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بطاقة الفيلم:

§اال�سم§باللغة§العربية:§الكلب§§
اال�سم§باللغة§االإنكليزية:§§§§
§�سيناريو§و§اإخراج§:§فار�س§خا�سوق§§
الت�سوير§و§املونتاج§:§فار�س§خا�سوق،§علياء§خا�سوق§§
بطولة§:§ب�سار§املقيد،§فار�س§خا�سوق،§علياء§خا�سوق§§
§تاريخ§االإنتاج:§اآذار§§§
مدة§الفيلم:§§§§§§دقيقة.§§
مت§الت�سوير§و§العمليات§الفنية§يف§دولة§االمارات§العربية§املتحدة§-§اأبو§ظبي§§
الرتجمة§للفرن�سية:§ر�سا§لطفي،§§الرتجمة§للإجنليزية:§�سريين§داالتي§§
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عن الفيلم :
العقلية§ واكت�ساف§ للتغلغل§ خا�سوق.§حماولة§ لفار�س§ االأول§ الق�سري§ الفيلم§ هو§ "الكلب" 
ال�سورية§املو�سومة§بحكم§الديكتاتور§على§مدى§اأكرث§من§اأربعني§عامًا،§عرب§ردود§فعل§بع�س§

ال�سوررين§يف§املغرتب§جتاه§الثورة§ال�سورية.
بداأ§امل�سروع§مع§دخول§الثورة§عامها§الثاين،§وو�سول§عنف§النظام§اإىل§درجات§غري§م�سبوقة،§
املذابح§اليومية،§واملجازراملتكررة§التي§مل§حترك§�سيئًا§عند§بع�س§ال�سوريني§الذين§يجدون§
يف§احلل§العنفي§الذي§ي�ستخدمه§النظام§§�سد§املتظاهرين§ال�سبيل§االأف�سل§للحفاظ§على§

م�ستوى§حياتهم§املريح،§وحلمايتهم§من§املد§الهمجي§للثورة§كما§يرونه.
ر�سُم§تلك§ال�سخ�سيات§ال�سورية،§من§دون§الوقوع§يف§�سرك§املبالغات§اأو§الكلي�سيه.§و�سرُد§
الق�سة§بتفا�سيلها§مع§البقاء§�سمن§حّيز§دقائق§الفيلم§الع�سرين،§�سّكلت§حتديات§للمخرج،§
تعي�سه§ الذي§ اليومي§ الواقع§ عاملني:§ بني§ التنقل§ هو§ بح�سبه§ االأكرب§ التحدي§ يبقى§ لكن§
لتغرّي§ تتدخل§يف§حلظات§مف�سلية§ ميتافيزيقية§ رمزية§ وبني§ تفا�سيله§ بكل§ ال�سخ�سيات،§
للحياة§ اليومي§ الكادر§ من§ انتزاعها§ دون§ من§ لكن§ ال�سخ�سيات§ يف§ و§ احلدث§ يف§جمرى§

والدخول§يف§عامل§خيايل.§
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ملخص الفيلم:

بالدم§ واال�ستخفاف§ االأنانية§ من§ خليط§ يف§
ال�سوري،§يقف§�سابان§من§ُمرَتيف§املغرتب§�سد§§
ن�سال§ال�سوريني§وثورتهم،§ال§ي�ساحمونها§كيف§
اأف�سدت§عليهما§اإجازتهما§ال�سنوية،§غري§اآبهنَي§
يف§ البوؤ�ساء§ ال�سوريني§ مباآ�سي§ املراق،§ بالدم§

الداخل،§وبن�سالهم§من§اأجل§احلرية.
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املخرج :

وفوتوغراف،§ ب�سري§ فنان§ خاشوق،§ فارس 

�سهادة§ يحمل§ اجلن�سية،§ فرن�سي§ §- �سوري§
من§ الب�سرية§ الفنون§ جمال§ يف§ الدكتوراه§
يف§ الب�سرية§ للفنون§ اأ�ستاذًا§ عمل§ باري�س،§
م�سممًا§ يعمل§ واإماراتية.§ فرن�سية§ جامعات§
عاملية.§ �سركات§ يف§ الفنية§ للروؤية§ ومطورًا§
جمموعة§ خلل§ من§ الثورة§ يف§ فنيًا§ �سارك§
اأعمال§فنية§غرافيكية§مت§ن�سرها§يف§عدد§من§
ال�سحف§العربية§والعاملية،§ومت§تداولها§ب�سكل§
االجتماعي.§§§§§§§§§§§§§§§ التوا�سل§ �سفحات§ على§ وا�سع§
"الكلب" جتربته§ال�سينمائية§االأوىل،§باعتباره§

خمرجًا§§ومنتجًا§يف§اآن§.

معلوماتية§§ مهند�س§ §: مقيد§ بشار 

نظم§ كمحلل§ يعمل§ و§ باالإمارات§ يقيم§
و"الكلب"  جتربته§االوىل§يف§ال�سينما.§

�سينمائية،§ :§خمرجة§ علياء خاشوق§

الطويلة§ االأفلم§ من§ العديد§ لها§
�سهادة§ حتمل§ والوثائقية.§ والق�سرية§
املاج�ستري§يف§جمال§امليديا§التجريبية§

من§جامعات§كندا.

طاقم العمل :
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اإلنتاج
تقنية§ جتهيزات§ و§ متوا�سعة§ مبيزانية§ الفيلم§ تنفيذ§ مت§

منخف�سة§التكلفة،§والكثري§من§االإرادة§و§الت�سميم.

واحدة.§ كامريا§ با�ستخدام§ الت�سوير§ عمليات§ انطلقت§
وقد§§وقع§اختيار§فار�س§خا�سوق§على§كامريا§§§§§§§§§§§مرتكزًا§
الفوتوغرايف،§ الت�سوير§ يف§ خربته§ على§ هذا§ خياره§ يف§
واقت�سرت§االإك�س�سوارات§على§جمموعة§اإ�ساءة§وميكرفون§

ب�سيطني.§§

مواقع§الت�سوير§كانت§اأغلبها§يف§بيَتْي§املخرج§و§املمثل.§
مع§ بالتوازي§ ليًل§ § تتم§ كانت§ فقد§ املونتاج§ عمليات§ اأما§

الت�سوير.§

املوؤثرات§اخلا�سة§يف§م�سهد§الغيوم§نفذها§املخرج§بنف�سه§
با�ستخدام§برنامج§الت�سميم§ثلثي§االأبعاد§§§

DSLR

.Autodesk Maya
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