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اأما عن جوائز م�شابقات الأفالم المتنوعة 
والفائزين بها فهي كالآتي: 

م�سابقة الأفالم الروائية الطويلة
جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الروائي 

الطويل )نجمة الجونة و�شهادة و5٠٠٠٠ دولر 
اأمريكي( ذهبت اإلى فيلم »اإلى اأين تذهبين يا 

عايدة؟« للمخرجة يا�شميال زبانيت�ش
جائزة نجمة الجونة الف�شية للفيلم الروائي 

الطويل )نجمة الجونة و�شهادة و٢5٠٠٠ دولر 
اأمريكي( ذهبت اإلى فيلم »حكايات �شيئة« 

للمخرجين داميانو وفابيو دينو�شينزو

كوثر بن هنية: إن 
الفيلم كان حلما 
ومن خالل منصة 

الجونة تحقق الحلم

كتب: عالء عادل 
اختتم مهرجان الجونة ال�سينمائي دورته الرابعة بحفل الختام الذي 

اأقيم في مركز الجونة للموؤتمرات والثقافة، حيث اأعلن فيه عن 
الأفالم الفائزة بجوائز المهرجان، والتي تبلغ قيمتها المادية نحو 
224 األف دولر اأمريكي. قدمت الحفل الإعالمية والممثلة ناردين 

فرج، وتم تكريم الممثل الم�سري ال�ستثنائي خالد ال�ساوي ومنحه 
ا، وتحدث ال�ساوي  جائزة الإنجاز الإبداعي �سمن فعاليات الحفل اأي�سً

عن �سعادته بهذا التكريم وخا�سة اأنه ياأتي من مهرجان الجونة 
ال�سينمائي الذي يعتبره واحًدا من اأهم الفعاليات ال�سينمائية في 

المنطقة العربية باأ�سرها. اإ�سافة اإلى ذلك، فقد اأُعلن عن جائزة خالد 
ب�سارة ل�سناع ال�سينما الم�ستقلة في م�سر، والتي �سُتمنح �سنوًيا لدعم 

�سناع الأفالم الم�سريين ال�سباب، وُتقدر قيمتها بـ10 اآلف دولر 
اأمريكي ، و قام بت�سليم الجائزة نجليه، و التي ح�سل عليها احمد 

فوزي �سالح.

»الجونة« ينتصر للقضايا اإلنسانية 
صربيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا تحصد الذهبيات 

سميح ساويرس: 
لوال وزارة الصحة 
ما نجح المهرجان

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الروائي 
الطويل )نجمة الجونة و�شهادة و١5٠٠٠ دولر 
اأمريكي( ذهبت اإلى فيلم »احت�شار« للمخرج 

هالل بيداروف
جائزة نجمة الجونة لأف�شل فيلم عربي روائي 

طويل )نجمة الجونة و�شهادة و٢٠٠٠٠ دولر 
اأمريكي( ذهبت اإلى فيلم »الرجل الذي 

باع ظهره« للمخرجة كوثر بن هنية، وقالت 
المخرجة كوثر بن هنية مخرجة العمل اإن 
الفيلم كان حلما ومن خالل من�شة الجونة 

تحقق الحلم حيث ح�شرت به للجونة كم�شروع 
حبر علي وقع، واأخذت دفعة قوية من مهرجان 

الجونة، موجهة ال�شكر ل�شناع الفيلم،ووزارة 
الثقافة التون�شية، واأهدت كوثر بن هنية 

الجائزة اإلى الالجئين حول العالم.
فيما اأهدي منتج الفيلم نديم �شيخ روحه 

الجائزة اإلي اأف�شل مهرجان عربي وهو 
مهرجان الجونة ح�شب و�شفه.

جائزة نجمة الجونة لأف�شل ممثل )نجمة 
الجونة و�شهادة( ذهبت اإلى الممثل علي 

�شليمان عن دوره في فيلم »٢٠٠ متر«
جائزة نجمة الجونة لأف�شل ممثلة )نجمة 

الجونة و�شهادة( ذهبت اإلى الممثلة يا�شنا 
دوري�شيت�ش عن دورها في فيلم »اإلى اأين 

تذهبين يا عايدة؟«
تنويه لجنة التحكيم الخا�ش لفيلم »واحة« 

للمخرج اإيفان اإيكيت�ش

م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة
جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الوثائقي الطويل  )نجمة الجونة 

و�شهادة و٣٠٠٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم «اأيام اأكلة لحوم 
الب�شر« للمخرج تيبوهو اإدكينز

جائزة نجمة الجونة الف�شية للفيلم الوثائقي الطويل )نجمة الجونة 
و�شهادة و١5٠٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »�شوفتي« للمخرج 

�شام �شوكو
جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الوثائقي الطويل )نجمة الجونة 

و�شهادة و75٠٠ دولر  اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »�شائدو الكماأ« 
للمخرجين مايكل دويك وجريجوري كير�شاو

جائزة نجمة الجونة لأف�شل فيلم عربي وثائقي طويل )نجمة الجونة 
و�شهادة و١٠٠٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »جزائرهم« للمخرجة 

لينا �شويلم
م�سابقة الأفالم الق�سيرة

جائزة نجمة الجونة الذهبية للفيلم الق�شير )نجمة الجونة و�شهادة 
و١5٠٠٠ اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »اأن اأ�شبح اأمي« للمخرجة جا�شمين 

ترينكا
جائزة نجمة الجونة الف�شية للفيلم الق�شير )نجمة الجونة و�شهادة 

و75٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »حدود الأزرق« للمخرج اإيفان 
ميلو�شافليفيت�ش

جائزة نجمة الجونة البرونزية للفيلم الق�شير )نجمة الجونة و�شهادة 
و4٠٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »اأقم�شة بي�شاء« للمخرج مولي 

كين
جائزة نجمة الجونة لأف�شل فيلم عربي ق�شير )نجمة الجونة و�شهادة 

و5٠٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم 
»�شتا�شر« للمخرج �شامح عالء

جائزة �سينما من اأجل الإن�سانية
جائزة يمنحها جمهور المهرجان لفيلم ُيعنى 

بالق�شايا الإن�شانية )نجمة الجونة و�شهادة 
و٢٠٠٠٠ دولر اأمريكي( وذهبت اإلى فيلم »٢٠٠ 

متر« للمخرج اأمين نايفة ،واأهدي اأمين نايفة 
الجائزة اإلي روح جدته التي حرم منها ب�شبب 

الجدار العازل في فل�شطين.
جائزة لجنة تحكيم »نيتباك« لأف�سل فيلم 

اآ�شيوي ذهبت اإلى فيلم »احت�شار« للمخرج هالل 
بيداروف

جائزة لجنة تحكيم »فيبري�شي« لأف�شل فيلم 
عربي ذهبت اإلى فيلم »٢٠٠ متر« للمخرج اأمين 

نايفة 
كما منح مهرجان الجونة ال�شينمائي جائزة تقديرية لوزارة ال�شحة 

على جهودها المبذولة خالل فعاليات الن�شخة الرابعة ، و قام بت�شليم 
الجائزة المهند�ش �شميح �شاوير�ش، وت�شلم الجائزة الدكتور خالد 

مجاهد المتحدث با�شم الوزارة ،و اكد �شاوير�ش خالل كلمته ان وزارة 
ال�شحة كانت �شريك في نجاح المهرجان هذا العام، و قال: وجود وزارة 

ال�شحة قلل عني ال�شغط النف�شي، واحب ان اهدي الجائزة  مره با�شم 
المهرجان و مره با�شمي ، لن لول تواجدهم ما كنت ا�شتطعت النوم.

وكذلك تم اهداء جائزة تقديرية لمحافظ البحر الأحمر، و قال 
�شاوير�ش: هذه الجائزة تعبر عن �شراكة حقيقية بين الدولة و القطاع 

الخا�ش، ولول وزارة ال�شحة و محافظ البحر الأحمر ما كانت خرجت 
الدورة الرابعة للنور.
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ال�شينمائي العربي و الدولي، فهو منال كبير.
هل كان لديك تخوف من اإقامتها؟

في الفترة الما�شية لم يكن لدينا اأي تكهنات 
حول ما �شيحدث متاأرجحين ما بين تقديم 

دورة اعتيادية اأم دورة م�شغرة، وكان لدينا 
تخوف من اعتذار عدد كبير من الأجانب 

والنجوم والإعالم ، ولكن برغم من اأنه �شارك 
في تلك الدورة 6٣ فيلمًا، وكان في ال�شنوات 

الما�شية ما بين 75 اإلى 8٣ فيلمًا، اإل اأنها 
الدورة الأكبر حجما بفعالياتها، �شواء على 

الم�شرح اأو القاعات وال�شجادة الحمراء خا�شة 
م�شرح البالزا الذي كان الأ�شخم بالن�شبة 

للم�شاحة والتجهيزات.
كيف كانت تلك الدورة مختلفة عن غيرها؟

قمنا باإ�شافة هذا العام �شوقًا للب�شائع الخا�شة 
بالجونة والجهات ذات النفع العام وا�شتطعنا 

تد�شين هذا ال�شرح الذي ي�شمى قاعة 
الموؤتمرات، وت�شميم �شجادة حمراء تختلف 

عن اأي دورة �شابقة. وعلى م�شتوى الندوات 
تعتبر ن�شبة الح�شور اأكثر من اأي عام م�شى، 

ال�شيء نف�شه لملتقى الجونة ال�شينمائي، ودعم 
الم�شاريع، والموؤتمرات ال�شحفية وافتتاح 

معر�ش اأن�شي اأبو �شيف الذي اأثبتنا من خالله 
اأننا قادرين على تقديم متاحف ذات طابع 

اأ�شلي، ففي هذا العام قمنا بتكريم �شخ�شيتين 

م�شريتين بدًل من تعودنا كل عام على واحد 
فقط.

كما اأن هذه هي ال�شنة الأولى التي يتم فيها 
اإ�شدار 4 اأعداد من مجلة »فارايتي« الدولية، 

وهذه اإ�شافة كبيرة للمهرجان، لأنه عادة 
فارايتي ت�شدر من المهرجانات الر�شينة 

والمتقدمة، اأ�شف اإلى ذلك اأننا م�شتمرين في 
تقديم ن�شرة يومية ومع تواجد المادة ب�شكل 

اأونالين اأ�شبحت اأكثر انت�شارا، فكانت بمثابة 
بيان �شحفي يومي يتم اإر�شاله اإلى ال�شحفيين 

وكانت زادًا حقيقيًا ومتكامال لهم.
هل كان فريق المهرجان على ا�ستعداد لتلك 

الخطوة؟
اأنا اأعتبر هذه دورة ت�شاعدية، لأننا كل عام 

نوثق نجاح الدورة ال�شابقة، وبناء جذور 
للمهرجان، والتو�شع اأفقيا وعموديا، واأي 

مهرجان لو لي�ش به تنظيم جيد �شعب اأن يكون 
متميزًا، واأنا اأ�شعر اأن فريق المهرجان اأ�شبح 
اأكثر خبرة وتنظيما، ويتم ال�شتعانة بهم في 

المهرجانات الأخرى في م�شر وخارجها، 
لأنهم اأ�شبحوا خبراء في مجالهم.

كيف تاأثرت من�سة الجونة بفيرو�س كورونا؟
من الأ�شياء المميزة هذا العام اأي�شا هو من�شة 
الجونة ال�شينمائية، الذي حر�شنا على اأن يكون 
اأكثر ت�شاعدًا على م�شتوى الم�شاركات والدعم 

االختالف ظاهرة 
صحية.. وبعض 

األشخاص يلقون 
التهم جزافًا

مهرجان الجونة 
أصبح موجودًا على 
أجندة السينمائيين 

العرب ال يمكن 
تفويته

من ال يرى 
الفعاليات شخص 

أعمى.. والسجادة 
الحمراء جزء من 

المهرجان

حوار: عالء عادل

انتهت الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
ال�سينمائي، و�سط ظروف ا�ستثنائية مر 

بها العالم، واأدت اإلى اإلغاء العديد من 
المهرجانات والفعاليات الكبرى. لكن اإدارة 

مهرجان الجونة كان لها راأي ونظرة اأخرى، 
حيث ف�سلت اإقامة فعاليات المهرجان مع 

اتخاذ التدابير الحترازية، تحت مراقبة 
اأنظار العالم، لي�سرب فريق المهرجان مثاًل 
يحتذى به في التنظيم والأعمال المختارة. 
وبرغم ذلك حظي المهرجان باإ�سادة وا�سعة 

من النقاد، وفي الوقت ذاته النتقاد على 
مواقع التوا�سل الجتماعي لف�ساتين النجوم 

وال�سجادة الحمراء، واتهامات بالتطبيع، 
وغيرها من الأمور التي يرد عليها مدير 

المهرجان انت�سال التميمي خالل ال�سطور 
القادمة..

ما مدى ر�ساك عن هذه الدورة؟
هذه الدورة كانت بالن�شبة لي بها العديد 
من المفاجاآت والجوانب الإيجابية، التي 
اأكدت قدرة فريق المهرجان على مجابة 

ال�شعاب، فاإذا كان هذا العام هو الأ�شعب 
بالن�شبة الب�شرية جمعاء، وا�شتطعنا الخروج 

بهذه النتيجة من المهرجان، التي وجدت 
ترحيبًا كبيرًا من النقاد والجمهور والمجتمع 

المادي، ففي العام الأول وفرنا 6٠ األف دولر 
والعام الثاني ١75 األف دولر، والعام الثالث 
٢4٠األف دولر، وهذا العام وفرنا ٣5٠ األف 

دولر، وهو رقم غير م�شبوق في هذا المجال.
كل تلك الأمور ما كانت �شتتواجد لول اأن 

المهرجان اأ�شبح لديه �شمعة كبيرة وموؤثرة، 
والم�شاريع نف�شها التي ت�شارك في من�شة 

المهرجان �شاركت في المهرجانات الكبرى.
ما ردك على النتقادات التي وجهت 

للمهرجان حول ف�ساتين النجمات على 
ال�سجادة الحمراء؟

هذا المهرجان به كل ما يحتاجه ال�شخ�ش، 
بمعنى اأنه اإذا كان هناك اأ�شخا�ش مهتمة 

بال�شجادة الحمراء والف�شاتين ف�شوف يجدها، 
ومن كان مهتمًا بم�شاهدة اأف�شل الأفالم 

العالمية التي اأنتجت على مدار العام ف�شوف 
يجدها، وفقط ال�شخ�ش الأعمى هو من يقول 

اإن المهرجان ل يهتم بالأفالم مثل اهتمامه 
بالأمور الأخرى على الم�شتوى الدولي. قمنا 
با�شتقطاب 9٠% من اأهم اأفالم العالم التي 

قدمت في ٢٠٢٠،واأنا غير مهتم بهذا الأمر، 
لأنه دائما في الأيام الأولى من اأي مهرجان يتم 

الهتمام بال�شجادة الحمراء، وعدد النجوم 
الذين يح�شرون اإلى مهرجان الجونة هو رقم 

غير م�شبوق في المهرجانات العربية والدولية.
ترددت اأي�سا بع�س الأخبار عن ف�سل 

المهرجان في دعوة نجوم عالميين مثل كل 
عام؟

ل يوجد اختالف عن كل عام، فكان لدينا 
هذا العام جيرارد ديبارديو، و�شعيد تغماوي، 
وكان لدينا اأ�شماء اأخرى، فنحن في ت�شاعد 
كما قلت في كل عنا�شر المهرجان، وكذلك 

ما يخ�ش تواجد النجوم العالميين، وكنا 
محظوظين بتواجد اثنين من هوؤلء النجوم 

في عام تم فيه تقطيع الأو�شال، واإغالق 
المطارات، وغيرها من الإجراءات، والنجوم 
العالميين الذين توا�شلنا معهم، كان لديهم 

ارتباطات بعقود للتاأمين ال�شحي ل ت�شمح لهم 
بالتنقل وال�شفر في هذا الظرف.

لكن وجهت للمهرجان العديد من النتقادات 
ب�سبب وجود جيرارد ديبارديو اأي�سا؟

ل تعليق.
هل وجود ديبارديو كان �سبباً في غياب 

الوزراء عن ح�سور المهرجان؟
في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البالد، 

كل الوزارات لديها مهام كبرى، يمكن اأن تحول 
بينهم وبين ح�شور بع�ش الفعاليات، فنحن 

قمنا بدعوة الوزارات الراعية، واأكثر من هذا، 
و كنا نتمنى ح�شورهم، ونتفهم الو�شع اأنهم 
ربما لديهم اأ�شياء اأهم من ح�شور فعاليات 

المهرجان.
اأثارت مداخلة المدير الفني للمهرجان 

في اأحد البرامج على الهواء ا�ستياء بع�س 
الفنانين كيف تعامل المهرجان مع هذا 

الموقف؟

ما يتعلق بال�شديق اأمير رم�شي�ش، فهو قال اإنه 
»اإذ كان الرد ب�شفته م�شوؤول في المهرجان 

فهو ل تعليق«، اأما رده فكان ب�شفته ال�شخ�شية 
كمخرج و�شينمائي ومهتم بال�شاأن العام، 

وبالتالي فهو يتحمل اأعباء هذا الأمر، ونحن 
ل ن�شادر راأي زمالئنا ول ندافع عنهم ول 
نهاجمهم في هذا الأمر، فمن الطبيعي اأن 
نختلف مع بع�ش الأ�شخا�ش، فهي ظاهرة 

طبيعية و�شحية، واأ�شتغرب من بع�ش 
الأ�شخا�ش الذين يلقون بالتهم الكبيرة جدا 

ب�شكل مجاني وجزافي، واأعتقد اأن الجميع 
يحتاجون اإلى التفكير والهدوء. نحن على 

الم�شتوى العام كمهرجان ملتزمون بكل 
القرارات التي تتخذها الدولة الم�شرية، اأو 

النقابات وجموع المثقفين الم�شريين.
هل ق�سد المهرجان دعوة ال�سخ�سيات 

المثيرة للجدل لمواكبة التريند؟
ال�شجادة الحمراء هي المكان الذي ي�شير 

عليه الم�شاهير، �شواء ممثلين اأو مخرجين اأو 
�شخ�شيات عامة، لديهم اأفكار واأذواق مختلفة، 

نحن غير م�شوؤولين عنها، نحن ن�شتفيد من 
اأي ت�شريح جيد عن المهرجان على ال�شجادة 

الحمراء ونتحمل �شرر اأي �شيء يفهم اأنه خارج 
من المهرجان ومن جانب اآخر نحن نعتبر 
ال�شجادة الحمراء والفتتاح والختام جزءًا 

اأ�شياًل من اأي مهرجان، ويوجد عدد كبير من 
المهرجانات ال�شغيرة يتمنى اأن يكون لديه 

هذا الوهج.
لماذا تثار هذه ال�سجة حول مهرجان الجونة 

بالتحديد؟
مهرجان الجونة اأ�شبح موجودًا على اأجندة 

ال�شينمائيين العرب ل يمكن تفويته، ثانيًا 
فهو زاد لل�شحافة العربية والم�شرية لمدة 
6 اأ�شهر، فيتم ن�شر مقالت عن المهرجان 
واأفالمه بعد اختتام فعالياته بفترة طويلة، 

فهذا كله يكون في الأ�شابيع التي تلي الختام، 
في الوقت الذي كان فيه الأ�شبوع الأول من 

المهرجان الحديث عن الف�شائح والف�شاتين 
والنجوم وال�شجادة الحمراء وغيرها، واأعتقد 
اأن هذا المهرجان تحول من مهرجان يهتم به 
المتخ�ش�شون من ال�شينمائيين اإلى مهرجان 

�شعبي.
ما �سحة ما تردد حول اإ�سابة عدد من 

ال�سيوف بفيرو�س كورونا الم�ستجد الم�سبب 
لمر�س )كوفيد-19(؟

حتى الآن لم اأ�شمع عن اإ�شابة اأي فنان 
بفيرو�ش كورونا الم�شتجد، فكان من الطبيعي 

اأن يذهب فنان اإلى المكان المخ�ش�ش لتحليل 
الـ pcr، من اأجل �شوابط ال�شفر، اأو الطمئنان 

على �شحته، فنحن تكفلنا بميزانية اإ�شافية 
ل�شتخدام المطهرات وغيرها، مع مراعاة 
الإجراءات الحترازية في اأثناء الفعاليات.

مع طي اآخر �سفحات الدورة الرابعة ما الذي 
يفكر فيه انت�سال التميمي؟

بالن�شبة لنا كفريق عمل المهرجان انتهى 
تقريبًا قبل انطالق الفعاليات، لأن مع 

انطالقها يتم تنفيذ ما تم تخطيطه وو�شعه 
خالل ال�شهور والأيام التي �شبقته، وهذا العام 

نخو�ش تجربة جديدة اأجبرنا عليها فيرو�ش 
كورونا الم�شتجد، وهي انتهاء الفعاليات يوم 
٣٠ وجعل يوم ٣١ مفتوحًا لم�شاهدة الأفالم 

الفائزة وفر�شة لل�شيوف للقاء بع�شهم البع�ش 
وا�شتمرار جو المهرجان، والتفكير في الدورة 

الخام�شة، التي يجب اأن تكون اأقوى واأقوى، 
وبداأنا بالإعالن عن انطالق م�شابقة جديدة 

العام القادم وهي م�شابقة البيئة، حيث 
اأ�شبحت البيئة مو�شوعًا اإن�شانيًا. وح�شول 

مدينة الجونة على لقب اأف�شل مدينة في 
المحافظة على البيئة اأكثر من مرة.

انتشال التميمي:
»الجونة« أصبح مهرجانًا شعبيًا.. 

وليس فعالية لمتخصصين

٤
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 لكن مع قليل من التفكيرعرفت اأننا ل نزال 
نتم�شك بعادات متخلفة، فالدماء التي تلطخ 
منديلها ما هي اإل دماء ابنتها التي تزوجت 
قبل �شاعات قليلة من اإنطالق ذلك الموكب 

في �شوارع القاهرة وهو ما يطلق عليه البع�ش 
»دليل ال�شرف« واأنها دماء بكارة اإبنتها 

المتزوجة حديثا والتي ف�شها العري�ش �شريعا 
ليلقي بالمنديل لأ�شرة زوجته من ال�شرفة معلنا 

اأنها »�شريفة -�شريفة«.
ذلك المفهوم ل يزال الكثيرون يتم�شكون به 
ف�شرف البنت في بكارتها وما يوؤكد اأن تلك 

العادة المتخلفة لي�شت فقط في م�شر واإنما 
في العديد من الأماكن ومنها ال�شنغال هو 

اإختيار المخرج مولي كين لتقديم تلك الق�شية 
في فيلم ق�شير ي�شارك في مهرجان الجونة 
تحت عنوان Së  Bi اأو اأقم�شة بي�شاء، وهو 
الفيلم الذي �شارك في برنامج �شورت كت 

في الدورة الـ45 لمهرجان تورنتو ال�شينمائي 
الدولي، ويتناول ق�شة �شوزانا ليلة زواجها.

ير�شد العمل �شوزانا الفتاة اليافعة التي تجهز 

نف�شها لليلة زفافها، وقد اح�شرت غ�شاء البكارة اأو ما يعرف بغ�شاء 
البكارة ال�شيني لتخفي �شرها، اإل اأن فتاة �شغيرة تلعب في متعلقاتها 

تجده وتعتقد اأن حلوي فتاأكله وبمجرد م�شغة ت�شيل الدماء علي �شفتيها 
وهو ما يت�شبب في ف�شح �شوزانا من الأ�شا�ش لدي اأ�شرتها.

الغريب في الأمر وما ر�شده مولي، هو اأن والدة �شوزانا لم تغ�شب ولم 
تثور وت�شاألها من الفاعل واإنما طلبت منها الخروج من المنزل والبحث 

عن حل لالأمر والعودة قبل �شاعة الزفاف، وهو ما يعك�ش فداحة هذا 
المجتمع المتمثل في الأم التي لم يتحرك لها �شاكن لتدافع عن اإبنتها 

اأو تعرف ماذا حدث لها في الما�شي، فالمهم والأهم هو �شتر الف�شيحة 
والعودة قبل �شاعة الزفاف لأن الأقم�شة البي�شاء وحدها من تف�شح 

الأمر.
تحاول �شوزانا البحث عن طبيب يعيد لها بكارتها المفقودة لكنها ل 

ت�شتطيع فالوقت �شيق وكان عليها حجز موعد م�شبق، لتذهب اإلى 
عطار يعطيها و�شفة لإعادة »�شرفها« من جديد لكنه يزيد من حيرتها 
لمحاولته ا�شتغاللها باإعتبارها فري�شة �شهلة، فال تجد �شوزانا اإل من 

ف�ش بكارتها لي�شاعدها باإعتباره م�شئول بالأ�شا�ش عما تعانيه، لتذهب 
في النهاية ل�شيدة من طرف والدة �شوزانا هي من �شتقوم بتريقع 

بكارتها، لكن �شوزانا تتراجع وتقرر المواجهة.
مولي ا�شتطاع اأن ير�شد معاناة بنات اأفريقيا مع المجتمعات المتخلفة 
التي تلخ�ش �شرف الفتاة في بكارتها ب�شرف النظر كيف واأين ولماذا 
فقدتها ودون التفكير ولو للحظة في الدفاع عنها اأو احتواءها، مجتمع 

تزداد فيه معدلت الإغت�شاب يوما بعد يوم وتهان فيه المراآة وينكل 
بها وذلك كله يمر مرور الكرام، ويظل »�شرف البنت« هو الأمر الجلل 

والحدث الأهم.
مولي قدم عماًل عله يكون الحجر الذي يحرك المياة الراكدة، في 

مجتمعات ل تجد اأهمية للمراأة �شوى في تقديم المتعة الجن�شية، وتنظر 
للمراأة علي اأنها قطعة �شكولته لبد اأن ت�شتريها وهي مغلفة بورق 

�شوليفان، مجتمعات تري المراأة �شلعة تباع وت�شتري ولبد اأن تاأتي وعليها 
ختم الجودة �شالحة لالإ�شتخدام الآدمي.

استطاع أن 
يرصد معاناة 
بنات أفريقيا 

مع المجتمعات 
المتخلفة

المهم واألهم 
هو ستر الفضيحة 

والعودة قبل 
ساعة الزفاف

في ليلة هادئة من ليالي القاهرة، وهو اأمر نادر الحدوث واأثناء �سيري 
ب�سوارعها بعد منت�سف الليل، تنامي اإلى م�سمعي اأ�سوات فرح وزغاريد 

لأ�سخا�س يحتفلون بال�سارع ومع اإقتراب هذا الموكب الذي يجوب 
ال�سوارع وجدت �سيدة كبيرة في ال�سن تطلق الزغاريد وترق�س، رابطة 

منديل اأبي�س ملطخ بالدماء، للوهلة الأولي اأعتقد اأن تلك ال�سيدة 
انت�سرت علي جارة لها في خناقة »�ستات« والدماء التي تتوج بها راأ�سها 

ما هي اإل دماء ال�سحية.

علي الكشوطي

Sër Bi..وحدها »األقمشة 
البيضاء« من تفضح العفة 

الجونة السينمائي 
..المقاومة والتحدي في 

الزمن الصعب

جونة سكوب

د. أمــل الجمل

كنت قلقة وا�شاأل نف�شي بتوج�ش وحيرة: هل يمكنني ح�شور 
مهرجان �شينمائي بم�شر اأو باأى دولة عربية في ظل جائحة 

كورونا؟! حتى عندما تاأكد اإقامة مهرجان فين�شيا لم اأجروؤ على 
المخاطرة بال�شفر رغم حر�شي على ح�شوره ب�شغف منذ �شنوات.
ل اأُنكر اأي�شًا، اأنني على مدار الأ�شهر ال�شت الأخيرة - وحتى قبل 

اأن يخطو فيني�شيا خطوته الجريئة الرائدة في عودة مهرجانات 
ال�شينما اإلى الحياة الفعلية رغم اأن اإيطاليا كانت من اأكثر الدول 

المت�شررة جراء تف�شي وباء كورونا - كنت اأنده�ش كلما و�شلني 
بيان �شحفي ب�شاأن الدورة الحالية لمهرجان الجونة ال�شينمائي، 

وكاأن فريقه يعمل بداأب واإ�شرار رغم اأنف كوفيد ١9.
و�شدقًا كنت اأقول لنف�شي اأن المهرجان الم�شري المنعقد على 

ريفيرا البحر الأحمر - والذي اكت�شب �شمعة واإحترامًا عالميًا - 
�شُيوؤَِجل دورته خ�شو�شًا مع تف�شي الموجة الثانية من الفيرو�ش 

اللعين، واأن المنظمين لن يجروؤا على المخاطرة لأن ل اأحد من 
نجوم العالم �شُيغامر بال�شفر في ظل تلك الجائحة الكونية.

هكذا اعتقدت رغم حما�شي ال�شديد للمهرجان ودفاعي عن 
دوراته ال�شابقة، و�شعوري الكبير بالفخر اأن مهرجانًا بهذا النجاح 

الالفت - والتنظيم الدقيق رغم حداثة عمره - ُيقام على اأر�ش 
الكنانة، حتى اأنني كتبت مقاًل في مديح المهرجان واأجوائه عقاب 
ختام الدورة الثالثة بعنوان »الجونة ال�شينمائي على ا�شم م�شر«.  

رغم الخوف والقلق، لكن متابعتي للموؤتمر ال�شحفي - من 
مو�شكو- ولحقًا ن�ش خطاب الدعوة بثا في قلبي قدرًا من 

الطماأنينة، والإح�شا�ش باأنني في مكان يهمه �شالمتي، مكان ُتتبع 
فيه الإجراءات الإحترازية وقواعد الآمان، فالأن�شطة اأقيمت في 

الأماكن المفتوحة، وكان هناك فا�شل ت�شعين دقيقة للتعقيم، 
والأماكن بطاقة 5٠%، ووزارة ال�شحة موجودة بقوة.

مثلما �شجعني حما�ش الأخوين �شميح ونجيب �شاوير�ش وتاأكيدهما 
باأن هناك ٢5٠ �شيف اأجنبي، وكلمة الأخير عن �شرورة ك�شر 

الخوف، ومقاومة القلق، وتوقعه لنجاح تلك الدورة لأن »النا�ش 
م�شتاقة للفرح«، ونحن فعاًل كذلك، فقد كان الجونة ال�شينمائي 

حلمًا جمياًل، و�شار واقعًا اأجمل من الخيال، فاأ�شبحنا ننتظره كل 
عام.

اإقامة المهرجان في هذ الزمن ال�شعب - في تقديري ال�شخ�شي 
- تحدي مح�شوب ومدرو�ش بدقة، اإنه در�ش ينت�شر للحياة، لأن 

كوفيد ١9 لن يختفي، وعلينا اأن نتعاي�ش معه، لذا فاإن الدورة 
الرابعة للجونة ال�شينمائي هى دورة لها تاأثير مختلف عن كل 
الدورات، اإنها ر�شالة م�شر للعالم اأجمع، باأن الحياة لبد اأن 

ت�شتمر، وتاأكيد على اأن م�شر بخير.
ناقدة سينمائية

فيجو مورتنسن: كتبت قصة 
الفيلم عندما كنت أفكر 

في والدتي
كتبت: هديل السمرى

 �شهد اليوم الثامن من مهرجان الجونة 
ال�شينمائي مناق�شة ليف مبا�شرة مع 

الممثل الأمريكي ال�شهير فيجو مورتن�شن 
عبر تطبيق »زووم« وذلك عن فيلمه الأخير 

»�شقوط« وهو التجربة الإخراجية الأولى 
للممثل فيجو مورتن�شن والذي ي�شتك�شف 
من خالله التناق�شات الخا�شة بالعائلة 

الحديثة.
وقال فيجو خالل المناق�شة اأن ق�شة 
الفيلم هي ق�شة معقدة تظهر اأهمية 

التوا�شل والقبول والم�شامحة بين اأفراد 
الأ�شرة وكيف يمكن خ�شارة الحب ومحاولة 

ا�شترجاعه مجددا.

ندوة

واأ�شاف فيجو »كتبت ق�شة الفيلم عندما 
كنت اأفكر في والدتي واأردت اأن اأكتب ق�شة 

عن امراأة مثلها، وعلى الرغم من اأن الق�شة 
انتهى بها المطاف عن عالقة اأب وابنه؛ 
اإل اأن المحور الحقيقي الذي تدور حوله 

الق�شة ووعيها هي الأم والزوجة والمراأة 
ونرى ذلك من خالل ال�شورة وال�شوت 

والموؤثرات والم�شاهد المختلفة«.
واأو�شح فيجو اأنه لم يحاول اإي�شاح كل �شيء 

من خالل الفيلم

»إلى أين تذهبين يا عايدة«
يعر�ش ال�شاعة ١٢ظهرا في �شي �شينما ١ فيلم» اإلى اأين 

تذهبين يا عايدة«  الذي تدور اأحداثه تعمل عايدة مترجمة 
لالأمم المتحدة في مدينتها ال�شغيرة �شربينيت�شا. يحتل 
الجي�ش ال�شربي المدينة، تعمل عايدة كل ما في و�شعها 

من اأجل اإنقاذ اأفراد عائلتها من الموت على اأيدي الجنود 
ال�شرب..

»الرجل الي باع ظهره« 
يعر�ش ال�شاعة 9 م�شاًء فيلم »الرجل الذي باع ظهره« في 

�شي �شينما ١ تدور اأحداث الفيلم حول.. �شاب �شوري ح�شا�ش 
وعفوي، فر من الحرب الدائرة في بلده اإلى لبنان، وعلى اأمل 
الخروج منه لمالقاة حبيبته التي و�شلت قبله اإلى اأوروبا. من 

دون اإقامة ر�شمية، يتعثر �شام في الح�شول على تاأ�شيرة �شفر. 
يقابل الفنان الأمريكي المعا�شر جيفري جودفروي، ويقبل 

بعر�شه الغريب الذي �شُيغير حياته اإلى الأبد.

»٢٠٠ متر« 
يعر�ش ال�شاعة 5،45 م�شاًء فيلم ٢٠٠ متر في �شي �شينما ٣ 
الذي يحكي الفيلم ق�شة م�شطفى وزوجته، القادمين من 

قريتين فل�شطينيتين يف�شل بينهما جدار عازل، رغم اأن 
الم�شافة بينهما ٢٠٠ متر فقط. تفر�ش ظروف معي�شتهما غير 

العتيادية تحدًيا لزواجهما. عندما يمر�ش ابنهما، وُيمنع 
م�شطفى من عبور الحاجز الأمني، تتحول رحلة الـ٢٠٠ متر 

اإلى اأودي�شا ُمفزعة..

فعاليات
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