
»لما بنتولد«.. يولد في الجونة

آل ساويرس في معرض إحسان عبد القدوس 
�سهد اأم�س مهرجان الجونة ال�سينمائي العديد من الفعاليات المهمة، 

بداأت بافتتاح معر�س الكاتب الكبير اإح�سان عبد القدو�س، والذي 
يحتفل المهرجان هذا العام بمئويته، باإقامة معر�س للمقتنيات النادرة، 

وحر�س المهند�س نجيب �ساوير�س موؤ�س�س المهرجان على افتتاح 
المعر�س ب�سحبة والده المهند�س اأن�سي �ساوير�س، و�سقيقه المهند�س 

�سميح �ساوير�س موؤ�س�س مدينة الجونة، وعمرو من�سي المدير التنفيذي 
للمهرجان، والفنانة ب�سرى رزة مدير العمليات بالمهرجان، وانت�سال 

التميمي مدير المهرجان، وعدد من الفنانين على راأ�سهم الفنانة ي�سرا، 
والتي كانت اأول الح�سور مع المخرجة اإينا�س الدغيدي.

 وكان في ا�ستقبالهم المهند�س اأحمد عبد القدو�س نجل الكاتب الراحل. 
وفي حدث اآخر تناولت »�سيني جونة« نقا�سا حول تناول الدراما وال�سينما 

لق�سايا اللجوء والنزوح بح�سور المخرج عمرو �سالمة، والفنانة �سبا 
مبارك، والفنان ال�سوري قي�س �سيخ نجيب. 

مي الغيطي: أشارك في أغنية ختام 
»الجونة« 

اأكدت الفنانة مي الغيطي  في ت�سريحات خا�سة 
لـ«نجمة الجونة« اأنها �سوف ت�سارك بالغناء في اأغنية 
ختام المهرجان، والتي يتم ت�سويرها حاليا بالجونة.

نور: مهرجان الجونة ولد كبيرا 
اأكدت الفنانة نور اأن فيلم »الأو�سة ال�سلمة ال�سغيرة« 
توقف ب�سكل نهائي واأنها ل تعلم �سبب ذلك حتى الآن، 

وقالت في ت�سريحات خا�سة لـ«نجمة الجونة«: مهرجان 
الجونة ال�سينمائي اأثبت اأنه مهرجان ولد كبيرا، 

وي�ساهي المهرجانات الكبرى الموجودة في المنطق.

أروي جودة: حضور المهرجان يسعدني 
اأكدت الفنانة اأروى جودة اأنها توا�سل هذه الفترة 

التح�سيرات لفيلمها الجديد »عقدة الخواجة«، وقالت 
لـ«نجمة الجونة«: اأ�سعر ب�سعادة كبيرة عند ح�سور 

مهرجان الجونة ال�سينمائي ب�سبب اختيارهم لمجموعة 
الأفالم المميزة، والفعاليات الهامة.

حال شيحة: سأشارك في رمضان 2020 
اأكدت الفنانة حال �سيحة في ت�سريحات لـ»نجمة 

الجونة« اأنها ما زالت لم ت�ستقر على العمل الدرامي 
الذي �سوف ت�سارك به في المو�سم الرم�ساني القادم، 

ولكنها �سوف تتواجد خالله، خا�سة بعد النجاح الكبير 
الذي حققه م�سل�سل »زلزال« العام الما�سي. 
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الجونة يحتفل بالعرض األول لفيلم   
السيناريست الراحلة نادين شمس »لما بنتولد«

كتبت: رانيا يوسف

�سهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة 
العر�س العالمي الأول للفيلم الم�سري »لما 
بنتولد«، بح�سور  اأبطال الفيلم عمرو عابد 

واإبتهال ال�سريطي و �سلمى ح�سن ومحمد حاتم 
واأمير عيد والمخرج تامر عزت،  وحر�س اأي�سًا 

على ح�سور العر�س الخا�س للعمل العديد من 
نجوم المهرجان هذا العام منهم اإلهام �ساهين 

واأمينة خليل وريهام عبد الغفور و�سريف منير 
ونيقول معو�س وهند عبد الحليم وب�سمة. 

في البداية رحب اإنت�سال التميمي رئي�س 
المهرجان ب�سناع الفيلم والذي يعر�س خارج 

الم�سابقة الر�سمية وقدم تامر عزت والذي 
قال باأنه �سعيد اأن ي�سهد الجونة العر�س الأول 
لفيلمه والذي عكف على اإنجازه منذ �سنوات. 
الفيلم يعر�س اأحالم وكفاح ثالث �سخ�سيات 

م�سرية، الإبن الذي يحاول خلق م�سيرته 
الفنية في الغناء �سد رغبة والده، والمراأة 

الم�سيحية الحالمة التي تحب رجاًل م�سلًما، 
والمدرب الريا�سي المتزوج حديًثا والمجبر 

على التنازل عن بع�س مبادئه من اأجل اإمتالك 
�سالة األعاب ريا�سية. مخرج الفيلم تامر عزت 

قال في ت�سريح خا�س »لنجمة الجونة« باأن 
مراحل �سناعة الفيلم ا�ستغرقت ١٢ عامًا ،اأى 

قبل تقديم فيلمه الأول »الطريق الدائري« 
في عام ٢٠١٠، واأو�سح تامر باأنه كتب الفيلم 

لأول مرة بم�ساركة ال�سيناري�ست الراحلة نادين 
�سم�س وذلك في عام ٢٠٠7 وكان م�ستوحى من 
تجربة الفيلم الت�سجيلي الذي عمال عليه وقتها 
بعنوان »مكان اإ�سمه الوطن« وتابع باأنه اأعاد 

كتابة الفيلم على مدار �سنوات اأثناء البحث عن 
جهة اإنتاجية ،وال�سيناريو ا�سترك فيه بعدها 

اأكثر من ور�سة للتطوير اأهمها ور�سة راوي في 
اْلردن بالتعاون مع �ساندان�س، وور�س اأخرى 
تابعة لليورميد، ولكن علي مدار ال�سنوات تم 
تغيير كبير في ال�سيناريو بطرق مختلفة حتي 

توفت نادين عام  ٢٠١4،وكان ملزم بتقديم 
الفيلم وقرر اأن يقوم باإنتاجه مع �سديقه 

معتز عبد الوهاب، وبداأ الت�سوير في عام 
٢٠١7 وانتهى من مراحله على مدار العامين. 
وي�سيف عزت: »ال�سخ�سيات في الفيلم تمثل 

طبقات اإجتماعية مختلفة لكنهم يعي�سون 
معاناة مت�سابهة في الحياة، فهو قدم ال�سباب 
ب�سكل عام، هذا الجيل عندما ي�سل اإلى هذا 

العمر ي�سعر انه يقف في مفترق طرق، يرغبون 
في تحقيق اأنف�سهم خا�سة أن هذا العمر 

يجعلهم ياأخذون قرارات م�سيرية لم�ستقبلهم، 
فمن حقهم اأن يحلموا ولكن تواجههم العقبات 

خا�سة اإذا كانت اأحالمهم جريئة ،كما اأنهم 
مقيديين بالظروف التي ن�ساأوا فيها �سواء 

اإجتماعية اأو مادية وحتى الدينية، فتبداأ 
ثورتهم الحقيقية. الفيلم ينحاز اإلى الإختيار 
الحر في النهاية عندما يقرر الإن�سان التخلي 

عن حلمه اأو التم�سك به والكفاح من اأجله ـ 
ويطرح في النهاية ت�ساوؤل هل نريد ان ن�سبح 
�سعداء أم ل؟ فالفيلم يحاول اأن ينت�سر لحلم 

ال�سخ�س في مقابل الرغبة الجماعية.

دليل الشاشة

جلد أمريكي
�سي �سينما ١

١٢:٠٠ �سباحًا

أبيض على أبيض
�سي �سينما ١

٢:١5 م�ساًءً

أمة الطفل الواحد
�سي �سينما ٢

3:45 م�ساًءً

صانعة الملك
�سي �سينما ٢

6:3٠ م�ساًء

جلد اأَليّل
�سي �سينما 3

8:45 م�ساًء

عيد القربان
�سينما جراند الغردقة

٩:3٠ م�ساًء

ُمحّصن
�سي �سينما 3

١٢:١5 �سباحًا

لما بنتولد
قاعة اأوديماك�س

3:٠٠ م�ساًءً

كانينجهام
�سي �سينما ١

4:3٠ م�ساًءً

أيتها الفتيات
�سينما جراند الغردقة

6:3٠ م�ساًءً

كانينجهام
�سينما جراند الغردقة

٩:٠٠ م�ساًء

آدم
م�سرح المارينا

١٠:3٠ م�ساًء

األب
�سينما جراند الغردقة

١٢:3٠ ظهرًا

بئر الحرمان
�سي �سينما 3

3:٠٠ م�ساًءً

الحياة الخفية ألورديس 
جسماو

قاعة اأوديماك�س
5:٠٠ م�ساًء

1982

م�سرح المارينا
6:45 م�ساًءً

ذات مرة في 
تروبُشفسك

�سي �سينما ٢
٩:١5 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة1

اأمي
معادلة عنيفة
فكر باإيجابية 

ال�ساد�س ع�سر من دي�سمبر  
َلحم

خدمة التو�سيل
برنامج أفالم 

الالجئين
�سي �سينما ٢

١:45 ظهرًا

أخوات السالح
�سينما جراند الغردقة

3:١5 م�ساًءً

برنامج األفالم القصيرة1
�سي �سينما 3

6:١5 م�ساًء

الرا
�سي �سينما ١

7:٠٠ م�ساًء

الفتاة ذات الِسوار
�سي �سينما ١

٩:3٠ م�ساًء
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كتب: عالء عادل

�سهد افتتاح معر�س الكاتب والروائي الكبير 
»اإح�سان عبد القدو�س« الذي اأقيم �سمن 

فعاليات مهرجان الجونة ال�سينمائي في دورته 
الثالثه ح�سور كبير من الإعالميين والفنانين 

و�سناع ال�سينما.
وي�سم المعر�س اأهم مقتنيات عبد القدو�س 

التي ح�سل عليها المهرجان من خالل اأ�سرته 
لعر�سها لأول مرة على الجمهور، وت�سم 

اأوارقه الخا�سة ومجموعة ل�سوره في مراحل 
مختلفة من حياته، بجانب لوحاته التي ر�سمها 

له كبار الفنانين الت�سكيليين، وقطع اأثاث 
خا�سة بمكتبه ولوحات فنية كان يحر�س على 

اقتناءها، و�سهادات التقدير والجوائز التي 
ح�سل عليها ،وبع�س الأوراق مكتوبة بخط يده.

حر�س المهند�س نجيب �ساوير�س موؤ�س�س 
المهرجان على الح�سور ب�سحبه والده 

المهند�س اأن�سي �ساوير�س ،كما ح�سر 
المهند�س �سميح �ساوير�س موؤ�س�س مدينة 
الجونة ،كما ح�سرت اأي�سا ب�سرى رئي�س 
عمليات المهرجان وعمرو من�سي المدير 

التنفيذي للمهرجان وانت�سال التميمي مدير 
المهرجان.

وكانت الفنانة ي�سرا من اأول المتواجدين 
والمخرجة اإينا�س الدغيدي حيث ا�ستقبلهم 

نجله المهند�س اأحمد عبد القدو�س.
وقال اإنت�سال التميمي في كلمة باأن هذا هو 

اأول معر�س اأ�سلي للكاتب الكبير اإح�سان عبد 
القدو�س وباأنه في البداية كان الإتفاق على 

اإقامة معر�س فقط ولكن بعد اأن �ساهدوا 
المقتنيات وجدوا اأنه لبد اأن يتم تحويله 

اإلى متحف لما يحتويه ،وباأنه �سيكون هناك 
خطوات قادمة لالإحتفال بكتاب م�سريين 

اآخرين.
ووجه المهند�س اأحمد عبد القدو�س ال�سكر 

لإدارة المهرجان لمنحه تلك الفر�سة لعر�س 
المقتنيات خا�سة المهند�س �سميح �ساوير�س 
الذي اإهتم بالفكرة وتحدث اإلى عمرو من�سي 

والذي �سرع في تنفيذ الفكرة على الفور.
وقامت المهند�سة �سهيرة فهمي بتح�سير كل 

ذلك في 3 اأيام فقط ،وتمنى اأن يكون الحدث 
�سمن فعاليات المهرجان كل عام .

و قال اأحمد عبد القدو�س في حديث خا�س 
لـ »نجمة الجونة«: �سيء عظيم ان يحتفل 
مهرجان كبير مثل الجونة باإقامة معر�س 

لإح�سان عبدالقدو�س، و بمجرد اأن قلت الفكرة 
للمهند�س �سميح اأظهر اإهتمام كبير، فلم اأكن 

اأعلم اأهمية الأ�سياء التي نمتلكها اإل بعد اأن 
اأخرجتها وعر�ست بهذه الطريقة واأتمنى اإقامة 

متحف لمقتنيات لأبي وكتاب اآخرين.

 واأ�سار باأن المعر�س ي�سهد عالقة اإح�سان عبد 
القدو�س بروؤ�ساء م�سر ال�سابقين مثل جمال 

عبد النا�سر وال�سادات الذي كان �سديقه 
المقرب، ومقالته عن ال�سفير البريطاني 

بعنوان »هذا الرجل يجب اأن يرحل« ،لأنه كان 
يتدخل في �سئون الدولة ،وحملته على الأ�سلحة 

الفا�سدة وم�ستندات عن الأ�سلحة الفا�سدة 
حيث كانوا يبيعون مخلفات الحروب .

كما ي�سم المعر�س تمثال قدمه له النحات 
فتحي محمود ،واأي�سا كوب الماء الذي كان 

معه في الإعتقال في ع�سر جمال عبد النا�سر 
حيث كتب عليه تاريخ اعتقاله، وبعد خروجه 

من المعتقل حاول عبد النا�سر اإر�ساءه فكان 
يعزمه على تناول الع�ساء وم�ساهدة اأفالم لمدة 

�سهر ب�سكل يومي ليترك بعدها عبد القدو�س 
ال�سيا�سة ويتجه للفن والأدب.

حرص المهندس 
نجيب ساويرس 

مؤسس المهرجان 
على الحضور 
بصحبه والده 

المهندس أنسي 
ساويرس

وجه المهندس 
أحمد عبد القدوس 

الشكر إلدارة 
المهرجان لمنحه 

الفرصة لعرض 
مقتنيات والده

أسرته تخص المهرجان بمقتنياته 
الخاصة وأحمد عبد القدوس :أتمنى 

إقامة متحف ألبي

آل ساويروس في معرض 
"إحسان عبدالقدوس"
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حوار: علي الكشوطي

النجمة نبيلة عبيد واحدة من اأبرز نجمات 
ال�سينما الم�سرية والتي ا�ستطاعت اأن ت�سع 

ب�سمة في عالم ال�سينما، حيث كانت اأفالمها 
تحتل مكانة مرموقة لدى الجمهور.. ل تخفي 

النجمة نبيلة عبيد �سرا باأن الروائي الكبير 
اإح�سان عبد القدو�س والذي يحتفي مهرجان 

الجونة في دورته الثالثة بمئويته، هو �سبب 
وا�سح وكاف فيما و�سلت اإليه نبيلة في 

عالم ال�سينما الم�سرية.. يجمع نبيلة عبيد 
واإح�سان عبد القدو�س الكثير من النجاحات، 
فلول روايات عبد القدو�س لما ا�ستطاعت اأن 

تخطو خطوات ر�سيقة وثابته في م�سوارها 
ال�سينمائي، لذا اخترنا »نجمة م�سر الأولى« 

لنتعرف منها علي كوالي�س اأول لقاء مع عبد 
القدو�س وهو ما ترويه لنا في هذا الحوار بكثير 

من الحنين وال�سوق لزمن كانت للرواية مكانة 
متميزة في مجال �سناعة ال�سينما.

كيف ا�ستقبلت خبر احتفاء مهرجان الجونة 
في دورته الثالثة بمئوية اإح�سان عبد 

القدو�س؟
ل اأخفي عليك اأبدا الفرحة وال�سعادة التي 
اأدخلها مهرجان الجونة على قلبي باإعالن 

الحفتاء بمئوية اإح�سان عبد القدو�س، حقيقي 
»فرح قلبي« لأنه بالن�سبة لي هو �سريك 
اأ�سا�سي في اأي نجاح حققته في تاريخي 

ال�سينمائي على مدار �سنوات طويلة، وهو الأمر 
الذي جعلني ا�ستعيد العديد من الذكريات 

التي جمعتنا �سويا بكوالي�س الأعمال التي 
قدمتها وحملت توقيعه، فتكريم عبد القدو�س 

اأمر م�سرف لأنه ي�ستحق ذلك الحتفاء عن 
جدارة ويجب اأن نحتفي به مرارا وتكرارا فهو 

واحد من اأعظم الروائيين الم�سريين والعرب 
والجميع يعلم قيمته ومكانته الأدبية ول يخلو 
منزل من منازل محبي القراءة من راوية اأو 

روايتين لذلك العمالق الذي حزنت حزن 
�سديد علي فراقه ورحيله عن دنيانا.

تتحدثين بكثير من ال�سغف والحب عن 
الراحل اإح�سان عبد القدو�س وهو ما يثير 

ف�سولي حول اللقاء الأول الذي جمعكما 
فكيف كان هذا اللقاء واأين؟

المخرج الكبير الراحل رم�سي�س نجيب هو 
اأول من نبهني ل�سرورة العمل مع العمالق 

اإح�سان عبد القدو�س، وكان وقتها لديه رواية 
»القط اأ�سله اأ�سد« والتي قدمها لل�سينما 

ولعب بطولتها النجوم محمود يا�سين ومديحة 
ي�سري و�سعيد �سالح وقام باإخراجه ح�سن 

اإبراهيم، وبالفعل ات�سلت بالراحل اإح�سان 
عبد القدو�س وطلبت مقابلته، وحددنا موعدًا 

في مكتبه بمنزل العائلة في عمارة اليونيون 
اأحد اأعرق العمارات في حي الزمالك وعندما 

و�سلت لمنزله انتظرته في مكتبه وكان لقاء 
غاية في الود واللطف ولكنه ر�سح لي رواية 

اأخرى لأقدمها لل�سينما بعيدا عن »القط اأ�سله 
اأ�سد« وهي: »و�سقطت في بحر الع�سل« وتم 

التفاق بيننا.
هل تذكرين �سعر رواية »و�سقطت في بحر 

الع�سل« التي ر�سحها لكي لتقدمينها؟
الراحل اإح�سان عبد القدو�س كان دوما يقول 

لي اإنه »زي طابع البو�سطة« ولي�س لديه راوية 
ب�سعر ورواية اأخرى ب�سعر اآخر فكنت كلما 

ح�سلت منه على رواية جديدة اأدفع 35٠٠ 
جنيه نظير تقديمها لل�سينما.

هل نجاح الفيلم هو الدافع لتعاونك معه من 
جديد في »ول يزال التحقيق م�ستمرا«؟

رواية »ول يزال التحقيق م�ستمرا« لها ق�سة 
اأخرى، حيث تلقيت ات�سال من المخرج اأ�سرف 

فهمي وقال لي اإن هناك رواية جديدة �سيقوم 
اإح�سان عبد القدو�س بن�سرها في جريدة 

الأهرام وبالفعل انتظرت ن�سرها واأعجبت 
بها جدا وا�ستعنا بال�سيناري�ست م�سطفى 

محرم لكتابة ال�سيناريو وب�سير الديك لكتابة 
الحوار، ول اأخفي عليك كنت مرعوبة من رد 

فعل عبد القدو�س علي الفيلم ولذلك قمنا 
بعمل عر�س خا�س للفيلم في ا�ستوديو النحا�س 

لي�ساهد فريق العمل الن�سخة النهائية للفيلم 
قبل الطرح، ودعونا اإح�سان لح�سور العر�س 

واأعجب بالفيلم وبعدها عر�س الفيلم في 
ال�سينمات و»ك�سر الدنيا«.

هل كنت مقربة من اإح�سان عبد القدو�س على 
الم�ستوى الإن�ساني؟

بالطبع، كنت دوما حري�سة على التوا�سل معه 
على الم�ستوى الإن�ساني وكنت �سيفة ثابتة على 
حفل عيد ميالده يوم ٢١ �سبتمبر/ اأيلول، وكان 

يوم عيد ميالده منا�سبة �سعيدة جدا لجميع 
محبيه، حيث كان يقول: »في يوم ميالدي 

المنزل مفتوح للجميع.

تذوقت طعم 
النجاح واحتفاء 

مهرجان الجونة 
بمئويته فرح قلبي

إحسان عبد القدوس 
يعيش بقلبي وفي 

إطار من الفضة 
بمكتبي

نبيلة عبيد:
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كثيرة هي الأفالم التي تتعر�س للعالقة بين 
الأب والبن، الكثير منها يقدمها في �سكل 

م�سطرب، واإن كانت العادة هي تقديم الأبناء 
وهم في مرحلة الطفولة اأو المراهقة مثل 

الفيلم الرو�سي “The Return” )العودة( لأندريه 
زفياجنت�سيف. فيلم “The Father” )الأب( قرر 

التركيز على العالقة بين اإبن في الأربعينيات 
من عمره ووالده العجوز، يجتمعان في لحظة 

ح�سا�سة وهي جنازة الأم، ليقدم لنا عالقة 
�سديدة ال�سطراب و�سديدة الثراء في الآن 

ذاته. 
الفيلم من اإخراج كر�ستينا جوزيفا وبيتر 
ا،  فالجانوف اللذان كتبا ال�سيناريو اأي�سً
ويعر�س �سمن م�سابقة الأفالم الروائية 

الطويلة في مهرجان الجونة في دورته الثالثة، 
بعد ح�سوله على الكرة الكري�ستالية من 

مهرجان كارلوفي فاري.
منذ بداية الفيلم يت�سح لنا وجود توتر في 

عالقة البن والأب لكننا ل نعرف مداه، اإذ 
يبدو في البداية اأنه ناجم عن اأجواء رحيل 

الأم وجنازتها، لكن مع الوقت نكت�سف اأن 
الأمر اأبعد من ذلك بكثير، اإذ ندرك اأن هناك 

الكثير من الت�سدع بينهما، فالأب فا�سيل 
)اإيفان �سافوف( ل يحترم ابنه بافيل )اإيفان 
بارنيف( ول يوفر جهًدا في اإظهار هذا اأمام 

النا�س، بينما البن يحاول بقدر الإمكان 
تمالك اأع�سابه والتعامل مع الأب للخروج باأقل 

خ�سائر ممكنة.
هذا التدرج في الك�سف هو واحد التفا�سيل 

المميزة في هذا الفيلم، نحن ل ناأخذ اأية 
معلومات مجانية، كل تفا�سيل العالقة بين 

ال�سخ�سيات المختلفة نكت�سفها تدريجًيا من 
خالل الأحداث، عالقة الأب والبن، �سبب 

اإخفاء البن وفاة اأمه عن زوجته، و�سبب 
اإخفائه ال�سر وراء عدم ح�سور زوجته للجنازة 
عن اأبيه، جميعها ت�ساوؤلت ُتطرح في البداية، 

ليبداأ الم�ساهد في تكوين فر�سياته، ثم في 

ا�ستبعادها تدريجًيا واحدة تلو الأخرى مع 
مرور الأحداث وك�سف المزيد من التفا�سيل.
يطرح الفيلم فكرتين رئي�سيتين في اأحداثه، 
الأولى هي الإيمان بالخرافات، والثانية هي 

العالقات الأ�سرية المتف�سخة. اإذ نجد اأن 
الأب يخرج في رحلة �ساقة دون تخطيط، 

ودون ا�ستخدام للعقل ب�سبب �سعوره اأن زوجته 
الراحلة تريد اأن تو�سل له ر�سالة ما لم تقلها 

اأثناء حياتها. لكن المميز في الفيلم، اأنه 
رغم اأن العقل ي�ستبعد بالتاأكيد اأن تكون الأم 

�ستر�سل ر�سالة بعد موتها، فاإنه يدخلنا في 

حالة من الحيرة اإذ اأن اإيمان الأب بالأمر 
ا ينتظر هذه الر�سالة،  يجعل الم�ساهد اأي�سً

بينما يقين البن باأن والده ي�سعى نحو خرافة 
يرجع بالم�ساهد اإلى اأر�س الواقع مرة 

اأخرى، وهنا تجدر الإ�سارة اإلى الأداء المميز 
من كال الممثلين اللذين عبرا ببراعة عن 

ال�سخ�سيتين، فاإيفان �سافوف يقدم لنا الأب 
الواثق من راأيه الذي ل ياأبه لأي �سيء اآخر حتى 

م�ساعر ابنه، بينما اإيفان بارنيف حمل عبًئا 
اأكبر كما �سنذكر في ال�سطور التالية.

على الجانب الآخر نجد اأن الفيلم يقدم 
معالجة مختلفة للعالقة بين ال�سخ�سيتين 

الرئي�سيتين، كما ذكرنا في البداية اأنه لي�س 
من ال�سائع م�ساهدة العالقة بين اأب وابن 
في هذه المرحلة العمرية، وهكذا نجد اأن 

تفا�سيل العالقة كانت مكتوبة بعناية �سديدة، 
وبالذات في ما يخ�س البن، اإذ اأن موقف 

الأب كان اأكثر و�سوًحا وثباًتا كما ذكرنا، بينما 
ن�ساهد بافيل م�ستًتا طوال الوقت بين اأن يعود 
لزوجته وحياته الطبيعية ويترك الأب الذي ل 
يقدره يكمل رحلته وراء خرافاته، واأن ي�ستمر 

في التم�سك بوالده ب�سبب بقايا �سلة الدم 
الموجودة بينهما.

لكننا من جانب اآخر يمكن اأن ننظر اإلى 
الفكرتين من منظور واحد، اإذ مثلما يتالعب 

بنا الفيلم في ن�سفه الأول بالذات في مو�سوع 
ا  الخرافة ور�سائل الأم، فاإنه يتالعب بنا اأي�سً
في الثوابت التي تخ�س عالقة الأبناء بالآباء، 
ل يوجد ثوابت ول عاطفة وا�سحة وممتدة، كل 

الأمور هنا ه�سة وقابلة لالنهيار.
هذه التفا�سيل التي ُبني عليها �سيناريو فيلم 

”The Father“ تجعله واحًدا من اأف�سل الأفالم 

التي تناولت هذه العالقة التي تبدو را�سخة، 
لكنها دائًما ما تحتمل زيارة جديدة تغير من 

الثوابت وتعيد النظر فيها.

التفاصيل التي ُبني عليها سيناريو فيلم 
»The Father« تجعله واحًدا من أفضل 

األفالم

الفيلم يقدم 
معالجة مختلفة 

للعالقة بين 
الشخصيتين 

الرئيسيتين مكتوبة 
بعناية شديدة

أندرو محسن

The Father
فيلم: إعادة النظر في الثوابت
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الجميع �سعداء ويحتفلون بحرارة، لكن هل 
يمكن لفرن�سا اأن تفوز بكاأ�س العالم كل يوم؟ 

اإنها لحظة ا�ستثنائية اإذن،  تك�سف بعدها 
كاميرا »لدج لي« بح�سا�سية �سديدة وبال 

خطابية فجة عن الفوارق الطبقية والإجتماعية 
التي تهدد النظام الإجتماعي في باري�س.

تتولد المفارقة بين الم�سهد الإفتتاحي للفيلم 
الذي يوحي ب�سالبة النظام الإجتماعي 

الفرن�سي واإنعدام التمييز العرقي والديني 
واإنعدام اأهمية الفوارق الطبقية رغم وجودها، 

وبين كل م�ساهد الفيلم التالية التي تتبع اأثر 
الفوارق الطبقية وه�سا�سة الروابط الإجتماعي 

لمجتمع على و�سك الإنفجار، عك�س ما يوحي 
الم�سهد الإفتتاحي للفيلم.

مفارقة اأخرى تتبعتها كاميرا »لدج لي« في 
اإفتتاحية الفيلم، فيما يخ�س الطفل عي�سى 

وكيف يتحول ذلك الطفل الذي خرج متدثرا 
ًبالعلم الفرن�سي معلنا عن هويته باإعتزاز، اإلى 
الطفل الملثم في الم�سهد الأخير من الفيلم، 

وكيف تحولت اأدوات الت�سجيع ذاتها اإلى 
قذائف لهب. يهتم »لدج لي« خالل الف�سل 

الأول من الفيلم بالتقديم الجيد لل�سخ�سيات، 

وتعريف الم�ساهد على مراكز القوة المعقدة 
في تلك ال�ساحية الباري�سية، لدينا رجال 

ال�سرطة والعمدة والغجر والخوان الم�سلمون، 
ونتعرف في البداية على رجال �سرطة مكافحة  

لجريمة، لدينا ثالث �سخ�سيات؛ ال�سرطي 
الأبي�س و�سرطي اأ�سود واآخر اأبي�س انتقل لتوه 

من الريف للمدينة، تتولد المفارقة هنا من 
ال�سلوك المتوقع عن كل �سخ�سية منهم، نتوقع 

عن�سرية من ال�سرطي الأبي�س تجاه ال�سود، 
وتعاطف من ال�سرطي الأ�سود،  العك�س ما 

يحدث  من ال�سرطي الأبي�س لي�س عن�سري 
كما يبدو لكن مفهوم ال�سلطة هو الدافع 

الرئي�سي المحرم لل�سخ�سية »اأنا القانون« 
كما ي�سرح في اأحد م�ساهد الفيلم، بينما 

نجد توترًا ملحوظا بين ال�سرطي الأ�سود 
وبين »العمدة«. نتعرف من خالل جولة 

فريق مكافحة الجريمة على ال�ساحية وتعقيد 
العالقات الجتماعية بداخلها، لدينا العمدة 

الذي يرتدي زيًا ريا�سيًا يحمل اإ�سم »العمدة« 
وهو يدير المنطقة ب�سكل غير ر�سمي، يح�سل 

اإتاوات من اأبناء ال�ساحية وتغ�س ال�سرطة 
الطرف عنها في مقابل اأن يحفظ اأمن 

المنطقة. لدينا مجموعة من المتدينين اأطلق 
عليهم الخوان الم�سلمين -رغم هيئتهم التي 

تنتمي لل�سكل التقليدي لل�سلفية- في اللقطة 
التي يظهر فيها هوؤلء يعطينا المخرج انطباع 

عن تقديمهم ب�سكل �سطحي وتقليدي، لكن على 
العك�س يفاجئنا ب�سورة اأكثر تركيبًا مما نظن، 

قائدهم يدعى �سالح وهو مجرم �سابق يبدو 
اأن التزامه جعله اأكثر هدوءًا ونبذًا للعنف مما 

يوحي مظهره على عك�س ما قد يتوقع الم�ساهد 
في البداية، ي�سع �سالح بو�ستر لمحمد علي 
كالي داخل مطعمه، لنفهم نموذج الم�سلم 

الذي يتطلع اأن يكونه.
لدينا كذلك الغجر الذين يديرون ال�سيرك 

في المدينة، ومجموعة اأخرى يديرون عمليات 

اإجرامية في مقابل اإ�سداء ال�سرطة مجموعة 
من الخدمات المتبادلة.

ير�سم »لدج لي« كل تلك العالقات المركبة 
بح�سا�سية �سديدة، وبال اأى تعقيد، فيفهم 

المتلقي طبيعة العالقات وتعقيدها من خالل 
مواقف ب�سيطة للغاية.

نتعرف على ه�سا�سة ذلك النظام الإجتماعي 
ومن ثم ال�سرطة التي حاولت الحفاظ على 

بقائه واللعب على تلك التناق�سات ل�سالحها، 
لذا كانت حادثة واحدة كفيلة بتهديد ذلك 

النظام، عندما يقوم الطفل عي�سى ب�سرقة �سبل 
من �سيرك الغجر، فتو�سك حرب ع�سابات 

اأن تندلع بين ال�سود والغجر، تحاول ال�سرطة 
التدخل للحفاظ على العالقات هادئة وتحاول 

جاهدة في اقتفاء اأثر عي�سى.
في تلك الأثناء تقع حادثة اأخرى حيث يلتقط 

الطفل »باز« حادثة اإعتداء �سرطي على 
عي�سى، فيبداأ الجميع في محاولت م�سنية 

لحيازة ال�سريط الذي �سينجح من يح�سل عليه 
في تغيير موازين القوى ل�سالحه .

كل تلك المفارقات يتم التعبير عنها اأي�سا 
من خالل ال�سورة، والفارق بين تلك ال�سورة 
التي تلتقطها كاميرا ا»لدرون «والتي تك�سف 
عن الو�سع البائ�س لذلك الحي الفقير، وبين 

الكاميرا المحمولة التي �سور بها اأغلب م�ساهد 
الفيلم.

الجميع سعداء 
ويحتفلون بحرارة، 

لكن هل يمكن 
لفرنسا أن تفوز 

بكأس العالم كل 
يوم

يفتتح المخرج الفرن�سي لدج لي اأحداث فيلمه »البوؤ�ساء« بتتابع 
للطفل الفرن�سي من اأ�سول اإفريقيه »عي�سى« لحظة متابعة ال�سعب 
الفرن�سي لمبارة نهائي كاأ�س العالم ٢٠١٨، هذه اللحظة الإفتتاحية 

الهامة الغاية توؤ�س�س لحبكة الفيلم ب�سكل جيد، طفل فرن�سي من 
اأ�سول اأفريقية يتدثر بالعلم الفرن�سي معلنا ًهويته باإعتزاز، تتبع 
كاميرا »لدج لي« اإندماج عي�سى وكل من ي�سبهه بين الجموع، بما 
تحققه كرة القدم من اإزالة للفوارق الطبقية والعرقية والدينية 

والجندرية، الجميع فرن�سيون فقط.

أحمد سامي يوسف

تتولد المفارقة بين المشهد اإلفتتاحي 
للفيلم الذي يوحي بصالبة النظام 

اإلجتماعي الفرنسي وإنعدام التمييز 
العرقي والديني

من فيكتور هوجو إلى الدج لي، 
ما الذي طرأ على »البؤساء«
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»سيني جونة«
يناقش أهمية ترميم األفالم وتأثيره على الدراما

كتب : طاهر رشدي وأحمد عباس

»اإذا نجحنا في ناء �سناعة جيدة لالأفالم .. 
فلي�س علينا اإل اإيجاد بنية تحتية للحفاظ عليها 
وتخزينها«، هى الكلمة التي بداأت بها �ساندرا 

�سولبرج رئي�س موؤ�س�سة »اأندي كولكت« 
لترميم الأعمال الفنية الخا�سة ،وذلك في 

الجل�سة النقا�سية الأولى ل�سيني جونة و التي 
اأقيمت �سمن فعاليات مهرجان الجونة حول 

اأهمية ترميم الأفالم وتاأثيره على الدراما.
وقالت �سولبرج اأن عمل موؤ�س�ستها تهدف في 

الأ�سا�س للعمل مع �سناع الأفالم الأ�سليين قبل 
وفاتهم ، ولكن لالأ�سف يتم فقد ع�سرات من 

ال�سناع اأ�سبوعيا.
واأو�سحت �سولبرج باأن ترميم الن�سخ الأ�سلية 

لالأفالم يواجه تحديات كبرى ب�سبب �سعف 
التمويل، حيث تعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على 

المنح من الجهات المختلفة ، وهو ما تواجه 
موؤ�س�ستها لترميم بع�س الأفالم القديمة التي 

تعود اإلى عام ١٩7٠ .

واأ�سارت اإلى اأن الح�سول على الن�سخ الأ�سلية 
»النيجاتيف« هى اأي�سا من الم�سكالت 

الكبيرة خا�سة واأن اأغلبها تم تخزينه ب�سورة 
خاطئة تمامًا في مخازن لم تراعي اأ�سول 
تخزين المواد الخام ، حيث كان البع�س 

يلجاأ لتخزينها في الثالجات للحفاظ على 
جوتها اأطول فترة ممكنة ، ولكن لبد للو�سول 

اإلى �سيغ جيدة لتخزين وحفظ الأفالم ليتم 
الإحتفاظ بها مدة ل تقل عن 3٠٠ عامًا. 

وك�سفت �سولبرج عن اأنه في ولية بن�سلفانيا 
ُعثر على مخزنًا ع�سوائيًا به اأكثر من 8٠٠٠ 

حاوية من �سرائط النيجاتيف، م�سفوفة  
بطرق تدمر محتواها، وهى خ�سارة فادحة 

للمحتوى الذي تم اإنتاجه خالل �سنوات طويلة.
وقللت من جدوى اللجوء للطرق الرقمية 

للتخزين خا�سة واأنها معر�سة دائما للمخاطر 
والمجازفة ،�سواء كان التخزين عبر الإنترنت 
عبر »دروب بوك�س« اأو على اأقرا�س مدمجة 
تكون معر�سة للخدو�س والجروح مما يفقدها 

محتواها.
وعن اأهمية ترميم الأفالم قالت باأن الأزمة 

الحقيقية في تغيير األوان الفيلم الحقيقية 
والتي قد تت�سبب في تغيير روؤية المخرج 

الأ�سلية وقت اإنتاج العمل ، فمثال يطغى اللون 
الأخ�سر فيدمر هدف �سناع العمل فهو تغيير 

جذري في ال�سياق الدرامي.
واأعلنت  �ساندرا �سولبرج اأنه تم عقد �سراكة 

جديدة مع �سركة جوجل الأمريكية لتكون 
من�ستها جوجل للثقافة والفنون من�سة رئي�سة 

لالأفالم الخا�سة.

أوضحت شولبرج 
بأن ترميم النسخ 

األصلية لألفالم 
يواجه تحديات 

كبرى بسبب ضعف 
التمويل

كتب :طاهر رشدي وأحمد عباس

»اأ�سوات الالجئين في ال�سينما« وهو عنوان 
الجل�سة النقا�سية الثانية لـ»�سيني جونة« 

والتي بداأت بحديث �سادن خلف رئي�س وحدة 
ال�سيا�سات في منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال 
اأفريقيا بالمفو�سية ال�سامية لالأمم المتحدة 
ل�سئون الالجئين، والتي تحدثت باأن اإقليمنا 
العربي ي�سهد نحو 4٠٪  من حجم الالجئين 

في العالم. بعد ال�سراعات الإقليمية الدائرة 
منذ �سنوات. وقالت ثريا اإ�سماعيل المدير 

التنفيذي لموؤ�س�سة منتور العربية المخت�سة 
بمتابعة ال�سئون الإن�سانية والعمل الإجتماعي، 
اأن ال�سق الإن�ساني للمهرجان يميزه عن باقي 
المهرجانات في العالم لما يحمله من ر�سالة 
فنية واإن�سانية اي�سا ،وخلق من�سة �سابة تهتم 

بالتعبير عن ق�سايا ال�سباب فيما يتعلق باللجوء 

والنزوح. فيما عبر المخرج عمرو �سالمة عن 
�سعادته باإقبال الح�سور على الجل�سة في الوقت 

الذي تتوهج فيه المنطقة ب�سبب ال�سراعات 
الم�سلحة. وعلق على تجربته لإخراج اأغنية 

تناولت ق�سايا اللجوء باأن فريق العمل ا�ستمع 
لحكايات حقيقية من اأبطالها الواقعيين وقال : 
»لزلت اأتذكر كل كلمة �سمعتها من اأ�سحابها«.

اأما الممثل ال�سوري قي�س �سيخ نجيب  فقال 
باأن اأهم الق�سايا التي �سيحر�س على تقديمها 

خالل الفترة المقبلة هى اللجوء والنزوج 
وما تخلفه من اأثر عنيف على الإن�سانية ككل 

،وباأن هناك ق�س�س لجئين ملهمة في الكفاح 
والنجاح وال�سمود. وروت الممثلة �سبا مبارك 

تجربتها مع م�سل�سل »عبور« الذي اأنتجته 
ومثلت به، وتناولت فيه ق�س�سًا مختلفة لحياة 

الالجئين في اأحد المخيمات بالأردن.

»أصوات الالجئين في السينما«
في الجلسة الثانية
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الجونة السينمائي يمنح جائزة 
فارايتي للمخرج السوداني 

صهيب قسم الباري

كتب- رانيا يوسف

منحت اإدارة مهرجان الجونة ال�سينمائي 
في دورته الثالثة جائزة مجلة فارايتي 

للمخرج ال�سوداني �سهيب ق�سم الباري، 
والذي ي�سارك في م�سابقة الأفالم الوثائقية 
بفيلمه »حديث عن الأ�سجار«، والذي عر�س 
للمرة الأولي في مهرجان برلين، ونال فيلمه 

جائزتي الجمهور واأف�سل فيلم وثائقي في 
ق�سم بانوراما في الدورة الـ6٩ لمهرجان 

برلين ال�سينمائي، وجائزة لجنة التحكيم 
الخا�سة في مهرجان اإ�سطنبول ال�سينمائي، 
وخالل الحفل الذي اأقيم اأم�س قام اإنت�سال 
التميمي رئي�س المهرجان بت�سليم الجائزة 

للمخرج بم�ساركة مندوب مجلة فارايتي.

ندوة

عمل �سهيب م�سوًرا �سينمائًيا ومونتيًرا، 
واأخرج اأفالًما روائية ق�سيرة واأخرى 

وثائقية. فاز فيلمه »اأفالم ال�سودان 
المن�سية«)٢٠١7( بجائزة العام للفنون 

والثقافة �سمن جوائز ال�سحافة الأجنبية 
لعام ٢٠١8.

في فيلمه حديث عن الأ�سجار يجمع �سهيب 
اأربعة اأ�سدقاء �سودانيون قدامى، من �سناع 

الأفالم وبعد غياب دام �سنوات ب�سبب ُبعد 
الم�سافات والمنفى، من اأجل تحقيق حلم 

حياتهم؛ جعل ال�سينما من جديد واقًعا 
في ال�سودان. ي�سممون مجدًدا على اإحياء 
عالقتهم بال�سا�سة الكبيرة، عبر تاأهيلهم 

داًرا قديمة للعر�س في الهواء الطلق.

السجادة الحمراء لفيلم »1982« في المارينا 
في تمام ال�ساعة 5:45 يبداأ العر�س الخا�س لفيلم »١٩8٢« 

على م�سرح المارينا، والفيلم للمخرج وليد مون�س ،وهو اإنتاج 
م�سترك لبنان، الوليات الُمتحدة الأمريكية، النرويج، مدته 

١٠٠ دقيقة ،وتدور اأحداثه في �سيف عام ١٩8٢، وبينما كانت 
الإمتحانات النهائية تجري ب�سال�سة في مدر�سة اآمنة متوارية 

في رحاب الجبال الُمطلة على بيروت، ينوي و�سام، ال�سبي 
البالغ من العمر ١١ عاًما، البوح لزميلته في ال�سف »جوانا« 

بمدى حبه لها.

»الرا« في سي سينما 1 اليوم 
بقاعة �سي �سينما ١ يعر�س الفيلم الألماني »لرا« ال�ساعة 7 

م�ساء بفندق ريحانة، وتدور اأحداثه يوم عيد ميالد �سخ�سية 
تدعى لرا ويوافق ذلك اإحياء اأول حفل مو�سيقي لإبنها عازف 

البيانو ولكن وعلى الرغم من اأنها هى من �سكلت وجدانه 
المو�سيقي فهو غير مرحب بها لح�سور الحفل الخا�س به.

الفيلم فاز بعدة جوائز في مهرجان كارلوفى فارى 
ال�سينمائي، منها جائزة لجنة التحكيم الخا�سة، وجائزة 

موهبة ال�سينما الألمانية الجديدة لأف�سل مخرج.

كانينجهام في سي سينما 1 
يعر�س فيلم »كانينجهام« في قاعة �سي �سينما ١ ال�ساعة 

4:3٠ دقيقة، الفيلم وثائقي عن م�سمم الرق�سات الأمريكي 
»مير�سي كانينجهام« وي�سور الفيلم ثالثي الأبعاد كيف تطور 

كانينجهام خالل ثالثة عقود من المخاطرة والإ�ستك�ساف، 
بداية من �سنواته الأولى كراق�س ُمكافح في نيويورك في 

مرحلة ما بعد الحرب، وحتى و�سوله اإلى اأن ي�سبح واحًدا من 
اأكثر م�سممي الرق�سات ذوي الروؤية، والموؤثرين على م�ستوى 

العالم. 

فعاليات

حلم الجونة

جونة سكوب

زين العابدين خيري

قال لي �سديق �ساخرا »ماتيجي نعمل مهرجان 
في طنطا لل�سيما الأونطة«، م�سيرا اإلى تعدد مهرجانات 

ال�سينما الم�سرية في محافظات مختلفة، فقلت له »يالال اإيدي 
على كتفك، ال�سينما ت�ستاهل وطنطا ت�ستاهل، والمهم ماتبقا�س 

ال�سينما اللي بتتعر�س فيه هي اللي اأونطة«.
قبل ثالث �سنوات هّبت ن�سمات الدورة الأولى لمهرجان الجونة 

كالحلم محملة بمفاجاآت �سعيدة ل�سناع ومحبي ال�سينما كا�سرة 
حاجز التوقعات ورافعة �سقف الطموحات اإلى اأبعد حد، لي�س فقط 

لبرنامجها الذي احت�سد باأكثر من 7٠ فيلما متميزا في مختلف 
الأق�سام من 34 دولة، ول لحجم الجوائز التي تجاوزت قيمتها ٢٠٠ 

األف دولر، واإنما كذلك لأهمية وجدية الفعاليات التي �ساحبت 
المهرجان من ور�س ومحا�سرات وحلقات نقا�س بين �سناع الأفالم 

العرب وبين نظرائهم الدوليين، ناهيك عن تاأنق �سجادة المهرجان 
الحمراء بع�سرات من نجوم م�سر والعرب والعالم، وهو ما و�سع 

المهرجان على الفور في م�ساف المهرجانات الكبرى، وو�سع اإدارة 
المهرجان بالتبعية في ماأزق حقيقي؛ فكيف �سيتم الحفاظ على هذا 

الم�ستوى في الدورات المقبلة، في ظل رهانات متناثرة على عدم 
قدرة القائمين على المهرجان على تكرار مثل هذا النجاح المبهر 

مرة اأخرى، بل راهن البع�س على اأن المهرجان �سيغلق اأبوابه �سريعا 
باعتبار اأنه ل يمكن تكرار ال�سرف بهذا ال�سخاء لمجرد الإبقاء 

على فاعلية �سينمائية مهما كان حجم نجاحها. اأما الإدارة الفنية 
فكانت مهمتها اأ�سعب فيما �سياأتي، ولكنها كانت على قدر التحدي، 

ومثلما �سهدت الدورة الأولى عر�س العديد من الأفالم العالمية 
الفائزة بجوائز مهمة فى اأبرز المهرجانات ال�سينمائية حول العالم، 

جاءت الدورة الثانية لمهرجان الجونة ال�سينمائى غنية بمجموعة 
من الأفالم المميزة والتى �سبق اأن نالت جوائز متنوعة فى المو�سم 

الأول من مهرجانات ال�سينما الدولية الكبرى مثل »�ساندان�س« 
و»روتردام« و»برلين« و»كان« و»كارلوفى فارى«، وتجاوز 

عدد الأفالم التي عر�سها المهرجان 8٠ فيلما في مختلف البرامج 
والم�سابقات. وبينما ا�ستمرت الور�س والمحا�سرات وحلقات النقا�س 

اكت�سبت زخما وازدحاما عرف طريقه كذلك اإلى قاعات ال�سينما 
كلها، فلم تكتف برفع �سعار »كامل العدد« واإنما كان ح�سور 

الأفالم يتطلب حجزها قبل عر�سها بعدة اأيام وهو نجاح عظيم 
لمهرجان يقام في مدينة �ساحلية بعيدة وذات طبيعة خا�سة جدا، 
ولكنه نجح في اجتذاب محبي ال�سينما من كل مدن البحر الأحمر، 

ناهيك عن الع�سرات من محبي ال�سينما الذين توافدوا من كل مكان 
في م�سر.. الآن ونحن في حرم الدورة الثالثة للمهرجان ن�سهد 

ا�ستمرار التاألق والتاأنق والقدرة على الإبهار والإنجاز وجذب ع�ساق 
ال�سينما كما لم يحدث من قبل، فقد ازدادت قيمة الجزائز وازداد 

عدد الأفالم المعرو�سة وازدادت قدرة المهرجان على اجتذاب 
التحف ال�سينمائية ومنها ١6 فيلما متميزا فازت بالعديد من 

الجوائز الرفيعة في المهرجانات ال�سينمائية الدولية الكبرى التي 
عر�ست فيها. فاأهال بالجونة واأهال بال�سينما الحقيقية.

ناقد سينمائي


