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  :الرصيف السينمائي

  شخصية سينمائية 25حوارات مع 

 

  :حاورھم الناقد والسينمائي

 حميد عقبي 
  

  دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني

  

  

  



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

2 
 

  شخصية سينمائية تتناول ھموم وتطلعات السينما العربية 25حوارات مع الرصيف السينمائي:  العنوان:

  حوارات فنيةالتصنيف: 

  المحاور: حميد عقبي

  2016الطبعة األولى: فبراير 

  تصميم الغالف: المبدع محمود الرجبي

  تصميم الكتاب ومراجعته لغويا: د. جمال الجزيري

  الناشر: دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني

  دار نشر إلكترونية مجانية ال تھدف للربح

راءة التعريف بمجموعة دار الرجاء ق، الدارللمراسلة لنشر أعمالكم في السالسل المختلفة التي تصدرھا 

كتابات جديدة للنشر اإللكتروني لمعرفة مواصفات تجھيز الملف: 

https://www.facebook.com/groups/Ketabat.Jadidah.Ebook.Publishers/   

أو على الخاص في صفحته على  النشر على إيميل د. جمال الجزيريوإرسال الملف وفقا لشروط 

 : الفيسبوك

elgezeery@gmail.com  

https://www.facebook.com/gamal.elgezeery   

 كتابات جديدة، وحقوق ھذه الطبعة اإللكترونية ملك لدار ألصحابھا حقوق نشر النصوص ملك 2015@

وأية منازعات خاصة  للنشر اإللكتروني. وكل كاتب مسئول عن لغته وعن أسلوبه وعن محتوى كتابه

  .بحقوق الملكية الفكرية يكون طرفھا المؤلف وليست الدار طرفا فيھا

  

جزيري وال يحق للكاتب نشر كتابه في أي مكان آخر @حقوق المراجعة اللغوية والنحوية ملك لجمال ال

بنفس صيغته الواردة في الكتاب الذي تمت مراجعته إال بعد إثبات اسم جمال الجزيري بصفته مراجعا للكتاب 

  في أية طبعة يطبعھا الكاتب الحقا. 

  

  @حقوق تصميم الغالف ملك لمحمود الرجبي
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 اإلھداء

ت الصديقة وإلى روح أھدي ھذا الكتاب إلى ھذه الشخصيا

صديقتنا الفنانة المغربية  لبنى فسيكي اليونسي التي قبضھا هللا إليه 

 .ونساله الرحمة لھا وللموتى ولنا نحن األحياء
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 مقدمة مختصرة

 ،عده للنشر اإلليكترونيأالرصيف السينمائي أول كتاب 

خصوصاً وأن  ،تكون خطوة تتلوھا خطواتل ھاتجربة أتمنى نجاح

ثمائة مادة منشورة في شكل مقاالت سينمائية، يقرب من ثال لي ما

نصوص سيناريوھات، ثالث مسرحيات، قصص قصيرة، 

  .واجتماعيةنصوص نثرية، مقاالت سياسية وتحقيقات أدبية 

عشر سنوات في الكتابة والبحث والنشر من يقرب  جھد ما

 عبر صحف ومواقع دولية وعربية ويمنية، بعضھا لم يعد يظھر

ھذه المواقع، وھناك قراصنة يسلبون ويسرقون  أرشيففي 

وينسبون لنفسھم حق وجھد الغير، لذلك قررت خوض المغامرة 

  .لعل البعض يستفيد من ھذا الجھد

حوار  ،الرصيف السينمائي"بين يدكم اليوم المطبوع األول "

شخصية سينمائية تتناول ھموم وتطلعات السينما العربية،  25مع 

صفحات ومواقع مثل القدس العربي اللندنية، صحيفة  نُشرت على

الثقافية اليمنية، صحيفة الحقائق، صحيفة العرب اللندنية، موقع 

  .أمريكارأي اليوم في لندن وموقع وطن في 
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نحن ھنا مع شخصيات فنية سينمائية تعشق ھذا الفن 

وتضحي من أجله وتحلم بمستقبل أفضل له، نحّسھم أحياناً 

ون الواقع البائس المتخم بالعراقيل والروتين يصرخون، يرفض

واإلحباطات وقلة الدعم، مع ذلك يحلمون ويشعلون شموع اإلبداع 

  .كل بلد عربي تراثه وفنه العريقفي بلدانھم، ل

ب العربي والكويت حن سنحلق معھم في العراق والمغرن

سنعد للطبع حوارات ، وسوريا وموريتانيا والبحرين وعمان

اق ورفيقات يناضلون من أجل الفٍن واإلبداٍع نُشرت مع رف

  .المتحضر

أتمنى أن نقف مع كل شخصية ونستمع إليھا ونستمتع بما 

  .تقوله وربما نختلف معھا ونناقشھا

ھذه مقدمة صغيرة كوني ال أحب المقدمات وال كيل المديح 

لما ينشر لي، أتمنى أن ينال الكتاب إعجابكم ونلتقي إن شاء هللا في 

   .ت عديدةمطبوعا

وأھدي ھذا الكتاب إلى ھذه الشخصيات الصديقة وإلى روح 

صديقتنا الفنانة المغربية  لبنى فسيكي اليونسي التي قبضھا هللا إليه 
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  .ونساله الرحمة لھا وللموتى ولنا نحن األحياء

  حبي وتقديري رفيقكم المخلص

  حميد عقبي

  باريس

 2016فبراير  02
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  جبار جودي
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عمل فني يسعى لتالشي الحدود بين  "سجادة حمراء"

المسرح مع التشكيل والسينما والموسيقى الحية تنسجم … الفنون

   بينھا وتتفاعل في ما

  الفنان والمخرج العراقي جبار جودي

 "القدس العربي"باريس ـ خاص ـ 
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للمخرج » سجادة حمراء«العد التنازلي للعمل الفني 

على قاعة المتحف  5/ 28دي سيكون يوم المسرحي جبار جو

الوطني للفن الحديث (كولبنكيان) في ساحة الطيران في الباب 

الشرقي، إحدى عشرة لوحة فنية مسرحية من تمثيل ومشاركة 

مجموعة من الفنانين الشباب، وھم غسان إسماعيل، أحمد مونيكا، 

ياس خضير، تحرير األسدي، عالء قحطان، حيدر سعد، ضرغام 

  ياتي وآخرون.. مع مجموعة من طلبة معھد الفنون الجميلة. الب

عن ھذا العرض يشرح المخرج جبار جودي السعي البتكار 

شكل تقديمي جديد تُسھم فيه وسائل الميديا بھدف التحليق في عالم 

الحلم بكسر التقليد السائد في العرض المسرحي، ويكون للمتفرج 

من دون قيود زمنية أو الخيار في التفاعل مع ھذه اللوحات، 

مكانية. بوسعه اختيار ما يريده أو يجذبه، وبوسعه التفاعل 

  اإليجابي أو االنتقال للوحة ثانية. 

كي نحيط بھذه التجربة نستضيف صاحبھا في حواٍر شيق 

يحلق في عوالم الحلم والدھشة والرغبة في اإلبداع والحياة، 

  .الـــــــتي أصبحت مھددة بفكِر إرھابي بشع
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  يقال عنھا تجربة جديدة ما الجديد فيھا؟» سجادة حمراء

ھنالك كسر لحدود المفاھيم الفلسفية المھيمنة، حيث ال توجد 

ً ھنالك  حدود مفاھيمية أو أسلوبية في تقديم العمل الفني، وأيضا

مغايرة في شكل تقديم العرض، حيث يحلق إلى أفق مغاير في 

لمواضعات الثابتة في شكل التلقي، اعتماداً على خرق األعراف وا

التلقي المسرحي المتعارف عليه، حيث يكون المتفرج فاعالً 

باشتراكه بوجوده داخل بعض مشاھد العرض، حيث يكون ھو 

اختياري وليس إجباريا،  نفسه موضوع المشھد، وھذا طبعاً تلقٍّ 

فالمتفرج حر في اختيار طريقة التلقي أو التفاعل، كذلك تالشي 

لفنون، حيث نعمد إلى تشغيل المسرح مع التشكيل الحدود بين ا

ديا، بشكل منسجم وبتفاعل والسينما والموسيقى الحية ووسائط المي

ما بينھا، وليس قسراً أو تعسفاً تم الجمع بين ھذه الفنون، كبير في

التي تعمل بمعزل عن بعضھا بعضا وفي الوقت نفسه تتفاعل في 

   .الحضور بشكل فاعل وبتمازج منضبط

   ن أين جاءت الفكرة؟م

نتيجة القراءات المستمرة والمشاھدات المتواترة العالمية 
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ً عن السائد المتعارف  والمحلية، أحببت أن نصنع عمالً مختلفا

عليه، وأعتقد أن وظيفة المسرح ما عادت إرشادية، بل أصبحت 

  .جمالية فاعلة مؤثرة في الحدث اليومي المـــتداول

ء ھذه التجربة؟ ما المضمون ماذا تريد القول من ورا

  الفكري والفلسفي للعمل؟

ليس ھنالك مضمون فكري أو فلسفي محدد، ومن الممكن 

طرحه بشكل مباشر، ھنالك مضامين متعددة لكنھا تنزع كلھا 

باتجاه اإلنسان وانتھاكه في ھذا العالم، ھنالك إدانات متعددة لما 

ة حمقاء تسير يمر بحياتنا من ألم وموت متكرر مستمر، من سياس

بالبشرية نحو ھاوية امتھان كرامة اإلنسان ومصادرة حياته بين 

  .لحظة وأخرى

  ث لنا عن تجاربكم السابقة؟تحدَّ 

كان لدي العديد من األعمال  ،على مستوى السينوغرافيا

المسرحية المھمة، كان أبرزھا مشاركتي في افتتاح مھرجان 

كومباني بمسرحية شكسبير العالمي في مؤسسة الرويال شكسبير 

، 2012في بغداد للمخرج مناضل داود عام » روميو وجولييت«
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وكذلك حصولي على جائزة أفضل مصمم سينوغرافيا في 

إخراج » الظلمة«عن مسرحية  2013مھرجان بغداد الدولي 

  عادل كريم. 

أما على مستوى اإلخراج فلقد قدمت مسرحية لألطفال عام 

لإليطالي لويجي » المنزل فوفي وفافي وسيد«بعنوان  2001

بونيللي، ترجمة العراقي عبد هللا جواد، واشتركت في مھرجان 

نيابولس الدولي في تونس، وكذلك اإلخراج والسينوغرافيا 

شكسبير وتم تقديمھا على » ماكبث«عن » حصان الدم«لمسرحية 

واشتركت في العام نفسه  2007المسرح الوطني في بغداد عام 

  .ة الدولي للمسرح التجريبيفي مھرجان القاھر

وما ھي أھم  ؟كيف ترى المشھد المسرحي العراقي اليوم

  مساراته؟

المشھد المسرحي العراقي يمر بمصاعب كثيرة، لكنه غني 

من ناحية التنوع، ھنالك إصرار من الكثير من الفنانين العراقيين 

على اإلنجاز واإلنتاج والمشاركة في مھرجانات العالم، ويشھد 

اً صعوداً ال بأس به لبعض األسماء الشابة المغامرة، التي حالي



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

13 
 

تبحث لنفسھا عن موطئ قدم، وتثبيت األسماء في ھذا األفق 

  الرحيب، المسرح.. 

باإلمكان فرز مسارات المسرح العراقي من ناحية  وأيضا

األجيال وتعاقبھا، حيث أن ھنالك خطاً واضحاً للرواد، الذين امتنع 

غمار العملية اإلخراجية ألسباب متعددة،  البعض منھم عن خوض

وظل البعض اآلخر مستمراً وبعناد جميل في السير قدماً، وھنالك 

جيل الوسط الذي ھو جيلي، والذي بدأ يتصدر المشھد المسرحي 

والفنية والتنظيمية فيه، وكذلك  اإلنتاجيةالعراقي وإدارة العمليات 

الذي يصر على تقديم ھنالك جيٌل ال بأس به من الشباب المثابر 

  .منجز مسرحي رغم كل الظروف

أنت ھل  ،يراه اكثر روحا وفنا ،البعض ينزع للمسرح الفقير

  تتفق مع ھذا؟

ً ) لدينا ـ ھو مسرح المفلسين، العالم  المسرح الفقير (حاليا

يغذ الخطى نحو كل ما من شأنه أن يتيح الراحة والرفاھية للبشر 

ي، ونحن مازلنا نحلم بالمسرح على المستوى التقني التكنولوج

الفقير! ھل تعلم لماذا؟ ألن السياسيين الذين يحكموننا ال شرف 
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تجاه الثقافة أو قطاع الفنون وإمكان رفاھيتھا،  لديھم، وال أي ھمّ 

نحن في خضم صراع كوني حقيقي بين التافه المتسيد والحقيقي 

ير الذي الذي ينشد االكتمال، وال بد من أن أذكر أنه بعد التغي

حصل لدينا أقامت وزارة الثقافة العراقية في حينھا مھرجانا باسم 

المسرح الفقير، على الرغم من األموال الكبيرة الموجودة حينھا، 

لكنھا لم تذھب للثقافة والفنون، بل لجيوب البعض ممن ھم عاالت 

ووبال على الثقافة والفنون، نھبوا الميزانية، فعملوا مھرجان 

  … قير، نكتةالمسرح الف

البعض يتخوف من المزج بين الفنون.. أنت ھل تجاوزت 

  ھذا التخوف وكيف؟

أعتقد أنني تجاوزت ھذا األمر عن طريق الدراسة العلمية 

األكاديمية والخبرة العملية التي تمتد ألكثر من ثالثين سنة، إضافة 

لمعرفتي الشخصية وتمكني في أكثر من مجال، حيث عملت في 

ت على تقنياته وصب القوالب فيه، كذلك الرسم لدي النحت واطلع

محاوالت متواضعة، والتلفزيون عملت كثيراً فيه مع الفنيين وفي 

التمثيل، وأحاول جاھدا أن أقترب من السينما، ال شيء مستحيل 
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وعصي على التحقق، إذا ما توافرت اإلرادة والخبرة والعلمية من 

الذي يجعلنا نستمر في ظل  أجل تحقيقه، إضافة إلى األمل.. األمل

  .فوضى العالم

ھل  ،يقال إن المسرح العراقي يشھد تعثرا وتقھقرا كبيرين

  وكيف يمكن وقف ھذا التعثر؟ ؟تتفق مع ھذا القول

نعم لألسف الشديد، لقد توقف التمويل الحكومي بالكامل 

للعديد من المؤسسات التي تعنى بإنتاج الفنون، خصوصاً المسرح 

، إنھم يتقشفون من ناحيتنا ويسرفون على أنفسھم، بحجة التقشف

نحن في أزمة إنتاجية حقيقـــية، حتى ھذا العمل الذي نحن بصدد 

تقديمه ال توجد جـــــھة إنتاجــــية له، لدينا جھود فردية 

متواضعة، ونحاول الســـعي إليجاد بدائل عــــن المؤسسة 

ة، وألجل النھوض الثقافيـــة العراقية المنھكة والمتــعبـــ

بالــــواقـــع المسرحي والثقافي في العــــراق، البد للحكـــومة من 

٪ لدعم الثقافة والفنون 2أن تقتطع من مدفوعات البترول ما يعادل 

وتنصيب أھل الخبرة واالختصاص في مواقعھم الحقيقية (طبعاً أنا 

ون بنا أحلم بصوت عاٍل)، ألن هللا ابتالنا بسارقين ومافيات يسير
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 .نحو الھاوية

http://www.alquds.uk/?p=389088 
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تغريد الداوود: رواد المسرح الكويتي يشجعون التجارب 

  الشبابية ويشاركون فيھا

 "القدس العربي"باريس ـ 
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وتظل الكويت تحتضن  ،قللمسرح الكويتي تاريخ عري

الفعاليات والملتقيات والعديد من المھرجانات المسرحية ذات 

السمعة الفنية واألكاديمية، كما ال يمكن إغفال الدور الفني 

المسرحي الرائد للمعھد العالي للفنون المسرحية في الكويت، لما 

يقدمه من دور ريادي وأكاديمي وأنشطة وإصدارات مھمة في 

  .المسرحي مجال النقد

الكاتبة المسرحية الشابة تغريد الداوود ستحلق بنا في رحلة 

فنية لنكتشف واقع المسرح في بالدھا وبعض ھمومه، حيث 

كشفت أن المسرح الكويتي في تقدم وال توجد صراعات أو تصادم 

بين الشباب والرواد، لكن تصنيف المسرح الكويتي أفرز أعماال 

تحبس في زنزانة العرض  جماھيرية رديئة وعروضا نوعية

 ..الواحد، كما تحدثت عن واقع الدراما والسينما
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ھل  ،اشتھرت الكويت بسمعة وإرث مسرحي له خصوصيته

 الحراك المسرحي اليوم يتابع تألقه؟

ال شك أن الكويت زاخرة بإرث مسرحي غني جدا وتأثيره 

امتد ليس على مستوى منطقة الخليج العربي فحسب، بل وصل 

الدول العربية، مخلفا رسالة حملھا الرواد على عاتقھم  لجميع

مفادھا أن في الخليج العربي مسرحا واعيا، يحمل رسالة وفكرا 

زالت ية المسارح العربية العريقة. والوقادرا على منافسة بق

 :الكويت مھتمة بمواصلة ھذا الحراك المسرحي بنوعيه

وإقامة  النوعي من خالل إقامة المھرجانات المسرحية -1

 الورش المتخصصة في المسرح

وما يسمى بالمسرح الجماھيري الذي يعد حاليا األبرز  -2

واألكثر رواجا في المنطقة، فعلى عكس معظم دول الخليج تجد 

الكويتي يحرص على ارتياد المسرح ألنه اعتاد عليه، فالكويت 

تنتج سنويا ما يقارب العشرين عمال مسرحيا للطفل وما يقترب 

ذا العدد لمسرح الكبار، خاصة خالل فترات األعياد، ومع من ھ

تحفظنا على مستوى بعض العروض الضعيفة جدا التي تقتحم 
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المسرح الجماھيري ألسباب تجارية بحتة وھي تفتقر ألبسط 

مقومات المسرح وما قد يفرز عنھا من إفساد لذائقة المتلقي، إال 

  ال مسرحية متميزة. أن ھذا ال يلغي الجھود الجادة في تقديم أعم

عن رأيي الشخصي ال أؤمن كثيرا بالتصنيفات، وأجد أن 

تصنيف المسرح النوعي والجماھيري ھو ما ساھم في وجود 

أعمال رديئة تقدم تحت مظلة المسرح الجماھيري، وتنطلق من 

بينما في حقيقة األمر لدينا جمھور  ،)ةمقولة (الجمھور عاوز كد

على عاتقه حين ال يجد في المسرح  واع ومثقف، والذنب ال يلقى

الذي يحبه سوى عروض دون المستوى، بل الذنب يقع على عاتق 

الفنان والمؤسسات الحكومية والخاصة التي تصنف العروض 

الجيدة تحت مصطلح (مسرح نوعي) أو (عروض للمھرجانات 

فتحكم عليھا بالحبس في زنزانة العرض الواحد، الذي يقدم  ،فقط)

 .بدو، إلرضاء لجان التحكيم وليس لتقديمه للجمھورغالبا كما ي

 كيف تنظرون كشباب لجيل الرواد؟

تربينا على المسرح الذي ناضل من أجله وأسسه الرواد في 

الكويت، ال شك أننا نشعر بالفخر بالقدر الذي نشعر فيه دائما 
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بمسؤولية كبيرة، فكل عمل يقدم باسم الكويت لن يفلت من 

ئع المسرحية التي رفعت اسم الكويت عاليا في المقارنة مع الروا

المحافل الفنية، والتي تصدت لھا آنذاك قامات مسرحية خالدة 

أمثال الراحل الباقي في قلوبنا دائما، صقر الرشود، القدير فؤاد 

الشطي، لذلك نجد أنفسنا مرغمين على تقديم أفضل ما لدينا، كي 

 .سرح كان في الماضيال نترك االنطباع بأن أفضل ما لدينا من م

 ھل من تصادم بين جيل الشباب والرواد؟

ال أظن أبدا أن ھناك تصادما بين جيل الشباب وجيل الرواد، 

الحسين  بل بالعكس تجد دائما حرص الرواد أمثال القديرين عبد

الرضا، أحمد الصالح، محمد المنصور، سليمان الياسين،  عبد

رحمن العقل، على متابعة ال هللا، أسمھان توفيق، عبد سعاد عبد

التجارب الشبابية المسرحية وتشجيعھا وتقديم النقد البناء لھا، 

وترحيب معظمھم بالمشاركة في كثير من المسرحيات، إيمانا 

منھم بما تحمله من طرح وتشجيعا منھم للشباب، وذلك ما حصل 

من خالل انضمام الفنان محمد جابر » الديوانية«معنا في مسرحية 

العمل، وحرصه الكبير على دعم العمل بكل ما يحمله من لفريق 
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خبرة مسرحية عريقة، األمر الذي أضفى قيمة كبيرة للعمل، وكان 

له الدور اإليجابي على الممثلين الشباب، وكذلك مع الفنان القدير 

جاسم النبھان، الذي سبق أن كرمنا بتعاونه معنا في مشاركات 

 .لتواضع وااللتزام والعطاءسابقة وكان مثاال يحتذى به في ا

 ھل من تيارات مسرحية كويتية جديدة؟

أعتقد أن ھناك تجارب شبابية جادة تجنح نحو مسرح ما بعد 

الحداثة ومسرح الالمعقول تعود ربما للتأثر باألوضاع السياسية 

العنيفة وغير المستقرة في المنطقة العربية، وكذلك االھتمام 

نودراما، وھي تجارب تستحق الواضح لدى البعض بمسرح المو

الوقوف عندھا، كما من المھم رصد جميع التجارب الشبابية 

بشيء من التمعن ألنھا تعبر باختصار عن دور المعاصرة في 

 .المسرح الكويتي

 حدثينا عن المكون الفكري والفني الذي يغذي نصوصك؟

الكاتب المسرحي يتناول أصعب أنواع الكتابة على 

ي فاالكتفاء بالقراءة كأحد أھم أدوات ومصادر وبالتال ،اإلطالق

الكاتب ال يكفي، ألنك تحتاج أن تكَون موقفا مما تقرأ، كي تكون 
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صاحب قضية، فكل ما يمر به الكاتب المسرحي من تجارب في 

الحياة، سواء يمر بھا ھو أو يكون شاھدا عليھا، سيضيف لخبرته 

  ويصقل من أدواته. 

وأحرص على متابعة عن نفسي أنغمس في القراءة 

العروض المسرحية بشكل عام، وتتبع الحراك المسرحي العربي 

على وجه الخصوص. وألن قضيتي دائما ھي اإلنسان فأنا في 

حالة رصد ومتابعة لكثير من القضايا اإلنسانية، وألن الشخصيات 

التي أكتبھا غالبا ھي انعكاس أو امتداد لشخوص حقيقية تعيش في 

يصة على التعرف والتواصل مع اآلخر، خاصة الواقع، فأنا حر

 .ذلك الذي يختلف عني

ماذا عنھا كنص؟ وكيف عالجھا خالد » الديوانية«مسرحية 

 الراشد فوق الخشبة؟

نص الديوانية ھو نص سياسي جريء في الطرح 

واألسلوب، فھو ينطلق من نقد ساخر جدا لعدد من القضايا 

لكويتي، من خالل تعاطي السياسية التي تؤثر وتتأثر بالمجتمع ا

أفرادھا مع ھذه القضايا، كل منھم وفق مواقفه ومبادئه، في ھذا 
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النص انتقاد كبير لسلوكيات األفراد وتناقضاتھم في ظل مطالباتھم 

باإلصالح، متناسين أن اإلصالح والتغيير يبدأ منھم، التحدي 

الحقيقي في ھذا النص كان أن أجعل المشاھد يقبل بمواجھة مرآة 

مكبرة تعكس تناقضاته من خالل الشخصيات الموجودة على 

المسرح، وذلك بھدف تحريضه ألن يبدأ بالتغيير بنفسه من أجل 

تحقيق ما يصبو إليه، والتحدي اآلخر كان أن أكتب عن عالم 

يتميز بخصوصية ذكورية بحتة، فالديوانية أو (المجلس) كما 

الرجال فقط، وإن  تسمى في بقية دول الخليج، ھي مكان يجتمع فيه

ت كان له في الكويت دور أكبر وأشد تأثيرا، فمن الديوانية انبثق

زالت الديوانية ترسم مالمح الكثير الحياة السياسية في الكويت وال

من التيارات والقرارات السياسية، وكونھا تضم العديد من أطياف 

المجتمع أعطاھا بعدا أكبر من مجرد كونھا مكانا للتواصل 

  ماعي. االجت

خالد الراشد اجتھد في أن يقدمھا بأسلوب السھل الممتنع، 

بتكثيف الجانب الكوميدي الساخر الموجود في النص، من خالل 

أداء شبابي غير متكلف ومؤثر، لتصل الرسالة للجمھور مع 

تفاوت مستوياته، ألن قضية الديوانية ھي قضية وطن، والوطن 
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تجاوب الجمھور في الصالة للجميع، وھذا ما تحقق فعال من خالل 

مع العرض بشكل كبير بما في ذلك تفاعل األطفال، األمر الذي 

 .فاجأنا وأسعدنا في وقت واحد

لماذا تظل الدراما  ،لديكم قدرات شبابية في الكتابة والتمثيل

 التلفزيونية في مكانھا؟

ال أعتقد أن الدراما التلفزيونية الكويتية تراوح مكانھا، بل 

أجد أن الدراما الخليجية بشكل عام، والكويتية بشكل  على العكس

خاص، تشھد نشاطا كبيرا في السنوات األخيرة، في النوع والكم، 

األمر الذي يجعلھا في الصدارة وال تسبقھا سوى الدراما 

التلفزيونية المصرية التي تتفوق من الناحية الحرفية في ھذا 

صة في التمثيل والتأليف المجال، كما أن معظم الكوادر الشبابية خا

   .التي حققت نجومية تلفزيونية ھي من الكويت

أنا أتفق معك بأننا رغم ھذه التجارب العديدة الزلنا في 

الكويت نفتقر للكاتب الدرامي المتمكن، الذي يمكنه أن يقدم طرحا 

جادا ورؤية ناضجة تعبر عن المجتمع الكويتي الحالي، ويجيد 

ذي يرقى لتمثيل الفرد الكويتي، ويعبر صياغة قضاياه بالشكل ال
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عن ھمومه بصدق، وبالتالي يكون قادرا على التأثير فيه، خاصة 

مع غياب النموذج اإليجابي في معظم األعمال الدرامية الخليجية 

وتركيزھا على اإلثارة، من خالل كشف وتناول قضايا حساسة في 

 .مجتمعات مغلقة ال أكثر

 لكتابة للتلفزيون؟ھل لِك رغبة خوض مغامرة وا

لدراما التلفزيونية التي أخشى رغم ترددي في ولوج عالم ا

ال يكون لقلمي حضوره ودوره المؤثر كما ھو في المسرح، أ

وأيضا لمسائل أخرى تتعلق ببعض المحاذير الرقابية التي تقيد 

الكاتب التلفزيوني، وأخرى تتعلق بمتطلبات الكتابة للتلفزيون من 

نني أفكر بجدية في بعض العروض التي قدمت لي، تفرغ تام، إال أ

وحين أقرر خوض ھذه المغامرة سأسعى لتحقيق نقلة نوعية 

أشعر بأنني  شقي األول واألخير ھو المسرح، والواضحة، الن ع

سأضيف للدراما التلفزيونية شيئا وال ھي ستضيف لي إن لم أقدم 

 .أسلوبا مختلفا في الطرح

 لفن الكويتي؟ھل يوجد تأثير مصري على ا

ال شك أن تأثير مصر على الفن الكويتي كبير جدا، منذ 
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تأسيس المسرح على يد الراحل زكي طليمات، وما تال ذلك من 

أعمال مسرحية قدمت بنصوص لكتاب مصريين، باإلضافة إلى 

التناغم الذي جمع الفنان الكويتي بالفن المصري من خالل اطالعه 

رية ومعاصرته للفنان المصري على معظم التجارب الفنية المص

من خالل دراسة الكويتيين للمسرح في مصر، كذلك ال ننسى دور 

الكاتب المصري طارق عثمان والمخرج المصري الراحل حمدي 

فريد اللذين كان لھما دور كبير في نھضة الدراما الكويتية. ومع 

ذلك أعتقد أنه يوجد تأثير عربي على الفن الكويتي لكون الكويت 

تمعا انفتح على جميع الثقافات حين كان حاضنا وداعما للكثير مج

من األعمال العربية، ولكون الفرد الكويتي سباقا للتواصل مع 

اآلخر ومحبا للسفر، ساھم ذلك أيضا في فتح آفاق جديدة له مع 

 .فنون أخرى ظھرت مالمحھا على فنه وذائقته وسلوكه

و مسار حدثت تجارب سينمائية كويتية جيدة، كيف ھ

 السينما اليوم؟

رغم أن للكويت تجارب سينمائية رائعة منذ السبعينيات، إال 

أن عدم االھتمام بالسينما، وعدم وجود آلية واضحة للعمل على 
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دعم وتشجيع السينما الكويتية يجعل من التجارب السينمائية 

الشبابية متخبطة، وإن وجدت األعمال المتميزة والجادة بھا مثل 

للمخرج وليد العوضي، إال أنھا ال تعدو كونھا » را بوراتو«فيلم 

تجارب فردية، في حين تحتاج السينما إلى تضافر جھود حكومية 

 .وخاصة داعمة لخلق فضاء سينمائي حقيقي

 

http://www.alquds.uk/?p=359597  
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 الحارثي إبراھيم
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الحارثي:  الفنان السعودي يسجل حضوره من  إبراھيم

 خالل مشاركته في األعمال الدرامية الخليجية والعربية

  :«القدس العربي«باريس ـ  

 

قد يستغرب البعض ويقول  ،المسرح السعودي عنحوار 

  متى وأين وكيف؟

أسئلة كثيرة ستدور في أذھان الكثير من القراء كوننا لم 

ة المسرح السعودي. لدينا من يرد على كل ھذه نتعود سماع عبار

األسئلة، الفنان والكاتب المسرحي السعودي إبراھيم الحارثي 

الجائزة األولى في مجال النص المسرحي لجائزة على الحائز 

  ، »ولم يك شيئا«الشارقة لإلبداع العربي، عن نصه المسرحي 

 الحارثي ضيفنا في ھذا اللقاء يتحدث بحماس وتفاؤل عن

واقع مسرحي سعودي يراه يتطور، وعن مستقبل يعتقد أنه سيكون 

زاھرا وأن يحصد نجاحات كبيرة. ويؤكد بوجود فعل ثقافي 

يواكب كل التطورات الحاصلة في المسرح، وحركة تحلل الواقع 
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المعاش، ثم يتحدث عن نصه الفائز وتكوينه الفكري، ويرى أن 

ن كتاب وممثلين السعودية بالذات تزخر بأسماء المبدعين م

 .ومخرجين وفنيين في مجال المسرح والسينما أيضا

أنت ترفض ھذه الطرح  "،المسرح السعودي في غيبوبة"

وعلى أي معطيات  ؟تراه في تطور.. أين دالالت ھذا التطورو

 تنفي المقولة وتثبت رؤيتك؟

بداية شكًرا لك على فتح أبواب الحوار لنتناقش حول نقاط 

فض الطرح لمخالفته سير الواقع، نحن في مھمة وضرورية، أر

السعودية نُعتبر األكثر نضاال على مستوى المسرح العربي، 

ھا جمعية الثقافة بفناھيك عن ُشح الدعم وحالة التقشف التي تمر 

والفنون التي تعتبر الحاضن الرئيس للفعل المسرحي ھنا، مسرحنا 

افل، ويتلون يقوم على جھود أفراد يكتبون فوق الثرى مطًرا وقو

في كبد الصحراء عطًرا ونوافل، ويسبقون كل شيء من أجل 

المحافظة على كينونتھم الفنية من أجل حراك مسرحي حقيقي، 

وكل المؤشرات تدل على أن ھناك حراكا نوعيا مكانه السعودية 

له مميزاته التي ساھمت في خلق نوع من التفرد في الحالة 
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السعودي من خالل مشاركاته الفرجوية، وھذا ما تأتى للمسرح 

العربية والدولية، وسلسلة النجاحات التي حصدھا، وھو يتسلح 

 ..بجھود أفراد يحملون الشمس في راحاتھم وعقود الياسمين

حزت المركز األول لجائزة الشارقة لإلبداع العربي عن 

 حدثنا عن ھذا النص ،»ولم يك شيئا«نص مسرحيته 

ة فصولھا، وكما قال األستاذ حاولت أن أكتب عن حياتنا بكاف

كاظم الالمي عن ھذا النص بأنه: صراع ذواتنا داخليا من جھة 

  وخارجيا مع اآلخر، من جھة أخرى

نتماء للحياة أو الموت.. ا قلقلنا بين أطباق االنتماء والالت

بحثنا الدائم عن خالص في خضم التناقضات الكثيرة والكبيرة 

  ..مة ال تنتھي معالمھا وتجلياتھاالتي تلف اإلنسان األلفيني بدوا

رغبتنا الملحة الكتشاف مناطق بؤرية ما عادت مجھولة 

أمام العقول النابضة بالتشظي، ھذه الرغبة موجودة لدى جميع 

شخصيات العمل بمن فيھم الرافض لمرور الشيطان. ھناك فضول 

يتسرب إليه أحيانا إعجاب بالقادم ربما يجد تواطؤا نفسيا معه في 

أو كل حيثيات وجوده. ھذا النص يتنفس بيننا كل يوم وفي بعض 
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كل مكان صراع الوجود والكينونة، والنص نعيشه نحن في كل 

  … يوم، ألن الشيطان الذي يطوف حولنا، لن يموت

أن تحصل على جائزة من عاصمة المسرح العربي فھذا بال 

شك إنجاز يضاف إليك ويدفعك للكثير من العطاء ويحملك 

أكبر، فھذه الجائزة تعتبر من أھم الجوائز األدبية التي  مسؤولية

تتوجه لھا أنظار الكتاب العرب، السيما أن ھذه الجائزة تحظى 

برعاية سامية من لدن الشيخ سلطان القاسمي حاكم الشارقة، 

 .ناھيك عن تاريخھا الطويل في خدمة األدب والثقافة

حية البعض يرى أن بعض الجوائز في المشاركات المسر

أتي كتشجيع وليس نتيجة تالسعودية في المھرجانات العربية 

 بماذا ترد على ھذا الطرح؟ ،الجودة الفنية

ھذه نظرة قاصرة لألسف، ومن ينظر للفن على أنه معد 

للجوائز فقط فلن يتقدم، الجائزة حافز للمواصلة، فالفنان ليس 

كالرياضي يحاول حصد األلقاب أثناء عطاء مرحلي قصير، 

لمسرحي الطاھر ينطلق من مساحاته لألمام باتجاه العطاء فا

الدائم، ولقراءة الواقع ونشر الثقافة، الحقيقي فقط ھو من يبقى، أما 
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  .المزيف فھو كزبد البحر يذھب جفاء ولن ينفع الناس

ثانيًا لو أردنا القياس بھذا الشكل من حيث الجوائز، لوجدنا 

رين من األلفية الجديدة أن المسرح السعودي في العقدين األخي

حلّق عاليا وانطلق ليحك جدران الكون ليثبت لكل المتابعين أن 

ھناك فعال ثقافيا يواكب كل التطورات الحاصلة في المسرح، بل 

يساھم في صناعة أثر ينقله لكل من يتابع اشتغاالت الكتاب 

 .والمخرجين السعوديين

وعظ لھل بمقدرة المسرح السعودي التخلص من جلباب ا

 ؟تجه إلى مسارات فكرية عصريةيالديني والنصائح الخطابية ل

 وما الخطوات الضرورية للخروج من ھذه الجالبيب المعيقة؟

ال أتذكر أنني حضرت عرًضا مسرحيا يمارس الوعظ 

ويتخذ من الوعظ أو الخطاب السطحي قيمة له، وليس المسرح 

وص السعودي بھذا الشكل، بالعكس تماما، ما يقدم من نص

ت للنفس البشرية ءامسرحية للكتاب السعوديين ما ھو إال قرا

واستنطاق للمستقبل وتحليل للواقع المعاش، وأظن أن ھناك الكثير 

من األفكار المغلوطة عن مسرحنا السعودي يجب علينا 
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كمسرحيين سعوديين تعديلھا ألن ھذه المھمة من صميم عمل 

 .. الفنان المسرحي

يشھاتھا المستھلكة لكأفي مكانھا و الدراما السعودية تظل

 كيف تنظر لھذه القضية؟

لعل المشكلة تكمن في أمرين مھمين، انعدام المعاھد أو 

االبتعاث. واحتكار إنتاج المسلسالت التي تعرض على التلفزيون 

السعودي من قبل وزارة الثقافة واإلعالم، وعلى الرغم من كل 

من خالل مشاركته في  ھذا إال أن الفنان السعودي يسجل حضوره

 ..األعمال الدرامية الخليجية والعربية واألمثلة كثيرة جًدا

ما  ،حدثت بعض التجارب السينمائية السعودية ثم خفتت

 ؟وھل من تجارب جديدة ؟األسباب

في ھذه الفترة يقام مھرجان لعرض األفالم السينمائية بمدينة 

األفالم السعودية،  الدمام بالمنطقة الشرقية ويشارك فيه العديد من

 .وقبله بفترة أقيم مھرجان مماثل في مدينة األحساء

ھل تتوقع أن نجم السينما المتوّھج يمكن تغطيته بغربال؟ 
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حدثنا عنك.. وھل من مشاريع فنية في مسار الكتابة المسرحية 

 وغيرھا؟

لھذا كله (فقط) أكتب وھو سبب يروق لي «يقول قاسم حداد: 

تابتي تعجب تسعة أصدقاء وحبيبة واحدة، حتى اآلن وما دامت ك

أعتقد أنه طالما أنا حي وأكتب فھذه ». فھذا جميل وجدير ويكفي

أعكف حاليا على كتابة نص … أكبر نعمة وأتمنى أال تزول

مسرحي جديد وبعض الجھات داخل المملكة تقوم بالتحضير 

لطباعة مجموعة نصوص مسرحية لي، مع أنني أتمنى أن يتم 

باعة ال لشيء، ولكن أرغب في أن تتكون لدي أفاق تأجيل الط

 ..مختلفة أستطيع أن أتحرك منھا ولھا

أسلوب وتقنيات وھل لك  ؟إلى أي مدرسة مسرحية تنتمي

وما ھي الروافد والمنابع التي تأثرت وتتأثر  ؟معينة في الكتابة

 بھا؟

أتحرك وفق اإلطارات العريضة أقرأ وأغذي حواسي بشكل 

لدي محاولة للتجديد، كتبت بشكل عبثي جيد وأزعم بأن 

واستخدمت المسرح داخل مسرح، وحاولت توظيف الحكاية في 
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النص واستخدمت اللغة المختزلة في البناء الدرامي، ولعبت على 

وتر الجملة الوصفية، تحركت في مساحات رحبة، السيما وأننا 

في مرحلة انفتاح معلوماتي ھائــل، فثمة قرب اآلن بين 

يين ككل، وأھم المراحل التي تأثرت بھا ھي مرحلة المسرح

االنطالق، فأن تكون أحد أعضاء ورشة العمل المسرحي بالطائف 

فھذا يعني أنك ترتشف المسرح من نھر لذة للشاربين، فالورشة 

بھا عراب المسرح السعودي فھد ردة الحارثي والفنان أحمد 

لعزيز ا األحمري ومساعد الزھراني وسامي الزھراني وعبد

عسيري وغيرھم من الذين يواصلون رحلة المجد، من خالل 

حفرھم فوق سبيكة ذھبية، بل حققوا من خالل مشاركاتھم العربية 

والدولية صدى جيًدا وإشادات متنوعة، وھذا ما دفعھم لإليمان 

  بدورھم الحقيقي ومشروعھم المستدام. 

ثمة كتاب شباب يصنعون الجمال بحيويتھم ويشاركونني 

ھم ونتواصل بشكل مستمر، فالعالم اآلن قرية صغيرة والسعودية ال

بالذات تزخر بأسماء المبدعين من كتاب وممثلين ومخرجين 

وفنيين يمتلكون حصيلة معرفية ممتازة لبناء مسرحي عظيم. 

  .تأثرت بفھد رده ومحمد السحيمي وسامي الجمعان وغيرھم محليا
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غوط وسعد هللا وتأثرت بفالح شاكر ومفلح العدوان والما

ونوس. تأثرت بدرويش وفاروق جويدة وقاسم حداد، تأثرت 

ببيكت وجنونه وعبقريته. تأثرت بكل ھؤالء ألن لھم القدرة على 

 .اقتناص لحظات التجديد

http://www.alquds.co.uk/?p=302319  
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  نبيـلة حرفان
  

 

  

  

  



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

41 
 

المغـربية نبيـلة حرفان: المجتمـع المغـربي يتقبـل المـرأة 

 الممثلـة

قالت إن تحرش المخرج بممثلة يجب فضحه وتوقيف 

 التصوير
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الممثلة المغربية نبيلة حرفان » : القدس العربي« –باريس 

، القصة »إرھاب«عنصر خطير في خلية إرھابية في فيلم 

، الذي شھدته مدينة مراكش، »ةأركان«مستوحاة من تفجير مقھى 

قتيالً، وعشرات الجرحى، وأحدث الكثير من  17وخلّف وراءه 

الرعب، شخصية نادية التي أدتھا حرفان كانت مختلفة ومركبة 

  .جعلت األنظار تتجه إليھا

لديھا العديد من األفالم مع المخرج الشاب ھشام عين الحياة 

ل عن الدراما والسينما الذي أصبح زوجھا، تتحدث معنا بثقة وتفاؤ

 :المغربية تثق في الجمھور المغربي وتراه الناقد الحقيقي والوحيد

ماذا يعني لِك العمل ھل الحكاية أم التقنيات البصرية 

 كالضوء والظلمة وغيرھا من عناصر الدھشة؟

ھي كلھا مركبات مشترطة لنجاح العمل، ولكن أول ما 

بالطبع، أي القصة، أما يثيرني قبل بدء أي عمل ھو السيناريو 

التقنيات فھي من اختصاص المخرج ويجب الوثوق به وفي رؤيته 

 .وال دخل للممثل في كيفية إخراج الفيلم
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ھل يكون لِك خيار في النص؟ وما ھي معاييرِك لقبول 

 الدور؟

سبة للدور، أحاول أن ال يسيء لي كامرأة مسلمة، أما بالنأ

 .ال أسقط في النمطيةأحرص على أ

ل لِك مساحة حرة في أسلوب األداء والحركة على ھ

الخشبة؟ كيف ھو تعامل المخرجين معكم بخصوص تقنيات 

 األداء؟

بل ھو تفاھم  ،ليست ھناك قاعدة وحيدة في أسلوب األداء

وتناسق مع مخرج العمل، كل حسب طريقته وأسلوبه في عمله، 

ولحسن حظي اشتغلت مع مخرجين شباب يتقبلون اقتراحاتي 

دائي حسب الشخصية أتركون لي نسبة مھمة في حرية وي

 .داؤھاأالمطلوب 

يقال أن ثمة صراع في الوسط المسرحي والسينمائي 

المغربي بين جناح أكاديمي وجناح مقبل عبر الھواية، لكنه 

 ما حقيقة ھذا الطرح؟ لالحترافوصل 
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ذ أن بعض إفعال ھناك بعض الحاالت، ولكن ليس إال، 

الذي يبعد كل مون بأرض الواقع في الميدان، واألكاديميين يصطد

ما تعلموه أو توقعوه بعد تخرجھم، إذ أن ظروف العمل البعد ع

غالبا ما تكون بعيدة عن المثالية المنتظرة، فيما المحترفون، رغم 

الميدان الفني ھواة في بادئ األمر، إال أنھم  إلىكونھم ولجأوا 

صراع في نظري صقلوا موھبتھم عبر التجربة، ھذا ھو ال

 .شخصيا الذي التمسته في مشواري الشخصي

ھل ھي  ،سينمائية ومسرحية ،تكثر المھرجانات الفنية

 ميزة؟ ھل من دعم فني إلنتاج أعمال تغذي ھذه المھرجانات؟

المھرجانات في المغرب ما أكثرھا حقيقة، وھذا يشرف، 

رغم احتجاج البعض، فھدفھا ھو منح الفرص للتعريف باألفالم 

وصانعي األفالم (ممثلين ومخرجين وتقنيين) وتقريب المشاھد من 

ھذه األعمال التي قد ال يسعف برؤيتھا في السينما ألسباب عدة، 

أھمھا اإلغالق المستمر لقاعات العروض في المغرب. كما أنھا 

فضاء للقاء والتعارف مع مختلف األطر والمساھمين في المجال 

 .الفني
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 ثلة؟مع للمھل تتغير نظرة المجتم

بالطبع تغيرت ولكن لألحسن، فالممثلة أصبحت كالممثل، ال 

فرق بين الرجل والمرأة في ھذا المجال، وقلة فقط من ال يتقبلون 

ج كل نا محافظ أكيد والمرأة اعتادت أال تلھذه النھضة، فمجتمع

عكس الرجل، إال أن الوضع تغير وأصبح المجتمع  ،المجاالت

ود المرأة في المجاالت كلھا بما فيھا المغربي متعايشا مع وج

 .التمثيل

فنانات كثيرات يصرحن بتعرضھن للتحرش داخل الوسط 

الفني، ھل فعال أصبح التحرش ظاھرة مقلقة؟ كيف تنظرين لھذه 

 الحالة وكيف يمكن معالجتھا؟

التحرش داخل الوسط الفني ال يقتصر على بلد معين، فقد 

الممثالت للتحرش، أنا تعرض من سمعنا في دول عدة حاالت 

مخرجا مختلفا، ولم  20شخصيا اشتغلت مع ما ال يقل عن 

أتعرض أبدا للتحرش. وأظن أن شخصية الممثلة وأخالقھا ال 

تسمح ألحد بالتحرش بھا، وإن حدث وتحرش مخرج مثال بممثلة، 

فيجب فضحه في الحال، وتوقيف التصوير وأمام الجميع، ال يجب 
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 .لمختل، واللجوء إلى القضاء والصحافةالخجل من فضح الخلل وا

خصوصا  ،ما نصيحتك لمن يريد دخول عالم التمثيل

 الفتيات؟

التجربة  بأخذ، احترام ھذا الميدان األخالقو اإلرادة

لتحقيق  االختيار، والتريث في األولينواالستفادة من تجارب 

  .النجاح

 

tp://www.alquds.co.uk/?p=301704ht 
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نورية بن 

  إبراھيم
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نورية بن إبراھيم: فنانات مغربيات يسعين لكسر تابوه 

 الجنس

المسألة في منتھى الصعوبة  ،النجومية ليست باألمر السھل

 حين يتعلق األمر بفنانة
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فنانة وممثلة  إبراھيمنورية بن »: القدس العربي« –باريس 

ية تخوض تجارب مسرحية كمخرجة تميل لكشف الواقع وال مغرب

التي سبق » ديالى«تتحرج في كسر التابوھات، كما في مسرحيتھا 

عرضھا في المغرب وستعرض في الخامس من مارس/آذار في 

معھد العالم العربي في باريس، البعض يُحرف عنوان المسرحية 

ي للمرأة وھذا التناسل إشارة إلى العضو» الطبون ديالي« ويسميه

ما ترفضه المخرجة التي ُشنت وتُشن ضدھا حمالت شرسة، 

حسب رأيھا سوء الفھم اقتصر على الشريحة التي لم تشاھد 

ة وفي قالب كوميدي ضلعمل، ألن المعالجة كانت فنية محا

وھي تواصل العرض والعمل في ظروف  ،ودرامي على السواء

لناس رؤيتھا الفنية قد لكن عندما يفھم ا ،فنية أحيانا تكون صعبة

تتغير وجھة نظرھم، نستضيفھا في حوار فني لتكشف الكثير عن 

ھذه المسرحية المثيرة للجدل وعن مسيرتھا الفنية وتحلق بنا في 

قضايا مثيرة يشھدھا الوسط الفني المغربي الذي يشھد حرائق 

 .وفضائح وصرخات تنادي بقانون يحمي كرامة الفنان وإنسانيته
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الوزانية نورية («حدھم كتب أ ،م شرس ضدكھناك ھجو

م عرضا ظضم إلى أستاذتھا لطيفة أحرار وتنبن إبراھيم تن

ماذا تريدين القول في  ،»)الطبون ديالي«مسرحيا تحت عنوان 

 مسرحيتك؟ ما أسباب ھذا الھجوم؟ ما ھو ردك؟

عمل فني محترف اعتمد على » ديالي«المسرحية عنوانھا 

امرأة من مختلف الشرائح  150من  ألكثرشھادات حية 

االجتماعية، عن نساء مغربيات، عن معاناتھن وسط مجتمع مغلق 

وعالقة » الجنس«كسر تابو  إلىدون وصاية ذكورية، ويھدف 

المرأة بعضوھا التناسلي، والنظرة الدونية للمجتمع، والمشاكل 

التي تتعرض لھا المرأة جراء ذلك من تحرش واغتصاب وعنف 

مسرحية ديالي تعري واقع مجتمع في … جسديلفظي ورمزي و

. سوء الفھم اقتصر على الشريحة األنثويعالقته بالمرأة وبالجسد 

وفي قالب  محضةالتي لم تشاھد العمل، ألن المعالجة كانت فنية 

 .كوميدي ودرامي على السواء
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ھل وصلت فكرتك أم كان سوء فھم؟ كيف كانت مع 

 معالجتك؟

ستجدون ثالث نساء فوق الخشبة  ،معالجتي درامية مسرحية

يرتكزن على التعبير الجسدي … وھن ممثالت محترفات

يتألمن  ،يرقصن ،من الواقع.. يغنين شخصياتيمائي ومحاكاة واإل

 فيھن من الطفولة ما فيھن.. من األنوثة ما… يجلسن ،يلعبن.. يقفن

فال يستندن على عناصر  ،فيھن ، فيھن ماأيضافيھن.. من الذكورة 

يات ملة للعمل المسرحي عادة.. من ديكور وموسيقى وتقنمك

الموھبة، أود القول واالحتراف ذخيرة حية تجمع بين … مسرحية

 .وإحساسمجرد عضو جنسي بل روح وعقل  تإن المرأة ليس

 ھل الوصول للنجومية أمر صعب للفنانة المغربية؟

أعتقد أن الوصول إلى النجومية ليس باألمر السھل على أي 

ن، بل أن المسألة في منتھى الصعوبة حين يتعلق األمر بفنانة فنا

امرأة، خصوصا إذا كانت تحترم مسيرتھا المھنية وتشق طريقھا 

  .بكل ثبات وحذر

النجومية في نظري تتحقق اذا توافرت شروط الجد 
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ل الجھد من أجل إعطاء نتاجات فنية واحترافية ذوالمثابرة وب

 .يؤھل الفنانة لتصبح نجمةتحترم ذكاء المتلقي. وھدا ما 

ھل المخرج السينمائي المغربي يمتلك األساليب الفنية لدعم 

حضورھم وتوھجھم؟ يمكنِك ذكر بعض  وإبرازالممثلين 

 المخرجين والحديث عن طريقتھم في التعامل معكم؟

لقد عرفت الساحة السينمائية في السنوات األخيرة غزارة في 

ا. ا وكيفً سينمائي المغربي كمًّ ، حيث أغنت الرصيد الاإلنتاجات

 اإلخراجيةوكشفت عن مخرجين متميزين من ناحية الرؤى 

الفنية، فالمخرج المغربي أصبح يتوجه إلى التكوين  واالختيارات

األكاديمي من أجل صقل الموھبة والتمكن من آليات اإلخراج 

خاصة  أوالحديثة، خصوصا مع ظھور معاھد عليا حكومية 

في تقنيات السينما من أجل التدريس تستقطب متخصصين 

والتأطير، ولعل الممثل يعد أھم العناصر في نجاح العمل 

السينمائي، فبغض النظر عن حبه للشخصية المؤداة وإخالصه لھا 

إال أنه الوجه الثاني للعملة السينمائية وھي المخرج، والذي من 

دوره توجيھه ونحته ألنه أقرب إلى النص والشخصيات والجو 
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لدرامي العام، فالعالقة بينھما تحتل حيزا مھما في نجاح أو فشل ا

العمل، فبقدر ما تكون ھده العالقة مثمرة حيث يقدم المخرج 

توجيھاته ورؤاه إلى الممثل بدقة وليونة ويقوم الممثل بعمله من 

 االحترافيةأجل تجسيد ھذه الرؤى وإثراء الشــخصية بالموھبة 

بالعمـل. ويبـرز بذلك االثنان معا  بقدر ما يسھم ذلك في الري

  .كعنصرين متالزمين في العملية اإلبداعية

 االشتغالشخصيا كان لي الحظ ولو بصورة متواضـعة في 

 وأخرىمع ثلة من المخرجين المتميزين في أفالم سينمائية قصيرة 

، جعلتني ألمس عن قرب قداسة العالقة بيني كممثلة تلفزيونية

مخرجـة، وأعتقد أن  مكان مخرجا أأواء وبين الطرف اآلخر، س

موھبتي وحساسيتي الفنية وكوني ممثلة محترفة ال يلغي نھائيا 

دور المخرج في توجيھي وتوھجي، ألن كل تجربة بالنسبة لي 

ونجاحي في أداء دوري منوط  ،ھي في حد ذاتھا مختبر ومدرسة

يه بالحوار الجاد والتواصل المستمر والقلق الفني الذي أشترك ف

 .مع المخرج
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وأنِت ما الذي تشعرين أنه  ؟المغربيما الذي يقلق الفنان 

 يعيقك كمبدعة؟

ال أستطيع أن أحكم على ما يقلق الفنـان المــغربي بصـفة 

عامة، لكن ما يقلقني شخصيا ھو التھميش الذي يطال بعض 

الفنانين وحيف يفرض نفسه بحدة، فرغم كفاءة واحتـرافية بعض 

ما أحيانا حتى تجربتھم، فھم ال يحظون بفـرص الفنانين ورب

طبعا في غياب لقانون أو مدونة تحمي  ،حقيقـية إلثبات جدارتھم

حقوقھم وتنصفھم من دھاقنة الفن والمتاجرين باسمه. وتصون 

كرامتھم من التسول للوبيات الفن من أجل الحضور بفرص حقيقية 

  .الذات إلبراز

يم الذي يلف مجال صراحة ما يعيقني كمبدعة ھو التعت

الفنون في المغرب بشكل عام، فأنا في حاجة ماسة ألرى بلدي 

بشكل خاص باعتباره  والفن األصعدةھبي على كل ذيتمتع بعصر 

 .ينافدة تطل عل

حدثينا عن بدايتِك الفنية، ھل تتذكرين أول عمل لك؟ من 

 ؟االختياروھل ندمِت لھذا  ؟الذي دفعِك لھذا العالم
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ة كالغالبية العظمى من فناني ھذا البلد العزيز بداياتي الفني

 الكتشافمن دار الشـباب التي كانت متنفسا حقيقيـا لي  انطلقت

موھبتي وميوالتي الفنية والمسرحية خاصة، وتطورت بعد 

من عالم  االنتقالحصولي على شھادة الباكالوريا التي خولت لي 

ان إحداھا ك األحالممحدود الطموحات إلى عالم مشرع على كل 

 .أن أصبح ممثلة

كيف تصفين المشھد الفني السينمائي والمسـرحي المغربي 

 اليوم؟ وإلى أين يتجه؟

أعتقد أن المغرب يعرف حاليا تطورا كبيرا ومذھال، فشيوع 

المعمور ومشاركة العديد من األفالم  أرجاءالسينما كفن عبر 

ي المغربية في مھرجانات عالمية داخل الوطن أو خارجه ھ

إرھاصات على أننا نسير بخطى جميلة نحو اكتساب مكانة 

  .الدولية باإلنتاجاتمحـترمة مقارنة 

ينما وقلة القاعات يحز في نفسي ھو تردي دور الس ما

حقيقية  وإنتاج، وشح في خلق فرص دعم ومشكل التوزيع

للمشاريع السينمائية، وغياب شراكات دولية عبر المھرجانات 
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  .المنظمة بالمغرب

ال أستثني المسرح المغربي من ھذا التطور الذي يطال و

السينما المغربية، بل لعلني أجده في أوج عطائه باختالف وتباين 

التجارب التي تزكي المشھد المسرحي وتفرض نفسھا على 

 .الصعيد العربي بشكل قوي

ما أبرز شخصية أديتھا التصقت في ذھنِك أو كان لھا تأثير 

 خاص عليِك؟

 مات التي قمت بتأديتھا، سواء منھا المسرحية أكل الشخصي

السينمائية قريبة إلى قلبي ولھا مكانة خاصة في  مالتلفزيونية أ

، ربما يصعب علي االختيار بينھا. ولكني االحترافيةمسيرتي 

ھي التي لم تحصل بعد. والشخصية  األشياءأقول دائما إن أجمل 

 .بعد التي ستلتصق بذھني بقوة ھي التي لم أؤديھا

 

http://www.alquds.co.uk/?p=299013 
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 سـونيا نمر
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سـونيا نمر: الرقص الشـرقي يستھوي الفرنسـيات كونـه 

 باألنوثة يعـزز اإلحسـاس
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: تنتشر مئات المدارس »القدس العربي« –باريس 

في الكثير من المدن الفرنسية الكبيرة المخصصة للرقص الشرقي 

جد مالبس الرقص الشرقي بعشرات المحالت ووالصغيرة وت

وظھرت  ،المخصصة لذلك وكذلك في األسواق الشعبية الصغيرة

مئات الصفحات الفيسبوكية لراقصات يروجن لھذا الفن وتجد 

إعالنات إلقامة ورش تدريب أو عروض راقصة، خصوصا في 

يوليو/حزيران تقام العروض الختامية الكبيرة شھر يونيو/تموز و

أن الرقص الشرقي تكبر على يحضرھا عشرات اآلالف مما يدل 

 ،وربما يكون الفن األكثر جاذبية للفرنسيات ،شعبيته بشكل كبير

وحتى نقف على بعض أسرار ھذه الجاذبية والسحر نلتقي 

قامة وإ بتدريسهبالراقصة سونيا نمر، التي تمارس الرقص وتقوم 

عدد من الورش القصيرة في مدينة مارسيليا وكذا المشاركة في 

مھرجانات الرقص الشرقي في مصر التي تعتبر مركز 

ومؤخرا تم استحداث مھرجان دولي  ،الراقصات وقبلتھم الفنية

للرقص الشرقي في مصر تأتي إليه الراقصات من جميع أنحاء 

رة ھذه المشاركة وشاركت ضيفتنا في ھذا المھرجان معتب ،العالم

 .وسام شرف تعتز به
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 ماذا يعني لِك الرقص الشرقي وما سر جاذبية ھذا الفن؟ 

أود القول إن الرقص الشرقي فن أصيل وليس ھز الوسط، 

وھو بالنسبة لي شخصيا  ،كما يقال عليه في بلدان المشرق العربي

إليه يرجع الفضل في أشياء كثيرة في حياتي، ال  ،يعني الكثير

ھو يجعل المرأة  ،ال أبدا ،ذلك كونه مھنتي ومصدر عيشيأقول 

  تحس بكينونتھا وأنوثتھا وشخصيتھا 

وھناك الكثير من النساء والفتيات يشعرن أن الرقص 

الشرقي عمل تغييرا سحريا مدھشا لھن، حكت لي أكثر من واحدة 

 واالكتئابأن الرقص الشرقي أشبه بعالج طبيعي للبرود الجنسي 

ألنثى عندما تحس بذاتھا والطاقة الداخلية تكون مثال، فعال ا

مشرقة وسعيدة وينعكس ذلك على حياتھا الخاصة ويختلف تعاملھا 

   .مع الغير بشكل إيجابي

وتوجد عشرات الحكايات لفرنسيات تغيرت نظرتھن للحياة 

والشعور بالثقة واإلحساس باألنوثة والرقة، السر ھو العثور على 

 ،سته، لذا تصبح المرأة بشوشة ومثيرةالجسد والشعور به وقدا

وأعني ھنا أنھا وجدت حقيقة ذاتھا تشعر أنھا مرغوبة وتقوي 
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 .رغبتھا ليس للجنس فقط بل للحياة بشكل عام

 كيف تبدو ھنا النظرة للراقصة؟

الرقص ھنا فن راق، والرقص الشرقي أصبح نوعا مھما له 

ذھاب بعد علمه ليس لغرض التجمھوره العريض، تأتي النساء لت

 ،ذلك للعمل كراقصات، ھو فن وھواية ورياضة جسدية وروحية

فتصبح المدرسة كيانا  ،ومدارس الرقص أشبه بحلقات نسائية

فيه الشقراء والبيضاء  ،فيه العازبة والمتزوجة والمطلقة اجتماعيا

ھذا التكوين  ،فيه العربية والفرنسية وجنسيات عديدة ،والسوداء

العرقية  االختالفاتواحد تنمحي فيه  المتعدد يتقارب في صف

خالل  ،ھنا لغة جسد مشترك سواسية كأسنان المشط ،والدينية

التدريبات ال تمييز بين ھذه وتلك، بعد التمرينات والرقص نتحدث 

ال نزدري  ،كصديقات نتبادل الخبرات كنساء في قضايا عديدة

أحدا للونه أو دينه أو ألي سبب، الرقص يجعل روحك صافية 

لذا الزوج أو الصديق يشجع شريكته والعائالت تحضر  ،ومنتعشة

خالل حفالت العروض الختامية، لم ألمس نظرة سلبية تجاھي 

مثال كوني راقصة محترفة، أرقص في حفالت األعراس 
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والمناسبات، لكن جميع مالبسي الخاصة بالرقص ليس فيھا تعر 

بة والمشبوھة الغري األماكنأو  الكباريھاتال أذھب إلى  ،مقصود

أنا أمارس مھنة  ،وال أقبل من أحد لمس جسدي مھما كان اإلغراء

 .محترمة وليس فنا ساقطا

 كيف ھي نظرتك للمستقبل؟

 ،متفائلة ومتحمسة لزيادة مھارتي كراقصة رقص شرقي

ننشر صورنا » فيسبوك«ونحن الراقصات في تواصل دائم عبر 

ا ما يتم عمل وكثير ،واجتماعيةونتحدث ونطرح قضايا فنية 

عروض فنية نتعاون ونشترك لتقديم فن جميل، قد تكون ھناك 

وأي ، لدعارة ويبيعن الجسد مقابل المالراقصات يمتھن العھر وا

ومالھي  الكباريھاتواحدة تمتھن الدعارة أو تريد الرقص في 

وال تجد ھذه النوعيات في  ،التعري لغرض المال ھي تمثل نفسھا

ھذه النوعية على تعلم الرقص الشرقي وقد ال تصبر  ،مدرستي

  على فنونه المختلفة التي تحتاج لجھد ووقت وروح صافية. 

وجود ھكذا نماذج ال يجب تعميمه على الراقصات 

المحترفات والمحترمات، ما أتمناه أن يكون للرقص الشرقي 
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مكانة أكبر وعدم تشويھه في السينما وأن يجد الدعم اإلعالمي. 

ر الثقافة والفن الغنائي العربي، نحن حاليا نحن نساھم في نش

تجد نفسك متقززا من  وھشاشة بعض األغاني، النھيارنأسف مثال 

نعود في مناسبات كثيرة لروائع الغناء  ،رداءة العزف والكلمات

والموسيقى العربية والتراثية، كما قلت لك في البداية المسألة 

 .ليست طبلة وھز وسط

 مكن بثھا من خالل الرقص؟ھل توجد رسالة معينة ي

قد ، عندما نكون في التدريبات أو نرقص لبعضنا البعض

نُخرج ما بداخلنا من غضب وأشياء عديدة، قد ترقص المرأة 

وربما ترقص لزوجھا أو  ،لنفسھا لوحدھا لتشعر بوجودھا

، بل بدافع الحب لقضاء لشھريارليس كشھرزاد ترقص  ،صديقھا

قاتھا وعائلتھا، أما الرقص على أو ترقص مع صدي ،ليلة ممتعة

نحن نقدم  ،المسرح فنحن نبتعد عن تقديم لوحات شھوانية جنسية

فنا متكامال تشترك فيه الموسيقى والغناء واإلضاءة والديكور 

فتكون لوحات فنية تحوي حكايات وليس عرضا  ،واألزياء

للجسد لمتعة الرجال. كما حدثتك تحضر العوائل  شھوانيا
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بار، شخصيا أقول الكثير من الرسائل القوية خالل والصغار والك

 رقصي قد تكون حكايات إنسانية وليست شھوانية .. تفھمني؟

 

http://www.alquds.co.uk/?p=303662  
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عبد الكريم 

  واكريم
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فضل عربيا السينما المغربية في الوقت الراھن ھي األ

 ً .. عبد الكريم واكريم: يجب مواجھة المخرجين اوإفريقيّ

 الرداءة بسرقاتھم والجمھور يتحمل مسؤولية
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نتابع عن قرب سخونة الطقس  »:القدس العربي«باريس ـ 

في فضاء الوسط الفني المغربي، خصوصا السينمائي الذي 

مثل التحرش  ،تعصف به حرائق يوصف بعضھا بالفضائح

والحديث عن مخرجين يسرقون أفالما أجنبية  ،سي بفناناتالجن

كاملة وال يشيرون إلى أن الفيلم مقتبس، وكذا استغالل الفنان 

حقوقه المادية والمعنوية، الكثير من ھذه القضايا  إعطائهوعدم 

نناقشھا مع ضيفنا الناقد السينمائي عبد الكريم واكريم، الذي 

ولت المشھد والتجربة السينمائية صدرت له ثالثة كتب سينمائية تنا

 .المغربية

ينشر حاليا أن مخرجين مغاربة لھم شھرة لم يخرجوا 

 ھناك مخرجون في الباطن من المغمورين.. أيضاأفالمھم، ويقال 

 ما حقيقة الواقع السينمائي المغربي اليوم؟

ال يمكن نھائيا الحديث بھذه العمومية وتعميم حالة، خاصة 

خرجين المغاربة، الذين من بينھم من أضاف على كل أو جل الم

وشاركت أفالمه في  ،والزال على الصعيدين العربي واألفريقي

» برلين«و» كان«كبريات المھرجانات السينمائية في العالم مثل 
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مع العلم ما لھاته المھرجانات من شروط فنية وتقنية » البندقية«و

  …قاسية لقبول أي فيلم فيھا

من طرف ممثلة اشتغلت معه في فيلم  ،خرجواالتھام لھذا الم

وإال يظل مجرد اتھام  ،بحاجة لدليل ،بأنه ليس من يخرج أفالمه

  .ناتج عن خالف بين االثنين

فالسينما  ،أما بخصوص الواقع السينمائي المغربي حاليا

المغربية اآلن من بين أفضل السينمات على الصعيد العربي 

مغرب ينتج أكثر من خمسة واألفريقي، فمن حيث الكم أصبح ال

وعشرين فيلما طويال سنويا، وسبعين فيلما قصيرا، ويمكن اعتبار 

خمسة من بين األفالم الطويلة المنتجة جيدة ومقبولة فنيا وجماليا 

وسينمائيا، فيما عشرة مستواھا الفني متوسط، لكن يمكن لھا أن 

ي تجلب جمھورا وتحقق إيرادات مھمة في شباك التذاكر، والباق

فيه ما يمكن أن يحقق إيرادات مادية كأفالم سعيد الناصري، 

، لكن ھذه األفالم ال يمكن »فركوس«صاحب ھذه الضجة وأفالم 

للسينفيليين والنقاد تقبلھا لما فيھا من إسفاف وذوق رديء، يضاف 

إليھا اآلن التھم التي تكال ألصحابھا بكونھم (سعيد الناصري على 
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كامال من أفالم أجنبية، من دون الخصوص) يسرقون الفيلم 

اإلشارة إلى ذلك في الجنريك، رغم أن ھذه الحالة معمول بھا 

ومن مدة في مصر والھند وأمريكا، لكنھا في ھذه األخيرة تسمى 

  .(إعادة صنع) ، ويُعلن عن ذلك أمام المأل» ريمايك«

شھد الواقع السينمائي المغربي منذ مدة نقاشا حول مسألة 

فھناك من يرى أنه ال يجب دعم سوى األفالم الجيدة  ،الكم والكيف

وأن الصناعة السينمائية في المغرب ليست في حاجة لكم فيه 

الكثير الغث ومن الرداءة لكي تذھب لألمام، أما الجانب اآلخر 

فيرى أن ليست ھناك أي صناعة سينمائية في العالم ال يوجد فيھا 

الجيدة، التي تنال  سوى الجيد، فحتى ھوليوود نسبة األفالم

جد قليلة مقارنة بالبقية التي تتأرجح بين المتوسط  ،الجوائز

  …والرديء فنيا وجماليا

ما قام به سعيد الناصري بنقل فيلم أمريكي كامل يجب 

الوقوف في وجھه طبعا، وعلى من يريد نقل فيلم أن يقوم بذلك 

حسب الشروط المعمول بھا عالميا، وباحترام حقوق الملكية 

 …األدبية
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ھل كان الجمھور مخدوعا في بعض المشاھير، الذين 

يطلقون على أنفسھم صفة المخرج السينمائي؟ ھل ھذا يزعزع 

ثقة الجمھور في الفيلم المغربي؟ أال تتحملون أنتم كنقاد بعض 

ھذا الوزر واإلثم؟ أليس النقاد ھم من ينفخ في ھؤالِء ويطلقون 

ب المجنونة ويكحل يخض«صفة الفنان والمبدع وھناك من 

 عند تناول أفالم قد تكون رديئة؟» العمياء

أظن أن ما وقع سينال بالتأكيد من السمعة الفنية للمخرج 

المذكور، لكن مرة أخرى ال يجب التعميم، وليس ھناك جمھور 

بل جماھير سينمائية، فكما ھناك من يُقبل على أفالم  ،واحد

على أفالم أفضل  يوجد جمھور آخر يقبل ،"فركوس"الناصري و

  …وأجود

لم ينفخ النقاد السينمائيون المغاربة قط في أي فيلم رديء، 

بل إن حكمھم كان دائما قاسيا حتى مع مخرجين يمكن اعتبارھم 

من بين أھم المخرجين العرب، فبإمكانك على سبيل المثال أن تجد 

ناقدا مغربيا يُعبر عن عدم اقتناعه بفيلم أخرجه مخرج بقيمة 

لي فرحاتي، بما يحمله من تاريخ سينمائي محترم ويشھد له الجيال
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المشكل مع بعض الرداءة  بالكفاءة نقاد سينمائيون عرب وأجانب..

في السينما المغربية يتحملھا أعضاء لجنة الدعم السينمائي الذين 

مليون سنتيم مغربي، كدعم لما بعد اإلنتاج  80منحوا للناصري 

رداءة فيلم الناصري أيضا، وھم ودعموا فيلما لفركوس جاء ب

وھنا يمكننا أن نقول إن شيئا ما غير … يدعمون فيلما آخر له اآلن

اآلن وقد جاءت لجنة جديدة … مبرر يحدث يجب وضع حد له

المسؤول … نرجو أن يختلف األمر عما كان عليه في السابق

الثاني عن تشجيع الرداءة ھو الجمھور الذي يُقبل بكثافة على أفالم 

ن صانعيھا من االستمرار في إنتاج ديئة ويدعمھا ماليا، ويمكِّ ر

 .أفالم على ھذه الشاكلة

بالرجوع إلى ما فعله «تقول على صفحتك في الفيسبوك 

ويفعله سعيد الناصري، فھي سرقة موصوفة، لكنني أظن أنه 

ليس علينا نحن كسينفيليين محاسبته، بل تلك مسؤولية 

ما فعله ويفعله «ل ما تريد بقولك لنا بالتفصي شرحْ ا». جمھوره

 ؟»سعيد الناصري، فھي سرقة موصوفة

كتب ما ذكرته في صفحتي الفيسبوكية أحمل أكنت وأنا 
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حرقة إقبال الجمھور الواسع على أفالم رديئة، وكنت بما كتبت 

أُحمل ھذا الجمھور المسؤولية، أما الناقد فال يؤثر في مثل ھذا 

على اإلطالق ما يكتب بجدية عن  الجمھور، الذي أغلبه ال يقرأ

 .السينما، وحتى إن تابع فھو يتابع أخبار الفضائح والتشھير

، لم نالجمھور والعوام المساكي المسؤوليةثم كيف تحمل 

تلق باللوم على الجھات الفنية الرسمية أو الجمعوية أو 

 األكاديمية؟

الجھات الرسمية تتحمل المسؤولية، وقد أجبت عن ھذا في 

سابق بتحميلي المسؤولية كاملة للجنة الدعم السينمائي، التي  سؤال

تجرأت على إعطاء دعم لفيلم دون المستوى بعد مشاھدته وليس 

 .فقط كمشروع فيلم وبعد قراءة السيناريو

 خصوصا أنك ناقد؟ ،قد يوحي كالمك بتبرير الغش والسرقة

وقد أجبتك عن ھذا لم ولن أكون مبررا للغش  ال أبدا..

 –كما يفعل العديدون  –رقة، كان عليه اإلعالن في الجنريك والس

أن الفيلم مأخوذ عن الفيلم الفالني، لكن ھذا كان يُلزمه أداء حقوق 

لكن أليس ھناك … ھو لم يفعل ھذا فقط… الفيلم المأخوذ منه فيلمه
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أفالم عديدة (مصرية وھندية وأمريكية أيضا) منقولة من الجلدة 

» الريماك«لكن إذا كانت في إطار  رى؟..للجلدة، من أفالم أخ

ريماكي يتم تقبلھا، وإذا كانت سرقة بدون اإلعالن عن المصدر 

 .المنقول منه يجب إدانتھا

أال ترى أن ظاھرة السرقة والغش السينمائي لمخرجين 

مغاربة مشاھير يكشف ھشاشة النقاد المغاربة؟ أليس من 

االعتراف باألخطاء الصواب أن تتم مراجعة الواقع السينمائي و

 وتسمية كل مخرج بصفته مخرجا مبدعا أو مخرجا غشاشا؟

ھذا ما يتم في الواقع، والنقاد السينمائيون المغاربة لطالما 

أشاروا للمستوى المتدني ألفالم بعينھا وخالفوا رأي لجنة الدعم 

منح دعم لمشاريع  السينمائي التي ارتأت في الكثير من دوراتھا

ما رفضت دعم مشاريع أخرى لمخرجين متميزين يأفالم رديئة ف

ونتمنى أال … كداوود أوالد السيد وفوزي بنسعيدي وغيرھما

تسقط اللجنة الجديدة التي تم تعيينھا مؤخرا في أخطاء اللجنة 

 .السابقة نفسھا
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تخبط وعشوائية وظلم للعاملين من الكادر التقني والفني 

 خلف المستور؟ كبر مختبئةأھل ھناك قضايا  ،السينمائي

ھناك قوانين جيدة في عمومھا تحمي التقنيين السينمائيين 

المغاربة، لكن يستطيع البعض التحايل عليھا واستغالل المشتغلين 

في الميدان، ولھذا يجب أن تكون ھناك صرامة في التعامل مع 

 .ھذا الجانب من طرف المسؤولين

بكرامة ال نشعر  :الكثير من الممثلين والممثالت يقولون

كيف تنظر  ،الفنان بسبب جشع المنتج وأحيانا غرور المخرج

 لھذه القضية؟ كيف يمكن وضع حد لھا؟

ھي حاالت جد معزولة، وال يمكن تعميمھا على 

 .ويجب فضحھا…اإلطالق

 إلى أين يسير المشھد السينمائي المغربي؟

المشھد السينمائي المغربي يعرف حركية الفتة ناتجة عن 

… ائية شھدھا المغرب طيلة العشر سنوات الماضيةالنھضة سينم

لكن سيظل العائق الذي يقف أمام تطور السينما المغربية ھو 



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

75 
 

غياب منتجين خواص، إذ لو توقفت الدولة التي تدعم اإلنتاج 

السينمائي عن دعمھا اليوم الختفت السينما أو كادت.. والعائق 

على طول التراب الثاني ھو التناقص المھول للصاالت السينمائية 

المغربي، ويبدو أن المدير الجديد للمركز السينمائي قد انتبه لھذا 

الجانب ووعد في أول تصريح له أن يھتم به ويجعله من 

 .األولويات

ھل من معالجات عملية ممكنة سريعة إلنقاذ الفن المبدع؟ 

 وما نظرتك للمستقبل؟

طول طبعا يجب التركيز على إنشاء صاالت سينمائية على 

التراب المغربي، وليس فقط في المراكز الكبرى، لكن في 

المناطق النائية أيضا. وتشجيع المستثمرين على الدخول إلى 

الميدان السينمائي الذي يكون مربحا لھم لو كانت ھناك سوق 

كبيرة، ولو استطاعت األفالم المغربية تجاوز السوق المغربية 

بية. وبخصوص المستقبل والعبور خارج الحدود إلى الدول العر

أنا جد متفائل بالصحوة التي تشھدھا السينما المغربية، وما 

الجوائز التي تحصدھا األفالم المغربية في المھرجانات الدولية 
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 .والعربية واألفريقية سوى دليل على ذلك

 ؟اھتماماتكلك عدة كتب سينمائية حدثنا عنھا بإيجاز وعن 

أسئلة اإلخراج « صدرت لي ثالثة كتب سينمائية ھي

سنة  "كتابات في السينما"و ، 2003سنة، » السينمائي في المغرب

، 2013سنة  "تجارب جديدة في السينما المغربية"و 2010

اھتمامي األساسي ». أنا والسينما«وقريبا جدا سيصدر لي كتاب 

ھو النقد السينمائي، وأنا أشرف على مجلة سينمائية متخصصة 

تحرير لھا، وأعمل كسكرتير تحرير كرئيس » سينفيليا«ھي 

أشارك باستمرار في »… األدبية«لمجلة ثقافية متخصصة ھي 

مھرجانات سينمائية مغربية وعربية وأجنبية، إما كعضو لجان 

تحكيم أو في محاضرات وندوات تقام بھا أو مشرفا أو مشاركا في 

 .تحرير نشرات سينمائية في ھذه المھرجانات

 

http://www.alquds.co.uk/?p=296803  
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  رشا البلوشي
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الُعمانية رشا البلوشي: لو طلبت مني الفنانة سعاد العبدهللا 

  للتمثيل من أجلھا سأعودمشاركتھا 

 باريس ـــ رأي اليوم
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العالي المذيعة الُعمانية رشا البلوشي بعد تخرجھا من المعھد 

الدرامية  األعمالللفنون المسرحية بالكويت اشتركت ببعض 

وسمية تخرج من «وحققت نجاحا رائعا في الفيلم التلفزيوني 

، ثم تركت المجال الفني واألضواء لتتفرغ مع الميكرفون »البحر

 أنواعغلب ألقائي ممتع جعلھا تتواجد  في إ بأسلوبكمذيعة، تمتاز 

لتقديمھا البرامج الحوارية  باإلضافة ،األخبارنشرات البرامج و

المدبلجة لتكون قريبة من  واألعمالالسياسية والثقافية والمنوعة 

فھي تجد متعة ولذة خاصة في عملھا وتعتبره رسالة  ،األطفال

  .وطنية

في ھذا الحوار الشيق السريع ورغم ربكة العيد واستعدادھا 

ية لنستمع إليھا للسفر تحدثت لرأي اليوم حول بعض القضايا الفن

ونتمنى أن يكون لنا فرص قادمة لنتعرف أكثر على المشھد 

 .الثقافي والفني الُعماني وھموم وتطلعات مبدعيه

 ھم مالمحة؟أحدثينا عن المشھد الثقافي والفني العماني و

 السؤال.. إجابةمن خالل  ..لسفة الموضوع كثيراال أريد ف

فين الذين قامت عليھم أجد نفسي قد وصلت لدرجة المثق ألني ال
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كما أننا نولد وفي  الكثير من الفلسفات على ھذا السؤال بالذات..

؟ إلى أين نمضي من أين أتينا؟ فمنا عالمات استفھام لماذا ولدنا؟

الذين ھم  األفرادفكيف أجيب عن سؤال لكل  وغيرھا من األسئلة.

 . يعلمون إجابات لكثير من أسئلتھم بأنفسھم ال

 فأصبحت االجتماعيةلمرأة العمانية القيود ھل تجاوزت ا

 لظھور اإلعالمي؟على اقادرة 

فكيف وصلت  ،نعم فالمرأة العمانية وصلت ألجنحة السياسة

 ..ربة بيت امرأةإن لم تكن تجاوزت وجودھا الحياتي كمجرد 

 بعض المشاكل بسبب عملك كمذيعة؟ أنِت ھل واجھتِ 

فحين يصمت  .كان عملي كمذيعة كالموسيقى والكمان. ،ال

أي أن ناقل الصوت ھو الكمان  الكمان أين تذھب الموسيقى؟!!

 ..وأنا موسيقاه

 تك؟ماھم اھتماأحدثينا عن مسيرتك اإلبداعية و

أستطيع القول بأني مجيدة  .مسيرتي لم تصل لدرجة اإلبداع

عملت في الدراما من سن التاسعة واستمرت رحلتي حتى  فقط..
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والحمد  يكفيني  ،لتي تكللت بالنجاحانتھاء دراستي الجامعية ا

هللا  شرفا مشاركتي البطولة مع جوھرة الشاشة العربية سعاد العبد

  .. حيث قدمت دور وسمية .."وسمية تخرج من البحر"في فلم :

صوت العرب كأفضل  إذاعةلتكريمي من قبل  باإلضافة

ممثلة على المستوى العربي بعد مشاركتي الفنان محمود ياسين 

 بتكريمي.. اإلذاعةوقامت  "زھرة القرنفل" اإلذاعيالعمل  في

كأفضل  لإلجادة محليتينحصولي على جائزتين  إلى باإلضافة

وحيد بعنوان:  إصداروكان لي  ومثلھما كأفضل ممثلة.. مذيعة..

وشاركت في  عبارة عن مقاالت قصصية.. .."لم تبق طويال"

والكثير من  ريم..في دور الدمية م "وطني يا أبوابكافتح "عمل 

فا سبحانه وتعالى  ،التي لم تقتصر على لون محدد األعمال

 البرامج.. أنواعغلب ألقائي في اإل أسلوبيوھبني قدرة على تذليل 

لتقديمي البرامج الحوارية السياسية  باإلضافةفانا قارئة نشرات 

 ..اصوات 6المتالكي  باإلضافةوالثقافية والمنوعة وغيرھا 

قمت به من  وھذا ما من خالل الدوبالج .. أوظفھا نأستطيع أ

حيث  .."الناي السحري لھاملت"وبرالية : خالل المسرحية األ

شخصيات على الھواء بخمسة أصوات في العرض  5قمت بأداء 



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

82 
 

السلطانية العمانية بصحبة  األوبرافي دار  أقيمالمسرحي الذي 

 ..اإليطاليالوفد 

ھل أنِت اليوم  ن المسرحية..في المعھد العالي للفنو درستِ 

 قريبة من المسرح؟ ھل تساھمين بفعالية في المشھد المسرحي؟

من  اوفعلي احقيقي انملك اھتمام ال لست قريبة من المسرح، ال

والشركات والقطاع  في مواسم محدودة.. إالقبل الجھات المختصة 

تساھم بدعم المسرح لعدم ثقتھا في استجابة الجمھور  الخاص ال

والتوسع واالنتشار محدود بسبب عدم وجود آلية ثابتة تجدول  ..له

 وأسبابغلبھا جھود شخصية أ سياسة تطور المسرح العماني..

 ..أينعلم توجھاتھا من أال  أخرى

وسمية تخرج «ماذا عن دور البطولة في الفيلم التلفزيوني 

؟ لماذا كان تركك النجوميةالم تشعري بالندم لترك  ؟»من البحر

 مثيل؟للت

 ..حتراف التمثيلأن ألم تكن رغبتي منذ البداية  ألنھا أسبابي 

التي كانت  أختيتم اختياري بالصدفة عن طريق  ..كلھا صدف

يتم اختياري  أنمن قالئل المغنيات في عمان، وشاءت الصدفة 
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هللا حيدر واألم الفنانة سعاد  من قبل المخرج عبد أدائيبعد رؤية 

  .أترددمني مشاركتھا أي عمل فلن ولو طلبت  ،هللا العبد

ي كانت الرفيق الروحي بالنسبة ذكر أن أمأن أحب أكما 

كانت ھي من يختارھا ويقترح تعديل كذا وكذا  أدواريحتى  ..لي

 األعمال، كانت ترافقني في كل وأسلوبيحتى يتماشى الدور معي 

بالسرطان  أمي أصيبمراحل الدراسة،  أثناءتسلى مثل ألأوكنت 

  .ذلك اليوم توقفت رحمھا هللاومنذ 

لم تكن ھذه ھي  والشھرة.. األضواءكما قلت لم يرقني عالم 

 تقول نفس حريم أول.. فأنا مثل ما الحياة والواقع الذي تمنيتھا..

  .األولفي المقام  وبأبنيتي باألسرةحب البيت وارتباطي أ

يتحدث عني  أوالكاميرا  أضواء تالحقني أنلم يكن طموحي 

قني ھذه وتر ال الالال.. ،يطلب مني التصوير أوإعجاب البشر ب

 األطفالحب اللعب مع أشخصية خجولة بطبعي و أنا، األمور

  .بدون عيون تراقبني .مكان. أيبحرية في  أبنائيومشاكسة 

افتح حساب في شبكات التواصل  أنبحكم عملي اضطررت 

 أن األھميةمديرة دائرة التخطيط وتطوير الدراما فمن  ألني
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 ..قدار  انتقالي إلى دائرة الدراماوآراء الناس،  شاءت األ أتشارك

 ..يعني المجال الفني وراي وراي

 أنھالكن يبدو  ،كانت ھناك تجارب عمانية سينمائية

 من وجھة نظرك؟ األسبابما  ،تقھقرت وتراجعت

لدينا  فقط جھود ذاتية.. يوجد مناخ سينمائي مكتمل ھنا.. ال

ين للمساھمة في نشر السياحة في عمان مھرجان واحد كل سنت

السينمائي  اإلبداععبقرية  كثر من كونه تطور للمشھد السينمائي..أ

 قصيرة.. أفالممجرد  ..محورية ألسباب ..اإلنتاجالبصري فقيرة 

من عالم  اإليراداتالعالم يصنع  أنرغم  ..تملك الجودة الحقيقية ال

 .جانباالھتمام شحيح في ھذا ال أنالسينما نجد 

موقع الدراما  وأين ؟كيف تنظرين لواقع الدراما الخليجية

  العمانية؟

وصلت إليه  بالنسبة للدراما الخليجية بشكل عام يسعدني ما

، بل بالعكس إنتاجيتھارغم بعض الھفوات التي لم تؤثر على 

  .واألفضل األجودساعدت قطاع الدراما في انتقاء 
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 اإلجابةني المتناعي عن بالنسبة للدراما العمانية فاعذر أما

ولكن  ألسباب مھنية وحتى ال أقع في محاذير أحاسب عليھا..

 .ستطيع القول بأننا نحاول تجاوز مرحلة المخاضأ

http://www.raialyoum.com/?p=286943  
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 بشرى خالد
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شرى خالد: غنائي مع الست ميادة الفنانة المغربية ب

 الحناوي ثبت موھبتي
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الليل بالطرب  في باريس يحلو :»القدس العربي« –باريس 

األصيل. لبيت الدعوة لحضور سھرة غنائية باريسية لطيفة كانت 

المغنية ھي الفنانة المغربية بشرى خالد بصوتھا الرقيق، حلقنا في 

ناعمة مع الطرب المغربي وأغان عالم حالم تجولت بنا في حدائق 

بكل  ،انتھزنا الفرصة لمحاورة بشرى ،خفيفة باللھجة المصرية

فتحت لنا ملفات متعددة من  ،تواضع وترحيب كان تفاعلھا جيدا

حول قضايا إبداعية،  اآلراءمسيرتھا الفنية وطرحت العديد من 

ني تحدثت لنا عن نفسھا وتجربتھا في التمثيل السينمائي والتلفزيو

 .وتطلعاتھا

 كممثلة؟ كمن بداياتك األولى، ثم مشاركات دعينا نبدأ

مارست المسرح المدرسي وكنت دائما القائدة في جميع 

التمثيل،  مالوطنية، سواء في الغناء أ واألعيادالحفالت المدرسية 

لكن عشقي للطرب كان أقوى من عشقي للتمثيل، لھذا ركزت 

مثيل إلى أن اقترحت علي على الغناء أكثر وأجلت مشروع الت

جانب  إلى» الشفا«المخرجة ھاجر الجندي دورا في مسلسل ديني 

كوكبة من ألمع الفنانين المشارقة والمغاربة كليلى طاھر وأشرف 
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عبد الغفور والحاج محمد حسن الجندي وأمينة رشيد وفاطمة 

 .بنمزيان الخ

 ماذا عن مشاركاتك في المھرجانات؟

ين وخاصة على مسرح النھضة شاركت في مھرجان مواز

إلى جانب الفنان المصري الكبير محمد منير، كان أكبر حدث فني 

بالنسبة لي. كنت سعيدة جدا بنجاح حفلتي وحضور ذلك الكم 

 إلنجازالھائل من الجمھور. وقد طلب مني الكينغ السفر لمصر 

مجموعة من األعمال باللھجة المصرية. قال لي (صوتك روعة 

 )% 100 وطربي

 ،تمتلك بشرى صوتا مميزا، خصوصا مع األغاني الدينية

 أسألھا ھذا النوع الغنائي؟

بالنسبة لألغنية الدينية فلتعلم أجدھا في دمي ألني تربيت في 

كما بدأت باألغنية الملتزمة في بدايتي كأغاني  ،أسرة محافظة

في  األولىمارسيل خليفة وأميمة الخليل، وحصلت على الجائزة 

عليك صالة « أسمھانبأغنية  2009ألغنية الدينية سنة مھرجان ا

التي نظمتھا النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة.. إن » هللا وسالمه
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شاء هللا سوف يكون ھناك عمل ديني مميز في شھر رمضان 

  .المقبل

واألغنية الدينية لديھا جمھورھا أكيد ألنھا تغذي الروح 

 .كثروالوجدان وتقربنا من الروحانيات أ

سألناھا عن  ،يزخر المغرب العربي بتراث غنائي عريق

 ؟نظرتھا للتراث وكيف تستفيد منه وتفيده

الحمد  المغرب العربي وخاصة بالدنا المغرب يتوفر على 

ومنه نتعلم ونكتسب مھارات  ،تراث كبير وغني أكيد لن يموت

 ويجب ،أكثر في فن التلحين والكلمات وكذلك األداء ألنه األصل

بتوزيع جديد  بإعادتهن الشباب، وذلك وأن نحافظ عليه نحن الفنان

يليق به ولكي يبقى حيا على مدى الدھر، وبرأيي من ال أصل له 

قطعة من التراث  بإعادةأكيد ال مستقبل له. بالنسبة لي فقد قمت 

كما قمت بتجديد  ،»عاشق مجنون«الغرناطي بتوزيع جديد وھي 

مع األستاذ جمال القواس » لةالحج«قطعة دحمان الحراشي 

لبومي الجديد أورضى االدريسي، وھي في األسواق حاليا ضمن 

أغنية ما بين شكوري وطرب ومغربي وراي  15الذي يتضمن 
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 .وخليجي

فما ھي مشاركاتك ونظرتك  ،تتحدثين عن عشقك للسينما

 للمشھد السينمائي المغربي؟

ربة كانت وأول تج ،بالنسبة للسينما فھي عشق من نوع آخر

جانب  إلىللمخرج محمد اليونسي » الوشاح األحمر«في فيلم 

الراحل محمد البسطاوي وكريم السعيدي ويسرا طارق والشوبي 

وھو فيلم سينمائي يعالج موضوعا مھما وھو  ،وفريد الركراكي

حرب الرمال وعمق العالقات اإلنسانية بين الجزائر والمغرب. 

مائي للمخرج عبد الكريم بعد ذلك دور رئيسي في فيلم سين

 االغتصاب، الذي يعالج مشكل »مخالب الماضي«الدرقاوي 

  .والعنف ضد النساء

أجد أن المناخ جد خصب إلنتاج أعمال سينمائية خصوصا 

مع توفر الدعم من المركز السينمائي ووجود مخرجين مبدعين 

رواد وشباب درسوا في الخارج وحصلوا على دبلومات عالية في 

 .جال وتعرفوا على تقنيات جديدةھذا الم
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ماذا عن بعض الظواھر السلبية داخل الوسط الفني 

 كالتحرش الجنسي بالممثالت؟

لكن ال يمكن حصرھا فقط في  ،ھي ظاھرة سيئة مقلقة

فالتحرش موجود في كل مكان. الوسط الفني فيه  ،الوسط الفني

 ،. صحيح ال يخلو من مشاكل ومضايقاتواإليجابياتالسلبيات 

لكن الفنانة التي تحترم نفسھا أكيد سوف يحترمھا الجميع، كما 

 ".احترم تحترم"يقول المثل 

وماذا عن المحسوبية والزبونية في بعض القنوات 

 والمھرجانات؟

بعض المعوقات تقف ضدي وضد العديد من المبدعين 

والمبدعات مثل المحسوبية والزبونية في بعض القنوات 

يجب علينا  ،لدعم الفنان اإلنتاجشركات  والمھرجانات وعدم توفر

أن ننتج من مالنا الخاص لكي نبقى متواجدين في الساحة من أجل 

 .الجمھور الذي يشجعنا ويطالبنا بالجديد دائما
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 ماذا عن جديدك؟

» األحمرالوشاح «كما سبق وذكرت ھو الفيلم السينمائي 

ذي الذي سيشارك في المسابقة في مھرجان طنجة الدولي، وال

مخالب «فبراير/شباط، ثم الفيلم السينمائي  21سيتم عرضه يوم 

، ثم األلبوم الجديد الذي نزل األسواق مؤخرا بعنوان »الماضي

سينغل جديد في عيد الحب مع  إلطالقستعد أ، كما »الحجلة«

فيديو كليب جديد إن شاء هللا سيكون مفاجأة للجمھور، كما سيتم 

  .مھرجان الغردقةتكريمي في شھر مارس/آذار في 

بشرى خالد ترى ضرورة أن يكون الفنان متعدد المواھب 

والقدرات وھي ال تنسى أثر تشجيع الفنانة القديرة ميادة الحناوي 

برأيي الفنان الحقيقي يجب أن يكون شامال يعني «لھا فتختم قائلة: 

غناء وتمثيال ورقصا، ألن كل ھاته العناصر ھي سلسلة مرتبطة 

ليس له وطن أو تخصصات. لقائي مع الست ميادة  الفن ،ببعضھا

بصوتي في حفل تكريمھا كان فأل  وإشادتھاالحناوي وغنائي معھا 

 ."بث أقدامي في الساحة بقوةأثخير دعم مسيرتي الفنية وجعلني 

http://www.alquds.co.uk/?p=295315 
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  تطالب بقانون يحمي الفنانات المغربيات من لبنى أبيضار..

 الجنسي االستغالل

 

 

للممثلة لبنى أبيضار نسمع » فيسبوك«على صفحة 

  .صرخات تقول المجتمع المغربي يعيش ظاھرة التحرش الجنسي

فما  ،ذا كانت الفنانات استطعن إيصال صوتھن للصحافةإ

لبيوت؟ الحصول وإشباع الغرائز مصير العامالت في المعامل وا

نشرت العديد من  ،واإلشاعات األقاويلبطريقة الغاب، كثرت 

الصحف ملفات وحوارات مع فنانات، موسم نشر الغسيل الوسخ 
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في الوسط الفني المغربي، تقارير وشائعات تشتعل كل ساعة 

تلھث  ،بسرعة فائقة» المجاميع الفيسبوكية«تزخرف صفحات 

ونشر فضائح  الكتشافوالمجالت تتسابق  الكثير من الصحف

جديدة، عبر أثير الراديو عدد من المحطات اإلذاعية تدخل السباق 

الكثير يبحث للفوز بتصريح للممثلة لبنى أبيضار الثي ثارت 

قضيتھا حسب تصريحاتھا ممثل مشھور ويمتھن اإلخراج 

الطرف اآلخر كوننا لم نتمكن من  اسمواإلنتاج (نحن لم نذكر 

لكنه بإمكانه الرد دون تجريح على أي نقطة في ھذا  ،به تصالاال

اللقاء) تحرش بھا فمانعت ورفضت أن تمنحه جسدھا ليتلذذ به 

انتھى عصر الجواري ليس بالمال أو أن يعدني "تقول في ثقة: 

لن أضاجع  ،معه على السرير أتمددأحدھم بدور البطولة في فيلم 

  ".لو مت جوعا مخرجا أو منتجا من أجل العمل حتى

  :القانون ال ينصف المرأة كثيرا في ھذه القضية

كان لنا معھا حوار خاص تفجر فيه العديد من القضايا دون 

طبعا الوسط الفني حاله حال أي «تتحدث عن قصتھا قائلة:  ،حرج

  .مجال آخر يوجد فيه خباياه
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قصتي حكيتھا وباتت معروفة، اليوم يجب الحديث عن كل 

ي يتعرضن للتحرش والعنف النفسي مقابل العمل، النساء اللوات

ھذه جريمة تمارس كل يوم في كل المجاالت، لألسف القانون ال 

ينصف المرأة كثيرا في ھذه القضية ألنه يعتمد على الدليل 

والشھود. وغالبا التحرش يكون بين الطرفين وثالثھما الشيطان 

نازل عن ھھھھھه المھم قضيتي، فالقضاء سيقول كلمته ولن أت

 .حقي حتى آخر رمق

فنانات سحاقيات يطلبن من زميالتھن المبتدئات  سألناھا

ممارسة الجنس معھن مقابل المساعدة، ھل توجد مثل ھذه 

 أال توجد فنانات يتحرشن بزمالئھن؟ الظواھر؟

ردت قائلة ولكن لماذا الدھشة؟ (تضحك ثم تواصل) نعم في 

لجنسي، ظاھرة السحاق مجتمعنا يوجد السحاق واللواط والكبت ا

موجودة في وسط الممثالت كأي وسط ومجال عمل، ما يجب 

رفضه اإلكراه في أي عالقة جنسية بغض النظر عن نوعھا، 

ومجتمعنا المغربي كأي مجتمع إنساني، أما بالنسبة لتحرش المرأة 

واذا ترطبت برجل فلن  ،بالرجل، فالمرأة ال تتحرش بل تترطب
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ال تجد رجال يسرع ك.. ھذا نادر جدا أال من رحم ربيقول ال إ

الھثا عندما تغريه فتاة أو سيدة، يتساقط الكثير من الرجال 

لما يحدث على مواقع  انظركالذباب لمجرد إشارة رمش عين، 

يتصفحھا رجال » البورنو«وأغلب مواقع  االجتماعيالتواصل 

 .لديھم كبت أو شبق جنسي

ص مشھورا اذا كان الشخ ،طرحنا نقطة وقضية ثانية

ويمتلك اإلمكانيات يمكنه ممارسة ما يحب عبر الزواج العرفي أو 

طرق أخرى ال تعرضه للخطر، لماذا يجازف بالتحرش بزميلة له 

 قد تفضحه؟

ابتسمت رفعت رأسھا لترد فقالت: في مجتمعنا المغربي ال 

نعترف بزواج المتعة والعرفي والمسيار. بعض الرجال المغاربة 

ين يحبون عيش دور السلطان وال يفھمون معنى والعرب الميسور

التحرش أصال وال يخافون الفضيحة من امرأة ألن خوفھا من 

  .جبروتھم وتلطيخ سمعتھا يجعلھا تسكت وھذا سالحھم األكبر

يت من تحرش بي وقلتھا بصراحة تحدَّ  ،عكسي أنا تماما

 اجنسي اكوني ضحية ولست مجرمة، نعم كانت مراودة وتحرش
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ليس تلميحات، كما صرحت بذلك عالنية لعدد من ، واصريح

أني  وأقولالصحف المغربية، وھو ھددني طالبا أن أسحب كالمي 

ثم ذھب يتحدث ويقول إني مثلت كعاھرة! أي عقلية  ،سكرانةكنت 

 .ھذا الرجل! التمثيل وأن أقوم بدور عاھرة ال يعني أني عاھرة

صريحة  إن قضية التحرش الجنسي التي كنتِ  :ثم سألناھا

ويتم نشر غسيل وسخ عبر  ،في الحديث عنھا أذكت النار

أال ترين أن لھذا تأثيرا سلبيا على سمعتِك أوال ثم  ،الصحافة

 سمعة الوسط الفني؟

بكل ثقة كان ردھا: أنا فقط صرخت بأعلى صوتي أمام 

والفساد األخالقي الموضوع وسوف أوصل  واالستبدادالظلم 

ى يكون ھناك قانون يحمي الفنانات ولن أرتاح حت ،صوتي للعالم

 ،المادي والمعنوي والجنسي واالستغاللالمغربيات من التحرش 

سأظل أصرخ حتى لو أخذوا مني عمري كله.. ھناك جمعيات 

 ،ومنظمات حقوقية كثيرة تھتم بالموضوع، لم يؤثر في حياتي

. الحمد  عائلتي تدعمني وأصدقائي وإرادةبالعكس زادني قوة 

 .لتي الثانية ولدي دعم كبير منھمھم عائ
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أنا مع التعري لضرورة درامية كون الجسد من أدوات 

 الممثل المھمة جدا

ثم تحدثت عن فيلم قصير قد يحوي مشاھد جنسية يتناول 

موضوع ظاھرة السحاق لم تنفي عدم وجود مشاھد صريحة 

 .ساخنة

فيه  اتحدت« « أناماشي «الفيلم بعنوان "تحدثت بحماس: 

ئة من الشريحة المثلية وعن النفاق االجتماعي. يمكنك عن ف

توصيل فكرة معينة دون اللجوء إلى الكالم الساقط أو التعري إال 

ال، الجسد من أدوات الممثل  لمَ  ااذا كان في صالح العمل ومبرر

المھمة جدا، فكيف يأتي من يطالبني أن ألغيه. أنا مع التعري 

 ".الشھوة المثيرة لھدف فكري أو درامي وليس من أجل

األخطر من السحاق واللواط والعادة السرية ھو النفاق 

  االجتماعي والكبت الفكري

ناول قضايا شائكة قائلة: السحاق واللواط والعادة تثم تكمل لت

السرية ظواھر وميوالت جنسية ال أشجعھا أو أدعمھا بأي شكل. 

ن ھذه نا أرى أن األخطر مأالبعض يراھا مرضا نفسيا خطيرا، و
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الظواھر الجنسية النفاق االجتماعي والكبت الفكري، أن اشترك 

في عمل يتحدث عن ھذه الظواھر ال يقدح بسمعتي وال سمعة أي 

فنان، للفن رؤية خاصة للواقع عليھا التعمق بقوة بعين خاصة 

وقد يحمل معالجات أو يلفت النظر للظواھر ويثير  ،فلسفية

  .االنتباه

لم  :ثت عن نفسھا ومسيرتھا الفنية بالقولفي نھاية اللقاء تحد

أقبل دورا رفضه أحد، كل األدوار التي لعبتھا كانت لي واخترتھا 

لك أني  التأكيدفلم نبيل عيوش. أود  إلىعن اقتناع وأظن أنك تلمح 

  .فخورة بما قمت به، فالفيلم لم يعرض وال نحكم حتى ظھور الفيلم

حتاج يلمغرب الذي ثم أكدت أنھا لن تھاجر وتترك وطنھا ا

  .ومبدعيه أبنائهلكل 

وختمت حديثھا بالتطرق إلى عوائق تطور السينما المغربية 

مرددة أن السبب حسب رأيھا: الكثير من العوائق أھمھا التطفل 

واللوبيات. ھناك طاقات شابة وإبداع حقيقي مھمش ومظلوم مھمل 

وات في ومحارب. وقلة من الفنانات ينعمن بالدعم والرعاية والدع

المھرجانات وعقود العمل المربحة واألجور السخية جدا 
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 .في برامج التلفزة . ھذا ظلم وهللا واالستضافاتوالتكريمات 

 

http://www.alquds.co.uk/?p=293629  
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ال البعض ينظر إلى الممثلة المغربية فاطمة بوجو: اليز

 نظرته إلى بائعة الھوى

 

 

  حاورھا من باريس: حميد عقبي

فنانة ونجمة سينمائية ومسرحية وتلفزيونية، متنوعة في 

نشاطھا الفني وتولي اھتماما خاصا بالنشاط الجمعي، تركض في 

تصرخ في المحافل مطالبة بحقوق الفنان  ،اتجاھات عديدة

حقوقه وكرامته، تشعر بالغبن للممارسات  المغربي وبقانون يحمي

غير الالئقة تجاه الفنان المغربي، الذي أصبح سلعة رخيصة 
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تتقاذفھا شركات اإلنتاج وجھات رسمية ال تھتم بالنوعية والجودة، 

  .تتقاعس في إيجاد وسائل تشجع تطوير اإلبداع

مع فاطمة بوجو نستكشف قضايا خطيرة، بقوة وشجاعة 

المستور والمسكوت عنه.. إليكم ضيفتنا  تتحدث لنا لتكشف

 :الكريمة

نود فھم وضع العاملين في السينما والتلفزيون المغربية.. 

أم أن ھناك  ؟ھل توجد قوانين في المغرب تحفظ حقوق الفنان

 قصورا في ھذا المجال؟

ما نعرفه ھو أن قانون الفنان المغربي سبق تقديمه إلى 

رلمان، ولكن لم يتم تفعيله إلى الحكومة، ثم صادق عليه مجلس الب

اآلن.. األمل الوحيد ھو تدخل الملك محمد السادس، الذي وجھت 

غلب المسؤولين أله رسالة في الموضوع كما قيل لي. نفتقد في 

روح خدمة الصالح العام أوال قبل خدمة مصالح أحزابھم.. والقيام 

خال بالمبادرة إلصالح شؤون المواطنين.. فھل سينتظر ھؤالء تد

 .من الملك لتفعيل قانون الفنان؟ حقا إنه أمر غريب
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 ھل توجد جمعيات نشيطة فنيا ولھا دور ملموس وفعال؟ 

في السنتين األخيرتين كثفت من حضوري في المھرجانات، 

ألنني اكتشفت من خاللھا وجود شباب متميز يطمح إلى دعم الفن 

… الرباطالسينمائي وإيصاله إلى ساكنة المناطق خارج دائرة 

شباب منھم من يتلقى دعما محليا ومركزيا ومنھم من لم يحصل 

عليه.. حقيقة لمست النجاح الفعال الذي تحققه ھذه الجمعيات من 

خالل خلق تواصل سنوي بين عشاق السينما وممارسيھا محليا، 

وبين الفرجة السينمائية والفنانين.. إلى جانب تفوقھم في تنظيم 

كبار، وورشات تكوينية ومسابقات  ماستر كالس مع مخرجين

يستفيد منھا شباب يرغب في ممارسة عشقه للسينما. وأنا افتخر 

بھذا الشباب الذي رفض أن يلعب دور الضحية في غياب سياسة 

ثقافية فنية واضحة المعالم في البالد، واختار أن يكون فاعال في 

 . الشأن الثقافي والفني كمواطن صالح

 ن مراكش ـ ھل ھذه المھرجانات لھابذخ مبالغ في مھرجا

وھل تشعرون بأن ھذه  ؟ثمار جيدة على السينما المغربية

قيل إن استضافة عادل إمام  ؟المھرجانات تھتم بالفنان المغربي
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فنانا مغربيا، أي ليس ھناك انحياز  30تساوي استضافة 

 !للغريب

ستغرب أن يركز اإلعالم المغربي في مھرجان مراكش أ

التعليق على مصاريف المھرجان وعن لباس  الدولي على

الممثلين، بدل التركيز على البرنامج المھم والغني لألفالم العالمية 

التي ينجح في تقديمھا إلى جمھور متعطش لالستفادة من تجارب 

عالمية متنوعة في مجال السينما ال تسمح ظروفه بالسفر لرؤيتھا، 

ا المغرب خالل ويتناسى الدعاية العالمية التي يحظى بھ

وفنيا، من خالل  واقتصادياالمھرجان، حيث يستفاد منھا سياحيا 

توافد بعض ضيوف المھرجان الذين يعودون إلى التصوير 

  ..بالمغرب، أو لقضاء عطلة وحتى اإلقامة

فأھداف المھرجان ھي جلب النجوم العالميين وتعريفھم 

مكانية الشغل بمخزون المناظر الطبيعية البكر بالمغرب، ما يوفر إ

للعاملين في القطاع.. ثم أن ھناك مالحظة نغفل عنھا ھي، أن 

الممثل األجنبي يقابل بعناية خاصة، ألنه يرسل شروطه أوال قبل 

الموافقة على الحضور.. فالسؤال الذي يطرح نفسه ھنا ھو، ھل 
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 ؟الفنان المغربي يتقدم بالشروط نفسھا قبل قبول الدعوة

ارك بدور ثانوي في فيلم يعكس الممثل المغربي قد يش

صورة سيئة عن المغرب كبلد متخلف وبدوي وغير حضاري، 

مع مخرجين مغاربة أو أجانب.. فھل المسؤولية تقع على الممثل 

 وكيف يمكن معالجة ھذه المشكلة؟

في غياب موقف حاسم من المركز السينمائي، فإن توسيع 

صعب  ألجنبيةا األعمالمساحة اشتغال الممثلين المغاربة في 

سيبقى  األعمالومرتبك؛ حضور الممثلين المغاربة في ھذه 

حضورا باھتا ولن يرقى إلى التعريف بھم عالميا، المسؤولية أوال 

تقع على المركز السينمائي المغربي، وعلى لجنة قراءة السيناريو 

قبل منح الدعم للمغربي، وقبل منح رخصة التصوير لألجنبي.. 

الم بعد التصوير. أما الممثل فبحكم ظروفه ولجنة مشاھدة األف

المادية الصعبة وقلة فرص الشغل فانه يمكننا القول إن الممثل لم 

يصل إلى مستوى الممثل صاحب المواقف الثابتة الذي له 

الشجاعة لالنسحاب من العمل إذا ما كان يسيء للبلد ولساكنته.. 

ھذه المشاھد ألن  وفي األفالم األجنبية قد ال يكون لديه علم بوجود
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 .مشاركته بدور صغير ال يسمح له بمعرفة تفاصيل الفيلم كاملة

الواقع السينمائي مازال متعثرا قليال.. ما التحديات الكبرى 

وكيف يمكن تجاوزھا؟ ھل األزمة  ؟التي تواجه السينما المغربية

 أم اإلنتاج؟ اإلخراجفي السيناريو أم في 

طبيعي ألن السينما في مرحلة  ال أراھا متعثرة، ھو واقع أنا

إثبات وجودھا أمام المتفرج المغربي، ھي مرحلة التجريب 

والبحث عن الذات والھوية المغربية في السينما، مرحلة يغلب فيھا 

.. بھدف ةطابع االرتجال والنقل عن التجارب السينمائية العالمي

 إرساء دعائم سينمائية مغربية ثابتة تؤسس لإلبداع السينمائي

مستقبال.. إنھا المرحلة التي تفرز جيال جديدا من الشباب إلى 

جانب الموجودين من الرواد.. وبعدھم ستأتي مرحلة التأسيس 

الحقيقية.. أنا أصفق للجميع بكل حرارة ألنھم نجحوا في إعادة 

تصالح الجمھور مع قاعات السينما.. ما تفتقر إليه السينما ھو 

موجودون، فقط على المسؤولين كتاب سيناريو حقيقيون.. وھم 

الرفع من قيمة الحافز المادي لجلب الكتاب واألدباء المغاربة 

الحقيقيين، فرسان الكلمة واإلبداع، ليمنحوا المخرجين 
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وبصورھا … سيناريوھات قوية بعمق مواضيعھا وشخصياتھا

البالغية الجميلة التي ستقدم للمخرج وعلى طبق من ذھب مفتاح 

لم اإلبداع والجمال، من خالل الصورة التي االنطالق في عا

ستخاطب خيالنا ووجداننا، بدل التركيز على عقولنا من خالل 

حوارات عقيمة وقصة فارغة.. واإلبداع ليس رھينا دائما بالمادة، 

بل بالتكوين المعرفي والعلمي للمخرج وبانفتاحه على محيطه.. 

صة للحياة ألن المخرج الذي يفتقر إلى تصوره وفلسفته الخا

إنجاز قصة مصورة  د والدين والقيم سيبقى ھمه دائماوالوجو

 .إلى العالمية ابدأترضي فئة قليلة من الجمھور ولن يصل 

تحبين العمل في التلفزيون الذي ھو الطريق إلى قلوب 

 البسطاء.. نود التعرف على ھذه التجربة؟

أم  ال يمكننا الحديث عن حرية االختيار في العمل بالتلفزة،

بالسينما في غياب البنية التحتية والقوانين المنظمة للمجال الفني، 

ونظرا لتخلي القطاع الخاص عن خوض مجال اإلنتاج الدرامي.. 

فإن فرص الشغل نادرة مما يضعنا أمام وضع القبول بما يقدم 

إليك.. صحيح أن التلفزة تمنحك الشھرة التي توسع جمھورك في 
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تمنحك دعما معنويا من جمھور المسرح والسينما وأيضا 

يحتضنك ويعاملك بكرم ال مثيل له.. فإن العمل في التلفزيون ھو 

مغامرة مجھولة المصير، كرة ذھبية يتقاذفھا المنتج بالشركات 

، إنھا بقرة حلوب وما اصة وبعض المسؤولين في التلفزيونالخ

اليد التي تستنزف كل طاقتھا لتخرج ھذا الحليب في  إالالممثل 

ظروف مھنية بائسة تنعدم فيھا أدنى الشروط اإلنسانية.. وفي 

النھاية ال يسمح لھا بإرواء عطشھا من ھذا الحليب.. إنه عمل 

  .أمارس فيه عشقي للتمثيل

نقبل سيناريو ضعيفا.. ونجتھد في العمل على شخصيات 

فارغة من الداخل.. ونشارك في أعمال ال ترقى إلى طموحنا.. 

ذي الروح البطولية  األصيلشخصية المغربي أعمال تغيب فيھا 

المنفتح على كل الثقافات.. ونشتاق فيھا لشخصيات عظيمة من 

صفحات تاريخنا.. إنھا تجربة عندما أردت أن أختار فيھا نوعية 

أدواري وجدت نفسي خارج الساحة الفنية لسنوات.. إنھا تجربة 

 .أو تختفي عن األنظار إليكأن تقبل ما يقدم 
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سالت المدبلجة التركية بالمغربية عليھا إقبال كبير.. المسل

بينما نجد اللھجة متوسطة في المسلسالت المغربية والمتفرج 

 العربي يغرق في تعقيدات اللھجة؟

تجربة المسلسالت المدبلجة نتيجة عدم ثقة المسؤولين في 

اإلنتاج المغربي، وفي افتقادھم إلى حس الغيرة على الھوية 

أيضا في اختيار الطريق السھل لكسب مداخيل المغربية.. و

وھي أعمال …. التي توفرھا نسبة المشاھدة العالية لھا اإلشھار

 أمانجح صانعوھا في إبھار المتفرج من خالل عنصر التشويق.. 

تسويق الدراما  أمامعن اللھجة المغربية فإنھا أبدا لن تكون عائقا 

ة الخليجيين المغربية، ألنه كما تعود جمھورنا على لھج

يمكنه ذلك مع الدراما  أيضاوالسوريين و.. فان المتفرج العربي 

 ..المغربية

مع ذلك األعمال  ..ك المغرب كوادر فنية وبيئة جميلةيمتل

أال  ؟األبدالتلفزيونية تنشط في رمضان فقط، فھل يظل الحال إلى 

 توجد رؤية لتطوير الدراما المغربية؟

تتوفر اإلرادة القوية لخلق  عندما نه سؤال بدون جواب..إ
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إنتاج درامي متواصل طيلة السنة، فإنه ال شيء سيقف في وجه 

  ..ذلك، خاصة أن جمھورنا متعطش لرؤيتھا ويشجعھا دائما

لن أقول إن المسؤولية تقع فقط على ذوي القرار، بل على 

المواطن التشبث بجذوره وثقافته مع االنفتاح على ثقافة اآلخر 

ى الجميع امتالك الروح الوطنية، يجب السعي واحترامھا. عل

 .لتغيير واقع الدراما الغائب طيلة السنة والحاضر في رمضان فقط

فھل حققت ما تمنيته كممثلة؟  ،فاطمة باجو متنوعة اإلنتاج

 راضية لما وصلت إليه؟ أنتوھل  ؟ما الذي دفعك إلى ھذا المجال

ة بالقنيطرتوجھت إلى التمثيل بعد تجربة المسرح المدرسي 

ني وقتھا، وفي الوقت نفسه حبا في العمل الجماعي التي بھر

التمثيل كان لمساعدتي في رحلة البحث عن ذاتية ومعرفة 

، للخروج من حالة ھذيان شخصي مع أكونشخصيتي ومن 

الرغبة في خلق فرجة ممتعة وراقية لي وللمتفرج، نعم نجحت في 

ذاتي ونجحت في الوصول إلى بر األمان في رحلة البحث عن 

التصالح مع نفسي، وفشلت في تحقيق طموحي في لعب 

ألن … شخصيات بطولية تبصم مساري الفني وتؤثر في المشاھد
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فرجتنا الدرامية تدغدغ المتفرج وتمنحه متعة آنية مؤقتة تزول مع 

حتى اآلن عطشي من التمثيل  روِ جھاز التلفزة.. ولم َ  إطفاء

وإن قالت سيرتي الذاتية غير زلت في خطواتي األولى حتى وما

 .ذلك

وھل نظرة المجتمع  ؟ھل تنصحين الشابات بمھنة التمثيل

 للممثلة تغيرت؟

وليس  ،أنا أومن بأن الحياة تجربة مستقلة خاصة بكل فرد

من حقي تسميم أفكار اآلخر.. أقول مرحبا بھن وبالجميع وليكن 

حكمھن الخاص من خالل تجربتھن الذاتية.. أما عن نظرة 

لم تتغير ولم نتخلص بعد من  أقولالمجتمع للممثلة بصراحة 

النظرة السلبية للممثلة، حتى إن كانت ساحتنا الفنية زاخرة 

في حياتھن مع  وأيضابممثالت ناجحات في الميدان الفني، 

مجتمعنا ينظر إلى الممثلة  أفرادزال العديد من ، فماأزواجھن

كان أول رجل تقرب  نه في التسعينياتأنظرته للعاھرة، أذكر 

متحررة جدا في عالقتي بالرجال.. والشيء  إننيمني كان لظنه 

مع أنني متزوجة أتعرض  أيضانفسه مع الرجل الثاني، واآلن 
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 .لھذه المواقف

http://www.alquds.co.uk/?p=279637  
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  طاھر علوان
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طاھر علوان: لمواقع اإلنترنت دور حاسم في الثقافة 

 السينمائية

 

 

 

تظھر بعض  آلخرحاوره من باريس حميد عقبي: من حين 

ولكن  ،المدونات والمواقع التي تھتم بالنقد والمنجز السينمائي

 األحيانتنھار ولعل السبب في بعض  أوتتراجع وتضعف  أحيانا

العاملين والمشرفين على ھذه  قلة خبرة أوغياب الدعم المادي 

صبح أوھناك مواقع  ،معينة وأھدافالمواقع وعدم وجود خطط 

لھا حضور متميز ومن ضمنھا موقع ورشة السينما التي يشرف 
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عليھا الناقد السينمائي الدكتور طاھر علوان المقيم في بروكسل 

وانضم لھذا الموقع عدد من الكتاب والنقاد من مختلف  ،حاليا

لتحقيق  اآلمالالعربية والمھجر لتكتمل اللوحة وتزاد  األقطار

جھد اكاديمي  أليكون السينما العربية بحاجة  ،كبرأنجاحات 

 أوتقديم دعاية  أوونقدي صادق بعيدا عن المصالح الذاتية 

نستضيف الدكتور علوان في ھذا الحوار  أنويسعدنا  ،التشھير

تعريفية عن ھذا لكي يعطينا لمحة  اإلبداعيوعبر ھذا المنبر 

حول واقع النقد  أخرىوالطموحات وقضايا  واألھدافالموقع 

 .السينمائي العربي

 واألھدافنبذة مختصرة عن موقع ورشة السينما: النشأة 

  والمؤسسون

ورشة سينما ھي مجلة سينمائية عربية مستقلة على 

الناقد السينمائي د.  أسسھابدأت بشكل مدونة سينمائية  اإلنترنت

حققت  أنوبعد  2009علوان في الرابع من حزيران يونيوطاھر 

نطور  أننجاحا متميزا وخالل شھر واحد من تأسيسھا قررنا 

وذلك  ،كثر سعة وتنوعاأموقع سينمائي مستقل و إلىفكرة المدونة 
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موقع نوعي  إلىلكثرة المقترحات وكثرة المشاركين والحاجة 

موقع  إلىالمدونة مختلف ومتنوع وذي ھوية مميزة، ولھذا طورنا 

  .2009في الرابع من تموز يوليو

ومنذ البداية انتظمت نخبة من السينمائيين ونقاد السينما من 

طار ھيئة تحرير إعدد من البلدان العربية وبالد المھجر في 

لورشة سينما وأول من انضم إلى ھيئة التحرير ھي الزميلة رانيا 

ازق وسھام بورسوتي ينا كل من: رامي عبد الرإلثم انضم  ،يوسف

وليث الربيعي وحسن بالسم وغيرھم. ثم انضم بعد ذلك الزمالء 

حمد ثامر جھاد وحميد عقبي أھادي ياسين وعصام الياسري و

  ..بو شادي وغيرھمأونادية 

  :ما يلياألھداف التي وضعناھا للورشة في ويمكن تلخيص

تطوير  إلىورشة سينمائية مستقلة تماما تھدف  إنھا – أوال

ھارات السينمائيين في العالم العربي وبالد المھجر والتواصل م

وھي ورشة تطوعية  ،وخبراتھم وبلدانھم أجيالھممعھم بمختلف 

وتؤسس للمرة األولى تلك الھوية التطوعية  ،وغير ربحية

  .الرصينة والجادة في نشر الوعي والثقافة السينمائية
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الفرصة  نشر ثقافة سينمائية رصينة وجادة تتيح – ثانيا

ألكبر عدد من السينمائيين ھواة ومحترفين للتعريف بمنجزھم 

  .واإلبتعاد عن الطابع اإلخباري والتجاري السطحي

تدرك ورشة سينما طبيعة الساحة الثقافية المضطربة  – ثالثا

التي تعمل فيھا من خالل وجود الشلل وجماعات المصالح ومن 

 أعجوبةنه إائي) وينتھي، ويرى نفسه انه باسمه يبدأ ( النقد السينم

 –ق بين المقال الصحافي نه ال يفرّ أمع  ،األعاجيب في ھذا المجال

السينمائي وبين النقد السينمائي المبني على منھجية معمقة تتناسب 

ليه المنجز النقدي في العالم، لھذا كله نأت ورشة إمع ما توصل 

قد فة (نايطلق أي منھم على نفسه ص أنسينما وكتابھا عن 

وبدال من ھذه األلقاب والصفات المفرغة من محتواھا  ،)سينمائي

اعتمدت ورشة سينما على المنجز النقدي والكتابة النقدية 

  .المتوازنة والجادة

حرصت ورشة سينما على إتاحة الفرصة للكتاب  – رابعا

الشباب وھواة النقد ومشاريع النقاد لكي تحتضنھم وتشجعھم 

  .وتعرف بھم وبمنجزھم
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الكراسات  إصدار إلىتطوير فكرة الورشة  – امساخ

ورش العمل في المستقبل عند توفر الدعم  وإقامةالسينمائية 

 .واإلمكانية المالية

ھل حقق الموقع نجاحا في ظل وجود عشرات المواقع 

  المماثلة؟

النجاح قد تحقق مبكرا وبشكل الفت للنظر وغير  أننعتقد 

ثم ترسخ ھذا النجاح  ،نمامتوقع منذ انطالق مدونة ورشة سي

وذلك واضح من خالل النخبة  ،بإطالق مجلة ورشة سينما

المتميزة من كتاب الورشة المنتشرين في عموم البالد العربية 

وفي المھاجر والمنافي، لقد حققت الورشة انتشارا كبيرا في 

ويتضح ذلك من خالل  ،عشاق السينما في العالم العربي أوساط

  .لزوار والمراسالت اليوميةالكم الكبير من ا

 أنالتميز) حيث انب اآلخر للنجاح فإنه يكمن في (الج وأما

ورشة سينما لھا ھويتھا المختلفة وتميزھا الخاص الذي شكل 

نشعر نحن في ورشة سينما بوجود مواقع  ولھذا ال ،عالمة فارقة

مبدأنا ھو  أن إذتكون ھي بديلة منا،  أوقد نكون بديال لھا  أخرى
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حد وال ولن نكون بديال ألحد أوال نريد منافسة  أحداال ننافس  أننا

سرقة األضواء من  أوحد أالنيل من  أو أحدانھاجم  أننريد  وال

حد.. نحن مستقلون وننفق على الموقع من إمكاناتنا الذاتية فقط أ

 .ولھذا نتمتع باستقاللية تامة في الرأي والتعبير

النقص  لكترونيةاإلتغطي المواقع  أنھل من الممكن 

  كيف يمكن ذلك؟ ؟السينمائية اإلصداراتالفظيع في 

نفترض من يكون بديال لمن:  أونرصد  أننحن ال نستطيع 

 اإلنترنتثقافة  أن، لكن قناعتنا اإللكتروني أوالنشر الورقي 

باعتبارھا في المتناول ومن  اإلنترنتوالثقافة السينمائية على 

المعلومات وبشكل متواصل،  بالسھل التواصل الفوري واكتسا

تلعب دورا خطرا ومھما في الثقافة  اإلنترنتمواقع  أنعتقد ألھذا 

ورشة سينما ھو موقع ومجلة سينمائية  أنوقناعتنا  ،السينمائية

فريدة من نوعھا وعلى درجة عالية من التميز والمھنية ومن 

 ..استنساخھا أوتقليدھا  أوالصعب على اآلخرين منافستھا 
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وھل تجدون تشجيًعا  ؟التي تعملون بھا اإلمكانياتھي  ما 

  عربية؟ أومن مؤسسات دولية 

نحن مستقلون تماما كما ذكرت من قبل ونعمل بإمكاناتنا 

والموقع ملك للناشر الدكتور طاھر علوان وھو الذي  ،الذاتية

 أوجھة  أيةتمويل من  أومساعدة  أويتولى كافة تكاليفه دونما دعم 

كتاب  إلىلة. وبالطبع فإن ثقل الموقع وأھميته تستند دو أومؤسسة 

 ..يوما بعد يوم إبداعھمورشة سينما المبدعين الذين يتجذر ويتجدد 

وھل ھناك  ؟كثرأاھي المواضيع التي تركزون عليھا م

  خطوط حمراء يجب عدم تجاوزھا؟

فنحن  ،نحن نعتمد التوازن والمھنية في عرض الموضوعات

شھد السينمائي العربي والتعريف بمنجز نمنح مساحة لرصد الم

وفي الوقت نفسه  ،)لعربية من خالل قسم (شاشات عربيةالسينما ا

 ،)عالم من خالل قسم (سينما القاراتنواكب منجز السينما في ال

نھتم بشكل كبير بالدراسات والمقاالت السينمائية المتعمقة  أنناكما 

نعرض لوجھات كما  ،في دراسة الفيلم ونمنحھا مساحة مھمة

المتعددة للفيلم الواحد  القراءاتالنظر المتعددة من خالل تقديم 
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ذلك التعبير عن فكر  إلىوھو تميز آخر نمتلكه.. يضاف 

  (الورشة) من خالل ورشة التصوير وورشة السيناريو وغيرھا

نشجع اإلبداع الجديد ونرحب بالطاقات  أنناالمسألة األخرى 

تجربة المسابقة الوطنية الثانية للنقد الشابة، فمثال نحن رحبنا ب

السينمائي للشباب في المغرب ونعدھا مبادرة ممتازة وتستحق 

تحذو المؤسسات الفنية  أن إلىزلنا ندعو وما ،الترحيب والرعاية

والجامعية والسينمائية والثقافية ومھرجانات السينما في العالم 

ال  هأننرى العربي حذو ما قام به أصدقاؤنا في المغرب، نحن 

أي  أنذا علمنا إالسيما  ،بديل من تشجيع الكتابات الجديدة الشابة

وھو شاب يافع  أفكاره أولىمحترف على الساحة بدأ ھاويا وكتب 

يحترف البعض ويمتلك ھذا  أنفلماذا بعد  ،وعلى مقاعد الدراسة

شبكة العالقات والمصالح تجده يستنكف من  أوذاك  أوالمنبر 

حد التشھير  إلى ،مستخفا بإمكاناتھم ،متنكرا لھم ،ھؤالء الشباب

نحن ضد ھذا  ؟بھم لتثبيط ھممھم وقتل طموحاتھم المشروعة

بل نحن نساند بقوة الطاقات واألقالم الشابة ، السلوك المريض كليا

الواعدة ولن نتوانى ولن نتخلى عن ھذه المھمة اإلنسانية السامية 

  ..والنبيلة
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قصود ھو الرقابة على األفكار الخطوط الحمراء، فالم أما

إنه ال توجد رقابة وال خطوط حمراء في ورشة  وأقولوالمقاالت، 

يكون ضميره ووعيه ومسؤوليته ھو  أنتاركين للكاتب  ،سينما

التي تشيع أي شكل  أونرحب بالمقاالت الضعيفة  الرقيب، لكننا ال

 أوة تثير نعرات طائفي أوتشتم اآلخرين  أوتھاجم  أومن االبتذال 

ال تحترم حقوق وقوانين  أوذاك  أوتتملق ھذا السينمائي  أوعرقية 

اقتباسا من  أوالملكية الفكرية بالسطو على جھود اآلخرين نقال 

وقد  ،وھذا معيب جدا ومرفوض تماما ،المصدر إلىدون اإلشارة 

ولكننا نضع ثقتنا  ،كثر من مكان في الموقعأثبتنا ھذا التحذير في 

ولكننا في الوقت نفسه نطبق بدقة معايير األمانة  ،ابناالغالية في كت

العلمية وعدم المساس بجھود اآلخرين.. ما عدا ذلك فأبواب 

وصفحات ورشة سينما مفتوحة ألقالم المبدعين في العالم العربي 

 أصواتطالق إالسينمائيين الشباب و إبداعونحن في خدمة 

  ..أفكارھمعن الذين ال يجدون منبرا للتعبير  أوالمنسيين 

http://www.cinematechhaddad.com/Cinemate

ch/WICinema/WIC_11968.HTM  



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

126 
 

 

 

 

 

 سعود مھنا
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  :سعود مھنا

 السينما تعكس حضارة و ثقافة الشعوب

 

 

 



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

128 
 

كنت قد شاھدت ني سعو د مھنا ولسينمائي الفلسطيالمخرج ا

أحد أفالمه في مھرجان فرنسي عرض العديد من األفالم 

 إلىالفضل يعود فھنا في فرنسا فلسطين حاضرة و ،الفلسطينية

السينما فن  أن إالالمخرجين الفلسطينيين رغم صعوبة المھمة 

نحن في اليمن نخطو أول خطوة نحو ھذا للبناء وسالح للمقاومة. و

دعم األصدقاء والسينمائيين  إلىبحاجه  فإننا ،قيالفن الرا

قد تلقيت الكثير من و ،والمؤسسات السينمائية العربية والصديقة

طرحتھا لوزارة التي  األفكارالرسائل من أصدقاء يشجعون 

 .يتعھدون بدعم مھرجان صنعاء السينمائي األولالثقافة اليمنية و

ا الھامه مع في ھذا اللقاء نسلط الضوء على بعض القضاي

  :س الذاكرة الفلسطينية سعود مھناحار

 خرآ يھ ما ،سعود مھنا مخرج وثائقي وروائي معروف

  ؟ وأنشطتكم أعمالكم

اإلنسان والفلسطينية  الذاكرةآخر أعمالي ھو فيلم عن 

 ،يرصد الھجرة والشتات وأرضهالفلسطيني بعد طرده من وطنه 

تسجيل الذاكرة لية رئيس مركز الذاكرة الفلسطين أناوكما تعلم 
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وثائقية تھتم  أفالم إنتاج فيوھو مركز مختص  ،الفلسطينية

خالل رحلته الطويلة  الفلسطيني اإلنسانعذابات  بالذاكرة وترصد

ومن خالل  ،سهأمسقط ر إلىيبحث من خاللھا عن الرجوع  التي

المركز سننتج فيلماً عن كل مدينة وقرية دمرھا االحتالل وطرد 

في الفيلم أسماء العائالت بتلك القرى قبل تدميرھا سنسجل  ،أھلھا

الشھداء الذين  وأسماءوقبل الرحيل وأسماء الشوارع والمدارس 

 وأينكيفية الرحيل والھجرة  وأيضاالدفاع عنھا  أثناء سقطوا

الرحيل  أثناءرحيلھم والتعذيب الذي تعرضوا له  فياتجھوا 

ون على التعويض وھل يوافق ؟وآمالھم أحالمھم ھي والشتات وما

  مر مقدس؟أوقراھم  ألرضھمالرجوع  أن أم

 أھمھامن  الذاكرةعديده تكلمت عن  أفالما أخرجتطبعا 

 وأيضا )حيفا( ) وفيلمالذاكرةمن ( فيلم وأيضامن الجذور) ( فيلم

عديده تصور المعاناة والشتات  وأفالم) القلب في مازالوافيلم (

   .انات عديدةمھرج فيمعظمھا حصدت جوائز  الفلسطيني

 طويل باسم روائيلتصوير فيلم  القاھرة في األنر حضّ أكما 

وتحكي قصة  48قصة وطنية تتكلم عن حرب عام  الصياد) وھو(
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حارب واستشھد بفلسطين ولكن ابنته تقع  مصريابن ضابط 

وتضحى  النھاية تنتبه فيولكنھا  ،اإلسرائيليضحية للموساد 

المناضل  أبيھاذاكرة ووعد  بنفسھا دفاعاً عن شرف فلسطين وعن

  .الشريف

 إنھا إالالسينما الفلسطينية  إمكانياترغم الحصار و قلة 

  ؟لسرا ام ،مھرجانات عالمية إلىتصل بعضھا  أعماالتقدم 

 اإلسرائيليينرغم حصارھا من  أبدعت ما الفلسطينيةالسين

الحصول على  إقصائھا منمن خالل  الدوليورغم حصارھا 

 اإلسرائيلي اإلعالموھذا وزير  ،م ترشيحھاجوائز عالمية رغ

ً محارب شتى المجاالت  في الفلسطيني اإلبداع ةالذى يحاول دوما

إلبعاده  باإلرھابيويصفه  الفلسطينيتشويه شخصية  فيويستمر 

  .اإلسرائيليينيعرف العالم بوحشية  حتى ال اإلعالمعن مصدر 

على حصلت  التي األفالملكن رغم الحصار قدمنا عشرات و

نا مثال أف ،جوائز عالمية ودولية وشرحت ھمومنا وقضايانا للعالم

 ،وإسبانياواليابان وقبرص  إيطاليا فيحصلت على جوائز  أفالمي

كمبدع رغم الحصار  الفلسطيني اإلنسانتتكلم عن  أفالموجميعھا 
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تصل  أن ھيالحقيقية  رسالتي أنشعر أنا أف ،والظلم الواقع عليه

 وإبداعھموم ومعاناة  أبين كيسره أالم بللغرب وللع أفالمي

 كباقيوصدق قضيته ونزعته للسالم والعيش  الفلسطيني اإلنسان

  كما تروج الصھيونية عنه إرھابياالبشر وأنه ليس 

ھل و ؟جديدة أفكارھل سعود مھنا كمخرج سينمائي لديه 

  ؟األفكارھذه  أماممن معوقات 

نما الفلسطينية كثيرة جدا للنھوض بالسي أفكار عنديـ نعم 

نا صاحب مشروع أف ،من حيث المواضيع ومن حيث التقنية

ومن خالل ھذا المشروع  ،جل سينما فلسطينيةأاسمه من  سينمائي

تبنيت مجموعة من الشباب والشابات الموھوبين والمھتمين 

لدورة طويلة يتعلمون من خاللھا التصوير  وأخضعتھمبالسينما 

 ،وكافة تقنيات السينما واإلخراجوالمونتاج وكتابة السيناريو 

كاميرات  وأيضاوقدمت لھم كافة ما يحتاجون من برامج 

دقائق  5تصور كل مجموعة فيلماً مدته  أنوطلبت منھم  ،ومعدات

قصيرة  أفالم 10الوجود  إلىونجحت التجربة وظھرت 

مجال السينما  فينعمل  إننا ،ومجموعة من المخرجين المبدعين
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 ةوھذه رسالة موجھ ،د على الفكرة والتقنياتبسيط ونعتم بإنتاج

موھوب ومھتم بالسينما  إنسان أي :لھم أقول ،للشباب اليمنى

المھم ،بسيط وإنتاجقصيرة وبمجھود بسيط  أفالماينتج  أنيستطيع 

وتكون له رسالة  السينمائيعطائه  فييحاول ويكون صادقا  أن

  .يسعى لتحقيقھا

  كرة لفيلم عن اليمن؟وھل من ف ؟ھل سبق وأن زرتم اليمن

ما حلمت بزيارتھا وذلك من خالل  التياليمن من البالد 

اليمن وعن  فينشأت  التيعن تاريخھا وعن الحضارات  قرأته

 ،صل الحضارة العربيةأكرم ورجولة الشعب اليمنى الذى يعتبر 

التلفزيون  أشاھد ولكنني ،اآلن إلىلم أزر اليمن  لألسفولكن 

من  أشاھد التيرامج وخصوصا الوثائقية اليمنى وأستمتع بالب

  .خاللھا الطبيعة والجمال

 ً ً عن اليمن  أصور أنحميد  صديقي يا أتمنىطبعا فيلما

 ،لكى نخرجه للعالم بصورة عالمية وبتقنية رائعة معيوتكون 

فيلم عن اليمن الذى يملك  فيأكون عامالً  أن لي افسيكون شرف

  .حضارة قلما تملكھا دولة
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  ؟ية خالل مشاركاتكم في المھرجاناتيمن أفالماھل شاھدتم 

 في مشاركتييمنية من خالل  أفالما أشاھدلألسف لم 

لجنة  فيعضواً  أسابيعولقد كنت قبل  ،مھرجانات عربية ودولية

يكون  أالعلي  وعزَّ  ،السينمائيمھرجان النيل  في األفالمتحكيم 

لمعنيين ل أتوجهلذا  ،ھذا المھرجان الكبير فياليمن مشاركاً 

ن أيتابعوا المھرجانات العربية والدولية و أن واألفالمبالسينما 

 األفالمتكون لليمن أفالم تمثله وتنقل حضارته للعالم من خالل 

المھرجانات ھي ملتقى اإلبداع والمبدعين فمن  أنتعلم  وأنت

  .خاللھا يتم التواصل والتعاون

يلة من وسائل االتصال السينما كفن عصري و كوس

لسينما في خدمة كيف ستساھم ا ،مھم جداً  إنسانيفن لعالمية وا

  ؟لليمن واإلنسانيالتراث الحضاري 

فنون الشعوب ومن نما ھي المرآة التي تعكس ثقافة والسي

اليمن  أن أرىنا أتعرف حضارات العالم و أنخاللھا تستطيع 

قدم حضارات ھذا الكون أوھى  رائعةالذى صنع حضارات 

ً ھائالً الويملك رصيداً فن يوصل  أنيستطيع  ياً وفلكلوريا وثقافيا
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التركيز على  بضرورة أرىلذلك  ،تلك الحضارات بدون السينما

 ،الثقافةوالحضارة و باإلنسانخصوصا تلك التي تھتم السينما و

أنھا تخلف على  العربيالوطن  فيفالسينما ھناك من يفھمونھا 

خصوصا  ،الثقافةو الحضارة ،ية لتقاليدنا وعاداتنانھا منافأو

لھم السينما ھي ونحن في فلسطين  أقول أنا ،السينما الملتزمة

 الفلسطيني اإلنسانعبرت عن واقع  التياألفالم  آالف أخرجنا

عرفت العالم  التيوھى وسيلة من الوسائل  ،وثقافته وھمومه

تأسيس سينما يمنية عظيمة كعظمة تاريخ  فيوفقكم هللا  ،بمعاناتنا

فالذين بنوا حضارة  ،وثقافة للعالم إشعاعكان مصدر  ياليمن الذ

 .تكون لھم سينما مميزة ومتقدمة أنسبأ يجب 
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لبنى فسيكي 
  اليونسي
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  :الفنانة المغربية لبنى فسيكي اليونسي

المجتمع العربي يرى بأن الفنانة عاھرة بدرجة خمس 

 نجوم

 

 

ريجة المعھد الفنانة المغربية لبنى فسيكي اليونسي ھي خ

العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، اختارت مجال التمثيل 

ھي ـ حسب ما صرحت ، وأسرتھا أفرادعن اقتناع رغم معارضة 

كونھا  ،غير الفن أخرىمھنة  أولنا ـ ال تتخيل نفسھا في أي عمل 

ھي مدركة وتضيف بأنھا ولجت ھذا الميدان و ،تؤمن بھذه المھنة

ى صعوبته في العالم العربي.. كان لنا معھا حوار بالقدر الكافي مد
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 .رائعلكنه مھم و ،سريع

ھم أھي  وما أدوارھا؟وكيف تختار  ؟ھو رصيد لبنى ما

  التي اشتغلت بھا؟ األعمال

فتخر به أي لكن ،بالنسبة لرصيدي الفني فھو جد متواضع

  .عتبرھا مشرفة ليأكبداية و

 أنفضل أام ،فأنا بإحك األولىتدرس خطواتھا  كفنانة مبتدئة،

 ألنھافكر في الشھرة حالياً أ أنختار مشاركاتي الفنية بإمعان دون أ

  .ال تھمني في الوقت الراھن بقدر ما تھمني التجربة واالكتشاف

  :التي اشتغلت فيھا األعمالمن بين 

رضوان لالطاحونة  فيلم الفاس في الراس لياسين فنان،

 جات ليوسف فاضل...، اللجنة ،الضحايا لحكيم النوري قاسمي،

: القصيرة األفالمبعض  إلى إضافة ،سلسلة البريكاد لعادل فاضلي

 ،إدريسي إدريسغمزة وتبركيكة لـ  ،لعبد االه زيرات ريتوور

المرأة التي لمحمد  المسرحية مثل: األعمالبعض  إلى إضافة

 لإلدريسفي الجورنان  إعالن، الفيجطة لمحمد زھير الجم،
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 .يصر لبوسرحان الزيتونييوليوس ق ،إدريسي

  ما واقع المشھد السينمائي المغربي؟

للحركة الفنية في المغرب على العموم عرفت تطوراً  بالنسبة

ً في اآلونة  ً خصوصا حيث مثلت مجموعة من  ،األخيرةمھما

السينمائية المغرب في مھرجانات دولية عديدة لتحصد  األفالم

كل فعلي في تنشيط الشيء الذي ساھم بش ،مجموعة من الجوائز

الفنية المغربية بداية اھتمام  األعمالوبالتالي منح  ،الفنية الكوادر

 أصبحتخاص من طرف مجموعة من المھرجانات الدولية التي 

 .المغربية األعمالتلح على مشاركة 

ما ھي  ،المرأة المغربية نالت العديد من الحقوق المدنية

  نظرة المجتمع للفنانة؟ ھي ماو ؟طموحات المرأة المغربية اليوم

زالت ب العربي تعيش حرية نسبية فھي الالمرأة في المغر

تتخبط بين عبودية المجتمع وصھيونية الرجل، رغم كل ما حققته 

عديدة مراتب عليا مثل  أوقاتعظيمة صنفتھا في  إنجازاتمن 

لكن تبقى طموحات المرأة العربية مقيدة في ظل  كثر،أ أوالرجل 

الفنانة في غالب  المرأةؤمن بسيادة الرجل ويرى مجتمع الزال ي



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

139 
 

مما يكبل حركة مجموعة من  ،عاھرة بميزة خمس نجوم األحيان

 . أدوارھنالفنانات في اختيار 

ما ھو الفيلم و ؟كيف كان سينمائياً بالمغرب 2009عام  .

  كثر؟أ أعجبكالذي 

السينمائية  األعمالمجموع من  إنتاجتم  2009بالنسبة للعام 

عيشة  جيدة مثل: أرباحاي كانت في مستوى جيد وحققت الت

واش عقلتي على عادل  حجاب الحب لعزيز السالمي، قنديشة،

والدار  .زمن الرفاق لمحمد الشريف الطريبق لمحمد زين الدين،

كثيراً  أعجبنيالكحلة لنور الدين الخماري وھو الفيلم الذي 

 ،ولغة جريئة ،موضوع جيد ،فيلم متكامل ألنهوتمتعت بمشاھدته 

من عشر جوائز في  أزيدوحصد  األرباحوقد حقق مجموعة من 

  .قل من سنةأ

الثالثة للمھرجان الدولي للفيلم العربي الذي  فخالل الدورة

احتضنته وھران في يوليو المنصرم حصل مخرج الفيلم على 

التي تمنحھا  األولجائزة العمل  إلى إضافة ،إخراجحسن أجائزة 

في الدورة التاسعة لمھرجان الفيلم » تي ار. يه،ا«شبكة راديو 
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كما حصد ست  ،احتضنته مدينة روتردام الھولنديةالعربي الذي 

منھا جائزتا  ،واحد فقط لجرأته وجودة صنعه أسبوعجوائز خالل 

لممثلين صاعدين في مسابقة  أداءفضل أفضل تصوير، وأ

مسة خالل الدورة الخا السينمائي لإلبداعالمھرجان الذھبي 

 .السينمائيلمھرجان دبي 
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  جمال أمين
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أمين: المھرجانات السينمائية حالة صحية وعائق لنمو 

 الحركات السلفية

 

 

 :حوار مع المخرج السينمائي العراقي جمال أمين
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ھي حالة صحية  أنواعھاالمھرجانات السينمائية بكل  *

 تمع العربيوتحاول صد زحف الحركات السلفية في المج

نقول  أن إلىفي العراق الزال ال يرتقي  األفالم إنتاج *

 السينما العراقية

غلب السينمائيين العرب نظرا لمزاجيتنا أالصراعات بين  *

  الحادة والمتقلبة والرافضة للنقد

  متنا العربية أفي  نواجھھاالمشكلة التي

 وكأنھموالكل يعملون  اآلخرھي عدم قبول  واإلسالمية

 ء هللاوكال

 

ليج السينمائي الثالث بدبي خخالل حضوري لمھرجان ال 

وكنا نناقش بعض  ،أمينجمال  واألختعرفت على الصديق 

المسائل الفنية التي تتعلق بوضع السينما العربية بشكل عام 

والرجل لديه بعض اآلراء بخصوص  ،والعراقية بشكل خاص

جب البعض كونه موضوع السينما العراقية ونظرة واقعية قد ال تع
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 ،العراقية ال ترتقي لمستوى القول بسينما عراقية األفالم أنيرى 

ولعل  ،تحصد جوائز من مھرجانات عربية األفالمبعض  أنرغم 

خذ معظم الذھب والفضة خالل مھرجان الخليج أالعراق  أنالدليل 

الماضي... قضايا عديدة  أبريلي شھر فالسينمائي الثالث بدبي 

 ،المقيم بلندن أمينا مع المخرج السينمائي جمال ومھمة نناقشھ

 .ليكم الحوارإف

فالم التي األھم أنبذة مختصرة من السيرة الذاتية و

  ؟أنجزتموھا

قاسم  إخراجبطولة فيلم بيوت في ذلك الزقاق  76عام  البداية

 77وفي عام  ،لمعھد السينما األولىوكنت في المرحلة  ،حول

وعام  ،كارلو ھارتيون إخراجندول ممثال في فيلمي اللوحة والب

وھكذا  ،منذر جميل إخراجاء واحدة مممثال في فيلم تحت س 78

مع  58ء3ء3فيلم ھاملت  األعمال خرآ إلىممثال  األعمالتوالت 

وبالطبع لدي  2009المخرج محمد توفيق في الدنمارك عام 

 أما ،مسلسل المسافر مع كاظم الساھر أھمھامسلسالت كثيرة 

الفني  لإلنتاجفي الكويت مع مؤسسة النورس  بدأتد مخرجا فق
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وبعد ذلك العمل  ،الوثائقية األفالمالكثير من  بإخراجوھناك قمت 

كثر أ ولديّ  ،بابل أھمھافي تلفزيون بغداد وعدة مؤسسات عراقية 

فيلم وثائقي في العراق فقط في بداية تسعينيات القرن  30من 

 أردنيةمل مع عدة مؤسسات والع األردن إلىثم الھجرة  ،الماضي

كان شموع في  أخرجتهھم فيلم أو ،الوثائقية األفالموالكثير من 

وبعد ذلك  ،األردنعھد الحسين وھو عن الملك الراحل ملك 

كمخرج وفلمين ممثال  أفالم 7الدنمارك وقد عملت بھا  إلىالھجرة 

 اليوم أناھا  ،راكا وجبار وفايروس واللقالق وغيرھا األفالمھم أو

 لعمل فيلم جديد قبل نھاية ھذا العام إمكانيةفي لندن وھناك  أعيش

مھرجان الخليج السينمائي الثالث  أمسياتحدى إخالل 

حدى التصنيفات للمخرجين إبدبي انسحبتم اعتراضا على 

  ھذا االنسحاب؟ وأسباببالعراق.. اشرح لنا الموقف 

مائي ن اھم النشاطات التي يقوم بھا مھرجان الخليج السينإ

 أمسيةوكانت في تلك الليلة  ،ھي الندوات المرادفة للمھرجان

وقد كان  ،السينما العراقية وعنوانھا واضح السينما العراقية

جدا من قبل المخرجين العراقيين والنقاد  االحضور كبير
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وھذا من حسن حظنا كسينمائيين عراقيين كي نطرح  ،والضيوف

ندوة كانت عامة تخص ال أنيعني  ،ھموم السينما في العراق

مدير الندوة قد استضاف  األخ أنفي حين  ،السينما في العراق

واحد والثاني لديه حدھم لديه فيلم أاثنين من المخرجين الشباب 

ن ويجب ان ورائعان شباب وجيدامخرج لتأكيدبا افيلمين وھم

لكن ليس على حساب مجموعة كبيرة من المخرجين  ا،دعمھم

تحصر  أنلذا قمت في حينھا معترضا  ،نالذين كانوا متواجدي

 .تجربة السينما في العراق بشابين اثنين

ن الخليج السينمائي الثالث بدبي حصد العراق في مھرجا

على السينما العراقية بخير وقادرة  أنفھل يعني  ،غلب الجوائزأ

  نفسھا رغم كل الظروف المحيطة بھا؟ إثبات

عتقد أنا أف ،لعراقيةوال لدي اعتراض على تسمية السينما اأ

نقول السينما  أن إلىيرتقي  في العراق الزال ال األفالم إنتاج أن

نملك سينما تسمى  أنناكثر ال تعني أ أوفيلم  100ن العراقية أل

 ،وغيرھا اإليرانيةالسينما  أوالسينما العراقية كما السينما التركية 

في  ناآلھم شيء أو ،األولىالزلنا في مرحلة التجارب  ألننا
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التي  األفالمن ھذه أالعراق ال توجد دور عرض سينمائي و

 أفالم إالھي  المھرجان وحصلت على جوائز ما أثناءشاھدتھا 

لمشاركة في بعض المھرجانات لمھرجانات تنتج خصيصا 

الدولية كي تعطي لبعض المخرجين فرصة السفر  أوالعربية 

السينمائي ن وھذا من حقھم أل ،اآلخرينوفرصة االلتقاء مع 

 أيوال توجد  ،العراقي محاصر من قبل كل الجھات في العراق

 إلى األلففيلم عراقي من  إنتاجمؤسسة قادرة على  أوشركة 

المھرجان ھي  أثناءوالجوائز التي حصل عليھا الشباب  ،الياء

قد  إنھا ،صاالت عرض أولھا جمھور  أفالمبمعنى  اأفالمليست 

فضل لو توفرت أتنتج بشكل  أنمكن كبيرة م ألفالم كأفكارتصلح 

 االجوائز ليست مقياس إنوعلى العموم  ،حقيقية إنتاجية أساليبلھا 

كثيرة تؤخذ بنظر االعتبار لمنح  أشياءفھناك  ،لجودة الفيلم

الشباب الذين حصلوا على جوائز في  إنوعلى كل حال  ،الجائزة

فرص تيحت لھم الأھذا المھرجان ھم مشاريع لمخرجين كبار لو 

ولكن العراق غارق بالدماء والنزاعات السياسية  ،المناسبة

صناعة تزدھر في  أنھابمعنى  أي ،والسينما جزء كبير منھا ترف

فالعراق  ،نقطة مھمة أوضح أنحب أظل ظروف االستقرار. و
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على كل  ةمحتل ويعاني من ظروف االحتالل ولديه معانا ناآل

ت تمأل الشارع العراقي وحالة الفقر والمرض والخرافا ،األصعدة

مصور في  أومخرج  أيكبير يستطيع  أستوديومما يجعل العراق 

مما  ،سي العراقيين وفقرھم ومرضھمآم أن يصور األحيانبعض 

وتستطيع  ،يجعل الصور السينمائية العراقية غاية في الدراماتيكية

الفيلم أن بغض النظر عن  ،على المتلقي التأثير ھذه الصورة

مصورة لنقل  أخبارھو عبارة عن  أو أكاديميةعة مصنوع صنا

ال نعول كثيرا على ھذه أ أرجوفلذا  ،يمر به العراق مأساويواقع 

تمنح للمواطن العراقي  أنفالجوائز ھنا وباعتقادي يجب  ،الجوائز

 .لى الظرف العامإو

الملتقيات السينمائية التي أو يظھر من خالل بعض الندوات 

 األفكارراق وجود شرخ وتباين في يحضرھا مخرجون من الع

توجد نقاط  أالصراعات..  إلىوتتحول بعضھا  واألساليب،

ھذا نتاج الوضع السياسي المأزوم  أن أممشتركة تجمعكم 

  بالعراق؟

ھذا سؤال جدا مھم حيث ترى الصراعات كبيرة داخل 
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 ،نون العراقيوالتجمعات والمھرجانات التي يحضر بھا المخرج

لكن  ،ھذه الصراعات ليست بين العراقيين فقط نأ أؤكد أنحب أو

نظرا لمزاجيتنا الحادة والمتقلبة والرافضة للنقد  ،غلب العربأبين 

 أونه تاركوفسكي أوالكل يعتقد  ،بشكل ھادئ األمورواستقبال 

ويحاولون  اآلخروترى المخرجين يلغون  ،بازوليني أوفليني 

رى ھذه الصراعات لذا ت ،ينتقصوا من تجربة المقابل أندائما 

 ،قيكون ھناك تواف اآلخرعتقد عندما ال نلغي أ ،تطفح على السطح

ھناك  إننقول  أنبالنسبة لمخرجين الداخل والخارج نستطيع  أما

لكن ليست بتلك المشكلة الواضحة  ،بالعالقات نوعا ما أزمة

التي تغرد خارج  األصواتھناك بعض  إنما ،للنظر والملفتة

  األفقالسرب نظرا لضيق 

غالبية المخرجين العراقيين الذين يعيشون  أن إلى ذلك ضفأ

واسعة ورؤية عالمية وشھادات من  فاقآلديھم  إنماخارج العراق 

ولديھم احتكاك كبير مع السينمائيين في  ،رقى الجامعات العالميةأ

مما يعطيھم فرص  ،الغرب وحضور واضح للمھرجانات العالمية

ة قد ال تتوفر للسينمائي الموجود كبير أفالممشاھدة لنوعية 

 أينماوھم يحملونه  ،والسينما بالنسبة لھم ثراء ثقافي وفني ،بالدخل
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بنوع من الغبن من ن وس يشعرأناوھذا مما يجعلھم  ،حلوا ورحلوا

في الداخل  إلخوتيبالنسبة  أما ،العراقي الداخلي اإلنتاجسياقات 

وتجربته  لكنھم يعتبرون العراق ،نون رائعوفھناك مخرج

لك ھناك اعتبار وكذ اإلنتاجلقلة فرص  ،لھم اخاص االسينمائية ملك

ى وعانى من ويالت الحروب وھو أنھم من ضحَّ  أال ،خرآ

بھا ولسنا  أولىذا وجدت ھناك فرصة ھم إومشاكل االحتالل ف

ننا على أالداخل لنا  وينظر سينمائ األحيانوفي كثير من  ،نحن

زمتھم. أومساعدتھم للخروج من لدعمھم  انكون مصدر أنيجب 

 أمبآخر شئنا  وأالتأزم السياسي ينعكس بشكل  أنوكذلك أعتقد 

ھمھا الثقافة والكل يعرف بما يدور أعلى كل مفردات الحياة و أبينا

 .في العراق

لديكم عمل سينمائي عن التمييز العنصري...حدثنا عن ھذا 

  الفيلم؟

ن شعوب سمه من سمات العصر بي أصبحتن العنصرية إ

رث إبالرغم مما تحمله من ثراء و ،ومنھا الغربية ،األرض

تعس أ إلىوترى العنصرية في الشرق قد وصلت  ،حضاري
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الغرب  أم سواء في الشرق ،نونظر لما يقوم به السياسي ،حاالتھا

وھذا ما الحظته  ،األرضمشاعر الكراھية بين شعوب  تأجيجمن 

متطرف يحاول  بيأوروبشكل واضح وجلي من خالل نمو يمين 

 بدأتني قد الحظت العنصرية بأعلما  ،نفق مظلم إلىيصل بنا  أن

لذا  ،وھذه ھي المأساة ،تأخذ مسارھا اتجاه الجيل الثاني والثالث

فيلم سينمائي يعالج  إلنتاجالمؤسسات الدنماركية  إحدىاتفقت معي 

 ،وقد كان فيلمي حول ھذا الموضوع المسمى باللقالق ،ھكذا قضية

واللقلق ھو  ،عتز بھا كونھا فكرة كونيةأتجربة سينمائية  وھي

ونراه بمجرد  ،باحثا عن الدفء ،خرآ إلىطائر يھاجر من مكان 

على مكان كي يبني عشا أ إلىرض يذھب أبقعة  أي إلىوصوله 

نرى عدم  ،وفي ھذا الفيلم يكون الصراع بين محمد وماريا ،له

ففيلم  ،لثاني من المھاجرينالتوافق بين الشباب الدنماركي والجيل ا

حيث يلتقي  ،اللقالق يعتمد على حدوته بسيطة لكنھا عميقة جدا

وبعد  ،االبتدائية في الطريق أيامن منذ ان القديمابالصدفة الصديق

جسر خشبي  إلىوالكالم عن الذكريات يصلون  واألسئلةاللقاء 

شابة صغيرة  تأتيوفي وسط الجسر  ،فوق النھر كي يقطعوه

دم بمحمد طونظر لضيق المساحة تص ،على دراجة ھوائيةتركب 
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وبعد ذلك تتوتو وتتكلم بكلمات نابية  ،األرضمما يجعلھا تقع على 

وھو بالطبع يرد  ،ھي التي صدمته أنھابالرغم من  ،تجاه محمد

 ،الشابة وتذھب ةھنا تنھض الفتا ،عليھا بنفس القدر من التوتر

نرفز تمما يجعله ي ،تذھب أنقبل  أخرىوھنا تشتم محمد شتيمة 

صديقته ماريا تغضب عليه وتبدا بالتنابز  أنونرى  ،ويشتمھا

 بانحيازمما يجعله يشعر  ،طفولتھم أياموخاصة  ،كثيرة بأشياء

نھاية الجسر نرى  إلىوعند الوصول  ،صديقته وتھجمھا عليه

 اليعني ال ،محمدلمرحلة ضرب ماريا  إلىالصراع يشتد ونصل 

ة الفيلم بعد حادثة الدراجة الھوائية يتحول من وعلى فكر ،عودة

والصوت يبدا بالتشويش وعدم  واألبيض األسود إلىالملون 

ن التواصل مع الغرب في ظل بأ امما يعطي انطباع ،الوضوح

وبالطبع ھذا كله نتيجة صعود ، ھكذا ظروف عنصرية غير ممكن

ولندا سدة الحكم وھ إلى أوروبااليمينية في  األحزابالكثير من 

 .قرب مثال على ذلكأ
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وما ھو  ؟يضع نفسه كمخرج سينمائي أين أمينجمال 

  افضل عمل لكم؟

ني إ أقول أنستطيع أنفسي في مكان و أضع أنستطيع أال 

 به ال اإلنسانيزال جيل كان وال ،من جيل الحروب والدكتاتورية

د السبعينيات وستطع خالل عقنلم  ،يساوي ثمن رصاصة موته

 أوسينمائية مستقلة  اأفالمنعمل  أنات والتسعينيات والثمانيني

كانت السينما ھي وسيلة  وإنماتعبر عن طموحنا وواقعنا  اأفالم

من وسائل تثبيت الفكر الشمولي الدكتاتوري في عراق الحرائق 

  األزليوالدمار والحروب والجوع 

 أنفھذا سؤال من الصعب  ،أفالميفضل أ إلىوبالنسبة 

 أن أرىولكن  ،ھي مھمة بالنسبة لي أفالميميع ن جعليه أل أجيب

نفسي ووجداني لما  إلىقرب أفيلم قطع غيار وفيلم فايروس ھما 

 ،بھما من حالة توثيقية واقعية لما جرى ويجري في العراق

خية بمثابة وثيقة تاري األفالمتكون ھذه النوعية من  أنوممكن 

 .ما تقول ھكذا كان العراق في يوم
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مھرجانات  أفالمالسينمائية العراقية تظل  فالماألالعديد من 

التي توزع  األعمالوقليلة ھي  ،حسب ما يرى البعض

وما ھو الحل للخروج  ؟من وجھة نظركم األسباببالصاالت.. ما 

  من ھذه الدائرة الضيقة؟

صنعت  أفالمالعراقية ھي  األفالمكثر من أ أوتسعون بالمئة 

 أنكثيرة منھا  أسبابوھناك  ،عمالثقافية ن ولألمسياتللمھرجانات 

 األفالم أنتعرف  وأنتوثائقية  أفالمالعراقية ھي  األفالمغلب أ

 ،ليس في العراق فحسب ،توجد لھا صاالت عرض الوثائقية ال

صاالت العرض السينمائي  إنلك عربية كذفي كل الدول ال إنماو

صاالت خربة  إلىتحولت  اعام 20كثر من أفي العراق منذ 

بالطبع في  ،كثيرة بورنو أحيانرديئة وفي  أفالملعرض  وأماكن

فال توجد صاالت سينما في العراق  اآلن أما ،عصر الدكتاتورية

جميع دور العرض السينمائي  أغلقتخفافيش الظالم قد أن بسبب 

 ان فيلمأسمع بأوفي الحقيقة لم  ،مخازن وأصبحتفي العراق 

خارج العراق  أماق قد عرض بصالة سينما سواء في العر اعراقي

التقليدية  األفالموليس على شكل عروض  ،في حاالت نادرة إال

الروائية التي  األفالمعدد  إنكما  ،يومين أوعروض ليوم  وإنما
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يتجاوز أصابع اليد  ال اآلن إلىمنذ تحرير واحتالل العراق  أنتجت

  .الواحدة

العراق تقليد  إلىيعاد  إنيجب  األزمةللخروج من ھذه 

تفتح جميع دور العرض  أنبد من  وھنا ال ،السينما إلىھاب الذ

مع  تتالءمويجب تحديث بنايات دور العرض كي  ،السينمائي

دور  أصحابن يقوم أبدعم وزارة الثقافة و يأتيوھذا  ،الذوق العام

العراقية كي  األفالمالعرض السينمائي وشركات التوزيع بشراء 

وھناك طريقة  ،األفالمالوفير من  لإلنتاج اتصبح ھذه العملية حافز

دور العرض  إلىبسيطة وجميلة ومھمة لعودة الجمھور 

ففي الدنمارك  ،وھي السفرات المدرسية والجامعية أال ،السينمائي

مثال ترى الكثير من المدارس والجامعات يذھبون بشكل دوري 

تعاني من دور  الدنمارك ال أنذا عرفنا إوھذا  ،السينما إلى

لكن ھذه السفرات تؤسس لتقاليد شبابية  ،ال من الجمھورالعرض و

تكون ھناك  أن أخرىھناك فكرة  أنكما  ،السينما إلىللذھاب 

داخل الحرم  األفالمنوادي سينما كثيرة في البالد وكذلك عرض 

رفع حالة  إلىوھذه الطرق جميعھا تؤدي  ،الجامعي والمدارس

ن ھناك تجربة أكما  ،مالتذوق السينمائي واالرتقاء بالمزاج العا
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 ،ولكنھا لم تجد الدعم ،جبارة قام بھا بعض الشباب في العراق

 أفالمالقرى والنجوع لعرض  إلىوھذه التجربة ھي الذھاب 

تھب جميع مؤسسات الثقافة  أنيجب  ،خرآبمعنى  أي ،سينمائية

وليس فقط  ،السينمائية داخل العراق األفالمبدعم وتفعيل عرض 

 .التنوير أدواتھم أنظرا الن السينما ھي من  ،يةالعراق األفالم

ھل تنظرون لھذه الظاھرة  كثيرة ھي المھرجانات العربية..

  وما ھو الدور المطلوب منھا؟ ؟وإيجابيةصحية  أنھاعلى 

ھي حالة  أنواعھاالمھرجانات السينمائية بكل  إن بالتأكيد

 تصد زحف أنقل تقدير ھذه المھرجانات تحاول أوعلى  ،صحية

فوجود مھرجانات للسينما  ،الحركات السلفية في المجتمع العربي

ھم من مھرجانات السالح والدم التي نراھا أعتقد مھم جدا وأ

 أوسع اھذه المھرجانات دور تأخذ أنومن الضروري  ،يوميا

دور العرض من خالل تكثيف  ن تمألأللعروض السينمائية و

مشاھدين وخاصة الدعوات الداخلية واستقطاب كم كبير من ال

ني قد شاركت في مھرجان اودنسة في الدنمارك أنذكر أو ،الشباب

 إضافة ،ون القاعاتوقد كان طالب الجامعة والثانوية العامة يمأل
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 أخذنامثال لو  ،األفالمتتنقل عروض  أن أتمنىلك كذ ،للضيوف

المھرجانات التي تقام  أفالمتنتقل  أن ،مصر على سبيل المثال

وبور سعيد والفيوم وھكذا كي تتحقق  اإلسكندرية إلىبالقاھرة 

التي  األفالمھذه  أنننسى  ننا الإكما  ،ھذه المھرجانات أھداف

تتاح للمشاھد فرصة مشاھدتھا  الأتعرض في المھرجانات ممكن 

 بالعروض وھذا ما األسلوبفلھذا تكون فرصة كبيرة التباع ھذا 

 .ھو حاصل في الكثير من الدول

عالم العربي تيارات تكفيرية متخلفة تنال الفنان تتزايد في ال

  ؟المأزقالعربي.. ما ھو الحل للخروج من ھذا 

الذي يدعون  اإلسالم وأعداءالحرية  أعداءلتكفيريون ھم ا

سينمائية وثائقية  أفالم إنتاجمن واجب الدول دعم  أنعتقد ألذا  ،به

 إلى وروائية لكشف حقائق ھؤالء التكفيريين والحد من وصولھم

مراكز القرار وتسليط الضوء عليھم من خالل دعم وسائل الثقافة 

التكفيريين يعملون  إن أقول أنيفوتني  وال ،العامة وبكل وسائلھا

تعمل  أنلذا يجب  ،بشكل كبير في الوسط الجامعي وبين الشباب

تعمل بشكل مكثف  أن ،ذا صحت التسمية على ذلكإالقوى الثقافية 
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مع البيئة العربية  يتالءم ايكون ھناك خطاب أنعلى  ،بين الشباب

 اخطاب وإنما ا،ھجومي ااستعالئي ايكون خطاب الأ أي ،اإلسالمية أو

 ،اآلخرالوسائل السلمية وقبول  إشاعةيعتمد  اعميق ياتنوير

ھي عدم قبول  واإلسالميةمتنا العربية أفالمشكلة التي نواجھھا في 

جميع  إنوالكل يقول  ،وكالء هللا وكأنھموالكل يعملون  ،اآلخر

ة كي تالئم أمجتز قرآنية انصوص تأخذھذه الحركات التكفيرية 

الجرمية ونسوا كالم هللا سبحانه وتعالى في القران الكريم  أفعالھم

 أمةهللا لم يجعلنا  أنفنحن نرى  ،واحدة) أمةشاء هللا لجعلكم  (لو

اذا  خراآلر بعضنا فلماذا يكفّ  ،فاالختالف ھو سر الكون ،واحدة

واالختالف بكل  ؟لى ھو الذي صنع االختالفاكان هللا سبحانه وتع

والمذاھب والرغبات  واألجناسى العروق إل األديانشيء من 

 أنالكريم وكما قلت سابقا يجب على السينما  أخيلذا  ،وكل شيء

 أھلتكون وسيلة من وسائل التنوير والتقارب بين الناس وھي 

 .لذلك

http://elaph.com/Web/Culture/2010/9/594343

.html  
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  محمد بلوش
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  الناقد السينمائي المغربي محمد بلوش

أمة لم تمر بعد من الثقافات الشفوية  أننامن الواضح 

 والكتابية نحو ثقافة الصورة

 

 جريدة الحقائق
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يعاني اإلبداع من و ،منا العربي ھموم سينمائية كثيرةفي عال

مھرجان صنعاء  خالل محاولتنا إلقامةو ،شح الدعم المالي

نجد الكثير من العقبات  ،تنفيذ برامجه العديدةوالسينمائي األول 

نتعرف على نصائح ألصدقاء ونقاد و إلىنستمع  أننحاول و

كون سينما  ا،دوليو اعربي انجد دعم أن أملناو ،التجارب السابقة

المؤسسات الرسمية  إھمالفي ظل  اصعب ايمنية مازالت حلم

وفساد  ةتعاني من مشاكل كثيرة مادي األخرىاليمنية التي ھي 

  . إداري فظيع

نناقش معه العديد مع الناقد السينمائي محمد بلوش ونلتقي 

السينمائي المغربي واليمني  باإلبداعمن القضايا التي تھتم 

 . ليكم الحوارإف ،بشكل عام العربيو

 ؟خر نشاطاتكمآما ھي ومختصرة عنكم  نبذه

، عضو سابق 1968محمد بلوش ناقد سينمائي من مواليد 

بجمعية نقاد السينما بالمغرب، وكاتب عام سابق لنادي المشعل 

السينمائي بمدينة العيون جنوب المغرب، وھو بالمناسبة أول ناد 

جنوبية بالمغرب، وجاء تأسيسه سنة سينمائي تأسس في أقاليمنا ال
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  ..قبل إحداث ملتقى األفالم الوطنية باألقاليم الجنوبية

ساھمت بعدة مقاالت نقدية سينمائية في معظم الصحف 

"االتحاد االشتراكي"، "الصحيفة"، "الميثاق ـ المغربية ك

الفن الوطني"، "المساء"، "المنعطف"، باإلضافة إلى مجلة "

تصدر في القاھرة، وھي واحدة من أرقى  السابع" التي كانت

تجارب المجالت السينمائية العربية، والتي توقفت لألسف بسبب 

  ..كراھات كثيرة، أھمھا فيما أعتقد اإلكراه الماديإ

ومن آخر األنشطة التي قمت بھا، تقديم أول سيناريو لي 

للقناة التلفزية الثانية بالمغرب، وأنا اآلن بصدد إعادة مراجعة 

ض النقط التي ارتأت لجنة القراءة أنھا في حاجة إلى معالجتھا بع

ن المشروع كتب أصال للشاشة الكبيرة بدل أبشكل جديد، سيما و

التلفزيون، والكل يعرف في ھذا الصدد الفروق الجوھرية التي 

 ..تصنع الفرق ما بين الكتابة للشاشة الكبرى والكتابة للتلفزيون
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ات ھم المھرجانأما ھي و ؟ةما واقع السينما المغربي

 اإلبداعھل ساھمت ھذه المھرجانات في دعم و ؟السينمائية

 ؟السينمائي

صندوق  حداثإقول بأن السينما المغربية لوال أن أيمكن 

الثمانينيات لما  أوائلمن قبل المركز السينمائي منذ  اإلنتاجدعم 

عرفت نوعا من الحراك والحركية معا، خاصة على مستوى عدد 

المنتجة سنويا، رغم ما يصاحب عمل لجنة الدعم في  فالماأل

 أفالما أنمن نقط استفھام، خاصة حين نالحظ  األحيانبعض 

 إقبالاليوم، أو نالحظ ضعف  إلىتعرض  أنكثيرة دعمت دون 

لم تستفد  أفالمالجمھور على مشاھدتھا بحكم ضعفھا البين، عكس 

مثال فيلم " فوق الدار  أھمھامن الدعم، ولكنھا حققت نجاحا كبيرا، 

  ...تحلق" للمخرج محمد عسلي البيضاء المالئكة ال

التسعينيات،  أواسطمنذ مھرجان السينما المغربية في طنجة 

السينمائي المغربي، بفعل  اإلنتاجضخت دماء جديدة في جسد 

من بالد المھجر في  أتواظھور جيل من المخرجين الشباب الذين 

يعاب في سياسة تدبير الشأن فرنسا بالخصوص، لكن ما 
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السينمائي المغربي ھو بعض قرارات المركز الوصي، كقرار 

كان سينمائيا بمجرد إخراجه لثالث أفالم سينمائية  ااعتبار أيًّ 

 أدنىيفقھون  قصيرة، وھو العامل الذي جعل العديد ممن ال

أبجديات اإلخراج السينمائي ينتجون أفالما قصيرة مستواھا الفني 

يف، وھذا مشكل ال يبعث مطلقا على مستقبل ھذه السينما، جد ضع

مادام المركز السينمائي قد ضحى بالتكوين الالزم، وفتح علبة 

السينمائية  اإلنتاجات"باندور" على احتماالت قد ال تستفيد منھا 

  ..في المغرب

يمكن كذلك اعتبار األفالم المغربية أفالم مھرجانات، خاصة 

ات السينمائية بشكل مھول، بفعل عوامل بعد تراجع عدد القاع

عدة، منھا إثقال كاھل أرباب تلك القاعات بضرائب كثيرة، ال 

تشجع على االستثمار في ھذا اإلطار.. ومن المھرجانات المتميزة 

م كل سنتين، في المغرب، المھرجان السينمائي الوطني الذي يقا

أو  باإلضافة إلى مھرجانات جھوية ،مھرجان مراكش الدولي

مرتبطة ببعض المدن والجھات من المملكة، نذكر منھا مھرجان 

سينما الھجرة بأكادير، مھرجان تطوان السينمائي، المھرجان 

الوطني لألفالم القصيرة، مھرجانات كل من خريبكة، آسفي، 
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  ..الرباط وغيرھا

تساھم ضرورة في دعم اإلنتاج  تلك المھرجانات ال

تواصلية ما  أو إشھاريةد قنوات ما تعتبر مجر السينمائي، بقدر

بين السينمائيين والجمھور، عكس مھرجان الفيسكابو ببوركينا 

فاسو، الذي يعتبر إلى جانب مھرجان قرطاج منفذا تسويقيا مھما 

، وإن لوحظ خالل واألفريقيةالسينمائية المغربية  لإلنتاجات

السنوات األخيرة انخراط قطاع التلفزيون في دعم بعض 

 ..السينمائية، ونخص بالذكر ھنا القناة الثانية تحديدا اتاإلنتاج

البعض يتھم ھذه عربية أنتجت بدعم غربي و أفالمھناك 

 ؟فما رايكم ،غير صحيحةتروج لصورة مغايرة و أنھاب األفالم

عن ھذا  اإلجابة، قبل األحداثأود في البداية التذكير ببعض 

  ..واألساسيالسؤال المھم 

كسوة الخيط.." للمخرجة كلثوم م التونسي "الفيل انتتاجفقبل 

 األمر، الحصول على دعم فرنسي األخيرةبرناز، حاولت ھذه 

 اإليجابيةالذي لم يتحقق في البداية لتحفظ الفرنسيين على الصورة 

التي تحضر بھا شخصيات نسائية في الفيلم، مما يغاير الصورة 
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المواطن الفرنسي  وثقافيا في مخيلة إعالمياالسلبية التي يروج لھا 

، وبعد ذلك بسنوات قليلة، طرقت مخرجة جزائرية واألوروبي

ن شاء هللا إجل نيل دعم عن فيلمھا "أالفرنسية من  األبوابأخرى 

 األحضانيامنة بنكيكي" لم تجد "، لكن المخرجة "األحديوم 

  ..األجنبي وإمالءاتيستجيب  مرحبة بمشروعھا، ألنه ال

 أفالماتبقى  لألسفثيرة، لكن ك أفالمفي المغرب دعمت 

ماروك" قساھا مثال فيلم "أ صنعت لغير الجمھور المغربي،

للمخرجة الشابة ليلى المراكشي الذي كان عبارة عن قذف في حق 

، مما المسلمين وصلواتھم باسم الحداثة الزائفة والتحرر السمج

تحيا الجزائر" لندير مخناش، الذي يذكرنا بالفيلم الجزائري "

وترتيل القرآن كمؤثرات صوتية، بشكل يدعو  األذانوظف 

  ..لالستغراب

 ال أوروبيالتي تكون مدعومة من قبل رأسمال  األفالم إن

ترويجا لصورة مغايرة عن المجتمعات العربية  إالتكون 

المغربية المدعومة ھذا المعطى  األفالم أثبتت، وقد اإلسالمية

ة مثلى قد تكون صحوة عربي أن، ونحن نرى بالمقابل، لألسف
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لو تنھج سياسات ثقافية وفنية  األنسبالبديل األفضل، حيث من 

على المستوى العربي تروم الرفع من مستوى السينما العربية 

طفى العقاد أثناء تصوير وإنتاج ككل، تماما كما فعل المرحوم مص

عمر المختار"، حيث ظل يرفض السقوط بين " الرسالة" و"

آخر رمق، والنتيجة اآلن  إلىاألجنبي  وتنازالت الدعم براثن

 ..يلمسھا الجميع

ھل و ؟خطورة الصورةو أھميةھل نعي نحن العرب 

ي تقوم بدورھا في حاليا في عالمنا العرب الموجودةالمؤسسات 

كيف يمكن  ا؟ھناك قصور أن أمفنون الصورة مجاالت ثقافة و

 ؟تدارك ھذا

لعربي، لست اعرف الصورة العامة تماما على المستوى ا

أمة لم تمر بعد من الثقافات الشفوية والكتابية  أننالكن الواضح 

يتضح من خالل البرامج التربوية  األمرنحو ثقافة الصورة، وھذا 

التي نادرا ما تھتم بتنمية الوعي بأھمية وخطورة بالغة الصورة، 

كما يتضح من حجم االستثمارات العربية في قطاع السينما 

 .مستوى يبعث على التفاؤل إلىيصل بعد  بالخصوص، والذي لم
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 ؟جد في العالم العربي نقد سينمائيھل باعتقادك يو

الذي يبقى  اإلشكالبالفعل ھناك نقد سينمائي عربي ، لكن 

مطروحا ھو غياب المجالت المتخصصة في ھذا النوع من النقد، 

والبديل الموجود في جل الدول العربية ربما ھو الصفحات الفنية 

  األسبوعيات والصحف لبعض

اليوم فرصة كبيرة للتعارف بين النقاد  اإلنترنيتتتيح  أنقبل 

النقدية، التي تتفاوت صراحة  إنتاجاتھمالسينمائيين العرب، وتتبع 

جل تصفية حسابات ضيقة أبين الدقة والتطفل على المجال، من 

مع جھات سينمائية معينة، مما يجعل نقدنا السينمائي العربي 

المتابعات الصحفية  أسلوببالالتجانس، مع غلبة  موسوما

 ..المتسرعة على بعض تلك الكتابات
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يلة من وسائل االتصال العالمية كوسكفن عصري و السينما

لسينما في خدمة التراث مھم جدا كيف ستساھم ا إنسانيفن و

 ؟لليمن اإلنسانيالحضاري و

العربية له جذور في تاريخ الثقافة  إسالمياليمن قطر عربي 

في كل  اإلسھامنه لم يتوقف عن إاليوم، بل  إلىمنذ الشعر الجاھلي 

الحداثة كالشعر،  أطيافالعربية التي مستھا  اإلبداعيةالتحوالت 

بقراءة  أتلذذمستحضرا ھنا بالخصوص تجربة شاعر كبير 

أشعاره على طريقة الشعر الحر، وھو طبعا الراحل عبد هللا 

  ..البردوني

 أنالسينمائي، لم يكتب لي بعد  اإلبداعى لكن على مستو

شاء هللا مستقبال  إنيمنية، وھو ما أتمنى تحقيقه  إنتاجاتأشاھد 

متى توفرت قناة ما من قنوات التواصل بين الفيلم العربي 

  ..الخليج إلىوجمھوره على امتداد الوطن العربي من المحيط 

ما، بطبيعة الحال ستستفيد اليمن الشيء الكثير من السين

المتراكم على مدى قرون  واإلنسانين تراثھا الحضاري أخاصة و

الدرامي،  اإلنتاجتوظف في  أنعدة سيمكنھا من مادة خام يمكن 
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التعريف بالمجتمع اليمني الراھن، قضاياه ومشاغله  ىننس أندون 

نعاش إاليمن في  أبناءفضل من أاليومية.. فلن يجد اليمنيون 

، متمنيا أال تسقط السينما اليمنية بين السينمائي المحلي اإلنتاج

المشترك مع جھات غير عربية، وبالتالي تتجنب  اإلنتاجمخالب 

 أفالمالسقوط في الوصفات الفرانكفونية الجاھزة التي سقطت فيھا 

 الشديد لألسفمغاربية كثيرة 

 ،سھل من الفيلم الروائيأالفيلم الوثائقي  أنيرى البعض 

بالنسبة للشباب اليمني الذي سوف و ؟ھل تتفقون مع ھذا الراي

 أمالوثائقي  إلىھل تنصحونه باالتجاه  ،تجربة أوليخوض 

  ؟عالم الروائي إلىالدخول فورا 

الوثائقي ليس سھال أبدا ، بل على العكس،  أوالفيلم التسجيلي 

التحكم في المادة المستثمرة بشكل  أھمھا أساسيةله شروط 

ضعف فرص االختباء رم ولصامضبوط، مع التوثيق االكاديمي ا

وراء التقنيات والصور االفتراضية التي تستعملھا السينما 

نصح الشباب اليمني بالتفكير أوال في أطار وفي ھذا اإل الروائية.. 

القصيرة، فھي مدرسة متى تم حسن التعامل  األفالماقتحام مجال 
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نحو مرحلة  األساسيةمعھا فإن ذلك معناه ترسيخ أولى الخطوات 

 ..روائية طويلة أفالم وإخراج إنتاجكبر تتمثل في أ

topic-http://aflcine.ahlamontada.com/t383  
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 إيناس القباني
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التلفزيوني والسينمائي العراقي  األرشيفإيناس القباني: 

 تم نھبه
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: نشأت في بيئة باريس ـ من حميد عقبيلعربي * القدس ا

األمر الذي جعلھا تتجه لدراسة الفن  ،وتأثرت بوالدھا إعالمية

فالمثل يقول (كل فتاة بأبيھا  ،واإلعالميوالعمل في المجال الفني 

بل أكملت المسيرة  ،معجبة) وھي لم تتوقف عند األعجاب فقط

الشھير حافظ  اإلعالميالفنية وسارت على نفس خطى أبيھا 

 أسرةفھي من  ،القباني .. والتأثير لم يكن عن طريق األب فقط

 واإلعالميةحيث كان لوالدتھا د. أمل القباني المذيعة  إعالمية

ً في أن تختار إيناس ھذا الوسط ذ الطريق  االمعروفة األثر أيضا

  .الشاق

عملت إيناس في الصحف المقروءة وفي إذاعة بغداد وفي 

و عشقھا كما تصفه، أحبت التلفزيون وعملت في التلفزيون وھ

ومعدة برامج ومقدمة لھا، ولمعت في  ... مخرجة.ميادينهأغلب 

سماء الشھرة من خالل عملھا كمراسلة إخبارية متميزة وفي 

  .قنوات عديدة عراقية وعربية

  المشھور حقه في التكريم؟ اإلذاعيھل نال والدك 

حتى أن وفاته كانت  لألسف لم يحظ بالتكريم الذي يستحقه
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للعراق  األمريكي االحتاللبداية  2004في ظروف صعبة في الــــ

ھول األحداث على خبر رحيـله ولم يكرم ھذا الرجل ال  ىحين طغ

  !في عراق األمس وال عراق اليوم

 بأرشيفالعراق من الدول العربية العريقة الذي يتمتع 

بسبب  يفاألرشماذا حدث لھذا  ،تلفزيوني وسينمائي ضخم

  ھو الوضع الحالي بالنسبة للفنان العراقي؟ وما ؟األخيرةالحرب 

مسألة األرشيف الفني التلفزيوني والسينمائي ھي معضلة 

لكن بسرقته أثر الحرب على  ،لكن ليس بتلفه وتدميره ،نعم

القنوات  إلىفقد تعرض للسرقة والنھب وتم بيعه  ،العراق

من ھذا  ءاي، لكن جزالتلفزيون الرسم إلىالفضائية وحتى 

التلفزيون  إلى.. حافظ عليه بعض المنتسبين وأرجعوه األرشيف.

 .وكذلك ھو الحال بالنسبة لألرشيف السينمائي ،الرسمي

الشباب الذين يعملون في ميدان التلفزيون يجدون لھم فرص 

من اختصوا  أنعمل نظراً لكثرة القنوات الفضائية العراقية حتى 

للعمل في التلفزيون. ال وبل العديد  واتجھواينما بالسينما تركوا الس

تجھوا للعمل في التلفزيون سواء في قنوات محددة امن المسرحيين 
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وأغلب  ،في أعمال درامية تنتج ويتم تصويرھا خارج العراق مأ

إال ما  ،األعمال ھي أعمال جادة كما معروف عن الدراما العراقية

نحو النقد السياسي للوضع  الكوميدية التي تتجه األعمالندر من 

  .في العراق وتكثر في شھر رمضان على الفضائيات العراقية

ھل يعيش العراق في عزلة فنية اليوم بسبب الوضع 

  ؟األمني

. الفني العراقي اإلنتاجنطلق كلمة عزله عل  أنال نستطيع 

ن أخاصة و ،لكن الدراما العراقية لھا حظ قليل على الفضائيات

غزت الدراما السورية القنوات  أنه بعد على أَوجّ مجال المنافسة 

األمر الذي زاد من صعوبة  ،وفاقت الدراما المصرية بأشواط

األقبال على كلية الفنون  ازداد ،على الدراما العراقية األمر

على  اإلعالمي واالنفتاحالعراق  إلىالجميلة بعد دخول الستاليت 

البث ھي كالنار  من جھة أخرى فساعات ،الفضائيات العراقية

ن في الفضائيات ھم ووالعامل ،باستمرارحطب  إلىالتي تحتاج 

يرفدون الفضائيات بالحطب الدائم عن طريق المواد المنتجة للبث 

صبح األقبال على قسم السمعية والمرئية أو ،اإلخباريةوالساعات 
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كنا  أنبشكل الفت للنظر خاصة من قبل العنصر النسوي بعد 

  .زميلي العزيز ذا كنت تذكر ياإاليد في القسم  أصابعنحسب على 

سمعنا عن تكريم الفنان السينمائي العراقي الرائد جعفر 

  حدثينا عن ھذا؟ ،علي

صاحب الفضل في تأسيس قسم السينما بكلية  يجعفر عل

الذي أتشرف  أستاذينه الرائع الشفاف المبدع إالفنون الجميلة، 

الدراما، كان تكريمه عبارة بأن حالفني الحظ ودرست على يده فن 

  .له وأعماله وسرد لسيرته استذكارعن 

العراقيين غادروا العراق بسبب  اإلعالميينالكثير من 

  ؟لھؤالءھل من رسالة تقولينھا  ،األمنيالحرب والوضع 

وتركوا  اإلعالميةھم من فارقونا من األساتذة والوجوه  كثرٌ 

وأذكر بحب  ،أكيد لو كنت أعلم أين ھم لتواصلت معھم ،العراق

د. حارث عبود وياليته كان موجودا ھذه األيام  اإلعالمي أستاذي

فعالً أفتقده  أنا ،ألتناقش معه في كثير من شؤون األعالم والسياسة

  ه.جد سبيالً للتواصل معأوأتمنى أن يقرأ كلماتي و
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نه عراق الحرية إعراق اليوم حسب ما نسمع 

لمرأة العراقية ونالت المزيد ا أوضاعفھل تحسنت  ،والديمقراطية

  من الحقوق والحريات؟

ألن  ،بل ھي ترويج أعالمي ،حرية المرأة ھي أكذوبة كبرى

ألن  ،حرية المرأة في العراق منتزعة بصعوبة وليست ممنوحة

العقول المتحجرة من الصعب أن ترى المرأة تشق طريقھا رغم 

بمعزل  فضل الحديث عن المرأةأال  .تميزھا وتمكنھا وشخصياً 

جد في العزلة أو ،ي فارق بينھماأؤمن بأعن الرجل ألني ال 

في حين ھي تتفوق  ،مختلفة عن الرجل أودنى أ أنھاتكريساً لفكرة 

 .اانحيازعليه كثيراً وھذا واقع وليس 

2010 

/www.sahafi.jo/files/7e7c7b1fe046e034http:/

e52b7fba6ecc1495374f91a8.html  
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 سالم دندو
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 السينمائي الموريتاني سالم دندو

ان على الرجال مع ظھور نماذج َكرَ السينما والفن محتَ 

 نسائية خارجة عن المألوف

 2010شباط -فبراير 11الخميس 

 حاوره: حميد عقبي ـ باريس
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بموريتانيا .. شاب درس السينمائي  اإلنتاجدندو ـ مدير  سالم

مجموعة من الشباب الموريتانيين ھو و ،القانون واتجه للسينما

 أوضاعفي ظل  إبداعاتھم إلثباتيحاولون شق طريق صعب 

مع ذلك ھذه و ،فقر في الدعم الرسميواقتصادية معقدة سياسية و

السينمائية في تطور الحركة و اإلنجازاتالجھود حققت العديد من 

الحوار مع تجربة عربية  رغم كل الصعوبات.. نحلق في ھذا

شمعة لعلنا نرى  إشعالنحن نحاول ولعلنا نستفيد منھا و ،مغمورة

 ..شاء هللا إنميالد السينما اليمنية قريباً 

 نبذة مختصرة من سيرتكم الذاتية؟

بمدينة شنقيط شمال  1968أنا سالم دندو من مواليد 

ألتنقل عبر رحلة مكوكية  االبتدائيبھا تلقيت تعليمي  ،انياموريت

داخل محافظات أخرى وبفعل ظروف عائلية إلكمال تعليمي 

 ،الثانوي إلى أن التحقت بجامعة نواكشوط في نھاية الثمانينيات

 التحقتوكانت لدي منذ الطفولة ھواية التمثيل المسرحي حيث 

إلى العاصمة نواكشوط ، وعند مجيئي يومھا بالنوادي المدرسية

لمتابعة تعليمي الجامعي بادرت بصحبة بعض الزمالء إلى تأسيس 
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كما ، وكان لھا صيتھا ،فرقة مسر شنقيط باسمفرقة مسرحية 

 .وبنادي المسرح الجامعي ةالتحقت باالتحاد الوطني لمسرح الھوا

األفالم حيث كانت  ةوإلى جانب ذلك كانت ھوايتي مشاھد

التي تنقلت خاللھا إلكمال تعليمي الثانوي  توجد في بعض المدن

 . دور للعرض السينمائي قبل أن تختفي بعد ظھور التلفزيون

ً على يد مخرج فلسطيني يدعى خليل  تلقيت يومھا تكوينا

 ،الثقافة والشباب والرياضةالطافش حيث كان ملحقاً بوزارة 

من دورات تكوينية  ةاستفدت ضمن مجموعات من الھوا

ت تنظمھا الوزارة بالتعاون مع بعض المراكز متخصصة كان

كالمركز الثقافي المصري والمغربي ، الثقافية التابعة للسفارات

والسوري، تعرفت خالل تلك الدورات على مبادئ الكتابة 

التحقت يومھا بالتلفزيون  ،واإلخراج المسرحية ومبادئ التمثيل

لية تمثي الوطني حيث بدأت بصحبة بعض الزمالء في إعداد برامج

ً كبيراً  ، ھذا مع مزاولة الدروس الجامعية ووثائقية القت نجاحا

ولكن كنت حينھا قد توغلت  ،حتى نلت شھاد المتريز في القانون

أخرجت مسرحيات وطنية تنقلت بھا مع الفرقة  ،في المجال الفني
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للمشاركة في مھرجانات إقليمية كمھرجان المناستير وقرطاج 

الليبي في ليبيا ومھرجانات إفريقية  بتونس ومھرجان الطالب

 . أخرى

بعدھا تفرغت لإلنتاج التلفزيوني حيث أنتجت مع الزمالء 

برامج تلفزيونية ساخرة تعني بالنقد السياسي نالت نصيبھا من 

التقيت بصحبة  2002وفي سنة  ،النجاح قبل أن تتم مصادرتھا

ياً الرحمن أحمد سالم مدير دار السينمائيين حال زميلي عبد

بالمخرج السينمائي الموريتاني عبد الحمن سيساغو وھو في بداية 

واختارني لتمثيل أحد األدوار  ،لمه في انتظار السعادةياإلعداد لف

 مما مكنني من االطالع عن قرب ،واختار زميلي كمساعد مخرج

زاد لدّي الرغبة في المواصلة في ھذا  ما وھو ،ذلك العمالقعلى 

لتصوير ما يقارب الثالثة أشھر بعدھا مباشرة الفن الجميل، دام ا

ھذا الفن الراقي ويمكنھم  ةبدأنا نفكر في تأسيس إطار يجمع ھوا

 .من مزاولة ھوايتھم

وبدعم من عبد الرحمن سيساغو، ذھب زميلي وصديقي 

ورفيق دربي عبد الرحمن أحمد سالم إلى التكوين في أحد المعاھد 
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فينة دار السينمائيين تبحر وبدأت س ،الفرنسية وعاد بعد سنتين

واستطعنا أن ننظم  ،اعتماداً على أصدقائنا من فرنسا وبلجيكا

 ،دورات تكوينية سريعة استفاد منھا الجيل األول وكنت منھم

وبدأنا ننشر الثقافة السينمائية في ھذا البلد المحافظ من خالل 

 :وبدأنا نعمل على برامج منھا على سبيل المثال ،العروض والبث

ً في الھواء  ـ برنامج سينما الساحات حيث نعرض أفالما

 .الطلق يشاھدھا الجمھور

ـ برنامج الشاشة الرحالة حيث ننتقل إلى مناطق نائية في 

 . قافلة سينمائية تجوب مختلف المناطق

وبدأنا نھتم باإلنتاج حيث تم تعييني مديراً لإلنتاج بدار 

لصالح الشباب المستفيدين وبدأنا ننتج أفالماً قصيرة  ،السينمائيين

 .من التكوين

 ستة أفالم قصيرة مدة الواحد ال 2007حيث أنتجنا في سنة 

 13فيلماً من  12تم إنتاج  2008وفي سنة  ،تتجاوز ست دقائق

 13من  9دقائق و 6أفالم من  6تم إنتاج  2009وفي سنة  ،دقيقة

لم تمثيلي مثل في ھو منھا ما ،دقيقة 26من  3دقيقة و 52من  2و
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ھناك في العاصمة للمخرج الشاب أحمد طالب وفيلم عندما يحدثنا 

البحر وفيلم كومن لدمبا عمار كان وفيلم المھاج لعبد هللا الملقب 

 .آلفادي

ھو وثائقي مثل صديقي الذي اختفى لزين العابدين  ومنھا ما

لجبريل جاو ..... وغيرھم  1989وفيلم الكبة لسالم دندنو وفيلم 

 .كثير

افة إلى ذلك ساھمت في إنتاج العديد من األفالم وباإلض

الكبرى لمخرجين أجانب كنت إما ممثالً لإلنتاج في موريتانيا أو 

 :منتجاً منفذاً واألمثلة على ذلك

كنت  ،فيلم فندق الصحراء للمخرجة األلمانية بتينا حسن

 .وتم تصويره في مدينة أنواذيبو الموريتانية ،المنتج المنفذ

 ،تحت الزوارق للمخرج الفرنسي أتييري نيتشةفيلم خامات 

 .كنت ممثل اإلنتاج في موريتانيا

لم زووي زووي المرأة في العلم يشاركت في إنتاج ف

 .للمخرج الفرنسي تيتوان المازو
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كلم للمخرج النمساوي  7915كما كنت المنتج المنفذ لفيلم 

 .نيكوالس كير ھالتر

إلى اإلسفلت شاركت في إنتاج وإخراج فيلم من الرمل 

جميع األفالم  أنتجتللمخرجة الفرنسية ليسيل موسيي وغيرھم 

التي قدمتھا دار السينمائيين إبان الدورات الثانية والثالثة والرابعة 

ھذا باإلضافة إلى بعض  ،لميمن مھرجان األسبوع الوطني للف

 .المحاوالت في مجال اإلخراج والكتابة

برز أمن ھم و ؟ليومھو واقع السينما الموريتانية ا ما

 المخرجين في موريتانيا؟

يطيب لي أن  ،بدالً من الحديث عن السينما الموريتانية

أتحدث عن السينما في موريتانيا ألنه وباعتقادي وحتى اللحظة لم 

يتمكن السينمائيون الموريتانيون من بلورة ما يمكن أن نطلق عليه 

 .السينما الموريتانية

ينبغي أن نعلم أنه  ،ا في موريتانياوللحديث عن واقع السينم

 :واقع يتأرجح بين مستويين اثنين



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

187 
 

األول: على المستوى الخارجي وھو األقوى واألبرز حتى 

ه السينما الموريتانية المھاجرة اآلن ونقصد به ما يمكن أن نسمي

التي تتمثل في مجموعة المخرجين الموريتانيين الذين يعيشون 

األفالم وجيد اإلنتاج ويشاركون في خارج الوطن ويبدعون روائع 

مختلف المھرجانات السينمائية العالمية ويحصدون الجوائز 

وعلى رأس ھؤالء المخرج الموريتاني الكبير عبد  ،واألوسمة

 الرحمن سيساغو

ثم مجموعة السينمائيين الشباب الذين يعيشون في موريتانيا 

ئيين وھم في الغالب من المنضوين تحت يافطة دار السينما

ورغم إرادتھم الكبيرة ورغم إصرارھم الفذ ورغم  ،الموريتانيين

إال  ،تسلحھم باألدوات الالزمة لصناعة السينما من خبرة وقدرات

ً أمامھم مما يجعل إبداعھم  ،أن عائق اإلنتاج يبقى مطروحا

خصوصاً في ظل إدارة ال تحفل كثيراً بالفن  ،مقصوص الجناح

 .وال بالسينما

تام للمعاھد والمدارس والكليات المتخصصة وفي ظل غياب 

فضالً عن غياب دور العرض وامتھان السينما  ،في السينما
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 .كمصطلح مبتذل لدى الذائقة الوطنية

ومن أبرز ھؤالء عبد الرحمن أحمد سالم مخرج أفالم: 

 تاكسي الديمقراطية، نواكشوط رجل وخيمة وعلم......إلخ

كيت ، صانيا العلم ومحمد ولد إدومو مخرج أفالم: تامر

 ...... الصغير

 وباقي أفراد دار السينمائيين 1989وجبريل جاو مخرج فلم :

ً حكومياً لمشاريعھمھل يجد الشباب السي وھل  ؟نمائي دعما

فنية شعبية تھتم بالحركة السينمائية من مؤسسات ثقافية و

 الموريتانية؟

تحاول دار السينمائيين بجھودھا الذاتية تكوين جيل من 

المبدعين المتمكنين من ناصية الصورة والقادرين على التعبير 

لكن الدولة والقطاع المشرف على وجه  ،بواسطة لغة الصورة

الخصوص والذي ال نعلم ھل ھو إدارة الثقافة والفنون بوزارة 

زال لم عيات البصرية بوزارة اإلعالم؟ ماالثقافة أم إدارة السم

للعرض  فضاءاتجيل وتوفير يلعب دوره األساسي في جمع ھذا ال
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 .وأخرى لإلنتاج والتكوين

كما أنه ال توجد على حد علمي مؤسسات وطنية تعنى 

اللھم إذا استثنينا دار السينمائيين  ،بالحركة السينمائية الموريتانية

 الموريتانيين

 ھل توجد معاھد تكوين فنية تساھم في الدعم األكاديمي؟

 .وين بالتأكيدال توجد في موريتانيا معاھد للتك

تأخذ مؤسسة دار السينمائيين على عاتقھا ھذه المھمة إذ 

ھو محترف  تنظم دورات تكوينية لصالح الشباب الھواة منھا ما

 ،بين الثالثة والتسعة أشھر يتم تنظيمه على فترات زمنية تدوم ما

وذلك بالتعاون مع بعض المكونين األصدقاء المتطوعين الذين 

وتتولى دار  ،ول الصديقة لھذا الغرضيأتون من مختلف الد

  .السينمائيين تكاليف تنقلھم وإقامتھم مدة التكوين

ن عدة دول لھا نشاطات سينمائية موريتانيا دولة قريبة م

 ؟تأثرلم يحدث أ ،مھرجاناتو

فعالً بدأت موريتانيا في اآلونة األخير تتأثر بالتجربة 
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ربي بعثة من فيما استضاف المركز السينمائي المغ ،المغربية

السينمائيين الموريتانيين الشباب وتم تدارس سبل التعاون 

مما أثمر عن دعوات متبادلة بين مھرجان األسبوع  ،المشترك

الوطني للفيلم الموريتاني الذي تنظمه دار السينمائيين كل سنة 

وقد تم إبان الدورة الرابعة من ھذا  ،ومھرجانات مغربية

بإعالن نواكشوط ضم مجموعة المھرجان توقيع إعالن سمي 

مھرجانات إقليمية ودولية بموجبه تتبادل المھرجانات الموقعة 

وقد كانت المغرب ممثلة فيه بنائب مدير  ،األفالم والخبرات

 . المركز السينمائي المغربي

وقد وقع االتفاق من لدن ممثلين عن مھرجانات أخرى 

 . وإيرلندابالسنغال وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا 

كما تأثرت السينما في موريتانيا بالتجربة المالية الرائدة في 

 .المنطقة

ھل من مالمح خاصة  ،الشباب السينمائي الموريتاني أفالم

 لھا؟

تزال خجولة في ما تتميز أفالم الشباب الموريتاني بأنھا
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طرح بعض المواضيع رغم أنھا بدأت تناقش مواضيع كانت إلى 

إلرھاب واألحداث األليمة التي وقت قريب تابوھات محظورة كا

جرت بين موريتانيا والجارة السنغال وتضرر منھا مواطنون 

 1989موريتانيون سنة 

زال في بدايته وھو بالتأكيد يبشر بأن المستقبل لكن األمر ما

 .يحمل تحرراً وجرأة كبيرين للشباب الموريتاني المھتم بالسينما

كثيراً بالسينما  نه يھتمألجيل الشاب لكما أن أكبر ميزة 

المستقلة حيث أنتجت دار السينمائيين لصالح العديد من المخرجين 

ً وثائقية تطرح أفكاراً غاية في االستقاللية رغم  الشباب أفالما

 .تواضعھا من الناحية الفنية وھو أمر مبرر نظر لغياب اإلمكانيات

ھل النشاط السينمائي مقتصر على الشباب أم أن ھناك 

 لن خوض ھذا المجال؟فتيات يحاو

ان على الرجال مع ظھور رَ كَ السينما والفن بصفة عامة محتَ 

 .نماذج نسائية خارجة عن المألوف

كريبت بدأت المرأة تتولى فباإلضافة إلى المونتاج والس
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وھناك نماذج من أفالم رائعة  ،اإلخراج :المھمة األصعب

 .أخرجتھا نساء موريتانيات

فھل ھذه  ،صية محافظةالمجتمع الموريتاني ذو خصو

الخصوصية سببت نوعاً من العائق أمام تطور الفن السينمائي أم 

 أن ھناك عوائق أخرى؟

 ،المجتمع الموريتاني بالفعل مجتمع محافظ إلى أبعد الحدود

وقد يكون لتلك النظرة المحافظة دور فعال في تأخر ميالد السينما 

تعني في التعبير  وھو فعال كذلك ألن كلمة سينما ،في موريتانيا

المجازي في اللغة الحسانية أمراً ال يكتسب أية أھمية وھي في 

 ..نظرھم ضرب من الجنون والخروج عن نواميس المجتمع
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  أمين صالح: السينما وسيلة تعبير مھمة ومؤثرة
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صالح يعد من القالئل الذين  أمينالناقد السينمائي البحريني 

جماليات كبيرا وثقيال في ترجمة كتب نظريات و املون ھمًّ يح

ھو و ،فھناك نقص كبير في ھذا المجال ،اللغة العربية إلىالسينما 

قريب من تجارب الشباب السينمائي العربي الطموح من خالل 

مشاركاته في لجان التحكيم في العديد من المھرجانات الخليجية 

 ةدار حول قضايا عديد وممتع كان لنا معه لقاء قصير .والعربية

 الخليجيةعن السينما البحرينية و

 ھل يمكن أن نقول تشكلت ،ھناك تجارب بحرينية شجاعة

 ؟ت موجودةأصبحالتجربة السينمائية البحرينية و

م درامية طويلة يبلغ ثالثة واقع أن مجموع ما أنتج من أفال

وثائقية، ، إلى جانب عدد من األفالم الدرامية القصيرة والأفالم

يعني أن التجربة السينمائية في البحرين قد تشكلت وأعلنت 

حضورھا، وإن لم تأخذ مداھا واستمراريتھا بعد، وذلك نظرا 

الممول، ونقص الخبرة العملية في المجاالت الفنية  المنتجلغياب 

  .المتصلة بالفعل السينمائي

بالطبع ال نستطيع الكالم عن صناعة سينمائية في البحرين 
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ستوديوھات وأجھزة أأو في دول الخليج، فالصناعة تستدعي توفر 

لة وخصبة، وأيضا شبكة توزيع ومعامل، وحركة إنتاج متواص

، كما الحال، عربيا، مع السينما المصرية. لكن نستطيع أن نشطة

نتحدث عن محاوالت سينمائية يجرى تنفيذھا في فترات متباعدة 

، على تقديم فيلم كلما بفضل إصرار مخرج، مثل بسام الذوادي

توفرت الفرصة، أو بفضل مجموعة من الشباب المتحمس 

 .والعاشق لألفالم

شاھدنا مسابقة أفالم من اإلمارات معا و كنا في مھرجان

ما ھي  ،مھرجانات مشھورة إلىأفالما خليجية بعضھا وصل 

 ؟مل التي ساعدت ھؤالء في االنطالقالعوا

ة، وحتى الطويلة، ال تجد لھا عادة األفالم القصيرة والوثائقي

سوقا في الخليج، وال في األقطار العربية. لذلك أعتقد أن المتنفس 

الوحيد ھو المھرجانات، التي من خاللھا يعرض الشباب نتاجاتھم 

ليدور حولھا النقاش، ومنھا تنطلق إلى مھرجانات عربية ودولية 

ة) أفالم أخرى إذا كانت جيدة الصنع. لقد لعب مھرجان (أو مسابق

من اإلمارات (بفضل مديره الفنان مسعود أمر هللا) دورا مھما 
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وبارزا في الكشف عن أسماء فعالة، جديرة بالمتابعة، في دول 

اإلمارات في مجال اإلخراج والسيناريو والتصوير وغيرھا من 

العناصر الفنية. أفالمھم تعبّر عن مدى جديتھم وإصرارھم على 

االبتكار. لتطور ولتبّشر أيضا بقابليتھا تقديم الجديد والجيد، و

وخيرا فعل ھذا المھرجان عندما انفتح على التجارب السينمائية 

  .في دول الخليج

في الواقع، نحن نشھد اآلن اھتماما مكثفا بالسينما من خالل 

إقامة مثل ھذه المسابقات والمھرجانات التي تحفز الشباب على 

اليأس واإلحباط، فھناك اإلنتاج وتزيح عن نفوسھم أحاسيس 

مھرجان دبي، ومسقط، ومؤخرا استأنف مسرح الصواري 

بالبحرين نشاطه في إقامة مسابقة لألفالم القصيرة بعد توقف 

سنوات، وقريبا سوف تفتتح صنعاء مھرجانھا الخاص، ونأمل أن 

 .تتزايد مثل ھذه الفعاليات في بقية األقطار

لي وأساسي في المعالجة الدرامية جزء أوالسيناريو و

ما نصائحكم للشباب اليمني الذي يتجه نحو  ،العمل السينمائي

و خصوصا في مسألة السيناريو  ،الخطوة األولى عمليا
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 ؟والمعالجة والبحث عن فكرة

أتمنى أن يكثّف السينمائي الشاب من مشاھداته لألفالم، 

فالمشاھدة ھي بمثابة دروس نظرية لكيفية بناء الفيلم وطريقته في 

  .معالجة السرد والشخصيات واألجواء واإليقاع وغير ذلك

األفكار تنبع من التجربة الحياتية والثقافية والمخيلة، بالتالي 

بد من االعتناء بھذه المصادر.. أما كيفية الكتابة، فالمعلوم أن  ال

لكل كاتب أسلوبه وطريقته، ليست ھناك قوانين أو قواعد أو 

 .ويكتب ويحاول المّرة تلو األخرىمعايير. على الشاب أن يجرب 

ھل من  ،العربية إلىلكم جھود في ترجمة كتب سينمائية 

 ؟وما ھي العوائق التي تقف أمامكم ؟مشاريع جديدة

سينمائيا، أشتغل اآلن على كتاب عن المخرج اليوناني 

العظيم ثيو أنجيلوبولوس، عبارة عن ترجمة وإعداد لكل ما قاله 

دة، المنشورة في كتب أو مجالت، بحيث ثيو في مقابالته العدي

يعبّر الكتاب عن وجھة نظر المخرج في ذاته، تاريخه، عالمه، 

  .لخا أفالمه، العناصر السينمائية التي يوظفھا..
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أيضا أفكر في مشروع طموح عن اإلخراج السينمائي يماثل 

ما فعلته في كتابي عن التمثيل السينمائي، مثل ھذا المشروع 

 .ت وصبريحتاج إلى وق

كتاب  أو لم يفكر أمين صالح بكتابة موسوعة سينمائيةأ

 ؟اإلنجليزيةيعرف بالسينما اللغة 

موسوعة؟ ال، ھذا مشروع ضخم ال أشعر إني قادر، أو حتى 

.. ھناك من النقاد والباحثين العرب وإنجازهمؤھل، لالشتغال عليه 

 .من ھم أقدر مني على فعل ذلك

 ؟ي السينمائيةعقبھل من كلمة على تجربة حميد 

لقد حالفني الحظ بالتعّرف شخصيا على الفنان حميد عقبي 

في أبو ظبي، عندما كنت عضوا في لجنة تحكيم مسابقة "أفالم من 

، وكنت قد سمعت عنه من قبل. وجدت 2006اإلمارات" سنة 

، دفعه عشقه نفسي أمام سينمائي مفتون حتى النخاع بفن السينما

قيق أفالم مثيرة لالھتمام. والحظت أنه تحإلى دراسة السينما و

مسكون بشكل خاص بشعرية السينما أو العالقة بين السينما 

والشعر. ھذا الھاجس لم ألمسه في بحوثه النظرية فحسب، بل 
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حتى في أفالمه (وقد أتاح لي مشاھدة بعض أفالمه القصيرة) التي 

زيز لعتستمد مادتھا من قصائد لشعراء عرب معروفين مثل: عبد ا

ت وكتب سيناريوھا سعدي يوسف، عبد العزيز البابطين.. ،المقالح

  .لقصائد قاسم حداد، وآخرين

 إنھا تجارب جادة، طموحة، وتمتلك رؤيتھا الخاصة

 نبذه مختصرة من السيرة الذاتية ؟

  ...، المنامة، البحرين1949مواليد 

يكتب القصة القصيرة والرواية والشعر والسيناريو 

  .المسرحيةو

  . ترجم ، ومھتم بالسينما بشكل خاصم

) ريو أول فيلم روائي في البحرين (الحاجزكتب قصة وسينا

  1990والذي عرض في 

ل التلفزيونية في مجال الدراما له العديد من األعما

 .المنوعاتو
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 :من إصداراته

  1973ھنا الوردة، ھنا نرقص  

  1977الفراشات  

 1982أغنية ألف صاد األولى  

  1982الصيد الملكي  

  2006(الطبعة الثانية  1983الطرائد)  

  1987ندماء المرفأ.. ندماء الريح  

  (نص طويل مشترك مع الشاعر قاسم حداد) الجواشن

1989  

  1994ترنيمة للحجرة الكونية  

  1995أموس فوجل (ترجمة)  –السينما التدميرية  

  1997مدائح  

  (مقاالت) 2000ھندسة أقل، خرائط اقل  
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  2001موت طفيف  

 2002القناع في التمثيل السينمائي (ترجمة وإعداد) الوجه و  

  2005(الطبعة الثانية  2004رھائن الغيب(  

 2006المنازل التي أبحرت أيضا و  

  2006أندريه تاركوفسكي (ترجمة)  –النحت في الزمن 

  )2006الطبعة الثانية (

 2006مسرحيات أخرى مجنون ليلى و  

 2007رجمة) جيوفاني جرازيني (ت-حوار مع فدريكو فلليني 

 

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/200

7/AmeenSaleh.htm  
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 بسام الذوادي
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  بسام الذوادي مخرج ومنتج وسيناريست سينمائي بحريني

كين أھم من الفوز في مھرجان من عدمه أصبح للمشار

   الثقافة السينمائية

نحتاج في الخليج إلى المؤسسات التي تعنى بالھم السينمائي 

 وتنشر الثقافة السينمائية

أنا لست ضد الرقابة إال إذا كانت جاھلة وغير واعية، أنا مع 

  الرقيب الذي يعرف مجتمعه ويثق به

مھرجان دبي السينمائي المھرجان الوحيد في الخليج الذي 

 الطريق والدعم لخلق أفالم سينمائية خليجية يفھم

لم نصل إلى شكل خاص بتوزيع األفالم البحرينية في  

 .أوروبا لحداثتھا وطبيعة المواضيع التي تطرحھا
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: بسام الذوادي مخرج ومنتج حاوره من باريس حميد عقبي

وسيناريست سينمائي بحريني وخليجي، شارك في العديد من 

كثر من أالتقيته في  ،جية والعربية والدوليةالمھرجانات الخلي

وكان لنا لقاء خاص وممتع في ضيافة مھرجان  ،مھرجان دولي

، سينمائي بإسبانياالسينمائي في مدينة سانتياجوكومبستيال  األمل

له طموحات  ،فيلم بحريني طويل أولشاب طموح وصاحب 

بي، عديدة ورؤية واقعية لحال السينما بالبحرين والخليج العر

نموذج  ،اإلليكترونيةسيرته الذاتية منشورة في الكثير من المواقع 

ليه في ھذا الحوار إسينمائي مھم وخصوصا بالبحرين...نستمع 
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يالف لنطلع على بعض الھموم والطموحات للسينما إالخاص ب

البحرينية التي اعتبرھا البعض جامدة وخرجت من مھرجان 

 أيجروح ولم تحصل على الخليج السينمائي الثالث في دبي ب

رغم وجود  ،فيلم ألي إشادةحتى  أوبرونزية  أوميدالية فضية 

مشاركة متميزة في عدد من المجاالت ووجود حضور بحريني 

لنستمع ونناقش معه بعض القضايا المھمة حول السينما  جيد..

 .البحرينية والخليجية بشكل عام

فيلم  أيخالل مھرجان الخليج السينمائي الثالث لم يفز 

البحرينية  األفالموكانت االنطباعات سلبية حول  ،بحريني

السينما البحرينية ظلت جامدة في  أنوالبعض يرى  ،الطويلة

  خر؟آلكم رأي  أمھل من تفسير لھذا الجمود  ،مكانھا

قد يحز في نفسي بعض االنطباعات التي سمعتھا عن 

خليج وذلك مجموعة األفالم البحرينية التي شاركت في مھرجان ال

لسبب بسيط، وھو أن معظم صناع ھذه األفالم يفتقدون لثقافة 

صناعة الفيلم السينمائي واستسھالھم لھذه الصناعة، وھذا ينعكس 

في التعامل مع النصوص التي عرضت بشكل تلفزيوني ألنھم 
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يمتلكون جزء من ثقافة صناعة المادة التلفزيونية وليس الثقافة 

عليھم بشكل واضح، وقد نعذرھم فال توجد التلفزيونية، وھذا أثر 

 ،لديھم تجارب سينمائية يستندون عليھا ويبنون معرفتھم بھا

 ،والنقطة الثانية تعاليھم على السينما بسبب بساطتھا في عقولھم

ويتجرؤون على إطالق  ،وبالتالي يدخلون في تجارب تلفزيونية

ميل والمعقد لحلمھم في دخول ھذا العالم الج ،مسمى السينما عليھا

في نفس الوقت، وبحكم عدم وجود الثقافة السينمائية لدى الجمھور 

يلقون التشجيع على االستمرار في السينما من خالل الصحف 

ومن ھنا يأتي التعالي  ،ويصدقون وقتھا بأنھم سينمائيون

  .ستبساط لھذه الصناعةواال

من يمتلكون الثقافة السينمائية  وبعض السينمائيين أو

طون في التشجيع لحلمھم بأن تكون في البحرين صناعة يتور

ولكن ھذا الحق  ،حسب اعتقادي ،وھذا حق مشروع لديھم ،سينما

وليس  ،يجب أن يستمر من خالل التوجيه وتصحيح الخطأ

التصفيق ألي صورة تظھر على الشاشة مجرد لتورطھم في كتابة 

  .ھناك خلفية صداقة بينھم وبين الصانع النص أو
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المھم من وجھة نظري ھو عدم وجود ناقد سينمائي  والسبب

بحريني بالشكل الصحيح، فالناقد يبنى ثقافته السينمائية من 

التجارب المحلية وتاريخھا، ولعدم وجودھا بشكل كافي يضطر أن 

ويبنى ثقافته النقدية من  ة،لى ثقافة سينمائية قريبة أو بعيديلجأ إ

ئي البحريني الفقير من ناحية متابعتھا ويعكسھا على العمل السينما

الكم والمتخصصين، وھذه بالنسبة لي ليست ثقافة أو خلفية نقدية 

نستطيع األخذ بھا على األفالم البحرينية، فالناقد سيبقى بالنسبة لي 

حتى يكون ھناك متخصصون في الصناعة وأعمال  اعادي امشاھد

  .سينمائية بحرينية حقيقية تبني ثقافته وتدعم نقده

ية الفوز في مھرجان من عدمه أصبحت بالنسبة وقض

للمشاركين أھم من الثقافة السينمائية التي من الممكن أن تؤثر في 

بجائزة  نالمشاھدين، لذلك تجد مجموعة منھم عندما ال يفوزو

يتركون المجال، ألن الجائزة والربح المادي السھل في اعتقادھم 

األكبر واألھم من  بسبب استسھال العملية السينمائية ھو الھم

  .التأسيس لصناعة سينمائية حقيقية

من ھنا يأتي الجمود بشكل عام في السينما البحرينية، علماً 
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بأني ال أرى ھذا الجمود بشكل كبير حيث أن ھناك الكثير من 

المھتمين وحاملي الھم السينمائي يجاھدون ألجل خلق أفالم 

التشجيع الكافي، إال سينمائية حقيقية، رغم صغر البلد وعدم وجود 

أنھم مستمرون في المحاولة الصادقة منذ سنين طويلة من خالل 

كتبھم ونصوصھم ومحاوالتھم الداعمة، وبالتالي تتولد أفالم 

سينمائية حقيقية في فترات متباعدة، خذ مثال فيلم "الحاجز" تم 

، ولم 2003وأتي الفيلم الذي يليه "زائر" عام  1990إنتاجه عام 

مقارنة  ،في السينما البحرينية اوقتھا بأن ھناك جمود يقل أحد

بإنتاج األفالم لدى شقيقاتھا من دول الخليج العربي كانت البحرين 

 .تعتبر رائدة في ھذا المجال

مؤسس لجمعية السينما لدول مجلس التعاون  عضو أنت

ھناك  أن أم ؟وما نشاطاتھا ؟ذھبت ھذه الجمعية أين ،الخليجي

  ؟كن تفعيل مثل ھذه الجمعيةوكيف يم ؟عوائق

بصراحة الخطوة التي قامت بھا دائرة اإلعالم بإمارة 

كانت من أھم الخطوات التي تمت في ھذا  1994الشارقة عام 

المجال على المستوى الحكومي والتي كانت بالنسبة لنا تشكل لبنة 
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أولى لتفھم الدولة لدور السينما، وكانت ھذه اللجنة تمتلك الكثير 

فكار والدعم لتطوير الحركة السينمائية في الخليج، ولكن من األ

لألسف عندما عملنا على تحويلھا إلى جمعية السينما لدول مجلس 

التعاون لدول الخليج العربية تحت مظلة األمانة العامة لدول 

مجلس التعاون وتم إشھارھا خالل مھرجان السينما العربية في 

حرين ھي المقر الدائم على أن تكون الب 2000البحرين عام 

للجمعية، تغيرت وزارة اإلعالم وتغير الوزير الذي دعم الجمعية 

وبقيت األوراق في درج الوزير الجديد، ولم يكن ھناك أي تقدم 

في ھذا الجانب رغم المحاوالت الكثيرة من مجلس إدارة الجمعية 

ً بأن األمانة العامة في الرياض اتصلت بي  حتى يومنا ھذا، علما

كورة لمحاولة تحريك موضوع الجمعية مرة أخرى ولكن دون مش

  .فائدة

نحتاج في الخليج إلى المؤسسات التي تعنى بالھم السينمائي 

وتنشر الثقافة السينمائية في دول الخليج، فأندية السينما مھمة في 

بد أن  دول ال تملك الصناعة وإنما تحرك الثقافة السينمائية التي ال

وبالتالي ستتكون  ،يعملون في ھذا المجالتتمخض عن أشخاص س

 .لھذه الدول تمثلھا في العالم –وال أقول صناعة  –أفالم 
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لديكم بالبحرين تجربة متميزة من خالل االشتراك بين 

 ،بنفسكم والبحث عن دعم تشجيعي أفالمكمالشباب وتمويل 

  حدثنا عن ھذه التجربة وھل مازالت مستمرة؟

 ،ة في البحرين ودول الخليجتزال مستمرھذه التجربة ال

وأعتقد جميع المھتمين بالفن السينمائي حول العالم يحذون ھذا 

وھل  ؟إلى متى ستستمر ھذه التجربة الحذو، ولكن السؤال ھو

تستحق ھذا العناء؟ أعتقد بأن األخوة في الدول األوروبية أكثر 

حظاً بسبب وجود نوع من الصناعة ھناك واھتمام وزارات الثقافة 

من روافد ثقافة البلد  امھم االحراك السينمائي باعتباره رافدب

 وتعريفھا لدى األخر، أما في دول الخليج تأتي السينما (ھذا لو

أتت) في المرحلة األخيرة، فتجد الشاب حتى عندما يمثل فيلمه 

الدولية ال تجد  البلد الذي ينتمي إليه في أحد المھرجانات العربية أو

سمية المسئولة عن الثقافة السينمائية بمشاركته، اھتمام الجھة الر

وعندما يعود ويكون قد حصل فيلمه على جائزة يكون االھتمام به 

من أجل الشكل وكأن ھذه الجھة الرسمية ھي الداعمة له، وبعد أن 

تنتھي فترة التركيز عليه يوضع على الرف ليجاھد مرة أخرى 

سه بالتعاون مع الشباب لصناعة فيلمه التالي، ويعود إلى تمويل نف
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  .وبعض شركات القطاع الخاص

وال أعتقد بأن ھذه الحالة ستستمر في الخليج، فالوضع يتغير 

والوقت الذي كان الشباب يوفرونه لصناعة فيلم سيتقلص بسبب 

لقمة العيش وارتباطھم بأعمال ووظائف أخرى توفر لھم 

ية من االستمرار في الحياة، وتتحول صناعة األفالم إلى ھوا

الممكن أن يمارسھا إذا وجد الوقت في يوم ما، ويختفي الھم 

 .وتزول الرغبة وبالتالي تضمحل الثقافة السينمائية

حدثنا عن  فيلم الحاجز.. ،ائيوفيلم بحريني ر أول أخرجتم

  ؟األولىھذه التجربة واالنطالقة 

ً فقط  ،فيلم الحاجز بالنسبة لجميع من عمل به لم يكن فيلما

نت من أجمل الرحالت في عالم السينما، فقد ضحى وإنما كا

الجميع من أجل إظھار ھذا المولود إلى الوجود، فحلم أمين صالح 

يمثل جميع األدباء والكتاب في ھذا الفيلم قد تحقق وحلم  وھو

 الفنانين قد تحقق وحلمي قد بدأ، حيث اتضحت المسئولية بشكل

 .ما بدأت بهأكبر والھم أصبح أكبر بمراحل ع
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خالل  بإسبانياالتقينا في مھرجان سانتيجودوكمبوستيال 

ھناك شركة  أن وأخبرتنيعرضكم فيلم حكايات بحرينية 

 ؟فھل حدث ذلك وتوزيعه،بريطانية ربما تقوم بشراء الفيلم 

  البحرينية؟ األفالمتوزيع  أماموماھي العوائق التي تقف 

ينية ن لم نصل إلى شكل خاص بتوزيع األفالم البحرإلى اآل

وذلك لحداثتھا وطبيعة المواضيع التي تطرحھا. طبعاً  ،في أوروبا

كون السينما تعتبر حديثة ھذا من العوائق المھمة في موضوع 

التسويق ثم تأتي اللغة، فاللغة العربية لم يتعود عليھا الجمھور 

وقراءة الترجمة تعتبر ضعف لدى  ،األمريكي األوروبي أو

حسب ما قال لي أحد الموزعين  حيث أنه ،المشاھد األجنبي

  .األمريكيين غير محببة لدى الجمھور

أعتقد بأننا نحتاج إلى وقت وغزارة في اإلنتاج حتى نصل، 

ويجب أن نركز أوالً على الجمھور العربي ومحاولة تعويده على 

 .اللھجة الخليجية في الدراما التلفزيونية والسينما
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يضع بسام نفسه  وأين ؟ليكمإقربھا أو أفالمكمحب أ ما ھو

  ضمن قائمة المخرجيين بالخليج؟

، واألطروحاتأعشق جميع أفالمي مھما تفاوتت األفكار 

ً لحركة سينمائية عملتھا في الحاجز أن أعيدھا في  أشتاق أحيانا

فيلم جديد، ال أستطيع أن أضع أفالمي في درجات متفاوتة في 

  .داخلي

 ايكون ھناك كمًّ  وأتمنى أن وفي الخليج إلى اآلن نحن نحبو

أكبر من المخرجين السينمائيين الجادين وكذلك في العناصر 

السينمائية األخرى، ال يھم ما نصل إليه وإنما المھم أن نواصل 

 .سينمائية تحترم المشاھد وتحترم السينما االعمل وننتج أفالم

تزخر منطقة الخليج العربي بمھرجانات عديدة ومتنوعة 

فھل ساھمت ھذه المھرجانات  ھائلة... اتإمكانيوبعضھا يمتلك 

وما ھو الدور المطلوب من ھذه  ؟في تطور السينما بالخليج

  المھرجانات؟

أعتقد بأنك تعرف بأنه ال توجد ھناك أفالم سينمائية خليجية 

ً لتشارك أو تتسابق في ھذه المھرجانات، أعتقد بأن  تنتج سنويا
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ولكن  ،ئية الخليجيةالمھرجانات مھمة في إبراز األعمال السينما

مع قلتھا تحولت ھذه المھرجانات لألفالم العربية األخرى 

  .واألجنبية

مھمة المھرجانات في الخليج ھي دفع المواطنين والمھتمين 

ً من خالل  السينمائيين إلى خلق أفالم سينمائية وتثقفھم سينمائيا

بصناع السينما األجانب والعرب  لالحتكاكإتاحة الفرصة لھم 

الحظته في مھرجان دبي وھذا بصراحة ما  ،الخبرةذوي 

الذي أعتقد بأنه المھرجان الوحيد في الخليج الذي يفھم السينمائي 

ما  ينمائية خليجية للمشاركة في يومالطريق والدعم لخلق أفالم س

في المسابقة الرسمية للمھرجان، بسبب معرفة القائمين عليه بكل 

  .المنطقةالشباب والسينمائيين الجادين في 

كما أن ھناك شركة إنتاج في أبوظبي وضعت اإلمكانيات 

ق عالمياً، وھذا تحت يد الشباب الخليجي لصنع أفالم خليجية تسوَّ 

جانب داعم ومشجع بشكل كبير من ھاتين الجھتين، أما باقي 

 يعيالمھرجانات فأعتقد بأنھا تحتاج لوقت حتى يصل إليھا من 

الذين ن الحق ورف من ھم السينمائيالھم السينمائي في الخليج ويع
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يستطيعون أن يسلكوا نفس الدرب في خلق أفالم خليجية بدل 

تسليط الضوء على األجانب وتقليدھم اعتقادا منھم بأن ھذا 

  يوصل دولھم إلى مصاف الدول الصانعة سيوصلھم أو

لقد سمعت فناناً مشھوراً كان يضحك على المھرجانات في 

"نأتي ونأخذ فلوس ونرحل وننتظر  ولدول ال تملك سينما ويق

الدفعة الثانية في الدورة المقبلة، كان من األفضل أن توظف ھذه 

النقود في إنتاج فيلم خليجي يعرفنا على ھذه المنطقة وشعبھا، 

ولكني ال أمانع في استالم النقود بسبب شھرتي، وأعتقد بأني لن 

 ."أشغل نفسي في موضوع يجب أن ينشغل به أصحاب الشأن

المؤسسات الرسمية البحرينية مازال دورھا  أنيظھر 

 األسبابما ھي  في دعم الشباب السينمائي البحريني.. امتواضع

 أن أم ؟ومواھب الشباب بإمكانياتھل عدم االقتناع  ؟يا ترى

  خرى؟أ اأمورھناك 

الدعم السينمائي يجب أن يكون من خالل استيعاب الجھات 

تأثيرھا على المشاھد، إذا كان ھذا الرسمية لدور السينما ومدى 

الفھم غير متوفر ال تستطيع أن تجبر الجھات الرسمية على الدعم 
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لشيء ال يرونه، فنجد الكثير من المسئولين في الجھات الرسمية 

عندما يأتيھم موضوع عن السينما يتم تحويله إلى التلفزيون 

ً بأن متشابھان، علم شيآنالعتقادھم بأن السينما والتلفزيون  ا

التلفزيون الرسمي في معظم الدول يتبع وزارة اإلعالم والسينما 

وذلك للفرق الثقافي والفكري الواضح بين  ،تتبع وزارة الثقافة

  .االثنين والذي يعيه المثقف الواعي والمسئول المتمرس

إمكانيات ومواھب الشباب وخلق سينما موضوعان 

إلى محترفين يعرفون مختلفان، فكما قلت سابقاً السينما تحتاج 

التقنية السينمائية وبالتالي ينتجون األفالم التي تطرح في السوق 

ويحققون األرباح التي يبحث عنھا المستثمر، وعدم وجود ذلك 

الخاصة في  يؤدي إلى اھتمام أقل من المؤسسات الرسمية أو

 .المواھب المتوفرة في السوق حالياً 

ت مالحظات البعض من النقد وكان ةفيلم حنين واجه موج

ما ھو دفاعكم تجاه ھذه  نه مباشر واللغة السينمائية ضعيفة..أب

  منتجه؟ أنتالنقاط السلبية تجاه فيلم 

حنين إنتاج الشركة البحرينية لإلنتاج السينمائي، وعندما 
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عرض في مھرجان الخليج لم أكن قد شاھدته بعد وسمعت بعض 

يلم كان جيداً من ناحية االنتقادات، وبعد المشاھدة أعتقد بأن الف

ولكن كان يحتاج لبعض المونتاج والتقصير  ،الموضوع والطرح

ال نضعه في مصاف األفالم ، عموماً يجب أوزيادة في اإليقاع

وھذا  ،السينمائية الكبيرة وننتقده، فالعاملين عليه في بداية الطريق

الفيلم يعتبر مرحلة مھمة لھم للقفز إلى أعمال أكبر، حيث أني 

بد أن  عتقد بأنھم قد تعلموا الكثير من تجربتھم السينمائية ھذه، والأ

 .ينعكس ذلك على التجربة القادمة لھم

 اخليجي امشترك وإنتاجادرامية تلفزيونية  أعماالنرى 

لماذا ال نرى نفس التعاون في المجال  ونجاحات لبعضھا...

  السينمائي؟

 ً يج يعتمد على دور الفيلم السينمائي في الخل ،مثلما قلت سابقا

العرض وليس التلفزيون المجاني في البيت وعدة محطات، 

وبالتالي نسبة مدخوله تكون قليلة لعدة أسباب، أھمھا الكثافة 

ً في ظل عدم وجود دور عرض  السكانية في الخليج وخصوصا

د المادي وفي المملكة العربية السعودية، دائماً ما يكون المرد
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 عنسات الخاصة التي تنتج المسلسالت وھذا يبعد المؤس ا،بسيط

الدخول في مجال السينما، وكما تعلم المسلسل يباع ويعرض في 

 8العديد من المحطات التلفزيونية، أما الفيلم فيكون في األغلب في 

دور عرض في كل دول الخليج وكل دار عرض تحتوي بين 

ت مقعد، وھذا ال يكون كافياً، وخسارة كبيرة إذا كان 200و 150

  .ميزانية الفيلم مرتفعة

لكن من الممكن أن تتعاون وزارات الثقافة والحكومات في 

الدخول في إنتاج فيلم سينمائي مشترك، وھذا ال أعتقد بأنه 

سنة من التركيز على ھذه النقطة مع الجھات  25سيحصل بعد 

الرسمية المعنية، علماً بأن فرنسا دعمت السينما واإلنتاج المشترك 

 .ب العربي ومصر وكذلك بعض الدول األوربيةمع المغر

الذاكرة  البحرينية بشكل مبكر نحو األفالماتجھت العديد من 

 أسبابما  والتاريخ االجتماعي والقضايا السياسية بالبحرين..

خصوصا مع  أخيرةمجازفة  أنھاالبعض  أىھذا االتجاه والتي ر

  ساس؟ھذا النوع من السينما ح أنباعتبار  تواضع الخبرة..

الذاكرة مھمة جداً بالنسبة للمھتمين بالسينما حول العالم، 
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تتحدث عن التاريخ وترسخ له بغض النظر  الذلك تجد ھناك أفالم

عن وجھات النظر المختلفة، ونحن في البحرين يھمنا أن نركز 

على ذاكرة المملكة وطرحھا على األجيال الجديدة والقادمة، 

صعبة وحساسة وتبعد المنتج  وأعتقد ومثلما قلت بأنھا مھمة

ن الدخول فيھا، ومع تواضع الخبرة تبقى الذاكرة ھي عالممول 

المحفز للكاتب والمخرج البحريني لما تحتويه من غنى في 

المعلومات ومشاركة البحرين في الكثير من أحداث العالم التي ال 

يعرف عنھا الجماھير األخرى بسبب عدم وجود وسائل اتصال 

ذا التاريخ وتنشره، كما أن الذاكرة تداعب العادات تركز على ھ

والتقاليد للشعب البحريني من خالل طرحھا في إطار مناسب 

 .سينمائياً وھذا يثري السينما في البحرين ويجعل لھا خصوصية

وھل ھناك كوادر جديدة  بأفالمه؟ الممثلينكيف يختار بسام 

  ائي مشكلة؟وھل مازال العنصر النس ؟يجذبھا الفن السينمائي

دائما ما أحاول اختيار الممثلين من عامة الناس وأدعمھم 

بممثلين من التلفزيون والمسرح، فكما تعرف ال يوجد لدينا 

ن بسبب عدم غزارة اإلنتاج السينمائي، وھناك ون سينمائيوممثل
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الكثير من الكوادر التي يجذبھا الفن السينمائي وتتمنى أن تشارك 

ولم  ،ه الكوادر من كل الفئات واألعمارمعنا في أفالمنا، وھذ

يشكل العنصر النسائي مشكلة أبداً للبحرين، ال في التلفزيون وال 

اإلذاعة وال السينما، فالعنصر النسائي البحريني من أوائل 

العناصر في الخليج التي وقفت على المسرح وشاركت في الدراما 

 .التلفزيونية واإلذاعية منذ الخمسينات وحتى اليوم

  ما جديد بسام الذوادي؟

عاً، أوالً اأعمل حاليا على ثالثة أعمال أحاول أن أحققھا تب

الفيلم السينمائي الذي كتبته "طفل المحرق" يحكي قصة واقعية 

سنة والقصص التي يمر بھا،  11 ـعن طفل لم يتجاوز عمره ال

والعمل الثاني أقراء حالياً مسلسل كويتي بعنوان "عين الھامور" 

تج خالد البذال والكاتب فايز العامر وتدور أحداثه في فترة للمن

األربعينات على أن أبدأ تصويره عن قريب بعد االتفاق النھائي 

مع المنتج، والعمل الثالث رواية لكاتب سعودي أعجبت بھا 

وأتمنى أن أحولھا لفيلم سينمائي وأعمل حاليا على المعالجة 

 .الموافقة عليھا الخاصة بھا لعرضھا على الكاتب وأخذ
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في عالمنا العربي سلطة الرقيب مازالت تحاصر الفنان 

 ؟نتم بالبحرين ھل تعانون من نفس المشكلةأ والسينمائي..

  وكيف من الممكن الخروج والتغلب على ھذه السلطة؟

أنا لست ضد الرقابة إال إذا كانت جاھلة وغير واعية، أنا مع 

 أن يخاف منه ويحاول ال ،الرقيب الذي يعرف مجتمعه ويثق به

أن يعيشه في الظالم. فالرقيب في الخليج ال يختلف عن الرقيب في 

 ،وأنا ال أقلل من أھميته ودوره المھم في وقتنا ھذا ،الدول العربية

شادي عندما كان رقيباً في مصر خير  أبو يوأعتقد بأن األستاذ عل

 اعتدال مثال على ذلك، وقبله الدكتورة درية شرف الدين والسيدة

ممتاز التي أتمنى من أي رقيب قراءة كتابھا عن الرقابة ليعرف ما 

دورھا في المجتمع، فالرقيب  ھي الرقابة وكيف تدار وما ھو

المثقف والواعي يضع المجتمع أمامه قبل السلطة ويحكم على 

 انتماءاته الذي أمامه من منطلق وعيه وثقافته وليس مزاجه أو

بل نريد أن نلقي  ،حد من سطوة الرقيبالمتطرفة. ال نريد أن ن

السطوة ونضع بدلھا وعي الرقيب السيكولوجي والثقافي والتمرس 

  .في العمل الرقابي
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بأنه  عندما يعتقد الرقيب وبتعالٍ  وما يضايقني فعالً ھو

يعرف إبداعك أكثر منك وبالتالي يفھم ما تطرحه حتى لوكان ھذا 

عي من منطلق نفسيته التي في رأسه فقط، ويحكم على العمل اإلبدا

في  ودائما ما نستنتج بأن ما اعتقده ھو ،يغلفھا بالتعالي عليك

غالباً ما يتمناه إذا كان له عالقة  نفسيته وليس في العمل أو

  .بالجنس

أتمنى من القائمين على أجھزة الرقابة مراعاة أسس توظيف 

غير  لرمي كل من ھو ال أن يكون جھاز الرقابة ھو ،الرقباء

ستمر الحال بھذا الشكل سيدفع بنا ا غير كفؤ، فلو مرغوب به أو

وبالتالي عندما تطلق علينا  ،الوضع إلى ظلمات لن نخرج منھا

ال نزعل متخلفين" يجب أ –جھله  –ھابيين كلمات مثل "إر

 .ونفتخر بھا في ظل ھذا الخنق على اإلبداع

http://elaph.com/Web/Culture/2010/9/597668

.html 
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  حسن حداد
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 الناقد السينمائي البحريني حسن حداد

من الصعب الحديث عن سينما بحرينية في الوقت الراھن..  

 حتى مع وجود أفالم سينمائية طويلة وقصيرة

. المھرجانات ضرورة حتمية للنھوض بأي نشاط سينمائي.

وھي المحك الرئيسي للتعاون واكتساب الخبرة والتعارف بين 

 السينمائيين

بل ھو  ،الذي يصنع السينما ليس الفنان كما يعتقد الغالبية

 التاجر صاحب رأس المال القادر على توصيلھا للمتفرج
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حوارات سينمائية ولم يكن ھدفنا تلميع  سبق وان نشرنا عدة

وزير الثقافة اليمنية ورغم  األخنلمع  أنناشخص حيث ظن البعض 

وقيام مھرجان سينمائي يمني  تأسيسكل الصعوبات التي تعترض 

وكما سبق وقلنا المھرجان وسيلة وليست غاية وھدفنا السعي 

سينما يمنية تساھم في رسم صورة اليمن الحقيقية  وإيجاد لتأسيس

واليوم نلتقي مع الناقد البحريني حسن حداد في  ،مبدعة بأيدي

 ...حوار  شيق وممتع فاليكم الحوار

 عن  موقعكم ؟نبذة مختصرة  عنكم ؟ و

 .كاتب متخصص في النقد السينمائي

 .1958من مواليد مدينة المحرق بالبحرين عام 

، ونشر له أول مقال عن 1980بدأت اھتماماته بالسينما عام 

. كما نُشرت 1983السينما في جريدة أخبار الخليج البحرينية عام 

العديد من المقاالت والدراسات السينمائية في الصحافة المحلية  له

 .والخليجية

 .1985عضو في نادي البحرين للسينما منذ عام
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، 2000شارك في مھرجان السينما العربية األول ـ مارس و

كرئيس للمركز الصحفي، ورئس تحرير النشرة اليومية 

 .للمھرجان

.. في أفالم عاطف / التمردصدر له كتاب (عن ثنائية القھر

الطيب)، ضمن منشورات مھرجان السينما العربية ـ البحرين 

 .2000مارس 

صدر له كتاب (محمد خان.. سينما الشخصيات والتفاصيل و

الصغيرة)، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بالتعاون مع 

 .2006إدارة الثقافة والتراث الوطني ـ البحرين/ 

 .العامة والمتخصصة في السينماأقام مجموعة من الندوات و

شارك في مسابقة "أفالم من اإلمارات".. بصفته الناقد و

.. كما شارك كضيف 2006الرسمي للدورة الخامسة في مارس 

 .2007في دورتھا السادسة في مارس 

يشرف على صفحتي "سينما" في مجلة "ھنا البحرين" منذ و

  .وحتى الوقت الحاضر 2001شھر مايو 
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، فقد 2004موقع "سينماتك".. الذي أطلق في يناير بالنسبة ل

عملت عليه بجھود ذاتية متواضعة في المنزل، وذلك رغبة مني 

في البداية أن يكون موقعاً شخصياً يضم كافة المقاالت والدراسات 

التي كتبتھا عن السينما.. ولكنه اآلن بدأ يأخذ شكالً آخر.. ويسعى 

صحافة اإلنترنيتية، من خالل لضم كل ما يكتب عن السينما في ال

رصد يومي أرشيفي.. وقد حاز ھذا الموقع الطموح على إعجاب 

الكثير من متابعي السينما في الوطن العربي. وبدأت أستلم كتابات 

خاصة لـ"سينماتك".. من كتاب ونقاد مھمين على مستوى الوطن 

 .العربي

 ؟ھل  من  جديد  ،لسينما  البحرينيةا

بحرينية ليس صحيحاً بالمعنى العلمي.. مصطلح السينما ال

وھذا بالطبع ينطبق على معظم دول العالم العربي فيما عدا 

مصر.. ففي مصر ھناك سينما لھا مؤسساتھا ومعاملھا 

 !!..واستوديوھاتھا وتراث سينمائي زاخر

من الصعب الحديث عن (سينما بحرينية) في الوقت 

يلة وقصيرة.. وازدياد الراھن.. حتى مع وجود أفالم سينمائية طو



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

229 
 

دور العرض السينمائي في السنوات العشر األخيرة.. فمصطلح 

بد من توافرھا  (سينما)، أجده يحتمل الكثير من الصفات التي ال

للحديث عن السينما كصناعة.. إن وجود سينما في أي مكان من 

العالم تسبقه تراكمات فنية وتقنية، لتكوين عجلة إنتاج متواصلة 

واستوديوھات.. وھذا أمر ال يمكن التعويل عليه في ومعامل 

 !!..الوقت الراھن

لذا يمكن أن نشير بأن في البحرين مستھلك سينمائي فعال.. 

بمعنى الجمھور العريض الذي يتعامل مع السينما.. فتاريخ بدايات 

العروض السينمائية في البحرين كانت منذ األربعينات من القرن 

ھور في التكون بشكل سريع، مذھوالً بھذا الماضي، حيث بدأ الجم

 !!..الفن االستثنائي

من جھة أخرى يمكن الحديث عن تجارب وأفالم بحرينية، 

نعتبرھا بمثابة اللبنات األولى لبدء االشتغال بالصورة المتحركة 

في البحرين.. وھذا النشاط قد بدأ مبكراً مع نھاية الستينات.. حيث 

، أول مخرج 1939الذي ولد عام  يعتبر الفنان خليفة شاھين،

سينمائي في البحرين. وقد تخرج شاھين من مدرسة للفنون في 



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

230 
 

، 1966، وأنتج وأخرج أول جريدة سينمائية عام 1965لندن عام 

، وفي عام 1967وأول فيلم تسجيلي بعنوان (كشمير تنادي) عام 

أسس شاھين شركته الخاصة. ومن بين األفالم التي  1971

)، (صور جزيرة ـ 1973ته (اليوم القومي ـ أخرجھا لشرك

). 1977)، (الموجة السوداء ـ 1976)، (أناس في األفق ـ 1975

كما شارك مع فريق اإلنتاج التابع لشركة وولت ديزني في تمثيل 

 ).1971فيلم (حمد والقراصنة ـ 

كما نجح مجموعة من الشباب الطموح من أمثال داراب 

تقديم مجموعة من األفالم  فيعلي ومجيد شمس وعلي عباس، 

بدأ الفنان بسام  1975التسجيلية والروائية القصيرة. وفي عام 

الذوادي تقديم أول أفالمه القصيرة، قبل التحاقه بمعھد السينما 

بالقاھرة. وبعد تخرجه عمل كمخرج في التلفزيون وقدم مجموعة 

من األعمال الدرامية، ومن ثم بدأ مشواره مع السينما بفيلم 

، ليكون بذلك أول فيلم روائي طويل ينتج في 1993الحاجز) عام (

البحرين. وبعد خمسة عشر عاماً، قدم الذوادي فيلمه الثاني (زائر) 

. أما فيلمه الثالث فكان (حكاية بحرينية) إنتاج عام 2004عام 

2006. 
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على مستوى الفيلم التسجيلي والروائي القصير، بدأت في 

بروز ظاھرة إيجابية في الوسط الفني  السنوات الخمس األخيرة،

ً مع توفر كاميرا الفيديو (الديجيتال). حيث  البحريني، خصوصا

أخذ مجموعة من الشباب العمل بالصورة المتحركة، واالشتغال 

على أفالم روائية قصيرة في غالبيتھا. أمثال محمد يوسف 

جناحي، يوسف القصير، علي رحمة، ياسر القرمزي، سعيد 

سين الحليبي، عبدهللا رشدان، محمد راشد بوعلي، منصور، ح

محمد القصاب، والمسرحي الكبير عبدهللا السعداوي، الذي ساھم 

بدوره مع خالد الرويعي ويوسف الحمدان على تأسيس مھرجان 

 .2005الصواري لألفالم عام 

وعلى ضوء ما ذكرنا سابقاً، يمكننا الجزم، بأن السينما 

تقوم لھا قائمة إال من خالل دعم  كصناعة في دول الخليج لن

القطاع العام.. أي األجھزة والمؤسسات الرسمية والحكومية، 

باعتبار أن الھم الفني والتثقيفي يتزامن مع توجھات ھذه الدول 

لتربية جيل مثقف ومھتم باألدب والفن بشكل عام، واإلحساس من 

عن جانب ھذه الحكومات بالمسئولية تجاه المواطن، بغض النظر 

الربح المادي.. ھذا ما يتراءى لنا من خالل تصريحات المسئولين 
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 .في ھذه الدول

المھرجانات السينمائية العربية ھل ساھمت في نضوج 

  اإلبداع السينمائي؟

بالطبع ساھمت في ذلك.. فالمھرجانات ضرورة حتمية 

للنھوض بأي نشاط سينمائي.. وھي المحك الرئيسي للتعاون 

والتعارف بين السينمائيين.. ھذا إضافة إلى واكتساب الخبرة 

مشاھدة الكثير من األفالم والتعرف على التيارات والتجارب 

كون ھناك مھرجانات تبد أن  السينمائية العالمية الجديدة.. ال

ومحافل سينمائية تثري الساحة الفنية بشكل عام.. وتشكل األسس 

أضاف مھرجان  الصحيحة للثقافة السينمائية.. أنظر مثالً ماذا

قرطاج السينمائي في تونس.. نرى بأن الجمھور التونسي لديه 

ثقافة سينمائية متميزة ال تجدھا عند بقية الجماھير العربية.. وھذه 

 .نتيجة ھامة من نتائج وإرھاصات مھرجان قرطاج السينمائي

ما  ،نحن في اليمن نخطو خطوتنا األولى نحو الفن السابع

  ليمني الذين يأملون خوض ھذه المغامرة؟ھي نصائحكم للشباب ا

أعتقد ـ من العقيدة ـ بأن من يقدم على االشتغال بالصورة 
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بد له أن يھتم كثيراً بمشاھدة األفالم.. فھي المصدر  المتحركة.. ال

األھم لتعلم السينما.. ثم بعد ذلك يأتي دور التثقيف السينمائي.. 

خرجين السينمائيين.. القراءة عن كل شيء يخص السينما.. عن الم

عن األساليب والتيارات السينمائية.. عن تراث السينما بشكل 

 !!..عام

ھل تعتقدون بأن السينما العربية فعلت ما يمكن فعله لخدمة 

 التراث والحضارة العربية؟

ال يمكن أن نعمم سواء اإلجابة بالنفي أم باإليجاب.. فالسينما 

خاصة تھتم بخدمة التراث أو  العربية لم تسَع حتى لتقديم مواضيع

الحضارة العربية.. ربما مصطلح الثقافة العربية يكون أشمل في 

التعامل مع السينما.. ھناك مثالً أفالم قليلة، أو مخرجون معينون 

حاولوا تقديم مثل ھذه المواضيع، من أطروحات فكرية وثقافية 

 وحضارية.. أمثال شادي عبدالسالم من مصر.. وناصر خمير من

 !!..تونس كمثال
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ما ھي العوامل التي يجب توفرھا لتطوير اإلبداع السينمائي 

 العربي؟

لدينا في البالد العربية طاقات إبداعية خالقة في كل 

المجاالت.. وكذلك في السينما.. لكن االختالف يأتي في طريقة 

التوصيل للمتلقي.. األديب أو الفنان التشكيلي أو الموسيقى قادر 

يل إبداعه بطرق شتى، وھو المسئول عن تطوير على توص

إبداعه.. أما بالنسبة للتطوير في السينما.. فھذا أمر ال يعتمد على 

بد أن يلتقي الفنان  المبدع فقط.. فالسينما فن وصناعة وتجارة.. ال

بالصانع بالتاجر لتطوير ھذه السينما.. والتجار وأصحاب المصانع 

ينمائي تماماً.. فيما عدا تجار السينما عندنا ليسوا معنيين بالفن الس

 .الذين يسعون فقط للربح المادي بأي شكل من األشكال

التطوير إذن.. يأتي مع تالحم ھذه العناصر الثالثة.. السينما 

العربية ينقصھا الكثير للوصول إلى مرحلة من مراحل تطور 

 السينما العالمية.. أما التطوير التقني والتكنولوجي.. أو حتى

ً تحت رحمة  التطور في الفكر والموضوع اللذان يكونان غالبا

 !!..الرقابة العربية المنيعة
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وھل  ؟ھل نعي نحن العرب أھمية وخطورة الصورة

تقوم بدورھا في  عالمنا العربيالمؤسسات الموجودة حاليا في 

كيف يمكن  ا؟مجاالت ثقافة وفنون الصورة أم أن ھناك قصور

 تدارك ھذا؟

نما ألن تكون العامل الھام الذي يساھم في تشكيل ننتخب السي

وصياغة الوجدان الشعبي.. وأھمية ھذا الدور ينبع دوماً من واقع 

المجتمع الثقافي واالجتماعي نفسه، بمعنى فقدان التأثير المھم 

للكلمة المكتوبة على الجماھير، التي تعاني من األمية. لذلك تبقى 

ديو) والمرئية (السينما الغلبة لإلذاعة المسموعة (الرا

فحسب، ولكنھا بالدرجة  اوفن اوالتليفزيون). والسينما ليست فكر

األولى صناعة وتجارة.. فالسينما، منذ بدايتھا، لم تأخذ على عاتقھا 

الفكري والثقافي..  ممھمة القيام بتوعية الجماھير ورفع مستواھ

لسينما ندة المنتجين. وكانت اولم يأخذ ھذا الھدف حيزاً من أج

 .تزال لدى الغالبية منھم تجارة تدر عليھم الكثير من األرباحوال

إذن، فاإلنتاج ھو الحجر األساسي الذي تقوم عليه صناعة 

السينما.. والمسيطر على عملية اإلنتاج ھو الذي يحدد ھوية ھذه 
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السينما. لكن يجب أن نعترف في كل ھذه المعطيات بأن عملية 

ة، بل ھي محكومة بشبكة من العالقات ال اإلنتاج ليست عملية سھل

تقتصر ـ كما في اإلنتاج األدبي على ورق وقلم وتكاليف طباعة، 

ً محدودة جداً ـ بل ھي عملية تمر عبر آالت ومواد  تبقى نسبيا

ن ما نقول عنه صناعة سينما  .ومؤسسات ورساميل، ھي التي تكوِّ

كما يعتقد  مما ال شك فيه، بأن الذي يصنع السينما ليس الفنان

بل ھو التاجر صاحب رأس المال القادر على توصيلھا  ،الغالبية

للمتفرج. وھذا بالضبط ما تيقن منه وآمن به رأس المال األمريكي 

منذ البداية، عندما جعل من السينما، صناعة تدر األرباح الخيالية، 

 .وتمأل الجيوب بمليارات الدوالرات

ى المتلقي.. مھما اختلف وباعتبار أن للصورة أكبر األثر عل

بد أن يكون ھناك  الجميع في طريقة توصيل ھذه الصورة.. فال

رأس المال الوطني والمثقف، الذي يسعى ـ إضافة للربح ـ للفائدة 

العامة للوطن والشعب.. وھذا ما ال يتوفر في الوطن العربي.. إال 

 !!..فيما ندر

الصورة.. الغريب أن الجميع يعرف مدى أھمية وفاعلية ھذه 
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ولكنھم يجھلون كيفية التعامل معھا.. فالعمل المؤسساتي الثقافي 

العربي فقير جداً من الناحية العلمية والعملية.. فإذا تحدثنا عن 

مؤسسات القطاع الخاص، فنجدھا غالبا تعاونية، أي العمل فيھا 

ً وتعتمد على األمزجة واألھواء.. إضافة إلى أنھا  يكون اختياريا

ى رأس مال يساھم في تنفيذ مشاريعھا.. وإذا تحدثنا عن تحتاج إل

مؤسسات القطاع العام، فھي ترزح تحت الكم الھائل من الالمباالة 

 !!..والبيروقراطية

السينما كفن عصري وكوسيلة من وسائل االتصال العالمية 

وفن إنساني مھم جدا.. كيف ستساھم  السينما في خدمة التراث 

 يمن؟الحضاري واإلنساني لل

وطني للسعي  بد أن يكون ھناك طموح مشروع، وھمّ  ال

 .لتنفيذ ھذه الخدمة، إن كان في اليمن أو في بقية البلدان العربية

وال داعي إلقامة  ن السينما ترفٌ أما ردك على من يرى 

ننا في اليمن لسنا مؤھلين لخوض تجارب سينمائية أمھرجان و

 على الواقع؟ ن إقامة مھرجان صنعاء السينمائي قفزٌ أو
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ً على  مما سبق من حديث.. تجدني أدعو وأحرض أيضا

العمل الدؤوب إلقامة المھرجانات والفعاليات السينمائية.. فھي 

المنفذ الھام لتأسيس نواة للثقافة والعمل السينمائيين.. فمن يقول 

بأننا ال نحتاج كعرب أو يمنيين إلقامة مھرجان سينمائي ألننا ال 

أو حتى تجارب سينمائية.. من يقول ھكذا..  اأفالمنملك سينما أو 

 !!..ال يتعامل مع الواقع تماماً وال يستفيد من تجارب اآلخرين

ھناك من يسال ھل سيتقبل الناس في اليمن السينما 

 ما رأيكم؟ ؟اليمنية

السينما.. أو بالمعنى األشمل، الصورة مطلوبة في كل مكان 

من اإلنتاج السينمائي في العالم، وزمان.. والدليل ھذا الكم الھائل 

والمستھلك بشكل خرافي عندنا في البالد العربية.. ھذا إضافة إلى 

طابور القنوات الفضائية التي تتكاثر بشكل ال يدع مجاالً للشك في 

 !!..أھمية الصورة المتحركة

ھناك من يرى ضرورة االتجاه نحو الوثائقي قبل خوض 

وإلى أي  ؟ما ھي وجھه نظركم ،مغامرة عالم الفيلم الروائي

 اتجاه تنصحون الشباب السينمائي اليمني في أول خطواته؟
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من خالل تعاملي مع السينما كمتابع، سنحت لنا الفرصة 

لمشاھدة مجموعة ليست بالقليلة، من أفالم الفيديو التي صنعھا 

الشباب البحريني والخليجي المليء بالحماس للسينما.. كانت 

فاوتة المستوى.. بين الجيد والمقبول وحتى بالطبع تجارب مت

السيئ.. وأول ما لفت نظرنا في غالبية ھذه األفالم اتجاھھا لذلك 

الھم الدرامي التقليدي.. وھذا بالطبع ناتج لسيطرة الدراما 

التليفزيونية على المتفرج عندنا، وبالتالي على صناع ھذه األفالم. 

مھمة صعبة على شباب وھي خاصية ليست بالسلبية، بقدر ما ھي 

ربما تكون ھذه ھي بدايتھم األولى في خوض مجال السينما أو 

التليفزيون.. فالدراما لعبة فنية تحتاج إلى متخصص في اختزال 

فكرة معينة في زمن قياسي يحتاجه ھذا الفيلم القصير الذي ال 

 .تتجاوز مدته النصف ساعة

ية القصيرة من وحتى إذا قبلنا بما قدمته ھذه األفالم الروائ

دراما.. فإننا الحظنا بأن أغلب صناع ھذه التجارب قدموا الدراما 

كما عھدوھا في التليفزيون.. وھذا مسألة أوقعت الكثيرين منھم في 

السطحية وعدم التركيز.. باعتبار أن الدراما التليفزيونية تعتمد 

على ملء ساعات اإلرسال التليفزيوني بالغث أو بالسمين من 
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بد له من التركيز في اختزال فكرته والھروب  ما.. والفيلم الالدرا

التطويل والمط.. وھو الشيء الذي لم تجسده أغلب  بعيدا عنبھا 

 .التجارب التي شاھدناھا

مواضيع الفيلم التسجيلي متاحة للجميع.. أي موضوع يمكن 

.. المھم االھتمام بالصورة كموصل اسينمائي اأن تعمل منه فيلم

كرة الفيلم.. والتفكير في كيفية تلقي المتفرج لھذه أساسي لف

 .الصورة

شخصياً.. أحب أن أكرر مرة أخرى، وليست أخيرة.. بأنني 

ً لتلك الالمباالة التي يحظى بھا الفيلم  ال أجد سبباً معيناً ومقنعا

التسجيلي لدى المشتغلين بالصورة السينمائية في البحرين والخليج 

ل مكان بدأت تسجيلية وثائقية، فلماذا يصر العربي.. فالسينما في ك

على صنع  المھتمون والمشتغلون بالصورة والسينما عندنا،

أن يدركوا بأن األفالم  بد لھؤالء ؟! الالسينما الروائية أوالً 

ھي في األساس مرحلة ھامة لعملية التجريب والتعلم  التسجيلية

وقدرتھا على طريقة صنع الصورة الصحيحة ومعرفة إمكانياتھا 

على التعبير، ھذا إضافة إلى اكتساب الخبرة الفنية التي ينطلقون 
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 !!..منھا إلى أجواء فنية أرحب وأھم

وھذا بالطبع ال يعني بأنني ضد التوجه إلى الفيلم الروائي.. 

بل نرى بأن التوجه للتسجيل في مثل ھذه التجارب سيكون في 

.. فالفيلم مستطاع الكثيرين ممن يعشقون ھذا الفن الساحر

ة أھم لھذه المواھب إلبراز التسجيلي يعطي مساحة أكبر وفرص

ات دفينة قادرة على فعل المستحيل.. واھتمامھم بالدراما إمكان

  .سيكون بالطبع على حساب مستوى الفيلم الفني بشكل عام

ttp://www.cinematechhaddad.com/Haddad/h

OtherNew/OtherNew_14.htm 
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 حسن السوداني
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العراق يملك سينمائيين وال يملك صناعة سينمائية حتى 

  اآلن

  إيالف
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  :حوار مع األكاديمي العراقي الدكتور حسن السوداني

ا زال محاصرخصصاته ماالفنان والمثقف العراقي بمختلف ت

  عربيا وال تتاح له الفرصة إلظھار إبداعه

بل كل المثقفين  ،ليس الناقد وحده من يواجه موجة التكفير

  واألدباء والفنانين الذين يجاھرون بقول الحقيقة

تلوث الفضاء العربي اإلعالمي بسبب التابوھات التي حملھا 

  اإلسالم السياسي

: لي ذكريات جميلة حاوره / حميد عقبي من باريس

تربطني صداقة وثيقة مع الدكتور حسن السوداني منذ كنت طالبًا و

في كلية الفنون الجميلة في بغداد، أحب صحبة ھذا الرجل 

واالستماع إلى نصائحه والتجول معه في عدد من المراكز الثقافية 

وكانت للرجل أحالمه ويشغل نفسه في البحث  ،في بغداد

وكان  ،وية الحديثةخصوصا في علوم االتصال والتقنيات الترب

واليوم أصبح الرجل نائب رئيس  ،شغوفا بالمسرح والسينما

العربية في الدنمارك وعميد كلية التربية ورئيس قسم  األكاديمية

لديه عدد من الكتب واألبحاث المنشورة  ،اإلعالم واالتصال
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آخرھا عدة كتب بعنوان قراءة في البصريات.. نلتقي الدكتور 

ض المواضيع المھمة حول السينما العراقية السوداني لنقاش بع

  .ومشاكل وھموم وتطلعات الفنان العراقي في الداخل والمھجر

 

خالل مشاركتي في مھرجان الخليج السينمائي الثالث 

حدث نقاش وجدل حول السينما  واألمسياتوخالل الجلسات 

العراقية والبعض يرى من المبكر القول بوجود سينما عراقية 

السينما... ما رأيكم بھذه عراق كان سباقًا في مجال ال أنرغم 

  ؟النقطة

وبين  اإلنتاجيبد من التميز بين السينما بمعناھا  ال

ومن  ،وليس كلھا ،ھذه الصناعة أدوات أحدالسينمائيين باعتبارھم 

العراق يملك سينمائيين وال يمتلك  إنھذا المفھوم يمكن القول 

تصبح ھناك سينما  إن وقعأتوال  ،اآلنصناعة سينمائية حتى 

 .في المستقبل المنظور أو اآلنعراقية 
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للسينمائيين العراقيين الذين  إيجابيةھناك نظرة غير 

الدعم  أنوالبعض يرى  ،أفالمھم إلنتاجيتلقون دعًما خارجيا 

فھل تتفقون مع ھذه  ،يخصص لتمرير رسائل تفيد االحتالل

  النقطة؟

زال محاصرا خصصاته مالمثقف العراقي بمختلف تالفنان وا

ھذه الدول  أنبسبب  إبداعهعربيا وال تتاح له الفرصة إلظھار 

االتجاھات الدينية المتطرفة التي  أوتسيرھا المنظومة القومية 

باتت تسيطر على القرار السياسي، فتارة يصنف الفنان العراقي 

 أنوالغريب جدا  ،قومي أساسوتارة على  ،مذھبي أساسعلى 

ھي ذاتھا التي كانت تحاصر الفنان العراقي قبل  األسبابھذه 

سھم من كان يحمل لواء الحصار والعرب أنف ،زوال النظام السابق

زالوا يتفننون في التلويح به بتلذذ غريب!! وما يحدث في وما

حين يلجأ الفنان  أما، أقولالعرب خير دليل على ما  األدباءاتحاد 

خيار الوحيد المتاح العراقي للحصول على دعم خارجي فھو ال

 .المحاصرة علوا األسوارزادت  أنبعد  أمامه
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كثرة القنوات الفضائية العراقية ھل ھو ناتج من وجود 

  مناخ حر حسب رايكم؟

قناة تلفزيونية  أولالعراق امتلك  أنكما ھو معروف تاريخا 

لكنه لم يتملك  ،مركز لبحوث المستمعين والمشاھدين وأولعربية 

وما ھو ظاھر اليوم من ازدياد  ،من عقدين كثرألقناة فضائية 

كبيرة لما  إيجابيةانتشار القنوات الفضائية العراقية ستكون له آثار 

 ،ليه من كوادر عاملة وفنيين في مختلف التخصصاتإتحتاج 

فضال عن جانب المنافسة الذي يصعد من أعمال الجودة لھذه 

 .القنوات

فكيف من الممكن  ،وثيقال إنه مل اإلعالميالفضاء العربي 

  القضاء على ھذا التلوث؟

التلوث سببه التابوات الكثيرة التي ظھرت لنا مع انتشار 

السياسي ووجود فقھاء جھلة ال يجيدون سوى إطالة اللحى  اإلسالم

العربي الحكومي  اإلعالموبات  ،ووسم جباھھم بدراھم السلطان

لوك من مم أصالھذا الفضاء  أنفضال عن  ،محاصرا من ھؤالء

وھم من يتحكم بالمشھد الصوري والخبري لھذه  أثرياءقبل 



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

248 
 

 .القضاء عليه فھو أمر يعد في غاية الصعوبة أماالقنوات، 

المبدع الفنان العراقي في الداخل يالقي الكثير من 

العنصر األمني غير  إلىإضافة  ،اإلحباطات والعزلة وقلة الدعم

  المأزق؟ فكيف من الممكن الخروج من ھذا ،المتوفر

زال شاھقا يواجه مبدع العراقي مثل نخيل العراق ماال

بسبب الظروف  إحباطن ما يعانيه من إو ،العواصف بثبات شديد

ما يعانيه من عزلة من محيطه بالتي يمر بھا يعد جزئيا بالقياس 

العربي، لكن المدھش أن النشاط الثقافي في العراق يتصاعد رغم 

ات التي تنظم الفعاليات الثقافية زاخرة وتجد القاع ،كل تلك المأساة

 .مر يبعث على الحيرة والدھشة في آن واحدأوھو  ،بالمتابعين

فھل  ،كثيرة أميركية تناولت الوضع في العراق الجديد أفالم

وما ھو أفضل فيلم تناول الواقع  ؟الواقعَ  األفالمُ أنصفت ھذه 

  بشكل حيادي؟

 األعمال باتت الموضوعة العراقية خلفية لكثير من

منھا على وجه الخصوص، لكن  واألميركيةالسينمائية العالمية 

معظمھا يتناول زاوية واحدة فقط وبشكل سطحي على حساب 
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لكننا يمكن  ،األميركيالبطل المنقذ الذي يمثله بالضرورة الجندي 

لعبة «مميزة تناولت الموضوعة العراقية مثل فيلم  اأفالمنؤشر  أن

الرئيسة فيه شون بين وناعومى  األدوار داءبأوالذي قام » عادلة

، »مملكة الجنة«واتس، وھما من كبار نجوم ھوليود، وكذلك فيلم 

إخراج ريدلي سكوت، وتمثيل خالد النبوي رغم اختالط الحقائق 

طريق «ليفر ستون في فيلمه لفيلم أو أميلفيه، لكني شخصيا 

ھا من قبل، الذي يتناول الحرب من زاوية لم يتم تناول» يأيرلند

العراقيين ضد تجار  األبرياءلمناصرة  اإلنسانيويعبر عن موقفه 

 .الحرب ومحترفي القتل

  ما رأيكم بھذا الفيلم؟ ؟ھل شاھدتم فيلم ابن بابل 

محمد الدراجي "ابن بابل" يعد خطوة مھمة في قيام  فيلم

رغم صعوبة تحقق ھذه  ،سينما عراقية خارج حدود البلد المكانية

السينمائي  أمامالبديل الوحيد المتاح  األقلكنھا على الخطوة ل

لكنه اتسم بطبيعة  ،الفيلم يحمل الكثير من النبل أنورغم  ،العراقي

ميلودرامية تستدر الكثير من الحزن والشجن وتعزف على نغم 

عن الوضع  األفالمالمشاھد العربي الذي يريد ھذه الصورة من 
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ذي القاه في المھرجانات العراقي، وھو ما يفسر االھتمام ال

 .العربية

  الفنان العراقي في الخارج؟ إلىرسالة تودون تمريرھا 

نه بات ممثال عن أيعي  أنالفنان العراقي في الخارج يجب 

وھو ما يضاعف ھمته لتمثيل ھذا  ،عمل وأينمااتجه  أينماالعراق 

 .البلد العمالق في ھذه المرحلة من الزمن

العربية في  األكاديميةالتصال في وا اإلعالمحدثنا عن قسم 

  الدنمارك وكيفية االنتساب له والدور الذي يلعبه؟

 إعالميةمنذ ست سنوات ونحن نعمل على تأسيس قاعدة 

 ،واالتصال المتسارع والمتطور اإلعالممتماشية ومتطلبات عالم 

محاولين االستفادة القصوى من وجودنا في بالد المھجر وما تتيحه 

العربية في  األكاديميةفي  اإلعالمت ممتازة، وقسم لنا من تقنيا

المھمة في الفضاء  اإلعالمية األسماءالدنمارك استقطب العديد من 

ج دفعات من طلبة الدكتوراه والماجستير وخرَّ  ،العربي اإلعالمي

وينتج سنويا  ،وله موقع نشيط على الفيس بوك ،والبكالوريوس

على شكل مشاريع  واإلذاعيةنية والبرامج التلفزيو األفالمعددا من 
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ويمكن االنتساب إلى القسم بمجرد الدخول وقراءة  ،تخرج لطلبته

في الشبكة  األكاديميةالتعليمات الخاصة بالقبول على موقع 

 .العنكبوتية

حدثنا عن ھذا  ،فيلما قصيرا بعنوان حلم المياه أخرجتمكنتم 

تفكرون  أو إنتاجھاسينمائية تم  أخرىوھل من تجارب  ،الفيلم

  بخوضھا؟

 ،العراقي في الخارج اإلبداعفيلم حلم المياه كان بداية لتوثيق 

 األضواءبد من تسليط  كبيرة من ھؤالء المبدعين ال أعدادفھناك 

فبعد إنجاز  ،على تجاربھم بطريقة راقية تأخذ طابع سلسلة األحالم

على  أوشكناحلم المياه عن تجربة الفنان التشكيلي علي النجار 

الثاني وھو يحمل عنوان حلم الضوء  الفيلماالنتھاء من تجربة 

وسيكون عن الفنان المسرحي حميد الجمالي، وستستمر ھذه 

 .شاء هللا تعالى إنالسلسلة 
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في العالم العربي  أيضافي الوضع الراھن أصبح الناقد  

معرضا للتكفير بسبب موجة العنف الفكري ضد الفن في العالم 

  و الحل لتجاوز ھذا الطوق؟فما ھ ،العربي

بل كل المثقفين  ،ليس الناقد وحده من يواجه موجة التكفير

 أنوالغريب  ،والفنانين الذين يجاھرون بقول الحقيقة واألدباء

وھم  ،نفهأ أرنبةبعد من أيستطيع النظر  معظم من يكفرھم ال

مجموعة من المتخلفين عقليا والمأزومين والمكبوتين الذين 

والحل في  ،خراآلويض نقوصاتھم بحجب الجمال عن يحاولون تع

 الذي ال اإلبداعالمزيد من  وإنتاجرأيي ھو عدم السكوت لھؤالء 

 .يستطيعون الحد منه حتى لو جندوا كل شياطينھم

  تودون طرحھا؟ أخيرةكلمة 

مقولة جورج يونغ "أدر ظھرك للرياح، وضع الشمس أمام 

اء... وارقص مع وجھك... دع رياح القدر ترفعك إلى السم

  "النجوم

http://uatgroupinc.com/mod.php?mod=news

&modfile=item&itemid=4873#.Vq_ik1LwPK8 
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سعدي يونس 

 بحري
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الدكتور سعدي  الفنان العراقي السينمائي والمسرحي

   بحري يونس

  ودمرت مع القنابل األمريكية ما العراقية احترقتالسين
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فتح   المجال إمام   على   الحكومات   العربية دعم   السينما و

 الشباب و بحرية كاملةالرواد و

والسينما    ،اليمن عن  العالم   متشوق لمعرفة الكثير   

  للتواصل بين الحضارات وسيلة ھامة

  

السينمائي الدكتور سعدي عرفت على  الفنان المسرحي وت

 نس بحري منذ أربع سنوات تقريبا وعملنا   معا   في   فيلميو

جامدة للشاعر سعدي ستيل اليف) معالجة سينمائية لقصيدة حياة (

الرتاج المبھور)  معالجة سينمائية لقصيدة الرتاج يوسف و فيلم (

أخرى عديدة لنا مشاريع و ،ابطينالمبھور للشاعر عبد العزيز الب

لم نجد دعما إلنتاجھا، سعدي يونس بحري فنان وكاتب وممثل 

وسينمائي مخرج، سيناريست  وحكواتي ترجم العديد من روائع 

التراث العربي إلى الفرنسية مثل ملحمة جلجامش وحكايات من 

يشتعل في ترجمة ة النيل وحكايات من حضارألف ليلة و ليلة و

 . خرىحكايات أ
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ر ھذا الفنان حياته للفن، ويعشق التراث يسخِّ  :يمكننا   القول

سخيفة في أفالم سينمائية  أدواريرفض لعب العربي ويغار عليه، و

جل فن جميل أالنضال من جل المال، يفضل حياة التقشف وأمن 

 . راقٍ 

 في ھذا   اللقاء السريعلن نطيل عليكم فالرجل معروف و

سيكون لنا وقفة خاصة مع يا عديدة، وسنسلط الضوء على قضا

، الذي نعد له ونأمل أن 2008مھرجان صنعاء السينمائي األول 

كون كلمة سينما  ،نجد دعم وتشجيع المؤسسات العربية والعالمية

رغم ذلك فال بد أن نسعى من و ،سھلة النطق لكنھا صعبة التنفيذ

 .كله   تبرزه للعالمما يمنية جادة توثق تراث اليمن وجل سينأ

عصرية للقضاء على ثقافة سينما يمنية أي وسيلة حضارية 

ت بثھا في مجتمع العنف التي تحاول بعض الجھاالتطرف و

 .األصالةومعروف بالطيبة والتسامح والكرم 

 ... فإليكم الحوار
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  )بستاني األحالمفيلم (

 ما ھي  أخر نشاطاتكم ؟

ھو   ي األحالم )، ومن  فيلم (بستان  بصدد االنتھاء   اآلنأنا   

فيلم   روائي   طويل من إخراجي، يتحدث عن مشاكل   الشباب   

ان مسرحي يقوم   قصه فن صل عربي، ويحكيأالفرنسي من 

الشباب إلى   ھؤالء بعمل ورشة تدريب  بالمسرح لجذب بعض 

 .ھذا   الفن الراقي

اية يجد سخرية من بعض   الشباب ولكنه   في   في البد

بجمال المسرح كفن    معاناة كبيرة، يتمكن من إقناعھم  عداألخير وب

عظيم، وينطلق  الفيلم  من   ھذه  النقطة ويرصد  الكفاح المرير 

 . الشباب ھؤالءحياة  للفنان ويكشف  تفاصيل عديدة من

عتقد أن   الفيلم   سيكون   جاھزا   للعرض خالل   خمسة   أ

 . جل   إنتاجهأن   شھر، وقد بذلت   الكثير   من الجھد مأ

االستعداد للسفر إلى عمان   لتصوير   فيلم   بكما أقوم  حاليا 

، الفيلم سيتم   مع   مخرج   فرنسي ليونيل تاربيسسينمائي 
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وء   على   تصويره   في   مسقط العاصمة   العمانية، و يسلط الض

في    أشاركاإلنساني والتاريخي لمسقط والحضاري و التراث

 . كممثلالفيلم   

المشاركة   ي   المسرحية في باريس، وأنا مواصل   لنشاطاتو

 . فرنسا مسرحية وسينمائية   في بعدة مھرجانات

 سيظل التراث ھو المنھل الكبير للسينما

ھل   تعتقدون   أن السينما العربية   فعلت ما يمكن   فعله   

 ؟التراث والحضارة العربية لخدمة 

ويتطلب كالما   دقيقا ورؤية  ھذا   موضوع واسع   جدا

ن السينما العربية اھتمت باستمرار إن نقول ألكن يمكن علمية، و

 . بھذا الموضوع

لكن   ربما   يكون   التلفزيون ھناك   محاوالت عديدة، و

، وتظل األفالم   السينمائية   لعربي قد اھتم   أكثر من السينماا

 . قليلة

ونه يعكس جذور ، كسيظل التراث ھو المنھل الكبير
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سينمائية  جدا أن يتم  تشجيع أفالم ا، وسيكون مفيدالمجتمع اليوم

 . تتناول التراث الحضاري

لغة صورية    العودة   إلى   التراث بأسلوب معاصر و

ضروريا لبناء واقع ا وأساس ةسيكون لبنبالتأكيد سيساھم و

 . الحضارة اليوم

تثمر أو   يكون  فأي   شجرة   بدون   جذور ال يمكن   أن  

 . لھا   أوراق، إذن   يجب   أال   نتخلى عن   الجذور أو   نھملھا

ذكرھا   بشكل   سريع ( فيلم أھناك   أفالم   يمكن   أن   

فيلم   المومياء لمخرج الكبير   يوسف   شاھين ) (صالح الدين ل

  ). للمخرج الرائع شادي عبد السالم

لمبھور)   الرتاج   ا( يمكن   أن   نذكر   أيضا فيلمو

عملنا معا   لعكس كت   فيه وقد شارللمخرج   حميد عقبي، و

صورة للتراث   اليمني. وتم   تصويره في   مدن   تاريخية رائعة   

 –زبيد التاريخية  –وادي   ظھر  –مثل   صنعاء   القديمة 

المحويت، نستطيع   القول   إنھا   محاولة   متمكنة جدا   في   

أيضا الشعر كون   الفيلم   معالجة التراث، و   إلىة   العود
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الرتاج   المبھور)   للشاعر   عبد العزيز   سينمائية   لقصيدة (

  . البابطين

 إذن   يمكن أن   نلخص إن   المحاوالت   قليلة، وأنا   مھتم  

أن   قدمنا كما تعلم  مشروع   بھذا   الموضوع   جدا وسبق   و

ائقي عن تراث   اليمن   بعنوان ( ألف فن وفن   فيلم سينمائي وث

أن قدمنا معا تصورات عن   ھذا   في  بالد   اليمن )، سبق و

ارة   اليمن لكتابة سنكون   سعداء   بتلقي   دعوة   لزيالفيلم   و

 . زيارة   مواقعالسيناريو و

قصيرة   خالل     فقد كانت  زيارتي األولى    إلى   اليمن 

الرتاج   المبھور)، لكني يمكن   أن   تسميني   يلم (تصوير   ف

 ،(عاشق اليمن)، أملي  أن نجد دعما   من المسؤولين   في اليمن

حدى   وسائل التواصل   إشعبي ووكون الفن السينمائي مھم جدا 

دعم   إنتاج   فيلم   عن   فنون   اليمن األخرى، ومع الحضارات 

   .الحضارة روعة ھذه ظمة وثر كبير للترويج عن عأله  سيكون
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الخطورة   الكبيرة   أن   تتجاھل   السينما وضع   العراق   

 حاليا

     السينما العراقية ما  واقعھا   اليوم ؟

دمرت مع   القنابل األمريكية، العراقية احترقت   والسينما 

مثال  تنتج   أفالما قليلة   جدا ينتجھا  عراقيون  بالخارج  اآلن

 ).فيلم   شاعر القصبرجل   القصب) (  (فيلم 

، مأساتھمويعكسون مشاكل   العراق  السينمائيون العراقيون

الفنان   دائما يعكس الواقع ويعبر   عنه   بشكل    االحتالل،مأساة   

رؤى ارب وفني مميز، والفنان  السينمائي الحقيقي يطرح تج

 . كبيرة

مشكلة    ،لألسف ال   توجد   ظروف   مناسبة بالعراق

بلدنا      إلىلذا   ال نستطيع   الذھاب    ،كبر   العوائقأاألمن من   

 . نظرا للمخاطر الكثيرة

الخطورة   الكبيرة   أن   تتجاھل   السينما وضع   العراق   

حاليا، بعض   األفالم لألسف ال تعالج وال تمس اإلحداث والواقع، 
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نظر حزب أو      ةس وجھي أيضا   قليلة و بعضھا تستخدم   لعكو

 . مجموعة

 المھرجانات السينمائية   مھمة   جدا

   ما   أھمية  المھرجانات   السينمائية العربية ؟

جانات السينمائية   مھمة   جدا وضرورية   جدا، المھر

يجب   عليھا أن   تفتح للناس المجال لرؤية أفالم جديدة وتفتح و

 . نماباب   النقاش للحديث عن قضايا السي

المھرجان   السينمائي أن يقوم   بدعوة      أدوارإن   من أھم 

 . شاعريتھاالسينما   و طرح   قضايا رؤيةمنھم و نقاد واالستفادة

الموزعون يمكن   التواصل معھم لدعم   أيضا   المنتجون   و

 . مشاريع سينمائية جديدة، والتعاون   لدعم   اإلبداع   السينمائي

عالمية في    أعظم سوق) يعتبر   ن   كانمثال ( مھرجا

 .  ، الجميع يتوجه إليه ويثير حركة   سينمائية شديدة التأثيرالعالم
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 يجب   تأسيس مؤسسات   سينمائية ديناميكية

   كيف يتم   دعم   اإلبداع   السينمائي   العربي ؟

كومات   العربية دعم   السينما وفتح   المجال إمام   على   الح

 . بحرية كاملةواد والشباب والر

الل المھرجانات   خ العربي والعالمي من التواصل

  . الملتقيات   السينمائيةالسينمائية   و

س مؤسسات   سينمائية ديناميكية وفعالة في   يجب   تأسي

عمل منظمة سينمائية   عربية موحدة كوننا   الوطن   العربي، و

   دري   لماذا ؟أ   ال  ،لم   نفكر في   ھذا   اآلنإلى   

المفروض   أيضا افتتاح   فروع لتدريس فنون   السينما في    

 . الجامعات   العربية

، وتشجيع   ترجمة   كتب   الكتب   السينمائية  نشر 

 . سينمائية   إلى   العربية

للسينما، كم   أتمنى أن يكون    تشجيع   قيام نوادٍ تأسيس و 

تقوم   عدن وزبيد   وفي صنعاء   ونادي   للسينما     ھناك 
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ھذا   كمثال   بسيط، سيكون   له   تأثير ، بعرض أفالم سينمائية

 .كبير

واسمح   لي   بتوجيه   نداء    إلى   األغنياء   العرب،  

ھنا   مثال   في   فرنسا   كما تعلم  ،فعليھم   تشجيع الفن   واإلبداع

يساعدون ھذا   الفن كونھم ھناك   الكثير   من   رجال   األعمال 

 .وروعتهيدركون   جماله   

 ؟خطورة   الصورةأھمية و   ھل   نعي    نحن   العرب   

 ھل المؤسسات   الموجودة   حاليا في   عالمنا   العربي تقوم  و

فنون   الصورة أم   أن   ھناك   بدورھا في مجاالت   ثقافة   و

   ؟كيف يمكن   تدارك ھذا ا؟قصور

الدليل   ال يخلو الشعب   العربي يحب الصورة، و   طبعا

الشعب العربي   متذوق  عام،ھذا   بشكل  ،بيت   من   تلفزيون

 . للصورة والجمال ومنفتح   وغير منغلق

اليوم حضارة الصورة،   حتى   الكلمة تمر عبر    الحضارة

الصورة والصورة تعتبر من   أھم   األدوات في   التخاطب   مع   

 . لشعوبا
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ية   بالصورة   نجد   لألسف اھتمام   المؤسسات التجار

ؤسسات   تشجع ليت   ھذه المواستغاللھا مثال   لإلعالنات، و

 . الفن   السابعالصورة   الفنية و

ھناك   من   يسال   ھل سيتقبل   الناس    في   اليمن 

   ما رأيكم ؟   ؟السينما   اليمنية

س سترفض   السينما في   اليمن، ال   ن الناأال اعتقد   أبدا 

ھذا   كالم غير صحيح، من يقول   ھذا    ،توجد أي   دراسة

  . الرأي ال   يستند   على   أي   دليل

أتذكر   خالل   رحلتنا   إلى   اليمن ولقائي   بأصدقاء، 

وجدت   الناس شغوفة ومحبة   لھذا   الفن ويتلھفون بشوق إلى   

  . سينما يمنية

ك   قلة   ربما   ترفض ، وھذا   دليل   على   قصور ھنا

فكري،   كونھم ال يفھمون الدور   الذي ممكن   أن   تلعبه السينما   

 . في   خدمة الحضارة   اليمنية
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   مھرجان   صنعاء   السينمائي مھم   جدا

      ما أھمية   المھرجان من وجھة   نظركم  ؟

السينمائي الذي   تعدون   له   بالتأكيد   مھرجان   صنعاء   

الدولة بكل مؤسساتھا بتشجيع   مھم   جدا وال بد   أن   تقوم   

 . دعم   ھذا   المھرجانو

 شيءوال   بد   أن يقوم   المھرجان   بدعم أفالم   جديدة   

ن   نحو ،ھام   كون حضارة اليمن تعود   إلى   أالف   السنين

عن   م   متشوق لمعرفة الكثير الالعبحاجة أن   نطلع   عليھا و

وسيلة لغة   شفافة   وشعرية   واليمن، السينما   لغة   عالمية و

 ني.ت و كل   أنواع التراث   اإلنساالحضارا للتواصل بين ھامة

تح المجال أمام   كل   فدعم   ھذا المشروع و المفروض اآلن

  . فتح النقاش   حول أھميته وسبل دعمهالتجارب و

ف جميعا كونھا   تجربة   جديدة التكاتو من التعاونال بد 

 .  حساسة جداالبناء ھامة ومرحلة   التأسيس ووناشئة و

http://www.startimes.com/f.aspx?t=22992295 
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 وسيلة صبحي
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لتعري وتصوير الممثلة المغربية وسيلة صبحي ترفض ا

  مشاھد جنسية

 2011-11 - 07نشر في أسيف يوم : إيالف
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ھناك سلبيات تھدد المھرجانات السينمائية بالمغرب  

   وعلينا سرعة عالجھا

نحن المغاربة ال ندافع عن لھجتنا المحلية وال نشجع 

 انتشارھا

 المشھد السينمائي المغربي اليوم في نشاط وتألق

ة ممثلة سينمائية ومسرحية وسيلة صبحي فنانة مغربي

 ،وأجانبوتلفزيونية لديھا تجارب كثيرة مع مخرجين مغاربة 

عصرية منفتحة وبسيطة  وامرأةوھي كما تعبر عن نفسھا فنانة 

وھي  ،األصيلةمرتبطة ومحبة للتراث والثقافة المغربية والعربية 

وكان لنا لقاء سريع معھا وھام لمحاولة التوغل  ،حساسة جدا امرأة

 .عالمھا والتعرف على السينما المغربية ھمومھا وطموحاتھال

  نبذة مختصرة عنك وتجاربك الفنية وخصوصا السينمائية؟

في المعھد  األكاديميةدراساتي  أنھيتوسيلة صبحي  أنا

 أنعتقد أ ألنيالعالي للفنون المسرحية والتنشيط الثقافي بالمغرب 

 األكاديميةراسة والد ،الموھبة ال تكفي لوحدھا لخلق الفنان
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 إمكاناتناونطور  ونكتشفمن خاللھا نتعلم ضرورية ومھمة جدا و

ة للمشاركة في الورش التكوينية فرص أينتھز أنا أالفنية و

كونھا مھمة وتعطينا فرصة للقراءة  ،الفعاليات الثقافيةو

وأسعى بكل  ،والمشاركة والتفاعل وتبادل الخبرات مع اآلخرين

  .ميزةممثلة مت أكون أنجھد 

 األفالملعبت في الكثير من  ،متنوعةتجاربي الفنية متعددة و

الت والمسرحيات مثل الفرح السينمائية والتلفزيونية والمسلس

وربما تكون مشاركاتي  ،وغيرھا كثير ،نوارة ،الوريث ،الصغير

جدا من الناس  اكون التلفزيون كما تعلم قريب ،كثرأالتلفزيونية 

بكل جھد احترام جمھوري  أسعى ناأو ،كبرأولديه جمھور 

كل عمل و ،خدعهأنا ال أو ،ثقتھم بيعتز بحبھم لي وأو إمتاعھمو

ثقته عب للفنان لقياس حب الجمھور له وفني ھو بمثابة اختبار ص

ليس بھا وفق ھذا المقياس و أشاركالتي  األعمالختار ألذلك  ،به

  .كبيرة اإلغراءاتالتقدير مھما تكن بھذا الحب و لدي نية للتضحية

جد أ أنتمنى أعشقھا وأحبھا وأالسينما ھذه الشاشة الساحرة 

لكن المخرجين المغاربة لم و ،ولى لفيلم مغربيأفرصتي كبطلة 
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دوار مھمة أوكانت لدي حظوظ و ،اآلن إلىيعطوني ھذه الفرصة 

كبيرة  اأدوارلعبت واشتغلت معھم كثيرا و ،أجانبمع مخرجين 

  ي مغربي ال سترانييراترك إيطاليفي فيلم وھو فيلم 

... وھي أفالم مھمة كما لعبت أمريكيو ھو فيلم  "éوفيلم نوه

ممثلة  كأفضلقصيرة وحصلت على جائزة  أفالمكثيرة في  أدوارا

 .القصيرة بالرباط األفالمفي مھرجان 

مر صعب أھذا ف ،التمثيلتختار فتاة عربية االتجاه للفن و أن

مشاكل تواجھك؟ وھل من ھل من  ،في بعض المجتمعات العربية

  تنازالت معينة لالستمرار؟

ممثلة في  أوتكون فنانة  أن المرأةعندما تختار  ،ھذا صحيح

ھو اختيار ليس و ،جدا امر قد يكون صعبأعالمنا العربي ھذا 

ضد ھذا  أحيانا األھلقد يعارض سھال ومحفوف بالمخاطر و

ي عائلة منفتحة سعيدة بھذا االختيار ولد أنااالختيار. بالنسبة إلي 

ة بالمصاعب داخل الميدان لدي قناعوعصرية ومتفھمة جدا و

 أميو أبيخصوصا  ،األھلجد الدعم و التشجيع من ألكني الفني و

في اتخاذ القرار باالشتراك في عمل  أحياناني انمن يساعد اھمو
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  .أدائيالنقاد على  أول اعتبرھمأو اھمحب االستماع لنصائحأفني و

 أعطي أننعم ھناك تنازالت عديدة مثال  ،التبالنسبة للتناز

 ،عائلتيعملي الوقت والجھد الكثير على حساب نفسي وراحتي و

ناسبة عائلية سعيدة بسبب العمل ضحي بمأحضر وأمثال قد ال 

مھما تكن عن ھويتي وشخصيتي و أتنازل أنلكن ال يمكن و

تفق شترك في عمل ال يأ أنال يمكن و ،والمقابل المادي اإلغراءات

عتقد أو ،شھرة أوثقافتي وفكري للحصول على مال مع قناعتي و

جدا ھو يجب االستمرار بھدوء وبشكل جاد وسوف  امھم ئاشي

 مر ثانويأھذا ،الشھرة تأتي

 ،الفعاليات السينمائية كثيرة جدا بالمغربالمھرجانات و

 تطور؟ إحداثفھل ساھمت في 

ة جدا الفنية بالمغرب كثيرالمھرجانات السينمائية و

 شيءھذا و ا،مغربي اسينمائي امھرجان 36كثر من ألدينا  ،متنوعةو

نات فرصة لتطوير ذائقة الجمھور كون ھذه المھرجا ،رائع جدا

ھي و ،الجمھوروفرصة للتعارف بين الفنانين والمخرجين و

يحدث نقاش بعد العروض و ،جديدة ومتميزة أفالمفرصة لمشاھدة 
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  .جدا إيجابيھذا و

نناقشھا حول نطرحھا و أنھامة علينا  سئلةأولكن ھناك 

 ،دورھا في تطوير الفن السابع بالمغربالمھرجانات و أھمية

طرح بعض أ أنالمتميز  اإلعالمياسمح لي من خالل ھذا المبر و

المنظمين لھذه على المختصين والمشرفين و األسئلةھذه 

تصبح  أالكون ھناك مصداقية وت أنجل أذلك من و ،المھرجانات

وھناك سلبيات  ،شكل احتفالي موسمي شكلي مھرجانات مجردال

ينا عالجھا بسرعة حتى علاكل كثيرة تھدد ھذه المھرجانات ومشو

 األحيانلماذا في بعض  :األسئلةومن ھذه  ،أھميتھاتفقد ال تنھار و

ليھم إال تقدم يتم استبعاد بعض الفنانين المھمين والمتميزين و

 أيمشاركين ليس لديھم و اناسأ اتانولماذا نجد بالمھرج ؟الدعوات

ما ھي المعايير الختيار و ؟السينمائياختصاص بالمجال الفني و

  المشاركة؟ األفالم

نبتعد عن المجامالت والمحاباة نتالفى السلبيات و أننتمنى 

الرقي  األخيرو األوليكون ھدفنا كثر جدية وموضوعية وأونكون 

 اإلعالميالھيلمان و فةليس الزخرو ،تطويرهبالعمل السينمائي و
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 .الساذجالشكلي السطحي و

السينمائية والدرامية ليس لھا انتشار في المشرق  األعمال

  من وجھة نظرك؟ األسبابالعربي مثل الخليج واليمن ومصر فما 

نمائية والتلفزيونية ليس لديھا وجود المغربية السي األعمال

العربي لمشرق خصوصا با ،انتشار كبير في عدة دول عربيةو

 أوھذا يعود لصعوبة لغة الحوار و ،مصركالخليج واليمن والشام و

ھذا نھم ال يفھمون كالمنا وإفي المشرق العربي يقولون و ،اللھجة

بة ال ندافع عن لھجتنا المحلية نحن المغار أننا أسبابهمن و ،مؤسف

شخص من  يأتيعندما و ،مر خطيرأھذا وال نشجع انتشارھا و

ليه بلھجته إالمغاربة يتحدثون  أنالمغرب نجد  إلىالشرق العربي 

 األفالمذلك بسبب انتشار و ،مصري أوشامي  أوخليجي 

ھناك الكثير و ،الشاميةالسينمائية والدرامية المصرية والخليجية و

جزء منھا  أوالشرقية يتم تصويرھا بالمغرب  األعمالمن 

عاون مع استمرار التو ،كوادر مغربية األعمالتشترك في ھذه و

ن من وتجنمن ووھناك مخرجو ،كثرأالمشترك سيحدث تقارب 

 شيءھذا و ،ثقافتهالشرق العربي يھتمون ويعشقون المغرب و
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 .رائعمفرح و

  جنسي؟ أوھل لديك تحفظات في الظھور بمشھد مثير 

 ،جدا امھم ئاشرح لك شيأ أن أود ،المثيرةالمشاھد الساخنة و

 أنابالمغرب و أعيشربية تربيت بالمغرب وني ممثلة مغأھو 

عتقد عندما أو ،األصيلمسلمة وجزء من ھذا المجتمع العربي 

افاجئھم  أنال يمكن وبالناس و بأصدقائيلتقي أخرج من بيتي أ

سقط من أ أن أودال و ،ا ما باشتراكي في عمل غير الئقيوم

تقديرھم لي فقد احترامھم وأ أو أوالنظر عائلتي نظرھم و

يمكنني  ،ي مشھد جنسي فاضح مباشرف أوبظھوري عارية تماما 

يكون محكم التركيب  أنرومانسي بشرط  أودور درامي  أي أداء

  .في مشھد جنسي أودون ظھوري عارية تماما وفني و

حوي الكثير من التي ت األفالمبعض  آلخرأشاھد من حين 

 يأتيالتعري  األحيانفي الكثير من المشاھد الجنسية والساخنة و

الھدف درامية و أودالالت فنية  أيليس له ي وبشكل مباشر ومجان

لكن ھناك مخرجين و ،مادي بحت لجذب نوعية من الجمھور

 اإلدھاشو اإلثارةحداث إو شيءكل  إظھارجدا يستطيعون  أذكياء
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 األخيرمع ھذا النوع  أنافقد االحترام و أوالجمھور  مفاجأةدون 

 . من المخرجين

 من ھي الفنانة القدوة بالنسبة إليك؟

 الممثلة المغربية الرائعة راوية ھي سيدة فن راقٍ  أحب

دي ؤتمغربية ممتعة لديھا شخصية قوية وھي صبورة وسينمائية و

 .بحرفية فنية مدھشة أدوارھا

 ؟اإلبداعيتحبين توجيھھا عبر ھذا المنبر  أخيرةكلمة 

سينمائي المغربي اليوم في المشھد ال أن أظن أخيرةمة كلك 

يجب  ،من الجھد انبذل مزيد أنال يمنعنا ھذا و ،تألقنشاط و

ة المغربية بعين الناقد الحريص الفني إنجازاتنامراجعة خطواتنا و

غربية الفنية النوادي المويجب على المؤسسات و ،الموضوعيو

 تأھيلهوالوقوف مع الفنان وحقوقه والمساھمة الجادة في دعمه 

 األفالموة كاديمي ودعم التجارب السينمائية الشاباألالفني و

الفنية التي تحمل رؤى جديدة وعصرية  األفكاروالمستقلة 

  .إنسانيةو
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الذي  إيالفشكر موقع أو وأشكركشكر كل من ساعدني أ

لي ھذه الفرصة الطيبة للحديث عن السينما المغربية  أتاح

 . وھمومھا وطموحاتھا

aghress.com/assif/10536http://www.m 
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 أمينة بركات
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 حوار مع الناقدة السينمائية المغربية أمينة بركات

 

 2008:  03:  18نشر في الفوانيس السينمائية يوم 

 

ناقدة سينمائية مغربية نشيطة تتابع بركات صحفية و أمينة

تعرفت  أن سبقو ،ام األحداث السينمائية العربية والعالميةباھتم

 أبوالدولي في  األوسطخالل مھرجان الشرق و ،أعوامعليھا منذ 

كنا نتحدث كثيرا حول الھموم والطموحات السينمائية ظبي التقينا و

 أعماله إلنتاجتشجيع لشباب العربي الذي يبحث عن دعم ول

نلتقي بھا اليوم في حوار سريع لنتعرف على عدد من  ..أحالمهو

 ... فاليكم الحوارالقضايا السينمائية 
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 نبذة مختصرة من السيرة الذاتية ؟

أمينة بركات صحفية محترفة وناقدة سينمائية، خريجة 

، اشتغلت المعھد العالي للصحافة واالتصال بالرباط المغرب

بعدھا خبار بالتلفزة المغربية وبالصحافة السمعية البصرية قسم األ

ائية بجريدة بالصحافة المكتوبة كمسئولة عن الصفحة السينم

سنوات مراسلة لعدة مجالت وصحف داخلية  10األنباء ألكثر من 

مستشارة في  ،مندوبة وكالة األخبار الدولية بالمغربوخارجية و

حائزة عن جائزة  ،شؤون االتصال لدى مكتب اليونسكو بالمغرب

ائزة جمرأة من اتحاد الصحافيين العرب وأحسن ربورطاج عن ال

الدراسات النسائية على مستوى بحوث وأحسن مقال عن مركز ال

 .العالم العربي

التقينا مؤخرا في مھرجان الشرق األوسط الدولي في أبو 

  ؟ومالحظاتك حول ھذا المھرجان انطباعاتكما تقييمك و ،ظبي

على مستوى تنظيم  إيجابيةھي بشكل عام انطباعات 

اعلين مھمة للقاء كل الفذا الحجم باعتباره نافذة جديدة ومھرجان بھ

ھذا يدل على الرغبة الصارخة للمنظمين و ،في المجال السينمائي



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

281 
 

زا مھما للسينمائيين الخليجيين كما يعتبر حاف ،إلنجاح المھرجان

كل ھذه العوامل تشفع لبعض الھفوات التي سجلت على  العرب.و

المھرجانات في  مستوى التنظيم وھي مسألة عادية تمر بھا كل

ا ھو العمل على االستمرارية ذمن ھدوراتھا األولى واألھم 

مالقة السينما في الشرق األوسط التميز لجعل أبو ظبي قبلة لعو

مكسبا ألھل العاصمة اإلماراتية لن يكون ھذا الموعد إال و

 .للخليجيين بالدرجة األولىو

ھل  ،يوجد الكثير من المھرجانات السينمائية بالمغرب

ھل ساھمت ھذه و ؟أن تعطينا صورة موجزة عن أھمھايمكن 

 ؟رجانات في دعم اإلبداع المغربي وخاصة الشبابالمھ

رجان مدينة من أھم المھرجانات التي تنظم بالمغرب مھ

ألبيض ھو لقاء خاص بسينما حوض البحر اتطوان بشمال البالد و

المتوسط ، مھرجان خربيكة وھو ملتقى خاص بالسينما اإلفريقية، 

جديدة لمھرجان كان  نسخة يعتبرمھرجان مراكش الدولي و

ينظم في المدن المغربية الفرنسي، مھرجان السينما الوطنية و

باإلضافة إلى سينما األفالم القصيرة الذي ينظم سنويا  ،بالتناوب
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  . بمدينة طنجة

بالتأكيد تلعب ھذه المھرجانات دورا ھاما في الدفع 

ا بالخصوص الشباب منھم ألنھسينمائيين المغاربة إلى األمام وبال

ھم الفرص للقاء رجاالت السينما والنقاد والصحافيين تفسح ل

د ال كما تمنحھم فرص مشاھدة أفالم ق ،كتاب السيناريوھاتو

. كما تساھم في نشر الثقافة تعرض في القاعات السينمائية

  .السينمائية بين المواطنين

  ؟سينما المغربية اليوم ھل ھي بخيرال

ن السينما المغربية أب نقولممكن أن نجزم في ھذا األمر و

أصبحت بخير ألن اإلنتاج الفيلمي ارتفع بشكل ملحوظ في 

ذلك بفضل صندوق الدعم السينمائي الذي يقدم و ،السنوات األخيرة

ينتج دمة للجنة التي تختار من يستحقھا. وا ألھم المشاريع المقنحً مِ 

شريط قصير في  15حوالي أفالم مطولة و 10حاليا أكثر من 

  .ضل ھذا الدعمالسنة بف
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ة المغربية بدعم مؤسسات السينمائيعمال يت بعض األظح

البعض يرى أن الدعم الغربي أحيانا يكون و ،فرنسية وغربية

  ؟فما ھو رأيك في ھذه النقطة ،يؤثر على العمل نفسهوا مشروط

الكثير من الجھات تنتقد السينمائيين المغاربة للجوئھم إلى 

إال أنني أرى في  ،ربما له تبريراتهوھو موقف  ،اإلنتاج المشترك

أخرى لدعم السينما  إليجاد منافذ إيجابيةھذا األسلوب طريقة 

 ،تى ال تبقى منحصرة في إطار ضيقالخروج بھا إلى العالمية حو

بول أو رفض شروط الجھة المنتجة للمخرج كامل الحرية في قو

  .ھو يتحمل مسؤولية اختيارهو

أنجزوا أفالما جميلة فازت  مجموعة من المخرجين المغاربة

دون أن تسقط فيما  ،بالعديد من الجوائز على المستوى الدولي

يسميه البعض مسألة سلبية تكون على حساب المخرج أو أن تكون 

عبارة عن صور متحركة تعكس وجھة نظر الطرف المشارك في 

  . اإلنتاج
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النقد السينمائي  ؟ و ھلھل يوجد نقد سينمائي عربي

  ؟ي تطورالعربي ف

الدليل أن و ،ھو في تطورجد نقد سينمائي عربي وبالطبع يو

ي قد أشير إلى ھناك أسماء المعة في ھدا المجال في العالم العرب

محمد المسناوي وكمال رمزي بعضھا كمحمد رضا وسمير فريد و

ديانا جبور وعدنان مدانات وأمير العمري وخميس الخياطي و

. ھؤالء ساھموا بشكل جدا ونيرھم ال تحضرني أسماؤھم كثيرغو

يعملون على  ھمفي ھذا المجال الذي يعتبر مھنة ألغلبھم و إيجابي

  . تحصينه من الدخالءتطويره و

ي تطور اإلبداع ھي العوامل التي يمكن أن تسھم ف ما

  ؟السينمائي العربي

من العوامل التي يمكن أن تساھم في تطور السينما بالعالم 

ھمية ھذا الفن وتقديم الدعم لمحلية بأالعربي تحسيس السلطات ا

فة إلى ترك مجال لحرية باإلضا ،المھتمين بالسينماللعاملين و

أخرى تسلط الضوء على الثقافات  االنطالق إلى عوالمالتعبير و

ھموم الشعوب والحضارات المختلفة واالھتمام بقضايا و
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  .والمواطنين كل من مركزه

فما  ،نحو سينما يمنيةنحن في اليمن نخطو خطواتنا األولى 

نصائحك للشباب اليمني بوجه خاص وھو يخطو ھذه ھي 

  ؟الخطوة الشجاعة

خرج من بد من المشاكل التي تعترض الم ككل بداية ال

بل  ،عدم اليأسموقعه المسئول عن العمل والمھم ھو المثابرة و

مواجھة كل من يحاول الوقوف دون ميالد الحث عن االستمرار و

البحث عن التمويل و ا،ريب فيھ ي بالتأكيد آتية السينما وطنية ھ

تخطي لة ألنه المعبر الوحيد لإلنتاج وضروري في ھذه المرح

 إنجازبعض المشاكل لتأتي النتيجة كشاھد على نية المخرج في 

يشارك في المھرجانات تحت ل ھو في األخير ينتمي إلى بلده وعم

  . رايته

أن يتجه إلى  ئالمبتدالبعض ينصح الشباب السينمائي 

نحو الروائي مباشرة فما  البعض يرى االتجاهالفيلم الوثائقي و

  ؟ھو رأيك

مھمة جدا وثائقية ھي سينما قائمة بذاتھا وعتقد أن السينما الأ
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وتعتبر مرآة  ،ألنھا توثق الكثير من الجوانب الحياتية لبلد ما

بالتالي فھي مسألة اختيار بالنسبة و ،تعكس صورة الحضارات

ھي سينما ليست و ،مھنيا مكان شابا مبتدئا أأسواء  ،خرجللم

ألنھا تعتمد على مصادر حقيقية  بالسھولة التي يعتقدھا البعض

ب على المشاھد في ال يمكن للمخرج أن يكذوليست خيالية و

كل مخرج يتوفر على أبجديات اإلخراج تصوير موضوع ما. و

م خصوصيات كل السينمائي يمكنه أن يعمل في المجالين مع احترا

  .سينمائيجنس 

البعض يعتقد أن بلد مثل اليمن سيكون من الصعب جدا 

ن الناس باليمن سيرحبون فھل تعتقدين أ فيه، وجود سينما يمنية

  ؟بالسينما

حب بلد ما للسينما ال يرتبط بالضرورة بالصناعة السينمائية 

 ة المرور،ألن السينما تمثل عابرة للقارات بدون جواز أو تأشير

تتوفر على ھذه الصناعة الفنية  اليمن ككل البلدان التي الو

أبناء اليمن بسينماتھم بما لھا وما بالتالي فمن المؤكد أن يرحب و

بالفن السابع دفعة قوية ھذا واجب إلعطاء المھتمين و ،عليھا
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ھو ركينا فاسو ووشك في أن ب الو ،يساندھا ھذا الحبيطعمھا و

ألن راية  ،رة اإلفريقية يعتبر مثاال حياالبلد األكثر فقرا في القا

الفضل يرجع بح متداوال على الصعيد العالمي وواسم بوركينا أص

ال دعم وال نه بلد ال تتوفر على صناعة وأبالطبع للسينما حتى و

يعشقون ولكن تتوفر على مواطنين يحبون و مدرسة سينمائية

ينمائي صة في الوسط السمكانة خا يتبوؤونالسينما مما جعلھم 

  ؟ال اليمن العالمي، فلمَ 

أنت متابعة لخطواتنا في تأسيس مھرجان صنعاء 

العوائق التي تواجه وتعلمين بالمشاكل و 2008السينمائي األول 

توجيھھا إلى المؤسسات ھل لديك رسالة يمكن  ،ھذا المشروع

جل ھذا أحكومية من الغير الثقافية والفنية اليمنية الحكومية و

  ؟المھرجان

ن هللا وسيكون إذمتأكدة أن ھذا المشروع سيرى النور ب أنا

سيعمل كل الفاعلين على إنجاحھا والخروج دورات أخرى بداية ل

فأنا أتمنى أن يلقى نداء حب  هوعلي ،رض الواقعأبالمشروع إلى 

عربون توجه السلطات باعتباره فنا راقيا و إيجابياالسينما صدى 
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اليمن بلد الحضارة ليين لجعل المثقفين المحلقادة السياسيين ووا

محطة متميزة للسينما حتى يحقق قفزة نوعية أسوة بالبلدان قبلة و

 .المجاورة

http://www.maghress.com/alfawaniscinema/5
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 صبري يوسف
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 :وري صبري يوسفالشاعر والفنان التشكيلي الس

السينما العربية فشلت حتى اآلن في تقديم ما يليق بتراثنا 

 وحضارتنا
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  حميد عقبي -اإلليكترونيحاوره عبر البريد 

صبري يوسف شاعر وفنان سوري مقيم في ستوكھولم، 

فتني عليه بعد  يمارس نشاطات متعددة.. وحدھا الصدفة التي عرَّ

رحلة إعدادي لبحث الماجستير نشري استبياناً سينمائياً خالل م

والذي كان حول موضوع "سينمائية  2004باإلخراج السينمائي 

ثم  ،وتلقَّيت اتصاله وردَّه على االستبيان ،القصيدة الشعرية"

اخترت الجزء األول من "أنشودة الحياة" وقمت بمعالجتھا 

ل ونأمل أن نجد  سينمائيا والمشروع إلى اليوم يبحث عن مموِّ

تمويال مستقبال .. نحاول من خالل ھذا اللقاء الغوص في دعما أو 

ھموم فنان وشاعر متميّز ونحاول الغوص في قضايا فنية سينمائية 

 . مع فنان وشاعر يعشق السينما

السينما كفن عصري وكوسيلة من وسائل االتصال العالمية 

كيف ستساھم السينما في خدمة التراث  ،وفّن إنساني مھم جداً 

 لليمن؟ اإلنسانيوالحضاري 

تستطيع السينما أن تحقق خدمة للتراث الحضاري واإلنساني 

لليمن وللعرب ولألمم األخرى، من خالل ما أشرت إليه من 



  2016، فبراير 1صية سينمائية. دار كتابات جديدة للنشر اإللكتروني: طشخ 25حميد عقبي: الرصيف السينمائي: حوارات مع 
  
 

292 
 

 ً وبالتالي سيستطيع ھذا  ،عوامل بناء اإلنسان بناًء حّراً ديموقراطيا

 ،اإلنسان الحّر أن يبني ويؤسِّس مؤسَّسات حّرة حضارية متقدِّمة

الحضاري، كما  اإلرثا سيحقق الكثير الكثير من ومن خاللھ

ً في مجاالت أخرى، ألنَّ ھناك طاقات تزخر بالعطاء  حقَّقھا سابقا

شامخة عبر تاريخھا  عطاءاتاآلن في اليمن، كما أعطت اليمن 

 .الطويل

 إلقامةوال داعي  ما رّدك على من يرى أن السينما ترفٌ 

 ض تجارب سينمائية؟ننا في اليمن لسنا مؤھلين لخوإمھرجان و

السينما ليست ترفاً، وإن كانت ترفاً فھي ترٌف لذيذ ومفيد، 

وھناك ضرورة ملّحة إلقامة مھرجانات في اليمن اآلن وغداً وبين 

 ،زاخر بالعطاء وأنتم في اليمن لديكم تاريخ طويلحيٍن وحين، 

ولديكم من زخم اإلبداع ما لدى البلدان واألمم األخرى، فلماذا 

ند كالم الجھالء، ولَم ال تنھض اليمن بكل طاقاتھا نتوقف ع

ر كل ما لديھا من  لبث أجيج العطاء واإلبداع في  إمكانياتوتسخِّ

نفوس الطامحين والمبدعين لعلَّ وعسى تنمو ھذه النبتة رويداً 

باً باإلبداع خاصة  ،رويداً إلى أن تمأل ربوَع اليمن اخضراراً مخضَّ
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 .ة كثيرة ومتخصصة في ھذا المجالوأن ھناك كوادر فنية إبداعي

ھل سيتقبل الناس في اليمن السينما  :ھناك من يسأل

 ما رأيكم؟ ؟اليمنية

بكّل تأكيد سيتقبّل الشعب اليمني ھذا التطلُّع برغبة كبيرة، 

ق للفنون على  ؟ولَِم ال ألن الشَّعب اليمني شعب عريق ومتذوِّ

انّي أرى الشعب  ؟يعفلَِم ال يتقبل ھذا الفن الرف ،مختلف أنواعھا

ً لھكذا فن ولھكذا نھضة فنية إبداعية  اليمني والعربي متعطشا

 .راقية

ما ھو  ،ھناك من يرى أن الفيلم الوثائقي أسھل من الروائي

وما نصائحكم للشباب اليمني الذي يخطو خطوته األولى  ؟رأيكم

 االتجاه نحو الوثائقي أم الغوص في عالم الروائي؟في 

كن أن يوّجه إلى الشباب اليمني نفسه، من ھذا السؤال مم

مھم، وكذلَك الفيلم الروائي مفيد  الوثائقيجھتي أرى أن الفيلم 

ن، فلَِم ال يتم التركيز اومستمد من عوالم الرواية، فكال الفيلمين ھام

على كليھما، ونترك حرية االختيار للشباب المھتم بھذا الفيلم أو 

 .عاً، كان العطاء خصباً أكثروكلّما كان االختيار متنو ؟ذاك
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 كلمة أخيرة في نھاية ھذا الحوار؟

توجھات المبدعين والطموحين وكل  مؤازرةأودُّ التأكيد على 

َمن يسعى إلى إقامة مھرجان صنعاء السينمائي األّول، آمالً أن 

تضعوا بعين االعتبار أنكم بھذه الخطوة الرائدة ستضعون اليمن 

طاء والبھاء والرقي كما كان عبر على أعتاب طريق مكلل بالع

تاريخه الطويل، فال أجد أجدى من أن تعطوا األھمية والرعاية 

لھذا المھرجان ولمھرجانات قادمة أخرى، لرفع راية الفن 

واإلبداع عالياً، وأرى من الضروري جّداً أن يتضامن كل مسؤول 

 مواقع ثقافية رفيعة، يتبوؤونمن موقعه، خاصة المسؤولين الذين 

أكثر من أي وقت مضى، أن  ،يتطلب اآلن ،حالنا ،الحالألنَّ واقع 

ً عند ھذا الفّن الراقي وغيره من الفنون واآلداب  نتوقف مليّا

نزال نملك عطاًء ن ألنفسنا وللعالم أننا كنّا وماالرفيعة كي نبرھ

األمم األخرى، وكفانا االبتعاد عن ھموم  عطاءاتفنياً يضاھي 

وھموم المواطن المعطاء، ألن المجتمع أي المواطن ـ المبدع، 

ر إال على أكتاف المبدعين على  مجتمع كان، ال يمكن أن يتطوَّ

مختلف صنوفھم.. فإلى متى سنبقى على ھامش حضارة العصر، 

ضاربين بمبدعينا عرض الحائط، ومتخبّطين في متاھات بعيدة 
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طوا كل البعد عن الرؤى الفنية والحضارية؟ فقد آن األوان أن تخ

الخطوة األولى، يليھا خطوات ثابتة كي ترفعوا شموخ اليمن 

ً إلى جنب مع بقية الدول التي تساند ھذا الطموح المھم  عالياً، جنبا

م للعالم بذور اإلبداع بطريقة تليق بحضارتنا اآلفلة كي  كي نقدِّ

ننھض من جديد، مواكبين حضارة العصر كباقي أمم األرض.. 

اح والتألق، وأتمنّى لكافّة المبدعين أتمنّى لمھرجانكم النج

والمبدعات والمھتمين في ھذا المھرجان النجاح والتوفيق، وكلّي 

أمل أن أشاھد فعاليات ھكذا مھرجان في بلد له تاريخ فسيح في 

 !العطاء واإلبداع

g/debat/show.art.asp?aihttp://www.ahewar.or

d=132906 
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 عن المحاِور

  حميد عقبي

يمتلك شركة صغيرة لإلنتاج السينمائي والمسرحي مسجلة 

  ومرخصة من الغرفة التجارية الفرنسية

  باحث بجامعة كون الفرنسية

 ناقد وكاتب ومخرج سينمائي وسيناريست

  متعاون مع عدة صحف ومواقع أدبية وفنية دولية وعربية *

 .م ـ الحديدة ـ اليمن1972من مواليد  *

مقيم مع عائلته بمدينة كون وأب لخمسة أوالد ومتزوج  *

 بفرنسا األسفلالنورماندي  إقليم

يكتب القصيدة النثرية، القصة القصيرة، المسرحية،  *

نشر  ،وله كتابات في النقد الفني واألدبي ،السيناريو السينمائي

ت السينما الفرنسية والعالمية كثر من مئة مقال حول جمالياأ

 . وخصوصاً السينما الشعرية وكذا قضايا عن السينما العربية
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يقرب من مئة نص قصصي ونثري نُشرت بصحف  له ما *

 ومواقع أدبية

 نشر عشرات المقاالت السياسية حول الشأن اليمني *

شارك في عشرات المھرجانات السينمائية العربية *

 .والدولية

من مئة حوار صحفي مع وجوه فنية (سينمائية جرى أكثر أ*

 .وشخصيات أدبية ونقاد ومسرحية)

 له ثالثة أفالم سينمائية*

عن قصيدة » الرتاج المبھور«سيناريو وإخراج فيلم  *

للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين وھو فيلم » الرتاج المبھور«

دقيقة، تم تصوير الفيلم باليمن، وبدعم من  35درامي مدته 

العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري  سسة جائزة عبدمؤ

بالكويت وتشجيع وزارة الثقافة اليمنية، جامعة الحديدة باليمن، 

وجمعية سينزيس السينمائية الفرنسية، تم تصوير الفيلم بكادر فني 

 .فرنسي
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» حياة جامدة«عن قصيدة  اليف سيناريو وإخراج ستيل*

دقيقة، تم تصويره  20الفيلم مدة  ،للشاعر العراقي سعدي يوسف

روكسل، ببالنورماندي ـ فرنسا بدعم من مؤسسة المورد الثقافي ب

القاھرة، وتشجيع من مركز الدراسات واألبحاث السينمائية 

  .بجامعة كون الفرنسية وجمعية سينزيس السينمائية الفرنسية

عن » محاولة للكتابة بدم شاعر«ـ سيناريو وإخراج فيلم 

للشاعر اليمني » ة للكتابة بدم الخوارجمحاول«قصيدة 

دقيقة، تم تصويره  12مدة الفيلم  ،الدكتور/عبدالعزيز المقالح

  .م1997ببغداد عام 

في الكثير من  بأفالمهشارك  2010و 2006ما بين 

ھرجان ممائي وظبي السين أبوالمھرجانات السينمائية كمھرجان 

 بإسبانياالعربي مل للفيلم أمھرجان الفيلم العربي في بروكسل و

 األفالمكما ُعرضت  ،األولاد السينمائي دومھرجان بغ

بمھرجانات محلية بفرنسا وفي بعض المؤسسات والمراكز الثقافية 

 .صنعاءفي باريس والقاھرة و

كتب العديد من السيناريوھات السينمائية ألفالم قصيرة *
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 . وطويلة

  :من المسرحيات الرمزية أھمھا اكتب عدد

  .الرصيفـ مسرحية 

  .أخرىـ مسرحية فنتازيا كائنات 

خرج العديد من األعمال المسرحية أھمھا مسرحية أـ 

  .م1998عام » الرصيف«

محب للمسرح وسبق وأن اشترك كممثل في الكثير من 

  .األعمال المسرحية في العراق واليمن وفرنسا

  المشاركات العلمية واألدبية

ات الدولية شارك في العديد من المھرجانات والمؤتمر

  :الشعرية والسينمائية والمسرحية أھمھا

ـ مشاركة في مھرجان المتنبي الشعري العالمي الرابع 

بزيورخ بورقة عمل عن التشكيل واللون في شعر الشاعر اليمني 

  .الدكتور عبدالعزيز المقالح
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العزيز سعود البابطين  ـ مشاركة في دورة جائزة عبد

أكتوبر  ،إسبانياابن زيدون بقرطبة ـ لإلبداع الشعري الثامنة دورة 

  .م2004

العربي بالكويت في ديسمبر  يـ شارك في ملتقى المسرح

  .م2004

ـ شارك في ملتقى المنال بالشارقة حول السينما واإلعاقة 

  .م2005بورقة عمل بعنوان السينما واإلعاقة في مايو 

  :ـ شارك في العديد من ورش العمل في عدة مجاالت أھمھا

 .م2003ة عمل عن السينما المتحركة بفرنسا ـ ورش

ـ ورشة في التمثيل المسرحي 2011 -2010 -2005 -  

  2013-عام بفرنسا

ـ له عالقات بمؤسسات ثقافية وفنية عديدة في اليمن، مصر، 

الكويت، اإلمارات العربية المتحدة، سويسرا، العراق، البحرين، 

 .وفرنسا
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