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محمد خان في «دبي»
السندريال تواجه اإلسالمويين

ُ
مساء الجمعة ،افتتحت الدورة العاشرة
من «مهرجان دبي السينمائي الدولي» بفيلم
«عمر» لهاني أبو أسعد .هذه السنة تشارك
أسماء ّ
مكرسة في مسابقة «املهر العربي
لألفالم الروائية الطويلة» ،أبرزها محمد
ملص (سلم إلى دمشق) ،ومحمد خان (فتاة
املصنع) وجياللي فرحاتي (سرير األسماء)
دبي ــ بانة بيضون
م �س��اء ال �ج �م �ع��ة امل ��اض ��ي ،ان�ط�ل�ق��ت
الدورة العاشرة من «مهرجان دبي
السينمائي الدولي» بتكريم عشرة
م��ن رواد ال�س�ي�ن�م��ا ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي��ن
اختيروا إثر مشاركتهم في األفالم
التي أوردتها قائمة املهرجان حول
أف �ض��ل  100ف�ي�ل��م ع��رب��ي (األخ �ب ��ار
 .)2013/11/11م ��ن ل� �ب� �ن ��ان ،وق��ع
االخ �ت �ي��ار ع �ل��ى ك ��ارم ��ن ل �ب��س ال�ت��ي
ِّ
كرمت لدورها في فيلم زياد دويري
«ب� � �ي � ��روت ال � �غ ��رب � �ي ��ة» ،إل � ��ى ج��ان��ب
ع ��زت ال �ع�لاي �ل��ي (األرض) وي �س��را.
م��ن ب�ي�ن امل �خ��رج�ي�ن ،ك ��رم امل �ه��رج��ان
محمد ملص ومحمد خان ومفيدة
التالتلي.
ُ
افتتح املهرجان بفيلم «عمر» لهاني
ّ
أب � ��و أس� �ع ��د ال� � ��ذي ي � � ّص� ��ور ال �ح��رب
ال �ن �ف �س �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ش��ن �ه��ا االح� �ت�ل�ال
اإلسرائيلي على الفلسطيني ،حيث
يحاول تقليبه ضد نفسه وتشكيكه
بهويته وقضيته .يعتمد صاحب
سينمائية
«ال�ج�ن��ة اآلن» ع�ل��ى ل�غ��ة
ّ
ت �ت �م �ي��ز ب��ال �ت �ق �ط �ي��ع ال � �ح� ��اد ،ك��أن �م��ا

ل �ي �ح��اك��ي ك ��ل ال �ح��واج��ز امل ��ادي ��ة أو
ال�ن�ف�س�ي��ة ال �ت��ي ي�ض�ع�ه��ا االح �ت�ل�ال
ب�ي��ن ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي�ين ف� ��ي م �ح��اول��ة
لتفكيك وحدتهم .في اليوم الثاني
للمهرجان ،عرض فيلم «أغسطس:
م �ق��اط �ع��ة أوس� � ��اج» ل �ل �م �خ��رج ج��ون
ُ
ويلز .اقتبس الشريط من مسرحية
ت��راي�س��ي ليتس ال�ش�ه�ي��رة ال�ح��ائ��زة
ج � ��ائ � ��زة «ب� ��ول � �ي � �ت� ��زر» م � ��ن ب �ط��ول��ة
م �ي��ري��ل س �ت��ري��ب ال �ت ��ي ت �ق ��دم دورًا
رائ �ع��ًا إل��ى ج��ان��ب ج��ول�ي��ا روب��رت��س
ال �ت��ي ت �م �ث��ل ب �ب��راع��ة غ �ي��ر م�ت��وق�ع��ة
وت �ث �ب��ت ج ��دارت� �ه ��ا ب ��ال ��وق ��وف إل��ى
جانب ستريب .الفيلم الذي يتناول
صراعًا بني األم املصابة بالسرطان
وامل ��دم� �ن ��ة ع �ل��ى ال� �ح� �ب ��وب (م �ي��ري��ل
ستريب) وابنتها (جوليا روبرتس)
بعد انتحار األب واجتماع العائلة
ب� �ع ��د غ � �ي� ��اب ط � ��وي � ��ل ،ي� �ت ��وغ ��ل ف��ي
ال� � ��رواب� � ��ط ال� �ع ��ائ� �ل� �ي ��ة م� � �ص � � ّ�ورًا ك��ل
ال�ع�ن��ف ال��ذي يكمن داخ�ل�ه��ا وال��ذي
ال ي�ت�ج��زأ ع��ن ال �ح��ب .أه�م�ي��ة الفيلم
تكمن في حواراته املشغولة بعناية
وب �ن ��اء ش�خ�ص�ي��ات��ه ال �ع �م �ي��ق ال ��ذي
ي�ص� ّ�ور ت�ن��اق�ض��ات ال�ك��ائ��ن البشري
ب �ه �ش��اش �ت��ه وق� �س ��وت ��ه .ج� ��ون وي �ل��ز
ي ��وظ ��ف ه� ��ذا ال �ع �م��ل امل �س��رح��ي ف��ي
رؤية سينمائية تستغل نقطة قوته
الكامنة في حواراته وأداء ممثليه،
ف �ي��ري �ن��ا ال �ش �خ �ص �ي��ات امل �س �ج��ون��ة
ضمن ال �ك��ادرات الثابتة التي تبرز
س�ج�ن�ه��ا ال��داخ �ل��ي ،ل�ك�ن��ه ال ينجح
في بناء مشهدية تحاكي ق��وة هذا
العمل الدرامي.
وم� ��ن ال� �ع ��روض االف �ت �ت��اح �ي��ة ف�ي�ل��م
م�ح�م��د خ ��ان «ف �ت��اة امل �ص �ن��ع» .عمل
م �ح� ّ�ي ��ر إل � ��ى ح� ��د م � ��ا .رغ � ��م ح�ب�ك�ت��ه
ال��روائ�ي��ة البسيطة ظاهريًا ،إال أنه

ياسمني
رئيس في
مشهد
من «فتاة
املصنع»

تكريمات
انضم إلى الئحة املكرمني في «مهرجان دبي»
املخرج الكويتي خالد الصديق لدوره الرائد
في السينما الخليجية .ومنحت أيضًا جائزتا
تكريم ملديري التصوير رمسيس مرزوق وطارق
التلسماني لعملهما ضمن عدد من األفالم التي
وردت في قائمة أفضل مئة فيلم عربي .كما
منحت جائزة «تكريم إنجازات الفنانني» العربية
للناقد سمير فريد ،وأخرى دولية للممثل مارتن
شني (الصورة).

شري يقيس زالزل لبنان ...اآلتية
علي ّ

روي ديب

يشارك علي ش��ري بفيلم قصير هو
«ال �ق �ل ��ق» (ُ )The Disquietي �ع��رض
اليوم ضمن فعاليات «مهرجان دبي
ال�س�ي�ن�م��ائ��ي ال ��دول� ��ي» .ف�ي�ل��م ج��دي��د
م ��دع ��وم إن �ت��اج �ي��ًا م ��ن «ال� �ص� �ن ��دوق
ال �ع��رب��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون  -آف ��اق»
ك ��ان ق��د ق��دم��ه ال �ف �ن��ان ال�ل�ب�ن��ان��ي في
«م � �ه ��رج ��ان ت� ��ورون � �ت� ��و» ف� ��ي أي �ل ��ول
(س�ب�ت�م�ب��ر) امل��اض��ي .إن��ه ش��ري��ط عن
ال� �ك ��ارث ��ة ،ح �ي��ث ي �ق ��ودن ��ا ش � � ّ�ري ف��ي
ال� �ب ��داي ��ة إل � ��ى ت ��اري ��خ ل �ب �ن��ان امل �ل��يء
ب ��ال ��زالزل وال� �ه ��زات األرض� �ي ��ة .يعيد
سرد تاريخ بلد شهد دمار عدد كبير
من مناطقه ومدنه إثر زالزل ضخمة
مر السنني .زالزل ّ
ضربته على ّ
سببت
ك� ��وارث ف��ي امل��اض��ي ،وت �ع��د ب �ك��وارث

أخ ��رى ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ،ف�م��وق��ع لبنان
ال �ج �غ��راف��ي ي�ب�ق�ي��ه م �ع� ّ�رض��ًا ل� ��زالزل
ج ��دي ��دة ورب� �م ��ا ل �ت �س��ون��ام��ي ي�ط�م��ر
مدنه الساحلية بأسرها يومًا .أمام
كوارث ال يمكن وصفها أو حصرها،
ق� � ��رر ع� �ل ��ي ش� � � � ّ�ري أن ي� � ��دع ل �ج �ه��از
ق �ي��اس ال � � ��زالزل م �س��اح��ة ك �ب �ي��رة في
فيلمه ،مساحة لكتابة نص الكارثة.
ب�ي�ن م �ش��اه��د ال ��دم ��ار م ��ن األرش �ي��ف
وم �ش ��اه ��د ل �ل �م �خ��رج (م �خ �ف��ي خ�ل��ف
الكاميرا) يهيم في األرض بحثًا عن
آث� ��ار ال �ك��ارث��ة ،ت �ت��راف��ق ال �ص ��ورة في
الفيلم مع نصوص يرويها ّ
شري من
كتابته وس�ح��ر م �ن��دور ،إض��اف� ً�ة إل��ى
نصوص ملاثيو غومبيرت ،وموريس
بالنشو.
ي �ق��دم «ال �ق �ل��ق» ال �ك��ارث��ة ض�م��ن ق��ال��ب
ع �ل �م��ي ي� �ح ��اول أن ي �ح �ص��ره��ا ل�ع�ل��ه

من فيلم «القلق»

يتمكن م��ن فهمها .أم ��ام ع�ج��ز اللغة
ع ��ن وص � ��ف ه � ��ول ال � �ك ��ارث ��ة ،ت�ص�ب��ح
الخطوط التي يرسمها جهاز قياس
ال � � ��زالزل األب� �ل ��غ ف ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر ع�ن�ه��ا،
أو ع�ل��ى األق ��ل ف��ي رس�م�ه��ا وه ��ي في
ط��ور ال �ح��دوث .يفتتح «ال�ق�ل��ق» على
مشهد نهر ذي مياه حمراء .يعيدنا
ذل ��ك امل�ش�ه��د إل ��ى ل�ح�ظ��ة ت��ول��ى فيها
أف��راد تلوين مياه نهر بيروت بمادة
ح�م��راء كتنبيه لكمية ال��دم��اء امل��راق��ة
ف��ي س��وري��ا ف��ي ك��ل ي��وم ،لكن ف��ي ظل
ال �ح ��روب وامل �ص��ائ��ب ال �ت��ي تعيشها
امل �ن �ط �ق��ة خ�ل��ال ال� �س� �ن ��وات األخ� �ي ��رة،
ي �خ �ت��ار ع �ل��ي ش� � ّ�ري أن ال ي�ت�ك�ل��م في
ال �س �ي��اس��ة ،ب��ل أن ي��ذك��رن��ا ب��أن�ن��ا في
ل �ب �ن��ان ن �ع �ي��ش ع �ل��ى خ ��ط زالزل ق��د
ي �ت �ح ��رك ف� ��ي أي ل �ح �ظ��ة وي �ب �ت �ل �ع �ن��ا
جميعًا .ال يتحدث عن الكوارث التي

تسببها ال �ح��روب وامل �ج��ازر والقتل،
ب��ل يتحدث ع��ن ك��ارث��ة أك�ب��ر ،ال تميز
بني ط��رف سياسي أو قضية أو حق
أو باطل .فعل ال يلغي كارثة الحروب،
ب��ل يدفعنا إل��ى مقاربتها م��ن زاوي��ة
م�خ�ت�ل�ف��ة .ع�ل��ي ش � ّ�ري ك ��ان ق��د ش��ارك
أخ �ي �رًا ف��ي ب�ي�ن��ال��ي  Videobrasilفي
س ��او ب ��اول ��و ،ح �ي��ث ع ��رض تجهيزه
الفني «أنابيب األحالم» ،وحاز إحدى
جوائز املهرجان .أما «فيديو برازيل»
املخصص لعرض أعمال فنانني من
البلدان الجنوبية في الكرة األرضية،
فقد انطلق في أوائ��ل تشرين الثاني
(ن ��وف �م �ب ��ر) ،وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى ش �ب��اط
(فبراير)  .٢٠١٤إلى جانب علي ّ
شري،
ي�ش��ارك ك��ل م��ن أك��رم زع �ت��ري ،وهايغ
أي �ف��ازي��ان ،وك��ات��ب ه��ذه ال�س�ط��ور من
لبنان ،ومحمود خالد من مصر.

