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ضوء صامت

مــن الوضــوح أن تبقــى يف ذات الدهشــة يف كل مــرة تتحــدث فيهــا عــن الســينام مــع مســعود 
أمــراهلل آل عــي، ولكــن مــن املربــك أن يتــم وضعــك أمــام ســرة هــذا الرجــل مــع الســينام، 
بالطبــع ســتكون ســرة ناقصــة مــن ناحيتــي، مهــام حاولــت أن أضيــئ فيهــا قــدر املســتطاع، 
وأيضــا ألن اجلميــع حصــل يومــًا مــن هــذا الرجــل عــى مســاحة كافيــة مــن العمــق والنقــاء 
يف حديــث الســينام، وألنــه عــى حــد اجلــامل واحــد مــن املؤسســن واإلداريــن واملخرجيــن 
الذيــن شــكلوا املســار احلقيقــي لصناعــة الفيلــم يف املنطقــة، واملؤثــر يف متكــن الفعــل البرصي.
إنــه الصديــق املالصــق للقلــب، حــن نتحــدث نلتــزم الفهــم ونحــرس االجتاهــات معــًا، إنــه 
صديقكــم املخــرج الــذي شــاهد كل االفــالم يف العــامل قبــل اجلميــع، هكــذا أجــده أو عرفتــه، 
ــة بالنســبة يل بعــض الوقــت؛ فهــو يشــاهد االفــالم دون انقطــاع بقــدرة  وتلــك حقيقــة مرعب
هائلــة يف البقــاء يف كل فيلــم، وكأنــه تلــك األرض اخلصبــة التــي تعــرف املــاء والغــرق معــًا، 
إنــه صديــق القادمــن للســينام أللــف ســنة مقبلــة يف كل يشء تركــه لنــا مــن أفــكار مدهشــة، أو 
تلــك املشــاريع التــي حوهلــا إىل مرايــا نــرى فيهــا وجوهنــا املكتنــزة بالصــور واحلــوارات، إنــه 

هــو الــذي فعــل كل يشء للجميــع دون اســتثناء ودون ملــل، وبــكل نقــاء.
تكريمــه اليــوم يف اململكــة العربيــة الســعودية يف مهرجــان الفيلــم الســعودي تقديــر اســتثنائي 
ــكل  ــق ب ــاحة تلي ــح مس ــن فت ــنة، ح ــذ )18( س ــعودي من ــينامئي الس ــراك الس ــدوره يف احل ل
املبدعــن الســعودين مــن صانعــي أفــالم، ونقــاد، وكّتــاب، ومواهــب، وصحافيــن، وحتــى 

ــينام.. ــن بالس املمسوس
هــذا التكريــم يــأيت ليبقــى مســعود أمــراهلل يف نفــس املســار، وهــو يكمــل شــغفه ليصنــع مــع 

ــع أفالمهــم املقبلــة.. اجلمي

حممد حسن أمحد
سيناريست إمارايت
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رائحة الشتاء

ضــوء صغــر كان يتســلل عــر النافــذة ليقطــع الغرفــة إىل نصفــن، نصــٌف لطفــٍل 
ــه بعــض الزخــارف البيضــاء، والنصــف  ــة مــن قــامش أخــر علي صغــر يف لّف
ــذي  ــل ال ــاء للطف ــرة امل ــع قط ــاء م ــة ألّول لق ــاء مرتوك ــة بامل ــٍة مليئ ــر لطاس اآلخ
ولــد اليــوم 26 ينايــر 1967م، تلــك القطــرة التــي شــّكلت تيــارًا للحــراك 

ــة. ــينامئي يف املنطق الس
 عــاش مســعود أمــراهلل ســنوات الطفولــة األوىل مــع والــده الــذي انتقــل إىل دولــة 
ــارة ديب..  ــة يف إم ــف العائل ــش يف كن ــاد ليعي ــا ع ــان م ــل، رسع ــت للعم الكوي
ــش  ــه للعي ــم انتقال ــن ث ــًا(، وم ــدي حالي ــتكية )الفهي ــي البس ــة إىل ح ــن اجلافلي م
ــع  ــات األوىل م ــكلت الرغب ــث تش ــبعينات، حي ــر الس ــوز يف أواخ ــة الق يف منطق

ــة. الشــعر والكتاب

بعــد الدراســة الثانويــة، اجتــه مســعود أمــراهلل لتكملــة الدراســة اجلامعيــة يف 
جامعــة اإلمــارات يف مدينــة العــن التــي تبعــد عــن ديب مســافة 150 كيلــو مــرتًا، 
ــبوع. درس  ــوى يف هنايــة األس ــم س وحينهــا  كان الطلبــة ال يعــودون إىل مدهن
مســعود أمــراهلل اإلعــالم، وهــو مــن خرجيــي الدفعــة الثامنــة  ســنة 1988م، التــي 
ــان )رمحــه  ــن ســلطان آل هني ــد ب َترّشفــت بحضــور مراســم خترجهــا الشــيخ زاي
اهلل(، وكان هــذا عنــد اإلماراتيــن رشف كبــر بمقابلــة مؤســس الدولــة.  يعتــر 
خرجيــو جامعــة اإلمــارات اليــوم قيــادات يف احلكومــة اإلماراتيــة، وُتعــد مرحلــة 
الثامنينــات يف اإلمــارات مرحلــة ثقافيــة وعلميــة هامــة متتــزج بــكل حضــور 
ــكار  ــالل األف ــن خ ــع م ــض املجتم ــى يف تفوي ــف، وحت ــر الصح ــهد ع يف املش

ــم والتأســيس  ــه قــدرة التقدي ــاه  جليــل ناضــج لدي والعلــوم، واالنتب
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وهــذا مــا دفــع مســعود أمــراهلل أن يكــون هــذا الكاتــب والشــاعر الــذي كانــت 
الصحــف تبحــث عنــه بــام حيمــل قلمــه مــن شــغف الكتابــة وفلســفة احلضــور، 
وكانــت الصحــف ال ختلــو مــن اســمه.  يف مرحلــة الدراســة، وبالضبــط يف 
ــات  ــعود أوىل اللحظ ــه مس ــالن، واج ــة اإلع ــة صناع ــاقات يف كيفي ــدى املس إح
-يف منتصــف الثامنينــات- حــن وضــع عينــه يف الكامــرا ألول مــرة، حيــث 

يقــول:

ــت إىل  ــا ذهب ــعر، منه ــب الش ــام نكت ــورة ك ــب الص ــن نكت ــد. نح ــي ُأري ــورة الت ــت الص "رأي
ــعرية". ــورة الش ــل الص ــن أج ــينام م الس
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ــًا يف  ــًا إعالمي بعــد التخــرج مــن جامعــة اإلمــارات، عمــل مســعود أمــراهلل باحث
رشطــة ديب ملــدة )10( ســنوات، عمــل فيهــا يف كتابــة وحتليل البحــوث اإلعالمية 
ــة، لكــن مــا وجــده يف الصــورة، والذهــاب إىل االفــالم قبــل ذلــك كان  واألمني
أكثــر ســحرًا عليــه مــن كل يش حولــه؛ فبقــى يف ذات البعــد يبحــث عــن الســينام 
ليشــاهدها يف زمــٍن مل تكــن الســينام "الفنيــة" رائجــة كثــرًا يف منطقــة اخلليــج، بــل 

يســافر حلضــور مهرجانــات ســينام، والقتنــاء أفــالم ملخرجــن حمّدديــن.

ــه  ــينام، وكأن ــام الس ــوس أم ــعود يف ذات اهل ــى مس ــات بق ــف الثامنين ــذ منتص من
يالحــق املشــهد الــذي يــود صناعتــه يومــًا، وهــذا مــا دفعــه مــع بعــض األصدقــاء 
ــادل األفــالم، وضمــن مــا يمكــن  يف تشــكيل حضــور مــا لصناعــة الفيلــم، وتب
وصفــه بالشــاهد؛ فكنــت الشــاهد لبعــض احلــوارات مــع خمرجــن مــن مــرص، 
وعرفــت معلومــة بــأن مســعود أمــراهلل يملــك أكــر مكتبــة أفــالم مــن بــن 
ــذ  ــه من ــة يف منزل ــة اهلائل ــذه الكمي ــظ إىل اآلن هب ــو حيتف ــرب، وه ــن الع املخرج

ــات. الثامنين

يف  الثقــايف"  "املجمــع  يف  للعمــل  أمــراهلل  مســعود  انتقــل  1997م،  ســنة  يف 
العاصمــة أبوظبــي ملــدة )10( ســنوات أخــرى، حتــى ســنة 2007 م، حــن 
"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل" مرجمــًا ألقســام:  عــاد إىل ديب للعمــل يف 
"ليــاٍل عربيــة"، و"إماراتيــون واعــدون"، ثــم مديــرًا ملســابقة املهــر العــريب، 

وأخــرًا مديــرًا فنيــًا حتــى الــدورة 14 ســنة 2017م.
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ــة،  ــد، عائش ــة ) حمم ــه وأوالده الثالث ــع زوجت ــًا م ــراهلل حالي ــعود أم ــش مس يعي
وعبدالرمحــن( يف إمــارة ديب، يف منطقــة "نــد احلمــر"، يف نفــس املنــزل، ويف املخزن 
الداخــي، حيتفــظ مســعود بمجموعتــه الضخمــة مــن األفــالم.. كــام يقــوم برتبيــة 
الطيــور بأنواعهــا، وليــس كــام أغلــب البيــوت اإلماراتيــة يمكنــك أن جتــد 
ــعود؛  ــد مس ــر، إال عن ــزل الكب ــاب املن ــرب ب ــح بق ــي يتض ــس( اخلارج )املجل
ســتجد )صالــة الســينام( تتصــّدر املنــزل، مــع الكثــر مــن األشــجار التــي ترتفــع 

ــري. ــدار احلج ــىء اجل لتخب
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تراتيل

يف مشــواره املســكون باحلــروف، بقــى مســعود أمــراهلل غائــرًا وباحثــًا عــن 
ــدل  ــق اجل ــن بري ــل املأخوذي ــع تراتي ــو يتب ــه، وه ــت تالحق ــي كان ــئلة الت األس
املفــي، وشــغاف األيــام؛ يف الوقــت الــذي بــدأ الشــعر والنثــر والنصــوص 
ــر  ــاءت دفات ــا ج ــعرية، منه ــة الش ــة املوج ــرة ومراكم ــا املبتك ــكيل صوره يف تش
جمموعــات أدبيــة: “تراتيــل النــوارس”، ثــم “النــوارس 2” كحالــة متقّدمــة، 
وبعدهــا وبتجــاوب مــع حالــة النــرش جــاءت نــرشة “رؤى” لتكــون بذلــك 
واحــدة مــن أهــم املنشــورات الثقافيــة التــي قدمــت أكثــر مــن )12( عــددًا عــى 
مــدى عــام كامــل، ختطــت مرحلتهــا وحدودهــا اجلغرافيــة، وانتــرشت يف أرجــاء 

ــر. ــى يف املهج ــريب، وحت ــن الع الوط
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يقــول صديــق مســعود أمــراهلل  املقــّرب؛ الــذي ســاهم معــه يف النــرش؛ الشــاعر 
إبراهيــم املــال: 

ــروع  ــه مل ــد تبني ــرًا بع ــًا ومؤث ــراهلل واضح ــعود أم ــور مس ــدم كان حض ــاخ املحت ــذا املن "يف ه
ــا يف  ــدر رغبته ــًا، بق ــًا خارجي ــل اعرتاف ــي ال تتوس ــة الت ــياق"، أو الكتاب ــارج الس ــة خ "الكتاب
إطــاق صــوت الصهيــل الشــعري املتحقــق يف ذاتــه، يف اهلامــش واملهمــل واملغّيــب، فظهــرت 
عــى يديــه يف بدايــة التســعينيات نــرة "تراتيــل النــوارس" بمشــاركة اهلنــوف حممــد وكاتــب 
هــذه الســطور، ثــم كتيــب شــعري بعنــوان "النــوارس 2"، وأتبعهــا بعــد ذلــك بنــرة بــدت 
أكثــر انحيــازا للجــرأة التعبرييــة وخلخلــة النســق الســائد، واســتقطبت أصواتــًا متعــددة مــن 

الداخــل واخلــارج، خمرضمــة وشــابة وهــي نــرة "رؤى"."
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الرمرام

ــدًا عــن الدراســة  ــالزم أفــكاره يف صنــع فيلمــه األول بعي بــدأ مســعود أمــراهلل ُي
أو الرغبــة يف التجريــب فقــط، وهــذا مــا دفعــة بــأن جيلــس مــع صديــق الــدرب 
الشــاعر والصحــايف إبراهيــم املــال، الــذي كانــت مفــردة الشــعر تبقيــه قريبــًا جــدًا 
مــن مســعود الــذي مل يــرتك الشــعر وحيــدًا لكنــه بقــى يف حيــز االنصــات، حُيــاول 
ــة  ــاء البيئ ــن فض ــأيت م ــعريًا ي ــاًم ش ــّدم فيل ــينام، ليق ــعر يف الس ــن الش ــث ع أن يبح
ــذي  ــنة 1994م، ال ــرام" س ــم "الرم ــرة فيل ــت فك ــا كان ــة، وهن ــة املحلي واحلكاي
ــة،  ــول الفضيل ــدور ح ــي ت ــة"، الت ــة التوب ــة "حطب ــن حكاي ــه م ــتمد موضوع اس
أغلــب  ميثولوجيــات  يف  وجتدهــا  يتجاوزوهنــا،  عندمــا  البــرش  وأخالقيــات 

ــة.  ــات املختلف املجتمع

ــامن،  ــارقة، وعج ــارات: الش ــر يف إم ــل صغ ــق عم ــع فري ــم م ــة الفيل ــّم صناع ت
وديب.

- ســيناريو وحــوار:  أمــراهلل عبداحلميــد  إخــراج: مســعود  الفيلــم:   بطاقــة 
إبراهيــم املــال - متثيــل: إبراهيــم ســامل، حممــد العامــري، كاميليــا، صابريــن، 
املــال، عبــداهلل عبدالوهــاب، عــي  يعقــوب  النابــودة، حممــد  مجعــة،  خالــد 
اســامعيل - فنــي صــوت: أكــر عــي - إضــاءة: حممــد العامــري - ماكيــاج: 
ــف -  ــر عبداللطي ــة: خ ــة إلكرتوني ــال - طباع ــارص امل ــاج: ن ــن - مونت صابري
األهازيــج الشــعبية، وأداء فــن الطــارق: مخيــس عبــداهلل - تصويــر: صــالح جــاد 
اهلل وعبدالرمحــن جابــر - شــارك يف التمثيــل، األطفــال: جاســم حممــد عــي، داود 
ســليامن، عبدالرمحــن حممــد عــي، أمحــد حســن أمحــد، إبراهيــم أمحــد، عبدالعزيــز 

ــداهلل عــي حممــد، عــي حممــد عــي.  حممــد عــي، عب



| 13

ــو يف املجمــع الثقــايف، يف العاصمــة  ــم ألّول مــرة يف مســابقة الفيدي شــارك الفيل
ــدن،   ــن امل ــد م ــرض يف العدي ــب للع ــز األّول، وذه ــى املرك ــاز ع ــي، وح أبوظب
ــه روح املــكان، أو الفيلــم "الــذي  ــة الفيلــم الــذي يمكــن أن جتــد في وكان بمثاب
يشــبهنا" كــام يقــول مســعود أمــراهلل آل عــي يف حديثــه عــن الفيلــم يف مجيــع 
ــاء لســنوات  ــى البق ــًا قــادرًا ع ــم متوهج ــي هــذا الفيل ــه الســابقة، وبق حوارات

ــدة.  بعي

يقــول الكاتــب والشــاعر العــامين عبــداهلل حبيــب  يف معــرض دراســته عــن فيلــم 
“الرمــرام”:

هــذه املداخلــة ملحاولــة قــراءة التلصص البــري يف فيلم “الرمــرام” )1994( ملســعود أمراهلل، 
)وعنــوان الفيلــم، يف القامــوس الشــعبي ملنطقــة اخلليــج العــريب، يعــود لنبــات صحــراوي عنيــد 
املقاومــة للعطــش نجــد ذكــره عنــد ابــن منظــور هكــذا: )الرمرامــة حشيشــة معروفــة يف الباديــة، 
والرمــرام الكثــري منــه( وهــو )حشــيش الربيــع(.. هــذه املداخلــة، إذًا، ســتتكئ إىل املعنــى العــام 
ــًا.  ــي سيكشــفها الســياق تلقائي ــة اخلاصــة الت ــه اجلزئي ملفهــوم التلصــص البــري يف اندياحات
ــًا. هــذا إضافــة إىل ان مــا  ــاره موتيفــًا ثيامتي وســتعامل هــذه املعاجلــة التلصــص البــري باعتب
يمكــن أن يكــون يف أنســقة تقنيــة وقرائيــة أخــرى تسلســًا كشــفيًا )detection(  تدرجيــًا، 
ســيعامل هنــا عــى إنــه تكريــس للتلصــص البــري، فهــو إحــدى آلياتــه، مــع تقديــم قرائــن 
ــة ومشــهدية تعــزز ذلــك. كــام أن الســعي الكتشــاف عاقــات التلصــص البــري يف  لقطاتي
“الرمــرام” لــن يذهــب إىل معاملــة املتفــرج باعتباره ذاتــًا للتلصص البــري يف مقابلتهــا لعاملها 
التلــص ـ بــري، أي الفيلــم باعتبــاره موضوعــًا كــام هــو احلــال تقليديــًا، بــل إهنــا تطمــح إىل 
اكتشــاف عاقــات التلصــص البــري يف بنيــة الفيلــم نفســه باعتبــاره ذاتــًا وموضوعــًا يف آن 

واحــد، وذلــك ألســباب ختــص مجالياتــه وتقنياتــه ســتتضح ســياقيًا.
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ــر مــن جفــاف  ــدور أحــداث )الرمــرام( يف حــي إمــارايت شــعبي وصغــري خــال زمــن غاب وت
وحمــل شــديدين نتــج عنهــام نقــص حــاد يف امليــاه، ونفــوق األنعــام، وانتشــار األمــراض، 
ــي  ــرة"، وه ــة "زه ــم قص ــرد الفيل ــاخ ي ــذا املن ــوط. ويف ه ــأس والقن ــامل بالي ــاس ش وإحس
ــا تغــادر بيتهــا الصغــري إال مــكان ال  ــًا م ــة تعيــش  بمفردهــا، ولكنهــا غالب ــة شــابة ومجيل أرمل
ــجب  ــى مش ــا ع ــاف وتعليقه ــة اجلف ــري أزم ــة إىل تفس ــي بحاج ــكان احل ــد. كان س ــه أح يعلم
ــن  ــة م ــا الغامض ــرة” وغياباهت ــوص “زه ــزر بخص ــدأوا يف التح ــد ب ــك فق ــة، ولذل ــوى غيبي ق
بيتهــا. اقــرتح بعضهــم أن “زهــرة” ليســت إنســًا بــل جنــًا، بينــام أملــح آخــرون إىل شــبهة عاقــة 
ــر  ــاع املط ــبب انقط ــي س ــابة ه ــة الش ــى إن األرمل ــان ع ــق الفريق ــرأة، واتف ــة للم ــري مروع غ
واملحــل املهلــك. وضمــن هــؤالء يظهــر أن “أبــو نــارص”، وهــو زعيــم القريــة الثــري والقــايس 
وذي الصحــة الواهنــة، هــو أكثــر مــن ال يكــن املــودة لـ”زهــرة”، وتشــاركه يف ذلــك الشــعور 
ــكان  ــد س ــع أح ــوة م ــى الرش ــاًم ع ــًا قائ ــارص” اتفاق ــو ن ــد “أب ــذا يعق ــارص”. هل ــه “أم ن زوجت
احلــي بغــرض التجســس عــى “زهــرة”، ويعلــن الحقــًا ان لديــه )الدليــل( الــذي يدينهــا مــن 
دون أن يكشــف ألهــل القريــة عــام إذا كان قــد توصــل إىل أن األرملــة جنيــة أم أهنــا تقيــم 
عاقــة جنســية بأحدهــم. أمــا “زهــرة”، وحتــى بعــد أن ووجهــت باالهتامــات املتفاقمــة، فإهنــا 
ــزواج  ــد ال ــه يري ــول إن ــذي يق ــيم ال ــاب الوس ــور”، الش ــك “منص ــن ذل ــد بم ــم إىل أح ال تتكل
منهــا )للســرت عليهــا(. غــري أن “أبــو نــارص” يعــارض فكــرة الــزواج هــذه، ويوقــف منصــورًا 
عنهــا قائــًا أن زهــرة هــي ســبب العقــاب الــذي تتعــرض لــه املنطقــة، وإهنــا جيــب لذلــك أن 
تعــدم مــن أجــل أن تنتهــي أزمــة اجلفــاف. وبذلــك يتــم رجــم “زهــرة” حتــى املــوت مــن دون 
أن تنطــق بكلمــة واحــدة للدفــاع عــن نفســها. غــري إننــا نكتشــف يف )فــاش بــاك( بعــد تنفيــذ 
ــزور قــر زوجهــا  ــام كانــت، يف احلقيقــة، ت ــة الفيلــم إهنــا إن اإلعــدام الوحــي لألرملــة يف هناي

ــاء غياباهتــا الغامضــة مــن البيــت. الراحــل أثن
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تــم عرض"الرمــرام" أيضــًا يف "امللتقــى الســينامئي ملجلــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة" بتنظيــم مــن دائــرة الثقافــة واإلعــام يف الشــارقة ســنة 1994م وانبثــق 
عــن امللتقــى جلنــة تأسيســية للســينام يف دول جملــس التعــاون، ومّثــل مســعود 

أمــراهلل دولــة اإلمــارات فيهــا.

كــام تــم تكليفــه بعمــل فيلــم ليتــم عرضــه يف افتتــاح الــدورة الثانيــة مــن امللتقــى 
ــام  ــينامئي، فق ــن الس ــى والدة الف ــام ع ــرور 100ع ــادف م ــذي يص 1996م، وال
مســعود أمــراهلل، بالتعــاون مــع الكاتــب والشــاعر العــامين عبــداهلل حبيــب، 
دقيقــة   )90( يف  يقــع  وثائقــي  فيلــم  بإخــراج  األمــريي،  إبراهيــم  واملونتــري 
ــن  ــا ب ــط م ــم اخلل ــث ت ــينام"، حي ــن الس ــام م ــة: 100ع ــة القزحي بعنوان:"الغرف
التجــارب الشــخصية، وحمطــات الســينام العامليــة، ومــا حــدث فيهــا خــال مائــة 
ــايل مل  ــم، وبالت ــة مل تق ــدورة الثاني ــري أن ال ــل، غ ــم بالكام ــاز الفيل ــم إنج ــام. ت ع

ــذا. ــا ه ــم إىل يومن ــذا الفيل ــرض ه ُيع
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مسابقة أفام من اإلمارات 
 

ــي للعمــل يف املجمــع  انتقــل مســعود أمــراهلل ســنة 1997م إىل العاصمــة أبوظب
الثقــايف، الــذي كان يرأســه وقتهــا معــايل حممــد أمحــد الســويدي، وكان املجمــع 
بمثابــة الواحــة املزدهــرة ثقافيــًا وفنيــًا يف املنطقــة، وهــذا مــا دفــع بمســعود 
ــي  ــو" الت ــابقة الفيدي ــاع "مس ــا: أ. إرج ــّدة، منه ــات ع ــم مقرتح ــراهلل إىل تقدي أم
أسســها الشــاعر والتشــكيي حممــد املزروعــي، والتــي فــاز فيهــا فيلــم "الرمــرام" 
باجلائــزة األوىل.  ب. توثيــق ســمع-برصي للثقافــة الشــفاهية يف اإلمــارات 

ــاين. ــد ث ــد راش ــل أمح ــارايت الراح ــث اإلم ــاعر والباح ــع الش ــاون م بالتع

بــدأت رحلــة املهرجانــات عنــد مســعود أمــراهلل يف هنايــة الثامنينات/بدايــة 
التســعينات، وهــذا مــا شــّكل البعــد والوعــي الســينامئي لديــه، وأيضــًا املعــريف، 
ــابقة  ــة "مس ــرًا يف تغذي ــامهت كث ــات س ــن العالق ــبكة م ــيس ش ــة إىل تأس إضاف
ــم  أفــالم مــن اإلمارات"باســتقطاب خمرجــن، ونقــاد، ومرجمــن مهمــن لتقدي
ــع  ــينامئي، م ــل الس ــخ الفع ــداف ترّس ــا أه ــة، هل ــة واضح ــينامئية حقيقي ــة س منص
اإلرصار بمنــح تلــك املنصــة مســمًى واقعيــًا: "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات"، 
ــك الفعــل البــرصي. ــل: "مهرجــان" أو "ســينام" يف ذل وعــدم زج مســميات مث

يقول مسعود:
ــوى  ــي،  س ــدث أمام ــينامئي حي ــري س ــأي تغي ــعر ب ــنة 1994م،  مل أش ــرام" س ــم "الرم ــد فيل بع
بعــض االحتفــاء التــي وجدتــه يف الصحــف، ويف العــروض املحلية التــي أغلبها كانــت خاّصة؛ 
فــكان الســؤال: كيــف يل أن أكمــل لوحــدي؟ كيــف نســتطيع أن ُنحيــي الفعــل الســينامئي مــن 
خــال حتريــك التيــار؟ هــذا لــن حيــدث مــن خــايل فقــط، أنــا جمــّرد قطــرة واحــدة،  وجيــب أن 
ــام  ــابقة أف ــت "مس ــة، وكان ــاج إىل منص ــا نحت ــارًا، ولتجميعه ــق تي ــرات لتخل ــع القط تتجّم

مــن اإلمــارات".
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يف املؤمتــر الصحــايف للــدورة األوىل مــن "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" ســأل 
أحــد الصحافيــن مســعود أمــراهلل عــن عــدد األفــالم التــي يتوقــع وصوهلــا 
ــض  ــع البع ــا دف ــر(، م ــح )صف ــكل واض ــرد بش ــابقة، وكان ال ــجيلها للمس وتس
لالســتغراب مــا اجلــدوى مــن تنظيــم املســابقة إذًا!!. غــر أن الــدورة األوىل 
انطلقــت بمشــاركة )90( عمــاًل، القليــل منهــا ناضــج، والكثــر حيمــل حضــورًا 
ــعود  ــل مس ــوال تواص ــق، ل ــان ليتحق ــذا الره ــا كان هل ــًا، وم ــًا بدائي ــًا وفني برصي
أمــراهلل شــخصيًا مــع الكثريــن، ودفعهــم لصناعــة أفالمهــم للمشــاركة حتــى لــو 
بأقــل اإلمكانيــات، وكانــت األمهيــة وقتهــا تكتمــل يف دفــع احلركــة بــأي شــكل 

مــن األشــكال.

ــي يف  ــد املزروع ــكيي حمم ــاعر والتش ــا الش ــي قدمه ــو" الت ــابقة الفيدي إذن "مس
املجمــع الثقــايف بدايــة التســعينات لثــالث دورات فقــط، كانــت الــرشارة األوىل 
التــي اســتند إليهــا مســعود يف إحيائهــا بشــكٍل مغايــر. هــذه املــرة ضمــن نطــاق 
ــج  ــة، وبرام ــروض عام ــري، وع ــور مجاه ــن،  وحض ــود منافس ــع، وبوج أوس

ــط. ــن فق ــابقة يف اإلماراتي ــرص املس ــًا يف ح ــة، وأيض مصاحب

يف الــدورة الرابعــة تــم اســتحداث مســابقة خليجيــة خاصــة، وجــاء هــذا ضمــن 
املعرفــة والعالقــات التــي تربــط مديــر املســابقة مســعود أمــراهلل بعــدد مــن 
ــج  ــابقة يف برام ــم يف دورات س ــد أفالمه ــًا لتواج ــن، وأيض ــن اخلليجي املخرج
ــع  ــج، واتس ــة  اخللي ــم يف منطق ــة الفيل ــدًا لصناع ــًا جدي ــذا أفق ــح ه ــة.  فت موازي
نطــاق احلــراك الســينامئي، وتشــّكلت جمموعــات ســينامئية لصناعــة الفيلــم 
ــا  ــس كل م ــارات، وانعك ــبقًا يف اإلم ــّكلت مس ــي تش ــك الت ــبه تل ــي ُتش اخلليج
ــامء  ــتقطب كل األس ــابقة تس ــدأت املس ــًا اآلن، وب ــح خليجي ــًا ليصب ــدث حملي حي
اخلليجيــة التــي هلــا عالقــة بالســينام، وتكاثــرت القطــرات لتصبــح تيــارًا كــام أراد 

ــراهلل. ــعود أم مس
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ــن  ــالم م ــابقة أف ــن "مس ــة م ــدورة الثاني ــينام" يف ال ــات الس ــرة "كّراس ــدأت فك ب
اإلمــارات"، وكان اهلــدف هــو حتقيــق معــادل فكــري لإلنشــغال البــرصي، 
ــذت  ــم. وأخ ــع الفيل ــة صن ــوازي حرك ــينامئي ت ــي الس ــن الوع ــة م ــق حال وخل
ــة  ــًا طيل ــدة يومي ــة واح ــدار كراس ــالل إص ــن خ ــًا م ــًا طليعي ــات" طقس "الكراس
ــو  ــاح، ه ــوم االفتت ــن ي ــة األوىل م ــون الكراس ــث تك ــتة، بحي ــابقة الس ــام املس أي
أرشــفة دقيقــة لــكل مــا حدث ســينامئيًا خــالل الســنة املاضيــة يف الســينام اخليجية، 
ــذه  ــل ه ــز، لتظ ــة، وجوائ ــات نقدي ــة، وكتاب ــروض مهرجاناتي ــطة، وع ــن أنش م
املعلومــات يف الذاكــرة، وتــؤرخ للحقبــة، ولبدايــات التأســيس. أرشف الشــاعر 

ــلة. ــى السلس ــي ع ــد املزروع ــكيي حمم والتش

اختــار مســعود أمــراهلل منــذ انطالقــة "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" متريــر 
مشــاهداته الســينامئية الثريــة جــدًا لتقديــم نوعيــة وذائقــة خاصــة يف جــدول 
عــروض املســابقة، وتعــاون مــع مرجمــن ومــدراء مهرجانــات، وباألخــص 
مــع الناقــد الســينامئي صــالح رسمينــي يف تشــكيل هــذا الُبعــد اجلديــد مــن 
ــة لوعــي أغلــب  ــة والصدم ــق حــاالت مــن الدهش ــينامئية ختل ــالل برامــج س خ
ــة  ــة متطرف ــالم جتريبي ــم أف ــى تقدي ــرص ع ــراهلل ي ــعود أم ــينامئين، وكان مس الس
منــذ الســنة األوىل مــن خــالل العمــل عــى برجمــة أفــالم جعلــت مــن الســينامئين 
ــائل  ــص ورس ــن قص ــدالً ع ــينامئية، ب ــورة الس ــدًا للص ــًا جدي ــون مفهوم يواجه
ــق  ــن العم ــث ع ــم والبح ــض للفه ــع البع ــا دف ــذا م ــم، وه ــر أفالمه ــارشة ع مب
ــينام  ــا: الس ــج، منه ــامت والرام ــن الثي ــة م ــم جمموع ــم تقدي ــث ت ــه؛ حي يف فيلم
التجريبيــة؛ الســينام الشــعرية، ســينام اهلايكــو، ســينام الرحلــة، ويمكــن مالحظــة 
النفــس الشــعري يف توجهــات املســابقة، واآلتيــة مــن مفهــوم الشــعر ذاتــه الــذي 
مارســه مســعود أمــراهلل، وليــأيت بمســميات برامــج تعتــر اخرتاعــًا جديــدًا 
-اهلايكــو مثــاالً- حــاول مســعود متريــره، وكأنــه يفــاوض الشــعر والســينام معــًا، 
ــة  ــوت، رحل ــة امل ــة:  رحل ــا املختلف ــالم بتلّوناهت ــاءت األف ــة ج ــينام الرحل ويف س

ــة. ــل املعروف ــائل النق ــالت وس ــة إىل رح ــالص، باإلضاف ــة اخل ــاة، رحل احلي
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احلضــور العــريب والعاملــي للمســابقة وهــي للتــو تنهــض بنفســها كان ســببه 
الرئيــي وجــود القيمــة والعالقــة التــي كان يشــكلها مســعود أمــراهلل يف تقديــم 
ــيئ  ــاك ش ــأن هن ــم ب ــى عل ــم ع ــون وه ــؤالء يأت ــوا ه ــينامئية؛  فكان ــة الس التجرب
مــا يتشــّكل يف املنطقــة، وحيتــاج إىل الوقــت والفهــم والنقــد واالنصــات. وهــذا 
حصــل بالضبــط حــن جــاءت أســامء مهمــة للمســابقة يف مســتويات عــّدة: جلــان 
ــم يف  ــوا جتربته ــؤالء قدم ــن.. كل ه ــن، خمرج ــوف، حمارضي ــاد، ضي ــم، نق حتكي

ــة املتقدمــة يف التوجــه.  ــًا منهــم هبــذه التجرب برامــج املســابقة املختلفــة، وإيامن

هــذا الرهــان الــذي منحــه مســعود أمــراهلل للمســابقة مــن خــالل الدفــع باألفــالم 
اإلماراتيــة واخلليجيــة جعــل مــن "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" واحــدة مــن 
ــارات ودول  ــة اإلم ــم يف دول ــة الفيل ــخ تشــكيل صناع ــات األهــم يف تاري املحط

اخلليــج.

مــن  أفــالم  "مســابقة  دورات  مجيــع  يف  ومهــم  ملهــم  حضــور  للطلبــة  كان 
ــة  ــأن أغلبي ــخ ب ــيبقى للتاري ــث س ــراهلل يف حدي ــعود أم ــر مس ــارات"، ويذك اإلم
ــن  ــا، وكان م ــامء صانعيه ــال أس ــت ب ــدورة األوىل ُعرض ــات يف ال ــالم الطالب أف
الصعــب اقنــاع بعــض الطالبــات بــإدراج أســامئهم عــى الفيلــم، فــام بالــك 
بوضــع صورهــم يف دليــل املهرجــان. هــذا مــؤرّش واضــح عــى كيفيــة اســتقبال 
املجتمــع لفكــرة صناعــة الســينام، ومفهــوم صناعــة احلكايــة التــي تشــبههم. 
ــح املجتمــع يتباهــى بالســينامئيات  ــوم وبعــد مــرور كل تلــك الســنوات أصب الي

يف ظــل التحــّوالت العرصيــة املتقدمــة.
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يف لقــاءات مــع الصحافــة العربيــة والغربيــة طــرح مســعود أمــراهلل  أمهيــة 
وجــود الســينام، وخاصــة يف دول هــذه املنطقــة،  نظــرًا خلصوصيــة وحتفــظ هــذه 
املجتمعــات. مــن خــالل الســينام، يمكــن للجمهــور اآلخــر الدخــول إىل بيوتنــا، 
وســامع هلجاتنــا، ويشــاهدوا األم اإلماراتيــة، ومالبســها، وحياهتــا داخــل البيت، 
والغرفــة، ويمكنهــم إجيــاد تلــك القصــص واحلكايــات التــي تــدور بالداخل ويف 
العمــق املحــي.. وهنــا بالــذات، بــدأت مســرة "الســينام التــي َتشــبهننا"، والتــي 

طاملــا رّددهــا مســعود مــن خــالل "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات".

هــذا التغيــر أصبــح ضمــن نتــاج املســابقة يف كل النواحــي، مــن احلضــور الفنــي 
ــارايت(، أو  ــرج إم ــة )خم ــن كلم ــمع ع ــا نس ــط بدأن ــا بالضب ــي.. بعده واإلعالم
مفهــوم الفيلــم القصــر الــذي انتــرش، ومل يكــن ضمــن احلضــور الذهنــي لــكل 
ــل يف  ــوا للتمثي ــأن يذهب ــن ب ــن املعروف ــع املمثل ــا دف ــذا م ــن، وه ــن بالف املهتم
األفــالم القصــرة بعــد أن كان املجتمــع ال يعــرف ســوى املسلســالت التلفزيونية 
واملــرح فقــط، كــام وأن الصحافــة بــدأت تنتبــه بــأن هنــاك موجــة قائمــة ومقبلة، 
وبــدأت حتصــد الثــامر، وتشــكل نفســها، وتدفــع بأفــالم الشــباب إىل املهرجانــات 

الدوليــة للفيلــم القصــر بمســامهة مــن "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات".

وازدهــرت يف املنطقــة اخلليجيــة والعربيــة بعدهــا العديــد مــن املهرجانــات 
الســينامئية التــي تأثــرت بشــكل فعــي وواضح بـ "مســابقة أفــالم من اإلمــارات"، 
ــور  ــل احلض ــه بفض ــت تنتب ــك أصبح ــل ذل ــة قب ــت قائم ــي كان ــك الت ــى تل وحت
الكبــر للســينامئين العــرب والنقــاد للمســابقة حيــث كانــوا أمــام فعــل ســينامئي 

ــة يف طــور التشــّكل. كبــر وأفــالم خليجي
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تــرك مســعود املجمــع الثقــايف، ومســابقة أفــالم مــن اإلمــارات، وذهــب ليعمــل 
مديــرًا فنيــًا لـ"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل" ســنة 2007م.
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مهرجان ديب السينامئي الدويل

بــدأ مســعود أمــراهلل مــع "مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل" مرجمــًا لقســم "ليــاٍل 
ــة"، وقســم "إماراتيــون واعــدون" منــذ تأســيس املهرجــان ســنة 2004م.   عربي
بعــد الــدورة الثانيــة اقــرتح مســعود أمــراهلل عــى مديــر املهرجــان حينهــا الســيد 
نيــل ستفنســون، تأســيس مســابقة خاصــة للســينام العربيــة، إليامنــه بأمهيــة 
ــينامئية  ــة س ــّول ديب إىل وجه ــدًا أن حي ــان دويل، قاص ــريب يف مهرج ــوى الع املحت
الكتشــاف الســينام العربيــة، وبالتــايل املبدعــن العــرب. وبالفعــل، تــم اإلعــالن 
عــن مســابقة "املهــر العــريب"  لألفــالم الطويلــة، والوثائقيــة، والقصــرة يف 

ــرًا هلــا. ــة مــن املهرجــان، ومســعود مدي ــدورة الثالث ال

يف الــدورة الرابعــة ســنة 2007م، انضــم مســعود أمــراهلل رســميًا إىل فريــق 
"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل" حتــى الــدورة )14( ســنة 2017م، وخــالل 
مشــوار العــرش ســنوات هــذه، شــكل مــع رئيــس املهرجــان األســتاذ  عبداحلميــد 
مجعــة ثنائيــًا مهــام يف تطويــر مهرجــان ديب الســينامئي، ويف تقديــم مبــادرات ختــدم 
الصناعــة الســينامئية يف املنطقــة العربيــة بأرسهــا، وفتــح ســوق ســينامئية ضخمــة 

لتــداول املحتــوى الســينامئي العــريب عامليــًا.

رهانــات كثــرة أخذهــا مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل عــى عاتقــه، بــدءًا مــن 
مســابقة املهــر العــريب، ثــم اآلســيوي األفريقــي،  ثــم اإلمــارايت، ثــم اخلليجــي.. 
هــذه الرهانــات وجــدت لنفســها أرضيــة صلبــة بوجــود مبدعــن عــرب كثــر يف 
ــدوا يف  ــة، ووج ــنوات طويل ــم لس ــم أعامهل ــوا أه ــن قدم ــريب، والذي ــن الع الوط

ــة مناســبة لعــروض أفالمهــم األوىل. مهرجــان ديب، بيئ
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ــم  ــر الفيل رهــان آخــر يف إنشــاء "ســوق ديب الســينامئي"، املنصــة اهلامــة يف تطوي
ــينامئي،  ــى ديب الس ــة: ملتق ــوق األربع ــر أذرع الس ــة، ع ــورق إىل الشاش ــن ال م
"الفــوروم"، "إنجــاز"، و"ســينتيك". هــذه األذرع ســامهت خــالل )11( ســنة يف 
رفــد الســينام العربيــة بأهــم عناويــن أفالمهــا؛ إمــا مــن خــالل تطويــر النصــوص، 
أو يف الدعــم املــادي اجلزئــي، أو يف الرتويــج للمشــاريع يف املهرجانــات الدوليــة.

فكــرة املهرجــان الــدويل، بالقلــب العــريب التــي تبنّاهــا مســعود أمــراهلل وجــدت 
الســينام  صداهــا فعليــًا، وأصبــح املهرجــان مقصــدًا دوليــًا ســنويًا ملجتمــع 

الكتشــاف الســينام: اإلماراتيــة، اخلليجيــة، والعربيــة.
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مهرجان اخلليج السينامئي

ومديــر  مؤســس  أمــراهلل،  مســعود  لنفســه  أوجــده  الــذي  األكــر  التحــدي 
ــينامئي"  ــج الس ــان اخللي ــيس "مهرج ــو تأس ــارات"، ه ــن اإلم ــالم م ــابقة أف "مس
فــور انضاممــه إىل "مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل"، والــذي خــرج للنــور 
بعــد ثامنيــة أشــهر فقــط يف أبريــل ســنة 2008م، والتحــدي هنــا يف تقديــم شــيئ 
م التجربــة الســينامئية اخلليجيــة الناضجــة بعــد  أهــم وأكثــر ابتــكارًا وعمقــًا، يقــدِّ

ــارات". ــن اإلم ــالم م ــابقة أف ــة يف "مس ــة البدائي ــن التجرب ــنوات م س

 مــن هنــا بــدأت املرحلــة الثانيــة مع ضــم الســينام العراقيــة واليمنيــة، وكان اهلدف 
بــأن ال تبقــى احلركــة الســينامئية ضمــن املنافســة املحليــة واخلليجيــة فقــط، وهــذا 
ــة هــذا احلضــور كــون  ــة واليمني ــح الســينام العراقي مــا دفــع مســعود أمــراهلل بمن
أن الســينام العراقيــة متقدمــة، وهــذا العنــاد الــذي قفــز يف وجــه اجلميــع ووجــه 
ــاء يف  ــن البق ــدالً م ــع ب ــد للجمي ــدي جدي ــة حت ــون بمثاب ــاء ليك ــاج، ج باالحتج
ــة،  ــل متقدم ــم إىل مراح ــل بالفيل ــة تص ــة حقيقي ــق منافس ــرة، وخلل ــس الدائ نف

وهــو مــا حــدث بالفعــل.

شــّكل "مهرجــان اخلليــج الســينامئي" احلركــة األهــم يف تاريــخ املنطقــة  من حيث 
الشــكل واملفهــوم، وأصبــح للســينامئي اخلليجــي ســجادة محــراء، وحضــور 
إعالمــي مميــز، ومســاحة عــرض مهمــة جــدًا، وحمرتفــًا صناعيــًا لتطوير املشــاريع، 

وضــخ الســينام يف املنطقــة اخلليجيــة.
ــي،  ــور حقيق ــر، ومجه ــع تذاك ــة، وبي ــة حمرتف ــينامئي يف صال ــرض الس ــح الع أصب

ــة. ــة يف املنطق ــراء الصناع ــع خ ــة م ــدوات مرجم ــل، ون وتفاع
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ــا  ــدويل،  بحضــور املخرجــن م ــم القصــر ال ــم اســتحداث مســابقة للفيل كــام ت
وضــع الفيلــم اخلليجــي يف منطقــة متســاوية، مــن خــالل التواصــل والعــرض يف 
مــكاٍن واحــد. ثــم جــاء التطــور الفعــي يف املهرجــان عندمــا اســتحداث "ســوق 
ــورش  ــم ال ــر الســيناريوهات، وتقدي ــذي ســاهم يف تطوي ــج الســينامئي" ال اخللي

العمليــة، مــع أســامء دوليــة، وكان أبرزهــم الراحــل عبــاس كيارســتامي.

باختصــار، قــّدم "مهرجــان اخلليــج الســينامئي" أســامء يف اخلليــج هــم اليــوم 
للفيلــم  املنطقــة مســابقة  تاريــخ  مــرة يف  املنطقــة، واســتحدث ألول  صنــاع 
اخلليجــي الطويــل بشــقيه الروائــي والوثائــق، وهــي املرحلــة األهــم التــي دفعــت 

ــتمر. ــم ومس ــكل دائ ــة بش ــينامئية طويل ــالم س ــم أف لتقدي
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أفام حترسها الغياب
حارسات اجلبل

مــن أجــل إنتــاج فيلــم تســجيي طويــل بعنــوان "شــقيقات العزلــة"، وعــر رحلــة 
نقيــة الكتشــاف الــذات املنعزلــة، ذهــب مســعود أمــراهلل بكامرتــه لرصــد حيــاة 
ــع، وأدرك  ــارص اجلمي ــة حت ــت اللحظ ــة، بق ــن اجلبلي ــقيقات يف عزلته ــالث ش ث
مســعود بأنــه يعيــش حلظــات فاصلــة يف هــذا الفيلــم الــذي ال يعــرف كيــف ينجو 
منــه، وبعــد أيــام مــن التصويــر خــرج بفيلــم تســجيي قصــر أســامه "حارســات 
ــجيي  ــم التس ــى الفيل ــع ع ــكل واس ــًا، وبش ــل الحق ــم العم ــى أن يت ــل"، ع اجلب
ــة  ــة بلغــه برصي ــم الشــقيقات الثالث ــذي يتخــذ نفــس املســار يف تقدي ــل ال الطوي

ضمــن العزلــة التــي تنكشــف عــر مســارات مدهشــة داخــل العمــل.
تــم عــرض الفيلــم القصــر بشــكل حمــدود، يف "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات"، 
ــاء اإلمــارات، فــرع إمــارة رأس  ــاب وأدب ــة يف احتــاد كّت وضمــن عــروض دوري
ــم  ــرشوع الفيل ــف م ــا توّق ــن بعده ــارقة، لك ــون الش ــه تلفزي ــًا بث ــة، وأيض اخليم
ــب  ــام ذه ــعود كل ــق مس ــذي يالح ــه ال ــاب نفس ــم يف الغي ــى الفيل ــل، وبق الطوي
لتقديــم فيلــم جديــد، ليــرتك مســعود أمــر اهلل صوتــه يف الفــراغ، ال شــيئ يمكــن 
ــدًا،  ــدى أب ــود للص ــام ال وج ــي بين ــوت احلقيق ــذا الص ــوى ه ــا س ــه هن أن نجمع
هكــذا يمكــن أن تكــون لــك ذاكــرة ووجــود معــه، خلــف قلبــك، وخلــف 
ــف  ــًا بأل ــك حماط ــتجد نفس ــع س ــي مل تنقط ــات الت ــف كل اللحظ ــوء، وخل الض
ســاعة جمانيــة معــه دون أن يمــل مــن النصائــح الســينامئية، أو حتــى تلــك 
احلكايــات، واملفاهيــم التــي ســرتبطك بــكل مــا يمكــن أن تواجهــه يف الصناعــة.
بــدأت هــذا املشــهد يف النهــار كــي ال أتــوه بــن أشــجار الليــل، واخــرتت اجلبــل 
ــعر  ــراهلل بالش ــعود أم ــدأ مس ــذ ب ــينام من ــى أرض الس ــة ع ــياء الواقف ــث األش حي

ــة. ــاحات البرصي ــى يف املس ــة إىل أن بق والكتاب
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غبار احِلنّة

هــذا عنــوان فيلمــه القصــر الــذي ينتظــر التصويــر منــذ فرغنــا مــن جلســتنا عــى 
دكــة الباحــة اخلارجيــة مــن املعهــد املرحــي بالشــارقة وبقينــا حتــى أذان الفجــر 
قبــل أكثــر مــن 15ســنة. هــو يعــرف كيــف يتحــدث عــن أفالمــه، يعــرف كيــف 
يصيبــك باليقــن بــأن الســينام هــو الذهــاب إىل البســاطة بفعــل قصــي بــرصي 
ســاحر يقتنــص املــكان واحلقيقــة، وال يتبــع الزمــن، وال يلــون لــك إطــار الفيلــم 
بالرســائل واملفاهيــم، بــل جيعلــه متاحــًا لالنصــات مــع الشــخصية وحركــة 
الكامــرا، وأحيانــًا حتــى مــع تلــك األشــياء التــي ال تتصورهــا يف املخيلــة األوىل، 

ألنــه املعلــم الــذي يعــرف كيــف يقفــز بــك إىل املخيلــة النقيــة.
 

مــا حيــدث مــع مســعود أمــراهلل بــأن أفالمــه التــي خرجــت أو تلــك التــي بقــت 
ــا  ــذا م ــن، وه ــن واليق ــن الزم ــد م ــى أبع ــدًا، تبق ــيخ أب ــبهه وال تش ــه تش بداخل
ــن  ــم م ــن الفيل ــوار ع ــاب احل ــح ب ــنعيد فت ــن س ــه أوالً، ح ــا وبنفس ــيفعله بن س
جديــد ويف مســاحة أخــرى ومنطقــة أخــرى يف جلســة تصــل إىل مــا بعــد املمكــن، 

ــه. ــن يتوقــف احلديــث عن يومــًا ستشــاهدون هــذا الفيلــم ول
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HOLD ME فيلم

يف جتربــة ســينامئية روائيــة طويلــة للمخرجــة اليونانيــة الراحلــة لوكّيــا ريكاكــي،  
ســاهم مســعود أمــراهلل يف كتابــة ســيناريو الفيلــم مــع املخرجــة يف جتربــة امتــدت 
لثــالث ســنوات، وخــرج الفيلــم الناطــق باليونانيــة واإلنجليزيــة  ســنة 2006م، 
ــدأ املــرشوع مــع مســعود أمــراهلل حــن كان عضــوًا  ــان. ب وتــم تصويــره يف اليون
يف جلنــة التحكيــم يف املهرجــان الــذي تقيمــه الراحلــة لوكيــا ريكاكــي يف جزيــرة 
"رودس" اليونانيــة، وعــر تواصــل مــا بــن املخرجــة ومســعود لتقديــم مفــردات 
تتبايــن معانيهــا مــن منطقــة إىل أخــرى، أو مــن ثقافــة جغرافيــة معينــة إىل ثقافــة 
ــأة باملفاهيــم لتفعيــل الفعــل البــرصي لصناعــة  ــة معب أخــرى، وكانــت مثــل لعب

فيديــو لدقائــق حــول املعنــى.

ــر الفكــرة عــر رســائل الـــSMS  بينهــام وتشــكلت معهــا احلــوارات،  تــم تطوي
ــم اجــراء  ــار ذاهــب إىل كلمــة حمــددة، وهــي: "الفقــد"، وعندهــا ت وكان االختي
حــوارات برصيــة مــع أشــخاص خمتلفــن حــول ما متثلــه هــذه الكلمــة يف حياهتم، 
ومــن هــذه املــواد  قــّررا حتويلهــا إىل فيلــم روائــي تــدور حــول قصــة مذيعــة ليليــة 
ُتعــاين مــن الفقــد، وتطلــب مــن مســتمعيها أن يقصــوا جتارهبــم مــع الفقــد. تــم 
عــرض الفيلــم يف العديــد مــن املهرجانــات حــول العــامل، كــام وصــدر الســيناريو 
يف كتــاب خــاص يشــمل احلــوارات التــي متــت بــن االثنــن، إضافــة إىل مشــاركة 

مســعود يف كتابــة أربــع أغــاٍن للفيلــم، وصــدرت يف اســطوانة مدجمــة.
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فيلم عشبة

بعــد فيلــم "الرمــرام" ســنة 1994م، طلــب مســعود مــن الكاتبــة اإلماراتيــة  
ــوان "عشــبة" لتحويلهــا  ــاس قصــة هلــا بعن اإلســتثنائية ســلمى مطــر ســيف اقتب
إىل فيلــم روائــي طويــل. وبالتعــاون مــع الشــاعر إبراهيــم املــال بــدأت جلســات 
العمــل، ومنهــا تــم كتابــة أكثــر مــن ســبعن صفحــة أوليــة، وبقــى الســيناريو يف 
الغيــاب والفقــد لســنوات دون معاجلــة أو حتديــث، وظــل الفيلــم مــن األحــالم 

العالقــة أيضــًا والتــي مل تــر النــور. 

فيلم الدريشة

ــاوي  ــب املرحــي الراحــل ســامل احلت ــم التعــاون مــع الكات يف ســنة 2000م، ت
إلخــراج فيلــم روائــي طويــل بعنــوان "الدريشــة"، وقبيــل دخــول مرحلــة 
اإلنتــاج بفــرتة وجيــزة، تــم تأجيــل تصويــر املــرشوع، وأضيــف املــرشوع هــذا إىل 

ــاب. ــي حيرســها الغي ــر مــن املشــاريع الت قائمــة الكث
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شهادات سينامئية

مسعود نافذتى عى السينام يف دول اخلليج العربية
الناقدة األمركية ديبورا يونغ
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مسعود أمراهلل؛ حكاية حكيم سينامئي
كتب: فريد رمضان

روائي وسيناريست من مملكة البحرين

البطء والثقة
ــة مســعود أمــراهلل آل  ــا األب الروحــي للســينام اخلليجي ــة يســوقها لن ثمــة حكاي
عــي، الــذي امتــدت اســهاماته البينــة يف تنشــيط الســينام اإلماراتيــة والعربيــة عــر 
مفــرديت "البــطء والثقــة"!، وجيــب أن أدلــل معنــى البــطء هنــا بامُلتمّهــل، وهــي 

صفــة احلكــامء.

تتجّســد هــذه القصــة عــر ســرة تربيــة الســينام يف أراٍض بــور حتتــاج إىل كثــر مــن 
ــارات" يف  ــن اإلم ــالم م ــابقة أف ــرشوع "مس ــد م ــرة. تول ــرصُّ واملثاب ــأّس والتب الَت
العــام 2002م فاحتــًا أنمــوذج لــه خصوصيتــه ألنــه يواجــه الكثــر مــن املعوقــات 
االجتامعيــة والثقافيــة عــى املســتوى الفــردي للمقبلــن عــى هــذا الفــن، وعــى 
املســتوى العــام حــول أمهيــة الصــورة والرشيــط الســينامئي وعالقتــه هبويتــه 
ــايف" يف  ــع الثق ــه "املجم ــى ل ــرشوع أضح ــذا امل ــة. ه ــة والثقافي ــه الفني ومتطلبات

أبوظبــي، احلاضــن الوطنــي هلــذا احلــراك. تــم ذلــك النشــاط ببــطء وثقــة.

أدرك مســعود وهــو القــادم مــن باحــة القصيــدة الشــعرية النثريــة أن تأثيــث 
ــك  ــك، تعكس ــون صورت ــا أن تك ــا تريده ــة عندم ــورة -خاص ــامل بالص ــذا الع ه
ــث،  ــأن والرتي ــل والت ــث التأم ــطء حي ــران؛ الب ــب أم ــك- يتطل ــكك أوهام وتف
ــة والَســنَد. وبــات مســعود أمــراهلل الرديــف لــكل  والثقــة حيــث احلكمــة واحلُجَّ

ــامية. ــادئ الس ــذه املب ه
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مل يكــن مســعود يبالــغ يف طموحاتــه التــي أخذهــا أو أخذتــه خطــوة خطــوة نحــو 
ــالم  ــم أف ــة، ودع ــينامئية خليجي ــات س ــكيل جمموع ــارايت، وتش ــم إم ــة فيل صناع
ــينام،  ــقن للس ــن عاش ــع آخري ــينامئي م ــان س ــرشوع مهرج ــورة م ــع بل ــة م عربي
كان متيقنــًا أن مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات هــي "غوايــة لتحريــض وفعــل")1( 
و"جتــارب ُتعــرض لُِتنبَّــه، لُتلِفــت أنظــارا")2( هــذه الغوايــة اغــرت جيــاًل كامــاًل 
ليــس يف اإلمــارات فحســب؛ بــل امتــد إىل اليمــن وعــامن والســعودية والبحريــن 
والكويــت والعــراق ولبنــان ومــرص واملغــرب العــريب. حــراك جــاد، شــّكل نــواة 
للصناعــة الســينامئية يف مرحلــة جديــدة مل تعهدهــا املهرجانــات العربيــة قبــل 
"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل"، و"مهرجــان اخلليــج الســينامئي"، مــع بــروز 
خمرجــن وكّتــاب ســيناريو وخمرجــن ومصوريــن ومؤلفــي موســيقى تصويريــة 
ومونتــاج ومنتجــن وفــن التحريــك وإدارة إنتــاج وغرهــا، ســاعدت عــى إنتــاج 
أفــالم ســينامئية قصــرة منافســة وقــادرة عــى التحليــق يف عــامل الســينام العامليــة، 
ــات  ــرق املهرجان ــت إىل أع ــة وصل ــة طويل ــينامئية روائي ــات س ــت إنتاج ــام بان ك

العامليــة. 

ــب  ــن صل ــت م ــا ليس ــام بكوهن ــا الع ــة يف مفهومه ــة للثقاف ــرة احلبيس ــم النظ رغ
ــاء  ــد ج ــك، فق ــا ذل ــمية أرادت هل ــات الرس ــة، وألن املؤسس ــات العربي املجتمع
"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل"، و"مهرجــان اخلليــج الســينامئي" منصتــن 
ــينامئية  ــورة الس ــم والص ــو الفيل ــق نح ــح الطري ــات، وفت ــاوز العقب ــن لتج بارزت

ــل. ــادم أمج ــار الق ــت باعتب ــي حتقق ــة الت ــا التارخيي ــى مراحله ــة يف أزه العربي
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ــتكون  ــًا س ــة تقني ــة واملضطرب ــارب املشوش ــك التج ــراهلل أن تل ــعود أم ــن مس آم
قــادرة عــى جتــاوز نفســها. وال أنســى تلــك املكاملــة التــي اقــرتح عــّي فيهــا 
ــة  ــع نخب ــواحل" م ــرج الس ــل "ع ــي طوي ــم روائ ــيناريو فيل ــرشوع س ــم م تقدي
ــج الســينامئي" يف العــام 2009م  مــن الســينامئين اخلليجــن يف "مهرجــان اخللي
للدخــول يف ورشــة "تورينــو فيلــم الب" )Film Torino Lab( اإليطاليــة 
بحامســة شــكلت منعطفــًا هامــًا عــى املســتوى الشــخي، بــل حيــق يل أن أعــرتف 
أهنــا أثــرت جتربتــي يف الكتابــة الرديــة والســينامئية، ومــن ثــم إعــادة التجربــة يف 
ــدويل" يف العــام 2010م، مــع املخــرج الفلســطيني  "مهرجــان ديب الســينامئي ال
ريــاض دايــس، ومنتــج بريطــاين خلــوض غــامر مرشوعنــا اجلديــد "موجــة حــر" 
عــى مســتوى احــرتايف عــايل اجلــودة عــر وضعنــا مــع جتــارب أوروبيــة وعربيــة 
يف حتــٍد لبلــوغ فهــم هــذه الصناعــة ليــس مــن جانــب تطويــر الســيناريو فقــط، بــل 
ــة  ــق صناع ــاج يف نس ــة،  وإنت ــة إخراجي ــن رؤي ــة م ــارص الفني ــك كل العن يف حتبي
الفيلــم، الصعوبــات والتحديــات، املتعــة والفــن. حتــى وصــل املــرشوع ضمــن 
 Sundance institute القصــرة ملعهــد ســان دانــس األمريكــي  القائمــة 
ــة. وهكــذا اســتمر التــدرج  ــار ثالثــة مشــاريع غــر ناطقــة باإلنجليزي الــذي خيت
ــام 2012م،  ــينامئي" يف الع ــج الس ــان اخللي ــاري يف دورة "مهرج ــم اختي ــى ت حت
ليضعنــي بمعيــة املخــرج املــرصي حممــد خــان، واملخــرج اللبنــاين ميشــيل 
كّمــون،  لنــرشف هــذه املــرة عــى تطويــر )15( ســيناريو فيلــم قصــر يف ســوق 

ــادرة هــي األوىل مــن نوعهــا. ــة القصــرة يف ب الســيناريو لألفــالم اخلليجي
هكــذا تيقنــت بأنــه كان يأخذنــا، وكنــا معــه نخطــو معــًا ببــطء، ولكــن بثقــة نحــو 

األحــالم الكبــرة.
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هــو صاحــب احلضــور األكــر يف وجــدان الســينامئين العــرب؛ بــطء البــوح وثقــة 
العاشــق. صاحــب الصــورة الشــاملة للســينامئي العــريب الــذي ال يشــبه إال نفســه 
ــًا، املــدرك  ــم عاملي ونطمــح يف أشــباهه. الســينامئي الواعــي ألزمــة صناعــة الفيل
أن ليــس كل مــا ُيكتــب يتحــول إىل رشيــط ســينامئي، فنقابــة الكّتــاب يف أمريــكا 
تســجل مــا يربــو عــى مخســة وثالثــن ألــف عنــوان مــن النصــوص املكتوبــة يف 
حــن أن مــا تنتجــه أمــركا ال يزيــد عــن 600 إىل 700 فيلــم ســنويًا!)3( وهــو 

رقــم أقــل ممــا تنتجــه اهلنــد.

علمنــا مســعود كل ذلــك عــر أفــق حتقــق مــن خــالل شــبكات التعــاون العامليــة 
يف توفــر املعلومــة وتداوهلــا، مــع أصغــر مســابقة كان مديرهــا؛ "أفــالم مــن 
ــا بينهــام  ــدويل"، وم ــي يف "مهرجــان ديب الســينامئي ال ــر الفن ــارات" إىل املدي اإلم
معرفــة  نــادر، وذات  احــرتايف  فريــق  بمعيــة  الســينامئي"  اخلليــج  "مهرجــان 
ختصصيــة يف حقــول ومصــادر هــذا الفــن الكبــر. مــع مســعود رسنــا ببــطء 
ــاذخ  ــاًم ب ــينامئيًا وحكي ــًا وس ــا صديق ــه بينن ــر ب ــا أن نفتخ ــق لن ــة، وح ــن بثق ولك

ــرم. الك

1،2: من كلمة مسعود أمراهلل آل عي يف كراسة مسابقة أفالم من اإلمارات 2002م

مرص   - للثقافة  األعى  املجلس   - مكي  روبرت   - للسينام  الكتابة  مبادئ  األسلوب،  البنية،  املادة،  القصة؛   :3

2006م. وألي تفاصيل إضافية حلركة اإلنتاج عامليًا يمكن الرجوع إىل كتاب "حتت الضوء"  الذي يصدر عن 

مهرجان ديب السينامئي يف كل دورة. 
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مسعود أمراهلل..."اخليميائي" الذي صنع الفارق، ومل يغادره الشغف
بقلم : إبراهيم املال

إعالمي وشاعر إمارايت

غريــب وحمــّر هــذا الصمــت الكثيــف، املحيــط بــك، واملعّطــل حلواّســك، وأنــت 
تقــف أمــام شــخص تعرفــه منــذ أكثــر مــن ثالثــن عامــًا، وتشــعر يف ذات الوقــت 
أنــك عاجــز عــن االســتئناس بكلــامت تفيــه حقــه، أو بمفــردات قاطعــة، ومجلــة 
مانعــة، تقــول مــن هــو، ومــاذا تعنــي تلــك الرفقــة الروحيــة التــي مجعتكــام معــًا، 
ــرة ودروب  ــارات الذاك ــن، يف مس ــي فات ــق محيم ــوح آرس، وبدف ــدت بجم وامت
ــان التوصيفــي،  ــه التعبــري، وهــذا البهت الزمــن، غريــب وحمــّر أيضــًا هــذا التي

وأنــت وســط الوضــوح كلــه، والســطوع كلــه.

ــرؤى، والتصــورات،  ــكار، ال ــل مــن األف ــج اهلائ مســعود أمــراهلل هــو هــذا املزي
واألحــالم التــي ال يمكــن رســم خارطــة حمــددة هلــا مــن اخلــارج، ولكنــك 
ومــن دون أن تشــعر تذهــب معهــا بعيــدًا نحــو املغامــرة القصــوى، والغمــوض 
ــة  ــن حمب ــف ع ــاد يكش ــا، انقي ــحرها وجاذبيته ــا وس ــاد لغوايته ــحيق، وتنق الس
عميقــة خيتزهنــا مســعود يف دواخلــه، ويمنحهــا لآلخريــن بســخاء مكتمــل، 

ــف. ــرم مضاع وك
حمبــة تضعــك أمــام مســؤولية كبــرة كــي تكــون وفّيــًا هلــا، ومؤهــاًل لــرد مجيلهــا، 
بينــام أنــت حائــر وعاجــز وأقــل بكثــر مــن أن متنحهــا مــا تســتحقه، ومــا يمكــن 
أن يمــأل هــذا الفــراغ الناقــص دائــاًم عندمــا تقــارن بينــك، وبــن مــا بذلــه مســعود 
ــرون، ومل  ــا الكث ــرف حجمه ــارات، ال يع ــن خس ــاه م ــا عان ــات وم ــن تضحي م

يتلّمــس جراحهــا ســوى املقربــون جــدًا إليــه.



| 37

أروقــة وردهــات وصــاالت  أمــراهلل وهــو جيــوب  يــرى مســعود  كان  مــن 
"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل" منــذ انطالقتــه قبــل أربعــة عــرشة عامــًا، وحتى 
ــة  ــة املتدفق ــة التجديدي ــذه الطاق ــعر ه ــن اآلن، يستش ــام م ــل ع ــه قب ــر دورات آخ
فيــه، ليــس ألنــه شــخص يديــر املهرجــان مــن نواحيــه الفنيــة فقــط، ويراقــب كل 
تفاصيلــه التنظيميــة وتطلعاتــه اللوجســتية، بــل ألن حــدود الشــغف يف دواخلــه 
تبــدو وكأهنــا ال هنائيــة، شــغف خرتــه معــه واكتشــفته مبكــرًا بعــد خترجــه مــن 
ــًا مــن داخــل  ــاك متام ــات، فهن ــة الثامنيني ــة العــن هناي جامعــة اإلمــارات يف مدين
غــرف الدراســة بكليــة اإلعــالم، كان مســعود شــخصًا خمتلفــًا، ومتوهجــًا، 
ــة مــن طبيعــة  ــه واملنبعث ــاز، وكانــت الكاريزمــا املتشــكلة مــن ذات ــًا بامتي ورؤيوي
رؤيتــه لألشــياء وللعــامل، هــي الكاريزمــا املســتندة عــى ارتبــاط عميــق بالدهشــة، 
أو مــا يمكــن أن نســميه بالبانورامــا احلاملــة يف عالقــة األنــا بالوجــود، وهــي 
ــا  ــن هن ــعر"، وم ــع "الش ــّدس م ــاط مق ــك إىل رب ــد ذل ــت بع ــي حتول ــة الت العالق
أيضــًا كان تعاملــه مــع القصيــدة والكتابــة مؤسســًا عــى " القيمــة البرصيــة" 
كأصــل وقــوام ومنشــأ القــوة التــي متتلكهــا "الكلــامت"، كتــب مســعود مقاالتــه 
ــة يف  ــة الثقافي ــت احلال ــا كان ــان عندم ــدة البي ــفية يف جري ــده ورؤاه الفلس وقصائ
اإلمــارات زاهيــة وجاحمــة ومتوّقــدة، وبالتحديــد منــذ أواســط الثامنينــات وحتــى 
أواســط التســعينيات، كان عقــدًا مــن الزمــن احتشــدت فيــه اجلــرأة، وتداخــل فيه 
التجريــب مــع البحــث اجلــدي عــن الشــكل املغايــر والنمــط املشــاكس والفهــم 
املتجــاوز للنصــوص األدبيــة والفضــاءات التعبريــة، شــعرًا، وقصــة، وروايــة، 

ــًا تشــكيليًا، ونقــدًا. وفن

يف هــذا املنــاخ املحتــدم كان حضــور مســعود أمــراهلل واضحــًا ومؤثــرًا بعــد تبنيــه 
ملــرشوع "الكتابــة خــارج الســياق"، أو الكتابــة التــي ال تتوســل اعرتافــًا خارجيــًا، 
بقــدر رغبتهــا يف إطــالق صــوت الصهيــل الشــعري املتحقــق يف ذاتــه، يف اهلامــش 

واملهمــل واملغّيــب، فظهــرت عــى يديــه يف بدايــة التســعينيات
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نــرشة "تراتيــل النــوارس" بمشــاركة اهلنــوف حممــد وكاتــب هــذه الســطور، ثــم 
كتيــب شــعري بعنــوان " النــوارس 2 "، وأتبعهــا بعــد ذلــك بنــرشة بــدت أكثــر 
انحيــازًا للجــرأة التعبريــة وخلخلــة النســق الســائد واســتقطبت أصواتــًا متعــددة 
ــر  مــن الداخــل واخلــارج، خمرمــة وشــابة، وهــي نــرشة "رؤى" وضمــت أكث
مــن )12( عــددًا، ثــم اجتــه مســعود بعدهــا لتأكيــد الفاعليــة البرصيــة يف املــكان 
مــن خــالل الســينام، وحتديــدًا يف املجمــع الثقــايف بأبوظبــي مــع إدارتــه لـ "مســابقة 

أفــالم مــن اإلمــارات".
ــة  ــًا وحال ــت واقع ــد" أصبح ــد الفري ــك "العق ــة يف ذل ــورة الثقافي ــم أن الف ورغ
مرصــودة، وأحدثــت صدمــة للبعــض، ورغــم أهنــا خلقــت مواجهــات ناعمــة 
وأخــرى رشســة مــع الكتــاب التقليديــن املناوئــن للتجــارب األدبيــة اجلديــدة 
واملفاجئــة بنرهتــا وأســلوهبا، إال أن الســينام كانــت نمطــًا تعبــرًا منزويــًا ومهمــاًل 
ــي امللتهــب واملتأجــج رغــم كل حمــاوالت  نوعــًا مــا وســط هــذا احلــراك احلداث

ــه. "املؤدجلــن" لطمســه وإطفائ
وكان انتــامء مســعود أمــراهلل  للقصيــدة البرصيــة، أو "الشــعر عــر احلركــة"، 
ــة  ــات، وبــث احليوي هــو الدافــع األســاس لرمــي الصخــرة األوىل يف مــاء البداي
ــن يف  ــط، ولك ــارات فق ــس يف اإلم ــدة، لي ــينام الراك ــرة الس ــة يف بح والديناميكي
دول اخلليــج املجــاورة، معتمــدًا يف ذلــك عــى مشــاهدات فيلميــة متنوعــة ووافية 
وأصيلــة، وعــى ثقافــة ذاتيــة تراكمــت عــر الســنن، ومســتندًا كذلــك عى عشــقه 
اجلــارف للســينام، وارتباطــه بوشــائج روحيــة مــع الــرواد واملخرجن الســينامئين 
ــون  ــد تك ــواّف ق ــذه إىل ح ــق أخ ــيا، عش ــركا ورشق آس ــا وأم ــار يف أوروب الكب
مســتحيلة بالنســبة لغــر احلاملــن وغــر الطاحمــن وغــر الســاعن للتغيــر، ولكــن 
ــوان  ــاعي وبعنف ــي" الس ــبه "باخليميائ ــر كان أش ــت املبك ــك الوق ــعود يف ذل مس
كبــر لصنــع الفــارق يف املشــهد الثقــايف، وكان مؤمنــًا بمرشوعــه الســينامئي حتــى 
النخــاع، مــرشوع كان دونــه الكثــر مــن التضحيــات التــي بذهلــا، واخلســارات 
التــي أهنكتــه واســتنفذته، وظــل رغــم ذلــك عارمــًا ومتصديــًا جلســارهتا وعنفهــا.
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ــر  ــعود أم ــه مس ــذي أخرج ــرام" ال ــر "الرم ــي القص ــم الروائ ــور الفيل وكان ظه
اهلل يف العــام 1994 هــو بمثابــة اللحظــة الفارقــة يف مســرة الســينام يف اإلمــارات 
واخلليــج عمومــًا، وذلــك بعــد فــرتة طويلــة مــن الضمــور الســينامئي الــذي 
ســامهت اإلشــكاالت األيديولوجيــة يف تعميقــه كفجــوة ثقافيــة يصعــب ردمهــا، 
وقــف مســعود وحيــدًا وســط هــذا الــركام الســينامئي بعــد التجــارب اخلليجيــة 
الطليعيــة يف الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن املــايض، وكان فيلــم "الرمــرام" 
ــم  ــة، واقتح ــة املتأزم ــك املرحل ــق تل ــف مغالي ــذي كش ــي ال ــاح الذهب ــو املفت ه
ــي انحــاز  ــة، هــذه الســينام الت ــام الســينام يف املنطق ــة أم ــة والعالي ــواب الصلب األب
ــع  ــر املجم ــذي كان يدي ــان ال ــاعر والفن ــويدي الش ــد الس ــد أمح ــوة حمم ــا وبق هل
الثقــايف بأبوظبــي حينهــا، فاســتقطب مســعود أمــراهلل كــي يعيــد للســينام نبضهــا 
وعافيتهــا وتأثرهــا، وهــو مــا حــدث بالفعــل بعــد حتديــات وصعوبــات كثــرة، 
ــاة، وتشــكل جانــب ملحــوظ مــن الوعــي  ــرّشًا ومفعــاًم باحلي فــكان خماضهــا مب
ــعود وراء  ــارات"، وكان مس ــن اإلم ــالم م ــابقة أف ــالق "مس ــد إط ــينامئي بع الس
والدة مهرجانــات ضخمــة يف املــكان، توالــت وانتــرشت وحــازت عــى اهتــامم 
داخــي وخارجــي وحضــور دويل مهم وهــي: "مهرجــان ديب الســينامئي الدويل"، 

ثــم "مهرجــان أبوظبــي الســينامئي"، ثــم "مهرجــان اخلليــج الســينامئي".

ــايف،  ــهد الثق ــورات يف املش ــرات والتط ــة التغ ــذ بداي ــراهلل ومن ــعود أم ــل مس  مح
ــل ويف  ــاء والرم ــات امل ــكان يف مدي ــة امل ــة هبوي ــينام الناطق ــؤولية الس ــبء ومس ع
ــوان البحــر وأصــداء اجلبــل، ســواء مــن خــالل الفيلــم القصــر أو الوثائقــي  أل
ــابة  ــب الش ــرص للمواه ــة وانت ــينامت املجهول ــاز للس ــل، فانح ــي الطوي أو الروائ
ــة منقطعــة النظــر،  ــالص حقيقــي وبرعاي ــاًل وســاندها بإخ ووقــف معهــا طوي
تنضــح  إماراتيــة وخليجيــة وعربيــة  الدائــم هــو خلــق ســينام  وكان حلمــه 
بخيــاالت وقصــص وحــاالت تســتنطق قضاياهــا وأحالمها، أزماهتــا وتطلعاهتا، 

ــا، ــة بقدراهت ــن أدوات واثق ــك م ــتفيدة يف ذل ــا، مس ــاراهتا وجتلياهت انكس
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واألخــرى  الراهنــة  اللحظــة  نطــاق  يف  ومتشــكلة  بخصوصيتهــا،  ومســتقلة 
لتصديراخلطــاب  متشــابكة وحمّفــزة  املــايض، وســط عالئــق  مــن  املســتعادة 
اإلنســاين الرحــب الــذي يصــل بــن األضــداد وتــذوب فيــه التناقضــات، ســينام 
تتمتــع بقــوة الفكــرة وبالبنيــة البرصيــة املتامســكة، وغــر متنازلــة يف الوقــت ذاتــه 

ــا. ــورة وخارجه ــل الص ــحره، داخ ــه وس ــعر وجزالت ــيابية الش ــن انس ع
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أباإلمكان تلخيص مسار شاعر يف كلامت قليلة؟
عرفان رشيد

ناقد سينامئي وكاتب عراقي مقيم يف إيطاليا

ــدء  ــة الب ــدار صعوب ــه، مق ــب عن ــك أن تكت ــب من ــن ُيطل ــف، ح ــأًة تكتش وفج
بتلــك الكتابــة، فمــن أيــن تبــدأ، ومــا الــذي عليــك أن ختتــاره لُتبــارش باخلطــوة 
األوىل، بعــد أن اعتقــدت، لوقــٍت طويــل، بــأّن الكتابــة عنــه هــي األســهل عليــك 

طاملــا أّنــك تعرفــه كــام تعــرف نفســك!

لكن هل الكتابة عن الذات أمٌر سهل؟
كال بالتأكيد.

ــق وأْخ  ــٍل، صدي ــة عــن زمي ــّرر الكتاب ــا ُتق ــة العــر عندم ــد يف غاي وهــي بالتأكي
ــد  ــى عق ــو ع ــا يرب ــي مل ــبه يوم ــكٍل ش ــه بش ــي، زاملَت ــراهلل آل ع ــعود أم ــل مس مث
ونصــف وعملــت معــه، ِمرفقــًا جنبــًا جنــب مرفــق لصياغــة قصيــدة رائعــة 

اســمها "مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل".

وال يكمــن عــر الكتابــة عــن مســعود، لغمــوٍض أو ضبابّيــة يف شــخصيته، بــل 
يف كونــه ُكاًل ال يقبــل الفصــل عــن عشــقه األســايس، الســينام، وال عــن

الكيفيــة التــي تعامــل هبــا مــع هــذا العشــق الــذي مل يقتــرص عــى تأطــر حياتــه، 
بــل أيضــًا، عــى حتديــد مســارات آرصتــه مــع االعتيادّيــات اليوميــة ومع ســاعات 
ــرت،  ــن وانح ــاحات الوس ــاًم مس ــا دائ ــت فيه ــي ضاق ــوم الـــ )24(، والت الي
ليســتطيل الليــل مالمســًا مقتبــل الُصبــح والنهــار، حتــى بــدا وكأّنــه أراد ليومــه 
أن يكــون كظــالم صالــة العــرض، ومــا األشــياء التــي متــر أمــام ناظريــه فيــه، إالّ 
ــه األســايس، أو باألحــرى  ــزال، بطل مشــاهد مــن فيلــم طويــل كان هــو، ومــا ي

حمّركــه وخمرجــه.
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ــر  ــعرية، وع ــة الش ــر الكلم ــينام ع ــي إىل الس ــراهلل أل ع ــعود أم ــل مس ــد وص لق
ــع  ــه م ــت آرصت ــارىء، إْذ كان ــعرية إىل الق ــة الش ــك الكلم ــال تل ــغف إليص الش
قــارىء الشــعر، يف البــدء، ومــع ُمشــاِهِد الفيلــم فيــام بعــد، ُكاًل تكامــاًل ال غنــى 
ــق قانــون املــرح عــى الشــعر والســينام، فــال  ــه ُيطّب ــات، بذلــك، وكأّن ــه، وب عن
وجــود وال اكتــامل للمــرح عندمــا ال يكــون هنــاك مجهــوٌر يشــاهد املمثــل وهــو 
يــؤدي كلــامت النــص عــى اخلشــبة، وهكــذا كان الوضــع بالنســبة ملســعود، 
وبعــض ممـّـن زاملــوه يف جتربــة الشــعر األوىل، حيــث ابتــدأ بإنجــاز نــرشة شــعرية، 
ُكتبــت، يف البــدء، بخــط اليــد وُطبعــت بجهــاز الرونيــو، ووّزعــت باليــد وبالريد 
العــادي عــى مجهــرة ضّيقــة مــن األصدقــاء. مل يكــن اهلاجــس يف ذلــك ال النــرش، 
بحــد ذاتــه، وال الشــهرة، بقــدِر مــا كان حاجــًة للتواصــل مــع اآلخريــن، وهــو 
ــٍد إىل  ــوع الشــعري، مــن ي ــع املطب ــد مــن توزي ــوع جدي ــام بعــد إىل ن مــا تطــّور في
ــتلمون أراًء  ــرشة، يس ــك الن ــّررو تل ــالؤه حم ــعود، وزم ــار مس ــرى، وص ــٍد أخ أي
ــل  ــر، ليــس يف اإلمــارات لوحدهــا، ب ومالحظــات وإســهامات مــن شــباٍب ُكث
ــعر، وفضاؤهــم  ــب هــو الش ــاغلهم احلبي ــة، كان ش ــدان العربي ــدد مــن البل يف ع

احليــوي هــي القــراءة.

وألّن الشــعر كان، ومــا يــزال، نســغ احليــاة بالنســبة ملســعود أمــراهلل، وكان بمثابــة 
الــدم اجلــاري يف العــروق وتذبذبــات األعصــاب، فقــد كانــت مســافة االنتقــال 
مــن شــعر الكلمــة إىل شــعر الصــورة، قصــرة للغايــة، ومل يــرق القــادم اجلديــد 
مــن عشــقه القديــم، أي القصيــدة، ألقــه، بــل أضــاف إليهــا ألقــًا جديــدًا، وُمعطى 
ــخصية  ــن اآلرصة الش ــال م ــق" واالنتق ــل الفري ــو "عم ــه، وه ــى عن ــر، ال غن أخ
مــع القلــم، إىل اآلرصة اجلامعيــة للفريــق الــذي ُينجــز الفيلــم، وهــي ذات 
ــرات  ــي تظاه ــف يبن ــا كي ــم فيه ــة تعّل ــه مدرس ــبة ل ــارت بالنس ــي ص األرصة الت
مهرجانيــة ناجحــة، مثــل "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" يف البــدء، و"مهرجــان 

ــدة. ــام العدي ــينامئي" بدوراهت ــج الس ــان اخللي ــدويل"، و"مهرج ــينامئي ال ديب الس
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وكــام كانــت احلالــة مــع "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات"، فقــد صــار "مهرجــان 
ديب الســينامئي الــدويل" و "مهرجــان اخلليــج الســينامئي"  بمثابــة إيقاعــن ُمنّظَمن 
حلياتــه، وجعــل هــو منهــام مرتكزيــن أساســّين ملرحلــة هاّمــة مــن الســينام 

ــة. ــة والعربي ــة واخلليجّي اإلماراتّي

وإذا مــا مررنــا بمئــات األفــالم العربّيــة التــي ُأنجــزت يف الســنوات العــرش 
األخــرة، فإّننــا سنكتشــف مهرجــان ديب داخلهــا، وســنلمس، وأنــا أقــرب 
اآلخريــن يف معرفــة التفاصيــل، تأثــر فعــل مســعود أمــراهلل عــى تلــك األعــامل، 
ليــس فقــط يف توفــر الدعــم الــروري لتمويــل إنجازهــا، بــل يف الدفــاع عــن 
موهبــة الكثــر مــن املخرجــن العــرب الذيــن اقتنــع بقابلّياهتــم وبفاعلّيتهــم 
للمشــهد الســينامئي العــريب، وقــد حتّقــق هــذا عــر الدعــم اإلنتاجــي، ويف الكثــر 
مــن األحيــان، عــر اجلــرأة املطلقــة يف االختيــار، ويف قــراءة الفيلــم أو املــرشوع 
الســينامئي بعــن الشــاعر الــذي ال ينشــغل فكــره بالقاعــدة فحســب، وال ُيضّحــي 
بجــامل الصــورة بالــذود امُلعّمــى عــن قاعــدة نحويــة، فقــد كانــت مســاحة 
بــًة  »اجلــواز الشــعري« -واجلــواز الســينامئي البــرصي يف هــذه احلالــة- ُمرحِّ
باملبــدع احلقيقــي، وكنــت يف كّل مــّرة نتناقــش خالهلــا عــن فيلــم مــا، أو نتســاجل 
ــع  ــل م ــه يف التعام ــى حرّيت ــن ع ــن املعرتض ــي لّلغوّي ــول املتنب ــر ق ــه، أتذّك حول
اللغــة بــأّن: "الشــعراء يكتبــون الشــعر، وعــى اللغوّيــن إجيــاد القاعــدة ملــا كتبــه 
الشــعراء!..."، أي أن الشــعر يــأيت قبــل اللغــة، وليســت القاعــدة إالّ مفتاحــًا مــن 
ــر  ــة ع ــن دوام اللغ ــا ضم ــو م ــرًا، ه ــعر، أوالً وأخ ــراءة، وكان الش ــح الق مفاتي

ــرص. ــع الع ــجم م ــا لتنس ــهم يف تّطوره ــور وأس العص



| 45

ــه  ــم عــن مســعود أمــراهلل آل عــي وكأن ــت تتكّل ــذا؟ فأن ــُل أْن كل ه لكــن، أُيعق
ــًا؟ شــخٌص خــاٍل مــن الســلبيات؟ فهــل هــو كذلــك حق

ال، بالتأكيــد.. هــو ليــس خاليــًا مــن الســلبيات، ولديــه، ككّل بنــي البــرش 
رئيســّيتن: "ســلبيَتن"  منهــا  لكــم  أورد  وأخطــاء،  ســلبيات 

ــاك  ــن هن ــه، ومل يك ــرح علي ــؤال ُيط ــى كل س ــًا ع ــك جواب ــه كان يمتل ــام؛ أّن أوهل
اقــرتاح مــا يصلــه مــن أصدقــاء املهرجــان، إالّ وكان قــد فّكــر فيــه ســلفًا، وضّمنــُه 
ــع  ــبه م ــدم تناس ــال ع ــًا يف ح ــه جانب ــه، ووضع ــال صالحيت ــان يف ح إىل املهرج
ــة، فهــي أّن مســعود أمــراهلل آل  ــا أو إىل حــن؛ أمــا الســلبية الثاني املهرجــان، كّلي
ــأ إىل  ــم، وأرج ــاريع غره ــر مش ــارك يف تطوي ــن، وش ــالم اآلخري ــز اف ــي أنج ع

أجــٍل غــر مســّمى مشــاريعه
وأفالمه هو. لكن، وعى الرغم من جسامة هذه السلبية الثانية، فإّن

الســينامئي  ديب  "مهرجــان  ســنوات  خــالل  أمــراهلل  مســعود  انجــزه  مــا 
الدويل"و"مهرجــان اخلليــج الســينامئي" بدوراهتــام املتعــّددة، وقبلهــام يف "مســابقة 
أفــالم مــن اإلمــارات"، كان بمثابــة فيلــم مجيــل ُينجــز يف كل عــام بــآالف 
الشــخصيات واحلكايــات اجلميلــة التــي ســتظل عالقــة يف أذهــان وذاكــرة آالف 
الســينامئين، ويف مقّدمهــم العــرب واملرشقيــون. وســأظّل أنــا، شــخصيًا، أمحــل 
ــار  ــان ص ــى إنس ــراهلل، ع ــعود أم ــه، يف مس ــرت في ــي عث ــة بأنن ــي القناع يف داخ

ــق، وأخ. ــل، كصدي ــان، كزمي ــايت كإنس ــن حي ــّيًا م ــزءًا أساس ــكُل ج ُيش
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مسعود .. األب الروحي للسينام اخلليجية!
عبدالستار ناجي

إعالمي وناقد كويتي

مسعود أمراهلل أل عي.. هل يكفي أو نزيد؟!
ال بل نزيد.

ــى  ــدع اإلمارات ــذا املب ــه ه ــي، وّج ــى والعم ــواره الفن ــن مش ــرة م ــة مبك يف مرحل
ــي.  ــق والتالق ــن العش ــة م ــينام يف حال ــعر والس ــه إىل الش بوصلت

ــه الســينام مــن كل يشء. كــام هــى عادهتــا، حيــث تلــك  ــوم بعــد آخــر، رسقت وي
ــتقبل.  ــاة واملس ــق احلي ــانى وعب ــذى اإلنس ــبعة بالش ــة املش ــوة اجلاذب الق

ــار  ــرق، واخت ــرتق الط ــى مف ــة ع ــعود نفس ــع مس ــد الرائ ــة وج ــك اللحظ يف تل
ــة جليــل مــن الســينامئين الشــباب ليــس يف  أن يكــون منصــة، وجــرًا، وحاضن
دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وحدهــا، بــل وّســع تلــك الدائــرة إىل فضــاءات 

ــة، أوســع وأشــمل وأرحــب. ــة، وعربي خليجي

فهل يكفي، أو نزيد؟!
وجمددًا نزيد.
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حينــام صــاغ آليــات عمــل "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" حتــت مظلــة املجمــع 
ــى يف  ــدع اإلمارات ــم، واملب ــور الفيل ــون حض ــرص أن يك ــي، ح ــايف يف أبوظب الثق
ــة  ــة اخلليجي ــواز مــع املبــدع، والفيلــم اخلليجــي، وهــو مــا منــح التجرب خــط مت
ــر،  ــد آخ ــًا بع ــرة عام ــي املس ــناد، لتم ــم واالس ــخية بالدع ــينامئية س ــة س منص
وجتربــة بعــد ثانيــة، ولنثــر ينابيــع النــور واألمــل الســينامئي عــر جيــل مــن 

ــينامئي. ــهد الس ــوم املش ــل الي ــذي حيت ــي ال ــى واخلليج ــباب اإلمارات الش

ويعود السؤال، هل يكفي أو نزيد؟!
ونزيــد ونســهب، ألننــا أمــام قامــة ثقافيــة وفنيــة نــذرت نفســها ومشــوارها 

للســينام وأجياهلــا مــن الســينامئين اخلليجيــن. 

ــًا  ــدويل"، وأيض ــينامئي ال ــان ديب الس ــة لـــ "مهرج ــة اإلدارة الفني ــلم دف ــام تس حين
"مهرجــان اخلليــج الســينامئي" راح يشــتغل عــى ذلــك النهــج الــذى حيتفــي 
بأجيــال احلرفــة الســينامئية، والــذي يكتشــف ينابيــع النــور مــن شــباب الســينام يف 

ــرى وأعمــق.  ــة، ويف كل مــرة كان احلصــاد أكــر وأشــمل وأث دول املنطق
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ومل يكتــف بــكل ذلــك، بــل كان وراء تلــك الصناديــق الداعمــة لإلنتــاج، وأيضــًا 
املنصــات  إىل  واخلليجيــة  اإلماراتيــة،  بالســينام  االنطــالق  مفــرادات  تطويــر 
الســينامئية العربيــة والدوليــة، واليــوم حينــام تذكــر الســينام اخلليجيــة، ُيذكــر ذلــك 
األب الروحــي الــذى محــل الســينام، وجيــل مــن املبدعــن الشــباب بــن ضلوعــه 

إىل مهرجانــات العــامل.

حتاًم،  تنتظرون السؤال.. هل يكفي أم نزيد؟!

ــث  ــرتاتيجي، حي ــد اس ــى ُبع ــتغل ع ــدع يش ــام مب ــة أم ــدو ضيق ــردات تب كل املف
اســتطاع أن حيــّول "مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل"، ومــن قبلــه "مهرجــان 
اخلليــج الســينامئي"، وأيضــًا "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" إىل موعــد حقيقــي 

ــواء.  ــد س ــى ح ــي ع ــارايت، واخلليج ــينامئي اإلم ــداع الس ــع اإلب م

فــام أروع أن يكــون اإلنســان منــذورًا للســينام والفــرح والنــور، وهكــذا هــو 
مســعود احلبيــب.

وعى املحبة نلتقي 

هامــش: تقــول يل الناقــدة األمركيــة ديبــورا يونــغ - حمــّررة جملــة الفاريتــي:  
"مســعود نافذتــى عــى الســينام يف دول اخلليــج العربيــة ". 
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 مسعود أمراهلل
ُمعّبد طريق السينام الوعر

عي سعيد
كاتب سعودي

لــو ختيلنــا أن لفــن الســينام شــارعًا طويــاًل يمتــد مــن مســقط إىل الكويــت مــرورًا 
ــعود  ــارع مس ــر ش ــٌم غ ــارع اس ــذا الش ــون هل ــن يك ــام، فل ــة والدم ــديب واملنام ب
أمــراهلل. وال تــأيت تســمية هــذا الشــارع هبــذا االســم فقــط لتكريــم الرجــل، كــام 
درجــت عــادة تســمية الشــوارع بأســامء الشــخصيات للتكريــم واالحتفــاء. بــل 
ســيكون اســم الشــارع، كتذكــر بــدور مســعود أمــراهلل األســايس يف شــق طريــق 

جديــد يف عمــق الثقافــة اخلليجيــة هــو طريــق الســينام.

وكــام كان شــق وتعبيــد ورصــف الطرقــات احلجريــة بــن البلــد واملــدن مــن املهام 
الكــرى التــي يطلــع ويعمــل عليهــا القــادة الكبــار يف احلضــارات القديمــة، فــإن 
مهمــة فتــح طريــق للســينام يف منطقتنــا مل يكــن باألمــر الســهل أبــدًا، ليــس فقــط  
لغيــاب البنــى التحتيــة مــن صــاالت ومعاهــد، بــل أيضــًا النحســار الوعــي اجتــاه 
الســينام الفنيــة املحضــة، فالســينام بالنســبة ملعبِّــد هــذا الطريــق -مســعود أمــراهلل- 
ليســت مــادة للتســلية ومــلء الوقــت، وإن تضمنــت هاتــن الصفتــن، وإنــام هــي 
ــار  ــذا، إخت ــل كل يشء. هل ــايف قب ــرشوع ثق ــة م ــينام اخلليجي ــّراب الس ــبة لع بالنس
ــينامئي،  ــان س ــن مهرج ــو تدش ــة، وه ــورة وصعوب ــر وع ــق األكث ــعود الطري مس
حيضــن املواهــب الشــابة، يفتــح ورش تدريــب، ويقيــم مســابقات ســينامئية 
ــع  ــة م ــالم املتجادل ــل األف ــة دون أن هتم ــالم الفني ــاز لألف ــز، تنح ــح جوائ ويمن

الســياق االجتامعــي العــام، إذ هــي حققــت الــرشط الفنــي الســينامئي.
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بــدأ مــرشوع مســعود أمــراهلل بـــ "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات" التــي رسعــان 
مــا فتحــت البــاب أمــام صنــاع األفــالم يف اخلليــج العــريب، ثــم جــاء "مهرجــان 
ديب الســينامئي الــدويل"، و"مهرجــان اخلليــج الســينامئي" يف ديب. يف كل هــذه 
امللتقيــات الســينامئية، كان مســعود أمــراهلل بمثابــة حجــر الرحــى، وهــو يتحــرك 
ليؤســس مرشوعــًا ينقــل الســينام اخلليجيــة مــن االجتهــادات الفرديــة إىل املركزية 
املؤسســية. دون أن ننســى الدعــم الــذي قدمتــه هــذه املهرجانات ألفــالم خليجية 
عديــدة، صعــدت إىل املشــهد العــريب والعاملــي، ومــا كانــت لتعــر إىل الضفــاف 
األخــرى، لــوال ذلــك الطريــق الوعــر الــذي شــّقه مســعود أمــراهلل الــذي لطاملــا 
ضحــى بمرشوعــه الســينامئي الشــخي لصالــح املــرشوع الثقــايف األكــر، وهــو 

قيــام الســينام يف اخلليــج العــريب.

ــان  ــن مهرج ــة م ــدورة اخلامس ــراهلل يف ال ــعود أم ــم مس ــط تكري ــرًا، ال يرتب وأخ
أفــالم الســعودية بــدوره احلاســم يف شــق طريــق الســينام اخلليجيــة وإنــام ملســاندته 
ودعمــه وقربــه الباكــر مــن نشــاط الســينام يف اململكــة العربيــة الســعودية، وهــو 
الــذي تــرأس جلنــة حتكيــم الــدورة الثالثــة لـــ "مهرجــان أفــالم الســعودية" عــام 
ــروا  ــذ بيدهــم ليع ــة الســينامئين الســعودين، وأخ 2016م، واقــرتب مــن نخب
إىل "مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات"، و"مهرجــان ديب الســينامئي الــدويل" ثــم إىل 
مهرجانــات الســينام العامليــة. حــدث ذلــك يف الوقــت الــذي كان طريــق الســينام 

أكثــر وعــورة مــن اليــوم وكان مســعود أمــراهلل، بجــوار مــن يشــق الطريــق.
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زياد عبداهلل | كاتب، شاعر، ناقد سوري مقيم يف اإلمارات
مــا صنعــه مســعود أمــراهلل آل عــي ســينامئيًا وإبداعيــًا يف دولــة اإلمــارات أو 
ــن هييمــن عليهــم  ــن الذي ــك املغامري ــع أولئ ــًا أشــبه بصني ــج العــريب عموم اخللي
شــغٌف وّقــاد، وإيــامٌن يقينــي بــام يبــدو مســتحياًل يف البــدء، فــاألرض التــي 
ــامالت  ــدٌة، واحت ــٌة وبعي ــي نائي ــه، وه ــوق إلي ــا يت ــدًا مم ــل ج ــا القلي ــفها فيه اكتش
أن جتــد مكانــًا عــى اخلريطــة الســينامئية ضئيلــة ال بــل معدومــة، فــإذا بــه يصــوغ 
جمتمعــًا ســينامئيًا إماراتيــًا، ويضــع أفالمــه ومشــاريعه الشــخصية جانبــًا، متفرغــًا 
جلعــل املســتحيل ممكنــًا ثــم منجــزًا ومرتاميــًا. ويمكننــا احلديــث اآلن عــن جيلــن 
ــم األوىل يف  ــوا أفالمه ــأوا وصنع ــن، نش ــن واخلليجي ــينامئين اإلماراتي ــن الس م
"مســابقة أفــالم مــن اإلمــارات"، و"مهرجــان اخلليــج"، وصــوالً إىل "مهرجــان 
ديب الســينامئي الــدويل". مــا صنعــه مســعود يســتظل عشــبة "الرمــرام" -عنــوان 
فيلمــه األول-  إهنــا شــجرة معّمــرة زرعهــا يف أرض الفــن الســابع وطّوهبــا جليــٍل 
مــن الشــباب، وبقــي حتــى اآلن ُيعنــى هبا/هبــم وبأفالمهــم، وقــد وضــع جانبــًا 
"رمرامــه" وكل أفالمــه، أمــام أن يكــون مؤسســًا، مقّدمــًا عزفــًا منفــردًا للجميــع، 
ــة  ــة ســينامئية فّعال ــو" كان عــازف آلتهــا الرئيســة ليخلــص إىل حواري و"كونرشت

ومنتجــة ومتجــددة.

حكيم عنكر | شاعر وصحايف مغريب
ــل  ــك أن الرج ــادق، ذل ــريب الص ــينامئي الع ــوذج الس ــل نم ــراهلل، يمث ــعود أم مس
قبــل أن يكــون يف أي مــكان مــن املســؤولية اليــوم يف بلــده اإلمــارات، ظــل عــى 
الــدوام، وكــام أعــرف عنــه، حيتفــظ لنفســه بمســافة نقديــة قلــام تتوافــر لغــره، ممن 
تقلــد املســؤوليات الفنيــة أو غرهــا يف بالدنــا العربيــة.  بــكل تأكيــد أن املوقــع مل 
يغــره، وهــذا يشء مهــم ونــادر عندنــا، لقــد بقــي ينظــر إىل التجــارب الســينامئية 
اإلماراتيــة باعتبارهــا بوابــة لفهــم الواقــع احلقيقــي لبنيــة املجتمــع اخلليجــي 

عمومــًا، واإلمــارايت عــى وجــه اخلصــوص. 
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عا الشافعي | ناقدة سينامئية مرية
يف كل مــرة يصعــد فيهــا إىل املــرح حيصــد تصفيقــًا عاليــًا وشــديدًا مــن شــباب 
ــان  ــعرون بامتن ــن، يش ــن وفني ــاب وممثل ــن وكت ــن خمرج ــة، م ــينام اخلليجي الس

ــة. ــينامئية خليجي ــواة س ــيس ن ــم تأس ــة ىف إرســاء دعائ ــوده الدؤوب جله

ــو ال  ــض، فه ــوت املنخف ــب الص ــًا، وصاح ــادئ دوم ــراهلل، اهل ــعود أم ــه مس إن
يتكلــم كثــرًا بــل دائــم االســتامع، دائــم التفكــر ىف تطويــر وإفــادة كل مــن 
حولــه.. يف بدايــة حلمــه ســمع النــاس مــن حولــه يتهامســون، ويتحدثــون 
ــم  ــة تفكــره ىف تأســيس ســينام ىف اخلليــج، وال يوجــد مجهــور أو دعائ عــن كيفي
ــة  ــة، إال أن الذيــن شــككوا ىف وجهــة نظــره، تراجعــوا إىل خلفي لصناعــة حقيقي
ــك  ــر ال يمل ــض اآلخ ــزه، والبع ــا أنج ــدق م ــر مص ــم غ ــًا، بعضه ــكادر حالي ال

ــق. ــوى التصفي س
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عن مسعود أمراهلل

اخلرات املهنية:
باحث إعامي بالقيادة العامة لرطة ديب من 1988-1997.	 

مدير وحدة اإلنتاج الفني من أبريل 1997 إىل أغسطس 2007.	 

مؤّسس ومدير مسابقة أفام من اإلمارات 2001-2007.	 

مرمج قسم "لياٍل عربية"، و"إماراتيون واعدون"، مهرجان ديب السينامئي الدويل -2004	 

.2005

مدير مسابقة املهر العريب، مهرجان ديب السينامئي الدويل 2006.	 

املدير الفني ملهرجان ديب السينامئي الدويل 2007-2017.	 

مدير مهرجان اخلليج السينامئي، ديب 2008-2013.	 

عضو اللجنة التأسيسية للملتقى السينامئي األّول لدول اخلليج العربية )1994-2000(.	 

عضو سابق يف مجاعة السينام بندوة الثقافة والعلوم - ديب.	 

نر مقاالت نقدية، وكتابات سينامئية يف العديد من الصحف واملجات.	 

زيارة بحثية ملكتبة الكونجرس بواشنطن 1993، والتعرف عى كيفية نظام املعلومات، وفهرسة 	 

املكتبة وحمتوياهتا.

دورة "االختبارات التفاضلية" 1990، اخلاصة باكتشاف مستوى الذكاء والقدرات واملهارات 	 

لدى املوظفن أو املتقدمن للعمل.

دورة يف فن اإلخراج الصحفي، وبخاصة املجات والنرات والكتيبات الدعائية 1991.	 

التعامل مع الصحف واملجات، وذلك يف تغطية األخبار والتحقيقات وكتابة األعمدة احلرة.	 

اإلرشاف عى إصدار نرات مركز البحوث والدراسات، وجملة "الوعي االجتامعي" الصادرة 	 

عن مجعية توعية ورعاية األحداث، ونرة "رؤى" )شخصية(.
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إجراء البحوث امليدانية، وتصميم استامرات استقصاء الرأي العام.	 

العمل يف جمال العاقات العامة والتعامل مع اجلهات املختلفة.	 

التعامل مع املطابع يف عملية صف وإخراج وفرز األلوان للمجات والنرات املختلفة.	 

التعامل مع املعلومات من خال إنشاء بنك للمعلومات للرطة، من مصادر داخلية 	 

)املؤسسات الصحافية، اهليئات واإلدارات الثقافية( أو خارجية )دايالوج، االنرتنت، جمات 

وصحف خمتلفة(.

عاقات موّسعة مع مهرجانات عربية ودولية، خمرجون، منتجون، رشكات إنتاج...	 

عاقات موّسعة مع مؤسسات وصانعي األفام يف دولة اإلمارات.	 

 دورات تدريبية خمتلفة يف:	 

 - مركز التدريب والتنمية 1984.

 - تنمية املوارد البرية 1986.

 - صحيفة "البيان" 1987.

- تلفزيون الشارقة 1990.
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املنجزات:
إخراج إعانات وبرامج قصرية أثناء الدراسة اجلامعية 1986-1988.	 
إخراج فيلم روائي قصري "الرمرام" حائز عى اجلائزة األوىل بمسابقة األفام القصرية - املجمع 	 

الثقايف، أبوظبي 1994.
إخراج فيلم وثائقي "الغرفة القزحية: 100 عام من السينام" - دائرة الثقافة واإلعام بالشارقة 	 

.1995-1996
إخراج فيلم وثائقي حول املوسيقى بعنوان: "األفقّية والزخرفة يف عر الباروك" 1999.	 
إخراج فيلم وثائقي قصري "حارسات اجلبل" 2005.	 
صّور فيلم وثائقي "شقيقات العزلة" )قيد اإلنجاز(.	 
إخراج العديد من احلفات املوسيقية، والرامج الوثائقية التشكيلية، واملحارضات، مثل: "حفل 	 

نصري شمه"، "أضواء وظال: حافظ عبدالرمحن"، "جورج زمفري"، "رباعي كوميداس"، 
"األسبوع الثقايف الياباين".

إخراج أعامل مشرتكة مع فنانن خمتلفن، مثل: مارسيل خليفة، أميمة اخلليل، جواد األسدي، 	 
هبة القّواس، حممد ملص، جورج زمفري.

إخراج فيديو كليب للفنان جواد العيل.	 
إخراج برامج خمتلفة حول رحلة "ابن بطوطة" يف اجلزائر وتركيا )قيد اإلنجاز(.	 
شارك يف كتابة الفيلم اليوناين الطويل "ضمني )هولد مي("، إخراج لوكيا ريكاكي، 2006.	 
ساهم يف كتابة سيناريوهات، ومونتاج، واإلرشاف عى أكثر من 100 فيلم سينامئي )طويل، 	 

قصري، ووثائقي( عريب ودويل.
كتابة النقد السينامئي، وتغطية املهرجانات املختلفة.	 
حضور ومشاركة يف الكثري من املهرجانات العربية والدولية منذ أواخر الثامنينات، منها: 	 

مهرجان كان السينامئي، مهرجان برلن السينامئي، مهرجان فينيسيا السينامئي، مهرجان تورونتو 
السينامئي، مهرجان الشاشة العربية املستقلة، مهرجان طهران الدويل ألفام الرسوم املتحركة، 
بينايل األفام العربية - باريس، مهرجان قرطاج السينامئي، مهرجان دمشق السينامئي الدويل، 
مهرجان البحرين السينامئي األّول لألفام العربية، مهرجان السينام العربية املمّيزة - الكويت.
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 عضو ورئيس جلان حتكيم يف أكثر من 40 مهرجانًا سينامئيًا عربيًا ودوليًا، منها:	 
مهرجان سنغافورة السينامئي الدويل، سنغافورة 2007.  - 

بينايل السينام العربية، باريس 2003.  - 
مهرجان إيكوفيلمز السينامئي الدويل، رودز، اليونان 2003.  - 

مهرجان بريوت السينامئي الدويل لألفام الوثائقية "دوكيودايز"، بريوت 2003.  - 
مهرجان دوربان السينامئي الدويل، جنوب أفريقيا 2008.  -

 حصل عى العديد من اجلوائز واألوسمة والتكريامت، منها:	 
تكريم من مهرجان بغداد السينامئي، 2005.  - 

"وسام االستحقاق املدين" من جالة ملك إسبانيا خوان كارلوس األول، 2010.  - 
تكريم من مهرجان ماملو للسينام العربية، 2011.  - 
تكريم من فرقة مرح الشارقة الوطني، 2011.  - 

تكريم من "جائزة حممد املاجد لإلبداع"، البحرين 2013.  - 
جائزة شخصية العام العربية يف مهرجان برلن السينامئي الدويل، مركز السينام العربية   -

 وجملة "هوليوود ريبورتر"، برلن 2018.
اجلائزة الثقافية اخلاصة من "جوائز العويس لإلبداع"، 2018.  - 

تكريم من مهرجان"كوتي مرتو- مهرجان البحرين لألفام القصرية"، البحرين 2019.  -
اإلرشاف عى إصدار سلسلة "الكتاب املسموع"، املجمع الثقايف - أبوظبي.	 
اإلرشاف عى تظاهرة "أفام من اإلمارات" 2001.	 
إنشاء بنك املعلومات ملركز البحوث والدراسات بواسطة احلاسب اآليل، رشطة ديب.	 
التعاون يف كتابة وحترير مقاالت وحتقيقات وقصص لصحيفة "البيان")1982-1990(.	 
التعاون يف كتابة وحترير مقاالت وأعمدة حرة لصحيفة"اخلليج" )1990-1999(.	 
التعاون يف كتابة وحترير مقاالت سينامئية لصحيفة "االحتاد" )2000-2001(.	 
التعاون يف كتابة وتغطية مقاالت سينامئية لصحيفة "أخبار العرب" )2002(.	 
إصدار وحترير جمات ونرات خمتلفة: )اإلعامية 1988-1984، اللقاء 1987، رؤى 	 

1989، نرة مركز البحوث والدراسات 1993-1991، الوعي االجتامعي 1995(.
الكتابة يف جمات خمتلفة: )شعر - املجمع الثقايف، الرافد - دائرة الثقافة واإلعام بالشارقة(.	 





A picture with the well known director Martin Scorsese
 مع المخرج مارتن سكورسيزي

Films competition in UAE with Bilal Abdullah and Ibrahim Al-Ameeri

مسابقة ٔافالم من اإلمارات، مع بالل عبدهللا، وٕابراهيم األميري

 Press conference from Emirate’s Movie Competition in 2001, his Highness Mohammed Ahmed Alsuwaidi

المٔوتمر الصحافي لإلعالن عن ٕانطالق مسابقة ٔافالم من اإلمارات 2001، معالي محمد ٔاحمد السويدي



A shot from Alramram movie

لقطة من فيلم الرمرام

A shot from Solitude Sisters movie

لقطة من فيلم شقيقات العزلة

A shot from Solitude Sisters movie

لقطة من فيلم شقيقات العزلة

A shot from Solitude Sisters movie

لقطة من فيلم شقيقات العزلة

A shot from Alramram movie

لقطة من فيلم الرمرام



During filming Solitude Sisters

ٔاثناء تصوير فيلم شقيقات العزلة 

Crew of film shot from Solitude Sisters

فريق عمل فيلم لقطة من فيلم شقيقات العزلة



A shot from Alramram movie
لقطة من فيلم الرمرام

with the Musican George Zamfeer
مع الموسيقار جورج زمفير

with the Iraqi Critic Orfan Rasheed, Gulf Festival in 2010  
مع الناقد العراقي عرفان رشيد، مهرجان الخليج 2010

Poem show featuring Ibrahim Almulla, Aadel Khazam, and Mohammed Almazrooie
فترة الشعر، مع الشعراء ٕابراهيم المال، عادل خزام، محمد المزروعي



 With the Indian Ranier Kapur in 2009
مع الممثل الهندي رانبير كابور، مهرجان دبي 2009

 With the famous Egyptian actor Sameer Ghanem
مع الممثل سمير غانم

 With the Egyptian actor Khaled Alsawi in Dubai 2009
مع الممثل المصري خالد الصاوي، مهرجان دبي 2009

 With the director Miechelle Khulaifi and producer
Omar Alqattan مع المخرج ميشيل خليفي، والمنتج عمر القطان

 with the British Director Terry, Dubai Festival in 2008
مع المخرج البريطاني تيري غيليام، مهرجان دبي 2008

 With the Kuwaiti Critic Najah Karam, Dubai
 Cinema Festival 2004

مع الناقدة الكويتية نجاح كرم رحمها هللا، مهرجان دبي 2004

 With the Iranian actress Nicki Karimi
مع الممثلة اإليرانية نيكي كريمي

With the president of Dubai Cinema Festival Abdul-
 hameed Jumaa 2012

مع رٔييس مهرجان دبي السينمأيي الدولي عبدالحميد جمعة، 2012



 with the Saudi famous actors Abdullah Alsadhan,
 Nasser Alqusaibi along with the Kuwaiti popular

actor Dawood Hussain, Dubai Cinema Festival 2009
مع الممثلين عبدااله السدحان، داود حسين، ناصر القصبي، مهرجان 

دبي 2009

Press conference from the second festival in 2005 
with Qais Nashef, Hani Abu Asaad and Ali Salman

المٔوتمر الصحافي لفيلم افتتاح الدورة الثانية الجنة اآلن 2005، قيس 
ناشف، هاني ٔابو ٔاسعد، علي سليمان

Accompanied by Directors from UAE Mohammed 
Hareb, Nayla Alkhaja, Ali Mustafa in Dubai 2007
مع المخرجين اإلماراتيين محمد سعيد حارب، نايلة الخاجة، علي 

مصطفى، مهرجان دبي 2007

with Algerian Director Ahmed Alrashdi, Dubai Festival  
مع المخرج الجزأيري ٔاحمد الراشدي، مهرجان دبي 2009

with the American actress Christina Richie, along with 
the Emirati director Khaled Almahmood

مع الممثلة األميركية كريستينا ريتشي، والمخرج اإلماراتي خالد المحمود

Her Highness Noor Alhussain in Dubai Cinema Festival  
مع جاللة الملكة نور الحسين، مهرجان دبي 2009

 with the famous American actor Nicolas Cage from  
 Dubai Festival in 2008

مع الممثل األميركي نيكوالس كيج، مهرجان دبي

 with the famous actresses Hayat Alfahad, Razeeqa
 Altaresh in Gulf Festival 2010

مع الممثالت القديرات حياة الفهد، ورزيقة الطارش، مهرجان الخليج  



Press conference from second Dubai Cinema Festival 
in 2005, Niel Stevenson and Amina Alrustamani

المٔوتمر الصحافي لمهرجان دبي السينمأيي، الدورة الثانية 2005، نيل 
ستيفسون، ٔامينة الرستماني

Opening Ceremony of the third Film Festival in 2006
افتتاح الدورة الثالثة 2006

 Dubai Festival in 2005 Abdulsattar Naji, Altayeb
Alwaheeshi, Mohammed Reda and Saad Almasoodi

حفل مهرجان دبي في مهرجان كان 2005، عبدالستار ناجي، الراحل 
الطيب الوحيشي، محمد رضا، سعد المسعودي

 With the Iranian actress Nicki Karimi
مع الممثلة اإليرانية نيكي كريمي

 The organizers of Dubai Cinema Festival in 2012  
فريق مهرجان دبي السينمأيي الدولي 2012

 Closing Ceremony of the first Gulf Cinema Festival  
ختام الدورة األولى لمهرجان الخليج السينمأيي 2008

with the Bahraini Director Bassam Aldhawdi
مع المخرج البحريني بسام الذوادي

with Abdulhussain Abdulredha in Dubai Festival  
مع الراحل عبدالحسن عبدالرضا، مهرجان دبي 2008



• Member and chairman of arbitration committees in more than 40 film festivals Arab 
and international, including:
 - Singapore International Film Festival, Singapore 2007.
 - Arab Film Biennial - Paris 2003.
 - International Film Festival of Ecofilm, Rhodes, Greece 2003.
 - Beirut International Documentary Film Festival “Dokyoudis”, Beirut 2003.
 - Durban International Film Festival, South Africa 2008.
• Received many awards, decorations and honors, including:
 - Honored by the Baghdad Film Festival, 2005.
 -“Order of Merit Civil” by His Majesty King Juan Carlos I, 2010.
 - Honored by the Malmö Film Festival, 2011.
 - Honored by the Sharjah National Theater Ensemble, 2011.
 - Honored by the “Mohammed Al Majid Award for Creativity”, Bahrain 2013.
 - Arab Personality of the Year Award at the Berlin International Film Festival, 
Arab Film Center and Hollywood Reporter magazine, Berlin 2018.
 - Special Cultural Award of “Al Owais Creativity Awards”, 2018.
 - Honoring the “Kochi Metro Festival - Bahrain Short Film Festival”, Bahrain 
2019.
• Supervising the publication of the “Audio Book” series, the Cultural Complex - Abu 
Dhabi.
• Supervising the “Films from the UAE” exhibition in 2001.
• Establishment of the Information Bank of the Computer Research and Studies Center, 
Dubai Police.
• Cooperation in writing and editing articles, investigations and stories of the newspaper 
“Al-Bayan” (1982-1990).
• Cooperation in the writing and editing of articles and free columns of the newspaper 
“Gulf” (1990-1999).
• Collaboration in writing and editing newspaper articles for “Al Ittihad” (2000-2001).
• Collaboration in writing and covering newspaper articles for “Akhbar Al Arab” (2002).
• Publication and editing of various magazines and publications: (Information 1984-
1988, Meeting 1987, Visions 1989, Bulletin of the Center for Research and Studies 
1991-1993, Social Awareness 1995).
• Writing in different magazines: (poetry - cultural complex, the Rafed - Department of 
Culture and Information in Sharjah.)
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Achievements:

• Directing short advertisements and programs during university studies 1986-1988.

• Directing a short feature film “Al-Ramram”, winner the first prize in the Short Film 

Competition - Cultural complex, Abu Dhabi 1994.

• Directing a documentary film “The Iris Chamber: 100 Years of Cinema” - Sharjah 

Culture and Information Department 1995-1996.

• Directing a documentary film about music entitled “Horizontal and Decoration in the 

Baroque Era” (1999).

• Directing a short documentary film “The Guardians of the Mountain” 2005.

• Pictures of the documentary “Sisters of Solitude” (in progress).

• Directing of many concerts, documentaries programs and lectures, such as “Naseer 

Shamma concert”, “Lights and shadows: Hafiz Abdulrahman”, “George Zamfir”, 

“Robae Cumidas”, “Japanese Cultural Week”.

• Directing joint works with different artists, such as Marcel Khalife, Omaima Al Khalil, 

Jawad Al Assadi, Heba Al Qawas, Mohammed Malas and George Zamfir.

• Directing a video clip by Jawad Al Ali.

• Directing various programs on Ibn Battuta’s tour in Algeria and Turkey (under con-

struction).

• Participated in the writing of the long Greek film “ Cuddle (Hold Me),” directed by 

Lucia Ricaki, 2006.

• Participated in the writing of scenarios, editing, and supervision of more than 100 films 

(long, short, documentary) Arab and international.

• Writing film criticism and covering different festivals.

• Participated in many Arab and international festivals since the late eighties, including 

Cannes Film Festival, Berlin Film Festival, Venice Film Festival, Toronto Film Festival, 

Independent Arab Screen Festival, Tehran International Animation Film Festival, Arab 

Film Biennial - Paris, Carthage Film Festival, Damascus International Film Festival, 

Bahrain First Film Festival, Distinct Arab Film Festival - Kuwait.
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sorting for different magazines and publications.

• Dealing with information through the establishment of a police information bank, 

from internal sources (press organizations, cultural bodies and departments) or external 

(Dialog, the Internet, various magazines and newspapers).

• Extensive relationships with Arab and international festivals, directors, producers, pro-

duction companies ...

• Extensive relationships with filmmakers in the UAE.

• Various training courses in:

 - Training and Development Center 1984.

 - Human resource development 1986.

 - Al Bayan Newspaper, 1987.

 - Sharjah TV 1990.
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About Massoud Amrullah

Professional skills:
• Media researcher in Dubai Police General Command from 1988-1997.

• Director of the Technical Production Unit from April 1997 to August 2007.

• Founder and Director of UAE Film Competition from 2001-2007.

• Programmer for “Arab Nights”, “Promising Emiratis”, Dubai International Film Fes-

tival 2004-2005.

• Director of Al Muhr Arab Competition, Dubai International Film Festival 2006.

• Director of the Dubai International Film Festival 2007-2017.

• Director of Gulf Film Festival, Dubai 2008-2013.

Member of the Founding Committee of the First Gulf Film Forum (1994-2000).

• Former member of the cinema group at the symposium of Culture and Science - Dubai.

• Publishing critical essays and cinematic writings in many newspapers and magazines.

• Research visit to the Library of Congress in Washington, 1993, and to learn how the 

information system, and cataloging the library and its contents.

• The 1990 “Differential Tests” course for discovering the level of intelligence, abilities 

and skills of employees or applicants.

• A course in the art of journalism, especially magazines, pamphlets and brochures.

• Dealing with newspapers and magazines, covering news, investigations and writing 

free columns.

• Supervising the publication brochure of the Center for Research and Studies, the “So-

cial Awareness” magazine issued by the Association for the awareness and care of juve-

niles, and the “ visions” (personal).

• Conducting field research and designing public opinion survey forms.

• Working in the field of public relations and dealing with different parties.

| 44



Ola El Shafei - Egyptian film critic:

Every time he climbs onto the theater stage, he receives a high level of applause 
from the young Gulf filmmakers, directors, writers, actors and technicians, who 
are grateful for his tireless efforts to lay the groundwork for establishing a nu-
cleus of Gulf cinema.

He is Massoud Amrullah, who is always calm, subtle, quiet, but always listen-
ing, always thinking about developing and benefiting everyone around him.. At 
the beginning of his dream, He heard people whispering around him, talking 
about his thoughts about establishing a cinema in the Gulf without any audi-
ence or pillars for a real industry. However, those who questioned his point of 
view retreated to the background of the cadre; some of them disbelieved his 
accomplishments while others had only applause.

 43 |



Ziad Abdullah - Writer, poet, critic Syrian resident in the UAE:

What Massoud Amrullah Al Ali created in the UAE or in the Arabian Gulf, in 
general, cinematically and creatively, is like making those adventurers domi-
nated by passion and leadership, believing in the impossible, where the room 
for discovery is very little of what he longs for, everywhere. There are very slim 
and nonexistent chances of finding a place on the cinematic map.
Then he sets up an Emirati film society, putting aside his films and personal 
projects, making the impossible possible and later accomplished and trampled. 
We can now talk about two generations of Emirati and Gulf filmmakers, who 
grew up and made their first films in “UAE Film Competition “, the “Gulf Fes-
tival” and the “Dubai International Film Festival”. Massoud’s work “Al-Ram-
ram” -herb- the title of his first film - is a long-standing tree planted in the 
land of the seventh art and its brick for a generation of young people, and has 
remained concerned with them and their films. Before being the founder of solo 
playing for all, He has set aside “Ramramaho” and all his films and “Concerto” 
was his chief musician to create an effective, productive and innovative cine-
matic dialogue.

Hakim Ankar - Moroccan poet and journalist:

Massoud Amrullah is the model of real Arab cinema. The man before you be 
anywhere of responsibility today, in his country, the UAE, he has always been, 
and as I knew him, he keeps himself in a precious space, to assume technical 
or other responsibilities in our Arab countries. The site has never changed him, 
and this is important and rare for us. He remained looking at the UAE film 
experiences as a gateway to understand the real reality of the Gulf society struc-
ture in general and the UAE in particular.
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Masood Amrullah’s project began with “UAE film competition” that quickly 
opened the door to filmmakers in the Arabian Gulf, followed by the “Dubai 
International Film Festival” and the “Gulf Film Festival” in Dubai. In all these 
film conferences, Massoud Amrullah was the millstone, moving to establish a 
project that transforms the Gulf cinema from individual judgment into institu-
tional centralization. Not forgetting the support given for many Gulf films by 
these festivals, they have stepped up to the Arab and international scene. Other-
wise, the rough road built by Massoud Amrullah while sacrificing his personal 
film project for the larger cultural project of cinema in the Arabian Gulf, would 
not have crossed the other banks.

Finally, the honoring of Massoud Amrullah, in the fifth edition of the Saudi 
Film Festival is crucial not only to the creation of gulf cinema but also to his 
support and closeness to cinema activity in the “Kingdom of Saudi Arabia. He 
chaired the Jury of the third “Saudi Film Festival” in 2016. He approached the 
elite Saudi filmmakers, took them to the “UAE Film Competition”, and the 
“Dubai International Film Festival” and then to international film festivals. It 
happened at a time when the road of cinema was bumpy than it is today and the 
one who made that road was Massoud Amrullah.
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Massoud Amrullah
The Temple of Tough Road of Cinema

Ali Said
Saudi writer

If we imagine that cinema art has a long street running from Muscat to Kuwait 
through Dubai, Manama and Dammam, this street will have no other name 
than Massoud Amrullah Street. The name of this street does not come with 
that name just to honor the man, as it is customary to name the streets with 
the names of dignitaries to honor and celebrate. However, the street name is a 
reminder of the fundamental role of Massoud Amrullah in creating a new path 
in the depth of Gulf culture, which is the way of cinema.

As the paving and digging of stone roads between the country and the cities is 
considered one of the great tasks known and worked on by the great leaders of 
the ancient civilizations. The task of opening a road to cinema in our region has 
never been easy, not only due to the lack of infrastructure from galleries and 
institutes, but also due to a decline in awareness of pure artistic cinema.
This cinema for the temple of this road - Massoud Amrullah - is not a material 
for entertainment and filling the time, although it included these two qualities, 
but it is a cultural project regarding the godfather of Gulf cinema. This is why 
Massoud chose the most difficult and tough road to establish a film festival 
supporting young talent, opening training workshops, conducting film compe-
titions and awards, biased towards artistic films without neglecting films com-
peting with the general social context, if they met the technical requirements 
of film art.
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The question is back, is it enough or we increase?!
We increase again and dwell along, as we face a cultural and artistic stature that 
scarified itself and its journey to cinema and its generations of Gulf filmmakers.

When it took over the helm of management of the “Dubai International Film 
Festival” and the “Gulf Film Festival”, he worked on an approach that cele-
brates the generations of filmmaking, which reveals the springs of light from 
the youth of cinema in the countries of the region. The harvest was bigger, 
deeper, and more comprehensive each time.

Not only that, he was behind those funds supporting production as well as 
developing startups in the UAE and Gulf cinema to the Arab and international 
cinema platforms. Today, when we mention the Gulf cinema, we remember 
the spiritual father, who carried the cinema and a generation of young creators 
between his ribs to world festivals.

Inevitably, you are waiting for the question: Is it enough or we increase?

All of the vocabulary seems narrow to this creative actor, working on a strate-
gic dimension, where he managed to transform the “Dubai International Film 
Festival”, the “Gulf Film Festival”, and “UAE Film Competition” into a real 
date with creative cinema for both Emirati and Gulf films alike.

How wonderful to be a human being of cinema, joy and light, and so is lovely 
Massoud.

And on love we meet…

Margin: American critic Deborah Young - editor of Al-Fariti, tells me: “Mas-
soud is my window to cinema in the Gulf Arab countries.”
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Massoud .. the spiritual father of the Gulf cinema!
Abdulstar Naji

Kuwaiti journalist and critic

Massoud Amrullah Ali … is it enough or we increase more?!
We will increase!

At an early stage of his artistic and practical career, this Emirati artist directed 
his connection to poetry and cinema in a state of love and convergence.
And day after day, the cinema stole him from everything. As is its custom, 
where the attractive force saturated with humans is the fragrant fragility of life 
and the future.
At that moment, the great Massoud found himself at the crossroads, and chose 
to be a platform, bridge, and incubator for a generation of young filmmakers 
not only in the UAE, but extended the circle to a wider, Gulf and Arab space.

Is it enough, or increase?!
And again we will increase.

When he created the mechanisms of the “UAE Film Competition” under the 
umbrella of the Cultural complex in Abu Dhabi, eager to be the presence of the 
film, the Emirati creator was in parallel with the Gulf creations and the film, 
which gave the Gulf experience a generous cinematic platform with great sup-
port, to continue the process year after year, and gain experience, and to sow 
the springs of cinematic light and hope through a generation of young Emirati 
and Gulf, which occupies the cinematic scene today.
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The first was that he had an answer to every question posed to him, and if there 
was any suggestion from the friends of the festival, except that he had thought 
of it previously, included it to the festival in case of its validity, or put it aside 
if it does not fit with the festival entirely or for a while; the second negative is 
that Massoud Amrullah Al Ali accomplished the films of others, participated 
in the development of others’ projects, and postponed indefinitely his projects, 
and movies, however, despite the magnitude of this second negative, what he 
achieved during the years of the “Dubai International Film Festival” and the 
“Gulf Film Festival” in their multiple sessions, and before them in “UAE Film 
Competition” was a beautiful film performed every year by thousands of beau-
tiful characters and stories that will remain stuck in the minds and memory of 
thousands of filmmakers , mainly Arabs and Orientalists. I will remain person-
ally convinced that I have found, in Massoud Amrullah, a man who has become 
an essential part of my life as a human being, as a friend, and a brother.
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Similar to “UAE Film Competition”, the “Dubai International Film Festival” 
and the “Gulf Film Festival” have become a regular rhythm of his life, making 
them one of the main pillars of an important stage of Emirati, Gulf and Arab 
cinema.

And if we go through the hundreds of Arabic films that were completed in the 
last ten years , we will discover that the “Dubai Festival is inside them, and 
we will touch, I am closer than others about knowing the details, the effect of 
Massoud Amrullah on those works, not only in providing the necessary sup-
port to finance its achievement, but also in defending the talent of many Arab 
directors who were convinced of their capabilities and their effectiveness in 
the Arab film scene, this was achieved through productive support, and often, 
through sheer audacity to choose, and in reading the film or cinematic project in 
the eyes of the poet who is not preoccupied with the idea of AlQaeda, and does 
not sacrifice the beauty of the image with the blinded from a grammatical base, 
where it was the area of “poetic validity”, and the visual cinematic validity in 
this case - was welcomed by the real creator, and every time we discuss about 
a film, or we argued around it, I remember Mutanabi saying to the linguists 
who objected to his freedom in dealing with the language that: “Poets write 
poetry, and linguists has to find the basis for what poets wrote! ...”, that is, po-
etry comes before the language, and the base is only a key of reading keys, and 
poetry, first and foremost, is what ensured the language to continue through the 
ages and contributed to its evolution to fit with the times.

But, is it possible that all this? You are talking about Massoud Amrullah Al Ali, 
as he was a person free of negatives. Is it really so?

No, certainly... He is not free of negatives, and as a whole human has cons and 
mistakes, I have listed you from two mains “negatives”:
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Massoud Amrullah Al Ali came to the cinema through the poetic word, and 
passionately conveyed that poetic word to the reader. His insistence with the 
reader of poetry in the beginning and with the subsequent scenes of the film, 
were both indispensable integrations. Thus, he is applying the theater law on 
poetry and cinema, where there is no presence or completeness of the theater 
when there is no audience watching the actor performing the words of the text 
on the stage and so was the situation for Massoud and some of his contem-
poraries in the first poetry experiment, where he started with a poetry review, 
written by hand and was printed by a Rhoneo machine and distributed by hand 
and by ordinary mail to his small group of friends. The concern was not about 
publishing, in itself, nor fame, but the need to communicate with others, which 
later developed into a new kind of distribution of printed poetry, from one hand 
to other, Massoud and his friend were editors of this review, who received the 
opinions, observations and contributions of many young people, not only in 
the UAE, but also from a number of Arab countries, their beloved concern was 
poetry and their vital space is reading.

Because poetry was, and still continues to be the life of Massoud Amrullah, 
and as a flowing blood in the veins and nerve oscillations, the transformation 
distance from the poetry of the word to the poetry of the picture, was too short, 
and did not steal the new coming from the old love, i.e. the poem, he renew it, 
and added to it new updates, and another given, indispensable, the “team work” 
and the transition from the personal bond with the pen, to the group bond of 
the team performing the film, which has become a school for him to learn how 
to build successful festival events, such as “UAE Film Competition” at the be-
ginning, the “Dubai International Film Festival” and the “Gulf Film Festival” 
in their many sessions.
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Is it possible to summarize a poet’s path in a few words?
Irfan Rashid

An Iraqi film critic and writer who lived in Italy

Suddenly when you are asked to write about him, you discover how difficult 
it is to start writing, from where to begin, and what to choose for the first step. 
Having thought, for a long time, that writing about him is easier for you as long 
as you know him as you know yourself!

But is the writing about the self easy?
Absolutely no.

It is certainly very difficult to write about a colleague, a friend, and a brother 
like Massoud Amrullah Al Ali, whom I was acquainted with almost daily for 
more than a decade and a half and worked with him, together to create a won-
derful poem called the “Dubai International Film Festival”.

The difficulty of writing about Massoud is not in the vagueness of his character, 
but in a fact that it does not accept separation from his love for the cinema and 
how he dealt with that love, which not only framed his life, but also determine 
the paths of his fascination with daily duties for 24 hours of the day, which al-
ways narrowed the areas of habit and languished, to prolong the night touching 
day, he wanted his day to be the darkness of the showroom, and the things that 
pass in front of him,  Only scenes from a long film were, and still are, his main 
protagonist, or rather his engine and his screen. 
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The film “Al Ramram” was the golden key that revealed the horrors of this 
crisis stage and broke into the solid and high doors in the face of the cine-
ma in the region. This cinema, which strongly sided with Mohammed Ahmed 
al-Suwaidi, the poet and artist, who ran the cultural complex in Abu Dhabi at 
that time, invited Massoud Amrullah, to restore the cinema to its pulse, vitality 
and impact, which has already happened after many challenges and difficulties. 
After the launch of UAE Film Competition, a promising and vibrant aspect of 
film awareness was formed. “Massoud was behind the birth of huge festivals on 
the scene, which spread and gained internal and external interest and important 
international presence, including the “Dubai International Film Festival”, then 
the “Abu Dhabi Film Festival” and the “Gulf Film Festival”.

Since the beginning of the changes and developments in the cultural scene, 
Massoud has taken the responsibility of the cinema that spoke about the identi-
ty of the water, sand, sea colors and echoes of the mountain mediums, whether 
through short film, documentary or long feature. He aligned with the anony-
mous cinemas and looked after with the young talents, stood with them for 
a long time, and supported them with genuine sincerity and unrivaled care. 
His dream was to create an Emirati, Gulf and Arab cinema with full of imag-
inations, stories, situations, showcasing dreams, crises and aspirations, their 
fractions and manifestations, benefiting from confident tools in their abilities 
independent of their privacy and forming within the scope of the present mo-
ment and the rest restored from the past. Amidst tangled stimulating relations 
for the export of the welcoming human discourse, that combines opposites and 
contradictions melt. A cinema that has the power of the idea and coherent visual 
structure, while, at the same time, caring about the smoothness of the poetry, its 
beauty and its charm, inside and outside the picture.
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Although, the cultural revolution in this “unique decade” became a reality and 
a state of observation, and shocked some. It created smooth  and fierce confron-
tations with the traditional writers opposed to new literary experiences which 
have their sudden tone and style, but cinema was an isolated pattern of expres-
sion and somewhat neglected from modern movement, inflamed and replete 
mobility, despite all the attempts to blur and extinguish it. 

Massoud Amrullah’s vision of the visual poem, or “poetry through action,” was 
the main motive for throwing the first rock into the water of the beginnings, 
and enlivening the dynamics of the stagnant lake of cinema, not only in the 
UAE, but also in the neighboring Gulf countries. Based on diverse, original 
and authentic film observations, a self-sustained culture built up over the years 
and his passion for cinema, and his spiritual connection with the pioneers and 
famous film directors in Europe, America and East Asia. A passion that took 
him to the extremes that may be impossible for non-dreamers, non-aspirants 
and non-seekers for change, but Massoud, at that early time, was more like the 
“alchemist”, a great fan of making difference in the cultural scene. He was a 
believer in his film project to the core, a project that was with all the sacrifices 
he made, and the losses that exhausted him, and despite all of that, has never-
theless been overwhelming and resistant to its defeat and violence.

The appearance of the short film “Al Ramram” directed by Massoud Amrullah 
in 1994 was a defining moment in the film career of the UAE and the Gulf in 
general. After a long period of cinematic delinquency, which contributed to 
ideological problems in deepening it and making a cultural gap that, was diffi-
cult to fill, Massoud stood alone in the midst of this film busting after pioneer-
ing Gulf experiments in the sixties and seventies of the last century. 
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Nevertheless, because of his interior passion that is endless, he was passionate 
about his experience and discovered it early after graduating from the UAE 
University in Al Ain in the late 80s. In the study room at the Faculty of Media, 
Massoud was a different, glamorous and visionary par excellence person. The 
charisma that created from himself and emanating from the nature of his vision 
of things and the world, charisma is based on a profoundly astonishing link 
or what can be called the dreamy panorama of the ego-existence relationship, 
which then turned into a sacred bond with “poetry”, and hence its treatment 
with the poem and writing founded on the “visual value” as the origin, strength 
and origin of the power possessed by the “words”. Massoud wrote his essays, 
poems, and philosophical views in Al Bayan newspaper. When the cultural sit-
uation in the UAE was bright, overwhelming and stagnant, specifically from 
the mid-eighties to the mid-nineties, it was a decade of daring increasing, ex-
perimentation overlapped with serious search for the heterogeneous form, the 
feisty style, and understanding beyond the literary texts and expressive spaces, 
poetry, story, novel, fine art, and criticism.
In this hot climate, Massoud Amrullah’s presence was clear and influential after 
his adoption of a project “Writing Outside the Context, “or the writing that does 
not seek external recognition, as much as his desire to release a self-achieved 
poetic voice, which was in the margin, neglected and absent, appeared in the 
early 90s. “ Hymns of gulls” with the participation of Hanouf Mohammed and 
the writer of these lines, and then a poetry booklet entitled “The gulls 2” and 
then followed by a bulletin that appeared more biased to expressive boldness 
and a devoid of the prevailing pattern and attracted many voices from inside 
and outside, old and young, as “Visions” bulletin (12). Massoud then went to 
ensure the visual effectiveness of the place through the cinema, specifically at 
the Cultural complex in Abu Dhabi with his management of the “UAE Film 
Competition”. 
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Massoud Amrullah ... 
“Alchemist” who made the difference, did not leave the passion

By: Ibrahim Al Mulla
Emirati journalist and poet

Strange and puzzling, this thick silence surrounding you that disabled your 
senses, you are standing in front of someone you know for more than thirty 
years, at the same time, you feel that you are unable to choose words that he 
deserves it, or in conclusive vocabulary, and a forbidding sentence, you say, 
who is he? What does that spiritual friendship that is gathering among you, 
and extended by captivity stability, and with a warm intimate flow, in the paths 
of memory and the cycles of time, also strange and puzzling this expressionist 
delusion, this delusional bluster, and you are in the midst of all clarity and 
brightness.
Massoud Amrullah is the vast combination of ideas, visions, thoughts, and 
dreams that cannot be drawn to a specific map from the external, but without 
feeling you go away with it into extreme adventure, deep mystery, and criti-
cism of its language, charm and attractiveness which reveal a deep love that 
Massoud stores in his midst, giving to others with complete generosity and 
abundance.
Love puts you in a great responsibility to be faithful to it, qualified to respond 
to its beauty, while you are confused and helpless and much less than to give 
it what it deserves, and what can fill this incomplete vacuum when making a 
comparison between you, and what Massoud made of the sacrifices and the 
losses he suffered, whose size is not known to many, and his wounds were felt 
by those who were very close to him.
Who has seen Masood Amrullah roaming around the corridors, courtyards and 
halls of the “Dubai International Film Festival” since its inception 14 years 
ago, and until the last year of his career, feels this flowing innovative energy 
not only because he runs the festival from its artistic aspects, monitoring all 
organizational details and logistical aspirations.
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He is the owner of the largest audience in the Arab film industry; Slowness of 
revelation and trust of the lover. The owner of the comprehensive picture of the 
Arab cinema, which is nothing but himself and aspires to resemble him. Who 
is aware of the global film industry crisis, who understands that not everything 
that is written turns into a film, the American writer association records more 
than 35,000 titles of written texts, while America produces no more than 600 to 
700 films a year! (3), which is less than the production by India.
Masood has taught us all through a horizon of realization, achieved through 
a global cooperation network in the provision and circulation of information, 
with the smallest contest. He was the director of “UAE Films” and later be-
came the director of the “Dubai International Film Festival”, and between them 
“Gulf Film Festival” together with a rare professional team, and with special-
ized knowledge in the fields and sources of this great art. With Massoud, we 
drove slowly but confidently, and we have the right to be proud of him as our 
friend, cinematographers, who was wise and generous.

______________
1, 2: From the word Massoud Amrullah Al Ali in booklet of UAE Film Competition in 

2002

3: The Story, Material, Structure, Style, Principles of Film Writing - Robert McKay - 

Supreme Council of Culture - Egypt 2006. For further details on the global production 

movement, please refer to the book “Under the Light” issued by the Dubai Film Festival 

at each session.
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Massoud Amrullah believed that those confused and technically turbulent ex-
periences would be able to overcome themselves. I do not forget the call, where 
Ali suggested me to present a screenplay project of a feature film “Arj Al Soa-
hil” with a group of Gulf filmmakers at the “Gulf Film Festival” in 2009 to en-
ter the Italian Torino Film workshop with enthusiasm, which was an important 
turning point on the personal level. I have the right to admit that it influenced 
my experience in narrative and cinematic writing. Then, the re-experiment at 
the “Dubai International Film Festival” in 2010, with the Palestinian director 
Riyad Daes and a British producer, to compete in our new project, “A free 
wave” at a high level of professional quality, through our development with 
European and Arab experiences, in a challenge to reach an understanding of the 
industry not only by developing the script, but in synchronizing all the techni-
cal elements of the directorial vision, production in the film industry format, 
difficulties and challenges, fun and art. Until the project reached the short list 
of the American Sundance institute, which chooses three non-English projects. 
The series continued until I was selected at the “Gulf Film Festival” in 2012 to 
put me together with the Egyptian director Mohammed Khan and the Lebanese 
director Michel Kamoun. This time, for developing 15 short film scenarios in 
the script market for short Gulf films, this gesture is the first of its kind.

Therefore, I realized that he was taking us, and we were with him slowly, but 
confidently, toward the big dreams.
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Massoud ambitions were not exaggerating, instead inspired him towards mak-
ing an Emirati film, forming Gulf film groups, supporting Arab films, and de-
veloping a film festival with others cinema lovers. He was sure that “UAE 
film competition” was “temptation to instigate and action”(1) and “Experiences 
exposed to alert, to draw attention”(2). This temptation attracted a generation 
not only in the UAE but also in Yemen, Oman, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, 
Iraq, Lebanon, Egypt and the Arabic Maghreb. Serious mobility formed the 
nucleus of the film industry in a new phase that Arab festivals did not undertake 
before the “Dubai International Film Festival” and the “Gulf Film Festival.

With the emergence of directors, Scriptwriters, directors, photographers, com-
posers of soundtracks, montage, producers, animation, production management 
and others, who helped to produce competing short films in the world of inter-
national cinema, as well as the production of long feature films that reached to 
the most prestigious festivals in the world.
Despite the closed view of culture in its general perception of  not being among 
the core of Arab societies, the “Dubai International Film Festival” and the 
“Gulf Film Festival” were two prominent platforms to overcome obstacles 
that opened the way to film and Arab cinema scene in its most historic stages 
achieved as the next most beautiful.
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Massoud Amrullah; Story of Cinematic Wise man
Written by: Farid Ramadan

A writer and scriptwriter from the Kingdom of Bahrain

Slowness and confidence,
There is a story marketed by the spiritual father of the Gulf cinema Massoud 
Amrullah Al Ali, whose impressive contributions to the revitalization of the 
UAE and Arab cinema have been translated through the words “Slowness and 
Confidence”, I must explain the meaning of the Slowness here as careful, the 
attribute of the wise.

This story embodied through the biography of cinema education in the dry land 
that needs a lot of foundation, foresight and perseverance. The “UAE Film 
Competition” project started in 2002, presenting a unique model that faced 
many social and cultural barriers at an individual level for those who were 
receptive to this art, and at the general level about the importance of the picture 
and film and its relationship to identity and its artistic and cultural requirements. 
This project was adopted by the “Cultural Complex” in Abu Dhabi, the national 
incubator for this movement. This activity was done slowly and confidently.

Massoud, coming from the courtyard of the poetry, to furnish this world with 
a picture – especially, when you desire to be your image, reflect yourself and 
disintegrate your illusion - you require two things: 
Slowness such as meditation, patience, and affection 
And 
Trust such as wisdom, argument and support. 
Massoud Amrullah was the guardian of all these lofty principles.

| 26



Cinema’s Testimony

Massoud is my window to the Cinema in the Gulf Arab Countries
American critic Deborah Young
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Film Oshba

After the film “Al-Ramram” in 1994, Massoud asked the extraordinary UAE 
writer Salma Matar Saif to quote her story entitled “Oshba” to convert into a 
long feature film. In collaboration with the poet Ibrahim Mulla, the work ses-
sions began, more than 70 initial pages were written and the scenario remained 
in absence and loss for years without treatment or modernization. The film 
remained one of the outstanding dreams which did not see the light.

Film Al Dreesha 

In 2000, Massoud Amrullah co – produced a long feature film called “Al Dree-
sha” in collaboration with the playwright Late Salem Al – Hattawi. The project 
that postponed shortly before the production phase. The project was added to 
the under guarded absence list of many projects.
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The idea developed through exchange of SMS messages between them and 
dialogues formed, and a specific word was chosen, “loss”, and then visual dia-
logues were conducted with different people about what this word represents in 
their lives. These articles decided to convert it into a feature film that revolves 
around the story of a nighttime announcer, who suffers from loss, asking her 
listeners to list their experiences with the loss. The film screened in several fes-
tivals around the world, the script, published in a special book that included the 
dialogues that took place between the two. Moreover, Massoud’s participated 
in writing four songs for the film, and compact discs were released.
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Henna dust

This is the title of his short film, which is waiting for filming since we fin-
ished our session on the outer courtyard of the theater institute in Sharjah and 
stayed until Azan Al Fajr, more than 15 years ago. He knows how to talk about 
his films, knows how to convince that cinema is simple through visual magic 
narrative action that captures the place and the truth and does not follow the 
time nor color the frame of the film through messages and concepts. However, 
makes it available to you to listen the character and movement of the camera, 
and sometime, even with things that are not imagined in the first imagination, 
because it is the teacher who knows how to make you jump into a pure imag-
ination.
Massoud Amrullah’s films that have released or those that have remained inside 
him resemble him and never get older. They stay beyond time and certainty, 
and this is what he does to himself and the audience, when we reopen the dia-
logue about the film again and in another area and another zone in a session up 
to beyond the possible, one day, you will see the film and will not stop talking 
about it.

Film HOLD ME 

In a long documentary film by the Late Greek director Lokia Rikaki, Massoud 
Amrullah contributed to writing the screenplay with the director in a three-year 
experiment. Filmed in Greece, the film released in Greek and English in 2006. 
The project began with Massoud Amrullah, when he was a jury member at 
the festival hosted by the Late Lokia Rikaki on the Greek island of Rhodes, 
through the connection between the director and Masoud, introducing words 
that vary from one region to another or from a specific geographic culture to 
another culture. Like a game packed with concepts to activate the visual action 
of a video industry for minutes around meaning.
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Movies Guarded By Absence

Mountain Guards

In order to produce a long documentary film entitled “Sisters of Solitude”, 
and through a pure voyage of self-discovery, Massoud Amrullah went with his 
camera to monitor the lives of three sisters in their mountainous isolation. The 
moment was lurking and Massoud realized that he lived moments of separation 
in the film that he did not know how to survive after it. After a few days of 
filming, he produced a short documentary film called “The Mountain Guards”, 
a work that would be done later and widely on the long documentary film that 
takes the same path in presenting the three sisters with a visual language within 
the isolation that is revealed in the work through amazing paths.
The short film was shown in a limited edition in “UAE Film Competition” 
and in periodic presentations at the union of writers of UAE, Emirate of Ras 
Al Khaimah Branch, and then broadcast by Sharjah TV, but later the long film 
project was stopped. The film remained in the same absence chasing Massoud 
whenever he went to present a new film, leaving Massoud Amrullah’s voice 
in the void, nothing we can gather here except this real voice when there is 
no echo. So with it, you can have memory and presence, behind your heart, 
behind the light, behind all the uninterrupted moments, you will find yourself 
surrounded by a thousand hours of free time with him, without getting bored 
of his cinematic tips, or even those tales and concepts that will connect you to 
everything you could encounter in the industry.

I started this scene in the daytime so as not to get lost among the night trees. I 
have chosen the mountain where the things have been in the cinema since then. 
Massoud Amrullah started poetry and writing until he remained in the visual 
areas.
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In short, the “Gulf Film Festival” presented names in the Gulf, today, as the 
creators of the region. For the first time in the history of the region, a compe-
tition for the long Gulf film, both the novelist and the documentary, this is the 
most important stage that has led to the permanent and continuous presentation 
of long films.
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Gulf Film Festival

The greatest challenge created by Massoud Amrullah, the founder and director 
of “UAE Film Competition”, was establishment of the “Gulf Film Festival” as 
soon as he joined the “Dubai International Film Festival”, which came to light 
in April 2008, after only eight months. The challenge here is to provide some-
thing more important, more innovative and deeper, introducing the mature Gulf 
film experience in “UAE film competition” after years of primal experience.

From here the second phase began with the inclusion of Iraqi and Yemeni cin-
ema, and the goal was that the cinematic movement should not remain within 
the local and Gulf competition alone, and this is why Massoud Amrullah gave 
Iraqi and Yemeni cinema this presence, because the Iraqi cinema is advanced, 
and the stubbornness that came before everybody and drew protest. As a new 
challenge for all, rather than staying in the same circle and to create real compe-
tition that propels the film to the advanced stages, which has already happened.

The “Gulf Film Festival” has becomes the most formal and conceptual move-
ment in the region’s history. The Gulf cinema has a red carpet, a distinguished 
media presence, a very important exhibition space, an industrial expert in the 
Gulf region to develop projects and pump cinema.
The film show has become a real audience, interaction and seminars pro-
grammed with industry experts in the region in a professional lounge, selling 
tickets.

An international short film contest was held in the presence of the directors, 
who placed the Gulf film in an equal area, through communication and pre-
sentation in one place. Then came the actual development of the festival when 
the “Gulf Film Market” was created, which contributed to develop the scenario 
and provide workshops with international names, most notably, Late Abbas 
Kiarstami.
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Another ploy is to create the “Dubai Film Market”, an important platform for 
paper-to-screen film development, across the four arms of the market at Dubai 
Film Festival: “Al Furom”, “Injaz” and “Centec”. Over the past 11 years, these 
arms have contributed to Arab cinema with the most important titles of their 
films; either through development of the texts, partial financial support, or pro-
motion of projects in international festivals.

The idea of   the international festival, adopted by Massoud Amrullah, in the 
heart of Arab world has already echoed. The festival has become an interna-
tional destination annually for the cinema community to discover cinema: the 
UAE, the Gulf, and the Arabian.
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Dubai International Film Festival

Massoud Amrullah started as a programmer for “Arabian Nights” and “Ambi-
tious Emiratis” with “Dubai International Film Festival” since the festival was 
founded in 2004. After the second session, Massoud Amrullah proposed to es-
tablish a special competition for Arab cinema to the festival’s director, Mr. Neil 
Stevenson. For his belief in the importance of Arab content in the international 
festival, with the aim of transforming Dubai into a cinematic destination for 
discovering Arab cinema and thus the Arab creators. Infact, at the third session 
of the festiva l, a competition “Al Muhr Al Arabi” was announced for long, 
documentaries, and short films and Massoud was its director.

Massoud Amrullah officially joined the Dubai International Film Festival in the 
fourth session of 2007 until the 14th session of 2017. During this ten-year jour-
ney, he formed an important duo with the festival’s president, Mr. Abdul Hamid 
Jumaa, in the development of the Dubai Film Festival to provide initiatives to 
serve the film industry throughout the entire Arab region and to open a huge 
cinema market for the circulation of Arab film content globally.

Many of the bets made on his shoulders by the Dubai International Film Fes-
tival, starting with the Al Muhr Al Arabi, then the Asian, African, Emirati, and 
Gulf competitions, found a solid ground with presence of many Arab creators 
in the Arab world, who presented their most important works for many years 
and found a suitable environment for presenting their first film shows at the 
Dubai Festival.

| 16



The students had an inspiring and important presence in all the sessions of the 
“UAE Film Competition”. Massoud Amrullah said in an interview that will 
remain in history, the majority of the female films were presented without the 
names of their makers, in the first session, and it was difficult to convince some 
girl students to include their names in the film, let alone to put their pictures in 
the festival guide. This is a clear indication of how society embraces the idea 
of   the film industry, and the concept of making the story that resembles them. 
Today, after all these years, the society has become proud of cinemas in light of 
advanced modern transformations.

In meetings with the Arab and Western press, Massoud Amarallah highlight-
ed the importance of the existence of cinema, especially in the countries of 
this region, in the view of the privacy and preservation of these communities. 
Through the cinema, the other audiences can enter our homes, hear our dialects, 
watch the UAE mother, her clothes, her life inside the house and the room, and 
can find stories that are reveling inside and in the local depth. Massoud has 
always echoed through “UAE Film Competition”.
In all aspects from the artistic and media presence, this change has become 
a product of the competition. After that, we began to hear the word “Emirati 
director”, or the concept of the short film that spread, and for those interested in 
art there was no intellectual presence, and this prompted well-known actors to 
go for acting in short films as the community knew television serials and theater 
only. The press also began to notice that there is a wave of the future stream and 
started harvesting its fruits, and creating itself, and pushing the films of young 
people to the international festivals of the short film with contribution of “UAE 
Film Competition”.
Many of the  film festivals flourished in the Gulf and Arab region after that 
and clearly influenced by the “UAE Film Competition”. Even before that, they 
became aware of the great presence of Arab filmmakers and critics of the com-
petition in front of a great film act and making of Gulf films...
Massoud left the cultural complex, “UAE film competition”, and went to work 
as technical director of the Dubai International Film Festival in 2007.
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Massoud Amrullah chose to pass his very enriching cinematic views since the 
launch of “UAE Film Competition” in order to offer special quality and taste 
in the competition’s presentations schedule. He collaborated with programmers 
and festival directors to shape this new dimension through film programs that 
created surprising situations and shocked the consciousness of most filmmak-
ers, especially film critic Salah Sarmini. Since the first year, Massoud Amrul-
lah insisted on showing extreme experimental films by working on films that 
made filmmakers face a new concept of cinematic picture rather than stories 
and direct messages through their films. This has led some to understand and 
search for depth in his film; where a set of themes and programs, including: 
Experimental Cinema, Poetic Cinema, Haiku Cinema, Journey Cinema and the 
poetic psyche can be observed in the trends of the competition, derived from 
the concept of poetry practiced by Massoud Amroallah, and now comes with 
the titles of programs that are considered a new invention - Haiku - Massoud 
tried to pass it, as he tried to negotiate poetry and cinema together, and regard-
ing Journey Cinema, the films came with their various subjects: the journey of 
death, the journey of life, the journey of salvation, in addition to journeys of 
known transport means.
The Arab and international audience for the contest was increasing, the main 
reason being the value and relationship that Massoud Amrullah posed in pre-
senting the cinematic experience. They came to know that something new was 
emerging in the region and needed time, understanding, criticism and listening. 
This happened exactly when important names of the competition came up on 
several levels: Judging committees, critics, guests, lecturers, directors, etc... All 
of them presented their experience in the various programs of the competition, 
and believed that this advanced experience was for orientation.
This is the challenge Massoud Amrullah gave to the competition, by presenting 
the UAE and Gulf films, making the “UAE Film Competition” as one of the 
most important station in the history of the film industry in the UAE and the 
Gulf countries.
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This would not have been possible, if Massoud had not maintained personal 
relations with many of them and motivated them to make their films even with 
least possible means, and the importance, at that time, was complemented by 
the movement in any form.
The “video contest” founded by the poet and fine artist Mohamed Al Mazroui 
in the cultural complex in the early 90s for just three sessions, was the first 
spark on which Massoud revived in a different way. This time within a wider 
range with competitors, audience attendance, public presentations, accompany-
ing programs, as well as limiting the competition to UAE only.
A sp ecial  Gulf competition was established in the fourth session. This was 
part of the knowledge and relationship between the director of the competi-
tion Massoud Amrullah and a several Gulf directors in parallel programs in 
presence of their films in previous sessions. This has opened up a new horizon 
for the film industry in the Gulf region. Film mobility has expanded, and Gulf 
film  prod uction groups were formed similar to those already formed in the 
UAE. Everything that happened locally was transformed into a Gulf area now. 
The competition attracted all Gulf names related to cinema, Droplets formed a 
stream as Massoud Amrullah wanted.
The idea of   “Film Booklets” began in the second edition of the “UAE Film 
Competition”. The goal was to achieve an intellectual equivalent of visual pre-
occupation, creating a state of cinematic awareness parallel to the movement 
of filmmaking. The   “Booklets” took a vanguard style through issuance of one 
Booklet  per day throughout the six days of the competition, where the first 
booklet of the opening day is an accurate archive of all that happened in the 
Gulf cinema during the past year, such as activities, festivals, critical writings 
and awards. This information remains in memory, and dates back to the era and 
beginnings of establishment. The poet and fine artist, Mohammed Al Mazroui 
supervised the series.
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UAE Film Competition

In 1997, Massoud Amrullah moved to Abu Dhabi to work in the cultural com-
plex, which was then, headed by his Excellency Mohammed Ahmed Al Su-
waidi. The complex was an oasis of cultural and artistic prosperity in the region. 
This led to submission of several proposals by Massoud Amrullah, including: 
A.  The “Video Contest”, founded by the poet and artist Mohammed Al Maz-
rouei, where the first prize was won by the movie “Al Ramram”. 
B. Audiovisual documentation of oral culture in the UAE in collaboration with 
UAE poet and researcher, Late. Ahmed Rashid Thani.
Massoud Amrullah’s journey of festivals began when he created the dimension 
of his cinematic awareness and cognitive awareness during the late 80s / early 
90s. As well  as the establishment of a network of relationships that greatly 
contributed to feeding the “UAE Film Competition” by attracting leading di-
rectors, critics and programmers to present a real and  clear film platform with 
the goal of establishing cinematic action: “UAE Film competition,” and not to 
include names such as “festival” or “cinema” in that visual act.
Massoud says:
After the film “Al-Ramram” in 1994, I did not feel any cinematic change hap-
pening in front of me, except for some of the celebration I found in the news-
papers and in the local shows, most of them were special; so, the question was: 
How can I complete alone? How can the cinematic act be welcomed by moving 
the stream? This will not just happen through me, I am just one drop, the drop-
lets must gather to create a stream, for gathering it, we need a platform, and it 
was a “UAE film competition”.
In a press conference for the first session of “UAE Film Competition”, a jour-
nalist asked Massoud Amrullah about the number of films expected to arrive 
and  recorded for the competition. His response was clear (zero), which led 
some of them to wonder about the feasibility of organizing the competition! 
While, the first session started with the participation of (90) works, few of them 
were mature, and a lot of them were primitive visual and artistic presence. 
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Some suggested that Zahra was not human but Jinn, while others hinted at the 
suspicion of an illegal relationship with the women and both the groups agreed 
that the young widow was the cause of the drought and the killer. Among them, 
“Abu Nasser”, the rich, cruel village leader with poor health, is the first person 
who has no affection for Zahra, shared by his wife, Umm Nasser. The reason 
for his hatred being the bribery-based agreement Abu Nasser had with a neigh-
borhood resident to spy on Zahra. He later claims to have the evidence that 
he condemns her without revealing to the villagers whether he has found the 
widow transform to goblin or has a sexual relationship with one of them. Zahra 
even af ter such aggravated accusations does not speak to anyone including 
Mansour, the handsome young man who proposes to marry her (to cover her 
up). Abu Nasser, however, opposes this idea of marriage and stops Mansour, 
by saying that Zahra is the reason for the punishment that is being inflicted on 
the region and that she must therefore be executed in order to end the drought 
crisis. So Zahra is stoned to death without uttering a word in her defense. How-
ever, after the widow’s brutal execution we discover in flashback at the end of 
the film that she was actually visiting the grave of her dead husband during her 
mysterious absence from home.

“Al Ramram” was also presented at the GCC Film Forum organized by the 
Department of Culture and Information in Sharjah in 1994، a founding com-
mittee of the cinema in the GCC countries was established from the Forum and 
Masoud Amrullah represented the UAE in it.
He was commissioned to make a film to be screened at the opening of the sec-
ond session of the Forum 1996, which marks the 100th anniversary of the birth 
of cinematic art.
So, Masoud Amrullah, in collaboration with the Omani writer and poet Abdul-
lah Habib and the director Ibrahim Al Amiri, directed a 90 minute documentary 
film, enti tled “ : “ The iris chamber: 100 Years of Cinema”, where personal 
experiences, world cinema stations and history of the past hundred years have 
been represented. The entire film was completed. However, the second session 
did not take place, and therefore it did not show up to this day.
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The film first made its debut in the video contest at the Cultural Center in Abu 
Dhabi, won first place and later shown in many cities. It was a film where you 
could find the spirit of the place, or the film that “like us” as Massoud Amrullah 
Al Ali says in all his previous dialogues about the. For many years, the film 
remained glowing and surviving.

Omani writer and poet Abdullah Habib says in his study of the film “Al-Ram-
ram”:
The title of the film, in the popular dictionary of the Arabian Gulf region, is 
due to a stubborn desert plant of resistance to thirst. We find it mentioned by 
Ibn Marzur: (Al-Ramaramah is a well-known herb in the Badia, and it is the 
“spring hashish”.
In its specific subdivisions, this intervention will then be subject to the general 
meaning of the visual screening concept, automatically revealed by the context, 
and this treatment will treat visual screening as a thematic motif. In addition, 
to what may be in the technical and other literacy of a (gradual) detection hier-
archy, treated as a consecration of visual screening. It is one of its mechanisms 
to reinforce it by presenting evidence footage and scenes. The exploration of 
visual screening relationships in the “Al-Ramram” is not to be treated as a spec-
tator in visual encounter with the world. Viz., the film is considered as a subject 
traditionally. It aspires to discover the relationships of visual screening in the 
structure of the film itself as a subject at the same time, for reasons related to 
aesthetics and techniques that will become contextual.
The “Al Ramram” film revolves around a popular and small Emirati neighbor-
hood during a period of severe drought and habitat, resulting in severe water 
shortages, livestock deaths, disease outbreaks and a general sense of despair 
and disappointment. In this climate, the film tells the story of “Zahra”, a young 
and beautiful widow who lives alone, but often leaves her small home to a place 
that no one knows. The residents of the neighborhood needed to explain the 
drought crisis and its relationship with a hidden fanatic force, so they started 
speculating about Zahra and her mysterious absences from home.
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Al-Ramram

In  making his first film away from the study, Massoud Amrullah started to 
fo llow his ideas with a desire to experiment only. That prompted him to sit 
down with his close friend, poet and journalist Ibrahim Al-Mulla, who was an 
individual, poetry brought him very close to Massoud, who did not disregard 
poetry but rather stayed in the listening space.
He tried to seek poetry in the cinema, to present a poetic film with a back-
ground of space environment and local storytelling. This was the idea of the 
film “Al-Ramram” in 1994 that derives its theme from the story of “Hataba 
Al-Toba,” which revolves around virtue, and human ethics in the metaphors of 
most different societies, when they exceed them.
The film was made with a small team in Emirates: Sharjah, Ajman and Dubai.

The Film Cast: 
Directed by: Massoud Ammarallah Abdelhamid 
Screenplay and dialogue: Ibrahim El Mulla 
R epresented by: Ibrahim Salem, Mohamed El Amery, Kamelia, Sabreen, 
Khaled El Nabooda, Mohamed Gomaa, Yacoub El Mulla, Abdalla Abdel Wa-
hab, Ali Ismail 
Sound Technician: Akbar Ali 
Lighting: Mohamed El Amery 
Makeup: Sabreen 
Editor: Nasser El Mal
Electronic Printing: Khader Abdullatif 
Popular Folk songs,
Performing the art of Tarek: Khamis Abdullah 
Photography: Salah Gadallah and Abdel Rahman Jaber 
C hild Artist: Jassim Mohammed Ali, Daoud Sulaiman, Abdulrahman Mo-
hamed Ali, Ahmed Hassan Ahmed, Ibrahim Ahmed, Abdulaziz Mohamed Ali, 
Abdullah Ali Mohammed, Ali Mohamed Ali.
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Hymns

In his enigmatic journey, Massoud Amrullah remained confused and sought 
the questions that followed him.  He followed the hymns of the revelers with 
the brilliance of leading discussion and the passion of the days. In the mean 
time, poetry, prose, and texts started to shape their innovative images and the 
books of literary collections accumulated the poetic wave, such as, “Hymns of 
gulls”, then “gulls 2” as an advanced case. Subsequently, the booklet “visions” 
became one of the most important cultural publications, presenting more than 
(12) versions over a year, exceeding its stage and geographical boundaries, and 
spreading throughout the Arab world, including the diaspora…

Massoud’s close friend and poet Ibrahim Mulla, who contributed with him in 
publishing, says:

“In this hot climate, Massoud Amrullah’s presence was clear and influential 
after his adoption of a project “Writing Outside the Context, “or the writing 
that does not seek external recognition, as much as his desire to release a self-
achieved poetic voice, which was in the margin, neglected and absent, appeared 
in the early 90s. “ Hymns of gulls” with the participation of Hanouf Moham-
med and the writer of these lines, and then a poetry booklet entitled “The gulls 
2”, followed by a bulletin that appeared more biased to expressive boldness and 
a devoid of the prevailing pattern and attracted many voices from inside and 
outside, old and young, as “Visions” bulletin.
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After graduating from the University of Emirates, Massoud Amrullah worked 
as a media researcher in the Dubai Police for 10 years, where he worked in 
writing and analyzing media and security research, but what he found in the 
film and by going to the movies earlier was more magical than everything 
around him was.  He stayed in the same dimension looking for the cinema, 
when “artistic” cinema was not very popular in the Gulf region, yet traveled 
to attend film festivals and buy films for specific directors. Since the mid-80s, 
Massoud remained in the same obsession with cinema, as if he were pursuing 
the scene, which he wanted to create one day, and this motivated him along 
with some friends to establish a presence of filmmaking and exchange of films.
Within what can be described as witness; I became witness to some dialogues 
with directors from Egypt, I knew that Massoud Amrullah had the largest film 
library among Arab directors, and he continues to retain this enormous quantity 
in his home since the 1980s.
In 1997, Masood Amrullah moved to the “Cultural Complex” in Abu Dhabi 
for another 10 years until 2007, when he returned to Dubai to work at the 
“Dubai International Film Festival” as a programmer for “Arabian Nights”, and 
“ Promising Emiratis” sections, and then director of the “Muhr Arab competi-
tion”, and finally as a technical director until the year 2017.

Massoud Amroallah currently lives with his wife and three children (Moham-
med, Aisha and Abdul Rahman) in the same house located near the “Nad Al 
Hamar” area in the Emirate of Dubai where he keeps his huge collection of 
films in the internal store.
He also raised birds of all kinds and not like most Emirati houses, the exterior 
(majlis) is visible near the main door of the house, except at Massoud; the 
house has a cinema lounge facade, with many trees to hide the stonewall.
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The smell of winter

A little light penetrated through the window to isolate the room into two parts, 
half for a small child coated with a green cloth with a white theme, and the 
other half for a water-filled dipper, left for the first encounter with a drop of 
water for the child, who born on January 26, 1967. That drop formed a stream 
of cinematic mobility in the region.
Massoud Amrullah lived with his father during the first years of his child-
hood, who moved to Kuwait for work. He soon returned to live with the family 
in the Emirate of Dubai, from “Al-Jafliya” to “Al Bastakiya” (Al Fahidi now) 
and then moved to Al Quoz in the late 1970s, where his first desires of poetry 
and writing were established.

After high school, Massoud Amrullah went on to complete his undergradu-
ate studies at the UAE University in Al Ain, 150 km from Dubai, where the 
students world not return to their cities until the end of the week. Massoud 
Amrullah studied the media and he was a graduate of the eighth batch in 1988, 
who was honored by attending the graduation ceremony with Sheikh Zayed 
Bin Sultan Al Nahyan. This was a great honor for Emiratis to meet the founder 
of the state. Graduates of the UAE University today are leaders in the UAE 
government. The 1980s in the United Arab Emirates, an important cultural and 
scientific stage that combines every aspect of the scene through the newspaper, 
even in the empowerment of the society through ideas and science and gave 
attention to the mature generation, which had the ability to apply and establish. 
This is what motivated Massoud Amrullah to be a writer and poet, whom the 
newspapers were looking for, with the pen of his passion for writing and the 
philosophy of attendance and the newspapers were never without his name. In 
the mid-80s during the study phase, in one of the courses about how the adver-
tising industry was made, Massoud faced the first moments when he put his eye 
in the camera for the first time, where he says:
 “I saw the picture I wanted, we write the picture as we write poetry, from 
which I went to the cinema for the poetic picture.”
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Silent light

It is obvious to stay in the same amazement whenever you talk about cinema 
with Massoud Amrullah Al Ali, but it is confusing to present the biography 
of this man with the cinema. Of course, it is going to be an incomplete biog-
raphy, no matter how much I try to illuminate as much as possible. Everyone 
has earned an adequate space of depth and purity in the modern cinema from 
this man and to a certain extent, he is one of the founders, administrators and 
directors, who formed the real path for the film industry in the region and was 
influential in empowering visual action.
He is the friend who is close to the heart, when we speak, we are committed 
to understand and study trends together. He is your friend, the director who 
watched all the movies in the world before everyone else. Whatever I find or 
know about him turns out to be an amazing reality. He watches films without 
interruption with a tremendous ability to survive in every film, like a fertile 
land that holds water and sinks together. He is a friend of newcomers to cine-
ma for the next thousand years in future with everything through his amazing 
ideas, or those projects that turned into mirrors where we see our faces choked 
with pictures and dialogues. He is the one who did everything for everyone 
without exception, without boredom and with all purity.
His honor at the Saudi Film Festival in Saudi Arabia is an exceptional tribute 
for his role in the Saudi Cinema movement since 18 years, when he opened a 
worthy space suitable to all Saudi creators such as filmmakers, critics, writers, 
talents, journalists and even film-lovers.
This tribute aims to keep Massoud Amrullah on the same path that completes 
his passion for making future movies with everyone...

Mohamed Hassan Ahmed
Emirati Scenarist
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