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ظ ٌل في المنتصف
ِ
صفحة ٦

المخرجة السعودية
فايزة أمبة:
أصبح لدينا
سينما تناقش
«المسكوت عنه»
صفحة ٧

«كباتن الزعتري» على سجادة الجونة
تغيير مكان وموعد مجاضرة أرنوفسكي

يعلن مهرجان الجونة ال�سينمائي� ،أنه تم تغيير موعد ومكان
محا�ضرة المخرج دارين �أرنوفي�سكي ،لت�صبح في تمام
ال�ساعة الرابعة ع�صر اليوم ،بمركز الجونة للم�ؤتمرات.
تبد�أ المحا�ضرة في تمام ال�ساعة  4م�ساءً ،وتفتح الأبواب في
ال�ساعة  3:30م�سا ًء وتغلق في ال�ساعة  4م�ساءً.

ال يفوتك

يسرا تعود للمسرح

ليلة انطالق«المنصة»
افتتحت �أم�س من�صة الجونة ال�سينمائية ،بمركز الجونة للم�ؤتمرات،
بح�ضور عدد كبير من النجوم .وتعمل من�صة الجونة �إلى خلق م�ساحة
�إبداعية للأفراد والأ�سواق ال�سينمائية ،و ُتعد جز ًءا ال يتجز�أ من مهرجان
الجونة ال�سينمائي ،وهي فعالية موجهة ل�صناعة ال�سينما ُخلقت بهدف
تطوير وتمكين �صناع الأفالم العرب ،وم�ساعدتهم على �إيجاد الدعم
الفني والمالي الالزم ،وتقدم المن�صة مبادرتين هما منطلق الجونة
ال�سينمائي وج�سر الجونة ال�سينمائي .منطلق الجونة ال�سينمائي مختبر
لتطوير م�شاريع الأفالم والإنتاج الم�شترك ،يهدف �إلى تمكين �صناع
الأفالم العرب من منتجين ومخرجين عن طريق توفير الدعم الإبداعي
والمالي الالزم لهم .تم ا�ستالم طلبات التقديم لم�شاريع الأفالم الروائية
والوثائقية الطويلة في مرحلة التطوير والأفالم في مرحلة ما بعد الإنتاج،
من خالل دعوة تقديم مفتوحة لجميع �صناع ال�سينما من العالم العربي.
ج�سر الجونة ال�سينمائي نقطة لقاء ومنتدى للحوار بين الأ�صوات
ال�سينمائية المختلفة.

ت�ستعد النجمة الكبيرة ي�سرا للعودة �إلى خ�شبة الم�سرح بعد
غياب  20عام خالل مو�سم الريا�ض ،بم�سرحية «زيارة ال�سيدة
العجوز» ت�أليف الكاتب الألماني فريدري�ش دورينمات .ومن
المقرر �أن تبد�أ بروفاتها بعد عودتها من مهرجان الجونة
ال�سينمائى فى دورته الخام�سة ،لال�ستقرار على فريق العمل.
السقا يستكمل تصوير «السرب»

ي�ستعد النجم �أحمد ال�سقا للعودة �إلى القاهرة ،بعد انتهاء
مرا�سم تكريمه فى افتتاح مهرجان الجونة ال�سينمائى فى
دورته الخام�سة  ،وذلك من �أجل ا�ستكمال م�شاهده فى
فيلم «ال�سرب» ،الذي قارب علي االنتهاء من ت�صويره ،وهو
من ت�أليف عمر عبدالحليم ،و�إخراج �أحمد نادر جالل.
ريهام تشارك إياد نصار

ت�ستعد الفنانة ريهام عبد الغفور لم�شاركة الفنان �إياد ن�صار
فى م�سل�سله الجديد من �إخراج مريم �أبو عوف ،وينتمى
لنوعية الـ 10حلقات ،ومن المقرر عر�ضه على �إحدى
المن�صات الإلكترونية ،ولم ي�ستقر �صناعه على ا�سم نهائى
له ،وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل خالل الفترة المقبلة.
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إحياء للذكرى الـ 25لوفاته
ً
افتتاح معرض المخرج البولندي
كريستوف كيشلوفسكي

كتبت ::مينا حبيب

�إحيا ًء للذكرى الـ 25لوفاته ،نظمت الدورة
الخام�سة من مهرجان الجونة ال�سينمائي،
ً
معر�ضا لأعمال وحياة المخرج البولندي
ال�شهير كري�ستوف كي�شلوف�سكي الذي يعد �أحد
رواد التاريخ المعا�صر لل�سينما الأوروبية .وقد
تم افتتاح المعر�ض بح�ضور كل من انت�شال
التميمى ،مدير المهرجان ،والفنانة ب�شرى،
رئي�س العمليات بالمهرجان ،و�أمير رم�سي�س،
المدير الفني للمهرجان .بالإ�ضافة الى ح�ضور
من�سق المناظر ومهند�س الديكور ال�شهير� ،أن�سي
�أبو �سيف ،الذي قام بت�صميم وتجهيز المعر�ض
اال�ستعادي ،حيث تمت �إعادة الأعمال المعرو�ضة

فيه �إلى الحياة مرة �أخرى من خالل عد�سة
�سينمائية.
ي�ضم المعر�ض  23مل�ص ًقا م�ؤط ًرا من متحف
ال�سينما في لودز ،وكلها م�ستوحاة من �أفالم
كي�شلوف�سكى .كما يت�ضمن مواد �أ�صلية من
�أر�شيف ال�سينما «�سينماتيك» ،ب�إجمالي 50
�صورة لمل�صقات و�صور من �أفالم كي�شلوف�سكى
الأيقونية ،والتي ُتظهر مواقع وعمليات الت�صوير
�إلى جانب �صور �شخ�صية للمخرج.
وفي هذا الإطار �صرح المخرج �أمير رم�سي�س
المدير الفني لمهرجان الجونة ال�سينمائي�" :إن
تذكر المهرجان في دورته الخام�سة للمخرج
البولندي كري�ستوف كي�شلوف�سكى بعد  25عا ًما

من وفاته ،هو تكريم للفنان الذي �ألهم �أجياال من
�صانعي الأفالم �إ�ضافة �إلى تذكر �أعماله الخالدة.
و ُيح�سب للمخرج كي�شلوف�سكى �أنه اخترع لغة
�سينمائية جديدة وعلمنا كيف يمكن لل�سينما �أن
تتحدث من خالل ال�صورة واللون والمو�سيقى".
وقد و�صف المخرج الراحل� ،ستانلي كوبريك،
والحائز على جائزة الأو�سكار ،كري�ستوف
كي�شلوف�سكى قائال "كنت دائما �أمام ال�سمة
المميزة ل�سينما كي�شلوف�سكى ،لكن تلك ال�سمة
بدت جلية بالن�سبة لى عندما �شاهدت الو�صايا
الع�شر ،ب�أن كي�شلوف�سكى لديه قدرة فريدة على
تحويل ما يحمله من �أفكار �إلى دراما".
ويعر�ض المهرجان ثالثية الألوان (،1993
 ،)1994وهو عنوان جماعي لثالثة �أفالم تحمل
�أ�سماء "�أزرق" و"�أبي�ض" و"�أحمر" وهي �ألوان
العلم الفرن�سي .ت�ستند ق�صة كل فيلم ب�شكل
ف�ضفا�ض �إلى �أحد ال ُم ُثل ال�سيا�سية الثالثة في
�شعار الجمهورية الفرن�سية :الحرية والم�ساواة
والإخاء .تلقت الأفالم الثالثة �إ�شادة عالمية
عند طرحها� ،إذ فاز "�أزرق" بجائزة الأ�سد
الذهبي وك�أ�س فولبي لأف�ضل ممثلة لجولييت
بينو�ش في مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي� ،إ�ضافة
�إلى ثالث جوائز �سيزار لأف�ضل �صوت و�أف�ضل
مونتاج و�أف�ضل ممثلة لبينو�ش .وح�صل "�أبي�ض"
على جائزة الدب الف�ضي في مهرجان برلين
ال�سينمائي عام  ،1994و ُر�شح "�أحمر" لثالث
جوائز �أو�سكار ،بما في ذلك �أف�ضل مخرج
لكي�شلوف�سكي ،و�أف�ضل ت�صوير �سينمائي و�أف�ضل
�سيناريو �أ�صلي ،وثالث جوائز بافتا لأف�ضل
مخرج و�أف�ضل �سيناريو �أ�صلي و�أف�ضل فيلم غير
ناطق باللغة الإنجليزية� ،إ�ضافة �إلى تر�شحه
لجائزة �أف�ضل فيلم بلغة �أجنبية في جوائز
الجولدن جلوب.

يعود الفيلم إلى
مهرجان الجونة
السينمائي بعدما
تلقى عدة جوائز
لمرحلة ما بعد
اإلنتاج في النسخة
الثالثة

مخرج «كباتن الزعتري»:

الفيلم وصل للعالمية بمساعدة
انتشال التميمي

كتب :عالء عادل

�شهدت قاعة الجونة للم�ؤتمرات انطالق العر�ض الأول لفيلم «كباتن
الزعتري» ،للمخرج علي العربي ،بح�ضور �صناع العمل ،وعدد كبير
من النجوم منهم :هنا �شيحة ،و�صبا مبارك ،ودينا ال�شربيني ،و�إلهام
�شاهين ،ومني زكي ،وليلي علوي ،ومايان ال�سيد ،ومحمد حفظي ،وهند
�صبري ،وخالد �سليم ،ودرة ،وثراء جبيل ،ون�سرين طاف�ش ،ورانيا يو�سف،
ومحمد فراج ،وب�سنت �شوقي ،ومحمود الليثي ،و غيرهم.

دليل الشاشة
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ريش

عالم آخر

أوستروف – جزيرة مفقودة

هذا المطر لن يتوقف ً
أبدا

برنامج األفالم القصيرة 1

مركز الجونة
 5:30م�سا ًء

�سي �سينما 1
 3:30م�سا ًء

�سي �سينما 2
 6:45م�سا ًء

�سي �سينما 3
 8:00م�سا ًء

مورينا

هروب الرقيب فولكونوجوف

كل شيء سار على ما يرام

الحياة المزدوجة لفيرونيك

قاعة �أوديماك�س
 3:30ظهر ًا

�سي �سينما 1
 6:30ظهر ًا

�سي �سينما 2
 9:30م�سا ًء

�سينما �أرينا
 6:٤٥م�سا ًء

برانكا  20 -د
�شم�س �سوداء  20 -د
ليلي وحدها  22 -د
نور �شم�س  26 -د
القاهرة-برلين  17 -د

برنامج األفالم القصيرة

مقصورة رقم 6

فيلم قصير عن القتل

نيترام

قاعة �أوديماك�س
 6:15ظهر ًا

�سي �سينما 1
 9:45ظهر ًا

�سي �سينما 3
 2:45م�سا ًء

�سينما �أرينا
 ٩:30م�سا ًء

كباتن الزعتري

كوبيليا

رجل وكاميرا

�سي �سينما 1
 12:15م�سا ًء

�سي �سينما 2
 3:00م�سا ًء

�سي �سينما 3
 5:30م�سا ًء

عرض الفيلم
في مهرجان
«صاندانس»
السينمائي
الدولي

قدم انت�شال التميمي مدير المهرجان الفيلم،
ومخرج العمل علي العربي ،الذي �أعرب عن
�سعادته بتواجده اليوم علي خ�شبة م�سرح
البالزا ،لم�شاهدة فيلمه و�سط كوكبة من
النجوم ،كما توجه بال�شكر النت�شال التميمي،
و قال :انت�شال هو �أول من تبنى الم�شروع منذ
بدايته ،و كان �سبب ًا في و�صول العمل للعالمية.
وكان الفيلم قد تر�شح لـ  15جائزة و�شارك في
 82مهرجان ًا دولي ًا من بينهم مهرجان «ر�ؤى
الواقع الوثائقي» ،ومهرجان «�أفالم حقوق
الإن�سان» في برلين ،ومهرجان «كوبنهاجن
للأفالم الوثائقية» .و�شهد عر�ضه العالمي
الأول في مهرجان «�صاندان�س» ال�سينمائي
الدولي ،حيث ح�صل على المركز الثاني �ضمن
قائمة �أف�ضل �أفالم في المهرجان.
كباتن الزعتري من �إنتاج Ambient Light
وتلقى دعم من عدة م�ؤ�س�سات عالمية في
�أثناء مراحل �إنتاجه المختلفة .وهو �أول فيلم
وثائقي طويل في م�سيرة علي العربي ،وق�ضى
حوالي � 8سنوات في مخيم الزعتري مع بطلي

فيلمه �أثناء العمل عليه ،وي�شارك في الإنتاج
�آية دوارة ،و�أمجد �أبو العالء ،ومايكل �إينرك�س،
وي�شرف على الإنتاج مارك لطفي ،ودانيال
�شالفين.
وتتولى �شركة  Dogwoofتوزيع الفيلم دولي ًا
بينما تقوم �شركة فيلم كلينك بمهام توزيع
الفيلم في العالم العربي .ويعود الفيلم �إلى
مهرجان الجونة ال�سينمائي بعدما تلقى عدة
جوائز لمرحلة ما بعد الإنتاج في الن�سخة
الثالثة من �سيني جونة ،ومن جمعية المواهب
ال�سينمائية ال�صاعدة الدولية التي قدمت دعوة
للفيلم للم�شاركة في مبادرتها الدولية للتعبير
ال�سينمائي ،كما قدمت رعاية للفيلم لح�ضور
معمل مرتبط بالمهرجانات ال�سينمائية ،ت�ستمر
في دعم الفيلم �إلى جانب مهرجان الجونة
ال�سينمائي ومفو�ضية الأمم المتحدة لالجئين
كجزء من تكليف المهرجان ل�سينما من �أجل
الإن�سانية� .شارك الفيلم وح�صل على دعم
م�ؤ�س�سة ترايبيكا ال�سينمائية ،ومهرجان مالمو
لل�سينما العربيةGOOD Pitch Beirut، Medimed ،
 .Marketكما اختير �ضمن  6م�شروعات
للم�شاركة في ور�شة فاينال كات في مهرجان
فيني�سيا ال�سينمائي.
�أحداث «كباتن الزعتري» تدور حول ق�صة
ال�صديقين محمود وفوزي ،اللذان يعي�شان
في مخيم الزعتري لالجئين في الأردن
ولديهما حلم كبير باحتراف كرة القدم .ورغم
ظروفهما ال�صعبة ،وتواجدهما في مكان ال
يوفر �أي ت�سهيالت �أو فر�ص للتدريب ف�إنهما
يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم
يومي ًا .حتى ت�صل �أكاديمية عالمية �إلى المخيم
الختيار العبين لبطولة دولية ،في�صبح من
الممكن �أن يتحول حلمهما �إلى حقيقة.
ُيذكر �أن علي العربي م�صري الجن�سية ،وبد�أ
ومخرجا للأفالم الوثائقية
منتجا
م�شواره ً
ً

في قناة دريم ،وبعد ذلك عمل في من�صات
عالمية مثل  ZDFونا�شيونال جيوجرافيك
ال�شرق الأو�سط .وفي عام � ،2015أ�س�س �شركة
 Ambient Lightبهدف �إنتاج �أعمال تركز على
ق�ضايا الن�ساء والالجئين في ال�شرق الأو�سط.
وحال ًيا يعكف العربي على عدة م�شاريع محلية
ودولية من �ضمنها الفيلم الروائي «�أ�سطورة
زينب ونوح» للمخرج المخ�ضرم ي�سري ن�صر
اهلل ،حيث ي�شارك علي في �إنتاجه.

حصل على دعم مؤسسة ترايبيكا
السينمائية ومهرجان مالمو للسينما
العربية
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الالجئون ليسوا
فقط بحاجة إلى
الطعام والمأوى،
لكنهم يحتاجون
إلى الخروج للعالم

«القاهرة  -برلين»
اغتراب من بيت األهل
كتبت :رانيا يوسف

يحمل فيلم "القاهرة  -برلين" الم�شارك في م�سابقة الأفالم
الق�صيرة ،حلم جيل ي�سعى �إلى الهجرة والهرب من واقع يرى �أنه غير
قادر على التكيف معه �أو فهم احتياجاته ،ومن خالل �شخ�صية "نور"
يعطي لنا المخرج �أحمد عبد ال�سالم نموذج ًا لفتاة ت�سعى �سر ًا للهروب
�إلى الحياة التي تريدها ،لكن قدرها يقودها �إلى مفاج�آت غير متوقعة.

بطلة الفيلم حصلت
على جائزة أفضل
ممثلة من مركز
السينما العربية عن
دورها في فيلم
«على كف عفريت»
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�أحمد عبد ال�سالم ،مخرج الفيلم ،يقول �إن
الأزمة الحقيقية التي يعي�شها جيل "نور"،
بد�أت بتجاهل احتياجات و�أحالم و�أفكار هذا
الجيل منذ ال�صغر ،فبد�أ �إح�سا�س االغتراب
وال�شعور باالختالف ينمو معهم ،وال �شك �أن
ال�شعور بالغربة بد�أ مع بع�ض الأ�سر في فترة
�سفر الأب للعمل بالخارج ،والبع�ض الآخر
كان حازم ًا جد ًا في التربية مما جعل ه�ؤالء
المراهقين ي�شعرون باالغتراب �أي�ض َا ب�سبب
البعد المعنوي عن الأهل.
ويو�ضح عبد ال�سالم" :الأهل �سافروا ل�صنع
م�ستقبل �أف�ضل لنا ونحن الآن نفعل المثل
بالرغم من ف�شل التجربة ..الإح�سا�س
باالغتراب لي�س له عالقة بالمكان� ..أتذكر كم
كنت متحم�س ًا لل�سفر والعي�شة في لندن ولكن
عندما كنت هناك كنت �أريد الرحيل �أي�ضا".
ي�ضيف عبد ال�سالم� " :شخ�صية "نور" كانت
ت�شعر باالغتراب في وطنها وفي عالقاتها مع
من حولها حتى مع �صديقها المقرب يو�سف،
فهي ال ت�ستطيع �أن تكون نف�سها �أو ت�شعر
بالأمان وال�سالم النف�سي ،كل هذا كان دافع ًا
للهجرة ،ولكن هل ي�ضمن لها هذا التخل�ص
من �إح�سا�سها باالغتراب؟".

"رحلة البطلة في الح�صول على �أغرا�ضها
ال�شخ�صية و�إح�سا�سها بالهزيمة داخل
هذا المجتمع ،مع اختالف الثقافة والدين
والجن�س ،تعك�س معاناة تعي�شها المر�أة
الم�صرية ،ففي فترات كثيرة من حياتنا
نقوم برحلة بحث عن �أنف�سنا وهذا ما كنت
�أ�سعى �إلى التعريف به في الفيلم" يقول عبد
ال�سالم.
ويرى المخرج �أن اعتماده على الم�شاهد
الطويلة كان تحدي ًا له كمخرج في �أول
عمل له ،فعند حدوث �أب�سط خط�أ يجد
نف�سه م�ضطر ًا �إلى �إعادة الم�شهد من
البداية بالكامل ،وي�ضيف عبد ال�سالم:
"فريق عمل الفيلم كان من ال�شباب ،هم
�أي�ض ًا �صانعي �أفالم ،مريم بطلة الفيلم
ح�صلت على جائزة �أف�ضل ممثلة من مركز
ال�سينما العربية عن دورها في فيلم "على
كف عفريت" الذي عر�ض في مهرجان
كان ،و�إبراهيم �شارك في فيلم "ورد
م�سموم " ونال �إ�شادة كبيرة من النقاد ".
ويعتقد عبد ال�سالم �أن م�شاركة الأفالم
الق�صيرة في المهرجانات يدعم فر�ص
ترويجها تجاري ًا ،لأنها ت�ضم مجموعة
كبيرة من الموزعين ،ويمكن �أي�ضا ت�سويق
الأفالم عن طريق فعاليات �أكثر للفيلم
الق�صير ومنح �أكثر فنحن دائما نريد
منح ًا للأفالم الطويلة لكن نادر ًا ما نجد
للم�شاريع الق�صيرة.
وعن م�شروع فيلمه القادم ،قال عبد
ال�سالم �إنه يعمل حالي ًا على تطوير
�سيناريو فيلم روائي طويل يتعر�ض لم�شكلة
�شاب و�أخته بعد وفاة الأب والأم ،وت�أتي
فر�صة لل�شاب للهجرة ،فيبد�أ رحلة بحث
عن مكان �أو طرف من العائلة لترك �أخته
معهم و�سط �إح�سا�س بالذنب ال يفارقه.

وي�صف عبد ال�سالم م�شاركة الفيلم في
م�سابقة الأفالم الق�صيرة في مهرجان
الجونة بالفر�صة التي يتمناها �أي مخرج
لعمله الأول ،حيث �إن العر�ض في الجونة يتيح
لأي مخرج التقرب من العاملين في �صناعة
ال�سينما حول العالم ،واال�ستماع �إلى �آرائهم
وجه ًا لوجه.

مخرج «كباتن الزعتري»:

عشت مع شخصيات الفيلم في المخيم
كتبت :رانيا يوسف

"كيف يكون العالم خارج مخيم الزعتري
انطالق ًا من هذا ال�س�ؤال بد�أت رحلة المخرج،
علي العربي ،في ت�صوير فيلمه الت�سجيلي
الطويل الأول "مخيم الزعتري" الذي ي�شارك
في م�سابقة الأفالم الت�سجيلية في الدورة
الخام�سة لمهرجان الجونة.
تتبع العربي على مدار �ست �سنوات ،ق�صة
حياة �شابين �سوريين يعي�شان داخل مخيم
الزعتري لالجئين ال�سوريين في الأردن ،ويقول
؟"..

المخرج ،علي العربي� ،إنه بدأ حياته م�صور ًا
للحروب وعاي�ش العديد "من الأحداث في
بلدان منها �سوريا والعراق وكرد�ستان وليبيا،
لكن التغطيات التي كانت تن�شرها الف�ضائيات
لم تكفيني� ،شعرت �أن الإن�سان تحول �إلى �آلة
للإح�صاء و�أ�صبح الالجيء مجرد رقم ،توقفت
ثم بد�أت �أتجول في عدة مخيمات ،منها مخيم
الزعتري ،وفي �إحدى المرات �س�ألني فوزي
بطل فيلمي ،كيف تبدو الحياة خارج المخيم؟،
ومن هنا بد�أت ق�صة الفيلم".

ي�شير العربي �إلى �أن "هناك فر ًقا كبي ًرا بين
ت�صوير الحروب والأفالم الت�سجيلية ،التي
تعبر عن ما خلفته هذه الحرب و�آثارها على
ال�شعوب ،خا�صة الالجئين من ال�شباب الذين
تبدلت حياتهم في لحظات ،حيث ع�شت مع
�شخ�صيات الفيلم و�أ�سرهم في المخيم حتى
ا�ستطعت �أن �أكت�سب ثقتهم ،ولم�ست معهم
كل �أنواع الم�شاعر الحقيقية الغنية التي
كنت �أفتقدها �أثناء ت�صوير الحروب ،والتي
لم �أ�ستطع ان �أنقلها عبر الف�ضائيات ،حيث
تعرفت على محمود وفوزي ،عام  2013ون�ش�أت
بيننا عالقة �صداقة ا�ستمرت طوال مدة
الت�صوير ،وع�شنا من �أربعة �إلى �سبعة �أ�شهر
كل عام على مدار �سبع �سنوات نتج عنها 700
�ساعة ت�صوير خرجت منها �ساعة وع�شرون
دقيقة هي مدة عر�ض الفيلم".
و�أو�ضح العربي �أنه لم يكن يكتب �سيناريو
للفيلم والت�صوير تم ب�أ�سلوب ارتجالي ،لكن
تطور الأو�ضاع كان يقود �إلى تدفق الأحداث.
وي�سرد العربي ال�صعوبات التي واجهته �أثناء
ت�صوير الفيلم قائ ًال " :تحملت تكلفة الإنتاج
حتى �أجد جهة ت�ؤمن بالعمل والمو�ضوع ،حيث
كان المنتجون يرون العمل �صعب التنفيذ،
ولم �أجد تمويال �إال بعد انتهاء الت�صوير الذي
ا�ستغرق �سبع �سنوات".
وي�ؤكد العربي �أن الالجئين لي�سوا فقط بحاجة
�إلى الطعام والم�أوى ،لكنهم يحتاجون �إلى
الخروج للعالم واالندماج في المجتمع .وعبر
العربي عن �سعادته بم�شاركة �أول �أفالمه
الت�سجيلية في مهرجان الجونة وو�صف
المهرجان ب�أنه �أول الداعمين له ،ويتابع:
"�أغلب المنتجين الذين تعرفت �إليهم في
العالم كان عن طريق الجونة ،وبالإ�ضافة �إلى
الدعم المعنوي ح�صلنا على دعم مادي من
خالل م�شاركتنا �ضمن فعاليات من�صة الجونة
ال�سينمائية".

درة وهاني سعد يروجان لشاشة
 The Frameسامسونج

ً
تحديا
اعتماده على المشاهد الطويلة كان
له كمخرج في أول عمل له

ك�شفت �شركة «�سام�سونج الكترونيك�س م�صر» عن
تعاونها مع الثنائي المميز المهند�س هاني �سعد،
مهند�س الديكور ال�شهير ،والفنانة التون�سية درة ،ليكونا
�سفراء �آخر ابتكاراتها تليفزيون  The Frameبما يمثله
من نقلة فنية وتقنية في عالم �شا�شات التليفزيون.
جاء اختيار هذا الثنائي على هام�ش م�شاركة �شركة
«�سام�سونج م�صر» في مهرجان الجونة ال�سينمائي
في دورته الخام�سة ،نظر ًا لما يمثالنه في مجال
عمل ك ًال منهما من قيمة فنية وجودة ،حيث �أن هاني
�سعد مهند�س ديكور معروف عنه الكفاءة والتمتع
بالذوق الراقي في ت�صميماته ،كما �أن الفنانة
درة م�شهورة ب�أناقتها واهتمامها ب�أحدث خطوط

المو�ضة ،وتتمتع بح�س فني في اختيار �أزيائها ،وهو
ما يجعلهما وجهان معبران عن «The sophistication
 . of The Frameوانتهى الثنائي بالفعل من من
ت�صوير الإعالن الخا�ص بتلفزيون The Frame
وقال محمد ع�صمت رئي�س قطاع التليفزيونات
والأجهزة ال�سمعية والب�صرية في �سام�سونج م�صر،
�إن ال�شركة تحر�ص دائما على تقديم �أحدث و�أف�ضل
المنتجات لعمالئها ،خا�صة في مجال �شا�شات
التليفزيون ،والتي تنتج �سام�سونج منها مجموعة
جديدة وكبيرة ومتنوعة تحت عنوان Samsung
 Lifestyleلتنا�سب جميع احتياجات و�أذواق
الم�ستهلكين المتنوعة و المتطورة.
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أروى جودة :الحفاظ على
البيئة يؤمن مستقبل أوالدنا
كتب -منى الموجي

كباتن الزعتري..
ظ ٌل في المنتصف
ِ

ما بين الروائي والوثائقي ،ي�ضع علي العربي فيلمه الأول عقب �سنوات
من التح�ضير والت�صوير والكتابة والتطوير .يختار ق�صة ذات رائحة
درامية نفاذة ويحاول �أن يعيد بنائها ت�سجيليا ،او هكذا يبدو للمتلقي من
اللقطات الأولى .اختيار تيمة الظالل الب�صرية لتكون و�سيلة تعبيرية عن
م�شاعر �أبطاله من فتيان مخيم الزعتري الذين يحلمون ب�أن يجتازوا
�أ�سالك الواقع ال�شائكة نحو حلمهم البعيد .في الف�صل الأول تكثر ر�ؤيتنا
للظالل ب�شكل وا�ضح ،نرى ظالل الفتيان يقفون في �صالة �صامتة نحو

6

�شم�س الحلم ،يت�سلقون الجدران �أو تتقاطع
ظاللهم على �أر�ض الملعب البدائي ،يمرر لنا
المخرج اللقطات الأولى عبر الزمن البطئ،
ربما في محاولة لتكثيف ال�شعور ب�أن الزمن
في تلك الأماكن البعيدة المغلقة �أمام م�ستقبل
�ساكنيها يمر بطيئا بال مفر ،او لعلها الرغبة
في �أن توريط المتلقي داخل جزئيات الحلم
الذي يبدو م�ستحيال من كل الجهات.
يتعامل المخرج مع مو�ضوعه بالكثير من
الحركة المونتاجية الخارجية ،زوايا و�أحجام
وردود �أفعال ونظرات كلها تفوح برغبة معلنة
في التعاطي ب�شكل درامي مع ق�صة اجتياز
فوزي ومحمد ل�سور المخيم ،ولكن مع كل هذه
الأ�سلوبية التي تنتمي �إلى العوالم الروائية
تتراجع عنا�صر تخ�ص الوثائقي كنوع وانفعال،
�أهمها العفوية ،وال�شعور ب�أن ما يحدث �أمامنا
يحدث الأن وهنا! ولي�س قد �سبق له الحدوث
وثمة محاولة ال�ستعادته حكيا �أو (تمثيال) �أو
تعبيرا يفتت اللحظة ب�صريا من زوايا كثيرة

يتعامل المخرج
مع موضوعه
بالكثير من الحركة
المونتاجية
الخارجية

يحرص المخرج على
أن يظل الحكي بال
صوت خارجي يبث
يقينه المعلوماتي

رامي عبد الرازق

فيبهت لونها الأول -الطبيعي -بين �ألوان �إعادة البناء (الم�صطنع).
يحر�ص المخرج على �أن يظل الحكي بال �صوت خارجي يبث يقينه
المعلوماتي ،ولكنه �-أي المخرج -يبدو عن ق�صد وك�أنه يفر�ض معادلته
الأنفعالية بهذا الأ�سلوب المونتاجي الذي �أ�شرنا �إليه بتفتيت اللحظة
ب�صريا ،حيث تحدق الكاميرا هنا وهناك في نف�س الوقت ،تحاول �أن
تلتقط الفعل ورد الفعل كما في م�شاهد التدريبات �أو المباريات خالل
الف�صلين الأول والثاني ،وهو ما يبدو منحازا للن�سق الدرامي �أكثر مما
هو في �صف ت�سجيل الموقف بال �شروحات �أو �سعي لل�ضغط على م�شاعر
المتلقي.
ورغم كون الف�صلين الثاني والثالث يحمالن الكثير من المواقف
والأحداث التي تتبع محاولة تحقيق الفتيان حلمهم الوا�سع� ،إال �أن
الف�صل الأول يبدو �أكثر �إخال�صا ل�سال�سة الأيقاع وتدفق الحكاية -حتى
لو معاد بنائها �أو ُممثلة -ولكن حتى هذه ال�سال�سة تنتابها عثرات
�أ�سلوبية ،مثل �أن نجد والد فوزي فج�أة يتحدث �إلى الكاميرا في �شكوى
�صريحة ،وهو ما يخالف �أ�سلوب الفيلم �إجماال في �أن الكاميرا �أقرب
للحائط الم�سرحي الرابع ،ال �أحد يتعامل معها على اعتبار �أنها جمهور �أو
متلقي من �أي نوع.
في الحقيقة ف�أن الخط الخا�ص بالأب با�ستثناء تعليق واحد في البداية
عندما يتحدث �أبو محمد مع ابنه حول كونه يجب �أن يتجاوز محنة كونهالجئ فيدخل فوزي ويقول لهم �أن �أباه حين غادر المخيم قب�ض عليه
هذا الخط كله يبدو باهت ب�صورة غريبة رغم �أننا نعرف ان الرجلمري�ض بال�سرطان ،بل ونراه يغني في �سلطنة قبل �أن يغيب كالقمر بين
غيوم الموت -حين نرى �صورته يعلوها �شريط الحداد الأ�سود ،-بل يمكن
القول �إن وفاة الأب تبدو كح�شوة انفعالية زائدة في نهاية الف�صل الثالث
حين يعود الفتيان �إلى المخيم بعد تحقيقهم جزء من الحلم ،ليقوموا
بتدريب من يحلمون مثلهم باجتياز الأ�سالك المدببة ذات يوم – �أو فتح
ثغرة في ال�سور كما كان يفعل �أحدهم في م�شهد انيق دراميا في البداية
حين كان ي�ضرب �سور المخيم بالكرة ك�أنه يريد �أن يثقبه �إلى الأبد.-
بكثير من الأن�صاف يمكن اعتبار كباتن الزعتري تدريب وثائقي على
�صناعة فيلم روائي -لو جاز الت�شبيه -ولكن بقليل من المو�ضوعية يمكن
القول �إن المخرج اختار نوعا �شديد ال�صعوبة لي�صوغ تجربته الأولى
من خالله ،مما افقدنا التورط النف�سي مع �شخ�صياته ،واثقل علينا في
الكثير من الم�شاهد ب�إيقاع غير مفهوم �شعوريا او ذهنيا على حد �سواء.

ت�شارك الفنانة الم�صرية �أروى جودة في الدورة الخام�سة لمهرجان
الجونة ال�سينمائي ،كع�ضو لجنة تحكيم بم�سابقة «نجمة الجونة
الخ�ضراء» ،التي يقدمها المهرجان هذا العام لأول مرة للأفالم المعنية
بالبيئة.
و�أعربت �أروى عن �سعادتها بالم�شاركة في الم�سابقة كع�ضو لجنة تحكيم
بالم�سابقة الم�ستحدثة ،م�شيرة �إلى �أن الجائزة �ستعك�س االهتمام
بالبيئة ،و�أكدت �أن الإن�سانية جزء منها الحفاظ على البيئة ،و�أو�ضحت
«نحن نعي�ش في كوكب واحد ،هذا بيتنا وال بد �أن نحافظ على المياه
والهواء والخ�ضرة والحيوانات والطبيعة ،لأننا نكمل بع�ضنا البع�ض،
والحفاظ على كل ما �سبق ،يعني �أننا نحافظ على �أوالدنا و�أحفادنا
وم�ستقبلنا».
�أروى �أ�شارت �إلى اهتمامها منذ فترة طويلة بق�ضايا البيئة ،م�ؤكدة �أن
وجود م�سابقة با�سم «نجمة الجونة الخ�ضراء» دليل على �أن هذه الثقافة
باتت موجودة في م�صر ،و"علينا �أن ن�ستغل الأمر ب�صورة �إيجابية" ،و�أنا
متحم�سة لمتابعة الأفالم المتناف�سة على الجائزة لنرى كيف تناولت
ق�ضايا بيئية مختلفة".

المخرجة السعودية
فايزة أمبة:
أصبح لدينا سينما تناقش
«المسكوت عنه»
كتبت :رانيا يوسف

قالت المخرجة ال�سعودية ،فايزة �أمبة� ،إن ق�صة فيلمها "«نور �شم�س»،
الذي ي�شارك في م�سابقة الأفالم الق�صيرة بمهرجان الجونة يعبر عن
ق�ص�ص تعي�شها الن�ساء في الوطن العربي ،و�أبرزها ق�ضية البحث عن
الذات والهوية المرتبكة و�سط مجتمع ذكوري .وتو�ضح فايزة �أنها عالجت
في الفيلم ق�صة امر�أة و�ضعت كل حياتها في ابنها واعتبرته ثروتها
الوحيدة في الحياة ،لكنها تكت�شف �أنها بحاجة للبحث عن نف�سها وعن
ذاتها بعد �صدمتها من قرار انف�صال ابنها عنها.
وت�ضيف فايزة" :الفيلم يعك�س النور الذي بداخلنا ،جميعنا لدينا �شم�س
ت�سطع ،و�إذا ركزنا داخلنا جيد ًا ن�ستطيع �أن ن�ستمد منها الطاقة للحياة،
وبدونها ن�صبح جامدين مثلما كانت ال�شخ�صية في بداية الفيلم"
وت�شير المخرجة ال�سعودية �إلى �أنها �صورت �أول فيلم لها في فرن�سا
و�أ�شادت بالتجربة ،لكنها عندما عادت و�صورت فيلمها الثاني في جدة
�شعرت �أن المدينة تحوي ق�ص�ص ًا عديدة لم تُحكى من قبل ،وت�ؤكد �أن
حالة االنفتاح التي حدثت في مدينة جدة ،مبهرة وتمثل �أم ًال لكل �صناع
ال�سينما في ال�سعودية.
وتكمل�" :أ�سعي لتنفيذ الق�ص�ص التي �أريدها و�شعرت بالفخر من هذا
االنفتاح الذي جعل المدينة �أكثر بريق ًا ،و�سعدت �أكثر باختيار فيلمي
الق�صير الثاني "نور �شم�س" في مهرجان الجونة الذي �أحبه و�أحترمه وكل
عام �أ�شعر �أنه يفر�ض نف�سه على ال�ساحة.
وترى فايزة �أن هذا العام ،ولأول مرة ،يوجد �سينما عربية تتطرق �إلى
مو�ضوعات م�سكوت عنها ،وتتعامل بجر�أة �أكبر من ناحية ال�صورة

والتمثيل ،حيث ت�شهد الأفالم العربية نقلة
كبيرة عن ال�سنوات الما�ضية ،والمنطقة كلها
تقدم الآن �سينما مختلفة.
و�أعلنت فايزة عن م�شروعها القادم وهو
بعنوان "�سينما الحارة "بالم�شاركة مع مهرجان
البحر الأحمر ال�سينمائي ،وتو�ضح �أن "�سينما
الحارة" عبارة عن م�شروع يدعمه مهرجان
البحر الأحمر ،والفكرة هي م�شاركة الجمهور
الذي ال ي�أتي للمهرجان في ت�صوير �أفالم
ق�صيرة ،فه�ؤالء النا�س ي�شعرون �أنهم غير

معنيين بال�سينما وغير مدعوين لها ،لذلك
م�شروع "�سينما الحارة" �سيجعلهم ي�شاركون في
�صناعة الفيلم.
وتتختتم ت�صرحاتها قائلة" :هذا هو ال�شكل
الذي �سنعمل عليه بد ًال من تقديم ما�ستر
كال�س معتادة وبم�ساعدة  ٦مخرجين وممثلين
محترفين وعدد من الجمهور �سي�شترك معنا
في تمثيل الم�شاهد ،فالفكرة لي�ست �إعطاء
محا�ضرة عن الأفالم وعن �صناعتها ولكن
معاي�شة التجربة حية على الأر�ض".
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جونة سكوب

فعاليات
دموع في احتفالية الصغير
احتفى اليوم مهرجان الجونة ال�سينمائي
بخبير التجميل الراحل محمد ال�صغير،
بوجود ابنته مها ال�صغير ،وزوجها الفنان
�أحمد ال�سقا .و�سادت حالة من البكاء
والدموع في �أثناء تكريم ا�سمه �ضمن
فاعليات اليوم الثالث من المهرجان ،وقالت
مها� :إن جز ًءا من �أرباح م�ؤ�س�سات محمد
ال�صغير �ستذهب �إلى العمل المجتمعي
�سنو ًّيا ،وخالل الحديث عن محمد ال�صغير
بكت الفنانة ب�شرى مت�أثرة برحيله ،وكذلك
الفنانة ليلي علوي لم ت�ستطع حب�س دموعها.
قدمت الحفل الفنانة ب�شرى ،بح�ضور
النجوم ليلى علوي ولبلبة ورانيا يو�سف
و�إلهام �شاهين ونجالء بدر و�أحمد داود
وزوجته عال ر�شدى وجورجينا طواف
و�أحمد حاتم و�أحمد رزق و�أ�شرف عبد
الباقى ولجين عمران وفاطمة نا�صر وداليا

ليس باألموال وحدها
تحيا السينما
ماجدة موريس

البحيرى وزوجها ح�سن �سامى ،وعدد �آخر
من الفنانين.
و�أحيت المذيعة مها ال�صغير ذكرى والدها
فى حفل افتتاح مهرجان الجونة ،وذلك من
خالل حمل حقيبة تحمل عليها �شعار "بنت
�أبوها" رغبة منها في �إح�ضار ذكرى والدها،
وفي النهاية عر�ض فيلم ق�صير عن الراحل
حكى عن م�سيرته وما حققه.

أفالم
«ريش» بمركز الجونة للمؤتمرات

يعر�ض اليوم بمركز الجونة للم�ؤتمرات ال�ساعة  6.30م�ساء
فيلم "ري�ش" للمخرج عمر زهير ،الذي فاز بالجائزة الكبرى
لأ�سبوع النقاد وجائزة فيبري�سي بمهرجان كان .2021
تدور �أحداث الفيلم حول رجل في عيد ميالد ابنه البالغ من
العمر � 6سنوات ،تحول خدعة �ساحر ،الأب الم�صري المت�سلط
�سامي �إلى دجاجة .يدفع ذلك التحول الغام�ض حياة الأ�سرة
�إلى م�سار �سودوي �ساخر تكت�شف فيه الزوجة ذات ًيا �إمكانية
العي�ش دون �سلطة بطريركية.
«مورينا» في أوديماكس

يعر�ض في قاعة �أوديماك�س ال�ساعة الـ 3.30ع�صرا فيلم
كو�سيانوفيت�ش ،الذي �شهد
"مورينا" للمخرج �أنتونيتا �أالمات ِ
عر�ضه للمرة الأولى في مهرجان كان ال�سينمائي  ،2021ونال
فيه جائزة الكاميرا الذهبية.
تدور �أحداثه مع و�صول �صديق قديم للعائلة� ،إلى منزلهما
في جزيرة كرواتية ،يت�صاعد التوتر بين يوليا ،المراهقة
الم�ضطربة ،ووالدها القمعي �أنتي .بينما يحاول �أنتي التو�سط
في �صفقة من �ش�أنها تغيير مجرى حياته.
«هذا المطر لن يتوقف أبدا» في سي سينما 3
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يعر�ض في قاعة �سي �سينما  3فيلم "هذا المطر لن يتوقف
�أبدا" للمخرج �ألينا جورلوفا ال�ساعة  8م�ساء ،وي�أخذنا الفيلم
في رحلة قوية خالل دورة الب�شرية الالنهائية بين الحرب
وال�سالم .يتتبع الفيلم �أندري �سليمان ال�شاب المتطوع في
منظمة ال�صليب الأحمر .يكافح �سليمان لت�أمين م�ستقبل
م�ستدام بينما يواجه مع�ضلة تت�أرجح بين �أن يهرب من
ال�صراع الع�سكري الم�سلح �أو �أن يريح معاناة م�صابي الحرب.
من الحرب ال�سورية الأهلية �إلى ال�صراع في �أوكرانيا.

كم من النا�س يمتلكون �أمواال في بالدنا ،وكم من ه�ؤالء الذي يمتلكون
الأموال قرر �أن ي�سهم في دعم الثقافة والفن ،وكم منهم قرر �أن يكون
هذا الدعم على �أعلى م�ستوى لكي يرى مواطنوه الأف�ضل والأهم من نتاج
هذا الدعم؟.
�أقول هذا ل�سببين ،الأول :هو انعقاد الدورة الخام�سة لمهرجان الجونة
ال�سينمائي في المدينة الواقعة بمحافظة الغردقة ،والتي �أ�صبحت
موقع ًا جاذب ًا للم�صريين والأجانب على ال�سواء ،وعلى مدار العام ولي�س
وقت المهرجان ال�سينمائي فقط� .أما ال�سبب الثاني فهو هذا الكم من
التعليقات ال�سلبية التي طفحت بها �صفحات ال�سو�شيال ميديا بعد معرفة
خبر الحريق الذي �أ�صاب جز ًء من القاعة الكبرى للمهرجان -ولكل
المنا�سبات الأخري التي تقام في المدينة -والذي تكاتف الجميع
لإطفائه ،الدفاع المدني والعاملين بالمدينة وكل �أجهزة المحافظة ،بل
وا�ستطاعوا �إعادة المكان �إلى و�ضعه الأول في م�ساء اليوم نف�سه -الأربعاء
 13من �أكتوبر -متحدين الزمن (حتى ال يفكر �أحد �أن المهرجان لن
يُقام) .وجاء الم�ؤتمر ال�صحفي الذي عُ قد في نف�س اليوم لي�ؤكد �أن
الم�س�ألة هي التزام وطني قبل �أن يكون فني ًا ،واجتماعي قبل �أن يكون
�شخ�صي ًا ،و�إن�ساني قبل �أن يكون مالي ًا.
المهرجان خرج من م�ؤ�س�سة �ساوير�س من خالل �أخين ،واحد يحب
المدينة وهو �سميح ،والثاني محب لل�سينما وهو نجيب ،وكالهما ا�ستخدم
�إمكانياته لي�صنعا مدينة مهمة وحدث مهم ي�أتيه محبو ال�سينما من كل
العالم،فلماذا هذه الم�شاعر ال�سلبية ،وكلمات الحقد في تعليقات البع�ض
�أثناء الحريق ،ولماذا ال يدرك الكثيرون منا �أن �أي حدث مهم مثل هذا
ي�ستحق التحية والدعم المعنوي ،ولماذا ال يت�ساءل بع�ض المعلقين عن
دور بقية الأغنياء ورجال الأعمال في دعم الفنون والثقافة؟.
�إننا نحتاج لإقامة منا�سبات �أخرى غير مهرجان الجونة ،نحتاج لمهرجان
ل�سينما الأطفال بديال عن المهرجان الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة
وتوقف ،ونحتاج لإعادة ترميم العديد من ق�صور وبيوت الثقافة في
محافظات م�صر لدعم جهد وزارة الثقافة في القيام بدورها ،ونحتاج
�إلى مهرجان حقيقي للإبداع التليفزيوني والإذاعي بعد توقف المهرجان
الذي كانت وزارة الإعالم تقيمه ،ونحتاج �إلى مهرجان كبير للم�سرح بكل
نوعياته ،ومهرجان لل�شعر والأدب والرق�ص ال�شعبي والتراثي.
ولو تقدم عدد من رجال الأعمال لإقامة هذه المهرجانات ،لأ�صبح
للمواطنين في كل محافظة حدث فني يعتزون به ويحر�صون عليه كما
يعتز �أهل القاهرة بمهرجاني المو�سيقي العربية والقلعة للمو�سيقي
والغناء ومهرجان القاهرة ال�سينمائي مثال.
النف�س ال�سوية ت�سعد ل�سعادة الغير ،وتحزن لأي �ضرر بالآخرين� ،أما ه�ؤالء
الذين ال هم لهم �إال التعليق على ف�ساتين الفنانات فمن ال�صعب �إقناعهم
باالهتمام بما تقدمه الأفالم الكبيرة والمهمة .لأنهم حددوا بو�صلتهم مقدما.
�أما محبي الفن ،وال�سينما في القاهرة ف�سوف ت�صل �إليهم بع�ض روائع
الجونة ال�سينمائية من خالل حدث �إ�ضافي ،وتحيا ال�سينما.
ناقد سينمائي

