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الجونة يحتفي
بالعرض األول في
الشرق األوسط
لفيلم « 200متر»
صفحة ٤

المخرجة كوثر بن
هنية« :الجونة»
منحنا الثقة ودعم
الفيلم في مراحل
مبكرة ساهم في
تطويره
صفحة ٧

طارق الشناوي
يكتب« :حارس
الذهب» بين
المقدس
والمدنس
صفحة ٦

صفاء الليثي تكتب:
حين تصبح الجونة
ً
وطنا للسينمائيين

«ساويرس» في خدمة الالجئين
كندة علوش تستعد لفيلم كوميدي

قالت الفنانة كندة علو�ش ب�أنها ت�ستعد لأول تجربة
لها في الكوميديا من خالل فيلم �سينمائي تح�ضر له،
و�ستبد�أ ت�صويره بعد انتهاء مهامها في الجونة كع�ضو
لجنة تحكيم الأفالم الق�صيرة ،وتقول كندة ب�أنها
ت�شاهد ما يقرب من  18فيلم.

صفحة ٩

ً
دراميا
إلهام شاهين تستعد للعودة

ال يفوتك

وقع المهند�س �سميح �ساوير�س م�ؤ�س�س مدينة الجونة اتفاقية ال�شراكة
مع كريم �أتا�سي ممثل المفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئين في م�صر
وجامعة الدول العربية ،على هام�ش فعاليات الدورة الرابعة من
مهرجان الجونة ال�سينمائي ،بح�ضور المهند�س نجيب �ساوير�س م�ؤ�س�س
المهرجان ،وعدد كبير من النجوم ،و�أكد المهند�س �سميح �ساوير�س
في كلمته في �أثناء حفل ا�ستقبال م�ؤ�س�سة �ساوير�س والمفو�ضية ال�سامية
ل�ش�ؤون الالجئين� ،أن الالجئين هم من �أكثر الفئات التي ت�ضررت ب�سبب
جائحة كورونا ،و�أعرب عن �سعادته بت�ضافر جهود ال�شركاء من م�ؤ�س�سة
�ساوير�س للتنمية ومهرجان الجونة والمفو�ضوية ال�سامية ،لدعم وتمكين
الالجئين في م�صر.
�أما المهند�س نجيب �ساوير�س ف�أكد �أن دعم الالجئين �ضرورة الزمة
وم�س�ؤولية على كل الجهات العاملة في المجال الإن�ساني ،كما �أثنى على
دور م�ؤ�س�سة �ساوير�س في دعم الالجئين والفئات المهم�شة ..الجدير
بالذكر التعاون بين م�ؤ�س�سة �ساوير�س ومفو�ضية الأمم المتحدة ل�ش�ؤون
الالجئين بم�صر �أثمر في  ،2020عن قيام م�ؤ�س�سة �ساوير�س بدعم �أكثر
من � 2800أ�سرة من الالجئين بميزانية قدرها  15مليون جنيه م�صري.

في ت�صريح خا�ص للفنانة �إلهام �شاهين قالت ب�أنها
ت�ستعد عقب عودتها من الجونة لبدء التجهيز لم�سل�سلها
الجديد،والذي �سيتم عر�ضه خالل �شهر رم�ضان
المقبل .الم�سل�سل يحمل �إ�سم «قلبي يحبك يا دنيا» وهو
يعد جزء جديد من فيلمها «يا دنيا يا غرامي».
ياسمين صبري تركيزي على الدراما

قالت الفنانة يا�سمين �صبري ب�أنها ال تح�ضر حالي ًا
لعمل �سينمائي ،وب�أن ما تردد في هذا ال�سياق غير
�صحيح ،حيث �أن ن�سبة الح�ضور ال�سينمائي ال تزال
مت�أثرة ب�سبب كورونا ،وهى ال تحب �أن تقدم عم ًال ال
يالقي النجاح الكافي ،و�ستكتفي بتواجدها الدرامي.
منة شلبي تقدم فيلم مع شريف عرفة

الفنانة منة �شلبي والتي تتواجد في فعاليات الدورة
لمهرجان الجونة ال�سينمائي انتهت م�ؤخر ًا من ت�صوير
دورها في فيلم مع المخرج �شريف عرفة ،وقد حر�صت
م�ؤخر ًا على ح�ضور عر�ض فيلم «حار�س الذهب» وهو
الفيلم العالمي الذي ي�شارك فيه �أحمد مالك.

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

الجونة يحتفي بتحويل روايات نجيب
محفوظ لعمل درامي 2022

فريق التصميم

الهيثم نجدي

كتبت:رانيا يوسف

نيرمين البنا

ك�شفت �شركة  iproductionsعن تفا�صيل
م�شروعها الدرامي الجديد «القاهرة» وذلك
من خالل م�ؤتمر �صحفي �ضمن فعاليات الدورة
الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،ويتناول
الم�شروع تحويل خم�س روايات من روائع
الأديب الم�صري العالمي نجيب محفوظ لعمل
درامي واحد ،وتتعاون ال�شركة مع المخرج تامر
مح�سن وال�سيناري�ست مريم نعوم ،و�سيكون
العمل جاهز ًا للعر�ض في عام .2022
الم�سل�سل �سيتم عر�ضه خالل عدة موا�سم

تصوير

محمد حامد
مصطفى عبد العاطي

بمعدل  8حلقات لكل مو�سم و�سيتم عر�ضه على
�أحد المن�صات الإلكترونية.
وحر�ص على ح�ضور الم�ؤتمر الع�ضو المنتدب
 ceoلــ � iproductionsأحمد فهمي
والمهند�س نجيب �ساوير�س م�ؤ�س�س مهرجان
الجونة والفنانة ب�شري رزة رئي�س العمليات
والم�ؤ�س�س الم�شارك لمهرجان الجونة
ال�سينمائي ب�شرى رزة ،انت�شال التميمي مدير
المهرجان ومريم نعوم وتامر مح�سن ومدير
مهرجان الجونة انت�شال التميمي والمخرج
عمرو �سالمة وعدد من الفنانين منهم �أ�شرف

زكي وجومانة مراد وال�سيناري�ست محمد
�سليمان عبد المالك والفنانة �إلهام �شاهين
والفنانة ليلي علوي والفنانة تارا عماد و�سلمي
ابو�ضيف.
وخالل الم�ؤتمر قالت مريم نعوم ب�أن الم�شروع
مبني على دمج خم�س روايات وهو �إعادة حكى
لعالم نجيب محفوظ الذي ن�ستطيع تقديمه في
�أى زمن ب�شكل معا�صر.
المخرج تامر مح�سن قال ب�أن الم�شروع كان
حلم ًا لل�سيناري�ست مريم نعوم منذ �أكثر من
ع�شر �سنوات ،وقد �شجعها على الفكرة وتحم�س
لها كثيرا ،وقال ب�أن �أعمال نجيب محفوظ غير
محددة بزمن ،و�أ�ضاف ب�أنه يتم التخطيط
حالي ًا من �أجل الم�شروع الذي من المفتر�ض
�أن يرى النور بعد عامين �إحتراما لإ�سم نجيب
محفوظ ،ولذلك فهناك وقت طويل للتدقيق في
الكتابة والتح�ضير ليخرج ب�إ�سم يليق بالكاتب
الكبير.
و�أ�ضف مح�سن ب�أن نجيب محفوظ من �أكثر
الأدباء الذين كتبت درا�سات نقدية عن
كتاباته ،في نف�س الوقت ف�أدبه م�سلي للقارئ
لأنه يعتمد على الحكى وفي نف�س الوقت عميق
جد ًا في فهمه.
عر�ض العمل �سيكون من خالل من�صة
�إلكترونية لمواكبة التطور الحالي فالعالم يتجه
حالي ًا �إلى المن�صات.
والروايات التي �سيتم دمجها هى القاهرة
الجديدة والطريق وثرثرة فوق النيل والل�ص
والكالب والكرنك.

دليل الشاشة
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تقرير

أمهات حقيقيات

غابة مأساوية

 200متر

ً
وغدا العالم بأكمله

حارس الذهب

برنامج األفالم القصيرة١

�سي �سينما 2
 12:15م�سا ًء

قاعة �أوديماك�س
 3:15م�ساء

�سينما جراند الغردقة
 6:00م�سا ًء

�ساحة تيك توك
 6:30م�سا ًء

قاعة �أوديماك�س
 9:15م�سا ًء

زوجة جاسوس

احتضار

ميكا

َّليْل

 200متر

�سي �سينما 1
 12:30م�ساء

�سي �سينما 1
 3:30م�سا ًء

مركز الجونة للم�ؤتمرات والثقافة �سي �سينما 2
 6:45م�سا ًء
 6:30م�سا ًء

�شكوى  ٤١ -د
م�ؤثرة  ٨١ -د
بحرنا  ٦١ -د
�ستا�شر  ٥١ -د
لحاء  ٥١ -د
لعبة �شنجن  ٥١ -د

�سي �سينما 1
 9:15م�ساءً

أيام َأ َ
كلة لحوم البشر

برنامج األفالم القصيرة 1

واحة

إبراهيم

صائدو الكمأ

�سي �سينما 3
 2:45م�ساءً

�سي �سينما 2
 3:45م�ساء

قاعة �أوديماك�س
 6:30م�سا ًء

�سي �سينما 3
 9:00م�سا ًء

�سي �سينما 2
 9:30م�سا ًء

ً
مجددا
لن تثلج

 33كلمة عن التصميم

عام الغضب

إبراهيم

الضربة الكبرى

�سينما جراند الغردقة
 3:00م�سا ًء

�سي �سينما 3
 5:45م�ساءً

�سي �سينما 1
 6:30م�سا ًء

�سينما جراند الغردقة
 9:00م�سا ًء

�ساحة تيك توك
 9:30م�سا ًء

ال أستطيع فهم
اللغة العربية
ولكني أحب عمر
الشريف

النجم الهندي علي فازال

أتطلع للمشاركة في أعمال مصرية
كتب  :معتصم خالد
تصوير :مصطفى عبدالعاطي

�ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة
ال�سينمائي �أقيم ما�ستر كالب�س بعنوان للنجم
الهندي علي فازال بعنوان «حوار مع علي
فازال» بح�ضور الممثل الهندي رامان �شولة،
والفنانة ب�شرى رئي�س العمليات والم�ؤ�س�س
الم�شارك للمهرجان.
خالل الندوة �أكد فازال على �أهمية دور المر�أة
في المجتمع وتمكينها ودعم حقوقها ،و�أرجع
ر�أيه لت�أثره بوالدته التي تهتم دائم ًا بق�ضايا

المر�أة و�صديقته ري�شا ت�شادا والتي �أ�صبحت
من �ضمن النا�شطين الم�ؤيدين لحقوق المر�أة،
وعلقت الفنانة ب�شرى على الأمر ب�إعجابها
ال�شديد ب�أعماله ودعمه لق�ضايا المر�أة
وحقوقها في المجتمع.
وعند �س�ؤاله عن ال�سينما الم�صرية و�إن كان
متابع ًا لها قال ب�أنه ال ي�ستطيع فهم اللغة
العربية ،ولكنه يحب الفنان عمر ال�شريف،
و�سعيد بح�ضور مهرجان الجونة ،ويتطلع �أن
ي�شارك في �أعمال م�صرية ،و�أكمل ب�أن الفنان
كلما زادت �أعماله اختلفت ال�صعوبات التي

يواجهها ،ولكن يجب �أن ينظر دائم ًا لفر�ص
جديدة و�أن يكون �شغوف ًا لتقديم المزيد من
االعمال.
الهندي علي فازال ولد في مومباى عام ،1986
وح�صل على �شهادته في الإقت�صاد في جامعة
�إكزافير�س  ،ولكنه بعدها بد�أ م�شواره الفني
روايات �شيك�سبير وكانت هذه بداية حبه للفن
والتمثيل.
وت�ضم م�سيرته الفنية �أفالم عر�ضت في
بوليوود مثل “ ”Idiots 3و” ”Fukreyوكانت
�صديقته الممثلة ري�شا ت�شادا ت�شاركه بطولته.
كما لعب علي ف�ضل دور البطولة في م�سل�سل
“ ”King of Mirzapurالمكون من 10
حلقات والذي يتم عر�ضه ح�صري ًاعلى �أمازون
برايم ،وتم �أطالق الجزء الثاني من الم�سل�سل
في  23من �أكتوبر الحالي.
و�أفالم �أخرى عر�ضت في هوليوود مثل
" "Victoria & Abdulفي  2017الذي
�أخرجه المخرج العالمي �ستيفن فريرز،
وبطولة النجمة الحائزة على الأو�سكار جودي
دين�ش ،والممثل الهندي على ف�ضل و�أوليفيا
ويليامز ومايكل جامبون ،وي�ستند الفيلم على
حدث حقيقي وقع في �أواخر القرن الـ،19
عندما توطدت عالقة قوية بين الملكة فيكتوريا
و�شاب هندي يدعى "عبد الكريم".
ومن �أحدث �أفالمه في هوليوود التي �سيتم
عر�ضها في دي�سمبر  2020هو “Death On
 ”The Nileالمقتب�س من رواية الكاتبة �أغاثا
كري�ستي وتدور �أحداث الفيلم حول �أكثر جرائم
ً
غمو�ضا و�إثارة على متن �سفينة في نهر
القتل
النيل.وي�شارك علي فازال في لجنة تحكيم
م�سابقة الأفالم الق�صيرة للدورة الرابعة
لمهرجان الجونة ال�سينمائي.

ريا أبي راشد تدير حلقة «األطفال
مهمون» وقضايا الالجئين
كتبت :ندى سعد

�شهد اليوم الثالث من �أيام مهرجان الجونة
ال�سينمائية جل�سة نقا�شية للمفو�ضية ال�سامية
للأمم المتحدة ل�شئون الالجئيين ،وم�ؤ�س�سة
�ساوير�س كانت تحت عنوان «الأطفال مهمون»
وقامت ب�إدارة النقا�ش الإعالمية ريا �أبي
را�شد وبم�شاركة كل من الأ�ستاذ كريم �أتا�سي
ممثل المفو�ضية ال�سامية للأمم المتحدة
ل�ش�ؤون الالجئين في م�صر وجامعة الدول
العربية ،ومعالي ال�سفيرة د .هيفاء �أبوغزالة
الأمين العام الم�ساعد ورئي�س قطاع ال�شئون
الإجتماعية بالجامعة العربية ،والمهند�سة
نورا �سليم المدير التنفيذي لم�ؤ�س�سة �ساوير�س
للتنمية االجتماعية ،والممثلة ال�شهيرة كندة

علو�ش �إ�ضافة �إلى م�شاركة �إفترا�ضية للمخرجة
اللبنانية نادين لبكي.
قالت د هيفاء �أبو غزالة �أن جامعة الدول
العربية تعمل جاهدة علي و�ضع خطة �شاملة
لت�أهيل الأطفال الالجئين ،بالإ�ضافة �إلى
العمل علي برلمان للأطفال ليتم تدريبهم علي
العملية الديمقراطية.
و من ناحيته �أ�شار الأ�ستاذ كريم �أتا�سي �أن
منطقتنا العربية ت�ضم �أكبر عدد الجئين في
العالم وخ�ص بالذكر م�صر التي ت�ضم �أكثر
من � 85ألف طفل الجئ من بينهم � 4آالف طفل
�أتوا لم�صر بدون ذوييهم و ذلك هم �أ�صعب
الحاالت لأنهم فقدوا كل �شئ �سواء الأهل
والوطن.
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نقد

بحضور نجوم الفن
واإلعالم والرياضة
الجونة يحتفي بالعرض األول
في الشرق األوسط لفيلم
« 200متر»
كتبت :إيمان كمال

حر�ص عدد كبير من نجوم الفن على ح�ضور العر�ض الخا�ص للفيلم
الفل�سطيني « 200متر» للمخرج الفل�سطيني �أمين نايفة ،والذي �أقيم
بقاعة الم�ؤتمرات بمدينة الجونة ،وي�شارك الفيلم في م�سابقة الأفالم
الروائية الطويلة للمهرجان.
ومن �أبرز الح�ضور مخرج الفيلم «�أمين نايفة» والذي ت�سلم �أي�ضا جائزة
م�ؤ�س�سة الممثل الم�صري العالمي مينا م�سعود ،و�أي�ض ًا حر�ص على
الح�ضور الفنانة ليلى علوي وخالد النبوي و�إلهام �شاهين و�أحمد داوود
وزوجته عال ر�شدي ومحيي �إ�سماعيل والفنان �صبري فواز والمخرجة
هاله خليل و�إنجي المقدم ورانيا يو�سف و�آ�سر يا�سين و�أ�شرف زكي
وب�شرى ولبلبة و�شريف رمزي والفنانة التون�سية عائ�شة بن �أحمد
والممثل ال�شاب �إ�سالم �إبراهيم ،ورنا رئي�س والناقد ال�سينمائي طارق
ال�شناوي،والفنانة ب�شرى رزة والالعب محمد زيدان وزوجته.
والفيلم من كتابة و�إخراج �أمين نايفة وهو �إنتاج م�شترك فل�سطين
والأردن و�إيطاليا وال�سويد ،وعر�ض لأول مرة عالمي ًا في
الدورة الـ 17لأيام فين�سيا ال�سينمائية ،ال ُمقامة على
هام�ش مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي  ،بينما ُيعر�ض
لأول مرة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا في
الدورة الرابعة ل مهرجان الجونة ال�سينمائي.
ويحكي الفيلم ق�صة م�صطفى وزوجته ،القادمين من
قريتين فل�سطينيتين يف�صل بينهما جدار عازل ،رغم
�أن الم�سافة بينهما  200متر فقط ،حيث تفر�ض ظروف
معي�شتهما غير االعتيادية تحد ًيا لزواجهما ،وعندما
يمر�ض ابنهما ،يهرع م�صطفى لعبور الحاجز الأمني
لكنه ُيمنع من الدخول ،وهنا تتحول رحلة الـ 200
متر �إلى �أودي�سا ُمفزعة ،و�شارك الفيلم كم�شروع في
منطلق الجونة في مرحلة التطوير في الدورة االفتتاحية
لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،حيث فاز بجائزة مينتور
ارابيا لتمكين ال�شباب والأطفال.
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« 200متر»

شعاع نور خلف الجدار
المظلم
في �إطار م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة لمهرجان الجونة ُيعر�ض
الفيلم الفل�سطيني « 200متر» �أول الأفالم الطويلة للمخرج �أمين
نايفه ،الذي كتب له ال�سيناريو � ً
أي�ضا.
تدور �أحداث الفيلم داخل فل�سطين حيث نتابع م�صطفى (علي
�سليمان) الذي يعي�ش بمعزل عن زوجته و�أبنائه ب�سبب الجدار العازل
الذي بنته دولة الإحتالل ،بينما الم�سافة بين البيتين هي  200متر
فقط ،ف�إن م�صطفى ي�ضطر لخو�ض رحلة �شديدة ال�صعوبة حتى
يتجاوز الجدار ب�سبب انتهاء ت�صريح دخوله الر�سمي.
ي�ؤ�س�س المخرج في البداية لأمرين مهمين،
الأول هو ال�شخ�صيات والعالقات بينها ،فما
يف�صل بين الزوج والزوجة لي�س المادة �أو
العاطفة ،بل هذا الجدار الذي ي�ؤثر بالتالي
على �شكل العالقة بينهما وبين الأب و�أطفاله،
الأمر الثاني هو ت�أ�سي�س لمفهوم وطبيعة الجدار
العازل� ،إذ قد يظن البع�ض �أن الأمر �أ�شبه
بالحدود على ال�صحراء ،بينما في حقيقة
�شارعا رئي�س ًيا
الأمر هو �أ�شبه بجدار يقطع ً
ليف�صل بين البنايات على جانبي ال�شارع ،وهو
ما ي�ؤكد عليه المخرج ب�صر ًيا عن طريق عادة
البطل اليومية ب�إ�ضاءة و�إطفاء م�صباح بيته
المواجه لبيت زوجته خلف الجدار ،كتحية
�أخيرة لأطفاله قبل �أن يناموا.
ال يمكن النظر �إلى هذا العمل بمعزل عن
الفيلم الق�صير ال�سابق للمخرج «العبور»،
والذي يلعب فيه الجدار � ً
أي�ضا دو ًرا رئي�س ًيا
�إذ قدم الفيلم الق�صير محاولة مجموعة

ال يدخل الفيلم في
الكثير من اللحظات
العاطفية المبتذلة
إلستعطاف
المشاهد ،فمعاناة
الفلسطينيين
معروفة

ما يفصل بين
الزوج والزوجة
ليس المادة أو
العاطفة ،بل هذا
الجدار الذي يؤثر
بالتالي على شكل
العالقة

أندرو محسن

من ال�شباب للعبور لزيارة �أ�سرتهم في الجانب الآخر ،وال�صعوبة التي
واجهتهم لإتمام هذه الخطوة من خالل نقطة التفتي�ش ،مع التركيز على
الجانب الإن�ساني في الق�صة� ،إذ �أن هذا الجدار يف ّرق الكثير من الأ�سر
ويجعل زيارة �شخ�ص على م�سافة قريبة �إجرا ًء �صع ًبا.
في « 200متر» ي�أخذ نايفه الأمر لم�ستوى �أكبر� ،إذ لم تنجح محاوالت
ا�ستعطاف جندي نقطة التفتي�ش في ال�سماح لم�صطفى بالعبور ،وبالتالي
يلج�أ لأحد المهربين الذين ي�أخذون مبل ًغا كبي ًرا مقابل هذه الرحلة
الق�صيرة .بينما تركز الأفالم التي تعتمد على رحلة في طريق طويل
على التغيرات التي تمر بها �شخ�صية البطل منذ بداية الرحلة وحتى
نهايتها ،يركز نايفه على الرحلة نف�سها ،ولهذا لم يهتم كثي ًرا بمنح العمق
لبقية ال�شخ�صيات الأخرى التي مر بها البطل في �أثناء الرحلة ،بل وال
يوجد تغي ًرا وقع ل�شخ�صية البطل نف�سها ،بقدر ما اهتم بعر�ض نماذج
مختلفة للنا�س التي تمر يوم ًيا بمعاناة عبور هذا الجدار .وحتى ُيدخل
ال ُم�شاهد في التوحد مع البطل في رحلته ،ف�إنه ع ّرفنا مبك ًرا على عقوبة
عبور الجدار ب�شكل �شرعي ،وهي غرامة � 10آالف �شيكل ومنع الت�صريح
بالدخول مدى الحياة ،كما ورد على ل�سان �إحدى ال�شخ�صيات.
تكف نايفه ،فقرر �أن ي�ضيف المزيد
وك�أن م�شقة عبور الجدار وحدها لم ِ
من العنا�صر ال�صعبة في ق�صته لت�صبح �أكثر ت�شوي ًقا للم�شاهد ،و�أكثر
�إن�سانية � ً
أي�ضا ،فالبطل ال يحاول عبور الجدار فقط لزيارة �أ�سرته ولكن
لأن �إبنه مري�ض في الم�ست�شفى ،ولهذا فهو في عجلة من �أمره ،والركاب
لي�سوا جمي ًعا فل�سطينيين بل هناك مخرجة �ألمانية مهتمة بت�صوير
الرحلة كلها لت�صنع عنها فيل ًما مما يزيد من حالة القلق بين الركاب.
لكنه في الوقت نف�سه يختار النهار لت�صوير رحلته ،قد يكون الليل هو
الأكثر منا�سبة لإ�ضافة المزيد من الت�شويق ،ولكن الم�شاهد النهارية
و�سط الطبيعة الجميلة لفل�سطين منحت بعدً ا �آخر للحالة التي يبنيها
المخرج� ،إذ يبدو الأمر ك�أنه رحلة تقليدية يومية في �إحدى طرق ال�سفر،
بينما وجود جدار االحتالل جعل هذه الرحلة مريرة جدً ا.
ال يدخل الفيلم في الكثير من اللحظات العاطفية المبتذلة لإ�ستعطاف
الم�شاهد ،فمعاناة الفل�سطينيين معروفة ،لكنه هنا ي�ستعر�ض جان ًبا
محددًا من هذه المعاناة ،وال يخرج عنه حتى نهاية الفيلم ،حتى �صعوبة
الح�صول على عمل بالن�سبة للبطل لم تعد هي الم�شكلة الرئي�سية التي
نتابعها ،بل كيفية التغلب على هذا الجدار العازل.
« 200متر» هو عمل �أول مميز ،ورا�ؤه مخرج يدرك كيفية �صناعة وت�أ�سي�س
حالة �سينمائية متما�سكة ،بها مزيج متزن من العنا�صر الجماهيرية
والفنية.
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نقد

االثنين � ٢٦أكتوبر (ت�شرين الأول) ٢٠٢٠

حوار

المخرجة كوثر بن هنية
لنجمة الجونة:

أفالما
أصنع
ً
لتطوف جميع أنحاء
العالم ،واللغة

«الجونة» منحنا الثقة ودعم
الفيلم في مراحل مبكرة
ساهم في تطويره

أحمد مالك
يتحرك بخطوات
محسوسة
ومدروسة صوب
العالمية

السينمائية هي
األكثر انتشارًا

حوار :ناهد نصر

(حارس الذهب)

بين المقدس والمدنس
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ال�شريط ال�سينمائي قريب �إلى م�شاعرنا لأنه يروي حكايتنا � ،أنه
ال�صراع الأبدي الذي ع�شنا جميعا تنويعاته على �إختالف درجاتها ،
ال�سلطة والغزاة و�أ�صحاب الأر�ض الأ�صليين ،ثالثة خطوط متباينة
تت�شابك وتتناحر فيها الأهداف ،ونكت�شف دائماً في نهاية ال�صراع
بين تلك القوى �أن ( الم�صالح تت�صالح ) ،وبالأحرى هذا هو ما
نراه على ال�سطح� ،أنه ر�أ�س جبل الجليد الظاهر �أمام العيون ،ويبقى
العمق الكامن تحت �سطح البحر ،عندما نرى الإن�سان عارياً تماماً
من كل زيف ،في مواجهة �صفرية طرفاها الحياة والموت ،تلك هى
المع�ضلة التي عا�شتها كل الأطراف والأطياف ،الحدث على ال�شريط
ال�سينمائي.
منذ �أن ن�ستمع �إلى طلقة الر�صا�ص الأولي من
فوهة بندقية تعود لنهايات القرن التا�سع ع�شر
ُيم�سك بها (حنيف) ال�شاب الأفغاني الم�سلم
ال�سني ،حتى نرى الم�شهد الأخير ،المع�ضلة �أن
الذهب الم�سروق ممهور بختم الملكة ،والأمل
الوحيد للتخل�ص من دليل ال�سرقة هو الو�صول
�إلى فرن يملكه �أ�صحاب الأر�ض الأ�ستراليون
الأ�صليون ،يعيد �صهره من خالل طقو�س ت�ؤمن
بها القبيلة حيث تنزع �أح�شاء جثة �إن�سان بينما
البخور والتراتيل المقد�سة ،تملأ المكان ،نتابع
طارق الشناوي
هذا الحدث من خالل عيون النجم الم�صري
ال�شاب �أحمد مالك ،الذي يتحرك بخطوات
مح�سو�سة ومدرو�سة �صوب العالمية ،بعيد ًا عن
الطريقة المتبعة حالي ًا وهي ت�صدير �صورة
ذهنية كاذبة عن العالمية ،ي�صدرها عدد من
الفنانين الم�صريين ،بينما هم �أ�سا�س ًا على
الخريطة المحلية ال وجود لهم ،خطوات مالك
الأولى ،من الممكن �أن تت�شابه بطريقة ما مع
نجمنا العالمي عمر ال�شريف .

كان وال يزال الذهب هو الترمومتر والمرجعية
والإحتياطي الإ�ستراتيجي في كل المعامالت
والمعادالت المادية ،لو نزعت قيد الزمان
والمكان �،ستكت�شف �أن ال�شريط ال�سينمائي
يتناول حكاية الإن�سان الذي يكتوي بنيران
الجدل الأبدي عبر الزمن بين المقد�س
والمدن�س ،الحكاية التي ال تعرف �أبدا نهاية،
ال نزال جميعا نعي�ش تحت لهيبها منذ �أن
بد�أت رحلة الإن�سان من الجنة �إلى الأر�ض..
تفا�صيل المرحلة الزمنية نهايات القرن التا�سع
ع�شر ،بينما ال�سكان الأ�صليين لأ�ستراليا ال
يزالوا قابعين داخل قيد العادات والتقاليد،
يتم�سكون بطقو�سهم ،ال�سيناريو يقف على
تخوم الملحمة ،يمزج التاريخ والجغرافيا،
الأر�ض والعر�ض ،الخير وال�شر ،وال�صفقات
الم�شبوهة التي تتدثر عنوة بالعدالة ،بينما
العدالة تقف خارج ( الكادر) ،الذهب كان وال
يزال هو الهدف ،الأديان والأعراق والم�شاعر
تتوافق وتتناحر لتخلق لنا في النهاية تلك
الر�ؤية التي قدمها الكاتب والمخرج الأ�سترالي
رودريك ما كاي ،كل لديه ما ي�ؤمن به ،معتقد ًا
�أنه فقط يمتلك الحقيقة المطلقة ،الإيراني
والأفغاني والأ�سترالي والبريطاني له لغته
وعقيدته المقد�سة� ،شيعي و�سني و�سيخ
وغيرهم ،يمار�سون طقو�سهم الدينية بينما
عقولهم وقلوبهم تتوجه �صوب المال ،تت�ساءل
هل حقا يعبدون اهلل �أم الذهب؟ ،وهكذا
�ستجد تكرار الآذان والو�ضوء �أكثر من مرة في
�أحداث الفيلم ،الجمل هو البطل غير المتكلم
ولكنه الو�سيلة الوحيدة للتنقل والهروب وحتى
اكت�شاف منابع الماء العذب� .سكان �أ�ستراليا
الأ�صليين �شاهدناهم في العديد من الأفالم،
هذه المرة الر�ؤية مختلفة  ،يعود المخرج
للقرن التا�سع ع�شر ،وتحديد ًا العقد الأخير
منه ،ال يقدم ر�ؤية وثائقيةُ ،يطل على الزمن
القديم من خالل القرن الواحد والع�شرين،

الإرهاب له �صوته متدثرا تارة بالدين و�أخري
بالعدل ،بينما ي�سيطر على الم�شهد برمته
تلك ال�صفقات التي تحلم ب�إمتالك �سبائك
الذهب ،يت�صدر (التترات) ا�سم النجم
الم�صري ال�شاب �أحمد مالك ،مع ديفيد
وينهام وبيكالي جانا مبار وتريفور جامي�سون
و�أريك طزم�سون وما هي�ش جادو و�أ�سامة
�سامي ،جاء �إنطالق الفيلم ر�سمي ًا من فين�سيا
في �أول مهرجان دولي كبير يعقد واقعي ًا بعد
جائحة ( كورونا) وتجدد تواجده الر�سمي في
مهرجان (الجونة) ،ومن غير الم�ستبعد �أن
يناف�س مالك على جائزة �أف�ضل ممثل.
الثراء الب�صري وال�صوتي يعلن عن نف�سه في
العديد من تفا�صيل الفيلم ،لمحة ال�صدق
ت�سيطر على الكادر وتوم�ض المو�سيقي التي
�صاغها مارك براد�شاو ،لتمنحنا ن�شوة الزمان
و�سحر المكان ،كان الفيلم بحاجة �إلى ر�ؤية
�أعمق في المونتاج ،حيث كنا نتابع بين الحين
والأخر حالة زجزاجية ،تعلو وتهبط ،توم�ض
لحظة ب�إح�سا�س النهاية ثم تخبو بعدها ،لتبرق
في م�شهد �أخر من جديد .

الثراء البصري والصوتي يعلن عن نفسه
في العديد من تفاصيل الفيلم ،لمحة
الصدق تسيطر على الكادر

في ليلة الإفتتاح عر�ض فيلم «الرجل الذي باع ظهره»والم�شارك في
فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،بعد �أن �شارك
في مهرجانات عالمية ،وفي الحوار التالي تتحدث مخرجة الفيلم
المخرجة التون�سية كوثر بن هنية لنجمة الجونة عن تجربة الفيلم
وم�شاركته في الجونة:
كيف تقيمين العر�ض الأول للفيلم في ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
من خالل مهرجان الجونة ال�سينمائي ؟
ي�سعدنا �أن يكون للفيلم عر�ض �أول في بلد عربي من خالل مهرجان
الجونة ال�سينمائي ،فهى خطوة �شجاعة �أن تكون قاد ًرا على تنظيم
المهرجان في ظل هذه الظروف ،وم�صر تعتبر مهد ًا
لل�سينما ،و�أتمنى �أن ينال الفيلم �إعجاب الح�ضور.
�إلى �أي مدى �ساعد مهرجان الجونة الفيلم منذ
عام 2018؟
لقد منحنا الثقة ،فدعم المهرجان كان من �أول
الدوافع في مرحلة مبكرة ،ومكننا من تطوير
الم�شروع ،فتمويل الفيلم لي�س مهمة �سهلة.
كيف بد�أت فكرة «الرجل الذي باع ظهره»؟
الفكرة بد�أت في عام  2012عندما كنت حا�ضرة
في معر�ض للفنان البلجيكي ويم ديلفوي في متحف
اللوفر في باري�س ،ر�أيته في �شقق نابليون الثالث« ،ديلفوي تيم» (-2006
جال�سا
 )08حيث ر�سم الفنان و�شم على ظهر تيم �شتاينر الذي كان ً
على كر�سي .هذه ال�صورة الفريدة لم تفارقني منذ ذلك الوقت ،والحقاً
تم �إثراء هذه ال�صورة في ذهني بعنا�صر �أخرى من تجربتي ،ففي �أحد
الأيام من عام  ،2014عندما كنت في مرحلة �سيناريو فيلم الجميلة
والكالب ،وجدت نف�سي �أكتب ق�صة الرجل الذي باع ظهره بال توقف
لمدة خم�سة �أيام .وبعد عر�ض الجميلة والكالب ،نظرت �إلى الم�سودة
الأولى وبد�أت في �إعادة �صياغته ،كانت عملية طويلة بد�أت ب�صورة
و�أ�سفرت عن ق�صة ثرية.
الحديث عن الو�ضع الم�أ�ساوي لالجئين ال�سوريين من خالل الفن
معالجة �سينمائية غير معتادة في ال�سينما العربية ،كيف قمت بتطوير
هذه الفكرة؟
هذا الفيلم لقاء بين عالمين ي�أ�سراني :الفن المعا�صر والالجئين ،عالم
نخبوي را�سخ حيث الحرية هي الكلمة الأ�سا�سية ،يلتقي بعالم من البقاء
يت�أثر بالأحداث الجارية حيث يكون غياب الإختيار هو ال�شغل ال�شاغل
لالجئين يوم ًيا .يظهر التناق�ض بين هذين العالمين في الفيلم ويعك�س
الحرية ،فعندما التقى الالجئ �سام بالفنان جيفري ،قال له« :لقد
ولدت في الجانب ال�صحيح من العالم» .على الرغم من كل الحديث
عن الم�ساواة وحقوق الإن�سان ،ف�إن ال�سياقات التاريخية والجيو�سيا�سية
المتزايدة ت�ضمن وجود نوعين من النا�س :المحظوظون المتميزون
والملعونين.

فيما يتعلق باللغة ال�سينمائية لفيلمك هل
الفيلم موجه للجمهور في الغرب؟
أفالما لتطوف جميع �أنحاء العالم،
�أ�صنع � ً
واللغة ال�سينمائية هي الأكثر انت�شا ًرا في
العالم .وعلى الرغم من �أن الأ�سلوب �شخ�صي،
ف�أردت �إعطاء انطباعا عن حكاية معا�صرة،
بم�ساعدة مدير الت�صوير.
على الرغم من كون الق�صة م�أ�ساوية� ،إال �أن
فيلمك ناب�ض بالحياة ،فما هو ال�سياق الذي
�أردتيه لفيلمك؟
كتابة هذا الفيلم �أو�صلتني بتاريخ فن الر�سم
وخ�صو�صا الج�سم الب�شري ،حيث جمعت
مجموعة �ضخمة من ال�صور واللوحات التي
يمكن �أن تغذي العالم الب�صري للفيلم.
وقمت � ً
أي�ضا بر�سم معظم الم�شاهد الم�صورة
بنا ًء على المجموعات المختارة ،و�أم�ضيت مع
أياما ً
وليال
كري�ستوفر عون مدير الت�صوير � ً
لمناق�شة كل م�شهد ،لم نترك �شيء لل�صدفة.
وقد كان ع�صف ذهني �ساحر ،وبف�ضل �إبداع
كري�ستوفر ورغبته بالكمال ،تمكنا من �إيجاد
حلول لكل �شيء.

�إلى �أي مدى كان اختيار الممثلين تحد ًيا،
خا�صة مع وجود مونيكا بيلوت�شي؟
�أنا �شخ�صي ًا �أع�شق مونيكا بيلوت�شي ،ف�أر�سلت
لها الن�ص ،ودور ثريا امر�أة تعبر عن الجانب
المتغطر�س الذي يظهر �أحيانا في الأ�شخا�ص
الذين ي�ستقرون في وظائفهم ،ومونيكا في
الواقع لي�ست مثل ثريا على الإطالق فهى
�شخ�ص متوا�ضع وح�سا�س ،وقد ا�ستوعبت
ال�شخ�صية على الفور ،وات�صلت بي �أثناء
التح�ضير لتخبرني �أن لديها فكرة وا�ضحة عما
تماما مع ال�صورة
تبدو عليه ثريا ،وتطابقت ً
التي كانت لدي.
ماذا عن دور ال�شخ�صية الرئي�سية �سام علي؟
كنت بحاجة �إلى ممثل قوي لديه فن الإنتقال
من عاطفة �إلى �أخرى ب�سهولة ،ذو لوحة
عاطفية وا�سعة .ا�ستغرق اختيار الممثلين وقتًا
طوي ًال ،لكن عندما ر�أيت اختبار يحيى مهايني،
عرفت عليه على الفور على �أنه قادر على حمل
الفيلم على ظهره!

أعشق مونيكا بيلوتشي فهى شخص
متواضع وحساس
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سامح عالء مخرج الفيلم المصري ستاشر:

التعامل مع ممثلين غير محترفين ممتع
حوار :رانيا يوسف

لأول مرة منذ خم�سون عام ي�شارك فيلم ًا
ح�صري ًا �ضمن م�سابقة الأفالم الق�صيرة
بمهرجان كان ال�سينمائي ،هو الفيلم الم�صري
«�ستا�شر» للمخرج �سامح عالء ،والذي يدخل
عالم المراهقين  ،وي�شارك الفيلم �ضمن
م�سابقة الأفالم الق�صيرة في الدورة الحالية
لمهرجان الجونة ،ويتحدث مخرج الفيلم
لنجمة الجونة عن التجربة:
تعتمد علي الحديث بال�صورة �أكثر من
الحوار؟
عموما لم يكن بحاجة
الق�صه �أو ال�سيناريو ً
�إلى حوار �أكتر من ذلك ،الق�صة �أطول و �أكثر
تعقيد ،من �إختزالها في بع�ض الكلمات لذلك
�أرى �أن ال�صورة عبرت عن م�ضمون الر�سالة
التي �أراد الفيلم �أن يعك�سها من خاللها.
كيف تري التعامل مع ممثلين غير
محترفين وما هى �أكبر ال�صعوبات التي
واجهتك �أثناء ت�صوير الفيلم؟

�أغلب الممثلين اللذين عملت معهم لم يكن
لديهم تحارب كثيرة �سابق ًا  ،ومنهم كان لأول
مرة يخو�ض التجربة �أمام الكاميرا ،لكن مع
ذلك كانوا يمتلكون موهبة التمثيل والرغبة في
الو�صول بها الي الإحتراف ،في البداية فقط
�أخدوا بع�ض التدريبات للتعود علي الوقوف
�أمام الكاميرا ،و�أرى �أن العمل مع ممثلين غير
محترفين هو تحدي كبير ،ومتعة طوال الوقت
�أتمني �أن �أكررها.
حدثنا عن ردود الفعل حول الفيلم عقب
عر�ضه في «كان»؟
كل فريق عمل الفيلم �شعر بال�سعادة والفخر
طبع ًا لهذا الإختيار،خا�ص ًة وانها م�س�ؤولية
كبيرة و�ضعت علي عاتقنا ،الفيلم عبر م�سافة
خم�سون عام ًا عن �آخر فيلم م�صري تم �إختياره
للعر�ض في هذه الم�سابقة ،والآن يعر�ض الفيلم
لجمهور مهرجان الجونة في م�صر ،عر�ض
الأفالم الق�صيرة في المهرجانات يدعم فر�ص
ترويجها تجاري ًا.

ندوة
«الجونة» أتاح لنا التواجد
والتعريف عن أهداف
الرابطة
كتبت :رانيا يوسف

�ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان
الجونة ال�سينمائي� ،أقيمت ندوة خا�صة عن
رابطة راويات �شقيقات في حب ال�سينما،
بح�ضور م�ؤ�س�سة الرابطة المخرجة
الجزائرية لينا �سويلم والمخرجة الم�صرية
كوثر يون�س والمخرجة الفل�سطينية الأردنية
دينا نا�صر ودوروثي ميريام كلو ال�صحافية
الجزائرية الفرن�سية ،وخالل الندوة
تحدثن عن �أهداف الرابطة .فعبرت دينا
نا�صر عن �سعادتها بم�شاركة الرابطة
في الجونة للتعريف بالن�شاط الخا�ص
بهن ،وقالت «نحن  9مخرجات لأفالم
ت�سجيلية في الوطن العربي ،ونتعاون لإنتاج

� 9أفالم ،ونتطلع �أن تكون تجاربنا ذات
مو�ضوعات جديدة ور�ؤية مختلفة .و�أ�ضافت
ب�أن الخطوات توقف ب�سبب الو�ضع العام
بعد انت�شار فيرو�س كورونا ،لكنهم على
توا�صل ،ويتم حالي ًا تد�شين موقع �إلكتروني
للرابطة ،بالإ�ضافة للعمل على الم�شاريع
وال�سيناريوهات .بينما قالت لينا �سويلم
ب�أنها محظوظة بعر�ض فيلمها «جزائرنا»
لأول مرة في الجونة ،وقالت ب�أنها كانت
تواجه م�شاكل في التوا�صل مع المهرجانات
و�إر�سال �أفالمها فكان ينق�صها بع�ض
الخبرة في التوا�صل مع �صناع ال�سينما في
العالم العربي ،ولكنهن يعملن على التعاون
في هذه الأمور �أي�ض ًا وتوفير المعلومات.

السجادة الحمراء لـ«ميكا» في مركز الجونة

تقام ال�سجادة الحمراء لفيلم «ميكا» اليوم � 26أكتوبر ،وذلك
في تمام ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء بمركز الجونة للم�ؤتمرات
والثقافة.وتدور �أحداث فيلم «ميكا» عن طفل � 10سنوات يعي�ش
مع والديه في �ضاحية قرب مدينة مكنا�س ،يبيع في �أ�سواقها
�أ�شياء ب�سيطة ت�ساعد على �إعالتهم .يقابل ميكا ،الحاج قدور،
ناد للتن�س بكازابالنكا ،ويقرر الأخير �إيجاد عمل له
العامل في ٍ
في نف�س المكان .بعد تجارب مذلة ،وا�ستغالل ج�سدي يدرك
ميكا �أن عليه العمل على و�ضع حد لذلك.

«شكوى» يرصد معاناة
المرأة في الوطن العربي
حوار :رانيا يوسف
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جونة سكوب

فعاليات

المخرجة فرح شاعر لنجمة الجونة:

ت�شارك المخرجة اللبنانية فرح �شاعر بفيلمها الق�صير «�شكوى»
في م�سابقة الأفالم الق�صيرة في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة
ال�سينمائي وفي الحوار التالي تحكي فرح لنجمة الجونة عن تفا�صيل
م�شاركتها و�أي�ض ًا تفا�صيل الفيلم.
في البداية حدثينا عن تجربة «�شكوى»؟
فيلمي الق�صير «�شكوى» هو رابع �أفالمي م�ستحوى من بع�ض الق�ص�ص
الحقيقية الم�ؤثرة والتي حدثت في لبنان ،وقد ن�سجتها مع ًا من �أجل
خلق �شخ�صية «هدى» ولكنها في النهاية �شخ�صية خيالية تج�سد رحلتها
ق�ص�ص لمعاناة العديد من الن�ساء.
هل واجهت �صعوبات �أثناء ت�صوير الفيلم �أو اعترا�ضات �أثناء
الت�صوير؟
لم �أح�صل على ت�صاريح العر�ض في لبنان ،حيث �أن النظام يريد �أفالم ًا
تنا�سب تقاليد معينة ،من خالل رقابة الدولة يرو�ضون الأ�صوات الفنية
المعار�ضة لكى تخ�ضع لهم ،وبطريقة تجبر الفنان على الرقابة الذاتية،
وهى ممار�سة خطيرة للغاية تجعلنا ن�صبح غرباء عن منطقة الإبداع
الحر ،لذلك لن �أقبل رقابة ذاتية �أبد ًا ،و�إذا لم يتم عر�ض الفيلم في
لبنان ف�أنني �أف�ضل منعه ،ف�ستظل له حياة خارج حدود لبنان.
ولكنك حر�صتي على عدم �إظهار �صورة لوجه رجل ال�شرطة في
الفيلم؟
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«زوجة جاسوس» في سي سينما 1

بالفعل لأنها و�سيلة لتركيزنا على الإنغما�س
ب�شكل كامل في نف�سية هدى ورحلتها الداخلية،
وي�ؤكد هذا الإختيار بطريقة غير واقعية
وعبثية على المظالم الموجودة في القوانين
والم�ؤ�س�سات البيروقراطية التي يمثلها هذا
ال�شرطي المجهول  ،فت�صبح القوانين التي
يفتر�ض وجودها لحماية وخلق الم�ساواة
والعدالة �أدوات لعدم الم�ساواة والظلم ،وعامل
تمكين رئي�سي للمجتمع الذكوري في لبنان.
فيلمك يدعم ق�ضية المر�أة التي تعاني
في المجتمعات العربية  ،احكيلنا �أكثر عن
فكرتك؟

بالفعل فبخالف القوانين ،فالمجتمع يفر�ض
ال�ضغط على الن�ساء من �أجل التوافق مع
التقاليد والمثل المحافظة المليئة بالتحيز
وعدم الم�ساواة التي تدفع المر�أة في النهاية
�إلى فقدان ال�سيطرة على �أج�سادهن وحياتهم،
فتعامل الن�ساء في لبنان والوطن العربي ب�شكل
عام مختلف عن التعامل مع الرجال منذ يوم
الوالدة.
وهناك بالفعل الكثير من الق�ص�ص الم�ؤلمة
التي ال يمكن و�صفها والتي يمكن �أن يتردد
�صداها عالمي ًا وت�أتي مبا�شرة من كفاح المر�أة.

يعر�ض فيلم «زوجة جا�سو�س» اليوم في قاعة �سي �سينما 1
في تمام ال�ساعة  12:30ظهر ًا ،والفيلم تدور ق�صته �أثناء
اندالع الحرب العالمية الثانية ،حيث ي�شعر يو�ساكو بارتباك
الأو�ضاع .يترك زوجته �ساتوكو وي�سافر �إلى من�شوريا برفقة
ابن �أخيه فوميو .هناك يرى ب�أم عينيه ممار�سات همجية،
ي�صمم على ف�ضحها .في الوقت نف�سه ،يت�صل �شرطي ُيدعى
تايجي بزوجته ،ويخبرها �أن امر�أة �أح�ضرها زوجها معه من
من�شوريا لقيت حتفها .مدفوعة بالغيرة.
«واحة» في أوديماكس الجامعة األلمانية

يعر�ض اليوم فيلم «واحة» في قاعة �أوديماك�س في الجامعة
الألمانية وذلك ال�ساعة  6:30م�سا ًء ،والفيلم مدته 120
دقيقة ،وتدور ق�صته حول «الم�ستخدمون» عالمة تُعطى
للأطفال المولودين ب�إعاقات ذهنية ،وال ُمهملين من قبل
عائالتهم ،والمو�ضوعين في م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة (دور
رعاية) حيث يق�ضون معظم حياتهم فيها .ي�سرد الفيلم ق�صة
ثالثة «م�ستخدمين» مراهقين ي�شكلون ً
نمطا مختل ًفا من
العالقات بينهم.

ً
وطنا
حين تصبح الجونة
للسينمائيين
صفاء الليثي

حين طالعت �صورة ل�صناع ال�سينما بينهم �أمجد �أبو العالء �أ�سد
الم�ستقبل �صاحب « �ستموت في الع�شرين» وبينهم هالة لطفي
�صاحبة ح�صالة و«الخروج للنهار » ان�شرح �صدري وهم و�سط
كوكبة لم �أتعرف على �أغلبهم من ال�صور ولكن كلي ثق �أنهم
�سيكت�سبون ال�شهرة والتواجد بعد اختيار م�شروعات �أفالمهم
للعر�ض والنقا�ش في من�صة الجونة ،هذه الفعالية التي يتفرد بها
المهرجان وت�ضعه و�سط �أهم المهرجانات التي ت�ضع اكت�شاف
المواهب في �أولوياتها وال تكتفي بعر�ض الأفالم بل ت�سهم في
دعمها قبل الو�صول لم�سارح العر�ض .للمخرج محمد مل�ص مقولة
ال تن�سى �أن «ال�سينما هي الوطن» وبمن�صة الجونة وبرامج التطوير
ي�صبح الجونة وطنا لل�سينمائيين العرب  ،يرتحلون �إليه وقد
حملوا وليدهم الذي �سيتم دعمه في الجونة .ثم �سيتم الإحتفاء به
بعد والدته ،وي�ستمر الدعم ل�صاحبه ليح�ضر م�شارك ًا لجنة تحكيم
�أو ما�ستر كال�س ،لن ين�سى الجونة من احت�ضنهم بل �سيعمل على
و�ضعهم في مكان متغير يالئم تنوع مواهبهم  ،كال�شاب �أبو العالء
ع�ضو ًا هذا العام في لجنة تحكيم الفيلم الروائي الطويل بعد �أن
حاز ذهبية الجونة في الدورة ال�سابقة ،وكذلك ما حدث مع �أبو
بكر �شوقي من من�صة الجونة �إلى الم�شاركة في الم�سابقة � ،إلى
ع�ضوية التحكيم بعد الجائزة .ال �أعتقد �أن الأخوين �ساوير�س قد
بلغ بهم الحلم لما تحقق بالفعل حتى و�صل في الدورة الرابعة
�إلى هذا ال�شعار بال�سينما الحلم  ،حلم يتحقق على �أر�ض مدينة
�صغيرة  ،لي�صبح وطنا لل�سينمائيين على �أر�ض م�صر.
كلفت من رئي�س تحرير مجلة الفن ال�سابع بمخاطبة المخرج
الكبير كمال ال�شيخ محاولة اقناعه بالح�ضور لمقر المجلة
وتكريمه ب�إقامة ندوة كبيرة معه ،عام  2000كان المخرج الكبير
غا�ضب ًا من زحمة التكريمات التي �أفقدت الفكرة معناها� ،شهادة
وتمثال وت�صفيق ثم ن�سيان ،هنا في الجونة تكريم �أن�سي �أبو �سيف
لن يكون بتلقي هذه الحديدة حتى لو كانت نجمة من ال�سماء بل
ب�إقامة معر�ض ي�ضم ا�سكت�شات ديكورات �أفالم قام بت�صميم
المناظر لها ،هذا المعر�ض �سيمكن الح�ضور من الإقتراب من
حقيقة عمله وفهم معاني تميزه .و�إ�ضافة لمعنى الوطن الذي
ي�ضم متاحف لل�سينمائيين توثق لأعمالهم في عمل �أر�شيفي يبقى
للتاريخ� .س�أتماهي مع �شعار الدورة الرابعة مع ال�سينما الحلم
و�أت�صور �أن معر�ض �أن�سي �أبو�سيف وما �سبقه يمكن �أن ي�شكل نواة
لمتحف لل�سينما ي�صبح مزارا بالجونة التي ت�صبح مدينة لل�سينما
�سين�شتا م�صر .
ناقد سينمائي
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