. وما ��ّم اليوم هو أن 

اياٍت بلمسٍة سعودية ع�� الشاشة. وقد يرى البعض أّن أفالمي نخبو�ة إ�� حٍد ما، لك�ي نرى ح�

ل من أهمية األفالم التجار�ة، حيث يقع ع�� عاتقها إقناع ا�جمهور ا�ح�� ملنح الفرصة 
ّ
أيًضا ال أقل

سيقف للسينما ا�حلية؛ ل�و��ا �سبًيا حديثة الظهور. و�لما وصلت السينما إ�� شر�حٍة أك��، 

 .القطاع ع�� قدميھ، دون ا�حاجة إ�� الدعم ا�ح�ومي

ق بموضوع النخبو�ة والتجار�ة، فإ�ي أالحظ وجود فكرة نمطية حول أّن الفيلم التجاري 
ّ
وفيما يتعل

يفتقر دائًما للقيمة الثقافية بينما الفيلم النخبوي ممت�� ��ا. ليس بالضرورة أن ت�ون هذه الفكرة 

د التنو�ھ ع�� أّن نجاح الفيلم التجاري �عود بالفائدة ع�� ا�جميع، ولنأخذ �حيحة �لًيا، كما أوّ 

األمر ع�� وجهيھ: األول وكما أشرت إليھ �� البداية فإّن الناس تتّجھ غالًبا إ�� عالم مشاهدة األفالم 

؛ بحكم أّن األفالم ا
ً
ة هم من �عّرفوا ع�� األفالم النخبو�ة بداية

ّ
لتجار�ة من البوابة التجار�ة، وقل

� عنھ، هو أن السينما التجار�ة تخدم ُصّناع ��� السائدة. والوجھ اآلخر الذي ر�ما �غفل الكث

األفالم النخبو��ن بصورٍة مباشرة، حيث أن السينما التجار�ة لها وجود كثيف ُ�شتغل عليھ ع�� 

التحتية من  مدار العام، وهذا الوجود هو من خلق الشر�ات ال�ي تخدم القطاع، ما �ّون البنية

توفر معّدات التصو�ر واإلضاءة، والكث�� من التفاصيل اإلنتاجية �الشر�ات ال�ي �ع�ى بإدارة جدول 

املمثل�ن والطاقم ونحوه، كما ساهمت �� اكتشاف مواهب املمثل�ن وا�ختص�ن �� التقنيات الفنية، 

كر أعاله لم يكن ليوجد �� السوق ألجل فيلٍم نخبوً�ا ال 
ُ
�سعھ تخليف أر�اًحا عالية، لذا وجميع ما ذ

صمود تلك الشر�ات وتزايدها �عود بالفضل ع�� ا�جانب التجاري، ل�ون السينما باألخص �عتمد 

 .ع�� عمٍل مؤس�ىّي، بخالف غ��ها من الفنون 



ال�ي  -ع�� ا�جانب اآلخر، فأنا �خصًيا أوافق رأي مارتن س�ورس��ي ح�ن صّرح بأّن أفالم مارفل 

عد جمهور�ة 
ُ
ليست سينما، بل �شبھ مشاهد��ا ز�ارة مدينة املال��. بمع�ى أنك تقصد فيلًما  -�

يحفز لديك األدر�نال�ن وما إن ينت�ي ستخرج دون أن يالزمك �ساؤل أو شعور. ومع ذلك فقد كنت 

يوًما �� ا�خامسة عشرة من العمر وأتفهم أّن مشاهدة أفالم األبطال ا�خارق�ن كفيلة بصنع إجازة 

 .سبوع��اية األ 

 أفالم السبعينات والثمانينات �انت 
ً

اليوم ا�سعت الفجوة ب�ن األفالم التجار�ة والنخبو�ة، فمثال

�عّد تجار�ة، وع�� النقيض فلو عرض��ا اليوم سينظر إل��ا ب�و��ا أفالًما نخبو�ة، فح�ى مارتن نفسھ 

يتصف ببطٍء قد ال يروق  �انت أفالمھ ناجحة �� السوق رغم �و��ا أفالًما درامية وذات رتم نا�ج

�� الوقت ا�حا��. واألفالم ال�ي ُعّدت نخبو�ة �� عصرها، بوسع ا�جميع فهمها وتقّبلها اليوم،  للكث��

بينما �انت تتفّرد بأساليٍب جديدة �� السرد والتجر�ب، �استخدام الفالش باك والقّص �� املونتاج 

بأّن مسألة التصنيف مسألة فضفاضة؛ لتغّ��  والكث�� مما �ان بدعة سينمائية �� حينھ. ولذا أظن

 .االعتبارات �عامل الزم�ان، ما يدعو للتأمل

 

 فيلًما أحبُّ مشاهدتھ« -8
ُ

ما الدور الذي يلعبھ ا�خرج �� تصميم تجر�ة ». صنعت

املشاهد، وما حجم املتعة هنا مقارنة باملسؤولية الكب��ة ال�ي يلعب ا�حظ ف��ا دوًرا كب�ً�ا 

  محاولة صنع فيلم جماه��ي أو نخبوي؟�عيًدا عن 

فيما سلف ذكرت ما �ع�ي �� إّياه دور ا�خرج ع�� الصعيد ال�خ�ىي، واآلن فيما يتعلق بالدور الذي 

شّبھ ذلك �عملية دخول ا�خرج إ�� عقل املشاِهد 
ُ
يلعبھ ا�خرج �� تصميم تجر�ة املشاِهد، فإ�ي أ

فا�خرج يحقق أحالمھ وخياالتھ، و�ضّم املشاِهد  ورسم املنظور الذي سينخرط فيھ طوال الفيلم.

 ع�� إثارة ردود أفعال عاطفية وذهنية. لذا أقّر بأن ا�خرج محظوظ �� هذه املهنة لقدٍر 
ً
إل��ا عامال

من املتعة ال�ي يحظى ��ا، لكن هذا االمتياز تقف خلفھ مسؤولية كب��ة؛ ففي صناعة السينما أنت 

ذ رؤ�ة ا�خرج أو املساهمة ف��ا باالشتغال ع�� تحسي��ا، لذا يجب أن بحاجٍة لفر�ٍق �عمل ع�� تنفي

ت�ون مستعًدا ومحّضًرا اإلجابات ع�� �ل �ساؤالت الفر�ق الفنية واإلنتاجية. ومن هذا املنطلق 



سيعتمد نجاح ا�خرج ع�� كسب ثقة فر�قھ ومن ثّم إيما��م برؤ�تھ، وأيًضا من مؤشرات النجاح 

الفر�ق سعيد بالنتيجة ال��ائية ومع�ّ� ببصمتھ �� اللوحة ال�ي عمل ف��ا مع أن ي�ون �ل فرد من 

 .ا�خرج

و�ذكر ا�حظ سواًء �� صناعة فيلٍم ما أو �� أّي مشروٍع آخر، أعمل ع�� ال��ك�� �� ما �سع�ي التحكم 

م بھ داخل نطاق اإلم�انيات، فال أحسب لألمور ال�ي ت�ون رهينة ا�حظ. �� ا�حقيقة أتجنب إقحا

ابة لشر�حٍة أك�� بقصد استمال��م فحسب، ولو أ�حت حاضرة فست�ون �� 
ّ

مواضيع �عت�� جذ

أعمل ع�� أفالٍم «سياق ا�ح�اية ال�ي أع��م حك��ا. وتخطر �� ذه�ي مقولة ا�خرج �و�ن�ن تارانتينو: 

وقد ُينظر و�الفعل أرى نف�ىي �� ذلك أيًضا. ». أحّب مشاهد��ا، والبقية هم مدعّوون ملشاركة املتعة

إ�� هذه ا�حالة بوصفها أنانية، لك�ي أعّدها شفافية؛ لسبب قد ذكرتھ أال وهو أن ا�خرج فرد وجزء 

من مجموعة �شاركھ ذات الذائقة والكيفية ال�ي يتستمتع ��ا، ولذلك حرصت ع�� ذكر أهمية أن 

قت �� التجارب ال
ّ
سابقة بوجود فر�ٍق يحّب الفر�ق العمل ويستمتع بھ مع ا�خرج. و� ا�حمد ُوف

 .يحتفي بالعمل و�فخر بھ �� أوساطھ

 

شرح محاولة خالص اإل�سان الهام��ي » أغنية الغراب«كيف حاول ». أنا إ�سان« -9

التقليدي من القيود ا�جتمعية �� ظّل التيارات الفكر�ة وتخبط الطرق، وهل وصل هذا 

ل �� 
ّ
  إ�� مرحلة التنو�ر؟» �خصية ناصر«اإل�سان املتمث

، عوًضا عن شرح، فلم يكن هدف الفيلم أن �شرح أمًرا �عينھ، بل »ناقش«أحّبذ استخدام �لمة 

�ان يناقش حالة ك�خصية ناصر وسط تياراٍت فكر�ة مث��ة لالهتمام أثناء ف��ٍة زمنية لها مالمحها 

ا�خاصة �� السعودية. و�النسبة �� فإن وضع �خصية �سيطة مثل ناصر وسط هذه البيئة منح 

ظوًرا حيادًيا وساخًرا تجاه أّي تيار فكري �ان �� أوساطھ، وهذه �� ال��كيبة ال�ي عملت عل��ا من

 .ومسرور بمخرجا��ا



كث�ً�ا ما نرى �� األفالم ال�خصية الرئيسة قو�ة وذات صالبة تقهر ��ا جميع التحديات. أما �� حال�ي 

ب ��ا ع�� تحديا��ا الصعبة، فقد قررت العكس، إذ خلقت �خصية عزالء ال تملك مقّومات 
ّ
تتغل

وع�� مس��ة الفيلم سن�ى ناصر كيف يتفاعل مع ما يواجهھ بطرٍق قد تبدو غ�� متوقعة. وما أتمناه 

حًقا هو أن يرتبط املشاهد ��خصية ناصر، و�فهم بنية البيئة ال�ي �ّونتھ، و�ناًء ع�� ذلك يتمكن 

كما أوّد أيًضا أن �شعر ��ذا  -عل��ا فحسب ال االقتصار ع�� ال�حك -من التعاطف مع أحاسيسھ 

 .االتصال مع جميع �خصيات الفيلم األخرى 

 ال يمكن�ي اإلجابة حول ما إذا �ان ناصر قد وصل إ�� مرحلة التنو�ر أم ال؛ لذا أترك اإلجابة 
ً
وحقيقة

 .لتجر�ة املشاِهد وحكمھ

 

��لت ا�حمامة عبثية من خالل النظرة الوجودية ل�حياة باعتبارها مسرحية، هل اخ -10

اقع وا�حلم، كيف رمز  إ�� ذلك �ش�ٍل مباشر » أغنية الغراب«الزمن املفقود ما ب�ن الو

  وغ�� مباشر؟

لة �� املشاهدة �عود إ�� عملية 
ّ
أتحّفظ ع�� إيضاح الرمز�ات؛ ذلك أّن جزًءا كب�ً�ا من املتعة املتمث

قوه ملشاهدة الفيلم. وأعلم أّن الكث�� من األمور التفك�� �� املعا�ي، وأن يناقشها املشاهد مع َمن راف

أثناء املشاهدة قد تحتمل عّدة أوجھ للفهم، لذا ال أوّد طمس أحد هذه األوجھ بتصر�ٍح عن مقاصد 

 القصة �� الفيلم سلس 
ّ
ر ع�� التجر�ة ك�ل، فخط

ّ
�خصيٍة ما. وح�ى عدم فهم ُ�عد الرمز�ات ال يؤث

 .وُيسهل االتصال بھ

 

 



11-  
ّ
رت قوة هو�ة السينار�و بجانب اكتمال تحديد الزم�ان بتداخل التصميم كيف أث

ّرج االتجاه 
َ

البصري وعنصر املؤثر الصو�ي واختيار فر�ق العمل وعامل الوقت �� تد

 ؟»أغنية الغراب«اإلبدا�� لفنّية 

رها مواليد الثمانينات والتسعينات، وأعمار الفر�ق ت��اوح ب�ن هات�2002سنة 
ّ

ن ، ف��ة يتذك

الف��ت�ن. وال تزال نقاشا�ي مع أحمد باعقيل، ونورة باعقيل، وعادل الشهرا�ي حاضرة �� ذه�ي. 

ب أن ينعش الفر�ق ذاكرتھ لنعود مًعا أليام 
ّ
فصنع فيلم يتناول حقبة معينة، عملية ممتعة تتطل

واتفقنا  الطفولة واملراهقة ونقطف من الذكر�ات ما نحتاجھ. لذا �انت املناقشات ُم��ية اختلفنا

ر أ�ي طلبت من 
ّ

ف��ا ع�� �عض تفاصيل هذه ا�حقبة وما تحتو�ھ من الظواهر واملظاهر. وأتذك

والدي ألبوماٍت قديمة من أجل البحث عن صوٍر أمّ�� ��ا معالم باب بيتنا القديم؛ الستعمالھ 

من  كمرجع. ولم أتصّور يوًما أ�ي سأبحث ��ذا التدقيق الشديد حول تلك ا�حقبة ألّي سبٍب 

األسباب، إ�� أن زار�ي هاجس الفيلم، فحاولت اإلملام ب�ل ما يتعلق ��ذه ا�حقبة من أجل ح�ي 

 .ح�ايٍة تدور داخل أ�عاد ملع��ا

عملت مع مدير تصو�ر تأقلم �ش�ٍل سريع مع اللغة السينمائية الصور�ة ال�ي اخ����ا، إذ كنت 

��ما �� املوضع املناسب، وذلك بواسطة أبحث عن لغٍة توصل ا�حّس الساخر أو الشاعرّي عند حاج

الش�ل الذي تتخذه اللقطات، وال أ��ىى اليوم الذي أطلعتھ �� �حظة �ساؤٍل، حول ما إذا �ان يجدر 

لو �سّوي كذا مارح ي�ون «�ي �غي�� رأيّي �� طر�قة أخذ لقطٍة معينة، فجاء�ي رده بن��ٍة واثقة: 

 ». إحساس فيلمنا
ّ
 . داللة ع�� �شّر�ھ للغة الفيلم الصور�ةوأسّر�ي رده، إذ لم يكن إال

 ي�ون 
ً
 أنا من األ�خاص الذين �عملون ع�� قائمة لقطات الفيلم قبل التصو�ر، وعادة

ً
وحقيقة

ذلك ع�� ز�ار�ي ملواقع التصو�ر، فأق�ىي هناك زمًنا أ�حظ فيھ جميع تفاصيل امل�ان وأتخّيل فيھ 

الرئيسة ال�ي سي�ون الفيلم ع�� منظورها، إذ ال ا�ح�اية بطر�قٍة �عكس سي�ولوجية ال�خصية 

ومن ذلك ذهبت ملستشفًى مغلق �� ذلك ا�ح�ن الذي كنت أقّص  - يوجد مشهد واحد ال تظهر فيھ

والشاهد هنا: عندما تقف �� م�اٍن جذوره قديمة، سيتّوفر عامل الزم�ان الذي ي��ك  -فيھ ا�ح�اية 

 .إحساًسا �شعر بھ ومن ثّم تج��د إليصالھ



 

اقعية االجتماعية من خالل الصدق الف�ي  -12 �اء أعمالك ع�� تأّمل الو
ّ
إ�� ماذا �عود ات

ي ما  اقع ا�حيط ا�ح�� بموروثاتھ االجتماعية والثقافية، هل هو محاولة لتق��ّ لسرد و

اقع بالفعل؟  وراء الو

ق بالصدق الف�ي والرجوع للواق
ّ
 كما ذكرت سابًقا �� عدة مواضع فيما يتعل

ً
ع �ونھ امللهم فعال

نا نملك ثقافة و�يئة خصبة، تص�ح للكتابة ولم تظهر ع�� الشاشة 
ّ
األساس؛ ذلك أل�ي أؤمن بأن

  .�عد

أثناء الكتابة، غالًبا ما تدفع�ي الظاهرة االجتماعية » أتحّمس«الحظت �� جميع أعما�� أ�ي عندما 

 � �عمل ع�� س�� أغوار مجتمعھواإل�سانية ال�ي أنوي مناقش��ا، وهذه الرحلة كرحلة باحث اجتما�

ا �سيطر عليك هذا الهاجس وتمتد فكرة الكتابة خارج حّ�� طاولة الكتابة، ستنظر ل�حياة �ع�ٍن  -
ّ
ومل

ق بموضوعك 
ّ
فح�ى أحادي�ي مع األهل واألصدقاء بَمن ف��م الزمالء،  -راصدة تلتقط �ل ما يتعل

، »ستارة«ان موضو�� ال�حر، بينما �� ، �»لسان«�انت تتمحور حول عناو�ن أناقشها. �� فيلم 

�ان الس��. واألمر ليس مجرد كتابة قصة إنما كتابة مشاهدة تحليلية للمجتمع ��خوصھ وظروفھ. 

ونظًرا لذلك أتم�ى أن تصبح أفالمي املستقبلية مرجًعا ثقافًيا �عود إليھ األ�خاص الذين يرغبون 

يات
ّ
 .واقعها برؤ�ة ح�ايٍة متخّيلة �� حقبٍة معّينة بتجل

. »من شعبان 27«فيلم 
ً
 كب�ً�ا من جيل الثمانينات والتسعينات خاصة

ً
، �� عرضھ األو�� تلّقى تفاعال

هناك زمالء أخ��و�ي أ��م تأملوا واقع أ��م �ح�وا وشعروا بال�خر�ة تجاه أمٍر صادق وحقيقي، 

 لل�حك لهذه 
ً
الدرجة. و�الفعل لم ولو ُعرض الفيلم �� حقبتھ الزمنية ملا �انت املشاهدة مدعاة

، ف�انت التجر�ة شب��ة بالتقليب �� 
ً
تكن تلك الظاهرة قديمة جًدا، لكننا من �غّ�� �سرعٍة وفجأة

 أن 
ّ
ألبوم صورك القديمة منت�ً�ا ملالمح امل�ان، واألز�اء، واملوضة السائدة حي��ا، وال تملك إال

ا:   ».كيف كّنا كذا؟«ت�حك مت�جب�
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ب �� اعتبار االختيار للقائمة الطو�لة والقص��ة لألوس�ار، وهل هناك ثّمة ��ديد 
ّ
ستتغل

 بوجود أفالم مر�حة �خرجاٍت �� ظل ا�جّو العام لتفضيل اإلخراج النسائي عاملًيا؟

أفالًما لكّ�ي لست م��م، إذ أعتقد بأّن ا�جوائز ال يجب أن توجد أجندة معينة أل�خاٍص يصنعون 

ة من الناس الذين يدلون برأ��م �� 
ّ
ام هم قل

ّ
ت�ون ا�حّرك والهدف األساس. ففي آخر األمر ا�ح�

 ال �ع�ي �� ا�جوائز �ش�ٍل �خ��ي، 
ً
العمل الف�ي فيما قد تتباين األذواق واآلراء أو تتشابھ. وحقيقة

تعلق بمس���ي املهنية؛ إذ �عّد نوًعا من ال��كية ال�ي �ساعد �� استمرار�ة صناعة إنما �عني�ي فيما ي

األفالم. لذا لدّي نظرة اس��اتيجية خاصة �� موضوع ا�جوائز، لكن �ش�ٍل عام لست متا�ًعا جيًدا 

 .ألخبار تلك ا�جوائز

اس، وأن ي�ون متاًحا أرى أّن ما ��ّم صا�ع الفيلم هو أن يخرج �عمٍل يحّبھ و�وّد أن �شاهده الن

للمشاِهد، حيث �سهل الوصول إليھ سواًء �عرضھ �� السينما أو �� املنصات الرقمية. وتلّقي 

 .التقدير من جهاٍت �� ا�جال نفسھ أمٌر إن أ�ى �ان منفعة، و�ن لم يأِت فهو بالتأكيد ليس بمضّرة

ر باملشهد االجتما�� والسيا��ي و�شأن العنصر النسائي فإ�ي أعتقد بأّن الفنون بطبيعة ا�حال تتأ
ّ
ث

ع�� لذلك اهتماًما وال أعمل ع�� أخذه با�حسبان
ُ
 ال أ

ً
 .ونحوه من املواضيع الساخنة، لكن مجمال
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حھ لألوس�ار وعرضھ أيضً 
ّ

ا �� مهرجان البحر وأول تجر�ة فيلم طو�ل لك، بجانب تر�

الذي حاز سعفة �ان لهذا العام، هل » مثلث ا�حزن «األحمر الدو�� بال��امن مع فيلم 

  �ستطيع القول بأنك وجدت ال�حن لألغنية ال�ي ستلّون أعمالك املستقبلية؟

تھ ِسَمة املرحلة القادمة �� التأّمل. فح�ن ينت�ي صا�ع الفيلم من عملھ، تلقائًيا يراجع نفسھ وقرارا

ع�� مدار رحلة الفيلم. وما أنا متيقٌن منھ هو أن ن��ة السرد �� أفالمي تتطّور بصورٍة أنا راٍض ع��ا. 

وال أعلم إن كنت قد وجدت ال�حن؛ لتغّ�� هذه األمور بفعل الوقت، لذا فأنا �خصًيا أتحّرى املتعة 



 أنا سعيد  والشغف �� صناعة األفالم، ومن ثّم لن ي�ون مسلًيا العزف ب�حٍن واحد،
ً

لكن مجمال

 .، وأتمّ�ى أن ينال إ�جاب املشاهدين»أغنية الغراب«بال�حن الذي سردت فيھ 

ل �� البناء ع�� ما عملتھ باإلضافة إ�� استحداثھ، حيث 
ّ
ع للعمل القادم باملتعة ال�ي تتمث

ّ
وأتطل

فيما  اكتشاف مناطق جديدة مجهولة مع �ل عمل جديد، سواًء �� األسلوب السردي للقصة أو

ق ب��كيبة ال�خصيات وتحديد املفاهيم
ّ
 .يتعل
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ّ
  �لمة أخ��ة ملع�ى، وما املشاريع والتطل

رسل تحية إ�� بدر ا�حمود ا�خرج ا�جميل ومؤسس مؤسسة 
ُ
شكًرا ملع�ى ع�� إجراء هذا ا�حوار. وأ

ّعن ا�حاورة بلقيس األنصاري وتذّوقها ا�جيد للفيلم، ما مع�ى الثقافية. �انت األسئلة تدل ع�� تم

  .أسعد�ي خالل عملية التفك�� واإلجابة. لذا صًدقا أتمّ�ى أن ي�ون ا�حوار ُم��ًيا

قِبل، فقد بدأت بالفعل برسم ا�خطوط العر�ضة للفيلم القادم، مع��ًما 
ُ
وأّما ما يخّص املشروع امل

 .تحديًدا مدين�ي األحساء، حيث تدور أطراف ا�ح�ايةتصو�ره �� املنطقة الشرقية، 


