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كتبت: رانيا يوسف

لأن الحدث بالقائمين عليه ُولد عمالقًا بعزيمة 
ل تلين وبجهد ل ين�ضب له معين، فاإن ب�ضع 
�ضويعات كانت كفيلة باإعادة كل �ضيئ اإلى ما 

كان عليه، وكاأن �ضيئًا لم يكن، لت�ضير الأمور في 
م�ضارها الُمحدد لها �ضلفًا ودون ثانية تاأخير 

واحدة، بعد حريق حول القاعة الرئي�ضية 
للمهرجان اآثرًا بعد عين..

   هكذا كانت اللقطة الأولى لمهرجان الجونة 
ال�ضينمائي الدولي في دورته الخام�ضة، والتي 
جائت لتبرهن على اأن هذا الحدث ال�ضخم، 

الذي فر�ض نف�ضه على الخريطة العالمية، ياأبى، 
رغم كل ال�ضعاب، اإل  اأن تتحطم على �ضخرته 

كل العقبات واأن تتوارى اأمامه خجال اأ�ضعب 
التحديات. 

اإدارة المهرجان عقدت موؤتمرا �ضحفيا ك�ضف 
خالله تفا�ضيل دورته الخام�ضة في قاعة 

موؤتمرات �ضيا، والتي تقام في الفترة ما بين 
14-22 اأكتوبر/ت�ضرين الأول 2021.

ح�ضر الموؤتمر كل من المهند�ض نجيب 
�ضاوير�ض، موؤ�ض�ض مهرجان الجونة ال�ضينمائي، 

والمهند�ض �ضميح �ضاوير�ض، موؤ�ض�ض مدينة 
الجونة، والمهند�ض عمر الحمام�ضي، الرئي�ض 
التنفيذي ل�ضركة اأورا�ضكوم القاب�ضة للتنمية، 
وانت�ضال التميمي، مدير المهرجان، والفنانة 

ب�ضرى رزة، الموؤ�ض�ض الم�ضارك ورئي�ض 
عمليات المهرجان، واأمل الم�ضري، المدير 

التنفيذي للمهرجان، وعمرو من�ضي، الموؤ�ض�ض 

الم�ضارك للمهرجان، والنجمة ي�ضرا، ع�ضو 
اللجنة ال�ضت�ضارية الدولية للمهرجان، اإ�ضافة 

اإلى اأمير رم�ضي�ض، المدير الفني للمهرجان، 
وطارق كامل، الرئي�ض التنفيذي لأوي�ضت، وتامر 

دويدار، الرئي�ض التنفيذي لمكادي هايت�ض. 
وبح�ضور عدد من اأع�ضاء لجان التحكيم من 

بينهم: المخرجة كاملة اأبو ذكري رئي�ض لجنة 
تحكيم م�ضابقة الأفالم الق�ضيرة، ف�ضاًل عن 
الممثلة المتميزة، منة �ضلبي، والمخرج، تامر 

ع�ضري، والممثلة اأروى جودة، وكذلك المنتجة 
المك�ضيكية، مارتا �ضو�ضا، والتي تتراأ�ض لجنة 

تحكيم م�ضابقة الأفالم الوثائقية الطويلة.
 الموؤتمر ركز على الحتفاء بعامه الخام�ض، 

وتم مناق�ضة كل ما يتعلق بتوجه وروؤية الدورة 
الحالية  ومناق�ضة برنامجها الفني واأبرز 

فعالياتها، والإعالن عن �ضيوفها المميزين 
ولجان تحكيمها.

في البداية تحدث المهند�ض �ضميح �ضاوير�ض 
موؤ�ض�ض مدينة الجونة، عن الحريق الذي 

وقع �ضباح اأم�ض بقاعة الموؤتمرات، و طماأن 
الح�ضور اأن المكان الذي �ضوف يقام فيه حفل 
الفتتاح لم يتاأثر، و اأن ال�ضرر كان في الجزء 

الذي كان من المقرران يقام به الحتفاليه بعد 
انعقاد الحتفال، كما وجه �ضاوير�ض ال�ضكر 
اإلى مديرية اأمن الغردقة، التي �ضاهمت في 

اإخماد الحريق وال�ضيطرة على الو�ضع في زمن 
قيا�ضي، بجانب وزارة ال�ضحة التي �ضخرت 

جهودها و اإمكانياتها في اأ�ضرع وقت.

واأ�ضار موؤ�ض�ض الجونة اإلى اأن من لم يتابع 
ال�ضو�ضيال ميديا، و علم باأمر الحريق، لن 

يالحظ ما حدث، ولن يكون له اأثر.
ووا�ضل  المهند�ض �ضميح �ضاوير�ض حديثه 

عن اأبرز مالمح الروؤية الثقافية للمهرجان 
وكيف تعمل اإدارته على تغيير الم�ضهد الثقافي 

الم�ضري م�ضتقباًل، اإلى جانب كل ما اأنجزه 
المهرجان على مدار الأعوام الما�ضية لي�ضبح 

م�ضاحة ثقافية وفنية �ضاملة.
وتابع: "لم اأكن اأتوقع منذ 32 عام اأن مدينة 

الجونة �ضوف ت�ضل اإلى ما اأ�ضبحت عليه الآن، 
وربما لو كنت �ضرحت باأنها �ضوف تحت�ضن 

مهرجان �ضينمائي دولي لكان البع�ض اتهمني 
بالجنون، و لكننا و�ضلنا اإلى هذه النقطة 

اليوم بفعل حب النا�ض التي تعمل بكل اإخال�ض 
وجهد، فاأثناء الحريق كان العاملون يدخلون 

اإلى القاعة ليطفئوا النيران باأيديهم النار قبل 
و�ضول قوات الحماية المدنية".

واأكد �ضميح اأنه بدون وزارة ال�ضحة ما كان 
للمهرجان اأن يلقى نجاحًا العام الما�ضي، وما 
اأنجزناه العام الما�ضي هو ما جعلهم ي�ضاركون 

معنا هذا العام، وبدعم اأكبر مما �ضبق، 
حيث تم تزويدنا ب�ضيارات متنقله و عيادات، 

ووحدات ك�ضف مبكر لل�ضيدات عن عدة 
اأمرا�ض، واأو�ضح اأن دعم وزارة ال�ضحة اأغلق 

باب المزايدات .
وردا علي �ضوؤال عن الإ�ضاعات التي تدور حول 

قيام اإدارة المهرجان بدفع اأموال من اأجل 

بشرى: منصة 
الجونه إسهام 

حقيقي في 
تطوير صناعة 

السينما

انتشال التميمي:

 المهرجان عرض 
علي مدار 4 

سنوات أفضل 
األفالم العربية 

والدولية

أمل المصري:

سيتم إعادة 
تدوير المخلفات 

السينمائية 
وتحويلها إلى 

أعمال فنية جديدة

عمر الحمامصي :

وفرنا إمكانية 
تطعيم جميع 

الضيوف

تواجد الفنانين علي ال�ضجادة الحمراء، قال 
مازحا: "هذا العام لم ندفع اأي اأموال" وهنا 

تدخلت ب�ضرى لتوؤكد:" لم ندفع هذا العام ول 
في اأي اأعوام �ضابقة". واأو�ضح اأنه المتعارف 

عليه في المهرجانات الوليدة اأنه يتم دفع 
اموال للنجوم الأجانب للم�ضاركة في الحدث، 

ولكن في مهرجان الجونة لم نقم بذلك، 
لأننا و�ضلنا لمرحلة ت�ضعنا جنبًا اإلى جنب 

مع المهرجانات الكبرى مثل "كان" و"برلين" 
و"فيني�ضيا"، والنجوم الكبار هم من يطالبون 

بالح�ضور اإلى الجونة.
اأما المهند�ض نجيب �ضاوير�ض، موؤ�ض�ض مهرجان 

الجونة، فعقب اأوًل على الحريق بقوله:" اأهم 
�ضيئ هو اأن الحادث مر دون خ�ضائر في 

الأورواح.. الحمد هلل ل وفيات ول اإ�ضابات 
بالغة.. اللهم اإل بع�ض حالت الختناق الب�ضيطة 

التي خرج اأ�ضحابها من الم�ضت�ضفى بعد تلقي 
جرعات من الأك�ضجين"، وتابع نجيب:" مهما 

حدث فنحن م�ضتمرون في طريقنا.. ويا جبل 
ما يهزك ريح"، ثم  حكى نجيب عن ولدة 

المهرجان واأثره على �ضناعة ال�ضينما الم�ضرية 
وفي المنطقة ككل، وقال:" ربنا وفقنا في البداية 

بالفريق الذي عمل في المهرجان، ففي البداية 
جاءت لي ب�ضري و خ�ضر وعر�ضوا علّي اأمر 

المهرجان، فاأعجبت بالفكرة، ولكني اقترحت 
عليهم �ضم عمرو من�ضي الذي كان له تجربة من 

قبل في بطولة ال�ضكوا�ض بالجونة، ولني كنت 
اأحتاج �ضخ�ضًا اآخر محل ثقة".

واأ�ضاف: بعدها اقترحت علّي ب�ضري �ضرب 
موعد مع انت�ضال التميمي، و رتبت لي مقابلة 

معه في مدينة "كان" الفرن�ضية حيث كنت 
معتادًا على ح�ضور مهرجانها ال�ضينمائي كل 

عام، ووجدت انت�ضال �ضخ�ضَا قليل الكالم كبير 
المقام، عميق المفهومية، وبعد ن�ضف �ضاعة 
فقط اتفقنا على كل �ضيئ بعدما اكت�ضفنا اأن 
هناك ع�ضق م�ضترك يجمعنا ا�ضمه ال�ضينما".

 وتحدث اأي�ضا المهند�ض عمر الحمام�ضي، 
الرئي�ض التنفيذي ل�ضركة اأورا�ضكوم القاب�ضة 
للتنمية، عن ت�ضور ال�ضركة لمهرجان الجونة 

ال�ضينمائي، وقال: للعام الثاني علي التوالي تقام 
فعاليات المهرجان في مركز الجونة للموؤتمرات.

واأ�ضاف: جميع العاملين في مدينة الجونة 
والقائمين على المهرجان تم تطعيمهم 

باللقاح، اأو خ�ضعوا لختبار pcr، للقادمين من 
الخارج، ووفرنا اإمكانية تطعيم جميع ال�ضيوف 

بلقاح الجرعة الواحدة.
ومن جانبه، ك�ضف انت�ضال التميمي، مدير 
المهرجان، عن ما تحملة الدورة الجديدة 

من مفاجاأت، وقال: اإن المهرجان عر�ض علي 
مدار 4 �ضنوات �ضابقة اأف�ضل الأفالم العربية 

والدولية في كل م�ضابقاته.
واأ�ضاف اأن الأفالم الم�ضرية ل ت�ضارك 

ب�ضكل كبير في المهرجانات الدولية، لذا فاإن 
مهرجان الجونة كان حري�ضًا هذا العام على 

م�ضاركة �ضبعة اأفالم م�ضرية، واأن هناك 
اهتمام كبير وتناف�ض بين الفالم  العربية. 

فيما رحبت ب�ضرى ب�ضيوف المهرجان واأكدت 
على اأهمية اإن�ضاء من�ضة الجونة منذ الدورة 

الأولى والتي �ضاهمت في دعم العديد من 
الم�ضاريع ال�ضينمائية العربية، وا�ضتقطاب 

الكفاءات العالمية في �ضناعة ال�ضينما 
واأو�ضحت اأن فعالية ج�ضر الجونة ممتد طوال 
العام ليكون اإ�ضهام حقيقي في تطوير �ضناعة 

ال�ضينما.
وقالت الفنانة ي�ضرا ع�ضو اللجنة ال�ضت�ضارية 
العليا اإن "مهرجان الجونة فتح مجاًل لأفالم 

كثيرة ت�ضارك، و اأ�ضبح هناك تنوع في 
المهرجانات، وهنا كل �ضيء مختلف، وبعد 

انطالق اأول دورة اأ�ضبح هناك فكرة جديدة 
عن ال�ضياحة في م�ضر، فلم تعد م�ضر 

الأهرامات فقط، و لكن علموا اأن هناك اأماكن 
اأخرى تطل على البحر وُيقام فيها فعاليات 

�ضينما.
اأمل الم�ضري، المدير التنفيذي للمهرجان، 

تحدثت عن التفا�ضيل الُمكثفة لتجربة مهرجان 
الجونة، وك�ضفت اأن الدورة الخام�ضة تت�ضمن 
مبادرة "اإعادة تدوير مخلفات ال�ضتوديوهات 

ال�ضينمائية"، حيث �ضيتم اإعادة تدوير 
المخلفات ال�ضينمائية وتحويلها اإلى اأعمال 

فنية جديدة، وعر�ضها للبيع في مزاد خالل 
الدورة الخام�ضة لمهرجان الجونة ال�ضينمائي. 
بينما تحدث عمرو من�ضي، الموؤ�ض�ض الم�ضارك 

للمهرجان، معربًا عن فخره بالعمل في 
مهرجان الجونة، و توجه بال�ضكر لكل العاملين 
بالمهرجان الذين وقفوا بجانبة من اأول عام، 
واأو�ضح:"  الفنانة ي�ضرا كانت من اأول من قدم 

لنا يد العون، حتي اأ�ضبح المهرجان على ما هو 
عليه من اإبهار الآن".

يسرا: فتح المجال لمشاركة أفالم كثيرة 
ولم تعد مصر أهرمات فقط

»الجونة«.. عمالق رغم أنف الصعاب 
نجيب ساويرس: يا جبل ما يهزك ريح  

سميح: ال ندفع لنجوم الـسجادة الحمراء  

مدير المهرجان

انتشال التميمي

رئيس التحرير

محمد قنديل 

المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد

المحررون

رانيا يوسف

محمد فهمي 

علي الكشوطي

عالء عادل

ديسك

محمد عبد الفتاح

رئيس المركز الصحفي

عال الشافعي 

فريق التصميم

أحمد زعتر

أحمد السيد

مها نجيب

تصوير

محمد حامد

مصطفى عبد العاطي

هنا حافظ

أرشيف

محمود الشين

تقاريرتقارير
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ا تحت مظلة  المراأة وال�ضتدامة، وتعاون اأي�ضً
»�ضينما من اأجل الإن�ضانية« مع العديد من 

الموؤ�ض�ضات المرموقة ومنها اليوني�ضيف 
وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموؤ�ض�ضة 
�ضاوير�ض ومفو�ضية الأمم المتحدة ل�ضوؤون 

الالجئين وال�ضفارة الأمريكية، و ن�ضتعر�ض 
خالل ال�ضطور التالية اأبرز الن�ضاطات التي 

قدمها المهرجان منذ انطالقته الأولى.

ضيوف عالميون
على مدار �ضنواته الما�ضية، �ضهد المهرجان 

ح�ضور عدد كبير من النجوم العالميين، 
�ضواء ك�ضيوف اأو على �ضبيل التكريم، ومنهم: 

�ضيلف�ضتر �ضتالون، واأوين ويل�ضون، و�ضتيفن 
�ضيجال، وفور�ضت ويتكر، وفاني�ضا ويليامز، 

وخالد اأرجن�ض، وباتريك ديمب�ضي، ولي�ضاندرا 
�ضيلفا، وجيرارد ديبارديو، وديالن مكديرموت، 
ومايكل ماد�ضون، وكاليف اأوين، ومينا م�ضعود، 

و�ضعيد تجماوي، والفنانة الفرن�ضية اإيمانيول 
بيج.

اأ�ضاطير ال�ضينما العالمية ا�ضتمتعوا بفعاليات 
المهرجان، وبمدينة الجونة، ولطالما عبروا 
عن اأمنيتهم بالعودة اإليها مرة اأخرى، حيث 
قال اأوين ويل�ضون: »م�ضر من اأروع البلدان 

المهرجان حمل هموم المرأة والالجئين وهذا العام يحمل لواء حماية البيئة 

التي زرتها على مدار حياتي«، وا�ضفا الجونة 
بـ«ذات الروح والأ�ضالة رغم اأنها مدينة حديثة 
الن�ضاأة.. اإنها تحتاج اإلى وقت اأطول لال�ضتمتاع 

بها«.
اأما فور�ضت ويتكر، فعبر عن �ضعادته البالغة 

بح�ضوله على جائزة الإنجاز الإبداعي 
بمهرجان الجونة، متوجًها بال�ضكر والتقدير 

لرجل الأعمال نجيب �ضاوير�ض على منحه 
الفر�ضة للتواجد في المهرجان ونيل الجائزة. 
واأ�ضاف عن زيارته قائاًل: »�ضاأتذكر كل لحظة 

ع�ضتها في الجونة، والهواء الرائع والوجوه 
الجميلة والطق�ض الدافئ.. اأ�ضكركم على 

وجودي بهذا المهرجان العظيم«.
 النجم ال�ضهير، باتريك ديمب�ضي، حل �ضيًفا 

في الدورة الثانية للمهرجان، وعبر عن �ضعادته 
بالم�ضاركة، قائاًل: »من دواعي �ضروري اأن 
اأكون هنا، فالتاريخ ال�ضينمائي لهذا البلد 
رائع«، واأ�ضار اإلى اأنه ي�ضارك في اأكثر من 

عمل داخل م�ضر، ومن المقرر الإعالن عن 
التفا�ضيل عقب ال�ضتقرار على عمل محدد. 

وفي دورته الثانية اأي�ضًا، منح المهرجان النجم 
الهوليوودي ال�ضهير كاليف اأوين جائزة »عمر 
ال�ضريف«، والذي عبر عن �ضعادته بها، قائاًل: 
»م�ضاركتي في المهرجان تعتبر الزيارة الثانية 

لمدينة الجونة، اإذ زرتها اأول مرة منذ 20 عاما 

استطاع فريق 
البرمجة بمهرجان 

الجونة، استقطاب 
مجموعة من 

أفضل األفالم 
على مدار األعوام 

الماضية

أصبح مختبرًا 
لتطوير مشاريع 

األفالم واإلنتاج

كتب: عالء عادل

يحتفل مهرجان الجونة ال�ضينمائي هذا العام 
بمرور 5 �ضنوات على انطالقه، حيث كانت 

البداية عام 2017 مع �ضعار »�ضينما من اأجل 
الإن�ضانية« كق�ضية اأ�ضا�ضية للمهرجان، طوال 

ال�ضنوات الأربع الما�ضية.
 المهرجان اهتم بدعم مختلف الق�ضايا 

الإن�ضانية، ومنها �ضوؤون الالجئين وتمكين 

ب�ضحبة زوجتي، وق�ضينا فيها ب�ضعة اأ�ضابيع«، 
واأكد اأن الجونة مكاًنا مذهاًل لإقامة مهرجان 
�ضينما، مو�ضحا اأن معرفته بالأفالم العربية 

قليلة، واأن اآخر فيلم �ضاهده هو فيلم »ا�ضتباك« 
اأثناء م�ضاركته في مهرجان »كان« بفرن�ضا.

ومن عالم الأزياء والمو�ضة، ح�ضرت العار�ضة 
الكوبية لي�ضاندرا �ضيلفا دورتين من المهرجان، 

حيث اأكدت اأنها تتابع الأفالم التي تعر�ض 
خالل فعاليات المهرجان، م�ضيرة اإلى اأنها 
تع�ضق م�ضر، واأن مدينة الجونة من اأف�ضل 

الأماكن التي تحب زيارتها �ضنويًا.
وقال الممثل الأمريكي الكبير، مايكل ماد�ضون، 

خالل تواجده بالجونة: »لقد اأخبرني العديد 
من النا�ض اأن المجيء الى هنا لي�ض اآمنا، 

ولكنني اكت�ضفت اأن تلك النطباعات خاطئة 
بمجرد و�ضولي اإلى هذه المدينة ال�ضاحرة.  

وتابع: »الأفالم تعد طريقة مميزة لتحقيق 
الخلود، وتمثل ر�ضالة لتحقيق التفاهم 

الم�ضترك بين ال�ضعوب، وهو ما يعك�ضه �ضعار 
المهرجان، �ضينما من اأجل الإن�ضانية«.

استقطاب األفضل عالميًا
ا�ضتطاع فريق البرمجة بمهرجان الجونة، 

ا�ضتقطاب مجموعة من اأف�ضل الأفالم على 
مدار الأعوام الما�ضية، والتي حققت نجاحات 

كبيرة في المهرجانات العالمية، و منها: الفيلم 
الفائز بال�ضعفة الذهبية لمهرجان »كان« عام 

2017 »المربع«، والفيلمين الفائزين بجائزتي 
»الدب الف�ضي« لمهرجان برلين »الجانب 
الآخر من الأمل« و«فيلي�ضتيه«. اإ�ضافة اإلى 
ذلك، فقد �ضمل البرنامج الفيلم المر�ضح 

لجائزة اأو�ضكار اأف�ضل فيلم اأجنبي »الق�ضية 
23«، الذي فاز ممثله كامل البا�ضا بكاأ�ض 

»فولبي« لأف�ضل ممثل في مهرجان فيني�ضيا 
2017، والفيلم الفائز بجائزة اأف�ضل فيلم 

طويل في مهرجان »لوكارنو« ال�ضينمائي »اأم 
مخيفة«، وفيلم »ابن �ضوفيا« الفائز بجائزة 
اأف�ضل فيلم اأجنبي في مهرجان »ترايبيكا«، 

اإ�ضافة اإلى الفيلمين الم�ضريين »ال�ضيخ 
جاك�ضون« لعمرو �ضالمة و«فوتوكوبي« لتامر 

ع�ضري.
و�ضمل برنامج الدورة الثانية الفيلم الفائز 
بال�ضعفة الذهبية لمهرجان »كان« »�ضارقو 

المتاجر«، و«حرب باردة« لبافل بافليكوف�ضكي، 
الفائز بجائزة اأف�ضل اإخراج في مهرجان 

»كان«، و«دوجمان« لماتيو جاروني الذي فاز 
بطله مار�ضيللو فونتي بجائزة اأف�ضل ممثل في 
»كان«. اإ�ضافة اإلى ذلك، فقد �ضمل البرنامج 

الفيلم الفائز بجائزة اأف�ضل �ضيناريو في 
مهرجان كان »�ضعيد مثل لزارو« والفيلم الفائز 

بجائزة الدب الف�ضي لمهرجان برلين »وجه«، 
والفيلم الفائز بجائزة الدب الف�ضي لأف�ضل 

ممثلة وجائزة األفريد باور  في مهرجان برلين 
»الوريثتان« لمار�ضيللو مارتيني�ضي، اإ�ضافة 

اإلى »عن الآباء الأبناء« الفائز بجائزة اأف�ضل 

فيلم وثائقي في مهرجان »�ضندان�ض« للمخرج 
ال�ضوري طالل ديركي، والفيلم الفائز بجائزة 

»فران�ضوا �ضاليه« في الدورة الـ71 لمهرجان 
كان ال�ضينمائي »يوم الدين« لأبو بكر �ضوقي.  
 برنامج الدورة الثالثة ت�ضمن الفيلم الفائز 

بالعديد من الجوائز العالمية »طفيلي« والفيلم 
الفائز بـ«الدب الف�ضي« في الدورة الـ69 
لمهرجان برلين »محطمة النظام« لنورا 

فاين�ضت والفيلمين الفائزين بجائزة لجنة 
التحكيم منا�ضفة في الدورة الـ72 لمهرجان 

كان »باكوراو« لكليبر ميندون�ضا فيلو وجوليانو 
دورنيلي�ض و«البوؤ�ضاء« لالدج لي. كما ت�ضمن 

البرنامج فيلم المخرج الإ�ضباني ال�ضهير بيدرو 
األمودوفار »األم ومجد« الذي قام ببطولته 

اأنطونيو بانديرا�ض الفائز بجائزة اأف�ضل ممثل 
في الدورة الـ72 لمهرجان كان ال�ضينمائي، 

اإ�ضافة اإلى فيلم »الأب« الفائز بجائزة »الكرة 
الكري�ضتالية« للدورة الـ54 لمهرجان »كارلوفي 

فاري« ال�ضينمائي. 
اأما برنامج الدورة الرابعة للمهرجان فقد 

احتوى على اأفالم مميزة منها »جوزيب« 
لأوريل وهو الفيلم الفائز بجائزة اأف�ضل فيلم 

تحريك في الدورة الـ46 لجوائز �ضيزار، و«دورة 
ثانية« لتوما�ض فنتربرج الفائز بجائزة اأف�ضل 
فيلم اأجنبي في الدورة الـ46 لجوائز �ضيزار، 

والمر�ضح لجائزة اأف�ضل فيلم اأجنبي في الدورة 
الـ78 لجوائز »الجولدن جلوب« والفائز بجائزة 

اأف�ضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية في الدورة 
الـ76 لجوائز »البافتا«. ول�ضتمل البرنامج 

ا على »الرجل الذي باع ظهره« لكوثر بن  اأي�ضً
هنية و«اإلى اأين تذهبين يا عايدة؟« ليا�ضميال 

زبانيت�ض الذين ُر�ضحا لجائزة اأف�ضل فيلم 

أساطير السينما 
العالمية استمتعوا 

بفعاليات 
المهرجان، 

وبمدينة الجونة

دولي روائي في الدورة الـ93 لجوائز الأكاديمية 
)الأو�ضكار( التي فاز بها فيلم »دورة ثانية«.

مختبر تطوير 
ا�ضتطاع مهرجان الجونة ال�ضينمائي اأن يكون 

مختبرًا لتطوير م�ضاريع الأفالم والإنتاج 
الم�ضترك، بهدف تمكين �ضناع الأفالم العرب، 

منتجين ومخرجين، عن طريق توفير الدعم 
المالي الالزم لهم. 

في دورتها الرابعة، رفعت من�ضة الجونة 
ال�ضينمائية جوائزها المالية، اإذ قدمت ما 
مجموعه 300 األف دولر اأمريكي للم�ضاريع 

الفائزة في التطوير والأفالم في مرحلة ما بعد 
الإنتاج. وتم التمويل من قبل مهرجان الجونة 

ال�ضينمائي اإلى جانب رعاته و�ضركائه.
و�ضع العديد من خريجي من�ضة الجونة 

ال�ضينمائية ب�ضمتهم اإقليميا ودوليا من خالل 
الإ�ضادات والجوائز التي ح�ضلوا عليها في 

المهرجانات ال�ضينمائية الدولية المرموقة. 
وفي هذا الإطار فاز »يوم الدين« )عام 

2018( لأبو بكر �ضوقي والذي �ضارك في 
الدورة الفتتاحية لمن�ضة الجونة ال�ضينمائية، 

بجائزة »فران�ضوا �ضاليه« في الدورة الـ71 
لمهرجان »كان«  ال�ضينمائي. كما ُعر�ض كال 

من »اأوف�ضايد الخرطوم« )2019( لمروة زين 
و«الحديث عن الأ�ضجار« )2019( ل�ضهيب 

ق�ضم الباري في الدورة الـ69 لمهرجان برلين 
ال�ضينمائي، بينما تم اختيار »بعلم الو�ضول« 

)2019( له�ضام �ضقر و«1982« )2019( 
لوليد موؤن�ض في الدورة الـ44 لمهرجان تورنتو 

5 سنين جونة.. إبداع يتجدد وانطباعات تتغير 
نجوم هوليود: المكان ُمذهل والحدث عظيم..

ونحتاج إلى وقت أطول لالستمتاع
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ال�ضينمائي الدولي. وح�ضل فيلم »نورا تحلم« 
)2019( لهند بوجمعة، على فر�ضة العر�ض 

عالمًيا لأول مرة في ق�ضم اكت�ضافات في الدورة 
الـ44 لمهرجان »تورنتو« الدولي، وح�ضل على 
جائزة »فيبري�ضي« في الدورة الـ14 لمهرجان 
»تورينو«. وفاز فيلم »الرجل الذي باع ظهره« 

)2020(، لكوثر بن هنية، بجائزة »اإديبو 
دي ري« في الدورة الـ77 لمهرجان فيني�ضيا 

ال�ضينمائي الدولي، كما ُر�ضح لجائزة اأف�ضل 
فيلم روائي طويل دولي في حفل توزيع جوائز 
الأو�ضكار الثالث والت�ضعين. اإ�ضافة اإلى ذلك، 

فقد ح�ضل »200 متر« )2020(، لأمين نايفة، 
على جائزة  الجمهور في الدورة الـ17 لأيام 

فيني�ضيا ال�ضينمائية، بينما �ضارك »�ضعاد« 
)2020(، لآيتن اأمين، في الختيارات الر�ضمية 

للدورة الـ73 لمهرجان »كان«.

محاضرات وورش
لم يتوقف دعم الأفالم ماليًا عند من�ضة 

الجونة فقط، بل امتد لتقديم مجموعة من 
الور�ض و المحا�ضرات ففي عام 2017، 

قدم ج�ضر الجونة ال�ضينمائي العديد من 
المحا�ضرات منها »التعاون الإبداعي.. تطوير 

روؤية ولغة فريدة« من قبل اأ�ضامة فوزي في 
حوار مع محمود حميدة. وكذلك محا�ضرة 

بعنوان »التمثيل.. فن الحرفة« بوا�ضطة فور�ضت 
ويتاكر، ومحا�ضرة ل�ضناعة الأفالم للمخرج 

اأوليفر �ضتون. 
 الحلقات النقا�ضية �ضملت الموؤتمر الإقليمي 

لل�ضينما العربية الم�ضتقلة، بدعم من المبادرة 
الدنماركية الم�ضرية للحوار وموؤ�ض�ضة الدعم 

الإعالمي الدولي. كما ُنظمت ور�ضة عمل كتابة 
ال�ضيناريو بوا�ضطة معر�ض الأفالم الأمريكية، 
و�ضمت مناق�ضات من قبل الخبراء الرئي�ضيين 

في �ضناعة ال�ضينما، الذين غطوا مجموعة 
وا�ضعة من المو�ضوعات بما في ذلك المن�ضات 
التقليدية والمبتكرة للتوزيع واإمكانيات الإنتاج 

الم�ضترك الجديدة والتعاون الدولي.
في عام 2018، قدم »ج�ضر الجونة« عدًدا من 
الفعاليات والحلقات النقا�ضية مثل »الالجئين 
وق�ض�ضهم من خالل الأفالم«، اأدارها الناقد 

المتميز، جاي وي�ضبرج، بم�ضاركة رائد الأعمال 
الم�ضري عمر �ضمرة. كما قدم ندوة »تمكين 

المراأة من خالل �ضناعة الأفالم« التي اأدارتها 
المخرجة التون�ضية درة بو�ضو�ضة، بم�ضاركة 

رئي�ضة المجل�ض القومي للمراأة الدكتورة مايا 
مر�ضي. اإ�ضافة اإلى ذلك، فقد �ضمل برنامج 

الج�ضر محادثة مع كاتب ال�ضيناريو والمخرج، 
جيانفرانكو اأنجيلوت�ضي، الذي تحدث عن ما 
وراء الكوالي�ض في عمله مع المخرج العظيم 
فدريكو فيلليني، كما ت�ضمن برنامج الج�ضر 

محا�ضرة من قبل المخرج الحائز على جائزة 
الأو�ضكار، الكاتب والمنتج، بول هاجي�ض.

وفي عام 2019، �ضملت اأن�ضطة الج�ضر 

مناقشات من قبل 
الخبراء الرئيسيين 

في صناعة 
السينما

محا�ضرات ل�ضاندرا �ضولبرج، موؤ�ض�ضة 
م�ضروع المخرج الم�ضتقل، ور�ضول بوكاتي، 

م�ضمم ال�ضوت الحائز على جائزة الأو�ضكار، 
والمخرجة مي م�ضري والمخرج فريد 

ا تقديمًيا  بوغدير.  كما ت�ضمن البرنامج عر�ضً
مع ليند�ضاي �ضلون، نائب الرئي�ض التنفيذي 

الأول ورئي�ض تطوير  الن�ضو�ض التلفزيونية في 
ا�ضتوديوهات مترو جولدن ماير، بهدف اإنتاج 
الم�ضل�ضل الم�ضهور »ق�ضة جارية«، وذلك اإلى 

جانب ت�ضمن البرنامج لور�ض عمل مقدمة من 
قبل ال�ضفارة الأميركية، وملتقى تعليم ال�ضينما.

في عام 2020، وا�ضل الج�ضر تقديم العديد 
من الفعاليات الناجحة مثل المحا�ضرات مع 
خبراء �ضناعة ال�ضينما، بما في ذلك الممثل 

الهندي علي فازال، ومدير ال�ضتثمار والتطوير 
في المواهب الإبداعية في من�ضة نتفليك�ض، 
كري�ضتوفر ماك، والمخرج بيتر ويبر، ومدير 
الت�ضوير الم�ضري اأحمد مر�ضي، والم�ضرف 

الدولي على الر�ضوم المتحركة مينا اإبراهيم. 
اإ�ضافة اإلى ذلك، فقد �ضهد الج�ضر حلقات 

نقا�ضية �ضارك فيها كل من المفو�ضية ال�ضامية 
لالأمم المتحدة ل�ضوؤون الالجئين، وموؤ�ض�ضة 

�ضاوير�ض واإيفتا، و�ضملت تلك الحلقات موا�ضيع 
مثل: تمكين المراأة من خالل ال�ضينما، 

والإعالم الرقمي في اأعقاب وباء عالمي. كما 
ُعقدت ور�ضة عمل لكتابة ال�ضيناريو قدمتها 

ال�ضفارة الأمريكية، وور�ضة عمل للتمثيل قدمها 
جيرالد جيم�ض. ومن خالل �ضراكة مع �ضركة 
ا  جيميناي اأفريقيا، ا�ضت�ضاف المهرجان اأي�ضً

مبادرة »اآب ليفت فور جي اإف اإف«، التي 
تقدم فر�ضة لرواد الأعمال ال�ضباب لتحقيق 

اأحالمهم واإيجاد الدعم الفني والمالي 
الالزم وتو�ضيلهم برجال الأعمال المهتمين 

بم�ضاريعهم. 

جوائز جديدة 
»عمر الشريف«

وفي اإطار الإبداع المتجدد من القائمين على المهرجان، يتم كل عام 
ا�ضتحداث جوائز جديدة، في عام 2018، اعتمدت اإدارة مهرجان 

تخ�ضي�ض جائزة با�ضم الفنان الراحل عمر ال�ضريف تقديرا لم�ضواره 
الفني، وح�ضل على الجائزة الممثل البريطاني كاليف اأوين، وذلك 

في الدورة الثانية. وُمنحت الجائزة في الدورة الرابعة للفنان المغربى 
الأ�ضل �ضعيد تغماوى، وهى الجائزة التى قدمها له النجم العالمى خالد 

النبوي.

EDA
 الفنان العالمي، مينا م�ضعود، اأطلق جائزة EDA التابعة لموؤ�ض�ضتة 

الخيرية، �ضمن فعاليات المهرجان، والتي تهدف لم�ضاعدة الفنانين من 
جن�ضيات مختلفة، وح�ضل عليها خالل الدورة الثالثة الفنانة المغربية 

ن�ضرين را�ضي عن فيلم »اآدم«، وفي الدورة الرابعة كانت من ن�ضيب 
الفنان الفل�ضطيني اأمين نايفه عن فيلم »200 متر«.

خالد بشارة
تهدف جائزة خالد ب�ضارة ل�ضناع ال�ضينما الم�ضرية الم�ضتقلة اإلى تخليد 

اأ�ضطورة الراحل خالد ب�ضارة، الرئي�ض التنفيذي ال�ضابق لأورا�ضكوم 
القاب�ضة للتنمية وذراعها اأورا�ضكوم للتنمية م�ضر، وذلك من خالل 

الدعم والعتراف بالمواهب ال�ضاعدة. وتوفر 
الجائزة ل�ضناع الأفالم الم�ضريين ال�ضاعدين 

من�ضة وفر�ضة لإظهار مواهبهم ال�ضينمائية 
وجائزة نقدية قدرها 10 اآلف دولر اأمريكي. 

النجمة الخضراء
ويقدم مهرجان الجونة هذا العام جائزة 

لالأفالم المعنية ب�ضوؤون البيئة. و�ضتختار لجنة 
التحكيم من الأفالم الم�ضاركة في جميع الأق�ضام 

التي تعرف اأو ترفع الوعي بق�ضايا البيئة اأو 
علومها اأو الحياة البرية، اإ�ضافة اإلى الأفالم المعنية بال�ضتدامة البيئية 

واأهميتها. و�ضيح�ضل الفيلم الفائز على نجمة الجونة و�ضهادة وجائزة 
نقدية قدرها 10 اآلف دولر اأمريكي، و�ضوف يتم تقديم تلك الجائزة 

م�ضتقباًل ب�ضكل دوري �ضمن جوائز المهرجان.

ثقة الصناع 
اكت�ضب مهرجان الجونة ال�ضينمائي خالل ال�ضنوات الما�ضية ثقة �ضناع 

الأفالم حول العالم، حيث اأ�ضبح يتميز بعر�ض اأول لعدد كبير من 
الأفالم العالمية والمحليه، وكان من بينها فيلم »تحت نجوم باري�ض«، 
للمخرج كالو�ض دريك�ضيل، و تدور اأحداثه حول كري�ضتين التي تعي�ض 
حياة �ضعبة في �ضوارع باري�ض، في ليلة �ضتويه باردة وتعثر علي �ضبي 

بوركيني تاه من اأمه واأخذت على عاتقها مهمة اإرجاعه اإليها مرة اأخرى.
وفي هذا الإطار اأي�ضًا، هناك فيلم »ما وراء البحر الهائج« للمخرج 
ماركو اور�ضيني، وهو فيلم وثائقي عن مغامرين م�ضريين يحاولن 

التجديف عبر المحيط الأطل�ضي. وكذلك فيلم »الفار�ض و الأميرة« وهو 
اأول فيلم ر�ضوم متحركة م�ضري، واأحداثه م�ضتوحاة من ق�ضة تاريخية 

حقيقية، جرت في القرن ال�ضابع الميالدي، وتدور حول �ضخ�ضية محمد 
بن القا�ضم، الذي �ضمع بما يفعل القرا�ضنة من عمليات �ضلب وانتهاك 

للن�ضاء والأطفال المخطوفين في عر�ض البحر، فقرر ترك مدينته 
الب�ضرة والذهاب في مغامرة مثيرة، ذات طابع خيالي، مع �ضديق عمره 
زيد، وُمعلمه اأبو الأ�ضود، لمقاتلة الملك الظالم »داهر« الذي كان يتقا�ضم 

مع القرا�ضنة ما يح�ضلون عليه من غنائم 
و�ضبايا، وخالل رحلته يتعرف ابن القا�ضم على 

الأميرة لبنى، ليبداأ رحلة اأخرى يواجه فيها 
اأقداره الُمنتظرة.

وهناك فيلم »اأخوات ال�ضالح«، للمخرجة 
كارولين فور�ضت، وتدور اأحداثه في اأر�ض مليئة 

بالحروب، ويتتبع الفيلم امراأة اإيزيدية �ضابة 
تم بيعها كجارية لم�ضلحي تنظيم »داع�ض« 

المتطرف، وتهرب المراأة وتقرر الن�ضمام اإلى 
القوات الكردية فى حربها �ضد داع�ض، و�ضمن 

فرقة مكونة من متطوعين عالميين.
وكذلك، فيلم »لما بنتولد« للمخرج تامر عزت، 

وتدور اأحداثه في اإطار رومان�ضي غنائي، 
ويحتوي على ت�ضع اأغنيات تقوم بربط اأحداث 

حكايات منف�ضلة لثالث �ضخ�ضيات �ضابة، كما 
يتعر�ض الفيلم لبع�ض الق�ضايا الجتماعية، 

التي تم�ض ال�ضباب من خالل حياة ال�ضخ�ضيات 
واأحالمهم والتحديات التي تواجههم.

كما ت�ضمن المعر�ض اأي�ضا �ضور لأفي�ضات 
اأفالم المخرج ال�ضويدي 

اكتسب ثقة صناع األفالم حول العالم

لم يتوقف دعم 
األفالم ماليًا عند 

منصة الجونة 
فقط، بل امتد 

لتقديم مجموعة 
من الورش و 

المحاضرات

ملفملف
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مهرجان الجونة
يسيطر على كورونا

د�ضنت اإدارة مهرجان الجونة، بالتعاون 
مع وزارة ال�ضحة، حملة لتطعيم جميع 

العاملين بالمهرجان الذين لم يح�ضلوا على 
لقاح فيرو�ض كورونا الم�ضتجد، قبل بداية 

المهرجان، وت�ضتاأنف الحملة ن�ضاطها، بداية 
من اليوم الخمي�ض، وحتى نهاية المهرجان، 

لتطعيم ال�ضيوف غير الحا�ضلين على 
اللقاح، ومنحهم �ضهادة بالتطعيم.

وياأتي ذلك حر�ضًا من اإدارة المهرجان على 
�ضيوفها الكرام، والحد من انت�ضار فيرو�ض 

كورونا، مع ال�ضتمرار في اتخاذ الإجراءات 
للوقائية من خطر الإ�ضابة بالفيرو�ض، 
من ارتداء الكمامة واللتزام بالتباعد 

الجتماعي في الأماكن المزدحمة، وتطهير 

تغطية

اليدين با�ضتمرار، اإقامة فعاليات في اأماكن 
مفتوحة، والحر�ض على ترك م�ضافة ل تقل 

عن متر بين كل �ضخ�ض والآخر.
وُيعد مهرجان الجونة ال�ضينمائي، من اأول 
المهرجانات حول العالم التي بادرت بمنح 

�ضيوفها اللقاح، والمتابعة الم�ضتمرة مع 
وزارة ال�ضحة.

ناردين فرج تقدم حفل االفتتاح 
تقدم الإعالمية، ناردين فرج، حفل افتتاح الدورة الخام�ضة 

من مهرجان الجونة ال�ضينمائي الدولي، كما يتخلل الحفل 
مجموعة من الفقرات والمفاجاآت التي ُعرفت عن المهرجان، 

وبح�ضور عدد كبير من الفنانين حول العالم، الذين اأ�ضبح 
المهرجان بالن�ضبة لهم، منا�ضبة �ضنوية، ل يمكن التغيب 

عنها، لما يقدمه من مجموعة متميزة من الأفالم، والجل�ضات 
النقا�ضية، والور�ض الفنية التي يحا�ضر فيها اأهم �ضناع 

ال�ضينما حول العالم.

تكريم البكري 
يكرم المهرجان اأي�ضًا الممثل والمخرج والمنتج ال�ضينمائي 

الفل�ضطيني محمد بكري، الذي تت�ضمن م�ضيرته ال�ضينمائية 
اأكثر من 70 عماًل ما بين الإخراج والتمثيل، كما اأن له من 

الأبناء �ضتة من بينهم الممثلين �ضالح وزياد بكري.
در�ض محمد بكري الم�ضرح عام 1973، وبداأ م�ضواره الفني 

بعدد من الأعمال الم�ضرحية المحلية حيث اأخرج م�ضرحيته 
ا. في  »المت�ضائل« والتي فاق عدد عرو�ضها 2000 عر�ضً

ال�ضينما مثل بكري اأول اأفالمه مع المخرج كو�ضتا جافرا�ض.

فعاليات

تكريم السقا 
يكرم اليوم مهرجان الجونة ال�ضينمائي الفنان اأحمد 

ال�ضقا، ويمنحة جائزة الإنجاز الإبداعي، لما له من ب�ضمة 
فنية مميزة، حيث اإنه ر�ضم مع قالئل من اأبناء جيله، 

�ضورة ال�ضينما الم�ضرية ب�ضكلها المعا�ضر، على مدار نحو 
ثالثة عقود، قدم خاللها الع�ضرات والع�ضرات من الأفالم 

والم�ضل�ضالت والم�ضرحيات.
 ال�ضقا ن�ضاأ في اأ�ضرة فنية عريقة، فوالده هو موؤ�ض�ض م�ضرح 

العرائ�ض في م�ضر المخرج الكبير الراحل �ضالح ال�ضقا.

الجونة« يصطاد عصافير 
الشجر!!

جونة سكوب

طارق الشناوي

»الجونة« هو اآخر عنقود المهرجانات ال�ضينمائية الم�ضرية، 
منذ اأن انطلقت دورته الأولى قبل خم�ض �ضنوات. الآن اأ�ضبح اأول 
مهرجان يقف في �ضدارة الم�ضهد، من اأجل العودة لي�ضت فقط 

للمهرجانات، بقدر ما هي عودة للحياة.
في العام الما�ضي عقد فعالياته واقعيًا، بينما كانت المهرجانات 
بجواره تقام افترا�ضيا، وت�ضجعت بعده العديد من المهرجانات، 
وهذه المرة يتعامل مع بدايات م�ضجعة لعودة اإيقاع الحياة، حيث 

بداأت حركة الطيران في الن�ضباط والعديد من الدول وبينها 
م�ضر ا�ضتطاعت القفز بعيدا عن الدائرة الحمراء، وهكذا �ضارت 

مظاهر الحياة تقترب من مرحلة ما قبل كورونا.
فريق العمل بقيادة انت�ضال التميمي، يتعامل باحترافية، البع�ض 
يلجاأ للتف�ضير ال�ضهل والمبا�ضر وهو اأن ال�ضر يكمن في ميزانية 

�ضخمة يوفرها الأخوان �ضاوير�ض )نجيب و�ضميح(، ولكن 
من خالل معاي�ضتي للمهرجان مع دورته الأولى 2017 اأجده ل 

ي�ضت�ضلم اأبدًا لذروة و�ضل اإليها هناك دائما حلم جديد ي�ضيفه 
وي�ضعى اأي�ضًا لتحقيقه، ل يكتفي بالع�ضفور في يده ولكنه يترقب 

الع�ضافير المتناثرة على ال�ضجر.
العام الما�ضي كان هو عام الحتراز. الكل كان يتح�ض�ض خطوته، 
هذه الدورة اأراها اأقرب لختبار للحياة، المهرجانات التي تعقد 

تباعًا في الأ�ضابيع القادمة، تترقب ب�ضغف خطوات )الجونة(، 
ال�ضجاعة دائما العنوان، وهي ل تمت ب�ضلة قربى اأو ن�ضب للتهور.
اأعلم اأن المهرجانات الكبرى التي عادت واقعيًا، مثل )فين�ضيا( 
وقبلها )كان( جاءت بن�ضف قوتها، وهناك جزء اآخر افترا�ضي 

مواز زادت م�ضاحته، اإل اأن المذاق الواقعي كان هو القاعدة، 
والفترا�ضي ا�ضتثناء.

اأكتب هذه الكلمة قبل اأيام من افتتاح )الجونة(، الكل يتمنى 
اأن نتنف�ض الحياة مجددا، �ضنحترز قطعا جميعا اأكثر واأكثر، 

و�ضاأفتقد اإح�ضا�ض الزحام الذي تعودت عليه اأكثر واأكثر، ولن 
اأجد زمالئي بالكرا�ضي المحيطة بي في قاعة العر�ض، نظرًا 

لتطبيق قواعد التباعد الجتماعي. �ضيحترزون مني واأنا �ضاأحترز 
منهم اأي�ضا اأكثر واأكثر، اإل اأن الحتراز الأكبر يجب اأن يتوجه 

اأول لـ)فوبيا( الحتراز، حتى ل نكت�ضف اأننا �ضرنا نعي�ض حالة 
مر�ضية. كاتبنا الكبير نجيب محفوظ يقول: )الخوف من الموت 

موت(، واأي�ضا الخوف المبالغ فيه من )كورونا( يعني انت�ضار 
)كورونا(!!.

�ضنتابع كل طقو�ض المهرجان، بداية من ال�ضجادة الحمراء، 
وح�ضور الأفالم والندوات، لنعلن للعالم كله انت�ضارنا على 

كورونا، ليعود اإلينا �ضغفنا بالحياة ونحن نتابع كيف يقتن�ض 
المهرجان الع�ضافير على الأ�ضجار!!.

ناقد سينمائي


