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في ليلة امتزجت فيها م�شاعر الفرحة بالحزن
الممزوج بالأمل ،اختتمت فعاليات الدورة
الخام�سة من مهرجان الجونة ال�سينمائي ،و�سط
ح�ضور عدد كبير من النجوم ..فرحة الفائزين
بما نالوه من جوائز وتقدير معنوي قبل �أن
يكون مادي ًا ..وحزن عموم الم�شاركين على
�أيام �سريعة الوتيرة تعج بالفعاليات والنقا�شات
واللقاءات انق�ضت بلمح الب�صر ،و�أمل في
العودة العام المقبل في نف�س الزمان والمكان
لال�ستمتاع بنف�س جرعات الإبداع.
الحفل �أقيم في مركز الجونة للم�ؤتمرات
والثقافة وقدمته الإعالمية جا�سمين طه زكي،
ومن خاللها تم الإعالن عن الأفالم الفائزة
بجوائز المهرجان ،والتي تبلغ �إجمالي قيمتها
المادية نحو � 244ألف دوالر �أمريكي.
وبد�أ الحفل بكلمة للمهند�س �سميح �ساوير�س
م�ؤ�س�س مدينة الجونة ،والذي بد�أ حديثه بتوجيه
ال�شكر في �أكثر من اتجاه ،قائ ًال�" :أريد توجيه
ال�شكر لمن وقفوا معي وقت اندالع الحريق
الذي �أتى على قاعة البالزا ،لأنهم �أظهروا
بالفعل محب ًة لمدينة الجونة ول�شركة �أورا�سكوم،
ولو �أن هناك �شيئ يدعوني للفخر في كل ما
قمت به في الجونة على مدار � ٣٣سنة هي عمر

المدينة ،ف�أنا فخور ب�أولئك الذين وقفوا �إلى
جانبي و�ساندوني" ،لي�صعد بعدها عمال �شركة
�أورا�سكوم الذين �أخمدوا الحريق و�أعادوا قاعة
الم�ؤتمرات �إلى ما كانت عليه في وقت قيا�سي"،
و�سط ت�صفيق حار من الح�ضور.
و�أ�ضاف �ساوير�س :دائما هناك دولة ت�ساندنا،
ووزارة ال�صحة وقفت بجانبنا هذا العام مثل
العام الما�ضي ،و�أريد �أن �أتوجه بال�شكر لهم على
المنظومة ال�صحية الجديدة التي �أو�شكت على
االنتهاء" ،و�أكمل" :نحن ننتهي من المهرجان
اليوم و ال يوجد �إال  ٤حاالت كورونا ،وهذا يعني
�أن م�صر بلد خالية من الفيرو�س تقريب ًا".
و�صعدت الفنانة �إلهام �شاهين �إلى الم�سرح
لتقدم فيديو تكريمي لل�سيناري�ست الراحل
وحيد حامد ،ت�ضمن كلمات للعديد من الفنانين
والمخرجين الذين عملوا معه خا�صة الفنانة
ي�سرا ،ومني زكي ،والمخرجين مروان حامد
ومحمد يا�سين وتامر مح�سن ،الذين تحدثوا
عن �أكثر ما يميز كتابة وحيد حامد و�شخ�صياته
مع مزيج من اللقطات من �أفالمه.
كما �صعد مدير المهرجان انت�شال التميمي
ليقدم جائزة الإنجاز االبداعي ،وقال " :ما
الذي يمكن قوله في هذه الدورة الدراماتيكية،
التي بد�أت بحريق البالزا ثم �إ�صابة العزيزة

ب�شرى رزة في حادث انقالب �سيارة� .إنها
دورة ناجحة جدا بالن�سبة لي ،قدمنا خاللها
مجموعة متميزة من الأفالم ،مرورا بحفل
مو�سيقي و معر�ض ناجح لكي�شلوف�سكي ،وغيره
من الفعاليات و الجل�سات النقا�شية ،فهي
دورة مر�ضية جدا ،قدمنا خاللها �أكثر من 80
فيلم" .و�أ�ضاف :لذلك احب �أن �أ�شكر اللجنة
اال�ست�شارية الدولية للمهرجان ،و�أ�شكر النقاد
و الإعالميين وال�شريك الإعالمي قناة On
 TVالتي �أعتبرها تميمة الحظ للمهرجان،
و�أ�شكر �أمل الم�صري ،وب�شرى ،و�أمير رم�سي�س،
و جميع فريق المهرجان .كما �أود �أن �أ�شكر
العزيزعمرو من�سي الذي لم يبخل علينا خالل
الدورات الثالثة الأولى من المهرجان رغم
ان�شغاله ب�أعمال �أخري" .و�أ�شار التميمي �إلى �أن
المهرجان �سوف يجري العام المقبل في نفي
توقيت العام الحالي تقريبا ،وتحديدا في الفترة
من � 13إلى � ٢١أكتوبر .2022
ليبد�أ بعدها تقديم جوائز المهرجان ،حيث
ذهبت جائزة الإنجاز الإبداعي للممثل والمخرج
الفل�سطيني ،محمد بكري ،وت�سلمت الجائزة
نياب ًة عنه المنتجة الفل�سطينية ،مي عودة ،والتي
قالت خالل كلمتها ":العام الما�ضي ت�سلمت
جائزة �أف�ضل ممثل بدال من علي �سليمان ب�سبب

عدم ح�صولة علي الت�أ�شيرة ،وهذا العام �أت�سلم
جائزة محمد بكري الذي يغيب عنا ب�سبب
الت�أ�شيرة �أي�ض ًا" .
فيما كانت جائزة "نجمة الجونة الذهبية"
للفيلم الروائي الطويل (نجمة الجونة و�شهادة
و 50000دوالر �أمريكي) من ن�صيب فيلم
"الرجل الأعمى الذي لم يرغب بم�شاهدة
تيتانيك" للمخرج تيمو نيكي .وذهبت جائزة
"نجمة الجونة الف�ضية" للفيلم الروائي الطويل
(نجمة الجونة و�شهادة و 25000دوالر �أمريكي)
�إلى فيلم "غروب" للمخرج مي�شيل فرانكو.
�أما جائزة "نجمة الجونة البرونزية" للفيلم
الروائي الطويل (نجمة الجونة و�شهادة و15000
دوالر �أمريكي) فذهبت �إلى فيلم "هروب
الرقيب فولكونوجوف " للمخرجين �ألك�سي
ت�شوبوف وناتا�شا ميركولوفا.
بينما ح�صد فيلم "ري�ش" ،للمخرج عمر
الزهيري ،جائزة نجمة الجونة لأف�ضل فيلم
عربي روائي طويل (نجمة الجونة و�شهادة
و 20000دوالر �أمريكي) .وذهبت جائزة "نجمة
الجونة لأف�ضل ممثل" (نجمة الجونة و�شهادة)
�إلى الممثل بيتري بويكوالينن عن دوره في
فيلم "الرجل الأعمى الذي لم يرغب بم�شاهدة
تيتانيك"
وكانت جائزة "نجمة الجونة لأف�ضل ممثلة"
(نجمة الجونة و�شهادة) من ن�صيب الممثلة
مايا فاندربيك عن دورها في فيلم "ملعب".
وبخ�صو�ص م�سابقة الأفالم الوثائقية الطويلة،
فقد ح�صل على جائزة نجمة الجونة الذهبية
للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة الجونة و�شهادة
و 30000دوالر �أمريكي) ،فيلم "حياة �إيفانا"
للمخرج ريناتو بورايو �سيرانو.
�أما جائزة نجمة الجونة الف�ضية للفيلم الوثائقي
الطويل (نجمة الجونة و�شهادة و 15000دوالر
�أمريكي) ،فذهبت �إلى فيلم "�أو�ستروف –
جزيرة مفقودة" للمخرجين �سفيتالنا رودينا
ولوران �ستوب .وذهبت جائزة "نجمة الجونة
البرونزية" للفيلم الوثائقي الطويل (نجمة
الجونة و�شهادة و 7500دوالر �أمريكي)� ،إلى
فيلم "�سبايا" للمخرج هوجير هيروري.
وذهبت جائزة "نجمة الجونة لأف�ضل فيلم عربي
وثائقي طويل" (نجمة الجونة و�شهادة و10000
دوالر �أمريكي)� ،إلى فيلم "كباتن الزعتري"
للمخرج علي العربي ،الذي قام ب�إهداء الجائزة
لكل الجيء في العالم ،و�أثنى على دور م�صر
لدورها في احت�ضان الالجئين ،وتوجه بال�شكر
لكل من المخرج ي�سري ن�صراهلل ،و�أمجد �أبو
العال ،والمنتج محمد حفظي ،وقال" :فخور
ب�أننا عندنا مخرج مثل عمر الزهيري".
وفي م�سابقة الأفالم الق�صيرة ،فقد ح�صل
فيلم "كاتيا" ،للمخرج �أندري ناتوت�شين�سكي ،على
"جائزة نجمة الجونة الذهبية" للفيلم الق�صير
(نجمة الجونة و�شهادة و� 15000أمريكي)
وكانت جائزة "نجمة الجونة الف�ضية" للفيلم
الق�صير (نجمة الجونة و�شهادة و 7500دوالر

«ريش» أفضل
فيلم عربي روائي

�أمريكي) من ن�صيب فيلم "االبن المقد�س
للمخرج �أليو�شا مي�سين.
وذهبت جائزة "نجمة الجونة البرونزية" للفيلم
الق�صير (نجمة الجونة و�شهادة و 4000دوالر
�أمريكي)� ،إلى فيلم "على �أر�ض �صلبة" للمخرجة
ييال ها�سلر .وح�صد فيلم "القاهرة -برلين"،
للمخرج �أحمد عبد ال�سالم ،جائزة "نجمة
الجونة" لأف�ضل فيلم عربي ق�صير (نجمة
الجونة و�شهادة و 5000دوالر �أمريكي).
وذهبت جائزة "�سينما من �أجل الإن�سانية"،
والتي يمنحها جمهور المهرجان لفيلم معني
بالق�ضايا الإن�سانية (نجمة الجونة و�شهادة
و 20000دوالر �أمريكي)� ،إلى فيلم "�أو�ستروف
– جزيرة مفقودة" للمخرجين �سفيتالنا رودينا
ولوران �ستوب .وقدم الجائزة المهند�س نجيب
�ساوير�س ،خا�صة �أنها ُتقدم هذا العام على
�شرف والده الراحل المهند�س �أن�سي �ساوير�س،
وقال نجيب خالل كلمتة" :هذه هي �أول �سنة بابا
ميكن�ش موجود معانا ،و �أنا اللي كنت فكرت في
�إطالق هذا الم�صطلح"
وذهبت جائزة "نجمة الجونة الخ�ضراء"
التي يمنحها المهرجان ،هذا العام لأول مرة،
للأفالم المعنية بق�ضايا البيئة (نجمة الجونة
الخ�ضراء و�شهادة و 10000دوالر �أمريكي)،
�إلى فيلم "كو�ستا برافا" للمخرجة منيه عقل،
وقدمت الجائزة بالتعاون مع مبادرة "دور
لبكرة" وقدمها محمد �شلبايه الرئي�س التنفيذي
ل�شركة بيب�سيكو.
�أما جائزة لجنة تحكيم "نيتباك" لأف�ضل فيلم
�آ�سيوي فذهبت �إلى فيلم "هروب الرقيب
فولكونوجوف" للمخرجين �ألك�سي ت�شوبوف
وناتا�شا ميركولوفا.

طويل و «كاتيا»
أفضل فيلم قصير

"

انتشال التميمي:
دورة دراماتيكية
ناجحة جدا بالنسبة
لي ،قدمنا خاللها
مجموعة متميزة
من األفالم

وذهبت جائزة "تنويه خا�ص" الممنوحة من
لجنة تحكيم نيتباك� ،إلى فيلم "ذات مرة في
كالكوتا" للمخرج �أديتيا فيكرام �سينجوبتا .فيما
ذهبت جائزة لجنة تحكيم "فيبري�سي" لأف�ضل
عمل �أول� ،إلى فيلم "كو�ستا برافا" للمخرجة
منيه عقل .و�أخي ًرا ،ذهبت جائزة خالد ب�شارة
ل�صناع ال�سينما الم�صرية الم�ستقلة �إلى فيلم
"عادلط للمخرجة دينا العليمي ،وقدم الجائزة
جالل خالد ب�شارة في كلمة تمنى فيها �أن يكون
فخ ًرا لوالده كما يفخر هو به.

«كوستا برافا»
أول من يحصد
«النجمة الخضراء»
و «هروب الرقيب
فولكونوجوف»
أفضل فيلم
أسيوي
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النجمة العالمية جابريل أودينيس:
«الجونة» هو المنصة األفضل بالشرق األوسط
لصناع السينما
حوار :محمد عبد الفتاح

«لم يعد جداركم
ً
موجودا»..
اللعين
ذكريات ال أنساها
عن سقوط سور
برلين
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في فيلنيو�س ،عا�صمة ليتوانيا ُولدت جابرييل
�أوديني�س في عائلة تمتهن المو�سيقى� .أتقنت
منذ طفولتها  4لغات هي الليتوانية والفرن�سية
والإنجليزية والألمانية ،واليوم تتحدثهم جميعا
بطالقة م�ضاف ًا �إليهم الرو�سية .دخلت جابرييل
مهنة التمثيل من بوابة درا�سة �أ�سا�سياته في
ثالث دول خي ليتوانيا ،والواليات المتحدة،
و�ألمانيا.
في الواقع ،لديها دائ ًما وجها ال تفارقه
االبت�سامة وي�شع طاقة �إيجابية ،وكممثلة لديها
قدرة غير عادية على التعبير عن كل الم�شاعر
المتناق�ضة دون �أن تنطق بكلمة واحدة،
من �أهم �أعمال جابرييل :الفيلم الأمريكي
"باكتن" حيث لعبت �إلى جانب النجم الأمريكي
روبرت ميت�شوم ،دور ال�شابة الحامل "ال�سيدة
بيكر" .والفيلم الحائز على جائزة الأو�سكار
"� "Null part in Africaأو "ال مكان في �إفريقيا"،
حيث تلعب دور الخادمة "كالرا" .وفي الم�سل�سل
الناجح " ، "Girl Friendsتخاطب جمهو ًرا
�أو�سع ،من خالل دور �أليك�سا هوفر ،المخرجة
ال�صارمة والمثيرة للرجال .وفي عام ،2003
اقتحمت عالم الكوميديا بعدما منحها
المخرج مين�ش ماركو�س فر�صة لالن�ضمام
�إلى "مجموعته ال�صلبة" والتي فازت بـ"جائزة
الكوميديا الألمانية" في نف�س العام.

أعجبني «أميرة»
و«العودة للوطن»
والعمل الرائع
لكيشلوفسكي
في «الحياة
المزدوجة
لفيرونيك»

وبد ًءا من عام  ،1995تعددت �أدوار جابريل في ال�سينما والتلفزيون.
متى قررت عائلتك مغادرة ليتوانيا؟
كان ذلك عام  ،1974كنت طفلة ر�ضيعة في ذلك الوقت .غادرنا �أو ًال
�إلى �ألمانيا .وعندما كنت في الخام�سة من عمري ،ا�شترت عائلتي منزالً
والدي ،اللذين كانا مو�سيقيين� ،أرادا
في منطقة بروتاني بفرن�سا .لأن ّ
ت�أ�سي�س مدر�سة مو�سيقى .ولهذا ن�ش�أت ما بين فرن�سا و�ألمانيا.
لماذا اتخذت عائلتك قرار الهجرة من ليتوانيا؟
نظ ًرا لأن جدي كان �ألمان ًيا في الأ�صل ،وا�ضطر �إلى البقاء في ليتوانيا
بعد الحرب العالمية الثانية ،ثم �أراد العودة واللحاق بعائلته في م�سقط
ر�أ�سه.
ما هو ت�أثير هذه التنقالت المتعددة في ت�شكيل �شخ�صيتك؟
لقد لعبت دو ًرا مه ًما جدً ا في �شخ�صيتي ،لأن النا�س في �ألمانيا لي�سوا
مثل نظرائهم في ليتوانيا .نحن في �ألمانيا �أكثر جدية ونفكر �أكثر .لكن
في ليتوانيا ،كما في م�صر ،نرحب بالنا�س بحرارة وب�أذرع مفتوحة دون
تفكير م�سبق .لذلك �أحب �أن �أعمل مثل الألمان و�أعي�ش مثل الليتوانيين.
ولهذا �أع�شق الم�صريين وطريقتهم في الحياة.
هل هذه هي المرة الأولى التي تتم دعوتك فيها �إلى مهرجان الجونة؟
ال هذه هي المرة الثانية فقد كنت مدعوة العام الما�ضي .وب�شكل عام
هذه هي خام�س زيارة �أقوم بها لم�صر.
ما هي انطباعاتك عن الن�سخة الخام�سة لمهرجان الجونة؟
�أرى �أن هذا المهرجان ينمو كل عام .عندما كنت هنا العام الما�ضي،
كان كل �شيء على ما يرام ،وكانت الأجواء رائعة ،لكن المهرجان هذا
العام كان منظ ًما ب�شكل �أف�ضل� .أ�شعر بتح�سن كبيرعلى كل الأ�صعدة هذه
اندماجا في الأفالم الم�صرية ،ولدي المزيد من
المرة� .أجد نف�سي �أكثر
ً

المعرفة والمزيد من العالقات مع الممثلين
والمخرجين الم�صريين ،وهذا هو الأهم
بالن�سبة لنا ك�أجانب.
باخت�صار� ،أجد نف�سي هذا العام �أكثر اتحادًا
مع ثقافة �أخرى ،لأن ال�سينما هي مر�آة
المجتمعات .لذلك �أعتقد �أن مهرجان الجونة
هو �أف�ضل من�صة في ال�شرق الأو�سط للجمع
بين المتخ�ص�صين في �صناعة ال�سينما.
ما هي الأفالم التي �شاهدتيها في المهرجان
هذا العام؟
�شاهدت "�أميرة" و"العودة للوطن" ،و "الحياة
المزدوجة لفيرونيك" .جميعها �أفالم مثيرة،
كل على طريقته الخا�صة ،لكن " الحياة
المزدوجة لفيرونيك" للمخرج البولندي
كري�ستوف كي�شلوف�سكي ،فيلم رائع ،لأنه يحكي
تفا�صيل دقيقة معتمد ًا �أكثر على ال�صورة ،و�أنا
�أحب هذا النوع من الأفالم ح ًقا.
ونظ ًرا لأننا في هذه ال�صناعة ،نقوم حال ًيا بكل
�شيء ب�سرعة كبيرة وبدون الكثير من المال،
�أرى �أن كي�شلوف�سكي قام بعمل جيد للغاية.
ولكن � ً
أي�ضا� ،أحببت "العودة للوطن" ،وهو فيلم
وثائقي ي�سرد بكثير من المتعة كيف ق�ضى
�شخ�ص ب�سيط الوقت �أثناء فترة الحجر التي
فر�ضها انت�شار فيرو�س كورونا .وال�شخ�صيات
في الفيلم مثيرون جدً ا لالهتمام لأنهم
يتحدثون الفرن�سية والألمانية والعربية.
ما هي فكرتكم في الغرب عن ال�سينما
الم�صرية والعربية ب�شكل عام؟
لأقول الحقيقة ل�ست مت�أكدً ة من كيف يفكر
النا�س هناك في هذا ال�صدد .لأننا ال ن�سمع
الكثير عن الأفالم العربية .ومن هنا ت�أتي
�أهمية مهرجان الجونة ،و�أهمية ما يفعله
�سميح �ساوير�س بدعوة �شخ�صيات من �أوروبا
والواليات المتحدة،لأن هذا هو ما �سيجعل
الأفالم العربية والم�صرية معروفة في جميع
�أنحاء العالم .و�أعتقد �أنه في ال�سنوات القادمة
�ستكون لدينا فكرة �أو�ضح في الغرب ب�سبب
مهرجان الجونة.
لكن بالن�سبة لي ،وبما �أنني �شاهد على هذا
الحدث� ،أعتقد �أن الأفالم الم�صرية رائعة ،
لأنه حتى مع نق�ص الكثير من الأدوات والمال،
ف�إنها ت�صنع ف ًنا غير عادي.
لأنه عندما يكون لدينا الكثير من المال  ،من
ال�سهل القيام بعمل جيد ،وعلى العك�س عندما
ال يكون لدينا �أي �شيء ،يجب �أن نكون مبدعين
ومبتكرين في كل خطوة ،وهذا ما يفعله
الم�صريون.
لقد كنت �شاهدة على �سقوط جدار برلين،
ما هي الذكريات التي تحتفظين بها عن تلك
الفترة؟
ال �أحب الحواجز بين النا�س� ،أود �أن �أرى
النا�س متحدين ويقدمون الدعم والم�ساعدة
لبع�ضهم البع�ض .لذلك كانت تلك اللحظة من
�أجمل الأوقات التي مررت بها على الإطالق.

�أتذكر جيدً ا ً
رجل كان يحمل حج ًرا من
الحائط وي�صرخ "لم يعد جداركم اللعين
موجودًا ..نحن �شعب واحد".
من بين جميع الأفالم التي �شاركتي فيها ،ما
هي �أكثر الأفالم التي تعتزين بها؟
رغم �أنني لعبت دو ًرا مه ًما للغاية في الفيلم
الحائز على جائزة الأو�سكار "ال مكان في
�إفريقيا"� ،إال �أنني �أحب دوري �أكثر في فيلم
ليتواني تم �إنتاجه ب�أموال قليلة جدً ا وهو �أقل
�أفالمي �أجر ًا .حيث كنا جمي ًعا ،المخرج
والممثلون ،مبدعون جدً ا .ويروي هذا الفيلم
ق�صة تم�س الكثير من النا�س في ليتوانيا،
�أولئك الذين يعي�شون في �صراع داخلي،
ما بين الرغبة في مغادرة البالد من �أجل
حياة �أف�ضل  ،والخوف من فقدان جذورهم
وهويتهم .وعندما �أرى ما يحدث الآن في
�سوريا و�أفغان�ستان ،ومواطنيهما الذين يريدون
المغادرة بح ًثا عن م�ستقبل �أف�ضل� ،أتذكر دائ ًما
هذا الفيلم .لكنني � ً
أي�ضا �أحببت دوري في
م�سل�سل تلفزيوني �ألماني بعنوان ""Girlfriend
حيث لعبت دور امر�أة �شريرة ،وفي نف�س الوقت
كنت �أدافع عن �شرها ،كنت بمثابة محامية تلك
المر�أة ال�شريرة وكنت �أحاول �أن �أبعث بر�سالة
للم�شاهدين مفادها �أال يدينوا �شرها قبل �أن
يعرفوا الظروف التي دفعتها �إلى هذا ال�شر.
ما هي ن�صيحتك لإدارة مهرجان الجونة
فيما يخ�ص ال�سنوات المقبلة؟
في �أن�صحهم بدعوة المزيد من ال�شخ�صيات
وال�شركات الأجنبية .على �سبيل المثال� ،أرى
�أن وجود �شركة " "Constantin Filmو�شركة "Le
 "Parfumمهم جدً ا .كما �أرى �أنه من ال�ضروري
دعوة مديري المهرجانات الكبرى في العالم،
مثل مهرجان "كان" ومهرجان برلين ،خا�صة
و�أن مديرة هذا الأخير من �أ�صول عربية
وتدعى ديانا �إيلجين.
كلمة �أخيرة؟

�أود �أن �أ�شكر �سميح ونجيب �ساوير�س على
التنظيم المذهل ،و� ً
أي�ضا على فريق العالقات
العامة الرائع الذي عينوه لي هذا العام .و�أود
�أن �أ�شكر بالإ�سم� :شادي �شريف وفاطمة مكتبي
و�ساندرا وعبير.

رغم نقص المال
واإلمكانيات..
المصريون يقدمون
ً
ً
استثنائيا
فنا

رغم فوز أحد أفالمي باألوسكار ولكن أعتز
بأقل أعمالي ً
أجرا ألننا كنا مجبرون على
اإلبداع
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إبراهيم العريس يكتب..
 Apallo , katiaو Ulysses must go
ثالثة أفالم قصيرة تقتفي أثر الفقد

أحمد عزت عامر
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ربما لم يفلت �أحد في هذا العالم من تجربة
الفقد ،من الإح�سا�س بالحزن والغ�ضب حين
يرحل عنا من نحب �أو بفقدان الرجاء المعنى
حين يحرمنا الموت منهم .يكتب نجيب محفوظ
في روايته ( �ألف ليلة وليلة) جميع الكائنات تبكى
من �ألم الفراق.
في ثالثة من �أفالم م�سابقة الأفالم الق�صيرة
الم�شاركة في الدورة الخام�سة من مهرجان
الجونة ال�سينمائي ،يمكننا اعتبار الفقد تيمة
رئي�سية لهذه الأفالم ،لحنا �أ�سا�سيا يطرح كل
�سيناريو تنويعا مختلفا عليه .ت�شهد دورة هذا
العام من المهرجان العر�ض العالمي الأول لهذه
الأفالم الثالثة.
 :katiaبورتريه مثير لأم حزينة
في الفيلم الرو�سي كاتيا katia -للمخرج �أندريه
ناتوت�شين�سكي ،Andrey Natotcinskii -تبقى الأم
وحيدة بعد وفاة ابنتها ،تفقد المعنى فتتوقف
حياتها تماما حتى تالحظ تج�سد ابنتها في
�إحدى عامالت الجن�س التي تقابلها م�صادفة
في �أحد الم�صاعد .يمنحها هذا �شيئا من الأمل
�سرعان ما يتبدد حين تدعوها لبيتها لكن الفتاة
تخبرها انها �ستغادر البالد غدا .نحن هنا �أمام
بورتريه مثير و�صادق لحزن ما بعد الفقد .في
فيلمه الأول يبرع المخرج خالل �سرده ال�سينمائي
في توظيف عنا�صر لغته ال�سينمائية للتعبير عن
ظالل الألم النف�سي و حالة الي�أ�س التي تجتاح
االم .
الإ�ضاءة �أقرب للعتمة .الألوان كابية مع م�سحة
من الأزرق البارد  .تكوينات تظهر كما لوكانت
محا�صرة داخل الكادر مع ميل ال�ستخدام لقطات
قريبة لها �أثر خانق ( )claustrophobic effectمع

اإلضاءة أقرب
للعتمة .األلوان
كابية مع مسحة
من األزرق البارد .
تكوينات تظهر كما
لوكانت محاصرة
داخل الكادر

ا�ستخدام اهتزازات الكاميرا المحمولة باليد لتعك�س اال�ضطراب العاطفي
لل�شخ�صية الرئي�سة.
 :Ulysses must goالفقد كلب ي�سمى يولي�سي�س
في الفيلم الفرن�سي ( )Ulysses must goوهو الأول لمخرجته (Anna
 ،)belguermiتحاول �سارة التخل�ص من كلب حبيبها الراحل ،لكن ملج�أ
الكالب لن ي�ستطيع ا�ستقباله قبل الغد ،ما يعنى بقاء الكلب معها ليوم �آخر.
�سارة الم�أخوذة تماما بحزنها على رحيل حبيبها تحاول التخل�ص من كلبه
يولي�سي�س .ان وجوده ي�ضغط على جرحها المفتوح ،حين يحدق يولي�سي�س في
عينيها فك�أنما تحدق هي في عيني حبيبها الراحل �أو في عيني الموت .ربما
يمنحها التخل�ص منه �شيئا من الن�سيان.
ت�أخذ يولي�سي�س في جولة تنزه ،ثم تطلق له العنان قبل �أن نراها تجري
مبتعدة ك�أنها تهرب منه او من �شبح الحزن الذي ي�سكنه لكنها تعود من
جديد باحثة عنه.
عالقة �سارة بيول�سي�س تمنحنا فكرة عن تناق�ض م�شاعرنا تجاه حزن ما بعد
الفقد .جزء منا يرغب في التخل�ص منه وجزء منا يرى التخل�ص منه خيانة
للحبيب الراحل في النهاية تعثر عليه و تعانقه .ربما هذا هو �سبيل الوحيد
للتجاوز ولي�س الهروب �أو الإنكار.
:Apalloوداع �أخير لرجل ميت
تتخذ حكاية الفقد هذه المرة طابعا فانتازيا في فيلم المخرج اليوناني
( )Niko Avgoustidiالمعنون ( ،)Apalloوهو الفيلم الق�صير الثاني لمخرجه،
يعود الحفيد الأمريكي لق�ضاء ال�شتاء في قرية �أ�سالفه وعلى �أثر ذلك يقوم
الجد من بين الأموات ليلقى نظرة وداع �أخيرة على حفيده .يمهد ال�سرد
للظهور العجائبي للجد فهناك حمل يرتفع في الهواء و ت�سقط �صورة الجد
متحررة من �إطارها في بيته الذي ي�سكنه الحفيد.
�أهم ما يميز هذا الفيلم هو معالجته الواقعية في تناول حدث خارق ،فبعد
مفاج�أة عودة الجد من الموت يتعامل الجميع معه ك�أمر واقع .تحاول عجوز
ان تمنحه �شيئا من الماء وت�س�أله لماذا عدت؟ ين�صح الجميع الحفيد �أال
يقترب منه اذ يبدو لهم �أي اقتراب منه نوعا من الف�أل ال�سيئ ،فيطردونه
بالحجارة بعيدا عن قريتهم
يميل المخرج ال�ستخدام لقطات طويلة دون قطع ،لقطات تظهر المحيط
الواقعي للمكان دون ا�ستخدام للمو�سيقي �أو م�ؤثرات خا�صة وهو ما يتما�شى
ذلك مع النهج الواقعي في التناول .ينحو الفيلم �أي�ضا بعيدا عن اي ابتذال
عاطفي لم�شهد ر�ؤية الجد والحفيد الذي ي�أتي في لقطة بعيدة ودون مو�سيقى.
الطريقة التي يودع بها الجد حفيدة هي محاكاة ل�صورته التي �سقطت داخل
البيت .يبدو الحدث العجائبي هنا كرغبة في تجاوز البعد الم�ضروب بالموت
بين الجد وحفيده.

إنسان السينما المتخيّل إذ
يقفز من الشاشة إلى أرض
«الواقع»
هناك في لعبة الفرجة ال�سينمائية ،تلك
اللحظة ال�سحرية ال�ساحرة والتي قد ال تدوم
�سوى ثوان :هي اللحظة التي ينتهي فيها عر�ض
الفيلم وت�ضاء ال�صالة في دعوة للم�شاهدين
�إلى الخروج من عالم الخيال ال�سينمائي �إلى
�أر�ض الواقع .هي اللحظة الأ�سمى في تاريخ
التفرج تلك التي تنبهر فيها عينا المتفرج
وي�صحو من حلم قد يكون لذيذ ًا وقد ال يكون
وقد وجد نف�سه يعود �إلى االنخراط في الحياة.
حياته وحياة الآخرين.
منذ اللحظات البدئية التي التقيت فيها
مهرجان الجونة في دورته الأولى ،تلك التي
كنت فيها �أول المكرمين ب�إ�صرار من انت�شال
التميمي الذي تذرع ب�أنه من خالل تكريمي
الذي �سيكون الأول على الإطالق في �سل�سلة
تكريمية باتت طويلة و ُيح�سب ح�سابها اليوم،
�إنما يريد الت�أكيد على مكانة النقد وثقافته
العليا ،في تراتبية الن�شاطات المحيطة بهذا
الفن الأنيق والمح ّير الذي نمار�سه نحن جميعا
حاملين تناق�ضاتنا كلها .منذ تلك اللحظات
�أعتقد انني اختبرت مرات ومرات تلك
اللحظات المف�صلية ،لحظات االنتقال بين ما
هو متخ ّيل وما هو واقعي .ولكن ب�شكل معكو�س
تماما .ب�شكل �س�أقول على الفور كل ما فيه
من �سحر ومن خ�صو�صية "جون ّية" ا�ستغرقني
تبينها وقتا طويال وربما كل تلك ال�سنوات
الخم�س التي مرت على ت�أ�سي�س المهرجان حتى
هذه الأيام الختامية لدورته الخام�سة والتي
ت�سير فيها ن�شاطاته قدما ويحاول �أن يقيم
الواقعي" والمتخ ّيل.
توازنا دقيقا بين "
ّ

كنت أول المكرمين
بإصرار من انتشال
التميمي

منذ دخلت الجونة
للمرة األولى قبل
خمس سنوات
خلتني انتقلت فورا
من أرض الواقع
إلى عالم الخيال

منذ دخلت الجونة للمرة الأولى قبل خم�س
�سنوات خلتني انتقلت فورا من �أر�ض الواقع
�إلى عالم الخيال وهو ما عبرت عنه في
تعليقي يومها حين قدمتني الفنانة المبدعة
والرائعة هند �صبري على خ�شبة االفتتاح معلنة
بدء تكريمات الجونة وافتتاح دورته الأولى:
�أح�س�ست ب�أن ثمة �شبحا ي�سير �إلى جانبي� .شبح
طلعت حرب يعلن �أمامي �أمله في �أن تتحول
الجونة �إلى مدينة �سينمائية� ،إلى عالم مده�ش.
وربما �إلى مكان يقيم ذلك التوازن الذي
لطالما تقنا �إليه دائما بين ال�سينما الفنية
و�سينما العالقات االجتماعية والن�شاطات
ال�صناعية .لقد �أبديت خ�شيتي يومها من �أن
يغلب واحد من البعدين على الآخر.
�أعتقد اليوم �أن انت�شال التميمي وي�سرا و�أمير
رم�سي�س وغيرهم من �أهل هذا المهرجان،
�أهلنا ،عرفوا كيف يحافظون على توازن دقيق
وخالق بين البعدين رغم كل ال�صعوبات
الذاتية والمو�ضوعية التي نعرفها جميعا،
فيما عرف غيرهم من �أ�صحاب القرار كيف
يحولون الجونة ومهرجانها �إلى عر�س �سينمائي
يتحمل حتى تكريمات قد ال تروقنا نحن محبي
ال�سينما الأنيقة والجادة ،ال�سينما الحقيقية،
مثل تكريم الممثل ال�شعبي �أحد ال�سقا في
الدورة الأخيرة .فمع �أن هذا �أتى تكريما ال
يمكنني �أن �أفهمه �أو �أه�ضمه لكني قبلته لأن
لواله ما كان يمكن �أن ُيه�ضم تكريم فنان كبير
مثل محمد بكري!.
المهم في عودة �إلى ما بد�أت به ويتعلق
بانقالب الآية حين ت�أتي لحظة ال�سحر في
الفرجة على الأفالم :فالحقيقة �أنني في
الجونة وربما في الجونة وحدها �أ�شعر بعد
انق�ضاء عر�ض فيلم وربما كل واحد من الأفالم
المعرو�ضة� ،أنني انتقل من عالم الواقع والحياة
الذي �أراه على ال�شا�شة� ،إلى عالم الوهم
والخيال الذي يعا�ش هنا خارج ال�شا�شة .فهنا
خارج مكان �سحر الواقع والحياة الحقيقي،
يبدو كل �شيء مزيف اجتماعيا مبهرج .و�سيبدو
حتى النا�س الذين نعرفهم ونحبهم �سواء
كانوا نجوما �أو �أن�صاف و�أرباع نجوم و�أخما�س
مثقفين� ،سيبدون وهميين م�ؤقتين يعي�شون

لحظات من حياتهم تقع خارج الحياة .ولكي
ال ُيظن �أنني �أحاول �أن �أهين �أحدا �س�أ�سارع
�إلى القول �إنني ل�ست �ضد هذا ال�شيء الهالمي
الذي يحدث في كل لحظة �أمامي .بل �أراه
�ضرورة مهرجانية وجزء ًا من توازن دقيق
تبدو فيه الغلبة حتى الآن لما هو على ال�شا�شة.
لما هو جزء من �سحر وقوة تلك ال�سينما التي
يتحفنا بها الجونة عاما بعد عام عبر �أفالم
هي من �أجمل و�أقوى ما �أ�شاهده عاما بعد عام.
و�أمام �سحر الواقع اللذيذ هذا� .أمام �سحر تلك
الحياة الحقيقية التي تطالعني على �شا�شات
الجونة عاما بعد عام� ،أعترف ب�أنني م�ستعد
ولو على م�ض�ض للحظات الخروج من عتمة
ال�صاالت لأجدني في عالم من الأوهام والزيف
ربما يكون من ف�ضائل الجونة التوغل فيه بقوة
كي يقول لنا �أن ذلك جزء من لعبة ال�سينما
وربما الجزء الأهم وال�ضروري لديمومتها.

أعترف بأنني مستعد ولو على مضض
للحظات الخروج من عتمة الصاالت ألجدني
في عالم من األوهام والزيف ربما يكون
من فضائل الجونة التوغل فيه بقوة
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الجونة كمان وكمان
أتكلم كضيف دائم
ألربع دورات من
المهرجان أصبح
فيها الوجهة
الرئيسية ألهم
األفالم العالمية

أحمد العياد

�سنة بعد �سنة يحجز الجونة لنف�سة مكانة خا�صة في عالم المهرجانات
ال�سينمائية ..وبات رقما �صعب ًا ورفع م�ستوى التناف�س ال�سينمائي في باقي
المهرجانات في المنطقة  ..وللجونة ومهرجانها وقع خا�ص ومختلف
بالن�سبة لدي ..
حتى الأفالم التي �شاهدتها هناك لها ذكرى خا�صة ..والأجمل من ذلك
هي تلك العالقات الإن�سانية مع نخبة من الكتاب وال�صحافيين والنقاد
هم المك�سب الرئي�س من مثل هذه التجمعات.
�أتكلم ك�ضيف دائم لأربع دورات من المهرجان� ،أ�صبح فيها الوجهة
الرئي�سية لأهم الأفالم العالمية والتي نالت عدة جوائز عالمية �سواء في
"كان" �أو "برلين" �أو "فين�سيا" ..وبات المحطة الأولى في ال�شرق الأو�سط
لأهم الأفالم العربية كذلك  ..ف�سبق �أن �شاهدنا في الجونة في دورات
�سابقة "يوم الدين " ،و"�ستموت في الع�شرين" ،والآن في هذه الدورة
"ري�ش" و "�أميرة" و "البحر �أمامكم" .
ورغم الجدل الكثير هذا العام حول المهرجان �سواء من ماقيل عن بع�ض
الخالفات �أو من مالحظات على �سيره� ،إال �أن زبدة المهرجان الرئي�سية
هي قيمة هذه الأفالم وهو ماتحقق ب�شكل �أ�سا�سي في هذا المهرجان .
وعموما للجونة ومهرجانها وقع خا�ص ومختلف بالن�سبة لدي ،حتى
الأفالم التي �شاهدتها هناك لها ذكرى خا�صة  ،والأجمل من ذلك هي
تلك العالقات الإن�سانية مع نخبة من الكتاب وال�صحافيين والنقاد هم
المك�سب الرئي�س من مثل هذه التجمعات.

طارق البحار

خمس سنوات

حب وإبداع وتألق والقادم أجمل!
واحدا من أهم
المهرجانات
المميزة في
منطقة الشرق
األوسط وشمال
إفريقيا

عندما حرك المهرجان المياة الراكدة
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عرفت م�صر مهرجانات ال�سينما منذ �سنوات طويلة ،وبها حاليا �أكثر من
ع�شرة مهرجانات ،ي�أتى على ر�أ�سها القاهرة ال�سينمائي لما له من ريادة
و�أهمية ،ولكن ال يمكن الإنكار ب�أن ما حدث مع انطالق مهرجان الجونة
ال�سينمائي في دورته الأولى من حراك �سينمائي �أفاد ال�سينما الم�صرية،
بل وغير من مالمح المهرجانات ف�أ�صبح الجميع ي�سعى لأن يح�صل على
�أفالم عر�ض �أول ،و�أن تكون له �سجادة حمراء ،و�أن ي�ستقطب نجوما
كبارا ،و�أن يفتح المجال لأكبر قاعدة من الجمهور كي يح�ضر ،و�أن يدعم
ويمنح جوائز قيمة.
تغيرت ال�صورة تماما بعد �أن بد�أ الجونة ال�سينمائي في رفع �سقف
طموحات �أ�صحاب المهرجانات فى م�صر ،بل والعالم العربى ،حرك
مياها راكدة في �سوق المهرجانات ،كانت تقام تفتتح وتختتم وك�أن �شيئا
لم يمر ،ودون مبالغة لوال ال�سمعة العالمية التى �أحدثها الجونة لما �سعت
دول مثل ال�سعودية لن تقيم مهرجانا بنف�س الموا�صفات هو مهرجان
البحر الأحمر ال�سينمائى المقرر اقامته قريبا ،حتى �أن النجاح الذي
تحقق فى ال�سنوات الأربع الما�ضية دفع دول لأن تفكر ع�شرات المرات
قبل �أن تخطو الخطوة لإقامة مهرجانات �سينما ،لأن هناك تجربة على
�أر�ض الواقع مدعومة من رجال �أعمال لهم �سمعتهم فى الإ�ستثمارات،
هذه التجربة �أتت ثمارها ،فمن ال�صعب �أن تقيم دولة مهرجانا يقل �ش�أنا
عنه ،وهنا علينا �أن نفكر في النقاط الإيجابية التى حدثت بعد �أن �أ�صبح
المهرجان واقعا ملمو�سا ،وحدثا �سنويا ينتظره نجوم ونقاد و�إعالميون
من كل الدول� ،صورة م�صر ال�سينمائية بالخارج ،م�صر لديها مهرجانات
قوية ،بها �سياحة قوية ،المكا�سب كثيرة ،ولكن تظل الم�شكلة التي ت�ؤرق
المهرجان منذ بدايته وهى «الريد كاربت» ،كل مهرجانات العالم بها ريد
كاربيت ،وبها حفالت ،والجونة يقام فى مدينة يفتر�ض �أنها �سياحية،
ولي�ست منطقة �صناعية �أو زراعية ،ومن ثم ما يحدث هو جزء من
مفردات المهرجان المهمة.

ي�صادف هذا العام الذكرى ال�سنوية الخام�سة
لمهرجان الجونة ال�سينمائي ،ويبرز االحتفال
نبرة م�شرقة ومبهجة لدعم ال�سينما الم�صرية
�أوال والعربية والعالمية ثانيا ،ل�سرد ق�ص�ص
النجوم ودعم التطور ال�سينمائي الذي يرعاه
المهرجان منذ اليوم الأول النطالقه .واتباعا
لمبد�أ "الجودة في االختيارات" ،نجح في تطوير
نف�سه بنف�سه بالوجود الدولي ،والتحديث
ال�شامل الم�ستمر ،وحدد موقعه و�أ�سلوبه
الفريدين بالخريطة الدولية للمهرجانات،
وكمن�صة رئي�سية للتبادالت الدولية الفنية،
ومقيا�س عالي ل�سوق الأفالم ،وحا�ضنة
النجوم والأعمال ال�صاعدة ،والعالمة الثقافية
لمدينة الجونة  ،والأعمال الإن�سانية ،و�أ�صبح
المهرجان ال�سينمائي ال�سنوي الأكثر ت�أثير ًا

في المنطقة العربية وفي مختلف �أنحاء العالم
 ،ولعب دور ًا ال بديل عنه في تطوير �صناعة
الأفالم في م�صر والعالم العربي.
ومع الجهود الد�ؤوبة يزداد �صيت المهرجان
ب�سرعة كل عام من حيث �ضيوف الم�شاهير،
وت�صنيف الأفالم والجوائز والمبادرات
الإن�سانية والبيئة منذ اليوم الأول له باطالقه
تحت عنوان (�سينما من �أجل الإن�سانية) ،وهو
ال�شعار الذي اقترحه م�ؤ�س�س المهرجان نجيب
�ساوير�س.
اليوم وهو يحتفل بعامه الخام�س ُيعتبر "الجونة
ال�سينمائي" واحدا من �أهم المهرجانات
المميزة في منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ،حيث يهدف هذا الحدث ال�ضخم
لعر�ض مجموعة متنوعة من الأفالم والعرو�ض

ال�سينمائية لجمهور مثقف ووا�سع المعرفة ،كما
�أنه بمثابة ج�سر لتعزيز التوا�صل ب�شكل �أف�ضل
بين الثقافات العالمية من خالل فن �صناعة
الأفالم واالحت�ضان الناجح لم�شاريع الأعمال
ال�سينمائية ،ومجموعة وا�سعة من العوامل
الإبداعية والتقديرية بجميع اللغات وكل ما
يتعلق بهذا الفن العظيم.
جلب مهرجان الجونة ال�سينمائي �إلى المدينة
الجميلة ،التي عرفناها �أكثر بالمهرجان ،نخبة
من الأفالم المنتقاه من جميع �أنحاء العالم
وبرنامج متنوع يمثل الأف�ضل والأنجح دائما،
من خالل مدير المهرجان انت�شال الميمي
وفريقه ،ووجود �أ�سماء فنية كبيرة مثل الفنانة
ب�شرى و�أمير رم�سي�س وباقي الفريق الذي يعمل
كخلية نحل لت�سهيل كل �شيء!
من �أجمل مبادرات مهرجان الجونة منذ
انطالقه هو تكريم الراحلين عنا ،فيحتفل
المهرجان في كل دورة با�سم من �أ�سماء ه�ؤالء
الذين حفروا �أ�سماءهم في ال�صخر في عالم
الفن ال�سابع ،مثل الكاتب �إح�سان عبد القدو�س
الذي قدمه المهرجان في معر�ض �ضم
مجموعة من مقتنياته ،ومع مواكبة الذكرى
العا�شرة لرحيل المخرج يو�سف �شاهين
بمعر�ض �ضم مل�صقات �أفالمه وتقديم حفال
مو�سيقيا لأ�شهر �أغاني هذه الأفالم وغيرها من
التكريمات ،و�صوال �إلى افتتاح معر�ض المخرج
البولندي ال�شهير كري�ستوف كي�شلوف�سكي،
وهو �إحياء للذكرى الخام�سة والع�شرين لوفاته
في الدورة الخام�سة ..في خم�س دورات و�صل
�صيت الجونة بمدينتها الجميلة ومهرجانها
الكبير �إلى كل مكان ،فماذا �سيقدم في الأعوام
القادمة من رقي و�أفالم ودعم وجوائز وحب،
الجواب هو طبعا المزيد والمزيد!

الخلطة السرية للنجاح
سيد محمود سالم

رفع سقف
طموحات أصحاب
المهرجانات فى
مصر ،بل والعالم
العربى

وماذا بعد ..هناك نقاط نتمنى �أن ينظر �إليها وت�ؤخذ فى االعتبار
من العام المقبل ،وهي �أن يعاد النظر في بع�ض التكريمات ،و�أن يعد
جيدا لحفل االفتتاح كما حدث في الدورتين الأولى والثانية ،ب�أن يكون
�سينمائيا خال�صا ،منعا لحدوث �أخطاء.
الدورة الخام�سة تعد رغم ما �أثير حولها من لغط من �أهم دوراته،
�شهدت زخما �سينمائيا لم يحدث من قبل فى مهرجان عربي 90 ،فيلما،
�أعتقد انها لم تتوافر فب مهرجان واحد على م�ستوى العالم ،لأنها
ح�صيلة مهرجانات عدة ،ومعار�ض وندوات وما�ستر كال�سز ،كلها ت�صب
فى م�صلحة ال�سينما.

و�صول �أي مهرجان �إلى دورته الخام�سة يعني �أنه تجاوز كونه
مهرجانا نا�شئا ،وبد�أ يخطو خطواته الجادة نحو اال�ستقرار
واال�ستمراية حتى و�إن ولد قويا كما ولد مهرجان الجونة.
وطوال الدورات الأربع الما�ضية� ،أدرك القائمون على مهرجان
الجونة ال�سينمائى حجم التحديات المتزايدة �أمامهم عاما
بعد عام ،وحددوا بدقة موقع المهرجان ومكانته على خريطة
المهرجانات ال�سينمائية العالمية ،ليقف جنبا �إلى جنب مهرجانات
كبيرة ي�صل عمرها �إلى ربع قرن ،ويحدث نقلة في �صناعة
المهرجانات في العالم العربي ،ولم تكن تلك المكانة نتاج �إمكانيات
مادية فقط كما يحلو للبع�ض �أن يروج ،بل هي نتاج عمل د�ؤوب
و�شاق ،من كوادر �شابة و�ضع القائمون على المهرجان ثقتهم بها
فكانوا جميعا على قدر الثقة ،وقدرات فنية عالية ،وخبرات متراكمة
�ساهمت في اجتذاب �أهم �إنتاجات ال�سينما العالمية ،والأهم من
ذلك �إرادة ورغبة حقيقية في التميز ،وتلك هي الخلطة ال�سرية
للنجاح والتي حتما �ست�ساهم في جعل المهرجان يتخطى عثرات
عدة و�ضعت في طريقه ،و�ستكون �صمام الأمان بالن�سبة له ليحفظ
له القدرة على الموا�صلة واال�ستمرار
و�إذا كانت الدورة الخام�سة من مهرجان الجونة ال�سينمائي قد

هبة محمد علي

لملمت �أوراقها وانتهت ،ف�إن التحديات لم تنته بعد ،بل �ستتزايد مع
نجاح كل دورة ،ومعها �سيتزايد �إ�صرار كل القائمين على المهرجان
على تخطيها ،وكل محبي المهرجان على اال�ستمتاع بجرعة �سينمائية
ال يمل منها ،و�سيبد�أ المهرجان منعطفا جديدا يمنح من خالله �أمال
�أكبر لكل �صناع ال�سينما الطموحين ،من خالل ذراع ال�صناعة من�صة
الجونة ال�سينمائي التي لطالما قدمت دعما كبيرا لتجارب �سينمائية
مهمة �أ�صبحت الآن ملئ ال�سمع والب�صر ،و�سيظل المهرجان محتفيا
بكل رواد الفن ال�سابع ورموزه ،و�ستظل الجونة هي النهر الذي يجتمع
كل محبي ال�سينما على �ضفافه لينهلوا من �إبداعها.
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أيام الجونة

انتصار دردير

تنق�ضي �أيام الجونة �سريعا ،مثل كل الأ�شياء الجميلة ،وتبقى الأفالم
التى �شاهدناها ،والأجواء التى ع�شناها و�صخب الأحداث والفعاليات
التى تالحقت على مدى ع�شرة �أيام من المتعة حا�ضرة في وجداننا،
الي�ؤرقنا �سوى الأفالم التى لم نتمكن من م�شاهدتها ،والفعاليات التى
فاتتنا لتعار�ضها مع �أفالم �أخرى ،نظرا للزخم الذي يتميز به برنامج
العرو�ض والم�ؤتمرات ودرو�س ال�سينما والمناق�شات الهامة التى يقدمها
ج�سر الجونة� .إن مجرد ذكرها في هذا المقال يحتاج �إلي م�ساحة
م�ضاعفة� ،أما تقييمها فيحتاج �إلى �صفحات ،و�س�أذكر فقط بع�ض
الفعاليات التى حققت لي متعة كبيرة ،ومنها معر�ض المخرج البولندي
كري�ستوف كي�شلوف�سكي� ،أحد الم�ؤثرين الكبار ،و»ال�سينما في حفل
مو�سيقي» الذى �صار ملمحا مهما من مالمح «الجونة ال�سينمائي»،
بعذوبة اختيارات مو�سيقي الأفالم العالمية والم�صرية ،ودر�س ال�سينما
الذى كان نموذجا في الرقي والفهم من الجمهور مما �أده�ش المخرج
الأمريكي ،دارين �أرنوف�سكي ،وعر�ض �أن يح�ضر المهرجان العام المقبل،
ودليل نتفليك�س لمرحلة مابعد الإنتاج ،ومناق�شات «ج�سر الجونة»
ومنها �أ�صوات الالجئين في ال�سينما ،والحديث عن ال�صحة النف�سية،
والمبادرات المجتمعية التي �أطلقها المهرجان ومنها «لي�ست النهاية».
في نف�س الوقت وا�صل الجونة ال�سينمائي في دورته الخام�سة تفوقه
بنجاح في اختيار�أف�ضل و�أهم الأفالم التى �أنتجتها ال�سينما العالمية،
و�شاركت في المهرجانات الدولية ،ليقدم لنا وجبة د�سمة من الأفالم
الجميلة (داخل وخارج الم�سابقات) ،قلما تتاح م�شاهدتها في مكان
واحد ،قبل الجونة كنا نذهب �إلي مهرجان دبي في فرحة كبيرة لأننا
�سن�شاهد �أف�ضل �أفالم ،والفعاليات المهمة ،وتزداد ده�شتنا مع قدرتهم

على التنظيم الجيد الذي ي�ستوعب كل الن�شاطات ،وجاء «الجونة
لي�ؤكد منذ دورته الأولى قدرته على المناف�سة بقوة ،وعلى التنظيم
المبهر الذى اليترك �شيئ ًا لل�صدفة ،فلم يحدث �أن تفاجئنا بفيلم خالف
المعلن بالجدول ،وال ت�أخرعر�ض فيلم� ،أو تفاجئنا ب�آلة عر�ض غير
�صالحة لن�سخة الفيلم .قد يقول البع�ض �إن هذا بف�ضل ميزانية كبيرة
تتاح له ،لكن المهرجانات التنجح بالأموال فقط ،و�إنما بالتخطيط
الجيد ،والأفكار المبتكرة التى ي�ضيف �إليها جديدا في كل دورة،
وخالل خم�س �سنوات من عمره ا�ستطاع الجونة ال�سينمائي �أن ي�ؤكد
مكانته بين المهرجانات الكبرى التى ت�سبقه بع�شرات ال�سنين ،لي�صبح
�أيقونة للنجاح ،وقد لم�ست ذلك في كلمات النقاد وال�سينمائيين العرب
و�إ�شاداتهم بالم�ستوى الذى حققه المهرجان ،و�سعي �صناع الأفالم
للم�شاركة ب�أفالمهم فيه ،لما يقدمه من دعم حقيقي لل�سينما العربية.
علينا �أن نفخر بهذا المهرجان وما حققه من مردود �سياحي وثقافي
لم�صر ،فالمهرجان لي�س �أبدا ال�سجادة الحمراء ومالب�س الفنانات ،بل
هو م�شروع ثقافي كبيري�ستحق كل الدعم واالهتمام.
يدرك القائمون على المهرجان جيدا �أن المحافظة على القمة �أ�صعب
من الو�صول �إليها ،وقد اختاروا الأ�صعب.
»

السينما ..وأشياء أخرى
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في هذا المكان الرومان�سى ال�ساحر ،الذي طالما ع�شقت الفرار �إليه من
وط�أة زحام و�ضغوط العا�صمة ،بحثا عن متعة اال�سترخاء والهدوء ،بد�أت
منذ خم�س �سنوات تجربة مختلفة مزجت بين هدوء الجونة وجمالها
ومتعة ال�سينما و�صخب ق�ضايا العالم ،في �أفالمها العالمية.
و�أ�ضيفت متعة وميزة جديدة �إلى هذه الجزيرة المطلة على �ساحل البحر
الأحمر مع ت�أ�سي�س مهرجان الجونة ال�سينمائي والذي �أحر�ص كل عام
مهما كانت ال�صعوبات والم�شاغل على ح�ضوره عدة �أيام على نفقتيالخا�صة -لال�ستمتاع بوجبة �شهية وثرية ومتعددة العنا�صر من �أفالمه
العالمية.
وخالل ال�سنوات الما�ضية وتحت عنوان "�سينما من �أجل الإن�سانية"،
ا�ستمتعت وت�ألمت وبكيت مع مجموعة من �أجمل و�أف�ضل �أفالم العالم،
والتي تناق�ش �أهم ق�ضاياه� ..أوجاع الالجئين وحقوقهم الإن�سانية
المهدرة ،وق�سوة حياتهم ،ومعاناة الفل�سطينين وق�ضيتهم المعلقة
منذ ع�شرات ال�سنين ،والكثير من القهر والتعذيب والمهانة الإن�سانية
في هذا العالم القا�سي ب�سبب الحروب �أو االتجار بالب�شر �أو �ضحايا
الإرهاب،وال�صراعات ال�سيا�سة والطائفية ..وفي هذه الدورة �أ�ضيفت
جائزة النجمة الخ�ضراء لأفالم ق�ضايا البيئة ..لأعود بح�صيلة م�شبعة
من الفن والمتعة في مهرجان منذ بد�أت خطواته الأولى ومتابعاتي
لها ،وهو يحر�ص على �صناعة حالة من الزخم الفني وت�شجيع المواهب
والم�شروعات الفنية المب�شرة و�ضخ حالة من التفا�ؤل والأمل بين �صناع
ال�سينما وع�شاقها ..زخم لي�س له عالقة بما يثار حوله من �أزمات وحديث
عن تقاليع النجوم وف�ساتين النجمات .مهرجان وبالرغم من نجاحه على
الم�ستوى الفني وال�سياحي طوال �سنواته الوليدة� ،إال �أن مجال للكثير

دعاء خليفه

من النقد غير المو�ضوعي من كثيرين ،ال تبدو نواياهم طيبة ،بل هناك
من بينهم من لم يح�ضر �أي من دوراته ولم ي�شاهد �أفالمه �أو يح�ضر
فعالياته .لكن لأن الكثير من المعايير تاهت و�ضاعت مالمحها الحقيقة
في مجتمع يعاني من الكثير من الأمرا�ض ،يبدو دائما النقد هنا مرتبط
بخلفيات ثقافية واجتماعية معينة �أو لخدمة م�صالح و�أهداف خا�صة،
بعيدا عن التقييم الحقيقى للر�سالة الفنية التى يقدمها المهرجان.
لذلك يقع المهرجان -في كثير من الأحيان� -ضحية لحالة من التر�صد
و�صورة ذهنية "مغلوطة" لمحتواه..
وكما ر�أينا هذا العام في الفيلم ال�سويدى "�سبايا" نماذج من ا�ستغالل..
ورق ..وعبودية وعمليات بيع و �شراء لن�ساء ع�شن تجارب ال �إن�سانية
جعلت حياتهن �سواد بلون المالب�س التى يجبرهن الدواع�ش على
ارتدائها..
و�أوجعنا حر�ص الدواع�ش وجماعات التطرف على قهر الن�ساء
وا�ستغاللهن لتحقيق رغباتهم الذكورية وا�ستجابة ل�شهواتهم الجن�سية..
يقوم البع�ض بت�صنيف المهرجان وتو�صيفه وم�شاهدته من زاوية
خلفياتهم الثقافية.

المهرجان فى دوراته الخمس
خالل ال ِعقد الأخير كان كل المهتمين ب�صناعة ال�سينما يحلمون بوجود
مهرجان �سينمائي كبير خارج القاهرة ،لكن فى نف�س الوقت يعلم
الجميع �أن �صناعة المهرجانات تحتاج لأموال كثيرة ،وخير مثال على
ذلك هو البريق الكبير الذى يحظى به فى ذلك الوقت مهرجانات مثل
دبي و�أبوظبي الذين �إ�ستطاعوا �أن يجذبوا �أنظار العالم �إلى تلك البقعة
على �شاطئ الخليج العربي ،و�أ�صبح كبار النجوم يحر�صون على التواجد
هناك ،لكن فى م�صر تعتمد معظم المهرجانات التى بد�أت بعد ثورة
يناير  2011على دعم وزارة الثقافة ثم ي�أتى على ا�ستحياء بع�ض الرعاة،
مما يجعل تلك المهرجانات فى منطقة متو�سطة ،لكن ومنذ عام 2017

أحمد سعد الدين

�إنطلقت الن�سخة الأولى من مهرجان الجونة
ال�سينمائي برعاية الأخوين �ساوير�س مع
وجود الخبرة الفنية متمثلة فى الفنانة ب�شرى
والمخرج �أمير رم�سي�س وعمرو من�سى وتمت
اال�ستعانه بخبرة انت�شال التميمي الذى �شارك
فى �إدارة مهرجانات الخليج ،وكان الفكر
التجارى حا�ضر ًا لدى الأخوين �ساوير�س ب�أن
ترعى �شركاتهم الدورة الأولى حتى ي�ضمنوا
الإنطالقة الكبرى التى حدثت بالفعل وح�ضر
جميع نجوم ال�صف الأول فى م�صر والعالم
العربي وعلى ر�أ�سهم النجم الكبير عادل امام
الذى ح�ضر ب�صحبة �أبنائه رامي ومحمد
فى �سابقة تعتبر الأولى ،وتم تكريمه بجائزة
الإنجاز الإبداعي عن م�شواره ال�سينمائي،
وح�ضر كذلك بع�ض النجوم العالمين مثل
ديالن مكديرموت ،ومايكل ماد�سون� ،إ�ضافة
�إلى النجمة الفرن�سية �إيمانيول بيغ ،وتم انتقاء
عدد كبير من الأفالم العالمية التى فازت
بجوائز كبرى فى �أهم المهرجانات مثل كان
وبرلين وفيني�سيا ،بالإ�ضافة لأفالم تعر�ض
لأول مرة �سواء فى العالم �أم فى منطقة ال�شرق
الأو�سط ،مما جعل �إ�سم الجونه يتردد فى
جميع الأو�ساط ال�سينمائية على م�ستوى العالم

ساهم مهرجان
الجونة فى عملية
الرواج السياحى
خاصة لمنطقة
الجونة وساحل
البحر األحمر

و�أ�صبحت محط �أنظار الجميع ،ومع كل دورة من دورات المهرجان كان
هناك تطور ًا ملحوظ ًا حيث و�صل عدد الأفالم الم�شاركة �إلى �أكثر من
 75فيلما ،ومعظم تلك الأفالم ي�أتى معها �صناعها ،وهناك نقطة �أخرى
هامة تتمثل فى تمويل بع�ض الم�شروعات ال�سينمائية الوليدة ،وهو ما
يجعل للمهرجان مذاق مختلف خا�صة فى تبنى �صناع الأعمال الفنية
الذين يبحثون عن فر�صة لتحقيق �أحالمهم.
على الجانب الآخر �ساهم مهرجان الجونة فى عملية الرواج ال�سياحى
خا�صة لمنطقة الجونة و�ساحل البحر الأحمر الذى تتفرد به م�صر،
ويحر�ص م�صممو الأزياء على عر�ض �أخر �إبداعاتهم ،لذلك تتفرد
ال�سجادة الحمراء لمهرجان الجونة بالعديد من النجمات والموديل
الذين يرتدون �أخر �صيحات المو�ضة ،وفى �سابقة جيدة يقوم المهرجان
كل عام بتكريم نجم من جيل الو�سط ،حيث �سبق وكرم النجم محمد
هنيدي وخالد ال�صاوي وم�ؤخر ًا كرم النجم �أحمد ال�سقا ،وهو ما يجعل
للتكريم �شكال مختلفا ،حيث اعتادت المهرجانات �أن تكرم النجوم
الكبار فى ال�سن �سواء كانوا راحلين �أو معتزلين ،لكن تكريمهم وهم فى
قمة عطائهم ي�صبح له طعم مختلف.
وخالل الدورة الثالثة قام المهرجان بتطور فى منحى �آخر حيث �أعلنت
النجمة منى زكي من خالل حفل الإفتتاح عن �إتفاقية من نوع خا�ص بين
مهرجان الجونة واليوني�سف ت�ستمر لمدة � 5سنوات ،م�ؤكدة �أن االتفاقية
هدفها مناق�شة ق�ضايا الأطفال من خالل مهرجان داعم للق�ضايا
الإن�سانية منذ دورته الأولي.
وخالل الدورة الرابعة واجه المهرجان ظروف طارئه ب�سبب انت�شار
فيرو�س كورونا ،ورغم ذلك قبل التحدى و�أقيمت الدورة ونجح المهرجان
في ا�ستقطاب مجموعة من �أف�ضل الأفالم من جميع �أنحاء العالم والتى
�شارك بع�ضها في مهرجانات البندقية وتورنتو و�سان �سيبا�ستيان ،و�شهد
حفل االفتتاح عر�ض فيلم "الرجل الذى باع ظهره" للمخرجة التون�سية
كوثر بن هنية ،الذي ُعر�ض لأول مرة عالميا بمهرجان فين�سيا ،حيث
فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة �أف�ضل ممثل ،كما فاز الفيلم �أي�ض ًا
بجائزة �أديبو كينج للإدماج.
و�صادفت الدورة الخام�سة قمة التحدى حيث ن�شب حريق قبل �أربعة
وع�شرين �ساعة داخل الم�سرح الذى يقام عليه حفل الإفتتاح وهو ما
جعل الجميع يتوقع �أن يتم ت�أجيل �أو �إلغاء الحفل ،لكن وفى �أقل من �إثنى
ع�شر �ساعة عاد كل �شيئ كما كان و�إختفت �آثار الحريق تمام ًا و�أقيمت
الدورة بنجاح والتى �إ�شتملت على �أفالم عربية وعالمية نالت جوائز من
مهرجانات كبرى ،بع�ضها �آثار الجدل مما يثبت �أن المهرجان �أ�سا�س ًا
يهتم بالأفالم ولي�س بالف�ساتين والأزياء كما هو متداول فى الإعالم.
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