
كان ميكن ل�شريط "دار احلي"، عر�ض 
�شمن فقرة ليال عربية يف مهرجان دبي 

ال�شينمائي الدويل الأخري، للإماراتي 
علي م�شطفى ان يحمل نواق�ض التجربة 

الأوىل وهناتها. اأو لعله يخل مبعادلة 
�شعبة التوازن بني اإي�شال فكرة املو�شوع، 

والحتفاظ بحيوية ت�شاعد خطها 
الدرامي، ومن دون الإخلل باملعاجلة 

ال�شينمائية. 
لكن ال�شاب علي م�شطفى، املولود يف لندن 

من اأب اإماراتي واأم اإنكليزية والدار�ض يف 
اأحد اأهم املعاهد ال�شينمائية "مدر�شة لندن 

للفيلم"، قد قلب اأغلب التوقعات وخيب 
الكثري من الظن، مثله مثل �شريطه، الأول 

يف دولة الإمارات العربية املتحدة يحمل 
موا�شفات ال�شريط ال�شينمائي العاملية، 
تقم�ض م�شطفى �شخ�شية مدينة دبي 

و�شمعتها، كمكان جذب وما يحمله من وعود 
ثراء لطالبي فر�ض العمل من خمتلف 

اجلن�شيات القادمة من بقاع الأر�ض، وقدم 
�شورة اأقرب اإىل البورتريه ال�شينمائي 

لف�شاء اأ�شمه على م�شماه، ولئن كان التنوع 
والختلف هو �شمة هذه املدينة الناه�شة، 

وكاأنها حتاكي بذلك اأحد اأهم اأ�ش�ض املدن 
الكوزموبوليتانية والقائمة على الواحدية 

والتعدد، فان م�شهرها احلياتي يقول 
الكثري يف هذا ال�شاأن.

في����ص م���ن �ص���رديات ق�ص����ص ال تنته���ى. وم���ن 
�ص���ريطه،  ق�ص���ة  ال�ص���اب  ه���ذا  اأ�ص���تلف  عامله���ا 
وكتبه���ا مب�ص���اعدة الربيطاني���ن ج���وين بروان 
وج���ري �ص���راد، واملنت���ج تيم �ص���ميث �ص���احب 
�ص���ركة "فيل���م وورك����ص" التي انتجت �ص���ريطي 

"�صريانا")2005( و"اململكة")2007(، و�صوره 
االإعالمي���ة  دب���ي  مدين���ة  يف  ونف���ذه  بالكام���ل 

واأ�صتوديوهاتها. 
تدور خيوط حبكة ال�ص���ريط حول ال�صاب الرثي 
في�ص���ل)اأول اأداء �ص���ينمائي للمذي���ع االإمارات���ي 
�ص���عود الكعب���ي(، وال���ذي تربطه عالقة �ص���داقة 
قوي���ة مع �ص���ديق طفولته خلف���ان )اأداء العراقي 
الكندي يا�ص���ن ال�ص���لمان واملكنى بالرنج�ص���ي(، 
ورغ���م التفاوت الطبق���ي، ان �ص���ح التعبر، فان 
في�ص���ل يجد يف �ص���ديقه الن���اري خلف���ان نافذته 
الوحي���دة لط���رد ال�ص���اأم احليات���ي الذي يعي�ص���ه 
والتعوي����ص ع���ن غياب الرفق���ة احلقيقي���ة، فيما 
يبحث ال�ص���اب الهندي با�صو )اأداء املمثل الهندي 
�صونو �صود( عن حلمه خارج مقعد �صيارة االأجرة 
ومقودها، وعرب متثله لنجم غناء هندي �ص���ارب 

يف جماهريته ال�صعبية. 
ومثلهم���ا جت���د امل�ص���يفة الروماني���ة، وراق�ص���ة 
البالية ال�ص���ابقة ناتاليا )النجمة األك�صندرا ماريا 
الرا( يف حبها للربيطاين غاي برجر )جي�ص���ون 

فيلمنغ( الذي يعمل يف ميدان االإعالنات.
خي���وط الأق���دار تبح���ث ع���ن ممكن���ات لتحقي���ق 
اأحالمه���ا، مل ال واإم���ارة دبي قد اأغ���رت الكثرين 
بوعود ال طائل منها، على هذه اخللفية تت�ص���اعد 

اأحداث ال�صريط. ف
ي�صل، يدفعه انغماره يف حياة الالم�صوؤولية التي 
و�ص���عها والده فيه، ي�ص���اب يف حادث ا�ص���طدام 
�ص���يارته ولك���ن �ص���ديقه العزي���ز خلف���ان يدف���ع 
الثم���ن.. "ياب���ه اأن���ا ذبحت خلفان" وه���و يواجه 

وال���ده يف مقطع تتقابل فيه عقلي���ة املحافظة مع 
ثقاف���ة جي���ل ال�ص���باب يف جمتم���ع مرف���ه، ومثله 
يجرح ال�صائق با�صو يف تلك احلادثة، ويكون قد 
فقد وظيفته ك�ص���ائق ومن ث���م كمغن هاو يف اأحد 
النوادي الليلة بعد ت�ص���وه وجهه، فيما تتك�ص���ف 
للم�صيفة ناتاليا وعود �ص���ديقها رجل االإعالنات 
غ���اي الكاذبة، بعد ان اأخربت���ه بحملها، ما يدفعه 
اىل تهديده���ا وحتويل حياته���ا اىل جحيم لكونه 

مرتبط ب�صبكة عالقات نافذة يف هذه االإمارة. 
مرارة هذا التهدديد ت�ص���اعفها اأكاذيب �ص���ديقتها 
�ص���ريط  و�ص���رقاتها،  دورم���ر(  )ناتالي���ا  اأولغ���ا 
حتقيق���ه.  وممكن���ات  احلل���م  احل���ي" ع���ن  "دار 
ع���ن اخل�ص���ائر الواج���ب دفعها يف رحل���ة البحث 
االإن�ص���اين يف هذه االإمارة املغرية مبا توافر لها. 
وحده رجل القمامة االآ�ص���يوي، �صيكون يف اآخر 
االأمر هو الفائز بجائزة م�ص���ابقة اليان�صيب على 

خالف توقعاته وي�صلم اأمره اىل الله.
ما توافر ل�صريط "دار احلي"، من دعم مايل قدمه 
مهرجان دبي ال�ص���ينمائي وغره من موؤ�ص�ص���ات 
حكومية وخا�ص���ة وو�ص���ل اىل مبل���غ يقارب ال�7 
مالي���ن دوالر اأمريك���ي، وم���ن جن���وم هوليوود 
املعروفن، واىل يد مدربه يف العمل ال�ص���ينمائي 
الع���ايل اجلودة، فان �ص���ريط "�ص���روق-غروب" 
لل�ص���اب ال�ص���عودي حمم���د الظاه���ري، م�ص���ابقة 
امله���ر العرب���ي لالأف���الم الق�ص���رة، مل يحظ مبثل 
ه���ذا ال���دالل واالإمكان���ات وال يدعيه���ا. فقد راهن 
هذا ال�ص���اب القادم من اخت�صا�ص بعيد كل البعد 
عن ال�ص���ينما، خريج كلية ال�ص���يدلة، على نباهته 
يف  االإجتماعي���ة  الظواه���ر  بر�ص���د  واهتمام���ه 
املجتمع ال�صعودي. نباهة فاقت بقوتها وجراأتها 

ما قدمه االأدب، مثاًل، وخ�صو�صًا الرواية.
فف���ي "بن���ات الريا�ص" لرج���اء ال�ص���انع، والتي 
ح���ازت عل���ى ثن���اء نق���دي كب���ر كونه���ا قارب���ت 
مو�صوعًا اقرب اىل املحرم، اأال وهو عامل املخفي 
وعرب حكايا ن�ص���اء �ص���عوديات يبح���ن بيوميات 

حياتية ويكون جهاز احلا�صوب ناقلها. 
على خالف ذلك، ينقلنا �ص���ريط "�صروق-غروب" 
اىل الوج���ه االآخ���ر لع���امل مدين���ة الريا����ص، عامل 
يك�ص���ر االنطب���اع ال�ص���ائد واجلاه���ز ع���ن اململكة 
العربي���ة ال�ص���عودية، ما تك�ص���فه الكامرا، تقدمي 
ذك���ي اأق���رب اىل عمل الهواة، نقل حركات �ص���بي 
ينظ���ر اىل �ص���باك �ص���غر مفت���وح على ال�ص���ماء، 
و�ص���وت ق���ادم م���ن مذياع حي���ث ترت���ل اآيات من 
القراآن يف اإحدى ال�ص���باحات، وم���ن ثم دورانها 
يف اأرج���اء بي���ت فقر حيث يجل����ص اأب وزوجته 

واأبنهما لتناول الفطور، و�ص���مت مطبق تتبادله 
هذه العائلة.

فيم���ا تتاب���ع الكام���را يف النقلة الثاني���ة خروج 
�ص���يارة  ي�ص���تقلون  وه���م  اأبن���ه  ب�ص���حبة  االأب 
متوا�ص���عة من اأج���ل الذهاب كل لعمله، ال�ص���بي 
اىل مدر�ص���ته، فيما االأب اىل عمله يف االأ�ص���واق، 
ت�ص���ر، تعت���رب  اأو�ص���اعها مبجمله���ا ال  املدر�ص���ة 
ال�ص���عودية اأك���رب بل���د ي�ص���رف عل���ى التعليم من 
ميزانيته ال�ص���نوية مقارنة ب���دول العامل الثالث، 
حيث التلقن الببغاوي والربامج اململة، ما يدفع 
بالطلب���ة اىل تب���ادل �ص���ور ممثالت وعار�ص���ات 

اأزياء عارية لك�صر رتابة الدر�ص.
اأم���ا العقوب���ات، فتف�ص���ح عنه���ا راح���ات الطلب���ة 
املتورم���ة يف حمام���ات املدر�ص���ة، النقل���ة الثالثة 
نتاب���ع م���ن خالله���ا انتظار ال�ص���بي لوال���ده على 
قارع���ة الطري���ق، اىل ان يظهر االأب وي�ص���لم اأبنه 
منادي���ل وعط���ر لبيعها اأثن���اء وقوف ال�ص���يارات 
عند اإ�ص���ارات املرور، لكن ال�ص���ارع ه���و االآخر ال 
مكان في���ه لالأطفال الق�ص���ر والقادمن من عوائل 
فق���رة، فيتعر����ص ال�ص���بي اىل حال���ة اغت�ص���اب 
من قبل �ص���اب حتت اأنظار امل���ارة، ما يدفع رجال 
االأمر باملعروف والنهي ع���ن املنكر مبطاردتهما، 
يق���ع ال�ص���بي يف ي���د رج���ال االأم���ر باملع���روف، 
ويتناوب���ون عل���ى معاقبت���ه اىل اأن يف�ص���ح ع���ن 

عنوانه وا�صم عائلته.
ال  و�ص���جاع،  ج���رئ  "�ص���روق-غروب"  �ص���ريط 
لكونه ك�ص���ف عن امل�ص���تور واملخف���ي يف جمتمع 
يدع���ي الف�ص���يلة، اإمنا بف�ص���ل �ص���جاعة خمرجه 
ال�ص���اب، والذي اأ�ص���تحق بجدارة جائزة جمعية 
النقاد العاملين "وذلك لب�صاطته واأ�صلوبه القوي 
وال�ص���جاع يف ت�ص���ليط ال�ص���وء عل���ى امل�ص���اكل 
الت���ي تواج���ه ال�ص���باب يف جمتمعن���ا"، وكذل���ك 
تنويه���ًا خا�ص���ًا من قبل جلنة ح���كام فقرة االأفالم 
الق�صرة، �ص���حة اأ�صلوبية، كامرا رقمية وحفنة 
اأ�ص���دقاء ومتوي���ل ذات���ي، نقلت واقع ح���ال طاملا 
اأخفت���ه الكامرا يف و�ص���ائل االإع���الم، على االأقل 

العربية. 
اأم����ا ر�ص����الته كب����رة وطموح����ة، فق����د وزع ه����ذا 
ال�ص����اب نقده عل����ى النظام العائل����ي، والرتبوي، 
والقانوين الذي مي�ص����ك مبفا�ص����له رج����ال االأمر 
باملع����روف والنه����ي ع����ن املنك����ر، وعل����ى حال����ة 
التدلي�����ص مل�ص����اكل حقيقي����ة قائمة يف بل����د غني، 
مكا�صفة معززة بال�صورة ال�صامتة تقول الكثر 
ليوم عائلة فقرة وم�صرحها العا�صمة ال�صعودية 

الريا�ص.

ينتم���ي حيدر ر�ص���يد )22 عام���ا( اىل جيل 
عراق���ي �ص���اغت الغرب���ة مالم���ح تكوين���ه، 
يقف حائرًا اأمام اأ�ص���ئلة الهوية، والوجود، 
والوطن املفتقد.. اأب عراقي واأم ايطالية.. 
وجد يف الكام���را نوعًا من حل يجوب بها 
م���دن الغربة )روما، نيوي���ورك، لندن( عله 

ير�صم �صكل )حمنته(.

ال�ص���ينمائي  دب���ي  مهرج���ان  يف  التقيت���ه 
م�ص���اركًا يف برنام���ج لي���اٍل عربي���ة بفيلمه 
)املحن���ة( وهو ع���ن لندن العاجة بفو�ص���ى 
الزحام واحلركة وعن اأبن كاتب واأكادميي 
عراقي يواجه حمنة من نوع خا�ص تتعلق 
يف ن�ص���ر كتابه االأول عن مذكرات وماأ�صاة 
وال���ده والذي اغتيل يف بغ���داد بعد عودته 

عام 2003.
للمو�ص���وع  نظرت���ك  يف  تختل���ف  اأراك   *
العراق���ي عن اأبناء جيلك من ال�ص���ينمائين 
بتفاعالت���ه  احل���دث  حي���ث  العراقي���ن، 
وتداعياته اأقرب للوثيقة منه اىل اخليال.. 

ما تعليقك؟
- اأنا اإيطايل عراقي.. ولدي طريقة خا�صة 
يف النظر اىل هذا املو�ص���وع طريقة ميليها 
بو�ص���في  وتفك���ري  حيات���ي  من���ط  عل���ي 
اإيطاليًا، وفهمي ملا يدور اإنطالقًا من غربتي 
ثاني���ًا وعندم���ا فكرت باختياري مو�ص���وع 
فيلمي احت�ص���دت يف راأ�صي اأ�صئلة ال ح�صر 
لها من نوع هويتي، وطن اأبي الذي ال اأجيد 
لغته لكني بالتاأكيد اأمتثل ثقافته لقربي من 
�صخ�ص���ية اأب���ي، مو�ص���وع الفيل���م اذن يف 
لندن حيث اأقيم االآن واأ�ص���دائه البعيدة يف 
بغ���داد.. بغ���داد عندي مثل كابو����ص اأحبها 
واأخافها.. ورمبا لهذا ال�ص���بب انك ترى ان 

هناك اختالفًا يف النظرة.
* لك���ن بغ���داد يف الفيل���م ال جنده���ا اال يف 
ذل���ك ه���ي  البط���ل، وغ���ر  مذك���رات وال���د 
لي�صت اال �ص���دى بعيدًا يف خ�ص���م املعاناة 

الوجودية للبطل؟
- بال�ص���بط لكن���ك تالحظ ا حل���رة والقلق 
لدى بطل الفيلم هي انعكا�ص طبيعي الزمته 
وهو يحمل خمطوطة كتابه بن دور الن�صر 
لن�ص���رها، ف�صله يف ايجاد تو�صيف لعالقته 
مع فتاته بعد اأربعة �ص���نوات من عالقتهما، 

كل ذل���ك هو نتاج طبيعي الزمة اكرب تغلفها 
االأ�ص���ئلة. بالن�ص���بة يل اأرى ان ه���ذا الفيلم 
يتحدث ب�ص���كل حقيقي عن العراقي واأي�صًا 

عن معاناة االإن�صان املمزق الهوية.
* اأ�صرت بعد عر�ص الفيلم اىل اأنك واجهت 
�ص���عوبة يف اإنت���اج الفيلم، الذي ا�ص���تغرق 
كما عرفنا ثالث���ة اأعوام، هل الزمتك الفكرة 

نف�صها على مدى هذه االأعوام؟
- يف البداي���ة كان الفيل���م ع���ن عالق���ة ب���ن 
رج���ل وام���راأة وهو باملنا�ص���بة مقتب�ص عن 
م�ص���رحية ق�ص���رة للكاتب براد بوي�صن ثم 
مت الت�ص���رف بها لتاأخذ منحًا �صخ�ص���يًا يف 
ان تكون التجربة العراقية ثيمته، رمبا هو 
االإح�ص���ا�ص بعراقيتي، االإح�صا�ص بن�صفي 
االآخ���ر، بو�ص���في م���ن اجلي���ل الث���اين من 
املهاجرين العراقين وهو مو�ص���وع �صبق 
وان تناولت���ه يف فيل���م وثائقي يل، يف هذا 
الفيل���م واجهتني وفريق العمل �ص���عوبات 
لي�صت مادية فقط بل �صعوبات روحية، كنا 
ن�صعى خللق توتر، نحن ال نريد ان جنامل 
امل�ص���اهد وبالت���ايل علين���ا ان نخل���ق نوعًا 
م���ن التوتر لدي���ه، ال نريد ان نث���ر عاطفته 
ب���ل ان ن�ص���عه امام اأ�ص���ئلة �ص���ائكة، كارثة 
الع���راق كان���ت خلفية للح���دث والدمار كان 

موجودًا يف الفيلم.
* يب���دو ان �صخ�ص���ية ال�ص���هيد املفكر كامل 
�ص���ياع كان���ت حا�ص���رة يف ذهن���ك، يوؤكدها 

اهداء الفيلم له؟

 -

لي����ص هذا بال�ص���بط، وان كن���ت اعرتف ان 
ح���ادث اغتي���ال املفكر �ص���ياع كان ل���ه تاأثر 
كب���ر علّي لعالقته الوطي���دة بي وبوالدي، 
رمب���ا كان منوذج���ًا مل���ا فكرنا ب���ه لكننا هنا 
ال ن�صعى ل�صخ�ص���نة املو�صوع وهو اأ�صمل 
من ذلك، ه���و عن العالقة ب���ن االأب واالبن 
اأزمت���ه،  البط���ل يف  يعاني���ه  عم���ا  واأي�ص���ًا 
م���ا اأود ان اأو�ص���حه اين رغ���م اال�ص���تعانة 
بوال���دي وال���ذي كان له اأث���ر كبر يف كثر 
من تفا�ص���يل هذا املو�صوع، هو اأين احمل 

وجهة نظر خا�ص���ة ع���ن مو�ص���وع العراق 
عاجلته بروؤيتي اخلا�صة التي �صاهدمتوها 
بالفيلم، واأنا ل�صت معنيًا باأي قراءة اأخرى 
للمو�ص���وع انا معن���ي فقط بط���رح روؤيتي 

له.
*  ما هي م�صاريعك املقبلة؟

- ل���دي وفريق العمل م�ص���روع فيلم روائي 
كبر عن احلرب العراقية- االإيرانية نعتزم 
ت�ص���ويره يف �ص���حراء االأردن وهذا الفيلم 
يتناول االآثار ال�ص���لبية للحرب.. اأية حرب 

على االإن�صان.

املخ���رج  �ص���نة   89 عم���ر  ع���ن  ت���ويف 
الفرن�ص���ي ال�ص���هر اإيرك روم���ر، اأحد 
قيادي���ي حرك���ة املوج���ة احلديث���ة يف 
ال�ص���ينما الت���ي ج���ددت ه���ذا الفن يف 

فرن�صا خا�صة يف اأعوام ال�صتينيات.
ورومر عمل منفردًا ومن دون �ص���جة 
حت���ى اأواخ���ر اأعوام���ه، وكان فيلم���ه 
االأخر يف عام 2007، و�صوف يتذكره 
ع�ص���اق ال�ص���ينما عرب اأفالم���ه الرائعة 
وم���ن اأهمه���ا "حب يف الظه���رة" عام 

.1972
ورومر مث���ل بقية زمالئ���ه يف املوجة 
احلديث���ة ومنه���م ج���ان ل���وك غ���ودار 
وفران�ص���وا تروفر، بداأ اأواًل يف كتابة 
النقد ال�ص���ينمائي قب���ل ان يخرج اأول 

اأفالمه عام 1959.
وقال روم���ر يومًا: "عم���ل االأفالم اأمر 
غر متعب اأنه رغبة و�ص���يء كاملقامرة 

اأو �صيد �صمك ومل يخب اأملي يومًا يف 
�ص���ناعة الفيل���م وال اأعتق���د اين عملت 

فيلمًا �صيئًا".
وهو عل���ى الرغم من �ص���معته كمخرج 
اأكادمي���ي كان م���ن املعجب���ن باأف���الم 
هوليوود الكال�صيكية يف الثالثينيات 
واالأربعينيات، وكان ميتدح با�صتمرار 
الفرد هيت�ص���كوك الذي يعتربه اأف�صل 

خمرج يف االأزمنة كافة.
فاأن���ه  ان روم���ر وا�ص���ل عمل���ه  وم���ع 
انع���زل عن االآخري���ن يف العقد االأخر 
م���ن حياته، ف�ص���اًل عن عدم االت�ص���ال 
املنا�ص���بات  ح�ص���ور  اأو  بال�ص���حافة 
ال�ص���ينمية الكب���رة، وعل���ى الرغم من 
ذل���ك كان طيب القلب ومن���ح من وقته 
ع���دة اأي���ام لطالبة ع���دت اطروحة عنه 

م�صاعدًا اإياها يف ذلك.
ول���د جان م���اري موري�ص �ص���رير يف 
ني�ص���ان  يف  فرن�ص���ا  جنوب���ي  ت���ويل 
1920، وبع���د عمل���ه كمدر�ص وكتابته 
رواي���ة حت���ول اىل االهتم���ام بالنق���د 

ال�صينمائي.
ويف عام 1950 اأ�ص�ص جريدة ال�صينما 
غ���ودار  �ص���ينما" م���ع  دو  "الغازي���ت 
وتروف���و وج���اك ريفي���ت، وكل واحد 
منه���م اجته اىل االإخ���راج بعدئذ، ومع 
ا�ص���تمرار روم���ر يف الكتابة لي�ص���بح 
اأي�ص���ًا رئي�ص حتري���ر جريدة "املوجة 
احلديث���ة" لغزي���رة الثقاف���ة، كم���ا اأنه 
اأ�ص����ص �ص���ركته الإنت���اج ع���ام 1959، 
وكت���ب �ص���يناريوهات اأفالمه وعددها 
)25(، يف غ�ص���ون )50( عام���ًا، وم���ن 
"امل���راأة االإنكليزية والدوق"  اأجنحها 
ع���ام 2002 عن العنف الذي �ص���احب 

الثورة الفرن�صية.
وكتلميذ لهنت�ص���كوك وال���ذي الف عنه 
كتابًا باال�ص���رتاك مع كلود �ص���ابرول، 
فاإن النجاح يف ال�ص���ينما بالن�صبة اليه 
يعن���ي االإث���ارة، والبد من االإث���ارة، ال 

اأريد ان تكون اأفالمي مملة.
بع���د وفاته ق���ال عنه ج���اك النلو وزير 
الثقافة يف فرن�ص���ا �ص���ابقًا: "كان �صيد 
اكت�ص���ف  رج���ل  الفرن�ص���ية  ال�ص���ينما 

االأ�صياء كافة.
 عن/ النديبندنت

املخرج ال�شاب حيدر ر�شيد:

و�أخ��اف��ه��ا �أح��ب��ه��ا  ب����غ����د�د..  �أرى  ه��ك��ذ� 
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ترجمة/ ابت�شام عبد 
اهلل

�شباح حم�شن

حاوره يف دبي/ علء املفرجي

رحيل �إيرك رومر �أحد م�ؤ�س�سي 
�مل�جة �حلديثة

كرك�ك حتت�سن 
�أ�سب�ع �لفيلم 

�لكردي

عليوي ب�شار 
تقيم املديرية العامة لل�صينما يف 

وزارة الثقافة الإقليم كرد�صتان 
)اأ�صبوع الفيلم الكردي( للفرتة من 

20 اىل 2010/1/23ويت�صمن 
منهاج االأ�صبوع عر�صا الأربعة اأفالم 

�صينمائية على قاعة الن�صاط املدر�صي 
يف مدينة كركوك ،ففي اليوم االأول 

�صيعر�ص فيلم –�صربة البداية 
اأمن  –�صوكت  واإخراج  –�صيناريو 

يف  النقاد  جائزة  على  –احلائز 
مهرجان –دبي – االأخر، ويف اليوم 

الثاين �صيعر�ص فيلم –ن�صف القمر 
–بهمن  االإيراين  الكردي  –للمخرج 

قوبادي-احلائز على العديد من 
اجلوائز يف املهرجانات العاملية.

اما اليوم الثالث ف�صيعر�ص فيلم – 
هم�صة مع الريح –للمخرج الكردي 

االإيراين - �صهرام علي دي – واأخرا 
�صيعر�ص يف اليوم الرابع للمهرجان 

فيلم –النفق- للمخرج  الكردي 
مهدي اوميد واأهمية هذا الفيلم ان 

املخرج من اأهايل مدينة كركوك 
،هذا و�صتقيم الدائرة يف منت�صف 
�صهر �صباط القادم مهرجانا للفيلم 

الكردي يف مدينة دهوك ويلي ذلك 
اإقامة مهرجان �صينمائي يف مدينة 

اربيل خالل �صهر اآذار املقبل، وتاأتي 
هذه اخلطوات من املديرية العامة 

لل�صينما يف اإقليم كرد�صتان تعزيزا 
حلركة ال�صينما الكردية ال�صاعدة.

م�سرحها �سرديات  �حلي" و"�سروق-غروب"..  "د�ر 
�إمارة دبي و�لعا�سمة �لريا�ض

فرناندو  ال��ربازي��ل��ي  امل��خ��رج  مهمة  تكن  مل 
م��رل��ي�����ص ي�����ص��رة، ح��ن ان��ي��ط��ت ب��ه مهمة 
اخ����راج فيلم ال��ع��م��ى وامل���اأخ���وذ م��ن رواي���ة 
الكاتب الربتغايل خو�صيه �صارامغو احلائز 
ل��الآداب عام 1998، حيث  على جائزة نوبل 
اوك��ل��ت ���ص��رك��ة م��رام��اك�����ص ل���الأف���الم مهمة 
املتفردة  خلربته  وذل��ك  الفيلم  ه��ذا  اخ���راج 
ان  �صبق  وق��د  االع��م��ال  ه��ذه  مثل  اإدارة  يف 
دبلوما�صي  عن  امل��وؤام��رة  فيلم  ب��اإخ��راج  ق��ام 
وتعقبه  كينيا  يف  زوج��ت��ه  قتلت  بريطاين 
اأنتج  ومهم  مثر  اآخر  وفيلم  اجلرمية،  لتلك 
عام 2003 مدينة الرب والذي اثار الده�صة 
للمخرج  االنتباه  اأدى اىل  حن عر�صه، مما 

الربازيلي فرناندو مرلي�ص.
اأحدثت �صجة حن  والتي  العمى  رواي��ة  ان 
�صدورها، مل تكن عمال تقليديا على م�صتوى 
اإنتاج االأدب الروائي، وذلك الن املوؤلف قدم 
عليها حالة  تغلب  الأحداث  قرائية  ا�صتغاالت 
الإن�صاء  املفرت�صة  وال��ط��ري��ق��ة  ال��ف��ن��ط��ازي��ا، 
اآخر  االأح��داث، حيث هناك طاعون من نوع 
�صمن  عميان،  اىل  ويحيلهم  النا�ص  ي�صرب 
انتقاالت �صردية، عرف بها الكاتب الربتغايل 
خو�صيه �صاراماغو، والن اال�صتغال الروائي 
اخ���ذ م��ن��ح��ى ف��ك��ري��ًا ع��م��ي��ق��ًا مل��ا ي����وؤول اليه 

التي  الب�صر، واالإحاالت  يفقد  االإن�صان حن 
مكنونات  وتفجر  الفقدان،  ذل��ك  عن  تنتج 
على  �صعودها  حن  خطورة  اك��رث  وغ��رائ��ز 
م�صافا  عدائيا  امتدادا  لتكون  احلياة  �صطح 
من  مرتاكمة  �صفات  من  االإن�صان  ميتلكه  ملا 
اجلن�صي  وال��داف��ع  والهيمنة  اال���ص��ت��ح��واذ 
�صاعة  فتكا  اكرث  ح��االت  وبلوغ  احليواين، 
ما  ب��ك��ل  ليبط�ص  هيمنته  اأدوات  ام��ت��الك��ه 
املطلق  وا�صتبداده  الوح�صي  امتداده  يعيق 
االأه��وج  ان��دف��اع��ه  م��ا يعيق  واالإط��اح��ة بكل 

حتى من بني جن�صه!. 
اأدب����ي م��ذه��ل وا���ص��ت��غ��االت فكرية  اب��ت��ك��ار 
مده�صة وا�صتحداث فذ لتناوالت الرواية يف 
اأخذت تتجه اىل  طروحاتها اجلديدة، حيث 
االبتكار يف نب�ص موا�صيع واأحداث مغايرة 
مرل�ص  فرناندو  امل��خ��رج  مهمة  تبدو  لذلك 
اىل  العمى  رواي���ة  اأح���داث  نقل  يف  �صعبة، 
عليها  الب�صري  العن�صر  واإ�صقاط  ال�صينما 
روح  ت�صتخدم  جمالية  �صينمائية  ملعاجلة 
وفك  اأحداثها  ت�صل�صل  يف  ال��روائ��ي  الن�ص 
�صيفراتها  اىل  للو�صول  املت�صابكة  خطوطها 

ودالالتها الفكرية. 
قام  ان  بعد  ماكيالر،  دون  ال�صيناريو  كتب 
امل��خ��رج ف��رن��ان��دو م��رل�����ص ب�����ص��راء حقوق 
الخراجها  �صنوات  ع��دة  وانتظر  ال��رواي��ة، 
�صركة  م��ن  اك��رث  اع��ت��ذرت  ان  بعد  لل�صينما 
مكان  ان��ت��خ��اب  ومت  ب��ت��م��وي��ل��ه،  ل��الن��ت��اج 
مدينة  يف  وحت���دي���دا  ك��ن��دا  يف  ال��ت�����ص��وي��ر 
تورنتو ويف الربازيل يف مدينة �صان باولو 

حيث اأنتج هناك.
ذات  امل��خ��رج،  عليها  ا�صتغل  ال��ت��ي  الثيمة 
واالأبطال  اوال،  املكان  متقاربة،  م�صتويات 
ثانيا، اذ حترك على متقاربن، امل�صح الذي 
الوباء  بهذا  اأ�صيبوا  الذين  اأولئك  به  ي��زج 
انت�صر وقيام  اأ�صاب واحدا ومن ثم  اأن  بعد 
ما  اق��رب  مكان  يف  باحتجازهم  ال�صلطات 
ي��ك��ون ل��ل��م��ع��ت��ق��ل، ح��ي��ث جت���ري االأح�����داث 
بعد  الطعام  على  لال�صتحواذ  فريقن  ب��ن 
تتزعمه  وال���ذي  االأول،  الفريق  م��ن  نفد  ان 
املتاألقة  املمثلة  ال��دور  ادت  الطبيب  زوج��ة 
لثالث جوائز  تر�صحت  والتي  مور  جوليانا 
الفيلم،  ه��ذا  ببطولة  ال��ق��ي��ام  قبل  او���ص��ك��ار 
جمموعة  و�صط  الوحيدة  املب�صرة  لتكون 
روؤية  �صمن  االأح����داث  لتبداأ  العميان،  م��ن 
اال�صتغال  ت�صليط  ي��ت��م  حمكمة  اخ��راج��ي��ة 
االإن�صاين  واخل��ارج  الداخل  م�صتوين  على 
العنا�صر  اك��رث  اح��د  اخللل  ي�صيب  ان  بعد 
الطبيعية لدى الكائن الب�صري وهو الب�صر، 
حن يتحول ذلك الفقدان اىل فقدان الب�صرة 

اي�صا.
جنح املخرج كثرا يف اختيار مكان امل�صح 
طويلة  ق��اع��ة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه���و  املعتقل  او 
من  اك��رث  اىل  بتق�صيمها  ليقوم  ومتداخلة، 
رواق وزاوية ليبداأ با�صطياد تلك االنتقاالت 
لفريقي العميان وكاأن حترك الكادر التمثيلي 
جنود  يحر�صها  وال��ت��ي  البقعة  ه��ذه  �صمن 
مدججون باالأ�صلحة، كان اقرب اىل العر�ص 
امل�صرحي، ليتحرك اغلب الكادر بوعي هائل 

العمل بطريقة مقبولة،  ونافذ الإي�صال فكرة 
ادار بها املخرج  التي  الطريقة  واملالحظ ان 
تدور  عمياء  �صخ�صيات  بتقدمي  الكادر  ذلك 
التناول  م��ا  ح��د  اىل  ي�صبه  مظلم  ف��ل��ك  يف 
هناك  حيث  امللحمي،  بامل�صرح  الربي�صتي 
ادراك متداخل بن املمثلن وامل�صاهدين على 
ان الذي يجري امنا هو عمل درامي تقوم به 
لتقدمي مظهر من مظاهر  ب�صرية  �صخ�صيات 

الدراما باالتفاق. 
املخرج،  عليه  ا�صتغل  ال��ذي  الثاين  امل�صار 
بعد  املعتقل،  قب�صة  من  العميان  حترر  حن 
بينهم  الوحيدة  املب�صرة  البطلة  اكت�صاف 
امر  ان�صحاب احلرا�ص بطريقة غريبة، وان 
دون  من  ظلت  امل�صح  حرا�صة  من  اختفائهم 
الكبر  الرئي�صي  الباب  تفتح  تف�صر، حينها 
اىل اخلارج لتدخل منطقة ظالم دام�ص ومل 
باأعلى  ت�صرخ  وه��ي  �صيء  اأي  منها  يظهر 
وهذه  اح���رار،  باأننا  العميان  اىل  �صوتها 
اإ�صارة ذكية من املخرج للداللة على دخولهم 

عمى جديد بانتقالهم اىل املدينة.
كانت اإدارة املخرج داخل امل�صح �صعبة للغاية 
بوجود اكرث من ممثل يف تقدمي �صخ�صيات 
ذلك  وت��اأث��ر  ت��ط��ور  وف��ق  تتحرك  م��اأزوم��ة 
الفريق  ي�����ص��ت��ح��وذ  ك��ي��ف  ون����رى  ال���وب���اء، 
االآخر  الفريق  ويجرب  الطعام  على  االأق��وى 
على تقدمي جميع الن�صاء لديه اأمام اعطائهم 
جزءا من الطعام، لينتقل املخرج اىل االإحالة 
اكرث  يف  ال�صراع  تطور  الإظهار  االيرو�صية 
احلاجات م�صا�صا للوجود االن�صاين، وكانت 

وهي  املهيمنة،  للنماذج  ال��ب��ارع��ة  امل�صاهد 
تقوم باملمار�صات اجلن�صية الوح�صية لن�صاء 
الفريق االآخر، وب��اأداءات اكرث و�صاخة، من 
يدخلن  اللواتي  الن�صوة  اأولئك  اإجبار  مثل 
على  ي�صتولون  ال��ذي��ن  املخ�ص�ص  احل��ي��ز 
االأخرى  تلو  واح��دة  ن�صقي  ب�صكل  الطعام، 
يدها  واح��دة  كل  وت�صع  م�صتقيمة  بطريقة 
حرب،  اأ���ص��رات  وكاأنهن  قبلها،  التي  على 
لدى  اجلانب  هذا  يفّعل  ان  املخرج  ا�صتطاع 
اغلب النماذج الن�صائية، لي�صتقرئ من خالل 
قرفا،  نزواته  اكرث  يف  االإن�صان  ب�صاعة  ذلك 
ولي�صكل لوحة اقرب اىل تلك االعمال الفنية 
حيث  من  وت�صكالتها  الكنائ�ص  يف  املعلقة 
ع�صر  ايام  ر�صمها  مت  التي  الفنية  البناءات 
التي  واالإي���ح���اءات  وامل���رم���وزات  النه�صة، 
تخرج من النماذج املهيمنة وا�صطهادها لتلك 
املب�صرة،  الوحيدة  البطلة  فيها  مبا  الن�صوة 
يطلقها  التي  الطائ�صة  الر�صا�صات  وكانت 
احد املهيمنن يف فريق اال�صتيالء، ردا على 
امل�صوؤول  الراأ�ص  بقتل  الطبيب  زوج��ة  قيام 
ع��ن ال��ف��ري��ق االخ���ر ب����اأداة ح���ادة يف رقتبه 
ثاأرا ملا اقرتفه معها من ق�صوة وهو ميار�ص 
معها اجلن�ص وقتل احدى الن�صاء من فريقها 
الر�صا�صات  وك���ان���ت  وح�����ص��ي��ة،  ب��ط��ري��ق��ة 

الطائ�صة من رجل اعمى ت�صرب الطرفن.
ان  بعد  املدينة  و�صط  كان  االآخ��ر  اال�صتغال 
املعتقل  م��ن  اخل���روج  م��ن  امل�صابون  حت��رر 
وهم يتجهون اىل عمق املدينة حيث املحال 
التجارية التي حتوي خمازنها على الطعام، 

وك����ان����ت امل�����ص��اه��د 
م�����ذه�����ل�����ة و�����ص����ط 
مدينة فارغة االمن 
عميان  جمموعة 
يت�صارعون على 
ال��ط��ع��ام داخ���ل 
ت���ل���ك امل���ح���ال، 
وم�����������ص�����ه�����د 
ال���������ص����وارع 
تكتظ  وه��ي 
ت  ملخلفا با

ال���ب�������ص���ري���ة 
ع���ل���ى ط�����ول ام���ت���دادات���ه���ا 

من  جمموعة  وم�صهد  الفارغة،  والعمارات 
يف  مرمية  �صاب  بجثة  تنه�ص  وهي  الكالب 
الطرقات وقد وفق املخرج كثرا يف  اإحدى 
على  امل�صاهد  لفتح  املتعددة  كامراته  اإدارة 
من  تئن  وه��ي  الفخمة  املدينة  يف  ات�صاعها 
بحرية  انتقل  بحيث  وموح�ص،  هائل  ف��راغ 
وحنكة،  باتقان  املدينة  ف�صاءات  با�صتخدام 
نف�صي  ت��اأث��ر  ذات  ب�صرية  ل��وح��ة  لي�صنع 
مدينة  م�صاحة  يتابع  وهو  املتلقي  على  حاد 
فارغة تدفع للكاآبة، �صوى من بع�ص العميان 
كالب  انت�صار  مع  الطعام  على  املت�صارعن 

�صائبة تاأكل كل �صيء مبا فيهم الب�صر!.
وهو  املخرج  قبل  من  الذكية  املعاجلة  كانت 
بالداء  امل�صابة  ال�صخ�صية  داخل  من  ينتقل 
االبي�ص  اللون  با�صافة  بالتحرك  تقوم  حن 
ال�صا�صة،  كل  على  وليطغي  امل�صهد،  كل  على 

وكرر ذلك كثرا، 
بل كان ا�صتخدام 
االأبي�ص  ال���ل���ون 
اغلب  ع��ل��ى  ط��اغ��ي��ا 
م�������ص���اه���د ال��ف��ي��ل��م 
امل���ت���خ���م ب��ال��ن��م��اذج 
ال�����ع�����م�����ي�����اء! ح��ي��ث 
حتى  ال��روؤي��ة  تداخلت 
البطلة  اىل  و����ص���ل���ت 
امل��ب�����ص��رة ال��وح��ي��دة يف 
نهاية الفيلم، وهي جتل�ص 
م���ن���ف���ردة ت���ت���اأم���ل احل��ال��ة 
يعود  الب�صر  ب���داأ  ان  بعد 
امل�صابن  لبع�ص  تدريجيا 
هي  كانت  ب�صفائهم،  االآخ��ري��ن  وا�صتب�صار 
تدريجيا  يت�صاعد  بداأ  بيا�ص  و�صط  جتل�ص 
تردد  وهي  بالداء  اإ�صابتها  بدء  على  للداللة 
ما اأ�صعب ان يكون املرء مب�صرا يف جمتمع 

اعمى.  
معاجلة دقيقة وذكية كان م�صدرها عمل اأدبي 
فخم لكاتب متمر�ص بحجم خو�صيه �صامراغو 
وهو يعالج العمى االأخالقي والقيمي ولي�ص 
اىل  لي�صل  البيولوجي،  جانبه  من  العمى 
وهو  االإن�صاين  الداخل  عن  الك�صف  مرحلة 
الداخلي ليكت�صف ب�صاعة  يت�صلل اىل ظالمه 

انحالله.
فيلم مهم ومذهل يف اآن واحد، متكن املخرج 
من اإي�صاله ب�صريا وعلى زمن الفيلم والأكرث 

من �صاعتن.

BLINDNESS فيلم العمى
�لإن���������س����ان ح����ن ي���ك����ن م���ب�������س���رً� وه������ ي���ق����د جم��ت��م��ع��ًا ي��ف��ت��ق��د �ل��ب�����س��رة


