
»كباتن الزعتري« على سجادة الجونة

ليلة انطالق»المنصة«
افتتحت اأم�س من�سة الج�نة ال�سينمائية، بمركز الج�نة للم�ؤتمرات، 

بح�س�ر عدد كبير من النج�م. وتعمل من�سة الج�نة اإلى خلق م�ساحة 
اإبداعية للأفراد واالأ�س�اق ال�سينمائية، وُتعد جزًءا ال يتجزاأ من مهرجان 

الج�نة ال�سينمائي، وهي  فعالية م�جهة ل�سناعة ال�سينما ُخلقت بهدف 
تط�ير وتمكين �سناع االأفلم العرب، وم�ساعدتهم على اإيجاد الدعم 
الفني والمالي اللزم، وتقدم المن�سة مبادرتين هما منطلق الج�نة 

ال�سينمائي وج�سر الج�نة ال�سينمائي. منطلق الج�نة ال�سينمائي مختبر 
لتط�ير م�ساريع االأفلم واالإنتاج الم�سترك، يهدف اإلى تمكين �سناع 

االأفلم العرب من منتجين ومخرجين عن طريق ت�فير الدعم االإبداعي 
والمالي اللزم لهم. تم ا�ستلم طلبات التقديم لم�ساريع االأفلم الروائية 
وال�ثائقية الط�يلة في مرحلة التط�ير واالأفلم في مرحلة ما بعد االإنتاج، 

من خلل دع�ة تقديم مفت�حة لجميع �سناع ال�سينما من العالم العربي.
ج�سر الج�نة ال�سينمائي نقطة لقاء ومنتدى للح�ار بين االأ�س�ات 

ال�سينمائية المختلفة. 

تغيير مكان وموعد مجاضرة أرنوفسكي
يعلن مهرجان الج�نة ال�سينمائي، اأنه تم تغيير م�عد ومكان 

محا�سرة المخرج دارين اأرن�في�سكي، لت�سبح في تمام 
ال�ساعة الرابعة ع�سر الي�م، بمركز الج�نة للم�ؤتمرات.

تبداأ المحا�سرة في تمام ال�ساعة 4 م�ساًء، وتفتح االأب�اب في 
ال�ساعة 3:30 م�ساًء وتغلق في ال�ساعة 4 م�ساًء.

السقا يستكمل تصوير »السرب« 
ي�ستعد النجم اأحمد ال�سقا للع�دة اإلى القاهرة، بعد انتهاء 
مرا�سم تكريمه فى افتتاح مهرجان الج�نة ال�سينمائى فى 

دورته الخام�سة ، وذلك من اأجل ا�ستكمال م�ساهده فى 
فيلم »ال�سرب«، الذي قارب علي االنتهاء من ت�س�يره، وه� 

من تاأليف عمر عبدالحليم، واإخراج اأحمد نادر جلل.

يسرا تعود للمسرح 
ت�ستعد النجمة الكبيرة ي�سرا للع�دة اإلى خ�سبة الم�سرح بعد 

غياب 20 عام خلل م��سم الريا�س، بم�سرحية »زيارة ال�سيدة 
العج�ز« تاأليف الكاتب االألماني فريدري�س دورينمات. ومن 
المقرر اأن تبداأ بروفاتها  بعد ع�دتها من مهرجان الج�نة 

ال�سينمائى فى دورته الخام�سة، لل�ستقرار على فريق العمل.

ريهام تشارك إياد نصار  
ت�ستعد الفنانة ريهام عبد الغف�ر لم�ساركة الفنان اإياد ن�سار 

فى م�سل�سله الجديد من اإخراج مريم اأب� ع�ف، وينتمى 
لن�عية الـ10 حلقات، ومن المقرر عر�سه على اإحدى 

المن�سات االإلكترونية، ولم ي�ستقر �سناعه على ا�سم نهائى 
له، وجارى التعاقد مع باقى فريق العمل خلل الفترة المقبلة.

صفحة ٢

صفحة ٦

صفحة ٧

معرض ألعمال 
وحياة المخرج 

البولندي الشهير 
كريستوف 

كيشلوفسكي

رامى عبد الرازق 
يكتب: كباتن 

الزعتري..

 ِظٌل في المنتصف

المخرجة السعودية

 فايزة أمبة:

أصبح لدينا 
سينما تناقش 

»المسكوت عنه«

ال يفوتك
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مدير المهرجان
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رئيس التحرير

محمد قنديل 

المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد

المحررون

رانيا يوسف

محمد فهمي 

علي الكشوطي
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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

كواليس

إحياًء للذكرى الـ25 لوفاته
افتتاح معرض المخرج البولندي 

كريستوف كيشلوفسكي 
كتبت:: مينا حبيب

اإحياًء للذكرى الـ25 ل�فاته، نظمت الدورة 
الخام�سة من مهرجان الج�نة ال�سينمائي، 

ا الأعمال وحياة المخرج الب�لندي  معر�سً
ال�سهير كري�ست�ف كي�سل�ف�سكي الذي يعد اأحد 
رواد التاريخ المعا�سر لل�سينما االأوروبية. وقد 

تم افتتاح المعر�س بح�س�ر كل من انت�سال 
التميمى، مدير المهرجان، والفنانة ب�سرى، 

رئي�س العمليات بالمهرجان، واأمير رم�سي�س، 
المدير الفني للمهرجان. باالإ�سافة الى ح�س�ر 

من�سق المناظر ومهند�س الديك�ر ال�سهير، اأن�سي 
اأب� �سيف، الذي قام بت�سميم وتجهيز المعر�س 

اال�ستعادي، حيث تمت اإعادة االأعمال المعرو�سة 

فيه اإلى الحياة مرة اأخرى من خلل عد�سة 
�سينمائية.

ي�سم المعر�س 23 مل�سًقا م�ؤطًرا من متحف 
ال�سينما في ل�دز، وكلها م�ست�حاة من اأفلم 

كي�سل�ف�سكى. كما يت�سمن م�اد اأ�سلية من 
اأر�سيف ال�سينما »�سينماتيك«، باإجمالي 50 

�س�رة لمل�سقات و�س�ر من اأفلم كي�سل�ف�سكى 
االأيق�نية، والتي ُتظهر م�اقع وعمليات الت�س�ير 

اإلى جانب �س�ر �سخ�سية للمخرج.
وفي هذا االإطار �سرح المخرج اأمير رم�سي�س 

المدير الفني لمهرجان الج�نة ال�سينمائي: "اإن 
تذكر المهرجان في دورته الخام�سة للمخرج 

الب�لندي كري�ست�ف كي�سل�ف�سكى بعد 25 عاًما 

من وفاته، ه� تكريم للفنان الذي األهم اأجياال من 
�سانعي االأفلم اإ�سافة اإلى تذكر اأعماله الخالدة. 

وُيح�سب للمخرج كي�سل�ف�سكى اأنه اخترع لغة 
�سينمائية جديدة وعلمنا كيف يمكن لل�سينما اأن 

تتحدث من خلل ال�س�رة والل�ن والم��سيقى".
وقد و�سف المخرج الراحل، �ستانلي ك�بريك، 

والحائز على جائزة االأو�سكار، كري�ست�ف 
كي�سل�ف�سكى قائل "كنت دائما اأمام ال�سمة 

المميزة ل�سينما كي�سل�ف�سكى، لكن تلك ال�سمة 
بدت جلية بالن�سبة لى عندما �ساهدت ال��سايا 
الع�سر، باأن كي�سل�ف�سكى لديه قدرة فريدة على 

تح�يل ما يحمله من اأفكار اإلى دراما".
ويعر�س المهرجان ثلثية االأل�ان )1993، 

1994(، وه� عن�ان جماعي لثلثة اأفلم تحمل 
اأ�سماء "اأزرق" و"اأبي�س" و"اأحمر" وهي األ�ان 
العلم الفرن�سي. ت�ستند ق�سة كل فيلم ب�سكل 

ف�سفا�س اإلى اأحد الُمُثل ال�سيا�سية الثلثة في 
�سعار الجمه�رية الفرن�سية: الحرية والم�ساواة 

واالإخاء. تلقت االأفلم الثلثة اإ�سادة عالمية 
عند طرحها، اإذ فاز "اأزرق" بجائزة االأ�سد 

الذهبي وكاأ�س ف�لبي الأف�سل ممثلة لج�لييت 
بين��س في مهرجان فيني�سيا ال�سينمائي، اإ�سافة 

اإلى ثلث ج�ائز �سيزار الأف�سل �س�ت واأف�سل 
م�نتاج واأف�سل ممثلة لبين��س. وح�سل "اأبي�س" 

على جائزة الدب الف�سي في مهرجان برلين 
ال�سينمائي عام 1994، وُر�سح "اأحمر" لثلث 

ج�ائز اأو�سكار، بما في ذلك اأف�سل مخرج 
لكي�سل�ف�سكي، واأف�سل ت�س�ير �سينمائي واأف�سل 

�سيناري� اأ�سلي، وثلث ج�ائز بافتا الأف�سل 
مخرج واأف�سل �سيناري� اأ�سلي واأف�سل فيلم غير 

ناطق باللغة االإنجليزية، اإ�سافة اإلى تر�سحه 
لجائزة اأف�سل فيلم بلغة اأجنبية في ج�ائز 

الج�لدن جل�ب.

دليل الشاشة

برنامج األفالم القصيرة 1
برانكا - 20 د 

�سم�س �س�داء - 20 د
ليلي وحدها - 22 د

ن�ر �سم�س - 26 د
القاهرة-برلين - 17 د

هذا المطر لن يتوقف أبًدا
�سي �سينما 3

8:00 م�ساًء

أوستروف – جزيرة مفقودة
�سي �سينما 2

6:45 م�ساًء

عالم آخر 
�سي �سينما 1

3:30 م�ساًء

ريش
مركز الج�نة

5:30 م�ساًء

الحياة المزدوجة لفيرونيك
�سينما اأرينا
6:٤٥ م�ساًء

كل شيء سار على ما يرام
�سي �سينما 2

9:30 م�ساًء

هروب الرقيب فولكونوجوف
�سي �سينما 1

6:30 ظهرًا

مورينا
قاعة اأوديماك�س

3:30 ظهرًا

نيترام
�سينما اأرينا
٩:30 م�ساًء

فيلم قصير عن القتل
�سي �سينما 3

2:45 م�ساًء

مقصورة رقم 6
�سي �سينما 1

9:45 ظهرًا

برنامج األفالم القصيرة 
قاعة اأوديماك�س

6:15 ظهرًا

رجل وكاميرا
�سي �سينما 3

5:30 م�ساًء

كوبيليا
�سي �سينما 2

3:00 م�ساًء

كباتن الزعتري
�سي �سينما 1
12:15 م�ساًء

قدم انت�سال التميمي مدير المهرجان الفيلم، 
ومخرج العمل علي العربي، الذي اأعرب عن 

�سعادته بت�اجده الي�م علي خ�سبة م�سرح 
البلزا، لم�ساهدة فيلمه و�سط ك�كبة من 

النج�م، كما ت�جه بال�سكر النت�سال التميمي، 
و قال: انت�سال ه� اأول من تبنى الم�سروع منذ 
بدايته، و كان �سببًا في و�س�ل العمل للعالمية.

وكان الفيلم قد تر�سح لـ 15 جائزة و�سارك في 
82 مهرجانًا دوليًا من بينهم مهرجان »روؤى 

ال�اقع ال�ثائقي«، ومهرجان »اأفلم حق�ق 
االإن�سان« في برلين، ومهرجان »ك�بنهاجن 
للأفلم ال�ثائقية«. و�سهد عر�سه العالمي 

االأول في مهرجان »�ساندان�س« ال�سينمائي 
الدولي، حيث ح�سل على المركز الثاني �سمن 

قائمة اأف�سل اأفلم في المهرجان.
 Ambient Light كباتن الزعتري من اإنتاج 
وتلقى دعم من عدة م�ؤ�س�سات عالمية في 

اأثناء مراحل اإنتاجه المختلفة. وه� اأول فيلم 
وثائقي ط�يل في م�سيرة علي العربي، وق�سى 
ح�الي 8 �سن�ات في مخيم الزعتري مع بطلي 

فيلمه اأثناء العمل عليه، وي�سارك في االإنتاج 
اآية دوارة، واأمجد اأب� العلء، ومايكل اإينرك�س، 

وي�سرف على االإنتاج مارك لطفي، ودانيال 
�سالفين.

 وتت�لى �سركة Dogwoof ت�زيع الفيلم دوليًا 
بينما تق�م �سركة فيلم كلينك بمهام ت�زيع 
الفيلم في العالم العربي. ويع�د الفيلم اإلى 

مهرجان الج�نة ال�سينمائي بعدما تلقى عدة 
ج�ائز لمرحلة ما بعد االإنتاج في الن�سخة 

الثالثة من �سيني ج�نة، ومن جمعية الم�اهب 
ال�سينمائية ال�ساعدة الدولية التي قدمت دع�ة 

للفيلم للم�ساركة في مبادرتها الدولية للتعبير 
ال�سينمائي، كما قدمت رعاية للفيلم لح�س�ر 

معمل مرتبط بالمهرجانات ال�سينمائية، ت�ستمر 
في دعم الفيلم اإلى جانب مهرجان الج�نة 

ال�سينمائي ومف��سية االأمم المتحدة للجئين 
كجزء من تكليف المهرجان ل�سينما من اأجل 

االإن�سانية. �سارك الفيلم وح�سل على دعم 
م�ؤ�س�سة ترايبيكا ال�سينمائية، ومهرجان مالم� 

 GOOD Pitch Beirut، Medimed ،لل�سينما العربية
Market. كما اختير �سمن 6 م�سروعات 

للم�ساركة في ور�سة فاينال كات في مهرجان 
فيني�سيا ال�سينمائي. 

اأحداث  »كباتن الزعتري« تدور ح�ل ق�سة 
ال�سديقين محم�د وف�زي، اللذان يعي�سان 

في مخيم الزعتري للجئين في االأردن 
ولديهما حلم كبير باحتراف كرة القدم. ورغم 

ظروفهما ال�سعبة، وت�اجدهما في مكان ال 
ي�فر اأي ت�سهيلت اأو فر�س للتدريب فاإنهما 

يركزان كل طاقتهما على لعب كرة القدم 
ي�ميًا. حتى ت�سل اأكاديمية عالمية اإلى المخيم 

الختيار العبين لبط�لة دولية، في�سبح من 
الممكن اأن يتح�ل حلمهما اإلى حقيقة.

ُيذكر اأن علي العربي م�سري الجن�سية، وبداأ 
م�س�اره منتًجا ومخرًجا للأفلم ال�ثائقية 

في قناة دريم، وبعد ذلك عمل في من�سات 
عالمية مثل ZDF ونا�سي�نال جي�جرافيك 

ال�سرق االأو�سط. وفي عام 2015، اأ�س�س �سركة 
Ambient Light بهدف اإنتاج اأعمال تركز على 

ق�سايا الن�ساء واللجئين في ال�سرق االأو�سط. 
وحالًيا يعكف العربي على عدة م�ساريع محلية 

ودولية من �سمنها الفيلم الروائي »اأ�سط�رة 
زينب ون�ح« للمخرج المخ�سرم ي�سري ن�سر 

اهلل، حيث ي�سارك علي في اإنتاجه.

عرض الفيلم 
في مهرجان 
»صاندانس« 
السينمائي 

الدولي

يعود الفيلم إلى 
مهرجان الجونة 

السينمائي بعدما 
تلقى عدة جوائز 

لمرحلة ما بعد 
اإلنتاج في النسخة 

الثالثة

كتب: عالء عادل

�سهدت قاعة الج�نة للم�ؤتمرات انطلق العر�س االأول لفيلم »كباتن 
الزعتري«، للمخرج علي العربي، بح�س�ر �سناع العمل، وعدد كبير 

من النج�م منهم: هنا �سيحة، و�سبا مبارك، ودينا ال�سربيني، واإلهام 
�ساهين، ومني زكي، وليلي عل�ي، ومايان ال�سيد، ومحمد حفظي، وهند 

�سبري، وخالد �سليم، ودرة، وثراء جبيل، ون�سرين طاف�س، ورانيا ي��سف، 
ومحمد فراج، وب�سنت �س�قي، ومحم�د الليثي، و غيرهم.

حصل على دعم مؤسسة ترايبيكا 
السينمائية ومهرجان مالمو للسينما 

العربية

مخرج »كباتن الزعتري«:
الفيلم وصل للعالمية بمساعدة 

انتشال التميمي
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اأحمد عبد ال�سلم، مخرج الفيلم، يق�ل اإن 
االأزمة الحقيقية التي يعي�سها جيل "ن�ر"، 

بداأت بتجاهل احتياجات واأحلم واأفكار هذا 
الجيل منذ ال�سغر، فبداأ اإح�سا�س االغتراب 
وال�سع�ر باالختلف ينم� معهم، وال �سك اأن 
ال�سع�ر بالغربة بداأ مع بع�س االأ�سر في فترة 

�سفر االأب للعمل بالخارج، والبع�س االآخر 
كان حازمًا جدًا في التربية مما جعل ه�ؤالء 

المراهقين ي�سعرون باالغتراب اأي�سَا ب�سبب 
البعد المعن�ي عن االأهل. 

وي��سح عبد ال�سلم: "االأهل �سافروا ل�سنع 
م�ستقبل اأف�سل لنا ونحن االآن نفعل المثل 

بالرغم من ف�سل التجربة.. االإح�سا�س 
باالغتراب لي�س له علقة بالمكان.. اأتذكر كم 

كنت متحم�سًا لل�سفر والعي�سة في لندن ولكن 
عندما كنت هناك كنت اأريد الرحيل اأي�سا".
ي�سيف عبد ال�سلم: " �سخ�سية "ن�ر" كانت 

ت�سعر باالغتراب في وطنها وفي علقاتها مع 
من ح�لها حتى مع �سديقها المقرب ي��سف، 

فهي ال ت�ستطيع اأن تك�ن نف�سها اأو ت�سعر 
باالأمان وال�سلم النف�سي، كل هذا كان دافعًا 
للهجرة، ولكن هل ي�سمن لها هذا التخل�س 

من اإح�سا�سها باالغتراب؟".

"رحلة البطلة في الح�س�ل على اأغرا�سها 

ال�سخ�سية واإح�سا�سها بالهزيمة داخل 
هذا المجتمع، مع اختلف الثقافة والدين 

والجن�س، تعك�س معاناة تعي�سها المراأة 
الم�سرية، ففي فترات كثيرة من حياتنا 

نق�م برحلة بحث عن اأنف�سنا وهذا ما كنت 
اأ�سعى اإلى التعريف به في الفيلم" يق�ل عبد 

ال�سلم.
الم�ساهد  على  اعتماده  اأن  المخرج  ويرى 

اأول  له كمخرج في  الط�يلة كان تحديًا 
يجد  اأب�سط خطاأ  فعند حدوث  له،  عمل 
من  الم�سهد  اإعادة  اإلى  م�سطرًا  نف�سه 

ال�سلم:  عبد  وي�سيف  بالكامل،  البداية 
ال�سباب، هم  كان من  الفيلم  "فريق عمل 

الفيلم  بطلة  مريم  اأفلم،  �سانعي  اأي�سًا 
مركز  من  ممثلة  اأف�سل  جائزة  على  ح�سلت 

"على  فيلم  في  دورها  عن  العربية  ال�سينما 
الذي عر�س في مهرجان  كف عفريت" 

"ورد  واإبراهيم �سارك في فيلم  كان، 
النقاد". من  كبيرة  اإ�سادة  ونال  م�سم�م" 

االأفلم  م�ساركة  اأن  ال�سلم  عبد  ويعتقد 
فر�س  يدعم  المهرجانات  في  الق�سيرة 

مجم�عة  ت�سم  الأنها  تجاريًا،  ترويجها 
ت�س�يق  اأي�سا  ويمكن  الم�زعين،  من  كبيرة 

للفيلم  اأكثر  فعاليات  طريق  عن  االأفلم 
نريد  دائما  فنحن  اأكثر  ومنح  الق�سير 

نجد  ما  نادرًا  لكن  الط�يلة  للأفلم  منحًا 
الق�سيرة. للم�ساريع 

عبد  قال  القادم،  فيلمه  م�سروع  وعن 
تط�ير  على  حاليًا  يعمل  اإنه  ال�سلم 

لم�سكلة  يتعر�س  ط�يل  روائي  فيلم  �سيناري� 
�ساب واأخته بعد وفاة االأب واالأم، وتاأتي 

بحث  رحلة  فيبداأ  للهجرة،  لل�ساب  فر�سة 
اأخته  العائلة لترك  اأو طرف من  عن مكان 

يفارقه. ال  بالذنب  اإح�سا�س  و�سط  معهم 

وي�سف عبد ال�سلم م�ساركة الفيلم في 
م�سابقة االأفلم الق�سيرة في مهرجان 

الج�نة بالفر�سة التي يتمناها اأي مخرج 
لعمله االأول، حيث اإن العر�س في الج�نة يتيح 

الأي مخرج التقرب من العاملين في �سناعة 
ال�سينما ح�ل العالم، واال�ستماع اإلى اآرائهم 

وجهًا ل�جه.

بطلة الفيلم حصلت 
على جائزة أفضل 

ممثلة من مركز 
السينما العربية عن 

دورها في فيلم 
»على كف عفريت«

كتبت: رانيا يوسف

يحمل فيلم "القاهرة - برلين" الم�سارك في م�سابقة االأفلم 
الق�سيرة، حلم جيل ي�سعى اإلى الهجرة والهرب من واقع يرى اأنه غير 

قادر على التكيف معه اأو فهم احتياجاته، ومن خلل �سخ�سية "ن�ر" 
يعطي لنا المخرج اأحمد عبد ال�سلم نم�ذجًا لفتاة ت�سعى �سرًا للهروب 
اإلى الحياة التي تريدها، لكن قدرها يق�دها اإلى مفاجاآت غير مت�قعة.

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

مخرج »كباتن الزعتري«:
عشت مع شخصيات الفيلم في المخيم

كتبت: رانيا يوسف

"كيف يك�ن العالم خارج مخيم الزعتري؟".. 

انطلقًا من هذا ال�س�ؤال بداأت رحلة المخرج، 
علي العربي، في ت�س�ير فيلمه الت�سجيلي 

الط�يل االأول "مخيم الزعتري" الذي ي�سارك 
في م�سابقة االأفلم الت�سجيلية في الدورة 

الخام�سة لمهرجان الج�نة.
تتبع العربي على مدار �ست �سن�ات، ق�سة 
حياة �سابين �س�ريين يعي�سان داخل مخيم 

الزعتري للجئين ال�س�ريين في االأردن، ويق�ل 

المخرج، علي العربي، اإنه بدأ حياته م�س�رًا 
للحروب وعاي�س العديد "من االأحداث في 

بلدان منها �س�ريا والعراق وكرد�ستان وليبيا، 
لكن التغطيات التي كانت تن�سرها الف�سائيات 

لم تكفيني، �سعرت اأن االإن�سان تح�ل اإلى اآلة 
للإح�ساء واأ�سبح اللجيء مجرد رقم، ت�قفت 
ثم بداأت اأتج�ل في عدة مخيمات، منها مخيم 

الزعتري، وفي اإحدى المرات �ساألني ف�زي 
بطل فيلمي، كيف تبدو الحياة خارج المخيم؟، 

ومن هنا بداأت ق�سة الفيلم".

ي�سير العربي اإلى اأن "هناك فرًقا كبيًرا بين 
ت�س�ير الحروب واالأفلم الت�سجيلية، التي 

تعبر عن ما خلفته هذه الحرب واآثارها على 
ال�سع�ب، خا�سة اللجئين من ال�سباب الذين 

تبدلت حياتهم في لحظات، حيث ع�ست مع 
�سخ�سيات الفيلم واأ�سرهم في المخيم حتى 

ا�ستطعت اأن اأكت�سب ثقتهم، ولم�ست معهم 
كل اأن�اع الم�ساعر الحقيقية الغنية التي 

كنت اأفتقدها اأثناء ت�س�ير الحروب، والتي 
لم اأ�ستطع ان اأنقلها عبر الف�سائيات، حيث 

تعرفت على محم�د وف�زي، عام 2013 ون�ساأت 
بيننا علقة �سداقة ا�ستمرت ط�ال مدة 

الت�س�ير، وع�سنا من اأربعة اإلى �سبعة اأ�سهر 
كل عام على مدار �سبع �سن�ات نتج عنها 700 

�ساعة ت�س�ير خرجت منها �ساعة وع�سرون 
دقيقة هي مدة عر�س الفيلم".

واأو�سح العربي اأنه لم يكن يكتب �سيناري� 
للفيلم والت�س�ير تم باأ�سل�ب ارتجالي، لكن 

تط�ر االأو�ساع كان يق�د اإلى تدفق االأحداث. 
وي�سرد العربي ال�سع�بات التي واجهته اأثناء 
ت�س�ير الفيلم قائًل: " تحملت تكلفة االإنتاج 

حتى اأجد جهة ت�ؤمن بالعمل والم��س�ع، حيث 
كان المنتج�ن يرون العمل �سعب التنفيذ، 

ولم اأجد تم�يل اإال بعد انتهاء الت�س�ير الذي 
ا�ستغرق �سبع �سن�ات".

وي�ؤكد العربي اأن اللجئين لي�س�ا فقط بحاجة 
اإلى الطعام والماأوى، لكنهم يحتاج�ن اإلى 

الخروج للعالم واالندماج في المجتمع. وعبر 
العربي عن �سعادته بم�ساركة اأول اأفلمه 

الت�سجيلية في مهرجان الج�نة وو�سف 
المهرجان باأنه اأول الداعمين له، ويتابع: 
"اأغلب المنتجين الذين تعرفت اإليهم في 

العالم كان عن طريق الج�نة، وباالإ�سافة اإلى 
الدعم المعن�ي ح�سلنا على دعم مادي من 

خلل م�ساركتنا �سمن فعاليات من�سة الج�نة 
ال�سينمائية".

الالجئون ليسوا 
فقط بحاجة إلى 

الطعام والمأوى، 
لكنهم يحتاجون 

إلى الخروج للعالم

ك�سفت �سركة »�سام�س�نج الكترونيك�س م�سر« عن 
تعاونها مع الثنائي المميز المهند�س هاني �سعد، 

مهند�س الديك�ر ال�سهير، والفنانة الت�ن�سية درة، ليك�نا 
�سفراء اآخر ابتكاراتها تليفزي�ن  The Frame بما يمثله 

من نقلة فنية وتقنية  في عالم  �سا�سات التليفزي�ن.
جاء اختيار هذا الثنائي على هام�س م�ساركة �سركة 
»�سام�س�نج م�سر« في مهرجان الج�نة ال�سينمائي 

في دورته الخام�سة،  نظرًا لما يمثلنه في مجال 
عمل كًل منهما من قيمة فنية وج�دة، حيث اأن هاني 

�سعد مهند�س ديك�ر معروف عنه الكفاءة والتمتع 
بالذوق الراقي في ت�سميماته، كما اأن الفنانة 

درة م�سه�رة باأناقتها واهتمامها باأحدث خط�ط 

الم��سة، وتتمتع بح�س فني في اختيار اأزيائها، وه� 
 The sophistication« ما يجعلهما وجهان معبران عن

of The Frame .  وانتهى الثنائي بالفعل من  من 

The Frame ت�س�ير االإعلن الخا�س بتلفزي�ن
وقال محمد ع�سمت رئي�س قطاع التليفزي�نات 

واالأجهزة ال�سمعية والب�سرية في  �سام�س�نج م�سر، 
اإن ال�سركة تحر�س دائما على تقديم اأحدث واأف�سل 

المنتجات لعملئها، خا�سة في مجال �سا�سات 
التليفزي�ن، والتي تنتج �سام�س�نج منها مجم�عة 
 Samsung جديدة وكبيرة ومتن�عة تحت عن�ان

Lifestyle لتنا�سب جميع احتياجات واأذواق 

الم�ستهلكين المتن�عة و المتط�رة.

درة وهاني سعد يروجان لشاشة
 The Frame سامسونج

»القاهرة - برلين« 
اغتراب من بيت األهل

حوارحوار
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والتمثيل، حيث ت�سهد االأفلم العربية نقلة 
كبيرة عن ال�سن�ات الما�سية، والمنطقة كلها 

تقدم االآن �سينما مختلفة.
واأعلنت فايزة عن م�سروعها القادم وه� 

بعن�ان "�سينما الحارة "بالم�ساركة مع مهرجان 
البحر االأحمر ال�سينمائي، وت��سح اأن "�سينما 

الحارة" عبارة عن م�سروع يدعمه مهرجان 
البحر االأحمر، والفكرة هي م�ساركة الجمه�ر 

الذي ال ياأتي للمهرجان في ت�س�ير اأفلم 
ق�سيرة، فه�ؤالء النا�س ي�سعرون اأنهم غير 

معنيين بال�سينما وغير مدع�ين لها، لذلك 
م�سروع "�سينما الحارة" �سيجعلهم ي�سارك�ن في 

�سناعة الفيلم.
 وتتختتم ت�سرحاتها قائلة: "هذا ه� ال�سكل 

الذي �سنعمل عليه بداًل من تقديم ما�ستر 
كل�س معتادة وبم�ساعدة 6  مخرجين وممثلين 

محترفين وعدد من الجمه�ر �سي�سترك معنا 
في تمثيل الم�ساهد، فالفكرة لي�ست اإعطاء 
محا�سرة عن االأفلم وعن �سناعتها ولكن 

معاي�سة التجربة حية على االأر�س".

كتبت: رانيا يوسف

قالت المخرجة ال�سع�دية، فايزة اأمبة، اإن ق�سة فيلمها "»ن�ر �سم�س«، 
الذي ي�سارك في م�سابقة االأفلم الق�سيرة بمهرجان الج�نة يعبر عن 
ق�س�س تعي�سها الن�ساء في ال�طن العربي، واأبرزها ق�سية البحث عن 

الذات واله�ية المرتبكة و�سط مجتمع ذك�ري. وت��سح فايزة اأنها عالجت 
في الفيلم ق�سة امراأة و�سعت كل حياتها في ابنها واعتبرته ثروتها 

ال�حيدة في الحياة، لكنها تكت�سف اأنها بحاجة للبحث عن نف�سها وعن 
ذاتها بعد �سدمتها من قرار انف�سال ابنها عنها.

وت�سيف فايزة: "الفيلم يعك�س الن�ر الذي بداخلنا، جميعنا لدينا �سم�س 
ت�سطع، واإذا ركزنا داخلنا جيدًا ن�ستطيع اأن ن�ستمد منها الطاقة للحياة، 

وبدونها ن�سبح جامدين مثلما كانت ال�سخ�سية في بداية الفيلم"
وت�سير المخرجة ال�سع�دية اإلى اأنها �س�رت اأول فيلم لها في فرن�سا 

واأ�سادت بالتجربة، لكنها عندما عادت و�س�رت فيلمها الثاني في جدة 
�سعرت اأن المدينة تح�ي ق�س�سًا عديدة لم ُتحكى من قبل، وت�ؤكد اأن 

حالة االنفتاح التي حدثت في مدينة جدة، مبهرة وتمثل اأمًل لكل �سناع 
ال�سينما في ال�سع�دية.

وتكمل: "اأ�سعي لتنفيذ الق�س�س التي اأريدها و�سعرت بالفخر من هذا 
االنفتاح الذي جعل المدينة اأكثر بريقًا، و�سعدت اأكثر باختيار فيلمي 

الق�سير الثاني "ن�ر �سم�س" في مهرجان الج�نة الذي اأحبه واأحترمه وكل 
عام اأ�سعر اأنه يفر�س نف�سه على ال�ساحة. 

وترى فايزة اأن هذا العام، والأول مرة، ي�جد �سينما عربية تتطرق اإلى 
م��س�عات م�سك�ت عنها، وتتعامل بجراأة اأكبر من ناحية ال�س�رة 

كتب- منى الموجي

ت�سارك الفنانة الم�سرية اأروى ج�دة في الدورة الخام�سة لمهرجان 
الج�نة ال�سينمائي، كع�س� لجنة تحكيم بم�سابقة »نجمة الج�نة 

الخ�سراء«، التي يقدمها المهرجان هذا العام الأول مرة للأفلم المعنية 
بالبيئة.

واأعربت اأروى عن �سعادتها بالم�ساركة في الم�سابقة كع�س� لجنة تحكيم 
بالم�سابقة الم�ستحدثة، م�سيرة اإلى اأن الجائزة �ستعك�س االهتمام 

بالبيئة، واأكدت اأن االإن�سانية جزء منها الحفاظ على البيئة، واأو�سحت 
»نحن نعي�س في ك�كب واحد، هذا بيتنا وال بد اأن نحافظ على المياه 
واله�اء والخ�سرة والحي�انات والطبيعة، الأننا نكمل بع�سنا البع�س، 
والحفاظ على كل ما �سبق، يعني اأننا نحافظ على اأوالدنا واأحفادنا 

وم�ستقبلنا«.
اأروى اأ�سارت اإلى اهتمامها منذ فترة ط�يلة بق�سايا البيئة، م�ؤكدة اأن 

وج�د م�سابقة با�سم »نجمة الج�نة الخ�سراء« دليل على اأن هذه الثقافة 
باتت م�ج�دة في م�سر، و"علينا اأن ن�ستغل االأمر ب�س�رة اإيجابية"، واأنا 

متحم�سة لمتابعة االأفلم المتناف�سة على الجائزة لنرى كيف تناولت 
ق�سايا بيئية مختلفة".

المخرجة السعودية
 فايزة أمبة:

أصبح لدينا سينما تناقش 
»المسكوت عنه«

أروى جودة: الحفاظ على 
البيئة يؤمن مستقبل أوالدنا

�سم�س الحلم، يت�سلق�ن الجدران اأو تتقاطع 
ظللهم على اأر�س الملعب البدائي، يمرر لنا 
المخرج اللقطات االأولى عبر الزمن البطئ، 
ربما في محاولة لتكثيف ال�سع�ر باأن الزمن 

في تلك االأماكن البعيدة المغلقة اأمام م�ستقبل 
�ساكنيها يمر بطيئا بل مفر، او لعلها الرغبة 
في اأن ت�ريط المتلقي داخل جزئيات الحلم 

الذي يبدو م�ستحيل من كل الجهات.
يتعامل المخرج مع م��س�عه بالكثير من 

الحركة الم�نتاجية الخارجية، زوايا واأحجام 
وردود اأفعال ونظرات كلها تف�ح برغبة معلنة 

في التعاطي ب�سكل درامي مع ق�سة اجتياز 
ف�زي ومحمد ل�س�ر المخيم، ولكن مع كل هذه 

االأ�سل�بية التي تنتمي اإلى الع�الم الروائية 
تتراجع عنا�سر تخ�س ال�ثائقي كن�ع وانفعال، 
اأهمها العف�ية، وال�سع�ر باأن ما يحدث اأمامنا 
يحدث االأن وهنا! ولي�س قد �سبق له الحدوث 
وثمة محاولة ال�ستعادته حكيا اأو )تمثيل( اأو 
تعبيرا يفتت اللحظة ب�سريا من زوايا كثيرة 

فيبهت ل�نها االأول -الطبيعي- بين األ�ان اإعادة البناء )الم�سطنع(.
يحر�س المخرج على اأن يظل الحكي بل �س�ت خارجي يبث يقينه 

المعل�ماتي، ولكنه -اأي المخرج- يبدو عن ق�سد وكاأنه يفر�س معادلته 
االأنفعالية بهذا االأ�سل�ب الم�نتاجي الذي اأ�سرنا اإليه بتفتيت اللحظة 
ب�سريا، حيث تحدق الكاميرا هنا وهناك في نف�س ال�قت، تحاول اأن 

تلتقط الفعل ورد الفعل كما في م�ساهد التدريبات اأو المباريات خلل 
الف�سلين االأول والثاني، وه� ما يبدو منحازا للن�سق الدرامي اأكثر مما 

ه� في �سف ت�سجيل الم�قف بل �سروحات اأو �سعي لل�سغط على م�ساعر 
المتلقي.

ورغم ك�ن الف�سلين الثاني والثالث يحملن الكثير من الم�اقف 
واالأحداث التي تتبع محاولة تحقيق الفتيان حلمهم ال�ا�سع، اإال اأن 

الف�سل االأول يبدو اأكثر اإخل�سا ل�سل�سة االأيقاع وتدفق الحكاية -حتى 
ل� معاد بنائها اأو ُممثلة- ولكن حتى هذه ال�سل�سة تنتابها عثرات 

اأ�سل�بية، مثل اأن نجد والد ف�زي فجاأة يتحدث اإلى الكاميرا في �سك�ى 
�سريحة، وه� ما يخالف اأ�سل�ب الفيلم اإجماال في اأن الكاميرا اأقرب 

للحائط الم�سرحي الرابع، ال اأحد يتعامل معها على اعتبار اأنها جمه�ر اأو 
متلقي من اأي ن�ع.

في الحقيقة فاأن الخط الخا�س باالأب با�ستثناء تعليق واحد في البداية 
-عندما يتحدث اأب� محمد مع ابنه ح�ل ك�نه يجب اأن يتجاوز محنة ك�نه 

الجئ فيدخل ف�زي ويق�ل لهم اأن اأباه حين غادر المخيم قب�س عليه 
-هذا الخط كله يبدو باهت ب�س�رة غريبة رغم اأننا نعرف ان الرجل 

مري�س بال�سرطان، بل ونراه يغني في �سلطنة قبل اأن يغيب كالقمر بين 
غي�م الم�ت- حين نرى �س�رته يعل�ها �سريط الحداد االأ�س�د-، بل يمكن 
الق�ل اإن وفاة االأب تبدو كح�س�ة انفعالية زائدة في نهاية الف�سل الثالث 

حين يع�د الفتيان اإلى المخيم بعد تحقيقهم جزء من الحلم، ليق�م�ا 
بتدريب من يحلم�ن مثلهم باجتياز االأ�سلك المدببة ذات ي�م – اأو فتح 
ثغرة في ال�س�ر كما كان يفعل اأحدهم في م�سهد انيق دراميا في البداية 

حين كان ي�سرب �س�ر المخيم بالكرة كاأنه يريد اأن يثقبه اإلى االأبد-.
بكثير من االأن�ساف يمكن اعتبار كباتن الزعتري تدريب وثائقي على 

�سناعة فيلم روائي -ل� جاز الت�سبيه- ولكن بقليل من الم��س�عية يمكن 
الق�ل اإن المخرج اختار ن�عا �سديد ال�سع�بة لي�س�غ تجربته االأولى 

من خلله، مما افقدنا الت�رط النف�سي مع �سخ�سياته، واثقل علينا في 
الكثير من الم�ساهد باإيقاع غير مفه�م �سع�ريا او ذهنيا على حد �س�اء.

يتعامل المخرج 
مع موضوعه 

بالكثير من الحركة 
المونتاجية 

الخارجية

يحرص المخرج على 
أن يظل الحكي بال 
صوت خارجي يبث 

يقينه المعلوماتي

ما بين الروائي وال�ثائقي، ي�سع علي العربي فيلمه االأول عقب �سن�ات 
من التح�سير والت�س�ير والكتابة والتط�ير. يختار ق�سة ذات رائحة 

درامية نفاذة ويحاول اأن يعيد بنائها ت�سجيليا، او هكذا يبدو للمتلقي من 
اللقطات االأولى. اختيار تيمة الظلل الب�سرية لتك�ن و�سيلة تعبيرية عن 

م�ساعر اأبطاله من فتيان مخيم الزعتري الذين يحلم�ن باأن يجتازوا 
اأ�سلك ال�اقع ال�سائكة نح� حلمهم البعيد. في الف�سل االأول تكثر روؤيتنا 

للظلل ب�سكل وا�سح، نرى ظلل الفتيان يقف�ن في �سلة �سامتة نح� 

رامي عبد الرازق

كباتن الزعتري.. 
 ِظٌل في المنتصف

حوارنقد
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دموع في احتفالية الصغير

احتفى الي�م مهرجان الج�نة ال�سينمائي 
بخبير التجميل الراحل محمد ال�سغير، 

ب�ج�د ابنته مها ال�سغير، وزوجها الفنان 
اأحمد ال�سقا. و�سادت حالة من البكاء 
والدم�ع في اأثناء تكريم ا�سمه �سمن 

فاعليات الي�م الثالث من المهرجان، وقالت 
مها: اإن جزًءا من اأرباح م�ؤ�س�سات محمد 

ال�سغير �ستذهب اإلى العمل المجتمعي 
�سن�يًّا، وخلل الحديث عن محمد ال�سغير 
بكت الفنانة ب�سرى متاأثرة برحيله، وكذلك 

الفنانة ليلي عل�ي لم ت�ستطع حب�س دم�عها.
قدمت الحفل الفنانة ب�سرى، بح�س�ر 

النج�م ليلى عل�ي ولبلبة ورانيا ي��سف 
واإلهام �ساهين ونجلء بدر واأحمد داود 

وزوجته عل ر�سدى وج�رجينا ط�اف 
واأحمد حاتم واأحمد رزق واأ�سرف عبد 

الباقى ولجين عمران وفاطمة نا�سر وداليا 

فعاليات

البحيرى وزوجها ح�سن �سامى، وعدد اآخر 
من الفنانين.

واأحيت المذيعة مها ال�سغير ذكرى والدها 
فى حفل افتتاح مهرجان الج�نة، وذلك من 
خلل حمل حقيبة تحمل عليها �سعار "بنت 

اأب�ها" رغبة منها في اإح�سار ذكرى والدها، 
وفي النهاية عر�س فيلم ق�سير عن الراحل 

حكى عن م�سيرته وما حققه.

»ريش« بمركز الجونة للمؤتمرات 
يعر�س الي�م بمركز الج�نة للم�ؤتمرات ال�ساعة 6.30 م�ساء 
فيلم "ري�س" للمخرج عمر زهير، الذي فاز بالجائزة الكبرى 

الأ�سب�ع النقاد وجائزة فيبري�سي بمهرجان كان 2021.
تدور اأحداث الفيلم ح�ل رجل في عيد ميلد ابنه البالغ من 

العمر 6 �سن�ات، تح�ل خدعة �ساحر، االأب الم�سري المت�سلط 
�سامي اإلى دجاجة. يدفع ذلك التح�ل الغام�س حياة االأ�سرة 
اإلى م�سار �س�دوي �ساخر تكت�سف فيه الزوجة ذاتًيا  اإمكانية 

العي�س دون �سلطة بطريركية.

»هذا المطر لن يتوقف أبدا« في سي سينما 3
يعر�س في قاعة �سي �سينما 3 فيلم "هذا المطر لن يت�قف 

اأبدا" للمخرج األينا ج�رل�فا ال�ساعة 8 م�ساء، وياأخذنا الفيلم 
في رحلة ق�ية خلل دورة الب�سرية اللنهائية بين الحرب 
وال�سلم. يتتبع الفيلم اأندري �سليمان ال�ساب المتط�ع في 
منظمة ال�سليب االأحمر. يكافح �سليمان لتاأمين م�ستقبل 

م�ستدام بينما ي�اجه مع�سلة تتاأرجح بين اأن يهرب من 
ال�سراع الع�سكري الم�سلح اأو اأن يريح معاناة م�سابي الحرب. 

من الحرب ال�س�رية االأهلية اإلى ال�سراع في اأوكرانيا.

أفالم

»مورينا« في أوديماكس 
يعر�س في قاعة اأوديماك�س ال�ساعة الـ3.30 ع�سرا فيلم 

"م�رينا" للمخرج اأنت�نيتا اأالمات ك��ِسيان�فيت�س، الذي �سهد 

عر�سه للمرة االأولى في مهرجان كان ال�سينمائي 2021، ونال 
فيه جائزة الكاميرا الذهبية.

تدور اأحداثه مع و�س�ل �سديق قديم للعائلة، اإلى منزلهما 
في جزيرة كرواتية، يت�ساعد الت�تر بين ي�ليا، المراهقة 

الم�سطربة، ووالدها القمعي اأنتي. بينما يحاول اأنتي الت��سط 
في �سفقة من �ساأنها تغيير مجرى حياته.

ليس باألموال وحدها 
تحيا السينما

جونة سكوب

ماجدة موريس

كم من النا�س يمتلك�ن اأم�اال في بلدنا، وكم من ه�ؤالء الذي يمتلك�ن 
االأم�ال قرر اأن ي�سهم في دعم الثقافة والفن، وكم منهم قرر اأن يك�ن 

هذا الدعم على اأعلى م�ست�ى لكي يرى م�اطن�ه االأف�سل واالأهم من نتاج 
هذا الدعم؟.

اأق�ل هذا ل�سببين، االأول: ه� انعقاد الدورة الخام�سة لمهرجان الج�نة 
ال�سينمائي في المدينة ال�اقعة بمحافظة الغردقة، والتي اأ�سبحت 

م�قعًا جاذبًا للم�سريين واالأجانب على ال�س�اء، وعلى مدار العام ولي�س 
وقت المهرجان ال�سينمائي فقط. اأما ال�سبب الثاني فه� هذا الكم من 

التعليقات ال�سلبية التي طفحت بها �سفحات ال�س��سيال ميديا بعد معرفة 
خبر الحريق الذي اأ�ساب جزًء من القاعة الكبرى للمهرجان- ولكل 

المنا�سبات االأخري التي تقام في المدينة- والذي تكاتف الجميع 
الإطفائه، الدفاع المدني والعاملين بالمدينة وكل اأجهزة المحافظة، بل 

وا�ستطاع�ا اإعادة المكان اإلى و�سعه االأول في م�ساء الي�م نف�سه -االأربعاء 
13 من اأكت�بر- متحدين الزمن )حتى ال يفكر اأحد اأن المهرجان لن 

ُيقام(. وجاء الم�ؤتمر ال�سحفي الذي ُعقد في نف�س الي�م لي�ؤكد اأن 
الم�ساألة هي التزام وطني قبل اأن يك�ن فنيًا، واجتماعي قبل اأن يك�ن 

�سخ�سيًا، واإن�ساني قبل اأن يك�ن ماليًا.
المهرجان خرج من م�ؤ�س�سة �ساوير�س من خلل اأخين، واحد يحب 

المدينة وه� �سميح، والثاني محب لل�سينما وه� نجيب، وكلهما ا�ستخدم 
اإمكانياته لي�سنعا مدينة مهمة وحدث مهم  ياأتيه محب� ال�سينما من كل 

العالم،فلماذا هذه الم�ساعر ال�سلبية، وكلمات الحقد في تعليقات البع�س 
اأثناء الحريق، ولماذا ال يدرك الكثيرون منا اأن اأي حدث مهم مثل هذا 
ي�ستحق التحية والدعم المعن�ي، ولماذا ال يت�ساءل بع�س المعلقين عن 

دور بقية االأغنياء ورجال االأعمال في دعم الفن�ن والثقافة؟.
اإننا نحتاج الإقامة منا�سبات اأخرى غير مهرجان الج�نة، نحتاج لمهرجان 

ل�سينما االأطفال بديل عن المهرجان الذي كانت تقيمه وزارة الثقافة 
وت�قف، ونحتاج الإعادة ترميم العديد من ق�س�ر وبي�ت الثقافة في 

محافظات م�سر لدعم جهد وزارة الثقافة في القيام بدورها، ونحتاج 
اإلى مهرجان حقيقي للإبداع التليفزي�ني واالإذاعي بعد ت�قف المهرجان 
الذي كانت وزارة االإعلم تقيمه، ونحتاج اإلى مهرجان كبير للم�سرح بكل 

ن�عياته، ومهرجان لل�سعر واالأدب والرق�س ال�سعبي والتراثي.
ول� تقدم عدد من رجال االأعمال الإقامة هذه المهرجانات، الأ�سبح 

للم�اطنين في كل محافظة حدث فني يعتزون به ويحر�س�ن عليه كما 
يعتز اأهل القاهرة بمهرجاني الم��سيقي العربية والقلعة للم��سيقي 

والغناء ومهرجان القاهرة ال�سينمائي مثل.
النف�س ال�س�ية ت�سعد ل�سعادة الغير، وتحزن الأي �سرر باالآخرين، اأما ه�ؤالء 
الذين ال هم لهم اإال التعليق على ف�ساتين الفنانات فمن ال�سعب اإقناعهم 

باالهتمام بما تقدمه االأفلم الكبيرة والمهمة. الأنهم حددوا ب��سلتهم مقدما.
اأما محبي الفن، وال�سينما في القاهرة ف�س�ف ت�سل اإليهم بع�س روائع 

الج�نة ال�سينمائية من خلل حدث اإ�سافي، وتحيا ال�سينما.

ناقد سينمائي


