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دارين أرنوفسكي في الجونة
ا�ضت�ضاف مركز الج�نة للم�ؤتمرات والثقافة، 

اأم�س الأحد، واحدة من اأهم فعاليات مهرجان 
الج�نة ال�ضينمائي في دورته الخام�ضة، 

حيث نظم محا�ضرة مع المخرج الأمريكي 
ال�ضهير وكاتب ال�ضيناري�، دارين اأرن�ف�ضكي، 

الحائز على عدد من الج�ائز، وقدم عدة 
اأفالم ناجحة مثل: »قدا�س لحلم«، و«اأم«، 
و«البجعة ال�ض�داء«، وُر�ضح لجائزة اأو�ضكار 

كاأف�ضل مخرج عن هذا الفيلم. اأدارات 
الجل�ضة تيريزا كافينا مبرمجة المهرجانات 
ومحللة ال�ضيناري� للعديد من �ضناديق ومنح 

الأفالم. يعد دارين اأرن�ف�ضكي، اأحد اأكثر 
�ضانعي الأفالم ا�ضتقطاًبا في الآونة الأخيرة 

والمعروف باأعماله الإبداعية. وقام بافتتاح 
المحا�ضرة كال من انت�ضال التميمي، مدير 

مهرجان الج�نة ال�ضينمائي، والفنانة ب�ضرى، 
رئي�س العمليات بالمهرجان، وكان ذلك 

بح�ض�ر العديد من الفنانين و�ضناع الأفالم 
والإعالميين والمهتمين ب�ضناعة ال�ضينما.
في البداية اأو�ضح اأرن�ف�ضكي اأن اأخر زيارة 

قام بها لم�ضر كانت عام 1987، واأنه لم 
يكن يعرف ما هى �ضناعة ال�ضينما في ذلك 

ال�قت. وتابع متحدثًا عن ال�ضينما ورحلته معها 
قائاًل:« فى ني�ي�رك ول��س اأنجل��س لم يكن 

هناك الكثير من �ضناع ال�ضينما والمخرجين، 
كما لم يكن هناك كاميرات اأو تكن�ل�جيا 

ت�ض�يرالأفالم المتط�رة كما ه� الحال الآن، 
والتكلفة كانت كبيرة اآنذاك. اأما في الع�ضر 

الراهن، فيمكنك �ضراء اآيف�ن بكاميرا عالية 
الج�دة لتبداأ �ضناعة فيلمك و البداأ في ترجمة 

اأفكارك و�ضغفك لمحت�ى مرئي اأو �ضينمائي«.
واأكمل: » لقد ُولدت وع�ضت فى بروكلين 

و�ضاهدت بال�ضدفة اأحد اأفالم »�ضبايك لي«، 
مما غير نظرتى لل�ضينما، والتى كانت مختلفة 

عن اأفالم ه�لي�ود، وه� ما جذبنى لهذا 
المجال. وعند ذهابى للجامعة، تمكنت من 

الح�ض�ل على المعدات الالزمة ل�ضناعة فيلم 
وكانت اأول مرة اأجد في نف�ضي �ضغفًا ب�ضيء ما 

لهذه الدرجة.

يمكنك شراء 
آيفون بكاميرا 

عالية الجودة لتبدأ 
صناعة فيلمك
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هناك الكثير من �ضناع ال�ضينما والمخرجين، 
كما لم يكن هناك كاميرات اأو تكن�ل�جيا 

ت�ض�يرالأفالم المتط�رة كما ه� الحال الآن، 
والتكلفة كانت كبيرة اآنذاك. اأما في الع�ضر 

الراهن، فيمكنك �ضراء اآيف�ن بكاميرا عالية 
الج�دة لتبداأ �ضناعة فيلمك و البداأ في 

ترجمة اأفكارك و�ضغفك لمحت�ى مرئي اأو 
�ضينمائي".

واأكمل: " لقد ُولدت وع�ضت فى بروكلين 
و�ضاهدت بال�ضدفة اأحد اأفالم "�ضبايك لي"، 

مما غير نظرتى لل�ضينما، والتى كانت مختلفة 
عن اأفالم ه�لي�ود، وه� ما جذبنى لهذا 

المجال. وعند ذهابى للجامعة، تمكنت من 
الح�ض�ل على المعدات الالزمة ل�ضناعة فيلم 
وكانت اأول مرة اأجد في نف�ضي �ضغفًا ب�ضيء ما 

لهذه الدرجة.
وعن اأول فيلم له يق�ل اأرن�ف�ضكي :" كتبت 

فيلم Pi وه� فيلمي الأول، واأتذكر اأنه عندما 
قمت باإخراجه  كانت الم�ارد محدودة، 

واكت�ضفت اأنني بحاجة لجمع ح�الي 20 األف 
دولر، وهذه كانت اأقل تكلفة، علمًا باأن الُكلفة 

الحقيقية للفيلم هي التحمي�س. وب�ضبب 
تكلفة النتاج العالية، اأدركت للمرة الأولى 

اأهمية اإيجاد ممثل بدون اأجر. وذهبت اإليه 
وعر�ضت عليه الفكرة وناق�ضنا الفيلم ومن 

ثم بداأت الأفكار تت�لد تباعًا. وكان من اأهم 
العنا�ضر فى الفيلم اإدخال الجمه�ر داخل 
راأ�س البطل وتقديم �ضينما م��ض�عية من 
خالل تحريك الكاميرا تجاه الأ�ضياء التي 

ينظر اإليها البطل، ومعرفة ما يفكر به حيث 
اأردنا ا�ضتخدام الكاميرا بطريقة معبرة وقد 
تم الت�ض�ير بالأبي�س والأ�ض�د نظرًا لرتفاع 

تكلفة الت�ض�ير بالأل�ان، ويمكن الق�ل اإن هذه 
هي ال�ضينما التعبيرية.

 وي�ضيف اأرن�ف�ضكي:" كل هذه القرارات تم 
التفاق عليها للعمل بالم�ارد المتاحة حيث 

لم نح�ضل على م�ارد اإ�ضافية. وكان ي�جد 4 
�ضخ�ضيات فى الفيلم مما خلق 4 وجهات نظر 

وبا�ضتخدام بع�س التقنيات والأل�ان للتعبير 
عن ال�ضخ�ضيات مع اقت�ضام ال�ضا�ضة لق�ضمين 

للتعبير وجهتين نظر. ولم ُنرد الكثير من 
الخدع فى الفيلم بل ا�ضتخدمناها كاأدوات 

لرواية الق�ضة مع ابتكار اأدوات جديدة. مع 
العلم اأن فكرة اقت�ضام ال�ضا�ضة تم تطبيقها 
فى عدد من الأفالم للتعبير عن الم�ضاعر، 

حتى ل� ل�ضخ�ضين لي�ضا من نف�س العالم، كما 
تم ا�ضتخدامها  لإعطاء م�ضاعر حقيقية مثل 

تجربة تناول المخدرات.
 وي�ضتفي�س اأرن�ف�ضكي في �ضرح فكرة اقت�ضام 

ال�ضا�ضة لق�ضمين قائاًل:" نق�م باقت�ضام 

ليس سهاًل على 
الناس مشاهدة 
عمل عن الموت 
ألنهم ال يحبون 

الحديث عنه

هكذا أدرت المشاهد في »المصارع« 
وأعجبتني فكرة خسارة البطلة في 

»البجعة السوداء«

الصدق مع 
الممثلين ومنحهم 
الثقة أهم شروط 

النجاج 

كتب مينا حبيب

ا�ضت�ضاف مركز الج�نة للم�ؤتمرات والثقافة، 
اأم�س الأحد، واحدة من اأهم فعاليات مهرجان 

الج�نة ال�ضينمائي في دورته الخام�ضة، 
حيث نظم محا�ضرة مع المخرج الأمريكي 

ال�ضهير وكاتب ال�ضيناري�، دارين اأرن�ف�ضكي، 
الحائز على عدد من الج�ائز، وقدم عدة 
اأفالم ناجحة مثل: "قدا�س لحلم"، و"اأم"، 

و"البجعة ال�ض�داء"، وُر�ضح لجائزة اأو�ضكار 
كاأف�ضل مخرج عن هذا الفيلم. اأدارات 

الجل�ضة تيريزا كافينا مبرمجة المهرجانات 
ومحللة ال�ضيناري� للعديد من �ضناديق ومنح 

الأفالم. يعد دارين اأرن�ف�ضكي، اأحد اأكثر 
�ضانعي الأفالم ا�ضتقطاًبا في الآونة الأخيرة 
والمعروف باأعماله الإبداعية. وقام بافتتاح 
المحا�ضرة كال من انت�ضال التميمي، مدير 

مهرجان الج�نة ال�ضينمائي، والفنانة ب�ضرى، 
رئي�س العمليات بالمهرجان، وكان ذلك 

بح�ض�ر العديد من الفنانين و�ضناع الأفالم 
والإعالميين والمهتمين ب�ضناعة ال�ضينما.

في البداية اأو�ضح اأرن�ف�ضكي اأن اأخر زيارة 
قام بها لم�ضر كانتعام 1987، واأنه لم يكن 

يعرف ما هى �ضناعة ال�ضينما في ذلك ال�قت. 
وتابع متحدثًا عن ال�ضينما ورحلته معها 

قائاًل:" فى ني�ي�رك ول��س اأنجل��س لم يكن 

ال�ضا�ضة لتغطية م�ضهدين فى نف�س ال�قت. 
حيث هناك الكثير من ال��ضائل التى ُت�ضتخدم 

للتعبير عن تناول المخدرات، ولكن لجاأت 
ل�ضتخدام المخدرات ب�ضكل �ضريع للتعبير عن 

حالة ال�ضخ�ضية قبل وبعد تناول المخدرات، 
وذلك باعتبارها مثل ال�ضي�ك�لتة اأو ال�ضجائر، 

ب��ضفهما عامل نف�ضي يغير من حالة المخ".
وي�ضرح اأرن�ف�ضكي للعاملين بالفن ال�ضابع اأهم 

ع�امل النجاح من خالل تجاربه ال�ضخ�ضية، 
م��ضحًا:"  اأنا دائمًا اأحاول تقديم اأفالم 

ملهمة. في اأحد الأفالم قمنا ببناء ديك�ر 
كبير بتكلفة عالية، ولكن لم يفهم الكثير 
من الم�ضاهدين الفيلم، لكني كنت م�ؤمنًا 

اأنه لم�س حياة قطاع كبير من النا�س. ومن 
ال�ضروري اأن تك�ن داخل عقل الممثل ومعرفة 

ما هي التحديات التي ت�اجهه ي�ضبح خالدًا 
من خالل عمله ومن اأهم الدرو�س التي 

يقدمها اأرن�ف�ضكي: "في النهاية �ضنع فيلم عن 
الم�ت لي�س من ال�ضهل على النا�س م�ضاهدته، 

فالنا�س ل تحب الحديث عن الم�ت".
وي�ا�ضل متحدثًا لبني مهنته:" اأتحدث الآن 

ل�ضناع ال�ضينما، اأهم �ضئ ه� الثقة بينك 
وبين الممثلين. ما يحدث ه� اأن الممثل ي�ضع 

كل ما لديه من طاقات واإمكانيات فى فيلم، 
ولكنه قد يف�ضل فى النهاية والتغلب على 

هذا اأمر في غاية ال�ضع�بة، لذا يجب عليك 
اأن تك�ن �ضادقًا مع الممثلين منذ اللحظة 

الأولى بخ�ض��س ما تن�ي اأن ت�ضنعه وعليك 
ا�ضتطالع اآرائهم واإعطاءهم الثقة اأنك 

�ضتدعمهم، كما يجب عليك اأن ت�ضرح اأهداف 
العمل للممثلين. لقد عملت مع نا�ضي�نال 

جي�غرافيك على �ضل�ضلة "limitless"، وكان 
معنا كري�س هيم�ض�ورث، الرجل الذى يق�م 

بدور "ث�ر" في �ضل�ضلة الأبطال الخارقين 
ال�ضهيرة، وقلت لكري�س ب��ض�ح: �ضاأجعلك 

في م�اجهة اأكبر مخاوفك في اآخر حلقة 
بالم��ضم".

وي�ضترجع اأرن�ف�ضكي واحدة اأخرى من تجاربه 
وه� فيلم “The Fountain”، اأو "الناف�رة"، 
لي�ؤكد اأنه كان عماًل ط�ياًل ومعقدًا امتد 

على مدار 6 �ضن�ات، ويرى اأرن�ف�ضكي اأن 
جميع م�ضاريعه كانت �ضعبة حًقا، لأنه 

لطالما اأراد اأن ي�ضنع نجمًا �ضينمائًيا كبيًرا. 
كما لأنه ي�ضتلهم معظم اأفكاره من روايات 
الخيال العلمي والروايات الم�ض�رة. وفي 

فيلم "الناف�رة" كان هي� جاكمان بطال بكل 
المقايي�س وب�ضهادة النقاد والمتفرجين عاي�س 
ال�ضخ�ضية واأقنعنا اأنه ه� "ت�م" ذلك الباحث 
في العل�م الذي كان يبحث لزوجته عن عالج 

ل�رم خبيث اأ�ضابها في المخ.
وعن التجربة المختلفة التي قدمها اأرن�ف�ضكي 

في فيلم The wrestler، اأو الم�ضارع، وعن 
اإدارته للم�ضاهد بطريقة مذهلة، اأو�ضح 

المخرج الم�ضه�د له بالعبقرية:"
ميكي روك بطل العمل، والذي كان يج�ضد 

حياة الم�ضارع راندي روبن�ض�ن، كان محاطًا 

بالكثير من الأ�ضخا�س الحقيقيين، حيث 
اأراد �ضنع مالب�ضه الخا�ضة للعمل وقد وافقت 

على هذا، ولكني وجدته ي�ضتخدم مالب�س 
باهظة الثمن، بينكا كان الهدف ه� تج�ضيد 

ال�ضخ�ضية دون مبالغة، لذا قمنا بالعمل على 
المالب�س وكانت النتائج هائلة، فالتعاون مع 

الممثل هام جدا. كان جميع الم�ضارعين 
حقيقيين، وفي اإحدى الم�ضهد كان هناك 

ت�ضابه بين ميكي وال�ضخ�ضية مما �ضهل العمل 
وكان له تاأثير كبير. وكان يتعامل بتلقائية وقد 

حر�ضت على اإعطاءه الحرية للتعامل بهذه 
الطبيعية. الطريقة 

 وا�ضتخدمنا اأحداث م�ضارعة حقيقية 
وم�ضاهد من مباريات حقيقة لتقليل التكلفة. 

يجب اأن تك�ن اأمينًا مع الممثلين بخ�ض��س 
ما ت�د اأن ت�ضنعه ويجب اأن ت��ضح لهم لماذا 

تريد اأن ت�ضنعه، لتجعلهم بنف�س درجة 
�ضغفك، ولكن يجب اأوًل اأن تك�ن م�ؤمنًا بما 

تعمله حتى يتثنى لك اإقناعهم.
وفى نهاية الفيلم يتقبل البطل الم�ت ب�ضدر 
رحب اإثر مر�س في القلب، بعد م�ض�ار حافل 
في لعبة الم�ضارعة وبعد محاولت م�ضتميتة 

ل�ضتر�ضاء ابنته ال�حيدة التي لم تكن عالقته 
معها على هير ما يرام،  وهي نهاية م�ضابهة 
لفيلم " البجعة ال�ض�داء" الذي لعبت بط�لته 

ناتالي ب�رتمان، حيث قمنا ببناء م�قع خا�س 
لت�ض�ير م�ضهد النهاية، اإذ كانت البطلة واقفة 
والمرتبة على الحائط وه� ما اأو�ضل للم�ضاهد 

اإح�ضا�س ال�ضق�ط بالت�ض�ير البطئ.
ويك�ضف اأرن�ف�ضكي باإيجاز المزيد عن فيلم 

"البجعة ال�ض�داء" قائال: "ناتالى ب�رتمان 

التكلفة العالية 
دفعتني للبحث عن 

ممثل دون أجر

ح�ضلت على تر�ضيح لالأو�ضكار عن هذا 
الفيلم الذي كان م�ضتلهمًا من الخيال، وهناك 

�ضخ�ضيات منف�ضلة لل�ضخ�ضية داخل الفيلم 
مع ت�ض�ير مراحل حياتها المختلفة"، وي�ضتائل 

المخرج الأمريكي:" كيف تتخيل واقعا معقدا 
مثل هذا وتكتب عنه؟".

ويجيب:" بداأت فكرة الفيلم من خالل قرائتي 
لق�ضة تحكي عن راق�ضة باليه رو�ضية والتي 

انتهت حكايتها نهاية �ضعيدة، واأعجبتنى 
فكرة الزدواجية واإمكانية خ�ضارة ال�ضخ�ضية 

من خالل رواية اأخرى، وفكرت فى دمج 
الق�ضتين. هناك الكثير من ال�ضغط على 

راق�ضات الباليه ليك�ن�ا �ضبابا ط�ال ال�قت 
وكان تحقيق الtransition خالل الفيلم هام 

جدا".
الجدير بالذكر اأن دارين اأرن�ف�ضكي ُولد 
فى 12 فبراير 1969، بمقاطعة بروكلين 

في ني�ي�رك بال�ليات المتحدة الأمريكية. 
وتخرج من جامعة هارفارد حيث كان يدر�س 

الأنثروب�ل�جيا عام 1991، وح�ضل على 
دورات فى الر�ض�م المتحركة. وبداأ اأرن�ف�ضكي 

حياته الفنية باإخراج وكتابة ال�ضيناري� لعدد 
من الأفالم الق�ضيرة.

المخرج األمريكي دارين أرنوفسكي:
الجونة أفضل مهرجان في مصر بسبب الظروف 
المحيطة.. وسعيد بتكريمي في الدورة الثانية 

حوارحوار
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كتبت: رانيا يوسف

ي�ضارك المخرج الم�ضري عمر الزهيري، في 
م�ضابقة الأفالم الروائية الط�يلة في الدورة 

الخام�ضة لمهرجان الج�نة ال�ضينمائي بفيلمه 
الروائي الأول "ري�س"، الذي ُعر�س للمرة الأولى 

في م�ضابقة اأ�ضب�ع النقاد في مهرجان "كان" 
وح�ضد جائزة اأح�ضن فيلم، كما ح�ضد جائزة 

"فيبري�ضي" في ن�ضخة المهرجان لعام 2021. 

وكان عمر قد عر�س فيلمه الق�ضير الأول 
"زفير" في مهرجان دبي ال�ضينمائي عام 

2011، وفاز بجائزة الُمهر من لجنة التحكيم 
الخا�ضة لالأفالم الق�ضيرة، اأما فيلمه 

الق�ضير الثاني "ما بعد و�ضع حجر الأ�ضا�س 
لم�ضروع الحمام بالكيل� 375"، فكان اأول فيلم 

م�ضري يتم اختياره للم�ضاركة في م�ضابقة 
"�ضينيف�دنا�ضي�ن" في مهرجان "كان" عام 

2014، وفاز بالعديد من الج�ائز في عدة 
مهرجانات.

في اأول عمل روائي له خا�س المخرج عمر 
الزهيري اأكثر من مغامرة، اأبرزها التجديد 
في الكتابة لل�ضينما، والعمل مع ممثلين غير 

محترفين، ويروي الفيلم الذي ُو�ضف بـ"الدراما 
العبثية"، ق�ضة رب اأ�ضرة يتح�ل اإلى دجاجة 

وي�ضبح عبئًا على زوجته التي ت�ضعى ب�ضتى 

الطرق اإلى ال�ضم�د وحدها مع اأطفالها للنجاة 
من الم�ضتنقع الذي يعي�ض�ن فيه.

وي�ؤكد المخرج عمر الزهيري اأنه لم يكن 
يخطط لخ��س مغامرة اأو اإنجاز فيلم ط�يل من 
الأ�ضا�س ولكن عند عر�س م�ضروع تخرجه، يق�ل 
الزهيري: "ما بعد و�ضع حجر الأ�ضا�س لم�ضروع 

الحمام بالكيل� 375" في مهرجان "كان" عام 
2014، ف�جئ برد الفعل على الفيلم الذي كان 

ينتمي للدراما العبثية اأو الك�ميديا ال�ض�داء، 
بعدها عر�س اإدارة المهرجان عليه فر�ضة 

التقديم لبرنامج كتابة ال�ضيناري�هات وتط�يرها 
ل�ضناعة فيلم ط�يل. وي��ضح عمر: "لم تكن 

خطتي وقتها تقديم فيلم ط�يل ولكن عند طرح 
العر�س بداأت رحلة تفكير، ال�ضدفة قادتني 

لهذه الفكرة، �ضعرت من حد�ضي اأنها فكرة فيلم 
جديدة وبداأت رحلة الكتابة والتنفيذ ما بين 

عام 2014 وحتى عام 2021، ومع ال�قت تبل�رت 
حتى اكتمل هذا الفيلم، عندما اأفكر في تقديم 

اأي عمل فني ل اأفكر في ردود الأفعال وقتها".
وعن التعامل مع ممثلين غير محترفين، قال 

الزهيري اإنهم حديثي التمثيل ومبتدئين، وهم 
دميانة ن�ضار و�ضامي ب�ضي�ني وفادي مينا ف�زي 

واأب� �ضيفين نبيل وي�ضا، ولكنهم م�ه�بين 
وملتزمين ربما اأكثر من بع�س النج�م، كان 

التعامل مبنيا على حلقات و�ضل وتفاهم لم يكن 
�ضعبا، لأني تركت كل �ضخ�س يتعامل بطبيعته 
اأمام الكاميرا دون ت�جيه، لم اأطلب منهم اأن 

يك�ن�ا �ضخ�ضيات اأخرى، العبء الأكبر كان من 
ن�ضيبي مع الم�نتير في ترتيب الم�ضاهد خالل 

عملية الم�نتاج".
عمر الزهيري قدم في فيلمه " ري�س" عالمًا 
خياليًا مجردًا من المكان والزمان ومن اأي 
و�ضف اأو ا�ضم اأو تعريف، وكان هذا ال�ضكل 
الفني عاماًل م�ؤثرًا في تميز الفيلم، ويق�ل 

عمر اإن المكان والزمان مجرد اأماكن واأزمنة 
في المطلق تغلف الحدث الأ�ضا�ضي، كاأنه جزء 

من العالم الذي تم خلقه ل�ضتيعاب الق�ضة 
بكل ج�انبها غير المنطقية، الزمان والمكان 
وال�ضخ�ضيات مجردة من اأي تعريف ماأل�ف، 

كنت اأ�ضعى ل��ضع الُم�ضاهد في حالة حياد تام 
مع ال��ضع الإن�ضاني داخل الفيلم دون محاولة 

ربطه ب�ضيء بعينه وفتح مجال اأكبر للخيال 
والتف�ضيرات التي تق�ي الق�ضة".

اختار الزهيري التعبير بال�ض�رة ال�ضينمائية 
اأكثر من التعبير بالح�ار، كان الختيار 

المنا�ضب ل�ضتكمال الفكرة، ي�ؤكد عمر اأن 
هذا الأ�ضل�ب ه� تعريف ال�ضينما التي يحبها 
ويف�ضلها، وي�ضتطيع اأن يعبر بها في الحياة، 

الإن�ضان لي�س مجرد ح�ار وكلمات وجمل تتردد، 
هناك �ضمت وهناك لحظات بليغة جدا في 

الحياة بعيدا عن ا�ضتخدام الح�ار الذي اأحيانا 
يقلل من ذكاء الم�ضاهد وي�ضرح اللحظات ول 

يعر�ضها، ال�ضينما و�ضيط منطلق وحر ي�ضتطيع 
اأن يعر�س اأي �ضيء عك�س و�ضائط اأخرى.

وعن م�ضاركته للمرة الثانية في مهرجان "كان" 
قال الزهيري اإنه ي�ضعر "بالفخر وال�ضعادة، اإذ 

اأن الفيلم م�ضري �ضكال وم�ضم�نا والفنانين 
الذين �ضارك�ا في الفيلم جميعهم �ضباب 

م�ضري"، وهذه الم�ضاركة تعني له ولل�ضينما 
الم�ضرية الكثير، وح�ض�له على جائزة اأ�ضب�ع 

النقاد وجائزة "الفيبري�ضي" في "كان" بمثابة 
تقدير كبير لن�ع ال�ضينما التي قدمها الفيلم 
والمغامرة الكبرى التي خا�ضها فريق الفيلم 

وخا�ضة المنتج�ن والفنان�ن الذين اآمن�ا 
بالفيلم من قبل وج�د �ضيناري� من الأ�ضا�س.

وعبر المخرج عمر الزهيري عن حما�ضه 
بعر�س فيلمه للمرة الأولى اأمام جمه�ر م�ضري 
وعربي خالل فعاليات مهرجان الج�نة، قائاًل: 

"�ضعيد لأن الج�نة مهرجان كبير و�ضديد 

الإحتراف في التعامل مع ال�ضينما ب�ضكل عام 
وب�ضكل خا�س هناك اهتمام كبير بالفيلم من 

مدير المهرجان، انت�ضال التميمي، والمدير 
الفني اأمير رم�ضي�س، بعد اأن �ضاهداه من قبل 
في مهرجان "كان" وهذا يعني "الكثير لي، اأنا 

متحم�س لعر�س الفيلم في الج�نة ومت�ض�ق 
لمعرفة ردود اأفعال الجمه�ر العربي، اأتمني 

األ يك�ن الفيلم مربكًا للبع�س، ولكنها مغامرة 
عر�س جديدة".

المخرج عمر الزهيري: 
»ريش« دراما عبثية مجردة من الزمان والمكان 

الزهيري: 
أشعر »بالفخر 

والسعادة، إذ أن 
الفيلم مصري 

شكال ومضمونا 
والفنانين الذين 

شاركوا في الفيلم 
جميعهم شباب 

مصري«

دليل الشاشة

األولمبياد - باريس الحي 
الـ13 

قاعة أوديماكس

٩:٤٥ م�ضاًء

أوستروف – جزيرة مفقودة
�ضي �ضينما ٢

٩:٠٠ م�ضاًء

شياطين خفية
�ضي �ضينما 3

٦:30 م�ضاًء

كالرا سوال
�ضي �ضينما 1

٣:45 ظهرًا

ريش
�ضي �ضينما 1
١٢:30 ظهرا

قمر 14
مركز الج�نة
١٠:٠٠ م�ضاًء

ذات مرة في كالكوتا
�ضي �ضينما ١

٩:٣٠ م�ضاًء

مقصورة رقم 6
قاعة أوديماكس

٦:٤٥ م�ضاًء

أنيما
�ضي �ضينما 3
٤:٠٠ م�ضاًء

الحياة المزدوجة لفيرونيك
�ضي �ضينما 3

١:00 م�ضاًء

برنامج األفالم القصيرة ٢
الرحلة - 22 د 

الي�م الأخير لالأب�ية - 15 د
ليل - 16 د

ج�ني - 23 د
عرن��س - 17 د

البن المقد�س - 20 د

أنا رُجُلك
�ضينما اأرينا
٩:30 م�ضاًء

غروب
�ضي �ضينما ١

٦:٤٥ م�ضاًء

سبايا
�ضي �ضينما ٢

٦:١٥ م�ضاًء

برنامج األفالم القصيرة ٢ 
قاعة اأوديماك�س

٣:٣٠ م�ضاًء

ثانية واحدة
�ضي �ضينما 3
٩:١٥ م�ضاًء

حفل »السينما في حفل 
موسيقي«

مركز الج�نة
٧:٠٠ م�ضاًء

ثالثية األلوان: أزرق
�ضينما اأرينا
٦:30 م�ضاًء

البحث عن خشب القيثارة
�ضي �ضينما 2

٣:30 م�ضاًء

»جسر الجونة« يناقش
»السينما كأداة للتغيير المجتمعي«

كتبت: ندى سعد

�ضهد، اأم�س، ج�ضر الج�نة ال�ضينمائي حلقة 
نقا�ضية ح�ل "ال�ضينما كاآداة للتغيير المجتمعي"، 

من خالل الإجابة على عدد  من الأطروحات عن  
اإمكانية اأن تك�ن �ضناعة الأفالم غير الروائية 

ق�ة للتغيير، وكذلك اأن تك�ن ال�ضينما عد�ضة 
ل�ضتك�ضاف  الأن�ضطة الجتماعية وتعزيزها على 

حد �ض�اء، واإمكانية اأن يك�ن الفيلم عامال للتغيير 
من خالل رفع ال�عي المجتمعي عبر الحدود.

 الإعالمية مريم فرج اأدارت الجل�ضة، و�ضارك 
فيها  علي العربي، مخرج "كباتن الزعرتي، 

وه�فيج اإتيميزيان، رئي�س خدمة البتكار في 

مف��ضية �ض�ؤون الالجئين، و�ض�با اأوماثفان، 
الرئي�س التنفيذي لم�ؤ�ض�ضة درو�ض��س، وزينة 

دكا�س عن م�ؤ�ض�ضة كثار�ضي�س- المركز اللبناني 
للعالج بالدراما، و تم التطرق خالل النقا�س 

لإمكانية و قدرة �ضناعة الأفالم غير الروائية 
على تغيير المجتمع، و�ضرح الم�ضارك�ن دور 

ال�ضينما في النقا�ضات العامة.
المخرج علي العربي بداأ الح�ار من خالل �ضرد 

تجربته و م�ض�ارة الذي امتد لـ 10 �ضن�ات في 
�ضناعة الأفالم، و قال اإن هدفه اأن يك�ن الفيلم 

مراآه للمجتمع من خالل �ضرد ال�اقع بطريقة 
وا�ضحة و �ضريحة.

وذكر بالأخ�س فيلمه "كباتن الزعرتي" حيث 
اأ�ضار اإلى اأن الفيلم اأخذ منه 8 �ضن�ات تح�ضير 

و 700�ضاعة ت�ض�ير، و اأنه قام بزياره 21 كامب 
لالجئين ح�ل العالم و عا�س معهم �ضه�رًا حتي 

ي�ضتطع اأن ينقل تجربتهم كاملة، ووجه في نهاية 
حديثه ر�ضالة ل�ضناع القرار باإعطاء، وخلق 

فر�ضة لالجئين بحرية التنقل، ووجه اعتذاره 
لمحم�د و ف�زي اأبطال الفيلم لعدم قدرتهم على 

ح�ض�ر حفل القتتاح ب�ضبب الت�ضاريح، و اأكد 
اأنهم الأبطال الحقيقين للفيلم.

 الممثلة والمخرجة اللبنانية، زينة دكا�س، تحدثت 
عن تجربتها وكيف غيرت اأفالمها ق�انين لبنانية، 

وقالت اإنها في الأ�ضا�س ممثلة م�ضرح اإلى اأن �ضعرت 
بالملل واأن عليها ال��ض�ل اإلى فئات مختلفة في 

المجتمع فغيرت طريقها ودر�ضت في ال�ليات 
المتحدة الأمريكية "العالج بالدراما". وعندما عادت 
الي بلدها الأم، لبنان، قامت بالت�ا�ضل مع ال�زارات 

المعنية لنقل تجربة ال�ضجناء عن طريق الفن، 
واأو�ضحت اأن الفكرة في البداية ق�بلت بالرف�س 

وبعد محاولت م�ضنية تمكنت من اإقناع الم�ضئ�لين، 
وبداأت العمل في �ضجن للرجال حيث قدمت 

م�ضرحيات يق�م ال�ضجناء ببط�لتها ويح�ضرها 
اأ�ضرهم والم�ضئ�ل�ن والإعالم.

و من ثم اتجهت اإلي �ضجن الن�ضاء، لإلقاء ال�ض�ء 
على معاناة الن�ضاء في المجتمع اللبناني ب�ضبب 

العنف الزوجي والأ�ضري وعن الالئي دافعن عن 
اأنف�ضهن، فانتهى بهن المطاف في ال�ضجن، وه� 
ما ي�ضت�جب تدخل جهات الت�ضريع ب�ضن ق�انين 

لحمايتهن، وفقا لزينة دكا�س.
ومن جانبها، قالت �ض�با اأوماثفان، اإن دورهم فعال 

حيث اأنهم ل يجل�ض�ن في مكاتبهم، بل يتعامل�ن 
ي�ميا مع الالجئين و ب�ضكل مبا�ضر، مما يتيح لهم 

القدرة علي فهم م�ضاكلهم الحقيقية. فيما  اأكد 
ه�فيج اإتيميزيان،اأنه من خالل تعامله مع الالجئين 

اأ�ضبح لديه �ض�ره وا�ضحة عن معاناتهم الي�مية.

زينة دكاش:

اتجهت إلي سجن 
النساء، إللقاء 

الضوء على 
معاناة النساء في 

المجتمع اللبناني

علي العربي: 
هدفي أن يكون 

الفيلم مرآه 
للمجتمع من 

خالل سرد الواقع 
بطريقة واضحة و 

صريحة

حوارندوة



67

العدد الخامس - االثنين 1٨ أكتوبر )تشرين األول( 2021

البقاء علي قيد الحياة اآ�ضمي الأماني، وربما 
هي تلك بالفعل اآ�ضمى اأماني بطلة فيلم "ري�س" 

وتج�ضدها دميانا ن�ضار والتى تدفع ثمن اأنها 
امراأة في مجتمع �ضرقي ذك�ري وفقيرة، 

مفع�ل بها ولي�ضت فاعل، م�ضتكينة ل��ضع ل 
يتحمله ب�ضر وعليها تحمل تبعات كل ذلك، بما 

فيه وج�د ذكر في حياتها يلقي لها جنيهات 
معدودة ت�ضرف منها علي البيت بل ويتحكم 

متى ياأكل اأهل المنزل الباذنجان ومتي يح�ضر 
الجات�!.

اختار المخرج عمر الزهيري، واحدة من 
اأ�ضعب الم�ضاريع ال�ضينمائية ليقدمها علي 

ال�ضا�ضة في عمل م�ضتقل وط�يل، ه� الأول فى 
حياته، اأطلق الزهيري لخياله العنان، ف��ضع 

الم�ضاهد في عالم خا�س حمل ت�قيعه و�ضاعت 
فيه وحدة الزمان وربما المكان فال تعرف اأين 

اأنت، وهل العمل يدور في حقبة زمنية قديمة 
اإذا ا�ضتر�ضدنا بن�ع ال�ضيارات اأو المالب�س؟ 

الإجابة ل، فكلما حاولت التنب�ؤ بزمن الفيلم 
وجدت نف�ضك تتراجع �ضريعا، فعالم الزهيري 
يبدو قديما، لكن اأبطاله ي�ضتخدم�ن اله�اتف 

المحم�لة. ن�ضتمع لأغنية فايزة اأحمد دنيا 

جديدة و�ض�اح للعندليب وعي�ن القلب لنجاة 
وغيرها فت�ضعر اأنك في زمانهم ثم تجد نف�ضك 
ت�ضتمع لل�ضباح لفرقة الم�ضرين، وتملي معاك 

لعمرو دياب وغيرها، لي�ضد عليك الزهيري 
كم�ضاهد باب التنب�ؤ والتاأويل والمقارنة اأي�ضا.
عالم ل واقعي لكنه منطقي وواقعي في بع�س 

الأحيان فالأمر يع�د لتقدريك والذي قد يحمل 
ال�ض�اب اأو الخطاأ، عالم اختل فيه تقدير 
الأم�ر فمكان حقير، به طرابيزة بيلياردو 

يغطيها الغبار وكاأنها لم ت�ضتعمل منذ �ضن�ات، 
هي اأحلي ف�ضحة، وناف�رة مياة منزليه، لي�ضت 
من الم�ؤكد "رخي�ضة" الثمن بمقاي�س عالمنا، 

ولكن في عالم الفيلم وج�دها اأولى من دفع 
ف�اتير الكهرباء وت�ضديد الدي�ن، عالم حاك 
خي�طه اأحمد عامر والزهيري في واحدة من 

اأمتع الأفالم علي الم�ضت�ي الب�ضري وربما 
ال�ضرد اأي�ضا، ذلك ال�ضرد المختلف والحداثي 

الذي ينتمي لل�ضريالية، دوما ما ي�ضعك في 
حالة ت�ضغيل للذهن ويجعل الم�ضاهد يلتحم 

مع ما يراه علي ال�ضا�ضة وربما ُي�ضاب بنف�س 
حالة الالمباله التي تعاني منها بطلة الفيلم، 
التي ربما ت�ضلبت م�ضاعرها وفقدت ال�ضغف 

في الحياة، فهي ل تريد �ض�ي �ضمانة ا�ضتمرار 
ال�ضهيق والزفير، اإلى اأن تتمرد بعدها.

الفيلم واحد من اأ�ضعب الأفالم في تاأليفها 
اأو ت�ض�يرها واأخراجها، خا�ضة اأنه ل يرتبط 

ب�ضياق بداية و�ضط ونهاية كعادة الأفالم 
فطريقة �ضرده مختلفة تن�ضاع فيها لأوامر 

المخرج بالخ�ض�ع للم�ضاهدة فقط دون 
ح�ضابات اأخري قد تتبادر في ذهنك تجاه 

الفيلم.
عدد الكلمات التي ينطقها الم�ؤديين في الفيلم 

تكاد تك�ن معدومة، وربما ف�ضل الزهيري 
اختيار ممثلمين من واقع الحياة، لأول مرة 
يقف�ن اأمام ال�ضا�ضة ليخدم فكرة الت�ضليم 

بالم�ضاهدة دون الحكم علي الأداة بالجيد اأو 
الردئ من الممثلين. 

حر�س الزهيري وعامر، علي ذوبان الفارق 
بين الب�ضر في الفيلم وبين الحي�انات 
الم�ضاركة، فربما تح�ل الأب اأو الزوج 

لدجاجة، لكنه ل يزال ب�ضكل اأو باآخر يمار�س 
الكثير من ال�ضغ�ط وكاأنه ل يزال في �ض�رته 

الأولى رجل ط�ل بعر�س.

اختار المخرج 
عمر الزهيري، 

واحدة من 
أصعب المشاريع 

السينمائية 
ليقدمها علي 

الشاشة في عمل 
مستقل وطويل

ك�نك امراأة فى مجتمع �ضرقي، بالتاأكيد تحد كبير يفر�س عليك الكثير 
من القي�د، وك�نك امراأة في مجتمع �ضرقي ذك�ري، في�ضاف لتك القي�د 

الكثير من المحاذير والتحكمات التي يحرك ب��ضلتها الذكر الم�ج�د 
في حياتك طبقا لمعتقداته وتربيته التي في اأغلب الأحيان تك�ن اأ�ضبه 

بنف�ضية القنا�س اأو ال�ضياد الذي يراقب فري�ضته اإذا نجح وا�ضتمتع 
ب�ضيدها وقن�ضها، اأكلها وطحن باأ�ضنانه ع�ضمها، اأما اإذا كنت امراأة 
في مجتمع �ضرقي ذك�ري وفي ذات ال�قت فقيرة، فال عجب اأن يك�ن 

علي الكشوطي

عالم ال واقعي لكنه منطقي وواقعي 
في بعض األحيان

فيلم »ريش«..
وحدهن الفقيرات يدفعن الثمن 

فيلم "ري�س" للمخرج الم�ضري عمر الزهيري 
يجمع بين ال�اقع والفانتازيا، فيما ي�ضبه عالم 
ال�اقعية ال�ضحرية، لي�ضعنا اأمام �ض�رة قاتمة 

�ضاخرة لالأ�ضرة الم�ضرية وللذكر الم�ضري 
وللمراأة في م�ضر وما ت�ضهده من عذابات في 

المقام الأول. 
ولتكن بدايتنا من عن�ان الفيلم، "ري�س". الفيلم 

بب�ضاطة عن رجل م�ضري، زوج واأب، يتح�ل 
اإلى دجاجة. لم يختر الزهيري لفيلمه مثال 

ا�ضم "دجاجة" لأن في الدجاجة ما ينفع، بها 
لحم يمكن اأن يمد ال�ضغار بالزاد، اأو ي�فر لهم 
البي�س اأو ما �ضابه. لكن ما نفع الري�س! الري�س 

ه� �ضقط المتاع ه� ما ُيتخل�س منه اأو ُيلقى 
في النفايات بعد الح�ض�ل على ما ينفع من 

الدجاجة. 
هذا الزوج والأب الم�ضري اإذن ه� �ضقط 

المتاع، ه� ما ل يجدي وما ل ينفع. ه� اأب 
وزوج فقير يمن على زوجته بقرو�س معدودة 

ت�ضتري بها ما ي�ضد اأف�اه ال�ضغار. ويقرر هذا 
الأب، الذي يعي�س ه� واأ�ضرته في منطقة 
�ضناعية فقيرة يك�ض�ها دخان الم�ضانع 
والغبار، اأن يقيم حفل عيد ميالد لطفله 

ال�ضغير، وفي ذلك الحفل يتح�ل الأب بفعل 
لعبة �ضاحر اإلى دجاجة. 

يترك زوجته خفي�ضة ال�ض�ت دوما، منحنية 
الهامة والراأ�س دوما، المن�ضتة لتعليماته دوما 

لت�اجه العالم في محاولة لتدبير ق�ت ي�مها 
وما ي�فر لقيمات معدودات ل�ضغارها. ل� اأننا 
محل هذ الأم الم�ضكينة، لربما فكرنا في دبح 
هذه الدجاجة التي كانت اأبا لإطعام ال�ضغار. 

ولكن هذه الأم والزوجة التي ت�ضربت من 
المجتمع هذا التبجيل للرجل والأب والذكر 
تقرر اأن تمنح هذه الدجاجة/الزوج/الأب 

مكان ال�ضدارة في البيت، متخلية عن غرفتها 
وفرا�ضها لهذا الري�س. 

بيد اأن الأمر ال�ضاخر حقا في الفيلم ه� اأن هذا 
الزوج/الدجاجة لي�س باأ�ض�اأ نماذج الرجال في 
الفيلم اأو في المجتمع الم�ضري ككل. ه� رجل 

اأف�ضل ما يمكننا و�ضفه به ه� اأنه رجل قليل 
الحيلة، �ضاحب تطلعات ذك�رية �ضلط�ية على 

�ضعفه. ه� رجل يعي�س خيالء الذك�رة على 

فقره، فيحدث زوجته عن بعثة زار فيها اأحد 
البلدان التي ت�فر لكل فرد بقرة ي�ضرب حليبها 

باردا اأو �ضاخنا، حديث يفتر�س به اأن يبهر 
تلك المراأة ال�ضامتة التي لم تخبر من الدنيا 
�ضيئا. ه� رجل يرى اأن �ضراء ناف�رة يزين بها 

البيت الرث ويباهي بها ذاته اأمام الجيران 
والأ�ضدقاء خير من �ضداد اإيجار منزله 

المتاأخر المتراكم منذ عدة اأ�ضهر.
اإحدى المفارقات الرئي�ضية في الفيلم هي 

اأن هذه الدجاجة التي كانت رجال تعي�س 
حياة اأف�ضل مما يعي�ضه الب�ضر في الفيلم. 

هذه الدجاجة تنام على فرا�س وتح�ضل على 
طعامها قبل باقي الأ�ضرة، وحين تمر�س 

تهرع بها الزوجة اإلى الم�ضت�ضفى لتدفع مئات 
الجنيهات لعالجها.

نرى اللحم قا�ضما م�ضتركا في العديد من 
م�ضاهد الفيلم. تعمل الزوجة في م�ضنع للح�م 
الدواجن بعد تح�ل الزوج، لح�م ل تجروؤ حتى 
على ا�ضتهائها لفقرها ال�ضديد، ثم نراها تعمل 
في ق�ضر �ضيدة ثرية تطعم كلبها المدلل لحما 
تت�ق الزوجة لمذاق قطعة منه ت�ضرقها خل�ضة 

لل�ضغار. ثم نراها تنظف لحم ال�ضمك من 
الأ�ض�اك لتقدمه لمخدومها في متجر ما. هي 

امراأة فقيرة ت�ضتهي اللحم بمعناه الحرفي، 
اللحم اللذي يغدي الج�ضد ال�ضعيف.

 ولكنها هي اأي�ضا ينظر لها الرجال على 
اأنها قطعة لحم يمكن افترا�ضها. تدرك بعد 
فترة وجيزة اأن م�ضاعدة الرجال لها ل تاأتي 

اإل م�ضروطة بتحر�ضهم بها اأو با�ضتغاللهم 
لحتياجها. هم يرونها قطعة لحم �ضائغة 

لمجرد غياب الرجل/الدجاجة. 
يقدم الزهيري عالما �ض�رياليا غرائبيا كما ل� 

اأن الأب�كالب�س قد حل بم�ضر فا�ضتحالت رمادا 
ودخانا وغبارا، ولكن هذا ال�اقع الغرائبي 

الذي ت�اجهه هذه الزوجة والأم ل يختلف كثيرا 
عن المعاناة والتنكيل والتحر�س وال�ضت�ضعاف 

الذي ت�اجهه الكثير من الن�ضاء في م�ضر. 
وال�ض�ؤال الذي يراودنا اأثناء م�ضاهدة الفيلم 

ه� ترى اإذا عاد هذا الرجل اإلى �ض�رته 
الأولى وذهبت الدجاجة هل �ضتختلف حياة 

هذه المراأة؟ هل �ضتتح�ضن؟ هل �ضتجد بع�س 
الراحة؟ ربما ت�ضير نهاية الفيلم ال�ضادمة 

اإلى  اإجابة هذا الت�ضاوؤل. واقع الحال ه� اأن 
هذه المراأة �ضت�اجه الأمرين وت�اجه �ضظف 

العي�س واأعين الرجال واأيديهم، و�ضت�اجه 
ق�ض�ة المجتمع وغلظته �ض�اء كانت بمفردها اأم 

حاملة لحفنة من الري�س.

يقدم الزهيري عالما سورياليا غرائبيا كما 
لو أن األبوكالبس قد حل بمصر فاستحالت 

رمادا ودخانا وغبارا

هذا الزوج واألب 
المصري إذن هو 
سقط المتاع، هو 
ما ال يجدي وما ال 

ينفع

ذكر مصري ال ينفع

»ريش« 
لعمر الزهيري...

 نسرين سيد أحمد

نفدنفد
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السينما في حفل 
موسيقي

يقام الي�م �ضمن فعاليات الدورة الخام�ضة 
من مهرجان الج�نة ال�ضينمائي، حفل 

م��ضيقي للماي�ضترو اأحمد ال�ضعيدي، حيث 
يقدم خاللة مجم�عة متميزة من م��ضيقي 
الأفالم العالمية، و التي تعتمد على التراث.
ومن الأعمال التي �ض�ف يتم عزفها الي�م: 

 Apocalypse now، ،ليلة القب�س على فاطمة
 Somewhere in time، Phantom of the

 opera think of me، Phantom of the opera

 overture، The mission، The pianist،

 Platoon، Amadeus، Out of Africa، Space

.Odyssey

وتعد هذه هي الم�ضاركة الثالثة للماي�ضترو 
اأحمد ال�ضعيدي في مهرجان الج�نة، حيث 

قدم خالل الدورتين الما�ضيتين حفالن 

ندوة

ناجحان قدم خاللهم مقط�عات م��ضيقية 
من اأ�ضهر الأفالم العالمية.

»قمر 14« في قاعة المؤتمرات 
ُيعر�س، الي�م، بمركز الج�نة للم�ؤتمرات، ال�ضاعة 9.00 
م�ضاًء، فيلم »قمر 14« للمخرج هادي الباج�ري، و تدور 

اأحداثه ح�ل مراد النجار، الذي يتابع من خالل عمله 
كمقدم لبرامج اإذاعية، العديد من الق�ض�س المطروحة على 

و�ضائل الت�ا�ضل الجتماعي، ما بين ق�ضية رفعها عميد كلية 
الفن�ن الجميلة على الدكت�رة عاليا ح�ضين ل�ضطبها من هيئة 

التدري�س، ُمتهًما اإياها ب�ض�ء ال�ضل�ك لك�نها في عالقة حب 
تجمعها بمعيد ي�ضغرها باأع�ام.

»الحياة المزدوجة لفيرونيك« في سي سينما  
ُيعر�س في قاعة �ضي �ضينما 3 فيلم  »الحياة المزدوجة 

لفيرونيك« للمخرج كري�ضت�ف كي�ضل�ف�ضكي ال�ضاعة 1 ظهرا، 
و تدور اأحداثه ح�ل فيرونيك التي تعمل  ك�ض�بران� في اأثناء 
متابعة ك�ر�س اأوبرالي وُتقيم في ب�لندا. فيرونيك، ُمدر�ضة 

م��ضيقى وتعي�س في فرن�ضا. تربطهما �ضلة عاطفية غام�ضة، 
رغم عدم معرفة كليها بالآخر. ت�ضتلم فيرونيكا وظيفتها في 
مدر�ضة م��ضيقى وتعمل بجد �ضديد، لكنها تنهار وتم�ت في 

اأول اأداء لها.

فعاليات

»األولمبياد باريس الحي 13« في 
أوديماكس 

ُيعر�س في قاعة اأوديماك�س ال�ضاعة الـ9.45 م�ضاء فيلم 
»الأولمبياد- باري�س الحي 13« للمخرج جاك اأوديار، وتدور 

اأحداثه ح�ل الي�م الذي تلتقي فيه اإميلي بكاميل، الذي 
ينجذب اإلى ن�را، والتي تتعرف ب�ضكل مفاجئ على اأمبر. 

الفيلم يروي حكاية ثالث فتيات و�ضبي يعيدون تعريف مفه�م 
الحب في الع�ضر الحديث. ُعر�س الفيلم لأول مرة عالمًيا في 

مهرجان »كان« ال�ضينمائي 2021

ُوِلَد .. ِلَيِعيْش

جونة سكوب

مجدي الطيب

ظهيرة 27 اأغ�ضط�س من العام 2017، وعقب انعقاد 
الم�ؤتمر ال�ضحفي، الذي اأعلن فيه عن تفا�ضيل الدورة 

الأولى من »مهرجان الج�نة ال�ضينمائي«، في المدة من 22 اإلى 
29 �ضبتمبر 2017، كتبت: »المهرجان الذي �ضي�لد عمالقًا«.

ي�مها لمني بع�س الأ�ضدقاء، وغ�ضب البع�س الآخر؛ بحجة 
اأنني تعجلت في الحكم على مهرجان لم يفتح اأب�ابه بعد، وعبثًا 
حاولت اإقناعهم باأن ما حدث في الم�ؤتمر ال�ضحفي؛ من تدفق 

للمعل�مات، واإبهار في ال�ضكل، ف�ضاًل عن ال�ضبط والربط والدقة 
والن�ضباط، يدع� للتفاوؤل، لأن »المقّدمات ت�حي بالنتائج«، اأو 

مات الكتب ت�حي بما تحت�يه«، فما كان  كما يق�ل المثقف�ن: »مقِدّ
من المت�ضائمين �ض�ى اأن ردوا علَي باأنها مجرد »نزوة«، في حياة 
رجل اأعمال  يع�ضق »الُمغامرة«، �ضرعان ما �ضيبراأ، ويتبراأ، منها، 

والأرجح اأن يفقد ولعه بها، بعد دورتين على اأكثر تقدير!.
ومع كل دورة جديدة لـ»مهرجان الج�نة ال�ضينمائي« كان ينتابني 

�ضع�ر باأنني ك�ضبت الرهان، واأنه »ُوِلَد ِلَيِعي�ْس«؛ ما دامت لديه 
القدرة على ت�ض�يب الأخطاء، وتخطي العراقيل والعقبات، 

والحفاظ على روحه ال�ضابة، والأهم تجديد دمائه، عبر مبادرات 
جادة، وم�ضروعات طم�حة، وحما�ضة لم تفتر، وتحد ُيعلن عن 

نف�ضه، واإن كنت ل اأتفق والق�ل اإن »ال�ضغف« وحده �ضمام اأمانه، 
واإل ا�ضتيقظنا ذات �ضباح، لنكت�ضف اأن قرارًا �ضدر باإنهاء حياته؛ 

بُحجة اأن اأ�ضحابه فقدوا »ال�ضغف«!.
يدخل المهرجان دورته الخام�ضة، لي�ؤكد جدارته بالمكانة التي 

احتلها، في فترة وجيزة للغاية، كمهرجان جاذب، باأفالمه 
الطازجة، وج�ائزة المالية ال�ضخمة، والعينية الرفيعة، وفعالياته 

العاقلة، التي ل ي�ضاحبها �ضخب ول نزق، واختياراته ال�اعية، 
واإ�ضاءاته الأخاذة، ف�ضاًل عن داأبه ال�ا�ضح في الأخذ بيد 

ال�ضناعة، وت�ضجيع �ضناعها، في المنطقة العربية باأ�ضرها، ولي�س 
في م�ضر فح�ضب، مع الهتمام الملح�ظ بالم�اهب ال�ضابة، 

ودعم ال�ضينما الق�ضيرة، وال�ثائقية، والم�ضتقلة، وت�ضجيع 
الح�ار بين الأ�ض�ات ال�ضينمائية المحلية والعالمية؛ عبر الم�ائد 
الم�ضتديرة، وور�س العمل، والمحا�ضرات، وحلقات النقا�س، التي 

تجمع بين محترفي ال�ضناعة، وخبرائها؛ فالمهرجان الذي تنباأت 
باأنه »�ضي�لد عمالقًا«.. و)�ضدقت النب�ءة(، يعلم اأنه اأمام خيار 

ه� الأ�ضعب، واأنه ُملتزم لي�س اأمام جمه�ره، و�ضي�فه، بال�عد 
الذي قطعه على نف�ضه، باأل ُي�ضبح »�ُضرادق عزاء«، في �ض�رة 

ندوات تاأبين، اأو »مجامالت«، بحجة التكريم فح�ضب، بل اأمام 
الجميع، من دون ا�ضتثناء، باأنه »نافذة الأمل«، التي تبعث على 
التفاوؤل، مثلما ت�ؤكد اأننا قادرون، بالإدارة ال�ضارمة، والروؤى 

المنفتحة على العالم، على تد�ضين تظاهرة مح�رها »ال�ضينما«، 
و�ضعارها، الذي اأعلن عنه منذ دورته الأولى، ولم يتخل عنه ي�مًا: 

»�ضينما من اأجل الإن�ضانية«.

ناقد سينمائي مصري

كتب: عالء عادل

�ضهد العر�س الأول لفيلم »ري�س« بقاعة 
الج�نة للم�ؤتمرات، ح�ض�را كبيرا من النج�م 

و�ضناع العمل، حيث رحب انت�ضال التميمي 
مدير المهرجان بالح�ض�ر وفريق العمل، 

ودعاهم لل�ضع�د اإلى خ�ضبة الم�ضرح، حيث 
قال عمر الزهيري مخرج العمل: »ل اأ�ضدق 

كل الهتمام الذي يحظى به فيلم ري�س وهذا 
�ضيء كبير بالن�ضبة لي.. اأ�ضكركم جميعا واإن 

�ضاء اهلل الفيلم يك�ن جيدا، واأ�ضكر انت�ضال 
التميمي مدير مهرجان الج�نة لأنه كان من 

بين الداعمين والمتابعين للفيلم واأحب فكرة 
م�ضاركة الفيلم في المهرجان«.

وتابع الزهيري قائاًل: »وهذا �ضيء يعني لي 
الكثير ولي�س مجرد م�ضاركة في المهرجان، 
»اأ�ضكر المنتجين اللي تعب�ا وتجربة  متابعا: 

ب�ضيطة و�ضهلة وبها اإيمان كبير ودعم دايم 
الحمد هلل«.

وكان من الح�ض�ر الفنانة رانيا ي��ضف، 
وداليا البحيرى، و�ضيد رجب، وكريم محم�د 

عبد العزيز، واأحمد داود وزوجته عال 
ر�ضدى، واأروى ج�دة، واإنجى كي�ان، وهالة 

�ضدقى، ومخرج الفيلم عمر الزهيري، 
زمحمد فراج وزوجته ب�ضنت �ض�قي، وناردين 

فرج، ومايان ال�ضيد، وخالد �ضليم، وطارق 
�ضبري وزوجته، ب�ضمة، وح�ضن اأب� الرو�س، 

والمنتج محمد حفظي، ومحم�د الليثي، وعلي 
ال�ضباعى ووالدتها المنتجة  قا�ضم، وناهد 

ناهد فريد �ض�قي.
وح�ضر كذلك �ضريف منير، ون�ضرين 

طاف�س، وثراء جبيل، و�ضارة عبد الرحمن، 
ومها ال�ضغير، وي��ضف عثمان، واآية �ضليم، 

ونيك�ل مع��س وزوجته، ولبلبة، وزينب 
غريب، وروجينا وابنتها مايا، وب�ضرى وجمال 
�ضليمان، واإنجى وجدان، ودارين حداد، ور�ضا 

بن معاوية، والناقد طارق ال�ضناوي وحمد 
مجدي.

فاز فيلم "ري�س" بالجائزة الكبرى للدورة 
الـ60 لأ�ضب�ع النقاد الدولي بمهرجان كان، 
وي�ضارك في بط�لته دميانة ن�ضار، و�ضامي 
ب�ضي�ن، ومحمد عبد الهادي، وفادي مينا، 

واأب� �ضفين نبيل، ونعيم عبد الملك، ومحمد 
�ضدقي، وي��ضتينا �ضمير، ونا�ضر  جالل، 

وعبد اهلل، و�ضامية، وكتب ال�ضيناري� واأخرجه 
الزهيري. عمر 

فيلم "ري�س" ه� اأول الأفالم الروائية الط�يلة 
للمخرج عمر الزهيري، وقد ا�ضترك فى 

تاأليفه مع ال�ضيناري�ضت اأحمد عامر، ويقدم 
ق�ضة اأم تعي�س في كنف زوجها واأبنائها، 

حياة ل تتغير واأيام تتكرر بين جدران 
المنزل الذي ل تغادره ول تعرف ما يدور 
خارجه وذات ي�م يحدث التغير المفاجئ 

ويتح�ل زوجها اإلى دجاجة، فاأثناء الحتفال 
بي�م ميالد البن الأ�ضغر، يخطئ ال�ضاحر 
ويفقد ال�ضيطرة ويف�ضل في اإعادة الزوج، 

الزوج الذى كان يدير كل تفا�ضيل حياة 
هذه الأ�ضرة، هذا التح�ل العنيف يجبر هذه 
الزوجة الخاملة على تحمل الم�ض�ؤولية بحثًا 
عن حل�ل لالأزمة وا�ضتعادة الزوج، وتحاول 

النجاة بما تبقى من اأ�ضرتها ال�ضغيرة، 
وخالل هذه الأيام ال�ضعبة تمر الزوجة بتغيٍر 

قا�ٍس وعبثي.
المخرج عمر الزهيري در�س ال�ضينما في 
بالقاهرة، وعمل كم�ضاعد  ال�ضينما  معهد 

مخرج مع اأهم المخرجين الم�ضريين مثل 
ي��ضف �ضاهين وي�ضري ن�ضر اهلل، واأخرج 

فيلمه الق�ضير الأول زفير )2011(، وح�ضل 
على جائزة لجنة التحكيم الخا�ضة في 

مهرجان دبي ال�ضينمائي الدولي، وفي 2014 
قدم عمر فيلمه الق�ضير الثاني ما بعد و�ضع 
حجر الأ�ضا�س لم�ضروع الحمام بالكيل� 375.

فيلم »ريش« هو أول األفالم الروائية 
الطويلة للمخرج عمر الزهيري

أشكر انتشال 
التميمي مدير 

مهرجان الجونة 
ألنه كان من بين 

الداعمين 

فاز بالجائزة 
الكبرى للدورة 

الـ60 ألسبوع النقاد 
الدولي بمهرجان 

كان

استقبال 
حافل لصناع

»ريش«
عمر الزهيري:

ال أصدق كل هذا 
االهتمام بالفيلم
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