
ُحكام »الجونة« يجتمعون

التقى اأع�ضاء لجان تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان الجونة 
ال�ضينمائي، �ضباح اأم�س الثالثاء على م�ضرح قاعة الموؤتمرات، قبل 

اأيام من اإعالن نتائج الم�ضابقات الر�ضمية. وتوا�ضلت فعاليات وعرو�س 
المهرجان في يومه الخام�س الذي بداأ بحلقة نقا�ضية بعنوان »الإعالم 

الرقمي في �ضوء وباء عالمي« والتي بحثت كيف ت�ضمح الجائحة العالمية 
بكل جوانبها المظلمة في ظل هذه الظروف ال�ضعبة، للمنظمات 

وال�ضركات والحكومات با�ضتخدام المن�ضات الإلكترونية.
كما عقدت محا�ضرة »ال�ضرد الب�ضري والتكيف مع الظروف المتغيرة«، 
حيث ناق�س مدير الت�ضوير والمخرج ال�ضهير اأحمد المر�ضي كيف ي�ضرد 

مدراء الت�ضوير الق�ض�س ب�ضريا. اأدار المحا�ضرة المخرج كريم 
ال�ضناوي.

اأما اأبرز الأحداث فكان العر�س الخا�س لفيلم »ال�ضبي« ل�ضارلي �ضابلن، 
بم�ضاحبة اأورك�ضترا حية بقيادة المو�ضيقار الم�ضري ال�ضهير اأحمد 

ال�ضعيدي، الذي قام بلعب مو�ضيقى الفيلم الحية اأثناء العر�س. 

جميع ضيوف المهرجان األجانب يخضون 
الختبار PCR قبل العودة إلى بالدهم

يخ�ضع �ضيوف مهرجان الجونة ال�ضينمائي في دورته 
الرابعة اإلى اختبار »PCR« وهو القرار الذي اتخذه 
المهرجان، ليتمكن ال�ضيوف من ال�ضعود للطائرة 

والعودة اإلى بالدهم، طبقا لقيود ال�ضفر المتبع.

خاطر والمرغني يستعدان لـ»صرصرة 
فوق النيل«

 ي�ضتعد الفنانان م�ضطفى خاطر وحمدي المرغني 
لت�ضوير فيلم جديد يجمعهم �ضويا بعنوان »�ضر�ضرة 

فوق النيل«، اإخراج خالد دياب وتاأليف محمد دياب 
و�ضيرين دياب وخالد دياب.

فيلم جديد لهنيدي
ي�ضتعد الفنان محمد هنيدي لت�ضوير فيلم مرعي اأحمد 
مرعي، اإخراج ماندو العدل وتاأليف كريم ح�ضن ب�ضير، 

في ثاني تعاون بينه و بين الموؤلف بعد فيلم »الأن�س 
والنم�س « اإخراج �ضريف عرفة.

جميلة عوض تنتهى من »الزم أعيش«
ح�ضرت الفنانة جميلة عو�س اأم�س اإلى مدينة الجونة 

بعد انتهاءها من ت�ضوير م�ضاهدها في م�ضل�ضل »اإل 
اأنا« حكاية » لزم اأعي�س« التي تتناول مر�س البهاق وما 

ي�ضببه من األم.
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دليل الشاشة

بداية

�ضي �ضينما 1
11:45 �ضباًحا

صبي الحوت

�ضي �ضينما 1
3:٠٠ م�ضاًء

إلى أين تذهبين يا 
عايدة؟

�ضي �ضينما 1
5:45 م�ضاًء

استمع

مركز الجونة  للموؤتمرات والثقافة
6:3٠ م�ضاًء

بانكسي أكثر المطلوبين

�ضي �ضينما ٢
9:٠٠ م�ضاًء

برنامج األفالم 
القصيرة2

حدود الأزرق - ٠٢ د
البانو - 51 د
حاجز - 61 د

اأقم�ضة بي�ضاء - ٢1 د
الخد الآخر - 11 د

ق - 91 د ُمل�ضَ
  

أب

�ضي �ضينما 3
1٢:15 م�ضاًء

هوبر/ ويلز

�ضي �ضينما 3
3:3٠ م�ضاًء

سقوط

قاعة اأوديماك�س
6:٠٠ م�ضاء

آكازا، بيتي

�ضي �ضينما 3
7:٠٠ م�ضاًء

مكان عادي

�ضي �ضينما 1
9:15 م�ضاًء

َنَفس

�ضي �ضينما ٢
٢:45 م�ضاًء

زهر الربيع

�ضينما جراند الغردقة
3:3٠ م�ضاًء

إلى أين تذهبين يا 
عايدة؟

�ضينما جراند الغردقة
6:٠٠ م�ضاًء

أمهات حقيقيات

�ضينما جراند الغردقة
٨:45 م�ضاًء

برلين ألكسندربالتز

�ضاحة تيك توك
9:15 م�ضاًء

تحت نجوم باريس

قاعة اأوديماك�س
3:٠٠ م�ضاًء

برنامج األفالم القصيرة2

�ضي �ضينما ٢
5:3٠ م�ضاًء

احتضار

�ضاحة تيك توك
6:15 م�ضاًء

الروابط

قاعة اأوديماك�س
9:٠٠ م�ضاًء

الضربة الكبرى

�ضي �ضينما 3
9:3٠ م�ضاًء

كواليس

ندوةعن السرد البصري 
والتكيف مع الظروف المتغيرة 

كتبت: رانيا يوسف

عقدت اإدارة مهرجان الجونة ال�ضينمائي في 
دورته الرابعة ندوة لمدير الت�ضوير اأحمد 

المر�ضي بعنوان ال�ضرد الب�ضري والتكيف مع 
الظروف المتغيرة، وقام باإدارة الندوة المخرج 

ال�ضاب كريم ال�ضناوي.
وقال كريم اإن مدير الت�ضوير اأحمد المر�ضي 
�ضنع نقلة كبيرة في ال�ضينما خالل ال�ضنوات 
الما�ضية عبر تجارب كثيرة جدا مع اأ�ضاتذة 

كبار من مخرجي ال�ضينما، حيث كان من 
اأ�ضغر مدير ت�ضوير في م�ضر عندما بداأ 

مهنته.. واأو�ضح المر�ضي اأنه دخل اإلي مجال 
الت�ضوير بال�ضدفة واأ�ضاف: »لم اأ�ضع للعمل 

كم�ضور، ولكني بداأت واأنا في الثانوية البحث 
عن فر�ضة لل�ضغل تكون فيها حركة فدخلت 
معهد ال�ضينما ووجدت الت�ضوير �ضيء ممتع 

واأحببت عالم ال�ضينما كثيرا وانبهرت به 
واأعجبتني فكرة القدرة علي الخلق«.. واأ�ضاف: 
تجربتي في العمل مع الأ�ضتاذ طارق التلم�ضاني 
هي الأكثر تاأثيرًا في م�ضيرتي واأعتبره اأكثر من 
تعلمت منه واأ�ضبحنا اأ�ضدقاء فهو بالن�ضبة لي 

اإن�ضان ذو طاقة عالية ومتغير ومتنوع ولذلك 
يترك اأثره في اأي �ضخ�س يتعامل معه.

وعن اأول فيلم قدمه قال: عندما اأحببت هذا 
العالم كان عندي �ضغف كبير لالحتراف فيه 

حاولت اأتعلم ودخلت اإلي تجارب كثيرة من 
باب التجربة، فاأن يكون لديك �ضغف وحب 

ال�ضناعة هذا ي�ضهل وجود الفر�س ويخلقها 
لك، وكنت اأعمل مع الجميع لأطور نف�ضي ولم 
يكن لدي فر�ضة النتقاء ففي مرحلة النت�ضار 

تفعل اأي �ضيء اإلي اأن توقفت وفكرت حوالي 
خم�س �ضنوات ثم جاءت لي فر�ضة العمل في 

فيلم ر�ضايل البحر وهي تجربة كانت نقلة في 
حياتي، فالتعامل مع الأ�ضتاذ داوود عبد ال�ضيد 
فر�ضة كبيرة، وعالقتي به قديمة، حيث عملت 

واأنا في مرحلة الدرا�ضة معه في فيلم اأر�س 
الخوف وكان حدث كبير بالن�ضبة لي وقتها، 
واأثناء التح�ضير اأعطاني مفاتيح الفيلم في 

جمل ب�ضيطة وتعلمت كيف اأقراأ ال�ضيناريو.
وا�ضتكمل الحديث قائاًل: اأ�ضتاذ داوود فيل�ضوف 

ولي�س فقط �ضانع اأفالمف، ودخلنا في دائرة 
نقا�س طويلة، لأنه يحب اأن ي�ضاركه فريق العمل 
في كل �ضيء له عالقة بالفيلم، واأعتقد اأنه كان 

حري�س علي ال�ضتفادة منا جميًعا.
واأ�ضاف: عندما اأختار العمل اأ�ضير خلف 

اإح�ضا�ضي في اختيار الن�س ويجب اأن ي�ضتفزني 
العمل، فاأ�ضعب المراحل هي اختيار الأ�ضلوب 

اأو الحالة التي �ضاأعمل بها ، فبمجرد اأن 
يبداأ العمل  تكتمل الفكرة في عقلي وتت�ضح 

ال�ضورة.. وعن الإنتقال من الت�ضوير 
ال�ضينمائي اإلى الديجيتال اأكد مدير الت�ضوير 

اأحمد المر�ضي اأن هذا التغيير له مميزات 
كثيرة وعيوب، فمن مميزاته اإرتفاع  جودة 

ال�ضورة وهو ما يطيل من عمر الفيلم، كما 
يمنح الديجيتال الحرية في الت�ضوير.

كتبت: رانيا يوسف

�ضمن م�ضاعي مهرجان الجونة  لالإحتفال بكل 
ما يخ�س ال�ضينما، في تقليد ربما يكون الأول 

من نوعه في المهرجانات ال�ضينمائية العربية، 
اقيم حفل مو�ضيقي م�ضاحب لعر�س فيلم 

»الطفل« 
ل�ضارلي �ضابلن مع اأورك�ضترا القاهرة 

ال�ضيمفوني بقيادة المو�ضيقار الماي�ضترو 
اأحمد ال�ضعيدي، الذي مزج ما بين العر�س 
ال�ضينمائي والأورك�ضترا الحية في اآن واحد، 

ُمعطًيا لمو�ضيقى الفيلم ُبعًدا جديًدا.
تدور اأحداث الفيلم حول طفل لقيط تتركه 

والدته الفقيرة في ال�ضارع؛ لأنها ل ت�ضتطيع 
اإعالته اأماًل في اأن يعتني به �ضخ�س اآخر 
اأكثر رخاء، وي�ضتطيع اإعالته، فيعثر عليه 

ال�ضعلوك )�ضارلي �ضابلن(، ويعتني به رغم 
فقره ال�ضديد، و يعانيان معا من �ضظف العي�س، 

والحياة الفقيرة.
من جانبه وفي ت�ضريح خا�س لنجمة الجونة 

اأعرب الماي�ضترو اأحمد ال�ضعيدي عن 
�ضعادته بردود الأفعال حول الحفل، و قال: 

�ضاركنا العام الما�ضي لأول مرة في مهرجان 
الجونة، و قمنا بعزف مقطوعات مو�ضيقية 
لأ�ضهر الأعمال ال�ضينمائية، اأما هذا العام 

فكانت الفكرة مختلفة في تقديم المو�ضيقى 
الم�ضاحبة للفيلم »الطفل« ل�ضارلي �ضابلن، 

ولمن ل يعرف اأن ال�ضينما ال�ضامتة كان يتم 
عر�س الفيلم بم�ضاحبة الورك�ضترا حيث 
تعزف مو�ضيقي تعك�س اح�ضا�س الم�ضهد ، 
وهذه مرحلة تاريخية في ال�ضينما، و احب 

اتوجه بال�ضكر لمهرجان الجونة ، لأنه اأتاح لي 
الفر�ضة اأن اأخو�س تلك التجربة.

واأ�ضاف: المو�ضيقي نف�ضها التي قمنا بعزفها 
كانت من تاأليف �ضارلي �ضابلن نف�ضه، و 

الأورك�ضترا اأكدت خالل الحفل علي اإح�ضا�س 
ال�ضورة التي كانت موجودة على ال�ضا�ضة، 

وهذه هي المرة الأولي التي تقوم فيها 
الأورك�ضترا بعزف مو�ضيقي فيلم، حيث كان 
يوجد م�ضروع مع معهد جونة من ٢٠ عام، و 

لم يكتمل ويخرج للنو، لذلك فهذه هي المرة 
الأولى التي يقدم فيها اأورك�ضترا القاهرة 

ال�ضيمفوني مو�ضيقي لأحد الأفالم العالمية.
واأ�ضار ال�ضعيدي اإلى اأن اختيار نوع المو�ضيقى 
هذا العام لم يكن من اختياره، بل كلف به من 
اإدارة المهرجان، وهو ما اأ�ضعده كثيرا، وقال: 
كان لدي اإقتراح اآخر بتقديم اأغنيات �ضهيرة 

من الأفالم العالمية، و لكن المهرجان فاجاأني 
بهذا الم�ضروع، فوافقت على الفور ، وبداأت في 

التح�ضير، و قمنا بعمل بروفات في القاهرة، 
واأخرى قبل الحفل بيوم .

واأو�ضح ال�ضعيدي اأن �ضدي الحفل لم يقف 

عند باب قاعة الموؤتمرات فقط، بل ا�ضتمر معه 
وو�ضل اإلى الفندق المقيم به، حيث اأ�ضاد به 

عدد كبير من المقيمين بالفندق.
الجدير بالذكر اأن �ضابلن هو فنان كوميدي 

ومنتج وكاتب ومخرج وملحن مو�ضيقي 
بريطاني، �ضعد اإلى قمة �ضهرته في فترة 

الأفالم ال�ضامتة. في عام 1914، �ضنع 
�ضابلن فيلمه الأول بعنوان »ك�ضب العي�س«. 
ليفرق نف�ضه عن الآخرين، وا�ضتطاع خلق 

�ضخ�ضية واحدة يمكن التعرف عليها ب�ضهولة، 
وهي �ضخ�ضية »ال�ضعلوك ال�ضغير«، وبداأت 
الجماهير في التعرف عليها من خالل فيلم 

»�ضباقات �ضيارات الأطفال في فيني�ضيا« عام 
)1914(. على مدار م�ضيرته اأخرج �ضابلن 

اأكثر من 7٠ فيلًما وفاز باأكثر من ٢٠ جائزة 
�ضينمائية.

المهرجان فاجأني 
بهذا المشروع، 
فوافقت على 

الفور

اتوجه بالشكر 
لمهرجان الجونة، 

ألنه أتاح لي 
الفرصة أن أخوض 

تلك التجربة

أحمد الصعيدي: سعدت باختياري 
لتقديم السينما في حفل موسيقي 

للعام الثاني على التوالي

االحتفاء بـ»شارلي شابلن« 
على مسرح »الجونة«
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مع انتهاء العر�ض الأول للفيلم المغربي 
ميكا للمخرج اإ�سماعيل فروخي، تكتمل 

العرو�ض الثالثة لالأفالم العربية الم�ساركة 
في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة. وتبرز 

»ثيمة« الرغبة في التحرر والنعتاق كاأحد 
اأبرز الـ»ثيمات« التي تجمع التجارب الثالث.
في التون�ضي »الرجل الذي باع ظهره« يكت�ضف 
�ضام معنى الحرية عقب رحلته من �ضوريا اإلى 

بلجيكا حاماًل الفيزا مو�ضومة عليه.
وفي الفل�ضطيني »٢٠٠ متر« يقطع م�ضطفى 

رحلة تبدو ل نهائية لمجرد اأن يجتاز الجدار 
الفا�ضل، لأنه فقط يرف�س اأن يحمل هوية 

اإ�ضرائيلية تعطيه حرية مزيفة من وجهة نظره.
وفي »ميكا« ي�ضعى الطفل ال�ضغير الم�ضجون 
داخل �ضياق الفقر والحاجة اإلى النعتاق من 

كل اآلمه النف�ضية والج�ضدية »ب�ضبب الحرمان 
والتنمر- عبر الحلم بال�ضفر اإلى مار�ضيليا 

حيث يعمل �ضديقه المهاجر غير ال�ضرعي«.
يترجم المخرج حلم ميكا في اللقطات الأولى 

من الفيلم عندما يخيل للطفل ال�ضغير اأنه 
ي�ضاهد ن�ضرًا �ضخمًا يفرد جناحيه محلقا عبر 
ت�ضكيالت ال�ضحاب. �ضحيح اأنه ل يظهر ثانية 

�ضوى في م�ضهد النهاية لكنه يخت�ضر حلم 
المغادرة المتخيل اأو الرغبة الحامية في انعتاق 

كامل من واقع كئيب وم�ضن وغير من�ضف.
يتعامل فروخي مع حلم النعتاق بب�ضاطة ودون 
زخرفة ب�ضرية، مطبقا القاعدة ال�ضهيرة في 

اأنه عندما تكون لديك ق�ضة جيدة حاول اأن 
ترويها بب�ضاطة، وق�ضة ميكا رغم نمطيتها 

الن�ضبية اإل اأنها تعتبر عماًل نموذجيًا موجهًا 
ل�ضرائح الفتيان والمراهقين. اإنها محاولة 

الإجابة على �ضوؤال اأ�ضبح ملحًا لدى �ضرائح 
كثيرة من الأجيال العربية الجديدة التي 

يده�ضها واقع مر نتيجة لمخرجات النظام 
ال�ضيا�ضي والجتماعي في�ضبح كل همها 
اأن تلقي بنف�ضها في قاع �ضاحنة اأو باطن 

مركب لكي ت�ضحو على المال والنور والحرية 

المزعومة في اأوروبا.
يتحرك ميكا من بلدته ال�ضغيرة اإلى المدينة 

الكبيرة وهو يحلم بال�ضفر اإلى مار�ضيليا وهناك 
يلتقي بنموذجين هامين يخلقان المرايا 

الحقيقية لنعكا�س اأزمته. النموذج الأول هو 
الحاج العجوز الذي ي�ضطحبه للعمل كم�ضاعد 

له في النادي الكبير، والذي يمثل ميكا نف�ضه 
عقب �ضنوات من العمل في الخدمة دون 

اكت�ضاف موهبة اأو تلقي علم اأو تطور في عمل، 
اإنه يحكي لميكا عن طفولته التي هي نف�ضها 
طفولة ميكا الكئيبة التي يعي�ضها، وها نحن 

نرى حا�ضرة وندرك م�ضتقبله دون اأن ينطق 
بكلمة.

اأما النموذج الثاني فهي مدربة التن�س التي 
توؤمن بموهبة ميكا في اللعب، وت�ضجعه وتدفعه 
لكي يعثر على حلمه ويحاول اأن يحققه دون اأن 

يكون في حاجة لأن يحرق نف�ضه في المغرب 

يطلقون على المهاجر غير ال�ضرعي »حراقة« 
لأنه يقوم بحرق اأوراقه الر�ضمية لكي ل 

يتمكنون من ترحيله- هذا النموذج القادم 
اأي�ضا من نف�س ال�ضريحة لكنه عثر على موهبته 

وطورها وم�ضى في طريقه اإلى النهاية حتى 
اأ�ضيبت وعادت اإلى وطنها لكي تهدي رحلتها 

اإلى طفل جديد ل يزال اأمامه اأمل في اأن 
)يكون(.

�ضحيح اأنها لول اإ�ضابتها لما عادت ولكن 
الإ�ضابة في حد ذاتها هي ما دفعتها لأن ت�ضبح 

مدربة لكي تعيد خلق معجزة التحقق مرة 
اأخرى كما خلقت منها هي وخرجت اإلى العالم 

ب�ضكل �ضرعي ومفعم بالقوة وال�ضالبة.
اأجمل ما في فيلم ميكا اأنه يعرف �ضريحته 

جيدًا ويتوجه اإلى جمهوره المعني بهذه الأ�ضئلة 
ومحاولت الإجابة عليها دون ادعاء لعمق 

اأو هتاف باأي بهرجة فكرية، حتى المباراة 
الأخيرة التي تمثل ذروة ما قبل الكت�ضاف 
ولحظة النعتاق الحقيقية يقدمها المخرج 

باإيقاع جذاب جدًا ونهاية واقعية جدًا اأي�ضًا، 
فميكا ل يفوز لكنه يثبت نف�ضه، يتحقق ويعثر 

على حلمه وتنجلي اأمامه واأمامنا -حقيقة 
ذاته- ويوؤكد المخرج ب�ضريا على هذه اللحظة 

عبر �ضريط ال�ضوت حين ن�ضمع هتافات 
المدرجات لميكا رغم اأنه خ�ضر المباراة لكنه 
تحقق بقوة وتوا�ضع، وعبر لقطة الن�ضر التذي 

يراه ميكا وهو م�ضتلق اأر�ضًا ليذكره ويذكرنا 
بالن�ضر المت�ضكل من ال�ضحاب في اللقطة 

الأولى ولكنه هنا وعقب رحلة ميكا يتج�ضد 
وي�ضبح ن�ضرا حقيقيا متحققا يحلق بحرية 

منعتقًا من اأثر الخيال وال�ضحب وفاردا اأجنحته 
باتجاه ال�ضم�س والم�ضتقبل، ثم يدمج فروخي 

نظرة الطفل بموقع الطائر المحلق لي�ضبح 
هو نف�ضه جزءًا من عملية التحليق ويرى ذاته 

ال�ضغيرة وهو م�ضتلق على اأر�ضية الملعب والكل 
يحيط به ويهنئه لكنه في الحقيقة لي�س هناك 

بينهم اأنه بعيدا يطير نحو حلمه بال توقف.

المخرج طبق القاعدة الشهيرة في أنه 
عندما تكون لديك قصة جيدة حاول أن 

ترويها ببساطة

أجمل ما في 
فيلم ميكا أنه 
يعرف شريحته 

جيدًا ويتوجه إلى 
جمهوره المعني 

بهذه األسئلة 
ومحاوالت اإلجابة 

عليها دون ادعاء

رامي عبدالرازق

يتعامل فروخي مع 
حلمه ببساطة ودون 

زخرفة بصرية

»ميكا«.. طير 
يحُلم باالنعتاق

هذه هى ق�ضة فيلم ميكا الذي عر�س في 
الدورة الرابعة من مهرجان الجونة ال�ضينمائي، 
والذي اإنطلقت فعالياته في ٢3 اأكتوبر، وتنتهي 

31 من نف�س ال�ضهر، وكان لنا لقاء مع ميكا 
بطل الفيلم، والذي اأثبت موهبة كبيرة في 

التمثيل رغم �ضغر �ضنه، وجذب اإنتباه كل نجوم 
مهرجان الجونة، الذين حر�ضوا على اإلتقاط 

ال�ضور معه بعد اإنتهاء العر�س، وهو الأمر 
الذي اأ�ضعده كثيرًا، فكانت م�ضاعره مت�ضاربة 

بين ال�ضحك والبكاء اأي�ضا من الإ�ضتقبال 
الحافل الذي وجده في الجونة. 

وبطل الفيلم »زكريا عنان« والذي قدم 
�ضخ�ضية »ميكا«  هو في الأ�ضا�س لعب كرة 

تن�س في الأ�ضا�س بجانب درا�ضته، وحينام 
عرف والده اأن هناك عمل مرتبط بهذه اللعبة 

التي يحبها ابنه ال�ضغير اأخبره على الفور، 

ليذهب من اأجل ح�ضور كا�ضتينج، وبالفعل تجاوزه ميكا بموهبته كفنان 
لين�ضم لأبطال الفيلم فاختياره الأ�ضا�ضي كان لحبه ريا�ضة التن�س.

وعلى الرغم من اأنه الفيلم الأول للطفل »زكريا عنان«  لكنه لم يخ�ضى 
الوقوف اأمام الكاميرا بل حقق التوا�ضل مع باقي  فريق العمل ب�ضهولة، 
فيقول لنجمة الجونة لم اأ�ضعر برهبة في التعامل مع المخرج اإ�ضماعيل 

فروخي وكنت اأحر�س على تنفيذ كل توجيهاته ب�ضهولة كبيرة.
وعن ال�ضعوبات التي واجهته اأثناء ت�ضوير العمل قال باأنه اأحد الم�ضاهد 

التي تعر�س فيها لل�ضرب من قبل اأطفال اأخرى، فيقول »عنان« باأن 
الم�ضهد ا�ضتغرق ت�ضويره �ضاعات طويلة حيث انتهى منه في الرابعة 

�ضباحا بعد اإعادته اأكثر من مرة فكان مرهق للغاية.
وعن المدر�ضة التي يتواجد بها ولم تقف عائق اأمام حلمه، فقال باأنه 

بالفعل ح�ضل على اأجازة طويلة حتى ينتهي من ت�ضوير الفيلم، وحين 
انتهى من م�ضاهده ح�ضل على كور�ضات خا�ضة ليتعلم ما فاته من 

المدر�ضة.
وحول اإن كان �ضي�ضتمر في التمثيل قال باأنه بالفعل يحب التمثيل كثيرا 

وموؤخرا اإنتهى من ت�ضوير فيلم ق�ضير بعنوان »طريق الحجر«، وباأن 
هناك العديد من نجوم الفن يعتبرهم قدوة في م�ضواره منهم المخرج 

اإ�ضماعيل فروخ ون�ضرين الرا�ضي و �ضبرينا وزاني.
فيلم »ميكا« مغربي من اإخراج اإ�ضماعيل فروخي �ضنة ٢٠٢٠، وبطولة 

كل من �ضبرينا وزاني، وعز العرب الكغاط، بالإ�ضافة اإلى الطفل زكريا 
عنان. 

هناك العديد 
من نجوم الفن 
يعتبرهم قدوة 

في مشواره 
منهم المخرج 

إسماعيل فروخي 
ونسرين الراضي 

وصبرينا وزاني

حوار: محمد عبد المنعم

ميكا طفل  يعي�ض في اأحد اأحياء مدينة مكنا�ض الفقيرة، مع اأبوين 
مري�سين وفي و�سعية اإجتماعية �سعبة، وي�سطحبه رجل عجوز 
اإلى الدار البي�ساء ويعرفه على اأحد المي�سورين للعمل في نادي 

التن�ض بالدار البي�ساء، ومن منطلق اإ�ستعداده لفعل اأى �سيء حتى 
يغير م�سيره، �سيلفت اأنظار مدّربة تن�ض التي تدعي »�سوفيا«، والتي 
لحظت موهبته، ولكن ميكا يبحث عن اأموال من اأجل اأن ي�سافر اإلى 

خارج البالد بطريقة غير �سرعية، ويبداأ بالتعر�ض لمجموعة من 
الم�ساكل ويحاول اأن يح�سد المال من اأجل ال�سفر، فهل �سيترك ميكا 

اأحالمه وي�سق طريقه في رحلة غير �سرعية اأم �سيراجع خطواته؟

الطفل »زكريا عنان«: 
حصلت على إجازة دراسية 

من أجل »ميكا«
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كنت حري�ضا لعتبارات عدة التاأكيد على 
اأن دخول رام اهلل �ضيكون عبر معبر الملك 

ح�ضين الأردني، ودون اأن تكون هناك تاأ�ضيرة 
اإ�ضرائيلية على جواز ال�ضفر، وهو ما تحقق 

بالفعل.
في »ج�ضر الملك ح�ضين« فهمت ولأول مرة 

كيف يمكن لكلمة عادية كـ»المعبر« ن�ضمعها في 
ن�ضرات الأخبار اأو نقراأها في ال�ضحف اأن تعني 
رزمة من الم�ضاعر الإن�ضانية المتداخلة، وكيف 
اأن حياة الفل�ضطينيين عالقة حرفيًا على معبر 

منذ �ضنوات طويلة وكاأنهم يعي�ضون في برزخ 
عا�ضف بالحمم، اإن عبره فل�ضطيني- ذهابا 

واإيابا- فقد فاز بجنة موؤقتة، واإن اأخفق فوجب 
عليه اأن يحاول مجددًا بال كلل اأو ياأ�س كبطل 

من اأبطال الأ�ضاطير الأغريقية.
في الأرا�ضي الفل�ضطينية، �ضدمت كاآخرين 

عندما عرفت اأن العملة المتداولة في رام اهلل 
وباقي مدن ال�ضفة، هي ال�ضيكل الإ�ضرائيلي، 

كان الأمر ذو دللة وا�ضحة بطبيعة الحال، 
لكنه لم يكن هناك اأى بديل اآخر ل�ضراء اأي 

�ضي، انتابني بع�س البغ�س بالفعل واأنا اأتامل 
العملة الإ�ضرائيلية بين يدي، ثم وجدت �ضوتًا 

مرتفعًا لواحدة من الم�ضاركين في الوفد 
الإعالمي الم�ضري، منفعلة وغا�ضبة وهي 

تق�ضم باأنها لن تلم�س العملة الإ�ضرائيلية ولن 
ت�ضتخدمها اأبدا حتى لو ت�ضورت جوعا.

كنت من حولي اأجد الفل�ضطينيين من حولنا 
يتعاملون مع العملة الإ�ضرائيلية كاأمر واقع، لم 

يكن ذلك هينًا عليهم بالطبع، وكانوا مجبورين 
على فعل ذلك، لكني وجدت عموما اأنه من 

انعدام اللياقة اأن اأزايد على اأ�ضحاب الأر�س 
وبهم من الماآ�ضي والأوجاع الكثير، واأخبرهم 

باأنهم »يبيعون الق�ضية« لأنهم ي�ضتخدمون عملة 
الحتالل لل�ضراء والبيع بينما اأنا القادم من 

م�ضر لن اأفعل لأثبت لهم عروبتي، لحقا راأيت 
زميلتنا هذه وهي تتناول �ضاندوتي�س فالفل 

فل�ضطيني �ضهي المذاق، ول اأعرف هل عزمها 
اأحدهم عليه اأم اأنها ر�ضخت لواقع الأمر 

في النهاية، في كلتا الحالتين كانت الفالفل 
م�ضتراه بعملة ل تحمل اإ�ضم اأ�ضحاب الأر�س.

بالتزامن مع عر�س الفيلم الفل�ضطيني البديع 
٢٠٠ متر للمخرج اأمين نايفة في دورة مهرجان 

الجونة الرابعة، ت�ضللت اإلى ذهني واقعة 
»فالفل ال�ضيكل«، وذلك على خلفية تكريم 
الجونة للممثل الفرن�ضي جيرارد ديبارديو 

الذي زار اإ�ضرائيل مرات متعددة وقام ببطولة 
فيلم فرن�ضي تدور اأحداثه في تل اأبيب بعنوان 

»Hello Goodbye«. ت�ضاءلت  كيف راأى 
منتجو ومخرج ٢٠٠ متر عر�س فيلمهم- الذي 

يج�ضد باإن�ضانية غير نمطية اأوجاع الفل�ضطينين 
ب�ضبب جدار الف�ضل العن�ضري الإ�ضرائيلي-، 

في مهرجان كرم »�ضين« من النا�س يتعامل مع 
اإ�ضرائيل باعتبارها دولة عادية ولي�ضت دولة 

اإحتالل؟ كيف فكروا وهم يتابعون حملة تدعو 
لمقاطعة المهرجان، ولماذا اختاروا الم�ضاركة 

ل العتذار؟ هل ا�ضت�ضعروا الحرج اأو ال�ضيق 
اأم راأوا اأن هذه هي طبيعة الفن اأن يجمع �ضتاتًا 
و�ضنوفًا؟ واأنه اإذا كان هناك من يتعامل بعادية 

مع اإ�ضرائيل فاإليكم الوجه الحقيقي؟، في 
النهاية لقد انحازوا لعر�س الفيلم/ الق�ضية 

لأن ذلك هو الأهم بل ربما تكون الر�ضالة 
هنا اأقوى، وربما لأن هذا هو اأحد اأدوار الفن 

بالأ�ضا�س، المواجهة وا ل�ضتباك دون رفع 
ال�ضالح. ما اأعرفه جيدا اأن عر�س ٢٠٠ متر 

ترك اأثرا كبيرًا في نفو�س كل من �ضاهدوه اأكثر 
بكثير مما تركه تكريم لممثل ولعل الت�ضفيق 

الطويل المتاأثر بالفن والق�ضية )ولي�س واحدا 
فيهم فقط( الذي اأعقب العر�س الإفتتاحي 

للفيلم اأكبر دليل على ذلك.
�ضيظل رف�س ا�ضتقبال اأي عمل  اأو فنان 

اإ�ضرائيلي في اأي مهرجان �ضينمائي م�ضري هو 
القاعدة التي ي�ضعب ك�ضرها، اأما ما دون ذلك 

فيحتمل النقا�س دون اإتهامات بالتخوين اأو 
بيع الق�ضية، خا�ضة واأن اأ�ضحاب الق�ضية- اأو 

بع�س منهم على الأقل- ليرون الأمر هكذا، 
ولنا في »٢٠٠ متر« مثاًل وا�ضحًا.

  لقد قدم »٢٠٠ متر« اإ�ضافة حقيقية لالأفالم 
التي تتناول ال�ضراع العربي الإ�ضرائيلي في 

عمقه الإن�ضاني، لمجرد قراءة ق�ضرية معتادة 
لما يحدث على ال�ضطح،  ولعل ذلك يجعلنا 

نعيد التفكير  في مفهوم المواجهة وال�ضتباك، 
واأن نهتم قبل ذلك ب�ضوؤال اأ�ضحاب الق�ضية 

عما يرونه �ضائبًا، قبل اأن نتهم بالتخوين، كل 
من ي�ضتري �ضاندويت�س الفالفل في اأرا�ضي 

ال�ضفة بعملة ل تحمل ا�ضم فل�ضطين.

صدمت كآخرين 
عندما عرفت 

أن العملة 
المتداولة في 

رام الله وباقي 
مدن الضفة، 
هي الشيكل 

اإلسرائيلي

في عام 2012 تلقيت دعوة لزيارة ال�سفة الغربية، الدعوة كانت من 
قبل ال�سلطة الفل�سطينية لعدد من ال�سحفيين العرب والأجانب 

لتغطية وقائع اأ�سبوع ال�سباب الفل�سطيني الأول )والأخيرة لالأ�سف(، 
وهي فاعلية تعج بالن�ساط الطوعي والريا�سي والثقافي والترفيهي 

وغر�سها بالأ�سا�ض اأن يعرف العالم- وربما العرب الجيران اأول- 
الق�سية الفل�سطينية من على الأر�ض ل عبر �سا�سات التليفزيون.

محمد هشام عبية

سيظل رفض استقبال أي عمل  أو فنان 
إسرائيلي في أي مهرجان سينمائي 

مصري هو القاعدة التي يصعب كسرها

 »200 متر«.. أن تعلق 
على معبر  علي الكشوطي

البانو..
أن تكون طفاًل يطمع به الرجال

وحده المتحر�س به هو الذي ي�ضعر بمدي 
�ضعوبة اأن تكون رجل يطمع فيه الرجال.. 

والأ�ضعب من ذلك اأن تكون طفاًل، ذلك الأمر 
الذي يفتح له العديد من الت�ضاوؤلت لماذا اأنا؟، 
هل ت�ضرفاتي تجعلني مطمع للرجال؟ ت�ضاوؤلت 
عديدة تلك التي تدور بذهن اأي �ضخ�س تعر�س 

للتحر�س ما يجعله يكره ذاته وج�ضده وحياته 
بالكامل.

المخرجة التون�ضية اأني�ضة داود قدمت في 

فيلمها الق�ضير »البانو« نموذج هو الأ�ضعب 
والأكثر قهرًا للمتحر�س به، فهو لم يقع �ضحية 

�ضقي في اأحدي ال�ضوارع اأو اإ�ضتدرجه اأحد  
الأ�ضخا�س لمكان مهجور مثاًل واإنما نموذج 

لطفل وقع �ضحية عمه بمجرد اأن خ�ضع لعملية 
ختان الذكور المعروفة في مجتماعتنا العربية.

قدمت اأني�ضة هذا النموذج الذي �ضار رجاًل 
لكنه ظل حبي�ضًا ل�ضورة من الما�ضي �ضورة 

وقفت عندها حياته وربما تغيرت لباقي عمره، 

طفل ل يحمل داخله �ضوي البراءة يجد نف�ضه 
بين �ضاقي عمه الذي يخبره باأنه الأقرب لقلبه 

واأنه ل يجب اأن يخبر اأحدا ليتحمل ذلك الطفل 
ما ل يتحمله ب�ضر .

بلورت داود بذكاء �ضديد ذلك ال�ضراع الذي 
يعي�س فيه بطل الفيلم الطفل الذي ن�ضج 

وبداخله ت�ضوه فكري وجن�ضي وت�ضاوؤلت اأكبر 
بكثير من �ضنه، لكنه يكمل حياته محاول 

ا�ضتكمالها وكاأن �ضئ لم يكن، ولكن ل ي�ضتطيع 
اأحد اأن يغفل ما�ضيه.. ر�ضدت اأني�ضة ذلك 

الت�ضوه الناتج عن اإغت�ضاب ذلك الطفل 
وتاأثيره عندما اأ�ضبح اأب، فهو لياًل نهارًا 

يعي�س في ذلك ال�ضراع ما بين م�ضاعر الأبوة 
تجاه طفله الذي يجده ن�ضخة م�ضغرة منه 

فيحاول حمايته مما مر هو به، وبين م�ضاعره 
تجاه طفله التي اإنحرفت فاأ�ضبح يخاف علي 

طفله من نف�ضه ويخ�ضي اأن يتحول هو اإلى 
جاني ويتحر�س باإبنه كنتيجة لذلك الت�ضوه 

الذي خلفه العم داخل �ضدره في طفولته التي 
اأ�ضبحت كابو�س قلما ما يفيق منه واذا فاق 

يجد الألف العالمات التي تذكره بما�ضي 
لي�س له قدرة علي تغييره، تلك بكل تاأكيد 

حياة لي�ضت كاأي حياة فالأغلب يتجه لالإنتحار 
اأو التحول لمتحر�س جديد اأو يجد لذته في 

اأح�ضان الرجال لكن الأ�ضعب وهو ما اأختارته 
اأني�ضة في فيلمها هو اأن تظل تقاوم وتقام تلك 

التاأثيرات حتي اآخر نف�س.

بلورت المخرجة 
بذكاء شديد ذلك 

الصراع الذي 
يعيش فيه بطل 

الفيلم الطفل 
الذي نضج وبداخله 

تشوه فكري 
وجنسي

 حوار: رانيا يوسف

ت�ضارك اأني�ضة داوود في فعاليات الدورة الرابعة 
لمهرجان الجونة بفيلمها الق�ضير »البانو« في 
عر�ضه العالمي الأول وتتحدث لنجمة الجونة 

في الحوار التالي عن الفيلم:
 في البداية حدثينا عن اإهتمامك 

بالتفا�سيل، واختزال الحوار، والإعتماد 
على الأداء خالل الفيلم هل يعود لح�سا�سية 

الفكرة المطروحة؟
اأعتقد اأن هذا الأ�ضلوب هو الأحب لي �ضينمائي، 

الإيجاز في الحوار عمومًا، ولكني اتبعت هذا 
الأ�ضلوب حتى ل ي�ضبح الفيلم ذو خطاب 

مبا�ضر، وبالفعل ح�ضا�ضية المو�ضوع كانت دافع 
وراء هذا الإختيار.

الفيلم يتناول ق�سية �سائكة يخ�سى المجتمع 
العربي التعر�ض لها، هل ق�سة الفيلم من 

الواقع؟
بالفعل الفيلم م�ضتوحى من ق�ض�س حقيقية، 

وهى ق�ضية موجودة بكثرة في مجتمعاتنا 
العربية رغم رف�ضنا مواجهتها، والفيلم في 

النهاية م�ضتوحى من ق�ض�س قراأت عنها اأو 
�ضمعتها، ولذلك يمكن اأن يكون عماد بطل 

الفيلم �ضخ�ضية واقعية.
متى اأخذتي قرار الإخراج خا�سة واأنك 

بداأتي كممثلة وموؤلفة؟
»البانو« هو ثان فيلم روائي ق�ضير في 

م�ضواري، الإخراج كان ا�ضتمرار طبيعي 
في م�ضيرتي المهنية، لأنني كنت اأبحث من 

خالله على الحرية، ودائمًا اأعمل اأ�ضياء اخرى 
بجانب التمثيل �ضواء الإنتاج اأو الكتابة اأو 

الم�ضاعدة في الإخراج.
كم ا�ستغرق ت�سوير الفيلم، وهل اإنتاج 
الأفالم الق�سيرة في تون�ض تعاني من 

م�ساكل في التمويل؟
  ا�ضتغرق م�ضروع البانو وقتًا طوياًل ليبداأ 

اإنتاجه لأ�ضباب �ضخ�ضية ل َعالقة لها 
ب�ضعوبة تمويل الأفالم الق�ضيرة، حدوث 

وفاة ماأ�ضاوية في عائلتي غيرت  كل �ضيء في 
حياتي.

أنيسه داوود لنجمة الجونة:
»البانو«  مستوحى من قصص حقيقية
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حلقة نقاشية عن تأثير 

"كوفيد -19" على المنصات 

كتبت: ندى سعد

�ضمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان 
الجونة ال�ضينمائي، اأقيمت ندوة لمناق�ضة 
تاأثير »كوفيد 19« على من�ضات التوا�ضل 

الإجتماعي، ح�ضرها كل من جاكوب 
ميجلهد رئي�س المحتوى في »�ضاهد«، ومون 

باز مديرة ال�ضراكات الإ�ضتراتيجية في » 
في�ضبوك ال�ضرق الو�ضط و �ضمال اأفريقيا«، 

ودومينيك ديلبورت رئي�س مجل�س اإدارة 
»هافا�س ميديا«، و طارق ح�ضني الرئي�س 

التنفيذي ل�ضركة مينلي، وقام باإدارة الحوار 
حمد عبا�س من ديجي�ضاي.

خالل الندوة  ناق�ضوا وجود اأكثر من 16 
مليون م�ضترك في نتفلك�س ،و٢.6 مليار 

ندوة

م�ضترك في من�ضة في�ضبوك بالإ�ضافة اإلى 
�ضاهد الذي حقق في خالل ٢6 اأ�ضبوع ما 

يتم تحقيقه في �ضنوات باإطالقه �ضاهد بل�س 
في بداية العام الحالي، وبالتحديد في يناير 

.٢٠٢٠
وفي الندوة قال دومينيك ديلبورت رئي�س 

مجل�س اإدارة »هافا�س ميديا« اأن وجود اأى 
تطبيق على هواتف الم�ضتخدمين لي�س 

مقيا�س للنجاح، مقيا�س النجاح الرئي�ضي 
هو زيادة عدد الم�ضتخدمين و مدى تفاعلهم 

مع التطبيق، و تيك توك هو اأكبر مثال 
علي ذلك فخالل جائحة كورونا  و الحجر 
المنزلي، كان تطبيق تيك توك هو المنفذ 

الترفيهي للعديد من الأ�ضر.

السجادة الحمراء لـ»استمع« بمركز الجونة
تقام ال�ضجادة الحمراء لفيلم »ا�ضتمع« اليوم ٢٨ اأكتوبر، وذلك 

في تمام ال�ضاعة الخام�ضة والن�ضف م�ضاًء، في مركز الجونة 
للموؤتمرات والثقافة، الفيلم من اإخراج اآنا رو�ضا دي �ضو�ضا، 

وتدور اأحداثه في �ضواحي لندن، من خالل بيال وجوتا، 
زوجان برتغاليان مهاجران قدما اإلى بريطانيا ب�ضحبة 

اأطفالهم الثالثة بحًثا عن عمل وتاأمين حياة اأف�ضل لهم. 

»إلى أين تذهبين يا عايدة« في سي سينما 1
 يعاد عر�س فيلم »اإلى اأين تذهبين يا عايدة« اليوم في قاعة 

�ضي �ضينما 1، وذلك في تمام ال�ضاعة 5:45 دقيقة، والفيلم 
من اإخراج يا�ضميال زباني�س، حيث تعمل عايدة مترجمة 
لالأمم المتحدة في مدينتها ال�ضغيرة �ضربينيت�ضا، يحتل 

الجي�س ال�ضربي المدينة، وتهرع عائلتها لالحتماء، مع اآلف 
المواطنين الآخرين، في مع�ضكر لالأمم المتحدة. تحاول 

عايدة اإنقاذ عائلتها، ويت�ضاعد التوتر كلما تف�ضل طريقة ما 
للنجاة من بط�س الجنود ال�ضرب.

فعاليات

»تحت نجوم باريس« في »أوديماكس« 
يعر�س فيلم »تحت نجوم باري�س« اليوم في قاعة اأوديماك�س 

في الجامعة الألمانية، وذلك في ال�ضاعة الثالثة م�ضاًء، الفيلم 
عن حياة كري�ضتين التي تعي�س حياة �ضعبة في �ضوارع باري�س، 

ُجل وقتها تق�ضيه في الت�ضكع ومحاولت الح�ضول على الطعام 
المجاني. في ليلة �ضتوية باردة، تعثر على �ضبي بوركيني 

�ضغير، تدرك اأنه تاه من اأمه. في اللحظة يجمعهما اإح�ضا�س 
م�ضترك بالتهمي�س وال�ضياع، وللتخل�س منه يخو�ضان �ضويا 

رحلة مفعمة بالرقة، لإيجاد والدة �ضولي في اأعماق المدينة.

مهرجان الجونة 
السينمائي الرابع 

التحدي واالنتصار للجمال 

جونة سكوب

كاظم مرشد السلوم

اإ�ضرار كبير من قبل اإدارة مهرجان الجونة ال�ضينمائي على اإقامة 
الدورة الرابعة له ، رغم كل التحديات التي اأبرزها فايرو�س كورنا 

الذي ت�ضبب بتاأجيل اأو اإلغاء العديد من المهرجانات ال�ضينمائية 
المهمة عربية وعالمية.

لكن اإ�ضرار رجل الأعمال ورئي�س المهرجان نجيب �ضاويري�س 
ومعه الكادر الإداري المتمثل بالمدير الفني الأ�ضتاذ انت�ضال 

التميمي وفريقه الرائع الذين ا�ضتطاعوا اأن يوجدوا للمهرجان 
مكانًا مهمًا بين اأهم المهرجانات ال�ضينمائية العربية والعالمية 

منذ الدورة الأولى، مرورًا بالدورتين الالحقتين، جعلهم ينجحون 
في اإقامة الدورة الرابعة التي �ضتنطلق للفترة من ٢3 اأكتوبر 
ولغاية 31 منه، حيث انتقوا مجموعة رائعة من اأهم الأفالم 
ال�ضينمائية التي �ضاركت في مهرجانات مهمة وح�ضلت على 

جوائزها.
اإ�ضافة اإلى العرو�س المميزة لآخر النتاجات ال�ضينمائية العربية 

والعالمية هناك من�ضة الجونة التي �ضتمنح العديد من �ضانعي 
الأفالم الدعم الالزم لإكمال م�ضاريعهم ال�ضينمائية، وهو ما يدفع 
في تفعيل الحراك ال�ضينمائي خ�ضو�ضا لدى ال�ضباب المتطلع الى 

اإنجاز اأفالمًا مهمة قد تدخل في مناف�ضة كبيرة مع اأفالم اأخرى 
وفي مهرجانات مختلفة، هناك كذلك الندوات ال�ضينمائية المهمة 

التي تتيح ح�ضور ومناق�ضة العديد من الم�ضتغلين في الحقل 
ال�ضينمائي، مخرجين وممثلين وفنيين، من مختلف المدار�س 

ال�ضينمائية.
الم�ضاركة في مهرجان الجونة ال�ضينمائي تتيح كذلك الفر�ضة 

للقاء العديد من الم�ضتغلين في الحقل ال�ضينمائي ، كذلك 
ال�ضحفيون والنقاد، اذ تنطلق الكتابات ال�ضينمائية عن الأفالم 

واأخبارها، وت�ضتمر بع�س هذه اللقاءات الى اأوقات طويلة حيث 
النقا�س عن الذي عر�س من اأفالم �ضينمائية ومن هو الأف�ضل 
والتوقعات بفوز هذا الفيلم اأو ذاك باإحدى جوائز المهرجان، 

ومن هو الممثل اأو الممثلة الأف�ضل، واأى فيلم توفر على �ضيناريو 
متكامل ، وباقي تفا�ضيل الأفالم ، لذلك نتمنى للمهرجان 

النجاح الكبير في هذه الدورة ، دورة التحدي والإنت�ضار للجمال 
ال�ضينمائي الذي يتطلع الجميع اإليه.

منتجع الجونة واحد من اأهم منتجعات البحر الأحمر، حيث 
المكان ال�ضاحر والجو المعتدل، لذلك فاإن الم�ضاركة اأو ح�ضور 

هذا المهرجان يوفر فر�ضة م�ضاهدة الأفالم ال�ضينمائية والتمتع 
بما يوفره المنتجع من خدمات ممتازة ل�ضيوف المهرجان.

ناقد سينمائي

من نيرون الذي حرق روما، من ليجيا في بداية ع�سر الم�سيحية اإلى 
عايدة وحرب الت�سفية العرقية في البو�سنة من قبل ال�سرب منت�سف 

الت�سعينيات، فيلمان يدينان الجنون المطلق لل�سلطة ورف�ض الآخر 
حد الإبادة الوح�سية والقتل الجماعي.

يم�سي الفيلم القديم المنتج عام 1951 دراميا ممال حتى ما يقرب 
من 90 ق ثم يرتفع حين يقرر نيرون المهوو�ض بنف�سه اأن يحرق روما 

القديمة وينفذ عا�سمته الجديدة، وفي م�ساهد من اأروع ما تم تنفيذه 
في عمل تاريحي ن�ساهد ال�سعب يجري من النيران وبينهم عدد من 

الم�سيحيون الوائل الذين �سيتهمهم نيرون باأنهم من حرق روما 
فيوؤلب عليهم ال�سعب ويحكم عليهم في اأحد الم�ساهد التراثية عن 

روما القديمة باطالق الأ�سود الجائعة عليهم بينما ال�سعب المخدوع 
يهلل مبتهجا بموتهم الب�سع، م�سهد حرق روما الموؤثال والفا�سج 

لغباء الديكتاتورية  والأب�سع منه الأ�سود 
الجائعة في حلبة تنه�ض الم�سيحيين الأوائل، 
وهم يرتلون مما يزيد من جنون نيرون الذي 

يغني بقبح ويرف�سه الجميع.
 م�ضاهد مفزعة خفف من ق�ضوتها المخرج 

الكبير وقد نجح في بث الطماأنينة في نفو�ضنا 
باأن الن�ضر حليف الموؤمنين. زرع ال�ضيناريو 

بذورا �ضتظهر فائدتها مع حار�س الجميلة ليجيا 
العمالق ، �ضتجده في ال�ضاحة وقد �ضرع الثور 

الهائج الذي اأعدته زوجة نيرون ال�ضر�ضة لي�ضرع 
غريمتها الجميلة ليجيا، و�ضياأتي دور القائد 

ماركو�س الذي اأحب ليجيا فيبكون �ضندا لها ولأتباع الم�ضيح الذين وقعوا 
تحت جنون نيرون و�ضرور زوجته وم�ضاعده المقرب الذي يغار من البطل 

القائد ماركو�س. هذه الدراما العظيمة الماأخوذة عن رواية كوفادي�س 
المكتوبة عام Quo Vadis 1٨96، وهي كلمة يونانية تعني اأين تذهب، 

اأو اأين المفر وهي للموؤلف البولندي الحائز على جائزة نوبل  هنريك 
زاينكويت�س .  كنا حين نجد �ضانع فيلم منهكما ب�ضدة في التح�ضير 

لفيلمه اأو اأثناء ت�ضويره نتدر قائلين » هوه بيعمل كوفادي�س « مدركين 
حجم العمل ال�ضخم وطوله الذي قارب الثالث �ضاعات ، ولكن اأين هي 

المخرجة في عام ٢٠٢٠ من هذه ال�ضخامة رغم اإرتفاع التقنيات بدرجة 
ي�ضبح فيها ماكيت مدينة روما الذي تم حرقه كاألعاب الأطفال مقارنة 
بما يمكن تحقيقه عبر فنون الجرافيك والديجيتال الحديثة، مع ذلك 
فاإن كوفادي�س »اإلى اأين تذهبين ياعايدة« ركز فقط على الأم عايدة 

التي تعمل مترجمة بالأمم المتحدة وتترجم بين كبار موظفيها عن 
النجليزية الى لغة المواطنين �ضرب وكروات، عايدة تجري طوال الفيلم 
وهي تحاول جاهدة اإنقاذ ولديها من م�ضير القتل رميا بالر�ضا�س مثلهم 

مثل كل من قتلهم ال�ضرب من ذكور م�ضلمي البو�ضنة في حرب التطهير 
العرقي الذي جرى في ت�ضعينيات القرن الع�ضرين. جنون معا�ضر ل 

يقل عن جنون نيرون ال�ضيكوباتي الذي قتل اأمه وزوجته الأولى، المعقد 
بقبحه وانعدام مواهبه، الذي حرق روما ليبني روما جديدة واأل�ضق 
التهمة في الم�ضيحيين الأوائل. وتتك�ضف الحقيقة في النهاية بجهود 

القائد ماركو�س وينعته �ضعب روما بالحارق. 

ا�ضتناًدا اإلى اأحداث حقيقية ، تتبع المخرجة الكاتبة  �ضخ�ضية عايدة 
المترجمة لدى الأمم المتحدة في بلدة �ضريبرينيت�ضا ال�ضغيرة، عندما 

�ضيطر الجي�س ال�ضربي على المدينة ، كانت عائلتها من بين اآلف 
المواطنين الذين يبحثون عن ماأوى في مع�ضكر الأمم المتحدة. وهي 
تحاول الحفاظ على اأمان زوجها وابنيها خالل الإبادة الجماعية في 

�ضريبرينيت�ضا عام 1995. مو�ضوع مكثف كتبته بنف�ضها المخرجة ال�ضابة 
يا�ضميال زبانيك عن ق�ضة حقيقية ، تركز الفيلم بالكامل تقريًبا لجهود 

عايدة المحمومة ب�ضكل متزايد لإخفاء عائلتها من الجنود ال�ضرب. 
قامت بدور عايدة الممثلة القديرة يا�ضنا دور�ضيك واأتوقع ح�ضولها على 

جائزة التمثيل . كما قامت المخرجة بعمل رائع في ت�ضوير ال�ضتجابة 
البطيئة من قبل مختلف قوات حفظ ال�ضالم التابعة لالأمم المتحدة على 
ال�ضاحة ، اختارت المخرجة عايدة لتكون ال�ضخ�ضية المحورية مدفوعة 
باأمومتها ورغبتها ال�ضخ�ضية في حماية اأ�ضرتها . لم تنجح في دمج هذا 

الدافع ال�ضخ�ضي مع واجبها تجاه �ضعبها وكاأنها اأ�ضعف من اأن تتمكن 
من م�ضاعدة الجميع في هذه المذبحة الجماعية. يكاد يتركز الت�ضوير 

في مع�ضكر الإيواء لقوات الأمم المتحدة التي نجدها عاجزة عن حماية 
هوؤلء الأبرياء وكانت مجموعة هولدنية لي�س لديها اأوامر لمنع تفتي�س 

ال�ضرب للمع�ضكر، ومن ثم القب�س على كل من يمكن اأن يكون قادرا على 
مقاوتهم اأو حماية اأهله. 

»إلى أين تذهبين 
يا عايدة« موضوع 

مكثف كتبته 
بنفسها المخرجة 

الشابة ياسميال 
زبانيك عن قصة 

حقيقية

كوفاديس 
أين المفر من 

نيرون أو الصرب 

صفاء الليثي
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