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اإلعالن عن الفائزين
في مسابقة
Uplift4GFF
صفحة ٢

افتتاح معرض
أنسي أبو سيف
صفحة ٤

عصام زكريا يكتب:
في محبة
«التقارب
االجتماعي»!
صفحة ٩

في حب أنسي أبو سيف

أمين نايفة لنجمة
الجونة  :فيلم
« 200متر» إنساني
وليس سياسيًا

تحويل بـ ١٠٠وش لعمل سينمائي

صفحة ٧

�أكد الفنان �آ�سر يا�سين �أن م�سل�سل «بـ 100و�ش» لن يتم
ت�صوير جزء ثان منه ،خا�صة بعد النجاح الكبير الذي
حققه خالل المو�سم الرم�ضاني الما�ضي ،وقال :ر�أينا
�أن تحويل العمل لفيلم �سينمائي �سوف يكون �أف�ضل،
و�سوف يتم االهتمام به ب�شكل �أكبر.
يسرا تكشف عن مسلسلها الجديد

ال يفوتك
كتب :عالء عادل

�شهد ثاني �أيام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي مجموعة
مميزة من العرو�ض والفعاليات بد�أت بالم�ؤتمر ال�صحفي للممثل
�صباحا .تحدث تغماوي عن بداية
المغربي �سعيد تغماوي ال�ساعة ً 11
م�سيرته وكيفية و�صوله �إلى العالمية ،وعن ت�أثره ال�شديد بعمر ال�شريف،
الأمر الذي يجعله �سعيدً ا للغاية بت�سلمه لجائزة على ا�سم النجم الراحل.
في الثانية ع�شرة ظهرا ،افتتح معر�ض م�صمم المناظر الكبير �أن�سي �أبو
�سيف ،و�سط مظاهرة حب تمثلت في التواجد الكبير من نجوم الفن،
ومنهم :الفنانة ب�شرى رئي�س العمليات والم�ؤ�س�س الم�شارك للمهرجان
والفنان العالمي �سعيد تغماوي وانت�شال التميمي مدير المهرجان.
المهند�س نجيب �ساوي�س م�ؤ�س�س مهرجان الجونة حر�ص على دعم
نجله �أن�سي في م�سابقته المقام لل�شباب لتطوير �صناعة �أفالم ال�سينما،
بح�ضور كل من الفنانة �شيرين ر�ضا والإعالمية ناردين فرج والمخرج
�أمير رم�سي�س.

ك�شفت الفنانة ي�سرا عن التفا�صيل الأولى لتعاونها مع
�شركة �أورنچ م�صر من خالل خدمة حريف تمثيل،
والذي يترابط مع م�سل�سل ي�سرا المقبل في رم�ضان
 ،2021وجاء هذا خالل حفل �إطالق الخدمة الذي �أقيم
على هام�ش فعاليات مهرجان الجونة ال�سينمائي.
صخر يواصل تصوير أنصاف مجانين

يوا�صل الفنان �صدقي �صخر ت�صوير م�سل�سله الجديد
«�أن�صاف مجانين» من �إنتاجات �إحدي المن�صات
االلكترونية الأ�صلية والمقرر عر�ضه على من�صتها،
وحر�ص �صخر على ح�ضور افتتاح فيلم «حار�س الذهب»
الم�شارك في الجونة ال�سينمائي.
عمرو يوسف يستعد للملك

�أكد الفنان عمرو يو�سف �أنه يوا�صل اال�ستعدادات
النهائية لت�صوير م�سل�سله الجديد «الملك» المقرر
عر�ضه خالل المو�سم الرم�ضاني القادم ،وقال عمرو:
من المقرر بدء الت�صوير منت�صف �شهر نوفمبر/
ت�شرين الثاني� ،أو �أوائل دي�سمبر/كانون الأول.

تقرير

كواليس

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

نجيب ساويرس:الشباب لديهم قدرة
على تغيير أى صناعة
اإلعالن عن الفائزين في مسابقة Uplift4GFF
كتب :طاهر رشدي
تصوير :مصطفى عبدالعاطي

تصوير

محمد حامد
مصطفى عبد العاطي

�أعلنت  Gemini Africaعن الفائزين في
 Uplift4GFFبتغطية مبا�شرة مع ،TikTok
وذلك �ضمن فعاليات �أول �أيام الدورة الرابعة
لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،وقد تم الإعالن
عن تفا�صيل الم�سابقة  Uplift4GFFوهى �إحدى
المبادرات الهامة �ضمن فعاليات المهرجان.
فتقدم ع�شر مت�سابقين ب�أفكار لتطوير �صناعة
ال�سينما وتعزيزها ب�شكل عام ،وكان لكل

مت�سابق �أربع دقائق لعر�ض فكرته ،بينما تقوم
لجنة التحكيم بتقييم الأفكار على الفور.
وكان من �أبرز الم�شاركين ،م�شروع Captain
 Boyالذي ي�سعى للخروج بالمحتوى العربي
للعالمية .ثم جاء م�شروع Hall of Talents
والتي ت�سعى ل�سد الفجوة بين �أ�صحاب المواهب
و�صناع الأفالم عن طريق من�صتها الخا�صة.
وم�شروع  Cinematesالذي ي�سعى لتوثيق تاريخ
ال�سينما الم�صرية ،و�أي�ضا م�شروع I protect
الذي يعمل على حقوق الملكية الفكرية ل�صناع
المحتوى.

ثم توالت بقية الم�شروعات في تقديم �أفكارها
لتعزيز �صناعة ال�سينما وتطويرها عن طريق
�إ�ستخدام التكنولوجيا.وتكونت لجنة التحكيم
من كل من عدلي توما الرئي�س التنفيذي
ل�شركة  ، Gemini Enterprises Africaو م�ؤ�س�س
مهرجان الجونة الأ�ستاذ نجيب �ساوير�س،
�إلى جانب الفنانة �شيرين ر�ضا  ،والإعالمية
والفنانة ناردين فرج  ،و�شيرين ماجيرا مديرة
تطوير الأعمال بمنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
افريقيا في .TikTok
وقد �أ�شاد ال�سيد نجيب �ساوير�س بالجهد
المبذول من جانب �شركة  Gemini Africaمن
�أجل الق�ضاء على الفقر ،قائ ًال�« :إن �إحدى
الطرق الفعالة للغاية للق�ضاء على الفقر
هي التركيز على ريادة الأعمال  ،وخا�صة
بين ال�شباب لما لهم من قدرة على تغيير �أى
�صناعة « ،كما تحدث عن �ضخامة �صناعة
ال�سينما ،و�أهميتها وكيف يمكن للتكنولوجيا
تطويرها .و�أ�ضاف �ساوير�س ب�أن معايير لجنة
التحكيم �ستعتمد على جودة الأفكار ومدى
ت�أثيرها على ال�صناعة.
و�أعلنت لجنة التحكيم عن الفائزين الثالثة في
الم�سابقة على النحو التالي  ،فجاء في المرتبة
الثالثة « »Egyptian Cinema Experienceالتي
قدمت فكرة �أول متحف �سينمائي من نوعه
بتقنية الواقع االفترا�ضي ،وجاء في المرتبة
الثانية «دروفي» الذي يقدم �إ�ستوديو متخ�ص�ص
لتطوير الأفالم التفاعلية ،وفي المركز الأول
 Hall of Talentsوالتي تعمل على من�صة ل�سد
الفجوة بين المواهب و�صانعي الأفالم لتعزيز
الفيلم.

دليل الشاشة

٢

حارس الذهب

شع
ٌم ِ

ِا ْمح التاريخ

أيام َأ َ
كلة لحوم البشر

زوجة جاسوس

�سي �سينما 1
 12:15م�سا ًء

�سي �سينما 3
 3:30م�ساء

�سينما جراند الغردقة
 6:00م�سا ًء

�سي �سينما 2
 7:00م�سا ًء

�سي �سينما 1
 9:15م�ساء

ً
مجددا
لن تثلج

جزائرهم

 200متر

الرجل الذي باع ظهره

إبراهيم

قاعة �أوديماك�س
 2:45م�سا ًء

�سي �سينما 2
 4:15م�سا ًء

مركز الجونة للم�ؤتمرات والثقافة قاعة �أوديماك�س
 8:45م�ساء
 6:30م�سا ًء

�ساحة تيك توك
 9:30م�سا ًء

واحة

حكايات سيئة

زهر الربيع

بداية

 33كلمة عن التصميم

�سي �سينما 1
 3:15م�ساء

قاعة �أوديماك�س
 5:45م�سا ًء

�سي �سينما 3
 6:30م�سا ًء

�سي �سينما 3
 8:45م�سا ًء

�سي �سينما 2
 9:45م�سا ًء

ال أبكي ً
أبدا

برنامج األفالم القصيرة  1سباعية :قصة هونج

�سينما جراند الغردقة
 3:15م�سا ًء

الأحد  ٢٥أكتوبر (تشرين األول) ٢٠٢٠

تقرير

�سي �سينما 1
 6:00م�سا ًء

كونج

�ساحة تيك توك
 6:30م�سا ًء

جوزيب

�سينما جراند الغردقة
 9:00م�سا ًء

برنامج األفالم القصيرة1
شكوى  ١٤ -د
مؤثرة  ١٨ -د
بحرنا  ١٦ -د
ستاشر  ١٥ -د
لحاء  ١٥ -د
لعبة شنجن  ١٥ -د

«حارس الذهب»
يلمع على السجادة الحمراء
كتب -عالء عادل
تصوير :مصطفى عبدالعاطى

�شهد العر�ض الأول لفيلم «حار�س الذهب» في
�إفريقيا والعالم العربي �ضمن فعاليات الدورة
الرابعة من مهرجان الجونة ال�سينمائي،
التي ت�ستمر حتى يوم  31من ال�شهر الجاري،
ح�ضورا جماهيريا و�إعالميا كبيرا ،حيث
حر�ص عدد كبير من الفنانين على ح�ضور
العر�ض ،وم�ساندة الفنان �أحمد مالك فى
�أولى بطوالته العالمية ،ومنهم� :شيرين ر�ضا،
و�أروى جودة ،وعال ر�شدي ،و�أحمد داوود،
و�سارة التون�سي ،وهالة �صدقي ،و�أمينة خليل،
وخالد ال�صاوي ،وروجينا ،و�أ�شرف زكي ،و�أيتن
عامر ،وب�شرى ،وغادة عادل ،و�إ�سالم �إبراهيم،
ودنيا ماهر ،وتارا عماد ،والمخرجة كاملة �أبو
ذكري ،والمخرج �أحمد �شفيق ،وال�سيناري�ست
�أيمن �سالمة ،والمو�سيقار تامر كروان.
قدمت الفنانة ب�شرى رئي�س عمليات المهرجان،
والم�ؤ�س�س الم�شارك الحفل ،حيث رحبت
بالح�ضور ،وقالت :برحب ب�أهل الفن ونجوم
م�صر والعالم العربي المتواجدين بالقاعة،
�أنا موجودة هنا من �أجل تقديم عمل هام،
و�أهميته تعود ل�سببين ،الأول لأنه بذل فيه
مجهودا ،و�أي عمل يتم بذل فيه مجهود ي�صبح
هام ،وال�سبب الثاني �أن ابننا هو بطل الفيلم،
و�أحباءه كثيرين جدا ،متواجدين لم�ساندته،
و�أحب التوجه بال�شكر لل�شركة الموزعة للعمل
ماد �سيلو�شن ،و مالكها عالء كركوتي.
و�أ�ضافت :هذا العمل تم عر�ضه في الدورة
الـ 77من مهرجان فين�سيا ال�سينمائي ،و كان
له �صدى كبير على الم�ستوى الفني والنقدي،
وببطله �أحمد مالك المتواجد معنا الآن ،بعد
�أن تعذر وجود باقي �أبطال العمل الم�شاركين.
ومن جانبه توجه الفنان �أحمد مالك بال�شكر
لكل المتواجدين ،وقال ردا على �س�ؤال الفنانة

أحمد مالك :أجواء
التصوير كانت
مختلفة ،وتأثرت
بشكل كبير من
التجربة

بشرى :ابننا هو
بطل الفيلم،
وأحباءه كثيرين
جدا ،متواجدين
لمساندته

ب�شرى عن �إح�سا�سه بالعمل في فيلم عالمي،
�أن العمل في فيلم �أجنبي �شيء ملهم لجيله،
و�أن �أجواء الت�صوير كانت مختلفة ،وت�أثر ب�شكل
كبير من التجربة ،و�أنه �أ�صبح يمكن لأ�شخا�ص
من داخل م�صر العمل في الخارج.
الجدير بالذكر �أن فيلم «حار�س الذهب»
�شارك �ضمن فعاليات الن�سخة  77من مهرجان
فيني�سيا ال�سينمائي الدولي ،ونال الفيلم عر�ض
كامل العدد ،انتهى بدقيقتين من الت�صفيق،
كما ح�صد �إ�شادة العديد من النقاد.
وقال دايفيد روني من مجلة ذا هوليوود
ريبورتر ال�شهيرة« :ك�شف الممثل الم�صري
�أحمد مالك ب�أداء مثير للإعجاب لل�شخ�صية
عن جوانب �شديدة الح�سا�سية» ،بينما �أ�شاد
به الناقد �إريك كون من موقع �إندي واير،
قائ ًال «لعب مالك �شخ�صية حنيف ب�أ�سلوب
الفت للأنظار يجمع بين ال�شك والخوف ،ينتج
عنه �صراع داخلي م�ستمر ،وكان من الرائع
م�شاهدته يتناف�س مع �شخ�صية مال الغجري
�سليط الل�سان».
وو�صفته مجلة فارايتي ب�أنه «تجربة ممتعة
�أخاذة» ،فيما �أو�ضحت �صحيفة الغارديان
قائلة« :فيلم وي�سترن في قوة الجلود القديمة
وجودة الذهب» ،ونال �أحمد مالك كذلك

�إعجاب النقاد ،وقالت عنه مجلة �سكرين
دايلي« :مالك خاطف للأنظار في دور حنيف
البطولة».
تدور �أحداث الفيلم في نهاية القرن الـ 19في
�أ�ستراليا ،حيث يحاول راعي جمال �أفغاني
التخل�ص من �أزمة وجودية قا�سية والعودة
�إلى وطنه ،ت�ضطره الظروف لعقد �شراكة مع
ّ
حطاب هرب وبحوزته �سبائك ذهبية ،تزن
� 400أوقية ومختومة بتاج الملكة ،الأمر الذي
يتحتم على الثنائي المتنافر ت�ضليل رقيب
�شرطة متع�صب وجنوده في �سباق الو�صول �إلى
فرن �سري ل�صهر الذهب ،حيث المكان الوحيد
الذي يتيح �إزالة ختم تاج الملكة.
ي�شارك مالك البطولة الممثل الأ�سترالي
ال�شهير ديفيد وينهام ،وبيكالي غانامبار
الحائز على جائزة �أف�ضل موهبة �شابة في
مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي الدولي عن دوره
في فيلم  The Nightingaleوتريفور جامي�سون
و�إريك طوم�سون ،ماهي�ش جادو و�أ�سامة �سامي
ومن �إخراج رودريك ماكاي ،وتلقى الفيلم
تلقى دعم ًا �إنتاجي ًا من عدد من الجهات ،وهي
 Screen Australiaباال�شتراك مع Screen
 Westو Lotterywestو�صندوق تمويل
�أ�ستراليا الغربية ال�سينمائي الإقليمي.

٣

تقارير

يضم المعرض
اسكتشات
ورسومات
وخطوط المناظر
الخاصة بأفالم
مثل «المومیاء»
و«إسكندریة كمان
وكمان» و«عرق
البلح»

نجوم الجونة في افتتاح

معرض أنسي أبو سيف

كتبت :ندى سعد

في �أول �أيام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان
الجونة ال�سينمائي تم افتتاح معر�ض مهند�س
الديكور وم�صمم المناظر �أن�سي �أبو �سيف،
والذي تم تكريمه ليلة االفتتاح ،بجائزة الإنجاز
الإبداعي ،وقد حر�ص على ح�ضور افتتاح
المعر�ض مدير المهرجان �إنت�شال التميمي،
والفنانة ب�شرى رئي�س العمليات والم�ؤ�س�س
الم�شارك في المهرجان ،والممثل �سعيد
تغماوي ،والمخرجة هالة خليل ،والمنتجة

ماريان خوري والمهند�س المعماري كريم
مختجيان.
وقد �أبدى �سعيد تغماوي �إعجابه ال�شديد
ب�أعمال الفنان �أن�سي �أبو �سيف ،وو�صفها
بال�سحر الذي يخطف الأنظار.
ي�ضم المعر�ض ا�سكت�شات ور�سومات �أن�سي �أبو
�سيف منذ بدايته في �أواخر ال�ستينات وحتى
�آخر �أعماله في عام  2019وخطوط المناظر
الخا�صة ب�أفالم مثل «المومیاء» ل�شادي عبد
ال�سالم و«�إ�سكندریة كمان وكمان» لیو�سف

الممثل المغربي سعيد تغماوي:
الجونة نافذة العالم على السينما
كتبت :رانيا يوسف

٤

�أقامت �إدارة مهرجان الجونة ال�سينمائي ندوة
تكريم للممثل المغربي �سعيد تغماوي ،والذي
كرم خالل حفل الإفتتاح بجائزة تحمل �إ�سم
الفنان الكبير الراحل عمر ال�شريف ،وقد �أدار
الندوة مدير مهرجان الجونة �إنت�شال التميمي،
والذي رحب بتغماوي في بداية الندة وقال
ب�أن تغماوي حقق نجاح ًا كبير ًا في الأعمال
التي قدمها خالل م�شواره الفني ،ومنها �أفالم
هامة ح�صدت جوائز عالمية كبيرة مثل
جائزة �سيزار ..وخالل الندوة عبر تغماوي
عن �سعادته بتكريم مهرجان الجونة ووجوده
في الفعاليات وو�صف المهرجان بالحدث
المهم عالمي ًا ،والذي يعبر عن تجاوز العالم
لما فعله بنا فيرو�س كورونا على مدار الأ�شهر

الما�ضية ،و�أ�شار �إلى �أن هذا المهرجان هو الأول
الذي يح�ضره بعد توقف مهرجانات العالم،
فقال ب�أنه �سعيد لك�سر حالة العزلة التي عا�شها
العالم لفترة طويلة ..و�أ�ضاف تغماوي«:هذا
العام ا�ضطر القائمون على مهرجان كان لإلغاءه
و«كان» يعتبر �سوق كبير لت�سويق الأفالم حول
العالم ،الجميع احب الجونة والتي �أ�صبحت
نافذة جديدة للعالم علي ال�سينما  ،فالجونة
مكان جميل �أي�ضا بجانب قيمته ال�سينمائية،
لوجود مهرجان كبير �أ�صبح مكان لت�سويق
الأفالم وم�شاهدة الكثير من الأعمال الجيدة..
والمكان ال�ساحر يمكن �أي�ضا �أن ي�صبح نافذة
مهمة لعر�ض الأفالم بجانب كونه نافذة لل�سياحة
العالمية ،مكان ن�ستطيع الحديث فيه عن ماذا
�ست�صبح ال�سينما م�ستقب ًال.

�شاهین و«الكیت كات» لداود عبد ال�سید
و«�سرقات �صیفیة» لی�سري ن�صر اهلل و �آخر
�أفالمه «الكنز  » ٢مع المخرج �شريف عرفة
والذي عر�ض في عام .2019
كما يت�ضمن المعر�ض ً
بع�ضا من �أهم
ت�صميماته ،وبو�سترات الأفالم ،والعديد من
الجوائز التي ح�صل عليها� ،إ�ضافة �إلي مناظر
من «عرق البلح» لر�ضوان الكا�شف� ،إ�ضافة �إلى
فيلم «�أحالم هند وكامیلیا» لمحمد خان و«یوم
مر ..یوم حلو» لخیري ب�شارة.
و قد تم منح �أبو �سيف في حفل �إفتتاح
مهرجان الجونة ال�سينمائى في دورته الرابعة
جائزة الإنجاز الإبداعى ،وقد وجه ال�شكر
ل�صناع ال�سينما ومن تعلم منهم الذين كانوا
�سب ًبا فى وجوده على م�سرح الجونة ،مهدي ًا
الجائزة للمخرج �شادى عبد ال�سالم ،وا�صفاً
�إياه �إنه كان �أ�ستاذه ومعلمه ،وتم تتويج التكريم
بعر�ض فيلم ق�صير عن المهند�س �أن�سي �أبو
�سيف �ضم �شهادات نجوم ال�صناعة الذين
تعاونوا معه ،بينهم الفنان خالد النبوي
والمخرج داوود عبدال�سيد والمخرج مروان
حامد والمخرج �شريف عرفة.
�أن�سي �أبو �سيف هو مهند�س ديكور م�صري،
تخرج في المعهد العالي لل�سينما عام ،1967
عمل في بداياته م�ساعدً ا لمهند�س الديكور
بفيلم «المومياء» مع �شادي عبدال�سالم،
و�شارك في العام التالي في فيلم «يوميات
نائب في الأرياف» للمخرج الكبير توفيق
مهند�سا للمناظر ،وتوالت �أعماله بعدها
�صالح
ً
ومنها�« :إ�سكندرية كمان وكمان» ليو�سف
�شاهين و«عرق البلح» لر�ضوان الكا�شف و«�أيام
ال�سادات» لمحمد خان� ،إ�ضافة �إلى «الكيت
كات» و«ر�سائل البحر» و«�أر�ض الخوف» لداود
عبدال�سيد و«�إبراهيم الأبي�ض» لمروان حامد.
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بروفايل

رحلة سعيد
تغماوي
من أغادير
إلى هوليوود

الممثل الفرن�سي الأمريكي ذو الأ�صول المغربية
�سعيد تغماوي هو واحد من �أكثر الممثلين
العرب �شهرة في ال�سينما العالمية.
ولد في �إقليم �إيل دو فران�س في �شمال فرن�سا
عام  ١٩٧٣ينتمى �إلى �أبوين مغربيين مهاجرين
من منطقة حاحة بالقرب من مدينة �أغادير.
بعد �أن ترك الدرا�سة وبين عمر � ١٢إلى ١٣
عام كان يمار�س ريا�ضة المالكمة ب�شكل
احترافى وا�ستطاع �أن ي�شارك ويفوز في عدد
من البطوالت المحلية في باري�س .
ا�ستطاع تغماوى �شق طريقه في عالم ال�سينما
عندما �شارك المخرج والكاتب والممثل
الفرن�سي ماتيو كازافيت�س في كتابة فيلمه
الكره  Le Haineالذي ح�صل به على جائزة
�أف�ضل �إخراج في مهرجان كان عام ،١٩٩٥
وقام ببطولته في دور �سعيد بم�شاركة الممثلين
الفرن�سىيين فن�سنت كا�سيل و هربرت كوندي
،الفيلم يتناول التفا�صيل العنيفة داخل �أحد
�ضواحى باري�س التى تعج بال�صراعات العنيفة
للع�صابات ويحكى عن ثالثة �شبان  -عربي
يوما بال هدف �إلى
و�أفريقي ويهودي  -يق�ضون ً
�أن يواجهون ال�شرطة في نهاية المطاف.
لعل مالمح تغماوي ال�شرق �أو�سطية واحدة
من العنا�صر الأ�سا�سية التى �أتاحت له تمثيل
العديد من الأدوار الخا�صة في الأفالم
الأوروبية :الفرن�سية والإيطالية والألمانية.
كثير من تلك الأدوار كانت تتمحور حول ق�ضايا
الأقليات العربية المهاجرة في الدول الأوروبية.
قام تغماوي ببطولة الفيلم الروائي الطويل
غرفة للإيجار للمخرج الم�صري خالد الحجر
عام .٢٠٠٠
انتقل تغماوي للعمل في الأفالم الأمريكية
الهوليوودية وح�صل على الجن�سية الأمريكية
في عام  .٢٠٠٨ومن �ضمن تلك الأفالم
الأمريكية التجارية كان فيلم الحركة جي
�أي جو� :صعود الكوبرا حيث قام تغماوي بدور
�شخ�صية عبقرى الكمبيوتر في فرقة القوات
الخا�صة جي �أي جو والذي ي�ستطيع �أن يخترق
جميع االنظمة التكنولوجية.
في عام  ٢٠٠٧قام المخرج مارك فو�ستر
ب�إخراج فيلمه  The Kite Runnerعداء الطائرة
الورقية عن رواية بنف�س الإ�سم للروائي

الأمريكي الأفغاني خالد ح�سيني والتى تناولت
نهاية النظام الملكى الأفغانى مرورا بال�صراع
الع�سكري مع الإحتالل ال�سوفيتي وانتهاء
ب�سيطرة طالبان والمتطرفين الإ�سالميين على
الحكم في �أفغان�ستان ،تلك الفترات في تاريخ
الدولة التى �أ�سفرت عن هجرة ولجوء الآالف
من الأفغان للعديد من دول العالم.
قام ببطولة الفيلم الممثل البريطانى
الم�صرى خالد عبد اهلل في دور �أمير ومثل
�سعيد تغماوي دور فريد �سائق ال�سيارة الذي
ينقل بطل الفيلم �إلى داخل �أفغان�ستان في
رحلته للبحث عن �صديق طفولته المختطف
من قبل الم�سلحين اال�سالميين.
�أخرج بيت ترافي�س فيلم موقع مراقبة
 Vantage pointعام  ٢٠٠٨وهو الفيلم الذي
يتناول ال�سيناريو فيه ب�شكل مبتكر مالب�سات
عدة تتمحور حول حادث �إرهابى كبير في
العا�صمة الإ�سبانية حيث تحاول مجموعة

�إرهابية دولية اغتيال الرئي�س الأمريكي.
تغماوي الذي يتمتع �أي�ض ًا بمالمح تبدو التينية
يقوم بدور �أحد العنا�صر الإرهابية الم�شاركة
ويدعى �سوار�س وي�شارك في بطولة هذا الفيلم
عدد من كبار الممثلين الأمريكيين والأوروبيين
منهم فور�ست ويتكر وديني�س كويد و وليم
هارت.
واحد من �أهم الأعمال التي �شارك فيها
تغماوي وكانت من الأعمال التى �أثارت الكثير
من الجدل هو الم�سل�سل التليفزيونى بيت
�صدام والذي تناول الحياة الخفية للديكتاتور
العراقى الراحل �صدام ح�سين وعائلته
والنخبة الحاكمة في العراق قبيل الإطاحة
بنظام البعث العراقى في حرب الخليج
،وقام تغماوي في هذا الم�سل�سل بدور رئي�س
المخابرات العراقى برزان التكريتي الذي حمل
عالمة خم�سة التريفل ال�سوداء في بطاقات
ورق اللعب التى وزعت على القوات الع�سكرية
للتحالف التى �أقتحمت العراق في عام .٢٠٠٣
برزان التكريتى �أعدم في عام  ٢٠٠٧باتهامه
بالقتل العمد وارتكاب جرائم �ضد الإن�سانية.
الم�سل�سل كان من �إنتاج البي بي �سي وات�ش بي
�أو ويعد من �أ�ضخم الم�سل�سالت ال�سيا�سية التي
�أنتجت في العقد الما�ضى.
قام تغماوي بالتمثيل مرة واحدة مع النجم
الم�صري العالمي الراحل عمر ال�شريف
في الفيلم الأمريكي هيدالجو عام ٢٠٠٤
للمخرج الأمريكي جو جون�ستون وبطولة
الممثل الأمريكي الدنماركى فيجو مورتين�سن.
حيث قام بدور �أمير عربى يدعى الأمير بن
الريح  ،ومن �أهم الأدوار الأخيرة التى قدمها
تغماوي في ال�سينما الهوليودية م�شاركته لنجم
الأمريكي كيانو ريفز في الجزء الثالث من فيلم
الحركة الكبير جون ويك.

قدم العديد من
األفالم التي
تتمحور حول قضايا
األقليات العربية
المهاجرة في
الدول األوروبية

هاني مصطفى
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مخرجة الفيلم التسجيلي
«جزائرهم» لينا سويلم
لنجمة الجونة:
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أشارك في سيني
جونة بمشروعي
الجديد «باى باى

محظوظة بعرض فيلمي
في الجونة

طبرية»
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تنتمي المخرجة لينا �سويلم �إلى عائلة فنية ،ما بين الجزائر
وفل�سطين ،والدتها الفنانة الفل�سطينية هيام عبا�س ،ووالدها الفنان
الجزائري الفرن�سي زين الدين �سويلم ،بعد درا�ستها للتاريخ والعلوم
ال�سيا�سية في جامعة ال�سوربون بباري�س ،بد�أت عملها في ال�صحافة ثم
مبرمجة للأفالم فى مهرجان حقوق الإن�سان ال�سينمائي الدولي في
بوين�س �آير�س.
ت�شارك لينا بفيلمها الأول «جزائرهم» في م�سابقة الأفالم الت�سجيلية
�ضمن فعاليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة ،حيث تنب�ش لينا في
تاريخ �أجدادها ،وقراراهما الإنف�صال بعد زواج  62عام ًا ،ورحلتهما
الطويلة في فرن�سا ،وانعطافات حياتهما في المنفى عقب هجرتهما من
الجزائر في الخم�سينات.
في الفيلم ارتبطت تجارب �أجدادك ال�شخ�صية
بذاكرة الجزائر هل تعمدتي ذلك �أثناء
التح�ضيرات؟
هناك الكثير من الأفالم الجزائرية تخ�ص
مو�ضوع الذاكرة،لكن فيلمي لي�س معركة لتحرير
الذاكرة ،لكنه ربط بين الذاكرة ال�شخ�صية
والذاكرة الجماعية ،و�أنا �أتعامل مع الفيلم
من مكان �شخ�صي ي�سمح للجمهور �أن ي�شعر
نف�سه جزء من الق�صة وي�ستطيع �أن يرتبط
بها ،بالن�سبة لي الذاكرة الجمعية للجزائر هى
مجموعة من �أمور ذاتية ،و�إذا لم يعرف الإن�سان ذاكرته ال�شخ�صية ال
ي�ستطيع �أن يكون جزء من الذاكرة الجماعية ،ويف�ضل الفيلم �أ�صبحت
جزء من ذاكرة الجزائر من خالل ق�صة �أجدادي.
ما ال�صعوبات التي واجهتك في الفيلم؟
ال�صعوبة هو ك�سر �صمت �أجدادي ،فمن خالله اكت�شفت �أن ال�صمت
الخا�ص بجدي وجدتي كان يربكني ،الفيلم �شرح لي ق�صة هجرتهم
وان�سالخهم عن الجزائر ،وهذا ال�صمت كان �سبب كبير في �أنهم لم
ينقلوا تاريخهم �إلى جيل ابي وجيلي �أي�ض ًا ،الكثير من الجزائريين
مروا ب�صعوبات الهجرة ،تجاهل الما�ضي موجود داخل عائالت كثيرة
في الجزائر �أو فرن�سا ،و�أعتقد �أن جيلي يريد �أن يفهم الما�ضي ليفهم
الم�ستقبل،ولذلك كان �أكثر �صعوباتي في الفيلم هو محاولتي ك�سر �صمت
�أجدادى ،لذلك ق�ضيت وقت طويل معهم لأتمكن من معرفة الكثير من
الحكايات ،جدى لم يكن يريد �أن يحكى بالما�ضي ،ولكن بالتدريج بد�أ
يروي التفا�صيل� ،أما جدتى كانت تجيب على ا�سئلتي لها مرة بال�ضحك
�أو بالبكاء.
�أي�ض ًا بالن�سبة لإنتاج الفيلم كان لدي فر�صة كبيرة بدعم كل عائلتي لي،
دائم ًا كنت �أحاول �أال �أعك�س �صورهم ك�أنهم �ضحايا ،لذلك نظرت �إلى
�أجدادي من موقف قوة ولي�س من موقف �ضعف ،وحاولت �أن �أقدم الفيلم
بلمحة مرح وبدون حزن �أو ميلودراما.

٦

أمين نايفة لنجمة الجونة:
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«جزائرهم» �إ�سم الفيلم ي�شبه الر�سالة لمن
توجهين ر�سالتك؟
الفيلم لي�س فقط للجزائر �أو عن الجزائريين،
لكنه يعبرعن �أى عائلة عا�شت نف�س تجربة
الهجرة و�أ�صبح لديها نف�س حالة ال�صمت
التي �أ�صابت �أجدادي ،هذا الفيلم يحكي عن
�أجيال كثيرة وعن العالقات بين �أفراد العائلة،
ويحكي �أي�ض َا عن الهوية ،ولذلك �أفكر �أنه
فيلم ي�شعر به �أي �شخ�ص عا�ش للتجربة،فهو
موجه لكل الأ�سر التي عا�شت نف�س التجربة في
الوطن العربي ،خا�صة و�أنه مليئ بالق�ص�ص
الم�شابهة ،وهناك الكثير من الأجيال الجديدة
ن�ش�أت في �أوروبا ال يعرفون التاريخ الخا�ص
ببالدهم الأ�صلية ،وال يعرفون ق�ص�ص
�أجدادهم ،فالأفالم الوثائقية مهمة لأنها
تالم�س التجربة الحياتية ،وتتيح الفر�صة لكل
الأ�صوات �أن تعبر عن نف�سها.
احكيلنا عن تجربتك مع عر�ض الفيلم لأول
مرة �أون الين؟
بالفعل كان عر�ض الفيلم �أون الين في مهرجان
 ،Vision du Reelوهى تجربة مثيرة للإهتمام،

�شعرت بالفخر والحما�س ،هذا المهرجان هام
جد ًا للأفالم الوثائقية ،لكن ب�سبب �إنت�شار وباء
كورونا في العالم �أ�صبح المهرجان �أون الين،
كان �صعب �أال �أ�شارك �أولي تجاربي مبا�شرة مع
الجمهور ،ومع ذلك كنت �سعيدة بهذه التجربة،
وانتظرت عر�ضه في مهرجان الجونة لأ�شاركه
مبا�شرة مع الجمهور ،فهى خطوة مهمة
بالن�سبة لي ،لأني تلقيت دعم من العالم العربي
لتقديم هذا العمل عن طريق ور�شات فنيةـ
وجوائز ح�صلت عليها منها ور�شة بالقاهرة
وتون�س والجزائر ،ويمثل لي عر�ضه في الجونة
فر�صة كبيرة ويمكن �أن �أقول �أني محظوظة
جد ًا هذا العام مع المهرجان ،حيث �أ�شارك
�أي�ض ًا في من�صة مهرجان الجونة بم�شروع فيلم
جديد � ،إ�سمه «باى باى طبرية» ،عن ت�أثير
الأجيال الن�سائية على عائلتي الفل�سطينية
من جدتي لأمي ومن �أمي لي ،هذه فر�صة
كبيرة بالن�سبة لي �أن �أ�شارك في م�سابقة
الأفالم الت�سجيلية ب�أول �أفالمي و�أ�شارك �أي�ض ًا
بم�شروعي الجديد في �سيني جونة.

«جزائرهم» يربط ذاكرة أجدادي بالجزائر
ويعبر عن كل من مر بالتجربة في الوطن
العربي

الكاتب والمخرج الفل�سطيني �أمين نايفة
�أم�ضى معظم �سنوات حياته بين الأردن
وفل�سطين ،رغم اهتمامه ب�صناعة الأفالم،
ح�صل عام  2010على �شهادة في التمري�ض
من جامعة القد�س ،بالقد�س ال�شرقية ،وفي
عام  2012ح�صل على درجة الماج�ستير من
م�ؤ�س�سة البحر الأحمر لفنون ال�سينما في
الأردن ،كتب نايفة و�أنتج و�أخرج العديد من
الأفالم الق�صيرة التي ح�صلت على جوائز،
فيلم « 200متر» هو الفيلم الروائي الطويل
الأول له وفي الحوار التالي يتحدث لنجمة
الجونة عن الفيلم:
ق�ضية تق�سيم الأر�ض �أكثر ما ي�شغلك في
�أعمالك هل ذلك ناتج عن معاناة �شخ�صية
مع هذا الو�ضع؟
لي�س فقط ق�ضية التق�سيم ما ت�شغلني في
�أعمالي ولكن الإحتالل الم�ستمر �إلى اليوم
الذي �أثر على عائلتي ،ال�شيء الذي عا�شه
�أجدادى وما عا�شه �أبي و�أمي ونعي�شه الى الآن،
هو م�ستمر لم ينقطع ومعاناتي ال�شخ�صية
هي مع الإحتالل ك�إحتالل متكامل ولي�س فقط
التق�سيم ،ق�ضيتي ال�شخ�صية مع العن�صرية
،ع�شت فترة طويلة من حياتي ممنوع �أن �أذهب
�إلى �أهلي ممنوع ان �أعبر لألتقي �أ�صدقائي
وعائلتي ،وهذا الو�ضع �أثر على ب�شكل كبير
جعلني �أحكي عن المو�ضوع في �أكثر من فيلم،
وفي �أكثر من منا�سبة.

في �أفالمك ال�سابقة «العيدية» و«العبور»
تعر�ضت لمو�ضوع الجدار العازل بزوايا
مختلفة ،فهل كنت تخطط من البداية
لتقديم ثالثية عن الق�ضية؟
في الفيلمين �سردت �أي�ض ًا الو�ضع الذي يعي�ش
فيه الفل�سطينيون في ظل وجود جدار الف�صل
العن�صري هذا ،لم يكن في مخيلتي �أن �أقدم
ثالثية لكن �أ�صبحت كذلك بدون تخطيط
�أن �أقدم فيلمي الثالث « 200متر» عن نف�س
المو�ضوع� ،أتخيل �أن الثالثية المتممة لهم على
الأغلب ،لأني قدمت من خالله كل ما اريد
قوله ،و�أعتقد �أني بهذا ال�شكل وفيت ر�سالتي،
وال �أظن �أنني �س�أعود لتقديم نف�س المو�ضوع �إال
من خالل ر�ؤية جديدة.
ال�سينما الروائية تعر�ضت لق�ضية الجدار
العازل في العديد من �أعمالها ،هل ترى �أن
ال�سينما الت�سجيلية تجاهلت تناول الق�ضية ؟
ال بالعك�س فال�سينما الروائية قدمتها وكذلك
الت�سجيلية ،،لكن بالن�سبة لي لي�س بالزخم
الذي �أرى ب�أنه منا�سب طوال الوقت� ،أ�شعر
�أن هناك نق�ص في تناول المو�ضوع لم يتم
التعر�ض له بالطريقة التي �أريدها كم�شاهد
ومواطن فل�سطيني ،لكن بنف�س الوقت البد �أن
ينتج �أفالم �أخري �أكثر لأننا في النهاية نحكي
عنا وعن حقنا الإن�ساني  ،مثال في فيلمي«200
متر» ال احكي ق�صة �سيا�سية ولكن ق�صة �إن�سانية
لأب يريد �أن يكون مع �أوالده ،التركيز عندي علي
الب�شر ،هذا الإحتالل الزال ي�شوه حياتنا.

واجهنا العديد من
الصعوبات منها
االنتاج والطقس
الحار والرطوبة
العالية أثناء تصوير
الفيلم

الفيلم �صور في مدينة طولكرم هل واجهت
�صعوبات �أثناء الت�صوير ،وكم المدة التي
ا�ستغرقها ت�صوير العمل؟
مدينة طولكرم هي مدينتي ،الفيلم هو الأول
الذي يتم ت�صويره في مدينة طولكرم ،وقد
اخترت الت�صوير هناك لكى يبدو الفيلم
حقيقي للم�شاهد الفل�سطيني عندما يرى
الق�صة في مواقع الت�صوير الحقيقية ،وتكون
قريبة منه وواقعية جدا ،وو�ضعت نف�سي مكان
الجمهور.
وبالطبع كان هناك العديد من ال�صعوبات �أثناء
الت�صوير منها الميزانية فلم تكن �ضخمة ،ولم
يكن الح�صول على كل �شئ ب�سهولة كان هناك
م�شاكل �إنتاجية و�ضغط �أيام الت�صوير لننتهي
في  22يوم ،بالن�سبة لي كان �إنجاز غير طبيعي
من فريق العمل.
�أي�ضا فالطق�س كان حار ًا جد ًا ،ومدينة طولكرم
هى في ال�ضفة الغربية ولكنها �ساحلية الحرارة
والرطوبة عالية لكن ال يوجد بحر ب�سبب
الجدار ممنوعين من البحر.
و�أثناء الت�صوير تعرفنا �إلى �سكان المدينة
حينما عرفوا ق�صة الفيلم �أ�صبح الكثير منهم
يرغب في �أن يحكي ق�صته ،هذا الإحتكاك
المبا�شر �أثر على الممثل علي �سليمان والذي
ا�ستلهم بع�ض تفا�صيل ال�شخ�صية منهم،
فالق�صة �أخذها مني وهى مبنية على �أحداث
حقيقية عديدة لكن �شخ�صية م�صطفى نف�سها
من خيالي لكنه �سمع الكثير من التفا�صيل
الم�شابهة من �سكان طولكرم وت�أثر بها.
بع�ض المهرجانات حولت العر�ض المبا�شر
�إلى عر�ض �أونالين عبر الإنترنت ،كيف تقيم
هذه الخطوة وهل ممكن �أن ترحب بم�شاركة
فيلمك في عر�ض �أونالين؟
بالن�سبة للعرو�ض في ظل جائحة الكورونا
ي�سعدني بالفعل �أن ي�صل الفيلم لأكبر عدد من
الجمهور ،وفي نف�س الوقت �أ�شعر بحزن لأنني
ع�شت �سبع �سنوات �أعمل على انجاز الم�شروع
وكنت �أحلم بعر�ض الفيلم بح�ضوري حتى �أرى
رد فعل الجمهور عليه ونتحدث معا ويكون
هناك هذا الإحتكاك الثقافي الجميل ،لكن مع
الظروف الراهنة الحالية فالمهرجانات تقدم
دعوة للح�ضور قليلة ،ولذلك فالعر�ض على
الإنترنت هو المنا�سب حاليا والمهم �أن ي�صل
الفيلم للجمهور.
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الأحد  ٢٥أكتوبر (تشرين األول) ٢٠٢٠

جونة سكوب

ندوة
ماستر كالس

بولماستيف

النجم الهندي فازال
في األوديماكس

ربما عليك أن
تكون «كلبا»
ولو مرة واحدة
في العمر

في لقاء مفتوح يلتقي محبي و�صناع ال�سينما
بالنجم الهندي علي فازال في ما�ستر
كال�س اليوم � 25أكتوبر في قاعة �أوديماك�س
بالجامعة الألمانية ،وذلك في تمام ال�ساعة
� 10:30صباح ًا ،بح�ضور عدد من الفنانين
وزوجته الهندية.
علي فازال ي�شارك �ضمن لجنة تحكيم
الأفالم الق�صيرة في الدورة الرابعة
لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،ويعتبر فازال
واحد من نجوم ال�سينما الهندية بد�أ حياته
الفنية ب�أدوار بارزة في الفيلم البوليودي «3
بلهاء» ،وفيلم «فوكري» في عام ،2013
وم�سل�سل «بطل بوليود» ،وفيلم «فيكتوريا
وعبدول» الذي لفت انتباه الجمهور

وحدها �أهوال الحرب هي التي ت�سكن الروح وربما ال تغادرها �أبداً� ،إال
بـ «طلوعها» �أق�صد الروح بالطبع ،تلك الأهوال التي ال ي�ستطيع �أحد
تو�صيفها �إال من عا�شها وعا�صرها فمهما و�صف البع�ض �شكل الحرب
والم�شاعر وال�ضغوط التي يعي�شها الجندي ،فبكل ت�أكيد الأمر ال
ي�ضاهي �أبداً ب�أي حال من الأحوال ما ي�شعر به الجندي نف�سه علي
الجبهة فمهما و�صفت �أورويت عن ق�ص�ص الحياة والموت ال فمن
عا�شها فقط هو من يعت�صر قلبه وي�ضيق �صدره ب�أهوالها.
لذا المخرجة �أنا�ستازيا بوكوف�سكا تقدم
فيلمها الق�صير الأوكراني بولما�ستيف �أو
«بولما�ستيف» الم�شارك بمهرجان الجونة،
عن الحرب ولكن من منظور مختلف منظور
�إن�ساني ال يعتمد فقط علي م�شاهد القتال
والدماء وتناثر الجثث و�إنما اعتمد علي تبعات
تلك الحروب ما تتركه را�سخ ًا في نفو�س وقلوب
الم�شاركين فيها ،تلك الحروب التي يعود منها
الأحياء موتي ال حياة فيهم �سوي «�أنفا�س
داخلة و�أنفا�س خارجة» ،ما تتركه الحروب في
نفو�س من ق�ضي �شهور ًا من عمره علي الجبهة
لي�س ب�سهل ابد ًا وال ين�سي فتظل وم�ضات
م�آ�سيها وجراحها تتناثر �أمام عينك وربما ال
تترك لتنام الليل �أو حتي تهن�أ بالنهار.
ما يميز فيلم بوكوف�سكا هو قدرته علي التعبير
عن حالة الجندي العائد من الحرب للحياة
المدنية ال�شخ�ص الذي اعتادت �أذنيه �أن
ت�سمع �صوت القذائف واعتادت عينيه علي لون
الدماء ،وربما �إعتاد هو �شخ�صه �أن يفقد من
حوله في غم�ضة عين ،ذلك ال�شخ�ص الذي
يدعي «ميتيا» يحاول بكل الطرق الت�أقلم
والتعاي�ش مع حياة مدنية علي النقي�ض من
حياته في �ساحة المعركة لكنه ال يهن�أ �أبد ًا
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أجادت بوكوفسكا
تكثيف كل ما تريد
طرحه بالفيلم
دون مشاهد
تدمي القلوب
ربما مشاهد قليلة
فقط هي ما نري
فيها أهوال الحرب

علي الكشوطي

فم�شاهد الحرب ال تزال عالقة في ذهنه والأ�شالء تتناثر �أمام عينه
وك�أنه ال يزال في �ساحة الحرب.
قدمت �أنا�ستازيا بوكوف�سكا فيلمها المبني علي ق�صة حقيقية بالإعتماد
علي القليل من الحوار وفتح الكادر للكثير من الكالم الذي ال يقال،
ف�أثناء بحث «ميتيا» عن ذاته وعن مخرج من م�أزق الما�ضي الذي ال
ي�ستطيع التخل�ص منه ،اختاره كلب ينتمي لف�صيلة بولما�ستيف ،لي�سير
خلفه يت�شمم �أ�صابعه ليجد فيه رائحة الرفيق وك�أن ميتيا والكلب كانا
يبحثان عن بع�ضهما البع�ض كل منهما يريد رفقة يريد قلب رحيم
عطوف كل منهما وجد في الآخر الآمان والحب والعطاء تلك ال�صفات
التي تتمتع بها الكالب وتمنحها ل�صاحبها بال مقابل وربما تكاد تتال�شي
من بع�ض الب�شر ممن �شوهتهم الحياة والمادة فال ي�ستطيع �أحد منهم �أن
يكون «كلبا» ولو لمرة واحدة وربما عليه �أن يفعلها.
ربما لي�س �سه ًال علي الإن�سان �أن يربي حيوان �أليف لم يكن م�ستعداً
لإ�ست�ضافته بحياته لكن «ميتيا» ا�ستطاع �أن يت�أقلم �سريع ًا معه لما لديه
من قدرة علي التعلم والذكاء ،وبعد �أن كان يحاول البحث عن �صاحب
ذلك الكلب قرر �أن يقتينه بعدما ا�ستطاع �أن يهون عليه الحياة ويكون
خير الرفيق لتفاجئ بوكوف�سكا م�شاهدي الفيلم ب�أن الكلب كان لجندي
�آخر ذاق مرار الحرب لكنه لم يتحمل �أهوالها ف�أ�صبح ج�سد بال روح
لكنه تم�سك بعوده كلبه الذي ربما لم ينجذب لـ «ميتيا» �إال �أنه وجد
روحه م�شوهه ك�صاحبه الأ�صلي ب�سبب �أهوال ما �شاهده في الحرب،
ليقرر «ميتيا» تبني كلب جديد يدخل علي روحه الأمان والحب الذي
افتقده ب�سبب قرارات ب�شر ف�ضلت الموت عن الحياة واتخذت قرار
الحرب دون التفكير ولو للحظة في الأهوال التي ت�أتي نتيجة تبعات تلك
الحروب وال تطيقها النف�س الب�شرية.
�أجادت بوكوف�سكا تكثيف كل ما تريد طرحه بالفيلم دون م�شاهد تدمي
القلوب ربما م�شاهد قليلة فقط هي ما نري فيها �أهوال الحرب لتقريب
ال�صورة للم�شاهد الذي ال يعرف الكثير عما يعانيه الم�شارك بها،
وبر�شاقة في الأداء ا�ستطاع � Evgeniy Lamakhأن يعبر عن حالة
الجندي العائد من الحرب.

في محبة "التقارب
االجتماعي"!
العالمي له ،و�شاركته الممثلة الكبيرة جودي
دن�ش ،وعر�ض الفيلم في مهرجان فين�سيا
ال�سينمائي الدولي ،ومهرجان تورنتو ،ولعب
فازال دور البطولة في فيلم ديزني «موت
على النيل» والم�أخوذ عن رواية �أجاثا
كري�ستي ال�شهيرة،ويلعب فازال حالي ًا دور
البطولة في م�سل�سل «ميرزابور» والذي بد�أ
عر�ضه في عام .2018

فعاليات
السجادة الحمراء لفيلم « 200متر» في مركز
الجونة

تبد�أ ال�سجادة الحمراء لفيلم « 200متر» اليوم � 25أكتوبر
في ال�ساعة الخام�سة والن�صف م�ساء بمركز الجونة ،ويعقبها
عر�ض الفيلم.الفيلم من �إخراج �أمين نايفة ،وتدور ق�صته
حول م�صطفى وزوجته القادمين من قريتين فل�سطينيتين
يف�صل بينهما جدار عازل ،تفر�ض ظروف معي�شتهما غير
الإعتيادية تحدي ًا لزواجهما ،عندما يمر�ض ابنهما ،ويمنع
م�صطفى من العبور �إليه.
أيام أكلة لحوم البشر» في سي سينما »2

يعر�ض الفيلم الوثائقي «�أيام �أكلة لحوم الب�شر» في قاعة
�سي �سينما  2في ال�ساعة ال�سابعة م�سا ًء ،والفيلم مدته 78
دقيقة وتدور فكرته عن عالقة �صينية �أفريقية نا�شئة حديث ًا،
من خالل منطقة ريفية نائية في جنوب �أفريقيا ،وهى م�ساحة
حدودية ت�شهد فيها قوانين المجتمع تغير ًا م�ستمر ًا ب�سبب
و�صول م�ستوطنين جدد -مهاجرين اقت�صاديين من ال�صين-
احدث وجودهم خل ًال في توازن القوى.
ً
مجددا» في قاعة أوديماكس
«لن تثلج

يعر�ض فيلم «لن تثلج مجددا» في قاعة �أوديماك�س في
تمام ال�ساعة  2:45م�سا ًء ،الفيلم  113دقيقة ،ومن �إخراج
مالجورزاتا �شوموف�سكا وميخال �إنجليرت ،وتدور �أحداثه عند
ظهور رجل غام�ض يحمل �سرير ًا متنق ًال ،وي�ستخدم تقنيات
«م�ساج» غريبة لمعالجة مر�ضاه ،داخل مجمع �سكني م�سور،
خا�ص بالأثرياء على الرغم من ثرائهم ال�شديد ،يتوقون
لتجريب الأ�ساليب ال�شفائية العجيبة للوافد الجديد ،والذي
يبدو عليه �أن عينيه ترى دواخلهم بو�ضوح.

عصام زكريا

مرة �أخرى يثبت مهرجان «الجونة» �أنه جاء ليبقى ،مهما كانت
ال�صعوبات� ،أو العقبات التي يمكن �أن تهدد انعقاده� ،أو ت�ؤثر
على انعقاده بال�شكل الأمثل .في عام الكوفيد « 19الم�ستجد»
مثلما كان يطلق في الما�ضي على �سنوات الطاعون والكوليرا -ال
عجب �أن معظم المهرجانات الدولية والمحلية �أوقفت دوراتها �أو
ا�ضطرت �إلى �إيقافها بحكم قوانين الطوارئ التي راحت تعلنها
الكثير من البالد والمدن ،وحدث ال�شىء نف�سه في م�صر �إذ تم
�إيقاف كل الفعاليات والن�شاطات الثقافية التي ت�ضم تجمعات
ب�شرية حتى �إ�شعار �آخر.
..ثم �أعلن «الجونة»عن نيته لك�سر الحظر والإنعقاد في موعده
ال�سنوي في �سبتمبر ،و�أعقبه «القاهرة» و«الإ�سكندرية» وبقية
المهرجانات التي ينتظر �أن يتوالي انعقادها تباعا �إن �شاء اهلل.
وقد ا�ضطرت هذه المهرجانات �إلى تعديل مواعيدها قلي ًال ،و�إلى
�إتخاذ �إجراءات �إحترازية عديدة ،و�إلى تقلي�ص فعالياتها وعدد
الأفالم التي تعر�ضها ،وا�ضعة في الح�سبان القرارات الخا�صة
بمراعاة «التباعد االجتماعي» والوقاية ال�صحية ،والظروف
ال�صعبة التي ال يزال العالم يمر بها.
لماذا هذا الإ�صرار؟
الأ�سباب تتعدد وتختلف ،لكن ال�سبب الأهم بالن�سبة لي هو
«غريزة الإجتماع» التي يت�سم بها الب�شر ،والتي تدفعهم دائما
�إلى خلق ن�شاطات يتجمعون فيها معا ،وهي ن�شاطات في غاية
الأهمية نف�سي ًا وعقلي ًا لمعظم النا�س� .إن كلمة «مهرجان» في
حد ذاتها التي تعني التجمع الإحتفالي -ال تتحدى فقط «كوفيد
 »19و�شروط الوقاية منه ،ولكنها تتحدى م�ستقب ًال احتمالي ًا
يت�سم بالعزلة والن�شاطات الإفترا�ضية في مجاالت تتراوح من
التعليم والبيزن�س وحتى العالقات الجن�سية! لقد نجحت ال�سينما
في �أن ت�صبح «الفن ال�شعبي» الأول في العالم بف�ضل قدرتها
على الجمع بين النا�س تحت مظلة دار عر�ض واحدة ،داخل
تجربة �شعورية واحدة ،محاطة بما ي�شبه الطقو�س وال�شعائر .هذا
الطق�س ال�سينمائي بات مهدد ًا لي�س بفعل الكوفيد فقط ،ولكن
ب�سبب التطورات التكنولوجية المت�سارعة التي جعلت بحوزة كل
منا �سينما بحجم اليد ،والتي تهدد حتى طق�س التجمع الأ�سري
داخل البيت الواحد .وال �أحد يعلم ما الذي يمكن �أن يحدث في
الم�ستقبل نتيجة هذه العزلة المتزايدة للأفراد وحجم ت�أثيرها
على الحياة الب�شرية� ..إن انعقاد «الجونة» ،وبقية المهرجانات
من بعده ،هو �إ�صرار على حب ال�سينما التي نعرفها :التقارب
الإجتماعي بين النا�س لم�شاهدة عمل فني واحد ،والتفاعل معه،
والحديث عنه ،مع ًا .وبعد �شهور من الحجر الذي فرق بيننا ،ها
نحن نلتقي من جديد في محبة ال�سينما والتقارب الإجتماعي!
ناقد سينمائي
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