
سينما

نديم جرجوره

 12 قــّصــة حــّب وزواج تمتّد على 
عامًا. منزل فخم، ُيصّممه هنري 
بــــارســــونــــس )لــــوغــــان مــــارشــــال ـ 
غــريــن( فــي مــكــاٍن نــاٍء فــي بلدة »كــورالــيــس«، 
بحثًا عــن هــــدوٍء يــحــتــاج إلــيــه رفــقــة زوجــتــه 
ـــــريـــــدا بـــيـــنـــتـــو(، بـــعـــد شـــفـــائـــهـــا مــن 

ْ
مـــيـــرا )ف

سرطان الثدي: »بوسطن صاخبة جدًا، وكنا 
ق 

ّ
نبحث عــن الــعــكــس«، يــقــول هــنــري للمحق

ُبــــــْرك(، بعد  ستيفن مــــورس )روبـــــرت جـــون 
ليلة،  الــزوجــن، ذات  اعــتــداء على منزل  أول 
وسرقة هاتفن محمولن وجهاز »البتوب«.
الهدوء والسكينة والراحة والعزلة، حاجات 
ل« 

ّ
بسيطة يريدها زوجان، ُيصّورهما »تدخ

ذروة  في  )نتفليكس(،  كي 
ْ
سال آلدم   )2021(

ــام، يعمل  ســـعـــادٍة ُيــحــســدان عــلــيــهــا. مــنــذ عــ

الــذي ينتقل إليه  هنري على تشييد املنزل، 
مــع حبيبته وامــرأتــه مــيــرا قبل شهرين من 
بـــدء الــحــكــايــة. شــهــران اثــنــان فــقــط يسبقان 
الــحــبــيــبــان  يــمــضــي  لــيــلــة،  اعـــتـــداء ذات  أول 
لطيفة.  أمسية  فــي  مطعٍم،  فــي  منها  بعضًا 
للثنائي بعض  اثنان فقط يمنحان  شهران 
البلدة  تــلــك  إلـــى  انتقالهما  مــن  يــريــدانــه  مــا 

النائية.
 االعـــــتـــــداء غـــيـــر مـــهـــتـــّم بـــالـــســـرقـــة. مــع 

ّ
لــــكــــن

يقتحم   
ْ
إذ املخّبأ،  كشف  يبدأ  الثانية،  املــّرة 

ــمــون املــنــزل نــفــســه، والـــزوجـــان نــائــمــان. 
ّ
مــلــث

 بــمــســدٍس ُيــخــّبــئــه هنري 
ْ
ــراٍك، وإذ ــ بــعــض عـ

منهم،   3 بقتل  االقتحام  ُينهي  ما  مكاٍن  في 
ه 

ّ
بينما ُيصاب رابعهم إصابات خطرة، لكن

ــى« )!( الحــقــًا، بــعــد بــدايــة تحّسن 
ّ
»ســُيــتــوف

 كريستن كوب 
ّ
واضح. التحقيقات تقول إن

أشهٍر،  منذ  مختفية  ي( 
ّ
َكل إليزابيث  )ِمغان 

واملقتحمون عائلتها التي تبحث عنها من 
دون جــــدوى، والــقــتــيــل األخــيــر، ديـــان كــوب 

)مارك ِسفْرتسن(، والدها.
بداية كشف املخّبأ تؤّدي إلى سلسلة أحداٍث، 
ع عــلــى حـــيـــاة الــــزوجــــن وعــاقــتــهــمــا 

ّ
ــتــــوز تــ

 واحــد 
ّ

وماضيهما وأحــوالــهــمــا، وأســـرار كــل
؛ 

ً
قليا الــعــاقــة  ــربــك 

ُ
فــت فــجــأة  تظهر  منهما 

وعلى بحٍث عن سبب االقتحام؛ وعلى املخّبأ 
ــــذي يــنــكــشــف تــدريــجــيــًا. املــســدس  نــفــســه، الـ
ــّر، تكتشفه مــيــرا فجأة  املــخــّبــأ فــي املــنــزل سـ
ي الورم 

ّ
أثناء االقتحام. قلقها من إعادة تفش

جــديــدة  لتحاليل  الــســرطــانــي، وخــضــوعــهــا 
 الــشــفــاء الــتــام مستمّر، ســّر ُيــدركــه 

ّ
تــؤّكــد أن

، قبل وقــٍت من ليلة االقتحام، 
ً
هنري صــدفــة

 
ّ

الــتــي لــن تــكــون عـــابـــرة، ففيها يــتــأّســس كــل
ي من فيلٍم، تبدو فصوله ومتتالياته 

ّ
املتبق

البصرية »مستوحاة« من أفاٍم عّدة تنتمي 
إلى النوع نفسه: حياة زوجية رائعة، أسرار 
 واحـــد يمتلك ماضيًا 

ّ
تنكشف صــدفــة، وكـــل

قاسيًا أو بشعًا أو عنيفًا، واللحظة الراهنة 
تفضح الجميع.

ــــل« )تــرجــمــة حــرفــيــة لــلــعــنــوان 
ّ

مـــيـــزة »تــــدخ
أيــضــًا  يــعــنــي  ــــذي  الـ  ،Intrusion اإلنــكــلــيــزي 
 
ّ
 مّدته قصيرة )93 دقيقة(. أي أن

ّ
( أن

ً
ا

ّ
تطف

ف، يسرد 
ّ
نّصه )كريستوفر ْسبارلينغ( مكث

مــفــردات  ويمتلك  ثــرثــرة،  دون  مــن  الحكاية 
فيلٍم يجمع بن )بعض( الثريلر والتشويق 
اّدعـــاء أو  واالضــطــرابــات النفسية، من دون 
ع. هــذا وحــده غير كــاٍف إلنــجــاز فيلم، 

ّ
تصن

ال جديد فيه. أداٌء عادي، ومعالجة محترفة 
من دون إضافات ُمثيرة لاهتمام. الجانب 
الــنــفــســي يــظــهــر فـــي فــصــٍل أخـــيـــر، يــبــدأ من 
ســـهـــرٍة ُيــقــيــمــهــا الــثــنــائــي احـــتـــفـــاًء بــاملــنــزل 
ــد. فـــمـــيـــرا، املــنــتــبــهــة إلـــــى غـــمـــوٍض  الــــجــــديــ
هنري  مكتب  فــي  مختلفة  بمسائل  يحيط 
وخزائنه املغلقة، تــزور منزل ديــان وتعثر 
ــف عليها اســـم زوجــهــا 

ّ
ــصــاصــة مــغــل

ُ
عــلــى ق

آلة  الــوقــت نفسه، تعثر على  فــي  وعــنــوانــه. 
ل  سجَّ

ُ
تصوير، تتمّكن الحقًا من االستماع امل

 
ّ
ك بأن ه والد كريستن، الذي ُيشكِّ

ّ
عليها: إن

لهنري عاقة باختفاء ابنته.
 شـــــيٍء. 

ّ
ــر، يــنــكــشــف كـــــل ــ ــيـ ــ ــي الـــفـــصـــل األخـ فــ

ــام ُيـــدركـــون،  ُمــشــاهــدو هـــذا الــنــوع مــن األفــ

ــــداث أحــيــانــًا، ما  مــنــذ منتصف ســيــاق األحـ
ـــل« 

ّ
ســيــحــصــل الحـــقـــًا. الـــحـــاصـــل فـــي »تـــدخ

ـــيـــًا، فـــالـــجـــانـــب الــنــفــســّي 
ّ
غـــيـــر مـــخـــتـــلـــٍف كـــل

ــعـــاٍل ُجــرمــيــة  )الـــحـــّجـــة الـــدائـــمـــة الرتـــكـــاب أفـ
أو  ارتباكات  أو  بهواجس  تمتزج  بآخرين، 
 
ً
خلا لهنري   

ّ
إن يقول  نفسية(  اضــطــرابــات 

 
ً
أمـــام ضحيته حاما الــجــلــوس  إلــى  يدفعه 

ح 
ّ

 لن يتوض
ً
مضرب بايسبول، ُمكّررًا جملة

أقــّرر  »انــا  منها:  والهدف  معناها ومغزاها 
ط 

ّ
 منها رغبة في التسل

ّ
 ُيستشف

ْ
ى«، وإن

ّ
مت

عــلــى الــضــحــيــة. وكــمــا فـــي أفـــــاٍم ُمــشــابــهــة، 
 يــدفــع ثمن 

ْ
عــلــى ُمــرتــكــب أفــعــال ُجــرمــيــة أن

بميرا  فــإذا  املضطربة،  نفسّيته  ما تصنعه 
ــه الــوحــيــد املــهــتــّم  ــ

ّ
تــغــلــبــه، بــعــد قــولــه لــهــا إن

، قبيل لفظ أنفاسه األخيرة: 
ً
فيها، متسائا

جيبه: »أنا«.
ُ
»من سيعتني بك؟«، فت

نهاية تقليدية غير خاليٍة من سذاجة قوٍل 
في  بسذاجتهما،  غالبًا،  يــتــكــّرران  وتعبير، 

أفاٍم ُمشابهة.

ْفريدا بينتو: أداء عادي في فيلٍم جديد )دون أرنولد/ وايرايماج(

26

اقتحام منزٍل يكشف 
سلسلة خفايا في حياة 

مالك المنزل

ال جديد في »تدّخل« 
آلدم سالكي، الذي يروي 

حكاية زوجين شابين يُحّب 
احدهما اآلخر بشّدة، قبل 

انكشاف أسرار وفضائح 
وأمراٍض في سيرة 

أحدهما

كارلوفي فاري ـ أمل الجمل

بــعــد تــجــربــة طــويــلــة فـــي اإلعــــانــــات، وعمله 
كمساعد مخرج منذ عام 2006 في السينما 
ــا فــي  ــمــ ــدة، كــ ــ ــائــ ــ ــســ ــ املــــصــــريــــة الــــتــــجــــاريــــة الــ
ــّر املــخــرج  »آرت هـــــــاوس«، ُيـــصـ نــظــيــرتــهــا الـــــــــ
املــصــري عــمــر الــزهــيــري عــلــى تــقــديــم سينما 
ــعــّبــر عـــن بــصــمــة خــاصــة بــــه، من 

ُ
مــخــتــلــفــة، ت

دون استعجال. هــذا بــدا واضــحــًا فــي أفامه 
الــقــصــيــرة، ومــنــهــا »زفـــيـــر« و»مــــا بــعــد وضــع 
حـــجـــر األســـــــاس ملــــشــــروع الـــحـــمـــام بــالــكــيــلــو 
»مــــوت  بـــعـــنـــوان  قـــصـــيـــرة  قـــّصـــة  ــن  عــ  ،»375
ــــذي شــــارك  ــــف« ألنــــطــــون تـــشـــيـــكـــوف، الــ

ّ
ــوظ مــ

ــي الـــــــدورة الـــــ67  فـــي »ســيــنــيــغــونــداســيــو«، فـ
 »

ّ
أيــار 2014( ملهرجان »كــان ـ 25 مــايــو/   14(

الـــســـيـــنـــمـــائـــي، وهــــــذا مــــشــــروع تـــخـــّرجـــه مــن 
»املعهد العالي للسينما« )القاهرة(.

أول روائـــي طويل لــه بعنوان »ريـــش« شــارك 
اد«، في الدورة الـ74 )6 ـ 

ّ
في قسم »أسبوع النق

« أيضًا 
ّ
17 يوليو/ تموز 2021( ملهرجان »كان

مشاركته  قبل  نسبرسو(؛  الكبرى  )الجائزة 
ــدورة الـــــ55 )20 ـ 28  ــ فــي قــســم »آفـــــاق«، فــي الـ
»مــهــرجــان كــارلــوفــي  لـــ أغــســطــس/ آب 2021( 

فاري السينمائي الدولي«.
حـــول تــجــربــة الــســيــنــاريــو واخــتــيــار املمثلن 
»ريـــش«، تــحــّدث عمر  ــعــاتــه لــــ

ّ
واألمــاكــن وتــوق

»العربي الجديد« في هذا الحوار. الزهيري لـ

ــة  ــ ــــش« وروايـ ــرى تــشــابــهــا بـــن فــيــلــمــك »ريــ ¶ أال تــ
»املسخ« للكاتب التشيكي فرانز كافكا؟

صحيح. هناك تشابه بينهما كفكرة. الرجل 
يتحّول إلى صرصار، ورّد فعل أهله. أنا أحّب 
كافكا. قرأت معظم كتبه منذ صغري. وصف 
ــهــا كــافــكــاويــة. 

ّ
ــاد أفـــامـــي الــقــصــيــرة بــأن

ّ
الــنــق

طبعًا هذا يسعدني.

هل  صـــارت؟  كيف  السيناريو  كتابة  عملية   )*(

ــان عــقــلــي مـــرنـــًا ومــفــتــوحــًا على  لــلــتــغــيــيــر. كــ
 

ّ
 يــظــل

ْ
الــتــعــديــل. كـــنـــُت مــقــتــنــعــًا بـــضـــرورة أن

كــان هناك  لــذلــك،  التنفيذ.  أثــنــاء  الفيلم مرنًا 
تطّور دائم، حتى في املونتاج. عّدلُت مشاهد، 

وبّدلُت أماكن تصوير أخرى.

¶ ملاذا استبعدت خيار املمثلن املحترفن؟
كي  واقــعــيــة.  وليست  جــدًا  عبثية  الفكرة   

ّ
ألن

صّدقها، كنُت أحتاج إلى أناٍس يفاجئونني 
ُ
أ

أمام الكاميرا. أسلوب التمثيل املتعارف عليه 
 يبيعها 

ْ
 ُيقنعنا بالفكرة، وأن

ْ
كان سيحاول أن

لنا. أحضرُت أناسًا عادين، يتصّرفون بشكل 
طبيعي، وُيخطئون أمام الكاميرا، وينظرون 
ــمــون 

ّ
إلــــى عــدســتــهــا مـــن دون قـــصـــد، ويــتــكــل

بطريقة طبيعية، وليس لديهم وعي بمواقع 
الــكــامــيــرا، ولــــن يــهــتــّمــوا بــأمــاكــن وجـــودهـــم. 
هم يأكلون 

ّ
صّدقهم، ألن

ُ
. لذلك، ن ه وثائقيٌّ

ّ
كأن

فعليًا، ويتخانقون فعليًا، ويزعلون فعليًا.

¶ لكْن، ماذا لو خطرت لك فكرة عبثية مشابهة، أو 
ستعتمد  هــل  املستقبل:  فــي  فانتازي  جانب  فيها 

ــريــد أْن تــحــّولــه إلـــى دجــاجــة 
ُ
بــــدأت بــفــكــرة رجـــل ت

أم كيف  املــرأة؟  الرحلة مع  كِمل 
ُ
ت ثم  نهي دوره، 

ُ
لت

تطّورت الفكرة؟
ــاء دور الــــرجــــل. أمــيــل  ــهـ ــم يــكــن قـــصـــدي إنـ لـ
»اليــــت  إلـــــى الـــكـــومـــيـــديـــا بـــشـــكـــل مـــــا، أو الـــــ
لعت على ُصـــور عــن دجاجة 

ّ
كــومــيــدي«. اط

والــحــيــاة  عــلــى شخصية،  »تــحــمــيــل«  تعمل 
شيء  في  بجّدية  دخلُت  ما 

ّ
كل قلُت:  تتبّدل. 

 يخلق 
ْ
لــهــذا أن ُيــمــكــن  عــبــثــي أو المــعــقــول، 

كــومــيــديــا مــعــّيــنــة، كــومــيــديــا مــؤملــة. بمعنى 
ال. كوميديا  أم  هــل نضحك  نــعــرف  ال  ــنــا 

ّ
أن

 بأفكار عشوائية. 
ْ
سوداء. من هنا بدأُت، لكن

احتجُت إلــى وقــٍت طويل في صــوغ النص: 
إعـــــادة كــتــابــة، ورش لــلــكــتــابــة، كـــنـــُت أهـــدم 
نسخة  آخــر  ه.  بناء وأعيد  السيناريو  فيها 
ــصــت مــنــهــا، وحــّولــتــهــا إلــى 

ّ
ســيــنــاريــو تــخــل

ر ليس موجودًا  َمشاهد متتابعة، وما ُصوِّ
ه في السيناريو.

ّ
كل

¶ هل اعتمدَت على قدر من التجريب؟
ــي تــركــُت لعقلي مساحة 

ّ
لــكــن لــيــس تــجــريــبــًا. 

على نجوٍم كبار في التمثيل؟ كنُت أعتقد أّن الجانب 
االقتصادي جعلك تختار ممثلن غير محترفن.

ه اختيار فني، وإال ملا نجح.
ّ
ال. إن

¶ اسَمْح لي أْن أختلف معك. هناك نماذج كثيرة في 
السينما العاملية استخدمت هذا األسلوب الذي جمع 
اعتمد على نجوم  ذلــك  ومــع  والــواقــعــي،  العبثّي  بــن 
كبار صّدقناهم، والنماذج نجحت جدًا. برأيي، وجود 

ممثلن غير محترفن ليس الفيصل في هذا أبدًا.
صــحــيــح. يـــورغـــوس النــتــيــمــوس تـــعـــاون مع 
فــاريــل وأنــجــز فيلمًا  نيكول كيدمان وكــولــن 
 The Killing Of A Sacred »قتل أيل مقّدس«(
هــذا   

ّ
إن ــول  أقــ ال  ــّرر(.  املــــحــ  .2017 عـــام   ،Deer

ه من وجهة نظري مناسٌب لفيلمي 
ّ
قانون، لكن

أكــثــر. ربــمــا فــي فيلم آخـــر أســتــعــن بممثلن 
فــي هذه  مــن دون مشكلة. شــعــرُت  محترفن 
فلن  أعرفه،   

ً
لو أحضرُت ممثا ــي 

ّ
أن التجربة 

ــتـــاج إلــى  ــراج الــفــيــلــم. كـــنـــُت أحـ ــ أســتــطــيــع إخــ
أشخاص جدد ومختلفن، إلى من يفاجئني 

ته ونظرة عينيه وإحساسه.
ّ
بطل

¶ إذن، لم يراودك الشعور باملغامرة؟
ــلــــوب الــتــنــفــيــذ واخـــتـــيـــار  فــــي مــــا يـــخـــّص أســ
املمثلن، ال. بالعكس. كنُت أبحث عن املغامرة 
: مشهد مرض الدجاجة 

ً
في حركة ممثل. مثا

عند ظهور الرجل فجأة من جوار الكاميرا، أو 
أشياء كهذه  السيارة.  يقفز على  الــذي  القرد 
ــنـــي. كــنــُت  تــســعــدنــي. عــمــومــًا، الـــجـــرأة أفـــادتـ
ــي غير بــاٍق على شيء في السينما، 

ّ
أشعر أن

 جريئًا.
ّ

 أظل
ْ
ي أحّب أن

ّ
وأن

أْن ال شيء  ــك كنَت تتعامل من منطلق 
ّ
¶ ربما ألن

ــزال فـــي بــدايــة  ــك ال تــ ــ
ّ
لــديــك تــخــســره، خــصــوصــا أن

الطريق.
ــي ُمـــقـــتـــنـــٌع بــــروح  ــ ــ ـ

ّ
لـــيـــس هـــــذا فــــقــــط، بــــل ألن

ــي عــنــدمــا أخــــرج فــيــلــمــًا عــام  ــ ـ
ّ
املـــغـــامـــرة، وألن

ــذا الـــتـــاريـــخ الــســيــنــمــائــي  2021، بــعــد كـــل هــ

لم  ــّدم شيئًا مختلفًا.  أقــ  
ْ
أن عــلــّي  فــي مــصــر، 

ه: جوائز ونقد أجنبي 
ّ
ع هذا التقدير كل

ّ
أتوق

ــع أبـــدًا. كــنــُت مرتاحًا فقط، 
ّ
وعــربــي. لــم أتــوق

 أفعله. 
ْ
ي اجتهدُت وعملُت ما كان عليَّ أن

ّ
ألن

« ساعدني. 
ّ
كــذلــك الــدعــم مــن مــهــرجــان »كــــان

طبعًا، هناك أشياء كثيرة أخرى ساعدتني 
ــــادر في  ــه نـ ــ ـ

ّ
 الـــكـــومـــيـــدي، ألن

ّ
أيـــضـــًا، كــالــخــط

الـــدرامـــيـــة. املــنــتــجــة الفرنسية  هـــذه املــنــطــقــة 
جــولــيــيــت لــوبــوتــر رائـــعـــة. املـــصـــري محمد 

حفظي تحّمس للفيلم منذ الدقيقة األولى.

¶ من أي مرحلة؟
كـــان مــعــي مــنــذ الـــبـــدايـــة، عــنــدمــا كـــان الفيلم 
 ُينتجه 

ْ
، كان صعبا عليه أن

ْ
مجّرد فكرة. لكن

ــــه ُمــكــلــف، وفــيــه اخـــتـــيـــارات فنية 
ّ
وحـــــده، ألن

لــيــســت صــديــقــة مـــع الـــســـوق الــعــربــيــة، الــتــي 
اختيارات متعارف  كبير على  تعتمد بشكل 
 
ً
عليها، لم تكن مناسبة لفيلمي. الصوت مثا
مهّم، من أصعب الجوانب الفنية به، وُمكلف 
جـــدًا. كــان ضــروريــًا الــتــعــاون مــع منتج قــادر 

على جلب إنتاج مشارك يناسب الصوت.

ــع أنــه سيدعم 
ّ
¶ أســـأل عــن دور حفظي. هــل تــتــوق

أم  الفيلم فــي صـــاالت السينما فــي مــصــر،  تــواجــد 
السابقة  التجارب  املــوّزعــن؟  لسيطرة  ــه سيتركه 

ّ
أن

يلتقط  املستقلة،  بــاألفــام  ق 
ّ
يتعل ما  ــه، في 

ّ
إن تقول 

ع 
ّ
الــتــي يتوق بــذكــاء شــديــد، خصوصا تلك  الــحــلــوة 

الدولية.  ق صدى جّيدًا في املهرجانات 
ّ
ها ستحق

ّ
أن

بعضها شارك في إنتاجه في اللحظات األخيرة، في 
ه ال يقف إلى جانب هذه 

ّ
مرحلة ما بعد اإلنتاج. لكن

أجــل تواجدها  األفــام كما ينبغي، وال يحارب من 
في الصاالت. صحيٌح أّن له دورًا مهّما في اإلنتاج، 
ع منه مساندتها 

ّ
لكْن، عندما يأتي وقت العرض ُيتوق

في  نكون  أْن  ها. ال يصّح 
ّ
لتحصل على حق بــقــّوة، 

يعجب  لن  فيلما  أّن  ع 
ّ
نتوق نا 

ّ
إن ونقول  ـــ21  ال القرن 

الجمهور. يجب بذل جهد، ومنح الفيلم وقتا كافيا، 
ه في الدعاية، ثم ُيترك الحكم للجمهور.

ّ
وإعطاءه حق

هذه ليست مشكلة محمد حفظي، بل السوق 
سينمائية  أفامًا  فرنسا  تدعم  ملــاذا  عمومًا. 

كثيرة؟ سؤال تقني. أتعرفن ملاذا؟

¶ كا. ليس تقنيا، بل ثقافيا، بدليل دعمها ألفاٍم 
من أفريقيا، خاصة من جنوب الصحراء، وغيرها 
سطوة  ملحاربة  ذكية  سياسة  ها 

ّ
إن الثقافات.  من 

ها لن 
ّ
أن درك جيدًا 

ُ
السينما الهوليوودية. فرنسا ت

بمفردها،  األميركية  السينما  مقاومة  تستطيع 
وبإقامة  بديلة،  أخــرى  ثقافات  بتقديم  تهتّم  لذلك 

ى في جنوب أفريقيا.
ّ
وتجهيز االستديوهات، حت

أتحّدث عن جانب آخر له عاقة بالتقنيات. 
ــدٌد كـــبـــيـــر جـــــدًا مــــن صــــاالت  فــــي فـــرنـــســـا عـــــ
 منطقة هــنــاك عدد 

ّ
الــعــرض. تقريبًا فــي كــل

كبير منها، بأنواٍع وأحجاٍم مختلفة، كبيرة 
ــســــوق كــبــيــرة  ــيـــرة ومـــتـــخـــّصـــصـــة. الــ ــغـ وصـ
واهتماماته،  الجمهور  تــنــّوع  مــع  عــنــدهــم، 
ل ثقافي كما أشرِت، ومنح فرصة 

ّ
ومع تدخ

لألفام لعرضها في صاالت كثيرة. »ريش« 
 سُيعرض في 50 صالة في فرنسا.

ً
مثا

حوار

ال أحد يستطيع 
منع فيلم من 

النجاح

منذ عرضه في »أسبوع النّقاد ـ كاّن« 2021، أثار »ريش« 
وتجديده  الفنية  جودته  عن  نقاشات  الزهيري  لعمر 

البصري، كما في حوار »العربي الجديد« معه

عمر الزهيري

في  إّن  حبشيان  هوفيك  اللبناني  الناقد  قال  »ريش«،  على  تعليقه  في 
التي  العبقرية،  من  »كثيرًا  الزهيري  عمر  اختارها  التي  التصوير  مواقع 
المصرية،  السينما  في  رؤيتها  نعتد  لم  أماكن  أوًال.  فرادته  صنعت 
في  تقع  بل  تمامًا،  واقعية  اعتبارها  يُمكن  وال  حاضرًا،  وال  ماضيًا  ال 
يسلكها  ال  طرٌق  والواقعية.  المتخيّلة  الفانتازيا  بين  الطريق  منتصف 
معيّنة  كارثًة  أّن  توحي  متوّحشة،  وديكورات  مهجورة،  بقٌع  أحٌد. 

مرّت من هنا«.

فرادة

ال ثرثرة 
بل سذاجة

»تدّخل« تقليدي وُمتكرّر
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على الموقع األلكتروني


