
كتب- عالء عادل

�سهد اليوم ال�ساد�س من مهرجان الجونة ال�سينمائي العديد من 
الفعاليات على مدار اليوم، ما بين الور�س الفنية والمحا�سرات، وعر�س 

العديد من الأفالم المتميزة، حيث �سهدت ال�سجادة الحمراء العر�س 
العربي الأول لفيلم »حلم نورا« للكاتبة والمخرجة التون�سية هند 
بوجمعة، وبطولة هند �سبري، و�سط ح�سور كبير من نجوم الفن.

ا العديد من الأفالم ال�سينمائية المميزة، مثل »األم ومجد«  عر �س اأي�سً
للمخرج بيدرو األمودوفار ومن بطولة اأنتونيو بانديرا�س، و»�سيدة النيل« 

للمخرج عتيق رحيمي، والفيلم الت�سجيلي »كاميرا اأفريقية« للمخرج 
والباحث فريد بوغدير.

كما ت�سمن برنامج من�سة الجونة ال�سينمائي، حلقة نقا�س بعنوان 
»علم وفن جلب تمويل الأفالم«، اإ�سافة اإلى ذلك، حلقة نقا�س بعنوان 

»الو�سع الراهن لعملية توزيع الأفالم« التي اأدارتها ميريام �سا�سين، 
المنتجة اللبنانية ب�سركة »اأبوت« لالإنتاج.

شيرين رضا: مهرجان الجونة ابني 
اأعربت الفنانة �سيرين ر�سا عن �سعادتها بوجودها مثل 

كل عام في مهرجان الجونة ال�سينمائي، وقالت في 
ت�سريحات خا�سة: المهرجان ده ابني وحبيبي، زي ما 

ابن نا�س كتير كانوا متواجدين معه من البداية، فهو 
مهرجان روحه حلوة بالنا�س المتواجدين فيه.

تامر حبيب يبحث عن  »متولي« 
اأكد ال�سيناري�ست تامر حبيب اأنه �سوف ي�ستاأنف كتابة 

م�سل�سله »�سفيقة و متولي« فور عودته من مهرجان 
الجونة ال�سينمائي، و قال في ت�سريحات خا�سة: العمل 
بطولة دينا ال�سربيني، واإخراج هاني خليفة، ولكننا لم 

ن�ستقر على �سخ�سية متولي حتى الآن.

إيمان العاصي: أتمنى المشاركة بفيلم 
في المهرجان 

اأكدت الفنانة اإيمان العا�سي اأن هذا العام هي المرة 
الأولى التي تح�سر فيها اإلى الجونة، ولكنها لن تكون 
الأخيرة، وقالت: منبهرة جدا بوجود مهرجان لدينا 
مثل الجونة ال�سينمائي، وبم�ستوي الأفالم الم�ساركة.

أبو: انتهيت من »حبيبي ياليل« لختام 
الجونة 

اأكد الفنان اأبو اأنه انتهى من ت�سجيل اأغنيته الجديدة 
»حبيبي يا ليل« من اأجل حفل ختام مهرجان الجونة 

ال�سينمائي، وقال لـ»نجمة الجونة«: الأغنية كلماتي 
واألحاني وتوزيع روبرت كمال. 

العدد ال�سابع - الأربعاء ٢٥ �سبتمبر )اأيلول( ٢٠١٩

صفحة ٤و٥

صفحة ٢

صفحة ١٢

صفحة ٨

أمجد أبو العالء 
عرض فيلمي في 

الجونة مختلف 
عن فينسيا لوجود 

أصدقاء أعرفهم

»منصة الجونة« 
تناقش الوضع 
الراهن لعملية 

توزيع األفالم

صفاء الليثي تكتب: 
بستان السينما 

في خريف مصري

أحمد شوقي 
يكتب: ألمودوفار 
يفتش في ألمه 

ومجده

ال يفوتك

»حلم نورا« في الجونة قبل قرطاج



مدير المهرجان

انتشال التميمي

رئيس التحرير

محمد قنديل 

المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد

سكرتير التحرير

إيمان كمال

المحررون

هاني مصطفى

ناهد نصر 

رانيا يوسف

محمد فهمي 

علي الكشوطي

عالء عادل

رئيس المركز الصحفي

عال الشافعي 

فريق التصميم

الهيثم نجدي

نيرمين البنا

٢

كواليس

كتب :طاهر رشدي وأحمد عباس

اأدارت المنتجة اللبنانية ميريام �سا�سين الجل�سة النقا�سية لمن�سة 
الجونة التي اأقيمت تحت عنوان »الو�سع الراهن لعملية توزيع الأفالم« 

خ�سو�سا مع التقدم التكنولوجي والذي اأ�سهم في زيادة عدد الأفالم 
وظهور من�سات جديدة لعر�سها .

وتحدثت خالل الجل�سة جوردانا ميد مديرة التوزيع لدى ITVS عن 
تجربتها في توزيع اأفالم م�ستقلة ووثائقية على مدار ع�سر �سنوات، 
ورحلتها في اكت�ساف جمهور هذه النوعية من الأفالم وتجربتها مع 

الم�سري محمد �سيام في فيلم »القا�سي«.
  »Adult swim « و�ساركت في الجل�سة مي�سي ليني مديرة التطوير لدى

الأمريكية والتي قالت باأنها ل تمل من البحث عن المواهب الجديدة 
و�سناع اأفالم جاديين وباأن التقدم التكنولوجي �ساعدها كثيرا في 

بحثها عن هذه المواهب فالأمر لم يعد كما كان من ثالثين عاما حيث 
كان المنتجون والموزعون ي�سارفرون لأماكن بعيدة من اأجل اإكت�ساف 

المواهب.

اأما في الجل�سة الثانية فكان النقا�س حول »علم فن وجلب تمويل الأفالم« 
وهى من العقبات التي يواجهها �سناع الأفالم  وقام باإدارة اللقاء »ليو 

باراكلوغ« مرا�سل مجلة فرايتي ال�سهيرة، و�سارك في المناق�سة كل من  
المخرج الم�سري كريم ال�سناوي،  والذي تحدث عن بداياته كمخرج 

اأفالم وثائقية مع BBC وتحدث اأي�سا عن اأهمية معرفة اأهدافك من 
العمل الفني قبل البحث عن تمويله، بينما عبرت المنتجة وندي اتينجر  
موؤ�س�سة �سركة »gamechanger« عن ا�ستيائها من تهمي�س دور المراأة في 

�سناعة الأفالم ب�سكل عام و عن ال�سعوبات التي تواجهها. 
و �سارك في المناق�سة اليزابي�س راد�سو م�سئولة اختيار الأفالم لمهرجان 

hot docs لالأفالم الوثائقية  بكندا، و جو مولبرچر نائب رئي�س موؤ�س�سة 

efp،  اللذان اأكدا على اأهمية التواجد في مهرجانات مثل مهرجان 

الجونة، خ�سو�ساً ل�سناع الأفالم فهو فر�سة جيدة للتعرف على منتجين 
و ممولين

.وتحدثت المنتجة الأردنية رول النا�سر، عن فر�س تمويل الأفالم 
العربية غير الم�سرية، اأما المنتجة الم�سرية دينا اإمام تحدثت عن 

تجربتها في اإنتاج فيلم »يوم الدين« الذي حقق نجاحا كبيرا.

»منصة الجونة« تناقش
الوضع الراهن لعملية توزيع األفالم

.. و»علم وفن جلب تمويل األفالم«

دليل الشاشة

الحقيقة

�سي �سينما ١
١٢:٠٠ م�ساًء

عائلة منتصف الليل

�سي �سينما ٢
٢:4٥ م�ساًءً

الفارس واألميرة

�سينما جراند الغردقة
4:٠٠ م�ساًءً

برنامج األفالم القصيرة 
4

�سي �سينما 3
6:3٠ م�ساًء

شاب وجميل

قاعة اأوديماك�س
٩:٠٠ م�ساًء

برنامج األفالم 
القصيرة3

الُمختبر 
متجولون ليّليون 

سالم
امتحان 

فريكة
عمى ألوان

عنق الزجاجة  

مسافر منتصف الليل

�سي �سينما ٢
١٢:3٠ م�ساًء

 باكوراو

قاعة اأوديماك�س
3:٠٠ م�ساًءً

عفًوا، لم َنجدكم 

�سي �سينما ١
٥:4٥ م�ساًءً

آدم

�سينما جراند الغردقة
6:3٠ م�ساًءً

واقع آخر

�سي �سينما ٢
٩:٠٠ م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة 
3

�سي �سينما 3
١٢:3٠ م�ساًء

حلم نورا

�سي �سينما ١
3:4٥ م�ساًءً

سيدة النيل

قاعة اأوديماك�س
6:١٥ م�ساًء

»السينما فى حفل 
موسيقي«

م�سرح المارينا
7:٠٠ م�ساًءً

 143 طريق الصحراء

�سي �سينما 3
٩:١٥ م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة4
نيميك

كامل األوصاف
بين بين

في معبدنا
مسألة الدموع

زالجة مائية   

1982

�سينما جراند الغردقة
١:3٠ م�ساًء

37 ثانية

�سي �سينما 3
3:3٠ م�ساًءً

حديث عن األشجار

�سي �سينما ٢
6:١٥ م�ساًء

بابيشا

�سي �سينما ١
8:4٥ م�ساًء

دراما السبت

�سينما جراند الغردقة
٩:3٠ م�ساًء
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كتب- عالء عادل

�سهدت ال�سجادة الحمراء بمهرجان الجونة 
ال�سينمائي العر�س العربي الأول لفيلم »نورا 

تحلم« الم�سارك في م�سابقة الأفالم الروائية 
الطويلة، حيث ح�سر الفيلم مجموعة كبيرة 

من النجوم منهم: ي�سرا، وليلى علوي، و�سيرين 
ر�سا، وريم م�سطفى، واإيمان العا�سي، واأبو، 

واأحمد داوود، وعال ر�سدي، واأروى جودة، 
ومي�س حمدان، وهنا �سيحة، واإينا�س الدريدي.
وقدم انت�سال التميمي مدير المهرجان الفيلم، 

ودعا �سناعه: المخرجة هند بو جمعة، 
والفنانة هند �سبري بطلة العمل، والفنان 

حكيم بو م�سعودي.
ووجهت الفنانة هند �سبري ال�سكر لكل 

الح�سور وقالت: �سكرا القاعة مليانة لم�ساهدة 
الفيلم، لذلك اأريد اأن اأ�سكر كل الوجوه 

المحبة، النجوم وغير النجوم الذين ح�سروا 
لدعم الفيلم، واأتمنى نورا تعجبكم، وبحبكم.

ومن جانبها قالت المخرجة هند بو جمعة: 
هذه لي�ست المرة الأولى التي اأح�سر فيها 
الجونة، بل هي المرة الثانية، حيث تلقيت 

م�ساعدة من المهرجان في مجال ال�سوت.  
»نورا تحلم« بطولة: هند �سبرى، ولطفى 

العبدلي، وحكيم بوم�سعودي، واإيمان �سريف، 
وجمال �سا�سي، و�سيف ال�سريف، ومن 

اإخراج هند بوجمعة، وتدور اأحداث العمل 
حول  �سخ�سية »نورا« وهي فتاة تنتمي للطبقة 
الكادحة في تون�س ومعاناتها اليومية مع �سجن 

زوجها، حيث تقع في حب اأحد الأ�سخا�س، 
وتحاول الطالق من زوجها، وحين تو�سك 

على النجاح يخرج زوجها من ال�سجن لتنقلب 
حياتها را�سا على عقب.

الجدير بالذكر اأن مهرجان »تورونتو« 
ال�سينمائى  �سهد العر�س الأول للفيلم حيث 

�سارك في الختيار الر�سمي لق�سم ا�ستك�ساف 
مهرجان تورنتو ال�سينمائي الدولي، لي�سارك 

بعدها في مهرجان �سان �سيبا�ستيان في 
اإ�سبانيا، لتحت�سن الجونة العر�س العربي الأول 
للعمل قبل اأن ينتقل بعدها اإلى مهرجان قرطاج 

ال�سينمائي. هند بو جمعة: 
مهرجان الجونة 
ساعد في دعم 

الفيلم

هند صبري: أتمنى نورا تعجبكم، 
وبحبكم

هند صبري: أشكر كل الوجوه المحبة

النجوم
يشاهدون »حلم نورا«

 THE HANDMAID’S TALE THE HANDMAID’S TALE

LINDSAY SLOANE 

PRESENTATION BY 

EXECUTIVE VICE PRESIDENT OF SCRIPTED TELEVISION 
PRODUCTION & DEVELOPMENT AT MGM STUDIOS

IN THIS PRESENTATION, LINDSAY SLOANE, VP OF PRODUCTION & DEVELOPMENT AT MGM, WILL TALK ABOUT THE CREATIVE 
DEVELOPMENT PROCESS OF HULU SERIES THE HANDMAID’S TALE. SHE WILL SHARE WITH THE AUDIENCE HER PERSONAL EXPERIENCES 

DURING THE PLANNING AND PRODUCTION STAGES OF THE SHOW, ENRICHED WITH INSIDE STORIES, FUN FACTS AND TRIVIA.
THE PRESENTATION WILL COVER THE ENTIRE HISTORY OF THE SERIES, STARTING FROM ITS DEVELOPMENT WITH MGM RIGHTS, ALL THE 

WAY UNTIL ITS OUTSTANDING SUCCESS AT THE 69TH EMMY AWARDS. IT WILL TOUCH ON THE 1990 FILM BASED ON THE NOVEL BY 
MARGARET ATWOOD, AS WELL AS THE INVOLVEMENT OF PRODUCERS DANNY WILSON AND FRAN SEARS.

LINDSAY SLOANE IS THE SENIOR EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND HEAD OF SCRIPTED TV DEVELOPMENT AT MGM STUDIOS. 
SHE CURRENTLY OVERSEES THE MULTIPLE EMMY 

AWARD-WINNING SHOW THE HANDMAID'S TALE ON HULU. SHE PREVIOUSLY WORKED AT TRISTAR, AND PRIOR TO THAT, 
SHE WAS CO-HEAD OF DRAMA AT THE FOX NETWORK.
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قدمت اأكثر من فيلم ق�صير حازوا على 
جوائزة، ولك خبرة في العمل في مجال 

الأفالم الوثائقية، الآن تقرر تقديم فيلمك 
الروائي الطويل .. هل فكرته كانت موجودة 

من وقت طويل اأم اأنك �صعرت باأن هذا الوقت 
الأن�صب ؟

بداأت اأول فيلم ق�سير في عام ٢٠٠١ كان 
عمري وقتها ١8 عامًا وا�ستمريت بعدها في 
الأفالم الق�سيرة كمخرج ومنتج لأكثر من 

١6 عامًا، في هذا الوقت كنت اأفكر اإمتى 
هقدم فيلمي الطويل، وبالفعل انتهيت من اآخر 

فيلم ق�سير لي في ٢٠١٢ وبعدها كان هناك 
حكايات اأرغب في تقديمها ولكني كنت اأ�سعر 

باأن هذا لي�س ما اأرغب في تقديمه وهذه الفترة 
كانت الن�سج بالن�سبة لي من 3٠ عاما ل37 
وهو عمري الآن،  ووجدت ق�سة »النوم عند 
قدمى الجبل« لحمور زيادة ومن اأول لحظة 

قلت هى دي الق�سة والن�س ا�ستغلناه عليه اأنا 
وال�سيناري�ست يو�سف اإبراهيم وكان من اأول 

لحظة هو دا الفيلم اللي قررت اقدمه كفيلمي 
الطويل.

ماهى مدة التح�صير للفيلم، هل ا�صتغرق منك وقتاً طوياًل؟
التح�سير كان 3 �سنين وهو وقت كافي جدا بالن�سبة لل�سينما الم�ستقلة 
هذا هو المعقول وكان الوقت الأكبر في الإنتاج فكان اليوم الواحد في 

هذه الفترة ب�سنة كاملة، فالأمر كان متعلق بالتمويل الذي تلجاأ له اأغلب 
الأفالم الم�ستقلة حتى اإذا كانت بلد فيها �سناعة �سينما ومنتجين مثل 

م�سر، لكن البحث عن جهة ممولة واإنتاج م�سترك اأخذ وقت، واأي�سا 
تدريب الممثلين، لكن الت�سوير كان في ٢4 يومًا كان معايا م�ساعد 

مخرج �ساطر جدا ومنتجين هايلين وفريق عمل مميز، والمونتاج اأي�سا 
لم ياأخذ مني وقت لأنني عموما �سريع لأنني اأف�سل اأن اأدخل المونتاج واأنا 

بنف�س حالة واح�سا�س وقت الت�سوير.
هل اأثرت م�صاكل التمويل ب�صكل �صلبي على الفيلم؟ وبمعنى اآخر هل 

كان من الممكن اأن يظهر ب�صكل مختلف اأو في وقت اأ�صرع، اأم ترى باأن 
�صانع الفيلم ل يزال قادرا مهما كانت الظروف؟

�سلبي اأو اإيجابي دا راأى الجمهور، ولكني كان لدى وقت لأجمع التمويل 
الكافي للفيلم، ودا كان جيد لأنني لم ا�سطر اأن ا�ستغنى عن اأى تف�سيلة 

ب�سبب الفلو�س،  فالإنتاج وفر لي فريق العمل الذي اأريده مدير ت�سوير 
من باري�س وفريق من لبنان، ولكن الم�سكلة مثال كانت متعلقة بظروف 

تحويل الفلو�س لل�سودان، واأي�سا بميزانية الفيلم لأنني كنت اأعلم اأن 
الميزانية م�س �سخمة فا�سطرينا اأن نقلل 3٠% من الأجور بدون اأن يوؤثر 

ذلك على الفيلم نف�سه .
اختيارك ت�صوير الفيلم في بيئته الطبيعية هل مثل عائق اإنتاجي او 

لوجي�صتي؟
الحقيقة اأنا ل اأفهم فكرة الإ�ستوديو يعني ليه بيت جدتي اأنفذه ا�ستوديو؟ 
ول اأميل لفكرة اأن ا�سطر في يوم ما الجاأ لالإ�ستوديو ولكن اإذا كان هناك 

حكاية اأو تجربة ما ا�سطرتني لذلك وقتها �ساأرى اإن كنت �ساأحبه اأم ل.
فاأنا اأحب اأن اأ�سور مكان �سكله غريب اأو جميل وحتى اإذا كان مكان 
عادي ولكن ي�ستحق الت�سوير وقتها اأ�سعر باأنني اأريد نقله لل�سينما، 

ولكني قمت ببناء �سئ خفيف للغاية وهى غرفة العد التي ت�ستخدمها 
الأم او المقبرة وفكرتها ماأخوذة من قبور الفراعنة وتوت عنخ اآمون 

حيث كانوا ي�سرفون على خطوات الموت بالنق�س على الحيطان،  كما اأن 
المواقع الطبيعية في ال�سودان لم ت�ستهلك في ال�سينما وبالتالي هناك كم 

من الحكايات الغير محكية والمواقع الغير مرئية.

عرض فيلمي في 
الجونة مختلف 

عن فينسيا لوجود 
ممثلين واصدقاء 

أعرفهم بشكل 
شخصي

حوار :إيمان كمال 

اأن ت�صنع فيلماً يحمل روؤية خا�صة ت�صع فيه خال�صة ما ترغب فى 
م�صاركته مع الجمهور، واأن يكون الفيلم �صاعرًيا مهموًما بق�صايا 

المجتمع القادم منه وتاأثير الكثير من التفا�صيل على الجيل الجديد 
دون اأن يكون مبا�صًرا، �صنكون اأمام »�صتموت فى الع�صرين« للمخرج 

ال�صوداني اأمجد اأبو العالء الذى ح�صد  موؤخرا اأ�صد الم�صتقبل من 
مهرجان فيني�صيا اأقدم مهرجان �صينمائي فى العالم، ويعر�ض فيلمه 

�صمن فعاليات مهرجان الجونة ال�صينمائي كعر�ض اأول في الوطن 
العربي ويك�صف اأبو العالء تفا�صيل فيلمه في الحوار التالي لنجمة 

الجونة:

أمجد أبو العالء في حوار  لـ»نجمة الجونة«
»ستموت في العشرين« يشبه شخصيتي وال أفهم مصطلح سينما المهرجانات
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ال�صورة عن�صر مميز في الفيلم ..ا�صافت 
�صاعرية �صواء في م�صاهد الت�صوير الخارجي 

وا�صاءتها الطبيعية،  والداخلي كان فيه 
توظيف بين الظل والنور،  ا�صتغلت على 

البناء الب�صري للفيلم ازاى،  وهل كان بنف�ض 
ال�صورة في مخيلتك قبل التنفيذ؟

اأكيد ح�سرت للفيلم لكن بدون اإ�سراف فال 
يمكن اأن اأقول باأنني قمت بعمل ديكوباج لكل 

م�سهد كما يقوم بع�س المخرجين،  ولكن كان 
الديكوباج للم�سهد الذي اأ�سعر باأنه يحتاج 

لتح�سير قوي، فكنت اأقوم بديكوباج لكل لحظة 
مثل م�سهد الحلم.

�سغل الت�سوير في الفيلم لي�س اأنا فقط ولكن 
هناك مدير ت�سوير �ساطر وم�ساركة من �سابة 

م�سرية رائعة و�سودانين ا�ستغلوا �سهور على 
تفا�سيل الألوان الثالثة الم�ستخدمة في الفيلم 
وكيف نحافظ عليهم وكيف يمكن اإ�سافة بع�س 

الألوان ك�سيوف �سرف ويطلع مرة اأخرى من 
ال�سورة كلون، فمدير الت�سوير اتبنى نف�س 

الحكاية.،فا�ستغلنا على الإ�ساءة كنا حري�سين 
على اأن نعمل واقعية �سحرية لل�سوء.
كالمك ينقلني لل�سوؤال عن المعدات 

الم�ستخدمة والوا�سح اأنها متطورة للغاية 
بالرغم من اأن �سناعة ال�سينما في ال�سودان 

متوقفة تقريبًا،  ات�سرفت اإزاى انتاجيًا، وكيف 
وفقت بين المتاح وما في مخيلتك؟

لزم اأ�سكر الدعم من �سركة ARRI  الألمانية  
لأنه بالفعل لم يكن هناك معدات في ال�سودان 

فلجاأت للدعم بعد اأن قابلتهم بال�سدفة في 
كان وكان عبارة عن كاميرا ميني اإلك�سا،  

وبعيدًا عن المعدات فاأي�سا المو�سوع مرتبط 
بالمكان الغير م�ستك�سف وهو ما كنا ن�سوق به 

الفيلم قبل ت�سويره، والوجوه الغير مكت�سفة 
اأي�سا فوجوه الممثلين ا�سافت لل�سورة، فاأنا 
ل�ست مهوو�س بالتقنية ممكن ا�سور بكاميرا 
ميني الك�سا وممكن اأي�سا اأن اأ�سور بكاميرا 
موبايل اإذا تطلب الفيلم ذلك، فالأمر يعود 

ل�سركة ARRI وفريق العمل والمكان.
فريق عمل الفيلم �صم جن�صيات متعددة 

وكذلك م�صادر تمويل الفيلم،  ممكن تو�صف 
لنا �صكل اللوكي�صن مع كل الإختالفات اللي 

فيه؟
اللوكي�سن كان لطيف للغاية، فخالل عملي 

في بع�س الأفالم في دبى كنت اأحيانا اأدخل 
لوكي�سن به اأكثر من ١٥ جن�سية،  وفي الفيلم 
كان هناك اأربع جن�سيا من ال�سودان وم�سر 

ولبنان وفرن�سا، في البداية فكرت الأمر عادي 
لكن اأول اأ�سبوع كان هناك �سوء فهم على اأقل 

كلمة، ولكن �سادف اأن اأقمنا حفل ب�سيط لراأ�س 
ال�سنة وبعدها تغيرت الأمور، و�ساعد على 

ذلك ثورة ال�سودان وعودة الفرن�سين من ثورة 
ال�سترات ال�سفراء فح�سلت حالة من التوحد 

بين الجميع واأي�سا كان هناك مواقف �سعبة في 
الت�سوير تتطلب الحب الحقيقي بين الفريق 

وكنت دائما اأنظر من وراء الت�سوير عليهم 

حتى وجدت اأنهم تفاهموا ب�سكل كافي.
الزمن والحياة والموت والدين كلها موجودة 

في الفيلم لق�سايا واأزمات �سواء من خالل 
الحوار اأو معبر عنها ب�سريا،  دا بيخلي الفيلم 

فل�سفي وبيميل للفيلم الفني اأكثر من التجاري و 
بيحط الفيلم في مكان ممكن اأن ي�سكل حاجز 

بينه وبين قطاع كبير من الجمهور،  بمعنى 
اآخر األم يقلقك ت�سنيفه فيلم مهرجانات؟

عمري ما فهمت الت�سنيف الموجود في م�سر 
»�سينما المهرجانات وال�سينما التجارية« 

فاأحب مثال اأن اأ�ساهد بيال تار وانجلو بول�س 
اأو في لحظة ا�سعر بالزهق فاأ�ساهد »باتمان«، 

فعمري ما فهمت هذه الف�سلة، واأنا ب�ستغل 
على الفيلم لم اقرر اأن يكون في اأى اتجاه، ول 

اأعرف يكف اأ�سبح الفيلم منا�سب للطرفين 
وهو اأمر اأ�سعدني ول�ست م�ستغرب لأن الفيلم 

هو �سخ�سية المخرج واأنا بطبيعتي اأحيانا يكون 
بداخلي �سمت وحزن واأقعد على جنب واأحيانا 
اأخرى برق�س واتنطط والفيلم كان �سامل كل 

ذلك.
كلمني عن عر�ض فيلمك في مهرجان 

الجونة ال�صينمائي؟
حقيقي مب�سوط للغاية والإحتفاء بالفيلم في 

م�سر وحر�س المهرجان على عر�سه وهو 
اول عر�س في الوطن العربي، وهو اأي�سا اول 

عر�س يح�سره ممثلين كثير منهم لم ي�سافروا 
اإلى فين�سيا او تورنتو،  فالأمر لطيف اأن اأعرف 

اأغلب من ي�ساهده ب�سكل �سخ�سي لأنني 
معروف في الو�سط الفني من مهرجان دبى 

ومهرجانات اأخرى، وم�ساركتي باأفالم ق�سيرة 
والتنظيم واإنتاج اأفالم عربية،  فالإح�سا�س 

مختلف تماما عن فين�سيا.
الفيلم عر�ض في فين�صيا وتورنتو ..هل كنت 
متخيل وت�صع اأمامك فكرة م�صاركة الفيلم 

في مهرجانات عالمية؟
لن اأقول باأنني متوا�سع واأننا لم اأكن اأخطط 

صورت الفيلم في 24 يومًا، وال أميل 
للتصوير في اإلستوديو

لذلك، ولكني كنت ارهن على الأمر وهو 
رهان قد ينهار في اى لحظة،  فبالفعل بنيت 

خططي على م�ساركته في مهرجانات عالمية، 
ففي النهاية اأنا مدير برامج مهرجانات 

�سينما م�ستقلة �ست �سنوات، واأي�سا ح�سرت 
مهرجانات في اأوروبا وعملت في مهرجان دبى 

ال�سينمائي ٢٠٠6 و٢٠٠7،  فتلقائيًا ا�ستغلت 
على هذه الفكرة من البداية، لفيت على ور�س 

ومهرجانات لتوفير التمويل، عامًة اأنا برج 
العقرب وهذه الأمور ل تكون �سدفة،  لكن 

المفاجاأة كانت في اأني اأح�سل على جائزة 
اأ�سد الم�ستقبل من فين�سيا.

ال�صينما ال�صودانية منذ �صنوات لم تكن 
موجودة على الخريطة ال�صينمائية بقوة،  

فهل قلة دور العر�ض اأم الإنتاج اأم الحياة 
ال�صيا�صية هى ال�صبب في و�صع ال�صينما 

حالياً في ال�صودان، وما الذي يمكن تقديمه 
للفنانين و�صناع ال�صينما للخروج من 

الأزمات؟

الأزمة بالفعل 
تتلخ�س في كل ذلك 
ولكن موؤخرا الحياة 

ال�سيا�سة اأ�سبحت 
اأكثر انفتاحا بوجود 

نظام جديد ناأمل 
اأن يتطلع لالأح�سن، 

هاطلب منهم تقديم 
تمويل ثابت �سنوي 
يمنح لأفالم تقدم 

�سيناريوهاتها، واأن 
يوؤ�س�س معهد �سينما 

يخرج اأجيال ومواهب 
موجودة، وفتح باب 
الحرية للفن ل اأحد 
ين�سب نف�سه و�سي 

لل�سح والغلط، فالبد 
من حرية التعبير واأن 
يترك الرقابة الذاتية 
ل�سانع الفيلم، والذي 

من حقه اأن يغامر 
اأحيانا بتقديم عمل 

يثير حالة ووقتها 
هذه م�سكلته ولي�ست 
م�سكلة الدولة، وفي 

كل الأحوال فاأنا 
متفائل بالنظام 

الموجود حاليًا وباأننا 
تخل�سنا من نظام 

كان يحارب الفنون 
ويدعي الأخالق 

فاإهمال الفن لن 
يعطي نتيجة.
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تبداأ احداث الفيلم الق�سير »اأمي« بوفاة والدة 
اإليا�س الطفل �ساحب ال ٩ �سنوات فجاأة وبدون 
مقدمات، فيجد نف�سه اأمام اإرث فكري توارثته 

الأجيال وهو اأن الرجال ل تبكي وهي الجملة 
التي قالها حنا والد اإليا�س له »انت رجال ل 
تبكي« موؤكدا له اأن ي�سوع يحتاج والدته اأكثر 

منه لذا اخذها الي جواره.
جملتان حواريتان من واقع الحياة كانت كفيلة 
اأن ت�سع هذا الطفل البرئ الذي فقد اأمه في 
موقف ل يح�سد عليه فال ي�ستيطع البكاء ول 
ي�ستطيع اإ�ستعادة اأمه من ي�سوع الذي ف�سل 

اأن تكون اإلي جواره هو ل اإلى جوار طفلها 
اإليا�س،  وذلك طبقا لما زرعه الأب في ولده 

وطبقا لتعاليم الكني�سة التي تردد دومًا اأنه علي 
الن�سان اأن ي�سحي بكل ما هو  عزيز وغالي 

مثلما قام ي�سوع الذي �سحي بنف�سه من اأجل 
الب�سرية وهو ما يوؤكد عليه الفيلم من خالل 

التعاليم التي يتلقاها اإليا�س في �سياق العمل.
ببراءة �سديدة يهرع ذلك الطفل ليطلب من 

ي�سوع الذي يقف بكل بهاء داخل الكني�سة علي 
هيئة تمثال ليطلب منه اأن يعيد له والدته التي 

اأخذها موؤكدا في حديثه مع ي�سوع اأنه يعي 

جيدًا اأن ي�سوع اأخذ والدته لأنه في حاجة لها 
اأكثر منه مثلما قال له والده،  لكن الطفل ي�سر 

علي اأنه يحتاج الأم اأكثر من ي�سوع نف�سه من 
منطلق اأن ي�سوع اأكبر �سنًا واأن اإلى جواره تمثال 
ال�سيدة مريم وبالتالي فهو اإلى جوار اأمه وربما 

ل ينق�سه �سئ اأو ل يحتاج اأم اإليا�س لتكون 
معه.

فيلم »اأمي« لمخرجه و�سيم جعجع واأحد 
من اأهم الأفالم الروائية الق�سيرة التي 

حققت المعادلة ال�سعبة، فهو عمل يك�سر كل 
التابوهات والمحاذير ويناق�س تعاليم رجال 

الكني�سة بكل جراءة ربما من المتوقع اأن يثير 
الفيلم الكثير من الجدل خا�سًة واأن العمل 

يناق�س فكر لطالما اأجه�س ومنع من الظهور 
علي ال�سا�سة لذا فالفيلم اأمامه مهمة �سعبة 
جدًا في تقبله كعمل فني بين الجمهور، لكنه 
بكل تاأكيد فيلم �سجاع لمخرج واعد ا�ستطاع 

اأن ي�ستحوذ علي حوا�س الم�ساهد كاملة اأثناء 
الم�ساهدة وا�ستطاع اأن ي�سل بجمهوره اإلى 
نتيجة هامة وهي اأن التعر�س للحزن والألم 
والوجع واإكت�ساف الكثير من الحجج لمداوة 

جرحه، اأو ربما يعتبرها مجرد اأكاذيب لإلهاءه 
عن الأمر لكنها في النهاية هي �سبب كافي 

جعل اإليا�س ي�سل لحالة من الن�سج لم يكن 
لي�سلها قبل اأن يكت�سف اأن اأغلب ما نتوارثه من 

اأفكار بالية لي�ست �سوي مجرد كذبة ربما اأن 
الآوان اأن نتخل�س منها واأن نعيد تعاليم الدين 

اإلي م�سارها ال�سحيح.
المميز في فيلم اأمي هو اأنه ن�سج ق�سة من 

واقع الحياة ربما هي نف�س الق�سة التي يواجها 
اأي طفل يعاني وجع الفقد خا�سة في اأمه وهو 

اأمر غاية في ال�سعوبة ربما يتحمله الكبار 
بنف�س را�سية اإنما الأطفال يكون لهم راأي اأخر.

قدرة المخرج و�سيم جعجع علي اإدارة 
الممثلين ربما ل تفرق كثيرا عما يفعله غيره 

من المخرجين ولكن قدرته علي اإدارة الطفل 
اإليا�س كممثل ودفعه لتقديم كل تلك الم�ساعر 

الطفولية البريئة اأمر ي�ستحق التوقف عنده 

فالتعامل مع الأطفال داخل اللوكي�سن اأمر 
غاية في ال�سعوبة مثله كمثل التعامل مع 

الحيوانات الم�ستخدمة في ال�سينما فكالهما 
له مزاج خا�س في التعامل واإحتياجات معينة 

وتح�سيرات مختلفة، اإل اأنه حديثا اأ�سبح 
وجود حيوان داخل اللوكي�سن اأمر من الممكن 

الإ�ستغناء عنه والإ�ستعانة بالتطور التكنولوجي 
الذي ي�سهل وجود حيوان داخل العمل من 

خالل الموؤثرات الب�سرية، اإل انه يظل الطفل 
هو الأ�سعب طبقا لل�سريحة العمرية التي ل 

تتما�سي مع الإن�سباط الذي يجب اأن يكون عليه 
اللوكي�سن اأثناء الت�سوير، لذا قدرة المخرج 

علي اإ�ستخدام الطفل في التعبير عما بداخله 
بكل هذا الزخم من الم�ساعر والإن�سباط يوؤكد 

علي اأن م�ستقبل الطفل اإليا�س كممثل ربما 
بداأ منذ ال�ساعات الأولي لعر�س الفيلم واأن 

م�ستقبله الفني �سيكون بكل تاأكيد م�سرق طالما 
حافظ علي �سدقه في التعبير عن الم�ساعر 

المكتوبة له بال�سيناريو.

المميز في فيلم 
أمي هو أنه نسج 

قصة من واقع 
الحياة

يتعجب البع�ض من قدرة الفرانين علي الوقوف اأمام النار دون 
تعب والفالحين علي العمل تحت اأ�صعة ال�صم�ض الحارقة دون كلل، 

وغيرها من المهن التي تحتاج الكثير من الَجلد وال�صبر، ولعل 
ال�صر وراء ذلك هو ربما اإعتياد الوجع والألم فهو الأمر الذي يجعل 

الطفل اإليا�ض بطل الفيلم اللبناني الق�صير »اأمي« للمخرج و�صيم 
جعج يحتمل كل هذا الألم والوجع والحزن الذي تعر�ض له �صمن 

احداث الفيلم لي�صاهم ب�صكل كبير في حالة ن�صج ت�صبق عمره ال�صغير 
ب�صنوات طويلة.

علي الكشوطي

جملتان حواريتان من واقع الحياة كانتا 
كفيلتان أن تضع هذا الطفل البرئ الذي 

فقد أمه في موقف ال يحسد عليه

»أمي«.. عندما يتفجر 
النضج من منابع الحزن
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AN INTERNATIONALLY DIVERSE
COMMUNITY 30 YEARS IN THE MAKING



اإذا ما فكرنا في الأمر �سنجده تحدًيا كبيًرا اأن 
ُيقدم مخرج مثل الإ�سباني بيدرو األمودوفار 

على تقديم فيلم �سيرة ذاتية؛ فاإذا كانت 
اأفالم ال�سير تاأتي في اللحظات التي ُيقرر 

فيها الفنانون الك�سف عن دواخلهم والإف�ساح 
عن جوانب ل يعرفها الجمهور عنهم، فاإن 
األمودوفار هو اأحد اأكثر �سينمائيي العالم 

جراأة ومكا�سفة، وعلى مدار اأفالمه الع�سرين 
ال�سابقة عر�س تباًعا كل الحقائق عن حياته: 

مثليته وهو�سه بمالب�س الن�ساء وعالقته بوالدته 
وكل الأمور التي قد يعد الك�سف عن اأحدها 

ف�سيحة لدى البع�س. فما الذي ُيمكن اأن 
يعر�سه األمودوفار عن نف�سه في »األم ومجد 
Pain and Glory«، فيلمه الجديد المعرو�س 

�سمن الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، بعد 
نجاحه في مهرجان كان مايو الما�سي وتتويج 

بطله النجم اأنطونيو بانديرا�س بجائزة اأح�سن 
ممثل في المهرجان.

الحل ياأتي عبر اختيار الحكاء الماهر لل�سوؤال 
الدقيق كي ُيطرح: ما الذي يعنيه اأن تكون 
مخرًجا مثل األمودوفار في وقتنا الحالي؟ 

اأن تكون ال�سنوات والمتاعب ال�سحية كفيلة 
بمنع الفنان عن العمل، اأن يت�سالح مع اأعماله 

القديمة التي لم يكن را�سًيا عنها وقت عر�سها 
لكنه عاجز اأن ُيقدم جديًدا يمثالها )تذكر ما 

قيل عن اأفالمه الأخيرة باأن األمودوفار ُيقلد 
اأ�سلوب األمودوفار(، واأن تداهمه هواج�س 

الما�سي في اأكثر اأوقات حياته ه�سا�سًة.
المخرج والممثل والحبيب

�سلفادور مالو )اأنطونيو بانديرا�س( مخرج 
�سهير متوقف عن العمل لأ�سباب �سحية؛ 

فج�سده يجمع قائمة اأمرا�س يكفي كل منها 
لتحويل حياته جحيًما. تطارده ذكريات 

طفولته وانتقاله مع والدته )من غير بينيلوبي 
كروز؟( للعي�س في منزل اأقرب للكهف. يقرر 

ا ا�ستعادًيا  ال�سينمانيك الإ�سباني تنظيم عر�سً
لن�سخة مرممة من فيلمه الأهم، غير اأن 

الم�سكلة الأكبر هي اأنه لم يكن را�سًيا عن 
الفيلم وقت عر�سه، لدرجة اأنه حرم بطل 

الفيلم من ح�سوره، وقاطعه بعدها لـ3٢ عاًما، 
قبل اأن يدق بابه طالًبا منه اأن ي�ساحبه في 

عر�س الفيلم، ويقرر خالل وجوده في منزل 
الممثل األبرتو )اآ�سير اإت�سنديا( اأن ُيجرب 

الهيروين للمرة الأولى، لتن�ّسط المخدرات 
المزيد من تداخل الما�سي والحا�سر داخل 

عقله.

باأ�ستاذية م�سهودة يمار�س األمودوفار لعبته 
المف�سلة بنجاح لم يبلغه منذ عدة اأفالم: 
الوقوف على حافة الميلودراما. الإ�سباني 

المتالعب ُيلّمح بالأزمة فُيحّرك التوقعات، ثم 
يعود ليغير م�ساره. يوحي باأن ولوج المخرج 

عالم المخدرات �سيكون مو�سوعه، ثم يتحرك 
�سوب جهة اأخرى من حياة �سلفادور. يفعلها 
مرة ثانية مع الممثل، وثالثة مع الأم، ورابعة 

مع العامل الأّمي الذي اكت�سف من خالله في 
طفولته انجذابه لأج�ساد الرجال. كل خط 

من هذا ي�سلح ب�سورة مجردة اأن يكون فيلًما 
ذا طابع »تيلي ـ نوفيلي«، لكنها هنا �سربات 
فر�ساة، م�سبعة بالألوان الدافئة كالمعتاد، 

ير�سم بها األمودوفار لوحة عن حالته النف�سية 
وعالقة ما�سيه بها.

ا اأحد األعيب الرجل  المزج بين الأ�سكال اأي�سً
الأثيرة، وهنا يوظف اأكثر من �سكل على مدار 
الفيلم لكن الأهم هو المونودراما، عبر ن�ّس 
بعنوان »اإدمان« كتبه �سلفادور و�سمم الممثل 

األبرتو اأن يقوم باأداءه على خ�سبة الم�سرح. 
ن�س يروي النف�سال ال�سطراري الذي 

خا�سه البطل عن حبيب وقع في فخ اإدمان 
المخدرات، لتكون المفارقة اأن يتم تج�سيد 
هذا الن�س تحديًدا في الوقت الذي ينزلق 

�سلفادور نحو المخدرات بعد اأن ظل بعيًدا عنها 
طوال حياته، ليكون الأداء ـ وبمح�س ال�سدفة 

ـ ج�سًرا للقاء اآخر من الما�سي، لقاء بالحبيب 
مو�سوع الن�س. لحظ هنا قدر الميلودرامية 

في الأمرين: مفارقة الن�س / الإدمان وكيفية 
ترتيب اللقاء، لكنها مجدًدا مهارة مغازلة 

الميلودراما على طريقة الألمودوفارية.
الإم�ساك بالظل

يعر�س المخرج الكبير نف�سه علينا دون خجل، 
يك�سف عن معاناة كبيرة و�سعور بالخواء يحمل 

في طياته روؤية عبثية للعالم، هذا رجل عا�س 
حياة مليئة بالدراما منذ نعومة اأظافره، امتهن 
فن الحكي وامتلك نا�سيته، نجح و�سنع تاريًخا 

�سينمائًيا، لكنه يعي�س بعد كل هذا بال هدف، 
اأقرب للتعا�سة منه لل�سعادة، بعد يوم اكت�سف 
فيه »اأن حالة عموده الفقري �ستكون اأهم ما 

في ال�سنوات الباقية في حياته«.
هذه الروؤية لم يكن من الممكن ان تجد اأف�سل 

من اأنطونيو بانديرا�س لتج�سيدها، واأف�سل 
ما في اأداء بانديرا�س الذي يجمعه تعاون 

فني ممتد بالمخرج هو اإنه لم يحاول اأن يكون 
ن�سخة من األمودوفار، ل مجال هنا للت�سخي�س 

الكاريكاتوري، وكاأنه اإثبات للدعابة التي 
زرعها المخرج في بو�ستر الفيلم الذي يمتلك 

بانديرا�س فيه ظل األمودوفار. بانديرا�س ل 
ُي�سخ�س �سديقه واإنما يحاول الإم�ساك بظله، 
بما هو خافت وكامن خلف رجل لزم ال�سخب 
م�سيرته على ال�سا�سة وخلفها. اأداء بانديرا�س 
جعل فوزه بجائزة التمثيل في كان اأمًرا بديهًيا 

توقعه الجميع منذ العر�س الأول للفيلم في 
م�سرح لوميير ال�سهير.

بعد اأكثر من تعثر، وعدد من الأفالم 
العتيادية من فنان لم يكن اأبًدا اعتيادًيا، 

»األم ومجد« عودة كبيرة لأحد اأ�ساتذة 
ال�سينما العالمية. عمل يعيد الأمور لن�سابها 

وي�سع بيدرو األمودوفار في المكانة التي 
ي�ستحقها كواحد من اأمهر واجراأ �سناع 

ال�سينما المعا�سرين، واأكثر قدرة على توظيف 
الموهبة في تعرية الذات، الفعل الذي ل ُيقدم 

عليه اإل المخل�سين ال�ستثنائيين حًقا.

ألمودوفار هو أحد 
أكثر سينمائيي 

العالم جرأة 
ومكاشفة

أحمد شوقي

ألمودوفار يفتش 
في ألمه ومجده

»ألم ومجد«

٨



�لأربعاء 2٥ �سبتمبر/�أيلول 2019

9

16595 NOW LAUNCHING



10



�لأربعاء 2٥ �سبتمبر/�أيلول 2019

11



1٢

صناع األفالم
في افتتاح منصة الجونة

حر�س عدد كبير من المخرجين 
والم�ساركين في الجل�سات النقا�سية 
الخا�سة بمن�سة الجونة على ح�سور 
الإفتتاح الذي اأقيم بح�سور المخرج 

والكاتب ال�سينمائي الفرن�سي من اأ�سل 
مغربي نبيل عيو�س، وطالل الديركي ع�سو 

اأكاديمية الفنون والعلوم ال�سينمائية، 
والمخرج مروان عمارة، والمخرج ال�سوداني 

�سائب قا�سم الباري، والمنتجة الم�سرية 
دينا اإمام، ومارك بيران�سون.

 ح�سر بع�س من الفنانين و من بينهم كريم 
قا�سم،  واأروى جودة،  وليلى علوي،  وب�سرى،  

وكريم ال�سناوي،  وب�سمة،  واإنجي كيوان،  
وهند عبد الحليم،  ابو، و�سابا مبارك،  

وناهد ال�سباعي،  والمخرج اأمير رم�سي�س،  

ندوة

والفنانة درة، كما ح�سر اي�سا مدير 
مهرجان البحر الأحمر الدولي لالأفالم 

محمود �سباغ.
 من�سة الجونة هي واحدة من الأحداث 
الرئي�سية في فعاليات المهرجان والتي 

تهدف الى م�ساعدة المخرجين على 
اإيجاد الدعم الفني والمالي لم�ساريعهم.  

 cine-gouna bridge  :المن�سة مق�سمة اإلى
.Springboardو

فيلم »بابيشا« في سي سينما 1 
في ال�ساعة 8:4٥ م�ساء يعر�س الفيلم الجزائري بابي�سا في 

قاعة �سي �سينما ١ في فندق ريحانة ،
تدور اأحداث الفيلم في الت�سعينيات من القرن الما�سي، حول 

»نجمة« الفتاة البالغة من العمر ١8 عاما، التي تحلم بان 
ت�سبح م�سممة ازياء، و نظًرا لأن المناخ الجتماعي ي�سبح 

اأكثر محافظة، فاإنها ترف�س الحظر الجديد الذي حدده 
المتطرفون، وتقرر الكفاح من اأجل حريتها وا�ستقاللها من 

خالل تقديم عر�س لالأزياء رفقة �سديقاتها المقربات.

»الفارس واألميرة« في سينما جراند 
الغردقة 

يعاد عر�س فيلم »الفار�س والأميرة« اليوم في �سينما جراند 
الغردقة في ال�ساعة الرابعة ع�سرًا ،والفيلم الذي كتبه 

واأخرجه ب�سير الديك يعر�س لأول مرة في الوطن العربي 
خارج الم�سابقة الر�سمية لمهرجان الجونة ال�سينمائي .

الفيلم ي�سم عمالقة ونجوما ي�سعب جمعهم في عمل واحد، 
منهم اأمينة رزق، �سعيد �سالح، عبلة كامل، غ�سان م�سعود، 

محمد الدفراوي، عبدالرحمن اأبوزهرة، محمد هنيدي.

فعاليات

فيلم »عائلة منتصف الليل« بقاعة سي 
سينما 2  

يعر�س فيلم »عائلة منت�سف الليل« في قاعة �سي �سينما 
٢ في تمام ال�ساعة ٢:4٥ ظهرًا ،والفيلم من اإخراج لوك 

لورنتزن، وتدور اأحداث الفيلم حول �سيارات الإ�سعاف التي 
تتناف�س بقوة لإنقاذ المر�سى في الحالت الخطرة، ويواجهون 

عقبات عديدة في طريقهم.
كما يعر�س اأي�سا فيلم »حديث عن الأ�سجار« في �سي �سينما 

٢ في ال�ساعة 6:١٥ دقيقة م�ساءًا .

بستان السينما
في خريف مصري

جونة سكوب

صفاء الليثي                                                                  

لأننا اأحيانا اأو كثيرا ل ن�سدق اأنف�سنا فقد قيل اأن المهرجان �سيقام 
له دورة واحدة فقط للدعاية للجونة ٢ التي �ستقام  ثم تنتهي مهمة 

المهرجان، وجاء نجاح الدورة الأولى ثم الدورة الثانية محققة 
ثباتا على الهدف، هدف »�سينما من اأجل الإن�سانية« ال�سعار الذي 
اختاره موؤ�س�س المهرجان واتفق معه  فيه موؤ�س�س مدينة المهرجان. 

اتفق الأخوان �سميح ونجيب ومعا حققا حلمًا م�ستركًا بزرع ب�ستان 
لل�سينما في الخريف اأف�سل ف�سول ال�سنة طبقا للتقويم الم�سري.. 
على م�ستوى العالم هناك مهرجانات العوا�سم مثل برلين ومو�سكو 

والقاهرة، ومهرجانات المدن ال�سغرى مثل كان وفيني�سا وكارلو 
فيفاري والجونة، نعم الجونة ببدايته القوية يمكن اأن ي�سل اإلى 
حجم واأهمية مهرجانات المدن ال�سغرى المنا�سبة لكي ت�سبح 
ال�سينما باأفالمها و�سناعها ونقادها وكل محبيها قلب المدينة 
الذي ي�سخ في كل مكان فيها فتنتع�س الفنادق وقاعات العر�س 

والمكتبة  والجامعة الوحيدة بها، لكي تجري قوافل تكاتكها الجميلة 
زاهية الألوان ناقلة متابعي المهرجان بين اأماكن الإقامة والعرو�س 

ومختلف الفعاليات. حالة مهرجانية ت�سعر بها في ال�ساحة بجوار 
المركز ال�سحفي في الجامعة الألمانية، حيث لقاءات كاأنها ندوات 

مفتوحة تجمع الم�ساركين وهم يلتقطون الأنفا�س بين فعالية 
واأخرى، البرمجة ال�سحيحة عماد كل مهرجان و�سبب نجاحه، 
وقد كانت جيدة في دورته الأولى واأ�سبحت ممتازة في الثانية. 

حيثما يوجد فريق لم�سروع ناجح يكون منفتحا على مختلف الآراء 
وم�ستعدا للتطوير للو�سول اإلى اأكبر ا�ستفادة من الوقت.  يلخ�س 
الجونة لنا زهور ب�ساتين برلين وكان وفيني�سا في جرعة مكثفة. 

من فاته من النقاد وال�سحفيين ح�سور مهرجان كبير يمنحه 
الجونة فر�سة م�ساهدة اأهم ما كان بها من اأفالم، بما لديه من 
اإمكانيات مالية وفنية يح�سل  الجونة على الأهم، بالإ�سافة اإلى 

اأفالم اأخرى تعر�س عر�سا اأول لي�س على م�ستوى ال�سرق الأو�سط 
واأفريقيا فقط بل على م�ستوى العالم.. ويبقى تميز الجونة في 

من�سته لتطوير الم�سروعات في مراحلها المختلفة بما مثل ريادة 
على م�ستوى مهرجانات م�سر،  ميزة امتلكها انت�سال التميمي 

النا�سط ال�سينمائي بخبرته من عمله في مهرجان اأبو ظبي، واجدا 
في الجونة مجال ل�ستمرار عمله في اكت�ساف المواهب وتطوير 
م�سروعات الأفالم. ا�ستمتعت العام الما�سي بح�سور جانب من 

جل�سات المن�سة  وتابعت كيف تم تر�سيخ تقاليد لعر�س الم�سروع 
ومناق�ستها اأمام لجان تحكم وم�ستمعين م�سموح لهم بالم�ساركة 

في طرح الأ�سئلة وتلقي اإجابات عن تفا�سيل اأعمال في �سبيلها 
للبدء واأعمال اأخرى تم ت�سوير جانب منها وفي �سبيل ال�ستكمال 

ت�سويرا ومونتاجا وعمليات ما بعد الإنتاج. الجونة لي�س مكانا 
جميال لعر�س الأفالم فقط ولكنه بدعمه اأعمال جديدة ي�سارك في 

تطوير ال�سينما العربية ودفعها للحاق بمثيالتها في مختلف دول 
العالم. 

ناقد سينمائي


