
المنصة تختتم فعالياتها بحضور صناع األفالم
�شهد اليوم الثامن من فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة 

ال�شينمائي عر�ض مجموعة من اأهم الأفالم مثل »بابي�شا« للمخرجة 
الجزائرية مونية مدور وفيلم »بيرانا« للمخرج الإيطالي كالوديو 

جيوفانيزي والحائز على دب برلين الف�شي )جائزة اأف�شل �شيناريو( 
في الدورة الأحدث لمهرجان برلين ال�شينمائي،  وت�شمن برنامج من�شه 
الجونة ال�شينمائي حواًرا مع المخرجة الفل�شطينية المميزة مي م�شري 

بعنوان »رحلة الوثائقي« اأدارت المحا�شرة المبرمجة ال�شهيرة تيريزا 
كافينا وتحدثت م�شري فيها عن اأ�شلوبها الوثائقي المميز وكيف تتعامل 

مع كل ق�شة ب�شكل مختلف، اإ�شافة اإلى تاأثيرات حياتها الخا�شة على 
اأفالمها وكيف توؤمن بقوة الأفالم الوثائقية في ت�شليط ال�شوء على 

الق�ش�ض الإن�شانية.
كما انتهت فعاليات من�شة الجونة، بداأ الحفل بكلمة لـ»انت�شال التميمي« 
مدير المهرجان، الذي اأثنى على كل الأفالم الم�شاركة، كما �شكر فريق 

عمل من�شة الجونة ال�شينمائية على مجهوداتهم طوال اأيام المن�شة.

محمد كريم: أستعد لفيلم عالمي  
اأكد الفنان محمد كريم في ت�شريح خا�ض لنجمة 

الجونة باأنه ي�شتعد للم�شاركة في فيلم �شينمائي عالمي 
جديد بعد تجربته الأخيرة اأمام نيكول�ض كيدج، 

و اأ�شاف باأنه حري�ض على التركيز في عمله فقط 
والو�شول اإلى ما يريد ول يركز مع القيل والقال.

دينا الشربيني من  »سال« إلى الجونة 
و�شلت الفنانة دينا ال�شربيني اإلى الجونة بعد اأن انهت 

مهامها كع�شو لجنة تحكيم في مهرجان �شال المغربي، 
حيث تح�شر ال�شربيني حفل ختام الجونة والذي 

اعتادت ح�شوره في الدورتين ال�شابقتين.

يسرا اللوزي: ألعب شخصية مختلفة 
في »العنكبوت« 

ك�شفت الفنانة ي�شرا اللوزي باأنها تلعب �شخ�شية 
جديدة ومختلفة من خالل فيلم »العنكبوت« والذي 

تلعب بطولته اأمام اأحمد ال�شقا، وقالت في ت�شريحات 
خا�شة باأنها �شعيدة بالعمل مع ال�شقا فهو نجم كبير.

مروان حامد: أستعد لفيلم يجمعني 
بوالدي 

اأكد المخرج مروان حامد في ت�شريح خا�ض لنجمة 
الجونة باأنه يح�شر لفيلم جديد يجمعه مع والده الكاتب 

الكبير وحيد حامد، وقال باأنه ل يمكن الإف�شاح عنه 
حيث اأن اأعماله مع والده ل يمكنه الحديث عنها.

العدد التا�شع - الجمعة ٢٧ �شبتمبر )اأيلول( ٢٠١٩

صفحة ٢

صفحة ٥

صفحة ٨

صفحة ١٢

أميرة دياب: 
الشرطة 

اإلسرائيلية طردتنا 
من المسجد 

األقصى

وسيم جعجع مخرج 
فيلم »أمى«: 

يعكس تجربتي 
الشخصية

رامي متولي 
يكتب: جلد أمريكي 

إدانة للعنف 
والعنصرية

محمد فهمي 
يكتب: 3 سنين 

جونة

ال يفوتك

»منصة الجونة« تمنح أكثر من ٢٥٠ ألف دوالر



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

٢٢

مخرجة فيلم »سيلفي زين« أميرة دياب: 
الشرطة اإلسرائيلية طردتنا من المسجد األقصى

كتبت: رانيا يوسف

قالت المخرجة الفل�شطينية اأميرة دياب اإن 
الت�شوير في مدينة القد�ض القديمة كان يمثل 
لها تحديا كبيرا، حيث ي�شعب الح�شول على 

ت�شريح بالت�شوير في الأماكن المقد�شة. 
وتو�شح دياب: »ح�شلنا على اأذونات مكتوبة 
للت�شوير في كني�شة القيامة وحائط المبكى 

والم�شجد الأق�شى، اإل اأننا واجهنا العديد 
من التحديات، فى حائط المبكى، كان الإذن 

الذى ح�شلنا عليه محدود حيث لم ي�شمح 
للم�شور بالدخول اإلى ق�شم الن�شاء لذلك 

اأخذت مع الممثلة ماريا زريق زمام المبادرة 
وتمكّنا من ت�شوير جميع اللقطات هناك 

بمفردنا، وفي الكني�شة لم ي�شمحوا لنا بت�شوير 
كثر  فيلم روائي اأخذنا فقط  لقطات، لكن الأ

تحديا بالن�شبة لنا كان الت�شوير فى الم�شجد 
الق�شى، حيث طردتنا ال�شرطة الإ�شرائيلية 

وا�شطررنا اإلى تهريب الممثلة  والم�شور 
وكاميرا �شوني �شغيرة فى الحرم ال�شريف 
للح�شول على الم�شهد الأخير من الفيلم.

وعن م�شاركة اإثنان المخرج هاني اأبو ا�شعد 
والمخرج موؤيد عليان فى اإنتاج الفيلم اأو�شحت 

المخرجة اأميرة دياب اأن المخرج هاني اأبو 
اأ�شعد يوؤمن اأن الطريقة الأمثل لمكافحة الظلم 

هي �شرد الق�ش�ض ون�شرها في جميع اأنحاء 
العالم عن طريق ال�شينما لذلك فهو دائمًا 
يبحث عن المواهب الجديدة، اأما المخرج 
موؤيد عليان �شاهم في ت�شهيل تطبيق فكرة 

ن مدينة القد�ض  الفيلم على اأر�ض الواقع، لأ
ماكن �شعوبة  القديمة هي واحدة من اأكثر الأ

في الت�شوير.
 وت�شير دياب: »زين لي�شت �شخ�شية حقيقية، 
لكن رحلتها هي كذلك، طريقة ت�شوير الفيلم 

هي اإنعكا�ض للغة ال�شورة الحقيقية المعا�شرة، 
حياتنا كفل�شطينيين هي مزيج من الوثائقي 

والخيال، عندما تكون م�شطهدا يكون خيالك 
مل الوحيد لك، كي نهرب من  واأحالمك الأ
واقعنا القبيح وغير العادل من خالل اإقناع 
اأنف�شنا اأننا في يوم من الأيام �شوف نحرر 

فل�شطين ونحرر اأنف�شنا كذلك، قمت بت�شوير 
بع�ض الم�شاهد باإ�شتخدام جهاز الموبايل 

وكاأن زين ترغب فى توثيق رحلتها اإلى الأماكن 
المقد�شة التى تعبر عن الأديان ال�شماوية 

الثالثة.

دليل الشاشة

عيد ميالد سعيد

�شي �شينما ٢
١١:00 �شباحًا

صانعة الملك

�شي �شينما ٢
2:١5 م�شاًءً

يقولون ال شيء يبقى على حاله

�شينما جراند الغردقة
9:٣0 م�شاًءً

أرواح صغيرة

�شي �شينما 3
١١:٣0 �شباحًا

 الشيخ األبيض

�شي �شينما 3
٢:45 م�شاًءً

جنازة رسمية
�شي �شينما ١

١٢:٣0 م�شاًء

عفًوا، لم َنجدكم

�شينما جراند الغردقة
4:١5 م�شاًءً

شاب وجميل

�شينما جراند الغردقة
١:٣0 م�شاًء

الحقيقة

�شينما جراند الغردقة
٧:٠٠ م�شاًءً

حوار
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كتب طاهر رشدي وياسمين حمزة

بداأ حفل توزيع جوائز من�شة الجونة بكلمة 
انت�شال التميمي مدير مهرجان الجونة 

ال�شينمائي والذي اأثنى على كل الأفالم 
الم�شاركة، ووجه ال�شكر اأي�شا لفريق عمل 

من�شة الجونة ال�شينمائية على المجهود الذي 
بذلوه طوال اأيام المن�شة، و�شكر الرعاة على 

دعمهم الكامل للفن الحقيقي.
وبعدها وجهت الأ�شتاذة �شيزا زايد مديرة 

من�شة الجونة ال�شكر للح�شور وفريق العمل، 
ووجهت اأي�شا ال�شكر للفنانة ب�شرى رزة 

والأ�شتاذ عمرو من�شي وانت�شال التميمي واأمير 
رم�شي�ض على دعمهم الدائم.

وتمنح الجوائز بعد تقييم الأعمال من قبل 
لجنة من الخبراء في ال�شينما، ليتم اختيار 

م�شروع في مرحلة التطوير، وفيلم في مرحلة 
ما بعد الإنتاج، على اأن يح�شل كل منهما على 

�شهادة من�شة الجونة ال�شينمائية، وجائزة 
مالية قدرها ١5 األف دولر، وح�شل على هذه 

الجائزة من الم�شاريع في مرحلة التطوير فيلم 
"جني" للمخرج اإيلي داغر من لبنان، وح�شل 

فيلم "نف�ض" للمخرج ريمي عيتاني على نف�ض 
الجائزة لالأفالم في مرحلة ما بعد الإنتاج.

وبعدها بداأ توزيع جوائز الرعاة فح�شل فيلم 
»جني« على جائزة قدرها ١5،٠٠٠ دولر من 

موؤ�ش�شة درو�شو�ض، حيث �شلم الجائزة ال�شيد 
عمر �شامح من الموؤ�ش�شة، للمخرج اإيلي داغر .

وفاز فيلم "في الجون" للمخرج تامر ع�شري 
بجائزة �شكرة "اآي برودك�شن" بقيمة ١٠،٠٠٠ 

دولر، و�شلم الجائزة الأ�شتاذ اأحمد فهمي، كما 
ح�شل على جائزة اأخرى بقيمة ١٠،٠٠٠ دولر 

من �شركة "ايرجو ميديا فنت�شرز".
بينما ح�شل فيلم "يالال بابا" للمخرجة اإنجي 

عبيد على جائزة وقدرها ١5،٠٠٠ دولر من 
الطاهر ميديا برودك�شن،  و�شلم الأ�شتاذ 

"محمود البط" جائزة �شبكة راديو وتلفزيون 

العرب ART و قيمتها ١٠،٠٠٠ دولر لفيلم 
"بنات عبدالرحمن" وت�شلم الجائزة مخرج 

الفيلم الأردني "زيد اأبو حمدان". وح�شل 
فيلم "نافورة الباخ�شي �شراي" للمخرج محمد 
طاهر على جائزة �شركة �شينرجي فيلم بثيمة 

١٠،٠٠٠ دولر.
وح�شل فيلم "كابتن الزعتري" للمخرج علي 
العربي على جائزة نيو �شين�شري برودك�شنز 

بقيمة ١٠،٠٠٠ دولر. وفاز فيلم "راأ�ض 
مقطوعة" للمخرج التون�شي لطفي عا�شور 

بجائزة قدرها ١٠،٠٠٠ دولر والمقدمة من 
�شركة "لجوني فيلم برودك�شنز". 

وفاز فيلم "بنات عبدالرحمن" بجائزة مقدمة 
من روتانا بقيمة ١٠،٠٠٠ دولر،  وفاز فيلم 

"في الجون" بجائزة اأخرى بقيمة 5،٠٠٠ دولر 

مقدمة من "ورق بدعم من �شركة ماجيك بينز. 
كما فاز فيلم"ميكا" للمخرج المغربي اإ�شماعيل 

فرخوني بجائزة من �شبكة قنوات OSN بقيمة 
5٠،٠٠٠ دولر. 

وفاز فيلم "نافورة الباخ�شي �شراي" بجائزة 
قدرها ١5،٠٠٠ دولر مقدمة من منتدى "فيلم 

اندبندنت". وفاز فيلم "في الجون" للمخرج 
تامر ع�شري بالجائزة المقدمة من فيلم 

اندبندنت وال�شفارة الأمريكية، بثيمة ٠٠٠،١5 
دولر لم�شاركة كاتب �شيناريو في اإقامة فنية 

)٧ اأيام في لو�ض انجلو�ض(.
وفاز فيلم "ال�شبعينيات المظلمة" للمخرج 

المغربي علي ال�شافي، بجائزة مقدمة 
من "ذا �شيل بو�شت برودك�شنز" لخدمات 

المونتاج وقيمتها ١٠،٠٠٠ دولر. وح�شل فيلم 
"كابتن الزعتري" على جائزة بقيمة ١٠،٠٠٠ 

دولر مقدمة من "ذا �شيل كرييتيف ميديا 
�شولو�شننز". وح�شل فيلم "في الجون على دعم 
عيني غير محدود لخدمات مواقع الت�شوير من 
"داخلي و�شط البلد". وح�شل فيلم "البحث عن 

�شعدة" للمخرج الفل�شطيني "عرين عمري" على 
جائزة قدرها 5،٠٠٠ دولر مقدمة من اآرت 

�شيتي فور �شينما اأند تي في برودك�شن.
واخيرا، اأعلنت مبادرة التعبير ال�شينمائي 
العالمي "اإيفتا" عن م�شاركة كال من فيلم 

"مو�شم" وفيلم "كابتن الزعتري" لح�شور ور�شة 

عمل اأو مختبر اإبداعي في مهرجان �شريك 
للمبادرة.

وكان من اأبرز الح�شور في حفل توزيع الجوائز 
كل من الفنانة ب�شرى رزة مدير عمليات 

المهرجان، والمخرج اأمير رم�شي�ض المدير 
الفني للمهرجان، والفنانة �شبا مبارك، 

والمخرج خيري ب�شارة، والمنتجة دينا امام، 
والمخرج ال�شوري طالل ديركي وميرفت اأبو 

عوف و محمد محمود عبد العزيز، و�شارة عبد 
الحميد.

وتعد م�شابقة "�شبرينج بورد" وهي الجانب 
الإحترافي لمن�شة الجونة ال�شينمائية  حيث 

تتيح للمخرجين والمنتجين العرب فر�شة 
للح�شول على الدعم الفني اأو المالي 

لم�شاريعهم ال�شينمائية �شواء كانت في "مرحلة 
التطوير" اأو "مراحل ما بعد الإنتاج".

انتشال التميمي: 
أثنى على كل 

األفالم المشاركة 
ووجه الشكر أيضا 

لفريق عمل منصة 

فاز فيلم »في 
الجون« للمخرج 

تامر عشري 
بجائزة شكرة »آي 
برودكشن« بقيمة 

١٠،٠٠٠ دوالر

فوز فيلمي »جني« و»نفس«  
بشهادة المنصة وجوائز مالية

حفل ختام رائع
وتوزيع جوائز منصة الجونة
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حوار: رانيا يوسف

تك�شف �لمخرجة  لينا �لعبد في فيلمها »�إبر�هيم �إلى �أجل غير 
م�شمى« �لذي ي�شارك في م�شابقة �لفيلم �لت�شجيلي في �لدورة 

�لثالثة لمهرجان �لجونة عن ق�شة �ختفاء و�لدها،وت�شتعر�ض �لكثير 
من �لخيار�ت �لتي �إتخذها و�أثرت على م�شار حياتها هى و�إخوتها 

حتى �ليوم، وتتحدث عن تجربة فيلمها في �لحو�ر �لتالي مع نجمة 
�لجونة:

 لماذ� تاأخرتي في �إنتاج �لفيلم، وكم عام ��شتغرق ليرى �لنور؟
المو�شوع لم يكن �شهاًل، فالبداية من اأواخر ٢٠١٢ مع المنتج رامي 
النيهاوي، ولكن التح�شيرات اأخذت �شبع �شنوات اأبحث خاللها عن 

تمويل، ولكني بداأت الت�شوير في منت�شف ٢٠١6 وكنت اأعلم اأن المو�شوع 
�شعب لأنني كنت اأجمع كل المعلومات عن والدي وم�شار رحلته والتاأخير 

كان لأ�شباب اإنتاجية ونف�شية اأي�شا حيث كنت 
اتمهل كى ل يطغى تاأثري ال�شخ�شي للق�شة على 

جودة الفيلم واأن اأكون ب�شحة نف�شية جيدة.  
في بد�ية �لعمل �أ�شرتي �إلى ن�شر خبر وفاته 

باأحد �لكتب، كيف كان تاأثيره عليك وهل غير 
من م�شار �لفيلم؟

قراأت هذا الكتاب واأنا عمري ١8 عامًا وكان 
اأحد الم�شادر، وكنت اأريد اأن اأعرف ماذا حدث 

لوالدي هل قتل واأين دفن، بطبيعة الحال اأبي 
كان ينتمي لتنظيم قوي، لذلك كان من ال�شعب 

اقناع ا�شدقاءه كى يتحدثون عنه، وعلى الم�شتوى 
ال�شخ�شي اأن اأتحدث في الأمر مع والدتي 

واأخوتي.
كنتي طو�ل رحلة بحثك تبحثين عن �لروح 

و�شط �لذكريات و�لأهل و�لأ�شدقاء و�لأماكن فلم 
تكن رحلة بحث عن �لج�شد، هل كنتي تتعمدين ذلك؟

لأنني كنت حري�شة على اأن اأك�شر حالة ال�شمت بدون اأن اأ�شبب األم 
لأى �شخ�ض، بنف�شف الرحلة �شعرت كم هو �شعب اأو �شبه م�شتحيل 

اأن اأم�شك كل الحقيقة بيدي اأو اأن اأتاأكد ماذا حدث لأبي بالفعل، فكان 
هناك ق�ش�ض مختلفة ومتقاربة اأحيانا، ق�ش�ض اأ�شطورية وخيالية 

حوله، فتحولت الرحلة لت�شبح ذاتية بالن�شبة لي كى اأفهم تاأثير غيابه 
على وعلى عائلتي.

الفيلم جعلني اأتقبل تاريخي ال�شخ�شي وتاريخي العام كفل�شطينية �شورية 
من هذه المنطقة،  وبعد الفيلم اأعي�ض مع الق�شة ب�شالم داخلي اأكثر.

رحلة و�لدك تعك�ض رحلة �شعب كامل وكاأنها خرجت من �لخا�ض �لي 
�لعام؟

لأنه من ال�شعب اأن يحكي الإن�شان عن فل�شطين بطريقة نقدية، 
فالمو�شوع الذي كان �شعب ولم اأ�شنع الفيلم لأعرف اإن كان اأبي بطل، 

ولكني فقط حاولت اأن اأفهم خياراته وكيف و�شل لهذه النهاية، والظروف 
التي احاطته والتي خرجت بالق�شة ال�شخ�شية للق�شية الأكبر وهى 

فل�شطين، فالجميع كان يرغب في اأن يرى كيف يمكننا مجابهة الإحتالل 
وتحرير فل�شطين على م�شتوى القيادات وعلى م�شتوى ال�شعوب، ق�شة 

»اإبراهيم« مثل كثير من الق�ش�ض التي لزالت 
تحدث حتى الآن في كثير من البالد العربية.
�لفيلم به محاكاة لتاريخ �لحركة �ل�شيا�شية 
عبر ما تعر�ض له و�لدك، فهل تلقيت ردود 

�أفعال غير متوقعة �ثناء طرحك لفكرة 
�لفيلم، �أو �أثناء �لت�شوير؟

كنت اأ�شعى من خالل العمل الت�شالح مع 
تاريخي ال�شخ�شي وال�شيا�شي وبطريقة نقدية 

لي�ض بطريقة الهروب من مواجهة الحقائق، 
وهذا ال�شئ بطبيعة الحال لم يعجب البع�ض، 

لكن هناك اأي�شا ردود فعل اإيجابية، ففي 
النهاية كنت �شخ�ض محظوظ لأجد فريق عمل 
هذا الفيلم والذين تحم�شوا للفكرة و�شاندوني 

وعملوا معي، واأي�شا كان هناك دعم من عائلتي 
الذين ورطتهم معي في هذه الرحلة، فكنت 

اأريد اأن اأتحدث عن ق�شتي بنف�شي وهذا اأمر 
مريح و�شحي، وكاأنها معالجة ذاتية اأو تطهير 

نف�شي.

كنت حريصة على أن أكسر حالة الصمت 
بدون أن أسبب ألم ألى شخص

قرأت هذا الكتاب 
وأنا عمري ١8 عامًا 

وكان أحد المصادر

الفيلم جعلني أتقبل تاريخي 
كفلسطينية 

مخرجة  فيلم »إبراهيم إلى 
أجل غير مسمى« لينا العبد: 

هل �شيعر�ض �لفيلم في لبنان �أو فل�شطين 
قريباً؟

الفيلم �شيعر�ض في فل�شطين �شمن عرو�ض 
»�شن بيرد اأورد« اأول اكتوبر،  و�شيعر�ض في 

لبنان اآخر نوفمبر اأي�شًا �شمن مهرجان مينا 
الذي تقدمه »اإتجاهات« وهي موؤ�ش�شة �شورية 

ثقافية.
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حوار: رانيا يوسف

ي�شارك في م�شابقة �لأفالم �لرو�ئية 
�لق�شيرة �لمخرج �للبناني �ل�شاب و�شيم 

جعجع بفيلمه �لثاني »�أمى« و�لذي يقدم 
من خالله تجربة معاناة �لفقد �لتي عا�شها 

في �لطفولة كما يطرح من خالله �لعديد 
من �لإ�شئلة �ل�شائكة وهو ما يك�شف عنه في 

�لحو�ر �لتالي لن�شرة �لجونة:
في �لبد�ية حدثنا عن ظروف �إنتاج فيلم 

»�أمى« وهو ثاني تجاربك في �لرو�ئي �لق�شير 
بعد »�شورة جدي«؟

 منذ اأن اإنتهينا من كتابة الفيلم اأر�شلت 
ال�شيناريو اإلى عدة موؤ�ش�شات تقدم الم�شاعدات 

المالية لالأفالم قيد الإنجاز، وح�شلنا 
بالفعل على دعم عدة جهات،  بالإ�شافة اإلى 
بع�ض الممولين الفرديين الذين قاموا بدعم 

الفيلم،لكن الأهم من كل ذلك هو فريق العمل 
الكبير الذى �شاهم فى اإنجازه من قلوبهم 

واآمنوا به فالجميع عمل بدون اأى مقابل مادي 
لفترة طويلة،  وعلى الرغم من وجود �شعوبات 

كبيرة في الإنتاج لكن نجد دائما ا�شخا�ض 
�شغوفين بال�شينما لنعمل معا لتقديم اأعمال 

تلبي طموحاتنا وتعك�ض روؤيتنا للحياة.
لماذ� �خترت طفاًل ليكون �لبطل �لذى يجابه 

�لرموز بعفوية �لطفولة؟  
الفيلم يحاكي تجربه �شخ�شية عاي�شتها 

في طفولتي، فقد خ�شرت والدتي واأنا في 
الرابعة من عمرى، فكبرت مع فكرة الفقدان 
والحرمان فى قرية موؤمنة، كنت اأطرح نف�ض 

الأ�شئلة التي طرحها »اإليا�ض«،  بعد الإنتهاء 
من �شياغة ال�شيناريو بحثت طوياًل عن ذلك 

الولد الذي يعك�ض م�شاعر الألم والمعاناة التي 
عاي�شتها خالل طفولتي، بحثنا فى كثير من 

الماآتم والأديار حتى وجدنا »جاك« الذى ج�شد 

دور »اإليا�ض«، والذى يعي�ض فى اأحد الأديرة 
البعيدة مع والدته وبع�ض الراهبات، حيث 
يحمل »اإليا�ض« بدوره ق�شة فردية ومعاناة 

�شخ�شية ل يمكننى �شردها، في اللحظة الأولى 
التي تقابلنا فيها داخل اأروقة الديرعرفت من 
لمعة الحزن الموجودة فى عينيه اأنني وجدت 

»اإليا�ض« المكتوب على الورق.
»�إليا�ض« ظهر وكاأنه يحمل م�شاعر مت�شاربة، 

فاأحياناً كان يتحدث �لى �لتمثال بحب 
و�أحياناً �أخرى بغ�شب،  فما �لذي �أردت 

�إي�شاله للجمهور من خالل �ل�شخ�شية ؟   
حال »اإليا�ض« فى الفيلم يعبر عنا جميعًا، 

ال�شخ�شية الإن�شانية هى �شخ�شية معقدة جدًا 
خا�شًة عندما تعي�ض األم الفقدان، نحن نحب 

ونكره فى الوقت نف�شه، نريد الرحيل وفى 
الوقت ذاته نبحث عن �شبب �شغير كى نبقى، 

الإن�شان حتى اليوم لم يفهم بعد فكرة الموت،  
لماذا نموت واإلى اأين نذهب بعد الموت؟، 

لذا حاول اإيجاد كثير من الإجابات من خالل 
الدين  لأنه يرف�ض فى اأعماقه اأنه فاِن، ومن 

هنا ولدت �شخ�شية »اإليا�ض« الغا�شبة الثائرة 
الراف�شة.

 فهو يحب كل تلك الرموز الدينية التي تحيطه، 
ولكن لم يتقبل اأن يكون ال�شخ�ض الذي يحبه 

هو من يجرحه وي�شرق منه والدته، عندما 
اأخبره والده اأن اأمه »راحت عال�شما لعند 

ي�شوع«، هذه الجملة كانت كافية لتهدم فقاعة 
الأمان التى كان يعي�ض فيها البطل،  فيذهب 

نحو الم�شتحيل لإ�شترجاع والدته ليعبر بذلك 
نحو عالم اآخر �شيطبع كل حياته الم�شتقبلية.

ما هى �لمعوقات �لتي تو�جه �لمخرجين 
�ل�شباب في لبنان وكيف تتغلبون على م�شاكل 

�لتمويل؟  

هى نف�شها التي تواجه ال�شباب العربى 
والمخرجين الم�شتقلين، خا�شة المخرجين 

الذين يودون تقديم �شينما تطرح الكثير 
من الأ�شئلة الوجدانية وتك�شر العديد من 

الم�شلمات،  ذلك تحّد بالن�شبة لنا اأن نحافظ 
على هذا النوع من ال�شينما التي ن�شعها �شمن 

قالب جماهيري لت�شل اإلى �شريحة اأكبر من 
الجمهور.

اأنني اأعي�ض فى بلد ل تعتبر فيه ال�شينما 
�شناعة، لكن علينا الإعتراف اأنه فى الآونة 

الأخيرة اإنت�شرت العديد من جهات الدعم، اإلى 
جانب المهرجانات ال�شينمائية التي تحفزنا 

على الإ�شتمرار في �شناعة ال�شينما، ومنها 
ما يقدمه مهرجان الجونة من خالل من�شة 
الجونة، حتى اأنى بداأت كتابة فيلمي الروائى 

الطويل الأول معتمدًا على تمويل تلك الجهات 
فى الم�شتقبل.

هل �شيعر�ض �لفيلم قريباً فى لبنان؟  
اأتمنى طبعًا اأن يعر�ض الفيلم فى لبنان، اأنا 

متحم�ض جدًا لعر�شه اأمام عائلتى واأهل قريتى 
بالدرجة الأولى.

كيف تقيم م�شاركتك في مهرجان �لجونة 
�ل�شينمائي؟ 

 بعد الإنتهاء من اإنجاز الفيلم لم اأتوقع اأن يكون 
مدرجًا فى برمجة اأى مهرجان عربي ب�شبب 

مو�شوعه الح�شا�ض، لذلك تحم�شت كثيرًا 
عندما تم قبوله في مهرجان مهم و�شخم 
كمهرجان الجونة و�شمن م�شابقة الأفالم 

الق�شيرة التي تقدم اأبرز الجوائز في العالم 
العربي.

الفيلم يحاكي 
تجربه شخصية 
عايشتها في 

طفولتي، فقد 
خسرت والدتي وأنا 

في الرابعة من 
عمرى

أعيش فى بلد ال 
تعتبر فيه السينما 
صناعة، لكن علينا 
االعتراف أنه فى 

اآلونة األخيرة 
انتشرت العديد من 

جهات الدعم

الفيلم يعكس تجربتي الشخصية بعد 
فقدان والدتي

وسيم جعجع مخرج الفيلم 
القصير »أمى« 
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منذ �ن �أنجز عتيق رحيمي فيلمه حجر 
�ل�شبر عام 2012 يبدو �أنه قد �أتخذ موقفا 
لقر�ءة �لعالم من حوله عبر �شياقات و�شع 
�لمر�أة في �لبالد و�لمجتمعات �لتي ي�شبح 
جزء كبير من �لنتائج �لدموية لل�شر�عات 

�لمختلفة من�شبا فوق ر�أ�شها �لجميل، حتى 
ولو لم يكن لها ذنب مبا�شر في كل ما تعانيه 

لمجرد �أنها ولدت في هذ� �لمجتمع �أو ذ�ك.
في اأحد م�شاهد فيلمه الجديد �شيدة النيل 

تقول واحدة من الفتيات لزميلتها في المدر�شة 
الكاثوليكية الداخلية اأنه ل يمكن لك اأن تقولي 
ان كتفيك خاليتين من الم�شاكل طالما ولدت 

اأمراة!
في هذه الجملة التي كتبها رحيمي �شمن 

�شيناريو الفيلم الذي اأعده عن رواية بنف�ض 
الإ�شم يتلخ�ض موقفه الأ�شا�شي في التعامل مع 

التيمات التي تتحقق دراميا عبر تتبع او�شاع 
الن�شاء في اأكثر من مو�شع تاريخيا وجغرافيا.

في �شيدة النيل يذهب اإلى الجنوب حيث رواندا 
ما بعد الإ�شتقالل وقبل اأيام من الإنقالب 

الع�شكري الذي كان واحدا من اأ�شباب الحرب 
الأهلية ال�شهيرة التي �شوف تنتج مذابح 

التطهير العرقي بين قبائل الهوتو والتوت�شي في 
بداية الت�شعينيات. 

نحن في عام ١٩٧5 اأي ما يقرب من الع�شرين 
عاما على المذابح، لكن كل ال�شياقات 

المجتمعية والإن�شانية توؤكد وتره�ض على اأن 
المذابح قادمة لمحالة، يفتتح الفيلم بامراأة 

ت�شبح في النيل، وب�شوت ما ي�شبه �شوت 
�شاحرات الغابات القديمة وهي تحكي عنها، 

تبدو ال�شيدة العارية في بداية الفيلم اقرب 
لالأ�شطورة المتج�شدة اأو التي تنتقل بالتدريج 

اإلى الحلول مجازيا في تمثال العذراء ال�شمراء 
الذي يتبرك به الجميع وي�شبح هو نف�شه 

منطلقا من منطلقات ال�شراع.
يتوقف رحيمي في البداية امام لحظات 
الم�شاواة وغياب النظرة العن�شرية بين 

الفتيات في الف�شل المعنون بالبراءة، يلخ�شه 
في م�شهد م�شور بالبطئ وهن ي�شربن 

بع�شهن بالو�شائد ويعبثن بالري�ض الأبي�ض، في 
هذا الم�شهد يبدو كل �شئ رائق ومحبب للنف�ض 

ويبدو الآخر متقبال وحميميا.

لكن رحيمي ل يحافظ على هذا ال�شياق 
الأجتماعي وال�شيا�شي والأن�شاني المن�شبط 

في عر�ض الفكرة، في الف�شل الثاني يبداأ في 
الجنوح نحو لحظات من الفانتازيا اأو الوهم 

الذي تعود فيه اأ�شطورة الملكة اأو �شيدة النيل 
اإلى الظهور، حين تذهب واحدة من فتيات 

المدر�شة اإلى الر�شام الأبي�ض الذي اإكت�شف 
قبر الملكة الجنوبية ال�شهيرة فيمنحها �شرابا 

م�شكرا كي ير�شمها على عر�ض الملكة، هنا 
يبدو كل ال�شياق الخا�ض بالتهويمات والهالو�ض 

التي تراها الفتاة خارجا عن الخط الخا�ض 
بالتعر�ض لأ�شول الأزمة العرقية حتى على 
م�شتوى الفتيات ال�شغيرات الئي ل يزلن 

يتفتحن في وجه العالم.
اأن رحيمي يملك ق�شة قوية تعك�ض حالة 

الت�شاوؤل حول ل جدوي التربية الدينية اأو 
ال�شرامة الأخالقية اأو ال�شالة ليل نهار 
طالما اأن المجتمع نف�شه ل يت�شبع نف�شيا 
ووجدانيا بتلك الأمور، وطالما ثمة نظرة 

طبقية ل تتغير بين الأعراق  مثلما ن�شمع عن 
ان المدر�شة اأخذت ن�شبة الع�شرة بالمائة 

فقط من الم�شموح لها اأن تاأخذهم من 
طالبات التوت�شي- وطالما اأن نفاق ال�شلطة 
وتملق اأ�شحاب النفوذ م�شتمر- مثلما نرى 

في م�شاهد تباهي ابنة الوزير بتبرع والدها 
لتمثال العذراء وطالما اأن الدين يتعامل بترفع 
على اعتبار اأنه عالمه الروحاني ل يجوز له اأن 

يتدخل في الماديات والدنيويات اإذن فلي�ض من 
الم�شتغرب اأن نرى مجموعة البي�ض القائمين 
على المدر�شة يختبئون في غرفة مظلمة اأمام 

اأيقونات العذراء اأثناء اقتحام اأفراد من الهوتو 
للمدر�شة ومحاولتهن اغت�شاب و�شرب فتيات 

الت�شوت�شي بناء على كذبة حقيرة من اأحد 
الفتيات لمجرد اأنها اأرادت اأن ت�شع اأنفا اخر 

لتمثال العذراء.
اأن فكرة و�شع اأنف لتمثال العذراء  ال�شوداء- 
ي�شبه اأنف فتيات الهوتو هو في حد نف�شه اأمر 
في غاية العن�شرية ناهينا عن لونها الأ�شود 

الذي يراد به اأن ي�شبح الدين محببا لأ�شحاب 
الب�شرة ال�شمراء خا�شة من الفتيات.

ربما كان اأبرز ما في عنا�شر الفيلم تلك 
الحالة من التلقائية التي ظهرت بها مجموعة 

الفتيات من طالبات المدر�شة وكلهن لم 
ي�شبق لهن التمثيل واإنما حاولن اأن تمثلن 

م�شاعر وتفا�شيل واأفكار جيل اأمهاتهن الئي 
�شهدن بدايات العنف العرقي في منت�شف 

ال�شبعينيات.
ولكن ين�شحب ال�شعر الب�شري الذي تميز به 

رحيمي في حجر ال�شبر ل�شالح جمل من 
الحوار تبدو ماأخوذة عن الن�ض الأدبي في 

بنائها وتعبيراتها في �شيدة النيل وهو ما لم 
يكن في �شالح الفيلم كبناء لوني وت�شكيلي رغم 

ف�شاحة الديكورات والمالب�ض في التعبير عن 
الحقبة الزمنية ب�شكل متقن.      

فكرة وضع أنف لتمثال العذراء  السوداء- 
يشبه أنف فتيات الهوتو هو في حد 

نفسه أمر في غاية العنصرية

رحيمي يملك 
قصة قوية تعكس 
حالة التساؤل حول 

ال جدوي التربية 
الدينية أو الصرامة 
األخالقية أو الصالة 

ليل نهار

رامي عبد الرازق

هواجس سياسية 
ينقصها الشعر

سيدة النيل
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عادة ما تحمل �لأفالم �لمناه�شة للعن�شرية 
�شد �أ�شحاب �لأ�شول �لأفريقية فى �لوليات 

�لمتحدة طابع خا�ض يعتمد على �لعنف 
�لم�شاد بنف�ض قوة �لعن�شرية �شدهم من 
قبل �أ�شحاب �لب�شرة �لبي�شاء، لغة تحمل 

زهًو� مبالغ فى تقديره، وعن�شرية م�شادة 
ترف�ض وجود �أ�شحاب �لب�شرة �لبي�شاء فى 

�أفالمهم �أو على �أقل تقدير تظهرهم �لأفالم 
بالمظهر �ل�شيء، بعد �شنو�ت من �لت�شعيد 

�لممنهج من قبل �أكاديمية علوم وفنون 
�ل�شينما �لأمريكية �لمانحة لجو�ئز �لأو�شكار 

لأفالم �لأفرو- �أمريكيين �تقاء ل�شر��شة 
 Oscar لحمالت �لموجهة �شدها و�لتي تعد�

So White  �أو�شعها �نت�شاًر�.

يعبر American Skin ومخرجه نايت باركر عن 
بناء مختلف يناق�ض نف�ض الق�شايا من منظور 

مختلف وباأحا�شي�ض مختلفة تفتح م�شاحة 
للتفكير خارج دائرة العن�شرية والعن�شرية 

الم�شادة، ول يمكن و�شف الفيلم اإل بالب�شيط 
وعلى الرغم من �شبغته الفنية الوا�شحة ل 

توجد محاولت ل�شناعة �شورة مبهرة اأو 
ا�شتغالل مبالغ للتقنيات، التعامل مع الق�شية 

يتم بمنتهى الب�شاطة ودون اأي رتو�ض قد تجعل 
من الفيلم مناف�ًشا لما ي�شبهه من اأفالم فى 

المو�شوع لكن بميزانية اإنتاج �شخمة، الدعوة 
لنبذ العنف هي ال�شوت الأعلى فى الفيلم 

دون اأن تفر�ض اأو تقحم فى الحوار الذى يعد 
العن�شر الأكثر اأهمية فى العمل.

الم�شهد الإعتيادي الذى يظهر ويختفى ليعود 
ويظهر فى ال�شحافة والإعالم ويت�شبب فى 

احتجاجات عنيفة خا�شة فى ال�شواحي وعلى 
اأطراف المدن الأمريكية وملخ�شة �شابط 

اأبي�ض الب�شرة يقتل مواطن اأ�شود الب�شرة 
م�شتخدًما �شالحه الر�شمي، حادثة متكررة لن 

تنتهى، وهى التي تعد التمهيد لما �شياأتي من 
اأحداث فى الفيلم، نايت باركر المخرج يقدم 

�شخ�شية الأب لينكولن واأبنه القتيل كاجاني 

)توني اأ�شبينوزا( الأول يحاول اأن ينال العدالة 
ويعاقب ال�شابط مايك )بو ناب( بالطرق 

لقانونية لكنه يف�شل، فبعد التحقيق وتحويل 
الق�شية للمحكمة، تحكم ببراءة ال�شرطي 
وعودته لعمله، هو ما يثير غ�شب لينكولن 

وعائلته.
اعتماد الفيلم ب�شكل رئي�شي على الحوار 

لأنه من وجهة نظر مخرجه وموؤلفه باركر 
هي الخطوة الأولى فى العالج، وهناك فارق 

�شخم بين العدالة والإنتقام، اأو الإعتماد 
ب�شكل ذاتي على النف�ض لتحقيق العدالة، لذلك 

عندما �شاقت ال�شبل بـ لينكولن قرر اأن يفتح 
الطريق للعدالة بالقوة لكى تمر عن طريق 

اإجبار ال�شابط المدان فى نظره على خو�ض 
المحاكمة التي يقررها هو ح�شب �شروطه، 

لذلك يلجاأ لخطة متطرفة هي اإحتالل ق�شم 
ال�شرطة وين�شب محكمة على الطريقة 

الأمريكية لجنة محلفيها من المدنيين فى 
الق�شم والمجرمين المحبو�شين، لتتحول 

المحاكمة لحلقة نقا�ض مفتوحة مع الأطراف 
جميعها خا�شة واأن الرهائن فى الق�شم من 

عرقيات وطبقات اجتماعيه متنوعة.
لهذا ال�شبب الحوار هو الأهم فى العمل لأنه 

يطرح العنف المتبادل والتع�شب كاًل لفريقه 
فى المحاكمة حتى اأنه يخرج عن الخط 

الرئي�شي وهى ق�شية ال�شابط والإبن ويناق�ض 
العنف فى المجتمع نف�شه لتتحول المناق�شة 
لإدانة كاملة قوامها المجتمع وطريقة نا�شه 
فى اإدارة معاركهم، هذه المحاكمة هي قلب 

الفيلم لذلك يوليها باركر الأهمية معتمًدا 
فيها على الأداء التمثيلي، الذى يعد العن�شر 
الثاني الذى يعتمد عليه المخرج، الحوار مع 
ت�شاعده وزيادة التوتر يتحول اأداء الممثلين 

ليتناغم الجميع بطريقة تعبر عن الغ�شب 
ي�شتخدم الجميع خاللها كل اأدواتهم باإدارة 

باركر ليخرج لنا جزء كبير من الفيلم محكوم 
بمكان واحد هو الق�شم المحتل واأكبر قدر 

من عر�ض للم�شكلة المجتمعية و�شول لكمية 
من الم�شاعر الإن�شانية التي ت�شل لذروتها مع 

نهاية المحاكمة.
باركر من خالل فيلم ب�شيط جًدا �شكلًيا يطرح 

حوار مجتمعي �شديد الأهمية بلغة خطاب 
مختلفة عن النغمة ال�شائدة بل على العك�ض 

تقف �شدها وتناه�شها، تتخطى م�شاألة 
الخالف العرقي الأ�شهر بين البي�ض وال�شود 

للعرقيات اله�شبانية ونظرة المدنيين لل�شرطة 
والعك�ض، وكذلك الحال مع المدانين ق�شائًيا 

وال�شرطة، بمعنى اآخر نجد اأنف�شنا اأمام عنف 
تنتهجه جميع الأطراف واإدانه له من قبل 

الحا�شرين للمحاكمة، لأن طرح الأفكار بهذه 
الطريقة يربط الم�شاهد بها خا�شة واأن باركر 
ر�شم ال�شخ�شيات من البداية لتك�شب قدر من 
التعاطف ال�شديد، فهناك اإعجاب �شيتكون بين 
الم�شاهد و�شخ�شية الإبن بكل ذكائه واعتداده 

بنف�شه خ�ش�ض له باركر م�شهد يناق�ض فيه 
الفارق بين القانون المكتوب وما يحدث من 

تجاوزات من قبل ال�شرطة، لذلك غ�شب الأب 
بعد ذلك وت�شرفه العنيف يكون مبرًرا، حتى 
ال�شرطي الذى يعد المخطئ ومفجر الحدث 
يتحول بعد المونولوج والأداء التمثيلي الجيد 

ل�شخ�شيته.

 American Skin يعبر
ومخرجه نايت باركر 

عن بناء مختلف

إدانة للعنف والعنصرية 

جلد أمريكي

رامي المتولي
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1٢

منصة الجونة تختتم 
جلساتها بـ»حوار مع 

مي مصري« 
كتب طاهر رشدي وياسمين حمزة

في الجل�شة الأخيرة لمن�شة الجونة ل�شناعة 
الأفالم اأجرت المخرجة الفل�شطينية مى 
الم�شري حوارا مع تيريزا كافينا الناقدة 

الإيطالية، لتك�شف فيه التطور الفني 
لرحلتها في �شناعة الأفالم الوثائقية 

والروائية.. بداأت »مي« حديثها عن 
الم�شاعب التي واجهتها كفل�شطينية، وكيف 

كانت �شببا في اإلهامها للتعبير فنيًا  عن 
هذه التجارب.  وعن ذهابها اإلى بعد ذلك  

لتبداأ معاي�شة معاناة جديدة مع الحرب 
الأهلية في لبنان في الثمانينات. قبل اأن 

تعود لم�شقط راأ�شها في نابل�ض في فل�شطين.
 وخالل الحوار تم عر�ض بع�ض م�شاهد 

ندوة

من اأفالمها الوثائقية مثل »جيل الحرب« 
و»اأطفال النار«، وفيلم الروائي «3٠٠٠ 

ليلة« والماأخوذ عن ق�شة واقعية.
وتطرقت في الحديث عن اأ�شلوبها 

واإ�شتخدامها لزوايا ت�شوير تقرب الم�شاهد 
اأكثر من اأبطال العمل، كما تحدثت عن 

طرق �شرد الق�ش�ض التي ل تعتبر نمطية 
في الأفالم الوثائقية، واأنهت حديثها 

بن�شيحة ل�شناع الأفالم، وهي المرونة 
والتكيف  عند الت�شوير.

»جنازة رسمية »في سي سينما ١ 
يعر�ض اليوم فيلم جنازة ر�شمية في ١٢.3٠ ظهرا بقاعة �شي 

�شينما ١،  من اإخراج �شيرجي لوزنيت�شا، وهو اإنتاج هولندا 
وليتواني، والفيلم تدور ق�شته حول وقائع الأيام الأربعة التي 

انتهت بمرا�شم جنازة جوزيف �شتالين، وتك�شف اللقطات 
المذهلة ب�شريا، والمجمعة من �شور اأر�شيفية تتعلق بمفهوم 

»تاريخ الجماهير والح�شود« وباأيام رهيبة كانت مفعمة 
بم�شاعر التطرف وال�شتقطاب.

»عيد ميالد سعيد«  في سي سينما ٢ 
يعر�ض فيلم »عيد ميالد �شعيد« في ١١.٠٠ �شباحا في �شي 
�شينما ٢،  و تدور ق�شته حين تجنمع العائلة في يوم �شيفي 

لالإحتفال بعيد ميالد الم ال٧٠ يح�شر الإحتفال الأب و اثنان 
من الأبناء، اإحدهما يح�شر مع زوجته و اأطفاله و الآخر مع 
�شديقته الجديدة ي�شبب الظهور غير متوقع لالإبنه الغنائبة 

منذ �شنوات عديدة �شل�شلة مت�شاعدة من الأحداث الفو�شوية.

فعاليات

»الحقيقة« في جراند الغردقة 
يعر�ض في الـ ٧.٠٠ م�شاء فيلم »الحقيقية« ب�شينما جراند 
الغردقة،  تدور اأحداثه حول اإييان، ممثلة فرن�شية معروفة، 

لديها ح�شد من المعجبين والرجال الُمحبين لها، وبعد 
ن�شر  مذكراتها، تعود ابنتها من نيويورك اإلى باري�ض برفقة 

زوجها، وطفلها ال�شغير، و�شرعان ما يتحول اللقاء اإلى 
مواجهة، لتظهر الحقائق، وُت�شفى الح�شابات، ويتم الإعتراف 

بالم�شاعر الكامنة.

3 سنين جونة

جونة سكوب

محمد فهمي

هذا العام تمر الذكرى الثالثة لعملي مع مهرجان الجونة، وهي 
تجربة خا�شة اعتبرها ميالد جديد لي ولي�ض للمهرجان فح�شب، 

تجربة تعلمت منها الكثير رغم التحديات الكثيرة التي �شهدها 
المهرجان وخا�شة في دورته الأولي، وكان اأ�شبه بجنين يحر�ض 

الجميع علي اأن يولد كبيرًا.
طوال فترة عملنا يحاول الجميع قدر الإمكان العمل علي تالفي 

الأخطاء رغم اإمكانية حدوثها، ولكننا تعلمنا منذ العام الأول في 
اإجتماعاتنا الم�شتمرة مع انت�شال التميمي مدير المهرجان كيفية 

تفادي الوقوع في الأخطاء وكيف نتعامل معها �شريعا في �شمت 
في حال حدوثها.

كما تعلمنا اأي�شا الثقة في كل اأفراد الفريق وكيفية التعاون، واأنه ل 
مكان للجزر المنعزلة فكل منا يعرف حدود م�شئوليته ويلتزم بما 

فيه ال�شالح للمهرجان، فالتناف�ض مع المهرجانات الأخري اأمر ل 
ي�شغل بال اإدارة المهرجان بقدر توفير كل ما يلزم لنجاحه ليخرج 

باأف�شل �شكل يبرز �شورة م�شر اأمام كل �شيوف المهرجان، وكل 
عام تعمل الإدارة على تطوير اأ�شلوب عملها والإ�شتعانة بطاقات 

�شابة مدربة جيدًا في كافة اأق�شام المهرجان.
فالعمل خالل الأ�شهر التي ت�شبق المهرجان اأ�شبه بخلية نحل تعمل 

في �شمت ليظهر المهرجان بال�شكل الذي يليق به وبالقائمين 
عليه فالمهرجان ج�شر بين الثقافة الم�شرية والعالمية لتبادل 

الأفكار والأحالم.
والمهرجان منذ اإنطالق دورته الأولي يحر�ض علي اأن تكون 

الأفالم الق�شيرة من اأعمدته الرئي�شية لما لها من مردود قوي 
علي تح�شين وتطوير �شناعة ال�شينما، لأنها تعد نافذة لدعم 

المواهب الواعدة وت�شجيع الإبداع والبتكار في مجال ال�شينما.
وا�شتمرار النجاح الذي حققة المهرجان خالل الدورتين 

ال�شابقتين ي�شع جميع العاملين اأمام م�شئولية اأكبر، لال�شتمرار 
علي هذا النهج الذي لن يقبل الجميع بغيره وتمثيل م�شر ب�شورة  

فنية وثقافية متميزة في اأنحاء العالم.
عملي بمهرجان الجونة للعام الثالث علي التوالي اأ�شاف لي الكثير 

علي الم�شتوى ال�شخ�شي والعملي حيث تطورت �شبكة عالقاتي 
الجتماعية  في العمل، وعرفت خالله �شخ�شيات كثيرة وهامة 

من المنطقة العربية وكافة اأنحاء العالم، ولذلك اأعتبرها تجربة 
هامة ومختلفة في حياتي اأ�شافت لي الكثير من الخبرة.

واإدارة المهرجان تحر�ض منذ انطالق الدورة الأولي علي انتقاء 
الأفالم ب�شكل جيد لتقدم وجبة �شينمائية د�شمة ومميزة لمحبي 
و�شناع ال�شينما، ونتمني اأن نحقق ذلك هذا العام واأن نكون اأكثر 

تنظيمًا وتاأثيرًا عن العامين الما�شيين لالإ�شافة اإلي الحركة 
ال�شينمائية في م�شر والمنطقة العربية.

صحفي مصري


