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«فارايتي» تذهب إلى فلسطين

وكوارثه بأسلوب

رانيا يوسف :ال ساويرس يحبون مصر
بشكل شيك

شاعري

قالت النجمة رانيا يو�سف ب�أنها تعتبر مهرجان الجونة
منا�سبة تلتقي من خاللها �أ�صدقاءها ،واعتبرته �أي�ضا
دعاية جيدة لم�صر ،وقالت ب�أن المهرجان منظم ب�شكل
م�شرف ،وال �ساوير�س يحبون م�صر ب�شكل «�شيك.

صفحة ٧

أروى :عنيا دمعت في حفل االفتتاح

ال يفوتك

�شهد اليوم الرابع من �أيام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي
عدفعاليلت عظة ،كان �أبرزها منح مجلة  ،varietyجائزة �أف�ضل موهبة
عربية فى ال�شرق الأو�سط ،للمنتجة الفل�سطينية مي عودة منتجة فيلم
« ٢٠٠متر» ،وهي الجائزة التي تقدمها المجلة ب�شكل �سنوي ،وذلك
�ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة ال�سينمائي ،وجاء
ذلك بح�ضور ،انت�شال التميمي مدير المهرجان  ،والفنانة ب�شري رئي�س
العمليات ،و الم�ؤ�س�س الم�شارك بالمهرجان  ،حيث �أعلن التميمي عن
فوز مي عودة و�سط �سعادة كبيرة من قبل الح�ضور .كما عقدت �ضمن
الفاعليات ندوة ل�صناع الفيلم الفل�سطيني « 200متر» الم�شارك في
م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة ،بعد عر�ضه العربي الأول �ضمن
فعاليات المهرجان ،و�أدارت الندوة الناقدة عال ال�شافعي وبح�ضور
المخرجة هالة خليل ،وم�صمم المناظر �أن�سي �أبو�سيف ،و�صبري
فواز ،والناقد طارق ال�شناوي .كما نظمت محا�ضرة عن كيفية ت�صميم
وتقديم ملفات الأفالم بوا�سطة نتفلك�س قدمها كري�ستوفر ماك ،مدير
ق�سم تطوير وا�ستثمار المواهب الإبداعية العالمية في من�صة نتفليك�س
الترفيهية و �شهدت المحا�ضرة اقبال كبير و �أ�سئلة عديدة من الح�ضور.

�أ�شادت الفنانة �أروى جودة بفقرة فرقة فابريكا في
افتتاح مهرجان الجونة ،وتقديمها لمجموعة من
الأغاني القديمة،وقالت:عر�ض رائع ،وفكرونا بفن
زمان ،وكنت �سعيدة بغناء الأوبرالية فرح الديباني،
خلتني �أدمع النهم حطوا �صور الفنانين اللي فقدناهم.
إسالم ابراهيم :ال أمانع في تقديم
برنامج لو وجدت فكرة مميزة

�أكد �إ�سالم �إبراهيم ب�أنه يف�ضل التمثيل �أكثر من تقديم
البرامج ،ولكنه ال يمانع من تقديم البرامج �إذا تواجدت
فكرة مميزة ،وقال «�أنا ممثل في الأ�سا�س ول�ست مذيع،
وتابع ب�أنه م�شغول بح�ضور مهرجان الجونة.
«عمر المحتار» يعيد هاني رمزي
للسينما

�صرح الفنان هاني رمزي ب�أنه بعد عودته من الجونة
ي�ستعد لت�صوير دوره في فيلم «عمر المختار» بداية
من �شهر نوفمبر ،والفيلم من ت�أليف �سامح �سر الختم
و�شادي مح�سن ،وهو من انتاج �شركة . iprodction

تقرير
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«ميكا» ..من منصة الجونة
إلى السجادة الحمراء
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رانيا يوسف
محمد فهمي
علي الكشوطي
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عال الشافعي
فريق التصميم
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محمد حامد
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أمين نايفة في ندوة « 200متر»:
لم أسع للجنسية اإلسرائيلية
كتب -عالء عادل

�ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان
الجونة ال�سينمائي �أقيمت ندوة ل�صناع
الفيلم الفل�سطيني « 200متر» والم�شارك في
م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة ،الندوة
�أدارتها الناقدة ال�سينمائية عال ال�شافعي
وح�ضرتها المخرجة هالة خليل وم�صمم
المناظر �أن�سي �أبو �سيف والفنان �صبري فواز
والمخرجة هاله خليل والناقد ال�سينمائي
طارق ال�شناوي.
في البداية رحب م�ؤلف العمل �أمين نايفة
بالح�ضور وقال ب�أنه ا�ستغرق ع�شر �سنوات
في الكتابة حيث كان ال يزال يدر�س ال�سينما

وطلبت منه المعلمة تح�ضير ثالث �أفكار
لإختيار فكرة يتم العمل على تطويرها ،وتم
تحويلها لفيلم « 200متر» ،وقال ب�أنه كتب �أول
ن�سخة احترافية للفيلم عاد  ،2013وطوال هذه
المدة عملت على تطوير الن�ص وال�سيناريو
ب�إ�ستمرار حتى خرج بال�شكل الذي عر�ض به.
و�أ�ضاف خالل الندوة قائال « :ق�ضيت طفولتي
مع والدتي وهي من قرية فل�سطينية  ،لكنها
تعي�ش في الجانب الإ�سرائيلي الآن ،وذلك لأن
الحياة قبل  2005كانت �أ�سهل ولكن بمجرد
بناء الجدار العازل بد�أت ال�سيطرة والهيمنة
والقمع من الجانب الإ�سرائيلي ،وفجاءة
�أ�صبح الو�صول لمنزل �أخوالي �صعب رغم �أن

الم�سافة بال�سيارة  20دقيقة فقط».وقال �أبو
نايفة �أنه في ظل الظروف الراهنة �أ�صبح
الح�صول على الجن�سية الإ�سرائيلية م�ستحيل
بينما في ال�سابق كان النا�س تلج�أ لذلك حيث
كانت الحياة �أ�سهل �سواء المدار�س �أو الت�أمين
ال�صحي.وبتوجيه �س�ؤال حول حل �أزمة الفيلم
عن طريق �شخ�صية �إ�سرائيلية وهو ما يتنافى
مع ر�سالة العمل نف�سه قال ب�أنه لم يقول ب�أن
الفتاة في الفيلم ا�سرائيلية ،بل ترك الأمر
لخيال الم�شاهد ،م�شير ًا �إلى �أنه ير�صد معاناة
حياة المواطن الفل�سطيني اليومية والذي
يعاني في �أب�سط حقوقه ،ففي �أحد الأيام ذهب
عري�س �إلى فرحة في �شنطة �سيارة.
و�أ�شار نايفة �إلى �أنه يملك �شهادة ميالد من
م�ست�شفى �إ�سرائيلية وكان من الممكن �أن
يح�صل على الجن�سية من خالل محامي لكنه
لم يفعل ذلك.

دليل الشاشة
 200متر

َن َفس

إلى أين تذهبين يا

«السينما في حفل

�سي �سينما 3
صباحا
ً 11:45

�سي �سينما 3
 3:00م�سا ًء

عايدة؟

موسيقي»

جوزيب

ميكا

احتضار

�سي �سينما 1
 12:00م�سا ًء

قاعة �أوديماك�س
 3:15م�سا ًء

قاعة �أوديماك�س
مركز الجونة للم�ؤتمرات والثقافة  9:15م�ساء
 6:30م�سا ًء

حدود الأزرق  20 -د
البانو  15 -د

آكازا ،بيتي

تحت نجوم باريس

حاجز  16 -د

قاعة �أوديماك�س
 6:15م�سا ًء

�سي �سينما 2
 7:00م�سا ًء

�سي �سينما 1
 9:15م�ساء

�أقم�شة بي�ضاء  21 -د

أب

هوبر /ويلز

ماتادوري المذعور

�سي �سينما 1
 2:30م�سا ًء

�سي �سينما 2
 4:15م�سا ًء

�ساحة تيك توك
 6:15م�سا ًء

�سي �سينما 3
 7:45م�سا ًء

�سي �سينما 2
 9:30م�سا ًء

الروابط

صائدو الكمأ

الرجل الذي باع ظهره

ً
وغدا العالم بأكمله

واحة

�سينما جراند الغردقة
 2:45م�سا ًء

�سي �سينما 3
 5:15م�سا ًء

�سينما جراند الغردقة
 6:15م�سا ًء

�سينما جراند الغردقة
 9:00م�سا ًء

�ساحة تيك توك
 9:30م�سا ًء

برنامج األفالم القصيرة َّ 2ليْل

٢

�سي �سينما 1
 6:00م�سا ًء

عام الغضب

برنامج األفالم القصيرة 2

الخد الآخر  11 -د
ل�صق  19 -د
ُم َ

حضور عدد كبير من نجوم الفن
واإلعالميين
كتب :عالء عادل
تصوير :محمد حامد

�شهد عر�ض الفيلم المغربي «ميكا» �ضمن
فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة
ال�سينمائي ،ح�ضور عدد كبير من نجوم الفن
والإعالميين ،منهم :ليلى علوى ،وب�شرى،
ومي�س حمدان ،وثراء جبيل ،والناقد طارق
ال�شناوى ،و�إلهام �شاهين ،وهاني رمزي،
و�إينا�س الدغيدي ،و�إ�سالم ابراهيم ،و�صناع
العمل وعلي ر�أ�سهم المخرج �إ�سماعيل
فروخى.
قام بتقديم الفيلم انت�شال التميمي مدير
مهرجان الجونة والذي بد�أ كلمته بالترحيب
بالح�ضور ،ودعا �صناع الفيلم ال�صعود على
الم�سرح لإلقاء كلمة قبل بداية العر�ض
الم�شارك �ضمن م�سابقة الأفالم الطويلة
بالمهرجان.
وفي كلمته قال مخرج الفيلم �إ�سماعيل
فروخ ب�أنه �سعيد لتواجده في مدينة الجونة،
وم�شاركته في المهرجان الذي دعم الفيلم
منذ الدورة الأولى ،وح�صل بالفعل على دعم
مالي من من�صة الجونة قدره � 5آالف دوالر،
وهو الفيلم الثالث للمخرج �إ�سماعيل فروخي
والذي فاز فيلمه الرحلة الكبرى في عام 2004
بجائزة �أ�سد الم�ستقبل في مهرجان فين�سيا.
وقد حظي الفيلم المغربي «ميكا»،ب�إ�شادة
خا�صة خالل عر�ضه في الدورة الثالثة ع�شرة
لمهرجان الفيلم الفرنكوفوني في �آنغوليم
والذي نظمت فعالياته خالل الفترة بين 28
اغ�سط�س و� 2سبتمبر.2020
تدور ق�صة فيلم «ميكا» حول الطفل «ميكا»،
الذى يعي�ش فى �أحد �أحياء مدينة مكنا�س
الفقيرة ،مع �أبوين مري�ضين وفى و�ضع

فروخ :سعيد
بتواجدي
في الجونة:
ومشاركتي في
المهرجان الذي
دعم الفيلم

�إجتماعي �صعب ،وي�صطحبه رجل عجوز �إلى
الدار البي�ضاء ،ويعرفه على �أحد المي�سورين
للعمل فى ناد للتن�س بالدار البي�ضاء ،ومن
منطلق ا�ستعداده لفعل �أى �شيء حتى يغير
م�صيره� ،سيلفت �أنظار مد ّربة تن�س التى تدعى
«�صوفيا» ،والتى الحظت موهبته فى ممار�سة
ريا�ضة الكرة ال�صفراء ،لتعتنى به ،لت�ستمر
�أحداث الفيلم ،فى ر�صد م�صير الطفل «ميكا»،
�أمام �صعوبات الواقع الجديد.
«ميكا» هو فيلم مغربى من �إخراج �إ�سماعيل
فروخى �سنة  ،2020وبطولة كل من �صبرينا
وزانى ،وعز العرب الكغاط ،بالإ�ضافة �إلى
الطفل زكريا عنان.
يذكر �أن مهرجان الجونة ال�سينمائى هو �أحد
من المهرجانات الرائدة فى منطقة ال�شرق
الأو�سط ،يهدف �إلى عر�ض مجموعة من

الأفالم المتنوعة للجمهور ال�شغوف بال�سينما
والمتحم�س لها ،وخلق توا�صل �أف�ضل بين
الثقافات من خالل فن ال�سينما ،وو�صل �صناع
الأفالم من المنطقة بنظرائهم الدوليين من
�أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافى،
�إ�ضافة �إلى ذلك ،يلتزم المهرجان باكت�شاف
الأ�صوات ال�سينمائية الجديدة ،ويتحم�س ليكون
محف ًزا لتطوير ال�سينما فى العالم العربى،
خا�صة من خالل ذراع ال�صناعة الخا�صة به:
من�صة الجونة ال�سينمائية

انتشال التميمي
مدير المهرجان
يقدم الفيلم
ويرحب بصناعه

3

حوار
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حوار

في الشهور
األولي من كورونا
تجمدت الحركة في
هوليوود..

ريا ابي راشد:

الجونة مهرجان عالمي في الوطن العربي..
وأصداء نجاحه موجودة في الخارج
حوار :عالء عادل
تصوير :محمد حامد

ريا �أبي را�شد� ..إ�سم لمع في �سماء هوليوود ،ا�شتهرت من خالل
برنامجها  ،Scoop with Rayaالذي حاورت من خالله �أ�شهر النجوم
العالميين منهم :توم كروز و�أنجلينا جولي وجورج كلوني وبراد بيت
ونيكول كيدمان ومارتن �سكور�سيزي ،وغيرهم بجانب م�صممين
الأزياء العالميين ،والريا�ضيين ،بجانب تغطيتها لأكبر الفعاليات
ال�سينمائية حول العالم مثل الأو�سكار والجولدن جلوب ومهرجان
كان ،وفين�سيا ،وبرلين.

السجادة الحمراء
مظهر خارجي ..
ومنصة الجونة
ساهم في صناعة
أفالم عالمية

٤

وريا هى �شخ�صية مت�صالحة �سواء مع مرحلتها
العمرية ،وحتى مظهرها ،ف�أجيال تربوا على
برامجها ،فا�ستمرارها على ال�شا�شة هو دليل
نجاح ،خا�صة و�أنها تقدم برامج الهواء منذ
ع�شر �سنوات.
وفي حوار خا�ص لـ«نجمة الجونة» تتحدث ريا
عن مهرجان الجونة ال�سينمائي الذي تحر�ص
على ح�ضور فعالياته ،وت�شارك في الكثير منها،
وت�أثيره على المنطقة ،و�صداه عالمي ًا  ،وما
يميزه عن غيره من المهرجانات ال�سينمائية
الموجودة ،وكيف ا�ستغلت فترات الحظ ،ور�أيها
في مواقع التوا�صل الإجتماعي ،وغيرها من
الأمور خالل الأ�سطر المقبلة:
حدثينا عن م�شاركتك في فعاليات مهرجان
الجونة في دورته الرابعة؟

م�شاركتي هذا العام من خالل �إدارة مناق�شتان
الأولى مع م�ؤ�س�سة �ساوير�س للتنمية،
ل�شئون الالجئين ،تحدثنا خاللها عن
الإهتمام بالأطفال ،خا�صة الأطفال الالجئين
والم�شردين في م�صر والدول العربية ،لأن
نحن كوطن عربي لدينا الكثير من الدراما
في حياتنا ،وخا�صة الأطفال ،لذلك يجب
�أن نجتمع جميع ًا ،من �أجل الم�شاركة في
م�ساعدتهم ،وا�ستغالل نفوذهم كم�شاهير في
�إلقاء ال�ضوء على معاناتهم� ،أما الجل�سة الثانية
فكانت تخ�ص تطوير �أدوات الن�ساء في الوطن
العربي والعالم بالكامل ،وتحديد ًا بعد تدهور
�أحوالهم في ال�سنوات الما�ضية ،وتخفي�ض
رواتب العمالة من الن�ساء.
ما الذي يميز مهرجان الجونة عن غيره من
المهرجانات العالمية؟
مهرجان الجونة هو مهرجان عالمي بالوطن
العربي وبالتحديد في م�صر ،وا�ستطاع تحقيق
الكثير من النجاح و�إثارة ال�ضجة مع كل دورة
جديدة ،كما يحر�ص على عر�ض �أفالم للمرة
الأولى ،فهو مهرجان عالمي �أ�صبح ينتظره
الكثير� ،سواء �صناع الأفالم وال�صحفيين في
الوطن العربي الذين يحبون ح�ضور الأفالم
لإكت�شاف م�صر ومدينة الجونة ،ومن الأمور
التي جذبتني هو حر�ص المهرجان على وجود

�أفالم �إن�سانية ومنح جائزة بعنوان من �أجل
الإن�سانية لجعل المهرجان �أكثر تميز ًا.
بما �أنك تح�ضرين مهرجانات عالمية ،كيف
ترين �أ�صداء المهرجان في الخارج؟
المهرجان يدعم عدد كبير من �صناع الأفالم
�سواء م�ؤلفين �أو مخرجين ومنتجين من
خالل من�صة الجونة ال�سينمائي ،والتي خرج
منها عدد من الأفالم التي �شاركت بالفعل
في مهرجانات عالمية ،وعادت من جديد
للم�شاركة في مهرجان الجونة ،مثل فيلم
الإفتتاح «الرجل الذي باع ظهره» ،كما يوجد
واجهة للمهرجان فيها الف�ساتين وال�سجادة
الحمراء وهو الأمر الذي يتم الحديث عنه
كثير ًا ،ولكن يجب �أي�ض ًا التركيز على الدعم
ل�صناع الأفالم ،وبالن�سبة ل�شخ�ص مثلي �شغفه
وعمله هو ال�سينما ،هذا هو ال�شيء الذي �أحبه.
كيف �أثر فيرو�س كورونا علي �صناع الأفالم
في الوطن العربي وخارجه؟
�أول ثالث ا�شهر من الفيرو�س �أطلق على هذه
الفترة «تجمد هوليود» فلم يعد هناك ت�صوير
�أو حتى �إنتاج لفترة �صغيرة ،ثم بد�أ العالم
في التعاي�ش معها وتقديم �أعمال رغم انت�شار
الفيرو�س ،مثل ما حدث في م�صر �أي�ضا،
وعودة الحياة لطبيعتها �أو ب�شكل �أدق التعاي�ش
مع الأزمة ،وهنا يجب �أن �أ�ؤكد على �أننا نحر�ص

على بع�ضنا البع�ض من خالل اتخاذ كافة
الإجراءات الإحترازية  ،ف�أ�صبح الت�صوير في
هوليود حالي ًا �أ�صبح و�سط اجراءات احترازية
كبيرة ،وعندما ذهبت �إلى مهرجان فين�سيا
كنت �أرتدي الما�سك بعد و�ضع الماكياج
الخا�ص بي و�أخلعه �أثناء اجراء اللقاءات على
الريد كاربت ثم �أرتديه مجدد ًا.
هل �إجراءات الحجز المنزلي جعلتك �أكثر
توا�صل علي ال�سو�شيال ميديا ؟
كنت �أق�ضي �أغلب وقتي على مواقع التوا�صل
الإجتماعي ،و�أحيانا م�ؤخر ًا �أقوم بعمل
فيديوهات على التيك توك ،ف�أنا �أرى ب�أن
ال�سو�شيال ميديا �ساعدتنا ب�شكل كبير في
الفترة الما�ضية ،فلو لم يكن هناك برامج
الاليف والمواقع لم �أكن �أتمكن من تقديم
برنامجي «�سكوب مع ريا».
والذي يعتمد على المقابالت ،وهذا كان �أمر
�صعب في تلك الفترة ،ولكن لأن لدينا برنامج
مثل « »zoomومواقع ال�سو�شيال ميديا وغيرها
من الطرق المختلفة عبر تلك المواقع التي
�أنقذتنا ،فتخيل لو كانت تلك الجائحة حدثت
من خم�س �سنوات ،كنا «�إتجننا». .
ما الأمر الذي لم يكن متاح لريا خالل
ال�سنوات الما�ضية و�أ�صبحت تقوم به بعد
انت�شار كورونا؟
الطبخ وطهي الأكل ال�صحي في المنزل،
ودهان الحائط ،والإهتمام بنف�سي ب�شكل �أكبر،
حيث �أن الكورونا منحتني فر�صة الإعتناء
بحالي ،ولي�س معني ذلك �أن �أيام الكورونا
جيدة ،ف�إنت�شارها �أمر �سييء ولكنه منحنا
بع�ض الوقت مع �أنف�سنا في حياتنا ال�سريعة.
جيل كبير تربى على برنامجك ،كيف ترين
الأمر؟
يوجد �شباب كبروا وهم ي�شاهدونني علي
التلفزيون ،وهذا �أمر ال يحزنني بل هو دليل
على �أن حياتي المهنية ناجحة ،حيث �أقدم
برامج الهواء منذ �أكثر من ع�شر �سنوات ،ف�أنا
�سيدة �أربعينية و�أرتاح لمرحلتي العمرية و�شكلي
الخارجي ،و�أحبذ �شعور الن�ضج خا�صة في

تعلمت أثناء كورونا
الطبخ ودهان
الحائط

حياتي المهنية ،وب�أن هناك �أ�شخا�ص يرونني
مثل �أعلى ،و�أتمنى �أن يكون ذلك �شئ �صحيح
ف�أحب هذه الفكرة.
ما الن�صائح التي تعطيها له�ؤالء ال�شباب؟
ا�أن ال يفكروا ب�أن ع�صر ال�سو�شيال ميديا كل
�شيء ي�أتي ب�سهوله ،لمجرد �صورة ناجحة علي
الإن�ستجرام ،و�أن�صحهم �أن يدر�سوا ويذهبوا
للجامعات ،فمن لديه �شغف ي�سعى لتحقيقه
دائما ،وال يفكرون دخول مجال الإعالم من

�أجل ال�شهرة فقط لأن ال�شهرة ت�أتي بالنجاح
ولي�س العك�س.
هل ال�سو�شيال منحت الكثيرون لقب
�إعالمي؟
لي�س �إعالمي فقط ،بل �أي�ض ًا ممثل� ،صحفي،
م�صمم �أزياء ،ال�سو�شيال ميديا منحت الفر�صة
لأي �شخ�ص �أن يفعل �أى �شيء ولكن بطريقة
�سطحية.

أقضي أغلب وقتي على مواقع التواصل
ً
مؤخرا أقوم بعمل
اإلجتماعي ،وأحيانا
فيديوهات على التيك توك

أرتاح لمرحلتي العمرية وشكلي الخارجي،
وأحبذ شعور النضج خاصة في حياتي
المهنية
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«سوفتي» و«أيام أكلة لحوم البشر»:
سرديتان مختلفتان للوثائقي السياسي
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لطالما عرفت الأفالم الوثائقية منذ بدايتها
ب�أر�شفتها للواقع واال�شتباك معه ومع
�شخ�صياته ،وتناولها للمجتمعات �سيا�سيا
واجتماعيا� ،إما بوا�سطة طرق مبا�شرة
كالوثائقيات ذات ال�صوت الم�صاحب التي
تروي وجهة نظر عن حدث تاريخي� ،أو
بطرق �أقل مبا�شرة من خالل تتبع �شخ�صية
�أو �أ�سرة �أو مجموعة و�سرد المو�ضوع من
خالل المقابالت وت�صوير الحياة اليومية،
�أو من خالل طرق «مينمالية» مقلة للغاية
تعتمد على مالحظة كل م�شاهد وت�أويله لما
يرى.
هذا العام� ،ضمن م�سابقة الأفالم الوثائقية
الطويلة ،يعر�ض المهرجان  10وثائقيات
مختلفة من جميع �أنحاء العالم ،من بينهما
وثائقيين �إفريقيين هما «�سوفتي» ل�سام �سوكو
(كينيا) و«�أيام �أكلة لحوم الب�شر» لتيبوهو
�إدكينز (جنوب �إفريقيا) وكالهما يتعر�ضان
للتغيرات ال�سيا�سية التي تن�ش�أ في دولتين
�إفريقيتين هما كينيا ولي�سوتو� .شارك «�سوفتي»
في مهرجان �صندان�س ال�سينمائي 2020
وفاز بجائزة المونتاج كما فاز بجائزة �أف�ضل
وثائقي في مهرجان ديربان ال�سينمائي ،بينما
�شارك «�أيام �أكلة لحوم الب�شر» في الدورة
الـ 70لمهرجان برلين ال�سينمائي وحاز احتفاء
جماهيريا ونقد ًيا وا�س ًعا.
في فيلمه الوثائقي الطويل الأول ،يتتبع المخرج
�سام �سوكو �شخ�صية «�سوفتي» �أو «طري» -

ذلك اال�سم الذي اكت�سبه ً
طفل لليونته -الذي
يتحول من م�صور �صحفي �إلى نا�شط �سيا�سي،
وعلى خلفية تلك الق�صة يظهر تاريخ وحا�ضر
كينيا ال�سيا�سي المبني على قبليات �أ�س�س لها
مازجا بين الخا�ص والعام وبين
اال�ستعمارً ،
ال�شخ�صي والوطني في �آن .طريقة الفيلم في
ال�سرد تتخذ ً
�شكل تقليد ًيا� ،إذ ي�صور المخرج
البطل في جميع مراحله بتتابع زمني ويدمج
مع ذلك ً
بع�ضا من ال�صور الأر�شيفية لمعار�ض
البطل الفوتوغرافية و�صور للتاريخ الكيني
ب�أ�سره.
على الجانب الآخر ،ي�أتينا المخرج تيبوهو
�إدكينز بوثائقيه الجديد «�أيام �أكلة لحوم
الب�شر» ،الذي يتتبع � ً
أي�ضا تحول �سيا�سي
واجتماعي يحدث في لي�سوتو ،البلد الحبي�س
المحا�صر بحدوده مع دولة جنوب �إفريقيا.
�إدكينز ي�صور ت�أثير المهاجرين الآ�سيويين
االقت�صادي على المجتمع ،لكن الأ�سلوب يبدو
فن ًيا للغاية .فالفيلم ي�ستخدم مفردات الأفالم
الروائية والفن المعا�صر بل و�صور كاميرات
المراقبة لت�صوير الو�ضع ب�شكل �أكثر ت� ً
أمل.
ي�ستخدم �إدكينز عنا�صر �أفالم الـ«وي�سترن»
التي طالما ا�شتهرت بتمجيدها للرجل الأبي�ض،
لكن هنا ال وجود للرجال البي�ض ،بل نظامه
ور�ؤيته التي �أ�س�س لها في العالم ب�أ�سره .نرى
لقطات ال ت�شرح �شي ًئا محددًا عن الو�ضع على
نقي�ض «�سوفتي» المتكلم وال�شارح لمو�ضوعه
و�سياقه ،فربما ترى ً
رجل يرتدي هيكل عظمي

إدكينز يصور
تأثير المهاجرين
اآلسيويين
االقتصادي على
المجتمع

محمد طارق

لر�أ�س ما�شية� ،أو لقطات تم التح�ضير والإعداد
لها .كال من الفيلمين يروي �شي ًئا ،لكن لكل
طريقته ،فـ«�سوفتي» ربما ي�ستهدف قاعدة
جماهيرية �أو�سع من «�أيام �أكلة لحوم الب�شر»
الذي يبدو �أنه يتحدى ال�شكل الم�ألوف وي�سعى
للو�صول �إلى طموح فني كبير.
فارق �آخر يترتب على �شكل الفيلمين ،يتعلق
بت�أثير الفيلمين على الم�شاهد�« :سوفتي» ير�صد
و�ضوحا ومونتاج م�شاهده المتتابعة
�صورة �أكثر
ً
زمن ًيا تلقي ب�سردية وا�ضحة في وجه الم�شاهد،
رغم ذلك فو�ضوح ال�سردية ال يجعلها مبا�شرة
�أو م�سطحة في تناولها لل�شخ�صية وحياتها،
ف�سوكو ي�صور الزوجة المنتقدة لزوجها
المنا�ضل ال�سيا�سي المثالي� ،إذ ترى �أن كل
الثوريين في كينيا يدعونها بـ«زوجة �سوفتي»
ما�سحين �أي وجود لها �أمام زوجها.
على الجانب الآخر ،يبدو «�أيام �أكلة لحوم
الب�شر» �أكثر ت� ً
أمل في الو�ضع ،فال ت�شعر
معه بنوايا المخرج� ،أو على الأقل قد تظهر
ك�سردية �أو ت�أويل و�سط عدد من الت�أويالت
الأخرى� .صور الواقع على �سبيل المثال التي
ت�صور حادثة عنف �ضد �سيدة �آ�سيوية تبدو
�صو ًرا خام للغاية ،وك�أنك كنت ت�شاهدها في
مخفر ال�شرطة ،الأمر الذي يترك لك الفر�صة
للتفكير كثي ًرا في ما يحدث� .صور الوي�سترن
تخدم فكرة اال�ستغالل وتنا�سب طبيعة �إقليم
ت�سابا ت�سيكا ال�صحراوي ،وحتى التعليق على
الو�ضع يظهر من خالل مقاطع م�صورة من
داخل �ستوديو �صوت لإذاعة محلية.
نهاية ،ال يمكننا تف�ضيل نوع على �آخر فذلك
�شيء ن�سبي ،لكن الم�ؤكد �أن كال الفيلمين هما
من �أبدع �إنتاجات ال�سينما الوثائقية هذا العام.

الثالثاء � ٢٧أكتوبر (ت�شرين الأول) ٢٠٢٠
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شع» ..مآسي العالم
ٌ
«م ِ
وكوارثه بأسلوب شاعري
الفيلم �أقرب �إلي المعالجة المعا�صرة �أو ال�سينما الحداثية� ،إنه بعيد
عن ال�سرد الدرامي الكال�سيكي .فالمخرج يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على
التحرك في الزمن ب�شكل حر ،بدون رابط درامي مبا�شر ،بدون خيط
وا�ضح �صريح يحكم الأفكار� .إنه يعيد قراءة وح�شية النظام العالمي
في دوائر زمنية .يجمع بين عنا�صر فنية عديدة� ،صور فوتوغرافية
�أر�شيفية ،لقطات فيديو �أر�شيفية� ،أبيات �شعر م�ؤثرة ،اثنين من الرواة
 رجل وامر�أة  -يقومان بقراءة ال�شعر ،مو�سيقى حزينة ،م�ؤثرات�صوتية ،راق�ص يقوم برق�صة الـ«بوتو»  Buto -وهى �أحد �أ�شكال م�سرح
الرق�ص الياباني الأقرب �إلي الرق�ص الحديث  -والتي تخلق �آثراً
درامياً ومزيداً من التعاطف الإن�ساني.
�سنرى رجالن يركعان في حفرة ترابية
يتعر�ضان �أمام �أعيننا لإطالق ناري في الر�أ�س.
هذا لي�س م�شهد ًا روائي ًا ،لكنه قتل حقيقي.
لقطة �أر�شيفية تُ�سجل فعل القتل في اللحظة
الواقعية .هذه التجربة المروعة عن ال �إن�سانية
الإن�سان  -تجاه �أبناء جن�سه  -تت�ضافر معها
لقطات عديدة مفزعة من �أجواء تاريخية
�آخرى مثل الكارثة النووية في هيرو�شيميا
وناجازاكي ،و�آخرى من الحرب الأمريكية على
فيتنام ،كذلك من مع�سكرات الموت النازية،
�إ�ضافة �إلي مئات الجثث التي يتم قذفها في
المقابر الجماعية على تنوع �أ�شكالها.
كل تلك الم�شاهد وغيرها يفجعنا بها المخرج
الكمبودي الأ�صل  -الفرن�سي الجن�سية  -ريثي
بان في �أحدث �شريط وثائقي له ،والذي يحمل
عنوان « ٌم ِ�شع » � Irradiatedأو كما في لغته
الفرن�سية  . Irradiésنال جائزة �أف�ضل فيلم
وثائقي من لجنة التحكيم الر�سمية بمهرجان
برلين ويعر�ض بالجونة حاليا.

يٌحاول المخرج
الكمبودي
الفرنسي تجريب
أساليب فنية
مختلفة من دون
أن يتخلى عن
أسلوبه الشاعري
الرومانتيكي حتى
في معالجة القتل
والكوارث اإلنسانية

د .أمــل الجمل

�إن « ٌم ِ�شع » ال يخلو من ع�شرات ال�صور �شديدة الإن�سانية التي ت�ضفي
قدر ًا من الأجواء العاطفية ،وت�ستميل الوجدان مثل دمية طفل ملقاة
جانب ًا ،مجموعة من ال�صور العائلية القديمة ت�شي بال�سعادة والهناء� ،أو
حفنة من الأزرار الخا�صة بمالب�س نا�س ال نعرفهم لكننا قد نت�ساءل عن
م�صائرهم .هذه اللقطات ت�صاحبها �أ�شعار رقيقة م�ؤثرة عن الخ�سارة
والفقدان ،فت�شي بق�صة درامية كبيرة ،قد ال ت�صنع حبكة مت�سل�سلة ،قد
تبدو �أي�ض ًا مت�شظية ،لكنها تبقى في عقل ووجدان الم�شاهد طوي ًال.
هناٌ ،يحاول المخرج الكمبودي الفرن�سي تجريب �أ�ساليب فنية مختلفة
من دون �أن يتخلى عن �أ�سلوبه ال�شاعري الرومانتيكي حتى في معالجة
القتل والكوارث الإن�سانية� ،سيجد المتفرج نف�سه في خ�ضم محيطات من
ال�صور المتالطمة ،يلقي عليها المخرج ب�إ�ضاءات ل ُيعمق �آثرها ،بع�ض
اللقطات لن يرافقها تف�سير ًا �أو تعليق ًا مبا�شر ًا ،لكن المخرج �سيكتفي
ب�أبيات من ال�شعر ُي�ضاعف من فنيتها ،لكنها قد تحتاج َمنْ يمتلك وقتا
ووعي ًا وثقافة وذاكرة تاريخية لتف�سير اللقطات و�إلقاء الدالالت عليها.
ال�شا�شة مق�سمة ثالثة �أجزاء ،اللقطة الواحدة يتم تكرارها في الأجزاء
الثالثة لل�شا�شة� ،أحيان ًا نادرة تختلف اللقطات ،في مرات قليلة نرى
اللقطة الواحدة تحتل ال�شا�شة ب�أكملها .ورغم �أن تق�سيم ال�شا�شة يجعل
ال�صورة تبدو �أ�صغر ،و ُيبعد الهدف عن العين ،لكن تكرار اللقطة ذاتها
على �شا�شة واحدة له �أي�ض ًا ت�أثير قوي ،وداللة تكرار الجريمة عبر الزمن،
فالحروب لم تتوقف ،وحماقات بع�ض الب�شر �ضد الإن�سانية م�ستمرة.
« ٌم ِ�شع» �شريط �سينمائي مغاير ومختلف تمام ًا عن «ال�صورة المفقودة»
الذي ر�شح لجائزة �أو�سكار �أف�ضل فيلم �أجنبي عام  ،٢٠١٤والذي نال
عدة جوائز �آخري من بينها مهرجان كان ،من دون �أن نن�سى �أن المخرج
الكمبودي الأ�صل له تجارب �سينمائية وثائقية عديدة جعلت �أنظار العالم
تلتفت �إليه منذ العام  ،١٩٨٩مثلما خا�ض مجال الإنتاج ،لي�س فقط في
�أفالمه الموقعة با�سمه ،ولكنه �أنتج �أفالم ًا لآخرين من بينهم �أنجلينا
جولي بفيلمها الذي �أخرجته عن كمبوديا وجاء بعنوان «في البداية قتلوا
والدي».

٧

تقرير

جونة سكوب

ندوة

منة شلبي في ندوة تمكين المرأة:

يجذبني تأثير الشخصية
وال تهمني البطولة

كريستوفر ماك يدير ندوة
نتفلكس

كتبت  :رانيا يوسف

كتبت :ندى سعد

�ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي �أقيمت ندوة
عن تمكين المر�أة ،حر�ص على ح�ضورها عدد من �صانعات ال�سينما في
الوطن العربي ،و�أدارت النقا�ش والندوة الإعالمية ريا �أبي ر�شد و�شارك
في الحوار المخرجة جيهان لطاهرة والممثلة الم�صرية منة �شلبي
والمخرجة نجوى نجار والفنانة الهندية ري�شا �شاهداه والمخرجة دوروثي
میریام كلو.
في البداية قالت المخرجة جيهان الطاهر �أن الن�ساء في الأفالم مو�ضوع
في العالم العربي يتحدث عنه الجميع لكن دون م�ساواة حقيقية ،والجزء
الوثائقي مهم للغاية ،وب�أن هناك الكثير من الن�ساء يعملن في مجال
الإخراج والت�صوير والمونتاج والت�أليف المو�سيقي.
وتابعت ب�أن المر�أة تمتلك القدرة على القرار لكنهم ال يملكن ال�سلطة
لذلك في الوطن العربي ،ولذلك علينا ان ن�شجع كل من تريد �أن ت�صبح
�صانعة �سينما.
اما المخرجة جيهان الطاهر قالت ب�أن هناك الكثير من الأفكار
المغلوطة التي يتم ترويجها عن المر�أة في الوطن العربي  ،وتابعت ب�أننا
في مرحلة بد�أت الكثير من الن�ساء ت�ستولي على الم�شهد ولكن تظل
هناك �صعوبة في وجود تمويل ل�صناعة فيلم ،كما �أن المر�أة من�سية في
�صناعة القار والجميع يعلم ب�أن الأمر يتعلق بما نحتاجه �أي�ض ًا.
وقالت الفنانة منة �شلبي ب�أنها �شاركت في �أكثر من تجربة فنية مع
عنا�صر ن�سائية ،منها فيلم «�أحلى الأوقات» وفيلم «نوارة» و�أ�شارت ب�أنها

�شهد اليوم الرابع من مهرجان الجونة
ال�سينمائي محا�ضرة عن كيفية ت�صميم
وتقديم ملفات الأفالم بوا�سطة نتفلك�س
قدمها كري�ستوفر ماك مدير ق�سم تطوير
و�إ�ستثمار المواهب الإبداعية العالمية
في من�صة نتفليك�س الترفيهية و�شهدت
المحا�ضرة �إقبال كبير .وناق�ش ماك في
المحا�ضرة ال�ست خطوات الأ�سا�سية
لت�صميم ملف الأفالم التي منها «معرفة
البطل وما هي مهنته» ،و»الزمن الذي
يحدث فيه الق�صة» ،و»ال�شخ�صيات
الم�شاركة في العمل ،ودرجة قربها للبطل «
و�أخد من الم�سل�سل الأمريكي «بريكنج باد «

ا�ستمتعت بالعمل مع الن�ساء كثير ُا فعملت مع
مخرجات وكاتبات موهوبات ،لكن لدينا م�شكلة
�أن الن�ساء لي�س لديهن ال�سلطة لإتخاذ القرار.
وتابعت قائلة :ال �أكتفي بالدور الذي �أقدمه ما
يهمني هو العمل ككل ،وقدمت بع�ض الأدوار
عن �شخ�صيات ن�سائية كل منها يحمل هم
�إن�ساني وكل منها يعك�س �صورة �شخ�صية ما من
المجتمع  ،ف�أنا �أ�شعر بالم�سئولية خالل تقديمي
لنموذج المر�أة العربية وعندما اتقم�ص

�شخ�صية �أتحول بالفعل ل�شخ�صية �أخرى بكل
�أحا�سي�س ال�سينما.
واختتمت حديثها قائلة ب�أن لدينا ممثالت
رائعات ك�سرن تابوهات في �أعمالهن والمهم �أن
ندعم بع�ضنا البع�ض في ال�صناعة ،وب�أنها ال
تهتم بم�ساحة الدور قدر ما ي�شغلها ت�أثيره في
العمل فالدور الجيد هو ما يجذبها حتى لو لم
تكن بطلة.

المنتجة الفلسطينية مي عودة
تفوز بجائزة variety
كتب :عالء عادل
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منحت مجلة  varietyجائزة �أف�ضل موهبة عربية فى ال�شرق الأو�سط ،للمنتجة الفل�سطينية مي
عودة وهي الجائزة التي تقدمها المجلة ب�شكل �سنوي ،وذلك �ضمن فعاليات الدورة الرابعة من
مهرجان الجونة ال�سينمائي ،وجاء ذلك بح�ضور انت�شال التميمي مدير المهرجان ،والفنانة ب�شري
رئي�س العمليات والم�ؤ�س�س الم�شارك بالمهرجان ،وقد �أعلن انت�شال التميمي عن فوز المنتجة
الفل�سطينية مى عودة بالجائزة و�سط ترحيب و�سعادة كبير من المتواجدين في الحدث.
وقد عبرت عودة عن �سعادتها بح�صولها على جائزة مجلة  ،varietyوقالت�« :أعتبر الجائزة
واحدة من �أهم الجوائز في مجال ال�سينما حول العالم ،و�سعيدة بت�سليمها لي في مهرجان الجونة
ال�سينمائي ،المهرجان الذي احت�ضن م�شروع فيلم«200متر» ،عندما كان عبارة عن م�شروع في
ن�سخة �أولية».
و�أ�ضافت عودة� « :سعيدة جدا لأنني امر�أة منتجة  ،ولأول مرة �أقوم ب�إنتاج فيلم طويل ،وفخورة ب�أن
هناك تقدير لدور المنتج ،حيث تجري العادة على اعطاء التقدير للمخرج ب�شكل �أكبر ،و�أتمنى �أن
تعطي بالدنا العربية والفل�سطينية �إهتمام �أكبر لل�سينما فهى ال�سالح الذي يروي ق�صتنا في ظل
الظروف التي نمر بها في عالمنا العربي ،و�أحب �أن �أهدي الجائزة لأهلي الذين ال يعرفون ما �أفعله
في حياتي ،وكل من �شاركوني في العمل من المنتجين من مختلف البالد ،وفي نهاية كلمتها قالت
ب�أنها �سعيدة بعر�ض الفيلم لأول مرة في الوطن العربي في مهرجان الجونة ال�سينمائي ،وبردود
الأفعال القوية حول الفيلم ،فهذا كان �أف�ضل جائزة بالن�سبة لها».

مثال لتطبيق هذه الخطوات عليه.
قال ماك خالل المحا�ضرة �إن �إختيار
المو�ضوع هو الجزء الأ�صعب في وظيفة
الكاتب ،يليه �إختيار موقع الت�صوير الذي
ب�إمكانه الم�ساعدة وتغير نمط الأحداث
الي الأف�ضل �أو الأ�سو�أ ،و�أ�ضاف ب�أن عند
اختيار زمن �أحداث الق�صة يجب الو�ضع في
الإعتبار �إذا كانت في الما�ضي �أم الحا�ضر
�أم الم�ستقبل ،و�إن كانت في الم�ستقبل يجب
�أن يكون لها ميثولوجيا .كري�ستوفر ماك
هو مدير ق�سم تطوير وا�ستثمار المواهب
الإبداعية العالمية في من�صة نتفليك�س
الترفيهية منذ  2019ويعمل كم�ساعد تطوير
وتحديد ال ُكتّاب والمخرجيين المحليين.

فعاليات
«السينما في حفل موسيقي» في الجونة

يقام اليوم � 27أكتوبر «ال�سينما في حفل مو�سيقي» وعزف
مقطوعات من فيلم «ال�صبي» ل�شارلي �شابلن مع �أورك�سترا
حية بقيادة المو�سيقار �أحمد ال�صعيدي ،والذي يقوم بلعب
مو�سيقى الفيلم حية �أثناء العر�ض ،وذلك في تمام ال�ساعة
الخام�سة والن�ص على م�سرح مركز الجونة للم�ؤتمرات
والثقافة� .شارلي �شابلن هو ممثل كوميدي ومنتج وكاتب
ومخرج وملحن مو�سيقي بريطاني� ،صعد �إلى قمة �شهرته في
فترة الأفالم ال�صامتة .في عام .1914

«إلى أين تذهبين يا عايدة» في سي سينما 1

يعر�ض فيلم «�إلى �أين تذهبين يا عايدة» في �سي �سينما  1في
تمام ال�ساعة ال�ساد�سة م�سا ًء ،وتدور ق�صة الفيلم حول عايدة
التي تعمل مترجمة للأمم المتحدة في مدينتها ال�صغيرة
�سربينيت�سا .يحتل الجي�ش ال�صربي المدينة ،وتهرع عائلتها
لالحتماء ،مع �آالف المواطنين الآخرين ،في مع�سكر للأمم
المتحدة .تحاول عايدة �إنقاذ عائلتها ،ويت�صاعد التوتر كلما
تف�شل طريقة ما للنجاة من بط�ش الجنود ال�صرب .اختير
الفيلم في الم�سابقة الر�سمية لمهرجان فيني�سيا ال�سينمائي..
آكازا ،بيتي في سي سينما 2

يعر�ض فيلم �آكازا ،بيتي في �سي �سينما  2في ال�ساعة ال�ساعة
ال�سابعة م�سا ًء  ،وتدور ق�صة الفيلم في  86دقيقة عن عائلة
�إنا�ش التي تعي�ش ما يقرب من � 9أطفال و�أبويهم -في كوخ
في منطقة دلتا بوخار�ست :خزان مياه مهجور ،وهو �أحد
�أكبر المحميات الطبيعية في المناطق الح�ضرية في العالم،
مع بحيرات ومئات الأنواع من الحيوانات والنباتات النادرة.
عندما تقرر ال�سلطات ا�ستعادة هذا النظام البيئي الح�ضري
النادر ،يتم طرد العائلة ويطلب منها الإقامة في المدينة.

الدورة المرتقبة بحق
أسامة عبد الفتاح

كنت �أهنئ ال�صديق العزيز انت�شال التميمي ،مدير مهرجان
الجونة ال�سينمائي ،بنجاح افتتاح الدورة الرابعة و�أيامها الأولى،
و�أدعو له ب�إ�ستمرار النجاح والتوفيق �إلى الختام ،فوجدته ي�ضحك
ويرد�« :أ�صدقك تمام ًا ،و�أعرف �أنك ممن يتمنون لنا التوفيق فعال
ومن قلوبهم» ،فهو يعرف �أننا « في فريق برمجة مهرجان القاهرة
ال�سينمائي الدولي» نترقب دورة «الجونة  »4ونتمنى �أن تُختتم
على خير ليكون نجاحها م�ؤ�شر ًا على �إمكانية عقد الدورة  42من
مهرجان القاهرة ب�سالم في دي�سمبر المقبل في ظل الظروف
ال�صعبة التي نمر بها والتي يعرفها الجميع.
ن�ستخدم كلمة «مرتقبة» كثير ًا ،لكن ا�ستخدامها هذه المرة
ي�أتي عن حق ،فربما لم تترقب الأو�ساط ال�سينمائية الم�صرية،
والعربية �أي�ض ًا ،مهرجان ًا للأفالم كما تنتظر ما �ست�سفر عنه
الدورة الرابعة من مهرجان الجونة ،التي ت�ستمر حتى �آخر
�أكتوبر الحالي ،فهو �أول مهرجان �سينمائي م�صري وعربي تتم
�إقامته على م�ستوى دولي ،وبح�ضور عدد كبير من ال�ضيوف
المحليين والأجانب ،والم�شاهدين � ً
أي�ضا ،في ظل ا�ستمرار �أزمة
ڤيرو�س كورونا ،بكل ما يتعلق بها وما تتطلبه من �إجراءات وقائية
واحترازية ..نجتمع في الجونة بعد معاناة ،بعد �أن ت�سببت �أزمة
انت�شار الوباء في �إلغاء معظم المهرجانات ال�سينمائية في م�صر
والعالم العربي� ،أو �إقامتها �إلكترونيا� ،أو «ح�ضوريا» على الم�ستوى
المحلي فقط ،على مدى �أكثر من �سبعة �أ�شهر ،منذ بداية الأزمة
في منت�صف مار�س الما�ضي.
وال �شك �أن م�سئولي المهرجانات العربية ،وتحديدا «الإ�سكندرية»
و«القاهرة» و«قرطاچ» وهي التي من المقرر �أن تُقام بعد
«الجونة» على الترتيب « هم الأكثر ترقبا لما �سيحدث في تلك
الدورة الرابعة من ذلك المهرجان الذي ُولد «للحق كبيرا»،
لذلك ف�إن الآمال المعقودة عليه كبيرة بدورها ،وكما ذكرت ف�إن
نجاح الدورة �سيكون م�ؤ�شرا قويا على �إمكانية تكرار النجاح في
مهرجانات ومدن ومنا�سبات �أخرى.
�سي�ضع م�سئولو تلك المهرجانات «الجونة  »4تحت الميكرو�سكوب
للإجابة عن العديد من الأ�سئلة ،ومنها :هل تنجح تجربة �إقامة
العديد من العرو�ض ال�سينمائية يوميا ،وفي �أكثر من قاعة ،مع
اتخاذ الإجراءات االحترازية ،و�أهمها ت�شغيل القاعات بن�صف
طاقتها فقط كما تن�ص التعليمات الحكومية ،ف�ضال عن الندوات
والور�ش والمحا�ضرات؟ هل تنجح تجربة �إقامة حفلي االفتتاح
والختام في الهواء الطلق بنف�س ال�شروط مع التحكم في ال�سجادة
الحمراء وما �شابهها حتى ال يحدث �أي تزاحم؟ والأهم :هل يلتزم
الجميع ،ودون ا�ستثناءات �أو تنازالت؟
الم�ؤ�شرات حتى الآن ممتازة ومب�شرة بالفعل ،ف�شكرا لـ«الجونة»
وم�سئوليه على �شجاعة تقدم ال�صفوف!
ناقد سينمائي
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