
مخلفات سينما مصر.. تحٌف في الجونة

اأقيم اأم�س حفل افتتاح مبادرة this is not the end هذه لي�ست النهاية، 
وهي مبادرة تتم بالتعاون ما بين مهرجان الجونة ال�سينمائي ووزارة 

الثقافة من خالل ال�سركة القاب�سة لل�سناعات الثقافية.. تهدف 
المبادرة ال�ستخدام مخلفات �سناعة ال�سينما الم�سرية في اال�ستديوهات 
من اأخ�ساب ومواد مهدرة وتحويلها اإلى قطع غنية بالتعاون مع ع�سرة من 

اأهم الم�سممين الم�سريين.
قدم المبادرة في الحفل المخرج أمير رم�سي�س المدير الفني للمهرجان 

ودكتور خالد عبد الجليل الم�سرف على الن�ساط ال�سينمائي بال�سركة 
القاب�سة لل�سناعات الثقافية والذي اأكد على دعم الوزارة لتلك الفعالية 
و�سيتم تخ�سي�س اإيرادات القطع الفنية لمبادرات معنية بحماية البيئة 

حيث إن المبادرة قائمة على مبداأ اال�ستدامة البيئية.

Écrit par MARIE DESPLECHIN et FLORENCE MIAILHE

Les Films de l’Arlequin et XBO Films 
présentent

Un film de Florence Miailhe

LA
TRAVERSÉE

Musique composée par PHILIPP E. KÜMPEL et ANDREAS MOISA
Une coproduction : Les Films de l’Arlequin – Balance Film – MAUR Film – XBO films – ARTE France Cinéma – MDR/ARTE Germany - Česká televize 2020

Avec le soutien de la Fondation Gan pour le Cinéma - L’ANGOA – PROCIREP-Société des Producteurs – Ventes internationales : IndieSales
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طائر الشمس يستكمل برنامجة 
ت�ستمر اليوم جل�سات التقديم ببرنامج حكايات طائر 

ال�سم�س بال�سراكة بين المهرجان وفيلم الب فل�سطين. 
يعمل البرنامج على تطوير 5 اأفالم ق�سيرة �سمن 

قائمة من الم�ساريع المقدمة من قبل �سناع اأفالم عرب 
نا�سئين في نوع ق�س�س االأطفال والمراهقين .

درة تستعد لدخول »المشرحة 
ت�ستعد الفنانة التون�سية درة لت�سوير م�سل�سلها الجديد، 

الذى يحمل ا�سمًا موؤقتًا وهو »الم�سرحة«، وذلك في 
نهاية �سهر نوفمبر المقبل، وهو من تاأليف واإخراج تامر 

نادي، ومكون من 10 حلقات، و�سيتم ت�سوير اأحداثه 
بالكامل في العا�سمة اللبنانية بيروت.

ثراء جبيل: الجونة »بيكبر و بيتطور 
اأكدت الفنانة،  ثراء جبيل، اأن مهرجان الجونة "بيكبر 
و بيتطور"، و يمنح الفر�سة للفنانين لم�ساهدة اأعمال 

جديدة ومتميزة، بجانب الجل�سات النقا�سية الموجودة 
�سمن فعاليات "ج�سر الجونة"، واأ�سافت جبيب: �سعيدة 

بتواجدي في الجونة.

صفحة ٢

صفحة ٤

صفحة ٨

ليلة فلسطينية 
بعيون مصرية.. 

وحضور جماهيري 
غفير  

رامي عبد الرازق 
يكتب عن »السجناء 

الزرق«

صبا مبارك: 
السياسة تفتح 
بابًا للمشكالت 

ألن هناك دائما 
آخر بوجهة نظر 

مختلفة

حنان ابو الضياء 
تكتب  »ماما أنا 
في المنزل«.. 

كوميديا سوداء

الكينج يغني من كلمات أكرم حسني 
اأكد الفنان اأكرم ح�سني اأنه ب�سدد العمل مع الكينج 

محمد منير في اأغنية جديدة من كلماته واألحانه، وتم 
االتفاق عليها منذ فترة، ومن المقرر اأن يقوم منير 

بت�سجيلها، خالل االأيام المقبلة بعد عودته من الخارج، 
ويتواجد اأكرم ح�سني حاليا في مدينة الجونة.

صفحة 7





23

العدد السابع - االربعاء 20 أكتوبر )تشرين األول( 2021

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

أحمد مالك: أعاني 
االكتئاب أثناء 

العمل ومن الفراع 
بعد االنتهاء منه

محمد فراج: دائما 
ما تنتظرنا حرب 

نفسية مع كل دور 

مي الغيطي: 
ال أحد يتفهم أن 

الفنان إنسان 
يمرض ويحتاج 

للراحة

كتبت: عالء عادل

للموؤتمرات  الجونة  مركز  اأم�س  �سهدت 
لفيلم  االأول  العربي  العر�س  الجونة،  بمدينة 

بح�سور  دياب،  محمد  للمخرج  »اأميرة« 
و�سناع  النجوم  من  كبير  وعدد  العمل،  �سناع 

. ل�سينما ا
�سناع  المهرجان  مدير  التميمي  انت�سال  قدم 

الم�سرح،  اإلى  لل�سعود  ودعاهم  العمل، 
�سعادته  عن  دياب  محمد  المخرج  ليعرب 

هذه  قائاًل:  الجونة،  مهرجان  في  بالتواجد 

اأحد  اأتواجد فيها مع  التي  االأولى  المرة  هي 
اأود  لذلك  �سنوات،   10 اأفالمي بم�سر منذ 

العمل  في  �سركائي  جميع  اإلى  التحية  توجيه 
ومنتجين. اأبطال  من 

فيلم  الأبطال  التحية  توجيه  اأود  واأ�ساف: 
كما  العربي،  علي  والمخرج  الزعتري،  كباتن 
مخرج  الزهيري  عمر  المخرج  دياب  اخت�س 

اأ�سبح  اإنه  وقال  خا�سة  بتحية  ري�س  فيلم 
على جائزة  يح�سل  اأول مخرج م�سري 

االأول،  كان، على عمله  ر�سمية من مهرجان 

وهو ما زال لديه المزيد، و�سوف يكون في 
تاني«. �ساهين  »يو�سف  الم�ستقبل 

اأحداثها  تدور  ق�سة  اأميرة  فيلم  ويتناول 
فيلم  اأول  ي�سبح  وبالتالي  فل�سطين  في 

م�سري. باإخراجه  يقوم  فل�سطيني 
بعملية ُولدت  فل�سطينية  مراهقة  اأميرة 

والدها  منّي  تهريب  بعد  تلقيح مجهري   
االإ�سرائيلية،  المعتقالت  في  ال�سجين  نوار 

رحلة  تخو�س  اأن  على  الظروف  تجبرها 
هويتها. وراء  الحقيقة  لمعرفة 

كبير من  اأميرة عدد  فيلم  فريق عمل  وي�سم 
مبارك  �سبا  مقدمتهم  في  العرب،  النجوم 
عبود  تارا  ال�سابة  والممثلة  �سليمان،  وعلي 

في  �سينمائيًا  مرة  الأول  الفيلم  يقدمها  التي 
زعيتر. ووليد  نا�سف  وقي�س  اأميرة،  دور 

له  �سبق  الذي  اأحمد حافظ  مونتاج  الفيلم 
ومن  ا�ستباك،  فيلم  دياب في  التعاون مع 

دياب. و�سيرين  وخالد  محمد  الثالثي  تاأليف 
فيلم  اختيار  �سبق  قد  اأنه  بالذكر  الجدير 
دياب  محمد  الم�سري  للمخرج  »اأميرة« 
من  لي�سهد  اآفاق،  م�سابقة  في  للمناف�سة 

االأول. العالمي  عر�سه  الفيلم  خاللها 
حا�سل  ومخرج  �سيناري�ست  دياب  محمد 

على  ال�سوء  اأعماله  ت�سلط  جوائز،  عدة  على 
كموؤلف  بدايته  الم�سري،  المجتمع  م�سكالت 

جاءت مع فيلم الجزيرة )2007( والذي 
التذاكر  �سباك  في  قيا�سية  اإيرادات  حقق 

�سيناريوهات  عدة  بعدها  ليكتب  الم�سري، 
مبروك،  واألف  فاقد  بدل  فيلمّي  منها  مهمة 

 678 بفيلم   2010 بداياته كمخرج جاءت في 
اأفالمه ا�ستباك الذي  ، وفي 2016 قدم ثاني 

الدولي  ال�سينمائي  كان  مهرجان  في  ناف�س 
به  واأ�ساد  وال�ستين،  التا�سعة  دورته  في 

هانك�س توم  مثل  عالميون  ونجوم  �سحف 

فيلم فلسطيني بعيون مصرية
محمد دياب في عرض »أميرة«: عمر الزهيري مخرج 

ريش »يوسف شاهين تاني

دليل الشاشة

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

ربطة �سعر، بي�س، كتب الواجب 
المنزلي - 14 د

مخلوق - 16 د
يولي�سي�س ال بد اأن يرحل - 13 د

�سقالة - 14 د 
على اأر�س �سلبة - 12 د

البحر أمامكم
مركز الجونة

9:45 ظهرًا

أسوأ شخص في العالم 
قاعة أوديماكس

8:45 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة 4
قاعة أوديماكس

٦:15 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة ٣ 
قاعة اأوديماك�س

٣:45 ظهرًا

إرخاء القبضات
�سي �سينما 2
12:15 م�ساًء

فرار
�سينما اأرينا
8:45 م�ساًء

كوستا برافا
مركز الجونة

٦:٣٠ م�ساًء

ثالثية األلوان: أبيض
�سي �سينما 3
5:٠٠ م�ساًء

أميرة
�سي �سينما 1
12:٣٠ ظهرًا

برنامج األفالم القصيرة 4
ا�سمه كان كارجو - 17 د

تاالها�سي - 22 د
اأبالو - 20 د

غرباء - 20 د
كاتيا - 19 د

السجناء الزرق
�سي �سينما 2

9:00 م�ساًء

العبور
�سي �سينما 1

٦:٣٠ م�ساًء

أكبر منا
�سي �سينما 2

٦:٠٠ م�ساًء

صمت األمواج
�سي �سينما 2

٣:٠٠ م�ساًء

الحدث
�سي �سينما 1

9:15 م�ساًء

كل شيء سار على ما 
يرام

�سي �سينما 3
8:٠٠ م�ساًء

ثالثية األلوان: أحمر
سينما أرينا

٦:٠٠ م�ساًء

مبنى أبيض
�سي �سينما 1

٣:30 ظهرًا

كتب: مينا حبيب

في اإطار فعاليات اليوم الخام�س من 
مهرجان الجونة ال�سينمائي، ا�ست�سافت قاعة 

اأوديماك�س بجامعة برلين التقنية وبالتعاون 
مع ميدفي�ست م�سر، جل�سة بعنوان "تنف�س، 

تحدث، مِثل: حديث عن ال�سحة النف�سية 
للممثلين".

 محاور الجل�سة ناق�ست م�ساكل ال�سحة 
النف�سية للممثلين، وهي ظاهرة منت�سرة في 

منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اإفريقيا وعلى 
ال�سعيد الدولي. ويرجع ال�سعف النف�سي 

للممثلين اإلى عدة اأ�سباب مثل الرف�س وخيبة 
االأمل في تاأمين االأدوار، وف�سل االختبارات، 
واال�ستجابة ال�سلبية من الجمهور اأو النقاد 

لعملهم، والحاجة اإلى االإقناع من خالل 
تج�سيد الدور الذي يلعبونه ليكون اأ�سياًل 

وقاباًل للت�سديق. 
اأدار الجل�سة اأن�س بوخ�س، رائد االأعمال 

االإمارتى وُمقدم برنامج AB talks عبر 
قناته على اليوتيوب. بجانب وجود على 

من�سة الم�سرح كال من الفنان اأحمد مالك 
والكاتبة مريم نعوم، والفنانة مي الغيطي، 
والفنان محمد فراج، والدكتور نبيل القط، 

المتخ�س�س في مجال الطب النف�سي واإدارة 
المر�سى وتدريب الزمالء والطالب، بجانب 

كونه ع�سو مجل�س اإدارة في جمعية الطب 

النف�سي التطوري، والجمعية االأمريكية 
للعالج النف�سي الجماعي.

تحدثت الكاتبة، مريم نعوم، عن دور مواقع 
التوا�سل االجتماعي قائلة " اأحيانا ُتقوم 

بع�س الفئات من الجمهور باإ�سقاط حياتها 
على بع�س الفنانين والممثلين واالإ�سقاط هنا 
يكون نابعًا من وجود م�سكلة نف�سية لدى هذه 

الفئة نتيجة عدم مواجهة الذات بال�سعف 
المت�سبب بهذا اال�سقاط".

واأ�سافت نعوم " الفنان الموهوب يمتلك 
�سخ�سية اأكثر تعقيدا، لذلك اأدعو بع�س 

المخرجين لتغيير تقنية ال�سغط على 
الممثلين، وباالأخ�س ال�سغط النف�سي الذي 
اأحيانا يتم فر�سه بهدف اإخراج االإبداع من 
الممثل، ولكنه يترك اأثرًا عك�سيًا بعد انتهاء 

العمل. وبناًء عليه، اأدعو العاملين في �سناعة 
ال�سينما المطالبة بوجود اأخ�سائي نف�سي 

بمواقع الت�سوير للتاأكد من تحقيق التوازن 
المطلوب لفريق العمل، مما �سينعك�س على 

اإنتاجية االأفراد واإبداعهم".
ومن جانبه، اأكد الفنان اأحمد مالك على 

اأهمية وجود التوزان النف�سي بين حياة الفنان 
العملية وال�سخ�سية قائال " عندما اأكون 

�سغوفًا بعمل ما، اأعانى اكتئابًا نتيجة اأني 
وهبت نف�سي ووقتي ومجهودي لهذا لعمل، 
وبعد االنتهاء منه اأ�سعر بفراغ. اأعتقد اأن 

ذلك كان اإح�سا�سي بعد االنتهاء من م�سل�سل 
"ال تطفئ ال�سم�س"، فلم اأكن اأعرف كيف 

اأتعامل مع �سخ�سيتي."
واأ�ساف مالك "كل االأ�ساليب المعا�سرة 

للتمثيل ممزوجة مع العالج بالدراما وهي 
اأ�ساليب تفتح اآفاق للفنان، فالرا�سم والعازف 

لديهم اأدواتهم، ولكن الممثل لديه ج�سده 
وع�سالته ولكي ي�سل اإلى تناغم يخلق ن�سيجًا 

بين الفنان وال�سخ�سية، يجب ا�ستخدام 
العالج بالدراما. 

وفى �سياق اأخر، تحدثت الفنانة مي الغيطى 
عن اأهمية ال�سحة العامة للفنانين قائلة 

" يعاني القائمون على �سناعة ال�سينما 
واالأعمال الدرامية من �ساعات عمل تتجاوز 
الـ 16 �ساعة عمل، باالإ�سافة اإلى عدم وجود 

تفهم اأو تُقبل اأن الفنان هو اإن�سان يمر�س 
ويتعب ويحتاج اإلى الراحة والعالج حتى يقدر 
على ا�ستلهام اأركان ال�سخ�سية التي يوؤديها. "

واأ�سافت الغيطى، " اأ�سواأ �سيء هو طلب 
المخرج اأو فريق االإخراج من الفنانين اأن 

يوؤدوا اأدوارهم بغ�س النظر عن اآالمهم 
الج�سدية ولي�س النف�سية فقط، وهو ما 

تعر�ست له في اإحدى االأعمال التي كنت 
اأ�سارك فيها موؤخرا. لذلك، اأدعو جميع 
الممثلين الت�سامن مع زمالئهم ورف�س 

ا�ستكمال الت�سوير حال تعر�سهم لالإعياء."
اأما الفنان محمد فراج فتحدث عن اأهمية 

وعي الممثل بالمجهود النف�سي والذهني 
المطلوب للتح�سير لل�سخ�سية، حيث اأو�سح:" 

اأعتقد اأن وعى الممثل و�سغفه بال�سخ�سية 
التي يوؤديها، وباالأخ�س ال�سخ�سية االأكثر 

تعقيدا، يجب اأن يت�سمن معرفة اأن الممثل 
ُمقدم على حرب نف�سية بين �سخ�سيته 

الحقيقية وال�سخ�سية التي يوؤديها".
واأ�ساف فراج "اأول مرة احتاجت للكثير من 

التح�سير،  وكان ذلك في دوري بم�سل�سل 
"تحت ال�سيطرة"، حيث كان البد اأن اأتدرب 

نف�سيا الأعرف كل تفا�سيل ال�سخ�سية".
واأخيرا، عقب الدكتور نبيل القط على ما 

ذكره الفنانون على المن�سة، قائال "االكتئاب 
اأحد اأكثر الم�ساكل النف�سية التي يعاني منها 
الممثل، �سواء اأثناء الم�سهد وهو يحاول اأداء 

ال�سخ�سية بال�سكل االأمثل، اأوبعد االنتهاء 
من العمل وقبل عر�سه، حيث يعاني من قلق 
�سديد نتيجة انتظاره لمعرفة اآراء الجمهور 

ناع حول عمله. باالإ�سافة اإلى، عدم  وال�سُ
االأمان المادي نتيجة عدم وجود دخل ثابت".
واأ�ساف دكتور نبيل: " اأدعو الممثلين لرف�س 
تحويل اأنف�سهم واأج�سادهم لخدمة المخرج 

والمنتج واال�ستايلي�ست. 

»تنفس.. تحدث.. مِثل«.. 
حديث عن الصحة النفسية للممثلين

ندوةعروض
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في البداية حدثينا عن م�شاركتك في 
مهرجان الجونة بعملين ؟

�سعيدة جدًا بالم�ساركة بفيلمين في مهرجان 
الجونة، حيث اأ�سارك في م�سابقة االأفالم 

الروائية الطويلة بفيلم »اأميرة« مع المخرج 
محمد دياب وعلي �سليمان وتارا عبود. الفيلم 

حقق 3 جوائز في مهرجان فيني�سيا، واأتمنى اأن 
ينال اإعجاب جمهور مهرجان الجونة في اأول 

عرو�سه عربيًا. وفي م�سابقة االأفالم الق�سيرة 
اأتواجد ببطولة فيلم »عرنو�س« الذي اأ�سارك 
 Pan ببطولته واإنتاجه اأي�سًا من خالل �سركة

East Media، وهو فيلم اجتماعي كوميدي من 

اإخراج �سامر البطيخي، يح�سل على عر�سه 
العالمي االأول في الجونة.

هل كان مخططاً من البداية الم�شاركة 
بعملين في المهرجان؟

لي�س بال�سبط. مهرجان الجونة واحد من 

اأهم المهرجانات في العالم العربي، ومن 
البديهي اأن يكون وجهة لالأفالم العربية �سواء 
اع الفيلمين قاموا  نَّ كانت طويلة اأو ق�سيرة، �سُ

بالتقديم للمهرجان ب�سكل طبيعي، والمهرجان 
هو من قام باالختيار.

كيف جاءت م�شاركتك في فيلم »اأميرة« 
و ما هي ال�شعوبات التي واجهتيها اأثناء 

الت�شوير؟
تحدث معي المخرج محمد دياب ب�ساأن القيام 

ببطولة الفيلم، ال�سيناريو الجذاب هو ما 
حم�سني للم�ساركة فيه. بالن�سبة لل�سعوبات، 

فهي كثيرة، لكن اأبرزها هو التعقيدات 
العاطفية التي تمر بها ال�سخ�سية التي اأقدمها 
على مدار اأحداث الفيلم، حيث كان يجب عليَّ 

اأن اأتوحد مع ال�سخ�سية لفترة طويلة، واأن 
اأحافظ على تطور وتغير ذلك من م�سهد اإلى 

اآخر.
لماذا اختياراتك في الفترة الأخيرة اأ�شبحت 

تحمل ق�شايا �شيا�شية؟
الأن من وجهة نظري، يجب على الفنان اأن 

يحمل ق�سايا وطنه، وق�سايا النا�س حوله، هذا 
هو دور الفن ب�سكل عام، واأنا اأحاول اأن اأوؤدي 

دوري بال�سكل الذي يجعلني را�سية.
ح�شدتي جوائز كثيرة عن فيلم »حلب - 

ا�شطنبول« هل الأعمال ال�شيا�شية تعد بوابة 
لح�شد الجوائز اأم باب كبير للم�شكالت ؟
ال اأفكر في الجوائز من هذا المنطلق، اأنت 

عليك اأن تقدم عماًل فنيًا جيدًا، ثم تاأتي 
الجوائز اأو ال تاأتي. بالطبع لو فزنا بالجوائز، 

فهذا موؤ�سر للنجاح، لكن ال يجب اأن يكون ذلك 
في اعتبارنا منذ البداية. بالطبع ال�سيا�سة باب 

كبير للم�سكالت، مهما كان موقفك، هناك 
اأحدهم في المقابل له موقف مختلف عنك، 

هذه طبيعة الحياة.

لماذا يوجد فترة زمنيه كبيرة بين اأفالمك ؟
اأعتقد الأنني اأ�ستغرق وقتًا كبيرًا في التح�سير 

والعمل، اأحب اأن اأعطي كل عمل المجهود 
الالزم، وال اأحبذ الم�ساركة في اأكثر من عمل 

في وقٍت واحد.
ما الذي �شجعك علي تقديم فيلم ق�شير؟

االأفالم الق�سيرة لالأ�سف حقها مهدور ب�سكل 
عام، وفي الوقت نف�سه اأعجبني �سيناريو 

فيلم »عرنو�س«، وقمت بالم�ساركة في اإنتاجه 
وبطولته كنوع من الدعم لهذا النوع من االأفالم 

اع االأفالم ال�سباب، وكان لي تجربة  نَّ ول�سُ
قبل ذلك في لجنة تحكيم م�سابقة االأفالم 

الق�سيرة بمهرجان الجونة واأنا دومًا متحم�سة 
لتلك النوعية.

تحافظين علي التوا�شل مع جمهورك عن 
طريق ال�شو�شيال ميديا .. هل يمكن لمواقع 
التوا�شل تعوي�ض غياب الفنان عن جمهوره؟

مواقع التوا�سل االجتماعي اأ�سبحت ت�سغل 
حيزًا كبيرًا من اهتمامات النا�س جميعًا، 

ويجب على الفنان اأن يكون متواجدًا حيث يكون 
النا�س موجودين للتوا�سل معهم ب�سكل �سليم، 

هذا لن ي�سكل فارقًا اإن كان الفنان ن�سطًا اأو 
غائبًا عن جمهوره. 

ما الجديد لديك خالل الفترة المقبلة؟
اأنتظر عر�س فيلمي الجديد »بنات عبد 

الرحمن« للمخرج زيد اأبو حمدان.

األفالم القصيرة 
حقها مهدور 
وشاركت في 

»عرنوس« كنوع 
من الدعم

السياسة تفتح 
بابًا للمشكالت 

ألن هناك دائما 
آخر بوجهة نظر 

مختلفة

حوار: عالء عادل

ت�سارك الفنانة االأردنية، �سبا مبارك، �سمن فعاليات الدورة الخام�سة 
من مهرجان الجونة بعملين، االأول في الم�سابقة الروائية الطويلة 
بعنوان«اأميرة«، والثاني في االأفالم الق�سيرة بعنوان »عرنو�س«.

وترى �سبا اأن الفنان يتوجب عليه تحمل ق�سايا وطنه والنا�س من حوله، 
حيث قدمت مجموعة من االأعمال التي األقت ال�سوء علي الالجئين مثل 
فيلم »م�سافر حلب – ا�سطنبول«، وم�سل�سل »عبور«، الذي يعك�س معاناة 

االأ�سرى الفل�سطينيينمع االحتالل.
 »نجمة الجونة« التقت الفنانة االأردنية، وحاورتها عن اختيارها للعمل، 

وتح�سيرها لل�سخ�سية وال�سعوبات التي تواجهها اأثناء الت�سوير، 
وغيرها من االأمور خالل ال�سطور التالية.. 

صبا مبارك: 
ال أفكر في الجوائز و يجب على الفنان 

تحمل قضايا وطنه

لم أخطط ألي عمل 
وكل ما حققته كان 

قدرًا

تارا عبود:

حوار: عالء عادل

في اأولي تجاربها الروائية الطويلة، ت�سارك 
الفنانة االأردنية، تارا عبود، في بطولة فيلم 
»اأميرة« حيث تج�سد �سخ�سية اأميرة الفتاة 

التي اأنجبتها والدتها عن طريق تهريب ال�سائل 
المنوي لوالدها االأ�سير الفل�سطيني من داخل 

اإحدي ال�سجون.
عملت تارا قبل دخولها عالم الفن كراق�سة 

بالية، وقدمت عددا من االأفالم الروائية 
الق�سيرة، قبل م�ساركتها في م�سل�سل »عبور«، 

الذي كان بوابة تر�سيحها لفيلم »اأميرة« عن 
طريق الفنانة �سبا مبارك.

 تارا تحدثت اإلى »نجمة الجونة« عن كوالي�س 
االختيار، وعالقتها التي تجمعها بالفنانة 

�سبا مبارك، وكيف ا�ستغلت درا�ستها للباليه، 
وغيرها من االأمور خالل الحوارالتالي:

كيف ا�شتقبلتي م�شاركة الفيلم في الجونة؟
فرحت جدًا الأن مهرجان الجونة حدث كبير 

واأنا دائمًا اأتابعه، ومتحم�سة جدًا للذهاب اإليه. 
حدثينا عن عالقتك بالفنانة �شبا مبارك و 

كوالي�ض تر�شيحها لك للفيلم؟
وجدت �سبا �سخ�سية لطيفة جدًا منذ اللقاء 

االأول بيننا، ورغم  اأنه لم تجمعنا م�ساهد 
كثيرة في اأثناء ت�سوير م�سل�سل »العبور«، كانت 

حري�سة على االبت�سام واإلقاء التحية على 
الجميع، وعندما كنت مري�سه كانت ترعاني، 

وبالن�سبة لفيلم اأميرة، هي من ر�سحتني للدور 
وبعد تجارب االأداء اختارني االأ�ستاذ محمد 

دياب. 
كيف قمت بال�شتعداد للعمل؟

�ساعدني اأ�ستاذ محمد دياب كثيرًا، فقد كان 
بجواري منذ البداية، وخ�سو�سًا في مرحلة 

التح�سير، حيث اأعطاني مجموعة من االأفالم 
الأ�ساهدها قبل الت�سوير، وكنا دائمًا نجتمع 

للحديث عن الن�س. اأما عن ا�ستعدادي اأنا فقد 
قراأت الن�س جيدًا وحاولت تخيل الم�ساهد قبل 
الت�سوير وكيف يمكنني اأن اأقوم ب�سيء مختلف. 

كيف ا�شتفدت من خبراتك ال�شابقة لتقديم 
ال�شخ�شية في العمل؟

الممثل في االأ�سل فنان والفن له اأنواع كثيرة، 
فكلما يقوم االن�سان باأ�سياء فنية مختلفة كلما 
ازدادت مهاراته، فالر�سم والعزف والرق�س 

كلها اأمور ت�ساعف من مرونة ومعرفة وقدرات 
الممثل، الأن الفن كله مترابط. 

 البالية �ساعدني كثيرًا الأنه زاد من وعي 
الحركة الج�سدية لدي بطرق مختلفة، 

واأ�سعدتني الم�ساركة باالأفالم الق�سيرة جدًا 
الأنها �ساعدتني بطرق مختلفة قبل الم�ساركة 

باالأفالم الروائية، فقد تعلمت منها الكثير 
و�سعرت اأنها مهدت لي الطريق قبل دخول 

عالم االأفالم الروائية ومنحتني راحة التعامل 
مع الكاميرا.

ما كان رد فعلك بعد احتفاء العالم بفيلم 
»اأميرة« في مهرجان »فين�شيا«؟

كنت متوترة جدًا قبل العر�س االأول للفيلم، 
الأنني لم اأ�ساهده مطلقًا، وكانت اأول مرة اأرى 

نف�سي على ال�سا�سة الكبيرة اأمام جمهور كبير، 
وعندما ا�ستقبل الجمهور الفيلم بهذه الطريقة 

وبداأ الح�سور في الت�سفيق، �سعرت اأن هذا 

ح�ساد عملي، فهدفنا هو اأن ن�سل لالإن�سان 
وم�ساعره، فعندما علمنا اأن الجمهور تاأثر 

بالفيلم وقاموا بالتفاعل معه �سعرت بال�سعادة. 
ما ال�شعوبات التي واجهتيها اأثناء ت�شوير 

العمل؟ 
كنت متحم�سة و�سعيدة جدًا لم�ساركتي بهذا 

العمل، فعندما اأعود للتفكير بـ«اأميرة« ال اأفكر 
بال�سعوبات، فنحن كنا نعمل لوقت متاأخر 

ونذهب مبكرًا وكان الجو باردًا جدًا في كثير 
من االأحيان، وكان هناك بع�س الم�ساهد 

الخطرة ولكن عندما اأتذكر تلك االأوقات اأتذكر 
الحما�س الذي كان يملوؤني، فقد كان هذا اأول 
فيلم روائي لي وكان ي�سارك معي العديد من 

كبار الممثلين ومخرج كبير.  
خطواتك في عالم الفن تتقدم بثبات، فكيف 

تخططين لم�شوارك الفني؟
كل ما يحدث حتى االآن هو قدر، فاأنا ال اأ�سعر 
اأن التخطيط اأمر �سهل بن�سبة للممثل، فيجب 

اأن نعمل ونطور من نف�سنا طوال الوقت.
�شمعنا اأنك تتدربين على اللهجة الم�شرية.. 

لماذا؟
نعم، عندما عدت من فيني�سيا ح�سلت على 

بع�س التر�سيحات وال زلت اأقوم بتجارب 
االأداء. واأعطاني االأ�ستاذ محمد دياب العديد 

من الن�سائح المفيدة، ومنهم اأن اأظل اأطور 
من نف�سي طوال الوقت، وقد منحني بع�س 
االأمثلة لممثلين كبار ال زالوا ياأخذون ور�س 

تمثيل ليطوروا من اأنف�سهم. 
ما الجديد لديك خالل الفترة المقبلة؟
�سورت فيلم »Rubble« هذا العام و�سيتم 

طرحه عام 2022، من اإخراج عادل العربي 
وبالل �سالح، واأنا حاليًا اأقوم بتجارب اأداء 

الأعمال اأخرى. 
ماذا عن ا�شتكمال درا�شتك؟

حتى االآن كل �سيء على ما يرام، ولكنني ال 
اأعرف ماذا �سيحدث في الم�ستقبل ولكنني 

اأتمنى الت
أتدرب حاليًا على اللهجة المصرية ألنني 

مرشحة لعدة أعمال 

سعدت بالمشاركة 
في »الجونة«.. 
والباليه زاد من 
وعيي بالحركة 

الجسدية  

كنت متوترة جدًا 
قبل العرض األول 
للفيلم، ألنني لم 

أشاهده مطلقًا

حوارحوار
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جديد ل�سمان عالجهم واإطالق �سراحهم، 
ولكن محاولة اأن يبتعد ال�سجناء )االأ�سحاء( 

عن اأنف�سهم قلياًل ليتمثلوا نفو�س وعقول 
ال�سجناء االأخرين )المر�سى(، لت�سبح 

المح�سلة النهائية كما ت�سدمنا على ل�سان 
واحد من ال�سجناء الزرق الذي يريد تن�سيب 
نف�سه وزيرًا لل�سعادة باأن )لبنان عنده مر�س 

نف�سي يوؤثر على �سحيح النف�س(.
تنجح زينة في تحديها لنف�سها كمعالجة 

بالدراما، لي�س فقط في اأن تدعم بع�س من 
هوؤالء ال�سجناء المر�سى -عبر م�سرحة 

اأزمتهم- كما نرى في نهاية الفيلم -الذي 
تم ت�سويره عام 2016- وذلك بمعاونة اأحد 

الموؤ�س�سات المجتمعية وبع�س المهتمين 
بالق�سية في خروج عدد من هوؤالء ال�سجناء، 

ولكن كمخرجة تورطت باإرادتها في الحكي 
عبر ال�سجناء االأ�سحاء عن اأنف�سهم قبل 

ال�سجناء المر�سى، لتتجه �سردية الفيلم نحو 
االإقرار باأن االأ�سحاء لي�سوا اأ�سحاًء تمامًا، واأن 

المر�سى لي�سوا فاقدي كل العقل.
تخلق دكا�س عبر المونتاج الدقيق، ذلك 

التوازي بين ما يحكيه ال�سجناء المر�سى عن 

اأنف�سهم، مما يتذكروه اأو حتى يتوهمون اأنهم يتذكروه، وبين ما يحكيه 
االأ�سحاء عن اأنف�سهم خا�سة في م�ساهد العودة بالذاكرة اإلى الطفولة 
واأوائل الندوب التي تركت اأثرًا على ق�سرة العقل ولوثت الروح باالأ�سى 

واالألم الذي لم يجد له متنف�سًا اإال في الجريمة.
ال تحكي المخرجة عن هوؤالء ال�سجناء بل تحكي منهم، ال ن�سمع �سوت 

تعليق خارجي ولكننا نراها داخل ال�سياق كمحفز �سردي الأطالق 
الحكايات نحو براح االإعالن والف�سف�سة، ثم فجاأة تقطع علينا نحن 

الم�سافرين خلف تلك الحكايات ذلك االنطالق عبر لقطات للق�سبان 
والجدران والممرات المعزولة عن ال�سم�س، ال لتذكرنا فقط بواقع 

هوؤالء ال�سجناء ولكن بنفو�سهم المحطمة اأي�سا، وتقدم تلك المقارنات 
الفا�سحة بين عالم االأ�سحاء وعالم المر�سى على م�ستوى المكان 

والتعاطي االإن�ساني والقانوني، لنجد اأنف�سنا في النهاية اأمام حقيقة 
ال تقبل ال�سك، اأن ما يحدث هناك في �سجن الرومية -على م�ستوى 

جغرافيا المجاز- لهو اآفة م�ست�سرية على م�ستوى مجتمعاتنا العربية 
خا�سة فيما يتعلق ب�سياقات ال�سحة النف�سية والعقلية واأ�ساليب التربية 

المجتمعية ورقابة القانون ودوره في تنظيم العالقات االإن�سانية والبحث 
عما تبقى من اأرواح الب�سر وعقولهم خلف فورات الجرائم وخناجر 

ال�سيكوباتية والذهان -التي ترتد لتطعن المجتمعات في �سدرها- لكي 
تتمكن من اإنقاذ ما يمكن اإنقاذه من تلك االأرواح والعقول حتى ال نقع في 

دائرة الماأ�ساة المغلقة التي ت�سمى بالمبنى االأزرق.
اإن الكثير من ف�سل التاأثير على م�ساعر المتلقي في هذا الفيلم، يعود 

اإلى ح�سا�سية التعاطي المونتاجي ما بين م�ساهد حيوات واأفكار ال�سجناء 
المر�سى والمم�سرحة تمثيليال وتعبيريا باالأج�ساد -كما في م�سهد 

النهاية- وبين الحكايات التي يحررونها من روؤو�سهم لتختلط الذكريات 
بالواقع اأو الواقع بالواقع، واقع ال�سجناء المر�سى داخل روؤو�سهم وواقع 

ال�سجناء االأ�سحاء داخل الم�سرحية، وكاأن الفيلم كله عبارة عن تنفي�سة 
عميقة ومثقلة باالأوجاع والم�ساعر الم�سطربة لي�س فقط من اأجل لفت 
االنتباه المجتمعي اأو القانوني ولكن من اأجل طرح ال�سوؤال االأكبر على 

المتلقين اأنف�سهم فيما يتعلق بمن منا العاقل ومن منا المجنون، اأو على 
حد مقولة المخرج الياباني اأكيرا كيرو�ساوا المر�سومة على اأحد حوائط 

ال�سجن )في عالم مجنون فقط المجنون هو العاقل الوحيد(.

خلق دكاش عبر 
المونتاج الدقيق 

وذلك التوازي بين 
ما يحكيه السجناء 

المرضى عن 
أنفسهم

ت�سع المخرجة اللبنانية زينة دكا�س )�ساحبة الفيلم العالمة 12 لبناني 
غا�سب 2009( نف�سها في تحد كبير مع بداية هذا الفيلم الذي تعود 

فيه اإلى عالمها االأثير ال�سجن -بمفهومه االأكبر واالأو�سع وغير المحدد 
بواقع-، وذلك  عندما ت�سارح مجموعة ال�سجناء الذين قبلوا اأن ين�سموا 
لها في عر�سها الم�سرحي عن ال�سجناء ذوي االأمرا�س النف�سية والعقلية 

في المبني االأزرق، باأن الم�ساركة تعني لي�س فقط محاولة ل�سناعة 
�سغط على الحكومة لفح�س قانون ال�سجناء المر�سى، واإقرار قانون 

السجناء الزرق.. 
نحكي عنهم أو نحكي منهم

رامي عبد الرازق 

حوار: عالء عادل

�سهد مهرجان الجونة ال�سينمائي، اأم�س، �سمن فعاليات الدورة 
الخام�سة، الموؤتمر ال�سحفي الخا�س ب�سناع فيلم "قمر 14"، بح�سور 

مخرج العمل هادي الباجوري، والموؤلف محمود زهران، و يا�سمين رئي�س 
واأحمد الفي�ساوي واأبطال العمل.

"نجمة الجونة" التقت مع المخرج هادي الباجوري، وتحدثت معه 
عن كوالي�س م�ساركة فيلمة في الجونة، والعالقة التي تربطه دائما 

بالمهرجان، واأ�سباب اختياره للوجوه ال�سابة دائما في اأعماله، و ردود 
االأفعال حول العمل، وغيرها من االأمور خالل هذا الحوار..
لمذا اخترت مهرجان الجونة ليكون عر�شا اأول للفيلم؟

بالن�سبة لي عر�س الفيلم في المهرجان الأول 
مرة، ي�سع العمل في مكان اآخر، ويعطيه �سورة 

مختلفه، خا�سة و اأنه مهرجان دولي به نقاد 
من مختلف اأنحاء العالم، وجمهوره مختلف و 

متنوع، فهو اأمر يفيدني اأنا �سخ�سيا، بجانب اأنه 
تجمعني عالقة خا�سة بالمهرجان منذ اأول دورة 

حيث كنت مخرجًا لحفل االفتتاح، وفي الدورة 
الثانية كنت مخرجًا لالأغنية الر�سمية.

لكن هذا �شالح ذو حدين خا�شة واأن جمهور 
المهرجان مختلف؟

الفيلم ال�سيء يف�سل في المهرجان و خارجه، ولو �سعرت بالقلق لن 
اأعر�سه في المهرجان، فقد قمت باإر�سال الفيلم الأمير رم�سي�س المدير 
الفني للمهرجان، وعر�سه علي اللجنة، ووافقت عليه، فطلبت منهم اأن 
ال يكون داخل الم�سابقة، حيث ي�ستفاد المهرجان بوجود فيلم م�سري 

�سمن فعالياته، واأ�ستفاد اأنا كدعاية وردود اأفعال.
لماذا تختار دائما الأفالم التجارية في اأعمالك؟

قدمت فيلم "ال�سيف" و لم اكن اأتوقع نجاحه، وهو لم يكن يحمل ال�سمة 
التجارية، فاأنا قدمت "هيبتا" ولم اأكن اأتوقع تحقيق كل هذا النجاح، وظل 
لمدة 5 اأ�سابيع في دور العر�س كامل العدد، وكان من اإنتاجي، فاأنا اأقدم 

العمل الذي اأ�سعر اأني اأحب تقديمة، دون التفكير في االإيرادات.
لكنك تعتمد في اأعمالك اأن تكون قليلة التكلفة، لماذا؟

هذا غير مق�سود، و الدليل اأن فيلمي الجديد "جارة القمر" لم ير النور 
حتي االآن، حيث رف�سته 4 �سركات اإنتاج ب�سبب ال�سفر،و تكلفته العالية، 

اإلى اأن وافق عليه ال�سبكي، اأما فيلم "قمر 14" فقمت بت�سويره في 18 
يوم، ولم يتكلف ميزانية كبيرة، وهنا حدث توازن بين العملين.
هل تتعمد اأن تكون اأعمالك موجهة لت�شنيف عمري محدد؟

لي�س بالظبط، اأنا اأقدم الحدوته التي اأحبها، واختياراتي لالأبطال تنبع 
من روؤيتي لل�سخ�سيات، دون النظر لل�سكل التجاري.

لماذا يوجد دائما وجوه متكررة في اأعمالك؟
هذا ال�سوؤال يوجه لي كثيرا، ولكن يوجد اأ�سخا�س اأعمل معهم با�ستمرار، 

مثل اأحمد مالك وجميلة عو�س، و�سيرين ر�سا، 
ولكن يوجد في نف�س الوقت اأ�سخا�س عملت 

معهم مره واحده، مثل خالد النبوي، حيث كان 
"قمر 14" اأول تعاون بيننا، وخالد ال�ساوي، 

واأحمد حاتم، واأ�سماء اأبو اليزيد، وغيرهم، 
الممثل الوحيد المكرر معي هو يا�سمين رئي�س، 

الأني اأراها دائما في الدور.
لكن الحكاية التي قدمتها يا�شمين رئي�ض 

داخل العمل لم تكن بنف�ض قوة الأدوار 
ال�شابقة؟

يا�سمين رئي�س بالن�سبة لي في هذا العمل 
�سيفة، حيث اأن بطل الحكاية هو اأحمد 

الفي�ساوي، وحتي اآخر لحظة قبل الت�سوير، 
كان الدور لدينا ال�سربيني، ولكنها اعتذرت 

ب�سبب ارتباطها بم�سل�سل اآخر.
قلت في اأحد اللقاءات اأنك تترك الممثل 

ياأخذ راحته في الت�شوير و هو الأمر الذي 
راآه البع�ض م�شراً بالعمل .. ماراأيك؟

اأبذل مجهودًا مع الممثل قبل الت�سوير، ونتفق و 
نحدد معا مانريده، فال ي�سح رف�س اقتراح ما 
من ممثلين محترفين و يعون جيدًا ما يفعلونه، 

ال يصح رفض أفكار من ممثلين محترفين 
ومع ذلك قبلت بـ20% فقط من اقتراحات 

خالد النبوي

أقدم الحدوتة 
التي أحبها.. 

وتكرار الوجوه 
في أعمالي غير 

مقصود

تربطني عالقة خاصة 
بـ»الجونة« والمهرجان وضع 

الفيلم في مكان آخر

هادي الباجوري
مخرج »قمر 14«:

ومع ذلك خالد النبوي اقترح علّي اأمور كثيرة 
في العمل اأخذت منها 20% فقط، فاأنا اأختار ما 

اأراه يخدم العمل.
البع�ض يرى اأن فكرة قمر 14 مقحمة داخل 

ق�ش�ض العمل؟
القمر اأ�سا�سي في اأحداث الفيلم، فبعيدا عن 

اأن جميع االأحداث تدور في ليلة 14 فاأنا في اأول 
الفيلم وفي اأخر الفيلم، اأكدت اأن القمر يوؤثر 

علي نف�سية االإن�سان، وعلي كوكب االأر�س كله، 
�سواء اقتنع الم�ساهد بهذا االأمر اأم ال. فنحن 

نقول اإن بع�س االأ�سخا�س يرجعون ت�سرفاتهم 
اإلى القمر، فقلت على ل�سان البطل اأنه �سوف 

يتحدى القمر ويذهب اإليها.
تنجح زينة في 

تحديها لنفسها 
كمعالجة بالدراما

نقدحوار
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منذ �سنوات عدة بداأ العالم يتكلم عن "فاجنر"، 
تلك ال�سركة الع�سكرية الرو�سية الخا�سة، 

التى اأ�سبحت بمثابة ذراع غير ر�سمية لمو�سكو 
لتر�سيخ تواجدها في المناطق التي ترغب في 

مد نفوذها اإليها.
ومن االأفالم االإن�سانية ذات البعد ال�سيا�سى 

الهام، التي ت�سير اإلى تلك ال�سركة �سمن �سياق 
االأحداث دون الت�سريح باال�سم، فيلم "ماما 

اأنا في المنزل" الم�سارك في مهرجان الجونة 
بدورته الخام�سة. الفيلم بطولة كي�سينا رابوبور 
ويوري بوري�سوف واإيكاترينا �سوماكوفا، واإخراج 

فالديمير بيتوكوف في ثاني اأفالمه الروائية 
الطويلة، بعد فيلمه االأول "االأنهار العميقة" عام 

.2018
ينقلنا مخرج الفيلم اإلى قبردينو - بلقاريا، 
اإلى عالم يكبر فيه بع�س االأطفال ليختاروا 

بين البطالة اأوالقتال من اأجل مقاول ع�سكري 
رو�سي خا�س. لنعي�س ماأ�ساة تونيا )ك�سينيا 
رابابورت( التي اأقنعت ابنها باتخاذ خيار 

العمل من خالل تلك ال�سركة للحرب في �سوريا 
دون اأن تدري، لكنها تاأ�سف بمرارة عندما 
قيل لها اإنه ُقتل في اأثناء القتال. بل وي�سل 

بها االأمر اإلى حد رف�س ت�سديق ذلك، ولذلك 
اقتحمت كل مكان من مكاتب الجي�س اإلى 

مراكز ال�سرطة، مطالبة بالحقيقة. وعندما 
تدرك ال�سلطات اأنها لن ت�ست�سلم، ي�سل �ساب 
اإلى منزلها مدعًيا اأنه ابنها المفقود منذ زمن 

طويل، واأنه على قيد الحياة وب�سحة جيدة. 
لكن تونيا تك�سف الموؤامرة، وتوا�سل الكفاح من 

اأجل الح�سول على اإجابات.
يطرح الفيلم �سورة قاتمة للحياة والف�ساد في 
المنطقة م�ستعر�سًا الطرق التي يتم بها خداع 
تونيا عن طريق المعلومات الم�سللة واالأكاذيب 
الوقحة، من خالل الم�سوؤولين وو�سائل االإعالم 

الذين يلعبون دورهم المنوط بهم، وجميعهم 
يدرك اأنهم يقدمون االأكاذيب.

ويقدم بيتوكوف الكوميديا ال�سوداء الخا�سة 

به في هذا ال�سيناريو، من خالل االأم التي 
تدافع عن الحقيقة بحما�سة و�سجاعة، �سد 

نظام يريد اأن يجعلها �سجينة في منزلها. اإنها 
نا�سطة خلقتها المحنة، لتعطي الفيلم تاأثيًرا 

عاطفًيا باالإ�سافة اإلى خط اإبداعي اآخر باأداء 
مغناطي�سي لبطل الفيلم ويوري بوري�سوف، 

الذي يوؤدي �سخ�سية االبن المزيف، بح�سور 

ملفت لالإعجاب، وباأ�سلوب غام�س، فتعك�س 
تحوالته االإن�سانية بعد التعاي�س لفترة مع االأم، 

العالم المخيف الذي ال يمكن التنبوؤ به؛ اأو 
بما �سياأتي منه. وبين الحين واالآخر يظهر 

تلميح للتوتر ال�سعوري بين �سخ�سيته وتونيا، 
ما ي�سيف اإح�سا�ًسا غير مريح بالمكائد، 

يعززه الت�سوير ال�سينمائي الحميم من ك�سينيا 
�سيريدا.

تت�سابك ق�سة االأم وبحثها عن ابنها مع ق�سة 
الم�سوؤولين العازمين على تجديد مبنى تاريخي 

متهدم. الثروات المحلية تعتمد على تمويل 
الدولة، وهم يعملون باأنف�سهم في حالة من 
الحما�سة ا�ستعداًدا للتفتي�س. ت�سرب هذه 

الم�ساهد نغمة كوميدية اأكثر حدة، لنرى في 
كل م�سهد من "ماما، اأنا في المنزل" لم�سات 

مخرج لديه الكثير ليقوله؛ عن عبثية كل 
�سيء من ال�سيا�سة المحلية اإلى الحرب، من 

خالل وجهة نظر االأم اليائ�سة الم�سممة على 
الو�سول اإلى ابنها.

و�سيذكر لمخرج فيلم "ماما، اأنا بالمنزل" 
فالديمير بيتوكوف االقتراب بقوة من االإ�سارة 

اإلى ال�سركات التي تعمل بتلك االآلية في 
"رو�سيا"، وتلك ال�سركات كما ظهرت بالفيلم 

باإمكانها التهرب من الم�سوؤولية القانونية 
اأمام المجتمع الدولي. فحينما ارتكبت )بالك 
ووتر( جرائم في العراق تبراأت منها اأميركا، 
مثلما تتبراأ رو�سيا من )فاجنر( حاليًا. الرائع 
بالفيلم اأنه اأ�سار اإليها؛ مركزًا على اأنها تحمل 

�سبغة ع�سكرية ت�ساعد على تحقيق م�سالح 
الدول التي تنتمي لها والمتحالفة معها، مهما 

تم اإنكار هذا االأمر اأو نفيه ب�سكل ر�سمي اأو في 
ت�سريحات الم�سوؤولين. اإلى جانب اأن الفيلم 

اأعطى �سبه تاأكيد اأن �سركات الحرب الخا�سة 
تجمع في �سفوفها اأفرادًا متقاعدين من 

القوات الم�سلحة الرو�سية، وت�سطلع بحماية 
عدة �سركات في دول بها نزاعات، كما تن�سب 

لها عمليات في بلدان مختلفة. 

تتشابك قصة األم وبحثها عن ابنها مع 
قصة المسؤولين العازمين على تجديد 

مبنى تاريخي متهدم

ينقلنا مخرج الفيلم 
إلى قبردينو - 

بلقاريا إلى عالم 
يكبر فيه بعض 

األطفال ليختاروا 
بين البطالة 

أوالقتال

حنان ابو الضياء

كوميديا سوداء عن 
الشركة العسكرية 

الروسية الخاصة

»ماما أنا في 
المنزل«.. 

الجونة السنيمائي: 
نتوجه بالشكر للفنان 
العالمي »ريد وان« 

والملحن »نعمان بلعياشي« 
تقدمت اإدارة مهرجان الجونة ال�سينمائي 

الدولي، باعتذار ر�سمي لل�سعب المغربي 
ال�سقيق عن عدم تقديم النجم العالمي من 

اأ�سل مغربي "ريد وان" والملحن المغربي 
"نعمان بلعيا�سي" خالل حفل االفتتاح، وتود 
التو�سيح اأن ما حدث هو خطاأ غير مق�سود 

في االإعداد للحفل وتعرب عن اأ�سفها 
لوقوعه ونتمنى عدم تكراره. 

وتوؤكد اإدارة المهرجان الجونة ال�سينمائي، 
احترامها الكامل لم�ساركة الفنانين 

باعتبارهما قامات فنية عالمية ذات 
�سعبية هائلة في المغرب والعالم العربي، 

كواليس

وتقديرها لالإنتاج الفني لهوؤالء المطربين، 
وتتوجه بجزيل ال�سكر لكال من الفنان 

"ريد وان" والملحن "نعمان بلعيا�سي" على 

االأداء المتميز الذي تم تقديمه خالل 
حفل االفتتاح. كما توؤكد اإدارة المهرجان 

اعتزازها بالم�ساركات المغربية في 
مهرجان الجونة بكافة دوراته �سواء من 

االأفالم المغربية الم�ساركة اأو �سناع االأفالم 
اأو كافة الح�سور الم�ساركين.

»كوستا برافا« في قاعة المؤتمرات 
يعر�س اليوم بمركز الجونة للموؤتمرات ال�ساعة 6.30 م�ساء فيلم 

" كو�ستا برافا " للمخرجة مونيا عقل ، و تدور اأحداث الفيلم 
حول تهرب اأ�سرة بدري من التلوث ال�سام في بيروت، بالذهاب 
اإلى منزل جبلي م�ستدام ذاتيا بنته االأ�سرة ذات الروح الحرة. 
لكن، وب�سكل غير متوقع، يبنى مكب نفايات جديد خارج �سور 

منزلهم، مما يت�سبب في جلب قمامة وف�ساد بلد باأكمله اإلى عتبة 
منزلهم. تتراكم اأكوام القمامة، ويت�ساعد ال�سراع بين الرحيل 

والمقاومة، االأمر الذي يهدد وحدة االأ�سرة ومنزلها المثالي.

»صمت االمواج« في سي سينما 2 
يعر�س في قاعة �سي �سينما 2 فيلم " �سمت االمواج " للمخرج 

بيتر ريم دي كرون ال�ساعة 3 ع�سرا، و تدور اأحداثه في 
منطقة بحر وادن فريدة للغاية، اإذ تمتلك اأنواًعا مميزة من 
النباتات والحيوانات، ولكن حتى الحياة الب�سرية  في اأكبر 

منطقة من االأرا�سي الرطبة في العالم لها طابع خا�س. تبداأ 
المنطقة من مدينة اإ�سبرج الدنماركية وتمتد عبر األمانيا اإلى 

هولندا، ولكن تقلبات الموا�سم وحركة المد والجزر الدائمة 
تعني تغيُّر الطبيعة با�ستمرار.

فعاليات

»الحدث« في سي سينما 1 
يعر�س في قاعة �سي �سينما 1 ال�ساعة الـ9.15 م�ساء فيلم "الحدث" 

للمخرج اأودري ديوان ، وتدور اأحداثه حول اآن طالبة �سابة المعة 
اأمامها م�ستقبل واعد. في فرن�سا، 1963. عندما ت�سبح حاماًل، ترى 

اأن الفر�سة الإنهاء درا�ستها والهروب من قيود خلفيتها االجتماعية 
قد تال�ست. بينما تقترب امتحاناتها النهائية ب�سرعة، وتكبر بطنها، 

تقرر الت�سرف، حتى لو توجب عليها مواجهة العار واالألم، بل 
والمخاطرة بالحكم عليها بال�سجن. عُر�س فيلم »واقعة« عر�سه 

العالمي االأول في الم�سابقة الر�سمية لمهرجان فيني�سيا ال�سينمائي 
2021، حيث فاز بجائزة االأ�سد الذهبي

مسار يومي ممتع

جونة سكوب

أسامة عبد الفتاح

عودة اإلى الم�سار اليومي الممتع، من فندق 
االإقامة اإلى قاعات ال�سينما والمحا�سرات، اإلى 

�ساحة الجامعة االألمانية، وبالعك�س. في الدورة الخام�سة من 
مهرجان الجونة ال�سينمائي، م�سار يومي ال ي�سهد ن�ساطًا �سوى 

ال�سينما وعرو�سها وندواتها ودرو�س اأ�ساتذتها، وال ي�سهد حديثًا 
�سوى عن االأفالم و�سناعها، حتى في المقاهي والمطاعم.
اأ�سبوع اأو اأكثر اأو اأقل مخ�س�س بالكامل لل�سينما وع�ساقها 

ونقا�ساتهم الم�ستمرة حول �سحرها و�سناعتها وهموم �سناعها.. 
هذا هو جوهر اأي مهرجان �سينمائي، وهذا هو ما يحدث في 

مهرجان الجونة ال�سينمائي منذ دورته االأولى بف�سل التخطيط 
الواعي والتنظيم الجيد، وما اأعتبره �سخ�سيا نجاحا كبيرا الأن 
هناك مهرجانات عريقة ف�سلت في خلق هذه الحالة على مدى 

عقود من الزمن.
وباالإ�سافة اإلى تلك الحالة، فالمعيار الثاني لنجاح اأي مهرجان 

�سينمائي هو م�ستوى االأفالم نف�سها، وقد نجح "الجونة" فيه 
اأي�سا، ومن الدورة االأولى، حيث يحر�س م�سوؤولوه ومبرمجوه 

على عر�س كثير من االأفالم المهمة التي ح�سلت على جوائز 
في المهرجانات الكبيرة التي ت�سبق الجونة مثل "كان" وبرلين، 

باالإ�سافة اإلى بع�س اأفالم مهرجانات "فيني�سيا" و"تورنتو" و"�سان 
�سبا�ستيان".

ومن هذا الم�ستوى، يعر�س "الجونة" هذا العام 12 فيلما -�سواء 
داخل اأو خارج الم�سابقة- اأراها االأهم في برنامجه وال يجب اأن 

تفوت جمهوره ومتابعيه.
ومن اأهم البرامج الموازية، برنامج اإحياء الذكرى الخام�سة 

والع�سرين لوفاة المخرج البولندي ال�سهير كري�ستوف 
كي�سلوف�سكي، والذي يت�سمن اإقامة معر�س ا�ستعادي الأعماله 

وحياته ي�سممه ويجهزه من�سق المناظر ومهند�س الديكور الكبير 
اأن�سي اأبو �سيف، و�ستتم خالله اإعادة االأعمال المعرو�سة فيه اإلى 

الحياة مرة اأخرى من خالل عد�سة �سينمائية.
واأعجبني في البرنامج اأنه ي�سمل عر�س خم�سة اأفالم 

لكي�سلوف�سكي، ولي�س فيلما واحدا اأو اثنين، حتى ياأخذ المتابعون 
والم�ساهدون فكرة وافية عن اأ�سلوبه ومدر�سته ال�سينمائية، وهي: 
"ثالثية االألوان" ال�سهيرة )"اأبي�س"، "اأحمر"، و"اأزرق"(، و"الحياة 

المزدوجة لفيرونيك"، و"الو�سايا الع�سر: ال تقتل". 
وال يكتفي البرنامج بذلك، بل هناك فيلم �ساد�س وثائقي، ُيعر�س 

ب�سكل متتاٍل في المعر�س، بعنوان »كري�ستوف كي�سلوف�سكي: اأنا 
بين بين« من اإخراج كري�ستوف في�سبي�سكي. وقد ا�ستخدم االأخير 

مقابالت ومقاطع ق�سيرة من اأفالم ال�ستعادة حياة واأعمال 
المخرج البولندي ال�سهير بداًل من االعتماد الكلي على تحليل 

المتخ�س�سين.

ناقد سينمائي

نقد
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