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منصة الجونة.. هذا هو المهرجان
ُعقد حفل ختام من�سة الجونة ال�سينمائية 

في مركز الجونة للموؤتمرات والثقافة، حيث 
اأعلنت اللجنة الم�ساريع والأفالم الفائزة 

ال�سينمائي.  الجونة  بجوائز منطلق 
�سمت من�سة الجونة في دورتها هذا العام 

20 م�سروًعا �سينمائًيا، من بينهم 13 
م�سروًعا في مرحلة التطوير، و6 م�ساريع في 

مرحلة ما بعد الإنتاج، اإ�سافة اإلى م�سروع 
�سيف في مرحلة ما بعد الإنتاج. يبلغ اإجمالي 

الجوائز المقدمة من خالل من�سة الجونة 
ال�سينمائية نحو 300 األف دولر اأمريكي.
المتر�سحون  والمنتجون  المخرجون  قدم 

واأفالمهم  المنطلق م�ساريعهم  للم�ساركة في 
اإلى منتجين وموؤ�س�سات مانحة وموزعين 

اأفالم ومبرمجي مهرجانات،  وبائعي 
اإ�سافة  الفنية.  ا�ست�سارتهم  للح�سول على 

اإلى ذلك، ُعقدت لقاءات فردية بين �سناع 
والم�ست�سارين  ال�سناعة  الأفالم وخبراء 

اأو الن�سخ غير  لتطوير ال�سيناريوهات 
الُمكتملة لالأفالم وتعزيز فر�ص التعاون 

والدولي.  الإقليمي 
تكونت لجنة التحكيم من المنتج والناقد 

والرئي�ص  �سويد،  اللبناني محمد  ال�سينمائي 
لتطوير  الوطنية  للموؤ�س�سة  ال�سابق  التنفيذي 

الأفالم في الهند من عام 2006 وحتى عام 
2018 نينا لث جوبتا، والمخرج والكاتب 

فروخي. اإ�سماعيل  المغربي  ال�سينمائي 
وقد اأثنت لجنة التحكيم في كلمتها على 

والتي  الم�ساركة و�سناعها،  الم�ساريع  اختيار 
�سعبت من مهمة اختيار الفائزين ولكنها 

كانت مهمة مثيرة ومر�سية في الوقت نف�سه. 
وقد منحت اللجنة تنويها خا�سا لفيلم »اأبو 

زعبل 89« من اإخراج ب�سام مرت�سى لقدرته 
على خلق منزل للذكريات وتجاوز فهمه 

الخا�ص لأحداث حياته التي عر�سها من 
منظور اأمه واأبيه.

 أثنت لجنة التحكيم 
في كلمتها على 

اختيار المشاريع 
المشاركة 

وصناعها، والتي 
صعبت من مهمة 

اختيار الفائزين
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ندوة

زبيجنيف زاماجوسكي:
تعلمت الدقة من كيشلوفسكي وعمر الشريف ألهمني 

كتب: مينا حبيب

في اإطار فعاليات اليوم ال�ساد�ص من 
مهرجان الجونة ال�سينمائي، ا�ست�سافت قاعة 

اأوديماك�ص بجامعة برلين التقنية الممثل 
ال�سينمائي والم�سرحي والمو�سيقي البولندي 

ال�سهير، زبيجنيف زاماجو�سكي، الذي ح�سد 
جائزة الأفالم البولندية مرتين عن اأدواره، 
حيث قام ببطولة اأكثر من 200 فيلم بولندي 

واأجنبي. 
اأدار الجل�سة كال من الممثلة والكاتبة م�سرية 

ثراء جبيل، التي تخرجت من المعهد العالي 
لل�سينما، وحا�سلة على دبلوم الدرا�سات العليا 

في مجال ال�سيناريو، واأرتور زابور�سكي، 
 TOFIFEST المتحدث با�سم مهرجان

ال�سينمائي الدولي. وح�سر الجل�سة اأمير 
رم�سي�ص، المدير الفني لمهرجان الجونة 
بالإ�سافة اإلى العديد من ممثلي الإعالم 

والمعنيين ب�سناعة ال�سينما. 
بداأ زاماجو�سكي حديثه عن تاأثير عمله مع 

المخرج كري�ستوف كي�سلوف�سكى على حياته 
المهنية، قائال » اإن كي�سلوف�سكى رجل دقيق 

للغاية و�سادق جدا مع فريق عمله ويهتم 
دائما بخلق بيئة عمل منا�سبة. اأتذكر انه كان 

لدي م�سهد ق�سير جدا ولكنى اأقوم بالدور 
 ،ATM الرئي�سي به الذي يت�سمن التعامل مع

وكان الن�ص يحتوي على اأكواد حتى ت�ساعدني 
على التعامل مع الماكينة. كنت اأظن اأنه 

يمكنني ال�سغط على اأي زر، ولن يهتم اأحد 
اأو يوؤثر على الم�سهد. ولكن، كي�سلوف�سكى 

ا�ستوقفني وطلب منى اللتزام بالن�ص 
وا�ستخدام الرقم ال�سري المكتوب«.
واأ�ساف زاماجو�سكي » انى اأدين لـ 

كي�سلوف�سكى بالف�سل. فالعمل معه فر�سة 
فريدة، فهو �سخ�سية قوية ومميزة ويطرح 

مو�سوعات هامة تتطلب الكثير من ال�سجاعة. 
لقد كان �سارما ويلتزم التزاما كامال قبل 

وبعد الت�سوير، ولو ُطلب منه �سعود برج ايفل 
ف�سي�سعد.« للت�سوير، 

وا�ستر�سل زاماجو�سكى بحديثه قائال » اأود اأن 
اأقول اإنه كان من عظيم ال�سرف اأن اأعمل مع 
الفنان الراحل عمر ال�سريف. لقد تقابلنا في 
منت�سف الثمانينات وقمت اأمامه بدور �سغير 

جدا ولكن العمل معه األهمني كثيرا«.
وحول دوره في “ثالثية الألوان: اأبي�ص«، وهو 

الجزء الثاني من ثالثية الألوان ال�سهيرة، علق 
قائال » بالنظر اإلى الثالثية عن قرب، نجد اأن 

كل الأدوار حا�سرة في جميع الأجزاء، ولكن 
التقى في النهاية من نجوا بعد الكارثة. لقد 
األهمني �سارلي �سابلن كثيرا. اأذكر جيدا اأن 

كي�سلوف�سكي طلب منى متابعة �سارلى �سابلن، 
لم يطلب منى تقليده ولكن فقط المتابعة.«
وبخ�سو�ص تاأثير كونه ممثل ومو�سيقى في 

نف�ص الوقت، قال » اأعتقد اأن معرفتي بكليهما 
كان اأ�سا�سيا لحياتي المهنية، حيث تمكنت من 
مزجهم �سويا، فالتمثيل في عر�ص م�سرحي اأو 

فيلم يتعلق دائما بالمو�سيقى، مما �سهل علي 
دائما خلق تفاعل مع الجمهور«.

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 الشاشة

حفل الختام
مركز الجونة

8:00 م�ساًء

ديسباتش الفرنسية 
�سي �سينما 2
12:30 ظهراً

كباتن الزعتري
�سي �سينما 3

1:00 ظهراً

ثنية واحدة
سي سينما 1
12:00 ظهراً

االنجراف بعيًدا
سي سينما 1
12:00 ظهراً

حضر الجلسة أمير 
رمسيس، المدير 
الفني لمهرجان 
الجونة باإلضافة 
إلى العديد من 
ممثلي اإلعالم 

والمعنيين بصناعة 
السينما

�سمن فعاليات اليوم ال�سابع للمهرجان ُعقد 
حفل ختام من�سة الجونة ال�سينمائية في مركز 

الجونة للموؤتمرات والثقافة، حيث اأعلنت 
اللجنة الم�ساريع والأفالم الفائزة بجوائز 

منطلق الجونة ال�سينمائي. 
�سمت من�سة الجونة في دورتها هذا العام 20 
م�سروًعا �سينمائًيا، من بينهم 13 م�سروًعا في 
مرحلة التطوير، و6 م�ساريع في مرحلة ما بعد 

الإنتاج، اإ�سافة اإلى م�سروع �سيف في مرحلة 
ما بعد الإنتاج. يبلغ اإجمالي الجوائز المقدمة 
من خالل من�سة الجونة ال�سينمائية نحو 300 

األف دولر اأمريكي.
قدم المخرجون والمنتجون المتر�سحون 

للم�ساركة في المنطلق م�ساريعهم واأفالمهم 
اإلى منتجين وموؤ�س�سات مانحة وموزعين 

وبائعي اأفالم ومبرمجي مهرجانات، للح�سول 
على ا�ست�سارتهم الفنية. اإ�سافة اإلى ذلك، 

ُعقدت لقاءات فردية بين �سناع الأفالم 
وخبراء ال�سناعة والم�ست�سارين لتطوير 

ال�سيناريوهات اأو الن�سخ غير الُمكتملة لالأفالم 
وتعزيز فر�ص التعاون الإقليمي والدولي. 
تكونت لجنة التحكيم من المنتج والناقد 

ال�سينمائي اللبناني محمد �سويد، والرئي�ص 
التنفيذي ال�سابق للموؤ�س�سة الوطنية لتطوير 
الأفالم في الهند من عام 2006 وحتى عام 

2018 نينا لث جوبتا، والمخرج والكاتب 
ال�سينمائي المغربي اإ�سماعيل فروخي.

وقد اأثنت لجنة التحكيم في كلمتها على اختيار 
الم�ساريع الم�ساركة و�سناعها، والتي �سعبت 

من مهمة اختيار الفائزين ولكنها كانت مهمة 
مثيرة ومر�سية في الوقت نف�سه. وقد منحت 

اللجنة تنويها خا�سا لفيلم »اأبو زعبل 89« من 
اإخراج ب�سام مرت�سى لقدرته على خلق منزل 

للذكريات وتجاوز فهمه الخا�ص لأحداث حياته 
التي عر�سها من منظور اأمه واأبيه.

فاز م�سروع »ربع يوم خمي�ص في الجزائر 
العا�سمة« )فرن�سا( من اإخراج �سوفيا جامه 

بجائزة اأف�سل م�سروع في مرحلة التطوير 
)جائزة مالية بـ15 األف دولر اأمريكي( 

و�سهادة من�سة الجونة ال�سينمائية، و2000 
دولر خدمات عينية من كالكيت، بينما فاز 

فيلم »تلك الأ�سجار الغريبة« )فل�سطين( من 
اإخراج هند �سوفاني بجائزة اأف�سل فيلم في 

مرحلة ما بعد الإنتاج )جائزة مالية بـ15 
األف دولر اأمريكي( و�سهادة من�سة الجونة 

ال�سينمائية، كما فاز الفيلم بجائزة ذا اإندي 
ديير وقدرها 10 اآلف دولر اأمريكي.

كما تم الإعالن عن الم�ساريع والأفالم الفائزة 
بجوائز رعاة منطلق الجونة ال�سينمائي وهي 

كالآتي: 
ح�سل فيلم »خم�سين متر« )م�سر( من 
اإخراج يمنى خطاب على 10 اآلف دولر 

اأمريكي لخدمات الت�سويق من ذا �سيل بو�ست 
برودك�سن، و10 اآلف دولر اأمريكي من تريند 

في اإف اإك�ص، و10 اآلف دولر اأمريكي من 
�سينرجي فيلمز، و15 األف دولر اأمريكي 

)جائزتين اإحداهما نقدية بقيمة 5 اآلف دولر 
اأمريكي والأخرى ب10 اآلف دولر اأمريكي 
لتطوير ال�سيناريو( مقدمة من ور�سة �سرد، 

و5 اآلف دولر لخدمات ما بعد الإنتاج من بي 
ميديا برودك�سنز، و10 اآلف دولر مقدمة من 

كالت، و1000 دولر اأمريكي لخدمات مواقع 
الت�سوير من كالكيت،  كما فاز الم�سروع 
بم�ساركة في مختبر روتردام لالأفالم من 

مركز ال�سينما العربية، ومنحة بقيمة 7 اآلف 
دولر اأمريكي لدرا�سة الماج�ستير من اإحدي 
الجامعات الأمريكية من جيميناي اأفريقيا. 

فاز م�سروع »هاي�ص ماي�ص« )المغرب( من 
اإخراج ه�سام الع�سري بجائزة قدرها 30 األف 

دولر اأمريكي �سمان توزيع من ماد �سوليو�سنز 
واإرجو ميديا فينت�سرز، و5 اآلف دولر اأمريكي 

من مهرجان مالمو لل�سينما العربية.
 بينما فاز م�سروع »عائ�سة ل ت�ستطيع الطيران 
بعد الآن« )م�سر( من اإخراج مراد م�سطفى 

بجائزة قدرها 5 اآلف دولر اأمريكي من 
جيميناي اأفريقيا، و50 األف جنيه م�سري من 

ذا �سيل بو�ست برودك�سن، وم�ساركة في مبادرة 
جلوبال فيلم اإك�سبري�سن من اإيفتا.

ح�سل م�سروع »ن�ساء حياتي« )العراق، 
�سوي�سرا( من اإخراج زهراء غندور على 10 

اآلف دولر اأمريكي مقدمة من مقام، وم�ساركة 
في مبادرة جلوبال فيلم اإك�سبري�سن من اإيفتا.

فاز م�سروع »البحث عن ودي« )م�سر( من 
اإخراج �سارة ال�ساذلي بجائزة قدرها 5 اآلف 

دولر اأمريكي من بي ميديا برودك�سنز، و2000 
دولر اأمريكي خدمات عينية من كالكيت.

ذهبت جائزة البيع المبدئي المقدمة من اأو 
اإ�ص اإن اإلى م�سروع »اأغنية لل�سيف وال�ستاء« 

)�سوريا، الدنمارك، األمانيا، الوليات المتحدة 
الأمريكية( للمخرجين طالل دركي وعلي 

وجيه، وقدرها 50 األف دولر اأمريكي، اإ�سافة 
اإلى 10 اآلف دولر اأمريكي لخدمات عمل دي 

�سي بي للفيلم من ذا �سيل بو�ست برودك�سن.
فاز فيلم »جنائن معلقة« )العراق، المملكة 
المتحدة، فل�سطين( للمخرج اأحمد يا�سين 

الدراجي بمبلغ 30 األف دولر اأمريكي لخدمات 
الموؤثرات الب�سرية والتلوين من ميركوري 

في�سوال �سوليو�سنز. ح�سل فيلم »خط فا�سل« 
)لبنان( من اإخراج رين رزوق على 10 اآلف 

دولر اأمريكي مقدمة من كالكيت.
ح�سل م�سروع »محبون �سعداء« )المغرب، 

فرن�سا( للمخرج ه�سام الع�سري بجائزة 
قدرها 10 اآلف دولر مقدمة من روتانا. اأما 
جائزة �سبكة راديو وتلفزيون العرب )اإيه اأر 

تي( فذهبت اإلى م�سروع »حتى يتنف�ص البحر« 
)الأردن، ال�سويد، كندا، فرن�سا( من اإخراج 

زين دريعي، وقدرها 10 اآلف دولر اأمريكي. 
وح�سل م�سروع »كولونيا« )م�سر( من اإخراج 

محمد �سيام على 10 اآلف دولر مقدمة من 
نيو بالك. وفاز م�سروع »الب�سير« )العراق، 
�سوي�سرا( من اإخراج علي طوفان الفتالوي 

بمبلغ 5 اآلف دولر لخدمات ما بعد الإنتاج من 
هيكات �ستوديو.

اأما برنامج حكايات طائر ال�سم�ص في دورته 
الثانية بال�سراكة بين مهرجان الجونة 

ال�سينمائي وفيلم لب فل�سطين، فقد فاز 
بالجائزة الأولى م�سروع »�سالمة الطائر« 
)م�سر( لمحمد الق�سبي ومحمد كاتب، 

وفاز بالجائزة الثانية م�سروع »الخط الأحمر« 
)الأردن( ل�سامر البطيخي وحياة اأبو �سمرة.

ضمت منصة 
الجونة في دورتها 

هذا العام 20 
مشروًعا سينمائًيا، 

من بينهم 13 
مشروًعا في 

مرحلة التطوير، 
و6 مشاريع في 

مرحلة ما بعد 
اإلنتاج

منطلق الجونة السينمائي يعلن عن الفائزين
بجوائز دورته الخامسة
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يا�سمين ال�ساذلي، واأدار المناق�سة محمود 
ر�ساد، فنان المكياج ال�سينمائي، وب�سرى رزة 

الموؤ�س�ص الم�سارك ورئي�ص العمليات لمهرجان 
الجونة ال�سينمائي.

 بداأت الحلقة بعر�ص فيلم ق�سير مبهر�سارك 
به  العديد من ال�سينمائين و العلماء، واألقي 
ال�سوء علي جميع المغالطات بدًء من الدقة 
التاريخية اإلى التبيي�ص العن�سري في عملية 

اختيار الممثلين، وكل �سيء بينهما، واأ�سار 
زاهي حوا�ص في الفيلم اإلى اأن الطريقة 

الوحيدة لخطف قلوب العالم هي عن توثيق 
حياة الم�سريين القدماء، واأنه يجب على 

كل الم�سريين الفخر بح�سارتهم الم�سرية 
القديمة، وانتهي الفيلم بالعر�ص المبهر لموكب 
المومياوات، �سارحًا  كيف ا�ستطاع هذا العر�ص 

تعزيز مكانة م�سر في العالم و اإلقاء ال�سوء 
علي هذه الح�سارة العظيمة.

 بداأ النقا�ص محمد ر�ساد، بالقول اإنه بحلول 
العام المقبل �سيكون مر 100 عام، على 

اكت�ساف مقبرة توت عنخ اأمون، ويجب اأن 
ن�ستغل هذه الفر�سة و نبداأ في اإنتاج و كتابة 

اأفالم وثائقية، تنقل هذه الفترة، حيث 
اأن م�سكلتنا في ال�سينما الم�سرية، اأننا ل  

نعرفالكثير عن الح�سارة الم�سرية وعن 
تاريخنا عمومًا. 

ثم قال اأن�سي اأبو �سيف، اإن المخرج و مهند�ص 
الديكور الم�سري �سادي عبد ال�سالم، كان 

ياأخذ في اعتبارة كل التفا�سيل ال�سغيرة 
والدقيقة، لذلك حتي الآن اأعماله لها �سدى و 

ت�سكل مرجعًا للعديد من ال�سينمائين، و%70 
من الأفالم بها مغالطات، لذلك يجب علي 

الرقابة التحقق من الأفالم، ولأن المادة 
التاريخية غير متوفرة لذا يجب علينا بذل 

جهد اأكبر في البحث والتدقيق.
واأ�ساف محمد ال�سعدي، اأن موكب المومياوات 

كان حدثا دوليا، وراءه اأجهزة الدولة، 
والوزارات، وجهد �سهور، واأن اتجاه الدولة 

حاليا هو اإنتاج اأفالم تعزز من �سورة م�سر 
و تنقل حقيقة م�سر القديمة للت�سويق لبدلنا 

العظيمة، واأعطي مثال عن تركيا و كيف 
اأ�ستطاعت اأن تجذب اإليها العديد من الزائرين 

عن طريق الأفالم و الم�سل�سالت، وقال اإن 
وزارة ال�سياحة اأ�سدرت لئحة جديدة لت�سيير 
و ت�سهيل الت�سوير حتي تتكمن �سركات الإنتاج 
العالمية من القدوم لم�سر و ت�سويرالأعمال 

بها، وذلك يخدم روؤية م�سر الجديدة و 
الدولة الجديدة الذي تولد، خا�سة واأن افتتاح 

المتحف الم�سري الكبير لم يتبق عليه �سوى 
�سهور و العالم اأجمع في انتظار ذلك الحدث.

"الم�سريون القدماء لديهم جانب اإن�ساني 
لم يلق اأحد ال�سوء عليه، لذلك يوجد فجوة 

و حاجز بين المتفرج والفيلم".. هكذا بداأت 
الدكتورة يا�سمين حديثها، واأ�سافت يوجد في 
الح�سارة الم�سرية القديمة ق�س�ص عظيمة 

كثيرة واإن�سانية غير توت عنخ اآمون، واأحم�ص، 
والذهب و المعابد، ولو تمت معرفتها �ست�سبح 

اأفالما عظيمة، فالح�سارة الم�سرية لي�ست 
ح�سارة مجمدة فهي مليئة بما يتيح البحث بها.

وهذا ي�سعنا اأمام م�سكلة حقيقية تتمثل في 
غياب الت�سويق. 

واتفق الح�سور على اأنه يجب اإلقاء ال�سوء 
عن المبادئ و القيم في م�سر القديمة حتي 

ن�سحح المفاهيم المغلوطة عن طريق المناهج 
الدرا�سية التي تنقل ال�سورة الكاملة واإنتاج 

اأفالم �سخمة، وطلب ر�ساد من مهرجان 
الجونة ال�سينمائي تخ�سي�ص جائزة لالأفالم 
الق�سيرة الوثائقية التي تناق�ص التراث حتي 

يت�سجع �سناع ال�سينما.
و �سهدت الجل�سة النقا�سية  الأخيرة من 

"ج�سر الجونة" ح�سورا كبيرا من الإعالميين، 

وال�سينمائين، ومحبي الح�سارة الم�سرية 
القديمة، الذين تبادلوا الأ�سئلة و القتراحات 
مع الم�ساركين في الحلقة، واختتمت الجل�سة 

بفيلم ق�سير ح�سري عن كوالي�ص موكب 
المومياوات  المهيب.

رشاد:

بحلول العام 
المقبل سيكون 

مر 100 عام، على 
اكتشاف مقبرة 

توت عنخ أمون

كتبت: ندي �سعد
و�سط اإقبال كبير على الم�ساركة، �سهدت قاعة اأوديماك�ص بجامعة برلين، 

اأم�ص، حلقة نقا�سية  بعنوان »�سورة م�سر القديمة في ال�سينما« و�سملت 
�سناع �سينما مرموقين وعلماء م�سريات، الذين تناق�سوا في كيفية 

تقديم وعر�ص م�سر القديمة في ال�سينما، في محاولة لجذب انتباه 
�سناع ال�سينما العالميين اإلى م�سر القديمة. �سارك في الحلقة من�سق 
المناظر ومهند�ص الديكور الم�سري اأن�سي اأبو�سيف، ومحمد ال�سعدي 

الموؤ�س�ص الم�سارك لوكالة �سعدي-جوهر، وعالمة الم�سريات الدكتورة 

أنسي ابو سيف: 

شادي عبد السالم، كان يأخذ في اعتبارة 
كل التفاصيل الصغيرة والدقيقة

السعدي:

موكب المومياوات 
كان حدثا دوليا، 

وراءه أجهزة 
الدولة 

ندوة »صورة مصر القديمة في السينما«
كيف نجذب صناع السينما العالمية لعرض التاريخ الفرعوني؟ 

ندوة

حوار: رانيا يوسف

بعد النجاح الذي حققه فيلمه الق�سير »موج 98«، يعود المخرج 
اللبناني، اإيلي داغر، ليفتح ملف الغتراب مرة اأخري الذي يعي�سه جيل 

ال�سباب في المجتمع العربي، من خالل فيلمه الروائي الطويل »البحر 
اأمامكم«، والذي ُعر�ص للمرة الأولي �سمن فعاليات م�سابقة ن�سف �سهر 

للمخرجين في مهرجان »كان« ال�سينمائي الدولي بفرن�سا، وي�سارك به 
�سمن اأفالم الم�سابقة الر�سمية للدورة الخام�سة من مهرجان الجونة.

 بعد فيلمك الق�صير االأول »موج ٩٨« هل ال زالت فكرة االغتراب 
االجتماعي ت�صغلك؟

المجتمع اللبناني يعي�ص في عزلة نف�سية 
عن العالم، اإذ اأن حالة الغتراب النف�سي 

والجتماعي التي تعي�سها �سخ�سية »جنا« مع 
محيطها من خالل الفيلم تتحول اإلى حالة 

جماعية. الق�سة ل تخ�ص »جنا« وحدها لكنها 
تعبر عن عدة اأجيال مرت على لبنان، لم ت�ستطع 
اأن تحقق اأي حلم اأو ترى اأفق للم�ستقبل القريب، 

وحينما خذلتهم قدرتهم على تحقيق ما كانوا 
يحلمون به قرروا الهجرة. هذا الو�سع خلق 

حالة ياأ�ص خا�سة لدى الأجيال الجديدة، التي 
فقدت القدرة على التحكم بم�سيرها وهذا ال�سيء يوؤثر على الفرد وعلى 
�سحته النف�سية، ويوؤدي لموجة هجرة جديدة كبيرة وخطيرة على لبنان. 
ال�سباب اأ�سبح يبحث عن مخرج ليح�سل على اأب�سط حقوقه وليتحكم في 

م�ستقبله. 
  االغتراب الذي كانت تعاني منه »جنا« بطلة الفيلم لم يكن فقط مع 
جيل االآباء ولكنها عا�صت نف�س االغتراب مع حبيبها الذي يمثل جيلها 

اي�صاً؟
الغتراب الذي ت�سعر به جنا غير ناتج عن �سوء عالقة �سخ�سية بينها 

وبين اأهلها اأو بينها وبين حبيبها، بل هو ناتج عن �سوء فهم مع مجتمعها 
وغياب الحوار مع من حولها، هي نادمة على هروبها من لبنان، لكن في 

الوقت نف�سه مجتمعها يعي�ص في فقاعة وهي تتمرد على الحياة داخل 
هذة الفقاعة، وحبيبها يمثل جزء من ما�سيها الذي ل تريد العودة اإليه 
ول اإلى حالة  الف�سل و�سياع الهوية والتخلي عن م�ستقبلها. هذا التمزق 

خلق لديها اإح�سا�ًسا بالغربة و�سط محيطها، يحاكي ق�سية الغتراب 
الجتماعي الجمعي الذي يعي�سه لبنان داخليًا.

ا�صم الفيلم وكاأنه ر�صالة، لمن توجه جملة »البحر اأمامكم«؟
»البحر اأمامكم« موجه اإلى جمهوري الأ�سا�سي اللبناني والعربي، حيث 
اأحكي معهم كاأفراد ومجتمع، لي�ص ال�سعب اللبناني فقط ولكن المنطقة 

العربية كلها ت�سعر بالغتراب والعي�ص بالمجهول، واأعتقد اأنه يجب 
مواجهة هذا المفهوم الذي يمنعنا من التطلع للم�ستقبل.

ما زالت تجربة االإنتاج ال�صينمائي في لبنان فردية، فلماذا حتى االآن ال 

توجد كيانات كبيرة ترعى هذه الم�صاريع؟
ال�سلطة في لبنان جردت كل الموؤ�س�سات من 

قدرتها على العمل في ال�ساأن العام.  من 
المفتر�ص اأن تكون الدولة م�سدرًا للدعم 

والثقة واأن تعمل على نمو �سعبها ولكن ال�سلطة 
ا�ستولت على الدولة ولم تعد تقدم �سيئًا 

لل�سعب، لأن لي�ص لديها روؤية.
لي�ص لدينا دعم ر�سمي من لبنان لإنتاج اأفالم، 
مما يدفعنا للبحث عن تمويل خارجي اأوربي اأو 
عربي، وهو ما يزيد من �سعوبة اإنجازنا لبع�ص 

الأفكار التي قد تتعار�ص مع تطلعات الجهات 
المانحة اأو مع نظرتهم لل�سينما اللبنانية 
اأو العربية، مما يحد من قدرة الفنانين 

والمخرجين العرب في اختياراتهم للق�س�ص 
التي يريدون �سردها، اأو ت�سويقها.

كيف ت�صف م�صاركة فيلمك في مهرجان 
الجونة وما هي م�صاريعك القادمة؟

لم اأتخيل عر�ص الفيلم في مهرجان اآخر في 
المنطقة العربية غير مهرجان الجونة، لأنه 

كان اأكبر الداعمين لي، حيث �ساركت في 
م�سابقة من�سة الجونة منذ عامين وح�سلت 

ليس لدينا دعم رسمي من لبنان إلنتاج 
أفالم، مما يدفعنا للبحث عن تمويل 

خارجي

االغتراب الذي 
تشعر به جنا غير 

ناتج عن سوء عالقة 
شخصية بينها وبين 

أهلها أو بينها 
وبين حبيبها، بل 

هو ناتج عن سوء 
فهم مع مجتمعها

غادرت الجونة منذ عامين بدعم 
»المنصة« واليوم أعود لعرض الفيلم 

 إيلي داغر مخرج
»البحر أمامكم«:

اغتراب لبنان يجسد
الواقع العربي

على منحة ل�ستكمال الفيلم، �سمن مرحلة 
التطوير.

 المهرجان دعمنا على الأ�سعدة كافة، والآن 
�سعيد بعودتي مع الفيلم في مهرجان الجونة 

واأتمني اأن نحتفل به هناك مع الجمهور 
الم�سري والعربي.

الآن اأركز على عر�ص هذا الفيلم في 
مهرجانات اأخرى و�سالت العر�ص اأي�سًا،  من 

المهم اأن نحكي عن مو�سوع الفيلم لأنه ما 
يزال حيًا، ولأننا ما زلنا في مرحلة ح�سا�سة 

من تاريخ لبنان والفيلم يوثق حالة ي�سعب 
�سرحها.

حاليًا اأعكف على كتابة م�سروع جديد يخ�ص 
الواقع اللبناني، لكن اأ�سعر اأني بحاجة اإلى 

اإعادة مراجعته مرة اأخرى، ب�سبب التغيرات 
ال�سريعة والجذرية التي يمر بها لبنان حاليا. 

اأ�سعى اإلى �سنع حكايات تعبر عنا في الأ�سا�ص 
واأن نحافظ على هويتنا اللبنانية ونتم�سك بها، 

كي ل نتركها تموت.

حوار
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نبيل حاجي
ناقد سينمائي

من الجزائر

»عالم اآخر« للمخرج  ي�سكل الفيلم الفرن�سي 
الر�سمية  )الم�سابقة  بريزي  �ستيفان 

لمهرجان الجونة الخام�ص(، واحدًا من 
التي تحاول  الفرن�سية  ال�سينمائية  الأعمال 

اأن تك�سر ال�سورة النمطية ال�سائدة عما 
يقدم من اأفالم في فرن�سا، خا�سة تلك 

الغير متجان�سة مع التحولت الجتماعية 
والقت�سادية في البالد.

في »عالم اآخر«، يذهب بنا المخرج �ستيفان 
»فيليب«  الرئي�سية  بريزي، عبر �سخ�سيته 

اإلى عوالم قا�سية ومتداخلة وهي تواجه 
ان�سداد حياته الزوجية، نتيجة ال�سغوط 

الدائمة في العمل وم�سيره كمدير تنفيذي 
ل�سركة عالمية متعددة  الفرن�سي  للفرع 

لتقلي�ص  ال�سغط عليه  الجن�سيات تحاول 
موازنة ال�سركة وت�سريح العمال.. هذا 

التحدي الذي يدفع به عبر مدة الفيلم اإلى 
المواجهة رغم ال�سغط النف�سي الذي يواجهه 

محاول التغلب عليها حفاظا على كرامته 
واإن�سانيته وال�سفاء مع الذات وترميم حياته 

الجتماعية.
»عالم اآخر« ل�ستيفان بريزي  يعتبر فيلم 

)1966( العمل الثالث في ثالثيته عن عالم 
»قانون  ال�سغل التي بداأها بفيلمه المهم 

ال�سوق« )2015( و«في الحرب« )2018( 
التي يحاول كل عمل فيها ت�سخي�ص العوالم 

القا�سية والتحديات القهرية التي تواجه 
الإن�سان في ظل راأ�سمالية متوح�سة ل ترعى 

الجوانب الإن�سانية لالأفراد.. فبعد اأن تطرق 
اإلى عوالم ال�سغل في فيلم »قانون ال�سوق » 

»في  وحياة الم�سانع وتحدياتها في فيلمه 
الحرب« ها هو �ستيفان ينتقل اإلى هرم 

الورم الذي ينخر المجتمع الليبرالي من 
خالل هذا العمل الذي يتعاون فيه مع الممثل  

فن�سان ليندون للمرة الخام�سة في اأداء 
قوي دراميا، حيث �سكل اأداء الممثل فن�سان 
تحت اإدارة بريزي حالة متجان�سة مع طبيعة 

المو�سوع وتعقيداته والتراكم المبني على 
اأعمال �سابقة، بل يمكن اأن نقول اأن هناك 

تواطئ �سمني بين الرجلين في التعبير عن 
هذه الحالت وتقديمها دراميا من خالل 

ت�سوير ذلك ال�سراع الجاري بين المدراء 
التنفيذيين وكيف ي�سبح فيليب في غمرة كل 
هذا رجال مهزوزا من الداخل ومنهكا ب�سبب 

�سغط العمل من جهة واإلزامية نجاحه كمدير 
تنفيذي  وا�ستغالل  حظوته لدى مروؤو�سيه 

للحفاظ على منا�سب العمل  ومواجهته 
اإليه هذه المجموعة  لال�ستغناء الذي ت�سعى 
ال�سناعية  وبين اإخفاقه الو�سيك في حياة 

اجتماعية من�سجمة التي دفع بها ثمنا 
المهني. لنجاحه 

ما يميز »عالم اآخر« هو هذه الحرفية 
العالية التي ن�سجها �ستيفان بريزي مع 
الممثلين  ليندون وبقية  الممثل فن�سان 

�ساندرين كيبيرلن، اأنتوني باجون، ماري 
دروكار  خا�سة في التعبير الدرامي عن هذه 

المواقف ال�سعبة والحادة، وتمكن بريزي 
بف�سل خلفيته كممار�ص ومخرج م�سرحي 
من توظيف هذا المخزون  و�سخ ال�سحنة 

والأداء الداخلي الذي تميز به بطل الفيلم 
فيليب وبقية ال�سخو�ص ببرودة وحدة اأعطت 

للم�ساهد والحوار قوة بديعة في التعبير عما 
�ستاأول اإليه الأمور والتحديات الحقيقية الذي 

يواجها بطل العمل.
تحاول �سخ�سية فيليب في »عالم اآخر« 
)الذي �سارك في الدورة 78 لمهرجان 

اأن ت�سحي وبقية  البندقية ال�سينمائية 2021( 
المدراء بالمتيازات المالية للحفاظ على 
العاملة  للطبقة  والنت�سار  ال�سغل  منا�سب 

في هذه المجموعة ال�سناعية التي ترى 
في هذه الخطوة تحدي لإرادتها وتوجهاتها 

وال�ستعالء على ما تطمح اإليه الإدارة 
المديرة دون مبالت للعواقب والآثار النف�سية 

التي يمكن اأن ت�سببها لطبقة كبيرة من اليد 
العاملة.. هذا ما اأراده الفيلم والمخرج 

�ستيفان في نهجه المتمرد على ال�سائد وهذه 
النزعة الي�سارية المبطنة التي عبر عنها 

ومايزال بريزي منذ بدايته ال�سينمائية الأولى 
الما�سي. القرن  الت�سعينات من  منت�سف 

ما بين م�سهد بداية الفيلم حيث نتابع ت�سل�سل 
ال�سور لعائلة فيليب ثم خ�سومته مع زوجته 
»اآن« وال�سراع الدائر لدى مكتب المحامي 

حول اإجراءات الطالق والتهامات المتبادلة، 
ثم م�ساهد مناوراته المتعددة الأوجه مع 
روؤ�سائه في المجمع للحفاظ على وظائف 

الب�سطاء في هذه ال�سركة والأجواء ال�سائدة 
فيها.. يحاول فيلم »عالم اآخر« اأن ير�سم 

لنا ه�سا�سة الكائن الب�سري و�سعفه و�سحوته 
اأمام التحديات والمتحانات ال�سعبة التي 

يواجهها، وتجعل من �سخ�سية فيليب في 
الأخير رمزا لهذا الإن�سان الجريء وال�سجاع 

في رفع التحدي والنت�سار للكرامة الإن�سانية 
�سواء في ف�ساء العمل الذي يجتهد فيه اأو 

م�ساحته العائلة التي يعمل على ترميمها في 
الأخير.. هنا عمل المخرج �ستيفان بريزي 

اأوليفيه كو�ص  ال�سيناريو الم�سارك  وكاتب 
على حياكة »عالم اآخر« لي�ص فقط كفيلم 
�سينمائي من�سجم مع خطابه ومراميه في 

نقد الراأ�سمال وال�سركات العابرة للقارات، 
واإنما في هذا التحيز لقوة و�سفاء الإن�سان 

وهو يواجه هذا الوح�ص المترامي الأطراف 
ومت�سبب في هالك الأفراد والعائالت في اآن 

واحد.. »العالم الآخر« هنا واقعيا يالم�ص 
الوجدان ويجعل من كرامة و�سمو الإن�سان 

اأكبر بكثير من اأنانية ومادية الأ�ساياء التي 
بنا. تحيط 

فيلم »عالم آخر«.. 
االنتصار للذات واإلنسانية

ها هو ستيفان 
ينتقل إلى هرم 

الورم الذي ينخر 
المجتمع الليبرالي

نقد

ومن خالل تفا�سيل ب�سيطة تلتقطها المخرجة 
بعد�ستها عبر نوافذ المنزل، تنقل للم�ساهد 

انعكا�ص كل �سيء يحدث بالخارج، مثل لحظات 
الممل التي يعي�سها بع�ص الجيران اأي�سا، اأو لهو 

الأطفال فوق اأ�سطح البنايات، بعدما اأ�سبح 
الخروج غير اآمن، اأو خلو ال�سوارع م�ساًء من 

الحركة ب�سبب حظر التجول.
وبينما تهدف �سارة اإلى توثيق كل ما يحدث 

في هذه الفترة ال�ستثنائية، والتقاط اأكبر 
قدر ممكن من االذكريات مع العائلة يتكفل 

الأب نبيل ال�ساذلي ببث الروح في البيت وفي 
الفيلم من خالل هواياته في الطبخ وال�ستمتاع 

بالرق�ص والمو�سيقى وحواراته مع البنة.
ومن الزمالك تنتقل العائلة اإلى بيت اآخر لها 
في منطقة ده�سور بمحافظة الجيزة، بعدما 

يكتمل الرباعي بان�سمام  يو�سف �سقيق �سارة، 
وهناك ت�سبح الأع�ساب اأكثر هدوئا تجاه 

الجائحة بعدما ا�ستقرت الأمور ن�سبيا ويبداأ 
الجميع في الت�سرف باأريحية اأكبر واإن ظل 

الممل هو الم�سيطر على الأجواء.
مرة اأخرى ينتهز الفيلم التفا�سيل المحيطة 

في بناء تفاعل جديد بين اأفراد العائلة، فمن 
اأمام هرم ده�سور الذي يرمز اإلى طقو�ص دفن 

الملوك والأمراء لدى الم�سريين القدماء 
ين�ساب حديث غير  معد م�سبقا عن المعتقدات 

الدينية والموت والخلود.
ومن ده�سور تنتقل العائلة اإلى �سرم ال�سيخ 

بال�سيارة وهو ما توثقه اأي�سا المخرجة ليتحول 
 Road Movie A الفيلم اإلى ما يطلق عليه

"فيلم طريق" ثم تنتقل الأحداث اإلى ال�ساحل 

ال�سمالي حيث يتوا�سل الحوار بين �سارة واأبيها 
عن الم�ستقبل والزواج والمعنى الحقيقي 

للعائلة.
الفيلم واإن جاء عفويا دون ترتيب اإل اأنه 

خرج من القلب لي�سل اإلى القلب، خا�سة مع 
تعامل جميع اأفراد العائلة بتلقائية �سديدة مع 
الكاميرا، كونهم ينتمون اإلى عائلة فنية كبيرة 

كما اأن عفوية الأب وحبه الكبير لالبنة وللحياة 
منحا الفيلم روحا واإيقاعا.

ورغم المقارنة التي تفر�ص نف�سها بين 
فيلم )العودة( والفيلم الوثائقي الطويل 

اأي�سا )احكيلي( لالأم ماريان خوري الذي 
عر�ص العام الما�سي بمهرجان القاهرة 

ال�سينمائي، اإل اأن كل من الفيلمين له هدف 
ومذاق مختلف لأن فيلم الأم اعتمد ب�سكل 

كبير على مواد اأر�سيفية م�سورة للعائلة لكن 
فيلم )العودة( جاء طازجا ووثق لتجربة تبدو 
�سديدة الخ�سو�سية في ظاهرها، لكنها عامة 

في جوهرها وت�ستدعي لدى كل م�ساهد فترة 

ع�سيبة مرت بالعالم قبل اكت�ساف اللقاحات 
والأم�سال.

وبينما ل تعلم �سارة نتائج م�سابقة الأفالم 
الوثائقية الطويلة بمهرجان الجونة م�ساء 

الجمعة، ترى اأن هدفها الرئي�سي قد تحقق 
بح�سد اأوقات ل تن�سى مع العائلة لم تكن لتتاح 

لول محنة الجائحة.

من خالل تفاصيل 
بسيطة تلتقطها 

المخرجة بعدستها 
عبر نوافذ المنزل، 

تنقل للمشاهد 
انعكاس كل شيء 

يحدث بالخارج

لم تكن المخرجة ال�سابة، �سارة ال�ساذلي، التي تدر�ص ال�سينما بالخارج 
تخطط �سوى لإجازة ق�سيرة مع العائلة في القاهرة  في مار�ص 2020، 

عندما فوجئ العالم بجائحة �سحية اأوقفت حركة الطيران وال�سفر 
واأ�سابت العالم بال�سلل التام، فوجدت نف�سها عالقة ببيت العائلة لعدة 

اأ�سهر كانت اأحداثها هي محور اأول فيلم وثائقي طويل لها )العودة(.
وعلى مدى 76 دقيقة، يتتبع الفيلم رحلة �سارة داخل منزل العائلة في 
الزمالك، حيث تخيم اأجواء القلق على الجميع من فيرو�ص، ل تتوفر 

عنه معلومات كافية بعد، وت�سطر الأم ماريان خوري اإلى عزل نف�سها 
احترازيا، بينما تقاوم �سارة وحدها ملل الأب الذي يتوق اإلى الخروج 

وال�ستمتاع بال�سم�ص.

سامح الخطيب

تنتقل العائلة إلى شرم الشيخ بالسيارة 
وهو ما توثقه أيضا المخرجة ليتحول 

الفيلم إلى ما يطلق عليه »فيلم طريق«

أوقات ال تنسي في رحلة »العودة« 
لـ سارة الشاذلى

نقد
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باأداء رائع من اأناماريا فارتولومي دور »اآن 
دوت�سي�سن«، وروؤية مميزة للمخرجة اأودري 

ديوان، نعي�ص داخل تفا�سيل فيلم »الحدث« 
Happening، المعرو�ص فى الم�سابقة غير 

الر�سمية بمهرجان الجونة والمقتب�ص من رواية 
ال�سيرة الذاتية لآني اإيرنو، تنقلنا الأحداث 

اإلى عام 1963، حيث الإجها�ص غير قانوني 
ويعني عقوبة ال�سجن اإذا كنت محظوًظا، اأو 
الموت. نحن هنا مع ماأ�ساة اآن التي مر على 

حملها خم�سة اأ�سابيع وهي يائ�سة ب�سكل متزايد، 
ف�سلت في درا�ستها، وخائفة للغاية من الوثوق 

باأ�سدقائها، وو�سف الطبيب الذي ُيفتر�ص اأنه 
متعاطف معها دواًء اأكد لها اأنه �سيوؤدي اإلى 

الإجها�ص ولكنه في الواقع م�سمم لزيادة تقوية 
الجنين.

الحدث ي�سور فرن�سا حيث اأ�سبحت تجارة 
الإجها�ص غير القانوني منت�سرة في الظل، 

مرتبة عبر اأ�سماء رمزية واجتماعات تهم�ص 
في الحديقة.. الوقت ينفذ، واآن، التي تبلغ 

من العمر 23 عاًما، عاقدة العزم على فعل اأي 
�سيء للتخل�ص من الحمل. تجد على الفور كل 

باب في عالمها مغلًقا اأمامها.
وفي الحقيقة فاإن فيلم اأودري ديوان يجيء 
�سمن �سل�سلة متوا�سلة من الأفالم الفنية 

القوية التي تتناول ب�سراحة مو�سوع 
الإجها�ص. الق�سة لي�ست جديدة، لكنها تنقل 
بقوة مخاطر عدم قدرة الن�ساء لل�سيطرة على 

اأج�سادهن. تقول اآن للفتيات المتع�سبات 
المت�سددات في �سكنها الجامعي في اأنجوليم: 
»من المنا�سب لهن اأن يعتقدن اأنني عاهرة«؛ 

فبالن�سبة لمراأة �سابة من الطبقة العاملة، 
يعد هذا اأ�سواأ خبر ممكن، خا�سة اأن موا�سلة 
الدرا�سة كاأم عزباء لي�ص خياًرا للن�ساء مثلها 

في عام 1963، ولكن اإنهاء الحمل بعيد المنال. 
فقد تتعر�ص لل�سجن مثل الذين قب�ص عليهم 

في اأثناء اإجراء عملية اإجها�ص اأو تنفيذها 
اأو حتى تمكينها. تقول �سديقة اآن المنكوبة، 

غير مدركة لحالة �سديقتها، عندما ُيطرح 
المو�سوع فقط: »ل تمزح حول هذا المو�سوع«.

طبيب واحد )فابريزيو رونجيون( متعاطف 
مع رغبات اآن؛ لكنه اأعلن اأنه غير قادر على 

الم�ساعدة، واآخر خدعها لأخذ دواء مقوي 
للجنين. ل تنتظر �سوى دائرة الإجها�ص في 
ال�سارع الخلفي، الذي يتم الو�سول اإليه من 
خالل كالم �سفهي هام�ص ومثير للقلق، مع 

اإغالق خيارات اآن واحدة تلو الأخرى، بمجرد 
اأن يبداأ بطنها في الظهور.

اإن ال�سمت العام الذي تنهار به حياة اآن هو ما 
يجعل الفيلم موؤلًما للغاية، حتى اأن الأ�سخا�ص 

القالئل الذين ت�ساركهم محنتها في الغالب 
يتراجعون ويحثونها على ترك الطبيعة تاأخذ 
مجراها. »افعل ما يحلو لك، فهذا لي�ص من 

�ساأننا«، تن�سح اأعز �سديقاتها. مع هذا الدعم 
الفاتر من اأقرانها، لم يكن لديها قلب تثق به 

في كبار ال�سن، بما في ذلك والدتها المرتبكة 
)�ساندرين بونير( اأو اأ�ستاذتها المتحررة ذات 

العقلية الليبرالية )بيو مارماي(.
اأ�سبح الرعب المت�ساعد لموقف اآن اأكثر 

و�سوًحا، وفي النهاية يتحول اإلى عالم من 
الرعب الج�سدي؛ حتى عندما تحاول اآن تاأكيد 

�سيطرتها الج�سدية على الجنين الذي ينمو 
بداخلها، فاإن ج�سدها ي�ستجيب بطرق ل 

يمكنها توقعها اأو اإدارتها، وهناك ثالثة م�ساهد 
قا�سية ب�سكل خا�ص، تم ت�سويرها ب�سراحة 

من خالل نظرة اأنثوية متعاطفة، ت�سكل م�سهًدا 
حيوًيا. وقامت المخرجة والم�سور ال�سينمائي 

لوران تانجي بتقديم وجه اآن بعمق؛ بحًثا 
عن اإ�سارات لتغيير الندفاع اأو طعنات الألم 

المفاجئة نتيجة لعملية الجها�ص التى كادت 
اأن تنهى حياتها.

وفي رواية »الحدث« الماأخوذ عنها الفيلم وهو 
تجربة ذاتية للموؤلفة تتحدث الكاتبة الفرن�سية 
اآنى اإرنو عن تجريم عملية الإجها�ص بالن�سبة 
للمراأة والطبيب في مجتمع ل يدين اإل المراأة 
فقط، وتوابعه مثل قتل المراأة اأو دفعها لثمن 

الحمل اإذا لم تكن متزوجة، اإذ ت�سف فى 
روايتها الم�ساعر المختلطة التى تنتاب المراأة 

التى ي�سطرها المجتمع اإلى اأن تقتل طفلها، 
وكيف اأن المجتمع ل ي�ساوى بينها وبين المت�سبب 

في هذا الحمل.
ما ا�ستعادته اإرنو، بعد اأكثر من ثالثين �سنة 

على تلك التجربة، هو عالقتها بج�سمها 
خ�سو�سا. وتحديدا في الفترة التي ابتداأت 
مبا�سرة بعد اإجها�سها المتع�ّسر؛ حيث كان 

عليها اأن تتفادى اإجراء تلك العملية في 
الم�ست�سفى، لي�ص فقط هروبا من الرقابة 

الر�سمية والقانونية، بل لأنها تبحث عن طريقة 
اأقل تكلفة، وقد وجدتها عند تلك المراأة التي 

اأبلغتها، من دون اأي تعاطف، اأنها �ستجري 
العملية في واحدة من غرف بيتها، واأن ذلك 

�سيكلفها 400 فرنك.

الحدث يصور فرنسا حيث أصبحت تجارة 
اإلجهاض غير القانوني منتشرة في الظل

الصمت العام الذي 
تنهار به حياة آن 

هو ما يجعل الفيلم 
مؤلًما للغاية

حنان ابو الضياء

نظرة أنثوية لعالم 
اإلجهاض

فيلم »الحدث« 
... Happening

هيثم مفيد

في ليلة حالكة ب�سمال �سرق �سوريا، يقود رجالن �سيارة دفع رباعي 
متهالكة اإلى داخل »الهول«، -وهو مخيم ي�سم لجئين من عائالت 

مقاتلي تنظيم الدولة الإ�سالمية »داع�ص«-، في محاولة جريئة يغلفها 
الخوف والأمل من اأجل العثور على فتاة اأيزيدية كانت قد اختطفت قبل 

�سنوات بعد مقتل اأ�سرتها اأمام عينيها، واحتجزت كـ«�سبية«، ل تملك من 
اأمرها اإل اأن تلبي اأوامر مالكيها. وبعد مهمة اإنقاذ مرعبة تغادر الفتاة 

رفقة الرجلين خارج اأ�سوار هذا ال�سجن، وهم يحاولون تفادي مطاردات 
ال�سيارات والر�سا�ص.

قد يبدو للوهلة الأولى اأن الم�سهد من اأحد اأفالم الحركة الهوليوودية، 
لكنه واقع موؤلم تعي�سه اآلف ال�سبايا الأيزيديات الالتي يحلمن بقليل من 

هواء الحرية بعيًدا عن قب�سة الأ�سر، رحلة حاول المخرج هوجير هريري 
توثيقها في �سريطه الت�سجيلي »�سبايا«، بعد خم�ص �سنوات من قيام 

داع�ص بقتل اآلف الأيزيديين، بعد ال�سيطرة على محافظة �سنجار في 
العراق، وخطف ما يزيد عن 7 اآلف فتاة.

»�سبايا« هو الف�سل الأخير �سمن ثالثية قدمها هريري عن ماآ�سي 

الحرب والنتهاكات القا�سية لالأيزيديين، بداأت 
في 2016، بفيلم »الفتاة التي اأنقذت حياتي« 

وثق خالله اأزمة اأكثر من مليون اأيزيدي فروا من 
جحيم داع�ص، وبعدها بعام واحد قدم »مفكك 

الألغام« وهو ت�سوير ماأ�سوي لخبير كردي فكك 
اآلف القنابل والألغام المزروعة على جوانب 

الطرق.
في فيلمه المتوج بجائزة الإخراج من مهرجان 

�سندان�ص ال�سينمائي، لم يقم هريري ب�سرد 
الأحداث من خالل المقابالت اأو ال�ستعانة 

بم�ساهد تمثيلية معدة م�سبقًا، لكنه اختار توثيق 
ق�سته لحظة حدوثها الآن وهنا، فاأ�سفت عليها �سيء من العفوية 

والتلقائية للممار�سات اليومية لل�سخ�سيات، فالمخرج ل يريد اأن يوؤطر 
اأي من �سخ�سياته تحت م�سمى البطل. محمود وزياد، متطوعا مركز 

البيت الأيزيدي، لي�سا الوحيدين المنخرطين في عمليات الإنقاذ، 
ولكن اأي�سا تواجه الن�ساء المت�سلالت اإلى المخيم -بع�سهن محتجزات 

�سابقات- اأكبر المخاطر. 
دعم اأ�سلوبية هريري طريقة ت�سويره للفيلم با�ستخدام الكاميرا 

المحمولة والتي لعبت دور المتل�س�ص طوال الأحداث، �سواء خالل 
عمليات التحري واقتحام المخيم التي قادها محمود وزياد للعثور على 
الفتيات المختطفات، اأو اإخفائها خلف نقاب ارتداه خ�سي�سا للدخول 

خلف �سفوف المت�سلالت الالتي يدخلن بحثًا عن الفتيات اأو جمع 
المعلومات عنهن، وهو ما اأ�سفر عن م�ساهد مرعبة، �سادمة، ظهرت في 

بداية الفيلم ونهايته، ت�سور هول الحياة داخل مخيم الهول.
بعد عدة رحالت اأخرى من هذا القبيل، وربما المئات بعد توقف 

الكاميرات عن الت�سجيل، ينقلنا هريري اإلى ف�سل اآخر هام يخفف 
من وطاأة الماأ�ساة على الم�ساهدين، وهو رحلة تعافي الفتيات تمهيدًا 

لعودتهن اإلى الحياة الأ�سرية الطبيعية. هنا نلتقي بعائلة محمود ووالدته 
�سهام وزوجته زهراء، اللتين ل تدخران اأي جهد لي�ص لتوفير ال�سالمة 

الج�سدية لهوؤلء الفتيات وح�سب، واإنما لتمهيد الطريق نحو عملية 
ال�سفاء النف�سي؛ هذا المناخ �ساعد الفتيات لم�ساركة تجاربهن الموؤلمة 

براحة و�سدق.

اإن ما نحاول التقاطه في هذا الف�سل لي�ست 
تلك النغمة الميلودرامية الم�ساحبة لق�س�ص 
الفتيات لدر عطف الم�ساهدين، وهو ما حاول 

هريري البتعاد عنه ب�سورة كبيرة، واإنما 
ت�سوير تلك الندوب النف�سية التي �ستظل تالزم 

هوؤلء الفتيات طيلة حياتهن. فو�سط مجموعة 
من المحادثات اتخذت طابع الحوارات 
الثنائية، نغو�ص داخل العوالم النف�سية 

المحطمة للفتيات الالئي يت�ساءلن عن قيمتهن 
وم�ستقبلهن، ي�ستغربن كيف من المفتر�ص اأن 

يجلب الإله الخير ومع ذلك ي�سمح بحدوث 
ذلك الدمار. تقول احداهن: »اأنا اأكره هذا 

العالم، كل �سيء اأ�سود«، وتتحدث اأخرى 
ب�سكل ماأ�ساوي عن كيفية بيعها لـ15 رجاًل 

مختلفًا ذاقت مع كل منهم كافة اأ�سكال العنف 
الج�سدي والجن�سي، اأو الفتاة التي ترف�ص 

عائلتها ومجتمعها قبول ابنها كونه نتاج عالقة 
مع داع�سي، ما يولد لديها �سعورًا بالغتراب 

والح�سرة في اآن واحد. فال تجد الكثيرات 
منهن بدياًل عن النتحار حتى بعد اإطالق 

�سراحهن.
وعلى الرغم من �سوداوية ال�سورة وكاآبتها، 

»سبايا« هو الفصل األخير ضمن ثالثية 
قدمها هريري عن مآسي الحرب 

واالنتهاكات القاسية لأليزيديين

ورحلة البحث عن الخالص

»سبايا داعش«

ُيبقي هريري على تلك النغمة المفعمة بالأمل، 
ذلك ال�سالح الوحيد الذي يمتلكه محمود 
ورفاقه في اإنقاذ المزيد، وتمتلكه الفتيات 

اأي�سا لجمع �ستات من تبقى من اأرواحهن، وهو 
ما تم ت�سويره في م�سهد بديع تقوم فيهم الأم 

�سهام باإحراق مالب�ص ال�سبايا ال�سابقة في 
فناء المنزل، كفعل يرمز اإلى عملية الولدة من 

جديد.
"�سبايا" ق�سة قلما نراها تقدم بهذا الطرح 

الجريء والمخيف �سواء على م�ستوى ال�سيناريو 
اأو الت�سوير، هوجير هريري يورطنا في 

اأحداثها ب�سورة مبا�سرة ليذكرنا باأن مخلفات 
الحروب لي�ست ب�سعة مباٍن متهدمة، ولكن 

قلوب مجروحة واأرواح منك�سرة تتاألم ب�سمت 
رغبة في الخال�ص.

نقدنقد
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اليوم.. ختام مهرجان 
الجونة السينمائي

تختتم اليوم فعاليات الدورة الخام�سة 
من مهرجان الجونة ال�سينمائي، بمركز 
الجونة للموؤتمرات، و بح�سور عدد كبير 

من الفنانين و الإعالميين، بعد ان عر�ص 
المهرجان نحو 80 فيلًما، من اأهم واأحدث 

والدولية.  العربية  الإنتاجات 
وت�سل قيمة الجوائز المقدمة اإلى 

224 األف دولر اأمريكي، اإ�سافة اإلى 
الجوائز العينية )جائزة نجمة الجونة، 
وال�سهادات( الُمقدمة اإلى الفائزين في 

لالأفالم  يمكن  المتناف�سة.  الم�سابقات 
الطويلة ذات الطابع الإن�ساني اأن تح�سل 

على جائزة الجمهور: »�سينما من اأجل 
الإن�سانية«. 

في دورته الخام�سة ي�سيف المهرجان 
جائزة جديدة هي نجمة الجونة الخ�سراء 

فعاليات

بق�سايا  المعنية  لالأفالم  المخ�س�سة 
البيئة. في اإطار البرنامج الخا�ص، يعر�ص 

المهرجان عدًدا من الأفالم الكال�سيكية 
الأيقونية التي حازت اإعجاب الجماهير 

على مدار الزمن.

»كباتن الزعتري« في سي سينما 3 
يعر�ص فيلم »كباتن الزعتري« للمخرج  علي العربي، 

ال�ساعة 1.00 ظهرا في �سي �سينما 3، يتناول الفيلم ق�سة 
محمود وفوزي، اللذين يعي�سان في مخيم الزعتري لالجئين 

في الأردن منذ خم�ص �سنوات. على الرغم من ظروفهما 
ال�سعبة، فاإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: 

كرة القدم. عندما ت�سل اأكاديمية اأ�سباير اإلى المخيم 
لختيار لعبين لبطولة دولية، يح�سل ال�سديقان على 

حياتهما. فر�سة 

» ديسباتش الفرنسية » في سي سينما 2 
يعر�ص فيلم »دي�سبات�ص الفرن�سية« للمخرج وي�ص اأندر�سون 

ال�ساعة 12:15ظهرا، و تدور اأحدث الفيلم عندما يموت 
اآرثر هاوتزر البن، يجتمع زمالوؤه موظفو مجلة زا فرين�ص 
دي�سبات�ص، وهي مجلة اأمريكية وا�سعة النت�سار ومقرها في 

مدينة اإينوي �سور بال�سي الفرن�سية، لكتابة نعيه. تتدفق 
ذكريات هاوتزر عبر اأربع ق�س�ص: النتقال اإلى اأكثر مواقع 

المدينة بوؤ�ًسا.

أفالم

»االنجراف بعيًدا« في سي سينما 1 
يعر�ص فيلم »النجراف بعيًدا« للمخرج زافييه بوفوا ال�ساعة 

12:00 ظهرا، في قاعة �سي �سينما1، و تدور اأحداث الفيلم 
حول لوران، �سابط �سرطة في بلدة �سغيرة في نورماندي، 

يخطط للزواج من ماري التي اأنجب منها ابنة. على الرغم 
من المعاناة التي ي�سهدها يومًيا، اإل اأنه يحب وظيفته. في 

اأحد الأيام، بينما يحاول اإنقاذ مزارع يود النتحار، يقتله عن 
طريق الخطاأ. ُعر�ص الفيلم عالمًيا للمرة الأولى في مهرجان 

برلين ال�سينمائي 2021.

انطباعات على هامش 
حضوري للدورة الخامسة

جونة سكوب

نسرين سيد أحمد

هذه هي المرة الأولى التي اأح�سر فيها مهرجان الجونة، واأرجو 
اأن تليها الكثير من الدورات. جئت اإلى الجونة تحدوني اآمال 

وتوقعات كبيرة، ولم يخيب المهرجان توقعاتي قط. جئت فوجدت 
برنامجا ي�سم نخبة من اأف�سل اأفالم العام، من بينها الكثير 

من الأفالم التي فازت بجوائز كبرى في مهرجانات دولية مثل 
كان وفيني�سيا وبرلين. اأتاح المهرجان فر�سة كبيرة للكثير من 

النقاد وال�سحفيين ودار�سي ال�سينما ومحبيها الم�سريين والعرب 
لم�ساهدة هذه الفالم البارزة، والتي لما كانت �ستتاح الفر�سة 

لم�ساهدتها دون مهرجان الجونة. 
�سحكت وبكيت مع اأفالم مثل "اأنا رجلك" و"الرجل الكفيف الذي 
لم ير تايتانك"، تمنيت فوز الفتية الطامحين في مباراياتهم في 

"كباتن الزعتري". ولم اأكن اأنا الوحيدة التي تفاعلت مع هذه 

الأفالم 
و�سعدت ب�سورة �سخ�سية لحتفاء المهرجان بالمخرج البولندي 

ك�سي�ستوف ك�سلوف�سكي، اأحد اأهم مخرجي العالم، واأحد 
المخرجين المف�سلين لي. ربما كانت هذه المرة الأولى التي يتاح 

للكثيرين منا م�ساهدة اأفالم ك�سلوف�سكي على ال�سا�سة الكبيرة، 
وجاء هذا بف�سل الجهود الكبيرة للقائمين على اإعداد برنامج 
المهرجان. قدم المهرجان برنامجا �سينمائيا ثريا، ل ياأتي األ 

ببذل مجهود �سخم من جميع القائمين فيه. 
و�ساحب هذا البرنامج ال�سينمائي الثري، الذي اأُعد بدرا�سة وفهم 

كبيرين، تنظيم كبير لتوفير �سبل الراحة لح�سور المهرجان، 
حتى يتمكنوا من م�ساهدة الأفالم وهم في اأف�سل تركيزهم. جهد 
كبير مبذول لتوفير �سبل النتقال لجمهور المهرجان من فنادقهم 

ومقار اإقامتهم اإلى دور العر�ص المختلفة، ولنقلهم بين دور 
العر�ص في وقت وجيز حتى يتمكنوا من م�ساهدة اأكبر قدر ممكن 

من الأفالم. هذا التن�سيق في ترتيب �سبل النتقال بال اأي �سك 
تطلب جهدا تنظيميا كبيرا. 

كل الأمور الإجرائية، من الح�سول على بادج المهرجان، اإلى 
الح�سول على بطاقات ح�سول الأفالم، اإلى الطمئنان على �سحة 

و�سالمة الجميع في زمن الوباء، وتوفير اللقاح لمن لم يح�سلوا 
عليه، كلها اأمور تمت بدقة و�سال�سة كبيرين. 

ل ي�سعني القول اإل اأنني �سعدت كثيرا بح�سوري مهرجان الجونة، 
ووجدت في برنامجه مجموعة من اأف�سل اأعمال العام، وعددا 

من الندوات التي اأثرتني �سينمائيا كثيرا، ل �سيما ندوة المخرج 
الكبير دارن اأرنوف�سكي. هذه هي الدورة الخام�سة واأرجو بكل 

�سدق اأن تليها الكثير من الدورات.

ناقد سينمائي


