
�سهد اليوم ال�ساد�س من فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
ال�سينمائي حلقة نقا�سية بعنوان »اإقامة ال�سركات النا�سئة في مجال 

الو�سائط الرقمية« اإذ قام عدد من الخبراء ب�سرح كيفية اإقامة �سركة 
نا�سئة في قطاع الإعالم والترفيه. �سارك في الحلقة كل من الموؤ�س�س 

الم�سارك ل�سركة منلي وموؤ�س�س �سركة ديجي�ساي اأحمد عبا�س والرئي�س 
التنفيذي ل�سركة اأورا�سكوم عمر الحمام�سي والموؤ�س�س الم�سارك 

والرئي�س التنفيذي ل�سركة كيجامي با�سم الهادي، والموؤ�س�س الم�سارك 
والرئي�س التنفيذي ل�سركة »بي�س كيك« كريم اأبو جمرة، كما اأدارت 

الحلقة الموؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�سركة Mpact 4 مريم فرج..
واأقيمت اأي�سا محا�سرة »خلق العوالم عبر الموؤثرات الب�سرية« بح�سور 

مينا اإبراهيم م�سرف الر�سوم المتحركة في �سركة فرام .

نتيجة تحليل ميساء مغربي سلبية
اأجرت الفنانة مي�ساء مغربي تحليل لفيرو�س كورونا 

الم�ستجد ل�سفرها خارج م�سر،  طبقا لقواعد ال�سفر 
وجاءت نتيجة التحليل �سلبية بعد الفح�س، وهو ما 

ينفي ال�سائعات التي انت�سرت في الفترة الأخيرة عن 
اإ�سابتها بفيرو�س كورونا.

 مصطفى قمر يغني »السود عيونه« 
للجونة 2020

قام الفنان م�سطفى قمر بن�سر فيديو له وهو يغني 
»ال�سود عيونه« على �سفحته على ان�ستجرام، وعلق 

عليها قائال »الجونة 2020«. يذكر اأن م�سطفى قمر 
طرح األبومه الجديد »لمن يهمه الأمر 2«.

جلسة تصوير إلنجي المقدم في 
الجونة

ا�ستغلت الفنانة اأنجي المقدم وجودها في الجونة 
لح�سور فعاليات الدورة الرابعة للمهرجان، وخ�سعت 
لجل�سة ت�سوير جديدة باإطاللة �سيفية اأنيقة. جدير 
بالذكر اأن اآخر اأعمال اإنجي المقدم »لعبة الن�سيان«.

شيرين رضا: أردت إضفاء االبتسامة 
على حضور المهرجان 

قالت �سيرين ر�سا باأن ت�سريحها باأن والدها كان 
يريدها راق�سة خالل الإحتفاء بوالدها م�سمم 

الرق�سات محمود ر�سا كان من اأجل اإ�سفاء الإبت�سامة 
على الح�سور حتى ل يبكون.
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دليل الشاشة

استمع

�سي �سينما 1
12:00 م�ساًء

تيار سائد

قاعة اأوديماك�س
3:00 م�ساًء

صبي الحوت

قاعة اأوديماك�س
5:45 م�ساًء

ماتادوري  المذعور

�سي �سينما 3
7:15 م�ساًء

مكان عادي

�سي �سينما 1
٩:15 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة3

بولما�ستيف - 53 د
ت�سلل وا�سح - ٩1 د

بيالر - ٩ د
موت م�سوؤول حكومي - ٦1 د

اأن اأ�سبح اأمي - 21 د
نهاية �سبتمبر - 51 د

  

غابة مأساوية

�سي �سينما 3
12:30 م�ساًء

برلين ألكسندربالتز

�سي �سينما 3
3:00 م�ساًء

برنامج األفالم القصيرة 
3

�سي �سينما 1
٦:15 م�ساًء

إلى أين تذهبين يا 
عايدة؟

قاعة اأوديماك�س
8:15 م�ساًء

تيار سائد

�ساحة تيك توك
٩:15 م�ساًء

سقوط

�سينما جراند الغردقة
2:15 م�ساًء

سوفتي

�سي �سينما 2
3:15 م�ساًء

بانكسي أكثر 
المطلوبين

�سي �سينما 2
٦:30 م�ساًء

برلين ألكسندربالتز

�سينما جراند الغردقة
8:15 م�ساًء

سقوط

�سي �سينما 3
٩:45 م�ساًء

الروابط

�سي �سينما 1
2:45 م�ساًء

أب

�سينما جراند الغردقة
٥:15 م�ساًء

استمع

�ساحة تيك توك
٦:30 م�ساًء

حارس الذهب

�سي �سينما 2
٩:00 م�ساًء

ندوة

جلسة نقاشية حول
»خلق العوالم عبر المؤثرات البصرية« 

كتبت: رانيا يوسف

تصوير: مصطفي عبدالعاطي

�سمن فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الجونة 
ال�سينمائي عقدت محا�سرة »خلق العوالم عبر 

الموؤثرات الب�سرية« بح�سور مينا اإبراهيم 
م�سرف الر�سوم المتحركة في �سركة فرام 

والذي وجه ال�سكر لإدارة المهرجان على 
ا�ست�سافتهم �سمن الفعاليات.

وتحدث خالل جل�سة النقا�س عن كيفية بناء 
العالم الخيالي لم�سل�سل �سبكة اإت�س بي اأو 

»المواد المظلمة«، وبث الحياة في المخلوقات، 
ف�ساًل عن دور الإنتاج الإفترا�سي في تحقيق 

موؤثرات ب�سرية رائدة. 
وقال باأنه في اآخر ع�سر �سنوات تو�سع اإنتاج 

ال�سركة وحازت على العديد من الجوائز، 
وحاليًا يتم التركيز على الأعمال التي �ساركوا 
فيها على اإت�س بي اأو، وقال: »لدينا عدد كبير 

من التخ�س�سات منها الكتابة والر�سوم 
والموؤثرات الب�سرية فنحن نبتكر الحلول 

واأعمالنا �سيتذكرها الم�ساهدين دائمًا«.

واأ�ساف باأن اأعمال الموؤثرات الب�سرية ت�سبه 
عملية بناء كاملة لبناء فيلم موازي اإلى جانب 
العمل، مثاًل م�سل�سل »المواد المظلمة« والذي 
�ساركوا فيه مع ال�سركة هو ق�سة خيالية تدور 

حول العوالم المتعددة وكل عالم له قوانين 
وحياة مختلفة، فالبطلة تتبع الخط ال�سردي 

في الق�سة.
فالأمر المثير في الموؤثرات الب�سرية هو اأن 

كل �سخ�سية ب�سرية لها �سخ�سية حيوان موزي 
يرافقها، وهو تحدي كبير لل�سركة اأن تخلق 
من خالل الكمبيوتر حيوان يتما�سى مع كل 

اإن�سان ويوازيه في كل تحركاته هو اأمر غاية في 
ال�سعوبة، والم�سل�سل عبارة عن ثماني حلقات 

وكل حلقة �ساعة الم�سروع بداأ في يناير وتم 
ت�سليمه في �سهر اأغ�سط�س فكان اأ�سبه بفيلم 

ثماني �ساعات.
وخالل المحا�سرة تحدث اأي�سا عن التفا�سيل 

قائال باأنه ل يوجد م�سهد ل يعجبه، خا�سة 
م�ساهد الدب القطبي فهو من ابطال الق�سة 

وتم ا�ستثمار مجهود كبير به حيث تلتقي البطلة 
مع الدب فهى �سخ�سية لديها ذكاء ب�سري 

وتقاتل دب اآخر.
فال�سخ�سيات تتطور خالل الأحداث وتمر 
بمراحل مختلفة، وباأنهم في البداية قاموا 

بو�سع النموذج الذي يرغبون في ت�سنيعه ثم 
بداأو في ت�سريح ال�سخ�سية لتتحرك بال�سكل 

الذي يبدو حى ثم تاأتي مرحلة التحريك 
والجمع، والمهم اأن تظهر ال�سخ�سيات حية، 

وهناك النظرة واللون والإ�ساءة المنا�سبة 
لل�سخ�سية ومحاولة تطويعها لت�سرد الحوار 

بال�سكل المنا�سبة وتركيبها على الم�سهد.

كتب: عالء عادل

على ال�سجادة الحمراء للدورة الرابعة لمهرجان الجونة ال�سينمائي، 
وفي �ساد�س اأيام المهرجان تم الإحتفال ب�سناع فيلم »ا�ستمع« اآخر 

العرو�س في مركز الجونة لل�سينما والثقافة، و�سهد العر�س الخا�س 
للفيلم ح�سور عدد كبير من النجوم منهم اإلهام �ساهين ووفاء عامر 

ولقاء الخمي�سي  والتي ح�سرت مع �سقيقها اأمير �ساهين وزوجته، 
وح�سرت اأي�سا كندة علو�س ومحمد ثروت الذي ح�سر مع زوجته، 

ووفاء عامر، ولقاء الخمي�سي ونجالء بدر واأحمد داوود وعمر ال�سعيد 
وداليا البحيري واأحمد مالك ون�سال ال�سافعي وميرنا نور الدين، 

و�سارة حنا�سي واأمينة خليل.
وقدم الفيلم المخرج اأمير رم�سي�س المدير الفني لمهرجان الجونة 

والذي بداأ كلمته بالترحيب بالموجودين، وقال باأن اليوم هو اآخر عرو�س 
الأفالم على م�سرح البالزا، مع ا�ستمرار 

عرو�س الأفالم الموجودة في الجدول في 
القاعات المختلفة مثل �سي �سينما، وغيرها 

من القاعات، وقام بتقديم مخرجة وبطلة 
العمل.

وقد اأعرب �سناع الفيلم عن �سعادتهم 
بالم�ساركة �سمن فعاليات الدورة الرابعة 

لمهرجان الجونة وطلبوا من الجمهور 
الحديث عن راأيهم بعد انتهاء العمل كونه 

ماأخوذ عن ق�سة حقيقية، ومر�سح لجائزة 
�سينما من اأجل الإن�سانية التي تمنح من 
المهرجان كل عام لالأفالم التي تناق�س 

ق�سايا اإن�سانية، فالفيلم يعد اأول تجربة لها 
كعمل طويل

تدور اأحداث الفيلم في �سواحي لندن، بيال وجوتا، زوجان برتغاليان 
مهاجران قدما اإلى بريطانيا ب�سحبة اأطفالهم الثالثة بحًثا عن عمل 

وتاأمين حياة اأف�سل لهم. ويف�سح موظفين يطبقون الأوامر بال رحمة، 
واأعوان �سرطة يقتحمون الغرف بق�ساوة قلب. يوميات غليظة وم�سنية، 
م�سّورة بكاميرا ثابتة، وم�ساهد داخلية باردة المعالم والألوان، ُت�سّيق 

خناقها حول الزوجين بيال وجوتا على �سوء فهم معلمة ابنتهما ال�سماء، 
تدخل دائرة ال�سوؤون الجتماعية البريطانية على الخط، وتقوم بانتزاع 

الأطفال من اأهلهم عنوة ، يج�سد الفيلم كفاح العائلة �سد القوانين 
الجامدة، وا�ستماتتهم من اأجل ا�ستعادة اأولدهم، حيث تعلن بمرافعة 

حازمة و �سجاعة اأمام القا�سي ان ابنائها لي�سوا للبيع.
»ا�ستمع« بطولة: لو�سيا مونيز،�سوفيا ميل�س، روبن جار�سيا، ماي�سي 

�سالي، كيران �سونيا �ساوار، جيم�س فيلنر، اخراج اآنا رو�سا دي �سو�سا 
التي تهتم ب�سرد الق�س�س باأ�سلوب المراقبة و المالحظة.

النجوم يتألقون 
على السجادة الحمراء

»استمع« 
يختتم عروض البالزا
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حوارحوار
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في البداية كيف تم تر�سيحك للم�ساركة في 
فيلم »حار�س الذهب« اأو بمعنى اآخر كيف 

تمكنت من الم�ساركة في فيلم عالمي للمرة 
الأولى؟

هذه الخطوة جاءت بعد اختياري من مهرجان 
تورنتو من �سمن اأربع �سخ�سيات من المواهب 
الجديدة ، وخالل هذه الفترة تلقيت كور�سات 

في التمثيل وغيره من الأدوات التي تطور 
الممثل، وكان �سناع »حار�س الذهب« بحاجة 

لوجه عربي واأعتقد باأنني كنت العربي الوحيد 
من �سمن الأربع الذين وقع عليهم الختيار في 

تورنتو.

وحينما ر�سحت لكى اأقوم بعمل كا�ستينج للفيلم 
قمت باإر�سال م�سهد تم ت�سويره بكاميرا 

الموبايل �ساعدني ح�سن مالك �سقيقي وعلي 
قا�سم فالبد واأن اأقول باأن هناك الكثيرين وراء 

الكاميرا �ساعدوني في هذه الخطوة وبالفعل 
اأر�سلته ووقع الختيار لأقوم بال�سخ�سية.

كيف قمت بالتح�سير لل�سخ�سية وما الذي 
كنت ت�سعه في اعتبارك اأثناء الت�سوير؟

الم�سداقية هى اأكثر ما �سغلني، فكان لبد 
من اأن اأتعرف على اأفغان�ستان وثقافتها 

وتاريخها وبداأت بالفعل اأدر�س تلك المرحلة 
وتاريخ ا�ستراليا في تلك الحقبة التي تعود 

للقرن التا�سع ع�سر، والجبالين القادمون اإلى 
اأ�ستراليا كيف يتحدثون ومالب�سهم وماذا 

ي�سربون وما الأكل الذي يتناولونه كل ما يحيط 
بهم من اأمور، فكان لبد اأن اأفهم ما يحيط 
بال�سخ�سية، وبعدها بداأت في التركيز على 

الجانب الإن�ساني واأدر�س ال�سخ�سية وطريقة 
ادائي لها.

هل عقبة اللغة والحديث بلغة مختلفة يوؤثر 
على اأدائك لل�سخ�سية؟

بياأثر بالتاأكيد ولكن بالن�سبة لي خالل ثالث 
اأ�سهر من التح�سير حاولت بقدر الإمكان اأن 
اأه�سم الكالم واأجعله جزء مني لكى ل يكون 
عقبة بالن�سبة لي، واأي�سًا فاللغة هى اأ�سلوب 

للتعبير عما بالداخل، فهناك ور�س تمثيل 
بنتمرن بكالم لي�س له معنى ولكن بتعبير 

معين، فاللغة هى اأداة للتوا�سل ويمكن التوا�سل 
اأن يكون بلم�سة اإيد مثاًل، فهو و�سيلة للفهم 

فالمهم اأن اأحاول فهم هذه الو�سيلة وبعدها 
اأركز على اأن اأو�سل الم�ساعر والتعبير الخا�س 

بال�سخ�سية.
هل تعلمت كل اللغات التي تحدثت بها في 

الفيلم؟
من ال�سعب اأن اأتعلم  اأكثر من لغة في ثالث 

اأ�سهر ، فكنت اأتحدث اأربع لغات منها الأفغانية 
و لكني كنت اأقوم بالتمرين على الحوار الخا�س 
بي من خالل مدرب لغة ، وهو ما ا�ستغلت عليه 

فكنت اأقوم بحفظ جملة جملة مع المدربين 
لكى تخرج بال�سكل المثالي وحتى اأتمكن من 

تقديم العمل بم�سداقية.
»حار�س الذهب« التجربة العالمية الأولى 

لأحمد مالك ،حدثنا عن الفرق بين العمل 
في فيلم عالمي والعمل في تجربة م�سرية؟ 

ل يوجد فرق في الموهبة فخالل عملي في 
م�سر قابلت موهوبين في اأق�سام مختلفة مثل 

الماكياج والكوافير والت�سوير والجيراف، 
وحتى حاملي المعدات، بالن�سبة لي لدينا 

مواهب فردية اأف�سل بكثير.
فق�سم الكاميرا والت�سوير في م�سر قوي 

جدا، لكن العقبة في اللغة ، وما يميز الأعمال 
العالمية هو هيكلة التنظيم فلديهم تنظيم 

مختلف عننا، ولكن اأي�سًا فنحن �سي�ستم 
مختلف ول يمكن اأن اأقول باأنهم الأف�سل اأو 

أطور لغتي كى 
ال تقف عائق أمام 

تقديمي شخصيات 
مختلفة في أفالم 

عالمية

 ال أريد االحتفاء 
كثيرا بأول تجربة 

عالمية ألركز على 
خطواتي المقبلة 

حوار: إيمان كمال

كثير من النجوم يحلمون بالعالمية ، فمجرد م�ساركتهم بدور 
ل يذكر في عمل لم يحقق �سدى في العالم ول حتى في الوطن 

العربي يجعلهم يتحدثون عن و�سولهم اإلى العالمية، بل ان اآخرين 
يعتبروا المرور على ال�سجادة الحمراء للمهرجانات في الخارج تعني 
»العالمية« ، ولكن النجم ال�ساب اأحمد مالك ي�سير بخطوات مدرو�سة 

نحو هدفه، ف�سبه الناقد طارق ال�سناوي خطواته ببدايات النجم 
الكبير الم�سري الراحل عمر ال�سريف ،وفي الحوار التالي لنجمة 
الجونة يتحدث اأحمد مالك عن فيلمه العالمي الأول الذي �سارك 
فيه »حار�س الذهب« والذي عر�س في مهرجان فين�سيا ال�سينمائي 

عالمياً، ويعر�س �سمن الم�سابقة الر�سمية للدروة الرابعة لمهرجان 
الجونة ال�سينمائي في اأول عر�س له في الوطن العربي، وقد حظى 
الفيلم باإهتمام كبير من الح�سور الذين اأبدوا اعجابهم باأداء مالك 

وخطواته. 

محمد سامي له 
فضل كبير جدًا في 
مشواري وأتمنى 

له الخير

تعلمت اللغة 
األفغانية في ثالثة 

أشهر

نحن الأف�سل ففي م�سر مثال يممكنا الإنتهاء 
من م�سل�سل في اأ�سهر قليلة.

وفي النهاية لبد واأن ن�سع في الإعتبار اأن 
ال�سناعة هناك كبيرة ولديهم موارد �سخمة 

ويمكنهم اأن ينتجوا اأعمال كثيرة بكواليتي 
عال، والتنظيم اأي�سا ي�ساعد الفنان لكى يقدم 

اأف�سل ما لديه.
هناك قالب معين دائما يتم اختيار النجوم 

العرب فيه عالمياً اإذا جاءك فر�سة لعمل 
عالمي غير متوافق مع ال�سكل العربي هل 

�ستوافق لإكمال م�سوارك نحو العالمية؟
الفكرة التوافق اأو »الحلو والوح�س« هى اآراء، 

وبالفعل هناك نمطية للفنانين العرب في 
الخارج بين اأدوار الإرهابي اأو غيرها من 

ال�سخ�سيات التي اأ�سبحت معروفة، ولكن 
المختلف في هذه الفترة هى اأن ال�سينما 

اتجهت للتعددية مثل م�ساريع نتفلك�س 
وبرودك�سن هاو�س ، ففي اآخر خم�س �سنوات 

بات من ال�سعب اأن نجد عمل مثاًل كل 
الممثلين به »بي�س اللون« مثل فترة الثمانينات 

والت�سعينات وحتى اأوائل الألفية الجديدة، 
وذلك كما قلت لأن ال�سينما العالمية تتجه 
للتعددية، ولكني اأرى باأن العقبة الحقيقية 

للممثلين العرب هى اللغة لأن اللغة هى اأداة 
مهمة للممثل واأكبر مطب من اأجل المرور 

وتقديم �سخ�سيات مختلفة ، فكيف يمكن اأن 
اقدم �سخ�سية طالب جامعي واأنا ل اأجيد 

اللغة الخا�سة بهم، واأي�سا اإذا جاء �سخ�س 
يتحدث العربية »مك�سر« فمن ال�سعب اأي�سا 

ح�سوله على دور منا�سب في الأفالم العربية، 
ولذلك فاأنا اأعمل على تح�سين لغتي لتكون 

وا�سحة و�سحيحة لتقديم اى �سخ�سية ول يتم 
تحجيمي في اأدوار محددة يتم ر�سمها لي بما 

اأنني عربي.
ب�سراحة هل تعتبر نف�سك محظوظ ،وهل ترى 

باأنك اأ�سبحت حاليا »نجم عالمي«؟
ل اأريد ان اعتبر نف�سي محظوظ ول اأريد اأن 

اأرى باأنني فنان عالمي فالزالت في اأول خطوة 
لي ول اأريد اأن اأحتفل بها بطريقة مبالغة فهى 

بداية لي واأتمنى تحقيق خطوات اخرى، و�سعيد 
بعر�س الفيلم في فين�سيا في 2020 ،وعر�سه 
في الم�سابقة الر�سمية لمهرجان الجونة في 

اأول عر�س له في الوطن العربي.
الفيلم ينت�سر لطبقة معينة في تاريخ 

اإ�ستراليا، حدثنا عن الأمر؟
بالفعل الأمر اأعتبره تحدي اأن اأفهم تلك الفترة 

التي تعتبر تاريخ من�سي في اأ�ستراليا وحتى 
في ال�سرق الأو�سط لي�س لدينا خلفية عن هذه 

المرحلة، فالفيلم اأعاد اإحياء تاريخ ميت، 
وهى حقبة زمنية في القرن الـ1٩ ، من خالل 
ق�سة ت�سويقية ل�سخ�سين ل يعرفون بع�سهم 

البع�س، وممكن اأن يكونوا اأعداء لكن جمعهم 
القدر وو�سعهم �سويا في طريق معين وهذا هو 

الهدف من الفيلم.

بعيد عن حار�س الذهب ، ت�سارك في م�سل�سل 
»ن�سل الأغراب« في عودة مجدداً للعمل مع 

المخرج محمد �سامي، حدثنا عن التجربة؟
ما يمكن قوله باأن محمد �سامي له ف�سل كبير 

جدًا في م�سواري واأتمنى له الخير لكنني 
ل يمكنني الحديث عن اأى تفا�سيل تخ�س 

الم�سل�سل.
تقدم اأي�سا »نمرة 2« مع منة �سلبي ،هل 

نترقب تجربة رومان�سية لكما �سوياً؟
ممكن اأن يكون لها منظور رومان�سي ولكن من 

خالل �سخ�سين جمعهما القدر في مكان واحد 
ولم يكن لهم عالقة ببع�سهما ليكونا في مكان 

واحد.

سعدت بعرض الفيلم ألول مرة في الوطن 
العربي في الجونة وعرضه عالميا في 

فينسيا

أحمد مالك:
لدينا مواهب في مصر أهم من الخارج 
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هذا الفيلم الذي يعر�س في الدورة الرابعة 
من مهرجان الجونة ال�سينمائي الدولي، نقل 

ق�س�س ثالث جيران من اأعمار متقاربة لدى 
كل �سخ�سية عزلته الخا�سة، يعي�سون في 

مقاطعة ريفية، ويلتقون لي�س بحكم الجيرة 
بل ب�سبب ت�سابك عالقاتهم مع عالم التوا�سل 
الفترا�سي الذي يدخلهم اإلى عوالم متنوعة 

فيها الكثير من حب المغامرة، وم�ساهدة 
الأفالم الجن�سية، والو�سول الى مرحلة 

التماهي مع العالم الإفترا�سي لدرجة ن�سيان 
الواقع.

 هو فيلم كوميدي بال �سك، �ست�سحك كثيرًا 
معه، لكن في نف�س الوقت �ست�سعر اأن هذا 

ال�سحك ما هو اإل ناقو�س خطر، يجعلك تفكر 
فعاًل، وتت�ساءل اإذا ما كنت كمتلٍق ت�سبه اإحدى 

�سخ�سيات الفيلم، وهنا يكمن الذكاء الذي تعامل به مخرجي العمل، 
بحيث اأرادا اأن يدخالك ب�سكل غير واع اإلى هذه الحياة التي تعي�سها 

دون اأن تدرك، هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، ت�ست�سعر اأن ثمة مبالغات 
في الحكايات وتناولها، ولكن بعدها ت�سل الى اأنها مق�سودة، واأ�سبحت 
نوعا من تركيب ال�سخ�سية المتماهية مع العالم الإفترا�سي، ومن جهة 

اأخرى، �ستتعمق اأكثر في مفهوم العزلة، فهوؤلء الجيران بب�ساطة كان 
الممكن اأن يدقوا اأبواب بع�سهم، ل اأن ت�سبح عالقاتهم �سمن �سفحات 

في�سبوكية او اأ�سرطة اباحية.
اختيار فئة عمرية تعود اإلى منت�سف العمر، اأي�سًا له عالقة بهذا الجيل، 

الذي وجد نف�سه فجاأة في مواجهة ثورة تكنولوجية نقلته من زمن الهاتف 
القر�س اإلى زمن الهاتف باللم�س، وهنا تدرك اأن هذه الفئة المتخبطة 

بين الأزمان، هي ال�سحية ، فهي ل تريد الإعتراف باأنها ل تفهم 
بالجديد، وفي نف�س الوقت تتعامل ببراءة بعيدًا عن م�سطلح الذكاء 

الإجتماعي، لذلك ق�سة مثل المراأة الكبيرة بال�سن التي انت�سر فيديو 
لها وهي تمار�س الجن�س مع �ساب ي�سغرها، له دللته بالفئة التي تم 

اختيارها كواجهة للفيلم، مثل حكاية الأب الذي يدخل بعمق مع عالقة 
وهمية ليكت�سف لحقًا اأنها لي�س اأكثر من روبوت، هو فيلم يخت�س �سحايا 

تلك ال�سبكات، ول يوجد اأكثر من م�سهد البطل الذي قام باإلقاء الهاتف 
في البحر ليلخ�س الفيلم .

 الفكرة تح�سر، وال�سخرية اأي�سا وهي عامود الفيلم، التخوفات و 
الحيرة، وو�سع اليد على جرح باأدق تفا�سيله، فحكايات الفيلم حقيقية 

حتى لو اأنها لم تبنى على حقيقة، يكفي التمعن بوجوه ال�سخ�سيات فيه، 
لتدرك كم ي�سبهون اأنا�س مروا بحياتنا، اأو �سمعنا ق�س�سهم عن طريق 
اأقرباء، وبما اأنه �سمن فئة الكوميديا، فقد حقق غايته، ال�سحك اأثناء 

العر�س هو الذي ي�سهد، ويعطيه النجاح الذي ي�ستحق، مع وجود اأ�سماء 
لممثلين متمكنين مثل بالت�س جاردين و كوريين ما�سيرو وغيرهما، قد 

ت�سعر اأن ال�سخرية مبالغ بها، لكنها تتوافق مع هذا الجيل الذي اأراد 
مخرجا العمل ت�سليط ال�سوء عليهم ، فالطبيعة اأحيانا تجعلك ت�سخر 

من �سيء ل�ست متمكنا منه، ومع هذا تجد تحيتهم اإلى اأ�سحاب ال�سترات 
ال�سفراء هي المغزى، فالراأ�سمالية هي التي ت�سيطر على و�سائل 

التوا�سل الحديثة، والمفارقة اأن تلك الو�سائل هي التي ن�سرت كل اأنواع 
الإحتجاجات في العالم.

اختيار فئة عمرية 
تعود إلى منتصف 

العمر، أيضًا له 
عالقة بهذا الجيل، 

الذي وجد نفسه 
فجأة في مواجهة 

ثورة تكنولوجية

هذا الفيلم  نقل 
قصص ثالث جيران 
من أعمار متقاربة 
لدى كل شخصية 

عزلته الخاصة

ل اأعلم لماذا خطر ببالي الفيلم الفرن�سي )ِاْمح التاريخ( للكاتبين 
وللمخرجين بونوا دوليبين وغو�ستاف كيرفيرن، عندما بداأ الحظر 
العالمي نتيجة فايرو�س كوفيد 19 وكنت حينها قد عدت من الدورة 

الفائتة لمهرجان برلين ال�سينمائي الدولي، وقد نال الفيلم الدب 
الف�سي )الجائزة الخا�سة البرلينال 70(، فقد كانت فكرته قائمة على 

عالم ال�سو�سيال ميديا وتحكمها بالفرد، و�ساألت اإذا ما كان الحظر 
قبيل اإنتاج هذا العمل كيف كان �سيكون؟ بخا�سة واأن مواقع التوا�سل 

الإجتماعي والمن�سات الإجتماعية كانت الجزء الأ�سيل في م�سي اأيام 
الحظر والعزلة.

عال الشيخ د. أمــل الجمل

ِاْمح التاريخ.. 
عندما تجد شيئًا منك

في الفيلم التناق�س الهام�س هو الركيزة الأ�سا�سية لهذا 
العمل ال�سينمائي البديع القادم من اأوروبا 
ال�سرقية، التناق�س بين �سخ�سية الُمدلك 

وعالم الأثرياء، بين الراحة على وجهه 
وال�سكينة تفي�س من اأعماقه وبين التوتر 

وال�سغوط تك�سفها اإيماءتهم الج�سدية 
واإ�ساراتهم اللغوية، المفارقة بين طبيعة 

وتفا�سيل وفو�سى المكان الفخم الذي 
يعي�سون فيه، وبين غرفته العارية من الأثاث 

في العمارة النائية الفقيرة.
التناق�س على م�ستوى مظاهر الثراء وتوفر 

كل اأ�سباب الراحة، لكن ال�سعادة غائبة، الود 
والدفء الإن�ساني مفقود، التقدير ل مكان له 

بين الكبير وال�سغير، فالأطفال ُيهينون اأمهم، 
بينما المراأة ل تحب زوجها بكل ت�سرفاته، 

ورغم اأنها ت�سغط على نف�سها لكنها غير 
قادرة على التوا�سل معه ويظل نموذج اأبيها 
والحنين اإليه ي�سغل مخيلتها، واإمراأة ثانية 

توؤن�س وحدتها بكالبها، وثالثة كَيّفت اأمورها 
و�سارت تخون زوجها، فالوحدة م�سيطرة على 

جميع ال�سخ�سيات رغم الجو الأ�سري ومظاهر 
اإدعاء ال�سعادة، حتى �سابط الجي�س بكل نفوذه 
�سيعترف في لحظة ما ب�سعفه واإحتياجه لذلك 

الُمدلك الغام�س الذي �سار رجال ال�سرطة 
يبحثون عنه.

اأثناء م�ساهدة »لن ُتثلج مجددا« - الفيلم 
البولندي الألماني الم�سترك للمخرجين 

مالجورزاتا �سوموف�سكا وميخال اإنجليرت - ل 

�سرورة اأبدًا للبحث عن المنطق اأو المعقول، 
الفيلم ذاته لن يترك لك فر�سة لذلك لأنه 

�سيجعلك غارقًا في ثناياه، م�ستمتعًا بالكوميديا 
ال�سوداء المتفجرة من تفاعل البطل ال�ساب 

المهاجر مع المحيط الثري البائ�س الذي 
ت�سوره الكاميرا - في اإن�سحابها واإبتعادها 

عنه - وكاأنه مقبرة قبيحة.
اإن �سخ�سية زينيا المدلك الغام�س اللطيف 
والجذاب - الذي يقوم بدوره الممثل البارع 

األيك اأوتجوف - �سُيحرك ال�سكون والرتابة في 
تلك ال�ساحية البولندية الثرية، وكاأنه بلم�سات 
�ساحرة من يديه القويتين ال�سافيتين �سُيحرر 

كثير من �سكانها من اأحزانهم واآلمهم، 
لي�س فقط عبر التدليك ولكن اأي�سًا لقدرته 
على ممار�سة التنويم المغناطي�سي حتي من 
دون علم بع�سهم، فياأخذنا في رحلة كا�سفة 

لالأعماق بكل ما فيها من قهر ورغبات دفينة 
اأغلبها يتعلق بالج�سد، والإ�ستياق لإ�سباع 

رغباته، والأ�سباب الخفية وراء ذلك الحرمان 
رغم النزعة الإ�ستهالكية المميزة لذاك 

المجتمع الراقي.
 تبدو �سخ�سية زينيا اأ�سطورية، تمتلك قوى 

خارقة، لكنه عطوف رقيق، ل ت�سغله المادة، 
ول الجن�س، قادر على اإر�ساء اأج�ساد واأرواح 
زبائنه، لأنه ي�سعر بهم كاإن�سان، اأحيانًا يبدو 

ما�سيه كالحلم، نراه ب�سكل متقطع، مرات 
عبر ومي�س الذكريات المنمنمة المتدفقة 

برقة من �سور والدته، اأو من الأحالم التي 

تزوره، وتخبرنا عن وفاة والدته متاأثرة بكارثة 
ت�سيرنوبل بينما كان ليزال طفاًل، والتي ربما 

منحته بع�سًا من قوته الخارقة.
اإن وجود زينيا في هذا المجتمع اأ�سبه بالعن�سر 

الفعال، ال�سروري لك�سف خبايا هذا المحيط 
الحيوي غير الم�ستقر، لذلك لي�س مهمًا اأن 

نعرف هويته الحقيقية، لي�س �سروريًا اأن 
نت�ساءل؛ هل كان زينيا هو مالك الموت يتجول 

في ال�ساحية القبيحة المغرمة بالمظاهر، 
اأم اأنه مجرد �سخ�س خارق للطبيعة قادر 

على اإحالل ال�سالم لمن يحتاجون اإليه، 
الأهم اأن المخرجين نجحا في توظيفه ليكون 

نافذتنا للعبور اإلي كل هذه الأ�سر والبيوت 
في تلك ال�ساحية، لي�س فقط من اأجل 

الهجاء الإجتماعي لتلك العزلة للبرجوازية 
المتعجرفة، ولكن اأي�سًا لنتعرف على خبايا 
م�ساكلهم، واآلمهم، اأحالمهم ومخاوفهم، 

كا�سفًا عن منابع القهر والقمع والكذب والبرود 
العاطفي في كل �سخ�سية، من دون اأن ُي�سدر 

اأحكامًا عليهم، ولكن ربما يدفعنا اإلي اأن ننقب 
في اأعماقنا ونحن نتاأملهم.

 الت�سوير - اإلي جانب ال�سيناريو والأداء - 
يحمل علي عاتقه تحقيق الروؤية الب�سرية 

بالتنقل بين الألوان الرمادية ال�سبابية 
والخ�سراء الم�سبعة، لتحقيق التوازن اللوني 

ال�سعب - البديع - للفيلم الذي يجمع بين 
الواقعية القاتمة والعبثية المرعبة عبر تفا�سيل 
المكان، الكالب باأنينها، والوجوه المنعك�سة في 
النوافذ، والأ�سواء توم�س وتطفئ، والمو�سيقى 

الراق�سة المعبرة عن تحرر الج�سد.     
اإنه فيلم جريء، رائع، م�سحون بم�ساعر 

مكثفة، م�سنوع بعمق، وي�سي بعالم يرتجف 
على الحدود بين الكابو�س والماأ�ساة، لكنه لم 

يتخلى عن روح الكوميديا التي تتعانق فيها 
الروؤية المو�سيقية ونظيرتها الب�سرية.

»لن ُتثلج مجددا« 
الرؤية الكاشفة لسجون األثرياء ومخاوفهم

أثناء مشاهدة »لن 
ُتثلج مجددا«  ال 

ضرورة أبدًا للبحث 
عن المنطق أو 

المعقول
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عمر حمامصي: منصة 
الجونة تساهم في نقل 

الخبرات 

كتبت: ندى سعد

�سمن فعاليات اليوم ال�ساد�س لمهرجان 
الجونة ال�سينمائي في دروته الرابعة، 

وبح�سور كل من المهند�س عمر الحمام�سي 
الرئي�س التنفيذي ل�سركة اأورا�سكوم، 

والموؤ�س�س الم�سارك والرئي�س التنفيذي 
ل�سركة كيجامي با�سم الهادي، والموؤ�س�س 

الم�سارك والرئي�س التنفيذي ل�سركة »بي�س 
كيك« كريم اأبو جمرة، والموؤ�س�س الم�سارك 

ل�سركة منلي وموؤ�س�س �سركة ديجي�ساي 
واأحمد عبا�س،  اأقيمت حلقة نقا�سية 

بعنوان »اإقامة ال�سركات النا�سئة في مجال 
الو�سائط الرقمية« والتي ادارتها مريم فرج 

.Mpact 4 الرئي�س التنفيذي ل�سركة

ندوة

وخالل الجل�سة اأ�سار عمر الحمام�سي باأن 
مهرجان الجونة ال�سينمائي، وبالتحديد 

من�سة الجونة يعملون على نقل الخبرات، 
وت�سارك الأفكار المتميزة، حيث ياأتي 
العديد من مختلف دول العالم باأفكار 

جديدة بالإ�سافة للتوا�سل مع ال�سركات.
اأما اأحمد عبا�س  فقال باأن ال�سركات 

النا�سئة بكل تاأكيد تاأثرت بفيرو�س كورونا 
ولكن هناك تطبيق »ماينلي« والذي وجد 

تلك الفترة م�ساحة لالإنت�سار ولقى نجاح 
ورواج كبير، خا�سة اأن التطبيق يخلق 

م�ساحة اآمنة بين الم�ساهير ومتابعيهم.

حفل ختام منصة الجونة اليوم 4 مساًء 
يقام اليوم في مركز الجونة للموؤتمرات والثقافة حفل ختام 

من�سة الجونة في تمام ال�ساعة الرابعة م�ساًء، تهدف من�سة 
الجونة ال�سينمائية، اإلى خلق م�ساحة اإبداعية لالأفراد 

والأ�سواق ال�سينمائية، وُتعد جزًءا ل يتجزاأ من مهرجان 
الجونة ال�سينمائي. المن�سة فعالية موجهة ل�سناعة 

ال�سينما ُخلقت بهدف تطوير وتمكين �سناع الأفالم العرب، 
وم�ساعدتهم على اإيجاد الدعم الفني والمالي الالزم. تقدم 

المن�سة مبادرتين هما منطلق الجونة وج�سر الجونة.

»تيار سائد« في أوديماكس 
يعر�س في قاعة اأوديماك�س في الجامعة الألمانية فيلم »تيار 

�سائد« في ال�ساعة 3 م�ساًء ،الفيلم مدته ٩4 دقيقة، وتدور 
اأحداثه عن »فرانكي« التي تعي�س في هوليوود بوليفارد، 

محاولة ب�سدق ا�ستك�ساف ذاتها. تعرف جيًدا اأنها تريد فعل 
اأ�سياء ذات معنى، لكنها ل تعرف ما هي اأو كيف يمكن فعلها. 

ت�سعر باأنها عالقة في عملها كنادلة مع �سديقها الأقرب 
وحبيبها جايك، وتت�ساءل بحيرة عما يقدره النا�س من اأفعال 

في ع�سرنا الحالي. عندما تقابل ال�سيد لينك الغام�س.

فعاليات

»مكان عادي« في سينما 1 
يعر�س فيلم »مكان عادي« في قاعة �سي �سينما 1 اليوم 2٩ 
اأكتوبر، في تمام ال�ساعة ٩:15 م�ساًء ،وتدور اأحداث الفيلم 
عن �سخ�سية كر�س جون البالغ من العمر 35 عاًما والعامل 

في تنظيف زجاج النوافذ، حياته لرعاية وتن�سئة ابنه ال�سغير 
مايكل، اإذ هجرتهما زوجته بعد الولدة مبا�سرة. حياة جون 
ومايكل ب�سيطة مليئة بالحب وال�سعادة، لكن عندما يكت�سف 

جون اأن المتبقي له في حياته عدة اأ�سهر، يقرر اأن يم�سي 
ذلك الوقت باحًثا عن ال�سخ�س الأمثل لتبني مايكل.

السينما ليست »لينك« 
والمهرجانات لن تكون 

»كلمة سر«

جونة سكوب

رامي عبد الرازق

هل يمكن للم�ساهدة المنزلية في ال�سا�سات ال�سغيرة، واللقاءات 
المتبادلة عبر كاميرات �سيقة الزاويا وجودة �سورة متفاوتة اأن 
يعو�س الجلو�س في الظالم و�سط ح�سد من العيون اأمام �سورة 

ناعمة تنقل اأحجامًا �سخمة لعوالم كاملة! اأو احتكاك مبا�سر مع 
ال�سينمائيين ومقابالت عديدة و�سط بيئة ذهنية ومكانية مهيئة 

لممار�سة ال�سغف والحديث عن الأفالم والمجاهرة بمتعة التلقي 
اأو الخو�س في نقا�س تفكيكي متقبل اأو راف�س!

تاأتي الدورة الرابعة لمهرجان الجونة و�سط ماأزق وجودي مقلق 
تتعر�س له ال�سينما للمرة الثالثة عبر تاريخها الق�سير، هذه 

المرة يبدو �سوؤال الوجود والإ�ستمرار اأكثر ق�سوة من ال�سوؤالين 
ال�سابقين  �سوؤال التليفزيون و�سوؤال الفيديو المنزلي- تاأتي الدورة 

كمحاولة للبحث و�سط ركام من الإلغاءات والتاأجيالت والبث 
الإفترا�سي لفعاليات باردة وم�ساهدات يمكن التحكم فيها بدل 

من اأن تتحكم هي في من يمار�سها.
لنت�سور اأن طفال ل يزال في �سنواته الأولى يجد نف�سه مطالبًا 

بالتوقف عن النمو لعام كامل لأن العالم اأ�سبح اأكثر خطورة ، اإننا 
يمكن اأن نطالب �سخ�سا بالغًا بالإختفاء اأو الإبتعاد قلياًل لكننا 

ل ن�ستطيع اأن نطلب من طفل اأن يتوقف عن النمو لأنه لو لم ينمو 
فلن يكون ثمة غدًا لهذه الحياة.

 اأن مهرجانًا وليدًا كالجونة ا�ستطاع اأن ينمو بهذ ال�سرعة 
خالل �سنوات معدودة ويعو�س وجوده الفراغ الذي �سكله غياب 

مهرجانات هامة عن ال�ساحة العربية لم يكن من ال�سهل اأن 
نطالبه بالإلغاء اأو التاأجيل، كما اأن تجارب البث الإفترا�سي اأثبتت 

برودًا و�سخافة يت�ساءل اأمامها ق�سوة التاأجيل ومرارة الإلغاء، 
فالمهرجانات هي بيئة طبيعية �سكلتها ال�سينما كفن تزداد متعته 

اأثناء التلقي الجماعي، وعلى مدار عقود اثبتت اأن الح�سور 
الحي اأكثر فخامة على الم�ستوى الروحي من اأي متابعة منزلية، 
المهرجان هو بيئة زمنية ومكانية ل هم للم�ستغرقين فيها �سوى 

م�ساهدة الأفالم والحديث عنها ولقاء �سناعها، وهي بيئة ل 
يمكن اأن يعو�سها اأي عالم افترا�سي مهما بلغت وجاهته اأو �سهولة 

ارتياده.
اإن الجونة على الرغم من دوراته الثالث او لنقل ب�سببها  اأدرك 

اأنه ل يمكن اأن يتوقف عن النمو لأنه اأمر �سد الطبيعة، ول يمكن 
اأن يتحول اإلى فعالية افترا�سية فاترة ل هم لها �سوى اإر�سال 

كلمات ال�سر الخا�سة بـ»لينكات« الأفالم! فال�سينما لن تكون اأبدًا 
مجرد )لينك( ولن يمكن اإخت�سار المهرجان اأي مهرجان لأن 

ي�سبح ذات يوم )كلمة �سر(. 

ناقد سينمائي

يح�سر �ساب عيد ميالد والده ويلقي خطبة 
يتهم فيها اأباه بالتحر�س به في �سغره 

لتنقلب الليلة اإلى معركة بدًل من الإحتفال، 
مدر�س محبوب وح�سن الخلق تتهمه طفلة 

في الرابعة من عمرها بالتحر�س بها لتنقلب 
البلدة كلها عليه بعد اأن كانت تحبه.

الق�سة الأولى هي لفيلم »الإحتفال«، اأما الثانية 
فهي لفيلم »ال�سيد«، وكالهما لنف�س �سانع 

الأفالم المخرج الدنماركي، توما�س فينتربرج.
تبدو الق�ستان مت�سابهتين على ال�سطح، لكن 

في حقيقة الأمر هما مختلفتين كل الإختالف، 
ففي الفيلم الأول وبكل �سهولة يمكننا معرفة 
من �سنتعاطف معه ومن �سنكرهه، من على 

�سواب ومن على خطاأ، لكن من ال�سعب في 
الفيلم الثاني لوم اأي �سخ�سية على اختياراتها 
واأفعالها، فالفيلم يخلق مع�سلة اأخالقية تجعل 

تفرقة ال�سواب عن الخطاأ اأمرًا ع�سيرًا.
الفارق بين الفيلمين اأربعة ع�سر عامًا، وهي 

مدة طويلة تكفي لتغيير وجهة نظر فينتربرج 
لطبيعة النف�س الب�سرية، لكنها لم تغير من 

اإهتمامه وهو�سه بتحليل طباع وتعقيدات تلك 
الطبيعة.

يفعل فينتربرج نف�س ال�سيء في اأجدد اأفالمه 
وهو فيلم »دورة ثانية«، حيث يخلق حدثًا مثيرًا 

للجدل يك�سف عنه جانب معقد من الطبيعة 
الب�سرية في نف�س الإطار الإجتماعي المتعلق 

بالأ�سرة والأ�سدقاء.
ق�سة الفيلم عن اأربعة مدر�سين قرروا مواجهة 

اأزمة منت�سف العمر ب�سرب الخمر ب�سكل 
م�ستمر ومنتظم في اأوقات عملهم، بناءًا على 

نظرية فيل�سوف دنماركي تفيد باأن الإن�سان 
يولد ودمه به ن�سبة طبيعية من الكحول ل 

تتعدى 0.05%، واأن اإحت�ساء كاأ�س اأو كاأ�سين 
ب�سكل يومي لن ي�سر بل �سيجعلهم اأكثر راحة 

ون�ساطًا واإقباًل على الحياة.
يبدو الفيلم في ظاهره دعوة ل�سرب الخمر، 
فهي العالج والحل ال�سحري لكل الم�ساكل، 

فهى لن تن�سيك م�ساكلك فقط بل اأي�سًا 
�ستجعلك قادرًا على حلها ومواجهتها.

لدينا اأربع رجال يعاني كل منهم من اأزمة 
منت�سف العمر ب�سكل مختلف، فيعاني مارتن 

مدر�س التاريخ من فتور عالقته بزوجته واأولده 
ومن كره طالبه له، ويعاني تومي مدرب كرة 

قدم لالأطفال من الوحدة ب�سبب عدم زواجه اأو 
اإنجابه لأى اأطفال، ويعاني نيكول من �سيطرة 

وتحكمات زوجته، اأما بيتر ال�سديق الأخير 
فربما م�سكلته اأنه لم يجد ما يعاني منه من 

الأ�سا�س! في البداية تنجح التجربة وتتح�سن 
حياة كل من الأ�سدقاء الأربعة، فتتطود عالقة 

مارتن بعائلته من جديد ويتح�سن مزاجه 
وطرق تدري�سه مما يجعل الطالب يتعلقون به 
بل ويقعون في غرام مادته، اأما تومي فينجح 

في جعل طفل منطوي اأكثر انفتاحًا بل ونجم 
فريقه. لكن ومع اإزدياد جرعات ال�ُسكر، ينقلب 
كل �سيء راأ�سًا على عقب، لتتفكك عائلة مارتن 

ويخ�سر تومي حياته، ليدرك الأ�سدقاء اأن 
باإمكانهم مواجهة م�ساكلهم.

الفيلم لي�س دعوة ل�سرب الخمر بل العك�س 
هو ال�سحيح. كما يحدث في الواقع، يتحول 
ال�سكير �سريعًا من حالة الغبط ال�سديد اإلى 
ال�سوء ال�سديد، كذلك فالفيلم يثبت اأن كل 
�سخ�س باإمكانه مواجهة م�ساكله اإذ اأيقن 

قدرته على فعل ذلك، وكان ال�سكر مجرد دافع 
وراء ذلك الإيقان.

لكن الفيلم وقع في فخ الت�ستيت، عن طريق 
عر�س اأربع حكايات منقو�سة، من خالل 

خطوط درامية غير متوازنة، فمارتن هبطت 
كفة ميزانه بجعله ال�سخ�سية الرئي�سية على 

ح�ساب الثالثة الآخرين. فال�سديق الرابع 
يمكن حذفه بكل �سهولة ولن يوؤثر الحذف �سلبًا 

على الأحداث بل �ستجعلها اأكثر متما�سكة، 
فحياته غير وا�سحة المعالم ول نرى دوافع 

لخو�سه التجربة مع اأ�سدقائه ول اأثر وا�سح 
في تحول �سخ�سيته. كل ما نراه عنه هو حثه 

لطالب لديه على �سرب الخمر قبل دخول 
الإمتحان كي يخفف من قلقه، وهو خط درامي 

كفيل بتدمير مورال الفيلم.
ب�سريًا، ففينتبرج يحافظ على الكاميرا 

المحمولة طوال الوقت، وي�ستخدم النقالت 
والقطعات الحادة بين الم�ساهد، حيث يبدو 

باأن الم�سهد �سي�ستمر ليقطع على الم�سهد 
التالي، ب�سكل يقربنا لإح�سا�س ال�سخ�سيات 

عندما ت�سكر ول ت�سعر بنف�سها حتى ت�ستيقظ 
في وقت لحق.

في النهاية، »دورة ثانية« لي�س فيلمًا متكاماًل، 
لكنه يبقى م�سليًا وممتعًا، لي�س فقط لمحبي 

فينتبرج بل اأي�سًا لمحبي نجم الدنمارك 
ال�سهير ماد�س ميكل�سن الذي يقدم اأداءًا فريدًا 

كعادته.

بصريًا ففينتبرج 
يحافظ على 

الكاميرا المحمولة 
طوال الوقت، 

ويستخدم النقالت 
والقطعات الحادة 

بين المشاهد

مازن فوزي

أن تسكر
حتى تكون 

إنسانًا أفضل

»دورة 
ثانية«
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