 16ثقافة وناس
سينما
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منني أجيب نجوم؟

ريتشارد غير وجولييت بينوش لكن من غير مايكل جاكسون

في الوقت الذي انتقد فيه مراقبون
غ �ي��اب ال�س�ي�ن�م��ا األم �ي��رك �ي��ة عن
امل�س��اب�ق��ة ال��رس�م�ي��ة لـ«مهرجان
القاهرة السينمائي» ،يحل نجم
هوليوود ريتشارد غير ضيفًا
على الدورة الحالية.
وك � ��ان رئ �ي ��س امل� �ه ��رج ��ان عزت
أب ��و ع ��وف ق��د أع �ل��ن ع �ج��زه عن
اس�ت�ض��اف��ة «ال�ن�ج��وم ال�ك�ب��ار في
ه � ��ول� � �ي � ��وود» ،ب �س �ب ��ب «ضعف
اإلم� � �ك � ��ان � ��ات امل� � ��ادي� � ��ة مقارنة
باملهرجانات العربية األخرى»،
ف� ��ي إش � � � ��ارة إل� � ��ى مهرجانات
الخليج السينمائية.
وأض � ��اف« :ل ��و م �ع��اي��ا  4ماليني
دوالر ها طلع مايكل جاكسون
من تربته!».
هكذا تم التراجع عن استضافة
ك�ي��ت وي�ن�س�ل��ت واس�ت�ب��دل��ت بها
ال �ن �ج �م��ة ال �ف ��رن �س �ي ��ة جولييت
عوف
ب�ي�ن��وش .وق��د اع�ت��رف أب��و ّ
ف� ��ي م ��ؤت� �م ��ر ص� �ح ��اف ��ي بأنها
«غير معروفة في مصر» ،لكنها
ت �ب �ق��ى «م� �ع ��روف ��ة» ق �ي��اس��ًا إلى
ثالث املكرمني األجانب ،أال وهي
الكورية بون جنجهي.
من فيلم مايك لي «عام آخر» الذي يفتتح املهرجان

ّ

مهرجان القاهرة :ما إلك إال ...روبي
السينمائي» عثر بأعجوبة
«مهرجان القاهرة ّ
على مخرج مصري يضحي بدوالرات الخليج،
ويبقى ّفي بالده ليمثلها .وعزت أبو عوف
يشكو قلة اإلمكانات ،قبيل انطالق الدورة 34
التي تسترجع «العم نجيب» من املكسيك
القاهرة ـــ محمد خير
املسابقة األكثر صعوبة في «مهرجان
ال �ق ��اه ��رة ال �س �ي �ن �م��ائ��ي ال� ��دول� ��ي» هي
مسابقة العثور على فيلم مصري لم
يعرض في مهرجان آخ��ر ،كي ُيسمح
ل��ه بالتنافس ف��ي املسابقة الرسمية.
هذه امل��رة ،اختار املهرجان في دورته
ّ
وتستمر حتى
الـ  34التي تنطلق غدًا
 9ك ��ان ��ون األول (دي� �س� �م� �ب ��ر) ،فيلمًا
لخالد ال�ح�ج��ر .وه��ذا امل�خ��رج ك��ان قد
ّ
م��ث��ل ب �ل��اده ف ��ي م �ه��رج��ان �ه��ا الدولي
قبل عامني بفيلمه «مفيش غير كده»
ال��ذي خرج بال جوائز .أما في الدورة
الحالية التي تتخذ من وجه نفرتيتي
شعارًا لها ،فيشارك الحجر بجديده
«الشوق» .وقد وعد الحجر الجمهور
ب��أن��ه «س�ي�ت�ل�ق��ى ص��دم��ة» .وم ��ا دامت
ال� �ص ��دم ��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ظ��رن��ا ال عالقة
ل �ه��ا ب��امل �س �ت��وى ال �ف �ن��ي ل �ل �ف �ي �ل��م ،فإن

مشاركة شريط مصري في املهرجان
املصري ضرورية ،حتى لو كان الفيلم
املصطفى من بطولة روبي وشقيقتها
كوكي .الشريط يسرد قصة شقيقتني
في أسرة إسكندرانية بسيطة ترعاها
األم (سوسن بدر) .ويعالج السيناريو
ال��ذي كتبه سيد رج��ب قضية الكبت
الجنسي في مناخ الفقر.
وب �ع��د ح �ي��رة ت �ت �ك��رر س �ن��وي��ًا ،أعلنت
إدارة املهرجان ،الذي يترأسه عزت أبو
ع��وف ،اختيار «ع��ام آخ��ر» لإلنكليزي
مايك لي ليكون فيلم االفتتاح .ينسج
الشريط عناصر الدراما من يوميات
ع��ائ �ل��ة ن��اج �ح��ة ،ت �ج��اب��ه آالم الحياة
بتجارب اآلخرين .ووق��ع الخيار على
هذا الفيلم ،بعد منافسة مع «حاوي»
إلب��راه �ي��م ال �ب �ط��وط ال �ح��ائ��ز الجائزة
األولى في مسابقة الفيلم العربي في
«مهرجان ال��دوح��ة ترايبيكا» ،وفيلم
«األب وال� �غ ��ري ��ب» ل�ل�إي �ط��ال��ي ريكي
ت��ون�ي��ات��زي ال��ذي ي�ش��ارك ف��ي بطولته
امل � �ص� ��ري ع � �م ��رو واك � � ��د واللبنانية
ن��ادي��ن ل �ب �ك��ي .ل �ك��ن ال�ف�ي�ل��م اإليطالي
ذات��ه يتنافس ضمن مسابقة األفالم
ال��روائ �ي��ة ال�ط��وي�ل��ة م��ع «ش ��وق» خالد
الحجر ،و 14فيلمًا آخ��ر ،منها «اسأل
ق�ل�ب��ك» ل�ل�ت��رك��ي ي��وس��ف كورسينلي،
و«الكثير م��ن أج��ل ال�ع��دال��ة» للمجري
ميكلوس ي��ان�ك�ش��و ،و«غ �ب��ار الذهب»

لليونانية مارغاريتا ماندا ،وغيرها
م��ن األع � �م� ��ال ...وت �ض��م ل�ج�ن��ة تحكيم
مسابقة األف�لام الروائية الطويلة 11
ع �ض �وًا ،بينهم امل �خ��رج امل �ص��ري علي
ب � ��درخ � ��ان ،وامل� �م� �ث ��ل امل� �غ ��رب ��ي محمد
مفتاح .وفي سبيل ضرب عصفورين
ب �ح �ج ��ر ،اخ � �ت� ��ار امل� �ه ��رج ��ان لرئاسة
ال �ل �ج �ن��ة ذات � �ه� ��ا امل �ك �س �ي �ك��ي أرتورو
ري �ب �ش�ت��اي��ن ،ف �ه��و ذات� ��ه ال� ��ذي يشارك
بفيلمه «ب��داي��ة ونهاية» ال��ذي صوره
ع��ام  1993ع��ن رواي ��ة نجيب محفوظ
ال �ت��ي ت�ح�م��ل ال �ع �ن��وان ذات� ��ه .وتشارك
النسخة املكسيكية من رواي��ة «عميد
الرواية العربية» ضمن برنامج «مصر
ف��ي سينما العالم» ال��ذي ي�ش��ارك فيه
شريط مكسيكي «محفوظي» آخر هو
«زق��اق امل��دق» للمخرج ج��ورج فونس
من بطولة سلمى حايك.
وي� � � �ت � � ��رأس ال � �ك � ��ام � �ي � ��رون � ��ي باسيك
ب��اك��ور لجنة تحكيم مسابقة األفالم
ال��دي�ج�ي�ت��ال .وتشهد ال ��دورة الحالية
مفاجأة ه��ي مشاركة الفيلم املصري
«ال �ب��اب» ال ��ذي كتبه وأخ��رج��ه طبيب
مصري شاب هو محمد عبد الحافظ.
وق��د أج��رى بنفسه عمليات املونتاج
وامل� ��ؤث� ��رات ال �ب �ص��ري��ة ،ب �ع��دم��ا ّ
صور
الفيلم بكاميرا دي�ج�ي�ت��ال ،واستعان
بأصدقائه وعائلته للتمثيل ،فأنجز
ف�ي�ل�م��ه ب�ك�ل�ف��ة ال ت �ت �ج��اوز م�ئ��ة دوالر

يشارك لبنان
بفيلمين هما «شتي
يا دنيي» لبهيج حجيج،
و«رصاصة طائشة»
لجورج هاشم

أم � �ي ��رك ��ي! ل� ��م ي � � ��درس ع� �ب ��د الحافظ
السينما سوى ًعبر اإلنترنت ،وانتهى
م��ن فيلمه ك��ام�لا ف��ي ع��ام م��ن دون أي
م �س ��اع ��دة إن� �ت ��اج � ّ�ي ��ة .وع �ن ��دم ��ا تقدم
�ان ال� �ق ��اه ��رة ،فوجئ
ب �ف �ي �ل �م��ه مل �ه ��رج � ً
ب��اخ �ت �ي��اره م �م �ث�لا وح� �ي� �دًا مل �ص��ر في
م�س��اب�ق��ة أف�ل�ام ال��دي�ج�ي�ت��ال الطويلة،
ل �ي �ت �ن��اف��س م� ��ع  15ف �ي �ل �م��ًا أجنبيًا،
ب��اس�ت�ث�ن��اء م �ش��ارك��ة ع��رب �ي��ة خجولة
م��ع «متشابك للون األزرق» للعراقي
حيدر رشيد.
 11شريطًا فقط ،ي�ش��ارك ف��ي مسابقة
األف�ل�ام العربية التي تمنح جائزتني
ألف �ض��ل ف�ي�ل��م وأف �ض��ل س�ي�ن��اري��و (كل
منهما بقيمة  17ألف دوالر) .املسابقة
ال �ت��ي ي ��رأس ل�ج�ن��ة تحكيمها املنتج
املصري محمد العدل ،تتنافس فيها
ث�ل�اث��ة أف�ل��ام م �ص��ري��ة ،ه ��ي «الطريق
ال��دائ��ري» للتسجيلي ت��ام��ر ع��زت في

جولييت
بينوش

مهرجانات الخليج أفسدت قواعد اللعبة
القاهرة ـــ محمد عبد الرحمن
ّ
رغم أن االنتقادات املوجهة إلى وزير
ال �ث �ق��اف��ة امل� �ص ��ري ف� � ��اروق حسني،
تتركز على اهتمامه الدائم باإلنفاق
ع�ل��ى ال�ف�ع��ال�ي��ات الفنية امل��وق�ت��ة من
دون ص� �ن ��ا ّع ��ة ثقافة
حقيقية ،إال أن مهرجان
صارت المهرجانات
ال� �ق ��اه ��رة السينمائي
تقوم قياسًا إلى عدد ك��ان خ��ارج الحسابات
ّ
م � �ن� ��ذ ت � ��ول � ��ي الوزير
األجانب
من
ضيوفها
م� �ه� �م ��ات ��ه ّ ع � � ��ام .1987
رب � �م� ��ا ألن املهرجان
ّ
ك ��ان ُي �ع��د م�ن��ذ البداية
مؤسسة مستقلة قادرة على اإلنفاق
على نفسها ،وخصوصًا أن اإلقبال
ع�ل��ى أف�ل�ام��ه ك ��ان ك�ب�ي�رًا ق�ب��ل عصر
ال�ف�ض��ائ�ي��ات واإلن �ت��رن��ت .ل�ك��ن دوام

ال�ح��ال م��ن امل �ح��ال .إذ ّ
تغير اهتمام
ال� �ج� �م� �ه ��ور ،وب� � � ��رزت املهرجانات
ال �خ �ل �ي �ج �ي ��ة ،م � ��ا أوق � � ��ع املهرجان
املصري في أزمات عدة تجمع بينها
كلمة ّ
سر واحدة هي« ...الفلوس»!
ه��ول �ي��وود ال �ش��رق ال ت �ق��ف وراءها
ج�ه��ات ق ��ادرة على اإلن �ف��اق بسخاء
على الحدث ّالفني األبرز في القاهرة.
بالتالي ،يفضل فيلم « »678للمخرج
محمد دياب املشاركة في «مهرجان
دب� � � ��ي» ،رغ � ��م أن الئ� �ح ��ة املهرجان
ال�خ�ل�ي�ج��ي ت�س�م��ح ل��ه ًب��ال�ع� ّ�رض في
م�ه��رج��ان ال�ق��اه��رة أوال .ل�ك��ن عالمة
ّاالس �ت �ف �ه��ام س�ت�خ�ت�ف��ي م�ت��ىً عرفنا
أن مهرجان دبي يدفع مقابال ماديًا
ُ
ك �ب �ي �رًا إذا ع� ��رض ال�ف�ي�ل��م لجمهور
اإلم� � ��ارة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ل �ل �م��رة األولى.
وبالتالي سيكون الخليجيون أول

م ��ن ي �ش��اه��د ش��ري �ط��ًا ع ��ن التحرش
الجنسي في شوارع القاهرة ،ال أهل
البلد الذي خرج منه الفيلم.
ّ
املصريون
ب� � � ��ات ال � �ص � �ح� ��اف � �ي� ��ون
ي �ن �س��اق��ون إل� ��ى ت �ق��وي��م «مهرجان
ال� �ق ��اه ��رة» ف ��ي ض� ��وء ع� ��دد النجوم
األج��ان��ب ال��ذي��ن يستضيفهم .وهو
م��ا ج �ع��ل م �ه��رج��ان ال �ق��اه��رة يدخل
ف��ي منافسة غير متكافئة م��ع بذخ
ال �خ �ل �ي ��ج .ع �ن��دم��ا أع� �ل ��ن ع � ��زت أبو
ع� ��وف ق �ب��ل أي � ��ام ت �ك��ري��م ريتشارد
بينوش في الدورة
غير وجولييت ّ
التي تنطلق ّغدًا ،علق بعضهم :هل
ه��ذا ك��اف؟ ك��أن��ه ُي�ف�ت��رض أن تذهب
م �ي��زان �ي ��ة امل� �ه ��رج ��ان إل � ��ى النجوم
ّ
األجانب الذين ما عادوا مستعدين
للمجيء مجانًا إلى املنطقة العربية
بعد دوالرات الخليج.

ت�ج��رب�ت��ه ال��روائ �ي��ة ال �ط��وي �ل��ة األولى،
و«ميكروفون» ألحمد عبد الله الحائز
جائزة «التانيت الذهبي» في قرطاج،
و«ال� �ش ��وق» ل�خ��ال��د ال�ح�ج��ر .ويشارك
لبنان بفيلمني هما «شتي يا دنيي»
لبهيج حجيج ،و«رص��اص��ة طائشة»
ل�ج��ورج ه��اش��م .ك��ذل��ك ي�ش��ارك العراق
ب�ـ«اب��ن ب��اب��ل» ملحمد ال��دراج��ي و«حي
خياالت املآتة» لحسن علي ،وتونس
ب� � �ـ«آخ � ��ر دي� �س� �م� �ب ��ر» مل �ح �م ��د كمون،
وامل� �غ ��رب ب �ـ«ال �ج��ام��ع» ل � ��داوود أوالد
السيد ،والبحرين بـ«حنني» لحسني
ال �ح �ل �ي �ب��ي ،وس ��وري ��ا ب� �ـ«م ��رة أخرى»
لجود سعيد .كما يخصص املهرجان
�ام ال �ع ��رب �ي ��ة الجديدة،
ق �س �م��ًا ل �ل�أف �ل ً
فيعرض أعماال من املغرب واإلمارات
وال� �ع ��راق ،وق�س�م��ًا للسينما التركية
ال�ج��دي��دة ،وآخ��ر للسينما األفريقية،
وقسمًا ألفالم فازت بجوائز مهرجانات
مختلفة ،ليصل الرقم إلى  70دولة في
هذه الدورة التي ّ
تكرم مدير التصوير
سمير مرزوق ،والنجمتني ًليلى علوي
وصفية العمري .هذا فضال عن تكريم
الراحلني أمينة رزق ومحمود املليجي
يصادف املهرجان مع الذكرى
اللذين
ّ
وإلضفاء صفة
املئة ملولد كل منهماّ ...
ع��امل�ي��ة ع�ل��ى ال �ح��دث ،ي �ح��ل ريتشارد
غير وجولييت بينوش ضيفني على
املهرجان.

أما األزمة الكبرى هذا العام ،فكانت
ان�س�ح��اب ص ��االت «غ ��ود ن �ي��وز» من
خريطة امل�ه��رج��ان ،بسبب التزامها
ب � � �ع � ��رض أف� � �ل � ��ام ع � �ي� ��د األضحى،
وخ�ص��وص��ًا «زه��اي�م��ر» ل�ع��ادل إمام

اإليرادات
ال � � ��ذي ت� �ف ��وق إي� � ��رادات� � ��ه
ً
املتوقعة ألف�لام املهرجان مجتمعة.
وبالتالي فقدت الفعالية السينمائية
التي تحتفل بدورتها الـ  34الصالة
الرئيسية .ونقلت أفالم املسابقة إلى
دار «ن��اي��ل س�ي�ت��ي» ع�ل��ى كورنيش
ال � �ن � �ي� ��ل ،ع� �ل ��ى أن ت � �ع� ��رض األفالم
امل�ص��ري��ة وخ�ص��وص��ًا «ال �ش��وق» في
دار «فاميلي سينما» ف� ّ�ي املعادي.
وه ��و األم ��ر ال ��ذي س�ي�ش��ك��ل معاناة
كبيرة للصحافيني بسبب املسافة
ال � �ك � �ب � �ي ��رة ب �ي��ن دور ال� � �ع � ��رض في
م� ّ�دي�ن��ة م��زدح �م��ة ك��ال �ق��ا ّه��رة .هكذا،
علق أح��ده��م س��اخ�رًا ب��أن دورة هذا
ال �ع ��ام ت �ح �ت��اج إل ��ى م��روح� ّ�ي��ة لنقل
الصحافيني ،ال إلى حافالت أعلنت
إدارة املهرجان توفيرها من األوبرا
إلى دور العرض املتباعدة.

