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نجمة ثالثة في طريق العالمية
في �أجو�ء �حتفالية كبيرة مبهرة، �نطلقت 
�أم�س فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان 

�لجونة �ل�سينمائي، و�لتي ت�ستمر حتي يوم ٢7 
من �سهر �سبتمبر/ �أيلول �لجاري، بم�ساركة 

8٠ فيلما في م�سابقات �لمهرجان �لمختلفة، 
وبح�سور �لمهند�س نجيب �ساوير�س موؤ�س�س 

�لمهرجان، �لمهند�س �سميح �ساوير�س، موؤ�س�س 
مدينة �لجونة، �لمهند�س خالد ب�سارة �لرئي�س 
�لتنفيذي و�لع�سو �لمنتدب ل�سركة �أور��سكوم 
للتنمية م�سر، عمرو من�سي �لمدير �لتنفيذي 
للمهرجان، �نت�سال �لتميمي مدير �لمهرجان، 

�لفنانة ب�سرى مدير �لعمليات لل�سركة �لمنظمة 
له، وعدد كبير من �لإعالميين و�لنجوم وعلى 

ر�أ�سهم �لفنان �لعالمي مينا م�سعود.
فاجئ �لفنان �لعالمي مينا م�سعود �لجميع في 
حفل �لفتتاح باإلقائه كلمة باللهجة �لم�سرية، 
معربا عن �سعادته بعودته �إلى م�سر �أم �لدنيا، 

وم�ساركته بمهرجان �سينمائي في موطنه 
�لأ�سلي، وقدم خالل حفل �لفتتاح جائزة 

للفنانين �ل�سباب من �لأعر�ق �لمختلفة، 
ل�سعوره بمعاناة هوؤلء �ل�سباب، وخو�سه تجربة 
مماثلة خالل بد�ية م�سو�ره �لفني في هوليوود، 

وكانت �لجائزة من ن�سيب ن�سرين ر��سي من 
�لمغرب.

ووجه مينا م�سعود �ل�سكر لعائلة �ساوير�س 
لتنظيمهم حدثا فنيا بهذ� �لحجم مثل 

مهرجان �لجونة �ل�سينمائي، و�أي�سا �إلى 
�لمخرج �أمير رم�سي�س �لمدير �لفني للمهرجان 

.EDA وفريق عمله لم�ساعدته في منح جائزة
كما منح �لمهرجان جائزة �لنجاز �لبد�عي، 

للمخرجة �لفل�سطينية مي �لم�سري، و�لتي 
قدم لها �لجائزة �لمخرج هاني �أبو �أ�سعد ، 
حيث تم عر�س فيلم ق�سير يجمع عدد من 

م�ساهد �أعمال مي م�سري، ور�أي �لناقد 
�ل�سينمائي كمال رمزي في �أعمالها، و�لمنتجة 
�لتون�سية درة بو�سو�سة، و�لمخرجه هالة خليل، 
و�لتي �أ�سادت باأعمال مي م�سري �لت�سجيلية، 
و��سفه �إياها باأنها تعي�س �لتجربة �ل�سينمائية 

�لتي تقدمها.

أجواء احتفالية 
كبيرة مبهرة، 
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فاجئ �لفنان �لعالمي مينا م�سعود �لجميع في 
حفل �لفتتاح باإلقائه كلمة باللهجة �لم�سرية، 
معربا عن �سعادته بعودته �إلى م�سر �أم �لدنيا، 

وم�ساركته بمهرجان �سينمائي في موطنه 
�لأ�سلي، وقدم خالل حفل �لفتتاح جائزة 

للفنانين �ل�سباب من �لأعر�ق �لمختلفة، 
ل�سعوره بمعاناة هوؤلء �ل�سباب، وخو�سه تجربة 
مماثلة خالل بد�ية م�سو�ره �لفني في هوليوود، 

وكانت �لجائزة من ن�سيب ن�سرين ر��سي من 
�لمغرب.

ووجه مينا م�سعود �ل�سكر لعائلة �ساوير�س 
لتنظيمهم حدثا فنيا بهذ� �لحجم مثل مهرجان 

�لجونة �ل�سينمائي، و�أي�سا �إلى �لمخرج �أمير 
رم�سي�س �لمدير �لفني للمهرجان وفريق عمله 

.ADA لم�ساعدته في منح جائزة

أكرم حسني يضفي البهجة على أغنية االفتتاح.. وصوت فايا يونان يثير أحزان يسرا وتامر حبيب

فيلم عن �لمكرمة مي م�سري
كما منح �لمهرجان جائزة �لنجاز �لبد�عي، 

للمخرجة �لفل�سطينية مي �لم�سري، و�لتي 
قدم لها �لجائزة �لمخرج هاني �أبو �أ�سعد ، 
حيث تم عر�س فيلم ق�سير يجمع عدد من 

م�ساهد �أعمال مي م�سري، ور�أي �لناقد 
�ل�سينمائي كمال رمزي في �أعمالها، و�لمنتجة 
�لتون�سية درة بو�سو�سة، و�لمخرجه هالة خليل، 
و�لتي �أ�سادت باأعمال مي م�سري �لت�سجيلية، 
و��سفه �إياها باأنها تعي�س �لتجربة �ل�سينمائية 

�لتي تقدمها.
�أعلنت �لفنانة منى زكي �سفيرة يون�سيف في 

م�سر خبر� مميز� في حفل �فتتاح �لمهرجان، 
وهو عقد �تفاقية خا�سة بين يوني�سيف 

ومهرجان �لجونة �ل�سينمائي لمدة 5 �سنو�ت 

كتب- عالء عادل 

في �أجو�ء �حتفالية كبيرة مبهرة، �نطلقت 
�أم�س فعاليات �لدورة �لثالثة من مهرجان 

�لجونة �ل�سينمائي، و�لتي ت�ستمر حتي يوم ٢7 
من �سهر �سبتمبر/ �أيلول �لجاري، بم�ساركة 

8٠ فيلما في م�سابقات �لمهرجان �لمختلفة، 
وبح�سور �لمهند�س نجيب �ساوير�س موؤ�س�س 

�لمهرجان، �لمهند�س �سميح �ساوير�س، موؤ�س�س 
مدينة �لجونة، �لمهند�س خالد ب�سارة �لرئي�س 
�لتنفيذي و�لع�سو �لمنتدب ل�سركة �أور��سكوم 
للتنمية م�سر، عمرو من�سي �لمدير �لتنفيذي 
للمهرجان، �نت�سال �لتميمي مدير �لمهرجان، 

�لفنانة ب�سرى مدير �لعمليات لل�سركة �لمنظمة 
له، وعدد كبير من �لإعالميين و�لنجوم وعلى 

ر�أ�سهم �لفنان �لعالمي مينا م�سعود.

النجمة الثالثة.. افتتاح مبهر على طريق العالمية
جائزة EDA مفاجاه مينا مسعود.. ومني زكي تدشن شراكة مع يونيسيف

أكرم حسني 
يفاجئ الجميع 
بـ"سيما": "الزم 

يطلع جيل يقضي 
على أسطورة تامر 

حبيب"

افتتاح
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منى زكي: 
اتفاقية خاصة 
بين يونيسيف 

ومهرجان الجونة 
لمساعدة األطفال

الفنان العالمي 
مينا مسعود 

يتحدث باللهجة 
المصرية ويقدم 

  ADA جائزة
للفنانين الشباب

لم�ساعدة �لأطفال، باإبر�ز م�سكالتهم في 
�لأعمال �ل�سينمائية، حيث �إن �لهدف �لأول 

و�لأ�سا�سي من هذه �لتفاقية هو مناق�سة 
ق�سايا �لأطفال، في مهرجان يدعم �لق�سايا 

�لإن�سانية منذ �نطالقه.
ومن بين مفاجاآت �لمهرجان �أغنية "�سيما" 
للفنان �أكرم ح�سني، وهي �لأغنية �لخا�سة 
بحفل �لفتتاح، ود�عب في كلمته �لح�سور 

قائال: "كان لزم يطلع جيل جديد يق�سي على 
�أ�سطورة �أن تامر حبيب هو �للي بيعمل �أغنية 

�لمهرجان كل �سنة، ليه ي�سر� و�أبو وتامر حبيب 
كل �سنة، قلت في �ل�سنة �لأولى يمكن حاجة 

على �ل�سيق، ب�س في �لدورة �للي فاتت �أغنية 
"�لعالم جونة" �سارك فيها كل �أع�ساء نقابة 

�لمهن �لتمثيلية ومحد�س كلمني، موجها حديثه 
�إلى �أ�سرف زكي نقيب �لممثلين: "معك�س 

رقمي"، لما عمرو من�سي كلمني �ل�سنادي، 
�ساألته �أنت �أخدت ر�أي تامر حبيب �لأول".

وقدمت �لمطربة �ل�سورية فايا يونان �أغنية 
"بنلف" من �ألحان �لمو�سيقار �لر�حل بليغ 
حمدي، كاإهد�ء لكل من رحلو� عن عالمنا 
من �لفنانين �لذين �أثرو� في حياتنا، وهي 

�لألحان �لتي قدمها �لمو�سيقار بليغ حمدي 
في رثاء �لعنديب �لأ�سمر عبد�لحليم حافظ، 

ليعاد تقديمها من جديد بمهرجان �لجونة.
وتركت �لغنيه �ثر� كبير لدي �لح�سور حتي 
�ن �لدموع غالبت عدد من �لنجوم مثل ي�سر� 

وتامر حبيب.
وقال �نت�سال �لتميمي مدير �لمهرجان 

خالل كلمتة : حاولنا �ختيار �ف�سل �لأفالم 
�لتي ُعر�ست هذ� �لعام، خا�سة تلك �لتي 

ُعر�ست في �أخر �سهرينل ، حيث �ختار فريق 
�لبرمجة �ختار ١6 عماًل تعر�س عالميا لأول 

مرة في مختلف �أق�سام �لمهرجان، ونقيم 
حفاًل مو�سيقًيا يتولى قيادته �لماي�سترو �أحمد 

�ل�سعيدي، ومعر�س بمنا�سبة مئوية �لر�حل 
�إح�سان عبد�لقدو�س".

و�ختتم  حديثة قائال "�أود �أن �أ�سكر كل من 
و�سع حجًر� في هذه �لمدينة �لر�ئعة �لتي 
ت�ست�سيف �لمهرجان وفي �لدورة �لُمقبلة 

�سين�سم مركز �لموؤتمر�ت لالأماكن �لتي ُتقام 
فيها فعاليات �لجونة �ل�سينمائي".

لي�سعد بعدها �ع�ساء لجان تحكيم �لم�سابقات 
علي خ�سبة �لم�سرح حيث ير�أ�س لجنة تحكيم 

م�سابقة �لأفالم �لرو�ئية �لطويلة �لمخرج 
�لم�سري �لمتميز خيري ب�سارة، و بع�سوية كل 

من : �لمخرجة و�لمنتجة مي م�سري �إحدى 
�أعمدة �ل�سينما �لفل�سطينية و�لعربية، ونا�سين 

مودلي مدير مهرجان �سيدني �ل�سينمائي ، 
ور�سول بوكاتي مهند�س �ل�سوت �لأكثر �سهرة 

في �آ�سيا و�لحائز على جائزة �لأو�سكار لأف�سل 
�إنجاز في مك�ساج �ل�سوت، �إ�سافة �إلى �لناقد 

�ل�سينمائي �لرو�سي �ستا�س تيركين و�لمدير 
�لفني لمهرجان دفيجنيي �لوطني .

ير�أ�س لجنة تحكيم م�سابقة �لأفالم �لوثائقية 

�لمخرج و�لمنتج و�لممثل �ل�سنغالي مو�سى 
توريه موؤ�س�س مهرجان "مو�سى �إنفايت" 

�ل�سينمائي في �ل�سنغال، وت�سم لجنة �لتحكيم 
�لمخرجة و�لمنتجة �آن �أجيون، �إ�سافة �إلى 

لودميال ت�سفيكوفا، �لتي عملت مبرمجة في 
مهرجان روترد�م �ل�سينمائي �لدولي لمدة 
١5 عاًما، وطالل ديركي �لمخرج و�لمنتج 

�ل�سينمائي �ل�سوري �لذي تر�سح لجائزة 
�لأو�سكار في عام ٢٠١٩. كما ت�ساركهم 

م�سممة �لأزياء �لم�سرية �لمتميزة ناهد ن�سر 
�هلل.

ير�أ�س لجنة تحكيم م�سابقة �لأفالم �لق�سيرة 
�لمخرج �لم�سري �لبارز مرو�ن حامد، �لذي 

حققت �أفالمه �هتماًما نقدًيا وجماهيرًيا 
و��سًعا. وت�سم �للجنة �لمخرجة و�لم�سورة 

�ل�سينمائية �لكولومبية �لبلجيكية خو�نيتا 
�أونز�جا، ومدير مهرجان تامبيري �ل�سينمائي 

يوكا بيكا لك�سو. وتت�سمن �للجنة �لمخرج 
و�لمنتج و�لكاتب �ل�سينمائي �لعر�قي محمد 
�لدر�جي، �لذي مثلت �أفالمه �أكثر من مرة 
دولة �لعر�ق في جو�ئز "�لأو�سكار" و�لنجمة 

�لممثلة �لتون�سية درة زروق.
ت�ست�سيف �لدورة �لثالثة لمهرجان �لجونة 

�ل�سينمائي لجنة تحكيم �لتحاد �لدولي لنقاد 
�ل�سينما )�لفيبري�سي(، �لتي تمنح جائزتها 
لفيلم عربي طويل. وت�سم �للجنة كار�ستين 

كا�ستيالن �ل�سحفي و�لناقد �ل�سينمائي 
�لألماني، وميرفت عمر �لناقدة �ل�سينمائية 

�لم�سرية �إ�سافة �إلى فريدريك بون�سار �لناقد 
�ل�سينمائي �لفرن�سي. كما يرحب �لمهرجان 
ب�سبكة تعزيز �ل�سينما �لآ�سيوية )نيتباك(، 

و�لتي تمنح جائزتها لفيلم رو�ئي طويل لمخرج 
�آ�سيوي، تتكون لجنة تحكيم "نيتباك" من 

جولنار� �أبيكييفا �لناقدة و�لموؤرخة �ل�سينمائية 
�لكاز�خية رئي�سة للجنة �لتحكيم، و�لناقدة 

�ل�سينمائية �ل�سورية �لفرن�سية ندى �لأزهري، 
وح�سن حد�د �لكاتب و�لناقد �ل�سينمائي 

�لبحريني �لمميز.
و �ختتم �لحفل بعر�س للفريق �للبناني 
�ل�ستعر��سي ميا�س و�لذي قدم عر�سا 

��ستعر��سيا على مو�سيقى �أم كلثوم �أبهر به 
�لح�سور. 

مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي: 
اخترنا 16 عمال تعرض ألول مرة عالميا

افتتاح
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يسرا: حضوري مهرجان الجونة واجب علّي

�أعربت �لفنانة ي�سر� ع�سو �للجنة �ل�ست�سارية 
لمهرجان �لجونة �ل�سينمائي عن �سعادتها 
بتكريم �لفنان محمد هنيدي و��سفة �إياه 

بالمبدع، وكذلك �لفنان مينا م�سعود، 
و�لنجاحات �لتي حققها في هوليوود. وقالت 
ي�سر�: مررت �لفترة �لما�سية بظروف �سعبة 

لن�سغالي بمر�س و�لدتي، وبعدها وفاتها، فلم 
�أ�ستطع �لم�ساركة في �لتح�سير�ت، ولكني 

ح�سرت �إلى �لمهرجان ل�سعوري بو�جبي نحوه، 
ونحو �لوطن في �إنجاح فعالية مثل هذه.

رشا المهدي: مهرجان الجونة يرفع سقف توقعاتنا عام تلو اآلخر

�أكدت �لفنانة ر�سا �لمهدي �أنها تنتظر كل عام �لمزيد من مهرجان 
�لجونة �ل�سينمائي، وقالت: �أعلم �أنه لديه تحد وينجح كل عام فيه، ولي�س 

ذلك فقط فاإنه يقوم برفع �سقف �لتوقعات بعد نهاية كل دورة، و�أنتظر 
م�ساهدة جميع �لأفالم �لموجودة في برنامج �لمهرجان هذ� �لعام.

فايا يونان: �أ�سعر و�أنا في �لجونة �أني في مدينة ديزني لند
�أكدت �لفنانة �ل�سورية فايا يونان �أنها �لمرة �لأولي �لتي تزور فيها مدينة 

�لجونة. وقالت: �أ�سعر �أنني في مدينة ديزني لند �لعالمية، فكل �سيء 
هنا جميل، معربة عن �سعادتها بالم�ساركة في حفل �فتتاح �لدورة �لثالثة 

باأغنية "بنلف" �لتي قدمتها لرثاء �لفنانين �لذين رحلو� عن عالمنا.

محمد حفظي: أحضر ألشاهد شيء جديد كل مرة

�أكد �لمنتج محمد حفظي �أنه يح�سر �إلى مهرجان �لجونة ليرى �سيئا 
جديد كل مرة، فيوجد د�ئما حالة من �لنبهار يعي�سها على م�ستوى 

�ل�سجادة �لحمر�ء و�ل�سيوف و�لتنظيم، وقال: هذ� �لمهرجان يجمعني 
باأ�سدقائي �لذين �أر�هم في �لمهرجانات �لعالمية، و�أ�سعر بالأ�سف لأنني 

ل �أ�ستطيع �لإقامة طو�ل �لأ�سبوع، فيجب �لعودة للقاهرة ل�ستكمال 
تح�سير�ت �لدورة �لجديدة من مهرجان �لقاهرة.

ريا أبي راشد: مشاهدة الفساتين ليس لها األولوية 

�أكدت ريا �أبي ر��سد �أنها متحم�سة لم�ساهدة �لجمهور وهو ي�ساهد �أعمال 
�سينمائية من جميع �أنحاء �لعالم، وقالت: يوجد على �ل�سجادة �لحمر�ء 

ف�ساتين ر�ئعة، ولكنها لي�س لها �لأولوية في هذ� �لمهرجان، فاأنا �أحب 
�لح�سور �إلى هنا، وم�ساهدة �لمجموعة �لمتنوعة من �لأفالم �لمختارة.

أحمد داوود: أشكر انتشال التميمي الختياره أعمال مميزة

�أكد �لفنان �أحمد د�وود �أنه يحب مدينة �لجونة قبل �أن ي�سبح بها 
مهرجانا، و�زد�د حبه لها بعد �إقامة مهرجان �لجونة �ل�سينمائي، وقال: 

�أ�سعر بال�سعادة عند عر�س �أعمال �سينمائية د�خل �لمهرجان، وتوجه 
د�وود بال�سكر �إلى �نت�سال �لتميمي مدير �لمهرجان لختياره مجموعة 

�أعمال مميزة يتم عر�سها في كل دورة.

شهدت السجادة 
الحمراء لحفل 
افتتاح الدورة 

الثالثة هذا العام، 
وجود حشد كبير 

للنجوم من جميع 
أنحاء العالم

استطاع مهرجان 
الجونة السينمائي 

في وقت قصير 
أن يصبح الحدث 

السينمائي األكبر 
في المنطقة

ا�صتطاع مهرجان الجونة ال�صينمائي في وقت ق�صير اأن ي�صبح الحدث 
ال�صينمائي الأكبر في المنطقة، والذي ينتظره عدد كبير من النجوم 

و�صناع الأفالم، حيث �صهدت ال�صجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة 
الثالثة هذا العام، وجود ح�صد كبير للنجوم من جميع اأنحاء العالم، 

حر�صوا على التواجد والم�صاركة في كتابة �صطر جديد في عمر 
المهرجان، لذلك اأرادت "نجمة الجونة" توثيق هذ الحدث بكلمات 
قليلة من النجوم الم�صاركين للتعبير عن �صعادتهم بتلك الفعالية، 

ومدي تاأثيرها على م�صر �صياحيا وفنيا.

النجوم سعداء 
فنانو مصر والوطن 

العربي والعالم حرصوا 
على التواجد في الدورة 

الثاثة لمهرجان الجونة

افتتاح
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ناردين فرج: أشعر أن العاملين بمهرجان الجونة عائلتي

�أكدت �لإعالمية ناردين فرج �أنها جاءت �إلى مهرجان �لجونة هذ� 
�لعام ب�سكل مختلف حيث �إنها تاأتي لأول مرة للم�ساهدة فقط. وقالت: 

�أ�سبحت �أ�سعر �أن كل �لعاملين بالمهرجان هم عائلتي، فهو حالة خا�سة 
جد�، يتطور ويكبر كل عام، وعندما �أ�سافر �إلى �لخارج �أ�سمع عنه كالما 
كثير� يجعلني �أ�سعر بالفخر، و�أ�سبح ياأتي �إليه عدد كبير من �لإعالميين 

و�لفنانين من كل �أنحاء �لعالم.

محمد فراج: قوة مهرجان الجونة ال تستمد من ضيوفه فقط

�أكد �لفنان محمد فر�ج �أن قوة مهرجان �لجونة ل ت�ستمد فقط من 
�ل�سيوف �لمتو�جدين به، بل �أي�سا �لفعاليات �لأخرى مثل �لأفالم 

و�لور�س، و�عتقد باأنها مختارة بدقة. وقال: كنت ل �أ�ستطيع ح�سور �لمدة 
كاملة في �لدورتين �ل�سابقتين لن�سغالي بالت�سوير، لكن هذ� �لعام �سوف 

�أ�ساهد �لأعمال كلها.

هاني رمزي: مهرجان الجونة تجمع فني عالمي

قال �لفنان هاني رمزي �إن مهرجان �لجونة �ل�سينمائي هو تجمع فني 
عالمي، �إلى جانب �أن مدينة �لجونة من �أجمل مدن �لعالم، وي�سهد 

�لمهرجان تطور� كبير� عام ور�ء �لآخر، فاأنا �أحب �لح�سور لم�ساهدة 
�لأفالم �لمتنوعة �لتي يختارونها بعناية، وت�سارك في عدد من 

�لمهرجانات �لعالمية.

إلهام شاهين: مهرجان الجونة من أكثر 
المهرجانات العالمية تميزا

قالت �لفنانة �إلهام �ساهين �إن مهرجان �لجونة 
من �أكثر �لمهرجانات �لعالمية تميز�، فاأنا قمت 
بزيارة مهرجانات كثيرة، ولكن مهرجان �لجونة 

كان �لأنجح في �لترويج لمدينة �لجونة على 
�لم�ستوى �لفني و�ل�سياحي، ولدي �أ�سدقاء على 

م�ستوى �لعالم ينتظرون موعد مهرجان �لجونة، 
ومتابعته فعالياته ونجومه، بجانب �أنه ��ستطاع 

�أن يرفع ��سم م�سر.

محمد رمضان: مهرجان الجونة السينمائي يتميز بتنظيم رائع

�أكد �لفنان محمد رم�سان �أن مهرجان �لجونة �ل�سينمائي يتميز بتنظيم 
ر�ئع، ومجموعة �أعمال متميزة �سمن فعالياته هذ� �لعام. وقال: �لفن 

هو م�سكن �ل�سعوب، وي�ستطيع �أن يجعل �لنا�س تن�سى همومها، وهذ� دور 
�لمهرجانات و�لفن.

خالد سليم: سعيد باحتفالية إحسان عبد القدوس في “الجونة 
السينمائي”

�أعرب �لفنان خالد �سليم عن �سعادته لتو�جده �سمن فعاليات �لدورة 
�لثالثة من مهرجان �لجونة �ل�سينمائي، وقال: �لمهرجان هذ� �لعام 

يحتفل بمئوية �لكاتب �لر�حل �إح�سان عبد �لقدو�س، �لذي تربيت على 
�أعماله، فكان �لمنزل لدينا ي�ساهد د�ئما �لنظارة �ل�سود�ء وهذ� عمل 

�أحب م�ساهدته.

افتتاح
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كتبت: نورا ناجي

طو�ل عمره كان مينا م�سعود يع�سق فيلم ديزني 
�ل�سهير "عالء �لدين"، وكان ي�سعر �أنه ي�سبه 

هذ� �لبطل �لأ�سمر �لجذ�ب خفيف �لظل، ي�سعر 
- رغم �أنه يعي�س في تورنتو بكند�- �أن هذه 

�لأجو�ء �أجو�وؤه، و�أن هذه �لثقافة ثقافته، و�أن 
هذه �لق�سة ق�سته.

جزءه �لمف�سل لي�س �لعثور على �لم�سباح 
�ل�سحري ول حتى ركوب �لب�ساط �ل�سحري، 

بقدر ما هو فكرة �ل�سعي خلف تحقيق �لأحالم 
بالعمل و�لجد، بالذكاء وح�سن �لت�سرف، 

بالعطف و�لحب.
مينا �لذي ولد لأبوين م�سريين في ١7 

�سبتمبر/ �أيلول ١٩٩١ في �لقاهرة، ثم هاجر 
معهما و�سقيقتيه �إلى كند� في عمر �لثالث 
�سنو�ت، كان يحلم بتحقيق ذ�ته، �أن يحقق 
لنف�سه �لفر�دة في مجتمع من �لمهاجرين 

يعتقد �أن ل نجاح �سوى بتكر�ر تجارب 
�ل�سابقين. �أي در��سة �لطب �أو �لهند�سة 

و�ل�ستغال بهما ل�سمان �لعي�س �لكريم. لكن 
مينا كان يتبع �سغفه. ربما كان ملهمه �لد�ئم هو 
�لجني طيب �لقلب في فيلم عالء �لدين، روبين 

ويليامز، نجمه �لمف�سل �لذي ترك �أثًر� كبيًر� 
في حياة مينا م�سعود كما ترك ب�سمة كبيرة في 

�لفن كله.
عندما مثل م�سعود دور "بيتر بان" على م�سرح 

�لمدر�سة، عرف �أن هذ� هو قدره، من وقتها 

و�لم�سرح هو حياته، لم يتوقف عن �لتمثيل حتى 
�أ�سبح لديه وكياًل فنًيا بالفعل في �سن �ل�سابعة 

ع�سر، لكنه �إر�ساًء لو�لديه، بد�أ در��سة علم 
�لأع�ساب جنًبا �إلى جنب مع �إجر�ء تجارب 
�لأد�ء. لكنه لم يكن قادًر� على �لمو�زنة بين 

�لعالمين، كان ي�سعر د�ئًما بالت�ستت و�لحيرة. 
وذ�ت يوم بينما كان جال�سا في �سف �لتفا�سل 
و�لتكامل، �كت�سف فجاأة �أن هذه لي�ست �لحياة 

�لتي يريدها لنف�سه، و�أنه ل يريد فعاًل �سوى 
�لتمثيل. فقرر ترك در��سة علم �لأع�ساب في 

�ل�سباح �لتالي، و�ختار �لحياة �لتي يحبها 
بالفعل.

عندما وجد و�لدّي مينا �أن �بنهما بالفعل 
م�سمم على در��سة �لفن، قرر� دعمه فيما 

يحب، فاتجه فوًر� �إلى در��سة �لفنون في 
مدر�سة رير�سون، ثم عمل في �لمطاعم لتوفير 

�لمال لالنتقال �إلى لو�س �أنجلو�س، حيث كان 
ينام على مرتبة في غرفة �سغيرة في بيت 

�سديق.
ق�سة م�سعود تتقاطع مع ق�سة عالء �لدين 

�إذن، لكنه في �لو�قع كان عالء �لدين و�لجني 
في نف�س �لوقت، فهو لم يجد م�سباًحا �سحرًيا 

ليحقق له �أحالمه، �إنما حققها بنف�سه لي�سل 
�إلى ماهو عليه.

رحلته لم تكن بهذه �ل�سهولة،  ن�ساأته في 
ماركهام في تورنتو كطفل �أ�سمر مهاجر عر�سته 

للتمييز، وبالذ�ت في مدر�سته �لثانوية، عندما 

كانو� يرف�سون ��ستر�كه في فريق كرة �ل�سلة �أو 
�لألعاب �لجماعية، �لأمر �لذي و�جهه بعد ذلك 

في هوليوود بعد �أن لحظ تحجيم �أدو�ره في 
دور رجل �لقاعدة ١ �أو �ختياره في �أدو�ر رجال 

باأ�سماء عرقية.
بعدها بد�أ م�سعود في لعب �أدو�ر� �سغيرة في 

 Open" :بع�س �لأفالم و�لم�سل�سالت، مثل
 ،"Nikita"و ،"Combat Hospital"و  "Heart

و"Saving Grace"، �إلى جانب �ل�ستر�ك في 
بع�س �لأفالم �لكندية و��ستر�كه في �لأد�ء 

.Watch Dogs 2" ل�سوتي للعبة�
عندما طرحت فكرة فيلم عالء �لدين، كانت 

�لمخاوف هي �أن هوليوود �ست�ستمر في "تبيي�س 
�لأبطال"، �أي �ختيار رجال بي�س �لب�سرة لأبطال 

من �أ�سول �سرقية �أو �أفريقية. ��ست�سهد �لنقاد 
باختيار جيك جيلينهال كاأمير د��ستان في �أمير 

بالد فار�س و�ختيار كري�ستيان بيل لدور �لنبي 
مو�سى في �لخروج، لكن لح�سن �لحظ، تم 

�ختيار �لفتى �لأ�سمر �لو�سيم �ساحب �لبت�سامة 
�ل�ساحرة م�سري �لأ�سل مينا م�سعود للعب هذ� 

�لدور، ومن �لنظرة �لأولى، عرف �لجميع �أنه 
�لأ�سلح.

�لجميل �أن ر�مي مالك كان لتوه قد فاز بجائزة 
�لأو�سكار، �لأمر �لذي منح �لأمل للكثيرين، 

باأن �لم�ستقبل مفتوح للملونين في هوليوود.. 
�ختالف �لثقافات و�لجن�سيات و�لأعر�ق لم 
يعد م�سكلة، بالذ�ت وفيلم عالء �لدين جمع 

بالفعل جن�سيات مختلفة، لم يكن هناك �سوى 
�أمريكيين �ثنين في هذ� �لفيلم، �أما بقية 

�لطاقم، ف�سنجد �لتون�سي و�لهولندي و�لإير�ني 
و�لتركي و�لم�سري و�لهندي.

من نو�ح كثيرة، كانت �أجو�ء عالء �لدين 
مريحة لم�سعود، �سورت معظم �لم�ساهد في 
�لمملكة �لمتحدة، ثم ��ستكمل �لت�سوير في 
�لأردن لمدة ١٢ يوًما لت�سوير �لم�ساهد في 
�ل�سحر�ء. حيث ��ستمتع بالأكالت �ل�سرقية 

و�لحديث بالعربية مع �ل�سكان �لمحليين.
ولر�مي �سل�سلة �أفالم توؤرخ لهذه �لجولت، 

ولديه كتاب طبخ ي�سم و�سفات �كت�سفها 
�سيطرح في وقت لحق هذ� �لعام، وهو مهتم 
ا ببدء موؤ�س�سة في تورنتو تدعم �لأقليات  �أي�سً

في �لم�سرح و�ل�سينما.
م�سو�ر مينا م�سعود �لحتر�في بد�أ بالفعل، 

فهو ي�سير بخطو�ت مح�سوبة وناجحة من بعد 
فيلم عالء �لدين، لعب دور رئي�س بلدية تورنتو 

روب فورد في فيلم Run This Town ، �إلى 
جانب بن بالت ونينا دوبريف ود�ميان لوي�س، 

  Reprisal كما يلعب دوًر� رئي�سًيا في م�سل�سل
�لذي �سيعر�س لحًقا هذ� �لعام. دوره في هذ� 
�لم�سل�سل مكتوب لذكر �أبي�س ولي�س لمهاجر �أو 
رجل من �أ�سول عربية، وهذ� بالتاأكيد �أمر جيد 

ونقلة كبيرة في �لتجاهات �لهوليوودية.

مينا مسعود..  
رحلة عالء الدين الحقيقي

جزءه المفضل 
ليس العثور على 

المصباح السحري 
وال حتى ركوب 

البساط السحري، 
بقدر ما هو فكرة 

السعي خلف 
تحقيق األحالم 

بالعمل والجد
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جونة سكوب

مهرجان موعود باالستمرار
نديم جرجوره

دورتان �ثنتان لمهرجاٍن �سينمائي جديد غير كافيتين لتبيان 
ع �أن يكون طوياًل. لكّن  �لم�سار �لمهنّي للمهرجان نف�سه، �لذي يتوقَّ
�لتوّقع نابٌع من حيوية �لدورتين، و�لرغبة �ل�سينمائية في ��ستمر�ر 

�لمهرجان متاأتية من �سماٍت حا�سرة منذ �لبد�ية، لعّل �أبرزها 
�إ�سر�ٌر على م�ساو�ة عملية بين عرو�س �أفالٍم، معظمها ياأتي �إلى 
"�لجونة" من مهرجانات دولية )بع�سها منتٍم �إلى �لفئة �لأولى(، 

و��ستغاٍل لتفعيل تو��سل مهنّي بين �أ�سحاب م�ساريع �سينمائية 
عديدة وعاملين في �سناعة �لفّن �ل�سابع.

دورتان �ثنتان غير كافيتين، لكّنهما قادرتين على بّث �سماٍت 
ت�سي برغبة في �ل�ستمر�ر، وعلى ك�سف جهٍد لبلورة �لخطاب 

�لثقافي للمهرجان �ل�سينمائي. ذلك �أّن �عتماد "مهرجان �لجونة 
�ل�سينمائي" على تمويٍل كبيٍر د�فع له �إلى عمل دوؤوٍب لإنتاج دور�ت 

�سنوية متتالية، توؤّكد �أّن لل�سينما ح�سوًر� جوهرًيا، مع �أّن �لمهرجان 
�لدولي محتاٌج �إلى تفا�سيل �أخرى غير �سينمائية، ُيح�ِسن "مهرجان 

�لجونة" في �إنجازها: حفلتا �لفتتاح و�لختام، دعوة نجوٍم م�سريين 
وعرب و�أجانب، �إ�ساعة مناٍخ يمزج بين �لر�حة وُمَتِعها، و�ل�سياحة 

وترفيهها، و�ل�سينما و�أفالمها و�سناعتها.
ر غلبة �لح�سور �لم�سري في �لجانب �ل�ستعر��سّي  و�إْذ ُتبرَّ

للمهرجان، و�لجانب هذ� مطلوٌب في �لمهرجانات �لدولية كّلها، لأّن 
�لمهرجان م�سرّي، ُي�ساف �إلى �سل�سلة مهرجانات ُتقام �سنوًيا في 
مدٍن م�سرية مختلفة؛ �إّل �أّن �لهتمام بغير �لم�سرّي، في �لجانب 

نف�سه كما في جو�نب �أخرى �أ�سا�سية، يمنح �لمهرجان مكانة دولية، 
ُيفتر�س بها �أن تتوّطد عاًما تلو �آخر. غلبة �لح�سور في �لجانب 

�ل�ستعر��سي لن تحول دون �نفتاح عربّي ودولّي ثابت و�أكيد، 
فال�سينما تاأتي في �لمرتبة �لأولى، و�لغلبة هنا ُت�سبح لالأفالم �لأهّم 

و�لأف�سل و�لأجمل، و�لأكثر تلبية ل�سرطها �لإبد�عي.
من �لأمور �لالفتة لالنتباه، �هتمام �إد�رة �لمهرجان بجانب مهّم 

في �سناعة �ل�سينما: �لمل�سق. فالمعر�سان �ل�سابقان ُي�ساهمان في 
مالحظة �آليات �سناعة �لمل�سق، وتطّور�تها �لفنية �لمختلفة.
و�لمهرجان مرتبط بالمدينة �لممتدة على �ساطٍئ ُيريح �لعين 

و�لنف�س و�لروح، ولو لأياٍم قليلة، تماًما كما ُيريح �لمهرجاُن 
نف�سه �لعيَن و�لنف�َس و�لروح، بما ُيقّدمه من تنويٍع كبيٍر لالأفالم 

�لمختارة بعناية ودّقة. هكذ� يت�ساوى �لترفيه بمتعة ُم�ساهدة �أفالٍم 
ُمثيرة للنقا�س و�لتاأّمل، تماًما كما تمنح �لمدينُة ز�ئَرها ترفيًها 
ومتًعا مختلفة. فالز�ئر، بتم�سيته �أياًما قليلة في �لمدينة، ينتبه 
�إلى مهرجانها، �إْن تكن �سياحُته متز�منًة و�أيام دور�ته �ل�سنوية، 

فيكت�سف م�ساحة �أخرى لر�حة وُمتٍع، يك�سبها في زيارته تلك. بينما 
�لقادم �إلى �لمدينة من �أجل مهرجانها، ُيدرك �أّن �لمهرجان دعوة 

ا، فيتكامل �لهّم �ل�سينمائّي برغبة  �إلى ��ستر�حة في �لمدينة �أي�سً
�ل�ستمتاع بهدوء �لحّيز �لجغر�فّي و�سكينته.

هذ� كّله نتاج متابعٍة للدورتين �لأولى و�لثانية لمهرجاٍن، يتمّنى 
كثيرون �أن ي�ستمّر، �إْن لتفعيل �لح�سور �ل�سينمائي في بقعة �سياحية، 

و�إْن للتمّتع بالبقعة �ل�سياحية �أثناء ح�سور �لمهرجان بدور�ته 
�ل�سنوية.

ريد كاربت 
»ستموت في 

العشرين« اليوم
يبد�أ �لريد كاربت �لخا�س بفيلم "�ستموت 

في �لع�سرين"  على م�سرح �لمارينا في 
�ل�ساعه ٩:3٠ للمخرج �ل�سود�ني �أمجد �أبو 

�لعال وبعدها يبد�أ عر�س �لفيلم �ل�ساعه 
١٠:3٠ م�ساءً�.

�لفيلم ي�سارك في �لم�سابقة �لر�سمية �سمن 
فعاليات �لدورة �لثالثة لمهرجان �لجونة 
،وتدور ق�سته حول "مزمل" و�لذي يولد 
ملعونًا بنبوءة تفيد موته عند بلوغ عمر 

�لع�سرين، فيكبر و�سط نظر�ت �ل�سفقة �لتي 

ريد كاربت

ت�سعره طو�ل �لوقت باأنه ميت حتى يعود 
�سليمان �لم�سور �ل�سينمائي لقريته ويبد�أ 
بعر�س �لفالم �لتي ت�سبح نافذه لمزمل 

لروؤية �لعالم ، وحين يبلغ �لع�سرين يو�جه 
�لحيرة بين �ختيار �لموت ،وبين حافلة 

تنقله �إلى عالم جدي.
�لفيلم حاز قبل �يام على جائزة "�أ�سد 

�لم�ستقبل" في م�سابقة �أيام فيني�سيا 
�لتي �أقيمت �سمن فعاليات �لدورة �ل76 

لمهرجان فيني�سيا �ل�سينمائي �لدولي.

»أخوات السالح« في مسرح المارينا  
تبد�أ �ل�سجادة �لحمر�ء لفيلم "�أخو�ت �ل�سالح" على م�سرح 

�لمارينا غد� في 5:45 دقيقة لمخرجة �لأفالم �لوثائقية 
و�لنا�سطة �لفرن�سية كارولين فوري�ست ،و�لفيلم يج�سد مقاومة 

�لمقاتالت �لكرديات و�لمتطوعات من مختلف دول �لعالم 
�للو�تي حاربن تنظيم د�ع�س �لإرهابي في �سمال �سوريا 

،و�لفيلم م�ستوحى من ق�سة حقيقية وتدور �أحد�ثه حول �مر�أة 
كردية �إيزيدية تدعى ز�ر�، �ختطفها د�ع�س وبيعت لأحد 

مرتزقة د�ع�س وتتمكن في �لنهاية من �لهروب من قب�سة 
مرتزقة د�ع�س و�للحاق بكتيبة موؤلفة من �لمقاتالت �إ�سمها 

كتيبة "�لأفعى".

»البؤساء« في قاعة أوديماكس بالجامعة 
األلمانية 

يعر�س �ليوم في قاعة �أوديماك�س بالجامعة �لألمانية �لفيلم 
�لفرن�سي "�لبوؤ�ساء" في �ل�ساعة �لثالثة ع�سرً� من �إخر�ج 

لدج لي  و�إنتاج ٢٠١٩ ،و�لفيلم م�ستوحى من �أحد�ث حقيقية 
ويدور حول ثالث �أفر�د في فرقة �سرطة يجدو� �أنف�سهم 
في ماأزق ، بعد �أن ين�سم �ستيفان �إلى فرقة �سرطية في 

مونفيرماى �لو�قعة في �سو�حي باري�س ،ويبد�أ بجانب زميليه 
�لمتمر�سين كري�س وجود� في �إكت�ساف �لتوتر�ت �لمت�ساعدة 
بين ع�سابات �لأحياء ،بينما توثق كامير� طائرة "درون" كل 

ما يحدث.

فعاليات

»كابل ،مدينة في الريح« في سي سينما 2
�سمن عرو�س �ليوم وبقاعة �سي �سينما ٢ يعر�س فيلم "كابل 

،مدينة في �لريح" �ل�ساعة 6:١5 دقيقة ،من �إخر�د �أبوز�ر 
�أميني ويتناول �لفيلم �لحياة �ليومية في مدينة كاُبول، خالل 

"فتر�ت �ل�سمت" �لفا�سلة بين �لتفجير�ت �لإنتحارية، �لتى 

ُتغّير �سظاياها وهز�تها �لعنيفة م�سار حياة �سخ�سيات �لفيلم 
�لذي ي�ستعر�س ثقل �لعي�س في تهديد وخوف د�ئم.
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