
السجادة الحمراء.. تتألأل بالنجوم

�سهد اليوم الثاني من الدورة الثالثة لمهرجان الجونة ال�سينمائي اأحداثًا 
وعرو�ض اأفالم مهمة كما �سهدت  ال�سجادة الحمراء للمهرجان توافد 

عدد كبير من النجوم لم�ساهدة فيلمي »اأخوات ال�سالح« ، و»�ستموت 
في الع�سرين«، حر�سوا على التواجد ومنهم: لقاء الخمي�سي، وب�سمة، 
وكندة علو�ض، وعمرو يو�سف، واإلهام �ساهين، وخالد ال�ساوي، واأروى 

جودة، ويا�سمين �سبري، و�سفية العمري، ومحمد كريم، وتامر هجر�ض، 
وغادة عادل، والمنتج محمد حفظي، والمخرج اأبو بكر �سوقي،  والمخرج 

ي�سري ن�سراهلل، ومحمد فراج، وب�سنت �سوقي، وريهام عبدالغفور، 
وغيرهم من النجوم.. وتوجهت الفنانة ب�سرى بال�سكر لفريق عمل 

»اأخوات ال�سالح«  خا�سة الموؤلفة كارولين فور�ست التي �سعدت اإلى 
خ�سبة الم�سرح بعد انتهاء الفيلم، وقالت: م�سر بلد يهتم بحرية المراأة 

، لذلك اأ�سعر ب�سعادة لعر�ض الفيلم على اأر�سها، والذي �سانده عدد 
كبير من الأ�سخا�ض بداية من منتجي العمل اإلى الجمهور الذي تفاعل 

مع اأبطال الفيلم. كما قدم  انت�سال التميمي مدير المهرجان  فريق عمل 
فيلم »�ستموت في الع�سرين« واأعرب عن �سعادته بتواجد الفيلم �سمن 
برنامج مهرجان الجونة،  والجمهور الكبير المتواجد في �سالة العر�ض.

لقاء الخميسي تتجه إلى الغناء 
ت�ستعد الفنانة لقاء الخمي�سي للتكوين فرقة مو�سيقية، 

وتقديم مجموعة من الحفالت الغنائية خالل الفترة 
المقبلة بالتعاون مع �سقيقها الموؤلف المو�سيقي هيثم 

الخمي�سي، وقالت لقاء الخمي�سي لـ»نجمة الجونة« اإن 
الأغنيات التي �سوف تقدمها �سنعت خ�سي�سا لها.

داليا البحيري تعود إلى »فالنتينو« 
عادت الفنانة داليا البحيري اإلى القاهرة اأم�ض قادمة 

من الجونة لرتباطها با�ستئناف ت�سوير دورها في 
م�سل�سل »فالنتينو« بطولة عادل اإمام،  المقررله  

المناف�سة به خالل المو�سم الرم�ساني المقبل، و هو 
من تاليف اأيمن بهجت قمر واإخراج رامي اإمام.

خالد سليم: أستعد ألغنية سينجل جديدة 
بعد ح�سوره حفل افتتاح مهرجان الجونة عاد الفنان 

خالد �سليم اإلى القاهرة اليوم ل�ستكمال ت�سوير 
م�سل�سله الجديد »بال عنوان«، و الذي ينتمي اإلى 
نوعية الـ 45 حلقة، بجانب تح�سيره اأغنية �سينجل 

جديدة من المقرر اأن يقوم بطرحها قريبا.

خالد الصاوي: أعود للدراما بإنتاج عربي 
اأكد الفنان خالد ال�ساوي اأنه تعاقد موؤخًرا على بطولة 

عمل درامي جديد، اإنتاج عربي م�سترك من المقرر 
بدء ت�سويره خالل الفترة المقبلة،  الذي �سوف يج�سد 
خالله �سخ�سية العالم يحيى الم�سد اأبرز علماء الذرة 

الذي تم اغتياله.. 
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أبطال »أخوات السالح« على السجادة الحمراء 
نجوم مصريون حرصوا على حضور العرض الخاص 

منهم بشرى ورانيا يوسف
�سور اأبطال فيلم »اأخوات ال�سالح« اأقيم 

العر�ض الخا�ض للفيلم �سمن فعاليات مهرجان 
الجونة ال�سينمائي في دورته الثالثة، حيث تاألق 

�سناع العمل على ال�سجادة الحمراء، و�سط 
حر�ض العديد من النجوم على الح�سور منهم 

ب�سرى ورانيا يو�سف.
فيلم »اأخوات ال�سالح« من اإخراج كارولين 

فور�ست وتدور اأحداثه في اأر�ض مليئة بالحروب 
وق�سة امراأة اإيزيدية �سابة تم بيعها كجارية 

لم�سلحي تنظيم داع�ض المتطرف، فتهرب 
المراأة وتقرر الن�سمام اإلى القوات الكردية في 

حربها �سد داع�ض، وت�سبح �سمن فرقة مكونة 
من متطوعين عالميين، وخالل رحلتها تك�سف 

عن قوة الزمالة والرفقة والرعب الذي تبثه 
المقاتالت في قلوب المتطرفين من اأع�ساء 

تنظيم داع�ض الذي يخ�سون الموت على يد 
امراأة.

وبعد عر�ض الفيلم �سعدت موؤلفة ومخرجة 
العمل كارولين فو�ست التي وجهت ال�سكر 

للح�سور ولمهرجان الجونة ال�سينمائي لعر�ض 
الفيلم الذي يناق�ض الحرية لدى المراأة.

كما تحدثت »فور�ست« عن الم�ساهد 

الحقيقية التي ا�ستعانت بها في الفيلم مثل 
ق�سة الفتاة التي تم قتل �سقيقها في الجزائر 
على يد المتطرفين لعدم ارتدائها الحجاب، 

والمحاربة التي ت�سع �سورة والدها في 
القالدة، وغيرها من الم�ساهد.

مخرجة الفيلم التي قامت اأي�سا باأول تجربة 
اإنتاج لها من خالل »اأخوات ال�سالح« انبهرت 

بعدد من الن�ساء المتطوعات القادمات من 
اأنحاء العالم لالن�سمام اإلى الكفاح الكردي 

�سد داع�ض، واأثار ف�سولها رف�ض هوؤلء 
الأخوات اعتبارهن �سحايا، بل على العك�ض 

بادرن اإلى الت�سدي والكفاح.

دليل الشاشة

أخوات السالح
�سي �سينما ١

١١:3٠ �سباحًا

علو الموج
�سينما جراند الغردقة

١:3٠ م�ساًءً

محطة البرازيل
�سينما جراند الغردقة

3:45 م�ساًءً

ُمحّصن
�سي �سينما ٢

6:١5 م�ساًء

المرأة الباكية
�سي �سينما ١

7:45 م�ساًء

أغنية بال عنوان
�سينما جراند الغردقة

٩:3٠ م�ساًء

جلد اأَليّل
�سي �سينما 3

١١:45 �سباحًا

ستموت في العشرين
�سي �سينما ١
١٢:١5 م�ساًءً

وراء البحر الغاضب
قاعة اأوديماك�ض

4:٠٠ م�ساًءً

جلد اأَليّل
�سينما جراند الغردقة

6:3٠ م�ساًءً

قبالت مسروقة
�سي �سينما 3

8:3٠ م�ساًء

لما بنتولد
م�سرح المارينا

١٠:3٠ م�ساًء

البؤساء
�سي �سينما ٢
١٢:١5 ظهرًا

محطمة النظام
�سي �سينما 3

٢:3٠ م�ساًءً

عيد القربان
�سي �سينما ١

5:٠٠ م�ساًء

جلد أمريكي
م�سرح المارينا

6:45 م�ساًءً

أمة الطفل الواحد
�سي �سينما ٢

٩:٠٠ م�ساًء

ذات مرة في 
تروبُشفسك

قاعة اأوديماك�ض
١٢:3٠ ظهرًا

كونجو
�سي �سينما ٢

3:١5 م�ساًءً

كاُبل، مدينة في الريح
�سي �سينما 3

6:٠٠ م�ساًء

أغنية بال عنوان
قاعة اأوديماك�ض

6:45 م�ساًء

ااألب
قاعة اأوديماك�ض

٩:١5 م�ساًء
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كتبت: عالء عادل

قدم انت�سال التميمي، مدير مهرجان الجونة 
ال�سينمائي، العر�ض العربي الأول للفيلم 

ال�سوداني »�ستموت في الع�سرين«، الم�سارك 
�سمن م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة 

بالدورة الثالثة من المهرجان والتي ت�ستمر 
فعالياتها حتى يوم ٢7 من ال�سهر الجاري، 
وقال التميمي: »اأم�ض كان الفتتاح واليوم 

بداية ال�سينما، ول يوجد اأجمل من اأن عر�ض 
في العا�سرة والن�سف م�ساء تكون قاعته �سبه 

مكتملة بالجمهور«.
واأ�ساف: »�ستموت في الع�سرين« هو �سابع فيلم 

روائي في تاريخ ال�سينما ال�سودانية، وجولته 
بداأت بفيني�سيا وتورنتو وبعدها الجونة لينطلق 

بعدها اإلى جميع اأنحاء العالم، م�سيرا اإلى 
اأن العمل فاز بجائزة اأ�سد الم�ستقبل. ودعا 

التميمي مخرج الفيلم اأمجد اأبو العالء لل�سعود 
على الم�سرح مازحا: »معنا »اأ�سد الم�ستقبل« 
وهي الجائزة التي يح�سل عليها المخرج في 

عمله الأول«.
ومن جانبة اأعرب اأبو العالء عن �سعادته 

بعر�ض الفيلم �سمن فعاليات مهرجان الجونة 
ال�سينمائي على اأر�ض م�سر، وقال: »اأ�سعر 

ب�سعادة كبيرة ليكون العر�ض الأول عربيا 
للفيلم في م�سر، والم�ساركة بمهرجان الجونة، 

ودعا فريق عمله لل�سعود اإلى خ�سبة الم�سرح، 
ووجه ال�سكر لكل من �سارك في الفيلم من 

مالب�ض و�سوت و�سورة، وجهة الإنتاج الم�سترك 
التي �ساعدت في خروج العمل، في ظل 

الظروف التي يمر بها ال�سودان، وعدم وجود 
بنية تحتية ل�سناعة ال�سينما«، داعيا اهلل اأن 

تمر ب�سالم.
و�سهد الفيلم ح�سور عدد كبير من النجوم 

الذين حر�سوا على التواجد ومنهم: لقاء 

الخمي�سي، وب�سمة، وكندة علو�ض، وعمرو 
يو�سف، واإلهام �ساهين، وخالد ال�ساوي، واأروى 

جودة، ويا�سمين �سبري، و�سفية العمري، 
ومحمد كريم، وتامر هجر�ض، وغادة عادل، 

والمنتج محمد حفظي، والمخرج اأبو بكر 
�سوقي، والمخرج محمد �سامي، وزوجته مي 

عمر، والمخرج ي�سري ن�سراهلل، ومحمد فراج، 
وب�سنت �سوقي، وريهام عبدالغفور، وغيرهم 

من النجوم.
وتدور اأحداث الفيلم في قرية �سودانية، حينما 

ت�سع امراأة ابنها »مزمل« بعد اأعوام من 
النتظار، اإل اأن نبوءة �سوفية تقول باأن الطفل 

�سوف يموت حينما يبلغ الـ٢٠. تمر ال�سنوات 
ويكبر مزمل وهو محاط بنظرات ال�سفقة، التي 

تجعله ي�سعر وكاأنه اإن�سان ميت يعي�ض في ثوب 
اآخر حي، وت�ستمر الأحداث حتى يعود �سليمان 
اإلى القرية، بعد اأن عمل م�سورا �سينمائيا في 

المدينة بعيدا عن المعتقدات ال�سوفية للقرية. 
وهنا يرى مزمل العالم ب�سكل مغاير تماما، من 

خالل جهاز قديم لعر�ض الأفالم ال�سينمائية 
يقتنيه �سليمان. و�سرعان ما تبداأ �سخ�سية 
مزمل في التغير ب�سحبة �سليمان، ويتنامى 

ال�سك لديه يوما بعد يوم حول �سدق النبوءة 
الم�سوؤومة.

اأما الأم، فتحاول بكل ما اأوتيت من طاقة، اأن 
تمنع وقوع النبوءة، وت�ستمر اأحداث الفيلم 

حتى يبلغ عيد ميالده الع�سرين، في�سبح في 
ذلك اليوم الذي يغتاله فيه ال�سك والحيرة بين 

الموت وركوب الحافلة التي تنقله اإلى عالم 
يملوؤه ال�سغف كي يتعرف عليه، وهو بطولة 
اإ�سالم مبارك، وم�سطفى �سحاتة، ومازن 

اأحمد، وبثينة خالد، وطالل عفيفي، ومحمود 
ال�سراج وبونا خالد.

الجدير بالذكر اأن الفيلم ا�ستغرق ت�سويره ما 
يقرب من �سهرين في منطقة »الجزيرة« �سمال 

الخرطوم، هو �سابع فيلم روائي في تاريخ 
ال�سودان، واأول فيلم روائي طويل لمخرجه 

وموؤلفه ال�سوداني اأمجد اأبوالعال، وا�سترك في 
كتابته معه يو�سف اإبراهيم، وهو م�ستوحى من 

ق�سة »النوم عند قدمي الجبل« للكاتب الروائي 
حمور زيادة.

وكان الفيلم ح�سل على جائزة اأح�سن عمل 
اأول »اأ�سد الم�ستقبل« في حفل توزيع جوائز 

الدورة الـ76 من مهرجان فين�سيا الدولي، تلك 
الجائزة التي جعلت اأنظار العالم تبحث عن 

ال�سينما ال�سودانية، والجائزة الأولى له كانت 
من موؤ�س�سة »اأدفنتاج« الإيطالية التي تمنح 

جوائز لالأفالم المتميزة على هام�ض مهرجان 
البندقية.

جولته بدأت 
بفينيسيا وتورنتو 

وبعدها الجونة 
لينطلق بعدها إلى 

جميع أنحاء العالم

أشعر بسعادة 
كبيرة ليكون العرض 

األول عربيا للفيلم 
في مصر

انتشال التميمي يقدم مخرج الفيلم أمجد 
أبو العالء ويصفه بـ»أسد المستقبل«

حشد من النجوم في العرض العربي 
األول لـ«ستموت في العشرين«
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حـوار

 »نجمة الجونة« التقت بالنجم العالمي 
للحديث معه عن مهرجان الجونة في دورته 
الثالثة وعن موؤ�س�سته النا�سئة وعن المبادرة 

التي �سيقوم بت�سويرها خالل اأيام قليلة والتي 
تنطلق تحت عنوان »اتكلم م�سري« وذلك 

بهدف التنبية والتنوية لأهمية التم�سك باللغة 
الأم وعدم ن�سيانها وذلك على خلفية قيام 

العديد من ال�سباب وال�سبات بالحديث بلغات 
اأجنبية ون�سيات قواعد لغتهم الأ�سلية واإليكم 

ن�ض الحوار.
في �لبد�ية ما �ضعورك بعد �أن ح�ضرت 

فعاليات مهرجان �لجونة �ل�ضينمائي في 
دورته �لثالثة لأول مرة في م�ضر وبعد غياب 

طويل عن بلدك؟
اأنا �سعيد جدا واأ�سعر بالفخر لوجودي 

بمهرجان الجونة ال�سينمائي، وليلة الفتتاح 
كانت ليلة رائعة، وكنت متحم�سا ب�سكل 

كبير لح�سوري المهرجان وانبهرت بحجم 

المهرجان فلم اأكن اأتخيل اأن الأمر بهذا الحجم، كما اأنني �سعدت 
كثيرا لوجودي على نف�ض ال�سجادة الحمراء التي يتواجد عليها النجوم 
الم�سريين المف�سلين لدي في �سغري فهم يمثلون بالن�سبة لي مكانة 

كبيرة جدا.
بحكم عملك كممثل بالتاأكيد تح�ضر �لعديد من �لمهرجانات 

�لعالمية فما هو تقيمك لمهرجان �لجونة �ل�ضينمائي؟
حقيقي فخور بمهرجان الجونة وبتنظيمه الكبير ولم اأكن اأتخيل 

هذا الم�ستوى الرائع. موؤكد اأنه في الكثير من الأحيان يكون هناك 
بع�ض المالحظات ولكن ب�سكل عام مهرجان الجونة ل يقل �سيء عن 

المهرجانات العالمية.
من هم �لنجوم �لتي �ضعدت بوجودهم �إلى جو�رك على �ل�ضجادة 

�لحمر�ء لمهرجان �لجونة؟
»فرحت اأوي« بالفنانة ي�سرا وهاني رمزي ومنى زكي، جميعهم اأحمل 

لأفالمهم العديد من الذكريات الجميلة واأعمالهم �سكلت الكثير 
من وجداني خا�سة واأنني مرتبط بالفن الم�سري واأحبه، وتقريبا 

الكوميدان الكبير عادل اإمام اأكثر فنان �ساهدت اأفالمه مرارا وتكرارا.
ع�ضر �ضنو�ت غبت فيهم عن م�ضر فلماذ� كل هذ� �لغياب �لكبير؟

نعم ١٠ �سنوات هي مدة طويلة ولكنني كنت م�سغول ب�سكل كبير في 
تلك الفترة حتى اأن والدي ووالدتي زارا م�سر خالل هذه الفترة 

ولكن ان�سغالي لم يتيح لي الفر�سة للعودة لم�سر قبل وجودي لح�سور 
مهرجان الجونة.

وكيف ��ضتطعت �أن تغيب كل تلك �لفترة رغم �رتباطك بم�ضر  
وفنها؟

الأمر كان خارج عن اإرداتي فكل وقتي كان مخ�س�سًا للدرا�سة والعمل 
في اأحد المطاعم من اأجل م�ساريف الدرا�سة الجامعية، وبالتالي لم 

اأكن اأريد اأن اأ�سيع وقت في ال�سفر، خا�سة واأنني تكفلت بم�ساريف 
درا�ستي بعدما تركت مجال درا�ستي لأدر�ض ال�سيء الذي اأحبه واأع�سقه 

وهو التمثيل، وبالتالي كنت اأريد اأن اأثبت نف�سي، وربما الآن اأ�ستطيع 
اأن اأحقق حلمي في اأن األف العالم اأجمع ول اأترك بلد اإل واأزره، فهي 
واحدة من اأمنياتي اإلى جانب اأنني اأتمني اأن اأعمل في مجال التمثيل 

حتى اآخر العمر مثل النجم الم�سري الكبير عادل اإمام.
تحر�ص دوما على �أن تتحدث عن �لزعيم عادل �إمام وقلت في 

ت�ضريحات تلفزيونية �أنه مثله مثل روبين ويليامز؟

أحب عادل أمام 
وأتمنى العمل 

معه أيضا إذا كانت 
هناك فرصة لذلك

جائزة  EDA التي 
قدمت بحفل افتتاح 
الجونة وذهبت إلى 

الممثلة المغربية 
نسرين الراضي 

ثابتة وستوزع كل 
عام ضمن فاعليات 

المهرجان

حوار: علي الكشوطى

حر�ص �لنجم �لم�ضري �لكندي �لعالمي مينا م�ضعود على تلبية دعوة 
مهرجان �لجونة �ل�ضينمائي وكان و�حد� من �ألمع نجوم حفل �لفتتاح 

�لذي �ضم �لعديد من �لنجوم من م�ضر و�لوطن �لعربي، و�ضهدت 
حفل �لفتتاح تقديم م�ضعود لأول جائزة في عمر موؤ�ض�ضته Eda �لتي 

�أطالقها بهدف دعم �لفنانين من مختلف �لأعر�ق ممن ي�ضتحقون 
�لدعم في مجال �لتمثيل ولكن نظر� لأ�ضولهم وجن�ضياتهم ل يلقون 

�لهتمام �لكافي �لذي يوؤهلهم للتو�جد على �ل�ضاحة �لعالمية.

مينا مسعود: فخور 
بمصريتي ومشاركتي 

في مهرجان الجونة

حوار: محمد فهمي  

تصوير: حسن أمين

�سرورة اإحياء ذكرى رحيل المخرج يو�سف 
a
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حـوار

ال أتصور كيف 
لشباب مصري ال 

يعرف لغة بلده 
حتى ولو بنسبة 

معقولة

 

أعمل في مجال 
التمثيل منذ فترة 

طويلة وبشكل 
احترافي منذ عشر 

سنوات كاملة

م�سيرة الفنان الكبير عادل اإمام م�سيرة حافلة بالكفاح والتعب والعمل 
والنجاح اأي�سا، فهو بداأ م�سواره الفني منذ اأن كان يقدم م�سهدا واحدا، 

وبالتالي هو واحد من اأهم النجوم الملهمين لأي ممثل يريد اأن ي�سق 
طريقه للو�سول اإلى هدفه، لذا فاأنا اأحب عادل اأمام واأتمنى العمل معه 

اأي�سا اإذا كانت هناك فر�سة لذلك.
على ذكر �لنجم عادل �إمام و�أمنيتك حول �لعمل معه. من �أي�ضا من 

�لنجوم �لم�ضريين تتمنى �أن يجمعك به عمل �ضينمائي في م�ضر؟
حقيقة اأناأ ل اأعرف الأجيال الجديدة في مجال التمثيل في م�سر ولكن 

اأ�سمع من والدتي واأقاربي اأن هناك اأجيال جديدة في مجال التمثيل 
وجميعهم رائعين ولكنني على الم�ستوي ال�سخ�سي اأتمنى العمل مع 
النجم عادل اإمام والنجمة ي�سرا، واأحب اأي�سا اأن اأعمل مع الفنان 

اأحمد ال�سقا فاأنا اأحب اأفالمه جدًا وكنت اأ�ستمتع بم�ساهدة م�ساهد 
الأك�سن التي يقدمها في اأفالمه بم�سر.

قدمت بحفل �فتتاح مهرجان �لجونة �ل�ضينمائي جائزة با�ضم 
موؤ�ض�ضتك eda فما هو ن�ضاط تلك �لموؤ�ض�ضة؟

موؤ�س�سة eda هي موؤ�س�سة ل تهدف للربح والهدف منها هو اأن تقدم 
الم�ساعدة لفنانين من اأعراق مختلفة ممن ي�سعب عليهم �سق طريقهم 
للو�سول لأحالمهم، والجائزة التي قدمت بحفل افتتاح الجونة وذهبت 

اإلى الممثلة المغربية ن�سرين الرا�سي عن دورها بفيلم اآدم، هي جائزة 
ثابتة �ستوزع كل عام �سمن فاعليات مهرجان الجونة ال�سينمائي، ولكن 

الأمر ل يقف فقط عند تقديم جائزة واإنما من المقرر اأن تجمع تلك 
الموؤ�س�سة اأمول لم�ساعدة هوؤلء الفنانين ممن يجدون �سعوبة للو�سول 

اإلى اأحالمهم نتيجة لأ�سولهم واأعراقهم 
المختلفة، وحر�سي على اإن�ساء تلك الموؤ�س�سة 

هو بكل تاأكيد لما عانيته في م�سواري ب�سبب 
اختياري في اأدوار نمطية طبقا للون ب�سرتي 
اأو لأ�سولي الم�سري والعربية، فالبع�ض قد 

يتخيل اأن دخولك عالم ال�سينما العالمية اأمر 
�سهل ولكن على العك�ض تمام الأمر �سعب جدا 

ويخ�سع للعديد من المعايير المختلفة لذا 
الكثير من الفنانين من اأ�سول مختلفة بمعنى 

اأن غير الأمريكيين يواجهون �سعوبة �سديدة في 
الح�سول على الأدوار في مجال ال�سينما.

ولكن بالن�ضبة لتجربتك فاأنت قدمت �لعديد 
من �لأدو�ر في �لكثير من �لم�ضل�ضالت؟

اأعمل في مجال التمثيل منذ فترة طويلة وب�سكل احترافي منذ ع�سر 
�سنوات كاملة ولكن العديد من الأدوار التي قدمتها هي اأدوار نمطية 
تم اختياري فيها بمعيار اأنني �ساحب مالمح عربية فتجدني اأج�سد 
دور �ساب اأفغاني وهكذا، حتى فيلم عالء الدين الذي قدمت به دور 

البطولة هو الآخر يعتبر من الأدوار النمطية فهم كانو يبحثون عن 
�ساب مالمحه عربية ليج�سد الدور. وما اأحلم به في الفترة المقبلة 
هو اأن األعب الأدوار التي قد يلعبها اأي فنان اأمريكي، وهو ما حدث 

في م�سل�سل Reprisal، والذي اأقدم به دور Ethan Hart على �سبكة  
Hulu ومن المقرر عر�سه في نهاية دي�سمبر/ كانون الأول المقبل.

علمنا بقيامك بالم�ضاركة في مبادرة »�تكلم م�ضري« فما هو دورك 
بها بالتحديد؟

مبادرة »اتكلم م�سرى« اأطلقتها وزارة الهجرة، ومن المقرر اأن 
اأقوم بت�سويرها فور عودتي اإلى القاهرة والمبادرة تهدف اإلى ربط 

الم�سريين المقيمين بالخارج بهويتهم الوطنية الم�سرية، من خالل 
تعلم اللهجة الم�سرية واللغة العربية، واأريد اأن اأقولك للم�سريين ممن 
ل يتحدثون اللغة العربية اإنه ل بد اأن تتم�سك بلغتك واأن تحافظ عليها 

وتفخر بها اأي�سا، فال اأت�سور كيف ل�ساب م�سري اأو �سابة م�سرية ل 

تعرف لغة بلدها اأو ل تعرف اأن تتحدث بها 
حتى ولو بن�سبة معقولة، فاأنا تعجبت جدا 

عندما علمت اأن هناك م�سريين ل يتحدوثون 
بالعربية ويكتفون فقط بالتحدث بلغات 

اأجنبية، فاأنا على الم�ستوى ال�سخ�سي اأفخر 
بم�سريتي واأحب الفن الم�سري واأتوا�سل مع 
اأ�سدقائي الم�سريين واأحافظ على األ اأفقد 

الرابط بين اأ�سولي والمجتمع الذي اأعي�ض به.
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يجعلني اأتعاطف معهم واأنزعج من الم�سهد 
الذي جاء في ق 55 حيث �سكروا ومالأوا البيت 

بالقاذورات اأثناء تغيب الأغنياء في رحلة 
تاركين المنزل في رعاية المدبرة الجديدة، 

يطول الم�سهد يحكي البن فيه عن ا�ستلطاف 
ابنة الأغنياء له واأنه يمكن اأن يتزوجها، 

يقول الأب وي�سبح هذا البيت الكبير بيتك؟ 
هذا بيت الق�سيد اإذن. و�سلنا الى منت�سف 

الفيلم  قبل اأن يحدث النقالب الدرامي 
بو�سول مدبرة المنزل القديمة واكت�ساف 
القبو تحت الق�سر، ها هو قبو اآخر جعلته 

المدبرة مخباأ لزوجها الهارب من �سداد دين 
كبير، قبو ل يعرف عنه اأ�سرة الغني  �سيئا، 

بناه المالك القديم تح�سبا لهجوم نووي من 
كوريا ال�سمالية، ي�سكنه اختيارا زوج مدبرة 

المنزل، الرجل الذي ظهر ك�سيح لطفل الأ�سرة 
الغني مما جعله ير�سمه في كل لوحاته التي 

عر�سها على ابنة الفقراء. اختار الرجل 
ال�سبح اأن يعي�ض كح�سرة طفيلية يوقد لل�سيد 
الأنوار من مفاتيج بالقبو كلما �سمع خطواته 

في ممرات الق�سر فوقه. ها هو الرجل ال�سبح 
ي�سير على اأربع كح�سرة، وها هم الأربعة اأفراد 

الأ�سرة الفقيرة كال�سرا�سير تعود حين هطل 
المطر وا�سطروا الى العودة لمنزلهم في 

البدروم هابطين �ساللم كثيرة حتى ي�سلوا 
اإلى طفح المجاري ويم�سون الليلة في �ساحة 
ت�سم اأمثالهم،. هناك تحليل قديم لطريقة 

عمل كورو�ساوا التي ت�سبه اللغة اليابانية التي 
تكتب راأ�سيا فتكون حركة الكاميرا وخا�سة 
في فيلمه ال�ساموراي ال�سبع راأ�سية ولي�ست 

عر�سية كاأغلب اأفالم الغرب التي تتحرك فيها 
الكاميرا في بان من ال�سمال اإلى اليمين كما 

حروف الكتابة الالتينية. هنا في طفيلي حركة 
راأ�سية هابطة كمياه تتدحرج حيث فتحات 

المجاري، فعليا وواقعيا هم يهبطون اإلى 
منزلهم في بدروم عفن يحملهم رائحة يتعرف 

عليها الطفل �سديد الح�سا�سية ابن الأغنياء، 
يقول نف�ض الرائحة، فيجعلنا نتخوف من ك�سف 
الم�ستور عن عالقة الأب وقد اأ�سبح ال�سائق مع 

الأم وقد اأ�سبحت مدبرة المنزل، يقول الأب 
عند عودتهم لبد اأن نغير نوع ال�سابون، غير 

مدرك لم�سدر الرائحة التي لحظها اأي�سا 
الأب الغني وتزكم اأنفه في ال�سيارة. الرائحة 

التي اأح�ض بها في م�سهد النهاية وهو ياأخذ 
مفاتيح ال�سيارة بجوار جثة الرجل ال�سبح، كيف 

له و�سط كل هذه الدماء والقتل اأن يعبر عن 
تاأففه من »تلك الرائحة« هذا التاأفف الذي 

جعل الأب الفقير يطعنه في انقالب درامي 
اآخر لم نتوقعه. ي�سطر الأب اإلى البقاء في 
القبو، قبو اأ�س�سه اأ�سحاب المنزل القدماء 

ا�ستعدادا للتخفي اإذا قام الكوريون ال�سماليون 
بغزو الجنوبية، �سخرية مرة من المخاوف من 

ال�سمالية. في مقال للناقدة ايزابيل �ستيفنز 
تكتب »بعد ا�سراك الم�ساهد في لعبة التخمين 

اأي من العائلتين هما الأوغاد الفا�سدين 
الأو�ساخ، اأدركنا فيما بعد فقط اأن الراأ�سمالية 

هي الطفيل الحقيقي« ولكن هل ما و�سلت اإليه 
الناقدة وا�سح لكل من ي�ساهد الفيلم؟، لم 

ي�سل بونج جوهو اإلى ا�ستنتاج ولم يجب على 
ال�سوؤال، لكن بم�سار اللقطات وخطها الهابط 

يوؤكد اأن الطفيلي هم اأ�سر الفقراء، لي�ض لأنهم 
ولدوا اأ�سرارا ولكن لأن البنية الجتماعية 
والقت�سادية تجبرهم على العي�ض هكذا. 

الراأ�سمالية هي الطفيل الحقيقي تف�سير مريح 
للناقدة الغربية ولي اأي�سا، ولكن المخرج لم 
يطلق اأحكاما ولم يقرر من هم الأ�سرار ومن 
هم الأخيار، بل عبر بجالء عن فارق طبقي 
رهيب في بلده بين عائلتين تمثالن ن�سيجا 

حاليا للمجتمع في كوريا الجنوبية من خالل 
كوميديا �سوداء ر�سم مالمحها بحوار دال 

وبناء لل�سخ�سيات محمل بالدللت. ويمكن 
اأن ينطبق ما و�سل اإليه على اأي بلد في ع�سر 

ت�سيد الراأ�سمالية فيما ي�سمى بالنظام العالمي 
الجديد.

فعليا وواقعيا 
هم يهبطون إلى 

منزلهم في بدروم 
عفن يحملهم 

رائحة يتعرف عليها 
الطفل شديد 

الحساسية ابن 
األغنياء

نافذة حافتها ال�سارع يقع تحتها منزل عائلة الفقراء، �سارع يتبول فيه 
ال�سكارى وتنت�سر رائحة بولهم لتعبق البيت بمحتوياته و�ساكنيه، ونافذة 

اأخرى تطل على حديقة وا�سعة حيث منظر خالب، جحيم من القذارة 
و» تلك الرائحة« ونعيم من الخ�سرة والجمال. مقابلة  بالفيلم  الكوري 

»طفيلي« اأ�س�ض فيه مخرجه بونج جو هو عبر ١٢ ق مدخال لفيلمه 
و�سعنا في توقع اأن هوؤلء ال�ساكنين في القبو �سيحتلون البيت الذي ي�سبه 
ق�سرا، ذكاء البن، وجمال البنة وموهبتها، خفة ظل الأب، و�سبر الأم 

صفاء الليثي

الرأسمالية هي الطفيل الحقيقي تفسير 
مريح للناقدة الغربية ولي أيضا، ولكن 

المخرج لم يطلق أحكاما ولم يقرر من هم 
األشرار ومن هم األخيار

طفيلي الكوري ممتع 
فنيا موجع إنسانيًا 

نقد
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عمل اأول ياأتي من ال�سودان الذي تعر�ض على 
مدار عقود لإخ�ساء �سينمائي ممنهج باإغالق 

القاعات واتجاه بالمجتمع نحو المحافظة. 
فيلم تم ت�سويره خالل اندلع النتفا�سة 

ال�سعبية الأخيرة بكل ما في ذلك من تعقيدات. 
باخت�سار، فيلم يحمل اأعذاره داخله، فلو 

جاء متو�سًطا في بع�ض عنا�سره لما لم اأحد 
�سناعه، لكن المخرج الموهوب �سنع فيلًما 

كبيًرا، ل ياأتي اإل بمزيج ال�سك والثقة: ال�سك 
في العالم وم�سائلته �سينمائًيا، والثقة في 
الذات والقدرة على التعبير بال�سورة عما 

تحمله الحكاية من طرح قّيم لهواج�ض بحجم 
الموت والحياة، الدنيا والآخرة، الدن�ض 

والطهرانية.. القول ال�سائع الركيك الذي 
يعتبره البع�ض حكمة بليغة يخبرنا »اأن تكون 
ميًتا حًيا خير من اأن تكون حًيا ميًتا«. لماذا 

ن�سفه بالركاكة؟ �سوؤال يجيب عليه فيلم 
اأمجد اأبو العالء، ب�سيناريو كتبه رفقة يو�سف 

ابراهيم عن ق�سة لحّمور زيادة.. اأ�سحاب 
القول ال�سائع يق�سدون ال�سيرة الأطول من 

العمر، الإنجاز الذي يخلد �ساحبه بعد مقابل 
الحياة الخاوية. »�ستموت في الع�سرين« 

يخبرنا اأن هناك ما هو اأعقد من هذا التب�سيط 

المخل، فهناك من يولد ميًتا، وهناك من يموت 
ليحيا، وهناك من يقاتل طيلة عمره كي ي�سعر 

بالحياة، فيكت�سف في نهايتها اأنه كان لخواء 
الموت اأقرب. كل هذه الحالت/ الت�ساوؤلت 

تتوالد من ق�سة مّزمل، الذي يتعر�ض يوم 
ميالده للعنة تجعله محكوًما بالموت في 

الع�سرين.. »الخوف ل يمنع الموت لكنه يمنع 
الحياة«، قول محفوظ الأع مق حكمة والأعذب 

بالغ، وكاأنه ي�سف حياة مزّمل الذي يعي�ض 
اأ�سير النبوءة، تحيطه في والده الذي هرب من 

فكرة الموت، واأمه التي تحا�سره حًبا ورعًبا، 
واأهل قريته الموؤمنين ب�سدق الفاأل.. مزّمل 

يعي�ض حياة بال حياة، لم يع�ض �سيًئا يجعل موته 
خ�سارة له اأو لغيره، حتى ي�سطدم بمن يلعب 

دور محامي ال�سيطان ليخبره اأن في الحياة ما 
هو اأكبر من الحر�ض عليها. »لو كنت مكانك 

لع�ست ع�سرين عاًما يخدمني الجميع لأفعل كل 
ما اأريده ثم اأكمل الع�سرين لأ�سخر منهم«، 

يقولها العراب/ ال�سيطان �سليمان الذي 
ُيعّمد مزّمل حًيا باإكمال قطبي الين واليانج، 

ال�سواب والخطاأ، واإعالمه باأن الطهرانية 
ل داع ول طعم لها، مالم يعرف المرء معنى 

الخطيئة ولذتها.. غير اأن اأف�سل ما في خطاب 
الفيلم هو اإنه ل يتوقف عند هذه المرافعة 

الموؤثرة في مواجهة البيوريتانية، بين قو�سين 
في مواجهة التفكير الغيبي والحلم بفردو�ض 
ل نوقن بوجوده. بل يعود في الف�سل الثالث 

لُي�سائل المرافعة و�ساحبها هو الآخر: هل كان 
التحدي ي�ستحق؟ هل ربح �ساحبه اأم خ�سر؟ 

�سوؤال اإجابته �ستظل لالأبد تاأتي بعد فوات 
الأوان، ما �سبق يعك�ض الثراء الفكري، لكن 

»�ستموت في الع�سرين« لي�ض رواية م�سّورة 
واإن ظهر البعد الراوئي فيه، بل يمتلك الفيلم 

اإنجاًزا يتمثل في الإخال�ض الوا�سح للتراث 
الإبداعي، ولكون فيلم ال�سينما هو بالأ�سا�ض 

�سورة موظفة في خدمة دراما.. الثقافة 
العربية عموًما معادية للتاأثر، وكل فنان يحاول 

اإثبات اأنه جاء بما لم ياأت به الأوائل، وهذا 
م�ستحيل التحقق عملًيا، لكنه نتيجة مفهومة 

لثقافة التفتي�ض في النوايا والتهام بالقتبا�ض 
التي يمار�سها بع�ض النقاد وُجّل الجماهير. 

الفيلم على النقي�ض يفخر بالنحدار من 
ثقافة اأدبية و�سينمائية عريقة، تن�سح كل 

لحظة فيه بفنان ه�سم تاريًخا طوياًل اأراد 
اأن يكون اأحدث حلقاته، فاأتي عمله اأ�سياًل 
لأنه ذو جذور، لي�ض معلًقا في الهواء يريد 

اإعادة اختراع العجلة.. األي�ض هرب النور من 
عجزه هو هرب م�سطفى الب�ساري في رائعة 
يحيى الطاهر عبد اهلل »الطوق والأ�سورة« 

التي حولها خيري ب�سارة فيلًما اأيقونًيا؟ األي�ض 
�سليمان العائد من الغرب بمزيج من التح�سر 

وال�سخط والحنين هو م�سطفى �سعيد بطل 
»مو�سم الهجرة اإلى ال�سمال« الطيب �سالح؟ 

األي�ست �سورة �سبا�ستيان جيوبفيرت تحاكي في 
توظيف الكتلة والفراغ، والنور والظل، مومياء 

�سادي عبد ال�سالم؟ الأمر ي�سل لقتبا�ض كادر 
وقوف وني�ض بين دفتي المقبرة بحذافيره 

بتطابق في الن�سب والإ�ساءة والتكوين ي�ستحيل 
اأن تكون وليدة ال�سدفة. الإجابة نعم ول، نعم 
بوجود تاأثر وتحية نا�سجة لأعمال محفورة في 
الذاكرة، ول لأنها عنا�سر تم ه�سمها لت�سير 
اأجزاًء ع�سوية في بناء متما�سك، متمايز، له 

قيمته المجردة بمعزل عن م�سادر اإلهامه. 
ولي�ض اأقدر في التعبير عن هذا الإجالل 

لل�سينما، اأن الفيلم في خ�سم انغما�سه في 
جدل الموت والحياة، ل ين�سى اأن يقدم التحية 
لفن ال�سينما، لماكينة العر�ض، ل�سامية جمال 

وهنومة »باب الحديد«، باعتبارها اأحد اأدوات 
اكت�ساف مزّمل لقيمة الحياة. هذا فيلم لمخرج 

يحب ال�سينما بحق، والأقيم اإنه يجيد فعلها، 
فكم من محب حاول فلم يتوفق في اأن ي�سنع 

هذا المزيج الموؤثر من تكامل كل ما يمكن اأن 
تحبه في فيلم �سينمائي.

يمتلك الفيلم 
إنجاًزا يتمثل في 
اإلخالص الواضح 

للتراث اإلبداعي، 
ولكون فيلم 
السينما هو 

باألساس صورة 
موظفة في خدمة 

دراما

اعتدنا في ال�سينما العربية اأن ن�سوق الأعذار واأ�سباب الإعجاب لالأفالم 
و�سناعها: هذا عمل اأول لمخرج واعد، ذلك فيلم ياأتي من دولة ل 

ت�سنع ال�سينما، وتلك ق�سية مهمة يطرحها الفيلم بجراأة نتغا�سى معها 
عن الهّنات. تعاطف طبيعي مع بني الجلدة واللغة والثقافة. لكن بع�ض 

الأعمال النادرة تاأتي لتهز قناعاتنا وتخبرنا اأنه بالإمكان رغم المعوقات 
ال�سابقة اأن ي�سنع اأحدهم فيلًما كبيًرا بحق. والمثال الأحدث هو 

»�ستموت في الع�سرين« لأمجد اأبو العالء.

أحمد شوقي

»ستموت في العشرين«.. 
فيلم ال يقبل األعذار

نقد
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حوار: عالء عادل

وقع اختيار اإدارة المهرجان هذا العام على الفنان ال�ساب كريم قا�سم 
لتقديم حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان، حيث ا�ستطاع قا�سم 

خالل م�سواره الفني الق�سير تقديم اأدوار متنوعة، ليحجز لنف�سه مكان 
داخل قلوب عدد كبير من الم�ساهدين �سواء كبير اأو �سغير، في ال�سينما 

والتلفزيون.
تحدثت الن�سرة مع كريم قا�سم عن م�ساركته في تقديم الحفل، وكيفية 
ال�ستعداد لها وا�ستعداداته لمواجهة جمهور الجونة ال�سينمائي وغيرها 

من الأمور خالل ال�سطور التالية :
-كيف جاءت م�ضاركتك بمهرجان �لجونة �ل�ضينمائي؟

ُعر�ست علي الفكرة من قبل اإدارة المهرجان ولقت ترحيًبا مني فاأنا 
اأحب اأن اأجرب اأ�سياء مختلفة و�ستكون هذه اأول تجربة لي في مجال 

التقديم. 
-ما هي �ل�ضتعد�د�ت �لتي قمت بها قبل 

�لحفل؟
قمت بالتدرب كثيًرا على الكلمة التي قلتها 
وحفظت جيًدا �سكريبت الحفل اإ�سافة اإلى 

ا�ستعانتي بخبرات اأ�سدقائي من مقدمي البرامج 
والفعاليات لأعرف ما هي الأخطاء ال�سائعة 

التي يجب تجنبها ، وكيف اأقوم بالتقديم ب�سكل 
محترف ولكن الأهم اأنني حر�ست على تقديم 

الحفل ب�سكل طبيعي دون افتعال.
هل تقديم الحفل يتطلب وجود موا�سفات 

خا�سة؟
التدريب والتوا�سل مع الح�سور و»الكاريزما« هي اأهم الموا�سفات التي 

يجب اأن تكون في ال�سخ�ض الذي يقدم الحفل واأتمنى اأن اأكون نجحت 
في تحقيقها فهي اأول تجربة لي. 

- ما �لذي ت�ضيفه تلك �لتجربة لم�ضو�رك �لفني ؟
اأعتقد اأن اختبار وتعلم �سيء جديد مثل تقديم حدث �سخم كمهرجان 

الجونة ال�سينمائي اإ�سافة لأى �سخ�ض ي�سارك في فعالياته.
- هل اأعجبك مقدمي حفل الدورة ال�سابقة؟

اأعتقد اأن رايا اأبي را�سد وناردين فرج كانوا على م�ستوى احترافي 
عالي وفاجئتنا رايا اأبي را�سد بظهورها ب�سكل خفيف الظل مختلف عن 

الطريقة التي كانت تقدم بها مهرجان دبي ال�سينمائي على �سبيل المثال، 
اأما ناردين فقد قدمت حفاًل ختامًيا قوًيا ل زالت اأ�سداءه تتردد حتى 

الآن.
- هل يمكن �أن تفكر في �لم�ضاركة في تقديم بر�مج بعد هذه 

�لتجربة؟
لدي فكرة برنامج اأتمنى تقديمه عن ال�سفر وال�سياحة ويلف العالم 

بالم�ساهدين.
-�ضارك فيلمك �لأخير »�ضو�ح« في عدد من �لمهرجانات �لدولية، هل 

يمكن �أن تحدثنا عنه؟
تم طرح الفيلم في لوك�سمبورج، وكان من المفتر�ض طرحه في م�سر، 

ولكن تم تاأجيل طرحه ب�سبب ت�ساريح 
الرقابة، ومن بعدها ظروف التوزيع ال�سينمائى 
وم�ساركة اأفالم كثيرة في المو�سم، لكن كل ما 
اأعلمه اأنه تم دبلجته باللغة الفرن�سية، و�سيتم 

طرحه اآخر العام في بلجيكا وفرن�سا.
- علمنا �أنك طلبت �أن تقوم بدبلجة دورك 

بنف�ضك، لماذ�؟
هذا اأي�سا حقيقي  طلبت من ال�سركة المنتجة 
اأن اأقوم بدبلجة دورى اإلى الفرن�سية، وهذا ما 

حدث بالفعل، وكنت �سعيًدا جدا بتلك التجربة، 
وقمت بذلك اأوًل لأن التجربة كانت ممتعة 
ومختلفة، خا�سة اأن الفرن�سيين ل يحبون 

م�ساهدة اأعمال بلغة غير الفرن�سية، فتجد اأن 
الأعمال الأمريكية تتم دبلجتها قبل عر�سها 

في دور العر�ض، فمن الممكن اأن يغير في 
الحوار من اأجل اأن ي�سبح النطق متوافقا مع 

حركة ال�سفاه، لذلك حر�ست على دبلجة دوري 
بنف�سي لتكون �سادرة بنف�ض الإح�سا�ض الوا�سح 

على ال�سا�سة.
- ما حقيقة تقديم جزء ثاٍن من فيلم »�أوقات 

فر�غ«؟

التدريب و»الكاريزما« هي أهم 
المواصفات التي يجب أن تكون في 

الشخص الذي يقدم الحفل

استعنت بخبرات 
أصدقائي من 

مقدمي البرامج .. 
وناردين فرج ورايا 

أبي راشد كانوا 
على مستوى 

احترافي  

لم أتردد في تقديم حفل  
مهرجان الجونة السينمائي 

كريم قاسم:

-بالفعل قمت بالتعاقد على الجزء الجديد من  
»اأوقات فراغ ٢«، بنف�ض فريق عمل الجزء 

الأول، والفيلم الآن في مرحلة الكتابة الأخيرة، 
على اأن يبداأ الت�سوير مع نهاية العام الجاري.

-وماذ� عن �أعمالك �لدر�مية؟
الحمد هلل انتهينا من ت�سوير »مملكة 

اإبلي�ض« من فترة، ومن المقرر طرحه قريًبا 
على اإحدى المن�سات الرقمية، وقد اأ�سعدني 

كثيرا الم�ساركة في العمل، واأتمنى اأن يلقى 
ردود اأفعال جيدة، فالدور الذي اأقدمه جديد 

ومختلفة والعمل من تاأليف محمد اأمين را�سي 
واإخراج اأحمد خالد مو�سى.

-ما �لحلم �لذي ت�ضعى �إلى تحقيقه؟
اأ�سعى اإلى تقديم اأعمال مختلفة، فحلمى منذ 

ال�سغر اأن اأقدم اأدواًرا متنوعة ول اأح�سر 
اأعمالى في نمط واحد، واأن يكون لي اأعمال 

خارج م�سر، وهو ما بداأت في تحقيقه خالل 
تلك الفترة، فقدمت اأعماًل متنوعة بين 
الكوميدي والأك�سن وعماًل في اإنجلترا.
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افتتاح معرض إحسان
عبد القدوس اليوم

احتفاًل بالذكرى المئوية للكاتب والروائي 
الم�سري اإح�سان عبد القدو�ض يفتتح اليوم 

في ال�ساعة الواحدة ظهرًا المعر�ض الخا�ض 
به في الجامعة الألمانية، ويحتوي المعر�ض 

على اأهم المقتنيات الخا�سة بالكاتب 
الكبير والتي خ�ض نجله محمد اإح�سان 

عبد القدو�ض بها مهرجان الجونة، ومنها 
اأغرا�سه ال�سخ�سية وكتبه ورواياته و�سوره 

ومقتنياته ب�سكل ح�سري.
اإح�سان عبد القدو�ض كاتب وروائي 

و�سحفي م�سري، و�ساحب اأكثر من 6٠٠ 
رواية وق�سة تم تج�سيد 47 منهم باأفالم 

�سينمائية األهمت الجماهير في م�سر 
والعالم العربي، ويمثل الأدب الخا�ض به 

معرض

نقلة نوعية متميزة في الرواية العربية، 
اإذ نجح في الخروج من المحلية اإلى حيز 

العالمية وترجمت رواياته اإلى لغات اأجنبية 
متعددة.

ومن اأهم اأعمال اإح�سان عبد القدو�ض 
التي قدمت في اأعمال فنية »ل اأنام« 

و»النظارة ال�سوداء« و»في بيتنا رجل« 
و»اأنف وثالث عيون« و»عري�ض لأختي« 

و»الطريق الم�سدود« و»ل تطفئ ال�سم�ض« 
و»بئر الحرمان« و»اأنا حرة« و»�سئ في 

�سدري« و»دمي ودموعي وابت�ساماتي«.

فيلم "ذات مرة في تروبشفسك" و"سينما 
من أجل اإلنسانية" في الجامعة األلمانية  
في قاعة اأوديماك�ض بالجامعة الألمانية يعر�ض فيلم »ذات 

مرة في تروب�سف�سك« ال�ساعة ١٢:3٠، كما يدار نقا�ض بعنوان 
»�سينما من اأجل الإن�سانية.. اأ�سوات الالجئين في ال�سينما« 

في قاعة 3١-3٢ في الجامعة الألمانية ويدير مائدة الحوار 
رانيلد غيك.

اأما محا�سرة الترميم والحفاظ على الأفالم فيديرها جاى 
وي�سبرج بقاعة اأوديماك�ض بالجامعة الألمانية في ال�ساعة 

١٠:3٠ �سباحا. 

فيلم »محصن » في سي سينما ٣ 
في قاعة �سي �سينما 3 في فندق ريحانة يعر�ض الفيلم 

الوثائقي »مح�سن« في ال�ساعة 6:١5 دقيقة م�ساء، والفيلم 
عن ق�سة ال�سعود وال�سقوط المدوي للمنتج الأمريكي 

»هارفي واين�ستين« بعد التهامات الجن�سية التي لحقته في 
الفترة الأخيرة..

فيلم »جلد اآليل« في سينما جراند الغردقة 
في �سينما جراند الغردقة يعر�ض فيلم »جلد الأيل« ال�ساعة 

6:3٠ م�ساء، والفيلم ماأخوذ عن رواية تحمل نف�ض ال�سم 
للكاتب روبن مكلينلي، وهو �سابع اإ�سدارات المخرج كوينتين 

دوبيوك�ض، ويتناول ق�سة رجل اأ�سبح مهوو�سًا بامتالك 
معطف اأنيق لم�سمم �سهير م�سنوع من جلد الأيل، وفي �سبيل 

الح�سول على هذا المعطف ينفق الرجل كافة مدخراته، بل 
ي�سطر لدخول عالم الجريمة اأي�سًا.

فعاليات

الجونة ٣..
األمل مستمر

جونة سكوب

عصام زكريا

مهرجانات ال�سينما كائن حي، يولد وي�سب وي�سيب، واأحيانا يموت.
هناك مهرجانات »نموذجية« عمرها يتجاوز عقود، وهي  تنمو وتوا�سل 

النجاح دائما، وكل عام يمر يكتب في عمرها �سفحة جديدة تزيد 
من ح�سورها وتاأثيرها، مثل »كان« و»برلين« و»فيني�سيا« وبع�ض 

المهرجانات القديمة الأخرى..
وهناك مهرجانات ق�سيرة العمر �سرعان ما تختفي بعد اأعوام قليلة من 

ن�ساأتها، حتى لو كانت قد ولدت كبيرة، مثلما راأينا في مهرجانات الخليج 
»دبي« و»اأبو ظبي« وغيرها. وهناك مهرجانات قديمة تتاألق اأحيانا 
وتتعثر اأحيانا، ولكنها م�ستمرة على قيد الحياة، بمقادير متفاوتة من 

النجاح والإنجاز.
ومثل اأي كائن حي يرتبط نجاح وا�ستمرار اأي مهرجان بتركيبته 

»الجينية«، وظروف تاأ�سي�سه والمكان والزمان والبيئة المحيطة، 
الم�سجعة اأو المثبطة له. ولي�ض �سرًا اأن ال�سكوك قد �ساورت البع�ض عندما 

اأعلن عن تاأ�سي�ض مهرجان »الجونة« منذ عدة �سنوات، وتكهن البع�ض 
الآخر باأن المهرجان لن ينجح ولن ي�ستمر. ولكن ها هي الدورة الثالثة 
من المهرجان تقام، وم�ساحة المهرجان على خريطة �سناعة ال�سينما 
العربية قد ت�ساعفت عن الدورة الأولى، واأعتقد اأن الهتمام الإعالمي 

يزيد، واأت�سور اأن الح�سور الجماهيري ينمو، كما اآمل اأن الناحية الفنية 
المتمثلة في م�ستوى وتنوع وعدد الأفالم المعرو�سة، وعدد وحجم الأ�سماء 

الفنية التي تاأتي للمهرجان لن تكون اأقل عن الدورتين ال�سابقتين.
لقد اأح�سن الم�سوؤولون عن المهرجان �سنعًا بالهتمام بدعم م�ساريع 
اأفالم ال�سباب. ففكرة اأن المهرجان مجرد اأفالم تعر�ض انتهت منذ 

عقدين تقريبا، والآن ت�سعى المهرجانات لأن ت�سبح جزءًا من ال�سناعة 
نف�سها، بداية من تطوير الم�ساريع حتى الإنتاج والتوزيع والت�سويق.

لكن الم�سكلة، كما األمح مدير المهرجان الأ�ستاذ انت�سال التميمي في 
حواره عن هذه الدورة المن�سور �سمن الملف ال�سحفي للمهرجان، اأن 
من الم�ستحيل تاأ�سي�ض �سوق للفيلم على غرار ما نراه في المهرجانات 

الأوروبية والأمريكية والأ�سيوية، طالما اأن ح�سة المنطقة العربية باأ�سرها  
في �سناعة ال�سينما العالمية اأقل من ١%!. اأق�سى ما يطمح اإليه اأي 

مهرجان اأن ي�ساهم في تن�سيط الثقافة ال�سينمائية والوعي باأهمية وجمال 
الفنون، واأن يكون �سريكا م�ساعدًا في المبادرات التي تطلقها الدولة اأو 

اأهل ال�سناعة لدعم الإنتاج والتوزيع وجلب ال�ستثمارات وال�سراكات 
العالمية للمنطقة.

 »الجونة« كمدينة مهياأة، مثل الكثير من مناطق البحر الأحمر، وم�سر 
كلها، لتكون مق�سدًا لت�سوير الأفالم واإن�ساء ا�ستديوهات ت�سوير اأفالم، 

ولكن على الم�سوؤولين عن الدولة وال�سناعة اأن يدركوا قيمة ذلك و�سرورة 
تحقيقه.

هي اأي�سا مهياأة، مثل م�سر والعالم العربي كله، لأن ت�سبح �سوقًا كبيرة 
لالأفالم كما في الهند اأو ال�سين اأو اأوروبا.

 نعلم اأن هذا الحلم م�ستحيل، على الأقل في حياتنا.. لكننا نعلم اأي�سا اأن 
المهرجانات القليلة التي تقام في م�سر، مثل الن�ساطات الثقافية القليلة 
التي تقام هنا اأو هناك، هي ما يبقي جذوة هذا الحلم م�ستعلة، ويحفظ 

الأمل في امكانية تحقيقه يوما ما.

ناقد سينمائي



نجوم الفن يتألقون 
في مهرجان 

الجونة الدورة 
الثالثة
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 �ل�سبت ٢١ �سبتمبر )�أيلول( ٢٠١٩

في ثاني أيام  الدورة 
الثالثة لمهرجان 
الجونة تم عرض 

فيلمي من أفالم 
المهرجان هما »أخوات 

السالح« و»ستموت 
في العشرين«
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