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ترامب يعود عبر منّصته الخاصة

َمن قرصن بريد »مايكروسوفت«؟

واشنطن ـ العربي الجديد

يــعــود الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــــدام مــــواقــــع  ــــخـ ــتـ ــ ــوع مـــــن اسـ ــنــ ــمــ تــــــرامــــــب، املــ
إغــاق  بعد  الشهيرة  االجتماعي  الــتــواصــل 
حسابه املحّبب على »تويتر« قبل شهرين، 
خال  االجتماعية  الشبكات  اســتــخــدام  إلــى 
وفق  الخاصة«،  »منصته  عبر  أشهر،  ثاثة 

ما ذكر مستشاره، األحد املاضي.
ترامب املعروف بمواقفه الغريبة والغاضبة 
واملثيرة للجدل، صامٌت منذ إغاق حساباته 
ه يقطن 

ّ
ومغادرته البيت األبيض تقريبًا، إذ إن

في منتجع له في فلوريدا، ولم يظهر كثيرًا 
في اإلعــام ســوى عبر بيانات وتصريحات 
قصيرة شّبهها كثيرون بتغريداته املعتادة. 
 
ّ
وقبيل انتهاء واليته، انتشرت تكّهنات بأن

ترامب قد يسعى إلى إنشاء شبكة تلفزيونّية 
خاصة به، في محاولة لتكريم مشاهدي قناة 
»فــوكــس نــيــوز« مــن مــؤيــديــه. وكــانــت القناة 
ف والية أريزونا كديمقراطية في 

ّ
أول من صن

االنتخابات الرئاسية األميركية املاضية، إذ 
 جو بايدن فاز بها، مما أثار غضب 

ّ
أعلنت أن

ترامب الــذي طالب بالتراجع عن التصنيف 
 مــســتــشــار تــــرامــــب، جــيــســون 

ّ
ــن ــكـ حــيــنــهــا. لـ

ميلر، أعــلــن لشبكة »فــوكــس نــيــوز«، األحـــد، 
الهدف  هــي  االجتماعي  التواصل  مــواقــع   

ّ
أن

ــال: »أعتقد أنــنــا سنشهد عــودة  املــبــاشــر. وقـ
الــتــواصــل االجتماعي،  تــرامــب على وســائــل 
ربــمــا فـــي غــضــون شــهــريــن أو ثــاثــة أشــهــر 
عبر منصته الخاصة«. ولم يكشف عن مزيد 
»املنصة«،  هــذه  ماهية  التفاصيل حــول  مــن 
إلــى عقد عــدة اجتماعات  بــاإلشــارة  مكتفيًا 
في منتجع »ماراالغو«، مقر إقامة امللياردير 
الــجــمــهــوري فــي فــلــوريــدا. وأكــــد »لـــم تتصل 
مــجــرد شــركــة واحــــدة بــالــرئــيــس، بــل العديد 
ــركــــات« و»هـــــــذه املـــنـــصـــة الـــجـــديـــدة  مــــن الــــشــ
ســتــكــون ضــخــمــة وســيــرغــب فــيــهــا الجميع، 
املايني  الجديدة  املنصة  وستستقطب هذه 

واملايني، عشرات مايني املشتركني«. 
وأظــــهــــر حـــظـــر تــــرامــــب عــــن حـــســـابـــاتـــه عــلــى 
ــاعـــي، وتـــحـــديـــدًا  ــمـ ــتـ مــــواقــــع الـــتـــواصـــل االجـ
»تــويــتــر«، كــّم االعــتــمــاد على تلك املــنــّصــات، 
من قبل تــرامــب، كي ينشر مواقفه؛ وهــو ما 
حني  السابق  الرئيس  سياسة  بمثابة  كــان 
البيت  في  اليومي  الصحافي  املوجز  أوقــف 
ف 

ّ
األبيض وابتعد عن وسائل اإلعــام، وكث

منوعات
أخبار

هجماته عليها، مقابل استخدامه حساباته 
بحرّية.  والجدلّية  العنصرية  آراءه  لينشر 
وبينما كانت املنصات تتساهل معه خال 
ت عليه مع نهايتها واليقني 

ّ
رئاسته، انقض

بفوز بايدن، ما أظهر أيضًا حجم القوة التي 
يتمتع بها »وادي السيليكون«.

وقام موقع »تويتر«، الذي كان أداة التواصل 

ــــل األعــــــمــــــال خـــــــال حــمــلــتــه  ــــرجـ املـــفـــضـــلـــة لـ
االنـــتـــخـــابـــيـــة وواليــــتــــه الـــرئـــاســـيـــة، بــحــذف 
حساب @realdonaldtrump  )دونالد ترامب 
ــــان يــتــابــعــه 88 مــلــيــون  ــــذي كـ الــحــقــيــقــي( الــ
مــشــتــرك، بــعــد أعــمــال الــعــنــف الــتــي قـــام بها 
الكابيتول  مبنى  اقتحامهم  مــع  مــنــاصــروه 
ق 

ّ
وعل الثاني/يناير.  كانون   6 في  لساعات 

ــع أخـــــرى مــثــل »ســنــاب  ــواقــ »فـــيـــســـبـــوك« ومــ
ــيـــوب« و»إنـــســـتـــغـــرام« أيــضــا  ــوتـ شــــات« و»يـ
بــشــكــل مـــؤقـــت أو دائـــــم حـــســـابـــات الــرئــيــس 
الــســابــق، الـــذي غـــادر البيت األبــيــض فــي 20 
كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر، بــعــد هــزيــمــتــه أمـــام 
ــايـــدن فـــي انــتــخــابــات  ــو بـ الـــديـــمـــوقـــراطـــي جـ

تشرين الثاني/نوفمبر.  
»فيسبوك«،  عبر  الحظر  فترة  انتهاء  وبعد 
ــا مــنــتــقــدو شــركــة الــتــواصــل االجــتــمــاعــي  دعـ
واملدافعون الشرسون عن الخطاب السياسي 
»فيسبوك«،  في  الرقابة  مجلس  املقيد،  غير 
إلى املوافقة على قرار طرد ترامب نهائيًا من 
املدير  أعلن  املاضي،  فبراير  وبداية  املنصة. 
 املــوقــع لــن يسمح 

ّ
املــالــي لشركة »تويتر« أن

لترامب باستخدام منصته حتى وإن ترشح 
للبيت األبيض من جديد، بعد حظر حسابه 
الــعــنــف. وقـــال نيد  لتحريضه املــتــكــرر عــلــى 
سيغال، لقناة »سي أن بي ســي«، إنه »وفقًا 
لقواعدنا، عندما يجري حظركم من املنصة 
قًا أو 

ّ
ال عودة عن هذا القرار، سواء كنت معل

مديرًا ماليًا أو شخصية سياسية سابقة أو 
حالية«. وأضاف: »ُحظر على دونالد ترامب 
استخدام املنصة عندما كان رئيسًا. ال نمّيز 
بني مسؤولني سياسيني حاليني أو سابقني«. 
كما أغلق »تويتر« حسابات متطرفني كانوا 
يــدعــمــون الــرئــيــس الــســابــق، بينهم 70 ألــف 
ــــى حـــركـــة »كــــيــــو-آنــــون« لليمني  مــنــتــســب إلـ
املـــتـــطـــّرف األمـــيـــركـــي الـــتـــي تــنــشــر نــظــريــات 
 مــنــاصــرو املــلــيــارديــر 

َ
ــــرض ــم يـ املــــؤامــــرة. ولــ

الــجــمــهــوري عـــن هــــذه الـــخـــطـــوة، وال بعض 
املدافعني عن الحريات على اإلنترنت، إذ رأوا 
 على سلطة مــواقــع التواصل 

ً
فــي ذلــك دلــيــا

ــم يــمــنــع   هـــــذا لــ
ّ
ــاعـــي املــــفــــرطــــة. لـــكـــن ــمـ ــتـ االجـ

»تويتر« من تسجيل زيادة غير معهودة في 
الثاني.  يناير/كانون  في  مستخدميه  عــدد 
وانتقل مناصرو ترامب إلى منصات يمينية 
بديلة، بينها »غاب« بدل »تويتر«، و»ميوي« 
بدل »فيسبوك« وتطبيق »تيليغرام« لتبادل 
الـــرســـائـــل الــنــصــيــة، وتــطــبــيــق »ديـــســـكـــورد« 
 لـــلـــدردشـــة الـــخـــاص بــمــحــبــي األلــــعــــاب، كما 
ــــردت مــن اإلنــتــرنــت 

ُ
مــنــّصــة »بـــارلـــر« الــتــي ط

ــدم قــيــامــهــا بــمــا يــكــفــي ملناهضة  بــســبــب »عــ
ع 

ّ
العنف عبر شبكتها«، قبل أن تعود. وتوق

 
ّ
كثيرون أن يعود تــرامــب عبر »بــارلــر«، لكن

الــشــبــكــة نـــفـــت أن يـــكـــون هــــو شــخــصــيــًا من 
يستخدم الحساب باسمه عبرها.

مستشار لترامب
 كشف عن المنصة قائًال 

إنها ستكون ضخمة

تعّرضت خدمات 
مايكروسوفت الختراقين 

كبيرين خالل أشهر

لندن ـ العربي الجديد

يــعــمــل خــبــراء األمــــن الــســيــبــرانــي عــلــى مــدار 
هذا  تعرضت  الــتــي  الشبكات  لــدعــم  الساعة 
اإللكتروني  الــبــريــد  خــدمــة  الشهر الخــتــراق 
ــوفـــت«، »إكـــســـتـــشـــايـــنـــج«، وهــو  »مـــايـــكـــروسـ
املنظمات  مــن  اآلالف  أثــر على مئات  هجوم 
 
ّ
في جميع أنحاء العالم. وقبل أسبوع، حث

ــيـــض الــضــحــايــا عــلــى تصحيح  الــبــيــت األبـ
يمكن  امللحة:  الحاجة  على  وشــدد  األنظمة 
قياس نافذة تحديث األنظمة في »ساعات، 
ولــيــس أيــــام«، عــلــى حــد قـــول مــســؤول كبير 
فـــي اإلدارة. وغـــــّرد  املـــديـــر الــســابــق لــوكــالــة 
األمـــــن الــســيــبــرانــي وأمـــــن الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
كــريــبــس،  كــريــســتــوفــر   )CISA( األمـــيـــركـــيـــة 
ــذا اخــتــراق   إن »هــ

ً
األســـبـــوع املـــاضـــي، قـــائـــا

ضخم مجنون«. وال تزال تداعيات االختراق 
القومي  األمــن  وقــال مستشار  القياس.  قيد 
ــم إطـــاع  ــه تـ األمـــيـــركـــي جــيــك ســـولـــيـــفـــان، إنــ
الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن عــلــى الــهــجــوم، والـــذي 
ناقشه مع قادة من الهند واليابان وأستراليا 
فــي قمة قبل أســبــوع. وشــّكــل مجلس األمــن 
القومي فريق عمل حكوميًا متعدد الوكاالت 
ــائـــل. يـــأتـــي االخـــتـــراق  ــهـ ملــعــالــجــة الـــخـــرق الـ
اختراق  أعــقــاب  فــي  ملايكروسوفت،  الجديد 
روسي العام املاضي ُعرف باسم »االختراق 
األميركي الكبير«، والذي استفاد من برنامج 
»سوالر ويندز«  لنشر فيروس عبر 18 ألف 
شــبــكــة كــمــبــيــوتــر حــكــومــيــة وخـــاصـــة. وكـــان 
رئــيــس مــايــكــروســوفــت بـــراد سميث قــد قال 
 هــذا االخــتــراق سيحتاج 

ّ
املــاضــي إن الشهر 

أشــهــرًا النــتــهــاء التحقيق فــيــه. فــمــن قرصن 
بريد »مايكروسوفت« هذه املرة؟

تهم الصني بالوقوف وراء اختراق عشرات 
ُ
ت

»إكــســتــشــايــنــج«  بـــريـــد  مــــن خـــــــوادم  اآلالف 

»مايكروسوفت«. ويرى خبراء أن  املرتبطة بـ
هذا الهجوم كان موجة عشوائية لم ُيخطط 
لــهــا جـــيـــدًا، وأنــــه تـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــًا أمـــام 
املــزيــد مــن املــخــاطــر. وفــي مقابلة مــع وكالة 
»أسوشييتد برس«، قال الرئيس التنفيذي 
كيفني   ،FireEye الــســيــبــرانــي  األمــــن  لــشــركــة 
مــانــديــا، إن شــركــتــه تــــرى، بــنــاًء عــلــى األدلـــة 
الــجــنــائــيــة، أن مــجــمــوعــتــني مـــن املــتــســلــلــني 
الصينيني املدعومني من الدولة رّكبوا أبوابًا 

ــعــرف بــاســم »قــذائــف الــويــب« على 
ُ
خلفية ت

عدد غير محدد حتى اآلن من األنظمة. 
وتــســبــب االخــــتــــراق فـــي تــســابــق فــــرق األمـــن 
السيبراني حول العالم على إيجاد األنظمة 
إن  مــانــديــا  وقـــال  مشكلتها.  وحــل  املخترقة 
هـــذه املــوجــة مــن الــهــجــمــات، الــتــي بـــدأت في 
نخبة  مــن  معهودة  غير  فبراير/شباط،   26
جــواســيــس اإلنــتــرنــت فــي بــكــني، وال تحترم 
معايير الــتــجــســس. وقــــارن مــانــديــا اخــتــراق 

ــــوالر  »إكـــســـتـــشـــايـــنـــج« بــحــمــلــة قـــرصـــنـــة »سـ
في ديسمبر/كانون  شفت 

ُ
اكت التي  ويندز«، 

األول، وألـــقـــت واشــنــطــن بــالــلــوم فــيــهــا على 
املـــخـــابـــرات الـــروســـيـــة. ويـــقـــول املـــســـؤولـــون 
األمــيــركــيــون إن مــا ال يقل عــن تسع وكــاالت 
ــر مــــن 100 هـــــدف لــلــقــطــاع  ــثــ ــيـــة وأكــ ــيـــدرالـ فـ
الخاص تأثرت بحملة »سوالر ويندز«. ُبثت 

البرامج الضارة ألكثر من 18 ألف عميل.
تـــم اخـــتـــراق عـــدد قــلــيــل فــقــط خـــال الحملة 
الــتــي اســتــمــرت ثــمــانــيــة أشــهــر مـــن دون أن 
يــتــم اكــتــشــافــهــا. »كــــان الــهــجــوم خــفــيــًا جــدًا، 
مانديا.  مرّكزًا جــدًا«، يشرح  متخفيًا جيدًا، 
ــر االخـــــتـــــراق مــســتــخــدمــًا تــعــبــيــرات  ــّسـ ــفـ ويـ
عــســكــريــة. فـــفـــجـــأة، أصــيــبــت جــمــيــع أنــــواع 
املنظمات التي تدير خوادم »إكستشاينج« 
ــويـــب« املــرتــبــطــة بــمــجــمــوعــات  »قـــذائـــف الـ بــــ
صينية معروفة. ويتابع: »لقد شعروا بأن 
الــحــيــاة ستنتهي قــريــبــًا، لـــذا تــحــولــوا إلــى 
النار من مدفع  القصوى. لقد أطلقوا  القوة 
رشاش«. ويوضح مانديا: »من املحتمل أن 
املوجة الثانية من الهجمات لم تتم املوافقة 
الحكومة  في  املستويات  أعلى  على  عليها 
ما  مــع  يتفق  ال  »هـــذا  ويضيف  الصينية«. 
يــفــعــلــونــه عــــــادة«، »فــــي كــثــيــر مـــن األحـــيـــان 
يــكــون هــنــاك انــفــصــال بـــني الــقــيــادة العليا 
والعاملني في الخطوط األمامية«. ويخشى 
الخبراء استغال هذه الثغرات من قبل عدد 
كــبــيــر مــن املــجــرمــني بــســهــولــة خـــال هجمة 
ر مــانــديــا مــن أن 

ّ
مــن بــرامــج الــفــديــة. ويـــحـــذ

الجماعي ال يعني فقط إخفاقات  االختراق 
ــــد يــعــنــي  ــــل قـ ــة لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة، بـ حــــرجــ
عـــدم وجـــود قــواعــد لــلــمــشــاركــة فــي الفضاء 
الــســيــبــرانــي، وهـــو أمـــر تــحــتــاج الــحــكــومــات 
بــشــكــل عــاجــل إلـــى مــعــالــجــتــه »قــبــل حـــدوث 

شيء كارثي«. 

)Getty/ينشئ ترامب شبكة اجتماعية بدًال من قناته الخاصة )جو رايدل

)Getty/كيفن مانديا )يسار( ورئيس »سوالر ويندز« سودهاكار راماكريشنا ورئيس مايكروسوفت براد سميث )درو أنغيرير

الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة اإلعالميّة والتعليقات السياسيّة عبر منّصة خاصة سينشئها خالل أشهر،  يعود 
بعدما ُمنع من استخدام شبكات التواصل االجتماعي في يناير الماضي
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بلغت أول تغريدة نشرها مؤسس 
»تويتر« جاك دورسي عمر الـ15 

عامًا. وقال فيها »أنشأت حسابي 
على تويتر«، وهو عرضها للبيع 

أيضًا، بعدما أصبحت الشبكة 
العمالقة تضم 190 مليون 

مستخدم وتستقطب صناع القرار 
والصحافيين واالقتصاديين.

أطلق ناشطون أردنيون حملًة 
على مواقع التواصل االجتماعي 
تحت وسم »#الحرية_للمعتقلين« 
للمطالبة بإطالق سراح  المعتقلين 

على خلفية االحتجاجات التي تبعت 
فاجعة مستشفى السلط الحكومي، 

إذ توفي مواطنون بسبب نقص 
األوكسجين. 

أعلنت شركة »فيسبوك« أنها 
طورت سوار معصم، سُيزود 

بخصائص للتحكم في نظاراتها 
للواقع المعزز المتوقع طرحها 

في وقت الحق هذا العام. 
وسيكون بمقدور مرتدي السوار 

الذي سيرصد إيماءاتهم، التفاعل 
مع العالم االفتراضي بأصابع اليد.

أثارت تصريحات لرئيس الوزراء 
الفلسطيني محمد اشتية 

والناطق باسم وزارة الصحة  كمال 
الشخرة، حول قيام طواقمها 

بتطعيم العمال الفلسطينيين الذين 
يعملون في الداخل المحتل على 

الحواجز اإلسرائيلية ضد كورونا، 
تساؤالت الفلسطينيين.



بــالــرســم والـــقـــراءة والــصــحــافــة، قــبــل أن يكون 
مــخــرجــا ألفــامــه الــســحــريــة، وهـــي التفاصيل 
الــتــي حــّولــهــا فيليني إلـــى مـــواد خـــام ألفــامــه 
الــاحــقــة، وهــو مــا يثبته أحـــدث عمل وثائقي 
عــن عــالــم »املــايــســتــرو« املـــاورائـــي والــروحــانــي 
د، للمخرجة اإليطالية آنسيلما ديل أوليو 

ّ
املعق

Anselma Dell›Olio ، والذي ظهر مؤخرًا تحت 
عنوان Fellini degli spiriti أو »فيليني األرواح«، 
من إنتاج إيطالي/ فرنسي/ بلجيكي مشترك.

صفعة على الوجه
يبحث الوثائقي، الذي يأتي في إطار االحتفال 
 - مــولــد فيليني )1920  عــام على  بــمــرور 101 
1993(، عن عالم األحام واألرواح الذي شغف 
دراسته  في  وبــدأ  مبّكرًا،  اإليطالي  املخرج  به 
بمساعدة املحلل النفسي »اليونغي« األملاني، 
الــذي كشف   ،Ernst Bernhard بــرنــارد إرنــســت 
أمام فيليني عن أسرار عالم الاوعي والحياة 
الــبــاطــنــيــة. ويــدخــلــنــا الــوثــائــقــي، مــنــذ بــدايــتــه، 

عماد فؤاد

»أصبحت املبالغة مألوفة فصارت 
جزءًا من الذكرى، وذات يوم سلبني 
ــي قد 

ّ
: إن

ً
أحدهم تلك الــذكــرى قــائــا

ابــا، 
ّ
ــنــي إذا كنت كــذ

ّ
كــذبــت. لقد أكـــدت دائــمــا أن

فــأنــا رجــــل صـــــــادق«.  بــهــذه الـــــروح املــخــاتــلــة، 
فيديريكو  الشهير  اإليــطــالــي  املــخــرج  تــعــامــل 
السينمائية،  أفامه وشخصياته  مع  فيليني 
التي  أكــاذيــبــه، تلك  مــع  بالضبط كما يتعامل 
 صغيرًا، 

ً
خلقها مــن أحــامــه وهــواجــســه طــفــا

 
ً
فــتــعــّود الــلــجــوء إلــيــهــا، هــربــا مــن واقــعــه، طفا

كـــبـــيـــرًا. وعـــلـــى مــــدى مـــا يـــقـــرب مـــن 50 عــامــا، 
قــضــاهــا »مــايــســتــرو الــســيــنــمــا« مــتــرّبــعــا على 
الــجــديــدة،  السينمائية  الــواقــعــيــة  تــيــار  عـــرش 
لـــيـــس فــــي إيـــطـــالـــيـــا وحــــدهــــا، بــــل فــــي الــعــالــم 
ت أعمال فيليني أرشيفا حّيا لواقع 

ّ
أجمع، ظل

الــــشــــارع اإليـــطـــالـــي مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــاملــيــة 
ــّراه فيليني في  ــ ــذا الـــواقـــع الــــذي عـ الــثــانــيــة، هـ
أغـــلـــب أفـــامـــه األولــــــى، وعـــلـــى رأســـهـــا رائــعــتــه 
»الشارع« عام 1954، كما لو كانت روحه تريد 
السينما  زّيفتها  طــاملــا  الــتــي  الحقائق  تعرية 
الرجل مولعا  كــان  الرومانتيكية.   في فترتها 

ُتظهر الحبكة تعقيدات 
عالقة الممثلين مع 

المنتجين والمخرجين

يتطرق العمل 
إلى بداية رحلة فيليني 

مع التحليل النفسي

تصّدر اسم المخرج 
الراحل سمير سيف الملصق 

الدعائي للدورة

2223
منوعات

إلـــى الــعــديــد مـــن شـــهـــادات األشـــخـــاص الــذيــن 
كانوا على مقربة من عالم فيليني السحري: 
مــن تــيــري غــيــلــيــام، الــكــاتــب واملــمــثــل واملــخــرج 
اإلنكليزي الذي كان فيليني يستشيره دائما؛ 
 ،Giuditta Mascioscia ميشوشا  جوديتا  إلى 
رفيقة عمر املفكر والرسام اإليطالي غوستافو 
مه 

ّ
معل فيليني  اعــتــبــره  والــــذي  رول،  أدولــفــو 

الــروحــي األهـــم، وصـــواًل إلــى دامــيــان شــازيــل، 
 La La مخرج هوليوود الشاب وصاحب فيلم

Land، والذي يقول: »لقد شكل لي فيلم ليالي 
كابيريا Le notti di Cabiria لفيليني عام 1957 
صفعة على الوجه، رأيت فيه طريقة مختلفة 
تــمــامــا لـــروايـــة األفـــــــام«، مــعــبــرًا عـــن إعــجــابــه 
ــلـــوب فــيــلــيــنــي فــــي كــيــفــيــة الــتــعــبــيــر عــن  بـــأسـ
الحاملة،  لشخصياته  الواقعية  غير  الظواهر 
الهواء.  في  يطيرون  يجعلهم  خصوصا حني 
ــه استخدم األســلــوب نفسه 

ّ
يعترف شــازيــل أن

في أحد مشاهد فيلمه »الال الند«، حني جعل 
أثــنــاء رقصتهما  الـــهـــواء  فــي  يــطــفــوان  بطليه 
على  فيليني  يظل  الطريقة،  وبهذه  املشتركة. 
ــام 1993. أمــا  ــل عــ ــه رحــ ــ ـ

ّ
ــم أن قــيــد الـــحـــيـــاة، رغــ

ويــلــيــام فــريــدكــني، املــخــرج األمــيــركــي الــحــائــز 
 »كاسيكيات 

ّ
على 5 جوائز أوسكار، فيرى أن

فيليني مليئة بالسحر واألفكار التي ال يبدو 
ها 

ّ
ـــهـــا تــتــمــاشــى مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض، لكن

ّ
أن

تفعل ذلك في أّي حال«.

مفهوم الروح
ــــى الــســاعــة  ــد إلـ ــتـ ــذي امـ ــ ــقـــي، الــ ــائـ بـــنـــي الـــوثـ
والـــنـــصـــف، عــلــى عــمــوديــن أســاســيــني هــمــا: 
النفسي،  التحليل  مــع  فيليني  رحــلــة  بــدايــة 
وتــعــّرفــه على إرنــســت بــرنــارد )تلميذ كــارل 
يـــونـــغ الـــنـــجـــيـــب(. والـــثـــانـــي ســـيـــطـــرة فــكــرة 
 

ّ
املــوت على فيليني باعتبارها »مــا بعد كل
كــائــن حـــي« عــلــى حـــد تــعــبــيــره. وهــنــا تلجأ 
ــلــعــة 

ّ
ــة املــط ــــو، املـــخـــرجـ ــيـ ــ آنــســيــلــمــا ديـــــل أولـ

عــلــى خــبــايــا عـــوالـــم فــيــلــيــنــي الــســيــنــمــائــيــة، 
إذ شـــاركـــتـــه كـــمـــســـاعـــدة مـــخـــرج فــــي بــعــض 
أعــمــالــه األخـــيـــرة، إلـــى تــنــاول مــفــهــوم الـــروح 
شخصياته  فــي  ملستها  كــمــا  فيليني،  لـــدى 
ــالـــه الــســيــنــمــائــيــة، وأيـــضـــا مـــن خــال  وأعـــمـ
التي اقتربت من  ضيوفها من الشخصيات 
ســواء،  حــد  على  والعملي،  الشخصي  عامله 
في نسيج سلس من تتابع الشهادات التي 
ــور أرشــيــفــيــة، تــنــشــر أغــلــبــهــا  ــلــهــا صــ

ّ
تــتــخــل

ــلـــمـــرة األولـــــــــى. هــــنــــا، تــــبــــرع املـــخـــرجـــة فــي  لـ
تــقــديــم »كــــــوالج« مـــن الـــــرؤى الــفــكــريــة الــتــي 
شّكلت نظرة فيليني إلى عالم الروحانيات 
السينمائية  طــريــقــتــه  عــلــى  ــيــــات،  ــاورائــ واملــ
املعروفة عنه، وعبر مسارات لغوية أيقونية 
ــر مــتــســلــســلــة بــشــكــل  ــيــ ــر تـــقـــلـــيـــديـــة، وغــ ــيـ غـ
فصول  إلــى  الوثائقي  يقسم  لذلك،  منطقي. 
إي- لكتاب  السداسي  املخطط  مــع  تتطابق 
باسم  واملــعــروف  الصيني،   I Ching تشينغ 
ــتـــحـــوالت«. وكـــان  »كـــتـــاب الــتــغــيــرات« أو »الـ
بالغيب  التنبؤ  طــرق  يــدرســون  الصينيون 
من خال نصوص هذا الكتاب، ويعتبرونه 
 من 

ّ
 كل

ّ
بــأن الروحي، ويؤمنون  قمة تراثهم 

فــهــم مـــا فــيــه مـــن إشــــــــارات، ســـيـــدرك جميع 
القوانني الطبيعية، وهو ما آمن به فيليني 

في النصف الثاني من حياته.

ما وراء الموجودات
ى فيليني تعليما كاثوليكيا يسهل وصفه 

ّ
تلق

ــر فـــضـــواًل  ــثـ ــزّمـــت، مــــا جـــعـــل الـــصـــبـــي أكـ ــتـ ــاملـ بـ
الستكشاف الجانب الغيبي من هذه التعاليم. 
ولــــم يــتــوقــف فـــي حــيــاتــه لــلــبــحــث فـــي معنى 
الــلــغــز، أو الــعــثــور عــلــى تــلــك »الــفــتــحــة« الــتــي 
تخترق الجدار في مكان ما بني عاملي األحياء 
ــان بـــشـــري فــي  ــمــ ــن إيــ واألمـــــــــــوات، لــــإعــــان عــ
التعالي أو السمو عن فكرة اإلنسان عن نفسه. 
ربما، هذا بالتحديد، ما جعل فيليني يلجأ إلى 
على  سيطرت  التي  الروحانية  الطريقة  هــذه 
حياته وتصوراته عن العالم واملوجودات وما 
على  الوثائقي  بنيت مجريات  لذلك،  ورائــهــا. 
هذه املجموعة الثرية من شهادات املتعاونني 
عرفوا  الذين  واملخرجني  والنقاد  واألصــدقــاء 
فيليني عــن قـــرب، ومــن بــني أبــرزهــم: فياميتا 
لفيليني على  الشخصية  املساعدة  بروفيلي، 
مــدى 13 عــامــا، ومــاريــنــا ســيــراتــو، صديقته لـ 
32 عاما، وآخرين ممن رافقوه العمل والحياة.

إبراهيم علي

ــاج الــــدرامــــي الــعــربــي  ــتــ  عــجــلــة اإلنــ
ّ
يـــبـــدو أن

 املــســألــة، 
ّ
تستعيد نــشــاطــهــا مــن جــديــد. لــكــن

استثمار  أو  كميزانية  اإلنــتــاج،  عند  تقف  ال 
تجاري، بل تتعدى اإلطار التسويقي، لتبحث 
في مفاهيم املحتوى واألداء، والنجاح كذلك.

ــلـــبـــت مـــشـــاركـــة  فـــــي الــــســــنــــوات األخــــــيــــــرة، غـ
مــجــمــوعــة مـــن املــمــثــلــني يــحــمــلــون جنسيات 
مــخــتــلــفــة فـــي مــســلــســل واحـــــد. مــــاذا عـــن أداء 
بعض هـــؤالء؟ وهــل تــقــدمــوا؟ أم بــقــوا أســرى 

نمطية الصورة والشكل؟

أحمد فهمي
ال يختلف أداء املمثل املصري أحمد فهمي في 
ثاثة مسلسات عربية مشتركة، بل يتحول 
ــدرس، مـــن دون  ــ ـــه ُيــســّمــع الــ

ّ
إلـــى »مــنــفــذ« كـــأن

في  يساهم  أن  لــه  انفعالي  جهد  وال  تعابير 
إقناع املتابعني. في مسلسل »سمرا« )إخراج 
»الصّباح«،  إنتاج  رشا شربتجي، 2016( من 
إلى  الــذي يتحول  الطبيب،  يلعب فهمي دور 

ونويمي من الوكالة للعمل في اإلنتاج. وبهذا، 
يجد الفريق نفسه بقيادة أندريا في مواجهة 

أزمة جديدة تهدد استمرار الوكالة. 
الــفــنــانــني بشخصيات  يــظــهــر مـــديـــرو أعـــمـــال 
ــلــــحــــاحــــة، مـــتـــاعـــبـــة،  ــا، مــ ــ ــانـ ــ ــيـ ــ مـــضـــطـــربـــة أحـ
وكالة  فــي  العاملني  يميز  مــا   

ّ
لكن ومتحكمة. 

للتوفيق  للسينما وسعيهم  هو حبهم   ASK
ــع املــمــثــل  ــ ــل مـ ــ ــــضـ ــل األفـ ــمــ ــعــ ــرج والــ ــ ــخـ ــ ــــني املـ بـ
املــنــاســب. فــالــعــامــلــون فــي هـــذه الــوكــالــة، رغــم 
ــال، يــحــرصــون  املــنــافــســة الــعــالــيــة ضــمــن املـــجـ
على النزاهة لصالح جودة العمل السينمائي 
ولصالح املمثل. ويصبح هذا املقياس الفاصل 
بينهم وبــني وكــاالت منافسة ال يهمها سوى 
ــادي عــلــى حــســاب املمثل  املــ الــكــســب  تحصيل 

واحتياجه.
ويأتي اسم العمل »نسبة عشرة في املائة« من 
يتقاضون  املمثلني  أعــمــال  مــديــري   

ّ
أن حقيقة 

نسبة عــشــرة فــي املــائــة مــن دخـــل املــمــثــل عند 
حـــصـــولـــه عـــلـــى الــــــــــدور. ومــــــن الــشــخــصــيــات 
املـــحـــبـــبـــة، أنــــدريــــا )تـــؤديـــهـــا كـــامـــيـــل كـــوتـــني( 

بشخصيتها السليطة وإرادتها القوية.
ــر،  وتــــــؤدي دور آرلــــيــــت، املــمــثــلــة لــيــلــيــان روفــ
ببراعتها املتجددة كممثلة عن الجيل القديم 

من الفنانني الفرنسيني.
ابنة  كاميل،  األول حــول قصة  الــجــزء  ويتركز 

مايا البوطي

 Call My أصبح املسلسل الكوميدي الفرنسي
 Dix Pour أو بحسب عنوانه بالفرنسية ،!Agent
Cent، ظاهرة تجاوزت الحدود الفرنسية إلى 
احتفت  واألخــيــر.  الرابع  مع موسمه  العاملية، 
»غارديان«  باملسلسل صحف عاملية، ومنها الـ
الــبــريــطــانــيــة: »وداعــــا لــوصــفــة فرنسية رائــعــة 
الــلــذة فــي املــوســم الــرابــع مــن مسلسل: اتصل 
بمدير أعمالي!«. وتقول مجلة »ذا نيويوركر« 
املشاهدون  املسلسل: »سيشعر  في وداع هذا 
 املــوســم الــرابــع الــذي 

ّ
بــالــفــزع مــع معرفتهم أن

تم إطاقه على منصة نتفليكس هو األخير. 
كيف لهذا املسلسل البارع والجميل أن يتخلى 
عنا وقت الحاجة؟«. بقدرته على تقديم دراما 
ممتعة والــتــرويــج لــذاتــه مــن خــال استضافة 
املسلسل  هــذا  أثــار  نجوم فرنسيني وعامليني، 
ضجة عاملية، وصار من األعمال املحببة إلى 

قلوب الجمهور.   
تدور أحداث العمل في وكالة لتمثيل الفنانني 
ــتــــوفــــى مـــؤســـســـهـــا  ــيــــث يــ الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــني، حــ
اسمه  الوكالة  تحمل  والـــذي  كــور،  صاموئيل 
بــشــكــل   ،»)Agence Samuel Kerr )ASK«
ــدبـــور ابــتــلــعــه عـــن طــريــق  مــفــاجــئ مــخــتــنــقــا بـ
الــخــطــأ! بــعــدهــا، يــســعــى الــفــريــق إلــــى إيــجــاد 
كــي يتجنبوا  الــشــركــة،  حــلــول مالية ملشكات 

بيعها لشخص غير مرغوب فيه.
ــــت، يـــتـــابـــع الـــفـــريـــق عـــمـــلـــه مــع  ــوقـ ــ فــــي ذات الـ
املــعــروفــني، وتنتج عن  الــنــجــوم  مجموعة مــن 
ذلــــك مـــواقـــف طـــريـــفـــة، تــتــضــمــن دمــــج الـــذاتـــي 
باملهني، كوصفة لكوميديا تقود إلى أحداث 
كــارثــيــة يتم حلها فــي الــنــهــايــة. وتــأتــي بداية 
ــيـــر، مــع خــــروج ماتيس  املــوســم الـــرابـــع واألخـ

عاشق من »الُرّحل« الذين ال يحملون جنسية، 
ه متزوج وأب، تماما كما هي حاله في 

ّ
رغم أن

مسلسل »أســـود فــاتــح« )إخـــراج كريم العدل، 
الحركات  أيضا.  »الصّباح«  إنتاج  من   )2020
نفسها لرجل أعمال متزوج وأب مغرم بسيدة 
أعــمــال، ويــواجــه زوجــتــه وأمـــه للحفاظ على 
في  فهمي  دور  يبتعد  وال  الــزوجــيــة.  حــيــاتــه 
مــســلــســل »قـــارئـــة الــفــنــجــان« )إخــــــراج محمد 
ُجمعة، 2021(، الذي يعرض حاليا على منصة 
»شــاهــد«، عن أدائــه في املسلسلني السابقني: 
فتاة خانها  يقع ضحية  مهندس كومبيوتر 
ــم تــجــد أمـــامـــهـــا ســوى  حــبــيــبــهــا وتـــركـــتـــه، ولــ

خلص اعتمادًا على الصدفة.
ُ
املهندس امل

ورد الخال
لسنوات سابقة، استطاعت املمثلة اللبنانية 
ورد الخال، أن تتقدم بخطى ثابتة في عالم 
اليوم  تقع  ها 

ّ
لكن اللبنانية،  املحلية  الــدرامــا 

فـــي بعض  األداء، خــصــوصــا  فـــخ ســــوء  فـــي 
املــســلــســات الـــتـــي تــلــعــب بــطــولــتــهــا. أعــمــال 
فــي شــروط  للبديهيات  تفتقد  جــدًا،  ضعيفة 
اإلنــتــاج الـــدرامـــي. فــي »هــنــد خــانــم« )إخـــراج 
الخال  2020( تقضي ورد  إسكندراني،  كنان 
ــــدور فــيــهــا حــــول نــفــســهــا. ســيــدة   60 حــلــقــة تـ
ــنـــد، تــفــقــد زوجــــهــــا املـــعـــنـــف فـــجـــأة،  ــــدعــــى هـ

ُ
ت

وتحاول إقامة عاقة مع رجل آخر جاء يقدم 
ــدًا، وال  ــ ــــب الـــعـــزاء لـــهـــا. حــبــكــة فــاشــلــة جـ واجـ
تستعيد  األداء.  وتقويم  لتقنني  بصلة  تمّت 
ــام،  ــن عــ ــال ضـــعـــفـــهـــا، خـــــال أقـــــل مــ ــخــ ورد الــ
بمشاركتها زميلها أحمد فهمي في مسلسل 
»قارئة الفنجان«. تعابير باردة لزوجة تاجر 
مـــخـــدرات عـــاقـــر، تــعــيــش صـــراعـــا بـــني صفقة 
زوجها، وخيانتها له بطريقة ُمنفرة جدًا، ال 

 هذا ممكن أن 
ّ
مجال فيها إلقناع املشاهد بأن

يحصل في الواقع.

معتصم النهار
يــتــفــوق املــمــثــل الـــســـوري معتصم الــنــهــار في 
»النمطية« عبر مجموعة من  تكريس مفهوم 
لشاب  واحـــد  أداء  عــامــني.  خــال  قدمها  أدوار 

قــــدم أكـــثـــر مـــن ســتــة مــســلــســات، لـــم تــخــرجــه 
ــارس  ــاب الــــوســــيــــم، أو »الــــحــ ة الــــشــ ــاء ــبــ ــن عــ مــ
الشخصي«، كما في مسلسل »خمسة ونص« 
وضعه  الــــذي   ،)2019 أســمــر،  فيليب  ــراج  ــ )إخـ
لتأسره  شتركة، 

ُ
امل العربية  الــدرامــا  على سكة 

ظــاهــرة البطولة بعدها فــي أعــمــال ُمــكــررة، لم 
يــســتــغــل ضــمــنــهــا مــواهــبــه الـــتـــي تــعــيــدنــا في 

 مــرة إلــى دوره األول فــي »خمسة ونــص«. 
ّ

كــل
حركات الوجه، االنفعال الزائد، الرومانسية... 
ها وجوه استهلكها النهار للترويج لنفسه. 

ّ
كل

ومن املتوقع أن ترتد هذه الطريقة بالتسويق 
سلبا عــلــى املــمــثــل الـــســـوري الـــذي يــصــّر على 
العمل، واستغال ما حققه خال فترة وجيزة 

من حضور في أذهان املتابعني.

ــيــــاس، املـــتـــحـــدر مــــن عـــائـــلـــة بــــرجــــوازيــــة،  ــاتــ مــ
وعــاقــتــهــمــا املــعــقــدة ضــمــن الــعــمــل، كــوالــد لم 
يــعــتــرف بــطــفــلــتــه مـــن عـــاقـــة عـــابـــرة. وتــشــكــل 
وداعــــــة غـــابـــريـــيـــل، الـــتـــي يـــؤديـــهـــا غــريــغــوري 
مــا يجعله محل  ملــا حــولــه،  مونتيل، استثناء 
 موظف 

ّ
تنمر اآلخــريــن فــي لحظات. يــقــوم كــل

لكن  املتعطشة،  لطموحاته  وفــقــا  بــمــنــاوراتــه 
مع ذلك، يحافظ الفريق على االنسجام العام 
الــعــداوات املتصاعدة  واأللــفــة في العمل، رغــم 

بينهم باستمرار.
فهم  مختلفة،  بطريقة  النجوم  الــعــرض  يقدم 
يــمــثــلــون أنــفــســهــم بــأســمــائــهــم الــواقــعــيــة، لكن 
ضمن حبكة تبني تعقيد عاقتهم مع املنتجني 
السينما.  صناعة  فــي  والعاملني  واملــخــرجــني 
قضايا  املسلسل  يعالج  كوميدي،  قالب  وفــي 
راهنة تتعلق بالتمييز والتنميط ضد النساء 
واألقليات. كذلك، يظهر تصلب هذه الصناعة 
املــمــثــلــني، وتجاهل  مــع  فــي تعاطيها  أحــيــانــا 

عواطفهم ومخاوفهم ورغباتهم اإلنسانية.
ومـــن خـــال هـــذا املــنــظــور، يــضــفــي املسلسل 
تقربهم  محببة  طبيعة  النجوم  هــؤالء  على 
يــواجــهــون تعقيدات  املــشــاهــد، فهم  مــن قلب 
الحياة كما غيرهم، وإن اختلف شكلها. ومن 
املشاهير الــذيــن شــاركــوا فــي الــجــزء األخير، 
التي شكل حضورها  غينسبورغ،  شارلوت 
حالة خاصة ملكانتها املهمة كنجمة مكرسة. 
وشاركت املمثلة األميركية، سيغورني ويفر، 
في حلقة مميزة حول التمييز ضد املمثات 
األكبر سنا. وفي هذه الحلقة، عالج املسلسل 
التنميط الدرامي الذي يتحيز للرجال األكبر 
ســنــا، فــنــرى ظهورهم فــي عــاقــات مــع نساء 
رًا، بــيــنــمــا يــنــدر  يــصــغــرنــهــم بـــســـنـــوات مــــبــــرَّ

تقديم العكس دراميا.

األداء التمثيلي... نجوم يراوحون مكانهم»اتصل بمدير أعمالي!«... في كواليس صناعة السينما
رغم شعبيتهم التي 

كسبوها، بقي بعض 
الممثلين، مع كّل 

مسلسل جديد، يقّدمون 
األدوار نفسها تقريبًا، من 
دون أّي جديد أو تطوير 

في أدائهم

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد إلغاء دورتــني من املهرجان القومي للسينما 
بسبب جائحة كــورونــا، تقرر إطــاق الـــدورة الـــ23 
من املهرجان، بداية من اليوم الثاثاء 23 مارس/
ــع الـــجـــوائـــز عــلــى مــســرح  ــام حــفــل تـــوزيـ ــقـ آذار، ويـ

الجمهورية.
يتضمن املهرجان، الذي يرأسه الناقد كمال رمزي، 
داخـــل مصر،  و2019   2018 عــامــي  املنتجة  األفـــام 
دورة  فــي  للمشاركة  للمهرجان  تقديمها  السابق 
قــرار تأجيل املهرجان، انضمت  الــعــام. وعقب  هــذا 
إليها األفام املنتجة واملعروضة في دور العرض، 
منح جوائز 

ُ
أو عبر إحدى املنصات عام 2021.  وت

ــروع:  ــ ــة الـــطـــويـــلـــة فــــي فـ ــيــ مــســابــقــة األفـــــــام الــــروائــ
الفني، والتصوير، واإلخــراج،  اإلنتاج، والتصميم 
واملوسيقى،  واملــونــتــاج،  والتمثيل،  والــســيــنــاريــو، 
واملابس، والصوت، واإلخــراج كعمل أول، أو ثان، 

وجائزة لجنة التحكيم الخاصة. 
التسجيلية  األفـــام  مسابقة  جــوائــز  منح 

ُ
ت بينما 

»حــتــى 15 دقــيــقــة وأكــثــر مــن 15 دقــيــقــة«، واألفـــام 
ــل مـــن 60 دقــيــقــة«، وأفـــام  الـــروائـــيـــة الــقــصــيــرة »أقــ
التحريك »أقــل من 60 دقيقة«، جائزة أفضل فيلم، 
وجائزة لجنة التحكيم، وجائزة مخرج العمل األول 
الجديدة  الـــدورة   قسم. تضم لجنة تحكيم 

ّ
كــل في 

فـــي مـــا يــخــص قــســم األفــــــام الـــروائـــيـــة الــطــويــلــة، 
 

ّ
الديك )رئيسا(، وعضوية كل السيناريست بشير 
مــن غـــادة جــبــارة، وثــنــاء هــاشــم، ومــديــر التصوير 

سمير فرج، والناقد مجدي الطيب، واملخرج عمر 
 من: املمثل لطفي 

ّ
عبد العزيز. ومن املقرر تكريم كل

ــام، واملــوســيــقــار هاني  لــبــيــب، واملــخــرج حــســن اإلمــ
شنودة، واملصور السينمائي سمير بهزان. كذلك، 
امللصق  الــراحــل سمير سيف،  اســم املخرج  تصّدر 
الدعائي للدورة كرئيس للدورة، عرفانا بما بذله 
إلــى تكريمه  مــا يشير  مــن جهد تمهيدًا إلقامتها، 
بــشــكــل خـــاص خــالــهــا. أمـــا لــجــنــة تــحــكــيــم األفـــام 
املخرج  فتضم  والتحريك،  والقصيرة  التسجيلية 
ــا(، مع  ــيـــسـ والــســيــنــاريــســت إبـــراهـــيـــم املـــوجـــي )رئـ
 من الدكتورة آمنة الحضري، والناقد 

ّ
عضوية كل

ــا، ومــحــمــد عــســر، واملــنــتــجــة مــاريــان  عــصــام زكـــريـ
ــورى، واملــخــرجــة نـــاديـــن خــــان، واملـــخـــرج طـــارق  ــ خـ
الزرقاني. يشارك في قسم األفام الروائية الطويلة 
نتولد«،  تــرانــزيــت«، و»ملــا  فيلما، هــي »عفريت   19
و»عيار نــاري«، و»الضيف«، و»بيت ست«، و»ورد 
مسموم«، و»ليل خارجي«، و»ال أحد هناك«، و»بني 
تبوسني«،  و»بـــاش  البعيد«،  و»الحلم  بحرين«، 
و»زهــرة الصبار«، و»الصندوق األســود«، و»حظر 

ــداد«،  ــغـ ــيــــزو فـــي رانــــيــــا«، و»لـــــص بـ تــــجــــول«، و»شــ
و»عنها«، و»يوم وليلة«، و»اللعبة«.

ــارك فــــي قـــســـم األفــــــــام الــــروائــــيــــة الــقــصــيــرة  ــ ــشـ ــ ويـ
»التدريبات القصوى لتحسني األداء«، و»بتمنى«، 
و»ورقة شجر«، و»أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة 
الــورقــيــة«، و»طــيــر«، و»راديــــو«، و»ســبــق صحفي«، 
فــــي دي«،  ــاجــــب«، و»دي  ــحــ الــ ــن  عــ تـــعـــاش  و»مــــــا 
ــلـــقـــاء«، و»زي الــســكــر«، و»شـــيـــاكـــة«، و»الــحــلــم  و»الـ
و»العشاء  حياة«،  و»مسار  و»صــابــرة«،  الضائع«، 
ــفـــرح«،  األخــــيــــر«، و»االنـــتـــقـــام األســــــــود«، و»يــــــوم الـ
بالنعناع«،  ليمون  و»2  الناس«،  يرضى  و»عندما 
ــيــــب«،  ــبــ ــــك«، و»حــ ــلــ ــ ــة أهــ ــيــــشــ و»كــــــــوزمــــــــوس«، و»عــ
و»الـــطـــريـــق إلــــى الـــســـاحـــل الـــشـــمـــالـــي«، و»مــشــكــلــة 
و»دور«،  و»املـــاضـــي«،  و»فابريكايتيد«،  عائلية«، 
و»مــجــلــة ثــقــافــيــة«، و»فـــكـــره«، و»الــحــد الــســاعــة 5«، 
و»فــنــجــان قـــهـــوة«، و»فـــورمـــة الــســاحــل«، و»حـــادث 
قديم جدًا«، و»تشويش«، و»غراب البني«، و»سكره«، 
ــــق«، و»وصــــــــال«، و»أحـــمـــر  و»حــــــاول فـــي وقــــت الحــ
بــريــحــة«،  ــاري«، و»70«، و»يــــوســــف«، و»مــنــديــل  ــ نــ
و»وجــــيــــب«، و»170 كــلــمــة يــومــيــا«، و»الــضــحــيــة«، 
و»عــجــوز فــي الــعــشــريــن«، و»أول صـــف«، و»نـــوح«، 
ليلتي«، و»مــشــوار«، و»مدمنون نادمون«،  و»هــذه 
و»افــعــل شيئا يا حــامــد«، و»عــم فــان«، و»مــاجــي«، 
و»بــــــــــروفــــــــــة«، و»الـــــــهـــــــبـــــــة«، و»عــــــــايــــــــزة عـــــريـــــس«، 
و»عروستي«، و»غفوة«، و»فامبر يسو«، و»حسونا 
عنده كورونا«، و»ورقة«، و»الخد اآلخر«. وفي قسم 

األفام التسجيلية، يشارك 33 فيلما.

ما ال يمكن رؤيته

الممثلة اللبنانية ورد الخال )فيسبوك(

تكّرم الدورة 
الموسيقي 
هاني شنودة 
)أرشيف(

يعالج المسلسل التنميط الدرامي الذي يتحيز للرجال األكبر سنًا )نتفليكس(

)Getty/تقّدم المخرجة تصورًا حول الرؤى التي شّكلت نظرة فيليني إلى عالم الماورائيات )لويس غولدمان

احتفاًال بمرور 101 عام على مولده، صدر وثائقي بعنوان »أرواح فيليني«، للمخرجة اإليطالية 
آنسيلما ديل أوليو. يبحث العمل في عالم األحالم الذي شغف به المخرج

فيديريكو فيليني

المهرجان القومي للسينما

فنون وكوكتيل
وثائقي

متابعة

درامامسلسل

يعيد الوثائقي الجديد إلى 
أذهاننا من جديد، أسطورة 

أحد أهم صنّاع السينما 
في العالم، الذي كتب ذات 

يوم في سيرته الذاتية 
يقول: »كّل إنسان يعيش 
في عالمه المتخيّل، لكّن 

معظم الناس ال يعون ذلك. 
ال أحد يدرك عالم الواقع، 
وكلٌّ يعتبر، في بساطة، 

أّن تخياّلته الشخصية هي 
الحقيقة. الفرق بين اآلخرين 
وبيني، هو أنّي أعرف أنّني 
أعيش في عالم متخيّل، 

وأفّضله على هذا النحو، 
وأستاء من أّي شيء 

يشوش رؤياي«.

في عالم 
متخيّل
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