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«الجونة» ..يحتفل بالمنصة
وسعفة مهرجان كان
«وداعا طبريا»
فاز
ً
للينا سويلم
(فلسطين ،فرنسا)
بجائزة تقدر بـ10
آالف دوالر أمريكي

�أعلنت الم�شاريع والأفالم الفائزة بجوائز
منطلق الجونة ال�سينمائي ،وقدم المخرجون
والمنتجون المتر�شحون للم�شاركة في المنطلق
م�شاريعهم و�أفالمهم �إلى منتجين وم�ؤ�س�سات
مانحة وموزعين وبائعي �أفالم ومبرمجي
مهرجانات ،للح�صول على ا�ست�شارتهم الفنية.
«وداعا جوليا» لمحمد كردفاني
فاز م�شروع ً
(البحرين ،ال�سودان) بجائزة �أف�ضل م�شروع
في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ15
�ألف دوالر �أمريكي) و�شهادة من�صة الجونة
ال�سينمائية ،بينما فاز فيلم «الحياة تنا�سبني
جيدً ا» للهادي �أوالد مهند (المغرب) بجائزة
�أف�ضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة

مالية بـ� 15ألف دوالر �أمريكي) و�شهادة من�صة
الجونة ال�سينمائية.
كما ح�صل «هاملت من عزبة ال�صفيح» لأحمد
فوزي �صالح (م�صر) على جائزة بقيمة 20
�ألف دوالر �أمريكي من �شاهد وجائزة بقيمة
� 10ألف دوالر �أمريكي من �سباركل كما ح�صل
على م�شاركة في �إقامة منتدى فيلم �إندبندنت
االفترا�ضية المقدمة من فيلم �إندبندنت
وال�سفارة الأمريكية ،وم�شاركة في مبادرة
جلوبال فيلم �إك�سبر�شن المقدمة من �إيفتا.
«وداعا طبريا» للينا �سويلم (فل�سطين،
فاز ً
فرن�سا) بجائزة تقدر بـ� 10آالف دوالر �أمريكي
من �آي برودك�شنز وجائزة بقيمة � 10آالف

دوالر �أمريكي من �سينرجي فيلمز وجائزة
بقيمة � 10آالف دوالر �أمريكي من داخلي و�سط
البلد بدعم من �شركة الإ�سماعيلية لال�ستثمار
والتمويل العقاري.
ح�صل «هج �إلى ديزني» لمها ال�ساعاتي
(المملكة العربية ال�سعودية) بجائزة بـ� 10آالف
دوالر �أمريكي من �شبكة راديو وتلفزيون العرب
(�إيه �آر تي)� .إ�ضافة �إلى ذلك فقد فاز «البحث
عن منفذ لخروج ال�سيد رامبو» لخالد من�صور
(م�صر) بجائزة بـ� 10آالف دوالر �أمريكي من
روتانا و�أخرى بـ� 10آالف دوالر �أمريكي من
الجوني

تقرير

مدير المهرجان

انتشال التميمي
رئيس التحرير

محمد قنديل
المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد
سكرتير التحرير

إيمان كمال
المحررون

رانيا يوسف
محمد فهمي
علي الكشوطي
عالء عادل
رئيس المركز الصحفي

عال الشافعي
فريق التصميم

الهيثم نجدي
نيرمين البنا
تصوير

محمد حامد
مصطفى عبد العاطي

منصة الجونة السينمائية

تعلن عن الفائزين بجوائز دورتها الرابعة
�ضمن م�ساعيها لخلق م�ساحة �إبداعية للأفراد والأ�سواق ال�سينمائية،
ت�ستمر من�صة الجونة ال�سينمائية ،ذراع ال�صناعة الخا�صة بمهرجان
الجونة ال�سينمائي في دعم ال�سينمائيين العرب لدعم وتطوير
م�شاريعهم في مرحلة التطوير وا�ستكمال �أفالمهم في مرحلة ما
بعد الإنتاج .تقدم المن�صة مبادرتين هما منطلق الجونة ال�سينمائي
وج�سر الجونة ال�سينمائي ،اللذان يقدمان الفر�ص للتعلم والم�شاركة.
�ضمن فعاليات اليوم ال�سابع للمهرجان 29
�أكتوبر/ت�شرين الأول ُ 2020عقد حفل ختام
من�صة الجونة ال�سينمائية في مركز الجونة
للم�ؤتمرات والثقافة ،حيث �أعلنت اللجنة
الم�شاريع والأفالم الفائزة بجوائز منطلق
الجونة ال�سينمائي.
ا�ستقبل منطلق الجونة ال�سينمائي في دورته
م�شروعا في
الرابعة  99طلب تقديم (65
ً

استقبل منطلق
الجونة السينمائي
مشروعا في
(65
ً
مرحلة التطوير،
فيلما في
و34
ً
مرحلة ما بعد
اإلنتاج)

مرحلة التطوير ،و 34فيل ًما في مرحلة ما
بعد الإنتاج) من جميع �أنحاء العالم العربي.
تمت مراجعة هذه الطلبات من ِقبل لجنة
من ال�سينمائيين المتخ�ص�صين ،واختيار 12
م�شروعا في مرحلة التطوير ( 8م�شاريع روائية
ً
طويلة و 4م�شاريع وثائقية طويلة) ،و� 6أفالم
في مرحلة ما بعد الإنتاج (� 5أفالم روائية
طويلة ،وفيلم وثائقي طويل) بنا ًء على المحتوى
والر�ؤية الفنية و�إمكانية التنفيذ المالية ،كما
�أثنت اللجنة على الم�ستوى المميز للم�شاريع
ال ُمقدمة للمنطلق.
قدم المخرجون والمنتجون المتر�شحون
للم�شاركة في المنطلق م�شاريعهم و�أفالمهم
�إلى منتجين وم�ؤ�س�سات مانحة وموزعين
وبائعي �أفالم ومبرمجي مهرجانات ،للح�صول

دليل الشاشة

٢

بداية

الضربة الكبرى

جوزيب

ميكا

تحت نجوم باريس

برنامج األفالم القصيرة3

�سي �سينما 2
�صباحا
ً 11:00

�سي �سينما 1
 12:00م�سا ًء

�سي �سينما 3
 2:15م�سا ًء

�سينما جراند الغردقة
 3:00م�سا ًء

�سينما جراند الغردقة
 8:45م�سا ًء

سوفتي

برنامج األفالم القصيرة

ال أبكي ً
أبدا

صبي الحوت

�سي �سينما 3
�صباحا
ً 11: 15
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�سي �سينما 1
 2:45م�سا ًء

بولما�ستيف  35 -د
ت�سلل وا�ضح  19 -د
بيالر  9 -د
موت م�س�ؤول حكومي  16 -د
�أن �أ�صبح �أمي  12 -د
نهاية �سبتمبر  15 -د

�سي �سينما 2
 2:00م�سا ًء

�سينما جراند الغردقة
 6:15م�سا ًء
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على ا�ست�شارتهم الفنية� .إ�ضافة �إلى ذلكُ ،عقدت لقاءات فردية بين
�صناع الأفالم وخبراء ال�صناعة والم�ست�شارين لتطوير ال�سيناريوهات �أو
الن�سخ غير ال ُمكتملة للأفالم وتعزيز فر�ص التعاون الإقليمي والدولي.
تكونت لجنة تحكيم المنطلق من وكيل مبيعات الأفالم الفرن�سي كليمون
�شوتون والمخرجة والمنتجة اللبنانية ديما الجندي والكاتبة والمخرجة
والمنتجة الأردنية ليالي بدر.
«وداعا جوليا» لمحمد كردفاني (البحرين ،ال�سودان)
فاز م�شروع ً
بجائزة �أف�ضل م�شروع في مرحلة التطوير (جائزة مالية بـ� 15ألف دوالر
�أمريكي) و�شهادة من�صة الجونة ال�سينمائية ،بينما فاز فيلم «الحياة
تنا�سبني جيدً ا» للهادي �أوالد مهند (المغرب) بجائزة �أف�ضل فيلم في
مرحلة ما بعد الإنتاج (جائزة مالية بـ� 15ألف دوالر �أمريكي) و�شهادة
من�صة الجونة ال�سينمائية.
كما تم الإعالن عن الم�شاريع والأفالم الفائزة بجوائز رعاة منطلق
الجونة ال�سينمائي وهي كالآتي:
ح�صل «هاملت من عزبة ال�صفيح» لأحمد فوزي �صالح (م�صر) على
جائزة بقيمة � 20ألف دوالر �أمريكي من �شاهد وجائزة بقيمة � 10ألف
دوالر �أمريكي من �سباركل كما ح�صل على م�شاركة في �إقامة منتدى
فيلم �إندبندنت االفترا�ضية المقدمة من فيلم �إندبندنت وال�سفارة
الأمريكية ،وم�شاركة في مبادرة جلوبال فيلم �إك�سبر�شن المقدمة من
�إيفتا.
«وداعا طبريا» للينا �سويلم (فل�سطين ،فرن�سا) بجائزة تقدر بـ10
فاز ً
�آالف دوالر �أمريكي من �آي برودك�شنز وجائزة بقيمة � 10آالف دوالر
�أمريكي من �سينرجي فيلمز وجائزة بقيمة � 10آالف دوالر �أمريكي من
داخلي و�سط البلد بدعم من �شركة الإ�سماعيلية لال�ستثمار والتمويل
العقاري.
ح�صل «هج �إلى ديزني» لمها ال�ساعاتي (المملكة
العربية ال�سعودية) بجائزة بـ� 10آالف دوالر
�أمريكي من �شبكة راديو وتلفزيون العرب (�إيه
�آر تي)� .إ�ضافة �إلى ذلك فقد فاز «البحث
عن منفذ لخروج ال�سيد رامبو» لخالد من�صور
(م�صر) بجائزة بـ� 10آالف دوالر �أمريكي من
روتانا و�أخرى بـ� 10آالف دوالر �أمريكي من
الجوني.
ذهبت جائزة بقيمة � 10آالف دوالر �أمريكي
من نيو �سين�شري وجائزة بقيمة � 30ألف دوالر
�أمريكي �ضمان توزيع من ماد �سوليو�شنز و�إرجو
ميديا فينت�شرز وجائزة بقيمة � 10آالف دوالر
«وداعا جوليا» لمحمد
�أمريكي من �سباركل �إلى ً
كردفاني (البحرين ،ال�سودان) .بينما ح�صل
«تيارات» لمهدي حميلي (تون�س) على جائزة بـ10
�آالف دوالر �أمريكي من وياك ،وتح�صل «هنا وال تراني» لفيروز �سرحال
(لبنان� ،إ�سبانيا) على جائزة بقيمة � 80ألف دوالر �أمريكي خدمات
�إنتاجية مقدمة من �شاهد.
ح�صل «بركة العرو�س» لبا�سم بري�ش(لبنان) على جائزة بقيمة � 50ألف
دوالر �أمريكي بيع مبدئي من �أو �إ�س �إن ،كما حاز «الحياة تنا�سبني جيدً ا»
للهادي �أوالد مهند على جائزة بقيمة � 10آالف دوالر �أمريكي لخدمات
عمل دي �سي بي لفيلم مقدمة من ذا �سيل بو�ست برودك�شن ،وجائزة
بقيمة � 30ألف دوالر �أمريكي لخدمات الم�ؤثرات الب�صرية من �شركة
ميركوري .ذهبت جائزة �أخرى بقيمة � 10آالف دوالر �أمريكي لخدمات
الت�سويق لفيلم من ذا �سيل بو�ست برودك�شن �إلى «قربان» لنجيب بلحاج
(تون�س).
ح�صل «مفي�ش راجل بيعيط» لمحمد م�صطفى (م�صر) على م�شاركة في
�إقامة منتدى فيلم �إندبندنت االفترا�ضية المقدمة من فيلم �إندبندنت
وال�سفارة الأمريكية ،بينما ح�صل «خذوني �إلى ال�سينما» للباقر جعفر
(العراق ،م�صر) على �إقامة للمونتاج لمدة � 10أ�سابيع وجل�سات توجيه

تقرير

حصل «هاملت
من عزبة الصفيح»
ألحمد فوزي صالح
(مصر) على جائزة
بقيمة  20ألف دوالر
أمريكي من شاهد
وجائزة بقيمة 10
ألف دوالر أمريكي
من سباركل

مقدمة من دوك�س بوك�س� .أخي ًرا ،ح�صل
«عرفة» لآالء القي�سي (الأردن)على م�شاركة
في مبادرة جلوبال فيلم �إك�سبر�شن المقدمة
من �إيفتا.
منطلق الجونة ال�سينمائي مختبر لتطوير
الم�شاريع والإنتاج الم�شترك ،يوفر الفر�ص
للمخرجين والمنتجين العرب لإيجاد الدعم
الفني والمالي الالزم .ا�ستقبل المنطلق
الم�شاريع الروائية والوثائقية الطويلة في
مرحلة التطوير ،والأفالم في مرحلة ما بعد
الإنتاج التي تم �إر�سالها في وقت التقديم
ال ُمحدد.
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حوار

مخرج «ستاشر» :فوز العمل بسعفة
«كان» طاقة نور في سنة ظالمية
كتب علي الكشوطي

«نفس» من الشعر يحلم
وسط كابوس الواقع!
في فيلم «نف�س» تذهب المخرجة اللبنانية ال�شابة ريمي عيتاني �إلى
�أق�صى ال�شمال اللبناني ،لتر�صد وقائع الحياة في قرية «بيت التبانة»
ال�صغيرة الفقيرة ،التي تقع على الحدود ال�سورية ،والتي �أ�ضيف �إلى
فقرها وتاريخها العنيف من زمن الحرب الأهلية الطائفية� ،ضغوط
الحرب الأهلية الجديدة في �سوريا ،ووجود داع�ش والحركات الإ�سالمية
الم�سلحة...كنموذج مكثف م�صغر يختزل ما تعاني منه لبنان ب�أ�سرها.
تفهم عيتاني جيد ًا ف�ضيلة الإختزال والتكثيف في الفن� ،إذ تركز

٤

فيلمها على �شاب واحد من �أبناء هذه القرية،
والمنطقة المنكوبة� :شاب يقترب من منت�صف
العمر ،مثل معظم �أبناء قريته ،يعاني من
البطالة وال�ضياع الفكري والنف�سي ،الذين
يجدون �أنف�سهم بين نارين� ،إما الإن�ضمام
�إلى المتطرفين والتورط في حرب عبثية� ،أو
الهروب من الواقع ب�إدمان المخدرات ،وفي
الحالتين ممار�سة العنف المدمر �إما �ضد
الآخرين �أو �ضد الذات.
يختار �إبراهيم ال�شخ�صية الرئي�سية في
الفيلم الطريق الثاني� ،إنه كما يقول عنه �أحد
�أ�صحابه :ال ي�ؤذي �سوى نف�سه ،وبالتبعية زوجته
الحبلى و�أمه و�أخته ،اللواتي يعانين من بطالته
و�إدمانه ولجوئه �إلى الإجرام �أحيان ًا ،مما
يعر�ضه لل�سجن �أكثر من مرة.
ال ت�ستغرق المخرجة في التفا�صيل ،لكنها
تحتفظ بالمفيد والموحي فقط ،وتعطي بقية
م�ساحة فيلمها الذي يتجاوز ال�ساعة بدقائق
قليلة لت�صوير الحياة اليومية العادية �إللتقاط
ال�صور الممتلئة بالبالغة الب�صرية المعبرة

«نفس» هو
عمل وثائقي
فني ،يختلف
بالتأكيد عن أفالم
برامج التحقيقات
الصحفية
التليفزيونية

تذهب ريمي
عيتاني إلى
أقصى الشمال
اللبناني ،لترصد
وقائع الحياة في
قرية «بيت التبانة»

عصام زكريا

عن الحالة العامة للقرية والواقع النف�سي لل�شخ�صيات.
تختار عيتاني بناية تحت الإن�شاء ،غالب ًا �صالة ريا�ضية مغلقة تحيطها
مدرجات ،ت�شبه كهفا� ،أو رحما عمالقا ،يلج�أ �إليه �إبراهيم من حين
لآخر� ،إنه مثل قريته وبلده ،يكاد يختنق من الفقر والزحام والعنف ،وهو
يلج�أ �إلى هذا البناية ،الكهف حيث ال�صمت ،وال�ضوء القليل ،والهواء
لينفرد بنف�سه ،وي�سترخي ،ويتنف�س ،هذه اللقطات التي تتخلل الفيلم
وتنتهي به �أ�شبه بلحظات ت�أمل وت�سام وحلم بالخروج من هذا الكابو�س
الم�سمى بالواقع� ،إلى م�ستقبل �أكثر راحة ورحابة .م�شاهد الملعب
تحت الإن�شاء ،هي بمثابة التقاط الأنفا�س .يحمل الفيلم �إ�سم «نف�س»،
وبالإنجليزية � Long Breathأو «نف�س عميق» ،وهو يحيلنا �إلى عبارة
«ال �أ�ستطيع التنف�س» التي قالها الأمريكي الأفريقي جورج فلويد ،والتي
�أ�شعلت ثورة في الواليات المتحدة وو�صلت �إلى �أوروبا و�إلى مظاهرات
بيروت ،كذلك تحيلنا �أي�ضا �إلى فيلم «على �آخر نف�س» لجودار ،الذي
يتعر�ض بطله جان بول بلموندو لم�صير ي�شبه م�صير �إبراهيم.
يتتبع الفيلم ،رغم ق�صر زمنه ،م�سار �إبراهيم عبر عدة �سنوات ،من
قبل زواجه ،ثم زواجه وحمل زوجته وانجابها ودخوله ال�سجن وخروجه
�إلى زوجته و�إبنته مرة �أخرى..ولكنه يتتبع م�سار ًا غير خطي لترتيب
الأحداث :يبد�أ الفيلم ب�إبراهيم وزوجته الحبلى يتحدثان عن الم�ستقبل،
ثم يعود للما�ضي لنرى ترتيبات زفافهما ،ويتنقل الفيلم عبر الزمن مع
�إبراهيم في حياته اليومية و�أحاديث �أمه وزوجته و�أ�صحابه مع لقطات
عامة لما يدور في القرية من دعاية �سيا�سية عبر الفتات ال�شوارع وح�شد
ديني عبر ميكروفونات الم�ساجد من ناحية ،و�ضياع ال�شباب في اللهو
والمخدرات من ناحية ثانية ،يعتمد في ذلك كله على بناء حر ،ولكن
محكم ،للحكي ،بناء �صعب ال يقوى عليه �سوى �صانع �أفالم متمكن من
�أدواته.
«نف�س» هو عمل وثائقي فني ،يختلف بالت�أكيد عن �أفالم برامج
التحقيقات ال�صحفية التليفزيونية ،التي رغم �أهميتها وقيمتها الكبيرة،
�أف�سدت مفهوم الفيلم الوثائقي الفني ،و�إذا كان هناك ما يميز النوع
الثاني الفني عن الأول فهو ال�شعر� ،شرط �أي فن ،وفيلم «نف�س» ي�ستطيع
�أن يتجاوز كل ما يعج به من واقع قبيح وعنيف ومزر ،ليرقى به �إلى
م�صاف ال�شعر!

قال المخرج �سامح عالء مخرج فيلم �ستا�شر الحا�صل علي جائزة ال�سعفة الذهبية� ،أنه فخور
بالجائزة ويعتبرها طاقة نور في �سنة ظالمية علي ال�سينما ،م�ؤكدا �أنه �سعيد بالجائزة خا�صة
و�أنها �أول جائزة لم�صر في مجال الفيلم الق�صير ومن مهرجان مهم مثل مهرجان كان.
و�أ�ضاف �سامح عالء� ،أنه حزين لعدم ح�ضور مهرجان الجونة وح�ضور عر�ض فيلمه �ستا�شر مع
اهله والجمهور الم�صري ولكنه ب�سبب �أقامته في بلجيكا كان اال�سهل ل�سفره لكان بفرن�سا ال�ستالم
الجائزة خا�صة في ظل تف�شي فيرو�س كورونا.
وفي �إنجاز عالمي جديد لل�سينما الم�صرية �إ�ستطاع الفيلم الم�صري «�ستا�شر « للمخرج و
ال�سيناري�ست �سامح عالء ح�صد جائزة ال�سعفة الذهبية لأف�ضل فيلم روائي ق�صير من مهرجان
كان ال�سينمائي الدولي ،لي�صبح �أول فيلم م�صري يح�صد هذه الجائزة الكبرى في �أيا من �أق�سام
المهرجان بعد �أن ح�صد يو�سف �شاهين جائزة اليوبيل الذهبي للمهرجان عن مجمل �أعماله.
وكان الفيلم قد ح�صل من قبل علي جائزة �أف�ضل فيلم روائي ق�صير من مهرجان مو�سكو
ال�سينمائي الدولي ،لت�صبح هذه هي ثالث جوائز الفيلم بعد ح�صوله على تنويه خا�ص من لجنة
تحكيم مهرجان نامور البلجيكي في دورته الخام�سة و الثالثين و يعتبر مهرجان نامور هو االهم
في بلجيكا و من اهم المهرجانات الفرانكفونية في اوروبا .
وت�سلم الجائزة المخرج �سامح عالء الذي عبر عن �سعادته وفخره بهذه الجائزة وان الكلمات ال
ت�سعفه للتعبير عن �شعوره بهذه الجائزة الكبرى.
الفيلم من انتاج» فيج ليف �ستوديو « و للمنتجين محمد تيمور و مارك لطفي و ي�شاركهم احمد
زيان و الفرن�سي مارتن جيروم.

أروى جودة :شكرا لعائلة
ساويرس إلقامة المهرجان
كتب :محمد عبد المنعم

عبرت الفنانة �أروى جودة عن �سعادتها لتواجدها في فعاليات الدورة
الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،وفي ت�صريح خا�ص لنجمة الجونة
�أ�شادت بالتنظيم والإجراءات الإحترازية التي يتبعها المهرجان ،ووجود
�أجهزة تعقيم في كل مكان ،ووجهت ال�شكر للقائمين على المهرجان
لخو�ضهم مغامرة لخروج المهرجان �إلى النور.
وقالت ب�أنه يح�سب لنجيب �ساوير�س ووزارة ال�صحة �أنهم تجر�أو لكى
يخرج المهرجان بعد �أن در�سوا جيد ًا المهرجانات الفنية التي �أقيمت في
ظل انت�شار فيرو�س كورونا.
و�أكدت ب�أن علينا �أن نهتم بال�سينما والفن لأنهم �أ�سا�س المجتمع ،و�أكدت
ب�أن ال�سينما مهمة في حياتنا وت�ساعدنا في الخروج من الأزمات،
وو�صفتها ب�أنها الواقع والخيال.
و�أ�ضافت �أروى ب�أن الأفالم الم�شاركة هذا العام مهمة للغاية ،ومنها
فيلم «ميكا» والذي يحكي عن طفل يريد �أن يهاجر بطريقة غير �شرعية
ولكن حلم لعب التن�س يراوده ،كما �أحبت اي�ضا فيلم « 200متر» للمخرج
الفل�سطيني �أمين نايفة ،و�أ�شادت بالدور الذي يلعبه مهرجان الجونة في
دعم الأفالم.
وقالت �أروى ب�أنها خالل فترة كورونا اقتربت �أكثر من عائلتها
و�أ�صدقاءها ،وتمكنت من م�شاهدة الأفالم التي فاتتها ،ولكن ما �أزعجها
هو زيادة وزنها ب�شكل كبير لكن هذا لن ي�ستمر طويال فقد فقدت الكثير
من وزنها وبد�أت تركز على ذلك.

و�أ�ضافت ب�أن كورونا �أي�ض ًا �أثر على �صناعة
الفن ب�شكل ملحوظ ،ف�أغلب الأعمال التي
�صورت خالل الفترة الما�ضية كانت ملتزمة
جد ًا بالإجراءات الإحترازية ،و�ضربت مثل

بم�سل�سلها الأخير «�إال �أنا» وقالت ب�أن دكتور من
وزارة ال�صحة كان متواجد معهم ب�إ�ستمرار
في اللوكي�شن ،كما التزم العاملين بالتعقيم
وارتداء الكمامة.
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مثلية «بيدرو ليميبل»
فى My Tender Matador

My Tender
 Matadorليس
فيلما سياسيًا
ً
صريحا ؛ولكنه يركز
ً
أكثر حول السياسة
الشخصية للبطل

6

ال�سينما تعزف دوم ًا على التفا�صيل الخا�صة فى حياتنا ،بر�ؤى متعددة
وخا�صة �إذا �إقتربت من الحياة ال�شخ�صية لمبدع ،وهذا ماحدث عند
الإقتراب من عالم «بيدرو ليميبل» الروائي والكاتب والم�ؤرخ ت�شيلي،
الذي كان يملك �شجاعة الإعالن عن مثليته الجن�سية.
ومهرجان الجونة ال�سينمائي في دورته الرابعة يعر�ض �ضمن �أفالم
الم�سابقة غير الر�سمية الفيلم الت�شيلى  My Tender Matadorمن
�إخراج رودريجو �سيبولفيدا عن �سيناريو كتبه �سيبولفيدا ،بجانب خوان
�إليا�س توفار ،معتمد ًا على رواية بيدرو ليميبل الوحيدة «لدي خوف من
م�صارع الثيران» ،الفيلم بطولة �ألفريدو كا�سترو و�أمبارو نوجويرا ولوي�س
جنيكو� ،صورالفيلم في �سانتياجو �سنترو ،ريكوليتا وكارتاخينا ،وعر�ض
لأول مرة في مهرجان برلين ال�سينمائي .
نحن هنا ب�صدد حكاية تبد�أ في �سبتمبر  ،1986عن �شخ�ص يطلق
على نف�سه «ال لوكا» ،وهو رجل مثلي يعمل على
تطريز �أغطية المائدة لزوجات الع�سكريين،
يحيا حياة متوا�ضعة للغاية فى �أحد �أفقر
المناطق في �سانتياجو ،وا�ستطاع الهروب من
حملة لل�شرطة على نادى للمثليين بم�ساعدة
كارلو�س ،المك�سيكي الو�سيم ،ع�ضو جبهة مانويل
رودريجيزالوطنية ،بعد فترة ي�أتي كارلو�س
لزيارته ويطلب منه الم�ساعدة فى تخزين ب�ضعة
�صناديق ،يدعى �أنها كتب فنية ،ولكنه يكت�شف �أن
ال�صناديق ال تحتوي فقط على الكتب ،بل تحتوي
� ً
أي�ضا على �أ�سلحة حقيقية.
المخرج رودريجو �سيبولفيدا مال فى تناوله للأحداث الى الأ�سلوب
المبا�شر في التعامل مع تفا�صيل العالقة بين البطلين ،ب�إ�ستثناء
م�شهد واحد وجد فيه اللوكا نف�سه و�سط مظاهرة مناه�ضة للديكتاتور
لبينو�شيه ،ومابين الحين والآخر هناك �إ�شارة �إلى جبهة مانويل
رودريجيز الوطنية ،تلك الجماعة المارك�سية-اللينينية التى قامت
بمحاولة فا�شلة لإغتيال بينو�شيه في �سبتمبر عام .1986
�صريحا ؛ولكنه
وبالتالى  My Tender Matadorلي�س فيل ًما �سيا�س ًيا
ً
يركز �أكثر حول ال�سيا�سة ال�شخ�صية للبطل ؛و�سيا�سة كونك مثل ًيا،
�أوكونك ثور ًيا لديه ق�ص�ص حزينة خا�صة بك ،ويبدو �أن ثمة تمزق نف�سى
عند كارلو�س تجاه «ال لوكا» ،وبالأخ�ص عندما �أقام له حفلة عيد ميالد،
فكانت لحظة �إنجذاب �إلى «ال لوكا» ،عندما مار�س معه «الجن�س الفموى»
فلم يرف�ض ذلك.
ً
تظهر �أحداث الفيلم رغبة البطل دوما في كارلو�س ،وتتوقه �إلى �إقامة
عالقة ولكن الرغبة لي�ست متبادلة ،ف�إهتمام كارلو�س به يدخل فى
الإطار الأفالطوني ،وهنا تجيئ المواجهة العاطفية بين الإثنين ،لأنه كما
يقول ال لوكا � « :إذا كانت هناك ثورة ت�شملنا �أخبرني� ،س�أكون هناك في
ال�صف الأول .ولكن �سواء كان الجي�ش �أو ال�شيوعيين في المقدمة نحن
«بالن�سبة لهم �سنظل دائ ًما مجموعة من المرفو�ضين».
يت�ألق «ال لوكا» بعيناه الحزينة ولغة ج�سده التى تحكي ق�صة بالكاد تحتاج
�إلى حوار؛ طارح ًا �شخ�صيته المثلية بكل �إيماءة �صغيرة ،ومع كل ت�أثير
في �صوته يعمل على بناء رجل في منت�صف العمر يخفي حزنه لأنه لم

الجمعة � ٣٠أكتوبر (ت�شرين الأول) ٢٠٢٠
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«حكايات
سيئة»
كيف نحكي عن
المأساة بهدوء؟

يكن محبو ًبا ح ًقا ،فيردد بحزن « :لي�س لدي
�أ�صدقاء ،عزيزي ،لدي ع�شاق».
وفى الواقع �إن الحقيقة التى يريد �أن يعك�سها
المخرج هى تم�سك«ال لوكا» بكارلو�س لأنه يجد
القوة في �شخ�صيته الأخرى لتحدي المجتمع
بد ًال من العثورعلى ما يرغب فيه �أكثر ؛بينما
كارلو�س العا�شق الغام�ض ،وح�سن المظهر
يهتم ب«ال لوكا» لأنه �إن�سان يفخر بحياته
الجن�سية ويرف�ض �أن يتم قمعه.
وبالطبع �أوجه الت�شابه بين «ال لوكا» و«بيدرو
ليميبل» الروائي والكاتب والم�ؤرخ ت�شيلي
وا�ضحة ،حتى ولو لم يعلن القائمين على فيلم
� My Tender Matadorأنه �سيرة ذاتية
عنه.
لعبت المو�سيقى دو ًرا مركز ًيا في الفيلم  ،نظ ًرا
للأهمية التي يوليها الم�ؤلف نف�سه في روايته
الم�ستوحاة من �أغنية �سارة مونتيل ،و�أبدع
المو�سيقى الت�صويرية بيدرو �أزنار ومانويل
جار�سيا ،الثنائي الت�شيلي الأرجنتيني.

كيف نحكي؟ ال�س�ؤال الأهم الذى ي�شغل �أى �صانع �أفالم �سواء في
موقع كاتب ال�سيناريو �أو موقع المخرج ،التفوق والعبقرية في طريقة
ال�سرد كتابة وال�سرد بال�صورة ،في البدء تكون الفكرة ثم ال�سيناريو
ثم ر�ؤية المخرج التي ت�شكل كل العنا�صر داخل �إطار العمل الفني،
ال�صعوبة تكمن في التعبير الإبداعي عن الفكرة التي من الممكن �أن
تكون واحدة في عدد كبير من الأعمال ،لكن التعبير عنها له �أ�شكال،
فيلم � Bad Talesأو «حكايات من�سية» للم�ؤلفين والمخرجين Damino
 and Fabio D' Innocenzoيقودنا لحادث قتل جماعي مدبر بخالف
واقعة �إنتحار� ،أخبار م�ؤلمة وقا�سية نتلقاها كم�شاهدين للفيلم الذى
ح�صد جائزة الدب الف�ضى �أف�ضل �سيناريو -من مهرجان برلين ،لكن
التعامل مع هذه الأخبار ال�سيئة وتغليفها بهذا الإيقاع الهادئ هو
الإبداع بعينه.

وفى الواقع إن الحقيقة التى يريد أن
يعكسها المخرج هى تمسك«ال لوكا»
بكارلوس ألنه يجد القوة في شخصيته

حنان أبو الضياء

ال�ضاحية الهادئة ال�صغيرة التي تبد�أ فيها
�أحداث الفيلم ال توحي �إطال ًقا بالنهاية
الم�أ�ساوية لكنها بالت�أكيد تنبئ ب�أن هناك �شيئاً
خاط ًئ ًا ،العائلتان المجتمعتان على الع�شاء في
حديقة منزل �أحداهما بطريقة حديث �آبائهم
�أو تفاعل الأبناء معهم ،توحي بجانب غريب
و�شعورغير مريح يت�أكد ب�شدة عندما ي�أمر �أحد
الأباء �أبنائهم �أن يجلبوا �شهادتهم الدرا�سية
ويتلو درجاتهم المتفوقة التي ال تقل عن ،10
وهى الدرجة النهائية في كل المواد ب�شكل غير
طبيعى ويدعم هذا ال�شعور طريقة قراءتهم
للدرجات ك�أنهم �آليين ولي�سوا ب�شر ،ن�أخذ لمحة
من طريقة التربية ال�صارمة التي حولتهم
لآالت بال م�شاعر.
لم يفكر �آباء المتفوقين في زميلة درا�ستهم
التي تجل�س معهم على نف�س المائدة مع
والديها ،وحالة الالمباالة التي ترت�سم على
وجهها والمجامالت الزائفة تنتقل عبر
المائدة ،م�شهد لي�س طوي ًال لكنه مليء
بالتفا�صيل التي تر�سم الخطوط العامة

أكثر ما يميز
هذا الفيلم هو
صعوبة اإلختيارات
التي وقع عليها
المخرجان ليسردا
القصة ،اختياراهم
إليقاع الفيلم
والمونتاج وحتى
مالبس وطريقة
أداء الممثلين

رامى المتولى

ل�شخ�صيات الفيلم ،ن�شعر بالتوتر الذى يحيط بكل �شبر في المكان،
لكن هذا ال�شعور مغلف بهدوء قاتل ومدعوم ب�إيقاع بطيء وهادئ
للفيلم ،للحد الذى قد ي�شعر معه البع�ض �أن الأطفال �أو الآباء يمزحون
و�ستنطلق م�شاعرهم الطبيعة بعد قليل ،لكن هذا ال يحدث �أبدً ا ،الق�سوة
التي يعتمدها الآباء في هذه ال�ضاحية ال�صغيرة هى �سلوك عام ،يت�أكد
لنا مع قرار �أب �آخر بحالقة �شعر �إبنته بعد �إ�صابته بالح�شرات و�أتهم
جاره الذي جلب لأطفال ال�ضاحية حمام �سباحة يملأ بالهواء لي�ستمتعوا
بال�صيف في ال�ضاحية وال ي�ضطرون لل�سفر �إلى ال�شاطيء.
الق�سوة لي�ست هي ال�صفة الوحيدة له�ؤالء الآباء ،بل الإ�ضطراب النف�سى
� ً
أي�ضا ،تفاعل والد الطفلين المتفوقين مع حادث �إختناقه بالطعام على
مائدة الع�شاء يعبرعن هذا بقوة ،تعامله العنيف مع الطفل ليدفع الطعام
المح�شور في ق�صبته الهوائية للتحرر ومنح الطفل فر�صه التنف�س ،ثم
بكاءه اله�ستيرى بعدها ثم �أمره للجميع بمعاودة تناول الطعام ،هي
دالئل عبرعنها الممثلين بطرق مختلفة لير�سموا �صورة هذه القرية التي
نعرف بعد مرور الثلث الأول من الفيلم ومع وجود م�شاهد تفاعالتهم
في المدر�سة التي تجمعهم �أنهم يتعر�ضون لتعذيب جماعى تحت م�سمى
التربية ،هذا التعذيب والت�شوية النف�سى يمار�سه عليهم المدر�س في
المدر�سة والآباء في المنزل ،حتى الم�ساحات ال�صغيرة التي تنتج عن
تفاعل الأطفال مع بع�ضهم البع�ض ال تجد المتنف�س للظهور ب�سبب ت�أثير
ال�ضغط عليهم ،ولم ي�سلم من ذلك ال الأطفال ال�صغار وال المراهقين
الكبار ،وكان ت�أثير هذه ال�ضاحية �سام ينتقل �سري ًعا للجميع وي�ستحق
عليها العقاب الذى وقع عليهم في النهاية ولم ينجو منه �سوى رواي
االحداث الذى نتابع ق�صته طف ًال ون�سمع �صوته رج ًال.
�أكثر ما يميز هذا الفيلم هو �صعوبة الإختيارات التي وقع عليها
المخرجان لي�سردا الق�صة ،اختياراهم لإيقاع الفيلم والمونتاج وحتى
مالب�س وطريقة �أداء الممثلين الكبار وال�صغار وحركاتهم يك�شف عن
دقة �شديدة في زرع التفا�صيل وفى �إبتكارها ،ويدل � ً
أي�ضا على التدريب
الطويل الذى خا�ضه الجميع لي�صلوا �إلى هذه الدرجة من التناغم،
بالت�أكيد ال�سيناريو ي�ستحق الجائزة الممنوحة له ،الفيلم كله ب�شكله
النهائي هو بمثابة تحدى ،لكن عنا�صر الت�صوير والأداء التمثيلى
والإخراج متفوقة بدورها ،و�صادمة في نقد طرق التربية التي ال تحاول
�أن ت�سهل الحياة على الأطفال قدرما هى ت�ساهم في تح�سين �صورة الآباء
�أمام �أنف�سهم مهما كانت درجة ثقافتهم �أو م�ستواهم المادي.
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جونة سكوب

ندوة

خالد الصاوى:
الجائزة هى مكافأة
على مشواري الفني الطويل

يتمتع خالد بقدر
من الجرأة في
إختيار أدواره

كتبت :ندى سعد

الشاعر خالد الصاوي
ال يزال يحلق على الشاشة

�ضحكة من القلب ودمعة من القلب هذا هو خالد ال�صاوي ،ال�صدق
عنوانه في الحالتين ،طفل يقترب من نهاية العقد ال�ساد�س من
عمره ،بينما ت�سكن عينيه براءة الأطفال ،التقيته قبل ب�ضعة �أيام
في ( ق�صر ال�سينما ) بجاردن �سيتي  ،حيث كان يعر�ض �أحد �أفالمه
الق�صيرة ( ق�صر نظر) الذي �أخرجه في بداية الم�شوار  ،لم يوقفه
ال تباعد اجتماعي وال احتراز طبي  ،وح�ضنني و�أجه�ش بالبكاء ،
بعدها بلحظات  ،كنا معا على المن�صة نناق�ش الفيلم فوجدنه يملأ
الدنيا ب�ضحكاته.

طارق الشناوي
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ه�ؤالء ال�صادقون ،عندما يمتلكون �أدوات
التعبير ويمار�سون مهنة الت�شخي�ص� ،ستت�أكد
�أنهم ال يعرفون التمثيل بمعناه الحرفي ،لأنهم
يعي�شون الحالة الدرامية ،ت�سقط لديهم �أداة
الت�شبيه ك�أن ،لي�سوا بحاجة �إليها لأنهم قد
�أ�صبحوا بال�ضبط ال�شخ�صية .
ح�صد خالد ال�صاوي على �أرفع جوائز
مهرجان الجونة ( الإنجاز الإبداعي ) ،بعد
رحلة تتجاوز ثالثة عقود من الزمان ،منحت
لإ�سمه قدر ًا كبير ًا من الخ�صو�صية ،تنوعت
فيها �أدوراه ،وامتلك قدر ًا من المرونة ،في
التعامل مع الخريطة الفنية التي تتغير دائماً
�شفرة التعامل معها� ،إال �أن خالد تمكن من
قراءتها جيد ًا ،ولهذا �ستجده دائم ًا له م�ساحته
مهما تغيرت المعادالت ،وتبدلت المواقع ،يظل
لخالد تواجده ال�ساحر الم�شع على رقعة الفن.
ح�ضوره يعني �أننا ب�صدد مجموعة من
المواهب تمتزج في بوتقة واحدة ،هل هو
ال�صاوي ال�شاعر� ،أم ال�صاوي المخرج
ال�سينمائي ،لعله ال�صاوي المخرج الم�سرحي،

هل هو الممثل ،لن تن�سي �أي�ضا �أنه المنا�ضل
الذي قال ال للتوريث ،في عز زمن مبارك
ودفع الثمن ،وعرقلوا م�سيرته � ،إال �أن الموهبة
الحقيقية تملك بداخلها كل عوامل البقاء .
عندما يقف �أمام الكاميرا �سينما وتليفزيون،
تكت�شف �أن العمق الحقيقي والبنية التحتية
التي ت�سمح له بالتعبير ثم التحليق هو ال�شاعر،
الذي ربما لم يعد يدون �أ�شعاره على الورق
ولكنه �صار الآن ي�صطحب معه �أوزانه وقوافيه
ليحلق بها دوما �أمام الكاميرا .
لم تقيده النجومية ،وال يعنيه حجم الدور،
وال ترتيب ا�سمه على (الأفي�ش)  ،هو فقط
يبحث عن تلك الوم�ضة الم�سكوت عنها التي
تثير بداخله جذوة الإبداع  ،ليلتقط مالمح
ال�شخ�صية علي الورق ليج�سدها على ال�شا�شة،
تابعوا مث ًال في ال�سنوات الأخيرة �أفالم
مثل(الفرح) و(الأ�صليين) و(الفيل الأزرق)
بجزئيه ،و( ال�ضيف) �أدوار متعددة ومتباينة
في مالمحها ،كما �ستالحظ � ً
أي�ضا �أن الم�ساحة
الدرامية تختلف من فيلم �إلي �أخر ،تارة بط ًال
(ال�ضيف) ،وتارة �ضيف �شرف ( الفيل ، )2
ناهيك عن تجاوزه على ترتيب كتابة �إ�سمه على
ال�شا�شة ،لن تجده �أبد ًا طرفا في تلك المعارك
الخائبة التي ت�ستنفد طاقة عدد من نجومنا
خارج الن�ص .
يتمتع خالد بقدر من الجر�أة في �إختيار
�أدواره ،ت�أملوا هذا الموقف� ،س�أعود معكم
�إلى دور قدمه عام  2006وهو المثلي جن�سيا
في (عمارة يعقوبيان) ،قدم «خالد ال�صاوي»
�شخ�صية رئي�س التحرير (حاتم ر�شيد)� ،أكثر
من نجم رف�ض الدورلإعتبارات �أخالقية،
بينما هو تعامل ب�إحترافية ،و ح�صل عن هذا
الدورعلى جائزة �أح�سن ممثل من بيناللي
(معهد العالم العربي في باري�س ال�سينمائي).
ي�صالح دائما الزمن ،وتلك القيمة ،تمنح

الممثل قدرة على البقاء طوي ًال �أمام الكاميرا،
مهما تقدم به العمر ،يج�سد على ال�شا�شتين
�أدوار ًا تليق بمالمحه وعمره ،يملك في�ض من
�صراحة مع النف�س ،مدرك ًا �أين هي خطوته
التالية.
قال لي المخرج محمد �سامي �أنه لو الأمر بيده
لأ�صبحت كل �أعماله القادمة بطولة فقط خالد
ال�صاوي ،فهو يمتلك غزارة في التنويعات
الدرامية تتيح له تقديم كل الأدوارولن يجد
نف�سه بحاجة �إلى الإ�ستعانة بنجم �آخر.
في التمثيل توجد مدر�ستان نثر و�شعر ،وخالد
ينتمي لمدر�سة ال�شعراء التي ت�ضم وعبر
التاريخ ،عدد ًا قلي ًال جد ًا من الموهوبين،
جائزة (الإنجاز الإبداعي) لي�ست �أبد ًا هي
م�سك الختام� ،ست�صبح بالن�سبة له فر�صة
لإلتقاط الأنفا�س ،و�إعادة ال�شحن ليملأ دنيانا
فن ًا ووهج ًا و�ألق ًا ،ال�شاعرال يزال يحلق على
ال�شا�شة وي�سكن الوجدان !!

عندما يقف أمام الكاميرا سينما
وتليفزيون ،تكتشف أن العمق الحقيقي
والبنية التحتية التي تسمح له بالتعبير ثم
التحليق هو الشاعر

�شكر الفنان خالد ال�صاوي مهرجان الجونة
ال�سينمائي على تكريمه بجائزة «الإنجاز
الإبداعي» في الدورة الرابعة ،وذلك في ندوة
على هام�ش المهرجان بح�ضور عدد من
الإعالميين العرب والم�صريين.
واعتبر ال�صاوي ب�أن هذه الجائزة هى مكاف�أة
له على م�شواره الفني الطويل ،وقال ب�أن
التكريم و�ضعه في دائرة �ضوء وقال «�أحلى
حاجة ح�صلت في حياتي».
وو�صف الدورة الحالية بدورة الأبطال نظر ًا
لإقامتها في ظل ظروف �صعبة ،وو�صف �إدارة
المهرجان بالفدائيين لإ�صرارهم على �إقامة
الدورة رغم تحديات كورونا ،وحياهم على
جميع
الإجراءات الإحترازية التي ي�شهدها المهرجان
و�إهتمامهم الدائم بالتعقيم.
وقال ب�أن على الممثل في م�صر �أن يتابع كل
الأحداث العالمية التي تحدث ،و�أ�ضاف ب�أن
م�صر بلد كبيرة ولها تاريخ فني كبير وعظيم،
وعلى العاملين في �صناعة الفن �أن يكونوا
رائدين في �أفكار الأفالم التي يتم تقديمها
ولي�سوا مجرد تابعين ،و�أن يناق�شوا الق�ضايا
الهامة من خالل ال�سينما الم�صرية لأفالم
ت�شبه المجتمع الم�صري والعربي ،وتكون
ناطقة باللغة العربية العظيمة.
وخالل الندوة �أي�ضا �أ�شار ب�أنه م�سئول عنها
ب�شكل كامل ،فهو في بع�ض الأحيان قد ي�شعر
بالخوف قبل الإقبال على تجربة فنية جديدة،
مثل م�شاركته في «عمارة يعقوبيان» و«الفيل
الأزرق» ولكن بعد التجربة حقق نجاح كبير،
وكان �سيندم كثيرا �إذا لم ي�شترك بها.
وحكى ال�صاوي عن تعر�ضه لبع�ض المواقف
خالل م�شواره مثل الن�صب من بع�ض المنتجين
منهم منتج م�سل�سل «هى ودافن�شي» و«�شريط
 »6ومنتج �أحد الإعالنات التي قام بها فلم
يح�صل على حقوقه المادية التي اتفق عليها،
وقال ب�أنه يلج�أ �إلى المحاكم لح�صوله على
حقه فهو ال ي�سكت على الظلم.
وقال ب�أن الظروف الإنتاجية والفنية والإدارية
تلعب دور مهم للغاية في نجاح العمل الفني،

وهو ال يخجل من الإ�شتراك في عمل فني من
�أجل احتياج مادي .
واختتم حديثه ب�أنه ي�شعر بالندم لعدم ح�ضوره
الدورة الأولى لمهرجان الجونة ال�سينمائي
خا�صة بعد �أن �شاهد ال�صدى الذي حققه
المهرجان ،ووجه ال�شكر للقائمين على
المهرجان و�أع�ضاء اللجنة الإ�ست�شارية
لإختيارهم �إ�سمه للتكريم ،والذي ث ّمن م�شواره
الفني الذي انطلق منذ �سنوات طويلة.

ندم لعدم حضوره الدورة األولى
من الجونة

الجونة السينمائي ..
أو المهرجان الذي
يجعلك تحب السينما ومصر
عبد اإلله الجوهري

خالل الدورة الثالثة للمهرجان� ،أي قبل �سنة ،كنت قد كتبت،
�أن مهرجان الجونة يتميز عن غيره من المهرجانات العربية،
ببرامجه القوية ،خا�صة من ناحية الأفالم المبرمجة ،وهو ما
يت�أكد بقوة خالل هذه الدورة� ،أي الدورة الرابعة� ،أفالم تقطع
الأنفا�س ،وتجعلك تحتار �أى منها �ست�شاهد ،خا�صة و�أن زخم
البرمجة ال يتيح لك الفر�صة لح�ضور �أو م�شاهدة كل ما هو
معرو�ض ،لقاءات هامة ،ونقا�شات من الم�ستوى الرفيع ،وقبل
ذلك� ،أفالم من القارات الخم�س ،جلها �شاركت في �أ�شهر
المهرجانات الدولية الكبيرة ،ككان والبندقية وبرلين و�سان
�سيبا�ستيان� ،أفالم �سبقتها �سمعتها الفنية والتقنية ،و�أفالم �أخرى
تقدم في عرو�ضها الأولى ،بع�ضها كا�شفة عن �أ�سماء �سينمائية
جديدة ،تعد بال�شيء الكثير في الم�ستقبل القريب� .أفالم و�أفالم،
حاولت م�شاهدة �أكثرها ،من خالل معانقة ثالث �أفالم يومي ًا،
م�شاهدات �أوقعتني رغم �أنفي في فخ الن�شوة الغير متحكم فيها،
وزرعت في طريقي عقبة الإختيار ،لقد �أ�صبت بالحيرة في
تناولها ومعالجتها بقراءات وتدوينات ،لأنها جميعها ت�ستحق
الكتابة عنها ،والتعريف ب�أ�صحابها ،ومع ذلك كان والبد �أن
اختار ،فاخترت في المقام الأول الأفالم الممثلة لل�سينما العربية،
ال�سينما التي ظهرت هذه ال�سنة ،بم�ستوى جد محترم ،من خالل
منجز �سينمائي ي�ؤكد على �أن ال�سينمائي العربي قد �أ�صبح يملك
مفاتيح الإبداع ،ولم يعد بحاجة للت�أكيد على م�صداقية ما ي�صنع،
وقد ظهر ذلك بجالء في الفيلم التون�سي «الرجل الذي باع ظهره»
للمخرجة التون�سية كوثر بن هنية ،والفيلم الفل�سطيني « 200متر»
للمخرج �أمينة نايف ،والفيلم المغربي «ميكا» للمخرج �إ�سماعيل
فروخي� ،أفالم ثالث م�شاركة في الم�سابقة الر�سمية للفيلم
الروائي الطويل� ،إلى جانب �أفالم عربية روائية ق�صيرة ،و�أفالم
وثائقية طويلة .خال�صة الكالم� ،أن مهرجان الجونة ،وعلى غرار
بع�ض المهرجانات القليلة جد ًا� ،أح�س فيه فعال بالحب والحميمية
والم�صداقية ،الم�صداقية المفقودة في كثير من المهرجانات
العالمية الم�صنوعة على عجل� ،أو المهرجانات العربية التي
يهتم فيها بكل �شيء �إال الفرجة ال�سينمائية الراقية ،وبالتالي فهو
مهرجان يمكن اعتباره اليوم ،محطة ال محيد عن ح�ضورها ،لكل
�سينمائي �شغوف ،يريد �أن ي�ستمتع بال�سينما في �أجمل �صورها،
و�أبهى حللها� ،سينما معرو�ضة داخل قاعات مريحة �أنيقة ،تحترم
�شروط العر�ض ،وتحترم معاني الم�شاهدة التقنية الراقية� ،إلى
جانب اللقاءات الهامة مع �صناع الأفالم القادمين من مختلف
بقاع العالم ،والمنتجين القادرين على �إنت�شال الم�شاريع من
م�شاكلها التمويلية �إلى بر التحقق والأمان .وقبل كل هذا ،فهو
مهرجان يجعلك كل دورة تحب م�صر �أكثر مما كنت تحبها في
ال�سابق.
ناقد مغربي
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