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ثقافة وناس

سينما

مهرجان دبي :سينما الحــ

الدورة  ...11نجوم أقل و«ليال عربية» حافلة
دبي ــ ديانا سالمة
ق ـب ــل أي ـ ـ ــام ،ان ـط ـل ـقــت الـ ـ ـ ــدورة  11مــن
«مهرجان دبــي السينمائي الــدولــي»
مــع  118فيلمًا مــن  48دول ــة ،تتضمن
ّ
 55ع ــرض ــا ع ــامل ـي ــا أول .الـ ــافـ ــت أن
املهرجان لم يشهد هذا العام حضورًا
ضخمًا من النجوم ،كما العام املاضي،
مـ ــا ربـ ـط ــه امل ـن ـظ ـم ــون بــاس ـت ـث ـنــائ ـيــة
الدورة املاضية ألنها كانت احتفالية
بــالـعــام الـعــاشــر على انـطــاق الحدث
السينمائي .افتتح املهرجان بشريط
البريطاني جايمس م ــارش «نظرية
كل شيء» املرشح لجائزة «األوسكار»
(راجــع املقال أدن ــاه) .وشهد االفتتاح
أي ـض ــا ع ــرض وثــائ ـق ـيــن ع ــن مـسـيــرة
كــل مــن النجم املـصــري نــور الشريف
واملغنية الهندية آشا بوسلي ،اللذين
كرمهما املـهــرجــان بمنحهما جائزة
«تكريم إنجازات الفنانني».
وب ـ ـعـ ــدمـ ــا ألـ ـغـ ـي ــت مـ ـس ــابـ ـق ــة «املـ ـه ــر
اآلسيوي ـ األفريقي» هذه السنة ،بات
املهرجان يضم ثالث مسابقات ،هي:
«امل ـهــر ال ـطــويــل» ،و«امل ـه ــر الـقـصـيــر»،
و«املـهــر اإلم ــارات ــي» لــأفــام الــروائـيــة
وال ــوث ــائ ـق ـي ــة ال ـط ــوي ـل ــة وال ـق ـص ـي ــرة.
تشهد مسابقة «املهر الطويل» تنافسًا
بني  17فيلمًا وثائقيًا وروائيًا عربيًا
ً
طويال تعالج قضايا العنف األسري،
وجــرائــم ال ـشــرف ،ومـعــانــاة الالجئني
والـ ـح ــروب .وتـتـضـمــن ال ـقــائـمــة فيلم
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي خ ـل ـيــل املـ ــزيـ ــن «س ـ ــارة
 »2014الذي يتناول جرائم الشرف من
خالل قصة الفتاة الفلسطينية سارة
ّ
الـتــي تعيش فــي أحــد مخيمات غــزة.
من لبنان ،نشاهد العرض األول لفيلم
«يــومـيــات كلب طــائــر» لباسم فياض
(راج ــع امل ـقــال املـقــابــل) و«قـ ــدرات غير
عــاديــة» للمصري داود عـبــد السيد.
كذلك يشارك الفيلم الجزائري «راني
ميت» لياسني محمد بن الحاج ،الذي
يتناول الجريمة والـســرقــة مــن خالل
س ــارق الـسـيــارات عـمــر .وتـضـ ّـم لجنة

تحكيم «املهر الطويل» التي يرأسها
املخرج واملمثل األميركي لي دانيالز،
ً
ك ــا م ــن امل ـخ ــرج ال ـهــول ـنــدي ل ـيــونــارد
ريتيل هلمريتش ،واملخرج الجزائري
مالك بن إسماعيل واملمثلة األميركية
فيرجينيا مادسن واملمثلة واملخرجة
اللبنانية نادين لبكي.
أما في مسابقة املهر القصير ،فيشارك
 15شريطًا وثائقيًا وروائيًا قصيرًا ،من
بينها فيلم العراقي سهيم عمر خليفة
«الصياد السيئ» و«الوقت الضائع»
لـ ـ ــأردنـ ـ ــي رام ـ ـ ـ ــي ي ـ ــاس ـ ــن ،و«ات ـ ـنـ ــن
ون ــص» للبناني إيـلــي كـمــال ،و«سكر
أبيض» للمصري أحمد خالد ،و«ليلة
ال ـق ـمــر ال ـع ـم ـيــة» لـلـتــونـسـيــة خــديـجــة
فاطمة ،و«ال مفر» للفلسطيني مهند
يعقوبي .وتشرف على املهر القصير
لجنة تحكيم يــرأسـهــا الـنــاقــد محمد
رضا ،يشارك في عضويتها املخرجة
والكاتبة واملمثلة الفلسطينية شيرين
دع ـي ـبــس ،والـسـيـنــاريـســت اإلم ــارات ــي
مـحـمــد حـســن أح ـمــد .الـلـجـنــة نفسها
ستشرف على اختيار األفــام الفائزة
في مسابقة «املهر اإلماراتي» .نشاهد
فـ ــي ه ـ ــذه امل ـس ــاب ـق ــة  8أف ـ ـ ــام طــوي ـلــة
وقصيرة تنتمي إلى األعمال الروائية
والوثائقية ،من بينها فيلم كوميدي
طويل لفاضل املهيري بعنوان «عبود
كنديشن» وهو اسم بطله الذي ال يود
االن ـت ـقــال إل ــى أبــوظـبــي والـتـخـلــي عن
البدل املالي الجيد الذي يتقاضاه في
منطقة نــائـيــة .وتـتـنــوع الـقـضــايــا في
هذه املسابقة ،وتصل الى حكاية رجل
يمضي حياته في السجن عقوبة على
جريمة قتل مع فيلم «عــبء» للمخرج
سقراط بن بشر.
خ ـ ـ ـ ــارج س ـ ـيـ ــاق امل ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات ،ي ــؤم ــن
امل ـه ــرج ــان ف ـس ـحــات أخ ـ ــرى مل ـشــاهــدة
األفالم ضمن تظاهرات «ليال عربية»،
و«أصـ ـ ـ ـ ـ ــوات خ ـل ـي ـج ـي ــة» ،و«س ـي ـن ـم ــا
الـ ـع ــال ــم» ،و«س ـي ـن ـمــا األط ـ ـفـ ــال» الـتــي
يـخـصــص فـيـهــا خـمـســة أف ــام عاملية
لـ ــأط ـ ـفـ ــال ،ت ـظ ـه ــر الـ ـنـ ـق ــص ال ـع ــرب ــي

مشهد من فيلم
االفتتاح «نظرية
كل شي»

الشرف من
يتناول خليل المزين جرائم
ّ
خالل قصة فتاة تعيش في غزة
ف ــي ه ــذا املـ ـج ــال .ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تحمل
«أصـ ــوات خليجية» الـفــرصــة لعرض
أف ـ ـ ــام مـ ــن ال ـخ ـل ـي ــج وتـ ــأمـ ــن مـنـصــة
ع ــامل ـي ــة ل ـه ــا ،ودع ـ ــم ال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد.
وي ـح ـم ــل الـ ـب ــرن ــام ــج لـ ـه ــذا ال ـ ـعـ ــام 12

ف ـي ـل ـمــا ،تـنـحـصــر ب ــن ق ـطــر والـ ـع ــراق
والسعودية واإلم ــارات والكويت ،من
بـيـنـهــا ش ــري ــط «م ـط ــر ع ـلــى جـيـكــور»
للعراقي جــودي الكناني الــذي يتتبع
مسيرة بدر شاكر السياب.
أما في «سينما العالم» ،فيعرض 46
شريطًا عامليًا .ضمن هــذه التظاهرة،
نشاهد «بـيــرد مــان» (الــرجــل الطائر)
لـلـسـيـنـمــائــي املـكـسـيـكــي أل ـي ـخــانــدرو
غ ــون ــزال ـي ــس إي ـن ــاري ـت ــو ال ـ ــذي ع ــرض

لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي ال ـ ـ ـ ـ ــدورة  71مــن
«مـ ـه ــرج ــان ال ـب ـن ــدق ـي ــة» .ت ـح ـكــي ه ــذه
الـ ـك ــومـ ـي ــدي ــا ال ـ ـ ـسـ ـ ــوداء قـ ـص ــة مـمـثــل
وق ــدرات ــه عـلــى تجسيد الشخصيات
الخارقة «السوبر هـيــرو» .راســل كرو
يحضر من خالل تجربته اإلخراجية
«ع ـ ـ ـ ـ ّـراف امل ـ ـيـ ــاه» الـ ـت ــي ت ــأخ ــذن ــا إل ــى
«م ـع ــرك ــة جــال ـي ـبــولــي» أثـ ـن ــاء ال ـحــرب
العاملية األول ــى .ومــع «أكثر السنوات
عنفًا» لألميركي جــاي سي شاندور،
نذهب إلى نيويورك عام  ،1981الذي
ي ـعــد أك ـث ــر األع ـ ـ ــوام ع ـن ـفــا ف ــي تــاريــخ
املــدي ـنــة .وت ـ ــدور أح ـ ــداث «أنـ ــا ستيف
ل ــوب ـي ــز» ل ـل ـه ـنــدي راجـ ـي ــف رافـ ـ ــي فــي
الـ ـهـ ـن ــد ،م ـت ـت ـب ـعــا ق ـص ــة ابـ ـ ــن ض ــاب ــط
ال ـ ـشـ ــرطـ ــة املـ ـ ــراهـ ـ ــق س ـت ـي ــف ل ــوب ـي ــز،
ورحلته في عالم اإلجرام والعصابات.
ه ـ ـنـ ــاك م ـح ـط ــة أي ـ ـضـ ــا م ـ ــع امل ـخ ــرج ــة
ال ـفــرن ـس ـيــة سـيـلــن س ـيــامــا وفـيـلـمـهــا
«صبا» الــذي يحكي قصة مريم التي
تقرر االنطالق في حياة جديدة بعيدًا
عن سلطة العائلة وهيمنة الذكور في
الحي.
ومـ ـ ــن إي ـ ـ ـ ــران يـ ـع ــرض ف ـي ـل ـمــا «ث ـل ــج»
مل ـه ــدي رح ـم ــان ــي ال ـ ــذي ي ـظ ـهــر حـيــاة
عائلة من الطبقة الوسطى في إيران،
و«لـســت غاضبًا» لرضا دورميشيان
ال ـ ــذي ي ـت ـت ـبــع ق ـص ــة ح ــب ت ــزام ـن ــا مــع
االحـتـجــاجــات الـتــي شهدتها طـهــران
ع ـقــب إع ـ ــان ن ـتــائــج ان ـت ـخ ــاب ــات عــام
 .2009ال ـحــرب األهـلـيــة فــي ال ـســودان،
الـحــروب العراقية ،وال ـصــراع العربي
ـ ـ اإلســرائـيـلــي ،والـسـيــاســات العاملية،
وال ـ ـت ـ ـحـ ــوالت األمـ ـنـ ـي ــة وال ـس ـي ــاس ـي ــة
ف ــي ل ـب ـنــان ،وامل ــأس ــاة ال ـســوريــة كلها
ح ــاض ــرة ض ـم ــن «لـ ـي ــال ع ــربـ ـي ــة»15 .
ّ
شريطًا تشكل م ــرآة شاملة للحروب
ال ـ ـتـ ــي تـ ـ ـط ـ ــاول ال ـ ـعـ ــالـ ــم ال ـ ـعـ ــربـ ــي مــن
السودان إلى سوريا.
«مهرجان دبي السينمائي الدولي» :حتى 17
كانون األول (ديسمبر) ـ dubaifilmfest.
com

ستيفن هوكينغ :الجسد سجينًا والمخيلة بوسع الفضاء
بانة بيضون
يروي «نظرية كل شيء» للبريطاني
جايمس مارش سيرة عالم الفيزياء
الـشـهـيــر سـتـيـفــن هــوكـيـنــغ وعــاقـتــه
ّ
بزوجته جــايــن .عالقة تشكل محور
الشريط املقتبس عن مذكرات حياتها
مع هوكينغ التي نشرت تحت عنوان
«الـ ـسـ ـف ــر إل ـ ــى ال ـ ــا نـ ـه ــاي ــة» .ي ـصــور
ال ـشــريــط هــوكـيـنــغ (إدي ريــدمــايــن)
ف ــي ب ــداي ــة الـعـشــريـنـيــات يـ ــدرس في
«كــام ـبــردج» حــن يلتقي ب ـ «جــايــن»
(فيليستي جونز) التي تدرس األدب
اإلن ـك ـل ـي ــزي .ي ـح ــدث انـ ـج ــذاب ف ــوري
بـ ــن ال ـ ـشـ ــابـ ــن ،رغـ ـ ــم ال ـ ـت ـ ـصـ ــادم فــي
معتقداتهما .يعتبر هوكينغ أن الله
م ــن األج ـن ــاس امل ـه ــددة ب ــاالن ـق ــراض،
ب ـي ـن ـمــا ت ــذه ــب ج ــاي ــن امل ـت ــدي ـن ــة إل ــى
الـكـنـيـســة ك ــل أحـ ــد .ورغـ ــم افـتـتــانـهــا
بنظرياته ،تظل تنتظر منه اعترافًا
بــوجــود الـلــه ،أمنيتها الـتــي تتحقق
جزئيًا فــي أحــد مشاهد الفيلم حني
ّ
يـكـتــب هــوكـيـنــغ ف ــي مــؤل ـفــه «تــاريــخ
موجز للزمن» أنه إذا وجــدت نظرية
مـ ــوحـ ــدة ل ـل ـع ـل ــوم ،ف ــذل ــك سـيـســاعــد
الـبـشــر ف ــي فـهــم عـقــل اإلل ـ ــه ،ول ــو أنــه

فــي الـحـقـيـقــة أق ــرب إل ــى اإلل ـح ــاد .إال
ً
أن الفيلم ال يتوقف مطوال عند هذه
ال ـف ـك ــرة .ك ــذل ــك ،ي ـبــالــغ ال ـش ــري ــط في
تبسيط بعض نظريات هوكينغ من
دون أن يأخذها إلــى موضع الجدال
أو املناقشة.
قبيل تعرفه إلى جاين ،وبينما يعمل
على أولــى نظرياته على العودة إلى
الـ ــوراء فــي الــزمــن لفهم نـشــأة الـكــون
من خالل عمله على الثقوب السوداء،
تـ ـب ــدأ رحـ ـل ــت ه ــوك ـي ـن ــغ مـ ــع امل ـ ــرض.
يـشـخــص الـطـبـيــب إصــاب ـتــه بـمــرض
ال ـت ـص ـلــب ال ـج ــان ـب ــي وي ـخ ـب ــره بــأنــه
سيفقد تدريجًا الـقــدرة على الحراك
ً
ليصبح مشلوال ولن يعيش أكثر من
سنتني ،علمًا أن عمره يتجاوز حاليًا
سبعني سنة .سيكون سؤال هوكينغ
ال ــوحـ ـي ــد« :هـ ــل س ـي ـتــأثــر دمـ ــاغـ ــي؟»،
ف ـي ـج ـي ـبــه ال ـط ـب ـي ــب ب ـ ــأن أفـ ـ ـك ـ ــاره لــن
تتغير لكن لــن يعرفها أح ــد .يصور
ال ـش ــري ــط هــوك ـي ـنــغ امل ـس ـج ــون داخ ــل
جـ ـس ــده ،الـ ـ ــدور ال ـ ــذي ي ــؤدي ــه املـمـثــل
إي ــدي ريــدمــايــن بـبــراعــة ،فينجح في
ن ـقــل صـ ــراع هــوكـيـنــغ ل ـل ـتــواصــل مع
العالم الخارجي ،عبر أدق التفاصيل
كنظرة العينني أو تعابير الوجه .من

خالل مشهدين مؤثرين ببساطتهما،
ينقل الفيلم أحالم هوكينغ الصغيرة
بـ ـمـ ـم ــارس ــة أب ـ ـسـ ــط أم ـ ـ ـ ــور الـ ـحـ ـي ــاة،
أحدهما وهو يراقب الجميع يأكلون
أثناء العشاء بسهولة في حني يجاهد
لتصل امللعقة إلى فمه .والثاني أثناء
إل ـق ــائ ــه م ـح ــاض ــرة ،ح ــن يـسـقــط قلم
مــن إح ــدى الـفـتـيــات ،فيتخيل نفسه
يقف ويلتقطه ليعيده إليها ليختتم

العمل مقتبس عن مذكرات زوجته
والمصاعب التي واجهتها معه
بقوله« :طاملا هناك حياة ،هناك أمل».
ولعل املرة الوحيدة الذي يبدو فيها
ه ــوك ـي ـن ــغ م ـن ـه ــزم ــا هـ ــو حـ ــن يـفـقــد
صــوتــه تـمــامــا (إث ــر عـمـلـيــة جــراحـيــة
يـضـطــر لـهــا األط ـب ــاء إلن ـقــاذ حـيــاتــه)
فــا يستجيب مل ـحــاوالت جــايــن التي
تحثه على التواصل معها عبر لوح
ال ـح ــروف واألرقـ ـ ــام ع ــن طــريــق رمــش
عينيه ،الحركة الوحيدة التي لم يفقد
ال ـق ــدرة عـلــى ال ـق ـيــام ب ـهــا .وبـ ــدل ذلــك
ترتسم مالمح األلم على وجهه ،إذ إن

البكاء أيضًا هو مشقة بالنسبة إليه.
وإذا كان الفيلم يعتمد على مذكرات
جاين نفسها ،إال أنه ال يتبنى وجهة
نظرها تمامًا.
يبتعد الـشــريــط مــن املـثــالـيــة ليرسم
بــورتــريــه أك ـثــر واقـعـيــة عــن املـشـقــات
ال ـتــي فــرض ـهــا م ــرض هــوكـيـنــغ على
ع ــاق ـت ـه ـم ــا ال ـ ــزوجـ ـ ـي ـ ــة .م ـ ــع ع ـل ـم ـهــا
ب ـ ـمـ ــرضـ ــه ،ت ـ ـخ ـ ـتـ ــار ج ـ ــاي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــزواج
ب ـه ــوك ـي ـن ــغ وتـ ـحـ ـث ــه عـ ـل ــى املـ ـق ــاوم ــة
ُ
بطبعها امل ـح ــارب ال ــذي ال ي ـخــل من
الـصــرامــة .بعد إنـجــاب ثــاثــة أطـفــال،
ي ـق ــع ع ـ ــبء تــرب ـي ـت ـهــم ع ـل ــى كــاه ـل ـهــا
ليضاف إلى عبء االهتمام بهوكينغ،
ّ
تتعرف جاين إلى مدرب الكورس في
الكنيسة جوناثان (شارلي كوكس).
ي ـص ـب ــح األخـ ـ ـي ـ ــر ص ــديـ ـق ــا ل ـل ـعــائ ـلــة
ي ـســاعــدهــا ف ــي االه ـت ـم ــام بـهــوكـيـنــغ
واألطـ ـف ــال ،ق ـبــل أن يـصـبــح حبيبها
الح ـ ـق ـ ــا .ت ــرتـ ـي ــب ي ـ ـحـ ــدث ب ـم ــواف ـق ــة
هوكينغ الضمنية ،الذي تنشأ عالقة
خــاصــة بـيـنــه وب ــن املـعــالـجــة املــرحــة
إيلني (ماكسني بيك) ،فيقرر الزوجان
االنفصال .رغــم ذلــك ،ال يخلو الفيلم
مــن املثالية فــي تقديمه لشخصيتي
هــوكـيـنــغ وج ــاي ــن ،متجنبًا الـغــوص

في التفاصيل الحميمية لعالقتيهما.
هكذا ،تبدو حواراتهما «الكالسيكية»
بــاهـتــة أحـيــانــا ،فــي حــن أن التفاعل
بـ ــن س ـت ـي ـف ــن وإي ـ ـلـ ــن أك ـ ـثـ ــر ط ــراف ــة
وحــريــة ،فنراها تساعده فــي تصفح
م ـج ـلــة إب ــاح ـي ــة ط ـل ـب ـهــا س ـ ـرًا .ضـمــن
أس ـلــوبــه الـسـيـنـمــائــي أي ـضــا ،يعتمد
امل ـ ـخـ ــرج عـ ـل ــى ج ـم ــال ـي ــة كــاس ـي ـك ـيــة
بخالف بعض اللقطات ،كما مشهد
هوكينغ والطبيب ال ــذي يخبره عن
م ــرض ــه .تـنـقــل ال ـكــام ـيــرا ه ــذا املشهد
إلينا عبر زوايــاهــا االستثنائية إلى
النفق املظلم الذي يبدو هوكينغ على
وشــك دخــولــه .رغــم ذلــك ،فــإن املخيلة
السينمائية للشريط قــد ال تضاهي
املخيلة املبتكرة للفيزيائي الشهير
الـ ــذي ي ـت ـنــاول س ـيــرتــه .وق ــد تــذكــرنــا
حبكة العمل بفيلم «العقل الجميل»
( )2001عــن عــالــم الــريــاضـيــات جــون
نــاش الــذي ينطلق أيضًا مــن عالقته
ب ـ ــزوجـ ـ ـت ـ ــه ل ـ ـي ـ ـسـ ــرد سـ ـ ـي ـ ــرة ح ـي ــات ــه
وصراعه مع مرض الفصام ،إال أنه ال
ينجح في نقل شغفه الفكري.
«نظرية كل شيء» :ابتداء من الشهر املقبل
في الصاالت اللبنانية

