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مجلة

م ــج ــل ــة فــصــلــيــة تـ ــصـ ــدر عــن
«مــشــروع أصــدقــاء الــقــراءة»

تــــحــــتــــوي عــــلــــى مــــقــــاالت

ولقاءات تهم كل قارئ عربي.

كلمة التحرير

تتطلع المجلة للمساهمة في
ترسيخ ثقافة القراءة وتعزيزها

في المجتمع ،وأن تكون أداة

النقاش حول الثقافة ومصادرها

السينمائي ليس فقط لقطات

ال يــقــتــصــر عــلــى أم ــه ــات الــكــتــب

وتمثيل وإخ ــراج بــل هــو أعمق من

مــــــعــــــرفــــــيــــــاً وثــــــقــــــافــــــيــــــاً .

ورفــــوف الــمــكــتــبــات؛ ألن الثقافة

ذل ــك ،فــهــو فــن إبــداعــي وصناعة

ّ
تــتــشــكــل مـ ــن تــقــالــيــد وعـ ـ ــادات

ساحرة تمزج لك الفكر باألفكار عبر

تسعى المجلة لبناء المجتمع

ومــمــارســات ومــعــتــقــدات تتناقل

فلسفة نصوصها ،وتصوير مظاهر

من جيل إلى جيل عبر أشكال من

المجتمع والحضارة ،فتثير مخيلة

القوالب ،قد تكون في قصاصات

المشاهد وتحفيزه لرؤية الماضي

أوراق ،نصوص مسرحيات ،نوتات

والمستقبل بأفكار مجردة.

فــاعــلــة لــتــوظــيــف الــمــقــروء

بـــــمـــــا يــــــخــــــدم ال ــم ــج ــت ــم ــع

الــــــقــــــارئ الــــــواعــــــي وذلـــــك
مــــن خـــــال تــحــفــيــز أفـــــــراده
ليكونوا عنصراً مساهماً في

الــتــحــول لــمــجــتــمــع مــعــرفــي.

فريق العمل
اإلعداد
أ.
أ.
أ.
أ.

ميثم السلطان
الــعــنــود الــدكــان
طــيــف الجعيد
مــحــمــد ُكـــاب

التحرير
أ .الــعــنــود الــدكــان

التدقيق
د.سلطان الخرعان

موسيقية ،وقد تكون على شكل
جداريات تحكي عن عصور بدائية
استخدمت الحجر لتسجل وقائع
تاريخها.

وألننا نهتم بإثراء قراء مجلة قوارئ،
طرحنا مــوضــوع صناعة السينما
ودورهـــا فــي تجسيد الثقافة ،في
م ــح ــاول ــة لــلــحــديــث ع ــن أبــعــادهــا

وتــعــد الــســيــنــمــا بــصــفــتــهــا الــبــعــد

الثقافية وإبــراز دورهــا في تشكيل

السابع للفنون شكال من أشكال

ثــقــافــة الــشــعــوب ،ومــايــتــصــل بها

الــثــقــافــة ،ومــخــرجــا م ــن مــخــرجــات

من أعمال قد تلهم فكر المشاهد

ح ــض ــارة الــشــعــوب ال ــت ــي تحمل

ومخيلته لتحفيز روحه النقدية حتى

مــن الـ ــدالالت العميقة إذا نظرنا

ال يكتفي بكونه مشاهدا صامتا..

ألهــمــيــتــهــا كــمــادة ثــقــافــيــة بعيدا
ع ــن الــتــســلــيــة واإلثـــــــارة .فالعمل

العنود الدكان
رئيس تحرير المجلة

التصميم
أ .مــحــمــد ســعــد

مشرف المجلة
عــبــدااللــه العتيبي
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الكائنات الورقية

مراجعة كتاب « كيف
يمكن لبروست أن
يُغـير حياتــــــــك؟

ل ــم ــاذا تــقــرأ ؟ وكــيــف تــقــرأ ؟
س ـ ــؤاالن مــحــوريــان يــجــدر بنا
ك ــق ــراء أن نــطــرحــهــمــا على
أنــفــســنــا  ،جـــزء م ــن األجــوبــة
وجــدتــهــا ف ــي ك ــت ــاب» كيف
يــمــكــن ل ــب ــروس ــت أن يــغــيــر
حياتك ؟ « للفيلسوف آالن دو
بوتون  ،كنت أبحث منذ زمن
عن محتوى هذا الكتاب الذي
لم أعرفه إال اآلن  ،قراءتي له
بمثابة رحلة شيقة وجميلة
ومألوفة  ،ترجمان لما كنت
أفـــكـــر ف ــي ــه  ،ك ــي ــف ولـــمـــاذا
نصادف ما يشبهنا وما يشبه
مــن حولنا فــي الكتب ؟ بل
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وكيف نحب بعض الكائنات
الورقية بسبب شبههم بنا ؟
الــكــتــاب الــشــذي قــرأتــه قبله
كــان لــذات المؤلف  ،وكنت
متوقفة عند وصفه كريستن
زوجـ ــة رابـ ــح حــيــن الــتــقــى بها
ألول مرة  ،كان يصف بشكل
دع ــان ــي لــلــتــعــجــب ،الجبهة
الــعــريــضــة  ،ال ــس ــن الــمــائــل
إلــى اليسار الــذي كــان يظهر
كــلــمــا ابــتــســمــت  ،ســمــاتــهــا
ال ــش ــخ ــص ــي ــة أيـ ــضـ ــا ك ــان ــت
تشبه ،أحـ ًـدا أعرفه جيداً ،وهذا
مــا يــصــفــه الــكــتــاب بــظــاهــره
الماركيز ده لو .
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كــيــف نــتــفــاعــل م ــع ال ــك ــت ــاب ،

التي نخوضها لنتعلم ” ،ينبغي

فــلــســفــة الــجــمــال تــقــوم على

وكيف يمكن له أن يعيننا على

أن نقرأ كتب اآلخرين كي نعرف

ما نحس به  ،ما ينبغي أن ننميه

وج ــوده فــي كــل مــا حولنا من
األمــور االعتيادية ” فهو يذكرنا

بروست ” في الــواقــع كل قارئ

هــي أفــكــارنــا ” ويــجــد الطريقة

م ــرارا وتــكــرارا بقيمة المشاهد

يقرأ ذاته وتقتصر مهمة الكاتب

المثلى هي االستفادة من كل

ال ــم ــت ــواض ــع ــة ”  .ال ــس ــع ــاده

ف ــي كــونــهــا ن ــوع ــا م ــن األداة

السلبيات التي تصادفنا وحتى

بــالــنــســبــه لــبــروســت لــيــســت إال

البصرية التي يقدمها للقارئ

األفراد ” فن العيش بأسره يعني

”من القاء نظره ثانيه جوهرية”

ليمكنه من تبين ما لم يعايشه

االنتفاع من األفراد الذين نعاني

تكشف المدى الذي يكون فيه

بنفسه أوال بأول ” القراءة وسيلة

بسببهم ” .

ســخــطــنــا نــتــيــجــة لــإخــفــاق في

مجابهة أنفسنا والحياة  ،يقول

جيدة لقراءة الذات يقول جالل
الــديــن الــرومــي ” ال ي ــزال المرء
أميا حتى يقرأ ذاته ” ذواتنا التي

كيف يتفاعل الكاتب مع حياته
وكيف تتفاعل الكتابة معه ؟
وهــل بــالــضــرورة أن تكون حياة

الــنــظــر عــلــى نــحــو م ــائ ــم إلــى
حياتنا بدال من أن يكون نتيجة
ألي عيب متأصل فيها”.

نــظــن أن ــه ــا جــــرم صــغــيــر كما

الكاتب تشبه أفكاره  ،هذا ما ال

األكبر التي ال بد أن نسبر غماره

طريح الفراش  ،هو يعرف جيدا

ـرم صــغــيــر
« أت ــح ــس ــب أن ـ ــك جـ ـ ـ ٌ

أن ــه ل ــم يــســتــفــد مــمــا يــمــلــكــه ،

الزمن المفقود لبروست  ،الذي

وفــيــك انــطــوى الــعــالــم األكــبــر»

تلك المقارنة بينه وبين والــده

يستخدم اطول الجمل وأكثرها

وأخـ ــيـ ــه الــطــبــيــبــان ال ــج ــراح ــان

إسهابا على عكس األســلــوب

الــذيــن قــدمــا إســهــامــات كثيرة

ال ــم ــح ــب ــب ال ـ ـ ــذي يــســتــخــدمــه

للمجتمع  ،مقارنة ال تخلو من

همنغواي والــذي تأثر به كتاب

يقول اإلمــام علي هي العالم

يعتقد به بروست  ،دائم المرض

أوال قبل الحياة ذاتها .

كيف ينفع اآلخــريــن  ،فــي حين

مــن حــيــث ينتهي دور الكاتب

يــبــدأ دور الــقــارئ  ،ه ــذه الــدائــرة
المغلقة الــتــي نقحم أنفسنا
فــيــهــا ع ــن ــد ال ـ ــق ـ ــراءة  ،ال ــب ــدء
بــالـ ُ
ـخــاصــات لــدى الــمــؤلــف هو

ـمــحــرضــات لــدى
الــــذي يــقــود لـ ُ
الــقــارئ ” ومــن هنا تكون بداية

الرحلة  ،التي ال يكتفي بروست
بها بل يكون متوازنا في كونه
يطرح القراءة على أنها ليست

اإلجــحــاف ال ــذي ربــمــا كــان سببا
من األسباب التي جعلته يكره

الشيق والممتع الذي يحرضني
على خوض مجازفة قراءة كتاب

آخرون مثل اغوتا كريستوف ،ذو

الجمل القصيرة ،ختاما يعطينا

الطب واألطباء ومع هذا بقي
منطقيا ” اإليــمــان بالطب هو

بالنسبة له ” عزائي الوحيد حين
أك ــون وحــيــدا حقا هــو أن أ ُ ِحــب

قمة الحماقة وعــدم اإليمان به
حماقة أكبر “ .
بـ ــروسـ ــت يــعــلــمــنــا ك ــي ــف نــجــد

كافية  ،فالقارئ البد أن يخوض
الحياة فكما يقول ” السعادة

يكون التأمل في الفن بمختلف

جيدة للجسد لكن األســى هو

أنواعه انعكاسا لما نحمله في

وجــه مــن وج ــوه نتائج التجارب

كانت حاضرة في هــذا الكتاب

بـــروســـت نــتــيــجــة ه ــدف ــا مهما

العالم البسيط جميال وكيف

مــا ينمي الــذهــن ” واألس ــى هو

الصداقة  ،الحب وأشــيــاء أخرى

أعماقنا  ،كيف يكون للجمال

نــبــرات مختلفة وص ــدى واح ــد ،

وأ ُ َحـ ــب  ..الــحــاجــة الــى أن أ ُ َحــب

وعــلــى وج ــه أدق  ،الــحــاجــة إلــى
أن أُدلــل وأغنج أكثر من كونها
حاجة إلى أن أُحترم.

زينب القطري
_@Zainabalqatari
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تغطية العدد
نسلط الضوء على برنامج االبتعاث الثقافي ..نقلة

والشعر ،كما أنه مهارة يحكمها الــذوق ومواهب

نوعية في حفظ و قراءة و إحياء الفنون السبعة.

اإلنسان.

الفن هو اللغة التي جسدت النشاطات البشرية

و في الفن الغربي فقد ورد في معجم أكسفورد

الــمــتــنــوعــة وهـ ــذا الــتــجــســد يــحــاكــي الــمــســتــوى

الفن ( )Artعلى أنه تعبير الفرد عن مهارة اإلبداع

الثقافي الذي وصل إليه مجتمع ما ونتيجة لذلك

فــي صـــورة مــرئــيــة؛ مــثــل الــنــحــت،والــرســم ،أو هو

ظهرت أنــواع من الفنون .وبشكل عــام إن الفن

مصطلح يــعــبــر عــن الــفــنــون اإلبــداعــيــة بمختلف

هــو الصياغة األنــســب للمهارة التي يتميز فيها

أشكالها.

مجموعة من األشخاص يؤثرون بطريقة ما على
التصور لحضارة ما أو تغيير مفاهيم معينة.

الفنون السبعة  :أي كانت الفنون في البداية
ستة فقط ،وقد صنفها لهذا التصنيف اليونانيون

الفن ما بين مفهومين (الغربي و اإلسالمي ):

الــقــدمــاء وهــي  :الــعــمــارة ،الموسيقى ،الــرســم،

شخصيا أرى أن هناك تعريفين للفن ال غنى عنهما

الــنــحــت ،الــشــعــر ،ال ــرق ــص ،وبــعــد ذل ــك تــم إدخ ــال

وهي تعريف الفن من وجهة نظر (الفن اإلسالمي

السينما كــفــن ســابــع إل ــى قــائــمــة ه ــذه الــفــنــون

والفن الغربي).

الستة ،وكان أول من أطلق على السينما مصطلح

أمـــا ف ــي الــفــن اإلس ــام ــي فــقــد جـــاء ف ــي معجم
الوسيط أن الفن هو التطبيق العملي للنظريات
العملية باستخدام الوسائل التي تحققها ،ويتم
اكــتــســاب الــفــن بــالــدراســة والــتــمــريــن عــلــيــه ،وهــو
عبارة عن مجموعة من القواعد الخاصة بحرفة أو

الــفــن الــســابــع ه ــو الــنــاقــد اإليــطــالــي الــفــرنــســي
ريتشيوتو كــانــودو ،وال ــذي ولــد فــي إيطاليا عام
 1879م ،وانــتــقــل للحياة فــي بــاريــس فــي مطلع
القرن العشرين ،وظل فيها طوال حياته حتى مات
فيها عام 1923م .

صناعة ما .كما جاء أنه مجموعة الوسائل التي

حفظ وقراءة و إحياء الفن واإلرث الثقافي :

يستخدمها الفرد إلثــارة المشاعر والعواطف بما

الفن و اإلرث الثقافي وجهان لعملة واحدة..

فيها عاطفة الــجــمــال ،كالتصوير والموسيقى

منذ بــدايــة الفن مــر بالعديد مــن التحديات أبرزها
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تجسد فــي  ٣أم ــور فــي حفظه وقــراءتــه و إحياء

يتمحور مــضــمــون الــفــن الــحــديــث ح ــول التجريد،
مبتعداً عن األفكار المباشرة التي تميل لتمثيل

الهوية و اإلرث الثقافي على صعيدين و بتالي ال

الــواقــع بأسلوب واض ــح ،فالفن المعاصر يمكن

يكون عرضة لالندثار .

اعــتــبــاره كمنهج جــديــد فــي الــفــن ،فــهــو ينتمي
لحياة المجتمع أكثر من أي شيء آخــر ،مستعين ًا

صورته المصاغة عندما يحفظ الفن فإنه يحفظ

قــد يفهم البعض أن ق ــراءة الفن مقتصرة على
الــذهــاب إلــى متحف ما أو معرض و النظر صوب
اللوحة ومن ثم التعبير حول المفهوم الذي فهمه

بالتكنولوجيا لتوصيل الــرســالــة التي تع ّبر عن
قضايا المجتمع وواقعه اليومي.

عن اللوحة لكن القرّاءة الفعلية للفن ال تقتصر

الفن الرقمي  :يواكب الفن المعاصر اليوم تداخال

حول فن الرسم مثال ،قد يكون دور القراءة الفعلية

جديدا في عالم التقنية يدعى بالفن الرقمي

في دعم نوع الفن الواحد إلى بقية األنــواع التي
تفتقر إلى القراءة فمثال في فترة العصر القديم
مثلت ثقافة النقش على الصخور دورا كبيرا في
نقل ثقافة الحياة العربية قديما واليوم يتم إعادة
إحيائها في الفنون األخرى الفن المعاصر والفن
الحديث  :ثمة مرحلتين هامتين في الفن وهما
الفن الحديث والفن المعاصر ،إن الفن الحديث
يضم اتجاهات ما بعد عام ( )1863وح ّتى الستينات
من القرن العشرين.
الفن المعاصر والفن الحديث  :ثمة مرحلتين
هامتين فــي الــفــن وهــمــا الــفــن الــحــديــث والــفــن
المعاصر ،إن الفن الحديث يضم اتجاهات ما بعد
عام ( )1863وح ّتى الستينات من القرن العشرين.
وأصبح هناك ما يطلق عليه الفن المعاصر (ما بعد
الحداثة)  :يضم اتجاهات ما بعد الستينات وح ّتى
نــهــايــة الــقــرن الــعــشــريــن وب ــداي ــات الــقــرن الــحــادي

إن تقنية الــفــن الرقمي تــدخــل فــي نــطــاق اإلنــتــاج
المعرفي ،فقد ّ
وظفت برمجيات الرسم والتصميم
بالحاسوب إلنتاج المؤثرات البصرية ،وإثارة الخيال
العلمي فــي إع ــادة صياغة مــفــردات الــواقــع وآخــر
ألشكال
افتراضي فيه كثيرٍ من الغرابة والدهشة
ٍ
فضاء
ـون
معقدة ومشوقة لثقافة الــصــورة ،تــكـ ّ
ً
جــديـ ًـدا إلنــتــاج رســائــل يمكن ربــطــهــا بــالــصــراعــات
السياسية العالمية والــتــهــديــدات الــتــي تــواجــه
اإلنسان المعاصر.
تتحول بيانات الصور
وفــي مجال الفن الرقمي
ّ
ـات رقــمــي ـ ٍة يمكن
واأللـــــوان واألش ــك ــال إل ــى بــيــانـ ٍ
حفظها ومعالجتها مع ما توفره من سرعة اإلنجاز
ودق ــة التنفيذ ،إذ تــكــون اســتــوديــو متنق ً
ال إلنتاج
أعــمــال فائقة الــوضــوح والتباين يمكن تداولها
وإرسالها عن طريق الوسائط المتعددة.
إن الثورة الرقمية العالمية حملت معها تباشير

والعشرين ،ودعونا نركز حول محور الفن المعاصر
الفن المعاصر هو شكل من أشكال التجديد
أو ًال،
ُ

االنتقال إلى عصرٍ حضاري جديد ،إذ هي ع ّبرت عن

الشامل للمفاهيم الفنية وطــرق التعبير عنها،

ـل فــي تقنية االتــصــاالت ،وفــي مناهج
ـول هــائـ ٍ
تــحـ ٍ

ابتداء من نظرة الفنان للمجتمع والفن ،ونظرة
ً
المجتمع للفن أيض ًا ،كردة فعل نتجت عن التطور

الثقافات ونظم المعلومات ،وأطلقت العنان

الذي أنشأته الثورة الصناعية ،فكان ال بد للفن من

التجاهات واسع ٍة في توظيف التقانة االتصالية
ٍ
والمعلوماتية في برامج الفنون الرقمية واإلعالمية

نقلة نوعية ،فالفن المعاصر هو ما يمكن تسميته

وغيرها ،وهذا االتجاه الجديد ال يؤسس تطبيقاته

بفن الــيــوم ،أي أنــه آخــر مــا توصلت لــه الــمــدارس

وبرامجه في فتح مستقبل للفنون الرقمية دونما

الفنية من نظم وأنماط.

حيازة مجموعة من المعطيات التي تبدأ بتشكيل

8

مجلة

الــعــدد الــرابــع عشر
دي ــس ــب ــم ــر 2021

ظــواهــر تطوير تقنية البرمجيات

الركائز اإلستراتيجية الثالث لرؤية

ـاء
الــرســومــيــة وال ــص ــوري ــة ،وانــتــهـ ً
بــإيــجــاد الشبكة االتــصــالــيــة التي

المملكة  ،2030المتمثلة في بناء
مجتمع حــيــوي ،واقــتــصــاد مــزدهــر،

تحدد وظائف جديدة للغة البصرية

ووطـ ــن طــمــوح ،كــمــا أن ــه منبثق

والــمــلــفــات الــصــوريــة والصوتية،

ـروع تعليمي رائــد
مــن ســيــاق مــشـ ٍ

هـ ــذه الــفــنــون الــرقــمــيــة تعكس

منسجم مع ما تشهده السعودية

في حقيقتها جوهر عصر التقنية

م ــن تــطــويــر ش ــام ــل عــلــى كــافــة

وهــكــذا أصبحت الفنون الرقمية

ال ــق ــط ــاع ــات ،ويــشــجــع الــبــرنــامــج

أقـ ــرب إل ــى الــعــلــم الـ ــذي يــوظــف

ال ــق ــط ــاع ــات الــثــقــافــيــة وي ــرف ــده

كــثــيـ ًرا مــن نــتــائــج الــعــلــوم األخ ــرى

بــالــكــفــاءات وال ــق ــدرات البشرية

في مجال تطوير الصورة الرقمية

الــمــتــســلــحــة بــالــعــلــم والــمــوهــبــة

وإنــتــاجــهــا الــتــي تــعــبــر ع ــن جــوهــر

واإلب ــداع والطموح ،لتساهم في

الحضارة المادية والمعرفية.

الــرحــلــة الــثــقــافــيــة نــحــو مستقبل

برنامج االبتعاث الثقافي :

الثقافة والفنون ويفتح للعالم

وبعد أن أخذنا جولة دقيقة حول

مــنــافــذ جــديــدة ومختلفة لــإبــداع

مفهوم الفن بشكل عام وخاص

والتعبير الثقافي.

و عن التحديات التي تواجه اليوم
دعــونــا نتحدث عــن أمثلة واقعية

ـاث الثقافي'
يتيح بــرنــامــج 'االبــتــعـ ِ
دراسـ ـ ــة عــلــم اآلث ـ ـ ــار ،الــتــصــمــيــم،

تجسد مفهوم الــجــوانــب الثالثة

المتاحف ،الموسيقى ،المسرح،

ـاصــا
الــتــي ك ــان الــحــديــث عنها خـ ً

صــنــاعــة األف ـ ــام ،اآلداب ،الفنون

وهي ( الحفظ و القرّاءة و الحياء)

البصرية ،وفنون الطهي وغيرها

إن برنامج االبتعاث الثقافي ليس
برنامجا تعليم ًيا فحسب ،بل هو
ً
أح ــد االمــثــلــة الــواقــعــيــة للتذكير
بــدور إحــيــاء الفن و بتالي تعليم
مفهومين أساسيين هما الحفظ
و القرّاءة.
إذا ما هو البرنامج؟
بــرنــامــج االبــتــعــاث الــثــقــافــي ،هو
ورش ــة عمل وطنية كــبــرى تابعة
لــوزارة الثقافة تشهدها المملكة
ال ــع ــرب ــي ــة ال ــس ــع ــودي ــة لــتــحــقــيــق
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غ ــن ــي تـ ــزدهـ ــر ف ــي ــه كـ ــل أش ــك ــال

مـ ــن ص ــن ــوف وألـ ـ ـ ــوان ال ــم ــع ــارف
الثقافية والفن ّية.
ختام ًا
يعد برنامج االبتعاث الثقافي أحد
األمثلة الــرائــدة في حفظ و إحياء
اإلرث التراثي لنا كمجتمع ،وسوف
يتيح البرنامج -ب ــإذن اهلل -دعم
العديد من الكوادر الوطنية التي
تمتلك حسا فنيا يسهم في دعم
الوطن.

طيف الجعيد
@AljeaidTafe
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مصدر
غري موثوق
م ــن الــمــعــروف أن الــتــرجــمــة مــظــه ـ ٌر من
مــظــاهــر تــحــضــر الــشــعــوب ،واالخ ــت ــاف الــثــقــافــي
بأنواعه من مظاهر الحضارة اإلنسانية ،وما أؤمن
بــه هــو أن المترجم ال ــذي ال يتقبل اخــتــاف أفكار
المؤلفين -الذين يترجم لهم نصوصهم -عن
أفــكــاره الــخــاص فليس إال ثــغــرة حــضــاريــة ،وطفرة
تاريخية ضارة.

وتحوير معانيه إلــى مــا يناسب معتقدات الفئة
المتلقية أو ربما معتقداته الشخصية كمترجم.
في أحد البرامج التلفزيونية الكوميدية تتساءل
شخصية مسيحية ملتزمة -باللغة اإلنجليزية -عما
إذا كــان التحليق بالمنطاد في السماء يوصلها
إلى الجنة ،تُرجمت عبارتها إلى العربية هكذا“ :هل

إنه لمن المؤسف أحيا ًنا أن يصيغ بعض المترجمين

من الممكن أن توصلنا السماء إلــى السماء؟”
ـدا شك ًلا
فكانت نتيجة حــرص المترجم سيئة ج ـ ً ّ

ترجماتهم بما يتناسب مع اعتقاداتهم واعتقادات

ومضمو ًنا.

الجمهور المتلقي ،دون أن يأبهوا بحقوق المؤلف
ودون أن يحترموا فكره وإيمانه ومعتقداته أو على
األقل المعنى الذي يود إيصاله للقارئ أو المشاهد
أو الــســامــع .أي أن ه ــذه الــفــئــة مــن المترجمين
حرصا ال جدوى منه فتقدم به اختيار األفكار
تحرص
ً
المقبولة شخصيا واجتماع ً ّيا على األمانة المهنية
وحفظ الحقوق الفكرية.

وفي بعض األعمال األخرى كالكتب بصفة عامة
وكتب المتنور “أوشو” بصفة خاصة ،تجد المترجم
الــعــربــي ال ــذي يــؤمــن بــأن اســم إلــهــه “اهلل” ،يغير
لفظ “اإلله” إلى لفظ “اهلل” -بطريقة أجدها أنانية
أبدا -رغم أن المؤلفين -إن كانوا
جدا وغير ذكية ً
مجوسا أو سيخيين أو
هندوسا أو
متدينين -ربما
ً
ً
حتى يعبدون آلهة أنثى ،ومن يقرأ ألوشو -مث ًلا-

مــن المقبول جــدا أن يــراعــي المترجم حساسية

تماما أن هذا االستبدال
ممن يقدسون اهلل يعي
ً

المتلقي تــجــاه األلــفــاظ الــبــذيــئــة فــيــهــذب ألــفــاظ

ال يحفظ الــديــن مــن أن يــجــرح بــل إنــه يــســيء إلى

النص األصلي ،ال أجد في ذلك عي ًبا على الرغم من

قدسية اهلل هنا.

وجــود عالمة ترقيم تفيد حذف الكلمة تشبه في
ذلك الصوت الحاجب لأللفاظ البذيئة في األعمال
الــمــصــورة أو األغــانــي الــمــســجــلــة .لــكــن انــتــقــادي
للمترجم ال ــذي يتعمد إخــفــاء معتقد المؤلف
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ال أعتقد أن أحـ ًـدا يخفى عليه اليوم ما وصلنا إليه
كمجتمعات -من الوعي العالي والحرية فيالقدرة على اختيار معتقداتنا وأفكارنا دون تدخل
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الــغــيــر ،والــحــفــاظ عليها
دون تــأثــيــر مــن اآلخــريــن،
فإن أراد اليوم مؤمن أن
يلحد فسيلحد باقتناع
تــام أنــه اخــتــار الــصــواب،
وإن أراد ملحد أن يؤمن
فسيؤمن أيـ ً
ـضــا باقتناع
تــام أنــه اخــتــار الــصــواب،
فــا حــاجــة للمترجم من
أن يخشى على أحدهما
من أن ينحرف عن صراط
مستقيم.

العبث في معانيها.
إن الــعــمــل أم ــان ــة ،وإن
الـ ــتـ ــرجـ ــمـ ــة مـ ـ ــن أك ــث ــر
األع ــم ــال الــتــي تتطلب
مــن صاحبها أن يكون
أمــي ـ ًنــا ،فــمــا الــتــرجــمــة إال
طريقة إليــصــال الفكرة
لــلــمــتــلــقــي م ــن لــغــة ال
يفهمها ،أي أن المترجم
غالبا ما يكون المصدر
ال ــوح ــي ــد إلدراك فــكــرة
مــا أو إيــصــال رســالــة ما

ربــمــا ف ــي الــســيــاســة قد

أو معلومة مــا ،فــإن لم
مترجما أمي ًنا فأنت
تكن
ً

األحزاب األخرى بالتحريف

مصدر غير موثوق.

يــحــتــال الــمــتــرجــم على
ل ــم ــص ــال ــح س ــي ــاس ــي ــة،
ل ــك ــن ت ــح ــري ــف مــعــانــي
الـ ــنـ ــصـ ــوص الــعــلــمــيــة
الــطــبــيــعــيــة واإلنــســانــيــة
ل ــت ــن ــاس ــب الــمــتــلــقــي
ومـ ــا يــعــتــقــده لــيــس إال
خ ــط ــأ ،ورب ــم ــا دل على
رجعية المترجم وتحجره
الفكري وتطرفه أحيا ًنا،
كما أن نــصــوص األدب
بـــأنـــواعـــه بــمــثــابــة كــنــز
ث ــق ــاف ــي ل ــك ــل شــعــب
وهوية له وللفرد الواحد
المؤلف للنتاج األدبــي،
لذا ال يحق أبـ ًـدا للمترجم

مجلة

ـم ــا ال
إن كـ ــنـ ـ َ
ـت م ــت ــرج ـ ً
يــســتــطــيــع أن يــتــحــمــل
مـ ــسـ ــؤولـ ــيـ ــة األم ـ ــان ـ ــة
المهنية في ترجمته وال
يستطيع حفظ الحقوق
الفكرية للمؤلف فاترك
ال ــت ــرج ــم ــة وابـ ــحـ ــث عــن
ح ــرف ــة أخ ـ ــرى وتــخــصــص
آخـ ــر يــتــطــلــب الــحــيــاديــة
والـ ــدبـ ــلـ ــومـ ــاسـ ــيـ ــة وال
يحتاج إلى الموضوعية
والشجاعة.

سارة خالد
@ sarahkm111

يكتب
املخرج
بالكاميرا
مثلما
يفعل
الكاتب
بقلمه
جان كليدر إن
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يــأخــذنــا األســتــاذ فهد األســطــاء
مخرج وكاتب سينمائي ،وناقد
وقف ضمن  ١٤٢ناقد للتحكيم
في جوائز النقاد لألفالم العربية
 ،٢٠٢٠فــي سطور للحديث عن
زوايا سينمائية.
الجوائز السينمائية،
> هــل يمكن للمشاهد

الناقد السينمائي،

لمتابعتها أم أنها تخضع

> إلــى مــاذا يحتاج الناقد

االسترشاد بجوائز االفــام
لمعايير مختلفة؟
نعم بالتأكيد ،الــجــوائــز معيار
مــهــم لــجــذب الــمــشــاهــد تــجــاه
الــفــيــلــم ب ــاع ــت ــب ــار ان ـ ــك تــعــرف

كــثــافــة الــمــشــاهــدة المتنوعة

لألعمال السينمائية؟ هل
هو أقرب للممارسة منه إلى
الحقول األكاديمية ؟ هل

> مـــا مــرتــكــزات النقد

على الناقد أن يفوق المخرج
فــي

معلوماته

ومعرفته

مــســبــقــا أنــهــا ج ــوائ ــز ممنوحة
تــقــيــيــم األفـ ـ ــام وتــمــلــك رؤي ــة

نعم مــن المفترض أن الناقد

فنية دفعتها لمنح هذه الجائزة
وتقدير الفيلم  .لكن من جهة
أخـ ــرى هــنــاك مــعــايــيــر مختلفة
في المشاهد ذاتــه حيث يضع
بــعــضــهــم اع ــت ــب ــارات مختلفة
التهتم للجوائز أو التقييمات
النقدية.
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الرأي لديه.
النقد السينمائي،

بأدوات السينما واألفالم ؟

مــن جهات ولــجــان معتبرة في

التي تعزز من دقة وموضوعية

الــســيــنــمــائــي عــلــيــه أن يمتلك
أدوات أكثر من غيره إضافة حتى
ممن هم داخل مجال الصناعة
كالكتاب والمخرجين وغيرهم
إضــافــة إث ــراء معرفي مهم في
السينما وتــاريــخــهــا وحــركــاتــهــا
وأبـ ـ ــرز انــعــطــافــاتــهــا فــضــا عن

السينمائي ،وهــل يمكن
للناقد اإلحاطة بها كلها؟
بــطــبــيــعــة الـ ــحـ ــال ه ــن ــاك ج ــزء
يتعلق بالشخص ذات ــه كهبة
وموهبة تحفزه على دقة النظر
و مــوضــوعــيــة الــتــحــلــيــل لكن
الشيء المهم هنا هو مستوى
الثراء المعرفي سينمائيا لدى
الناقد اطالعا ومشاهدة وبقدر
عالي من التنوع واالستقصاء.
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تقييم األفالم،
> هل يوجد معايير مختلفة

ظـ ــهـ ــور مـ ــا ي ــس ــم ــى بــســيــنــمــا

ذلــك الــعــام  ،وسبب االهتمام

المؤلف.

هو نابع من شغفي بالسينما

لتقييم األفــام ؟ وهل هذا

القوة التأثيرية،

سبب اخــتــاف النقاد في

-أين تأتي القوة التأثيرية

تقييمهم لألفالم ؟ أال يمثل
هــذا خلال فــي المنظومة
النقدية!
بـ ــاإلجـ ــمـ ــال أع ــت ــق ــد أن هــنــاك
بالفعل معايير مختلفة وربما

في األعمال السينمائية من
النص أم من التمثيل؟
ه ــو ن ــوع م ــن الــتــنــاغــم م ــا بين
الــــنــــص ال ـ ــق ـ ــوي وال ــم ــح ــك ــم
وطريقة تنفيذه إخراجيا وبالطبع

ليست متعارضة وهذا يذكرني

األداء المؤثر من الممثل الجيد.

مــاكــدونــالــد بــأنــه وبــعــد أربعين

النص والتمثيل،

بما ذكره الناقد الشهير دوايت
سنة مــازال يستطيع أن يخبرنا
ع ــن الــفــيــلــم ه ــل أعــجــبــه أم ال
لــكــنــه ال يستطيع إخــبــارنــا عن
السبب !! ومع ذلك فقد اضطر
بعد الــحــاح تالميذه على وضع
خــمــس معايير تــحــدد لــه غالبا
مستوى الفيلم وتقييمه  .وال
يمكن أن يكون هنا برأيي خلل
فــي المنظومة ألن النقد في
النهاية هو رأي.

> ثالثية األفــام الشهيرة،
النص

والمخرج

والممثل،

من هو صانع الفيلم أو من
الحلقة األقوى ؟
ه ــذي جــدلــيــة قــديــمــة بالفعل
وعــلــيــنــا أن نــزيــح الــمــمــثــل عن
الموضوع ليبقى األمــر ما بين
النص والمخرج لكن باالجمال
يــتــوجــه الــنــظــر ت ــج ــاه الــمــخــرج
كــصــانــع لــلــفــيــلــم خ ــاص ــة بعد

واألف ـ ــام وس ــط مــجــمــوعــة من
األصدقاء ذلك الوقت.
محاوالت تويتر،
> نقاشات تويتر تعد مجرد
تغريدات تحمل انطباعات
شخصية وتفضيالت أذواق،
هل تتفق؟
نعم هذا هو الغالب والمجال
اليسمح أيضا بالتفاصيل لكن
لــلــحــق ف ــإن مــجــرد االنــطــبــاعــات

> لو عرض علينا نص قوي

واألراء الــعــبــارة تختلف قيمتها

بتمثيل هش ،أو نص هش

من شخص آلخر.

بتمثيل قوي ،أيهما سيكون
األفضل؟
الــنــص الــقــوي طبعا سيكون
األفــضــل ولــن يفسده التمثيل

اإلنتاج السعودي،
تجربة اإلنــتــاج السعوديلألفالم في سطر:

ك ــث ــي ــرا ل ــك ــن الـ ــنـ ــص ال ــه ــش

ط ــم ــوح ــة وم ــت ــع ــث ــرة وتــفــتــقــد

والضعيف ال شــيء يمكن أن

الوعي السينمائي الكافي.

يحسنه.
تجربة النقد،

صانع الفلم،

مجلة

> متى بدأت في حقل نقد

 ماهو مــدى تقدم اإلنتاجالسعودي في حقل األفالم
والسينما اليوم؟

األفــام؟ وماهو أول فيلم

ليس في أفضل تطلعاتنا لكنه

قمت بكتابة نقد حوله؟ وما

جيد كبداية فقط.

سبب اهتمامك بهذا الفن؟

-ماهي أبــرز التجارب التي

الــبــدايــة كــانــت عبر المنتديات

يجب تسليط الضوء عليها

م ــن ــذ ع ـ ــام  2000ل ــك ــن ال ــب ــداي ــة

في هــذه التجربة «تجربة

الفعلية فــي النشر كــانــت مع

صناعة السينما السعودية»؟

جريدة الشرق األوسط عام 2004
وك ـ ــان أول م ــق ــال حــيــنــهــا هو
انطباعي حول جوائز األوسكار

ت ــج ــارب األفـ ـ ــام ال ــت ــي حققت
نجاحات فنية وحضورا الفتا في
المهرجانات مثل وجــدة -بركة
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يــقــابــل بــركــة -آخـ ــر زيــــارة  -حد
الطار والتي حققت أيضا نجاحا
تــجــاريــا فــي شــبــاك الــتــذاكــر مثل
شمس المعارف.
-يرفض البعض النقد الحاد»

مشكلة مــادامــت شــلــة واعــيــة،
الــمــوجــة الفرنسية كــانــوا شلة
مــتــحــيــزة كــمــا يــشــيــر جـ ــان بــول
توروك ولكن لننظر ماذا أحدثوا
في السينما.

«في

-من هو أبرز ممثل سعودي

هذه المرحلة بوصفها مرحلة

اليوم في الجيل القديم

للتو تبدأ وأنها ستمر بالكثير

والجيل الجديد؟

لألعمال

السعودية

من العثرات التي يجب على
الجميع الصفح عنها ،فما
رأيك؟

األبــــــــرز كـ ــومـ ــيـ ــدا مــــــــازال نــاصــر
الــقــصــبــي قــديــمــا وح ــت ــى اآلن،
لــكــن عــلــى مــســتــوى التمثيل

النقد الموضوعي المبني على

ال ـ ــدرام ـ ــي ف ــأع ــت ــق ــد أن هــنــاك

معايير نقدية فنية ال جدال عندي

مــجــمــوعــة جــيــدة م ــن الــشــبــاب

في أهميته ووجوبه مهما كان

على رأســهــم يعقوب الفرحان

حــادا وقاسيا ،الخطأ كله حينما

وخالد صقر ومشعل المطيري

ال نملك حالة نقدية ترافق هذا

وتركي اليوسف حاليا هم األبرز

اإلنتاج.

فيما يأتي عبد المحسن النمر

-مــتــى

سيتجاوز

الفيلم

السعودي الثاني إبتدائي
حسب وصفك؟

كممثل بارز من الجيل السابق.
السينما،
-بــروز منصات المشاهدة

حينما يحضر المنتج الحقيقي

الرقمية في أعمال تجذب

الواعي فن ًيا.

المشاهد ،هل سيقتل هذا دور

-ماهي أبرز مشاكل المنتج

السينما والتلفزيون؟

المحلي ،هــل هــو النص

ال ل ـ ــي ـ ــس بـ ـ ــعـ ـ ــد ،فـ ــالـ ــصـ ــالـ ــة

والكاتب ،هل هو اإلخراج  ،أم

ال ــس ــي ــن ــم ــائ ــي ــة ل ــي ــس ــت م ــج ــرد

التمثيل؟

مــشــاهــدة فــيــلــم ،لــكــنــهــا مــؤثــر

عدة مشاكل على رأسها المنتج

بطبيعة الحال.

مـ ــرورا بــنــدرة الــنــص الــجــيــد وقلة

-يالحظ إعالميا خفوت بريق

وجـ ــود الــمــخــرج صــاحــب الــرؤيــة

صاالت السينما ونحن دخلناه

الــفــنــيــة وع ـ ــدم وج ـ ــود طــواقــم

للتو ،فهل بدأنا عصر السينما

الــعــمــل الــمــكــمــلــة ف ــي عملية
اإلنتاج إجما ًال.

في نهايته؟

-هل الشللية هي المشكلة؟

األرقـ ـ ــام حــالــيــا حــتــى م ــع وج ــود
كورونا تنفي هذا األمر.

النقد السينمائي يف السعودية،
مـــن أبــــرز الــنــقــاد فيالسعودية ،وهــل تملكون
منصة أو ملتقى للقاء؟
ال يــوجــد نــقــاد ف ــي الــســعــوديــة
بشكل مستمر ولكننا مجموعة
من الكتاب التي نمارس النقد
بين فترة ،أخــرى ،أبــرزهــم األستاذ
خالد ربيع ورجا المطيري وليس
هناك أي منصة أو ملتقى فانقد
هنا إجــمــاال غير مــوجــود كحالة
قائمة بذاتها.
ما مدى ارتفاع سقف الحريةفي الطرح اليوم وهل يوجد
لدينا هــذه المساحة التي
قد تكون مفقودة لعوامل
كثيرة؟
ال أرى أي مــشــكــلــة مـ ــن ه ــذه
الناحية حاليا فالسينما والفن
إجماال يمتلك اآلن حرية أكبر مما
كان سابقا.
نصيحة،
رسالة للمهتمين بمجالالمراجــعـــات الســينمائية
ويرغبون الدخول في صناعة
محتوى في هذا المجال:
ال ــق ــراءة ف ــي الــنــقــد والــتــحــلــيــل
وجـ ــمـ ــالـ ــيـ ــات ال ــس ــي ــن ــم ــا مــنــذ
ك ــب ــار الــمــنــظــريــن مــثــل ب ــاالش
وبودفكين وازنشتاين وآرنهايم
وم ــن ث ــم أم ــث ــال ب ـ ــازان ومــيــتــري
وكريستيان ميتز وغيرهم وصوال
إلى كبار النقاد في هذا الوقت

أم أننا تجاوزنا هذه المرحلة؟

إضـ ــافـ ــة ل ــك ــث ــاف ــة ال ــم ــش ــاه ــدة

ال ،الشللية بــحــد ذاتــهــا ليست

وتنوعها.
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من
نــحـــــــــــن؟
نحن؟،
جميعا النعرف من
ولدنا
ً
ُ

ب ــدأت بــعــالــم ال ــق ــراءة ولعلي

ـون أن ــس ــان فــيــجــب عــلــي أن
كـ ـ ِ

ومــاســبــب وجــودنــا فــي الدنيا؟

وصلت إلى ُمرادي.
حينها
ُ

اللقي بــذرة أمــل لتصبح شجرة

ولماذا خلقنا؟

ال أب ــال ــغ أن قــلــت أن ــن ــي كنت

سـ ـ ـرّ ت ــح ــدث الــطــفــل ف ــي سن
ِ

أتــنــقــل ف ــي ال ــم ــدن وأب ــح ــر في

مــبــكــر كــثــرة اإلل ــح ــاح واألســئــلــة

السفن وأســافــر عبر الــزمــن وأنــا

ســرّ تميز العلماء
المستمرةِ ،
تّـ ــلـ ــقـ ــي إجـ ـ ــابـ ـ ــة ألس ــئ ــل ــت ــه ــم

تعرفت على ديانة
في منزلي،
ُ
بــوذا وحــضــارة االنــدلــس وأهــرام

الفضولية الــنــادرة ،أول خطوة

مصر ،قــرأت الكثير من التجارب

لنا في عتبة النجاح نتجت من

الــمــلــهــمــة كــقــصــة لــويــز لهاي
عندما أُصيبت بمرض السرطان

في هذه الحياة؟ لماذا أنا هنا؟

وكــيــف تــغــلــبــت عــلــى أفــكــارهــا
الــســوداويــة بإرادتها هي َذاتُها

االسئلة اإلدراكية (ما هو هدفي
ماذا ينبغي علي؟ ماذا أفعل؟ ).
جميعا دون أدنى معرفة،
ُخلقنا
ً
ُخــلــقــنــا أن ــق ــي ــاء الن ــع ــرف حتى
اسمائنا ،وما سبب وجودنا في
هــذه الحياة ،هــذي بدايتنا نحن
البشر.
وألن السؤال يتبعهُ الجواب،لم
أصل إلى اإلجابات التي تُ ْ
ط ِفئ
فضولي المستمرُ ،كنت ال أزال
سـرّ النجاح ،عن ِعلم
أبحث عن ِ
يرد ضالتي المبعثرة ،عن َه َد ٌ
ف
نحن
أسعى خلفه ،عن حقيقتنا
ُ
الــبــشــر وم ــا ســبــب وج ــودن ــا في
هذه الحياة؟

ـد الــعــونْ ،
اكتسبت
دون َم ـ َّ
ـد يَ ـ ُ
ِخبرة فريدة حينها بطريقة غير
نحن ذواتُنا نصنعُ ما
تلقائية أننا
ُ
نريد.
كــونِــي إنــســانــا فيجب علي أن

أمــال ،كما يجب علي أن أصنع
سبل
أفــكــا ًرا عــدة والقيها فــي ُ
ال ــت ــواص ــل لــيــكــمــلــهــا أحــدهــمــا
ناجحا ذو أفاق
مشروعا
وتصبح
ً
ً
ـون أنــســان يــجــب علي
نــيــرة ،ك ـ ِ
أن أمــســك بــيــد الــضــائــع الــتــائــه
لــيــدلــه عــلــى الــطــريــق السليم
وأرد ض ــال ــت ــه ،يــجــب عــلــي أن
الــلــقــي معلومة أو نصيحة أو
حتى فائدة دون األخــذ باالعتبار
للوقت والزمان والمكان لعلها
تستلهم أحــدهــمــا ليبدأ رحلته
الخاصة ،واألهــم من ذلــك كله
كوني إنسانا فيجب علي أن ال
أكــون نسخة اعتيادية ومتكررة
ـون أنسان يجب
من اآلخرين ،كـ ِ

أسعى في الحياة وأصنع آفاق ال

علي أن أعبر هذا الطريق الوعر

حدود لها ،كوني إنسانا فيجب
علي أن ال أت ــرك مــخــزو ًنــا علم ًيا

الممهد بالمعوقات والخاضع
لتجارب جريئة فريدة ربما تكون

ً
سميكا فــي عقلي دون نشره

وحـ ــدك مــن يــفــعــلــهــا ،وهـ ــذا ما

ومــشــاركــتــه ألكــبــر ع ــدد ممكن

يــصــنــع نــجــاحــنــا وت ــم ــي ــزن ــا عــن

من البشر ،كوني إنسانا يجب

اآلخرين.

ع ــل ــي أن أض ـ ــع ف ــك ــرة وأرس ـ ــم
خــطــة وأبـ ــدا فــي التنفيذ ف ــو ًرا،

رند المحسن
@randy144
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ـي
الــيــوم؛ وبــعــدمــا جـ ـ
ُ
ـاوزت َقــرنـ َ
الثاني ببضعة عقود في عالم
الـ ُ
نضجت
ـم أنــنــي
ُ
ـكــتــب ،أَع ــل ـ ُ
ؤه ُلني أال أَحـ ُ
ـم
ـكـ َ
للحد الــذي يُ ّ
الم ّ
بكر!
على أحد بال ُّنضج ُ
«أحــبــبــتــك أك ــث ــر مــمــا يــنــبــغــي،

تُحر ِ ُجني

ف ــل ــت ــغ ــف ــري ،أنـــــت لـــــي ،جـ ــاري

المقارنة!
حتى ُ

الكتابة ،الــســر ،اكستاسي ،أنا

ومــــــــع هــــــــذا فــهــي

قبل كل شــيء ،غير أي شيء
تقريب ًا خالل  21يوم ًا».
ـرأت هــذه
ـت قــد قـ ـ ُ
ـم أن ــي كــنـ ُ
رغ ـ َ
ـطـ ُّ
ـل أســمــاؤهــا
الــكــتــب الــتــي تُـ ِ
أمــامــكــم ،إال أن ذلــك لَــم يَكن
ل ِ َيغفرَ عندي لآلخرين قراءتهم
ـت كلما
لــهــا ولِــمــثــيــاتــهــا! كــنـ ُ
ـت أح ــده ــم يُــعــلــن ع ــن خبر
رأي ـ ـ ُ
لمثل هذه الكتب وكأنه
قراءته
ِ
كقارئ
ستخرج بذلك شهادته
يَ
ُ
ِ
ُمعت َبر ،أ َ
ُ
متعض من داخلي أيّما
امتعاض!
ُ
استمتعت بقراءة
أعترف أنني
ُ
بعضها إن لَم يَ ُكن جميعها-
أكملت قراءتها
ولوال ذلك لَما
ُ
ـل مــنــهــا َمــكــانـ ٌ
ـة
رب ــم ــا ،-ولــقــلــيـ ٍ
ٌ
خاصة في قلبي ،ولكن...

كأعمال
كــم تُــســاوي قيمتها
ٍ
فني ٍة وأدبــيــة وفكرية أمــام تلك
ال ــت ــي قـــرأتُـــهـــا مـ ــن ب ــع ــده ــا؟!
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تبقى بنكهة التجربة
األول ـ ــى الــتــي وإن كــانــت
ســاذجـ ًـة إلــى ح ـ ٍّد كبير ،إال أنها
التجربة األولى وكفى! وكأنني
بكالمي هذا أُصــادق على قول
للحبيب
الحب إال
أبي تمام :ما
ُّ
ِ
األول!
ِ
ـت فــي ذل ـ َ
ـك الــوقــت-الــذي
كــنـ ُ
أَت ــه ـ ّ
ـم فــيــه عــلــى ق ــراءات ــي
ـك ـ ُ
األولـ ــىُ -مــراهــقـ َة قـ ــراءة ،حتى
أن أَب ُل َغ َمرحلة ال ُّنضج ب َتوالي
آن ْ
َ

لهذ ا
الـــســـبـــيـــل!
«ك ـ ـ ٰ َذلِـ ـ َ
َ
ـك ُكــن ـ ُتــم ِّمــن
َق ْب ُ
م»
ن ال َّلهُ َع َل ْي ُك ْ
ل َف َم َّ
أصبحت
وم ــن ه ــذا المنطلق؛
ُ
أك ــثـ ـرَ تــســامــح ـ ًا م ــع ق ـ ــراء هــذه
الكتب-،حتى أنــنــي قــد أنصح
ببعض هــذه الكتب َمــن أعــرف
أنـ ــه بــغــيــرهــا ل ــن ي ــدخ ــل عــالــم
ال ـ ــق ـ ــراءة-أُقـ ـ ـ ُّر ب ــداخ ــل ــي أنــهــم

الــكــتــب عــلــى عــقــلــي ،كــتــاب ـ ًا
م الشعل َة لكتاب.
يُس ّل ُ

يَــســيــرون نــحــو نُــضــجــهــم كما
َ
عرف طريق
بمن
فعلت ،وكيف َ

كان الب ّد إذ ًا-في ظل غياب
قـــراءة-أن أَم ـرَّ بهذه
ُمرشد
ْ

َ
أن يُ َ
الطريق أمام
غلق
الكتاب ْ

المراحل البدائية حتى أَصل
إلى مرحلة أكثر رُقي ًا بين
سالالت الكتب.
ُ
علي
من
وعليه؛
ُ
ّ
أحمد اهلل الذي ّ
بــالــعــقــل الــمــتــحــرك و هــدانــي

الج ُدد!
العابرين ُ
شيء حد!
ولكن ،لكل
ٍ
هـ ــي م ــرح ــل ـ ٌ
ـة-م ــرح ــل ــة طــفــل
ال ـ ــق ـ ــراءة-ال يــجــب أن تــطــول؛
ستحسن التنويع دوم ًا
ُ
لذلك يُ
في البدايات مع األخذ بالنصيحة
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حـ ــتـ ــى تَـ ــتـ ــخـ ـ ّ
ـطـ ــى هـ ــذه

كذلك -بثقافتهم الهشة

بسالم لِما بعدها،
المرحلة
ٍ

الــتــي يَــعــوزونــهــا للكتب

أن أجـ ـ َد َمــن يحسب
لكن ْ
نفسه قــارئ ـ ًا عــتــيــداً لمجرد

والـــقـــراءة الــتــي هــي مما

قراءته لمثل هذه الكتب،
ـس
ـؤس ـ ُ
أو َمـ ــن يَــظ ـ ُّنــهــا ت ـ ِّ
ـف ،أو تَــبــنــي فِ ــك ــراً،
لــمــثــقـ ٍ
أو َمــن يُــص ـرُّ على إتبا ِعها
ـراءات ِمـ ــن شــاكــلــتــهــا
بـ ــقـ ـ
ٍ
ترشيحات في هذا
وطلب
ٍ
علن بكل
ـص ـ َدد ،و َمــن يُ ُ
الـ َّ
أن «أحببتك أكثر مما
افتخار ّ
ينبغي» أفضل كتاب قرأ ُه
في حياته وهــو لم يقرأ إال
كتاب-وهو الكتاب سابق

يَنسبونها لها براء!
وعلى هذا األســاس الب ّين،
ـت ال ـ ــوص ـ ــول
اسـ ــتـ ــطـ ــعـ ـ ُ
لــنــتــيــجـ ٍة َم ــف ــا ُده ــا الــجــمــعُ
بــيــن الــتــســامــح وال ـ ُّنــصــح،
مــن دون إحـ ــدى هــاتــيــن
فـ ِ
الــركــيــزت ـ ْيــن يَــنــهــار ُ أســاس
ت ـ ــح ـ ــص ـ ــي ـ ــل ال ـ ــم ـ ــع ـ ــرف ـ ــة
بالقراءة-حسب رَأيي!-
أخــيــراً ،وبــالــعــودة لعناوين
الكتب سالفة الذكرُ ،
ن
أظ ُّ

الــذكــر -فــهــنــا ،وهــنــا فقط
ـحــك ُعـ ـ ــذراً ســيــادة
أســتــمــيـ ُ

أن ما قاله أبــو تمام ليس
ّ
تمثي ً
وصلت
ال مناسب ًا لِما
ُ

ال ــق ــارئ الــمــثــقــف الــعــتــيــد،

إل ــي ــه مـ ــن ع ــش ــق الــكــتــب
وحالي مع أَجــدد قراءاتي،

وأقول لك« :أل كدا كتير»!
المشكلة مــع ه ــذا الــنــوع

وكذلك قول الشاعر:

من «أطياف الــقــراء» أنهم

بيب اآل ِخرِ!
ما
الحب إال َ
ُّ
للح ِ

ال يسمحون للكتب الجادة
أن تَــدخــل َح ـ ّي ـزَ تفكيرهم،

ـاص ِم ــن مكانة
فــيــه انــتــقـ ٌ
الــكــتــب األولـ ـ ــى ل ــي في

المريح
الكتب
والمكوث ُ
ُ

عــالــم الــقــراءة .ولــحــل هذا
اإلشـ ــكـ ــال ال ـ ِّ
ـش ــع ــري ،لَــم

ويَكتفون باللهو مع أشباه
في منطقة الراحة لديهم.
وهـ ــذا مــا يَــســتــثــيـ ُر حنقي؛
فكيف يُمكنني أَن أُقــنــعَ

أجــد غير قــول هــذا الشاعر ِ
ُمنصف ًا:

غير ُ
بجدوى القراءة
القراء َ
الــكــتــب ،وأط ــي ــاف الــقــراء،

َ
شـ ـ ٌ
ـوق إل ــى الــثــانــي و ِذكـــ ُر

ورجال/نساء قش الثقافة
يَــطــوفــون أرك ــان الفضاء
اإللــكــتــرونــي-والــواقــعــي

«الـ ــسـ ــيـ ــنـ ــمـ ــا تــســتــطــيــع
تشكيل الــزمــن والــنــحــت
فيه وبالتالي تحدد وجوده
الحــقــا ،ويــمــكــن أن يقال
ه ـ ــذا فــيــلــم تـ ــاريـ ــخـ ــي ،أو
خيالي أو واقعي؛ ألنه أعاد
صياغة الواقع كما يريده
الــصــانــع ،ال ــذي استطاع
ال ــق ــب ــض ع ــل ــى الــلــحــظــة
وأعاد بناءها بطريقته»
-أحمد المال

ـن ِمــن
أن ــا ُمــب ـ َتــلـ ً
ـى ب ِـ َبــلــيــتــيـ ِ
الهوى

ـال معين من
َ
وجـــدوى مــجـ ٍ

مجلة

ل.
األ َّو ِ

ِنسرين علي
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ياسر العرينان
@orainan
كلنا يعلم أن الطاقة ال تنضب
وال تستحدث مــن الــعــدم كما
نعلم أن أبــنــاء آدم ينقسمون
بين أنــمــاط شخصيات إيجابية
وأخـــــرى ســلــبــيــة وه ـ ــذا الــتــبــايــن
هــو مــا يحفظ ت ــوازن العالقات
ويحقق قانون حفظ الطاقة وال
جديد هنا ليذكر  ،لكن ما يجدر
ذك ــره فــعـ ً
ا هــو تــفــاوت الــوعــاء
الذي يحوي الطاقة داخل أبناء
آدم حــيــث يــكــون حــجــم وع ــاء
الطاقة للشخصيات اإليجابية
أكــبــر بكثير مــن السلبية  ...وال
عجب إذا تذكرنا قدرتهم على
مــســاعــدة الــغــيــر و الــبــذل بكرم
و الــعــطــاء بــحــب مــمــا يــزيــد من
حجم المهام المنوطة بتلك
الشخصيات لدفع عجلة الحياة
واستمراريتها و من خالل تحويل
تلك الــطــاقــة اإليجابية ألفعال
عــلــى أرض الــواقــع أو مشاركة
بعضها مع شخصيات أقل حظ ًا
ونصيب ًا منها مثل الشخصيات
الــســلــبــيــة ال ــذي ــن يــحــبــون رؤي ــة
الــجــمــيــع أقـــل مــنــهــم وأضــعــف
وتغمرهم مشاعر االلم .
ال ب ــأس م ــن مــشــاركــة طاقتنا
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اإليجابية مع اآلخرين النتشالهم
م ــن غــيــابــة اإلحـ ــبـ ــاط وال ــي ــأس
ولــكــن ك ــل ال ــخ ــط ــورة تكمن
ف ـ ــي اعـ ــتـ ــمـ ــاد ال ــش ــخ ــص ــي ــات
السلبية على شخصية إيجابية
الم ــداده بالطاقة بصفة دائمة
ومستمرة ،حتى يتحول لمورد
رئــيــســي لــهــم فتتقلص أدواره
ومــهــامــه عــلــى الــغــيــر و يبتعد
عن حياته و تطوير ذاته وتصب
كل طاقته اإليجابية المجانية
في مصب من عجز عن تحدي
ال ـ ــظ ـ ــروف وت ــح ــوي ــل ســلــبــيــتــه
إليــجــابــيــة تــخــدمــه فاستسهل
اإلعــتــمــاد على اآلخــريــن إم ــداده
بما يحتاج بكل أنانية وضعف
وطمع ولن يوقفه من االستزادة
مــن هــذه الطاقة حتى لــو ترك
صاحبها كجثة هامدة يائسة ال
تقوى على الحياة.
ف ــع ــن ــدم ــا ي ــت ــم ت ــح ــوي ــل ذل ــك
الــشــخــص اإليــجــابــي بــعــد نفاد
ك ــل م ــا يــمــلــكــه م ــن شــحــنــات
إيجابية لمزرعة مشاعر سلبية
لــاســتــمــرار فــي اســتــغــالــه من
الشخصيات السلبية إلمدادهم
بما يسد رمقهم مــن شحنات

إيجابية تعينهم على الحياة،
ف ــه ــم يُ ـ ــدرك ـ ــون أن فـ ــي عــلــم
الـ ــريـ ــاضـ ــيـ ــات ج ــم ــع إش ــارت ــي ــن
سلبية يحولهما إليجابية لذا
ف ــه ــم ي ــق ــوم ــون بـ ــإمـ ــداد ذات
الشخصية اإليجابية في السابق
ذات ال ــوع ــاء الــكــبــيــر بمشاعر
مؤلمة وأفكار محبطة يزرعونها
بــذورهــا داخ ــل الضحية لتنمو
وتــثــمــر بــشــحــنــات ســلــبــيــة تمأل
ذلك الوعاء الكبير بما يكفي
مــن شحنات سلبية ليقومون
بضمها فيما بعد لما يملكونه
داخــلــهــم م ــن شــحــنــات سلبية
فــتــتــحــول إلىجــابــيــة وتعينهم
عــلــى الــتــطــور والــمــضــي قــدمـ ًا
فــي الــحــيــاة بينما تــبــقــى تلك
الــشــخــصــيــة اإليــجــابــيــة بــعــد أن
تــحــولــت لــمــجــرد مــزرعــة مشاعر
ثابتة فــي موقعها الجغرافي
لــكــنــهــا مــســتــغــلــة ال ــط ــاق ــة و
قيمتها مستنزفة  ...فقط لو أن
تلك الشخصية اإليجابية أدركت
عظيم مــا تملكه ول ــم تــوافــق
عــلــى ال ــت ــح ــول لــمــجــرد مــزرعــة
مشاعر للغير .
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ال ناقة
فيها وال جمل
نــتــغــنــى ب ــح ــري ــت ــن ــا أو ســعــيــنــا

يــشــاركــه الــعــرق

الحثيث للوصول إليها .سعينا

أو ج ـ ــواز الــســفــر

الــذي ال ينفك نحو غ ـ ٍد أفضل..

قـ ــد وق ـ ــع فــريــســة

مجتمع أفضل ..والعيش فيما
ٍ
يشبه المدينة الفاضلة حيث

ل ــل ــغ ــض ــب وآذى
وجـــــدانـــــنـــــا أثـ ــنـ ــاء

يمارس اإلنــســان حقه الخالص

خ ـ ــوض ـ ــن ـ ــا حـــــــــــوا ًرا

بــالــفــردانــيــة ،وت ــع ــود الــحــقــوق

عــشــوائ ـ ًيــا مــعــه في

ألهلها ،وتنتصر قضايانا التي

الــعــالــم االفــتــراضــي.

ُجبلنا عــلــى الــدفــاع باستماتة

وكـ ــم ح ــي ــا ٍد ل ــه صــريــر

عنها منذ أن عهدنا الدنيا .لكننا
ً
فكرة
في الحقيقة أسرى فكرة.

مــزعــج مــلــنــا نــحــوه ولــم
ن ـ ــدرك أن ــن ــا ف ــي األص ــل

افترضناها عــن اآلخــريــن الذين

قــد ملنا للطرف الظالم

نحب ،واآلخرين الذين توقفنا عن

لتجنب فــكــرة ..فــكــرة قد

بسيل من عواطفنا
إمطارهم
ٍ
الــنــبــيــلــة ،وعــطــائــنــا ال ـ ــذي في

يتخذها اآلخرين عنا ،وقد ال
يفعلون .كم من أم وكم

يــتــفــق
لــنــا ذل ــك ،ونُقسم
عــلــى رعــايــة فــردانــيــتــه مــادامــت

اآلخــر قد نضب .وكــم من فكرة

مــن أب اجتثوا بأيديهم أحــام
أطــفــالــهــم خــشــيـ ًـة م ــن فــكــرة،

تتماشى مع فردانيتنا ،ونستنكر

سيف صارم في وجه الحق .كم
ٍ

ومن ثم أردفوها بالعبارة الرنانة

ملمحا
الــمــجــازر الــتــي أضــحــت
ً

من عزيزٍ علينا خضنا معه شجارًا

(وش بــيــقــولــون ال ــن ــاس) في

طبيع ًيا لحياة اإلنسان الحديث

بأخالق ذميمة
ومن ثم وسمناه
ٍ

حــيــن أن ــه لــيــس هــنــاك أسمى

نحن مصدر هذه
فــي حين أننا
ُ

وتناقلناها عند من نستأمنهم

من أن يرنو الفتية لنيل أي ِعلم،

فــقــط ألن ــه تــوقــف عــن الــركــض

مــهــمــا تــوهــمــت الــجــمــوع وأ ًيّـ ــا

الفكرة التي قامت عليها كل
ه ــذه الــمــهــالــك وأُشــعــلــت في

لـ ــمـ ــجـ ــارات س ــق ــف تــوقــعــاتــنــا

نصت عليه الفكرة .كم
كان ما ّ
وص ًبا أُحيق به
من أروا ٍح أُزهقت ِ

سبيلها الحرائق.

شيدناه بأنفسنا ال ناقة لآلخرين

ألجــل فــكــرة ،وكأنما اعتقادات
الــنــاس تُــرى على النقيض من

خــالــطــهــا ظــن قــد وقــفــت مثل

الشاهق ،سقف التوقعات الذي
غريب
في ِه وال جمل .وكــم مــن
ٍ
رفضناه وأشحنا الطرف عن حقه
الواضح مثل النهار ألن غريب ما،

نهى سعد
__@frrreedom

بشعارات
حمرة دمائهم .نهتف
ٍ
رنانة لحماية حق اإلنسان مادام
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ضيف العدد
دور ال ــس ــي ــن ــم ــا ف ـ ــي تــجــســيــد

للفنون وقــدم «ايتيان سوريو»
ً
تصنيفا يحمل الفنون بنوعيها

الرقص )../وتأتي السينما كفن

المراجعات السينمائية

الــتــصــويــريــة /الــتــجــريــديــة على

سابع للفنون)

ثــقــافــة الــشــعــوب واجــتــهــادات

وضع الفالسفة عدة تصنيفات

سبعة أنـ ــواع ،وه ــي( :الــعــمــارة
 -النحت  -الــرســم  -األدب -

الموسيقى  -األداء (المسرح/

فنستطيع الــقــول أن السينما
فن إبــداعــي وقــد تكون صناعة
أو تجارة وقد تستخدم كــأدوات
تــاعــب فــكــري ،ولــكــنــنــا نتفق
ب ــأن ــه ــا تــعــتــبــر الــوســيــلــة
الــثــقــافــيــة األكــثــر شعبية
وفـــعـــالـــيـــة لـ ــرفـ ــع وعـــي
ال ـ ــش ـ ــع ـ ــوب بـ ــاخـ ــتـ ــاف
الغايات ،ضيف العدد
 :أحمد الــمــا ،شاعر
ومؤسس ومدير مهرجان
أفالم السعودية ،نائب رئيس
جمعية السينما.
مــن المهتمين والــبــارزيــن في
مجال السينما واألف ــام ،وددنــا
أن نلتقي عن قرب بكم وتحدثنا
أكثر عن هذا الفن العظيم
إذا وددنــا أن نبدأ بمفهوم
السينما ماذا تقول؟
تــتــداعــى كــثــيــر مــن المفاهيم
ال ـ ــع ـ ــدي ـ ــدة وال ــم ــص ــط ــل ــح ــات
الــمــخــتــلــفــة لــكــل م ــن يــتــنــاول
الـ ــسـ ــيـ ــنـ ــمـ ــا ،عـ ــلـ ــى اخـ ــتـ ــاف
موقعه منها ،وحــســب زاويــتــه،
فــالــمــشــاهــدة يــحــتــل مقعدها
المتفرج الترفيهي ،والمهتم و
الفاعل في هذا المجال ،واألخير
هــو صــاحــب رؤى وج ــدل عميق
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مــن وجــهــة نــظــري حــالــيــا على

الــســاحــة الــســيــنــمــائــيــة ،وهــي

للتناول فــي الــبــدايــات .هناك

األقل ،أن السينما إعادة المعنى

اآلن ف ــي حــالــة ب ــدء وانــطــاقــة

عـ ــدد م ــن األعـ ــمـ ــال ال ــت ــي يتم

وتحرير النظر الى الواقع ،حيث

مــؤشــرات ودالئ ــل نستطيع أن

تحويلها اآلن إلى خامة درامية،

يــصــيــر الــزمــن مــتــغــيــرا ،ولحظة

نستشرفها أو نتنبأ بــهــا بــنــاءا

بعضها سيذهب إلى السينما،

الـ ــراهـ ــن هـ ــي لــحــظــة ســريــعــة

على المعطيات الحالية.

والــبــعــض اآلخ ــر سيتحول إلــى

الـــــزوال ،وتــدخــل فــي لــعــبــة مع
الماضي ،وما سيأتي هو أبعد
مــن أن نقبض عــلــيــه ،حــتــى لو

االه ــت ــم ــام ــات الــمــتــعــددة من
نــظــم وت ــش ــري ــع ــات ،وان ــط ــاق

أنـ ــمـ ــاط درامــــيــــة مـ ــن الــتــعــبــيــر
السينمائي.

بــوادر مشاريع مستدامة ،تشير

جــرت الكثير من الــحــوارات في

الـ ــى أن ــن ــا عــلــى أبـ ـ ــواب حــركــة

م ــه ــرج ــان أفـــــام الــســعــوديــة،

الــســيــنــمــا تــســتــطــيــع تشكيل

سينمائية يمكنها أن تتحول

عـ ــبـ ــر دورتـ ـ ــيـ ـ ــن اجـ ــتـ ــمـ ــع فــيــهــا

الــزمــن والــنــحــت فــيــه وبالتالي

إلى صناعة خالل  10 - 5سنوات،

الروائيون السعوديون وصناع

تحدد وجــوده الحقا ،ويمكن أن

حيث نشهد نقلة نوعية على

األف ــام ،ولمسنا مــدى الحرص

يقال هذا فيلم تاريخي ،أو خيالي

أصعدة السينما ومستوياتها

فــيــمــا بــيــنــهــم عــلــى الــتــعــاون

أو واق ــع ــي؛ ألنـ ــه أعــــاد صــيــاغــة

المختلفة ،التي يمكن الحكم

والــنــقــاشــات والـ ــحـ ــوارات لبدء

الواقع كما يريده الصانع ،الذي

عليها الحقا.

ما قبل العتبة ،أي بــدأ التعارف

كان قريبا من المتاح.

استطاع القبض على اللحظة
وأعاد بناءها بطريقته.

أتــمــنــى أن يــجــد ه ــذا االهــتــمــام
وهـ ــذا الــجــهــد وهـ ــذه الــطــاقــات

بين بعضهم البعض ،ومن ثم
ينطلقون من هناك للوصول
الى مرحلة اإلنتاج التي نتمناها.

بــالــتــالــي الــســيــنــمــا ه ــي الــتــي

المبذولة فــرص النجاح ،فعادة

اســتــطــاعــت وتــســتــطــيــع إع ــادة

ه ــي أشــبــه م ــا تــكــون بخلطة

مــصــطــلــح الــمــراجــعــات

تشكيل الــواقــع ،بصريا وغيرت

كيميائية تتداخل فيها حــاالت

السينمائية؟

مجرى الزمن.

م ــت ــع ــددة؛ مــنــهــا اإلمــكــانــيــات،

السينما

فرصة

المحلية

لترجمة

أعمالنا

األدبــيــة

العربية،

ماهي

اإلنتاجات

السينمائية
تفضلها

العربية
وتجدها

التي
ترجمة

لواقعنا وتاريخنا؟
سأفترض أن مصطلح السينما
ال ــم ــح ــل ــي ــة هـــــــي :ال ــس ــي ــن ــم ــا
الــســعــوديــة ف ــي تــقــديــر أنــنــي
أن ــط ــل ــق م ـ ــن مـ ــكـ ــان م ــح ــدد،
وك ـ ــذل ـ ــك اله ــت ــم ــام ــي ب ــه ــذه

القدرات ،القوانين والتشريعات
والـــــــســـــــوق ،وح ـ ــت ـ ــى ال ــرغ ــب ــة
الشعبية ،وكذلك أن يحالفها
جـــزء م ــن الــحــظ أو م ــا يسمى
الصدفة الموضوعية.
أعــتــقــد أن كــثــيــرا م ــن األعــمــال
األدبـــــيـــــة سـ ـ ـ ــواء ال ــع ــرب ــي ــة او
الـ ــسـ ــعـ ــوديـ ــة ك ـ ــذل ـ ــك ال ــت ــي
تــســتــحــق أن تــحــول الـ ــى م ــادة
لــصــنــاعــة ف ــي ــل ــم ،وأع ـ ـ ــرف أنــنــا
على وشــك تنفيذ ذلــك ،وهي
عــادة ما تشكل الفكرة األقــرب

قد تفهم على أنها مراجعات
ن ــق ــدي ــة ،م ــراج ــع ــات تــاريــخــيــة،
م ــراج ــع ــات أســلــوبــيــة ،قــــراءات
انــطــبــاعــيــة ف ــي أفـ ــام معينة،
هــذه عــدد مــن المفاهيم التي
يطرحها هذا المصطلح في رأي
المراجعات السينمائية.
كلمة مراجعات هي استعادة
التثبت واالنتباه لما هو سابق
وم ـ ــا هـ ــو ح ــاض ــر فـ ــي الــمــنــتــج
ال ــس ــي ــن ــم ــائ ــي ،ولـ ــيـ ــس فــقــط
كعمل إبداعي ،بل قراءة
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لــوجــوده ،ومــا يمكن أن يمتد

سينمائي لن يكون ناجحا إذا

السينمائي هو عمل جماعي

إلى عمقه الفلسفي ،ووجهات

ل ــم يــعــتــن بــشــتــى الــتــفــاصــيــل

وليس عمال فــرديــا ،نعم عندما

الــنــظــر الــداخــلــة فــيــه والــمــؤثــرة

الـ ــمـ ــوجـ ــودة ف ــي ــه؛ فــالــســيــنــمــا

يــــكــــون هــــنــــاك م ــم ــث ــل رائ ـ ــع

علية ،بحيث أن السينما ليست

بالذات حالة هشة قابلة للكسر

يمكنه أن يضيف ،أو يستدعي

ف ــق ــط ع ــم ــا ب ــص ــري ــا ابـ ــداعـ ــي،

في أي لحظة ومن أي زاوية .عند

جمهوره ،ويعطي الفيلم من

وإنما هي ما تحته من طبقات

إغفال بعض التفاصيل ،أو عدم

تــأثــيــره عليهم ،لكن حتى لو

عميقة ،تشكل الذاكرة وتصيغ

االهــتــمــام بــهــا ،يتفتت المنتج

كــان هــذا البطل مــوجــودا في

التاريخ ،حتى لو قدمت بشكل

النهائي.

فيلم تشوبه األخطاء وتعرض

غير منتبه له ،ولكنها تعبر عن
محيط منتجها.
صناعة األفــام هل يصنع
الفلم البطل أم المخرج؟
السينما بــالــذات ليست عمال
فــرديــا عــلــى اإلط ـ ــاق ،كــمــا هو
الــحــال لــدى العملية اإلبداعية
ف ــي الــشــعــر ،أو الــتــشــكــيــل ،أو
في أعمال فنية أخــرى ،المسرح
كـ ــان قــمــة الــعــمــل الــجــمــاعــي
فــي وقــت مــا ،ثــم أتــت السينما
وأصبحت تعلو ذلك في مجال
العمل بخطة الفريق .أي عمل
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كثير من الــقــراءات في الفيلم
السينمائي تذكر بــأن انقطاع

لمشاكل إنتاجية ،فالجمهور
نفسه لن يغفر ذلك.

التواصل لدى الجمهور العادي

هنا نرى أن العمل السينمائي

عــن الــشــاشــة مــا هــو إال وجهة

الذي يقوده أفراد وعلى رأسهم

نظر نقدية غير مفسرة لديهم؛

الــمــخــرج ،هــؤالء مــن عليهم أن

ألنـ ــهـ ــم ال يــمــتــلــكــون أدوات

يكونوا على وعي تام بأهمية

التفسير ،لكنها تعبيرا تلقائي

كــل قــطــعــة فــي ه ــذا الفيلم،

عن هذا االنقطاع في اإلتصال

وأن لــهــا م ــن ي ــت ــواله ــا بصفة

الــفــنــي ،وهــو تعبير عــن ال ــرأي،

االختصاص ،ويضيف من إبداعه

يشي بخلل ما في المشهد عبر

م ــن خـ ــال أداء دوره بشكل

عنه باالنسحاب اللحظي ،وإن

كامل ،وإال أصبح الفيلم معرضا

لم يعبر عنه برأي فني.

للنواقص التي عادة ما تنقض

ه ــن ــا نــنــتــبــه إل ـ ــى أن الــفــيــلــم

جمالياته.
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السينما مجموعة من األفكار

قدمها عن شعب ال أعــرف عنه

وه ـ ــي م ــس ــت ــوي ــات مــخــتــلــفــة،

الــتــي تـــدور حــول الحياة

أي ش ــيء ،قــدمــهــا لــي بشكل

تعتمد على ثقافة واستعداد

وتالمس الحضارات ،وقد تعد

جــمــالــي مــدهــش ،وأعــتــقــد أنــه

المتلقي .وهنا نرى أن سلطة

شكال ثقافيا شعبيا ،ما هو

أجاد في تحقيق أكبر المكاسب

الفيلم ،تتفاوت في مستويات

العمل السينمائي الذي تجده

ال ــم ــوض ــوع ــي ــة ف ـ ــي رس ــائ ــل ــه

م ــن الــتــأثــيــر ،ومــســتــويــات من

جسد حضارة شعب ما؟

العميقة التي جسدت حضارة

الفهم ،طبقات فــوق طبقات.

ذاك الشعب.

المتلقي هــو ال ــذي لــديــه هذه

فـ ـ ــي رأيـــــــــــي ،عـ ــلـ ــى ال ــف ــي ــل ــم

الحرية يفترض أن يأخذ أو يرفض

السينمائي أن يكون ممتعا،

وف ـ ــوق ك ــل ذلـ ــك خ ــرج ــت من

وف ـ ــي الــمــتــعــة أول أهـ ــدافـ ــه،

الــفــيــلــم ف ــي ح ــال ــة عــشــق من

ومـ ــن ث ــم وعــبــر هـ ــذه الــمــتــعــة،

جميع النواحي ،وهو ما جعلني

والــجــمــالــيــات الــفــنــيــة ليحمل

أب ــح ــث عـــن ال ــم ــوض ــوع الـــذي

أعــتــقــد أن الــفــيــلــم الـ ــذي يــخــرج

م ــا يــحــمــلــه م ــن وج ــه ــات نــظــر.

تحدث عنه.

منه المشاهد محايدا ،هو فيلم

الخطاب بالضرورة الحق وليس
الجمالية هي العهد بين المنتج

تأثير األعمال السينمائية على

والمتلقي .أن يحمل رساالت أو

حياة البشر وصناعة الثقافة

يكون قوة ناعمة -كما يقال-

قد تظهر أفكارا فلسفية تترك

هذا تحصيل حاصل.

للمشاهد مجاال محايدا في
تبنيها والتأثر بها.

خطاب أي فيلم نابع من بيئته،

ال أعتقد أن هناك فيلم يعطي

ويحمل عالماته ورؤاه وثقافته،

هذه الحرية العالية للمشاهد،

لكنه يمكن أن يــؤثــر عكسيا

ك ــل فــيــلــم يــحــمــل ف ــي داخــلــه

إن لم يحقق المتعة الجمالية

فــلــســفــتــه ال ــخ ــاص ــة ،ف ــاألف ــام

للمشاهد.

الجيدة العميقة التأثير ،مبنية

هناك أفالم عالمية وأفالم عربية
حملت هذا التجسيد الحضاري
ع ــب ــر ج ــم ــال ــي ــات اســتــمــتــع بــهــا
الجمهور ،اآلن يحضرني فيلم
اسمه ( ،)Fiddler on The Roof
أذكر عندما شاهدته منذ سنوات
طــويــلــة أدهــشــنــي وتملكتني
األح ــاس ــي ــس والــمــشــاعــر الــتــي

بحد ذاته ليس محايدا أبدا.

مختل.

سابق ،اللغة البصرية والفنية

ب ــط ــب ــي ــع ــة ال ـ ــح ـ ــال س ــي ــك ــون

أو يتخذ مــوقــفــا ،لــكــن الفيلم

على أفكار فلسفية في األصل،

دعنا نعيد طرح فكرة النقد
والمراجعات السينمائية ،هل
اإلنتاج يساهم في إثراء فكر
المشاهد ومخيالته ويحفز روح
النقد لديه ليثير أبعادا مبطنة
في العمل؟
بــالــتــأكــيــد ال يــمــكــن أن يــكــون
هناك مراجعة نقدية سينمائية
أو قراءة انطباعية ،أو حتى حوارا
سينمائيا ،دون أن يسبقها إنتاج
أفالم.

والمشاهد فــي غــالــب األحــيــان

الفيلم هو الذي يرسم اللوحة

يتفق معها أو يتعاطف معها

ث ــم تــبــدأ الـ ــقـ ــراءات حــولــهــا ،ال

على أقــل تــقــديــر ،وبنسبة أقل

يمكن إنتاج قراءة أو صياغة رأي

يختلف معها ،لكن ليس من

نقدي أو حالة تفكر أمام شاشة

طبيعة الفيلم السينمائي أن

فــارغــة ،الــقــراءات أو المراجعات
الحقة للمن َتج وتتراكم تدريجيا.

يكون محايدا أو عديم التأثير.
ثـ ــم هـــنـــاك ق ــاب ــل ــي ــة الــتــلــقــي،
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ال حـ ــوار ،وال تــفــاعــل ســابــق عن

في كل األحيان تكمن الجودة

يــحــفــر ف ــي الــصــخــر ف ــي ظ ــروف

الموضوع المثير لــآراء .عندما

عند االهتمام بها.

صــعــبــة ،لــكــنــه ك ــان يستطيع

تــنــتــظــم الــعــمــلــيــة اإلنــتــاجــيــة
وتستمر ،تتشكل إلــى جوارها
الــمــقــاربــات الــنــقــديــة ،وتــتــولــد
الدوريات المتتبعة للمنتج ،من
كــتــب ومــجــات ،مــتــواتــرة وتثير

ورق جيد وأداء ضعيف سيضعف
مــن ق ــوة الــمــنــتــج ،الــجــمــالــيــات
فوق هذه البنية التحية ،تضيف
وتعزز من النجاح.

أن يعبر بطريقته الخاصة في
التعامل مع تلك الصعوبات،
لكنه كان يتطور من دورة الى
أخـ ــرى ،يــطــور مــن نفسه يطور
من أدواته يطور من الحيز الذي

الـــجـــدل ،وال ــن ــق ــاش ــات وال ـ ــرؤى

الرؤية اإلخراجية الحريصة على

يعمل عــلــيــه ،وكــذلــك يصقل

الــنــظــريــة والــتــطــبــيــقــيــة .ولــن

 :جــمــالــيــات األداء ،جــمــالــيــات

األشــيــاء الصغيرة مــن الجوائز

تترسخ إال عبر التراكم المستمر.

ال ــص ــورة ،جــمــالــيــات التصميم

والــمــســابــقــات وال ــب ــرام ــج .من

ال ــف ــن ــي ،اإلض ـ ـ ـ ــاءة ،ال ــص ــوت،

الـ ــدورة الــســادســة 2019 ،وعلى

الـ ــمـ ــوسـ ــيـ ــقـ ــى ،ال ـ ــم ـ ــؤث ـ ــرات،

الــرغــم مــن أنــهــا أت ــت فــي ظل

المونتاج ...هي عملية إنتاجية

كــورونــا وكــانــت افــتــراضــيــة ،بدأ

ضـ ــخـ ــمـ ــة ي ـ ــج ـ ــب أن تـ ــكـ ــون

المهرجان ينتقل الى مستوى

متماسكة ليتحقق النجاح.

مختلف ،وف ــي الــســابــعــة التي

لو اتفقنا على قــدرة صنع
األعــمــال السينمائية في
تقديم أفكار مجردة تثير ردود
فعل

عاطفية

لمشاهدة

تجاه أفكار أو مشاعر رغم أن
الحركة خيالية تخرج بطريقة

مهرجان أفــام السعودية

تمثيلية ،في رأيك من أين

تجربة طموحة ومستقبل

تأتي هذه القدرة التأثيرية من

مــشــرق لصناعة األفـــام

النص أم التمثيل؟

السعودية حدثنا عنها؟

الــنــص الــجــيــد ،دائ ــم ــا ه ــو حجر

طــبــعــا ال ــح ــدي ــث يــتــســع هــنــا،

األسـ ــاس فــي الــســيــنــمــا ،هناك

مهرجان أفــام السعودية من

نصائح تترى وأصبحت نمطية،

دورت ــه األول ــى عــام  2008وحتى

دائما تقال« :الورق ثم الورق ثم

دورته الخامسة ( 2017كان هناك

الورق».

انــقــطــاع لفترة  8ســنــوات بين

الــســيــنــاريــو ،و إع ـ ــادة الــكــتــابــة،
وتــحــريــرهــا مــن جــديــد للوصول
إلى أفضل خالصة وهو شيء
طبيعي.
لكن كذلك هناك التفاصيل
التي تبنى على هــذا األســاس،
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األولى والثانية) ،أعتقد أنه عمل
في ظل ظروف صعبة جدا قبل
اإلعــان عن وزارة الثقافة وهيئة
األفالم ،حديثيتي العهد.
قبل النقلة والتحول الوطني
فــي كــل الــمــجــاالت ،ورؤي ــة 2030
كان مهرجان أفــام السعودية

كــانــت ال ــع ــام الــمــاضــي الــتــي
جـ ــمـ ــعـ ــت بـ ــيـ ــن االف ـ ــت ـ ــراض ـ ــي
والــواقــعــي ،ج ــاءت فــي أجمل
حــلــلــهــا عــلــى رغـ ــم اإلج ـ ـ ــراءات
الصحية الحرجة.
نعمل اآلن على الدورة الثامنة
ونتمنى أن تكون هــي النقلة
الــنــوعــيــة وتــواكــب مــا يــتــم من
تــحــوالت كــبــرى عــلــى مستوى
ال ــوط ــن ،متمنيا أن يستطيع
المهرجان مجاراة ذلك ،ويتحرك
من تحقق إلى مرحلة أفضل.
المهرجان يركز اهتمامه على
الساحة السعودية واعطائهم
المساحة الــكــبــرى فــي خارطة
الــبــرامــج ،باإلضافة إلــى التوجه

الــعــدد الــرابــع عشر
دي ــس ــب ــم ــر 2021
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الخليجي فــي الـ ــدورة القادمة

الــفــنــون األدائ ــي ــة ،والتشكيل..

الــعــمــل الـ ــذي يــنــجــح عـ ــادة هو

بشكل جديد.

كما فعل كيروساوا في فيلم

ما يعمل بالروافع السينمائية

«.»Dreams

المدهشة ،وليس اعتماده فقط

يقال أن السينما وسيلة
تعريف األجــيــال بأمهات

كـ ــذلـ ــك ن ــس ــت ــط ــي ــع الـ ــقـ ــول،

الكتب ،والروايات والقطع

السينما ليست حالة تفسيرية

شخصيات

لعمل إبــداعــي ســابــق عــنــه ،إذا

تاريخية خالدة وتعيد إحيائها

لم يتجاوز الفيلم السينمائي

عبر اإلنتاج السينمائي ،ما

الــعــمــل اإلبـ ــداعـ ــي ال ـ ــذي يــريــد

رأيك وما هي أفضل األعمال

أن يــقــولــه وهـ ــو م ــوج ــود في

التي لفت نظرك في هذا

احــدى المجاالت األدبــيــة األخــرى

المجال؟

سيسقط عادة ،ورأينا كثيرا من

الموسيقية،

السينما عندما يقال عنها الفن
الــســابــع هــي بــقــدرتــهــا احــتــواء
مــخــتــلــف ال ــف ــن ــون ،ومـ ــن جهة
مــقــابــلــة ،قـ ــادرة عــلــى الــوصــول
ال ــى ش ــرائ ــح أكــثــر بــيــســر يــفــوق
الفنون األخرى.
ومـ ــن ج ــان ــب آخـ ــر تــتــحــكــم في
زمنها ،وسهولة الوصول لها.

األعــمــال السينمائية أو األفــام
الــســيــنــمــائــيــة ال ــت ــي كــتــبــت أو
عملت من روايات أدبية بعضها

على العمل األدبـ ــي ،بالتالي
أع ــت ــق ــد أن الــســيــنــمــا لــيــســت
ب ــال ــض ــرورة تــذكــيــريــة بــالــكــتــب
فقط ،لكن ما يمكن للسينما
أن تــذكــر بالفنون األخـ ــرى ،في
كثير مــن األف ــام الــتــي تتحدث
عــن فــن الكتابة وحــيــاة األدب ــاء،
وهــنــاك مــن األفـ ــام العالمية
التي ذهبت في هــذا االتجاه أو
بنيت على أحــداث واقعية في
المجال األدبي والفني.

نجح وبعضها أخفق ،المسألة

ال ـ ــم ـ ــق ـ ــص ـ ــد هـ ـ ـ ــو الـ ــفـ ــعـ ــل

لها عالقة بالحاالت السينمائية

السينمائي المؤثر ،الــذي يزرع

أو التصور السينمائي وليس

كثيرا من الخصال في المتلقي

بالحالة األدبية.

بــشــكــل واع وال واعـ ــي أحــيــانــا،

هــنــاك أعــمــال كــثــيــرة واألشــهــر
منها «زوربــا» ،أو «العطر» .كثيرة

الفيلم السينمائي ،يستلهم

هي األعمال بما فيها األعمال

األدب ،الــمــســرح ،الموسيقى،

العربية (روايات نجيب محفوظ).

وهنا تكمن قدرة السينما على
الوصول والتأثير ،بقدرة تفوق
الفنون األخرى.
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مجلة

مهتما بالمشاركة معنا نأمل إرس ــال مشاركتك لنا عبر بريد المجلة
إذا كنت
ً

q a w a r e e @ r f r i e n d s . n e t
شـــــــــــــــــــــروط الـــــــــنـــــــــشـــــــــر فـــــــــــــي مـــــــجـــــــلـــــــة قـــــــــــــــــوارئ
أن يــــخــــدم مـــــوضـــــوع الـ ــمـ ــشـ ــاركـ ــة رؤيــــــــة ال ــم ــج ــل ــة ورسـ ــالـ ــتـ ــهـ ــا وأه ـ ــداف ـ ــه ـ ــا.الــــــمــــــرســــــل جـــــــيـــــــداً جــــــــــــداً ولـــــــــم يـ ــسـ ــبـ ــق ن ـ ــش ـ ــره.
أن ال يــــــكــــــون الـــــــنّ ـــــــصُ
بــــــــحــــــــد أق ـ ـ ــص ـ ـ ــى.
أال يــــــــزيــــــــد ح ـ ـ ــج ـ ـ ــم الــــــــنــــــــص عــــــــــن  1200كـ ـ ــلـ ـ ــمـ ـ ــةّ

ت ـ ــخ ـ ــض ـ ــع األعــــــــمــــــــال الـــــمـــــعـــــروضـــــة لـ ــلـ ــنـ ــشـ ــر ل ـ ــم ـ ــواف ـ ــق ـ ــة هـ ــيـ ــئـ ــة الــــتــــحــــريــــر.تعبر عن آراء كً تابها ،وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
-النصوص التي تُ نشر في المجلة ّ

م ــج ــل ــة قـ ـ ـ ــوارئ ال ت ــم ــان ــع فـ ــي ال ــن ــق ــل أو االقـ ــتـ ــبـ ــاس ش ــري ــط ــة ذكـــــر ال ــم ــص ــدر.-تً ـــــــــــــرســـــــــــــل الــــــــــمــــــــــشــــــــــاركــــــــــات بــــــصــــــيــــــغــــــة مــــــــلــــــــف Word

فــــــقــــــط.

لالطالع على األعداد السابقة

