
روح عزت ابو عوف حاضره 
في "السينما في حفل موسيقي" 

�سهد اليوم ال�سابع من مهرجان الجونة ال�سينمائي في فعاليات الدورة 
الثالثة  حفل مو�سيقي بعنوان  »ال�سينما في حفل مو�سيقي«  وذلك 
بالتعاون مع ال�سفارة الأمريكية بالقاهرة، بقيادة المو�سيقار اأحمد 

ال�سعيدي موؤ�س�س ورئي�س الجمعية الفيلهارمونية الم�سرية،وبم�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.

 وانق�سم الحفل اإلى جزئين، الأول احتفاء بمو�سيقى هوليود ال�سهيرة، 
بينما احتفى الثاني بمو�سيقى الملحن ال�سينمائي نينو روتا، وقامت 

بتقديم الحفل الفنانة ب�سرى رزة والتي اأهدت الحفل للفنان والمو�سيقي 
الراحل عزت اأبو عوف ،وهو الأمر الذي لقى ا�ست�سحان الح�سور.

محمد هنيدي  يصل إلى الجونة  
و�سل الفنان محمد هنيدي اإلى مدينة الجونة وذلك 

ا�ستعدادا لحفل الختام ،حيث �سيتم تكريمه اليوم 
ومنحه منحه جائزة الإبداع الفني ،ممثاًل جيل ال�سباب 

في ال�سينما الم�سرية في اأوائل الت�سعينيات، والذي 
اأحدث طفرة درامية في ال�سينما الم�سرية.

هيثم دبور :برنامج المهرجان ملي 
باألفالم المميزة 

عبر الكاتب وال�سيناري�ست هيثم دبورعن �سعادته 
بالتواجد في مهرجان الجونة ال�سينمائي، وقال في 

ت�سريحات خا�سة لـ »نجمة الجونة«: هناك مجموعة 
متميزة من الأفالم الم�ساركة �سواء العربية اأو العالمية.

مى عمر تستعد لفيلم كوميدي 
في ت�سريح خا�س قالت الفنانة مى عمر باأنها ت�ستعد 

لفيلم �سينمائي مع المخرج �سامح عبد العزيز ،وهو 
ينتمي لنوعية الأفالم الكوميدية، وقالت مى باأن العمل 
ل يزال في مرحلة التح�سيرات ولم يتم الإ�ستقرار بعد 

على الأبطال الم�ساركين معها..

أحمد رزق: »الجونة السينمائي« ولد 
كبيًرا 

اأكد الفنان احمد رزق في ت�سريحات خا�سة باأن 
مهرجان الجونة ال�سينمائي ولد كبيرا، فالقائمين على 

المهرجان بذلوا مجهود كبير لكى يظهر بهذا ال�سكل 
،وا�سعر بالفخر لتواجدي في الدورة الثالثة.
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كواليس

كتب طاهر رشدي وياسمين حمزة

اأدار المنتج بولو ميلر جل�سة من�سة الجونة التي عقدت لمناق�سة 
تفا�سيل اإنتاج الم�سل�سل الأمريكي ال�سهير »ق�سة الخادمة« التابع 

لمن�سة »هولو«.. تحدثت في الجل�سة لند�سي �سلوان المدير التنفيذي 
لإ�ستوديوهات »MGM« عن ال�سعوبات التي واجهها المنتج دانيل 

ويل�سون لتحويل رواية الموؤلفة »مرجريت اتوود« لعمل درامي، حيث قام 
باإنتاج فيلم في الثمانينات لكنه لم يالقي النجاح وهو ما جعله يقتنع 

ب�سرورة تحويل الرواية اإلى م�سل�سل اأخذ وقتًا وجهدًا كبيرًا.. وناق�ست 
اأي�سا التحديات التي واجهت الإنتاج في اختيار المخرجين والموؤلفين 

والمنتجين، لأن ق�سة الخادمة هو العمل الأول لـ»ريد مورانو« كمخرجة، 
كما عبرت عن �سعادتها بالتجربة ككل، وا�سادت بالترابط المذهل بين 

الموؤلف والمنتج و�سركة النتاج. 
و قامت بعر�س بع�س المقاطع لكوالي�س العمل بالم�سل�سل من منظور 

المخرجين والموؤلفين وغيرهم، وكذلك بع�س المقاطع من الم�سل�سل 
نف�سه ومعاناة الت�سوير في مدينة تورونتو في ال�ستاء. 

وحر�س على ح�سور الجل�سة عدد كبير من محبي الم�سل�سل وكان منهم  
الفنانة ب�سرى رزة وعمرو من�سي الرئي�س التنفيذي لمهرجان الجونة.

كتب طاهر رشدي وياسمين حمزة

كما عقدت من�سة الجونة اأي�سا ندوة بعنوان »بناء ج�سور للتوا�سل: 
دواقع النتاج الإيطالي الدولي الم�سترك« والتي اأقيمت في مكتبة 

الجونة.. وتحدث المخرج والمنتج الإيطالي انطونيو فالدوتو عن »�سوق 
الأفالم الإيطالي« وطرق الإنتاج والتمويل والتوزيع مو�سحًا الفر�س 

وال�سعوبات التي تواجه �سناعة الأفالم ب�سكل عام.. وعبر عن �سعادته 
بتواجده في مهرجان الجونة ال�سينمائي، كا�سفًا عن اأهمية المهرجانات 

في التي تعد فر�سة لعقد اإتفاقيات و�سراكات بين اإيطاليا ودول البحر 
الأبي�س المتو�سط لوجود روابط تاريخية وفنية م�ستركة.. كما تطرق في 

الحديث عن اآخر اتفاق م�سترك بين  ANICA الجمعية الإيطالية ل�سناعة 
الأفالم ال�سمعية والب�سرية ودولة تون�س �سمن فعاليات مهرجان ال�سينما 

المتو�سطية بتون�س لالإنتاج الت�ساركي لالأفالم. 
و�سرح باأن هذا الإتفاق ي�سهل ال�سراكة في الإنتاج والتمويل لي�س فقط مع 
اإيطاليا لكن مع الكثير من الدول الأوروبية.. ومن اأهم مميزات الإتفاقية 

هو امكانية اإنتاج فيلم م�سترك باللغة العربية فقط.. وتحدث اأنطونيو عن 
قوانين �سناعة الأفالم في اإيطاليا.

»منصة الجونة« تناقش إنتاج »قصة 
الخادمة« التابع لـ»هولو الرقمية«

.. وبناء جسور للتواصل: دوافع
اإلنتاج اإليطالي الدولي المشترك

٢

دليل الشاشة

دراما السبت

�سي �سينما ١
١١:٤٥ �سباحًا

بابيشا

قاعة أوديماكس

٣:٠٠ م�ساًءً

طفيلي

�سينما جراند الغردقة
٣:٣٠ م�ساًءً

علو الموج

�سي �سينما ١
٦:3٠ م�ساًء

يقولون ال شيء يبقى 
على حاله

قاعة اأوديماك�س
٩:٠٠ م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة٤

نيميك
كامل األوصاف

بين بين
في معبدنا

مسألة الدموع
زالجة مائية   

  

باكوراو

�سي �سينما ٢
١٢:٠٠ م�ساًء

 حديث عن األشجار

�سي �سينما 3
3:٠٠ م�ساًءً

برنامج األفالم القصيرة 
 ٤

�سي �سينما ٣
٥:١٥ م�ساًءً

حلم نورا

�سينما جراند الغردقة
٦:4٥ م�ساًءً

عائلة منتصف الليل

�سي �سينما ٢
٩:٠٠ م�ساًء

عفًوا، لم َنجدكم
�سي �سينما 3

١٢:١٥ م�ساًء

واقع آخر

�سي �سينما ٢
3:١٥ م�ساًءً

أرواح صغيرة

�سي �سينما ٢
٦:٠٠ م�ساًء

شاب وجميل

�سي �سينما 3
٨:٠٠ م�ساًءً

 المرأة الباكية

�سينما جراند الغردقة
٩:٠٠ م�ساًء

أبيض على أبيض

�سينما جراند الغردقة
١:٠٠ م�ساًء

بيرانا

�سي �سينما ١
3:3٠ م�ساًءً

الحقيقة

قاعة اأوديماك�س
٦:٠٠ م�ساًء

ألم ومجد

�سي �سينما ١
8:4٥ م�ساًء

استراتيجية العنكبوت

�سي �سينما 3
١٠:3٠ م�ساًء
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»السينما في حفل موسيقي«
بقيادة أحمد الصعيدي في فعاليات 

الجونة السينمائي
كتبت رانيا يوسف 

تحت عنوان »ال�سينما في حفل مو�سيقي« 
اأقام مهرجان الجونة ال�سينمائي �سمن 

فعاليات دورته الثالثة حفل مو�سيقي بالتعاون 
مع ال�سفارة الأمريكية في القاهرة، وذلك 

تحية اإلى مو�سيقى ال�سينما الخالدة واحتفاء 
بالأعمال المو�سيقية التي �ساحبت اأعمال 

�سينمائية مهمة.

بداأ الحفل بعر�س مقاطع م�سورة لعدد 
من اأفالم هوليود، وبعدها تحدثت الفنانة 

ب�سرى رزة واأهدت الحفل للفنان والمو�سيقي 
الراحل عزت اأبو عوف وقالت باأنه كان عا�سقًا 

للمو�سيقى وقدم العديد من نجوم الغناء 
الموجودين على ال�ساحة الفنية حاليًا، كما 
اأن ال�سينما خلقت حالة المزج بين الفنون 
المختلفة، وبعدها قدمت الماي�سترو اأحمد 

ال�سعيدي قائد الورك�سترا معلنة باأنه �سوف 
يقدم قطعة فريدة من مقطوعات المو�سيقار 

الإيطالي نينو روتا من فيلم الأب الروحي، 
بالإ�سافة اإلى عدد من مقطوعات اأفالم 

المخرج فريدريكو فيلليني ولوكينو في�سكونتي، 
وذلك احتفاء بالمو�سيقى كعن�سر محوري، 

وجزء ل يتجزاأ من �سناعة ال�سينما.
بعدها بداأ الورك�سترا بقيادة اأحمد ال�سعيدي، 

موؤ�س�س ورئي�س الجمعية الفيلهارمونية 
الم�سرية، وبم�ساركة العازفين المنفردين 
جانيت �سونج على اآلة الكمان، وفيديريكو 

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

و�سهد الحفل ح�سور كبير كان منهم انت�سال 
التميمي رئي�س مهرجان الجونة ال�سينمائي 
وعمرو من�سي المدير التنفيذي للمهرجان 

وب�سرى رزة مدير العمليات في مهرجان 
الجونة،  والمخرج اأمير رم�سي�س مدير 

المهرجان، ومن النجوم ح�سر 
�سهد الحفل ح�سور عدد كبير من النجوم من 

بينهم انت�سال التميمي رئي�س المهرجان وعمرو 
من الفنانة لقاء الخمي�سي والفنانة ن�سرين 

طاف�س، والفنانة ليلي علوي واأروي جودة 
والمخرج تامر عزت والمو�سيقار تامر كروان 

والفنانة درة والفنان اأحمد رزق والفنان محمد 
كريم والفنان �سبري فواز والفنان با�سم �سمرة 

بالإ�سافة لالإعالميين وال�سحفيين.

وبشري تهدي 
الحفل لروح الفنان 

عزت أبو عوف

ONE OF THE PILLARS OF PALESTINIAN AND ARAB CINEMA, AWARD-WINNING DIRECTOR AND PRODUCER MAI MASRI HAS BEEN KNOWN TO PRODUCE POWERFUL DOCUMENTARIES THAT FOCUS ON 
WOMEN AND CHILDREN IN A HUMANISTIC AND POETIC APPROACH, AS WELL AS DOCUMENTARIES REVOLVING AROUND PALESTINE AND THE MIDDLE EAST AT LARGE.

 
DURING THIS CONVERSATION, MASRI WILL BE SHARING WITH US THE EXPERIENCES, ADVENTURES AND CHALLENGES FACED BY ARAB DOCUMENTARY FILMMAKERS IN THE REGION. FAMOUS FOR HER 

OWN DOCUMENTARY STYLE, AND APPROACHING EACH STORY DIFFERENTLY, SHE WILL ALSO TOUCH UPON HOW HER PERSONAL LIFE EXPERIENCES AFFECT HER FILM CREATIONS, AND HOW SHE 
BELIEVES IN THE POWER OF DOCUMENTARIES IN BRINGING REAL HUMAN STORIES TO LIGHT.

 
MASRI’S VAST PORTFOLIO INCLUDES CHILDREN OF FIRE (1990), HANAN ASHRAWI: A WOMAN OF HER TIME (1995), CHILDREN OF SHATILA (1998), FRONTIERS OF DREAMS AND FEARS (2001), BEIRUT 
DIARIES (2006), AND 33 DAYS (2007). HER FILMS WERE SCREENED IN OVER 100 COUNTRIES, RECEIVING INTERNATIONAL APPLAUD AND OVER 90 AWARDS, INCLUDING A TRAILBLAZER AT THE 13TH 

EDITION OF MIPDOC, CANNES; AND THE LUCHINO VISCONTI AT DAVID DI DONATELLO AWARDS IN 2004. SHE ALSO HAD HER FORAY IN FEATURE FILMS WITH 3000 NIGHTS (2015), WHICH TACKLED THE 
CONDITIONS OF PALESTINIAN WOMEN PRISONERS IN ISRAELI JAILS. THE FILM HAD ITS WORLD PREMIERE AT THE 40TH TORONTO INTERNATIONAL FILM FESTIVAL, AND RECEIVED OVER 28 

INTERNATIONAL AWARDS.
 

IN ADDITION TO HER DIRECTORIAL WORK, MASRI FOUNDED NOUR PRODUCTIONS WITH HER LATE HUSBAND, FILMMAKER JEAN CHAMOUN, IN 1995, AND TOGETHER THEY WROTE, DIRECTED AND 
PRODUCED SEVERAL FILMS.

THURSDAY, SEPTEMBER 26
10:30 AM, TU BERLIN AUDIMAX

MAI MASRI TERESA CAVINA
VETERAN PROGRAMMERPALESTINIAN DIRECTOR 

AND PRODUCER
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حوار: عالء عادل

ت�شارك �لفنانة �أمينة خيرت في حفل 
»�ل�شينما في حفل مو�شيقي« تحت قيادة 

�لماي�شترو �أحمد �ل�شعيدي، بم�شاركة 
�لعازفين �لمنفردين: جانيت �شونج على 

�آلة �لكمان، وفيديريكو مونديل�شي على �آلة 
�ل�شاك�شفون، وفيكتوريا كابر�لوفا على �آلة 

�لت�شيلو، حيث تقوم �أمينة بالأد�ء �ل�شوتي لـ3 
�أعمال من مو�شيقى �لأفالم.

تحدثت »نجمة الجونة« مع اأمينة خيرت عن 
م�ساركتها في مهرجان الجونة ال�سينمائي، 
واأحالمها وطموحها، وتجربتها ال�سينمائية 

الوحيدة، وحقيقة خجلها من الظهور بجوار 
عمها المو�سيقار الكبير عمر خيرت في حفالته 

المو�سيقية، وغيرها من الأمور التي تناولها 
هذا الحوار:

كيف جاءت م�شاركتك في مهرجان �لجونة؟
م�ساركتي في حفل �سمن فعاليات مهرجان 

الجونة ال�سينمائي اأمر ي�سعرني بالفخر 
وال�سعادة، خا�سة واأني كنت اأتابع نجاح 

الدورات ال�سابقة للمهرجان، والتي اأراها 
اأمر م�سرف لم�سر، وم�ساركة اأي بالمهرجان 
حدث هام جدا له، خا�سة في وجود عدد من 

الفنانين من جن�سيات مختلفة.
ماذ� �شتقدمين في �لحفل؟

�سوف اأقدم الأداء ال�سوتي الخا�س باأغنية 

»كباريه«، و»ماين هير«، حيث �سبق وقدمت 
اأغنية »كباريه« من قبل على الم�سرح الكبير 
بدار الأوبرا الم�سرية، ولكنها المرة الأولى 

التي اأقدم فيها اأغنية »ماين هير«
هل هناك تح�شير�ت مختلفة للحفل؟

في البداية اأنا �سعيدة جدا باأن البرنامج الذي 
�سنقدمه يليق بالحدث، لأنه دائما ما يقال اأنه 
يوجد فجوة بين الجمهور والأوبرا، عندما يتم 

تقديم اأعمال اأوبرالية في منا�سبات ما، اأما 
هنا فنحن نقدم مو�سيقى الأفالم في حدث 

�سينمائي، فالح�سور �سوف تجده م�سدود لما 
�سوف يقدم لأننا �سوف نذكرهم بالأعمال 

التي يحبونها، لذلك نحن نقوم ببروفات في 
القاهرة، والجونة، لكي يخرج الحفل ب�سكل 

يليق بالحدث.
كيف ��شتطعت تحقيق �لنجاح في �لأغاني 

�ل�شرقية و�لغربية رغم �ختالفهم عن 
بع�شهم �لبع�ض؟

تربيت على الثنين، وهذا اأمر يختلف من 
�سخ�س تدرب عليهم ب�سكل كبير واآخر قدم 

اأحدهما فقط، بجانب اأن عملي في دار الأوبرا 
الم�سرية جعل لدي اللياقة التي ت�سمح لي 
بتقديم الثنين معا وقتما يطلب مني ذلك.

لماذ� �تجهت للغناء �لغربي رغم تحقيقك 
نجاحات في �ل�شرقي؟

اأنا اأعتبر الغناء ال�سرقي هو القاعدة الأ�سا�سية 
التي يقوم المطرب بالبناء عليها، ومن ي�ستطيع 

الغناء ال�سرقي ي�ستطيع غناء اأي �سيء اآخر.
حدثينا عن تجربتك في �ل�شينما؟

لدي تجربة وحيدة واأنا اأحببتها كثيرا، لأن 
الأمر ت�سعر اأنه �سخ�سي ويخرج من داخلك، 
حيث كان من المفتر�س تقديم اأغنية داخل 
م�سهد بالفيلم، فقام المخرج ب�سرح الحالة 

التي يتناولها الم�سهد كي اأ�ستطيع التعبير 
عنها، فقمت بتاأليفها وغنائها، وهذا اأمر غير 

موجود في الأوبرا لأننا نقدم اأغان مكتوبة منذ 
�سنوات عديدة.

تقومين بالغناء و�لتاأليف و�لتلحين ومع 
ذلك يتردد �أنك تخجلين من �لظهور مع 

عمك �لمو�شيقار �لكبير عمر خيرت في 
حفالته؟

لي�س الأمر بهذه الطريقة، ولكن الأمر به 
ح�سا�سية بالن�سبة لي، فهو لديه تاريخ كبير 
منف�سل عني، ويحدث توتر للفنان العادي 

عندما ي�سعد اأمام فنان اآخر له تاريخ، فما 
بالك اأنه قريب لك و�سوف تح�سب عليه، فقمت 

بم�ساركته في اأكثر من حفل.
هل هو من يقوم بتر�شيحك في حفالته؟
في الحقيقة لي�س كلها، ففي بع�س الأحيان 

هو من يطلب مني ذلك، فنحن عائلة �سعب 
التعامل مع بع�سها في العمل، وهناك ق�سة 

�سهيرة لعمر خيرت يتحدث فيها عن عمه واأنه 
ت�سبب في ر�سوبه داخل الكون�سرفتوار حتى 

ل يقال اإنه نجح لأنه نجل �سقيقه، واأنا عمي 
اأ�سعب من عمه كثيرا، بجانب اأنني تعودت على 

اأن اأقوم بعملي ب�سكل جيد.

أمينة خيرت لـ»نجمة الجونة« 
مشاركتي في حفل ضمن فعاليات مهرجان الجونة 

السينمائي أمر يشعرني بالفخر والسعادة

أحببت تجربتي في 
السينما.. وال أخجل 

من مشاركة عمر 
خيرت حفالته



�لخمي�س 2٦ �سبتمبر/�أيلول 2019

الموسيقى 
مرتبطة بالسينما 

منذ ظهورها في 
أفالم السينما 

الصامتة

تحدثنا  مع الماي�سترو اأحمد ال�سعيدي قائد 
اأورك�سترا القاهرة ال�سيمفوني، حيث تناول 

اللقاء كوالي�س م�ساركته في المهرجان، وراأيه 
في اإقامة مهرجان مو�سيقي بالجونة، وكيف 

تعاملت ال�سينما مع المو�سيقى كعن�سر ا�سا�سي 
في الفالم، وغيرها من المور التي تناولها 

اللقاء :
- كيف تري م�شاركتة �ورك�شتر� �لقاهرة 

�ل�شيمفوني  في مهرجان �لجونة 
�ل�شينمائي؟

م�ساركة اورك�سترا القاهرة ال�سيمفوني في 
فعاليات مهرجان الجونة  يعد حدث هام 

لكالهما حيث اأن القاهرة ال�سيمفوني من 
خالل ذلك يو�سع ن�ساطه حتي ل يكون مقت�سر 

علي الحفالت الدورية المقامة بدار الأوبرا 
الم�سرية، وعزف اأعمال عالمية .

- كيف جاءت م�شاركتك في حفل »�ل�شينما 
في حفل مو�شيقي«؟

بعد علمي بما حققه المهرجان من نجاحات 
العام الما�سي، قمت بالتوا�سل مع المهند�س 

�سميح �ساوير�س والذي تجمعني به �سداقة 
طيبة، فعر�ست عليه الأمر وباأن يكون 

لأورك�سترا القاهرة ال�سيمفوني دور، ورحب 
بذلك كثيرا، و�ساعد في التوا�سل ما بيني وبين 

اإدارة المهرجان، وتم الإتفاق علي كل �سيء، فيمكن القول اأني اأقحمت 
نف�سي في المهرجان .

كيف تري عالقة �لمو�شيقى بال�شينما؟
المو�سيقى مرتبطة بال�سينما منذ ظهورها في اأفالم ال�سينما ال�سامتة، 

حيث كان ي�ساحب عر�سها اورك�سترا، يقوم بعزف مقاطع مو�سيقية 
للجمهور اأثناء م�ساهدتهم لالأفالم، وتطور الأمر بعد ذلك حتي و�سلنا 

اإلى ما نحن عليه الآن ،
-هل �أجادت �ل�شينما �لم�شرية �إ�شتخد�م عن�شر �لمو�شيقى في 

�أعمالها؟
الحقيقة ل، يوجد عدد قليل جدا من المخرجين الذين ا�ستطاعوا 

اإ�ستغالل المو�سيقى في اأفالمهم، مثل »محمد خان، �سادي عبدال�سالم، 
داوود عبد ال�سيد، خيري ب�سارة، كانوا ينظرون اإلى عن�سر المو�سيقى 

ب�سكل محترف، فكانوا ي�ستعينوا بموؤلفين مو�سيقيين ولي�س مجرد 
ملحنين .

- من وجهة نظرك من �لموؤلف �لمو�شيقي �لذي �أ�شاف لل�شينما 
�لم�شرية؟

يوجد محاولت لعدد من الموؤلفين المو�سيقيين مثل اإبراهيم حجاج، 
فوؤاد الظاهري، راجح داوود، قدموا مو�سيقي ت�سويرية ناجحة ب�سكل 

كبير.
-كيف يمكن لل�شينما تحقيق �لوعي �لمو�شيقي لدي �لمتفرج؟

ال�سينما عليها دور كبير في وعى الجمهور اأكثر من الحفالت المو�سيقية، 
حيث اأن الفيلم ي�ساهده ماليين الأ�سخا�س، بينما الحفل اأق�سي تقدير 

يمكن اأن يح�سرها الآف الأ�سخا�س.
-ما ر�أيك في طلب وزيرة �لثقافة �إينا�ض عبد�لد�يم من عائلة 

�شاوير�ض باأن يقام مهرجان مو�شيقي في �لجونة؟
الحقيقة يجب التوجه بال�سكر لإينا�س عبدالدايم وزيرة الثقافة لطلبها، 

واأعتقد اأن هذا الطلب جاء في موقعه، واأعلم جيدًا اأن عائلة �ساوير�س 
جاديين في اإقامة مهرجان مو�سيقي كبير م�سرف لم�سر .

- هل يوجد عنا�شر محددة تتمنى  تو�فرها في هذ� �لمهرجان؟
اأتمني اأن يكون به اأعمال م�سرية ذات قيمة، بجانب مو�سيقي عربية 

حقيقية ولي�س التجارية التي تقدم في الكثير من مهرجانات المو�سيقى 
العربية الموجودة في م�سر حاليًا.

لم تستطع السينما 
استغالل عنصر 

الموسيقى 
بشكل جيد.. 

وعائلة ساويرس 
جاديين في إقامة 

مهرجان موسيقي 

حوار: عالء عادل

تحت عنو�ن »�ل�شينما في حفل مو�شيقي« ي�شت�شيف مهرجان �لجونة 
�ل�شينمائي حفاًل مو�شيقياً �شمن م�شاعيه لالإحتفاء و�لإهتمام بكل 

جو�نب �ل�شينما، وذلك بالتعاون مع �ل�شفارة �لأمريكية في م�شر 
ويتم من خالله �لإحتفاء بالعمال �لمو�شيقية �لتي �شاحبت �أعمال 

�شينمائية هامة، فالحفل ينق�شم �إلى جزئين :مو�شيقى من هوليوود، 
وتحية لأعمال نينو روتا، ويقود �لحفل �لمو�شيقار �أحمد �ل�شعيدي، 

موؤ�ش�ض ورئي�ض �لجمعية �لفيلهارمونية �لم�شرية.

المايسترو أحمد الصعيدي: 
اوركسترا القاهرة السيمفوني يوسع من نشاطه 

بمشاركته في مهرجان الجونة السينمائي

٥
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محمد هشام عبيه

�ختيار مهرجان  �لأولى، عك�ض  �لدورة  منذ 
لالأفالم  خا�شة  م�شابقة  �إقامة  �لجونة 

�لمهرجان  �شناع  من  �هتماما  �لم�شتقلة، 
ربما  �لتي  �لأفالم  �لنوعية من  بهذه 

�لتي  كتلك  �إقبال  �أو  بجماهيرية  لتحظي 
�أنها  رغم  �لطويلة،  �لرو�ئية  �لأفالم  تنالها 

�ل�شنو�ت  في  لفتا  تطور�  �شهدت  �شناعة 
بدرجة  �أدو�تها  وقفزت  �لما�شية،  �لأخيرة 

تناف�ض  بع�شها  في  تكاد  حتى  مذهلة، 
�لأفالم  عليه  تنطوي  ما  و�إن�شانيا  در�ميا 

�إ�شافية  ميرة  مع  �لتقليدية،  �لرو�ئية 
�أن ما نر�ه هو »در�ما  في �لوثائقيات هي 

متخيلية. در�ما  ولي�شت  و�قعية«  
بعر�س  المهرجان  احتفى  الفائتة  الدورة  في 

المميزة،  الوثائقية  الأفالم  من  العديد 
للمخرج  والأبناء  الآباء  بينها عن  من 

لقائمة  و�سلت  والذي  ديركي  طالل  ال�سوري 
وفي  لحقا،  الق�سيرة  الأو�سكار  تر�سيحات 

بم�ساهدة  الحظ  حالفني  الثالثة،  الدورة 
فقط  لي�س  مده�سة،  وثائقية  اأفالم  اأربعة 

الذي  والدرامي  الإن�ساني  العمق  م�ستوى  في 
محتواها  جراأة  في  اأي�سا  واإنما  تحتويه، 

الفيلم  ولعل  المميز  الفنى  والم�ستوى 
 one child ال�سيني اأمة الطفل الواحد    

ب�سكل جلي. وا�سح ذلك  نموذج   nation

 one child nation اأمة الطفل الواحد    
اأكثر الأفالم رعبا على الإطالق.  واحد من 
الفيلم عن  لينطلق من حديث  هنا  الرعب 

واإنما عن  متوح�سة،  كائنات  اأو  عوالم خفية 
الجانب  لأول مرة- عن  ربما  يك�سف-  كونه 

التي  واحد«  »طفل  ل�سيا�سة  والمظلم  الخفي 
الثمانينيات  بدايات  في  ال�سين  انتهجتها 
للحد من  في محاولة  الما�سي،  القرن  من 

تقديرات  تحدثت  بعدما  ال�سكانية،  الزيادة 
النجابي( قد  ا�ستمرار )النفالت  اأن  عن 

مجاعة. حدوث  اإلى  قليلة  �سنوات  بعد  يف�سي 
تعر�سوا  ال�سينين  اأن  العالم  مايعرفه 

اقناعهم  اأجل  من  منظمة  مخ  غ�سيل  لعميلة 
تجاوبوا  واأنهم  اأف�سل«،  واحد  باأن »طفل 
اأجل )رفعة  به حكومتهم من  اأمرتهم  ما 

يك�سف  التي  المروعة  الحقيقة  لكن  الوطن(، 
�سرت  التي  �سنة  الثالثين  اأن  الفيلم  عنها 
عنها  تخلت  الواحد-  الطفل  �سيا�سة  فيها 

انطوت على مذبحة   -٢٠١4 في  كلية  ال�سين 
اأو  الن�ساء  يكن �سحاياه حتى  لم  مفزعة، 

»اٌلُر�سع«. واإنما  الأطفال، 
تفتي�س  فرق  انت�سرت  ال�سين،  بامتداد 

للحكومة،  تابعة  التعبير  �سح  اإن  واجتثاث 
ثانية-  الإنجاب  منعها من  اأي  لتعقيم-  اأول 

اأجل  اي امراأة ولدت لتوها، وثانيا من 
لنقله  وولد-  اإن حدث  الثاني-  الطفل  انتزاع 
اأجرتها  مذهلة  مقابلة  في  حكومي!  ملجاأ  اإلى 

مع  بالطبع-  �سينية  وهي  الفيلم-  مخرجة 
الن�ساء  ت�ساعد  اأن  بها  يفتر�س  كان  قابلة 

الرعب  �سنوات  بها في  فاإذ  الإنجاب،  على 
في  الحوامل  الن�ساء  باإجها�س  تقوم  هذه، 

مظلة  تحت  بالطبع  وذلك  الثاني  طفلها 
اقترب  تجاوزت  التي  القابلة  تقول  حكومية، 
في  ت�سببت  اأنها  حاليا  الت�سعين  من  عمرها 
مقتل ما بين ٥٠ األف اإلى ٦٠ ر�سيع!، الآن 

الإن�سانية  وظيفتها  في  تعمل  القابلة  تلك 
ر�سع  اأطفل  ب�سور  بيتها  وتزين  الطبيعية، 

تحاول  باأنها  تقول  اإنجابهم،  في  �ساركت 
الثمانينات  في  الرعب  عملها  عن  تكفر  اأن 

فعال؟ روحها  هداأت  هل  لكن  والت�سعينيات، 
واحدة من  ي�سعر عمدة  ل  لكن على عك�سها، 

�سمير  تاأنيب  باأي  البعيدة  ال�سينية  القرى 
ينفذ  اأنه كان  يقول  يداه،  اقترفته  على ما 

الرف�س. يملك  يكن  لم  الأوامر، 
تك�سف  وانج«،  »نانفو  ال�سينية  المخرجة 

اأي�سا.  الفيلم  في  عائلتها  عن  مظلما  جانبا 
اأدى  الواحد،  الطفل  �سيا�سة  تر�سخت  بعدما 

اأخرى وهي  اإلى ظهور ظاهرة مخيفة  ذلك 
اإذ بدا واأنها  »واأد البنات«، وبيع الأطفال. 
اإذا لم يكن هناك �سوى طفل واحد فقط 

كان  وهكذا  »ولد«،  ليكن  الأ�سرة ح�سنا  لكل 
بعد  ال�سارع  في  الفتيات  الر�سع  ترك  يتم 

اأو  ال�سالة،  الحيوانات  لتنه�سها  ولدتها 
�سما�سمرة  من  واحد  يجدها  الحظ،  لحالفها 

 ٢٠٠ مقابل  ملجاأ  اإلى  لبيعها  الأطفال،  بيع 
اأوروبية  دولة  اإلى  الملجاأ  يبيعها  دولر، لحقا 
 ١٥ يتراوح ما بين  اأمريكا في مقابل مبلغ  اأو 

اإلى ٢٥ األف دولر!
»التواأم« بمن  تتمثل في  الدراما كان  ذروة 

ي�ستعر�س  هكذا  الأ�سرة؟،  ت�سحي  اأن  يمكن 
في  الأولى  بقيت  �سيني،  تواأم  ق�سة  الفيلم 
في  اأ�سرة  اإلى  الثانية  بيعت  بينما  بالدها، 
�سحفي  ك�سف  بعدما  اأنه  المذهل  اأمريكا، 

اإلى  اأمريكي  �سحفي  تو�سل  الواقعة،  �سيني 
الفتاة  تتحدث  الأخرى في بالده،  الفتاة 

باأنها  قائلة  حزينة  بابت�سامة  ال�سينية 
واأنهما  الآخر،  ن�سفها  وجدت  اأنه  �سعيدة 

اأن  تجروؤ  لم  لكنه  في�سبوك،  عبر  يتوا�سالن 
تعي�س  اأمريكا  مدن  اأي  في  �سقيقتها  ت�ساأل 

الف�سولي  �سوؤالها  يت�سبب  اأن  من  خوفا  الآن 
الآمر  تفهم  تفقدها؟ يمكن  اأن  هذا في 

التي �سارت  الفتاة  اأ�سرة  باأن  نعرف  عندما 
الفيلم. في  الظهور  رف�ست  الآن  اأمريكية 

ال�سين عن  توقفت  �سنة،   3٠ نحو  بعد 
اإجها�س  تم  بعدما  هذه،  الق�سرية  �سيا�ستها 

338  مليون طفل محتمل-  اأو منع انجاب 
التي  الحيوات  وكل هذه  الرقم  تاأمل �سخامة 
اأجهزة  اأن تولد؟-، والآن تبنت كل  قتلت قبل 

اأن  مفاده  الدعائية خطابا  واأذرعها  الدولة 
طفل  من  لل�سين  بكثير  اأف�سل  اثنين  »طفلين 

واحد«!.
الواحد«، ذلك  »اأمة الطفل  اإذن  مذهل 

بتتابع هادئ ومتزن، ودون  اأنه يقول 
اآلف  تقوله  ان  اأ�سوات زاعقة، ما ف�سلت 

الأنظمة  جنون  �سد  ال�ساخبة  المظاهرات 
الإن�سانية  تقتل  اأنها  وكيف  الديكتاتورية 

وفعال. قول  الب�سرية  وتعذب 

أمة الطفل الواحد 
الرعب الذي لم يتحدث عنه أحد

المخرجة الصينية 
»نانفو وانج«، 

تكشف جانبا 
مظلما عن عائلتها 

في الفيلم أيضا. 
بعدما ترسخت 

سياسة الطفل 
الواحد
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فيلمان يعر�شهما مهرجان �لجونة، �أحدهما 
رو�ئي طويل و�لثاني وثائقي، يتناولن 

مو�شوع �لمهاجرين �إلى �أوروبا من ز�وية 
مختلفة. �لمهاجرون بعد �أن ي�شبحو� 

�أ�شحاب بيت. �لجيل �لثاني و�لثالث من 
�لمهاجرين، �لذين يحملون �لجن�شية 

�لأوروبية، ولكنهم لي�شو� �أوروبيين، وهم 
يحملون من �لجينات و�لطباع و�لعاد�ت 

�لإفريقية �أو �لأ�شيوية �أكثر مما يحملون 
من �ل�شلوكيات �لأوروبية، كما �أنهم، في كال 

�لفيلمين، لم يتكيفو� مع �لمجتمع �لأوروبي 
بعد، ولم يقبلهم �أهل �لبلد �لذي يحملون 

جن�شيته بعد، ومن ثم يدخلون في رب �شد 
هذ� �لمجتمع بطرق مختلفة: �لتقوقع 

�لعرقي و�لديني، �لخروج على �لقو�نين 
وممار�شة �لعنف �شد �لمجتمع، �إدمان 

�لمخدر�ت كنوع من �لهروب ومغالبة �ل�شعور 
بالغتر�ب و�لتهمي�ض. وفي كل �لحالت 

يتحولون �إلى قنبلة موقوتة تهدد بالنفجار 
و�لدمار.

الفيلم الأول هو »البوؤ�ساء« الفرن�سي، اخراج 
لدج لي، الذي ي�سور ال�سراع بين الدولة 

الفرن�سية، ممثلة في �سرطتها، و�سكان اأحد 
الأحياء الفقيرة التي ي�سكنها مهاجرون ينتمي 

اأغلبهم لجذور اإفريقية واإ�سالمية، ويمار�س 
الكثير منهم اأعمال غير م�سروعة، بينما يعي�س 

ال�سغار منهم حياة بائ�سة يملوؤها العنف 
وال�سعلكة.

يركز الفيلم على هوؤلء ال�سغار، الذين 
ي�سكنون مدر�سة تحمل ا�سم الأديب فيكتور 

هوجو، �ساحب رواية »البوؤ�ساء«، والذي ينتهي 
الفيلم بفقرة من روايته خال�ستها اأنه ل يوجد 
اأبناء اأو تالميذ فا�سدون، ولكن يوجد معلمون 

فا�سدون.
يتتبع الفيلم �سيارة ال�سرطة التي ت�سم ثالثة 

�سباط، اأحدهم عنيق ومتع�سب، والثاني من 
اأ�سل اإفريقي مثل معظم اأبناء الحي، والثالث 

ان�سم حديثا ل�سرطة الحي، ملتزم بالقانون 
ويرف�س العنف. وعندما يقوم واحد من �سبية 

الحي، معروف »ب�سقاوته« الدائمة، ب�سرقة 

�سبل اأ�سد �سغير من ال�سيرك الجوال، توؤدي 
محاولة العثور عليه اإلى مواجهة دامية تكاد 
تتحول اإلى ماأ�ساة...بل ينتهي الفيلم وبوادر 

هذه الماأ�ساة تخيم وتهدد وتو�سك على الندلع 
في اأي لحظة.

»البوؤ�ساء« يكاد يكون فيلما وثائقيا من قدر 
�سدقه، ونوعية الممثلين واأ�سلوب اأدائهم، 

خا�سة الأطفال واأهل الحي، وطريقة ال�سرد 
ال�سل�سة، الطبيعية، التي تحقق دراماها 

بطريقتها الخا�سة، بعيدا عن »كلي�سيهات« فن 
كتابة ال�سيناريوهات.

على العك�س ينتمي فيلم »واقع اآخر« لل�سينما 
الوثائقية، وبالتحديد نوعية منها تنتهج طرق 

�سرد »روائية«، تخلو من التعليق ال�سوتي، 
ي�سرح اأو يبرر، ومن اأي وجهة نظر مبا�سرة 

ل�سانع العمل، اأو اأي توجيه مبا�سر لل�سخ�سيات 
الم�سورة، مكتفية بكاميرا محايدة، مختبئة 

غالبا، ت�سور ال�سخ�سيات في حياتها اليومية، 
تاركة لها حرية الكالم والحركة، وتاركة 

للم�ساهد ا�ستخال�س الوقائع والمعنى والراأي 
الخا�س به.. يختار مخرجا الفيلم، ال�سوي�سري 

نويل درني�س، والألماني اأولي فالدهاور، 
خم�سة رجال �سباب، من اأبناء الجيل الثاني 

للمهاجرين لألمانيا، م�سلمين، متقاربين 
عرقيا، تجمعهم �سداقة مبنية على انتمائهم 

لعائالت خارجة على القانون، تم ت�سكينهم 
في مبنى واحد لي�سهل مراقبتهم وال�سيطرة 

عليهم، لديهم �سجل في تجارة المخدرات 
اأو ال�سطو، يجمعهم اأي�سا حبهم لل�سيارات 
الفاخرة، وممار�سة الريا�سة لبناء اأج�ساد 

ذكورية فارهة، وكلهم يحلمون بواقع اآخر، اأكثر 
ا�ستقامة، وبراءة. . مثل اأطفال الجيل الثاني 

والثالث في »البوؤ�ساء«، الذين يحملون الجن�سية 
الفرن�سية، ولكنهم اأبعد ما يكون عن اأن يكونوا 

فرن�سيين، يحمل رجال »واقع اآخر« الجن�سية 
الألمانية، بجانب مالمحهم ال�سرق اأو�سطية، 
واأ�سمائهم التركية والإيرانية والعربية. كلهم 

يحملون ما�سي عائالتهم المهاجرة على 
وجوههم، وكلهم ي�سعرون بالغتراب في البلد 

الذي ولدوا فيه، ويتملكهم �سعور بعدم النتماء، 
ي�ساعفه نظرات ال�ستعالء والعن�سرية التي 
تحا�سرهم، وال�سكوك والخوف الذي ينتاب 

المجتمع منهم، وو�سم معظم من ينتمي 
لعرقهم ودينهم بالرهابيين.

ير�سد »واقع اآخر« الحياة اليومية لهوؤلء 
ال�سباب وعائالتهم، ومن الوا�سح اأن �سانعا 

الفيلم قد بذل جهدا هائال لالقتراب من 
ال�سخ�سيات واكت�ساب ثقتهم وخلق األفة 

بينهم وبين الكاميرا، فال�سراحة والتلقائية 
التي يت�سرفون ويتكلمون بها من ال�سعب 

جدا تحقيقها في الأقالم الوثائقية، خا�سة 
حين ن�سع في العتبار ح�سا�سية حياتهم 

وخطورة الأعمال التي يقومون بها اأحيانا. وفي 
الإجمال يتركنا الفيلم، مثلما يفعل »البوؤ�ساء«، 

مرتبكين، حائرين اأمام ما يحدث، مرعبين 
من الم�ستقبل..في الحقيقة، واأثناء كتابة هذا 
المقال اطلعت على اآخر اأعداد مجلة »لوبوان« 

Le Point الفرن�سية، التي خ�س�ست غالفها 

وملفها الرئي�سي لالإجابة على �سوؤال: كيف 
يفكر م�سلمو فرن�سا؟ وتو�سلت اإلى اإجابات 

مخيفة توؤكد اأنهم يزدادون انعزال وتع�سبا 
وانقطاعا عن المجتمع الذي يعي�سون فيه.

الأمر نف�سه في األمانيا ومعظم اأوروبا، وهو 
ما ي�سير اإلى ف�سل الحكومات والموؤ�س�سات 

الجتماعية وال�سيا�سية المتعاقبة في تحقيق 
»الندماج« بين المهاجرين ومجتمعاتهم 

الجديدة، ولو اأ�سفنا للم�سهد الماليين الذين 
لجاأوا وهاجروا اإلى اأوروبا خالل ال�سنوات 

الما�سية، فاإن حجم الكابو�س يمكن اأن 
يت�ساعف!

من الواضح أن 
صانعا الفيلم 
قد بذال جهدا 

هائال لالقتراب 
من الشخصيات 

واكتساب ثقتهم 
وخلق ألفة بينهم

عصام زكريا

المهاجرون.. الشبح 
الذي يفزع أوروبا!

بؤساء يحلمون 
بواقع آخر:
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هاني رمزي: سعيد بتكريم 
محمد هنيدي

في »الجونة السينمائي«
كتب - عالء عادل

اأعرف الفنان هاني رمزي عن �سعادته 
بتكريم الفنان محمد هنيدي ومنحه جائزة 

الإنجاز الإبداعي �سمن فعاليات الدورة 
الثالثة من مهرجان الجونة ال�سينمائي.
وقال في ت�سريحات خا�سة باأن تكريم 

هنيدي هو تكريم لجيل كامل من الفنانين، 
فعندما قدموا فيلم »�سعيدي في الجامعة 
الأمريكية« كان ال�سهم الذي انطلق وراءه 

كل نجوم ال�ساحة الفنية، وقال : �سعرت 
ب�سعادة كبيرة عندما تردد اأنه �سوف يتم 

تقديم جزء ثاني  من الفيلم، ومت�سوق للعمل 
مع كل نجوم العمل.

خاص

وب�سوؤاله عن العمل الذي يتمني تقديم جزء 
ثاني منه قال : اأتمني تقديم جزء ثاني لعدد 
كثير من الأفالم التي قدمتها، ولكن الفيلم 

الذي �سعيت لتقديمه فعال هو »محامي 
خلع« فتحدثت مع الكاتب الكبير وحيد 
حامد وطلبت منه اأن نقدم جزء جديد، 

وقال لي وقتها باأنه �سوف يرى اإمكانية كتابة 
الجزء الثاني للعمل.

»بابيشا« في أوديماكس 
يعر�س فيلم »بابي�سا« للمخرج مونية مدور في الـ 3.٠٠ ع�سرًا 

في قاعة اأوديماك�س،  وتدور اأحداث الفيلم في ت�سعينيات 
الجزائر،حيث  تمتلك نجمة، البالغة من العمر ١8 عاًما، 
�سغًفا بت�سميم الأزياء والمو�سة، ول تدع نجمة الأحداث 

الماأ�ساوية للحرب الأهلية في بالدها توؤثر على اأن تعي�س حياة 
ال�سباب الطبيعية، فت�ستمتع بالخروج في الليالي مع �سديقتها 
و�سيلة.. وبينما يزداد المناخ الإجتماعي تحفًظا، تاأبى نجمة 

الإن�سياع لقائمة الممنوعات الجديدة.

»عائلة منتصف الليل« في سي سينما 1 
يعر�س فيلم »عائلة منت�سف الليل« في ٩.٠٠ م�ساءًا 

بقاعة عر�س �سي �سينما ٢،  تدور اأحداث العمل  في مدينة 
»مك�سيكو �سيتي «، توفر الحكومة 3٠ �سيارة اإ�سعاف ل�سكانها 
البالغ تعدادهم نحو ٩ ماليين ن�سمة. تدير عائلة اأو�سوا �سيارة 

اإ�سعاف خا�سة، وتتناف�س مع بقية ُمالك �سيارات الإ�سعاف، 
من اأجل اإنقاذ المر�سى الذين يحتاجون اإلى عناية �سريعة. 

فاز الفيلم بجوائز مهرجانات �سينمائية عالمية مثل: مهرجان 
�سندان�س الدولي، ومهرجان كوبنهاجن ال�سينمائي الدولي.

فعاليات

إعادة »حلم نورا« في الغردقة 
يعاد اليوم فيلم »حلم نورا« للمخرجة هند بوجمعة  في 4٥.٦ 

م�ساء ب�سينما جراند الغردقة،  تدور اأحداث العمل حول» 
نورا«، وهي اأم لثالثة اأطفال، تعمل في محل تنظيف مالب�س 

تدبر به معي�سة اأطفالها، ولكنها تقع في ق�سة حب مع الأ�سعد 
الذي يغير حياتها وبينما تنتظر الإنف�سال عن زوجها يطلق 

�سراحه من ال�سجن.

»الجونة« مملكة 
السينما..  ونحن رعاياها

جونة سكوب

حنان أبوالضياء

في عالم ال�سينما للمهرجانات توجهاتها ونظراتها 
و�سيا�ستها تجاه ما تقدمه من ال�سينما؛ وبع�سها اأثر ب�سكل وا�سح 

على �سناعة الفيلم على المدى البعيد من الزمن؛ واأدركنا هذه 
التاأثيرات في وقت لحق؛ والرائع اأن مهرجان الجونة ال�سينمائى 

منذ بدايته وهو يعلن انحيازه لل�سينما الداعمة لالإن�سانية بكل 
تفا�سيلها؛ وتوجهاتها دون ال�ستغراق فى تعاريفها الأيدلوجية؛ 

وهذا ما يجعل اأفالم المهرجان بمثابة التجربة الب�سرية 
والفكرية التي تحمل الم�ساهد على طرح العديد من الأ�سئلة 

المتعلقة بالجن�س الب�سري وبالحياة والبيئة وم�ستقبلنا. من هنا 
يجيء تحيزك لهذا المهرجان؛  الذي ا�ستطاع اأن يعمق بداخلنا 

�سعور اأننا اأنتقلنا الى مملكة ال�سينما بمجرد هبوطنا اأر�س 
الجونة؛ بل واأ�سبحنا رعاياها؛ وهو اأمر رائع، يمنحك قدرا من 

الحميمية مع المهرجان.. كواحدة من محبى ال�سينما �سعدت 
جدا بالبرنامج الخا�س فى المهرجان؛ الذى �سيعر�س هذا العام 

ويت�سمن اأفالًما مثل بئر الحرمان وقبالت م�سروقة وكاميرا 
اأفريقية، واأجده فر�سة  ليتعرف  ال�سباب على تلك الأعمال 

ال�سينمائية العظيمة، لأنه ل غنى عنها للتعمق في عالم ال�سينما.
فلقد تطورت �سناعة ال�سينما بف�سل هوؤلء المبدعين؛  الذين 

يمكن اعتبارهم »�سناع مهرة؛ يجيدون مهنتهم، ويتبعون عند 
ممار�ستها اأف�سل الأ�ساليب ؛وهو ما جعل ال�سينما لديهم فًنا 

جيد ال�سنع اإلى جوار كونها و�سيلة ترفية«.. لأن ال�سينما لي�ست 
فًنا م�ستقاًل بذاته؛ لذلك كان رائعا تقديم »ال�سينما فى حفل 
مو�سيقى«  والجميل هذا العام اأنه بمثابة تحية الى مو�سيقى 

ال�سينما الخالدة؛  واأعتقد اأنها �ستكون تجربة فنية هائلة، مفرطة 
الثراء..  ومن خالل الدورتين ال�سابقتين بالمهرجان اأجد اأن 

القائمين على اإختيار الأفالم الم�ساركة لديهم ح�س فنى مميز؛ 
جعلهم ليخ�سون فى عملية الإختيار اإلى يكون الفيلم الروائي 

الطويل هو الم�سيطر على اأفالم المهرجان؛ وبالتالى اأعطوا 
الفر�سة لوجود �سل�سة من الأفالم الوثائقية ؛بل وهناك اختيارات 

موفقة للوثائقيات المعتمدة على خط روائي ما. 
والرائع اأن مهرجان الجونة ي�ستفيد من الأطروحات الهامة 

بالمهرجانات الدولية؛  لذلك يمنح جائزة الجمهور �سمن جوائزه 
وهى جائزة يتميز بها مهرجان تورونتو الكندي؛  باإعتماده الكبير 
على تقييم المتفرجين في منح جوائزه، لذلك فاأهم جوائزه هي 
جائزة اإختيار الجمهور.. ولأن مهرجان الجونة يجئ بعد اأ�سدال 

ال�ستارعلى معظم الدورات للمهرجانات الكبرى لهذا العام، وقام 
بالإتفاق على عر�س اأفالم الجوائز فيها �سمن فاعلياته؛  مما 

يجعل الناقد ي�ستطيع ب�سهولة  ا�ستح�سار خريطة اأفالم هذا 
المو�سم؛  وحتى تر�سيحات الأو�سكار، ويعي�س من خالل يوميات 
مهرجان الجونة ال�سينمائى كبرى التظاهرات ال�سينمائية؛ التي 

تعد بالكثير من التجارب المبهرة في الخلق والإبداع.

ناقدة سينمائية 1٢


