
»آدم«.. يتوج أفالم »الجونة« العربية

شهد اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة 
الكثير من الفعاليات الفنية، بدأت بجلسة لمنصة الجونة بعنوان 

»السينما األفريقية بين الماضي والحاضر والمستقبل«، واتفق 
المشاركون على أن الفن بقارتنا األفريقية ال يزال له طبيعة خاصة 
للغاية ربما بسبب التنوع الكبير بين ثقافات ودول القارة، وكذلك 

الجماعات التي تعيش فرادى، وأيضا هؤالء الذين غادروا دولهم 
بالقارة ومع ذلك ال يزالون يحتفظون بهويتهم األفريقية ويتمسكون 

بها.

وناقشت الجلسة الثانية من منصة الجونة طبيعة الحدود الفاصلة 
بين األفالم الروائية والوثائقية، حيث أدارت الجلسة ألسندر سبسيالي 

مستشارة األفالم العربية واألفريقية لمهرجان فينسيا السينمائي، 
وتحدث خالل الجلسة المخرج السوري طالل دركي والمخرج 

المصري محمد صيام، وكارولين فورست الكاتبة و المخرجة الفرنسية.

وعلى جانب آخر رفعت أفالم  المجموعة األولى من األفالم القصيرة 
داخل المهرجان الفتة كامل العدد، وعرضها لمجموعة متميزة من 

األفالم بحضور صناعها، وكذلك فيلمي »1982« اللبناني، و«آدم« 
المغربي اللذين تم عرضهما وسط حضور جماهيري كبير.

بسمة: سعيدة بدعم  المهرجان لإلنسانية 
اأكدت الفنانة ب�سمة اأن اأهم ما يميز مهرجان الجونة 
ال�سينمائي هو دعمه لالإن�سانية بتقديم اأفالم تلم�س 

ق�سايا الإن�سان. وقالت في ت�سريحات خا�سة لـ»نجمة 
الجونة«: الدورة الثالثة تتميز بمجموعة متنوعة من 

الأفالم.

ميساء مغربي: أستعد لتصوير عمل 
درام إنتاج عربي مشترك 

اأكدت الفنانة مي�ساء مغربي اأنها ت�ستعد حاليا لتقديم 
عمل درامي جديد اإنتاج عربي م�سترك، و�سوف يتناول 

العمل كوالي�س الو�سط الفني.  العمل تاأليف ور�سة 
كتابة، ولم اأ�ستقر على المخرج حتى الآن.

»هاي أون كوكو« في الختام
وقع اختيار اإدارة مهرجان الجونة ال�سينمائي على 
فرقة »هاي اأون كوكو« لإحياء حفل ختام الدورة 

الثالثة، المقرر اأقامته يوم 27 من �سهر �سبتمبر/ اأيلول 
الجاري، ومن المقرر اأن ت�سارك الفنانة مي الغيطي 

الفرقة في اأحد فقراتها.

نسرين طافش: ال أتحدث عن أعمالي 
الجديدة إال بعد التصوير 

اأكدت الفنانة ن�سرين طاف�س اأنها ب�سدد ت�سوير 
عملين جديدين اأحدهما �سينمائي والآخر في دراما 

رم�سان 2020. وقالت: ل اأ�ستطيع الحديث عن الأعمال 
الجديدة الآن. 
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كتب :طاهر رشدي وأحمد عباس

في الحلقة النقا�سية الأولى لمن�سة الجونة التي اقيمت اأم�س تحت عنوان 
»ال�سينما الأفريقية بين الما�سي والحا�سر والم�ستقبل« تحدث الم�ساركين 

في النقا�س باأن الفن في القارة الأفريقية له طبيعة خا�سة ب�سبب حالة 
التنوع بين ثقافات ودول القارة وكذلك الجماعات التي تعي�س فرادى 

والذين غادروا دولهم بالقارة ولزالوا يحتفظون بهويتهم الأفريقية ..فمن 
ال�سعب تقديم تعريف واحد لل�سينما الأفريقية يعبر عن ثقافة واحدة لنحو 

54 دولة ت�سم دول العالم العربي والجنوب الأفريقي، وغرب افريقيا وو�سط 
القارة ودول المغرب العربي اأي�سا..وتطرق الحديث لحجم الإنتاج الذي 

تقدمه بلدان القارة وباأنه محدود للغاية بالن�سبة ل�سعوب اأخرى، وقالت جانا 
ولف مديرة الت�سويق والإعالن لموؤ�س�سة �سوق الأفالم الوروبية EFM باأن 

فرن�سا مثال تنتج �سنويا ما يقرب من ٣00 فيلم �سينمائي، 70% منها اأفالم 
فرن�سية خال�سة، و٣0% منها اإنتاج م�سترك واأفالم خا�سة، وهذا الزخم 
ت�سنعه الحكومات ب�سبب دعمها الوا�سح لل�سناعة ككل، وهو دعم مادي 
ولوج�سيتي.. واأ�سارت اإلى �سرورة ال�سعى لإيجاد م�سادر تمويل بديلة في 

حال احتجب الدعم الحكومي عن �سناعة الأفالم وعلى اأن يتم التعامل مع 
الم�ساكل على اأنها تحديات ولي�ست عقبات.

كتب : طاهر رشدي وأحمد عباس

في الجل�سة الثانية لمن�سة الجونة التي اقيمت اأم�س في الجامعة الألمانية، 
انعقدت المناق�سة حول »طبيعة الحدود الفا�سلة بين الأفالم الروائية 

والوثائقية«، واأدارت الحوار »األ�ساندرا �سب�سيالي« م�ست�سارة الأفالم العربية 
والأفريقية لمهرجان ڤيني�سا ال�سينمائي،  وكان المتحدثين من �سناع 
الأفالم الوثائقية.تطرقت األ�ساندرا في بداية الجل�سة اإلى اأن ما يميز 

الأفالم الوثائقية هو نقلها الواقع والحقائق كما هى، فاأبطال الفيلم لي�سوا 
ممثلين ولكنهم اأ�سخا�س من الواقع، ولكن على �سانع الفيلم الوثائقي 

التخلي عن بع�س الحقائق لإ�سافة الخال لي�سبح فيلم وثائقي بنكهة روائية 
تثير الإنتباه.ولكن المخرج ال�سوري طالل ديركي فكان له راأى مختلف،  

فلي�س بال�سرورة اإقامة اإ�سافة غير واقعية لإثارة الم�ساهد، وعبر عن 
امتنانه للتكنولوجيا التي مكنت �سناع هذه الأفالم للو�سول اأ�سرع للجمهور 

فبكاميرا واحدة يمكن ل�سخ�س ت�سوير فيلم كامل.اأما المخرج محمد 
�سيام فقال باأن الأفالم عموما هى خليط بين توثيق واقع اأو اإ�سافة خيال، 

لأن الواقع وحده ل يكون كافيا لإر�ساء �سانع الفيلم اأو تجربة الم�ساهد. 
وهو ما اأكدته اأي�سا ال�سحفية والمخرجة الفرن�سية كارولين فور�ست 

مخرجة فيلم »اأخوات ال�سالح«والتي قالت باأنه في بع�س الأحيان يكون 
هناك اأفالم �سينمائية اأكثر واقعية من الوثائقي.

.. والسنيما األفريقية بين الماضى 
والحاضر والمستقبل

منصة الجونة تناقش الحدود الفاصلة 
بين األفالم الروائية والوثائقية

دليل الشاشة

الحياة الخفية ألورديس 
جسماو

�سي �سينما 2
١١:٣0 �سباحًا

الرا
قاعة اأوديماك�س

�سي �سينما ١

طفيلي
قاعة اأوديماك�س

6:00 م�ساًءً

الفارس واألميرة
م�سرح المارينا

6:45 م�ساًء

أيتها الفتيات
�سي �سينما ٣

٩:00 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة1
اأمي

معادلة عنيفة
فكر باإيجابية 

ال�ساد�س ع�سر من دي�سمبر  
َلحم

خدمة التو�سيل

كانينجهام
�سي �سينما ١

١2:٣0 �سباحًا

آدم

�سي �سينما ١
٣:00 م�ساًءً

أبيض على أبيض
�سي �سينما ١

6:00 م�ساًءً

لما بنتولد
�سينما جراند الغردقة

7:00 م�ساًءً

بيرانا
�سينما جراند الغردقة

٩:٣0 م�ساًء

عيد ميالد سعيد
�سينما جراند الغردقة

١:٣0 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة1
�سي �سينما ٣

٣:٣0 م�ساًءً

إبراهيم، إلى أجل غير 
مسمى

�سي �سينما 2
6:١5 م�ساًء

جنازة رسمية
�سي �سينما 2

8:45 م�ساًءً

برنامج األفالم القصيرة٢
اإله متوح�س
�سيلفي زين 

الرجل الذي لم يرغب في مغادرة 
المنزل 

القيثارة الإيطالية 
هي تجري 
هذه ليلتي

الخائن
�سي �سينما 2

2:45 م�ساًء

الفتاة ذات الِسوار
�سينما جراند الغردقة

4:١5 م�ساًءً

برنامج األفالم القصيرة٢
�سي �سينما ٣

6:٣0 م�ساًء

الفتاة ذات الِسوار
قاعة اأوديماك�س

٩:00 م�ساًء
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كتبت  : رانيا يوسف

�سهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة ال�سينمائي العر�س الثاني للفيلم 
اللبناني »١٩82«، بح�سور �سناع الفيلم، المخرج وليد مون�س وعليا الخالدي، 

ورودريغ �ُسليمان، وزينة �سعب دي ميليرو، كما حر�س على الح�سور اأي�سا 
عدد من النجمات من بينهم الفنانة ب�سرى وب�سمة والمنتجة ناهد فريد �سوقي 
وابنتها ناهد ال�سباعي، والفنان عبد الرحمن اأبو زهرة،  وقال انت�سال التميمي 

رئي�س المهرجان اثناء تقديمه للعمل باأن الفيلم ح�سل على منحة من�سة 
الجونة العام الما�سي، وهو ما اأكده المخرج وليد مون�س الذي قال باأن هذه 

المنحة كانت ال�سبب الرئي�س والداعم لإ�ستكمال الفيلم والإنتهاء من مراحل 
�سناعته.

الفيلم هو العمل الأول لمخرجه وتدور ق�سته  في �سيف عام ١٩82، حيث 
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. وبينما يتطلع و�سام للتعبير عن 

مكنون ذاته، تتعر�س البالد لهجوم جوّي يطال �سماء بيروت، وُتعّلق الدرا�سة 
على اإثره، ويتعكر �سفو اليوم. وب�سبب اإدراك و�سام اأنه ل يمكن معرفة ما 

تخباأه الأيام، يزداد ت�سميمه اأكثر فاأكثر. تحكي ق�سة الحب هذه، التي تحتل 
الحرب خلفيتها، عن يوم خالد في ذاكرة الأطفال.

يذكر ان فيلم ١٩82 �سهد عر�سه الول في مهرجان تورونتو، وح�سل علي 
جائزة �سبكة الترويج ل�سينما اآ�سيا والمحيط الهادئ في مهرجان تورونتو..

كتب- عالء عادل

�سهد اأم�س م�سرح المارينا عر�س الفيلم المغربي »اآدم« بح�سور �سناعه 
وعدد كبير من النجوم منهم: منى زكي، وكندة علو�س، وجاد �سويري، ولقاء 
الخمي�سي، والفنانة ب�سرى مدير عمليات المهرجان، وانت�سال التميمي مدير 
المهرجان، الذي قدم الفيلم قبل عر�سه. وقال: اأ�سعر ب�سعادة كبيرة لعر�س 

فيلم »اآدم« اليوم �سمن فعاليات مهرجان الجونة ال�سينمائي لن�ستكمل 
مجموعة من اأهم الأفالم العربية، فتم عر�سه في مهرجان كان وتورنتو وعدد 

من المهرجانات الهامة حول العالم.
واأ�ساف التميمي: كنت قد فقدت الأمل في اإح�سار الفيلم اإلى المهرجان بعد 
اأن التقيت بالمنتج نبيل عيو�س في كان، وقال مازحا: »دفعت ح�ساب القهوة 

وال�ساي« محاول اإقناعه باإح�سار الفيلم ولكن دون فائدة، وبعد �سهر ظهر 
ب�سي�س اأمل، وكانت اأكبر �سعادة لي هي اإح�سار الفيلم �سمن فعاليات الدورة 

الثالثة، لن�ستكمل مجموعة اأفالم هي الأجمل من اإنتاجات الأفالم العربية، 
فنحن لدينا ٩ اأعمال عربية، 5 في الروائية الطويلة، و 4 في الق�سيرة هي 

اأعمال اأولى لمخرجيها و هي ظاهرة غريبة لم تحدث في العالم العربي منذ 
55 عاما.

ودعا التميمي مخرجة العمل مريم توزاني اإلى خ�سبة الم�سرح حيث رحبت 
بالح�سور وقالت: هذه هي المرة الأولى التي اأح�سر فيها اإلى م�سر، ولكني 
كنت مت�سوقة لتلك الزيارة لأن والدي كان يعمل محاميا في م�سر، وحدثني 

عنها كثيرا، لذلك اأنا ترعرت ويوجد في ذهني �سورة لم�سر ـ مع الأ�سف 
والدي لي�س موجودا ليح�سر تلك اللحظة.

وقال نبيل عيو�س منتج الفيلم: اأنا �سعيد جدا بتواجدي في مهرجان الجونة 
واأتذكر اليوم الذي جل�ست فيه مع انت�سال التميمي في »كان« واأ�ساف مازحًا: 

»لكني ل�ست متاأكدا اأنه هو من دفع ح�ساب الم�سروبات، ولكنه اإن�سان �سغوف 
بال�سينما ومحب لها، و�سعيد بتواجد الفيلم في مهرجان الجونة في النهاية.

ولقي الفيلم بعد عر�سه اإعجاب كبير من جمهور �سالة العر�س«.

مخرج فيلم 1٩٨٢ لـ»نجمة الجونة«: 
منحة المهرجان  كانت داعًما أساسًيا 

الستكمال الفيلم

»آدم«  المغربي يبهر جمهور »الجونة 
السينمائي«

انتشال التميمي: اليوم استكملنا 
مجموعة من أهم األفالم العربية
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حـوار

كما اقتحمت مي الم�سري عالم الأطفال 
والمراأة لتلقي ال�سوء علي عالم الأ�سر 

والمخيمات، واأهوال الحروب وما تعانيه 
فل�سطين ولبنان من الحروب تحدثت مي 

الم�سري مع »نجمة الجونة« في الحوار 
التالي، لتحكي عن اأعمالها وم�سوارها المهني 
طوال ٣0 عامًا، وعن زوجها المخرج الراحل 

جان �سمعون في الحوار التالي:

حدثينا عن اإح�سا�سك ببعد منحك جائزة الإنجاز الإبداعي ؟
�سرف كبير لي ان اأح�سل علي جائزة الإنجاز البداعي علي الم�ستوي 
المهني وال�سخ�سي، واعتبر هذا اعتراف من مهرجان كبير بم�سيرتي 

المهنية، وتجعلني اأكمل الم�سوار الذي بداأته منذ ٣0 عام مع زوجي 
الراحل جان �سمعون .

هل توقعت ذلك التكريم،  ومن الذي اأخبرك به؟
في الحقيقة ل .. فاأنا �ساركت في معظم المهرجانات ال�سينمائية 

الم�سرية وخا�سة مهرجان الإ�سماعلية الذي كان له الن�سيب 
الأكبر في تواجدي به كرئي�س لجنة تحكيم اأو كم�ساركة، و�سمعت 

عن مهرجان الجونة لأول مرة في مهرجان كان من المهند�س نجيب 
�ساوير�س قبل اأن يكون هناك مهرجان علي اأر�س الواقع فلم اأتخيل 

ح�سولي على الجائزة والذي كان بدايته قوية وو�سعته في فترة 
ق�سيرة و�سط كبار المهرجانات العالمية، وقد اأخبرني �سديقي 
انت�سال التميمي بالتكريم و�سعرت باإح�سا�س يغمره ال�سعادة على 

الرغم من ح�سولي على جوائز عديدة اإل اأن هذه المرة الإح�سا�س 
مختلف كوني اأكرم من م�سر »اأم الدنيا« كما يقال.

قدمتي طوال م�سوارك المهني اأفالم ت�سجيلية فلماذا قررتي تقديم 
اأفالم روائية؟

ال�سينما بالن�سبة لي تعني اإبداع ل يميز بين الت�سجيلي اأو الروائي، 
والأحداث التي ع�ستها في حياتي بها تقلبات كثيرة بين لبنان 

وفل�سطين والأردن، احتكيت خاللها بالمهم�سين والأطفال وال�سيدات، 
وكل منهم لديه ق�س�س كثيرة موجودة في الواقع يمكن عر�سها في 

ال�سينما، فقدمت اأعمال ت�سجيلية باأ�سلوب روائي، والعمل الروائي 
ماأخوذ اأي�سا من ق�س�س واقعية لذلك لم اأ�سعر بهذا التحول اأو 

الفرق.

صنعت شخصيتي 
من حياة الحروب .. 
وأنا وزوجي صنعنا 

أفالم وحياة

السينما هي 
التاريخ غير 

المكتوب .. وأنا 
أول فلسطينية 

تحمل كاميرا

حوار: عالء عادل  

يمنح مهرجان الجونة هذا العام جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة 
الفل�سطينية مي الم�سري، فهي �سانعة اأفالم مميزة، ومنتجة 

لأفالمها واأفالم زوجها المخرج اللبناني الم�سهور جان �سمعون، كما 
اأخرجت عدًدا من الأفالم الوثائقية وفيلم روائي طويل  هو »3000 
ليلة«، وحازت اأفالمها اأكثر من 90 جائزة، حيث ا�ستهرت الم�سري 

بتقديم اأفالم ت�سجيلية بطابع روائي، فلكل عمل تقدمة ق�سة، 
و�سخ�سية تعي�ش معها عالمها الإن�ساني.

مى مصري: 
تكريمي في »الجونة 

السينمائي« اعتراف 
بمشواري المهني



�الثنين 2٣ �سبتمبر/�أيلول 2019

معني ذلك اأن لديك مدر�سة �سينمائية خا�سة بك ؟
مدر�ستي هي اأن الواقع وال�سينما �سيء واحد، حيث تاأثرت �سخ�سيتي 

بتجربة الإحتكاك مع الواقع والنا�س، واعتبر اأن ما ع�سته هو الذي 
�سنعني، منذ انتهيت  من درا�ستي عام ١٩82، وعدت اإلى لبنان 

وقابلت زوجي جان �سمعون الذي قدمت معه عدد من الأعمال في 
بداية م�سواري، فتعمدنا بالنار .

ما الذي تق�سديه بتعمدنا بالنار ؟
نحن �سنعنا اأفالم وحياة حيث بداأنا اثناء الحرب اللبنانية، وقدمنا 

اأفالم ت�سجيلية عن اأهوال الحروب، حتي و�سلت اإلى رابع اأعمالي 
ال�سينمائية، وهو العمل الذي غير م�سار حياتي، وتعرفت علي عالم 
جديد، �سعرت حينها اأنني  انتمي لفل�سطين، حين دخلت اإلى هناك 

وم�سكت الكاميرا لتقديم عمل عن ما يعانيه هوؤلء المواطنين من 
الإحتالل، فكان الت�سوير حينها ممنوع، وقمت بت�سوير العمل بالكامل 
في �سرية تامة، وكان التحدي اأن اأعي�س واأحيا و�سط النار، لكن كان ما 

يهمني حينها اإي�سال اإ�سم فل�سطين للخارج .
قدمتي ثالثية �سهيرة حدثينا عنها ؟

قدمت فيلم »اأطفال �ستيال« وتعرفت خالله علي خيال الأطفال 
وروؤيتهم، فكنت اأمنحهم الكاميرا لأرى من خالل عيونهم كيف يرون 

العالم، واكت�سفت اأن هناك تناق�س بين الخيال والحلم عند الأطفال، 
وهى التي تخلق هوية لدى ال�سعب الفل�سطيني، فاأعتبر ال�سينما هي 

كتاب التاريخ الغير مكتوب .
لديك اأي�سا تجارب في عالم المراآه ؟

المراأة عالم اكت�سفته منذ البداية عندما 
قدمت فيلم »زهرة القندول«،،  والذي تم 

ت�سويره اأثناء الإحتالل الإ�سرائيلي ل لبنان، 
فكان للمراأة دور كبير وملفت في مقاومة 

الإحتالل الإ�سرائيلي، حيث عاي�ست تجربة 
مميزة مع الن�ساء هناك، وكانت اأول مرة 

ام�سك بكاميرا لأكون بذلك اأول اإمراه 
فل�سطينية تحمل كاميرا ١6 ملل وترك�س بها 

في ال�سوارع، لأخو�س حينها تجربة الأ�سر مما 
فتح الباب اأمامي ال�سجن .

ما العنا�سر التي تجذبك لتقديم فيلم؟
دائما اتبع اإح�سا�سي في تقديم اأى عمل، فالبد 

واأن يوؤثر المو�سوع على م�ساعري اأو يحركني 
لتقديم فيلم، بجانب اختيار ال�سخ�سية التي 
تج�سد الفكرة هى من اأهم العنا�سر في�سبح 

لدى عالقة بالأ�سخا�س الذين اأ�سورهم، لذلك 
لزالت على عالقة بالأ�سخا�س الذين �سورت معهم منذ ثالثين عاما.

 هل نف�ش الأمر ينطبق على الفيلم الروائي؟
ما دفعني لتقديم فيلم روائي هو اأنني �سمعت ق�سة حقيقية من اأ�سيرة 

فل�سطينية ظلت بداخلي حتى قررت تقديمها.
لماذا لم ت�ستعيني بكاتب �سيناريو في الفيلم؟

الأمر �سعب لأن الق�سة تاأخذ جزء كبير مني، بالتاأكيد اأتمنى التعاون 
مع كتاب �سيناريو ولكن الكتابة الأولى لبد واأن اأكتبها بنف�سي .

زوجك جان �سمعون كان جزء من م�سوارك الفني حدثينا عنه؟
تعرفت عليه بعد عودتي من اأمريكا حيث كنت اأدر�س، وذهب اإلى 

لبنان والتقينا هناك وكانت ظروف البلد �سعبة للغاية ب�سبب الحرب، 
ولكني وجدت اأنه تجمعنا نف�س التطلعات والأفكار، وهو اأمر مهم 

بالن�سبة لي، فت�ساركنا في نف�س الق�سايا الفكرية وكنا نكمل بع�سنا 
الآخر، وكان هو وقتها معروف اأكثر مني في لبنان لعمله في الراديو 

5وتقديمه برنامج مع زياد رحباني فتعلق الجمهور ب�سوته وقت الحرب.

حـوار

مدرستي هي أن 
الواقع والسينما 
شيء واحد، حيث 
تأثرت شخصيتي 

بتجربة اإلحتكاك مع 
الواقع والناس

ما الذي ميز عالقتكما؟
حاولنا خلق اأ�سلوب جديد معًا، فلم يكن 

هناك اأفالم ت�سجيلية بهذا ال�سكل الذي نراه 
الآن وقت بداأنا، فكان م�سئول عن ال�سوت 

واأنا ال�سورة.
هل ت�سعرين باإفتقاده والحنين اإليه؟

بكل تاأكيد، واأتذكره كل يوم، ويعزينا فقط 
اأن هذه التجربة التي خ�سناها معًا موجودة 

بداخلي وداخل بناتنا، فهو موجود لم يرحل، 
ول اأ�سعر انني اأفتقده في العمل بل افتقده 

ك�سريك عمر وحياة.
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امراأة �سابة ُتنجب طفاًل لكنها ترف�ش اأن 
تلم�سه، اأو اأن تنظر اإليه، اأو اأن يلم�ش ثديها 

لُتر�سعه، وكاأنها ل ُتريد اأن تتورط في 
عالمه. �سراخه المتزايد الموؤلم ليفتح 

اأي ثغرة في باب الرحمة بقلبها، لكنه اأي�ساً 
يتحول اإلي مطرقة تدق على اآذاننا فُتذكرنا 

بو�سعية المراأة في المغرب كما في بع�ش 
الدول العربية.   ثم في لحظة محددة نرى 

الدموع متحجرة في المقلتين بينما تغني 
له: »نام يا �سغيري.. بكرا تكبر وتطير« 

وتبداأ في كتم اأنفا�سه واأنفا�سنا معه. 
الم�سهد ال�سابق من»اآدم« بتوقيع الممثلة المغربية 
مريم توزاني هو اأول تجاربها الإخراجية - كتبت 
له ال�سيناريو بالم�ساركة مع زوجها المخرج نبيل 

عيو�س الذي قام باإنتاجه اأي�سًا - وُر�سح الفيلم 
لُيمثل بلده في م�سابقة الأو�سكار 2020. 

اإنه فيلم �سينمائي عن نتائج الختيارات وعواقب 
الأخطاء ومعاناة المراأة بكافة اأطيافها في 

مجتمعاتنا العربية، من خالل امراأتين الأولى 
تقمع اأنوثتها، والآخرى تقهر اأمومتها. اإنه فيلم 

عن الت�سامن الإن�ساني الن�سائي، عن القوقعة 
ال�سلبة التي تحتمي خلفها بع�س الن�ساء، والتي قد 

تبدو عنيفة وقا�سية، بينها هى مجرد ق�سور ه�سة 
يحاولن من خاللها حماية اأنف�سهن من المجتمع 

الذي ل يرحم، وتوابع ذلك من الخ�سائر النف�سية 
الج�سيمة. اإنه تجربة اإن�سانية عن الم�ساندة التي 

تنزع تلك القوقعة ال�سخرية وٌتظهر جوهرها 
الإن�ساني الرحيم المفعم بالحياة. اإنه فيلم عن 

رحلة عبور اثنتين من الن�ساء من �سفة ال�ست�سالم 
لقناعات وتقاليد المجتمع وموروثه الثقافي اإلي 

�ساطيء �سعادتهما الداخلية، وا�ستعادة هويتهما.  
يبداأ ال�سيناريو من حالة المراأة ال�سابة الريفية 
»�سامية« وهى تطرق الأبواب، واحدًا تلو الآخر، 

بحثًا عن عمل في المدينة القديمة بالدار 
البي�ساء. تحاول مع محل كوافيرة حيث المهنة 

التي ُتجيدها نف�سيا و�سكليًا، لكن �ساحبة المحل 
ترف�س، فتحاول اأن تعمل خادمة في البيوت مقابل 

اأن تجد ك�سرة خبز وماأوى لها، لكن الجميع ُيو�سد 
الأبواب في وجهها، اإلى اأن ت�سل اإلي عبلة �سيدة 
المدينة - تقوم بدورها لبني اأزبال - وهى امراأة 
وحيدة تك�سب رزقها من اإعداد الفطائر وبيعها، 

وتعي�س مع ابنتها وردة ذات الثماني �سنوات، حيث 
نرى حياتهما جافة �سارمة خالية من البت�سام اأو 
حتى التالم�س العاطفي المعتاد بين اأم وطفلتها، 

لكن عندما تتواجد �سامية في محيطهما نرى وجهًا 
اآخر للطفلة، وكاأنها عادت اإلى الحياة. ربما الأدق، 

اأننا ن�سعر وكاأن الحياة دبت في البيت باأكمله. 
ترف�س عبلة ا�ست�سافة اأو ت�سغيل �سامية، 

لكن عندما ت�سمع اأ�سوات ال�سباب ال�سكاري 
وم�ساحناتهم ليال بينما �سامية تحتمي بظهرها 

على جدار اأحد البيوت بال�سارع، تهبط عبلة وتقرر 
اأن تاأويها حتي ال�سباح، لكنها ت�سترط عليها األ 

تلم�س اأي �سيء في البيت، ول اأن ت�ساعدها، وكاأنها 
اأي�سًا تغلق اأي باب لمزيد من التورط العاطفي 

مع المراأة ال�سابة الحامل في �سهورها الأخيرة. 
لكن اأمرين �سُيحطمان قرارات عبلة المتجهمة 

رغم مالمحها الجميلة؛ اأولهما عزة نف�س �سامية 

و�سخ�سيتها الآبية التي ترف�س اأن تعي�س عالة على 
الآخرين بينما يمكنها اأن تقوم باأ�سياء بديعة ورغم 

اأنها ب�سيطة لكنها ُت�سفي البهجة على الحياة. 
الأمر الثاني؛ وجود الطفلة وردة التي �سُتَج�سر 

العالقة بينهما، وهى اأي�سًا التي �ستمنح �سامية 
مفتاحًا ل�سخ�سية والدتها، عندما تخبرها عن 
ق�سة الحب بين والديها، وعن ولع الأم ب�سوت 

وغناء وردة الجزائرية، خ�سو�سًا اأغنية »اأنا 
باأتون�س بيك واأنت معايا، وباألقي في قربك دنيايا« 

لكن الحياة انقلبت اإلى ما ُي�سبه الحداد الدائم 
بعد وفاة الأب، ولم تنجح محاولت الرجال في 

القتران بها، حتى �سليمان الرجل الذي ُيورد لها 
الدقيق وال�سكر والُمتيم بها.   

التاأرجح بين الرف�س والقبول، بين ال�ست�سالم 
والمقاومة، بين حياة العمل الجاد وبهجة الحياة،  

بين القبول ببقاء الطفل الذي تمنحه ا�سم اآدم 
وبين محاولت التخلي عنه، بين حياة عبلة الجافة 
اأو القبول بوجود �سريك في حياتها. هذا التاأرجح 
ُيفجره تطور العالقة بين المراأتين، وما يلحق بها 
عل هذا عدة عوامل منها الماأزق  من تغيرات. وُيَفّ

الم�سترك الذي يربط بينهما، ثم يقودهما اإلي 
لحظات من المواجهة المتبادلة التي ت�ساعد كل 

�سخ�سية على اجتياز محنتها ب�سكل متفاوت، فاإذا 
كانت �سخ�سية �سامية تعبير عن و�سعية المراأة في 

مجتمع ل يقبل بالأطفال مجهولي الن�سب، تعبير 
عن العار الأكبر الذي يلحق بالمراأة عندما ُتنجب 

طفاًل خارج اإطار الزواج. فاإن عبلة قد دفنت 
اأنوثتها لُتوا�سل تعليم ابنتها وتحميها من نظرة 

المجتمع لمراأة اأرمل تعي�س وحيدة. ورغم اأن نهاية 
الفيلم قد تبدو مفتوحة، اأو غير مح�سومة تمامًا، 

لكنها تمنحنا الأمل في الغد.  
»اآدم« الفيلم والعنوان ذو الدللة القوية لبدء عالم 
جديد هو �سريط �سينمائي رقيق وجميل عن قدرة 

المراأة على اأن تعي�س من دون رجل، هكذا ُتوؤكد 
ت�سرفات ال�سخ�سيات بو�سوح، باأنها لن تموت 

في غيابه، واأن الحياة �سوف ت�ستمر، لكنها �ستكون 
حياة خالية من نب�س الحياة. 

إنه فيلم سينمائي عن نتائج االختيارات 
وعواقب األخطاء ومعاناة المرأة بكافة 

أطيافها في مجتمعاتنا العربية

التأرجح بين 
الرفض والقبول، 

بين االستسالم 
والمقاومة، بين 

حياة العمل الجاد 
وبهجة الحياة

د. أمــل الجمل 

ُيدخلنا إلى عالم 
مغاير للنساء 

بالمغرب

»آدم« 
المنتظر
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وهي الزاوية التي يمكن تب�سيطها بم�سمى )ثنائية 
الأب والأبن( والتي تبرز المجازات وال�سياقات 

البنائية واأعمدة الحكايات وم�ستويات ال�سعر 
والفل�سفة والنقد التي تتجلى بداية من الفيلمين 

الأمريكيين »اد ا�سترا« فيلم الأفتتاح- وجلد 
اأمريكي مرورا بالبلغاري الكوميدي الأب 

وال�سوداني ال�سعري �ستموت في الع�سرين و�سول 
اإلى الإيطالي الخائن والم�سري لما بنتولد.

في البداية تجدر الإ�سارة اإلى اأن لقطة هامة 
تكررت لأكثر من مرة في عدة اأفالم اأبرزها م�سهد 

النهاية للفيلم الفرن�سي البوؤ�ساء والفتى الأ�سود 
يم�سك بزجاجة المولوتوف الم�ستعلة بينما ينظر 

اإلى ال�سابط/الجمهور كاأنه يعلن عن جهوزيته 
لالإنفجار بعد اأن حوله المجتمع الذي يعي�س فيه 
اإلى م�سروع اإرهابي متكامل.. ولقطة نف�س الفتى 
في ثياب ولون اأخر »كردي« في الفيلم الفرن�سي 

اأخوات ال�سالح وهو متحزم بالمتفجرات ويده على 
الفتيل بعد اأن تعر�س لغ�سيل مخ من قبل الأمير 
الداع�سي لي�سح قنبلة ب�سرية موقوتة يمكن اأن 

تنفجر بوجه العالم في اأى لحظة، ولقطة الفتاة 
بيني ال�سغيرة في الفيلم الألماني محطمة النظام 

التي تحمل األعابها الطفولية وتلقي بها في عنيف 
وغ�سب تجاه زجاج منزل الإيواء الإجتماعي الذي 

من المتفر�س اأنها تعالج فيه في بداية الفيلم 

وبينما يتح�سن المعلمون والأخ�سائيون خله ظنًا 
منهم اأنه غير قابل للك�سر ينتهي الم�سهد وهي تلقي 

باأحد الألعاب الثقيلة فت�سبب �سرخا في الزجاج وفي 
النظام ككل.. هذا التكرار في م�ستواه الب�سري 
والمجازي يعك�س حالة التحذير ونداء الإ�ستغاثة 

الذي يطلقه �سناع ال�سينما خوفًا على/من 
الم�ستقبل الذي يمكن ت�سور مدى رعبه وب�ساعته 

لو اأن الطفل الفرن�سي الأ�سمر ومجايله الكردي 
ال�سامت ومعهم ال�سارخة الألمانية العنيفة 

هم من ت�سدروا الم�سهد في ال�سنوات القادمة، 
وبالطبع لي�س في هذا لوم لهم ولكن الزمة 

وال�سبب يكمن بالأ�سا�س في ال�سياقات الأجتماعية 
وال�سيا�سية والإقت�سادية والإن�سانية التي اأدت اإلى 
اأن ي�سبح هوؤلء هم اأبطال ال�ساعات الباقية من 

عمر الأر�س.
يمكن اأن ننطلق من لقطات هوؤلء الأبناء الذين 

كانوا نتاج مجتمع اأبوي يت�سم بالغباء الإجتماعي 
والإن�ساني اإلى م�ساهد من الأفالم التي تتحقق فيها 

ثنائية الأب والأبن التي �سبق واأ�سرنا اإليها والتي 
تاأتي تجارب مثل اد ا�سترا و�ستموت في الع�سرين 

والأب ولما بنتولد على راأ�سها.
ففي اإنعكا�س ل�سورة من زاوية العالقة بين الأب 

والبن تتجلى تلك الأ�سئلة الوجودية الخا�سة 
بمعنى الحياة واأ�سبابها عبر الكوميديا ال�سوداء في 

الفيلم الذي يحمل اإ�سم ن�سف الأيقونة �سراحة 
)الأب( حيث يعجز الإبن الم�سور عن احتواء 
رغبة اأبيه في التعرف على الر�سالة التي كانت 

الأم المتوفاة راغبة في اإر�سالها اإليه، اختيار مهنة 
الأبن بالطبع لها دللتها المهمة في فر�سية اأنه 

ينظر اإلى لحياة عبر عد�سة الكاميرا، ويحاول اأن 
يلتقط جماليات اأخرى غير تلك العادية التي يراها 
العادوين لكنه في نف�س الوقت يعجز رغم ذلك عن 

التقاط تلك الجاملية الخا�سة بعالقة الأب بالأم 
على الم�ستوى ال�سعوري والغيبي اأو بمعنى اأدق 

عالقة الإن�سان بالعالمات والر�سائل التي يبثها 
الوجود طوال الوقت وتحتاج اإلى اأن نتوقف اأمامها 

قلياًل ون�سدقها اأحيانا لكي نتمكن من قبول الحياة 
وفهم بع�سها.. يدمج الفيلم بين نوعي الكوميديا 

ال�سوداء وفيلم الطريق اأو الرحلة اأوًل لتخفيف 

وطاأة الميلودراما الخا�سة بفقدان الأم والزوجة 
والنظر ب�سكل اأقل جدية ل�سياقات الواقع الخ�سن 
و�سرورة التعامل ب�سئ من الجنون والخيال  كما 

في ذهبا الأب اإلى الغابة والنوم عاريا بجانب اأحد 
النيازك لت�سفيه روحه من اأجل تلقي ر�سالة الأم/

الزوجة الراحلة.
اأما على م�ستوى الرحلة فهي تلك الأيام التي 
يق�سيها الأبن مع الأب في محاولة احتواء ما 

ي�سنفه العلم على اعتبار اأنه هي�ستيريا ما بعد 
ال�سدمة ولكن الإبن يتما�س في في نهاية تلك 
الرحلة مع خاطرة اأنه ربما كان الأب على حق 

في بحثه المحموم عن ر�سالة الأم التي تقول له 
في النهاية احر�س على �سناعة مربى ال�سفرجل 
قبل اأن يف�سد، بينما نعلم اأن زوجة الأبن ترغب 

ب�سدة في مربى ال�سفرجل من اأجل الوحم الخا�س 
بحملها الأول بكل ما يعنيه هذا من دللت تخ�س 
عالقة الإن�سان بالوجود ور�سائل الكون اإلى وعينا 

المتوا�سع وعيوننا القا�سرة عن النفاذ اإلى ما وراء 
العالم.

يمكن أن ننطلق 
من لقطات هؤالء 

األبناء الذين 
كانوا نتاج مجتمع 

أبوي يتسم 
بالغباء اإلجتماعي 

واإلنساني

ا�ستعير هنا عنوان الفيلم الوثائقي للمخرج ال�سوري طالل دركي 
والفائز العام الما�سي بجائزة اأف�سل فيلم وثائقي �سمن فعاليات الدورة 

الثانية لمهرجان الجونة، هذه الإ�ستعارة تكثف في الم�ستوى المبا�سر 
تلك الزاوية التي تلقي بظالل وا�سحة على العديد من الأفالم التي 

عر�ست خالل الأيام الثالث الأولى من عمر الدورة الثالثة.

رامي عبد الرازق

العالقة بين األب واالبن تتجلى تلك األسئلة 
الوجودية الخاصة بمعنى الحياة وأسبابها 

عبر الكوميديا السوداء

عن اآلباء واألبناء
قراءة في أفالم الدورة الثالثة 

لمهرجان الجونة  )1(
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تصوير: نورا يوسف 
ومحمود عبد الناصر 

وصالح النواوي



أول فيلم رسوم متحركة 
مصري »الفارس واألميرة« 

غدًا في المارينا

في ال�ساعة 5:45 تبداأ ال�سجادة الحمراء 
ل�سناع ونجوم فيلم »الفار�س والأميرة« 

وذلك بم�سرح المارينا، حيث ي�سهد 
المهرجان العر�س الأول للفيلم والذي يعد 
اأول فيلم ر�سوم متحركة في تاريخ ال�سينما 

الم�سرية والعربية اأي�سا بدون تدخل لأى 
اأجنبي في العمل، والفيلم للكاتب الكبير 

ب�سير الديك والذي تولى اإخراجه اأي�سًا،  
وتدور ق�سته عن محمد قا�سم الثقفي ابن 
�سقيق الحجاج ابن يو�سف الثقفي وهو في 

عمر ال١7 والذي يذهب اإلى بالد ال�سند 
لكى يحرر الم�سلمات الأ�سيرات هناك.
وقد بداأت فكرة الفيلم منذ عام ١٩٩7 

ولكن واجه �سعوبات كثيرة حتى تم الإعالن 

ندوة

عن طرحه، و�سارك في الفيلم عدد من 
النجوم منهم  �سعيد �سالح واأمينة رزق، اإذ 

تم ت�سجيل ال�سوت قبل رحيلهما، ومحمد 
هنيدي وماجد الكدواني  اللذان يقومان 
بدور عفاريت، فيما يقدم مدحت �سالح 

�سوت �سخ�سية محمد بن قا�سم.
ويقدم الفيلم بتقنية ثنائي الأبعاد "2d" وهي 

تقنية �سعبة تعتمد على ر�سم الفنانين دون 
ا�ستخدام للكمبيوتر.

الحياة الخفية ألدورديس جسماو في قاعة 
سي سينما 2 

في قاعة �سي �سينما 2 في فندق ريحانة يعر�س فيلم »الحياة 
الخفية لأوردي�س« في تمام ال�ساعة ١١:٣0 �سباحًا،  والفيلم 

للمخرج البرازيلي من اأ�سول عربية كريم عينوز، ويعر�س 
في �سي �سينما ١ فيلم »كانينجهام« ال�ساعة  ١2:٣0 ظهرًا، 

كما يعر�س فيلم »الخائن« في قاعة �سي �سينما 2 في ال�ساعة 
.2:45

الفتاة ذات السوار في جراند الغردقة 
في �سينما جراند في الغردقة يعر�س فيلم »الفتاة ذات 

ال�سوار« ال�ساعة 4:١5 ع�سرًا، ويعاد عر�س فيلم »١٩82« في 
�سي �سينما ١ ال�ساعة ٩:١5، كما يعر�س فيلم بيرانا في �سينما 

جراند الغردقة ال�ساعة ٩:٣0 م�ساء

إعادة فيلم »آدم« في سي سينما 1 
يعاد عر�س الفيلم المغربي »اآدم« غدا ال�ساعة ٣:١5 ع�سرًا 

وذلك في قاعة �سي �سينما ١ بفندق ريحانة، وفيلم اآدم 
للمخرجة مريم التوازني والتي اأخرجت قبله فيلمين ق�سيرين 
هما »عندما ينامون« و«اآية تذهب اإلى ال�ساطئ«، ويقوم ببطولة 

فيلم »اآدم« لبنى اأزبال ون�سرين الرا�سي،  ويحكي الفيلم 
ن ق�سة �سداقة بين �سيدتين، هذا اللقاء �سي�سمح لواحدة 

منهما بقبول الطفل الذي �ستحمله في اأح�سائها اأما الأخرى 
ف�ست�ستعيد ثقتها في الحياة وتعي�سها كما هي. 

فعاليات

في ساحة الجامعة

جونة سكوب

أسامة عبد الفتاح

من فندق الإقامة اإلى قاعات ال�سينما اإلى الجامعة 
الألمانية، وبالعك�س.. م�سار يومي ل ي�سهد ن�ساطا �سوى 

ال�سينما وعرو�سها وندواتها ودرو�س اأ�ساتذتها، ول ي�سهد حديثا 
�سوى عن الأفالم و�سناعها، حتى في المقاهي والمطاعم.. اأ�سبوع 

اأو اأكثر اأو اأقل مخ�س�س بالكامل لل�سينما وع�ساقها ونقا�ساتهم 
الم�ستمرة حول �سحرها.هذا هو جوهر اأي مهرجان �سينمائي، وهذا 

هو ما يحدث في مهرجان الجونة ال�سينمائي منذ دورته الأولى 
بف�سل التخطيط الواعي والتنظيم الجيد، وما اأعتبره �سخ�سيا 
نجاحا كبيرا لأن هناك مهرجانات عريقة ف�سلت في خلق تلك 

الحالة على مدى عقود من الزمن، فاإذا بمهرجان �ساب يحققها 
من ال�سنة الأولى، لي�ستحق �سفتي: ناجح وموؤثر.. بعد اإيجاد تلك 
الحالة، ي�سبح الختبار التالي لأي مهرجان �سينمائي هو م�ستوى 

الأفالم نف�سها، وقد نجح »الجونة« فيه اأي�سا، ومن الدورة الأولى، 
حيث يحر�س م�سئولوه ومبرمجوه على عر�س كثير من الأفالم 

المهمة التي ح�سلت على جوائز في المهرجانات الكبيرة التي ت�سبق 
الجونة مثل كان وبرلين، بالإ�سافة اإلى بع�س اأفالم مهرجانات 

فيني�سيا وتورنتو و�سان �سبا�ستيان.. وت�ساعدهم في ذلك ميزانية 
�سخية يوفرها موؤ�س�سو وممولو ورعاة المهرجان.

والحق اأن اأي ميزانية ل يمكن »وحدها« اأن ت�سنع مهرجانا 
�سينمائيا ناجحا ما لم تكن هناك روؤية فنية وا�سحة تعمل على 

الختيار الجيد لالأفالم ووجود تنا�سق وتناغم في البرنامج واإبعاد 
الأ�سماء الكبيرة المخ�سرمة عن الم�سابقات والجوائز لإف�ساح 

المجال اأمام ال�سينمائيين ال�سبان.. ول �سك اأن هذه الروؤية موجودة 
في الجونة بف�سل خبرة مدير المهرجان، الناقد انت�سال التميمي، 

وكفاءة المدير الفني، المخرج اأمير رم�سي�س والفريق المعاون 
بالطبع.. اأما المعيار الثالث لقيا�س نجاح اأي مهرجان �سينمائي، 

فهو ال�سيوف والم�ساركون والمكرمون، وهو اأكثر العنا�سر تميزا في 
الجونة، حيث ت�ساهد الأفالم وتح�سر الندوات وت�سارك في نقا�سات 

�ساحة الجامعة الألمانية ال�سهيرة اإلى جانب كبار �سناع ال�سينما 
الم�سرية، والعربية كذلك، من مخرجين وموؤلفين وممثلين ومديري 
ت�سوير وموؤلفي مو�سيقى ت�سويرية.. اإلى اآخره. والأهم اأنك تجدهم 
اإلى جانبك اأي�سا في طوابير حجز تذاكر العرو�س ودخول القاعات، 

حيث ي�سري النظام على الجميع دون تمييز لأحد.
وتبقى �سيا�سة التكريم في الجونة، والتي اأوافق عليها ب�سدة لأنها 

قائمة على تكريم ثالثة �سينمائيين فقط كل عام، اأحدهم من م�سر 
والثاني من الوطن العربي والثالث من العالم.. واأقول اإنني اأوؤيدها 

لأن التكريم يكون له معنى ومغزى عندما يركز على عدد قليل 
محدود من ال�سينمائيين، بينما يفقد اأي معنى اأو قيمة له عندما 

ي�سبح لكل من هب ودب اأو كل من يوافق على الح�سور كما يحدث 
في مهرجانات اأخرى..

توجد بالطبع معايير ومقايي�س اأخرى لتقييم اأي مهرجان �سينمائي، 
لكن ما ذكرته يكفيني لأعتبر تجربة الجونة ناجحة واأنتظر منها 

المزيد في الدورات المقبلة. 

ناقد سينمائي ١٠


