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»قمر 14« يضيء ليل الجونة
شهد أمس مركز الجونة للمؤتمرات، العرض 

العالمي األول لفيلم »قمر 14« بحضور 
صناع العمل، المخرج هادي الباجوري، 

والفنانة ياسمين رئيس، وشيرين رضا، وخالد 
النبوي، وخالد أنور، وأحمد مالك، ومي 

الغيطي، وأحمد حاتم، وانتشال التميمي 
مدير المهرجان، وأمير رمسيس المدير الفني 

للمهرجان، وعدد كبير من النجوم.

في البداية رحب انتشال التميمي 
بالحضور وصناع العمل، وأكد أن عرض 

العمل ضمن فعاليات المهرجان، هو 
استكمال لرؤية مهرجان الجونة في 

عرض أشكال مختلفة من األفالم.

ومن جانبه أعرب المخرج هادي الباجوري 
عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة، 

وعرض فيلمه وسط كل هؤالء النجوم 
والضيوف من جميع أنحاء العالم.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية مراد 
النجار، مقدم البرامج اإلذاعية، الذي يتابع 

العديد من القصص المطروحة على وسائل 
التواصل االجتماعي، ما بين قضية رفعها 

عميد كلية الفنون الجميلة على الدكتورة 
عاليا حسين لشطبها من هيئة التدريس 

ُمتهًما إياها بسوء السلوك لكونها في عالقة 

حب تجمعها بمعيد يصغرها بأعوام، وقصة 
أخرى عن مريم وإبراهيم الحبيبين اللذين 
فرقتهما الديانات، ويحي المهندس المدني 

ابن األسرة البسيطة الذي دفع مستقبله 
ثمًنا لحبه ألمينة ابنة الطبقة األكثر حًظا من 

المال والنفوذ، وشريف ُمعد برنامج مراد، 
الذي لم تخرج قصته للعلن ولكن يعلمها 

مراد، إذ يحاول االرتباط بحبيبته نادين، 
ولكن عقلية والدها تمنعها ألن والدة شريف 

ممثلة. كل تلك الحكايات تلفت انتباه مراد 
أن اليوم هو يوم اكتمال القمر، ذلك المتهم 

بتدمير قصص الحب.

هادي الباجوري:

سعيد بتواجدي 
في المهرجان 
وبعرض الفيلم 

وسط كل هؤالء 
النجوم 
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كتب: عالء عادل

مي�صارك �لمخرج �أحمد �صالح بثالث �أعماله 
�ل�صينمائية �صمن فعاليات �لدورة �لخام�صة 

من مهرجان �لجونة �ل�صينمائي بعنو�ن "ليل"، 
في م�صابقة �لأفالم �لق�صيرة، وكان �صالح قد 

�أطلق فيلمه �لأول عام 2012 بعنو�ن "�لبيت"، 
ليح�صل على �لمركز �لثاني كاأف�صل فيلم 

�ألماني ق�صير، فيما كان فيلمه �لق�صير �لثاني 
كان بعنو�ن "عيني"، و�لذي ح�صل على "�أو�صكار 

�لطالب" كاأف�صل فيلم ق�صير عام 2016، 
ويعتبر فيلم "ليل" هو ثالث �أفالمه �لق�صيرة 

و�لذي ُعر�ض عالمًيا للمرة �لأولى في مهرجان 
"لوكارنو" �ل�صينمائي.

 �صالح تحدث مع "نجمة �لجونة" عن فكرة 
�لعمل و �ل�صعوبات �لتي و�جهته في تنفيذها، 
وردود �لأفعال �لتي و�صلته عنه و�أ�صياء �أخرى 

خالل �لحو�ر �لتالي..
كيف جاءت فكرة تقديم العمل؟

كانت بد�ية �أ�صبوع �أيام �لنتفا�صة �لفل�صطينية 
�لثانية )عام 2000(. �لكل يذهب للقرى 

و�لمدن �لبعيدة في نهاية �لأ�صبوع ويعود مع 
بد�ية �لأ�صبوع للعمل و�لجامعات، فكانت 

�لطرق مزدحمة، لذ� كّنا نحاول د�ئًما �لخروج 
مبكًر� حتى نتجنب �لزحام، وفجاأة وجدنا 

�أنف�صنا في منت�صف مو�جهات نارية كثيفة، 
ولأنني ل�صت مولودً� بفل�صطين لم �أكن �أعرف 

كيف �أت�صرف في هذ� �لظرف، فحاولت تتبع 
خطو�ت �لجمع، �أجري معهم، �أتوقف معهم، 

و�أختبئ معهم.
وفي ظل هذه �لرهبة، ر�أيت �مر�أًة تم�صي في 

�تجاه �لطلقات �لنارية بدًل من �لهروب، 
كنت �أتتبعها بنظري ر�غًبا في �أن �أ�صاألها "�إلى 

�أين؟"، �نتبهت لي، وجاءت �إلّى ثم �أم�صكت يدّي 
وقالت "ع�صان �هلل �حكيلي �إنو بنتي ماتت؟"، لم 

�أ�صتطع ��صتيعاب تماًما ما قالته، ونظرت في 
وجهها متعجبًا فا�صتحت مّني وتركتني وم�صت، 

وبعدها بلحظات �صمعت دوّي �نفجار قوي من 
بعيد، ثم نادت ب�صوٍت عاٍل "يا بنتي"... كانت 
تبحث عن �بنتها، وكنت �أنا �صغيًر� في عمر 

�لع�صرين ل �أعي �لكثير لأفهم ذلك �لموقف، 
فت�صاءلت ما �لذي يجعل �أًما تتمنى �أن ت�صمع 
خبر وفاة �بنتها، هذه �أمنية عك�ض �لطبيعة، 
طبيعة �لأم و�لحياة، ومن هذ� �ل�صوؤ�ل بد�أت 

�أكتب حتى �أدركت �لإجابة.
لماذا اخترت اأن يكون ر�سوماً متحركة؟

ق�صة �لفيلم هي �لتي ُتحدد �لتكنيك. �أفالمي 
"بيت – عيني – ليل" بنف�ض �لتكنيك لأنهم 

يحملون نف�ض �لمو�صوع، فبد�ية هذه �لأفالم 
كانت رو�ية طويلة �أحكي عبر ف�صولها ق�ص�ض 

�أنا�ض �لتقيت بهم في �لو�قع جعلوني �أرى 
�لحياة من منظوٍر مختلف. �لمنظور في هذه 
�لوقائع كان خّطًا بين و�قع وخيال. م�صاهدة 

�لدمى بت�صميمها �لقريب جدً� للو�قع في 
هذه �لأفالم �لثالثة يعطي هذه �لتاأرجح بين 
�لإح�صا�ض بم�صاهدة و�قع حقيقي للحظة ثم 

و�لتبّحر في خيال للحظة �أخرى.
ما ال�سعوبات التي واجهتها في تنفيذ العمل؟

لأنه فيلم تحريك، فكل لقطة حتى لو كانت 
ثو�ني، ت�صتغرق من 6 لـ 12 �صاعة من �لعمل، 

لم نمتلك رفاهية ت�صوير 3 لقطات و�لمقارنة 
بينهم و�ختيار �لأف�صل، لذلك كّنا نتحرى 

�لدقة في كل لقطة، فمرحلة ما قبل �لإنتاج في 
�أفالم �لتحريك مهمة جًد�، و�إذ� تم تنفيذها 

جيًد� �صتوفر لك �لكثير من �لجهد و�لوقت.

وتبد�أ مرحلة �صناعة �لفيلم بكتابة �ل�صيناريو 
 Animatic وبعد ذلك ننتج Story Board ثم عمل

وهي تحريك ب�صكل ب�صيط لكل �لفيلم مع 
�صوت ومو�صيقى ومن خاللها نتخذ معظم 

�لقر�ر�ت �لفنية ثم ن�صتعملها كخارطة دقيقة 
لت�صوير وتحريك �للقطات.  وبعد �لت�صوير 

نبد�أ �لمونتاج وهند�صة �ل�صوت ومرحلة ما بعد 
�لإنتاج بالكامل.

الحظت اأن جميع ال�سخ�سيات في العمل 
يظهر على مالمحها ال�سقاء والحزن، ماذا 

كانت �سعوبة تنفيذ ذلك؟
في هذه �لمرة �أردنا �أن نحّرك �لوجوه كي ننقل 
�لم�صاعر ب�صكل �أعمق، نعرف �أن �لأمر معقًد�، 

ولكننا �أردنا �لقيام به من خالل ��صتخد�م 
�لمعجون بدون �أن ين�صف، حتى نحرك �لوجوه 
و�لأعين، ولكن في �آخر �للقطة ي�صبح �لتعديل 

على �لوجه �أ�صعب، لذلك قام �صالح بعمل �أكثر 
من وجه لكل �صخ�صية، كي نتمكن من �إظهار 

�لم�صاعر ب�صكل جيد.
الر�سوم المتحركة متعلقة بالمرحلة العمرية 

لالأطفال لكن العمل يقدم ر�سالة ي�سعب 
على طفل ا�ستيعابها... فهل العمل له موجه 

لمرحلة عمرية محددة؟
من �لخطاأ �أن ُينظر لأفالم �لتحريك باأنها 

د�ئمًا لالأطفال. مثلها كاأي فئة من �لأفالم، قد 
تحكي ق�صًة لالأطفال �أو ق�صًة لكل �لأعمار �أو 

ق�ص�صًا للكبار فقط. فيلم "ليل" يمكن �أن يوجه 
لالأعمار من �صتة �صنين فما فوق.

هل مثل هذه االأعمال تجد �سعوبة في 
التمويل؟

على �لأغلب يتم �لنظر في �أفالم �لتحريك 
حتى �لآن كاأنها لي�صت �صينما، وعندما نعتبرها 

�صينما ت�صتحق �لدعم، يكون �لدعم مماثاًل 
لالأفالم �لرو�ئية رغم �أن �صناعة �أفالم 

�لتحريك ت�صتغرق وقتًا �أكثر بكثير من �لأفالم 
�لرو�ئية. في فيلم "ليل"، مرحلة �لإنتاج 

��صتغرقت عامين كاملين بدعم ي�صاوي �أي فيلم 
ق�صير �آخر.

�ل�صيء �لوحيد �لذي ُيبقي هذه �لأفالم حّية 
هو �لحب و�ل�صبر �لموجود�ن بد�خل �صّناع 

هذه �لنوعية من �لأعمال، ولكن ب�صر�حة 
ومع �لوقت، ي�صبح من �ل�صعب �ل�صتمر�ر، 
كيف نعي�ض �صنتين بدون �أي دخل في حياتنا 

ل�صناعة �لفيلم؟
ما هي المحطة القادمة للعمل؟

�أعمل حالًيا على ق�صة طويلة، كتبت �لن�صخة 
ا �أحاول كتابة رو�ية، ثم  �لأولى منها، و�أي�صً

�صاأحّولها لفيلم طويل، ولكني �أ�صعر باأن �لفيلم 
�لطويل �لأول لي يجب �أن يكون تجميع �لأفالم 
�لثالثة �لق�صار مًعا، ليكون فيلًما كرحلة عبر 

هذه �لق�ص�ض، فهذ� �لم�صروع يمكن �أن يتحول 
لفيلم يمزج بين �لوثائقي و�لأفالم �لق�صيرة، 
فهي �أفالٌم �لق�ص�ض �لتي خلفها �أكبر منها، 

ويجب علي �أن �أتاأكد باأن �أو�صل هذه �لق�ص�ض 
كاملة قبل �لم�صي في رو�ية جديدة.

أحمد صالح مخرج »ليل« لنجمة الجونة:
االنتفاضة الفلسطينية الثانية منحتني فكرة الفيلم

دليل الشاشة

برنامج األفالم القصيرة ٢
�لرحلة - 22 د 

�ليوم �لأخير لالأبوية - 15 د
ليل - 16 د

جوني - 23 د
عرنو�ض - 17 د

�لبن �لمقد�ض - 20 د

برنامج األفالم القصيرة ٢ 
قاعة أوديماكس

٩:٣٠ م�صاًء

العودة
مركز �لجونة

٨:٣٠ ظهرً�

أنيما
�صينما �أرينا
٦:30 م�صاًء

برنامج األفالم القصيرة ٣ 
قاعة �أوديماك�ض

٣:٣٠ ظهرً�

ثالثية األلوان: أزرق
�صي �صينما 3
1٢:00 م�صاًء

أسوأ شخص في العالم
�صي �صينما 1

٩:4٥ م�صاًء

البحث عن خشب القيثارة
�صي �صينما 3
٨:4٥ م�صاًء

أميرة
مركز �لجونة

٦:٣٠ م�صاًء

غروب
�صي �صينما 1

4:٠٠ ظهرً�

سبايا
�صي �صينما ٢
1٢:1٥ م�صاًء

برنامج األفالم القصيرة ٣
خديجة - 17 د 
نازحون - 15 د

ربطة �صعر، بي�ض، كتب �لو�جب 
�لمنزلي - 14 د

مخلوق - 16 د
يولي�صي�ض ل بد �أن يرحل - 13 د

�صقالة - 14 د 
على �أر�ض �صلبة - 12 د

ثالثية األلوان: أبيض
�صينما �أرينا
٩:٠٠ م�صاًء

قمر 14
قاعة أوديماكس

٦:٣٠ م�صاًء

شياطين خفية
�صي �صينما 3
٥:4٥ م�صاًء

أنا رُجُلك
�صي �صينما 3
٣:٠٠ م�صاًء

ذات مرة في كالكوتا
�صي �صينما ٢

٩:1٥ م�صاًء

كالرا سوال
�صي �صينما 1

٦:45 ظهرً�

عالم آخر
�صي �صينما ٢

٦:٠٠ م�صاًء

السجناء الزرق
�صي �صينما 2

٣:30 م�صاًء

محاضرة

كتب: مينا حبيب

مرحلة ما بعد �لإنتاج هي �لخطوة �لأخيرة في 
نقل �لق�صة من �لن�ض �إلى �ل�صا�صة . حيث تمزج 

�ل�صورة بال�صوت و�لموؤثر�ت لخلق �ل�صورة 
�لمكتملة للفيلم.. تلك كانت مقدمة محا�صرة 

�ألقاها  ثنائي من خبر�ء ما بعد �لإنتاج 
�لر�ئدين في نتفليك�ض، وهما كريم بطر�ض 

غالي وفر�نك بياز�، �للذ�ن �صعد�  �إلى م�صرح 
TU Berlin،�أم�ض، لمناق�صة و�صع �لميز�نية 

وبناء طاقم ما بعد �لإنتاج �لمثالي لم�صروعك. 
كما �ألقيا نظرة فاح�صة على بع�ض �لمخاطر 

�ل�صائعة في مرحلة ما بعد �لإنتاج وكيفية 
تجنبها.

بد�أ كريم بطر�ض �لمحادثة من خالل ت�صليط 
�ل�صوء على �لعنا�صر �لم�صترك �لرئي�صي بين 

م�صل�صلي "ما ور�ء �لطبيعة" و "رو�بي" من 
نتفليك�ض �صو�ء كان �لمحتوى �لمطلوب �لتقاطه 

وت�صليمه 4k، و�إد�رة �لألو�ن من �للتقاط �إلى 
�لت�صليم، و�إ�صافة �لعديد من �لمخرجين 

و�لمحررين، و�أخيًر� مر�جعة �لألو�ن و�لمزج.
قبل �لت�صوير، يجب �إجر�ء دورة من �أربع ركائز 

ت�صمل؛ �إعد�د �لميز�نية و�لجدولة وتو�صيع 
�لطاقم و�إعد�د �صير �لعمل. عالوة على ذلك، 

ركز كريم على دور م�صرف ما بعد �لإنتاج 
وقال: "�لجدولة هي �لمفتاح للقيام بميز�نية 

ما بعد دور م�صرف ما بعد �لإنتاج حيث يعرف 

�أين يمكن خلق �لمرونة. ل يحتاج �لمنتج �إلى 
�لم�صاركة في عمليات ما بعد �لإنتاج �ليومية 

لأنه لديه �لكثير من �لمهام ".
و�أ�صاف كريم: "�صيقوم م�صرف ما بعد �لإنتاج 

باإن�صاء ومر�قبة ميز�نية ما بعد �لإنتاج، وفح�ض 
�لمخرجات �لتعاقدية و�لتحقق منها بالإ�صافة 
�إلى �لفهم �لفني �لعميق من �صير �لعمل �لموقع 

�إلى �لت�صليم".
وفي �ل�صياق نف�صه، قال فر�نك بياز�، "مرحلة 
�لتحقق مهمة بالن�صبة لنا، علينا �أن نعرف ما 
هو نوع �لفيلم �لذي ن�صنعه، وما هو �لطموح. 

ومن ثم، ل يمكنك تحديد �لميز�نية �إل �إذ� كنت 
تعرف ما هو طموحك و�إلى �أين تريد �أن ت�صل ".

و�أ�صاف فر�نك: "�صع ذلك في �عتبارك د�ئًما 
عندما تبد�أ م�صروعك: �لميز�نية، وتو�صيع 

�لطاقم وطموحك، هذه �لعنا�صر مثل �صير 
�لعمل لها تاأثير�ت عديدة على �لميز�نية ".

تو�صيع �لطاقم �صروري لتحديد كيف يمكنك 
ربط �لعملية، تعيين ثالثة محررين لت�صريع 

�صير �لعمل �أمر �صروري؛ حيث كل و�حد يعمل 
في �أ�صبوع منف�صل لكت�صاب عدة �أ�صابيع من 

�لكفاءة".
�صي�صاعد �صير �لعمل �لفني في �إكمال دورة 

�لأعمدة �لأربعة من خالل فهم نوع �لكامير� 
و�لدقة و�صرعة �لفيلم )25/24( ون�صبة �لعر�ض 

�إلى �لرتفاع )�ل�صا�صة �لعري�صة 1.85 / 
Cinema Scope 2.39( ومدة �لفيلم ون�صبة 

�لت�صوير.
�صت�صمل ن�صبة �لت�صوير �صعة �لتخزين حيث 

تختلف ح�صب �لكامير� و�لدقة �لتي ن�صتخدمها. 
بالإ�صافة �إلى �صاعات �لعمل بالموقع، ومقد�ر 

�لقر�ر�ت �لإبد�عية �لتي يتعين علينا �تخاذها.

مدير المهرجان

انتشال التميمي

رئيس التحرير

محمد قنديل 

المدير الفني

أحمد عاطف مجاهد

المحررون

رانيا يوسف

محمد فهمي 

علي الكشوطي

عالء عادل

ديسك

محمد عبد الفتاح

رئيس المركز الصحفي

عال الشافعي 

فريق التصميم

أحمد زعتر

أحمد السيد

مها نجيب

تصوير

محمد حامد

مصطفى عبد العاطي

هنا حافظ

أرشيف

محمود الشين

دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد اإلنتاج
محاضرة يقدمها كريم بطرس وفرانك بيازا

قصة العمل  تحدد 
التكنيك المستخدم

 التقيت بشخصيات 
في الواقع غيرت 

منظوري للحياة

حوارندوة
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�لفيلم فاز بالكامير� �لذهبية  لأف�صل عمل 
رو�ئي طويل في �لدورة 74 لمهرجان "كان" 

�ل�صينمائي، وحاز على �إعجاب كثير من �لنقاد 
و�لجمهور �ي�صًا، وهو تجربة �عتمدت فيها 

�لمخرجة على مهار�ت �أبطالها فى �لغو�ض �إلى 
�أعماق �لبحر، وبخا�صة "يوليا" وو�لدها"�أنتى"، 

حيث تدور �أحد�ثه فى جزيرة كرو�تية منعزلة، 
ي�صعى �صاحبها وهو �لأب �إلى بيع م�صاحات 

�أر�ض من تلك �لجزيرة، بعد �أن �صاءت معي�صته 
بها وينتوي �صر�ء مكان للعي�ض بعيد� عنها هو 

وزوجته و�بنته �لوحيدة، وينتظر زيارة �صديق 
ثرى قديم كانت تجمعهما عالقات خا�صة 

وعمل �أي�صا، لكن هذ� �ل�صديق ُيعجب بزوجته، 
فتتحول �لزيارة �إلى م�صدر توتر وقلق فى 

�أ�صرة "�أنتى" بعد �أن ت�صتعل نار �لغيرة بين �لأم 
�لتى كانت تربطها عالقة حب قديمة مع هذ� 
�لز�ئر  �لثرى، وبين �لزوج "�أنتى" وتت�صاعد 
�لأمور بعد دخول "يوليا" �لبنة �لتى تتجاوز 

�ل�صابعة ع�صر من عمرها، �إذ ترى فى "جافي" 
وهو �لو�صيم �لثرى مالذ� لها للخروج من حياة 

مملة ت�صبه �ل�صجن، لكن ت�صوء �لأمور ب�صكل 
تدريحي حتى تنتهى �لأحد�ث بهروب "يوليا" 

�صباحة عبر �لبحر �إلى �إيطاليا �لتى تبعد �أربع 
�صاعات عن �لجزيرة.

في �ل�صنو�ت �لقليلة �لما�صية �صهدت �ل�صينما 
�لكرو�تية نوعا من �لنت�صار فى معظم 

�لمهرجانات �لعالمية �لكبرى، وتعد �لبد�ية 
�لحقيقة لها مع ظهور �صناعة �ل�صينما 

�ليوغو�صالفية في �لأربعينيات. تم تر�صيح 
ثالثة �أفالم رو�ئية كرو�تية لجائزة �لأو�صكار 

لأف�صل فيلم بلغة �أجنبية، وح�صل �لعديد 
منها على جو�ئز في �لمهرجانات �لكبرى، 

وُتعد �لم�صاهمة �لكرو�تية في مجال �لر�صوم 
�لمتحركة ذ�ت �أهمية خا�صة، وتظهر فى 

كل عام دماء جديدة من مخرجين وممثلين 
كرو�تيين، منهم �أنتونيتا �لمات  �لتى كان 

فيلمها فيلمها �لق�صير Into the Blue  قد حاز 
على جائزة في �لدورة 67 لمهرجان برلين 

�ل�صينمائي �لدولي، وتم تر�صيحه لجائزة 
�أكاديمية �لطالب، وهي �أكاديمية وحا�صلة على 

ماج�صتير فى �لإخر�ج و�لإنتاج.
ياأتى فيلمها "مورينا" ليوؤكد موهبتها وقدر�تها 
فى �لمناف�صة بقوة، كونه عمل متكامل، حيث 
تعر�ض فكرة �صيطرت فيها �لغيرة و�لطموح 
�لقاتل لمعظم �أبطاله، بد�ية من �لأب �لذي 

يبحث عن �أي طريقة لبيع �لأر�ض، و�لأم 
�لم�صتكينة �لتي �صيعت على حد قول �لبنة 

عمرها مع رجل ل تحبه، و�لبنة �لتى تبحث 
عن �لحرية، فال هى قادرة على �أن تعي�ض ق�صة 

حب، ول تجد حولها من يعملون على �صعادتها.
هناك نقاط �صعف فى تجاهل �لمخرجة 

�لك�صف عن خلقيات �جتماعية �أكثر لالأ�صرة، 
فقبل قدوم �لز�ئر �لثري لم نكن نعلم حقيقة 

عمل �لأب معه، ولم تك�صف عن �لأم وكيف 
كانت عالقتها به، ولماذ� تزوجت من �ل�صياد، 

وتركت �لثري �لذى هام حبا بها. قد تكون هذه 
�لم�صاهد غير مهمة للمتفرج لكنها �صرورية 

فى �صرد �لأحد�ث، حتى �لأر�ض ومن ماتو� 
فيها حرقا، لم تك�صف لنا عن خلفيات �أكثر 
غير مرور �لم�صتري بها وتفقده لها، وك�صف 

�لبنة عن حقيقتها.
ومع كل ذلك يعتبر �لفيلم حالة جمالية ممتعة، 
ومن �أف�صل �لأعمال �لتى �صورت �لغيرة ب�صكل 

غير مفتعل، غيرة م�صدرها �لعائلة �لو�حدة 
�لأم و�لبنة.

"مورينا" �أول �إخر�ج رو�ئى طويل للمخرجة 

�أنتونيتا �ألمات، لكنه عمل به مفرد�ت تختلف 
كثير� عن �أفالم كرو�تية، و��صتحق �لكامير� 

�لذهبية لمهرجان "كان"، ومر�صح �ي�صا لجو�ئز 
من مهرجان �لجونة �ل�صينمائي.

الفيلم فاز 
بالكاميرا الذهبية  

ألفضل عمل روائي 
طويل في الدورة 

74 لمهرجان »كان«

في فيلمها �لرو�ئي �لطويل �لأول "مورينا"، نجحت �لمخرجة �لكرو�تية، 
�أنتونيتا �ألمات كو�صيجانوفيت�ض، وهي �أي�صا كاتبة ومنتجة، في �أن تقدم 

�صينما بروؤى حالمة، �بتعدت فيها عن �لحدود �ل�صيقة، ف�صورت كل 
م�صاهد فيلمها فى �أماكن مفتوحة كان �لبحر هو �لم�صاحة �لتي ر�صمت 
عليها لوحاتها �لناعمة من كادر�ت ناعمة وباعثة على �لر�حة �لنف�صية 

للم�صاهد.

سيد محمود سالم

يأتى فيلمها »مورينا« ليؤكد موهبتها 
وقدراتها فى المنافسة بقوة، كونه عماًل 

متكاماًل

يوجد بعض 
المقاطع 

الموسيقية لم يمر 
عليها أكثر من 75 

عامًا

:Murina ..»مورينا«
الهروب إلى الحرية!

كتبت: ندى سعد

��صت�صافت من�صة �لجونة �ل�صينمائية، �أم�ض، 
�لعر�ض �لعالمي �لأول للدورة �لخام�صة من 

�أ�صو�ت �لالجئين في �ل�صينما، بم�صاركة 
�لر�بطة �لدولية للمو�هب �ل�صينمائية 

�لنا�صئة)�إيفتا(، و�لمفو�صية �ل�صامية لالأمم 
�لمتحدة ل�صوؤون �لالجئين، وتلى �لعر�ض جل�صة 

حو�ريه مع بابلو ماتيو، ممثل �لمفو�صية لدى 
م�صر ولدى جامعة �لدول �لعربية، ور�جنهيلد 

 Telling the real يك وكري�صتا �أو�ر� من موؤ�ص�صة�
storyو�أد�ر �لحلقة ماركو �أور�صيني.

 من �لقرن �لإفريقي �إلى منطقة �ل�صرق 
�لأو�صط و�صمال �إفريقيا، ومن �أوروبا �إلى 
�ليابان، ت�صمن �لعر�ض 7 �أفالم ق�صيرة 

مختلقة تحاكي �أوجاع و�آلم وطموحات 
�لالجئين في مناطق متفرقة بالعالم، حيث 

�أن �لأفالم كلها تنقل رو�يات من �أر�ض 
�لو�قع، ولذلك قام برو�يتها �أ�صحاب �لق�صة 
�لحقيقين، بعد عر�صها، حتي تكون �ل�صورة 

�أكثر و�صوحًا وتكاماًل.
وفي �لجل�صة �لحو�رية قال بابلو ماتيو، ‘ن 

هدفه �لأ�صا�صي هو نقل �ل�صورة �لحقيقية 
لمعاناه �لالجئين وما يو�جهونه ب�صكل يومي، 

حتي ي�صتطيع �لعالم �أن يتحد و يعمل على حل 
م�صاكلهم و�لق�صاء على ظاهرة �لمهربين 

�لذين يتاجرون باأحالم �لالجئين.
 ُيذكر �أن  برنامج هذ� �لعام يعر�ض �لأ�صاليب 

�لإبد�عية �لتي ي�صتخدمها �صناع �ل�صينما 
لرو�ية �لق�ص�ض من جميع �أنحاء �لعالم، 

و��صتخد�م �أ�صكال �لفيلم �لرو�ئي و�لوثائقي 
و�لر�صوم �لمتحركة، لتقديم ق�ص�ض لم ترو 

عن �لالجئين في جميع �أنحاء �لعالم.

7 أفالم قصيرة تحاكي معاناة الالجئين 

المايسترو أحمد الصعيدي:
التراث الموسيقي العالمي هو السمة 

الرئيسية للحفل
كتب:  عالء عادل

�أعرب �لماي�صترو �أحمد �ل�صعيدي عن 
�صعادته للم�صاركة للعام �لثالث على 

�لتو�لي في مهرجان �لجونة �ل�صينمائي، 
وقال: »قدمت خالل �لحفل مجموعة 

من �لقطع �لمو�صيقية لعدد من �لأفالم، 
�لماأخوذه من �لتر�ث �لمو�صيقي 

�لكال�صيكي، حيث قدمت 12 قطعة من 

12 فيلما، تم �ختيارها بالتعاون مع �إد�رة 
�لمهرجان«.

و�أ�صاف: »�لتر�ث �لمو�صيقي �لعالمي 
هو �ل�صمة �لرئي�صية �لتي لعبنا عليها 

في �ختيار �لمقاطع �لمو�صيقية، ولكن 
و�جهتنا بعد �ل�صعوبات في �ختيار عدد 
من �لأفالم ب�صبب �لح�صول على حقوق 

�لملكية �لفكرية، فنحن ل نتعامل مع 

مقاطع مو�صيقية فقط، بل حقوق �أفالم 
�أي�صا، فيوجد بع�ض �ل�صركات و�فقت 

و�أخرى رف�صت، حتى ��صتقرينا على هذ� 
�لعدد من �لأفالم«.

و�أ�صار �إلى �أنه »يوجد بع�ض �لمقاطع 
�لمو�صيقية �لتي لم يمر عليها �أكثر من 

75 عامًا، بالتالي لها بع�ض �لحقوق، 
و�صركاتها لم تو�فق على منحنا �إياها 

لأ�صباب تخ�صهم هم«.
�أما عن �لفالم �لتي تمت �لمو�فقه عليها 

 Apocalypse ،هي: ليلة �لقب�ض على فاطمة
 now، 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

قد �صارك عدد من نجوم �لفن في حفل 
"�ل�صينما في حفل مو�صيقى" �لذى يقام 
�صنويا �صمن فعاليات مهرجان �لجونة 

�ل�صينمائى، كتحية �إلى مو�صيقى �ل�صينما 
�لخالدة، وكان من �صمن �لح�صور �لفنانة 

ن�صرين طاف�ض، طارق �لإبيارى، عالء 
عرفة، لجين عمر�ن، ووفد �ليوني�صيف، 

ماي�صترو �لحفل �أحمد �ل�صعيدي ومطربة 
�لحفل د�ليا فاروق.

�لجدير بالذكر �نه �صارك �لمو�صيقار 
�لم�صري �ل�صهير �أحمد �ل�صعيدي 

�لعام �لما�صي �صمن فعاليات �لدورة 
�لر�بعة بعزف مو�صيقي فيلم »�لطفل« 

ل�صارلي �صابلن مع �أورك�صتر� حية،  ، 
حيث قام بالمزج بين �لعر�ض �ل�صينمائي 

و�لأورك�صتر� �لحية في �آن و�حد، ُمعطًيا 
لمو�صيقى �لفيلم ُبعًد� جديًد�.

الصعيدي:

قدمت 1٢ قطعة 
من 1٢ فيلما 

نقد
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»غروب« لميشيل 
فرانكو...

شمس أكابولكو وسائح 
ال يود المغادرة

هو �للقاء �ل�صينمائى �لخام�ض بين �لمخرج 
�صتيفان بريزى و�لممثل فين�ص�صنت ليندون، 
وكانت �لأفالم �لأخيره بمثابة ثالثية تكمل 

بع�صها بع�صا، وهي "قيمة �لرجل"، و"في 
�لحرب" و�لثالث �أفالم م�صافا �إليها عالم 

�آخر تدور حول �لأزمة �لقت�صاديه �لتى �ألقت 
بظاللها على �لغرب، و�أدت �إلى �صبه �نهيار 

في �قت�صادها مما كان له �أثر� �صيئا على 
�صوق �لعمل وخلق �لوظائف!.

في عالم �آخر يلعب فين�صنت ليندون 
�صخ�صيه "فيليب" وهو ذو مركز مرموق في 
�صركة متعدده �لجن�صيات، مقرها �لرئي�صى 

في �أمريكا ومديرها يهيمن على �صير 
�لعمل وكاأنه �إله يخ�صاه �لجميع وهو يحرك 

�لعاملين في م�صانعه و�صركاته كعر�ئ�ض 
ماريونيت!.

مع بد�يه �أحد�ث �لفيلم �لذي يعتمد 
ب�صكل كبير على �لحو�ر �لذى يحدد طبيعة 

�أي�صا، يحاول  �ل�صخ�صيات وطبيعة �ل�صر�ع 
فيليب �أن ي�صيطر على �نفعالته وهو يو�جه 

زوجته ومحاميتها حيث تتهمه باأنه �أحال 
حياتها جحيما، ول يهتم فيليب بالمبالغ 

�لتي تحاول محامية �لزوجه �أن تورطه في 
دفعها من �أجل �إتمام �لطالق، وكل ماكان 
يعنيه �أن تجيبه على �صوؤ�ل "هل فعال كنتي 

تعي�صين معي في جحيم؟".
وتجيب �لزوجه من خالل دموعها: "نعم، 

لقد كنت تتركني من �أجل تدعيم مكانتك فى 
�لموؤ�ص�صة �لتي تنتمي �إليها، نعم كنا نعي�ض 

في م�صتوى �قت�صادي مميز، ولكن كنت 
�أتحمل عنك م�صقه �لهتمام بابنتنا �لكبرى 

حتى �صارفت على �لنتهاء من در��صتها، 
وكنت مهمومة، ول �أز�ل بمتابعة حالة �بننا 

�لمر�هق �لذي يعاني من �أزمات نف�صية، 

و�صلت به �إلى �لإقامة في م�صحة خا�صة 
للعالج، �أين كنت من كل هذ�؟".

ورغم تبادل �لتهامات �إل �أن هناك خيطًا 
من �لود ل يز�ل يربط بين �لرجل وزوجته، 

ربما لأنها و�صلت ل�صن �لخم�صين وتعتقد 
�أن ل �أحد يكترث بوجودها، ومع محاولته 

لإنقاذ حياته �لأ�صريه من �لنهيار، تبرز له 
م�صكلة �أكثر عنفا و�إلحاحًا، �إذ تقرر �ل�صركة 

�لتي ينتمي �إليها �لتخل�ض من 58 موظفا، 
بحجة �أنها تو�جه �أزمات �قت�صادية، ولكن 
فيليب يكاد يكون �صاحب �ل�صوت �لوحيد 
هو ومدير فرع �آخر من �ل�صركة، يحذر�ن 

من �أن هذ� �لت�صرف �صوف يوؤدى �إلى تدخل 
نقابات �لعمال لتفر�ض عقوبات مالية �صخمة 

وتعوي�صات على �ل�صركة تفوق �لمبالغ �لتى 
�صوف يتم توفيرها بالت�صحية بهم، ويقدم 
فيليب �قتر�حا �آخر بتخفي�ض قيمة �لأرباح 
و�لحو�فز �لتي ينالها كبار م�صوؤولي �ل�صركة 

بدًل من �لإطاحة بالعمال �لذين حملو� 
�ل�صركة على �أكتافهم وكانو� �صببا فى تحقيق 

مكا�صبها، ولكن هذ� �لقتر�ح قوبل برف�ض 
من �لجميع!.

ويحاول فيليب �أن يتما�صك رغم �أن حالته 
�ل�صحية ت�صوء نتيجة �ل�صغوط ولكنه يخ�صى 

�أن يظهر عليه �أي �صعف فيتم �ل�صتغناء 
عنه، ولكن حالة �بنه �لمر�هق تكاد تهزمه 

وهو يجده م�صرً� على �أنه تحدث �إلى مارك 
زوكيربرج �صخ�صيًا ووعده �أن يتم تعيينه فى 

مركز مرموق فى "�لفي�ض بوك". 
يعتقد فيليب �أن ما يقوله �بنه نوع من �لهر�ء 
و�لخيال �لجامح فيتعمد �لقتر�ب منه �أكثر 
مما كان يفعل ويق�صى معه �أوقاتا فى �للعب 
لعل حالته �لنف�صيه ت�صير نحو �ل�صفاء، ولكن 

نقطة �لت�صاعد تاأتى مع �صرورة �لختيار 

وق�صوته، حيث تخبره نائبه رئي�ض �ل�صركة 
�أنه تم ت�صريب لقاء بينه وبين بع�ض �لعمال 

يعدهم فيه باأنه لن ي�صمح مطلقا بالت�صحيه 
باأي منهم، و�عتبرت �ل�صركة �أن ماقاله هو 
تاآمر على م�صالحها، وعلى هذ� فاإنه يمكن 

�أن يخ�صر وظيفته �لمرموقه ويخ�صر معها 
حقه فى مكافاآة نهاية �لخدمة، وعليه �أن 

يختار هذ� �لحل �أو �لحل �لبديل وهو �إلقاء 
�لتهمة على زميل �آخر!.

�صيناريو �لفيلم ي�صع فيليب في عدة 
�ختيار�ت �أحالها مر، ويتحرك في �إن�صيابيه 

نحو قمة �لم�صكلة، فهو ليريد �أن يخ�صركيانه 
�لعائلى ويريد �أي�صا �أن يحافظ على كيانه 

�لمهني �لذى �صحى باأهم �صنو�ت عمره 
كي ي�صل �إليه، ويفكر: ماذ� يفيد �إذ� ك�صب 

�لعالم وخ�صر نف�صه؟ �إنه �ل�صوؤ�ل �لذى يجيب 
عنه فيليب بعد مروره بكم هائل من �لأزمات 

و�لتحديات، ويقدم فن�صنت ليندون مالمح 
�ل�صخ�صية فى هدوء وفهم لطبيعة موقعه 
كرب �أ�صرة وم�صوؤول عن عدد �صخم من 

�لعمال مهددين بالرفد و�صوء �لم�صير. �إنه 
يحاول �إحد�ث تو�زن بين م�صلحته وم�صالح 

�لآخرين ولكن فى لحظة �لختيار وبدون 
مو�قف عنتريه يفكر فى �أقل �لحلول خ�صاره 

للجميع.

 يعتمد الفيلم 
بشكل كبير على 

الحوار الذى يحدد 
طبيعة الشخصيات

رغم تبادل االتهامات إال أن هناك خيطًا من 
الود ال يزال يربط بين الرجل وزوجته

»عالم آخر«.. 
ماذا يفيد المرء إذا كسب 

العالم وخسر نفسه؟

»غروب« فيلم ينطوي على غمو�ض كبير، �أو ربما 

يمكننا �لقول �إنه يجعلنا في حيرة من �أمرنا �إز�ء 
�صخ�صيته �لرئي�صية ونو�زعها ونو�ياها. ل يقدم 

�لفيلم �إجابات �صافية، ولكنه يجعلنا نت�صاءل طو�ل 
�لفيلم عما كنا �صنفعله لو كنا في �لحال ذ�ته. 

يبد�أ �لفيلم في �صرفة فندق فاخر �أنيق في منتجع 
�أكابلكو في �لمك�صيك، و�أ�صرة مكونة من �صبي 

و�صبية في �صن �لمر�هقة ورجل و�مر�أة، �لجميع 
يرتدون ثياب �ل�صباحة، وي�صتمتعون بال�صم�ض 

و�لمنظر �لخالب. ي�صتمتع �لأربعة بال�صم�ض و�لبحر.
ولكن  �صرعان ما يتبدد �لهدوء و�ل�صترخاء. 

�ل�صخ�صية �لرئي�صية في �لفيلم هو نيل »تيم روث«، 
وهو بريطاني خم�صيني نعتقد للوهلة �لأولى �أنه مع 

زوجته و�بنائه في عطلة في �لمنتجع �لمك�صيكي. 
تبدو �لمر�أة، �لتي نعلم �أنها �أم �ل�صبيين ونعتقد 

�أنها زوجة �لرجل، م�صتمتعة بال�صم�ض با�صمة، ولكن 
�ت�صال هاتفيا يقلب �لمو�زين.

�إذ فجاأة يجمع �لجميع حقائبهم في عجل ويهرع 
�لجميع �إلى �لمطار لوفاة �أحد �أفر�د �لعائلة في 

لندن. 

يو�صك �لأربعة على �إتمام �إجر�ء�ت �ل�صفر، ولكن نيل يفاجيء �لجميع باأنه ل 
ي�صتطبع �لعثور على جو�ز �صفره، وربما يكون قد ن�صاه في �لفندق، ويطلب من 

�لثالثة �لمغادرة على �لفور، على �أن يلحق بهم فور �لعثور على جو�ز �صفره. 
ولكننا نكت�صف �أن نيل لم يفقد جو�ز �صفره قط، و�أنه كان في حقيبته طو�ل 

�لوقت. فور مغادرة �لثالثة ن�صعر �أن عبئا قد �أُبعد عن كاهل نيل، ونر�ه ي�صتقل 
تاك�صي �إلى فندق، ل يهم �أي فندق، في �أكابولكو. وينتقل �إلى فندق رخي�ض 

حقير بالقرب من �ل�صاحل في �أكابولكو. يبدو لنا نيل ر�غبا في �لعي�ض ك�صائح 
د�ئم، ل يود �أن يتكبد عناء �لفكر في �لأ�صرة، ول يود تحمل تبعات وم�صوؤوليات 

ول يود �صماع �أنباء عن �لفجيعة �لأ�صرية، ول يود �أن يكترث ل�صيء. يبدو لنا نيل 
ر�غبا في �لعي�ض بال ذ�كرة عن �لما�صي، ول بال �كتر�ث حقيقي بما يحدث 

حوله.
ثمة �لتبا�ض متعمد يتركنا فيه فر�نكو عن ماهية �لعالقة بين نيل و�لمر�أة 
و�ل�صبيين. يتركنا فر�نكو لنعتقد �أن �لمر�أة هي زوجة نيل و�لفتى و�لفتاة 

هما �أبناه، �أو ربما هي زوجته �ل�صابقة �أو �صديقته. ولكننا نكت�صف لحقا �إنها 
�صقيقته، و�أن �ل�صبيين هما �بناها، و�أن �لمر�أة �لتي توفيت هي و�لدته. ربما 

يريد فر�نكو �أن يعطينا �لنطباع �أن نيل ل يريد �صالت �أ�صرية �أيا كانت، ل يريد 
زوجة �أو �صقيقة �أو �أما، ل يريد �لتورط في م�صوؤوليات عائلية. يود فقط �لتحديق 

في �لال�صيء. ل يدين �لفيلم نيل ول يتعاطف معه �أي�صا. 
يقدم لنا �صخ�صيته دون �أي تف�صير لرغبته في �لبعد �أن �أي �صيء. ربما يعك�ض 
�لأمر ذ�ته روؤية نيل �صخ�صيا لالأمر، فهو ل يكترث حقا بنظرة �لآخرين له �أو 

لتقييمهم لبتعاده و�عتز�له �لحياة.
تمر �لحياة �أمام نيل دون �أن يكترث لها. يرى عنف �أكابولكو، وُيقتل �صخ�صان 

�أمام عينيه على �ل�صاطئ، دون �أن يثير �لأمر �أي ��صطر�ب �أو قلق بد�خله، ُي�صرق 
متاعه فال يكترث �أي�صا لذلك. يبدو لنا �أنه ل يرغب �إل في �لتحديق �لفر�غ.

بعد م�صي نحو ثلثي �لفيلم تت�صح بع�ض �لحقائق عن نيل، وتقدم لنا بع�ض 
�لتف�صير لعزوفه عن كل �صيء. يتبدى لنا �أنه من �أ�صرة ذ�ت ثر�ء كبير، 

ويت�صح لنا في بع�ض �لم�صاهد �أنه يبدي تقززه من م�صدر هذ� �لثر�ء. هو ل 
يريد هذه �لثروة �لطائلة وما تحمله من م�صوؤوليات. �إنه فقط يريد �أن  يحيا 

حباة �لغريب �لذي يناأى بنف�صه عن �لحياة ومتاعبها. �إنه �لالمنتمي بكل 
ما تحمله �لكلمة من معنى، ل ينتمي لبلد �أو عائلة ول ت�صيطر عليه م�صاعر.

ل يقدم فر�نكو �إجابات �صافية لأ�صباب �ختيار نيل لتلك �لعزلة و�ختياره 
�لعزوف عن كل �صيء. ولكن ما ن�صعر به حقا هو �أن �لح�صول على هذه 
�أمر  �لحياة  تبعد عن �صخب  و�لتي  يزعج  فيما  ترغب  ل  �لتي  �لروح 

حقا. ي�صتهى 

ثمة التباس متعمد 
يتركنا فيه فرانكو 

عن ماهية العالقة 
بين نيل والمرأة 

والصبيين

ال يقدم فرانكو 
إجابات شافية 
ألسباب اختيار 

نيل لتلك العزلة 
واختياره العزوف 

عن كل شيء

بعد عام �صدور فيلمه »نظام جديد«، �لذي �أده�صنا بقدر ما �أخافنا و�صدمنا، 
و�لذي حاز على �لجائزة �لكبرى للجنة �لتحكيم في مهرجان فيني�صيا لعام 
2020، ياأتينا �لمخرج �لمك�صيكي مي�صيل فر�نكو  عام 2021 بفيلمه �لجديد 

»غروب«، ليناف�ض في �لم�صابقة �لر�صمية في مهرجان �لجونة في دورته 

�لخام�صة. 

نسرين سيد أحمد ماجده خيرالله

نقدنقد
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مني زكي تدعم »البنت 
مصرية«

�أقيم �أم�ض في مركز �لجونة للموؤتمر�ت، 
حفل تد�صين مبادرة "�لبنت م�صرية" 

�صمن فعاليات �لدورة �لخام�صة لمهرجان 
 UNFPA لجونة �ل�صينمائي، بالتعاون مع�

Egypt �صندوق �لأمم �لمتحدة ل�صكان م�صر 

و�لمجل�ض �لقومي للمر�أة و�لمجل�ض �لقومي 
للطفولة و�لأمومة، و�لتي يتم تد�صينها 

با�صم يوني�صيف م�صر، بح�صور �لفنانة 
منى زكي ب�صفتها �صفيرة �لنو�يا �لح�صنة 
للمنظمة �لدولية في �لقاهرة. كما ح�صر 

�لمهند�ض �صميح �صاوير�ض و�لدكتورة مايا 
مر�صي رئي�ض �لمجل�ض �لقومي للمر�أة، 

وبع�ض �صفر�ء �ليوني�صيف وبع�ض �ل�صباب 
�لم�صاركين في �لمبادرة.

وكانت �لنجمة منى زكي عقدت لقاء مع 
ثالث فتيات من �صناع �أول �أفالم �لمبادرة 

ندوة

و�لمقرر عر�صه خالل �لحفل بعنو�ن "بد�ية 
�لخيط"، للمخرجة ريم �أ�صامة وزوجها 

مدير �لت�صوير �أحمد هيمن، وت�صعى لر�صد 
ق�ص�ض فتيات م�صر �لمحرومات من 

حقوقهن في �لطفولة و�لتعليم.
وتحظى �لمبادرة بدعم �لمجل�ض �لقومي 

للمر�أة، و�لمجل�ض �لقومي للطفولة و�لأمومة، 
بالتعاون مع يوني�صف ومهرجان �لجونة 

�ل�صينمائي، بدعم من �لوكالة �لأمريكية 
للتنمية �لدولية

عرض فيلم األنيمي Belle اليوم بعد إضافته 
لبرنامج العروض

ي�صهد �ليوم �لثالثاء �صمن برنامج مهرجان �لجونة في دورته 
 Belle: The Dragon and the لخام�صة، عر�ض فيلم �لأنيمي�

Freckled Princess، للمخرج مامورو هو�صود�.

�لفيلم �أن�صم لبرنامج �لعرو�ض موؤخًر� لذلك لم يدرج في 
جدول �لمهرجان، ويتم عر�ض �لفيلم �ل�صاعة 12:45 ظهر� 

في �صي �صينما 1، ويعاد مرة �أخرى يوم 21 �أكتوبر في 12:30 
ظهر�  في �صي �صينما 2.

»السجناء الزرق« في سي سينما ٢ 
يعرض في قاعة سي سينما ٢ فيلم »السجناء الزرق » للمخرج 

زينة دكاش، الساعة ٣.٣٠ عصرا، وتدور أحداثه حول سجناء سجن 
رومية اللبناني الذين ينجزون عماًل مسرحًيا عن زمالئهم الذين 
يعانون من اضطرابات نفسية، والمودعين تحت بند »مجنون 

وممسوس« بموجب قانون العقوبات، والمنسيين خلف القضبان 
مدى الحياة. شارك »السجناء الزرق« كمشروع في ورشة فاينال 

كت في فينيسيا عام ٢٠٢٠، وفاز فيها بجائزة مهرجان الجونة 
السينمائي ودعوة للمشاركة في الدورة الرابعة لمنصة الجونة.

فعاليات

»أميرة« في قاعة المؤتمرات 
يعر�ض �ليوم بمركز �لجونة للموؤتمر�ت �ل�صاعة 9.00 م�صاء 

فيلم »�أميرة« للمخرج محمد دياب، وتدور �أحد�ثه حول �أميرة 
�لفتاة  �لمر�هقة �لمفعمة بالن�صاط، و�لتي كبرت معتقدة 

�أنها جاءت �إلى �لدنيا بو��صطة تهريب �ل�صائل �لمنوي لأبيها 
�ل�صجين. ويتزعزع ح�صها بالهوية عندما يحاول و�لدها تكر�ر 

تجربة �لإنجاب فتكت�صف مفاجاأة تقلب مجرى �لأحد�ث، 
وتت�صبب في زعزعة �أو��صر مجتمعها وظهور �لخالفات بين 

�أفر�د �أ�صرتها.

الجونة والشعور 
بالطمأنينة

جونة سكوب

صفاء الليثي

كنت �أتابع �أخبار مهرجان "كان" ومعها �صعور كبير بالر�حة 
و�لطمئنان �أن هناك مندوبا �صاميا يمثلنا �صيحر�ض على �قتنا�ض 

�أهم �لأفالم وو�صولها �إلينا في �لجونة.
 �أولها كان "ري�ض" للمخرج عمر �لزهيري �لفيلم �لفائز 

بالجائزة �لكبرى لأ�صبوع �لنقاد بمهرجان "كان"، و�صيناف�ض في 
م�صابقة �لأفالم �لرو�ئية في �لدورة �لخام�صة لمهرجان �لجونة 

�ل�صينمائي. وتو�لت �لأخبار عن �صم �صبعة �أفالم م�صرية في 
�لأق�صام �لمختلفة لبرنامجه خالل دورته �لخام�صة �لمقبلة، ثم 

16 فيلما عربيا. وُتتوج �لأخبار بالإعالن عن تكريم محمد بكري 
�لممثل �لفل�صطيني بنجمة �لجونة لالإنجاز مدى �لحياة.

حالة من �لر�صا وم�صاعر متباينة بين �لنتظار و�لترقب حتى 
منت�صف �أكتوبر �لموعد �لذي �صي�صبح ثابتًا لمهرجان �لجونة بعد 

��صتقر�ره و�صط مهرجانات �لمنطقة. غز�رة �لمعلومات �لتي ت�صل 
تباعا عن فعاليات �لجونة و�لأفالم �لم�صاركة ت�صبق �إقامة �لمهرجان 
�لفعلية، ومن هنا يجب �أن �أ�صتعد و�أنظيم جدولي �لخا�ض لأتمكن من 

مالحقة �لعرو�ض وبع�ض �لفعاليات �لم�صموح لنا بالم�صاركة فيها.
ثالثة من �أهم �أفالم مهرجان فيني�صا �لأخير �صتعر�ض بالجونة 

خارج �لم�صابقة، �أطمئن بوجود مكتبة �لأفالم لأتابع ما فاتني ب�صبب 
�زدحام �لجد�ول، نتبادل �لآر�ء، هل �صاهدت فيلم كذ�؟، حاولي �أن 

"تلحقيه" في �لإعادة، �صاأبحث في مكتبة �لأفالم، غالبا �صاأجده، 
و�أحيانًا يكون �لأمر �صعبًا، �إذ �أن بع�ض �لن�صخ غير متاحة �إل للعر�ض 

في �ل�صالت �لكبيرة �لمجهزة. �لهتمام باأحدث �لإنتاجات على 
م�صتوى �لعالم ل يتعار�ض مع �لعرو�ض �ل�صتعادية و�أهمها عرو�ض 
�أفالم كي�صلوف�صكي بعد �لترميم من �ل�صركة �لفرن�صية "�إم كا دو" 
)MK2( لمجموعة من �أفالمه، وكما �صبق �إقامة معر�ض مقتنيات 

�إح�صان عبد �لقدو�ض ومعر�ض �أن�صي �أبو �صيف �صيقام معر�ض 
للمخرج كي�صلوف�صكي �صاحب ثالثية �لألو�ن �لمبهرة.

تو�فر و�صائل �لنتقال بين �أماكن �لعرو�ض �لمختلفة �أمر مطمئن، 
بالإ�صافة �إلى �حتر�م �لم�صاركين و�لتنظيم �لعالي �لذي يقطع 

�أي مجال لل�صكوى، كما �أن تو�جد �لمدير �لفني وفريق �لعمل 
و��صتجابتهم لأي طلب، وكذلك فريق �لمتطوعين �لذين �أ�صبحنا 

نعرفهم بال�صم، �صابات و�صباب يقومون بالعمل باحتر�ف ومهنية، 
كونو� ح�صيلة خبر�ت تر�كمت عبر �لدور�ت �لأربع �لما�صية 

و�أتوقع لها ر�صوخا في �لجونة �لخام�ض.
عيد لل�صينما �لم�صرية و�لعربية و�لعالمية �أ�صيف �إلى مهرجاناتنا 

في م�صر، ولن يكون �لمب�صرون بجنة �لجونة فقط هم 
�لم�صتفيدون من بر�مجه، �إذ تتو��صل �ل�صر�كة مع ز�وية لعر�ض 
ثاني لأغلب �لأفالم. و�أرجو �أن يتمكن فريق �لجونة من تنظيم 

عرو�ض لحقة لأهم هذه �لأفالم في �لقاهرة لت�صل �إلى محبي 
�ل�صينما في م�صر كلها.

ناقد سينمائي


