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ب�إبداع منقطع النظير وب�إبهار ال محدود،
وبفقرات فنية ا�ستعرا�ضية ا�ستحوذت على
قلوب وعقول �آالف الحا�ضرين وماليين
المتابعين خلف ال�شا�شات ،انطلقت فعاليات
الدورة الخام�سة من مهرجان الجونة
ال�سينمائي ،بتواجد عدد كبير من الفنانين و
الإعالميين ورجال الأعمال و�صناع ال�سينما.
الحفل بد�أ بكلمة اللواء عمرو حنفي ،محافظ
البحر الأحمر ،الذي توجه خاللها بال�شكر
لكل المتواجدين ،ورحب بهم قائ ًال" :في بداية
هذا المهرجان دعونا نتذكر الرجل الع�صامي
المهند�س �أن�سي �ساوير�س ،فلواله ما كان لهذا
الكيان �أن يرى النور" .و�أ�ضاف :المهرجان
في دورته الحالية دليل وا�ضح على ما يحظي
به من مكانه عالمية ،رغم معاناة العالم
من جائحة كورونا �إال �أن م�صر اجتازت تلك
المحنة ،ووجودكم اليوم �أكبر دليل على ذلك.
�إن م�صر تفتح �أذرعها ال�ستقبال ال�سياح ،والفن
ي�ساهم في تطوير �سلوكيات الب�شر و منحهم
الثقة".
وكانت الفقرة الثانية �صعود المهند�س �سميح
�ساوير�س ،م�ؤ�س�س مدينة الجونة� ،إلى خ�شبة
الم�سرح ب�صحبة الفنانة ي�سرا ع�ضو اللجنة

اال�ست�شارية الدولية للمهرجان وقال �سميح:
"�أنا طالع مع ي�سرا للت�أكيد على �أنها هي الداعم
الرئي�سي للمهرجان من بدايته" ،لترد ي�سرا
قائلة �":أنا �سعيدة بتواجدي مع عائلة �ساوير�س،
فهم �ضهر و دعم" .ثم ا�ستكمل المهند�س
�سميح كلمته قائال ":نحتفل هذا العام بخام�س
دورة ،و كل �سنة تمر تكون �أ�صعب من �سابقتها،
ورغم �أننا نحاول كل عام �أن نكون �أكثر
تنظيما ،ولكن دائما يحدث ظروف خارجة عن
�إرادتنا" ،واعتذر �سميح عن ت�أخير انطالق
الحفل لمدة ن�صف �ساعة ،وقال ":العام القادم
لن يتكرر هذا الأمر".
و�أ�شار �ساوير�س �إلى �أنه ُمجهد منذ حادث �أم�س،
و قال�" :أنا من امبارح و�أع�صابي تعبانة ل�سببين،
الأول :لخروج المهرجان في �أف�ضل �شكل ،و�أن
يعود المكان �إلى ما كان عليه قبل الحريق،
وتابع ":لم �أكن يوم ًا فخور ًا بالعمال والمهند�سين
الذين يعلمون معي مثلما �أنا فخور بهم الآن
بعد ما �أنجزوه على مدار الأربع وع�شرين �ساعة
الما�ضية ،و �إن �شاء اهلل �سوف تح�ضرون �إلى
هنا العام المقبل و�أكون انتهيت من �إن�شاء قاعة
المو�سيقي والتي �ستكون مخ�ص�صة لمهرجان
دولي للمو�سيقى ،وهو الوعدت الذي قطعته
لوزيرة الثقافة منذ عدة �سنوات".

من جانبه� ،شارك الفنان �سيد رجب بالتعليق
على �أحد الأفالم الق�صيرة التي ا�ستعر�ض
خاللها مجموعة من الم�شاهد لنجوم
رحلوا عن عالمنا خالل هذا العام ،ومنهم
ال�سيناري�ست وحيد حامد ،وم�صطفي محرم،
والفنان يو�سف �شعبان ،والفنانة �أحالم
الجريتلي ،والفنانة دالل عبدالعزيز ،ويو�سف
�شعبان ،وهادي الجيار ،ومدير الت�صوير
رم�سي�س مرزوق ،و�آخرين من �صناع ال�سينما
الم�صرية و العالمية .لي�صعد بعد ذلك مدطير
المهرجان ،انت�شال التميمي ،مرحب ًا بالح�ضور،
و�صرح التميمي :خالل ال�سنوات الما�ضية
نفخر �أننا قدمنا م�شروع ًا ناجح ًا في خريطة
المهرجانات الدولية ،و�صاحب الف�ضل في
ذلك هو فريق المهرجان الذي عمل بجهد
حتي و�صل �إلى تلك المكانة ،وهدفهم �أن
يتحول المتابع العادي من �شخ�ص لم ي�شاهد
�أفالم �إلى خبير في المهرجانات الدولية.
وقدم التميمي لجان التحكيم ،وهم �أو ًال :لجنة
تحكيم م�سابقة النجمة الخ�ضراء ،ومكونة
من الممثلة الم�صرية �أروى جودة ،والمخرج
كيفان م�شايخ ،وال�صحفية رنا نجار� .أما
م�سابقة الأفالم الروائية الق�صيرة فاللجنة
المعنية بها هي :المخرج والمنتج الم�صري
تامر ع�شري ،ومبرمجة الأفالم �ألي�س خروبي،

والممثلة المغربية نادية كوندا ،وال�صحفية
والناقدة الإيطالية �إي نينا روث ،فيما تر�أ�س
لجنة تحكيم م�سابقة الأفالم الق�صيرة
المخرجة الم�صرية كاملة �أبو ذكري .وتتكون
لجنة تحكيم م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة
من المنتج الكوري الجنوبي جاي جيون ،
بالإ�ضافة �إلى المخرجة الأمريكية كيم �إيه
�سنايدر .كما ت�ضم لجنة التحكيم المخرج
الأردني الهولندي محمود الم�ساد ،والمنتجة
الفل�سطينية مي عودة .وتر�أ�س لجنة تحكيم
م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة المنتجة
المك�سيكية مارتا �سو�سا ،وت�ضم لجنة م�سابقة
الأفالم الروائية الطويلة الممثلة الم�صرية
منة �شلبي ،و�سارة هو�ش الم�ؤ�س�س ،كما ت�ضم
المخرج والمنتج اللبناني جورج ها�شم،
وي�شارك في اللجنة المخرج الهندي كبير
خان ،وير�أ�س لجنة تحكيم م�سابقة الأفالم
الروائية الطويلة المنتج روب �ألين ،وت�ضم
لجنة تحكيم فيبري�سي (االتحاد الدولي لنقاد
ال�سينما) ال�صحفية والناقدة الأ�سترالية هيلين
بارلو� ،إ�ضافة �إلى ال�صحفية الإيطالية ميكيال
مانينتي ،وكذلك ال�صحفي الم�صري محمد
نبيل� .أما فيما يخ�ص لجنة تحكيم نيتباك
(�شبكة الترويج لل�سينما الآ�سيوية) فتتكون من
�إندو �شريكنت� ،إ�ضافة �إلى المخرج الكوري
الجنوبي ت�شانج هو باي ،والمنتج والمخرج
الفل�سطيني ال�سويدي محمد قبالوي.
في الوقت نف�سه ،طلب انت�شال التميمي
من المخرج �أمير رم�سي�س ،المدير الفني
للمهرجان ،ومن الفنانة ب�شرى رئي�س العمليات
و ال�شريك الم�ؤ�س�س في المهرجان ،ال�صعود
علي خ�شبة الم�سرح لأخذ ال�صورة التذكارية.
بعد ذلك ،قدمت الإعالمية ناردين فرج،
مقدمة الحفل ،الفنانة هند �صبري ع�ضو
اللجنة اال�ست�شارية العليا لتقدم جائزة �إنجاز
العمر للفنان �أحمد ال�سقا ،حيث بد�أت هند
كلمتها بو�صفه بالفار�س ،الذي ي�ضحي بحياته
من �أجل �إنجاح عمل .وت�سلم ال�سقا الجائزته
مبدي ًا �سعادة غامرة بهذا التكريم ،و�أهدى
نجم الأك�شن تكريمه لعدد من الأ�شخا�ص
الم�ؤثرين في حياته ،و قال� ":أحب التوجه
بال�شكر لإدارة المهرجان على ت�شريفي
بتكريمي في هذا الحدث الكبير ،و�أود �أن
�أحكي حكاية ي�شهد عليها الفنان �شريف منير
و الفنانه مني زكي ،وهي حدوته مجموعة
�أ�صحاب كانوا بيحبوا ال�سينما ،و يحلموا
ي�شاركوا فيها و �أق�صى طموحهم �أن يقدموا
م�شهد او اتنين ،حتى جاء فيلم "ا�سماعلية
رايح جاي" ،الذي تزامن مع طفرة في المعدات
وحقق قفزة في الإيرادات ،وربنا وفقني ب�أن
�أكون جز ًء من تلك الطفرة".
و�أ�ضاف ال�سقا�":أهدي هذا التكريم لمجموعة
من النجوم� ،أو ًال ،الثنين عا�شا �سويا و نجحا
�سوي ًا وب�إذن اهلل �سيدخالن الجنة �سوي ًا ،وهما
الفنان �سمير غانم و الفنانة دالل عبدالعزيز.
والإهداء الثاني لرجل �أنجب  3رجال ) وما

إنتشال التميمي:
صاحب الفضل في

حدث �أم�س ،من ترميم القاعة الرئي�سية بعد
الحريق الهائل الذي �شب بها ،كان �أكبر دليل
و هو المهند�س �أن�سي �ساوير�س ،و الغهداء
الثالث لأبي رحمة اهلل عليه ،الذي دعاني
قبل وفاته بليلة في الم�ست�شفي ،و�س�ألني �أنت
بي�سموك نجم ليه فقلت له ع�شان النجم بيلمع
في ال�سما  ،فقال لي كلمات �أقدمها لكم بمثابة
الن�صيحة ،حيث �أخبرني" :خد كل حاجة
من النجم �إال البعد عن النا�س ،خلي النا�س
تطولك ب�إيديها"� .أما الإهداء الرابع فلزوجتي
�أم �أوالدي مها ال�صغير .والإهداء الأخير لأمي
ال�سيدة نادية ال�سروجي".
وو�سط ت�صفيق حاد من الح�ضور� ،صعدت
الفنانة لبلبة لتقدم تكريم خا�ص للفنان �سمير
غانم ،وقالت :ي�شرفني اليوم �أن �أتكلم عن
ع�شرة العمر الذي عملت معه � 7أفالم� ،أتكلم
اليوم عن �صانع ال�سعادة الذي �صنع كوميديا
خا�صة به هو فقط ،ونحن اليوم هنا لكي
نقول له وح�شتنا  ..هو الفنان �سمير غانم".
ثم �أعقبت كلمات لبلبة فقرة ا�ستعرا�ضية
خا�صة مكونه من ا�سكت�شات ا�ستعرا�ضية لأبرز
اعماله.
و اختتم الحفل بتقديم �أحدث �أغاني الفنان
محمد رم�ضان التي تحمل عنوان "جو البنات"
بم�شاركة ريد ون ،و�سالك�سو ،وبعد انتهاء
فقرة رم�ضان فاج�أته الفنانة ب�شرى بباقة من
الزهور علي خ�شبة الم�سرح ،ليطبع محمد
رم�ضان قبلة على ر�أ�سها قائال ":ال�صلح
خير" ،وي�أتي ذلك الت�صالح على خلفية خالف
�شخ�صي بين النجمين كان قد تطور لترا�شق
على ال�سو�شيال ميديا في بع�ض الأوقات.

هذا المهرجان هو
فريقه
سميح ساويرس :يسرا هي الداعم
الرئيسي للمهرجان

يسرا :آل ساويرس
سند

لبلبة :يشرفني تواجدي اليوم في
المهرجان
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نحط الكاميرا في المكان اللي �إحنا عايزينه
وهذه جملة كبيرة من مخرجين كبار.
ما المق�صود بجملة �أنهم ي�ضعوا الكاميرا
في المكان الذي يريدونه ؟
الم�شاهد الخطرة التي يتم اال�ستعانة فيها
بدوبلير ،ي�ضطر فيها المخرج با�ستخدام
كاميرا وعد�سة طويلة ،والممثل ال يظهر �شكله،
�أما لو قمت �أنا بتقديم الم�شهد ،فت�صبح له
ميزانية �أخرى و تح�ضيرات ثانية� ،إذ يتم
ا�ستخدام  3كاميرات لتظهر تفا�صيل الم�شهد.
من المخرجين الذين كان بينك و بينهم
«كميا» خا�صة وتفاهم؟
�شريف عرفه  ،و�أحمد نادر جالل ،وطارق
العريان ،ولكن التناغم الأكبر مع �أندرو
ماكنزي ،مخرج الأك�شن الخا�ص بي،لأنه من
نظرة عيني يعلم ما الذي �أ�ستطيع عمله وما
الذي ال �أ�ستطيع.
لماذا تحر�ص دائماً في جميع �أعمالك على
تقديم نجم جديد لل�ساحة؟
في بداية م�شواري تعر�ضت لظروف �صعبة،
ورغم �أن والدي كان وكي ًال لوزارة الثقافة ،لم
�أحاول ا�ستغالل ا�سمه ،وهو �أي�ض ًا كان راف�ض َا
�أن يتو�سط لي ب�أي طريقة ،بل �أنه لم يكن
ي�شاهد �أعمالي و�أول عمل �شاهدني فيه كان
"مافيا".
تعلمت من والدي �أنه طالما ت�ستطيع �أن تعطي
فر�صة لأحد فال تبخل بها ،لأنها �سوف تعود
لك ،و�أكثر ما ُي�سعدني هو �أن ُيقال عني "و�ش
ال�سعد".
عملت مع عدد كبير من النجوم الكبار ..ماذا
تعلمت منهم؟
�أول لقاء حقيقي لي مع واحد من جيل العمالقة
كان في فيلم "الجزيرة" مع الفنان محمود
يا�سين ،ثم مع الأ�ستاذ محمود عبدالعزيز من
خالل فيلم "�إبراهيم الأبي�ض".
من طباعي �أن �أذهب �إلى لوكي�شن الت�صوير
مبكر ًا ،ولكن الأ�ستاذ محمود يا�سين �أ�صابني
بالذهول ،حيث كان يفاجئني كل يوم �أنه
يح�ضر قبلي ،فلو كان موعد الت�صوير ال�ساعة
 10مث ًال� ،أح�ضر  8لأجد الأ�ستاذ موجود ًا ،وفي
اليوم التالي �أح�ضر  7لأجده موجود ًا ،فقلت له:
"نف�سي �أنام يا �أ�ستاذ محمود".
�أما الأ�ستاذ محمود عبدالعزيز ،فكان �سبب
حبي لل�سينما ،لأن �أول عمل دخلته في ال�سينما
كان فيلم " �سيداتي �آن�ساتي" ،كما تعلمت من
الأ�ستاذ نور ال�شريف الذي �أعتبره والدي
الروحي ،فقد ا�ستفدت منه كثير ًا لأنه كان
مثقف ًا ب�شكل كبير ،و �أحتاج عمرين علي عمري
لكي �أ�صل �إليه ،بينما تعلمت من الدكتور يحي
الفخراني مدر�سة ال�سهل الممتنع بدون تمثيل.
مع ذلك ال�سقا وهو في هذه المكانة من
النجومية عمل مع الوجوه ال�شابة ،لماذا ؟
�أ�ساعدهم كي ي�ساعدني اهلل ،ف�أنا كنت في
يوم من الأيام في مكانهم و �أحتاج �إلى �شخ�ص
"

أتمنى عمل
جزء ثاني من
«المصلحة» ..وال
َ
شيئا عن
أعرف
«االختيار»3

أحمد السقا:

سعيد بتكريم «الجونة» ..والمركز األول ال يشغلني
حوار :عال الشافعي و عالء عادل
تصوير :محمد حامد

ال أفكر في إحياء
تراث والدي ..
وفوجئت بترشيح
ابني في مسلسل
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يكرم مهرجان الجونة هذا العام الفنان �أحمد
ال�سقا ،ويمنحه جائزة االنجاز الإبداعي عن
ما قدمه خالل م�شواره الفني ،وخا�صة �أفالم
الحركة التي يكرمها المهرجان هذا العام،
حيث �أ�صبح ا�سم ال�سقا عالمه مميزة في هذا
النوع من الأعمال.
ال�سقا بد�أ رحلته مع ال�سينما ب�أدوار �صغيرة في
�أفالم مثل" :هدى ومعالي الوزير" و"المراكبي"،
و"ليلة �ساخنة" ،قبل �أن يت�ألق مع رفيق دربه
النجم محمد هنيدي في فيلم "�صعيدي في
الجامعة الأمريكية" الذي �شكل انطالقة موجة
جديدة من الأفالم الكوميديه في ال�سينما
الم�صرية ،ثم تلى ذلك تعاون �آخر بين
النجمين في فيلم "همام في �أم�ستردام".
"نجمة الجونة" التقت مع الفنان الكبير،
وتحدثت معه عن التكريم و �أهم المحطات
في م�شواره الفني و �س�ألته عن ال�شخ�ص الذي
تمني ح�ضوره هذا الحدث..
كيف ا�ستقبلت خبر تكريمك في مهرجان
الجونة ال�سينمائي؟
في البداية �أود القول �إن فكرة ك�سر "تابوه"
تكريم الفنان بعد بلوغه �سن معين في حد
ذاته �إنجاز� ،أما ب�شكل �شخ�صي ف�أنا �شعرت
ب�سعادة كبيرة عندما تم �إبالغي من قبل ب�شرى
و زوجتي مها ال�صغير بتكريمي خالل الدورة

الخام�سة في مهرجان بحجم الجونة ،ي�أتي �إليه
�صناع ال�سينما من جميع �أنحاء العالم ،فهي
�سعادة كبيرة ال يعلمها �إال اهلل.
من ال�شخ�ص الذي تمنيت وجوده وقت
التكريم؟
والدي ،رحمه اهلل ،المخرج �صالح ال�سقا
لمن تدين بالف�ضل في هذا التكريم؟
لأ�شخا�ص كثيرين ال �أ�ستطيع عدهم حتي ال
�أن�سي �أحد ًا ،ففي التلفزيون :يحي العلمي،
ومحمد فا�ضل ،وجمال عبدالحميد،
وعبدالعزيز ال�سكري ،و�أحمد �شفيق ،و�أحمد
خالد مو�سي ،ومحمد �سامي ،وعلى م�ستوى
ال�سينما �أول �شخ�ص �أمن بي وقدمني كان
المنتج محمد العدل ،و�أول �شخ�ص كتب لي
عمل كان الدكتور مدحت العدل ،والعدل
جروب ،ومدام ا�سعاد يون�س في ال�شركة
العربية ،لقد كنت محظوظ ًا بالعمل مع كل هذه
الأ�سماء.
�إذا طلبت منك منح هذا التكريم ل�شخ�ص
من �سيكون؟
�أخي الفنان كريم عبدالعزيز
ح�ضرت العام الما�ضي تكريم الفنان محمد
هنيدي ..ما الذي �شعرت به و �أنت بجواره
علي خ�شبة الم�سرح؟
م�شوار طويل مر �أمام عيني ،لأن �أنا وهنيدي
عملنا �سويا في �أدوار �صغيرة ،حتي و�صلنا
لفيلم "�صعيدي في الجامعة الأمريكية" ،الذي

كان بمثابة نقلة لل�صناعة ذات نف�سها ،على
الم�ستوى االقت�صادي.
ما المحطات الهامة التي مررت بها خالل
م�شوارك ؟
فيلم "ليلة �ساخنه" كان �أول محطة ،وعلى
ذكر تلك المحطة ف�أنا �أدين بالف�ضل للمخرج،
محمد يا�سين ،الذي م�سكني من يدي وعرفني
على الأ�ستاذ عاطف الطيب للم�شاركة في
ذلك العمل ،وبعد ت�صوير م�شهد الم�شاجرة،
تعر�ضت لجرح في فمي ،ف�أبلغوني �أن �أ�ستاذ
عاطف يريدني فذهبت �إليه ،فقال لي:
" ابقى قول اهلل يرحمه لو كنت ميت �أو اهلل
يم�سيه بالخير لو كنت عاي�ش� ،أنت هتبقي نجم
�سينما كبير يال روح".
لماذا ُيقال �إن ال�سقا قام بتعلية �سقف الأك�شن
في م�صر؟
لأني قمت بعمل نقلة في تكنيك الأك�شن،
و�أو�ضاع جديدة للكاميرا ،و م�صطلحات تم
ا�ستحداثها عندما قدمت �أك�شن ،فما �أقدمه
لي�س جنان ًا ،وال تهور ًا ،بل ناتج عن درا�سة ،فكل
�شخ�صية �ألعبها ما هي �إال مجموعة تفا�صيل،
و من �ضمن تفا�صيل �شخ�صيتي� ،أني �أ�ستطيع
تقديم تلك الم�شاهد بنف�سي ،و�إن لم �أقم
بذلك و�أنا �أ�ستطيع �سوف تكون "نمرده" علي
نعمة ربنا ،فقمت با�ستغالل الأك�شن في زيادة
تفا�صيل ال�شخ�صية ،والمخرجين الذين عملت
معهم قالوا لي جملة واحدة ،وهي "�أنت بتخلينا

ي�ساعدني.
هل تعر�ضت لإحباطات في حياتك ؟
جميعنا نتعر�ض لإحباطات في حياتنا طوال
الوقت.
هل فكرت في �إحياء تراث والدك المخرج
�صالح ال�سقا؟
لن �أكون مثله ،فهو من �أبرز من قدم العرائ�س
الماريونت على م�ستوى العالم .لي�س لدي
الخبرة و ال الدرا�سة ،فهو كان عبقري ًا في تلك
المنطقة.
ما الذي �أخذته من والدك وعلمته البنك ؟
�أحاول �أن �أعلمه الكرم والجدعنة ،والثبات
االنفعالي ،و�أن ال تر�ضى للنا�س ما ال تر�ضاه
لنف�سك ،و�أمور �أخرى كثيرة.
ماذا عن دخوله الفن؟
هو حر في اختياراته
لم ي�ست�شيرك في تلك الخطوة ؟
لقد فوجئت به �أنه ي�صور م�سل�س ًال .هو من
ذهب بمفرده لأخذ ور�ش و اختبار الأداء
الخا�صة بالم�سل�سل.
معني ذلك �أنك لن ت�سانده في خطوته ؟
في مهنتنا ال يجوز الو�ساطة ،ف�إن لم ت�صبح
فيها رقم ًا بمجهودك يجب �أن تتركها فور ًا ،و�أنا
لن �أر�شحه لعمل ،ومثلما رباني والدي �أنا �أربيه.
�أطلقت عليك عدة �ألقاب ،فما هي �أحب
الألقاب �إلى قلب �أحمد ال�سقا ؟
لقد �أحببت لقب فار�س الذي يناديني به
�أ�صدقائي ،وكذلك لقب �ساموراي ،فهي �ألقاب
مرتبطة بالنبل.

لماذا ا�سم احمد ال�سقا مرتبط بح�ضور
بالجنازات؟
هذا واجب ،ف�إذا قمت بعزومتي على عيد
ميالد من الممكن �أال �أح�ضر ،لكن لو �أنك تمر
بظرف �صعب و ظروفي ت�سمح �سوف �أكون �أول
�شخ�ص بجوارك.
هل تن�شغل ب�أن يتم ت�صنيفك بالمركز الأول ؟
�أنا ال �أن�شغل بالأرقام ،وال يجوز �أن �أكون
الخ�صم والحكم� .أنا في حالي و�أركز في عملي
فقط ،و�أتمنى �أن يكتب اهلل النجاح للجميع.
هل يوجد عمل ندمت علي تقديمه؟
�أنا لم ي�سقط لي فيلم على مدار م�شواري ،ربما
يوجد �أفالم �أثارت جد ًال ،ولكني لم �أندم على
تقديم �أي عمل.
ما الفيلم الذي تمنيت تقديم جزء ثاني منه؟
فيلم "الم�صلحة" ،لأن نهايته كانت مفتوحة،
والحواديت في �سيناء ال تنتهي.
ماذا عن "الجزيرة" هل يمكن �أن نرى منه
جز ًء ثالثاً؟
الأمر متروك للأ�ستاذ �شريف عرفه� ،إذا وجد
�أنه هناك ما يمكن تقديمه فال مانع عندي.
هل �ست�شارك في االختيار  3؟
ال �أعلم ،ولم يتحدث معي �أحد حتى الآن

الفارس من أحب
األلقاب إلى قلبي

تعرضت لظروف
صعبة في بداية
حياتي

قمت بعمل نقلة في تكنيك األكشن
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جونة سكوب

ندوة
سميح ساويرس:
ترميم البالزا
في  24ساعة يؤكد أن
المصريين بناة األهرامات
�أعرب المهند�س �سميح �ساوير�س عن
�سعادته بانتهاء عمال �شركة اورا�سكم من
ترميم مركز الجونة للم�ؤتمرات بعد الحريق
الذي اندلع به قبل � 24ساعة من انطالق
فعاليات المهرجان ،في فترة زمنية وجيزة
لم تتجاوز ب�ضع �ساعات ،و�صرح �ساوير�س:
"خل�صنا كل حاجة في � 24ساعة ،حتي ال
ي�شكك �أحد في �أن الم�صريين هم بناة
الأهرامات".
وكان المهند�س �سميح �ساوير�س قد �أعلن

هل يتحول «الجونة»
خالل الم�ؤتمر ال�صحفي ،الذي �أقيم �أم�س
الأول� ،أنه انتقل �إلى مركز البالزا بمجرد
�سماعه خبر اندالع الحريق ،ليطم�أن علي
كل �شيء بنف�سه ،و�أن �أعمال الترميم بد�أت
علي الفور� ،أكد خالل الم�ؤتمر ":من �سوف
يح�ضر المهرجان و لم يتابع ال�سو�شيال
ميديا لن يالحظ �أنه كان يوجد حريق من
الأ�سا�س" ،وهو بالفعل ما قام به عمال �شركة
اورا�سكوم و قيادتها ،الذين تابعوا الأعمال
لحظة بلحظة حتي تم االنتهاء من كل �شيء.

فعاليات
«علي صوتك» بمركز الجونة

ُيعر�ض فيلم "علي �صوتك" للمخرج نبيل عيو�ش ال�ساعة 6.30
م�ساء بمركز الجونة للم�ؤتمرات ،وهو الفيلم الذي عر�ض
عالم ًيا للمرة الأولى في الم�سابقة الر�سمية لمهرجان كان
ال�سينمائي .2021
و تدور �أحداث العمل حول الرابر ال�سابق �أن�س الذي يعمل
في مركز ثقافي يقع في حي �شعبي في الدار البي�ضاء ،ويقوم
بت�شجيع طالبه لتتبع �شغفهم والتعبير عن �أنف�سهم بحرية دون
قيد من خالل فن الهيب هوب
«ضوء طبيعي» في قاعة اوديماكس

ُيعر�ض فيلم "�ضوء طبيعي" للمخرج ديني�ش ناجي بقاعة
اوديماك�س ال�ساعه  3.45ع�ص ًرا.
وتدور �أحداث الفيلم حول مزارع ب�سيط يعمل جند ًيا في الجي�ش
المجري ،ويجد نف�سه �شاهدًا على مذبحة جماعية مروعة.
وتتحرك وحدته القتالية بح ًثا عن حلفائهم في م�ستنقعات
موحلة �شا�سعة داخل االتحاد ال�سوفيتي ال ُمحتل .ويظهر الفيلم
ق�صة الرجل بينما ُيجر �إلى مع�ضلة �أخالقية .هل ي�ضع م�صلحة
نف�سه � ًأول ويتكيف مع الو�ضع؟ �أم يفعل ال�صواب؟
«ماما ،أنا بالمنزل» بسينما ارينا
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ُيعر�ض فيلم " ماما� ،أنا بالمنزل" للمخرج فالديمير بيتوكوف
ب�سينما ارينا ال�ساعة  9.30م�ساء ،و تدور �أحداث الفيلم
حول تونيا �سائقة حافلة في قرية نالت�شيك ،التي تنتظر مع
ابنتها بفارغ ال�صبر عودة ابنها الوحيد الذي يقاتل في �سوريا
ل�صالح �شركة ع�سكرية رو�سية خا�صة .وعندما يتم �إخبارها
ب�أنه ُقتل في �إحدى المعارك ،ترف�ض تونيا ت�صديق ذلك� .إنها
مت�أكدة من وجود خط�أ ،و�أن ابنها على قيد الحياة .وتبد�أ في
�صراع مع ال�شركة ،وتطالب بعودة ابنها

إلى «كان» الشرق
األوسط؟
ماجدة خير الله

عند الإعالن عن �أول دورة لمهرجان "كان" ال�سينمائي الدولي فى
عام  ،1946بدا الأمر وك�أنه حالة من الجنون� ،إذ �أن "كان" التي
تقع جنوب فرن�سا ،من المدن الهادئة التي يتوجه لها العجائز من
�أثرياء العالم طلب ًا للخ�صو�صية وهرب ًا من �صخب المدن ال�ساحلية
الأخرى ،ولذلك كانت فكرة �إقامة مهرجان �سينمائي يحمل ا�سم
المدينة �أمر ًا محفوف ًا بالمخاطر ،فما الذي يغري نجوم ال�سينما
العالمية و�أهم مخرجيها لعر�ض �أحدث �أفالمهم دون جمهور،
وخا�صة و�أن المدينة لم يكن بها عدد كاف من الفنادق ال�ستقبال
النجوم وجمهور المهرجان المتوقع ح�ضوره ،ولكن هذه الفكرة
التي كانت حلما يحمل في طياته كثير ًا من الجنون كانت �سبب ًا في
وجود مهرجان "كان" ال�سينمائي العالمي �أهم مهرجانات الدنيا
وقبلة �صناع ال�سينما و�شركات الإنتاج وهدف للباحثين عن المجد
وال�شهرة .وفي كل عام ت�شهد المدينة الهادئة زحف ع�شرات
الآالف من ع�شاق ال�سينما في �أوروبا وجميع �أنحاء العالم،
وت�ضاعفت �أعداد الفنادق والمطاعم ال�سياحيه لت�ستقبل الأفواج
المتزايدة من جمهور المهرجان وع�شاقه والباحثين عن المجد
وال�شهرة من ال�سينمائيين.
مهرجان الجونة في دورته الأولى واجه بع�ض ما واجهه مهرجان
"كان" ،من ت�شكيك في جدوى �إقامته والت�سا�ؤل عن نوع الجمهور
الم�ستهدف ،وعن قدرته على ا�ستقطاب بع�ض الأفالم حديثة
الإنتاج من مختلف �أنحاء العالم ،وعن كم ما �سيعانيه لإقناع
�شركات الإنتاج بالم�شاركة.
ولكن الواقع كان �أ�سبق من الخيال والطموح ،وتمكن فريق العمل
بمهرجان الجونة ،و�إدارته المحترفة ،من القفز بالمهرجان
خطوات ،و�صلت به لأن يتحول �إلى واحد من �أهم مهرجانات
ال�سينما لي�س في المنطقة العربية فقط ولكن في منطقة ال�شرق
الأو�سط ،حيث و�صل عدد الأفالم حديثة الإنتاج من م�شارق
الدنيا ومغاربها �إلى مايقرب من ثمانية وثمانين فيلم ًا في الأق�سام
المختلفة ،بل �أنه ي�ستقطب كبار مخرجي ونجوم ال�سينما العالمية
لإلقاء درو�س ومحا�ضرات في �أفرع ال�سينما بتنوعها .كما يحر�ص
المهرجان على دعم م�شاريع الأفالم في مراحل التطويرالمختلفة
في دورته الخام�سة.
�أتوقع للجونة مزيدا من النجاح والإقبال من جمهور �صار حري�ص ًا
على التوجه �إلى المدينة الهادئة في فترة �إقامة المهرجان،
والحر�ص على الم�شاركة لمتابعة واحد من �أهم الأحداث
ال�سينمائية الجادة التى تقام �سنويا على �أر�ض م�صر.
ناقد سينمائي

