
كتب: عالء عادل

�سهد اليوم الخام�س من مهرجان الجونة ال�سينمائي الكثير من الفعاليات 
الفنية على مدار اليوم، بداأت  بمحا�سرة »جماليات ت�سميم ال�سوت« 

التي قدمها م�سمم ومهند�س ال�سوت ر�سول بوكاتي الحائز على جائزة 
الأو�سكار فيها طرق مبتكرة للو�سول اإلى اأف�سل ت�سميم �سوتي لفيلمك، 

اإ�سافة اإلى حلقة نقا�س بعنوان »دور وتاأثير المهرجانات ال�سينمائية« التي 
اأدارتها ميالني جودفيلو مرا�سلة �سكرين اإنترنا�سونال.  

كما افتتح فيلم »الفار�س والأميرة« للمخرج وال�سيناري�ست القدير 
ب�سير الديك واإبراهيم مو�سى في عر�سه العالمي الأول، و�سط ح�سور 
جماهيري واإعالمي كبير، و عدد من نجوم الفن، حيث ح�سل الفيلم 
على اإ�سادات وا�سعه بعد انتهاء عر�سه ب�سبب م�ستوي العمل المتميز 
والفريق الرائع الم�سارك فيه ليكون اأول فيلم تحريك عربي طويل، 

ا�ستغرق اإنجازه اأكثر من 20 عاًما.

هند صبري تصل الجونة لحضور العرض 
العربي األول لـ"نورا تحلم" 

و�سلت هند �سبري اإلى مدينة الجونة بعد م�ساركتها 
الناجحة في مهرجان �سان �سبا�ستيان لح�سور العر�س 

العربي الأول لفيلمها »نورا تحلم« ب�سحبة فريق عمل 
الفيلم، لي�ستكمل العمل رحلته بعد ذلك اإلى قرطاج.

ناهد السباعي: سعيدة بعرض »هذه 
ليلتي« في الجونة

قالت ناهد ال�سباعي في ت�سريحات خا�سة لـ»نجمة 
الجونة«: اإن اأحداث فيلمها»ماكو«  م�ستوحاة من ق�سة 

حقيقية، وعلى جانب اآخر اأعربت ناهد عن �سعادتها 
لم�ساركة فيلمها »هذه ليلتي« �سمن فعاليات المهرجان.

طارق اإلبياري: أنا ابن "الزعيم" 
اأعرب طارق الإبياري عن �سعادته بتواجده في مهرجان 

الجونة، وقال في ت�سريحات خا�سة: �سرفت بتواجدي 
لم�ساهدة مجموعة متميزة من الأفالم قبل العودة 

اإلىالقاهرة ل�ستئناف ت�سوير م�سل�سل »فالنتينو« اأمام 
عادل عادل حيث اأج�سد �سخ�سية نجله.

جاد شويري: "الجونة" حقق سمعة 
عالمية في وقت قصير 

اأعرب جاد �سويري اإلى �سعادته لتواجده في مهرجان 
الجونة الذي حقق �سمعة عالمية في وقت ق�سير، 

وك�سف اأنه ي�ستعد لطرح البوم غنائي جديد، و�سوف 
يبداأ في طرح اأغنيات الألبومات واحدة تلو الأخرى. 
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كتب : طاهر رشدي وأحمد عباس

اليوم الثالث لمن�سة الجونة �سهد مناق�سة »جماليات ت�سميم ال�سوت 
في ال�سينما« تحدث ر�سول بوكاتي م�سمم ال�سوت لالفالم والحائز 

على الأو�سكار لأف�سل ميك�ساج عن فيلم »المليونير المت�سرد« في 
محا�سرته عن اأهمية ت�سميم ال�سوت الم�ساحب لالأعمال الفنية، وقال 
باأن ال�سينما م�ساحة مفتوحة �سامتة من خيال المخرج والموؤلف و�سناع 
الدراما واأن من يمتلك اإحياء هذه الم�ساحة هو عن�سر ال�سوت، فوحده 

هو الذي يملك تعريف الم�ساهد ماهية ال�سور التي يراها.
وقال باأن الخلط بين ال�سوت وال�سورة هو فقط ما يمنح الم�ساهد 

القدرة على الإح�سا�س فكل �سوت ي�ستثير اإح�سا�س ما في الم�ساهد غير 
الآخر، بل ويعتبر لحظة فا�سلة يمكنها اأن تف�سل بين �سعورين مت�سادين 

في لحظة واحدة.
واأ�ساف بوكاتي اأن في بع�س اللحظات التي تبدو فيها ال�سورة مقيدة 

بم�سهد محدد ب�سبب تحجيم ال�سورة للخيال ياأتي ال�سوت لي�سيف خيال 
من نوع اآخر ولذلك فاأنا اأطلق عليه فن »الال وعى«، لأن تركيبة ال�سوت 

في النهاية تتكون من ٥ مكونات اأ�سا�سية.

كتب : طاهر رشدي وأحمد عباس

في الجل�سة الحوارية الثانية من اليوم الثالث لمن�سة الجونة  اتفق 
الم�ساركون في الجل�سة النقا�سية حول »دور واأثر مهرجانات الأفالم«، 

على ان المهرجانات حول العالم ل ت�سترط قيودًا معينة بهدف اإعاقة 
الفن اأو الدراما، ووجهوا الن�سيحة اإلى �سناع الدراما ب�سرورة التوجه 
اإلى المهرجان الأف�سل لهم في كل مرحلة على ح�سب ظروف وحيثيات 

هذه المرحلة بالن�سبة لكل فنان. واأجمع الم�ساركون في المائدة 
الم�ستديرة باأن ف�سل دخول فيلم للم�ساركة في اأحد المهرجانات ل 

يعني ف�سل الفيلم نف�سه، لأن كل مهرجان له توجهه الخا�س وعلى �سانع 
الفيلم اأن يعي جيدًا كيف يقوم بت�سويقه واأن ي�سعى لت�سجيل فيلمه، 

فبع�س المهرجانات المحلية لها توجه وا�سح نحو �سم وعر�س اأفالم 
تجارية. ح�سر الجل�سة كاميرون بيلي الناقد ال�سينمائي الكندي، والمدير 

الفني والرئي�س الم�سارك لمهرجان تورنتو ال�سينمائي الدولي، وني�سان 
مودلى مدير مهرجان �سيدنى ال�سنيمائى، ومارك بيران�سون م�سئول عن 
مهرجان فانكوفر ال�سينمائي الدولى، و�سيانا وينجا�ست و�سيتورا اليڤا، 

اأدارت الجل�سة ال�سحفية ميالنى جودفيلو.

منصة الجونة تناقش جماليات تصميم 
الصوت في السنيما

.. ودور وتأثير مهرجانات األفالم

دليل الشاشة

الفارس واألميرة

�سي �سينما ١
١2:00 م�ساًء

ألم ومجد

قاعة اأوديماك�س
3:00 م�ساًءً

ُمحّصن

�سينما جراند الغردقة
3:٤٥ م�ساًءً

برنامج األفالم القصيرة 
3

�سي �سينما 3
6:١٥ م�ساًء

المرأة الباكية

قاعة اأوديماك�س
٩:١٥ م�ساًء

برنامج األفالم 
القصيرة٢

إله متوحش
سيلفي زين 

الرجل الذي لم يرغب في مغادرة 
المنزل 

القيثارة اإليطالية 
هي تجري 
هذه ليلتي

إبراهيم، إلى أجل غير 
مسمى

�سي �سينما 2
١2:30 م�ساًء

 143 طريق الصحراء

�سي �سينما 2
3:00 م�ساًءً

37 ثانية 

�سي �سينما 2
٥:٤٥ م�ساًءً

الرا

�سينما جراند الغردقة
6:30 م�ساًءً

يقولون ال شيء يبقى 
على حاله

�سي �سينما ١
٩:١٥ م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة 
٢

�سي �سينما 3
١:00 م�ساًء

سيدة النيل

�سي �سينما ١
3:١٥ م�ساًءً

طفيلي

قاعة اأوديماك�س
6:00 م�ساًء

حلم نورا

م�سرح المارينا
7:00 م�ساًءً

عيد ميالد سعيد

�سي �سينما 3
٩:30 م�ساًء

برنامج األفالم 
القصيرة3

الُمختبر 
متجولون ليّليون 

سالم
امتحان 

فريكة
عمى ألوان

عنق الزجاجة  

برنامج األفالم القصيرة 
1

�سينما جراند الغردقة
١:30 م�ساًء

كاميرا أفريقية

�سي �سينما 3
3:30 م�ساًءً

دراما السبت

�سي �سينما ١
6:١٥ م�ساًء

مسافر منتصف الليل

�سي �سينما 2
٩:00 م�ساًء

عيد القربان

�سينما جراند الغردقة
٩:30 م�ساًء
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في البداية قال انت�سال التميمي رئي�س 
المهرجان اإن المهرجان �سعيد بعر�س هذا 

الفيلم ب�سكل خا�س لأنه يعتبر اأول فيلم تحريك 
م�سري طويل ا�ستغرق العمل عليه اأكثر من 

ع�سرين عامًا، اأما المخرج ب�سير الديك اأكد اأن 
هذا الفيلم ظل الحلم الذي ي�سعي ل�ستكماله 
طوال الع�سرين عامًا حتى خرج اإلى النور بعد 

ا�ستكمال مراحل تنفيذه.
المخرج اإبراهيم مو�سي عبر عن �سعادته 

بعر�س الفيلم الذي و�سفه بالبن الذي انتظره 
ل�سنوات طويلة، واأ�سار مو�سى اإلى اأن فريق عمل 
الفيلم تجاوز الثالثمئة �سخ�س، ودعا المخرج 
اإبراهيم مو�سي فريق عمل الفيلم لل�سعود اإلى 

الم�سرح للترحيب بالجمهور، اأما الفنان عبد 
الرحمن ابو زهرة قال اإن هذا الفيلم يعد اأي�سا 

ابنه الذي انتظر عر�سه منذ اأن بداأ العمل 
عليه.

الفيلم هو اأول فيلم تحريك عربي طويل، 
وا�ستغرق اإنجازه اأكثر من 20 عاًما ومن اإنتاج 

�سركة ال�سحر للر�سوم المتحركة والمنتج 
عبا�س بن العبا�س. 

قام بالداء ال�سوتي ل�سخ�سيات الفيلم 
الفنانيين مدحت �سالح ومحمد هنيدي ودنيا 

�سمير غانم وماجد الكدوانى وعبد الرحمن اأبو 
زهرة وغ�سان مطر وعبلة كامل و�سعيد �سالح 

واأمينة رزق. 

الفيلم يعرض خارج 
المسابقة الرسمية 

لمهرجان الجونة

كتبت: رانيا يوسف

تصوير: كريم عبدالعزيز

�سمن اإطار عرو�ض ال�سجادة الحمراء للدورة الثالثة من مهرجان 
الجونة ال�سينمائي �سهد م�ساء اأم�ض العر�ض العالمي الأول لفيلم 
التحريك »الفار�ض والأميرة« للمخرج وال�سيناري�ست ب�سير الديك 
والمخرج اإبراهيم مو�سى �سمن برنامج خارج الم�سابقة، بح�سور 

نخبة من �سناع الفيلم والنجوم منهم  ب�سرى وعمرو من�سي وانت�سال 
التميمي ومي الغيطي وهند عبد الحليم وبو�سي �سلبي وتامر كروان 

وعمرو دروي�ض وعبد الرحمن اأبو زهرة ولقاء الخمي�سي وهيثم 
الخمي�سي واأحمد حاتم ودرة ومدحت �سالح بالإ�سافة اإلىمجموعة 

كبيرة من الأطفال.  

أحداث الفيلم ُمستوحاة من قصة فارس 
عربي عاش في القرن السابع الميالدي

انتشال التميمي: 
المهرجان سعيد 

بعرض هذا الفيلم 
بشكل خاص ألنه 
يعتبر أول فيلم 
تحريك مصري 

طويل

بعد ٢٠ عاًما.. »الجونة السينمائي« 
يشهد العرض األول لفيلم التحريك 

»الفارس واألميرة«

اأحداث الفيلم ُم�ستوحاة من ق�سة فار�س عربي 
عا�س في القرن ال�سابع الميالدي، حول مغامرة 
ال�ساب، محمد بن القا�سم، الذي تيقن وهو في 

�سن الخام�سة ع�سر، اأن ل وجود للم�ستحيل، 
واأخذ عهًدا على نف�سه باإنقاذ الن�ساء والأطفال، 
الُمختَطفين من قبل قرا�سنة المحيط الهندي. 

وعند بلوغه �سن ال�سابعة ع�سر، يقرر ابن 
القا�سم ترك مدينته الب�سرة، في العراق، 

مع �سديق عمره زيد، وُمعلمه اأبو الأ�سود، 
والم�سي في مغامرة مثيرة لتحرير ال�ِسند من 

حكم الملك الظالم »داهر«، الذي كان يتقا�سم 
الغنائم مع القرا�سنة.
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ما الذي يجمع منت�سر- اأحمد زكي في 
الهروب، وفار�ض- عادل اإمام في الحريف، 
وح�سن- نور ال�سريف في �سواق الأتوبي�ض، 
وم�سطفى- اأحمد زكي في �سد الحكومة، 

واأخيرا زينب- نادية الجندي في ال�سائعة؟.
اأول كلهم اأبناء لقلم واحد، هو الكاتب 

وال�سيناري�ست ال�ستثنائي ب�سير الديك، ثم 
جميعهم اأدوار يمكن و�سفها بكل اأريحية 

باأنها »اأدوار العمر« لممثليها، وثالثا، فاأن كل 
هذه ال�سخ�سيات، كانت تعي�ض في الهام�ض، 
تحاول اأن ت�سنع عالمها ال�سغير بتفا�سيله 

التي تحقق لها الحد الأدنى من الر�سا 
عن الحياة، لول اأن ع�سفت بهم الدنيا اأو 

المجتمع اأو اأقرب النا�ض اإليها، فبات عليهم 
مواجهة العالم القا�سي ومحاولة اإيجاد 

مكان داخل المتن.
يمكنك كم�ساهد مخ�سرم اأو حتى هاٍو لل�سينما 

اأن تعرف اأفالم ب�سير الديك من اأبطالها، 
حتى دون اأن تقراأ ا�سمه على التتر، كل 

اأبطال ب�سير الديك- وخ�سو�سا في الأفالم 
الخم�سة �سابقة الذكر- لها �سماتهم الإن�سانية 

الخا�سة، هم حقيقون جدا بدرجة �سادقة، 
انفعالتهم- كاأغلب بني الب�سر- داخلية 

وفي العمق، وحينما يحين وقت التحول اأو 
النقالب من الداخلي للخارجي، فاإن ذلك 

يتم ترجمته فورا اإلى اأفعال ولي�س اإلى »زعيق 
ورغي«، جميعهم م�سري جدا ب�سكل اأ�سيل، 
اأين يمكن اأن تجد في فيلم اآخر في بلد اآخر 

بطل في لعب الكرة ال�سراب؟ )الكرة ال�سراب 
اختراع م�سري ١00 في  ١00 بالأ�سا�س(، بكل 

تاأكيد فاإن العالم يذخر بالآلف من �سائقي 
الأتوبي�س، لكن اأزمة ح�سن في �سائق الأتوبي�س 

لم تكن فقط في كونه يبحث عن مال لإنقاذ 
ور�سة والده للنجارة من البيع والإفال�س، ولكن 

اأزمته في اأنه كان ينتمي لجيل حرب اأكتوبر/ 
ت�سرين الأول ١٩73، الذين بذلوا الدم في 
�سبيل الوطن ثم اكت�سفوا اأن الوطن نف�سه 

تعر�س لل�سرقة على يدي ل�سو�س جنوا ح�ساد 
الحرب، العالم مليء بالمحامين الذين 

يمار�سون اأعمال قذرة، لكن اأين يمكن اأن تجد 
محاميا بهذه التركيبة النف�سية والن�سانية 
العجيبة و�سط هذه الت�سابكات المجتمعية 

المعقدة، �سوى في م�سر؟اأي البلدان انق�سمت 
فيها اآلف من الأ�سر وت�ستت ن�سفها في 

الخليج بحثا عن المال ون�سفها الآخر في 
الوطن، ليكت�سف الطرفان اأنهما خ�سرا كل 

�سئ مثلما اكت�سفت زينب في ال�سائعة؟
دعك من اأن منت�سر بطل الأيقونة ال�سينمائية 

الهروب، هو نموذج �سعيدي م�سري خال�س 
ليمكن ا�ستن�ساخه اأبدا.

مالمح اأبطال ب�سير الديك في اأفالمه تتك�سف 
اأي�سا في اختياره لأ�سمائهم، فهو على غرار 

�سيخ الرواية العربية واأديب نوبل العالمي 
نجيب محفوظ ل يختار اأ�سماء اأبطاله ب�سكل 
ع�سوائي، واإنما يحتوي ال�سم على قب�س من 

روح بطله وم�سيره. منت�سر في الهروب، 

خ�سر معركته الأخيرة، لكنه بكل تاأكيد طول 
رحلته انت�سر على اأوغاد كثر. فار�س، توقف 

عن اللعب في نهاية الفيلم، لكنه احتفظ 
باأحالمه وظل �سريفا رغم الإغراءت، وفي 

هذا فرو�سية نادرة، قد يبدو ا�سمه ح�سن 
عاديا ومعتادا، لكنه يعك�س ح�سن روح و�سفاء 

نف�س تجلى في بطل �سواق الأتوبي�س، بينما 
م�سطفى كان الختيار الأمثل لمحاٍم فا�سد، 

ا�سطفاه اهلل من بين محامين فا�سدين 
اآخرين، ليكون راأ�س الحربة في مواجهة ف�ساد 

اأكبر ي�سل لحدود اإلى اأجهزة الدولة ولي�س 
مجرد �سخ�س، حتى زينب وهي ا�سم متعدد 

المعاني اأحدها يق�سد به ال�سجر ذو الرائحة 
الطيبة، فهاهي تتحول من نبتة طيبة لنبتة 
�سريرة بفعل الجرائم التي ارتكبها بحقها 

اأقرب النا�س لها.
فعل ذلك ب�سير الديك عن عمد، اأو ب�سكل ل 
اإرادي، يبدو الأمر كله متداخال، ومعبرا عن 

روؤيته لأبطاله ونظرته ومن ثم نظرتهم للعالم 
القا�سي من حولهم.

اختار ب�سير الديك اإذن اأن يكتب عن 
المهم�سين، واأن يجعلهم اأبطال، لنخو�س 

معهم رحلة تلو الآخرى وهم يكت�سفون ذواتهم 
والعالم من حولهم، بع�سهم كان فا�سدا ثم 
قرر اأن يعود كل على طريقته )منت�سر في 

الهروب/ م�سطفى في �سد الحكومة(، 
وبع�سهم دفعته الظروف لأن يتحول من 

�سخ�س م�سالم اإلى مقاتل )زينب في ال�سائعة 
ومنت�سر في الهروب وم�سطفى في �سد 

الحكومة(، وبع�سهم ظلت معركته الأ�سا�سية 
اأن يظل كما هو، م�سالما مت�سامحا مت�سالحا 

مع نف�سه ومع العالم الذي يتغير من حوله 
ب�سرعة وي�سعه في »المهر�سة« ب�سرعة وقوة 

)فار�س في الحريف، وح�سن في �سواق 
الأتوبي�س(، والغريب اأنه برغم اأن محاولت 

هوؤلء الأبطال باءت بع�سها بالف�سل، وحققوا 
في بع�سها الآخر ن�سف انت�سار، اأو كان ثمن 

المرور وال�ستمرار باهظا و�سل في بع�س 
الأحيان اإلى فقد الحياة نف�سها، فاإن جميع 
هوؤلء الأبطال، عا�سوا في الذاكرة ال�سعبية 

التي تكونها ال�سينما عادة في الوعي الجمعي، 
وظلوا يعك�سون محاولت الإن�سان الم�سنية 

لالنت�سار على القهر والظلم، وربما لو خرجت 
هذه ال�سخ�سيات بقلم كاتب اأخر غير ب�سير 

الديك، لماتت من ذاكرة النا�س فور النتهاء 
من م�ساهدة الفيلم، لكنها لأنها خرجت من 

قلم م�سري اأ�سيل، �ساحب روؤية اإن�سانية 
رحبة، ووعي حقيقي بتقلبات وواقع المجتمع 
الم�سري الذي يعي�سه بامتداد اأكثر من 3٥ 

�سنة، فاأ�سبحوا اأبطال خالدين، ن�ستلهم من 
معركتهم في مواجهة الحياة روحا للموا�سلة 

والمعافرة.. ولعل هذا هو �سر ب�سير الديك.

سر بشير الديك

محمد هشام عبية 

يمكنك كمشاهد 
مخضرم أو حتى 
هاٍو للسينما أن 

تعرف أفالم بشير 
الديك من أبطالها، 

حتى دون أن تقرأ 
اسمه على التتر
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حوار: عالء عادل

انتظر ال�سيناري�ست والمخرج ب�سير الديك 20 عاماً لم�ساهدة لحظة 
عر�ض فيلمه »الفار�ض والأميرة«، ليكون اأول عمل ر�سوم متحركة 

م�سري يتم �سناعته بالكامل باأيدي م�سرية اأو كما يقول عنه »�سناعة 
هاند ميد«، حيث يعر�ض الفيلم �سمن فعاليات مهرجان الجونة 

ال�سينمائي.
وفي الحوار التالي لنجمة الجونة ي�سكف ب�سير الديك الكثير من 

التفا�سيل عن الفيلم :
حدثنا عن م�ساركة في الدورة الثالثة بمهرجان الجونة ال�سينمائي ؟

بعد انتهائي من الفيلم لم اأتوقع اأن ي�سارك في مهرجان كبير مثل 
الجونة، واإن كان طلب في اأكثر من مهرجان منها مهرجان القاهرة 

ومالمو واأحد مهرجانات المغرب، لكن الأهم من 
ذلك اأن يحبه الجمهور.

لماذا ف�سلت مهرجان الجونة عن القاهرة ؟
كل منهما مهرجان كبير مما ل �سك فيه، 

وعر�س الفيلم بهما �سئ هام ولكن الفي�سل اأننا 
قررنا طرح الفيلم في ال�سينما في �سهر اأكتوبر 

ومهرجان القاهرة في �سهر نوفمبر لذلك لن 
نتمكن من الم�ساركة في مهرجان القاهرة، 

واأي�سا فمهرجان الجونة احتفى بالعمل فف�سلناه 
عن غيره من المهرجانات.

هل �سناعة فيلم ر�سوم متحركة م�سري 
ت�ستغرق 20 عام ؟

هذه المقولة من الأمور المغلوطة التي انت�سرت عن الفيلم لأننا ا�ستغرقنا 
عامين فقط لالإنتهاء من 

 ٩0% من الفيلم،  و لكن توقفنا ب�سبب عدة م�سكالت ل�ست طرف فيها،  
و ل اأعلمها،  فاإبتعدت طوال تلك المدة حتي جاء منتج العمل من جديد 

يطلب الإنتهاء منه،  فا�ستكملنا العمل في �سهرين فقط .
كيف ا�ستفدت من التطور التكنولوجي الذي طراأ علي ال�ساحة الفنية  

في اإ�ستكمال العمل ؟
�سناعة فيلم ر�سوم متحركة يتم بطريقتين الأولي وهي الـ 2D،  و الثانية 

3D،  و نحن اخترنا من البداية الطريقة الولي،  حيث يتم ر�سم كل 

اأحداث العمل،  و قام بالفعل م�سطفي ح�سين بر�سم كل الأحداث،  تبقي 
فقط المعركة الخيرة مثل ما قلت من قبل،  و قمنا بعملها 3D،  فلم يكن 

هناك تقدم تكنولوجي اأحدث مما قمنا به،  فنحن من البداية اخترنا 
�سناعة فيلم »هاند ميد« مثل افالم ديزني .

تعتبر من موؤ�س�سي الواقعية الجديدة في ال�سينما، فما العنا�سر التي 
تخليت عنها في �سناعة »الفار�ض والأميرة«؟

الواقعية الجديدة تعتمد على الميتا واقعي، اأى ما فوق الواقع، فكنا نعمل 
على الهام�س ال�سعري للواقع وهذا ما �سيجده المتفرج في الفيلم،  ولكن 

ب�سكل مختلف لأن نوع العمل يقت�سي وجود ا�سطورة وملحمة من اأجل 
القالب المو�سيقي للعمل فال يمكن تقديم فيلم ر�سوم متحركة بواقعية 

�سالح اأبو �سيف،  فقمت بعمل مداعبة لم�ساعر 
الجمهور بالمزيكا والإ�ستعرا�س،  وقمت بعمل 

ق�سة الفيلم كانت لديك من البداية قبل 
التعاقد مع ال�سركة ؟

�سبق وقمت بالعمل مع المخرج الراحل 
محمد ح�سيب في عملين ر�سوم متحركة من 

قبل، وطلب مني التعاون مع �سركة الر�سوم 
المتحركة التي طلبت مني �سناعة عمل عن 
محمد بن القا�سم لأنه فتح بالد ال�سند وهو 

لديه ١7 عاما ولم اأكن اأعرفه في البداية 
ولكني قمت بتجميع ق�سته من خالل المراجع، 

وقمت باإ�سافة بع�س ال�سخ�سيات الخيالية 
ل�سناعة عمل متكامل ي�سدقه الجمهور.

الفيلم ي�سم عدد كبير من الجمهور هل 
يمكن �سناعة فيلم بكل هوؤلء الفنانين؟

بالطبع ن�سطيع لأن كل هوؤلء النجوم يحبون 
الفن.

هل الجمهور الم�سري لديه ثقافة دخول 
فيلم ر�سوم متحركة ؟

في الحقيقة هى مغامرة واأنا اأع�سق المغامرات 
فجميع اأفالمي التي قدمتها واأحبها كانت 

مهرجان الجونة احتفى بالعمل ففضلناه 
عن غيره من المهرجانات

جميع أفالمي 
التي أحبها كانت 
مغامرة.. وأتوقع 

أن هذا العمل 
سوف يفاجئ 

الجمهور

»الفارس و األميرة« به مالمح 
الواقعية الجديدة.. وانتهيت 

من معظمه في عامين فقط

بشير الديك:

مغامرة وفي كثير من الأحيان نجحت 
المغامرة، لأنه ك�سر للتوقع فاأحاول اأن اأده�س 

الجمهور باأمور ل يتوقعها، واأتوقع اأن هذا 
العمل �سوف يفاجئ الجمهور ولن يرف�سه لأن 

الجمهور لي�س بليد.
كيف يمكن لعمل تم كتابته قبل ع�سرين عاماً 

اأن يكون مالئم للعر�ض في عام 2019؟
نحن نتحدث هنا عن فيلم تاريخي،  مهما 

تغيرت ال�سنوات فلن تغير من بطولة 
ال�سخ�سية، فاإذا كنا نتحدث عن عمل يناق�س 
م�سكلة معا�سرة هنا يمكن ان اأوافقك الراأى.
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في دي�سمبر من العام الما�سي اندلعت 
مظاهرات في عدد من المدن ال�سودانية 

ب�سبب تردى اأو�ساع القت�سادية التى تراكمت 
عبر �سنوات حكم الرئي�ض المخلوع عمر 

ح�سن الب�سير. على الم�ستوى ال�سينمائي 
عانت ال�سناعة ال�سينمائية ب�سكل كبير من 

جراء تردي م�ستوى المعي�سة، ولعل العامل 
القت�سادى �سكل عن�سرا مهما في تدهور 

الحالة ال�سينمائية ال�سودانية لكنه من 
لم يكن العن�سر الأ�سا�سى في هذا الو�سع 
اإذ اأن الرغبة الم�ستركة بين قيادة الدولة 

ال�سودانية بخلفيتها الدينية المتزمتة 
طيلة ال ٣0 عاما الما�سية كانت هى ال�سبب 

الأ�سا�سي في غلق العديد من دور العر�ض في 
وجه الجمهور المحب لل�سينما طيلة العقود 

الما�سية. 
يناق�س الفيلم الت�سجيلي الطويل الأول للمخرج 

ال�سودانى �سهيب ق�سم الباري »حديث عن 
الأ�سجار« والذي ح�سل على جائزة اأف�سل 

فيلم وثائقي  كما ح�سل على جائزة الجمهور 
في مهرجان برلين، تلك الق�سية ولكن ب�سكل 
�سينمائي بديع اإذ اأنه ير�سد تفا�سيل محاولة 

قام بها اربعة من �سناع ال�سينما الكبار في 
ال�سودان وهم اإبراهيم �سداد والطيب مهدي 
و �سليمان اإبراهيم ومنار الحلو لتجديد اأحد 

قاعات العر�س ال�سيفية القديمة المغلقة 
في اأحد الأحياء ال�سعبية في مدينة اأم درمان 

كي تقدم عرو�سا �سينمائية لجمهور الحي 
بالمجان. كان ال�سينمائيون الأربعة قد اأن�ساأوا 

جماعة الفيلم ال�سوداني في اإبريل عام 
١٩٨٩، في محاولة منهم للقيام بدورهم في 
دعم واإنتاج الأفالم ال�سينمائية لكن بنط�س 

ال�سلطة اأدى اإلى �سعف عملهم وفي بع�س 

الأحيان اعتقالهم بتهمة تخ�س معتقداتهم 
اليديولوجية.

المخرج ق�سم الباري يبداأ فيلمه بم�سهد 
للمخرج منار الحلو وهو يجل�س في الظالم 

يتحدث في التليفون مبلغا عن �سكوى انقطاع 
التيار الكهربي في مقر جماعة الفيلم منذ عدة 

اأيام، الحوار يبدو عبثيا بينه وبين الموظف 
الحكومى ينتهى الم�سهد بقول المخرج �سداد 

اأن هذا الو�سع �سببه خنوع ال�سعب. الم�سهد 
له دللته المبا�سرة على تدهور الو�سع 

القت�سادى عامة في ال�سودان.   بعد التيتر 
ينتقل الفيلم اإلى م�سهد للأربعة مخرجين في 

الظالم وكاأنهم ي�سورون م�سهدا �سينمائيا 
يقوم فيه اأحدهم �سداد وهو يمثل دور ممثلة 
تتحدث بالنجليزية عن الإبداع ال�سينمائية 

وروعة ت�سوير الأفالم. �سداد يمثل ب�سكل 
م�سرحى مبالغ فيه و زميله منار وكاأنه يقوم 

بالإخراج والطيب يم�سك الإ�ساءة اأما �سليمان 
فكاأنه يقوم بت�سويره ولكن بدون كاميرا. هذا 
الم�سهد الأقرب اإلى اللعبة ربما يعنى بالن�سبة 
للمخرج �سيئين مهمين بداية تعريف الم�ساهد 
بالعالقة القوية التى تجمع الأربعة وثانيا تلمح 

لقيمة الخيال في �سناعة ال�سينما وكيف اأن 
توقفها المتمثل في عدم وجود الكاميرا يعك�س 

بعدا حزينا داخل الم�سهد العبثي. 
يبداأ المخرج في الدخول في ق�سية الفيلم 
من خالل م�سهد للمخرجين �سداد ومهدي 

وهما ي�سجالن حوارا في الإذاعة للحديث عن 
موت ال�سينما ال�سودانية بعد اأن كانت تح�سد 
جوائز في مهرجانات عالمية في ال�سبعينيات 
والثمانينيات اآ�سبحت بدون انتاج يذكر منذ 

ثالثة عقود. يقول �سداد في الرد على المذيعة 
»ال�سينما ما ماتت موت طبيعي ال�سينما ماتت 

فجاأة. وعندما يموت البطل فجاأة يكون هذا 
عمل الخائن«.

ما يميز هذا الفيلم اأنه يحمل قدرا كبيرا من 
الن�سانية والب�ساطة، اإذ اأن المخرج ل ي�سعى 

لأن يقدم فيلما وثائقيا تقليديا يتدخل فيه من 
خالل محاورات مع هذه ال�سخ�سيات، بل اأن 

الكاميرا تر�سد فقط التفا�سيل الدقيقة لرحلة 
هوؤلء الفنانين اأثناء محاولتهم البحث عن 

�سالة عر�س �سينمائية مغلقة كى يتم تطويرها، 
وتكون هى مركز م�سروعهم الم�ستقبلي 

الطموح، را�سدا اإحباطهم المتكرر من جراء 
العقبات الحكومية والمالية ومحاولتهم في 
التغلب عليها. ويتخلل تلك الرحلة بع�س من 

التفا�سيل التى تر�سم حالة اإن�سانية بديعة من 
ال�سداقة التى تجمع هوؤلء الفنانين الكبار 

وذكرياتهم الدرا�سية في الخارج. 
يبدو اأن ق�سية �سناعة ال�سينما ال�سودانية 

وتاريخها هى الق�سية الأ�سا�سية التى ت�سغل 
بال المخرج ق�سم الباري ففى عام 20١7 

اأخرج فيلما وثائقيا تليفزيونيا بعنوان »اأر�سيف 
ال�سودان المن�سى«، حيث اأن  ق�سة الفيلم تدور 

حول رحلة �ساقة لرجلين �سودانيين يحاولن 
اإنقاذ اأر�سيف الفيلم ال�سوداني الموؤلف من ١3 

األف فيلم.

قضية صناعة 
السينما السودانية 

وتاريخها هى 
القضية األساسية 

التى تشغل بال 
المخرج قسم 

الباري

موت السينما السودانية 
وإعادة إحيائها

حديث عن األشجار:

هاني مصطفى
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 البعيدة ل�سوؤاله عن اأ�سباب وحدته هناك 
بعيدًا عن اإبنه »رائد الف�ساء« اأو اأبنائه من بني 

الب�سر الذين ل يوجد مثلهم في كل الكون- 
مثلما يكت�سف الأب ول ي�سرح بذلك- ففي 

اللقطات الأولى للقاء الأب والإبن بعد �سنوات 
من الغياب وال�سك في وجوده يبدو الإبن براد 

بيت في زاوية �سفليه بالن�سبة لالأب توم لي 
جونز الذي ينظر له نظرة �سفلية طالبًا منه 

اأن يقترب كي يتاأكد منه، لأنه ا�سيب بالع�سى. 
هذه الزواية العلوية لالأب ت�سعه مجازيا في 

منطلقات كثيرة اأب�سطها فكرة الرب، ثم 
تكتمل تلك المجازات لقطات مثل رغبة الإبن 

في العودة بالأب اإلى الأر�س التي هي اأجمل 
الكواكب فقط لأنها تحتوي على الب�سر في 

مقابل كل الكواكب الجميلة التي اكت�سفها الأب 
والتي نرى لقطات منها بالفعل ولكنها ل تحتوي 

على ما يجعل الأر�س هي الأجمل والأف�سل 
وهم الب�سر، في ت�سريح وا�سح بالإنتماء اإلى 

قيمة الإن�سان الوجودية واأف�سليته و�سرورة 
اأن ي�سبح هو هدف كل ما و�سل اإليه العلم 

من تقدم ولي�س ا�ستغالل ذلك في البحث عن 
كائنات اخرى بدل من ت�سخيره في اأن ي�سبح 

حال الب�سر وحياتهم اأف�سل واأجمل.
في لقطة تحمل اإحالة للوحة خلق اآدم لمايكل 

انجلو تقترب اأ�سابع الإبن من الأب لكن الأخير 
يعر�س وكاأنه يناق�س العهد الذي اأخذه على 

نف�سه منذ بداية الخلق و�سوره مايكل انجلو في تجليه الرائع، ينقطع 
الخيط ما بين الأب والأبن خرطوم الربط المرتبط بالبذلة الف�سائية- 

ويظل الإبن في محاولة اللحاق بالأب الذي يرف�س العودة ويغيب في 
غياهب الغيب البعيد ول نراه يموت اأو يختنق ولكن فقط يغيب وي�سمحل 
ليعود الإبن اإلى الأر�س محماُل بباقات نف�سية وذهني من الأمل والإيمان 

باأن هنا فقط على الأر�س وو�سط الب�سر ت�ستحق الحياة اأن تعا�س مهما 
كان راأي ال�سماء في ذلك.

وعلى نف�س الخط الخا�س بغياب الأب ومعاناة الإبن في �سبيل الو�سول 
اإلى معنى الحياة بمفرده اأو بحثا عن اآباء اآخرين يقدمون له العالمات 

المطلوبة على الطريق عبر فن الإ�سارة والوحي، يبدو لنا مزمل بطل 
�ستموت في الع�سرين �سائعًا في �سرنقة الأم /البلدة ال�سيقة التي تخنق 
روحه بدوعى الحفاظ على �سنوات عمره القليلة من النفاذ ب�سرعة قبل 
موعدها الذي تنباأت به عدات الت�سبيح للدوري�س المجذوب اإلى الغيب.

تبدو دللة الإ�سم جزء من تكوين العالقة بين الإبن والعالم الذي يغيب 
عنه الأب متعمداً هربا من مواجهة لحظة فقدان الإبن، المزمل هو 

المتدثر خوفا من البرد والرع�سة، لكن مزمل لم يختر ا�سمه بل يبدو 
مجبرًا اي�سًا على فعل التدثر الذي تمار�سه عليه الأم خوفًا والأ�سدقاء 
�سخرية كما نراهم في م�سهد تكفينه الإجباري وو�سعه في ال�سندوق 

كنوع من �سرعة ا�ستدعاء تحقق النبوؤة ليتاأكد اإيمان الجميع.
حتى مع عودة الأب الغائب يظل الدثار محيطًا بمزمل دون جدوى، 

في اأول لقاء ج�سدي ومجازي بينه وبين الأب ي�سع مزمل راأ�سه على 
�سدر اأبيه لي�ستمع اإلى دقات قلبه رمز الحياة التي عا�س مو�سكًا على 

مغادرتها- وهو اختيار �سوتي و�سينمائي ذكي لأن دقات القلب هي 
ال�سوت الذي يمكن ر�سده دللة على الحياة دونًا عن �سائر اأ�سوات بقية 
اأع�ساء الج�سد الحي، لكن عودة الأب ل تزيح اأي دثار عن روح الإبن اأن 
ما يمنحه اإزاحة حقيقية هو الأب البديل ذلك ال�سكير الذي لف العالم 

واأح�سر معه الدنيا في اأ�سرطة �سينمائية لكي يتاكد مزمل اأن هناك 
حياة اأخرى خارج بلدته الميتة وخارج جنته العجفاء التي ل تحتاج �سوى 

لخطيئة واحدة  النوم مع عاهرة البلدة- لكي يقرر بعدها اأن يطرد نف�سه 
هربًا قبل اأن يطرده الموت اأو تقتله البلدة المعزولة عن ج�سد هنومة  

وهو اأول ج�سد اأنثوي ابي�س ي�ساهده في حياته يتحرك حيًا على ال�سا�سة 
ال�ساحرة فيما يذكرنا بتلك العالقة بين توتو والفريدو في الأيقونة 

الجميلة �سينما باراديزو.

يسير المخرج 
جميس غراي على 

خطى كل من 
نوالن والفونسوا 
كوران في تجارب 

بين النجوم وجاذبية 
ولكنه يتجاوزهم 
على المستوى 

الفلسفي

ا�ستكماًل لتتبع اأيقونة الأب والإبن التي �سبق واأن اأ�سرنا اإليها في 
المقال ال�سابق يمكن اأن نرى تجليها الوا�سح في الفيلم الأمريكي 

اأد ا�سترا حيث ي�سير المخرج جمي�ض غراي على خطى كل من نولن 
والفون�سوا كوران في تجارب بين النجوم وجاذبية ولكنه يتجاوزهم 

على الم�ستوى الفل�سفي والنف�سي حين يقرر ما ي�سبه محا�سبة ال�سماء 
اأو فكرة الرب، والإنطالق في رحلة نحو العلياء.

رامي عبد الرازق

عن اآلباء واألبناء
قراءة في أفالم الدورة الثالثة لمهرجان الجونة  )٢(
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"السينما في
حفل موسيقي"

على مسرح المارينا
كتب :عالء عادل

في ال�ساعة ال�سابعة على م�سرح المارينا 
يقام حفل مو�سيقى الأفالم بالتعاون مع 

ال�سفارة الأمريكية في القاهرة بعنوان 
»ال�سينما في حفل مو�سيقي«، وهو الحفل 

المخ�س�س لالإحتفاء بالأعمال المو�سيقية 
الخالدة التي �ساحبت اأعمال �سينمائية 

مهمة، ويقود اورك�سترا الحفل المو�سيقار 
اأحمد ال�سعيدي موؤ�س�س ورئي�س الجمعية 

الفيلهارمونية الم�سرية.
وينق�سم برنامج الحفل، اإلى جزئيين، الأول 

»مو�سيقى من هوليوود«، ومنها: » العودة  
 اإلى   الم�ستقبل«،  »حديقة الدينا�سورات«، 

»المهمة«، »الكمان الحمر«، »لوران�س 

ندوة

العرب«، والثاني »تحية اإلى اأعمال نينو 
روتا« في اأفالم فيديريكو فيلليني ولوكينو 

في�سكونتي،  بم�ساركة   العازفين   المنفردين  
 جانيت   �سونج   على   اآلة   الكمان،   وفيديريكو  

 مونديل�سي   على   اآلة   ال�ساك�سفون،   وفيكتوريا  
 كابرالوفا   على   اآلة   الت�سيلو،   والأداء   ال�سوتي  

 لأمينة   خيرت  .                                                 

»نورا تحلم« على السجادة الحمراء 
يعر�س اليوم الثالثاء فيلم »نورا تحلم« ال�ساعة 7.00 م�ساء 

بم�سرح المارينا، وي�سارك الفيلم �سمن م�سابقة الأفالم 
الروائية الطويلة، و تبداأ ال�سجادة الحمراء في تمام ال�ساد�سة 
م�ساء.. تدور ق�سة الفيلم عن نورا التي يق�سي زوجها عقوبته 

في ال�سجن، فتعمل في محل تنظيف مالب�س كى تدبر معي�ستها 
مع اأطفالها الثالثة حتى تقابل الأ�سعد، والذي تقع في ق�سه 
حب معه تغير من نظرتها للحياة وخالل اإنتظارها للح�سول 

على الطالق وقبل الموافقة باأيام يطلق �سراح زوجها.

إعادة »الرا« في سينما جراند الغردقة 
يعاد عر�س فيلم »لرا« اليوم ب�سينما جراند في الغردقة 

ال�ساعة 6.30 م�ساء وهو من اإخراج يان ـ اأوليه جري�ستر.
و تدور اأحداث الفيلم  يوم عيد ميالد لرا الـ60، في 

نف�س اليوم الذي ي�سترك فيه اإبنها فيكتور، عازف البيانو 
المحترف، في اإحياء حفلة مو�سيقية هامة للغاية. الأم 

المت�سلطة على ابنها خططت له م�سيرته المو�سيقية باأكملها، 
ولكنه غائب منذ اأ�سابيع، ول �سيء ي�سير اإلى اأن وجودها في 

الحفل اأمر مرغوب فيه.

فعاليات

»143 طريق الصحراء« في سي سينما ٢ 
يعر�س فيلم »١٤3 طريق ال�سحراء« في ال�ساعة الـ 3 ع�سرا 

في �سي �سينما 2، والم�سارك �سمن  م�سابقة الأفالم الوثائقية 
الطويلة، وتدور اأحداثه في ال�سحراء الكبرى، تدير مليكة 

مطعًما �سغيًرا، يقدم اأطباق البي�س المقلي، وال�ساي والقهوة، 
وتقدم خدماتها ل�سائقي ال�ساحنات والم�سافرين والعابرين 

الذي يختفون �سريعًا كاأ�سباح.. تحكي هذه الواحة الجزائرية، 
التي تبدو كاأنها منف�سلة عن العالم الخارجي، اأحوال البالد 

وروحها.

الجونة.. البحر من أمامك 
و األفالم من حولك

جونة سكوب

عال الشيخ 

الثقة وهنا يتعلق الأمر بم�سروع �سينمائي جديد تبحث من خالله 
فورًا عن اأ�سماء القائمين عليه حينها بتلك اللحظة تحديدًا 

عندما يقع نظرك على اإ�سم اأو اكثر تعرفه تدرك اأن هذا الم�سروع 
�سيكون بخير اأو ل اأو هيا لنعطه فر�سة.. هذه هي ال�سيغة 

ب�سكل عام بكل ما يتعلق بال�سينما من لحظة كتابة الم�سروع اإلى 
تفا�سيل �سناعة الفيلم قبيل خروجه للنور، والحال اأي�سا مع ولدة 

مهرجان �سينمائي جديد وكان هذه المرة يحمل اإ�سم الجونة.
ح�سرت الإعالن الر�سمي عنه على متن يخت خا�س للمهند�س 
نجيب �ساوير�س في مهرجان كان ال�سينمائي قبل ثالث �سنوات 

و اأدركت حينها اأن مقيا�س المناف�سة �سيكون حا�سرًا بخا�سة مع 
مهرجان دبي ال�سينمائي الذي كان ما زال قائما.

منذ تلك اللحظة علمت ولأن دبي ال�سينمائي كان هو الأقوى في 
المنطقة العربية ول مناف�س له اأن اأخيرًا ظهر المناف�س.

ثمة ق�سة حدثت معي في كان وقلتها لأ�سخا�س بعينهم دللة على 
معنى المناف�سة المق�سود ... خرجت من م�ساهدة فيلم و اأ�سرعت 
اإلى الخيمة الإماراتية الخا�سة بمهرجان دبي ال�سينمائي وتوجهت 

اإلى مدير المهرجان حينها عبد الحميد جمعة وقلت له يجب اأن 
يكون هذا الفيلم �سمن برمجة اأفالم مهرجان دبي فكان رده 

بجملة واحدة » �سنرى اإذا لم ي�سبقنا اليه مهرجان الجونة« وقفت 
مذهولة من رده فاإبت�سم كعادته وقال »نعم من اللحظة �سيكون 

لنا المناف�س« ولم يكن بعد مهرجان الجونة اإفتتح دورته الأولى.. 
ل يوجد اأجمل من هذا النوع من المناف�سة في جلب اأفالم مهمة 
من كبرى المهرجانات العالمية لتكون حا�سرة لجمهور لم ت�سنح 

له الفر�سة اأن ي�ساهدها في تلك الأماكن البعيدة وت�سبح بكل 
هذا القرب.. مهرجان الجونة ال�سينمائي مع فريق العمل القائم 
اأثبت من دورته الأولى قدرته فعاًل على جلب اأهم الأفالم وكانت 

البرمجة حديث كل عا�سق لل�سينما وتكرر الأمر في الدورة الثانية 
ول �سك في الدورة القادمة اأي�سا ناهيك عن جل�سات الما�ستر 
كال�س وور�سات مناق�سة الم�ساريع القادمة لالأفالم العربية و 

الأحاديث الجانبية وال�سحكات التي تمالأ المكان و التي تت�سق مع 
طبيعة الجونة الواقعة على البحر الأحمر

ل اأحب الخو�س في تفا�سيل التنظيم كثيرًا فما يهمني هو الأفالم 
التي �ساأ�ساهدها لكن اإذا اأردنا الحديث عن هذا اأي�سا فال خلل 

فيه اأبدًا و مجموعة ال�سبايا وال�سباب الذين يتواجدون حولك 
طوال الوقت لتقديم كل اأنواع الم�ساعدة هو دللة على حب 

جماعي لت�سدير �سورة هذا المهرجان ب�سكل اإيجابي و محترف.
البحر من اأمامك و الأفالم من حولك اأعتقد ل يوجد اأجمل من 

هكذا م�سهد.
كل الأمنيات لدورات عديدة قادمة

ناقدة سينمائية
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