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مستوى األفالم
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مهرجان الجونة..
قادرون على التحدي

نجيب ساويرس:
نعقد الدورة وأن ال

كتب :عالء عادل

دورة التحدي ..هكذا و�صفها المهند�س �سميح �ساوير�س م�ؤ�س�س
مدينة الجونة خالل الم�ؤتمر ال�صحفي الخا�ص بالمهرجان ،م�ضيفاً
�أن ال�صعوبة كانت في عمل توازن بين عمل المهرجان والحفاظ
على الإجراءات االحترازية ،وقال :كان قراري في الأول �أنه طالما
مهرجانات فيني�سيا و�سان �سبا�ستيان تم �إقامتهم ،يبقى هنقدر نقدم
دورة ناجحة� ،أوهيبقى �ضربة جامدة ور�سالة للعالم �إن م�صر لو �ألغت
مهرجان الجونة ،فهي قلقانة ،كان هيطلع �سمعة �إننا كبلد عندنا
م�شاكل ،رغم �أنها م�شكلة تواجهها جميع الدول ،عندنا الجو العام اللي
بيتعمل هيكون موجود لكن ب�صورة �أ�صغر ،وهذا العام بذلنا مجهود ع�شر
�أ�ضعاف ال�سنين اللي فاتت ،وبالفعل قدرنا نح�صل على ت�أكيد نحو 200
�شخ�صية عالمية هيح�ضروا ،وهما دول �سفراء المهرجان عالمي ًا.
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�أما المهند�س نجيب �ساوير�س فقال :كنت �أرى
�أن الجو لي�س جو فرح ،و�سيكون هناك �صعوبة
في دعوة فنانين عالميين للح�ضور ،لكن كان
هناك ر�أي �آخر ،وهو الأ�صح وهو �أال نوقف خط
�سير المهرجان ،ونتحدى المر�ض ،فالحياة ال
بد �أن ت�ستمر ،ونفتح ال�سياحة التي هي �أكبر
م�شغل للعمالة في م�صر مع الأخذ في االعتبار
الإجراءات االحترازية الالزمة للوقاية من
كورونا.
فكان الر�أي الغالب �أن نعقد الدورة و�أن ال
تتوقف عجلة الإنتاج وال�سياحة التي ت�شكل
م�صد ًرا كبي ًرا للعمالة الم�صرية ،فكان
القرار ب�أن ننفذ الإجراءات االحترازية ونكمل
الم�سيرة ،من المفتر�ض �أن ن�سمي مهرجاننا
مهرجان التحدي هذا العام ،لأنه اتعمل في

تتوقف عجلة اإلنتاج
والسياحة التي
تشكل مصدرًا كبيرًا
للعمالة المصرية

انتشال التميمي
مدير المهرجان:
قررنا دعوة ممثلين
عن المهرجانات
السينمائية من
جميع القارات

ظروف �صعبة القناع نجوم عالميين ليح�ضروا ،ونك�سر حالة الحزن اللي
عملها كورونا ،النا�س م�شتاقة للفرح.
كذلك �أكد انت�شال التميمي مدير المهرجان وقال« :قررنا دعوة ممثلين
عن المهرجانات ال�سينمائية من جميع القارات ،في حلقة نقا�شية
افترا�ضية ،للت�أكيد على دعم ال�سينما والمهرجانات .لأن الجونة واحد
من المهرجانات ال�سينمائية التي �ستُعقد فعل ًيا هذا العام ،ومثلما كان
فيني�سيا مبادر على الم�ستوى الدولي ف�إن مهرجان الجونة مبادر على
الم�ستوى العربي«.
ثم ا�ستكمل ً
قائل« :هذه ال�سنة واجهنا �صعوبة تواجد النجوم
الأمريكيين ،رغم ذلك ،ا�ستطعنا دعوة الممثل الفرن�سي جيرارد
ديبارديو الذي �سيح�صل على جائزة الإنجاز الإبداعي ،والممثل الفرن�سي
المغربي الأ�صل �سعيد تغماوي الذي �سيح�صل على جائزة عمر ال�شريف.
على الم�ستوى الم�صري ،تذهب جائزة الإنجاز الإبداعي �إلى النجم
ال�سينمائي خالد ال�صاوي وم�صمم المناظر المميز �أن�سي �أبو �سيف».
وقال �أمير رم�سي�س المدير الفني للمهرجان« :م�ستوى الأفالم لن يقل
عن م�ستوى الأفالم التي ُعر�ضت في الدورات ال�سابقة .ا�ستطعنا الجمع
بين �أف�ضل الأفالم التي عر�ضت في مهرجانات برلين وكان وفيني�سيا
و�سان �سبا�ستيان .ال�سنة ديه �سنعر�ض فيلم «حار�س الذهب» من
بطولة النجم الم�صري �أحمد مالك وفيلم «ا�ستمع» الحائز على جائزة
�أ�سد الم�ستقبل ،وفيلم «احت�ضار» لهالل بيدراوف ،وفيجو مورتن�سن
�سي�شارك في نقا�ش �أونالين بعد عر�ض فيلمه الأحدث «�سقوط» في
الدورة الرابعة للمهرجان».
وقال المهند�س عمر الحمام�صي�« :أهم حاجة في وقت المهرجان هو
�صحة و�سالمة الموظفين والعاملين وال�ضيوف .م�ساحة مركز الجونة
للم�ؤتمرات والثقافة م�ساحة مفتوحة وهناك  90دقيقة بين كل فاعلية
و�أخرى ل�ضمان التعقيم والتطهير» .وتابع« :احنا بندعم االبتكار في
جميع المجاالت �سواء ال�سينما �أو ريادة الأعمال ،كتير من ال�شباب
بيحطوا مقرات �شركاتهم في الجونة».
ومن المقرر �أن ت�شهد الدورة الرابعة من مهرجان الجونة ال�سينمائي،
حدث ًا تاريخي ًا بالن�سبة للمدينة ال�سياحية الأهم في م�صر ،وهو افتتاح
مركز الجونة للم�ؤتمرات والثقافة .و ُيعد افتتاح هذا المركز واحد ًا من
�أهم الأحداث المنتظرة خالل هذه الدورة على وجه الخ�صو�ص ..بد�أ
العمل على �إن�شاء المركز منذ عام  ،2019ويكتمل ب�شكله النهائي بحلول
الدورة القادمة من المهرجان.

ومع �إ�صرار �إدارة المهرجان على �إقامة الدورة الجديدة مع تحدي
انت�شار فيرو�س كورونا الم�ستجد الم�سبب لمر�ض (كوفيد )19-ومن �أجل
تحقيق �إجراءات ال�سالمة والأمان والتباعد االجتماعي ،يقوم المهرجان
بتعيين فريق �سالمة خا�ص ،يتولى الم�س�ؤولية الكاملة لمراقبة وتنفيذ
بروتوكوالت ال�صحة وال�سالمة قبل وفي �أثناء وبعد انتهاء المهرجان،
وذلك بالتعاون مع م�ست�شفى الجونة.
ي�ضمن المهرجان و�شركة �أورا�سكوم وم�ست�شفى الجونة توفير مرافق
�صحية كافية متاحة للجميع في مدينة الجونة مع اتخاذ كل التدابير
ال�ضرورية .وت�شمل خدمة جميع الم�شاركين في المهرجان وفي جميع
المراحل (الموظفين والعمال والجهات المتعاونة والمدعوين).
ويرجى العلم �أن مختبر م�ست�شفى الجونة ،تديره مختبرات �إن �إ�س
�إيه ،المعتمد من قبل وزارة ال�صحة لإجراء جميع التحاليل المرتبطة
بــ(كوفيد.)19-
اختبار �إي جي جي �إي جي �إم للأج�سام الم�ضادة بوا�سطة �أبوت ،عالمة
االلتهابات ،عالمة التجلط دي ديمر .و�س ُيختبر جميع ال�ضيوف الأجانب
و ُيمنحوا �شهادة اختبار م�سحة بي �سي �أر عند المغادرة مجا ًنا �-إذا
ا�شترط بلدهم الأ�صلي ذلك.
فح�ص درجة الحرارة في الموقع عند المداخل
ُيمنع دخول الأ�شخا�ص الذين تزيد درجة حرارة �أج�سامهم عن 37.8
درجة مئوية  100 /درجة فهرنهايت و ُينقلوا على الفور �إلى العيادة
المتنقلة �أو م�ست�شفى الجونة �إذا ظهرت عليهم �أعرا�ض �أخرى.
كما تُطهر جميع المناطق با�ستمرار ،بما في ذلك قاعات ال�سينما
ومناطق الخدمات والنقل بالمركبات وما �إلى ذلك.
ُيزود الزوار بقناع ومطهر يدوي مجا ًنا عند الدخول.
يجب ا�ستخدام القناع في جميع المناطق الخارجية والداخلية عندما
يكون التباعد غير ممكن �أو �صعب.
كما ُيطلب من الزوار ارتداء �أقنعة الوجه( ،ما لم تتم الفاعلية في مكان
مفتوح) وتطبيق �إجراءات التباعد االجتماعي.
ويجب �أي�ض ًا على الزوار االحتفاظ بم�سافة ال تقل عن متر واحد في جميع
المواقع ،وتتم مراقبة التطبيق بوا�سطة الموظفين .كما يتم تقليل عدد
المقاعد من خالل و�ضع مقعد منف�صل في جميع الأماكن والم�سارح
�أثناء حفلي االفتتاح /الختام.
وعلى ال�سجادة الحمراءُ ،ينقل الم�صورين �إلى م�ساحة ال�صحافة ،وتُحدد
�أق�صى �سعة عندما يكون ُبعد الأ�شخا�ص عن بع�ضهم بحدود متر واحد.
وفي �أثناء �أوقات الت�صوير ،يتم الحفاظ على التباعد االجتماعي بين
الم�صورين وبع�ضهم البع�ض وبين الم�صورين والنجوم � ً
أي�ضا.
�أما حاملو البطاقات المعتمدة يمكنهم حجز عرو�ض الأفالم من خالل
تطبيق الموبايل.

و ُيفتح �شباك التذاكر لبيع التذاكر لل�ضيوف
غير المعتمدين ،مع مراعاة �إجراءات ال�سالمة
والأمان .ويجب العلم بتوفر �إمكانية الدفع دون
تالم�س لأي معاملة.
معظم المعلومات الخا�صة بالمهرجان �ستتوفر
ل�ضيوف المهرجان في �صيغة �إلكترونية ،مع
تقليل توزيع المواد المطبوعة.

يقع المركز بالقرب من م�ساحات المهرجان
الأخرى المتمثلة في الجامعة الألمانية التقنية
(تي يو برلين) وم�سارح البحر ،و�سي �سينما.
�ضيوفنا الأعزاء� ،ساحة المركز (البالزا)
التي تت�سع لـ� 1400شخ�ص� ،ستُخ�ص�ص من
�أجل �إقامة حفلي االفتتاح والختام� ،إ�ضافة
�إلى عرو�ض الجاال .وتم تقليل عدد المدعوين
لحفالت االفتتاح والختام � ً
أي�ضا كما حدث في
الدول الأوروبية التي �أقامت مهرجاناتها هذا
العام.
تم الأخذ بعين االعتبار �إجراءات التباعد
االجتماعي ،خالل ت�صميم مركز المهرجان
هذا العام ،الذي �سيقام على م�ساحة 10.740
متر مربع .كانت الدورات ال�سابقة تقام على
م�ساحة  6.200متر مربع (مرفق م�ساحة
مواقع مركز المهرجان .كما تمت زيادة
م�ساحة ال�سجادة الحمراء لتكون  30مت ًرا.
وتم تزويد الم�سرح بـ 4مداخل من �أجل تجنب
�صفوف االنتظار.
و�أخير ًا ترجو لكم �إدارة المهرجان ال�سالمة،
وق�ضاء تجربة ممتعة خالل �أيام المهرجان.
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حوار

خالد الصاوي:

ً
ً
كبيرة لربطنا بالعالم
آماال
أعقد على «الجونة»

تكريمي في المهرجان كمصباح مضيء ينير لي الطريق
أنا ثوري في مصلحة الشعب ..وأحيانا نحتاج للبناء أفضل من الثورة

أنا ضد التصنيفات
والعنصرية بجميع
أشكالها

٤

حوار :عالء عادل
من الأمور التي نعرفها في ال�سطور التالية ..
تصوير :محمد حامد
ماذا يعني تكريم مهرجان الجونة لخالد
ال�صاوي؟
وقع اختيار �إدارة مهرجان الجونة ال�سينمائي
هذا العام على فنان ا�ستثنائي لمنحه جائزة
و�أنا طفل �صغير كنت �شقي ًا ولعبي ًا �أيام
الإنجاز الإبداعي ،وهو الفنان خالد ال�صاوي
درا�ستي ،فكانت المادة التي �أحبها �أح�صل
الذي قدم خالل م�شواره الفني عالمات م�ضيئة فيها على الدرجة النهائية ،والمادة الأخرى
في ال�سينما والدراما والم�سرح..
التي ال �أحبها تكون نتيجتي فيها �صفر ،فكنت ال
�أمتلك �أي تميز على م�ستوى الدرا�سة ،و كذلك
يرى ال�صاوي �أن ميزان اختياره للأعمال
الفنية يكون من خالل مدى �إن�سانية ال�شخ�صية الريا�ضة ،فكنت �أمار�س الريا�ضات القتالية
ولكن ال �أح�صد البطوالت ،ولكن عندما بد�أت
التي �سوف يج�سدها ،و�أن التكريم بالن�سبة له
العمل في الفن بداية من الجامعة وجدت
كالم�صباح الذي ي�ضيء له طريقه وي�شجعه
نف�سي بد�أت �أح�صد جوائز في ال�شعر والكتابة
على اال�ستمرار.
تحدث خالد ال�صاوي مع «نجمة الجونة» عن الم�سرحية وكتابة الأغاني والتمثيل ،وعندما
التكريمات في حياته ،و لمن يدين له بالف�ضل دخلت معهد ال�سينما وجدت نف�سي �أتفوق
في كل ما و�صل �إليه ،وما المرحلة التي يعتز بها و�أح�صل على درجات مرتفعة لم �أكن �أح�صل
في م�شواره الفني ،و�أ�سباب خالفه مع الدكتورة عليها من قبل ،ف�أ�صبحت الجوائز هي الك�شاف
هدي و�صفي ،وطريقة اختياره �أعماله ،و�أ�سباب الذي ينير لي الطريق في حياتي ،و�أن هذه هي
الأمور التي �أحبها و�أنجح فيها.
هجره للم�سرح ،وتراجعه في الدراما وغيرها

هل لتكريم مهرجان الجونة مذاق خا�ص؟
الجونة مهرجان �أحبه و�أحترمه منذ انطالقته
الأولى ،و�أعقد عليه �آمالأً كبيرة جد ًا �أن يربطنا
بالعالم ،لذلك عندما ا�ستقبلت مكالمة من
�إدارة المهرجان كنت �أتوقع �أنهم �سوف يطلبون
مني م�ساعدتهم في �أمر ما خا�ص بالمهرجان،
ولكني وجدت مكالمة كلها تقدير ومو�ضوعية،
ما �أ�سعدني كثيرا ،خا�صة و�أن من حدثني
لي�سوا �أ�صدقاء لي.
كيف تغير خالد ال�صاوي منذ انطالقة �إلى
الآن؟
�أنا لم �أغير ا�ستراتيجية عملي ،ولكني غيرت
تكتيكي فيه ،ف�أنا �أريد �أن �أكون فنان ًا جيد ًا �أعبر
عن كل متحدثي العربية في العالم ،وفي نف�س
الوقت ال �أريد �أن �أكون �صوت ًا لنظام �أو لع�صر
بعينه� ،أو �شخ�ص ي�سعي وراء «بروباجندا»،
فكنت دائما مهتم ًا بتقديم �أعمال �أكثر �إن�سانية،
فهذا ا�ستراتيجيتي� ،أما تكتيكي فهو �أن �أعمل
في �أفالم �أكثر تجارية ،و�أحيانا �أخرى �أعمال
للنخبة ،ب�شرط �أن ال �أفقد المتعة فيما �أقدمه
حتى لو كانت �أمر بال معني.
هل ت�ضع لنف�سك ميزاناً �أو خطة الختيار تلك
الأعمال؟
الميزان �أ�سا�سن حبي لتج�سيد ال�شخ�صيات
الإن�سانية ،فكنت �أجل�س في محطات القطار
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والمطارات بال�ساعات حتى لو لم �أكن م�سافر ًا
للفرجة على النا�س ،ففي �أوقات كثيرة �أ�شاهد
�أفالم ًا و�أخف�ض م�ستوى ال�صوت لمحاولة فهم
تفكير ه�ؤالء الأ�شخا�ص ،و�أ�شاهد عالم الحيوان
في �أوقات كثيرة جد ًا لمراقبة الغرائز والدوافع
والميول ،ما يجعلني عندما �أقدم �شخ�صية
معينة� ،أ�شعر �أن نف�سيتي �أكثر ات�ساعا مما هي
عليه في الظاهر.
هل يعنى ذلك �أنك مع ت�صنيف الأعمال
الفنية؟
�أنا �ضد الت�صنيفات والعن�صرية بكل �أ�شكالها
و�أنواعها بين الب�شر ،فال �أحب الحياة في
مجتمع يقوم بتق�سيم الأعمال «نخبة وعامة»
وغيرها  ،فلن �أقدم فيلم ًا عن �شخ�ص يجل�س
في مقهى و�آخر يجل�س في ناد ،ف�أنا �سوف �أقدم
فيلم ًا م�صري ًا عن �شخ�ص يجل�س في المقهى �أو
يذهب للنادي.
من �صاحب الف�ضل في تكوين خالد ال�صاوي
وجعله ما هو عليه الآن؟
علي في حياتي،
يوجد اثنان �أ�صحاب ف�ضل ّ
الدكتورة هدى و�صفي باعتبارها حا�ضنة و�أم
راعية لجيلي ،واحت�ضنت من خالل مركز
الهناجر الم�سرح الحر ،وفرقة الحركة التي
كنت ر�أ�سها ،والتجارب التي قدمتها في ذلك
الوقت .لذلك فهي الأم الروحية لي وال �أنكر
�أف�ضالها حتى الآن� .أما ال�شخ�ص الثاني فهو
الأ�ستاذ ح�سن حامد الذي عملت تحت يده
في قطاع النيل بما�سبيرو ،فهو الأب الروحي
لجيلنا �أي�ضا ،فكان بمثابة ج�سر لي تعلمت منه
تقاليد العمل الإعالمي والفن.
لكني �سمعت عن الكثير عن الم�شكالت التي
كانت بينك وبين الدكتوره هدى و�صفي.
هذه الم�شكالت كانت ب�سبب �أنني كنت �صغير
ال�سن ،و�أنا الآن «ع�صبي وطاي�ش» ،ما بالك
عندما كنت �صغير ،فهي لم تكن على خط�أ،
وحتى لو كانت بيننا م�شكالت فهي بمثابة �أمي،
و«من يقترب منها �أ�ضربه بعنف ولي�س بهزار،
وهذا حدث بالفعل قديما ،في هجوم عليها
علي فهي �سيدة غير مغر�ضة
�أعتبره هجوم ًا ّ
و�أحبها حب ًا غير عادي».
ما هي المرحلة التي تعتز بها في م�شوارك
الفني؟
�أعتز بالمرحلة التي كونت فيها �أول 500
معجب ومتابع لي ،وهي مرحلة لم تكن �سهلة
�أو ق�صيرة ،وقمت ببنائها في فترة طويلة
بداية من م�سرح الجامعة مرورا بفرقة الحركة
والم�سرح الحر.
من �أجل �أن تجد من يتابعك عندما تقدم
عر�ض ًا م�سرحي ًا في الهناجر �أو الطليعة �أو
غيرها من الم�سارح فه�ؤالء الـ� 500أهم جمهور
لي ،لأن �أهم �شيء في العمارة هو الأ�سا�سات،
وتلك المرحلة �أخذت مني مجهود ًا من �سن 24
�إلى �أن و�صلت �سن الـ ،40حتى جاءت ال�سينما
ووفرت لي االنت�شار.

حوار

هل كان من ال�سهل عليك هجر بيتك الأول
(الم�سرح) وذهابك �إلى ال�سينما؟
�أنا بحب الفن ..بكتب �شعر وبعزف على العود،
ولدي مجموعة ق�ص�ص وم�ؤلفات ،ومدونة عليها
الكثير من المقاالت ،وعرو�ض م�سرحية من
�إخراجي وغيرها من الأمور التي ت�صب في
تكوين خالد الفنان� ..أحيانا في حياتك الزم
تنقل ،فكان ال بد من اال�ستقرار على مهنة
محددة ،لأن م�شروعي الأول لم ينجح وهو
الفنان ال�شامل داخل فرقة متكاملة ،فكان يجب
�أن �أتخذ قرار ًا ،ماذا يجب �أن �أكون ،فلأول مرة
�أكون ديمقراطي مع نف�سي وتركت الجمهور
يختار معي ،فمثال عندما �ألقي ال�شعر ،الجمهور
يمنحني  5قرو�ش ،وعندما �أمثل �أح�صل على
 25قر�شا ،وهنا ال �أق�صد المادة بل الإقبال،
فالجمهور ا�شتراني كممثل �أكثر من �أي �شيء
�آخر و�أنا كان نف�سي �أكون نجما.
معنى ذلك �أن ال�سينما هي من ا�ستطاعت
تقدير خالد ال�صاوي ب�شكل الئق؟
ً
�أنا لم �أقل ذلك ،فكل �أمر �أعطاني تقديرا الئقا
و�أكثر ،التلفزيون منحني التقدير والجماهيرية
والفلو�س وهذا �شيء ال يمكن �إنكاره محبة في
ال�سينما ع�شقي الكبير ودرا�ستي التي ذهبت
�إليها ،و كذلك الم�سرح الذي لواله ما �أ�صبحت
هكذا.
هل ا�ستطاعت ال�سينما تحجيم ثورية خالد
ال�صاوي؟
الثورية لي�ست �شك ًال معين ًا تتخذه لمواجهة
و�ضع معين ،فالأمر متوقف على جذرية الو�ضع
الذي تريده ،هل تريد تغيره تماما �أم جزء منه،
فجميع المواقف التي اتخذتها كنت مع العدل

والكرامة الإن�سانية وكرامة بلدي ،فلم �أتخذ
�أن�صاف الحلول ،لذلك �أعتبر نف�سي ثوري ًا دائما
في م�صلحة ال�شعب الم�صري والإن�سانية ،و�أي
�شيء �آخر يمكن الأخذ والرد فيه ،لأنك تحتاج
�إلى البناء ولي�س الثورة طوال الوقت.
لماذا ال يوجد عندك �أو�ساط الحلول؟
ال يوجد �شيء ا�سمه و�سط ..يوجد ليل �أو نهار،
حياة �أو موت� ،أما الو�سط فهو الخيال في
حياتنا ،والحياة الواقعية بين حدين.
لماذا ت�صدرت البطولة في فيلم جمال
عبدالنا�صر ومع ذلك تراجعت لأدوار ثانوية؟
لأنه «ما نجح�ش» ،فال ي�صح �أن ت�ستمر كبطل
وعملك لم ينجح ،و هذا من الأخطاء التي
وقعت فيها ،فبعد عر�ض جمال عبدالنا�صر كان
علي �أدوار ًا كنت �أرف�ضها ،لأنني كنت
يعر�ض ّ
�أعتقد �أنه طالما و�صلت للبطولة �سوف �أ�ستمر
كبطل ،ودفعت ثمن ذلك �سنوات عديدة حتى
ا�ستوعبت الدر�س ،وبد�أت �أقدم �أدوار ًا ثانوية،
حتى و�صلت مرة �أخرى للبطولة.
هل ت�ؤمن ب�أن الإن�سان �أحيانا يجب �أن يعود
خطوة �إلى الوراء؟
لي�س الإن�سان فقط .فالنمر يفعل ذلك في
الغابة ،والأ�سد عندما ي�صطاد ،والحروب بها
كر وفر ،والتعليم لي�س عيب ًا.
هل تمر بتلك الأيام الآن؟
طبع ًا ،في كل مرة لم �أ�ستطع فيها التكيف مع
اللحظة� ،أرجع �إلى الوراء ،ف�أنا و�صلت لو�ضع
�أعلى ولكني لم �أ�ستطع الحفاظ عليه .بالت�أكيد
هذا خط�أ مني ،بل بالت�أكيد �أنا ارتكبت �أخطا ًء
ال�أ�صل �إلى ما و�صلت �إليه ،لذلك �أجل�س مع
نف�سي لكي �أداوي تلك الأخطاء و�أعالجها.

السينما عشقي
الكبير ودراستي
التي ذهبت إليها،
و كذلك المسرح
الذي لواله ما
أصبحت هكذا

لم أغير استراتيجية
عملي ،ولكني
غيرت تكتيكي فيه،
فأنا أريد أن أكون
ً
ً
جيدا أعبر
فنانا
عن كل متحدثي
العربية في العالم
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ومهرجان الجونة.

وسيم جعجع :يعطي دفعة قوية
لصناع األفالم

بد�أ المخرج اللبناني و�سيم جعجع الذي ح�صل فيلمه «�أمي» على جائزة
الجونة الف�ضية في الدورة الثالثة كلمته بالت�أكيد على �أن ما يح�صل
عليه �صناع الأفالم في مهرجان الجونة ال يمكن الح�صول عليه في �أى
مهرجان �آخر� ،سواء �ضخامة االحتفال �أو الح�ضور الجماهيري الكبير
للعرو�ض .ويقول ج عجع« :الجونة ال�سينمائي يعطي دفعة قوية لأي
مخرج خالل م�شواره الفني ،فهو يتيح الفر�صة لر�ؤية الفيلم جماهيرياً
ب�شكل كبير ،كما يمنح فر�صة للتوا�صل والنقا�ش مع �صناع الأفالم حول
العالم وتكوين عالقات كثيرة.
وتابع :لقد ح�صلت على نجمة الجونة الف�ضية عن فيلم «�أمي» رغم
�أن فكرة العمل خطيرة ،و كان من الممكن رف�ضه في عدد كبير من
المهرجانات العربية ،ولكن قبوله في الجونة ومنحه الجائزة كان بمثابة
ت�صريح عبور ،فتجربة الم�شاركة في «الجونة» هي حياة لأن �سحر
المهرجان و�سحر المكان ال ي�ضاهي �أي�ض ًا مكان �آخر في العالم ،ف�أنا
كمخرج �أحب التواجد دائم ًا هناك �سواء كم�شارك في عمل �أو ك�ضيف.

أمجد أبو العالء:
مهرجان الجونة
لديه قاعدة
جماهيرية كبيرة

تامر عشري :وش السعد ّ
علي

حصلوا على النجمة
وانطلقوا إلى العالمية
عالء عادل

خالل الدورات الثالثة ال�سابقة لمهرجان الجونة ال�سينمائي ح�صل
عدد من المبدعين على جائزة نجمة الجونة الذهبية عن �أعمال
ا�ستطاعت �أن تترك �أثراً في نفو�س المهتمين ب�صناعة ال�سينما ب�أفالم
متنوعة و�أداء متميز وجودة في ال�صورة ،و�أي�ضاً كان الح�صول على
جائزة «نجمة الجونة» له ب�صمة و�أثر في م�شوار الفائزين بها ،وهو ما
يتحدثون عنه في التقرير التالي لـ«نجمة الجونة».

٦

نادية كوندا :بوابة دخولي �إلى قلب الجمهور
الم�صري
تقول الفنانة المغربية نادية كوندا �إن جائزة
نجمة الجونة التي ح�صلت عليها عن دورها
في فيلم «فوليوبل�س» تركت �أثرا كبيرا في
م�شوارها الفني و�أثارت اهتمامها وف�ضولها
تجاه ال�سينما الم�صرية ،وكانت �أحد الأ�سباب
في �أن ي�شاهدها �صناع م�سل�سل «�أبو عمر
الم�صري» �سواء المنتج طارق الجنايني �أو
المخرج �أحمد خالد ،وتر�شيحها لأحد الأدوار
في العمل الذي كان بداية معرفة الجمهور
الم�صري بها ،فهي تعتبر الجونة ال�سينمائي
�سبب ًا في م�شاركتها في م�سل�سل «�أبو عمر
الم�صري» �أمام النجم �أحمد عز في �أول

نادية كوندا :جائزة
نجمة الجونة التي
حصلت عليها عن
دورها في فيلم
«فوليوبلس»
تركت أثرا كبيرا في
مشوارها الفني

تجربة درامية لها في م�صر فكان مهرجان «الجونة» بوابة عبورها
للجمهور الم�صري وانطالقتها.
و�أ�ضافت قائلة :الجونة بالن�سبة لي هو �أول جائزة في حياتي ،و�ضمن
فعالياته �شاهدت �صناعة �سينما عربية ذات ثقل ،وعلى الرغم من
ح�ضوري العديد من المهرجانات الأوروبية ،فالجونة هو �أول مهرجان
عربي �أح�ضره ووجدته فار�ض ًا نف�سه على �ساحة المهرجانات لأن وراءه
طاقم عمل كبير عا�شق لل�سينما والفن.
ً
وتتمنى كوندا العودة للمهرجان وح�ضور فعالياته مجددا كما ح�ضرت
دورتيه الأولى والثانية ولكنها لم تتمكن من ح�ضور العام الما�ضي
الختالف خططها مع مواعيد المهرجان ،وهذا العام لم تتمكن من
الح�ضور �أي�ضا لت�شارك �ضمن فعاليات وعرو�ض الدورة الرابعةل
لمهرجان ب�سبب جائجة كورونا ،ولكن �ستظل الجونة بالن�سبة لها �أف�ضل
الذكريات الرائعة.

زين درعي :رأيت سحر السينما

�أكدت المخرجة الفل�سطينية زين درعي �أنها لم تتوقع ح�صولها على
جائزة الجونة في الدورة الثالثة عن فيلمها «�سالم» ،وقالت �إن
ح�صولها على النجمة الذهبية ك�أف�ضل فيلم عربي ق�صير كان مفاج�أة
لها لقوة المناف�سة مع الأفالم المعرو�ضة والتي �شاركت وقتها ،ولذلك
فهي تن�صح بح�ضور فعاليات المهرجان في دورته الرابعة وم�شاهدة
الكثير من الأفالم بقدر الم�ستطاع خا�صة و�أن ما يعر�ض في الجونة لن
يعر�ض في �أى مهرجان �آخر ،لأن �صناعه يحر�صون على انتقاء �أف�ضل
الأفالم الم�شاركة في مهرجانات عالمية .
و�أ�ضافت قائلة :مهرجان الجونه كان له ت�أثير كبير على م�شوار فيلمي،
ف�ألقي عليه ال�ضوء من �صناع الأفالم والإعالم ،فالمهرجان يتعامل
بحرفية �شديدة ،و�أتمنى تقديم فيلمي الطويل مع الجونة �أي�ضا ويكون
عر�ضه العربي الأول �ضمن فعاليات المهرجان وذلك لما وجدته من
تن�سيق في حجز الأفالم والتنظيم الرائع للفعاليات وحلقة التوا�صل التي
تحدث بين �صناع الأفالم حول العالم ،فهناك �سحر ال�سينما في مدينة

�أي�ضا فالمخرج الم�صري تامر ع�شري والذي ارتبط فيلمه الروائي
الطويل الأول «فوتو كوبي» بالجونة وهو الفيلم الذي ح�صل على نجمة
الجونة الذهبية في الدورة الأولى للمهرجان و�سط حفاوة �شديدة �سواء
على الم�ستوى النقدي �أو الح�ضور من الو�سط
الفني ،و�أكد ع�شري على �أنه كان موفق ًا في
عر�ض فيلمه �ضمن فعاليات المهرجان و�سط
عدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم،
وتلقيه ردود الأفعال حول العمل ،واعتبر جائزة
نجمة الجونة من �أهم الجوائز بالن�سبة له،
فهي خطوة كبيرة �أثرت في م�شواره وم�شوار
الفيلم الذي �شارك بعدها في �أكثر من مهرجان
دولي منها طرابل�س ومالمو ووهران وكازان
والمهرجان القومي ال�سينما ،وذلك بعد عر�ضه
في الجونة الذي كان نقطة انطالقته.
و�أ�ضاف قائال« :في الدورة الثانية �أي�ض ًا ح�صلت
على جائزة نجمة الجونة عن �أف�ضل فيلم ق�صير
«ما تعال�ش علي الحاجب» ،فدائم ًا �أ�شعر
علي ،و�أحر�ص على
�أن الجونة هي و�ش ال�سعد ّ
الم�شاركة في المهرجان ب�أعمالي ،لي�س فقط من �أجل الح�صول على
جائزة ،ولكن لأن المهرجان يوفر ل�صناع الأفالم م�ساحة �أو�سع لعر�ض
�أعمالهم ،فالجائزتان كانتا عالمتان فارقان في م�شواري كمخرج في
بداية طريقي وهو ما دفعني للم�شاركة في الدورة الثالثة للمهرجان �أي�ضا
في «�سيني جونة» بعمل ال يزال في طور الكتابة بعنوان «في الجون»
والذي ح�صل على دعم من �أجل االنتهاء منه.
و�أو�ضح �أن �إدارة الجونة �أثبتت خالل �سنوات دوراته على انتقاء �أف�ضل
الأفالم على مدار العام ،بالإ�ضافة ل�صناع الأفالم وور�ش العمل التي
تعطي زخم ًا قوي ًا جدا الم�ستفيد منه المهتمين بال�سينما على م�ستوى
العالم.

بالفيلم و�صناعه ،فكانت حالة خا�صة ومختلفة
خا�صة حين �أعلن عن فوز الفيلم بجائزة
الجونة الذهبية ،بجانب ح�صوله قبلها على
جائزة مهرجان فين�سيا .
و�أ�ضاف �أبو العالء :الجمهور ال�سوداني ال
يعرف مهرجان فين�سيا ال �أهمية الجائزة
التي ح�صلنا عليها منه و لكنهم يعرفون م�صر
ومدينة الجونة وتاريخ ال�سينما الم�صرية ،وهو
�أمر كان مهم جد ًا لهم وللفيلم ،و�أتمنى في
ال�سنوات المقبلة للمهرجان �أن يكون هناك
ح�ضور عالمي �أكبر وهو لي�س ب�أمر �صعب لأن
مهرجان الجونة ن�شيط وذكي.

أمجد أبو العالء :الجونة مهرجان ذكي
أفالم دعمتها منصة
وحالة مختلفة
�أكد المخرج ال�سوداني �أمجد �أبو العالء �أن مهرجان الجونة لديه قاعدة الجونة
جماهيرية كبيرة ،وعر�ض فيلمه «�ستموت في الع�شرين» �ضمن فعاليات
الدورة الثالثة وح�ضور نجم الفيلم العر�ض العربي الأول للعمل و�سيرهم
على ال�سجادة الحمراء للمرة الأولى� ،ساعد على تعريف الم�شاهد العربي

و�أفالم عديدة حظيت بدعم من مهرجان
الجونة منها فيلم «الرجل الذي باع ظهره»

للمخرجة كوثر بن هنية و�أي�ضا فيلم  200متر
لأمين نايفة وكالهما نال الجوائز بمهرجان
فيني�سيا وحظيا باحتفاء النقاد والإعالم ،كما
�سيعر�ضان بم�سابقة الفيلم الطويل بمهرجان
الجونة ،وكانا من �ضمن الم�شروعات التي
حظيت بدعم من�صة الجونة في دورات �سابقة،
� ً
أي�ضا فيلم «�سعاد» لآيتن �أمين حظي بدعم
من�صة الجونة واختير هذا العام �ضمن برنامج
الم�سابقة الر�سمية لمهرجان كان ،لكن �صناعه
اختاروا �إرجاء عر�ضه للعام المقبل� .إنها
�أفالم حظيت بحفاوة دولية �ضمن �أهم المنابر
العالمية لكن مهرجان الجونة يت�شرف ب�أنه
جزء من م�سيرتها من خالل من�صته .مهرجان
الجونة والقائمون عليه بما فيهم �أنا �أو �أمير
رم�سي�س ومحمد عاطف �شركاء ب�شكل �أو ب�آخر
في دعم الكثير من الأفالم العربية منذ كانت
بذرة ،فهذا المهرجان يفكر في م�ستقبل الفيلم
العربي وكيف تتاح له من�صات دولية كبرى،
وفي هذا المجال.
تامر عشري :إدارة الجونة أثبتت خالل
سنوات دوراته على انتقاء أفضل األفالم

٧

بروفايل

أنسي
أبوسيف

٨

جونة سكوب

عروض
 4أفالم في مسابقة
األفالم القصيرة عن عالقة
اآلباء واألبناء

فنان السينما
المصرية
قادتني ال�صدفة وظروف خا�صة �إلى ح�ضور
�أحد �أيام ت�صوير فيلم «�سارق الفرح» للأ�ستاذ
داود عبد ال�سيد في العام  ،1995وكان موقع
الت�صوير فوق ه�ضبة المقطم بالقرب من
من�شية نا�صر ،وبمجرد و�صولي للمكان
تفاج�أت بكم البيوت والع�ش�ش بل والمنطقة
بالكامل التي ا�ستطاع القائمون على �إنتاج
الفيلم تفريغها من �سكانها الأ�صليين لتظل
تحت �أمر الت�صوير لعدة �أ�سابيع ،ولكني
فوجئت ب�أن المكان لم يتم تفريغه من �أحد
و�إنما تم بنا�ؤه بالكامل على غرار الأماكن
المجاورة له من بيوت بنيت بع�شوائية
وفو�ضوية على �أرا�ض تم اال�ستيالء عليها
بو�ضع اليد في من�شية نا�صر والدويقة ،ولما
�س�ألت عن ا�سم مهند�س الديكور العبقري
الذي ا�ستطاع بناء كل هذه البيوت بهذه
الدقة فكانت الإجابة ب�أنه �أن�سي �أبو �سيف.
لم يكن اال�سم مفاجئا على الإطالق لأن
من بنى ديكورات «الهلفوت» و«�آخر
الرجال المحترمين» وحارات «الكيت
كات» و«الحرافي�ش» ،ومن بنى الديكورات
العمالقة في «حب في الزنزانة» و«الوداع يا
بونابارت» ،و�سيبني فيما بعد ديكورات كبيرة
لأفالم مثل «ر�سالة �إلى الوالي» و«�أر�ض
الخوف» و«�إبراهيم الأبي�ض» و«ر�سائل
البحر» وم�سل�سل «الجماعة» و«الكنز»
بتفا�صيله الفرعونية والمملوكية والحديثة،
ومن بد�أ حياته العملية بديكور فيلم مهم
كـ«يوميات نائب في الأرياف» ،ومن كان قبل
كل ذلك تلميذ ًا ل�شادي عبد ال�سالم وم�ساعد ًا
له في «المومياء» ،لن يعجزه بناء حي
ع�شوائي كالذي بناه في «�سارق الفرح» ،وهو
المكان الذي من كم واقعيته دفع م�سئولي الحى
لهدم موقع الت�صوير بالبلدوزر بمجرد ت�صوير
�آخر «�شوت» خو ًفا من ا�ستغالل هذه البيوت
وال�سكن فيها!
هذه الواقعية ال�شديدة و�إ�صراره على بناء
الديكورات كما يتخيلها كانت ال�سبب في رف�ض
كثير من المنتجين �إنتاج «الكيت كات» لأكثر
من � 5سنوات للتكلفة الباهظة للديكور حتى
اقتنع المنتج ح�سين القال بالفيلم وبناء الحارة
با�ستديو النحا�س في � 5أ�سابيع فقط ،وكانت
نتيجة مجهوده هي ما جعل المخرج داود
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منوعات

كتب :عالء عادل

تصوير :محمد حامد

عبدال�سيد فى كتابة �إهداء له فى بداية الفيلم
«لفنان ال�سينما الم�صرية �أن�سي �أبو �سيف».
 51عاما تقريبا من العمل في ت�صميم المناظر
والديكورات في ال�سينما الم�صرية ،وعلى
الرغم من ذلك لم يقدم �سوى  40عمال فقط
تقريبا� ،أي �أنه حتى ال يقدم عمال واحدا في
العام ،بل وفي �آخر � 10سنوات لم يقدم �سوى
ثالثة �أفالم هي «الكنز» بجزءيه ،وقبله
فيلم «قدرات غير عادية» في  2015مع
�صديقه داود عبد ال�سيد الذي ال يعمل مع �أحد
غيره با�ستثناء فيلم واحد -منذ فيلمه الأول
«ال�صعاليك» في  .1985وربما كان ال�سبب
في هذه الندرة في �أعماله هي �أنه كما قال
في �إحدى الندوات القليلة معه «ال �أعمل �أبدا
في �أي فيلم غير مقتنع بفكرته �أو �أ�شعر ب�أنني
ال �أملك ر�ؤية جديدة �أقدمها فيه .حتى �أنني
خالل ُعمر م�شواري الفني لم �أقدم عدد ًا كبيراً
من الأفالم ،فكنت �أ�شارك في عمل ،و�أتوقف
�سنوات ،ثم �أعود بفيلم �أرى �أنني �س�أتمكن
من العمل فيه» .وكما قال في منا�سبة �أخرى
«�شعرت ب�أن قبول �أى فيلم لي�س على م�ستوى
وقيمة نائب فى الأرياف بمثابة خيانة لتوفيق

ً
اعتزازا
رفض تصميم ديكورات «المهاجر»
ووفاء ألستاذه شادي عبد السالم

�صالح ،بعد �أن و�ضعنى على بداية طريق معين
�صعب الرجوع عنه».
ولل�سبب ال�سابق نف�سه اختلف �أن�سي مع يو�سف
�شاهين الذي كان يتمنى الجميع �أن يعملوا
معه في �أي مجال ،ولكنه اختلف معه ثم
اعتذر له عن ت�صميم ديكورات فيلم «الوداع
يا بونابرت» لأن يو�سف �شاهين اعتر�ض
على طلبه قراءة ال�سيناريو كامال قبل البدء
في ت�صميم الديكور ،ولم يتراجع �أن�سي عن
اعتذاره حتى �أر�سل �شاهين المخرج ي�سرى
ن�صر اهلل ليحكى له ال�سيناريو ،فوافق مبدئ ًيا
حتى يتم �إر�سال ال�سيناريو ً
كامل ،ولكنه
اكت�شف �أنه لي�س لديه فر�صة للحلم كثي ًرا
لأن �شاهين كان يكتب «الديكوباج» على
ال�سيناريو ،فا�ضطر وقتها �أن�سي للتعامل مع
الأمر الواقع .ولكن لأنه يو�سف �شاهين وافق
�أن�سي على العمل معه فيما بعد في فيلمي
«�إ�سكندرية كمان وكمان» و«الآخر» بينما
رف�ض ت�صميم ديكورات «المهاجر» اعتزاز ًا
ووفاء لأ�ستاذه �شادي عبد ال�سالم« ،اعتذرت
لأني عملت �أكثر من � 15سنة مع �شادى
عبدال�سالم للتح�ضير لفيلم �إخناتون؛ ومن
ثم ال يمكن �إعطاء �أفكارى التى �شاركتها مع
�شادى لمخرج �آخر حتى لو �أ�صبح غير موجود،
ثانى الأ�سباب لمعرفتى ب�أ�سلوب �شاهين �أنه
يهتم بالتاريخ ولكن لي�س بتفا�صيله وحقائقه،
ً
مثل يتعامل مع الع�صر الإ�سالمى لكن ال يهتم
بتفا�صيله عما �إذا كان المبنى من الع�صر
المملوكى �أم العبا�سى؟! وعندما تناق�شه
للت�صحيح التاريخى ،يرف�ض ويقول «لأ..
�أنا عايزة كده» ،وب�صراحة �أنا «بتجنب هذا
الأ�سلوب».
م�شوار عظيم ي�ستحق الفخر وبالت�أكيد التكريم
بمنحه جائزة الإنجاز الإبداعي في هذه الدورة
من مهرجان الجونة ،فتحية تقير واحترام
لـ«فنان ال�سينما الم�صرية �أن�سي �أبو �سيف».

تناولت �أربع �أفالم م�شاركة �ضمن م�سابقة
الأفالم الق�صيرة لمهرجان الجونة عالقة
الآباء والأبناء.
فالمخرجة �أني�سة داود في فيلمها «البانو»
(تون�س ،فرن�سا) تقدم ال�صراع الداخلي
للأب «عماد» والذي ُيجبر على مجال�سة
طفله بمفرده للمرة الأولى ،التجربة
تُعيد �إليه ذكريات قاتمة من ما�ضيه،
تدريج ًيا ت�صعقه اللحظات الأكثر ب�ساطة،
وت�ضطره لخو�ض �صراع مزدوج داخله،
عليه �أن يهدئ مخاوفه المتجددة ،و�أن
يخفي ا�ضطرابه عن الجميع ،خا�صة طفله
ال�صغير «هادي» .وتتعر�ض المخرجة

جا�سمين ترينكا في فيلمها «�أن �أ�صبح
�أمي» (�إيطاليا) ،لتجربة �أم وابنته ت�سيران
في طرق روما وتبدو المدينة مهجورة،
فت�سيران من غير هدف ويبدو الأمر محير ًا.
الفيلم الإيطالي «نهاية �سبتمبر» لفالنتينا
كا�سادي يحكي ق�صة �أخوين يعي�شان من
دون �أب ،ويحاوالن رغم �صعوبة الأو�ضاع
و�إدمان والدتهما على الكحول ،الت�أقلم مع
الواقع وتح�سين �أحوالهما � .أما من م�صر
ي�شارك المخرج الم�صري �ساندرو كنعان
بفيلمه «الخد الآخر» ،و يناق�ش من خالله
م�س�ألة �أخالقية تواجه �أب تتعر�ض ابنته
للأذى ،بعد مهاجمة كلب الجيران لها.

فعاليات
 51عاما تقريبا
من العمل في
تصميم المناظر
والديكورات في
السينما المصرية

هيلدا خليفة تقدم حفل افتتاح الدورة الرابعة
لمهرجان الجونة السينمائي

علقت الإعالمية هيلدا خلفية على اختيارها لتقدم حفل
�إفتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي قائلة:
«مب�سوطة كتير ومحم�سة لأن قريبا ه�شوفكم في الجونة
بم�صر ،هقدم �سهرة افتتاح مهرجان الجونة ال�سينمائي في
الن�سخة الرابعة� ،أكيد هيكون مهرجان مميز ومختلف عن
بقية ال�سنين راح يكون فيه ق�ص�ص جميلة وممتعة ،لو في
الجونة �أتمنى ا�شوفكم ،ولو لأ اتمنى تتابعوا كل الأحداث».
تكريم أنسي أبو سيف

�سيتم تكريم الفنان والمبدع مهند�س الديكور وم�صمم
المناظر �أن�سي �أبو �سيف على الم�سرح في حفل افتتاح
مهرجان الجونة في دورته الرابعة.
�أن�سي �أبو �سيف يعد قطب ًا من �أقطاب ت�صميم المناظر في
ال�سينما العربية ..هو مدر�سة م�ستقلة بذاتها في خلق المناظر
ال�سينمائية ،ومن �أفالمه «يوميات نائب في الأرياف»،
و«�إ�سكندرية كمان وكمان» و»عرق البلح» و«�أيام ال�سادات»،
�إ�ضافة �إلى «الكيت كات» و»ر�سائل البحر» و»�أر�ض الخوف».
زين العابدين خيري

(الرجل الذي باع ظهره) يختتم حفل االفتتاح

بعد الإنتهاء من فعاليات حفل الدورة الرابعة لمهرجان
الجونة ال�سينمائي يعر�ض فيلم «الرجل الذي باع ظهره»،
والفيلم يروي ق�صة ال�شاب ال�سوري «�سام» والذي فر
�إلىلبنان ،هربا من الحرب في بالده .دون �إقامة ر�سمية،
يتعثر �سام في الح�صول على ت�أ�شيرة �سفر لأوروبا ،حيث
تعي�ش حبيبته عبير .يتطفل �سام على حفالت افتتاح المعار�ض
الفنية ببيروت ،حيث يقابل الفنان الأمريكي المعا�صر ال�شهير
جيفري جودفروي ،ويعقد معه اتفا ًقا �س ُيغير حياته للأب.

الجونة" ..ترمومتر"
المهرجانات
طارق الشناوي

«الجونة» هو �آخر عنقود المهرجانات ال�سينمائية الم�صرية،
منذ �أن انطلقت دورته الأولى قبل �أربع �سنوات .الآن �أ�صبح هو �أول
مهرجان يقف في �صدارة الم�شهد ،من �أجل العودة لي�ست فقط
للمهرجانات ،بقدر ما هي عودة للحياة.
لدى ال�سينمائيون الآن «ترمومتر» ا�سمه «الجونة»،
المهرجانات الم�صرية والتي تعقد تباع ًا في الأ�سابيع القادمة،
تترقب ب�شغف خطوات «الجونة» .قرار �شجاع اتخذه الأخوان
�ساوير�س (نجيب و�سميح) ،م�ؤ�س�سي المهرجان مع فريق العمل.
ال�شجاعة ال تمت ب�صلة قربى �أو ن�سب للتهور .قرار بدء الفعاليات
يرتبط باحتراز زاد معدله في العالم كله ،وكلما زادت جرعته
وارتفع من�سوبه� ،أثر ذلك بال�ضرورة �سلب ًا على روح المهرجان،
ولكن ما باليد حيلة ،الزحام وتدافع الجماهير �أحد �أهم معالم
تلك التظاهرات ،ولكن عندما تجد نف�سك �أمام اختيارين
�أحالهما ُمر ،نتجرع الأقل مرارة ،وهكذا جاء قرار �إقامة الجونة
واقعي ًا ،لأن البديل االفترا�ضي� ،أراه الأكثر مرارة!!.
�أعلم �أن جيلنا من ال�صعب �أن يتعاي�ش بب�ساطة مع الو�سائط
الرقمية ،وال نزال نتوق لما عاي�شناه ،وال نر�ضى بغيره بدي ًال.
كنت وال �أزال من حزب القراءة الورقية قبل وبعد كورونا ،و�أي�ضا
كنت وال �أزال من حزب الذهاب لدار العر�ض لم�شاهدة الأفالم.
�أ�شعر �أنني �أخ�سر ن�صف متعتي عندما �أ�ضطر لم�شاهدة �شريط
�سينمائي عبر من�صة �إلكترونية.
�أعلم �أن المهرجانات التي عادت واقعيا ،مثل «فين�سيا» ،جاءت
بن�صف قوتها ،وهناك جزء �آخر افترا�ضي مواز زادت م�ساحته،
�إال �أن المذاق الواقعي كان هو القاعدة ،واالفترا�ضي ا�ستثناء.
�أكتب هذه الكلمة قبل �أيام من افتتاح «الجونة» ،الكل يتمنى
�أن نتنف�س الحياة مجدد ًا� ،سنحترز قطع ًا جميع ًا �أكثر و�أكثر،
و�س�أفتقد �إح�سا�س الزحام الذي تعودت عليه �أكثر و�أكثر ،ولن
�أجد زمالئي بالكرا�سي المحيطة بي في قاعة العر�ض نظر ًا
لتطبيق قواعد التباعد االجتماعي� ،سيحترزون مني و�أنا �س�أحترز
منهم �أي�ض ًا �أكثر و�أكثر� ،إال �أن االحتراز الأكبر يجب �أن يتوجه
�أوال لـ(فوبيا) االحتراز ،حتى ال نكت�شف �أننا �صرنا نعي�ش حالة
مر�ضية .كاتبنا الكبير نجيب محفوظ يقول« :الخوف من الموت
موت» ،و�أي�ضا الخوف المبالغ فيه من الفيرو�س يعني انت�صار
للفيرو�س!!«.
�سنتابع كل طقو�س المهرجان ،بداية من ال�سجادة الحمراء،
وح�ضور الأفالم والندوات ،لنعلن للعالم كله انت�صارنا على
كورونا ،و�شغفنا بالحياة.
ناقد سينمائي

٩

الجمعة  ٢٣أكتوبر (تشرين األول) ٢٠٢٠

١٠

١١

الجمعة  ٢٣أكتوبر (تشرين األول) ٢٠٢٠

١٢

١٣

