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الجونة ينتصر على أحزان 2020
كتبت - رانيا يوسف

و�شط اإجراءات احترازية م�شددة، واأجواء 
كرنفاليه مبهرة، وح�شور اإعالمي وفني من 
جميع اأنحاء العالم، انطلقت الدورة الرابعة 

من فعاليات مهرجان الجونة ال�شينمائي، 
التي بداأت باأغنية »دقي يا مزيكا« للمطرب 
اللبناني رامي عيا�ش، والتي اأعدت خ�شي�شًا 

لفتتاح المهرجان، و�شط تفاعل كبير من 
الح�شور.

واأعرب المهند�ش �شميح �شاوير�ش موؤ�ش�ش 
مدينة الجونة عن اأ�شفة لخ�شارته هذا العام 

المهند�ش خالد ب�شارة، وقال: فقدت اأول العام 
�شخ�ش غال علّي، من اأف�شل الأ�شخا�ش الذين 

تعرفت عليهم وعملت معهم،  لذلك اأود تقديم 
تذكار اإلى زوجة المرحوم خالد ب�شارة المدير 

التنفيذي ال�شابق ل�شركة اأورا�شكوم.
كما قدم المخرج بيتر ويبر رئي�ش لجنة تحكيم 

م�شابقة الأفالم الروائية الطويلة، جائزة 
الإنجاز الإبداعي  وقال: اأرحب بهذا المهرجان 
في دورته الرابعة وي�شعدني تواجدي في م�شر 

الذي اأعتبره مكاني المف�شل. اليوم اأنا يتم 
تقديمي ك�شخ�شية خا�شة، ولكن هناك �شخ�ش 

اآخر مميز قام بلعب اأدوار مختلفة منها ال�شر 
والمالئكي الفنان الفرن�شي جيرارد ديبارديو.

وقال المهند�ش نجيب �شاوير�ش موؤ�ش�ش 
المهرجان: اأرحب بكم واأ�شكركم جميعا على 

الح�شور و�شوف اأكرم �شخ�شا الآن مهم جدا، 
عمله وراء الكاميرا، وا�شمه غال علّي اأوي لأنه 
ا�شم ابني ووالدي، م�شمم المناظر اأن�شي اأبو 

�شيف.
عر�ش بعدها فيلم ق�شير عن اأن�شي اأبو �شيف 

تحدث فيه الفنان خالد النبوي، والمخرج 
داوود عبد ال�شيد، ومروان حامد، و�شريف 

عرفة.
�شلم بعدها الفنان خالد النبوي جائزة عمر 

ال�شريف للفنان المغربي �شعيد تغماوي حيث 
قال النبوي: ي�شعدني وجودي في الجونة، 

وتقديم جائزة الفنان عمر ال�شريف لفنان 
عالمي اآخر، هو متعدد المواهب.

بيتر ويبر: 
يسعدني 

تواجدي 
في مصر
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تقريرتقرير

�شعدت بعدها الإعالمية اللبنانية هيلدا خليفة 
لتقديم حفل الفتتاح، التي وجهت ال�شكر 

لرامي عيا�ش وتح�شيره تلك الأغنية في وقت 
قيا�شي لتكون جاهزة لحفل الفتتاح، معربة 

عن �شعادتها بتواجدها في م�شر وخا�شة 
في مدينة الجونة، وتقديم دورة ا�شتثنائية 

لمهرجان الجونة ال�شينمائي، الذي اأطلق �شعار 
�شينما من اأجل الإن�شانية، ولم يكن يعرف اأن 

كل هذا �شوف يحدث، موجهة ال�شكر لإدارة 
المهرجان وم�شيدة بالإجراءات الحترازية 

الموجودة داخل كل مكان في الجونة.
بداأ الحفل بكلمة محافظ البحر الأحمر 

اللواء عمرو حنفي الذي وجه التحية لمنظمي 
المهرجان وو�شفه بالرائع، وقال اإن الجونة 

اأ�شبحت عا�شمة الفنون في م�شر، واأ�شاف 
خالل كلمته: اإن الفن هو تعبير اإن�شاني يتجاوز 

الحدود ويجعل الإن�شان اأكثر رقيا، وعلى الفنان 
اأن ي�شعي لتحقيق تلك القيم لتغرز داخل 

الأجيال القادمة المعاني الجميلة، وتعرفنا على 
ح�شارات الما�شي، وتمنحنا روؤية للم�شتقبل، 

واأن م�شر توا�شل ر�شالتها التنويرية ومحاربة 

الإرهاب بذلك المهرجان، حيث اإن م�شر جاءت وجاء بعدها التاريخ.
�شعد بعد ذلك المهند�ش �شميح �شاوير�ش موؤ�ش�ش مدينة الجونة والذي 

قال: اأنا �شعيد جدًا اأننا نجحنا في اإقامة المهرجان هذا العام، ولم 
نقطع عادة، لنحافظ على ال�شتمرارية، لذلك اأحب التوجه بال�شكر 

للدولة ووزارة ال�شحة خا�شة، التي لول وجودها هي والفريق الخا�ش بها 
ما كنا ا�شتطعنا النوم ونحن مطمئنين. والذي اأ�شعدني اأكثر اأني �شعرت 

اأن النا�ش ت�شتاق للعودة والعي�ش، واأن لي�ش هذا الذي �شوف يوقفنا عن 
الحياة، كما يجب توجيه ال�شكر لالأ�شخا�ش الذين ا�شتحملوني في فترة 
الإعداد، كما يجب التوجه بال�شكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو 
حنفي، وكذلك ال�شيوف الذين ح�شروا، والعتذار اإلى ال�شيوف الذين 

لم ن�شتطع اأن ندعوهم  لعدم توافر اأماكن.
واأ�شاف: هذا العام يجب اأن ينتهي لأنه اأ�شواأ عام مررت به في حياتي، 

حيث فقدت اأول العام �شخ�ش غال علّي، من اأف�شل الأ�شخا�ش الذين 
تعرفت عليهم وعملت معهم،  لذلك اأود تقديم تذكار اإلى زوجة المرحوم 

خالد ب�شارة المدير التنفيذي ال�شابق ل�شركة اأورا�شكوم، الذي فقدانه 
يعد خ�شارة كبيرة، اأنا كنت اأعتمد عليه في �شيل ال�شيلة، وتفرغت 

للمعا�ش المبكر، وهو نجح في اأن يحل محلي، وفقدانه اأعتبره خ�شارة 
كبيرة، حتي وجدت من �شهرين المهند�ش عمر حمام�شي  المدير 

التنفيذي لأورا�شكوم الذي �شال ال�شيلة.
 ثم قام با�شتدعاء ماريان زوجة الراحل خالد ب�شارة التي ا�شتقبلها 

الجمهور بترحاب �شديد، حيث وجهت مريان ال�شكر للمهند�ش �شميح 
�شاوير�ش وقالت: اأود اأن اأهنئكم بافتتاح الدورة الرابعة، و�شط ظروف 

�شعبة يمر بها العالم باأكمله،  اأنا تعرفت على خالد في الجامعة 
الأمريكية عام 1990 ، كان عمره 18 عاما وكان عمري 17، لم يكن يدير 

�شركات اأو رجل اأعمال كان مجرد �شاب طموح دمه خفيف عينه يظهر 
فيها الذكاء، وجدع،  قام ببناء نف�شه بنف�شه، وم�شواره المهني  لم يكن 
�شهاًل ولم يكن مليء بالنجاحات، ولكن �شغفه وحلمة جعله يتغلب على 
الياأ�ش وي�شبق مناف�شيه بتفكيره خارج ال�شندوق، لم يكن يبخل بوقته، 

وكان ي�شاعد ال�شباب المبتداأ، وي�شند البلد محاوًل اأن ي�شنع فرق، ومن 
هنا جاءت فكره جائزة خالد ب�شارة ل�شناع ال�شينما الم�شتقلة في م�شر،  

اأتمنى اأن تكون بداية لل�شباب في الم�شتقبل، واأ�شكر مهرجان الجونة 
لإطالق ا�شم خالد علي الجائزة وربطه بالمهرجان.

ثم �شعد المخرج بيتر ويبر رئي�ش لجنة تحكيم م�شابقة الأفالم الروائية 

سميح ساويرس: 
أنا سعيد جدًا أننا 
نجحنا في إقامة 

المهرجان هذا 
العام

كتب- عالء عادل

و�ضط اإجراءات احترازية م�ضددة، واأجواء كرنفاليه مبهرة، وح�ضور 
اإعالمي وفني من جميع اأنحاء العالم، انطلقت الدورة الرابعة من 

فعاليات مهرجان الجونة ال�ضينمائي، التي بداأت باأغنية »دقي يا 
مزيكا« للمطرب اللبناني رامي عيا�ش، والتي اأعدت خ�ضي�ضاً الفتتاح 
المهرجان، و�ضط تفاعل كبير من الح�ضور، حيث قال عيا�ش خالل 

كلمته: »م�ضاء الخير من م�ضرح الجونة ال�ضينمائي اإلى جميع  العالم، 
با�ضمنا جميعا بن�ضر على اإرادة الحياة اللي فينا تعط�ضنا الدائم للفرح 

والحياة لن نترك اأن تكون هذه ال�ضنة، لتق�ضي على اأحلى ما فينا، 
�ضوف ناأخذ حذرنا واحتياطاتنا لال�ضتمرار، واأنهى حديثه بتوجيه 

ال�ضكر لعائلة �ضاوير�ش.

فرح وشجن وإجراءات احترازية مشددة:
انطالق الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي

الطويلة، لتقديم جائزة الإنجاز الإبداعي 
وقال: اأرحب بهذا المهرجان في دورته 

الرابعة وي�شعدني تواجدي في م�شر الذي 
اأعتبره مكاني المف�شل. اليوم اأنا يتم تقديمي 

ك�شخ�شية خا�شة، ولكن هناك �شخ�ش اآخر 
مميز قام بلعب اأدوار مختلفة منها ال�شر 

والمالئكي الفنان الفرن�شي جيرارد ديبارديو.
ومن جهته قال المهند�ش نجيب �شاوير�ش 
موؤ�ش�ش المهرجان: اأرحب بكم واأ�شكركم 

جميعا على الح�شور و�شوف اأكرم �شخ�شا 
الآن مهم جدا، عمله وراء الكاميرا، وا�شمه 

غال علّي اأوي لأنه ا�شم ابني ووالدي، م�شمم 
المناظر اأن�شي اأبو �شيف.

عر�ش بعدها فيلم ق�شير عن اأن�شي اأبو �شيف 
تحدث فيه الفنان خالد النبوي، والمخرج 
داوود عبد ال�شيد، ومروان حامد، و�شريف 

عرفة.
وقال ان�شي اأبو �شيف خالل تكريمه: م�ش لقي 
كالم اأقوله الحقيقة، وما عرف�ش اأ�شال اأتكلم 

اأنا ممكن اأر�شم. اأنا ب�شكر المهرجان اإنهم 
منحوا جائزة لمطبخ ال�شينما، هذه الجائزة 
مهمة لمهنة من اأهم المهن في ال�شينما وهو 

الديكور اأو المنظر. 
واأ�شاف: الف�شل يرجع للنا�ش اللي ا�شتحملوني 

من عمال وفنانين، والف�شل الحقيقي 
للمخرجين اللي ا�شتحملوني وتعلمت منهم، 

ع�شان اأنا كنت متعب �شوية، اإنما بر�شه الف�شل 
يرجع ل�شاحبه اللي علمني وخالني اأقف الآن 
هنا واأهدي له هذه الجائزة، اأ�شتاذي ومعلمي 

�شادي عبد ال�شالم.
ليتم تقديم بعدها اأغنية »ق�شة حب« لرثاء 

الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خالل 
عام ٢0٢0 ، من كلمات اأحمد ر�شاد وتوزيع 

م�شطفي الحلواني وغناء فرح الديباني، و�شط 
تاأثر كبير من قبل الح�شور الذين لم ي�شتطيعوا 

اأن يمنعوا دموعهم.
ومن جانبه رحب انت�شال التميمي مدير 

المهرجان باالح�شور وقال: هذا العام رغم 
ال�شعوبات على كل الم�شتويات اإل اأن هذه 

ال�شعوبات جعلتنا قادرين على الت�شدي لأنه 
خالل ال�شنوات الثالث الما�شية اأ�شبح لدينا 

فريق رائع من ال�شباب الم�شريين، وكان يوجد 
�شعوبة على الم�شتوى اللوج�شتي وكان من 

المفتر�ش اأن يح�شر عدد من الزمالء اأم�ش 
ولكن ب�شبب الظروف لم ي�شتطيعوا الح�شور، 

وقدم بعدها لجان التحكيم.
وهي: »لجنة تحكيم م�شابقة الأفالم 

الق�شيرة« المكونة من المخرجة التون�شية 
رجاء عماري، والممثل الهندي ال�شهير علي 
فازال، ، وكاتب ال�شيناريو والمنتج الفرن�شي 

جيوم دي �شاي والممثلة ال�شورية كندة علو�ش 
ومريم نداي، الممثلة ال�شنغالية.

وفي م�شابقة الأفالم الوثائقية الطويلة: 
المخرجة الم�شرية ماريان خوري، والمونتير 

والمخرج �شيمون الهبر المنتج والمبرمج 

ال�شويدي فريدي اأول�شون، برنارد كارل، 
المبرمج والمدير الفني لمهرجان »حول 
العالم في 1٤ فيلم«. المنتجة ماري بيير 

ما�شيا.
وم�شابقة الأفالم الروائية الطويلة: الممثل اآ�شر 

يا�شين، والمخرج اأمجد اأبو العال ورودريجو 
�شيبوليدا المنتج تيري لينوفل، ويراأ�ش اللجنة 

المخرج والمنتج بيتر ويبر.
لي�شلم بعدها الفنان خالد النبوي جائزة عمر 
ال�شريف للفنان المغربي �شعيد تغماوي حيث 

قال النبوي: ي�شعدني وجودي في الجونة، 
وتقديم جائزة الفنان عمر ال�شريف لفنان 

عالمي اآخر، هو متعدد المواهب، ممثل وكاتب 
�شيناريو ومالكم ، اأول �شيناريو �شارك في 

كتابته ح�شل على جائزة  الإخراج في مهرجان 
كان.. اإتقانه لعدة لغات جعله اأيقونة في 
ال�شينما الفرن�شية والأمريكية والمغربية.
اأعقب ذلك كلمة للفنان المغربي ال�شهير 

قال فيها: ال�شالم عليكم، اأنا اتحدث اللغة 
الإنجليزية، اأقول لكم اأني ولدت في باري�ش 

وعندما اأ�شبحت ممثال لم يكن هناك الكثيرون 
يهتمون بذلك، كان لدي اأدوار غير جيدة، 
ولم اأ�شتطع تغيير الهوية حين ذلك، كانت 

والدتي تع�شق عمر ال�شريف وكذلك اأبي، 
ويحبون جورج كلوني اأي�شا، وي�شاهدون الأفالم 

الم�شرية، وكل النجوم الم�شريين العظماء. 
كبرت ولم اأكن اأفهم كل تلك الأ�شياء لأنها 

كانت معقده، فبداأت درا�شة ال�شورة وفهمها، 
وعمر ال�شريف لم يكن ممثال بل اأمل، فكان 
الم�شير وكان القدر، والقدر دائما مكتوب، 

وكنت في افتنان واإعجاب بهذا الرجل، فكان 
يعطيني الأمل، فكان �شخ�شية عظيمة لل�شعوب 

العربية، ولم اأكن اأتوقع اأن اأحلم واأعمل معه 
في يوم من الأيام، علمت معه في اأحد الأفالم 

وتعلمت منه الكثير من الأ�شياء، واليوم واأنا 
اأحمل جائزة با�شمه، اأفتقد �شوته في اأذني، اأنا 
فخور بتلك الجائزة في بلده م�شر الذي دعاني 

سعيد تغماوي: تعلمت من عمر الشريف 
الكثير وأفتقد صوته في أذني

اإليها في يوم من الأيام وتحدث عني، عمر 
اأراك قريبا.

اأما الفنانة �شيرين ر�شا بداأت كلمتها بتاأثر 
�شديد عن والدها الراحل الفنان محمود 

ر�شا قائلة: �شكلكم حلو اأوي من هنا، الم�شرح 
ليه هيبه، ويمكن اأن تكون تلك الهيبة هي 

التي جعلتني اأخالف رغبة اأبي، واأكون الفتاه 
الوحيدة التي تمنى والدها اأن يراها راق�شة 
كبيرة وهي لم تحقق له هذا الحلم، اأنا بكل 
فخر بنت اأكتر واحد حب واحترم الرق�ش، 

كنت ل اأعلم اأن هذا يجعلني مميزة، لأني 

تربيت و�شط فرقة 
ر�شا واأ�شاهد 

عرو�شهم واأحبها، 
ولم اأكن اأعلم مقدار 

التعب الذي يتعبوه، 
حتى اأنه جاء  يوم 
كان لدي 1٤ �شنة 

اأجرب اأرق�ش 
معهم فهمت حينها 
معني كلمة م�شرح، 

بروفات، خطوات 
بالملي والثانية، 

علمت حينها اأمرين 
اأن هذه اأول واآخر 
مرة �شوف اأقدم 

عر�شا معهم لأني 
لم اأ�شتطع تحمل 
ال�شغط، ولكني 

علمت اأن اأبي رجل 
عظيم لديه حلم اأن 

ياأخذ الرق�ش في 
منطقة ثانية، حلم 
اأن يخلق فن �شعبي 
راق ويعرف النا�ش 

الفن بتاع م�شر، ب�ش 
لوله لم اأكن اأقف اأنا 

الآن هنا واأقول بكل 
فخر اأني ابنة محمود 

ر�شا.

مدير المهرجان

انتشال التميمي

رئيس التحرير

محمد قنديل 

المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد

سكرتير التحرير

إيمان كمال

المحررون

رانيا يوسف

محمد فهمي 

علي الكشوطي

عالء عادل

رئيس المركز الصحفي

عال الشافعي 

فريق التصميم

الهيثم نجدي

نيرمين البنا

تصوير

محمد حامد

مصطفى عبد العاطي
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حوارحوار

وكيف كان االإتفاق على معر�ش خا�ش 
باإ�ضكت�ضات اأعمالك؟

حينما كلمني ال�شتاذ انت�شال التميمي من اأجل 
التكريم و�شاهد ال�شغل الخا�ش بي اقترح عمل 

المعر�ش الخا�ش بالإ�شكت�شات والر�شومات 
الخا�شة باأفالمي وبالفعل اأخذنا جزء منها لأن 

من ال�شعب اأن يتم ا�شتيعابها في مكان واحد.
 �ضاأعود للبدايات ومرحلة تخرجك للمعهد 
العالي لل�ضينما والتي ارتبطت خاللها على 

الم�ضتوى ال�ضخ�ضي والمهني بالمخرج �ضادي 
عبد ال�ضالم و�ضالح مرعي، احكيلنا كيف 

توطدت العالقة؟
اأثناء درا�شتي في الجامعة كان الأ�شتاذ 

�شادي عبد ال�شالم بيدر�شلي واأتعرفنا كتلميذ 
واأ�شتاذه وكنت في ال�شنة الثانية من المعهد، 

ووقتها دعاني لمكتبه وبالفعل زرته في المكتب 
واأ�شبحت واحد من اأع�شاء المكتب وكان 
موجود اأي�شا الأ�شتاذ �شالح مرعي وكان 

الذراع اليمين ل�شادي عبد ال�شالم في هذه 
الفترة وظلت العالقة ممتدة حتى رحل عننا.
اأ�ضولك تعود للجنوب ،كيف اأثر المكان في 

اإهتمامك وتاأثيره عليك مهنيا فيما بعد؟
كون لدى مخزون كبير لأن المنطقة والبلد 

التي ع�شت بها لم يكن لها �شكل واحد وكنت 
اأتنقل بين الأماكن فكونت مخزون لبيت الفالح 

المختلف عن بيت العامل وعن بيت الموظف 

يوسف شاهين وشريف عرفة من أهم صناع السينما في مصر 
وممكن يدفعوا اللي في جيوبهم في مشهد

وبيت المهند�ش وبيت الماأمور، فكل الأماكن 
اثرت فيا بالطبع بدون تعمد ولم اأكن مدرك 

وقتها اأهمية المكان، ولكن اأ�شبحت اأعرف 
الفروق بين الأ�شخا�ش من خالل اماكنهم، 
فالأماكن اأ�شبحت لها دللة على نوعية من 

ي�شكنون بها،وهو ما ظهر في اأعمالي فكل 
�شخ�شية درامية لها المكان الخا�ش بها.

من اآواخر ال�ضتينات وحتى اليوم، اإ�ضمك كان 
كلمة ال�ضر وراء الكثير من االأعمال الجيدة، 
احكي لنا عن ق�ضة دخولك اللوكي�ضن للمرة 

االأولى في عمل احترافي؟
تجربة فيلم »يوميات نائب في الأرياف« 

حين اختارني المخرج الكبير توفيق �شالح 
بعد تخرجي مبا�شرة لت�شميم ديكور الفيلم، 

ف�شعرت برهبة كبيرة اأزالها توفيق �شالح 
فهو كان يعلم باأنها تجربتي الأولى حينما وقع 

اختياره لأ�شارك في الفيلم، وكنت قبلها تمرنت 
مع �شالح مرعي في فيلم »المومياء« ولكنه 

كان مختلف حيث كنا ن�شنع اك�ش�شوارات 
الفيلم، ولكن »يوميات نائب في الأرياف« كان 

كله ديكورات، وللحقيقة الذي �شاعدني وقتها 
العمال في الإ�شتوديو لأنني تعلمت منهم الكثير 

في تلك الفترة،فالتعليم لي�ش فقط بداخل 
المعهد لكنه في الحياة العملية اأي�شًا فكنت 

بعرف ار�شم لكن لي�ش معناه اأني بعرف ا�شتغل، 
لكن ارتباطي بالعمال كان مهم فكونت خبرة 

فالعمال كانوا عامل مهم بالن�شبة لي.

داوود عبد السيد 
غزير المعلومات 

وصاحب قضية 
وصداقتنا قبل أول 

أفالمه

أحاول أن أكون 
كامل في األعمال 

التي أقدمها

مداوم التواجد مع 
داوود ألنه شخص 

صاحب قضية ولديه 
مشروع

حوار : حوار :إيمان كمال

تصوير: مصطفي عبدالعاطي 

الديكور المبهر فى اأفالم مثل »حب فى 
الزنزانة«، و»اآخر الرجال المحترمين«، 

و»الوداع يا بونابرت«، و»الحرافي�ش«، 
و»�ضحاتين ونبالء«، و»الكيت كات«، وغيرها 

من االأفالم التي تحمل قيمة فنية مهمة 
مرتبط باإ�ضم مهند�ش الديكور�ضاحب 

ب�ضمة مهمة، فاأعماله التي قدمها خالل 
م�ضوار ممتد الأكثر من خم�ضين عاماً تعتبر 
من عالمات ال�ضينما الم�ضرية، فاإ�ضمه هو 

ال�ضر وراء تميز عن�ضر الديكور في  هذه 
االأفالم التي قدمها هو المبدع الكبير اأن�ضي 

اأبو �ضيف والذي يكرم في الدورة الرابعة 
لمهرجان الجونة ال�ضينمائي لما قدمه من 

»اإنجاز اإبداعي« وفي الحوار التالي لنجمة 
الجونة يتحدث »اأن�ضي اأبو �ضيف« عن تكريمه 

وم�ضواره وبداياته.
=في البداية كيف ا�ضتقبلت خبر تكريمك في 

الدورة الرابعة لمهرجان الجونة؟
ب�شعادة كبيرة فالجونة مهرجان لي�ش �شغيرًا 

فهو مهرجان مهم وتكريمي في الجونة هو 
تقييم اأعتز به كثيرًا ،وا�شتقبلت الخبر ب�شعادة 

لأنه اأى تكريم في مجال العمل هو بكل تاأكيد 
دليل على اأنه ال�شخ�ش يقدم خطوات جيدة.

من بين اأكثر من 40 فيلم اتعاملت فيهم مع 
اأهم الفنانين والنجوم في م�ضر واأنت واحد 

منهم اأى فيلم قريب لقلبك؟
كل افالمي قريبة لقلبي لأنها لم تكن مفرو�شة 

بل اخترت اأني اأ�شتغلها بقراري، وبالتالي 
ممكن اأكون ف�شلت في حاجات ونجحت في 

اأعمال اأخرى لكن لي�ش معنى ذلك باأنها لي�شت 
قريبة لقلبي/ لأن كل فيلم بقدمه هو حقل 

تجارب بالن�شبة لي،وكل تجربة قدمتها نجحت 
اأو ف�شلت علمت في حياتي وم�شيرتي الفنية 
واأ�شبحت خطوة طورتها في التجربة التي 

تلتها، فكل فيلم له تجربة في حياتي اأعتز بها.
رددت كلمة تجارب ف�ضلت اأكثر من مرة فهل 

هناك اأفالم �ضاركت فيها و�ضعرت باأنها تجربة 
فا�ضلة؟ 

بالتاأكيد في اأفالم قدمتها ف�شلت واأفالم 
نجحت لكن التقييم للنقاد في النهاية، فكل 
فيلم بقدمه ب�شعر اأن �شغلي فيه لي�ش كامل 

وبحاول اأكون كامل في الأعمال التي اأقدمها 
بعدها، فكل فيلم يعر�ش علي بقدمه كاأني ل�شه 
بتخرج لأني كل مرة بقدم فيلم مختلف وبعمل 
حاجة جديدة ودي قيمة التجربة اأنه الإن�شان 
يخو�ش حاجة جديدة ويبقى عندك مخزون 

ور�شيد ي�شاف لالأعمال الجاية.
ممكن تفا�ضيل التعامل مع العمل من 

البداية ازاى بتخططله والفكرة بتتبلور في 
ذهنك اإزاى لغاية ما يبقى ديكور قائم في 

الواقع؟
في البداية بيكون لدى فكرة عن المكان 

ف�شغلتي هى المكان الذي يعبر عن ال�شخ�شيات 
التي تعي�ش به، وهو تعبير درامي لأنه لبد واأن 

يكون هناك قيمة للدراما، والخطوة الأولى اأني 
بعمل بحث عن نوعية ال�شخ�شية اللي بعبر 

عنها �شكلها وخلفيتها وعاي�شة اإزاى،وابداأ في 
و�شع خطوط وخيوط تعبر عن دا، وبالتالي 

ببداأ اأعمال ا�شكت�شات كثير تدور حوالين 
ال�شخ�شية حتى اأ�شل مع المخرج لإتفاق فهو 

الذي يحدد في النهاية ولبد اأن يقتنع اأن 
المكان �شالح لل�شخ�شية.

هل ح�ضل اإن وجهة نظرك اتعار�ضت مع 
منتج اأو مخرج مثاًل ب�ضبب تكاليف ولو 

ح�ضل خالف من النوع دا اإزاى بيتم حله؟
في اإختالف دائما فالنتيجة التي ن�شل اإليه 
هى نتيجة اإختالف لكى ن�شل لل�شكل الذي 
نتفق عليه اأنا والمخرج، فابحث دائما عن 

تعبير يو�شلني للمكتوب في ال�شيناريو، وتعبيري 
يخ�شع لمخزون لدى وثقافتي ودرا�شتي 

والمخرج اأي�شا لديه تعبيره فيكون هناك نقا�ش 
دائما للو�شول لنقط تالقي.

فمثال تعبيري قد يكون المكان في ع�شر قديم 
مثاًل ع�شر اإ�شالمي قديم حتى لو كان الفيلم 

ع�شري ممكن اأ�شتخدم تاريخ قديم اأعبر 
خالله عن هوية �شخ�شية تعي�ش في ع�شرنا 

الحالي لكنها مرتبطة بالقديم وممكن رف�ش 

ال�شخ�شية للقديم تجعلني اأقدم مكان مختلف، 
في النهاية لبد واأن نتفق على �شكل معين.

هناك اأفالم تحمل توقيعك كمهند�ش ديكورـ 
واأفالم اأخرى كمن�ضق مناظر اإيه الفرق بين 

االإثنين؟
من�شق المناظر بيكون لالأفالم التي ل ت�شور 

بداخل ديكور م�شنع في الإ�شتوديو ولكن الأمر 
بيكون متعب اأكثر، ممكن ن�شور في فيال 

يومين مثال اإنتاجيا بيكون �شعب اإننا نبنيها 
مخ�شو�ش ب�شبب التكلفة ،فالمنتج بيتفق مع 
�شاحب المكان على الت�شوير بمقابل مادي 

�شواء ق�شر اأو فيال اأو قهوة وهنا م�شمم 
المناظر بيحول المكان المبني الجاهز ل�شكل 

يخ�ش الفيلم ويخدمه فبيكون محاولت 
التغيير �شعبة، لكن مهند�ش الديكور هو من 

ي�شنع الديكور في الإ�شتوديو.
وفي راأيي ت�شميه مهند�ش ديكور اأو من�شق 

مناظر لي�شت �شحيحة، فالأ�شح هو مهند�ش 
المناظر بمعنى اأن كل ما داخل هذا الكادر 

�شواء �شنعه اأو ن�شقه هو الم�شئول عنه.
احكيلنا عن تجربتك في ت�شميم المالب�ش 

خا�شة ان معظمهم في افالم تاريخية؟
المالب�ش التاريخية هى في الأغلب التي كانت 

تطلب مني على ا�شا�ش درا�شتي لتاريخ اأزياء 
وتاريخ عمارة ،وفي الأفالم الحديثة كنت لفترة 

قريبة بكون م�شئول عن المالب�ش في الأفالم 
التي اأقدمها خا�شة اأفالم داوود عبد ال�شيد 

باإ�شتثناء اآخر فيلمين له، ولكن مع الوقت 
ظهرت ال�شتايل�شت ولكن لو في فيلم تاريخي 

بيتاح لي الفر�شة اأني اأعمل خالله مالب�ش 
واأعمل درا�شة تاريخية له ل اأتردد.

ابحث دائما عن تعبير يوصلني للمكتوب 
في السيناريو يخضع لمخزون لدى 

وثقافتي ودراستي

�ضداقة واأعمال م�ضتركة وم�ضوار طويل مع 
المخرج الكبير داوود عبد ال�ضيد كلمنا عن 

تجربتكم �ضوا؟
اأنا وداوود عبد ال�شيد كنا زمالء في المعهد 

ودفعة واحدة و�شداقة قوية من قبل اأن اأعمل 
معه في اأول اأفالمه »األ�شعاليك«، وكنت 

مداوم التواجد مع داوود لأنه �شخ�ش �شاحب 
ق�شية ولديه م�شروع

تجربة عملك مع يو�ضف �ضاهين اأي�ضا كانت 
مختلفة، عايزين نتعرف اأكثر عليها؟

يو�شف �شاهين �شاحب مدر�شة مختلفة 
واكت�شبت من خالله خبرة كبيرة، واأعتبر اأن 

ميزته هو والمخرج �شريف عرفة كمنتجين 
باأنه ل يوجد مثلهم في ال�شينما الم�شرية فهم 
ل يبخلون على م�شاريف الفيلم اأو م�شهد حتى 

لو دفعوا من »جيوبهم«

أنسي أبو سيف لنجمة الجونة:
تكريمي في الجونة تقييم أعتز به
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منوعاتنقد

أعمال »منصة الجونة« 
تشارك في الدورة الرابعة

عالء عادل

�شمن عرو�ش الدورة الرابعة لمهرجان 
الجونة ال�شينمائي، ي�شارك اأربع اأفالم 

دعمتها من�شة الجونة، ومنها فيلم »الرجل 
الذي باع ظهره« للمخرجة كوثر بن هنية، 

وكان الفيلم قد فاز في الدورة الثانية 
لمهرجان الجونة بجائزة ُتقدر قيمتها بـ10 

اآلف دولر اأمريكي ُمقدمة من �شركة بي 
لينك برودك�شنز.

اأي�شا فيلم »٢00 متر« لأمين نايفة الذي 
يعر�ش في م�شابقة الأفالم الروائية الطويلة 

وكان عر�شه عالميًا لأول مرة في فين�شيا، 
ح�شل على دعم من�شة الجونة كم�شروعًا 
في مرحلة التطوير وجائزة مينتور اآرابيا 

ندوة

لتمكين ال�شباب والأطفال بقيمة 5 اآلف 
دولر، في الدورة الفتتاحية لمنطلق الجونة 

ال�شينمائي.
والفيلم المغربي »ميكا« والذي ح�شل على 

دعم مالي من من�شة الجونة قدره 5000 
دولر ، هو الفيلم الثالث للمخرج اإ�شماعيل 
فروخي الذي فاز فيلمه الرحلة الكبرى في 
٢00٤ بـجائزة اأ�شد الم�شتقبل في مهرجان 

فيني�شيا، والفيلم الوثائقي »نف�ش« الذي 
ح�شل على جائزة مالية قدرها 15 األف 
دولر، في مرحلة ما بعد الإنتاج للمخرج 

ريمي عيتاني .

السجادة الحمراء لـ»حارس الذهب« في 
مركز الجونة 

في تمام ال�شاعة 5:30 تبداأ ال�شجادة الحمراء لفيلم »حار�ش 
الذهب« في مركز الجونة للموؤتمرات والثقافة وذلك �شمن 

عرو�ش ال�شبت ٢٤ اأكتوبر.. الفيلم من اإخراج رودريك ماكاي 
مدته 116 دقيقة وتدور ق�شته حول جمال اأفغاني الذي يتعاون 

مع رجل قادم من الغابات، لتهريب �شبيكتي َذْهب تحمالن 
عالمة التاج الملكي، يتوجب على الثنائي خداع رقيب �شرطة 

ن�شيط يحاول مع قواته الو�شول اإلى الم�شهر ال�شري.

عرض »جزائرهم« سي سينما 2 
في قاعة �شي �شينما ٢ وفي تمام ال�شاعة 3:30 ع�شرًا يعر�ش 

فيلم »جزائرهم« للمخرجة لينا �شويلم، وتبداأ اأحداثه بقرار  
َجدا لينا، الجزائريان عاي�شة ومبروك الإنف�شال عن بع�شهما 

بعد زواج دام 6٢ عاًما، وتقرر الحفيدة )لينا( ا�شتغالل 
الفر�شة لم�شائلة رحلتهما الطويلة في فرن�شا وانعطافات 

حياتهما في المنفى، هاجر الزوجان �شوًيا من الجزائر في 
خم�شينات القرن المن�شرم اإلى بلدة تيير، حيث اختبرا 

الحياة الخا�شة بالعمال الجزائريين في فرن�شا.

فعاليات

حكايات سيئة في سي سينما 1 
�شمن عرو�ش ال�شبت ٢٤ اأكتوبر فيلم »حكايات �شيئة« في 

قاعة �شي �شينما 1 ويعر�ش الفيلم ال�شاعة ٢:٤5 ع�شرًا، 
ومدته 98 دقيقة الفيلم من اإخراج داميانو دينو�شينزو، فابيو 
دينو�شينزو، وتدور اأحداثه حول حكايات �شوداوية تحدث في 

مجتمع �شغير بمكان ما من العالم. يعج المكان، الطبيعي 
ظاهرًيا، ب�شادية الآباء وغ�شب الأطفال الُمحبطين. هناك 

�شيء غام�ش يوحي بارتياب الو�شع الهادئ. يقودنا راو، 
بطريقة متهكمة.

شوق إلى الشاشة 
الكبيرة

جونة سكوب

عال الشيخ

بعد تاأجيل المهرجانات التي اأقفلت اأبوابها هذا العام ب�شبب 
كوفيد 19، تحديدًا التي جاءت بعد مهرجان برلين ال�شينمائي، 

الذي اأ�شعفنا ل�شهور كثيرة بمقالت نكتبها عن اأفالم لم تكن 
هي الأف�شل مقارنة مع الأعوام الفائتة، و�شلت دعوة مهرجان 
فيني�شيا، وكان من ال�شعب قبولها، ب�شبب الأو�شاع الكوفيدية 

تحديدًا من بالد عانت من هذا الفيرو�ش اأكثر من غيرها، ولأنها 
ما زالت �شمن الدوائر الحمراء بالن�شبة لدول عديدة، حينها 

لم اأ�شعر بالخ�شارة، لأني كنت على ثقة اأن الأفالم الجميلة التي 
عر�شت هناك �شيكون لها مكانًا هذا العام من مهرجان الجونة 

ال�شينمائي الدولي في دورته الرابعة، والذي بات هو الم�شتقطب 
الأول لأفالم مهمة، اإ�شافة اإلى برنامج �شينمائي عربي حافل، 

في كل فئاته، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى هو ال�شوق اأن تكون 
عودتي لم�شاهدة الأفالم عبر �شا�شات كبيرة، بعد �شهور ق�شيتها 

واأنا اأ�شاهد الأفالم عبر التلفاز اأو حتى عبر الأي باد، كنت 
فعاًل اأ�شعر اأنني اأهين الفيلم بطق�ش م�شاهدته، لذلك تحم�شت 

وتجهزت للقدوم للجونة.
اأربع �شنوات م�شت، لنا في كل عام ذكريات مليئة بجعبة من 
الحكايات، ودائما واأبًدا تكون بحديث عن فيلم، عن مخرج، 
عن منتج، عن ن�ش، عن ت�شوير، نعود ومعنا الكثير لنحكيه 

ونكتب عنه، كل عام يثبت هذا المهرجان تفرده، �شواء من خالل 
برنامجه، اأو من خالل تنظيمه، اأو من خالل طريقة التعامل 

الراقية من قبل فريق عمله، وروؤية ال�شابات وال�شباب المقبلين 
على التعلم وهو يتناثرون حولك فقط ل�شمان اأن كل �شيء على ما 

يرام.
تجاوز مهرجان الجونة فخ المقارنة مع مهرجانات اأخرى، 

وا�شتطاع بفترة وجيزة اأن يترك ب�شمته الخا�شة، والترقب له لم 
يعد يقت�شر على الوطن العربي، بل اأن و�شائل اإعالمية اأجنبية 
اأ�شبحت تتحدث عنه، نعم هو يحتفي بالنجوم ال�شيوف، لكنه 

يحتفي بالأفالم التي تعر�ش على �شا�شاته اأكثر، وهذا من �شاأنه 
اإعطاء القيمة الحقيقية لمعنى المهرجان، فمن ت�شاهدونهم 

على ال�شجادة الحمراء من فنانين �شت�شاهدونهم وهم ي�شاهدون 
الأفالم مع الجمهور، وهذا ل يحدث كثيرا في مهرجانات عربية 

اأخرى، �شت�شاهدونهم اأي�شا وهم يجل�شون لمتابعة الما�شتر كال�ش، 
ويتحدثون مع ال�شيوف ومع النا�ش، وهذه حقيقة.

في ح�شرة الكمامات �شن�شاهد الأفالم هذا العام، وهو طق�ش 
�شاأجربه لأول مرة، ومن الجميل اأنها �شتكون في الجونة، على 

الأقل �شيكون البحر الأحمر الذي يحيط بنا من كل �شوب وجانب 
مالذًا للتنف�ش قلياًل اإذا ما �شعرنا بالختناق قليال.

رامي عبد الرازق

لماذا اختار الفنان العالمي ظهر ال�شاب 
ال�شوري لي�شبح لوحة متجولة، ولماذا لم يختر 
اأى �شخ�ش اأوروبي من مجاذيب الفن ليخو�ش 

معه تلك التجربة الغريبة.
تكمن الإجابة في ظهر �شام نف�شه، لقد قرر 

الفنان اأن ي�شخر من النظام الدولي فمنح �شام 
ختمًا بتاأ�شيرة على ظهره كي يتمكن من ال�شفر 
والخروج من بلده التي تاأكلها الحرب الأهلية، 
ربما اأراد في وقت من الأوقات اأن يقول للعالم 

اأن الفن قادر على تحرير الب�شر اأينما كانوا!
ولكن لي�ش الأمر كله بيد الفن فقط في العالم 
واإل اأ�شبح بروفة م�شغرة للجنة، فتحول �شام 
اإلى لوحة حية لها الحق في ال�شفر ل يعني اأنه 

اأ�شبح حرا، ففي مقابل الفنان هناك ثريا  
التي لعبت دورها مونيكا بيلوت�شي في اأكثر 

اأداء بارد قدمته عبر م�شوارها- التي ت�شرف 
على عملية تحويل �شام/اللوحة اإلى �شئ ثمين 

وحيوان األيف لدى المعار�ش ومتاحف الفن 
العالمي.

في م�شهد اإلتقاط ال�شور الأولى لظهر �شام 
بعد الر�شم من قبل م�شور عالمي يرف�ش 

الم�شور يمنح �شام �شورة واحدة بوجهه من 
اأجل اأن ير�شلها لأمه في حين اأنه ينوي اأن 
يم�شح كل ما يزيد عن حاجته، اإنها اإ�شارة 

ذكية لنوع العبودية الذي بداأ �شام ير�شف في 
اإغاللها، ففي نظام يتعامل على اإعتبار اأن كل 

�شئ مدفوع الأجر هو حق مطلق ل�شاحبه ل 
مجال لأي اعتبارات اإن�شانية، وتوؤكد ثريا على 

ذلك حين ت�شوره بهاتفها لكي ير�شل ال�شورة 
لأمه ولكنها ت�شوره اأي�شًا بظهره.

وفي الم�شهد التالي نرى الفنان وهو يتحدث 
عن تجربته للر�شم على ظهر �شام من خالل 
كادرين متداخلين الأول هو الكادر ال�شغير 

للكاميرا التي توثق التجربة، والثاني هو عين 
الكاميرا التي ت�شرد الفيلم، هذا الم�شهد 

الطويل الثابت يحاول التاأكيد على اأن لدينا 
عالمين وحقيقتين وهدفين واأن حكاية �شام ل 

يمكن النظر اإليها من زاوية واحدة لأن الفن 
يقول �شيئا ما والنظام يقول �شيئا اأخر.

ينتقل الفيلم بعد ذلك اإلى طرح ال�شوؤال 
الأ�شا�شي الذي يتما�ش مع ق�شيته :فهل يمكن 

اأن ت�شترى الحرية حين يتحول طالبها اإلى 
�شئ؟

يتحول �شام اإلى مكان في المعر�ش ل يمكنه 
التحدث مع م�شاهديه لأنه لوحة واللوحة 

ُت�شاهد ول تتحدث مع م�شاهديها! ول تلتقط 
معهم ال�شور ولكن هم من لديهم الحق اأن 

يلتقطوا ال�شور معها!
تقدم كوثر بن هنية �شرد ب�شري يعك�ش 

تلك الحالة من التمزق بين ال�شعور بالحرية 
وال�شيئية، ت�شتخدم المرايا  والزجاج العاك�ش 

لخلق �شوت ال�شرد الخا�ش بداخل ال�شخ�شيات 
الرئي�شية �شام وحبيبته عبير، ففي م�شهد اإتهام 

الأم لأبنها عبر الإ�شكايب باأنه باع موؤخرته 
ولي�ش ظهره  مع الأخذ في الإعتبار الجنا�ش 

الع�شوي في المخلية ال�شرقية العربية بين 

الظهر والموؤخرة- نرى �شام من خلف زجاج 
الأوتيل الخم�ش نجوم م�شتتًا كاأنه اأكثر من 

�شخ�ش يخرج من اأطياف م�شوهة اأو مموهة 
تعك�ش ا�شطرابه الداخلي في هذه اللحظة 

وتمهد لكل الأفعال المتمردة التي �شوف ينه�ش 
بها مقاوما عبوديته باإتجاه نيل الحرية التي 

اأرادها ولم يكن يدري ماهيتها.
تختار المخرجة مكان جلو�ش �شام للعر�ش فيما 

ي�شبه واحدة من اأقبية قالع القرون الو�شطى، 
حيث كانت العبودية ل تزال جزء من التكوين 

الإجتماعي والذهني وهو ما يخت�شر ا�شئلة 
تاريخية وزمنية كثيرة حول ماهية الحرية في 

ع�شرنا الحالي في نظر العالم الغربي الحديث 
والمتطور. 

وت�شتلهم المخرجة من عوالم اللوحات تلك 
التكوينات التي تحدها دومًا اأطر خانقة خا�شة 

مع �شخ�شية عبير حين يتكرر ظهورها داخل 
اإطار المراآة اأو في اللوحة التفاعلية حين 

ي�شطحبها زوجها لم�شاهدة ما اأخفاه عنها 
حبيبها �شام، الذي لم يقل لها اأنه يعمل كلوحة 

في متحف خجاًل من نظرتها له.
ت�شتغل اأي�شًا كوثر فكرة الف�شل بين 

ال�شخ�شيات للتعبير عن الإبتعاد النف�شي 
والعاطفي خالل اأوج ال�شراع بين �شام وعبير 

من خالل عوار�ش الأبواب اأو خطوط الحوائط 
كما نراها في م�شهد ا�شتعطافه من اأجل اأن 

يطلب من م�شوؤلي المتحف التنازل عن اإتهام 
زوجها بتدمير اأحد اللوحات بعد اأن ت�شاجر 

مع �شام، فبينما هو م�شجون خلف �شالل 
من الكري�شتال في خلفية الكمادر نراها في 

مقدمته تقف اأمام حائط عليه موتيفة ال�شليب 
كاأنها م�شلوبة فوق اأزمتها وهي نف�ش الموتيفة 

التي تكرر المخرجة اإ�شتخدامها حيث نراها 
في قاعة العر�ش فوق �شام وهو جال�ش يعر�ش 

ظهره.
بائ�شًا يظهر �شام طوال جل�شته ك�شئ ول تبداأ 

الإبت�شامة في الإ�شراق على وجهه اإل حين 
ينام قريرا في ال�شجن ليتاأكد من جديد �شوؤال 

الحرية، وبعد خروجه يتخذ الفيلم م�شارًا 
�شاخرًا من النظام العالمي العام عبر خدعة 
ي�شترك فيها الفنان نف�شه، لكنها تعيد طرح 

نف�ش ال�شوؤال من زاوية اأخرى، زاوية ال�شروط 
التي تتطلبها الحرية لتكتمل، والأ�شباب التي 

تجعل الحرية نف�شها �شرطًا من �شروط الحياة 
والحب.

الرجل الذي باع ظهره 
سؤال عن الحرية

تستلهم المخرجة 
من عوالم اللوحات 

تلك التكوينات 
التي تحدها دومًا 
أطر خانقة خاصة 
مع شخصية عبير 

حين يتكرر ظهورها 
داخل إطار المرآة 
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