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MEDIA

أخبار

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  190مليون
مستخدم وتستقطب صناع القرار
والصحافيين واالقتصاديين.

ً
حملة
أطلق ناشطون أردنيون
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 ،س ُيزود
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.

21

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.

منصته الخاصة
ترامب يعود عبر
ّ

منصة خاصة سينشئها خالل أشهر،
يعود الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب إلى الواجهة اإلعالميّة والتعليقات السياسيّة عبر
ّ
بعدما ُمنع من استخدام شبكات التواصل االجتماعي في يناير الماضي
واشنطن ـ العربي الجديد

ي ـعــود الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ال ـســابــق دونــالــد
ت ـ ــرام ـ ــب ،املـ ـمـ ـن ــوع م ـ ــن اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام م ــواق ــع
الـتــواصــل االجتماعي الشهيرة بعد إغــاق
ّ
املحبب على «تويتر» قبل شهرين،
حسابه
إلــى اسـتـخــدام الشبكات االجتماعية خالل
ثالثة أشهر ،عبر «منصته الخاصة» ،وفق
ما ذكر مستشاره ،األحد املاضي.
ترامب املعروف بمواقفه الغريبة والغاضبة
ٌ
حساباته
واملثيرة للجدل ،صامت منذ إغالق ّ
ومغادرته البيت األبيض تقريبًا ،إذ إنه يقطن
في منتجع له في فلوريدا ،ولم يظهر كثيرًا
في اإلعــام ســوى عبر بيانات وتصريحات
قصيرة ّ
شبهها كثيرون بتغريداته املعتادة.
ّ
ّ
وقبيل انتهاء واليته ،انتشرت تكهنات بأن
ّ
تلفزيونية
ترامب قد يسعى إلى إنشاء شبكة
خاصة به ،في محاولة لتكريم مشاهدي قناة
«فــوكــس نـ ّيــوز» مــن مــؤيــديــه .وكــانــت القناة
أول من صنف والية أريزونا كديمقراطية في
االنتخابات الرئاسية األميركية املاضية ،إذ
ّ
أعلنت أن جو بايدن فاز بها ،مما أثار غضب
ترامب الــذي طالب بالتراجع عن التصنيف
ّ
ح ـي ـن ـهــا .ل ـك ــن م ـس ـت ـشــار تـ ــرامـ ــب ،جـيـســون
ميلر ،أعـلــن لشبكة «فــوكــس ن ـيــوز» ،األح ــد،
ّ
أن مــواقــع التواصل االجتماعي هــي الهدف
املـبــاشــر .وق ــال« :أعتقد أنـنــا سنشهد عــودة
تــرامــب على وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
رب ـمــا ف ــي غ ـضــون ش ـهــريــن أو ثــاثــة أشـهــر
عبر منصته الخاصة» .ولم يكشف عن مزيد
مــن التفاصيل حــول ماهية هــذه «املنصة»،
مكتفيًا بــاإلشــارة إلــى عقد عــدة اجتماعات
في منتجع «ماراالغو» ،مقر إقامة امللياردير
الـجـمـهــوري فــي ف ـلــوريــدا .وأك ــد «ل ــم تتصل
مـجــرد شــركــة واح ــدة بــالــرئـيــس ،بــل العديد
م ــن الـ ـش ــرك ــات» و«ه ـ ـ ــذه امل ـن ـص ــة ال ـج ــدي ــدة
سـتـكــون ضـخـمــة وسـيــرغــب فـيـهــا الجميع،
وستستقطب هذه املنصة الجديدة املاليني
واملاليني ،عشرات ماليني املشتركني».
وأظـ ـه ــر ح ـظــر ت ــرام ــب ع ــن ح ـســابــاتــه عـلــى
م ــواق ــع الـ ـت ــواص ــل االج ـت ـم ــاع ــي ،وت ـح ــدي ـدًا
«تــويـتــر» ،كـ ّـم االعـتـمــاد على تلك املـنـ ّـصــات،
من قبل تــرامــب ،كي ينشر مواقفه؛ وهــو ما
كــان بمثابة سياسة الرئيس السابق حني
البيت
أوقــف املوجز الصحافي اليومي في ّ
األبيض وابتعد عن وسائل اإلعــام ،وكثف

هجماته عليها ،مقابل استخدامه حساباته
ّ
ّ
بحرية.
والجدلية
لينشر آراءه العنصرية
كانت املنصات تتساهل معه خالل
وبينما
ّ
رئاسته ،انقضت عليه مع نهايتها واليقني
بفوز بايدن ،ما أظهر أيضًا حجم القوة التي
يتمتع بها «وادي السيليكون».
وقام موقع «تويتر» ،الذي كان أداة التواصل

مستشار لترامب
كشف عن المنصة قائًال
إنها ستكون ضخمة

املـ ـفـ ـضـ ـل ــة لـ ــرجـ ــل األع ـ ـ ـمـ ـ ــال خ ـ ـ ــال ح ـم ـل ـتــه
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ووالي ـ ـتـ ــه ال ــرئ ــاس ـي ــة ،ب ـحــذف
حساب @( realdonaldtrumpدونالد ترامب
ال ـح ـق ـي ـقــي) ال ـ ــذي كـ ــان ي ـتــاب ـعــه  88مـلـيــون
مـشـتــرك ،بـعــد أع ـمــال الـعـنــف ال ـتــي ق ــام بها
مـنــاصــروه مــع اقتحامهم مبنى الكابيتول
ّ
لساعات في  6كانون الثاني/يناير .وعلق

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

«ف ـي ـس ـب ــوك» وم ــواق ــع أخ ـ ــرى م ـثــل «س ـنــاب
شـ ــات» و«ي ــوت ـي ــوب» و«إن ـس ـت ـغ ــرام» أيـضــا
بـشـكــل م ــؤق ــت أو دائ ـ ــم ح ـس ــاب ــات الــرئـيــس
الـســابــق ،الــذي غــادر البيت األبـيــض فــي 20
ك ــان ــون ال ـثــانــي/ي ـنــايــر ،بـعــد هــزيـمـتــه أم ــام
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ج ــو ب ــاي ــدن ف ــي ان ـت ـخــابــات
تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد انتهاء فترة الحظر عبر «فيسبوك»،
دع ــا مـنـتـقــدو شــركــة ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
واملدافعون الشرسون عن الخطاب السياسي
غير املقيد ،مجلس الرقابة في «فيسبوك»،
إلى املوافقة على قرار طرد ترامب نهائيًا من
املنصة .وبداية فبراير املاضي ،أعلن املدير
ّ
املــالــي لشركة «تويتر» أن املــوقــع لــن يسمح
لترامب باستخدام منصته حتى وإن ترشح
للبيت األبيض من جديد ،بعد حظر حسابه
لتحريضه املـتـكــرر عـلــى الـعـنــف .وق ــال نيد
سيغال ،لقناة «سي أن بي ســي» ،إنه «وفقًا
لقواعدنا ،عندما يجري حظركم من املنصة
ّ
ال عودة عن هذا القرار ،سواء كنت معلقًا أو
مديرًا ماليًا أو شخصية سياسية سابقة أو
حالية» .وأضافُ :
«حظر على دونالد ترامب
ّ
استخدام املنصة عندما كان رئيسًا .ال نميز
بني مسؤولني سياسيني حاليني أو سابقني».
كما أغلق «تويتر» حسابات متطرفني كانوا
يــدعـمــون الــرئـيــس ال ـســابــق ،بينهم  70ألــف
مـنـتـســب إلـ ــى ح ــرك ــة «ك ـ ـيـ ــو-آنـ ــون» لليمني
امل ـت ـط ـ ّـرف األم ـي ــرك ـ َـي ال ـت ــي ت ـن ـشــر ن ـظــريــات
املـ ــؤامـ ــرة .ول ــم يـ ــرض م ـنــاصــرو امل ـل ـيــارديــر
ال ـج ـم ـهــوري ع ــن ه ــذه ال ـخ ـط ــوة ،وال بعض
املدافعني عن الحريات على اإلنترنت ،إذ رأوا
ً
فــي ذلــك دلـيــا على سلطة مــواقــع التواصل
ّ
االج ـت ـم ــاع ــي املـ ـف ــرط ــة .لـ ـك ــن ه ـ ــذا ل ــم يـمـنــع
«تويتر» من تسجيل زيادة غير معهودة في
عــدد مستخدميه في يناير/كانون الثاني.
وانتقل مناصرو ترامب إلى منصات يمينية
بديلة ،بينها «غاب» بدل «تويتر» ،و«ميوي»
بدل «فيسبوك» وتطبيق «تيليغرام» لتبادل
الــرســائــل الـنـصـيــة ،وتـطـبـيــق «دي ـس ـكــورد»
ل ـل ــدردش ــة ال ـخ ــاص بـمـحـبــي األلـ ـع ــاب ،كما
ُ
مـنـ ّـصــة «ب ــارل ــر» الـتــي طـ ــردت مــن اإلنـتــرنــت
ملناهضة
بـسـبــب «ع ــدم قـيــامـهــا بـمــا يـكـفــي
ّ
العنف عبر شبكتها» ،قبل أن تعود .وتوقع
ّ
كثيرون أن يعود تــرامــب عبر «بــارلــر» ،لكن
ال ـش ـب ـكــة ن ـفــت أن ي ـك ــون ه ــو شـخـصـيــا من
يستخدم الحساب باسمه عبرها.

َمن قرصن بريد «مايكروسوفت»؟
لندن ـ العربي الجديد

يـعـمــل خ ـبــراء األم ــن الـسـيـبــرانــي عـلــى مــدار
الساعة لــدعــم الشبكات الـتــي تعرضت هذا
الشهر الخ ـتــراق خــدمــة الـبــريــد اإللكتروني
«م ــاي ـك ــروس ــوف ــت»« ،إك ـس ـت ـش ــاي ـن ــج» ،وهــو
هجوم أثــر على مئات اآلالف مــن املنظمات
ّ
في جميع أنحاء العالم .وقبل أسبوع ،حث
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ال ـض ـحــايــا ع ـلــى تصحيح
األنظمة وشــدد على الحاجة امللحة :يمكن
قياس نافذة تحديث األنظمة في «ساعات،
ولـيــس أيـ ــام» ،عـلــى حــد ق ــول م ـســؤول كبير
ف ــي اإلدارة .وغ ـ ـ ّـرد امل ــدي ــر ال ـســابــق لــوكــالــة
األم ـ ــن ال ـس ـي ـبــرانــي وأم ـ ــن ال ـب ـن ـيــة الـتـحـتـيــة
األم ـي ــرك ـي ــة ( )CISAكــري ـس ـتــوفــر كــري ـبــس،
ً
األس ـب ــوع امل ــاض ــي ،قــائ ــا إن «ه ــذا اخ ـتــراق
ضخم مجنون» .وال تزال تداعيات االختراق
قيد القياس .وقــال مستشار األمــن القومي
األم ـي ــرك ــي ج ـيــك ســول ـي ـفــان ،إن ــه ت ــم إط ــاع
الــرئ ـيــس ج ــو ب ــاي ــدن عـلــى ال ـه ـجــوم ،وال ــذي
ناقشه مع قادة من الهند واليابان وأستراليا
ّ
فــي قمة قبل أس ـبــوع .وشــكــل مجلس األمــن
القومي فريق عمل حكوميًا متعدد الوكاالت
مل ـعــال ـجــة الـ ـخ ــرق ال ـه ــائ ــل .ي ــأت ــي االخـ ـت ــراق
الجديد ملايكروسوفت ،فــي أعـقــاب اختراق
روسي العام املاضي ُعرف باسم «االختراق
األميركي الكبير» ،والذي استفاد من برنامج
«سوالر ويندز» لنشر فيروس عبر  18ألف
شـبـكــة كـمـبـيــوتــر حـكــومـيــة وخ ــاص ــة .وكــان
رئـيــس مــايـكــروســوفــت ب ــراد سميث قــد قال
ّ
الشهر املــاضــي إن هــذا االخ ـتــراق سيحتاج
أش ـه ـرًا النـتـهــاء التحقيق فـيــه .فـمــن قرصن
بريد «مايكروسوفت» هذه املرة؟
ُ
تتهم الصني بالوقوف وراء اختراق عشرات
اآلالف م ــن خ ـ ـ ــوادم ب ــري ــد «إك ـس ـت ـشــاي ـنــج»

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

املرتبطة بـ«مايكروسوفت» .ويرى خبراء أن
هذا الهجوم كان موجة عشوائية لم ُيخطط
لـهــا ج ـي ـدًا ،وأن ــه ت ــرك ال ـب ــاب مـفـتــوحــا أم ــام
املــزيــد مــن املـخــاطــر .وفــي مقابلة مــع وكالة
«أسوشييتد برس» ،قال الرئيس التنفيذي
لـشــركــة األم ــن الـسـيـبــرانــي  ،FireEyeكيفني
مــانــديــا ،إن شــركـتــه ت ــرى ،ب ـنـ ً
ـاء عـلــى األدل ــة
ال ـج ـنــائ ـيــة ،أن مـجـمــوعـتــن م ــن املـتـسـلـلــن
ّ
الصينيني املدعومني من الدولة ركبوا أبوابًا

تع ّرضت خدمات
مايكروسوفت الختراقين
كبيرين خالل أشهر

ُ
خلفية تـعــرف بــاســم «قــذائــف الــويــب» على
عدد غير محدد حتى اآلن من األنظمة.
وتـسـبــب االخـ ـت ــراق ف ــي تـســابــق ف ــرق األم ــن
السيبراني حول العالم على إيجاد األنظمة
املخترقة وحــل مشكلتها .وق ــال مــانــديــا إن
ه ــذه املــوجــة مــن الـهـجـمــات ،الـتــي ب ــدأت في
 26فبراير/شباط ،غير معهودة مــن نخبة
جــواسـيــس اإلنـتــرنــت فــي بـكــن ،وال تحترم
معايير الـتـجـســس .وق ــارن مــانــديــا اخـتــراق

«إك ـس ـت ـشــاي ـنــج» بـحـمـلــة قــرص ـنــة «سـ ــوالر
ُ
ويندز» ،التي اكتشفت في ديسمبر/كانون
األول ،وأل ـقــت واش ـن ـطــن بــال ـلــوم فـيـهــا على
امل ـخ ــاب ــرات ال ــروس ـي ــة .وي ـق ــول امل ـس ــؤول ــون
األمـيــركـيــون إن مــا ال يقل عــن تسع وكــاالت
ف ـي ــدرال ـي ــة وأكـ ـث ــر م ــن  100ه ـ ــدف لـلـقـطــاع
الخاص تأثرت بحملة «سوالر ويندز»ُ .بثت
البرامج الضارة ألكثر من  18ألف عميل.
تــم اخ ـت ــراق ع ــدد قـلـيــل فـقــط خ ــال الحملة
ال ـتــي اس ـت ـمــرت ثـمــانـيــة أش ـهــر م ــن دون أن
يـتــم اكـتـشــافـهــا« .ك ــان الـهـجــوم خـفـيــا ج ـدًا،
ّ
متخفيًا جيدًا ،مركزًا جـدًا» ،يشرح مانديا.
وي ـف ـ ّـس ــر االخـ ـ ـت ـ ــراق م ـس ـت ـخــدمــا ت ـع ـب ـيــرات
ع ـس ـكــريــة .ف ـف ـج ــأة ،أص ـي ـبــت ج ـم ـيــع أنـ ــواع
املنظمات التي تدير خوادم «إكستشاينج»
ب ــ«ق ــذائ ــف ال ــوي ــب» املــرتـبـطــة بـمـجـمــوعــات
صينية معروفة .ويتابع« :لقد شعروا بأن
الـحـيــاة ستنتهي قــريـبــا ،ل ــذا تـحــولــوا إلــى
القوة القصوى .لقد أطلقوا النار من مدفع
رشاش» .ويوضح مانديا« :من املحتمل أن
املوجة الثانية من الهجمات لم تتم املوافقة
عليها على أعلى املستويات في الحكومة
الصينية» .ويضيف «ه ــذا ال يتفق مــع ما
يـفـعـلــونــه عـ ـ ــادة»« ،ف ــي كـثـيــر م ــن األح ـي ــان
ي ـكــون ه ـنــاك ان ـف ـصــال ب ــن ال ـق ـيــادة العليا
والعاملني في الخطوط األمامية» .ويخشى
الخبراء استغالل هذه الثغرات من قبل عدد
كـبـيــر مــن املـجــرمــن بـسـهـ ّـولــة خ ــال هجمة
مــن بــرامــج ال ـفــديــة .وي ـح ــذر مــانــديــا مــن أن
االختراق الجماعي ال يعني فقط إخفاقات
ح ــرج ــة ل ـل ـب ـن ـيــة ال ـت ـح ـت ـي ــة ،بـ ــل قـ ــد يـعـنــي
ع ــدم وج ــود قــواعــد لـلـمـشــاركــة فــي الفضاء
الـسـيـبــرانــي ،وه ــو أم ــر تـحـتــاج الـحـكــومــات
بـشـكــل عــاجــل إل ــى مـعــالـجـتــه «ق ـبــل ح ــدوث
شيء كارثي».
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منوعات فنون وكوكتيل
وثائقي

عماد فؤاد

«أصبحت املبالغة مألوفة فصارت
جزءًا من الذكرى ،وذات يوم ّسلبني
ً
أحدهم تلك الـ ّـذكــرى قــائــا :إنـ ّـي قد
كــذبــت .لقد أك ــدت دائـمــا أنـنــي إذا كنت كــذابــا،
فــأنــا رج ــل ص ـ ـ ــادق» .ب ـهــذه ال ـ ــروح املـخــاتـلــة،
تـعــامــل امل ـخــرج اإليـطــالــي الشهير فيديريكو
فيليني مع أفالمه وشخصياته السينمائية،
بالضبط كما يتعامل مــع أكــاذيـبــه ،تلك التي
ً
خلقها مــن أحــامــه وهــواجـســه طـفــا صغيرًا،
ً
فـتـعـ ّـود الـلـجــوء إلـيـهــا ،هــربــا مــن واق ـعــه ،طفال
ك ـب ـي ـرًا .وع ـل ــى مـ ــدى م ــا ي ـق ــرب م ــن  50عــامــا،
قـضــاهــا «مــايـسـتــرو الـسـيـنـمــا» مـتـ ّ
ـربـعــا على
ع ــرش تـيــار الــواقـعـيــة السينمائية الـجــديــدة،
ل ـي ــس ف ــي إي ـط ــال ـي ــا وحـ ــدهـ ــا ،ب ــل ف ــي ال ـعــالــم
ّ
ظلت أعمال فيليني أرشيفًا ّ
حيًا لواقع
أجمع،
الـ ـش ــارع اإلي ـط ــال ــي م ــا ب ـعــد الـ ـح ــرب الـعــاملـيــة
الـثــانـيــة ،ه ــذا ال ــواق ــع ال ــذي عـ ـ ّـراه فيليني في
أغ ـلــب أف ــام ــه األولـ ـ ــى ،وع ـلــى رأس ـه ــا رائـعـتــه
«الشارع» عام  ،1954كما لو كانت روحه تريد
تعرية الحقائق الـتــي طــاملــا ّزيفتها السينما
في فترتها الرومانتيكية .كــان الرجل مولعًا

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

فيديريكو فيليني

ما ال يمكن رؤيته

بــالــرســم وال ـق ــراءة والـصـحــافــة ،قـبــل أن يكون
مـخــرجــا ألفــامــه الـسـحــريــة ،وه ــي التفاصيل
الـتــي حـ ّـولـهــا فيليني إل ــى م ــواد خ ــام ألفــامــه
الــاحـقــة ،وهــو مــا يثبته أح ــدث عمل وثائقي
عــن ّعــالــم «املــايـسـتــرو» املــاورائــي والــروحــانــي
املعقد ،للمخرجة اإليطالية آنسيلما ديل أوليو
 ، Anselma Dell›Olioوالذي ظهر مؤخرًا تحت
عنوان  Fellini degli spiritiأو «فيليني األرواح»،
من إنتاج إيطالي /فرنسي /بلجيكي مشترك.

صفعة على الوجه

يبحث الوثائقي ،الذي يأتي في إطار االحتفال
بـمــرور  101عــام على مــولــد فيليني (- 1920
 ،)1993عن عالم األحالم واألرواح الذي شغف
ّ
به املخرج اإليطالي مبكرًا ،وبــدأ في دراسته
بمساعدة املحلل النفسي «اليونغي» األملاني،
إرنـســت بــرنــارد  ،Ernst Bernhardالــذي كشف
أمام فيليني عن أسرار عالم الالوعي والحياة
الـبــاطـنـيــة .ويــدخـلـنــا الــوثــائـقــي ،مـنــذ بــدايـتــه،

يتطرق العمل
إلى بداية رحلة فيليني
مع التحليل النفسي

إل ــى ال ـعــديــد م ــن ش ـه ــادات األش ـخ ــاص الــذيــن
كانوا على مقربة من عالم فيليني السحري:
مــن تـيــري غـيـلـيــام ،الـكــاتــب واملـمـثــل واملـخــرج
اإلنكليزي الذي كان فيليني يستشيره دائمًا؛
إلى جوديتا ميشوشا ،Giuditta Mascioscia
رفيقة عمر املفكر والرسام اإليطالي غوستافو
ّ
أدول ـفــو رول ،وال ــذي اعـتـبــره فيليني معلمه
ً
الــروحــي األه ــم ،وص ــوال إلــى دام ـيــان شــازيــل،
مخرج هوليوود الشاب وصاحب فيلم La La

يعيد الوثائقي الجديد إلى
أذهاننا من جديد ،أسطورة
أحد أهم صنّاع السينما

الحقيقة .الفرق بين اآلخرين
وبيني ،هو أنّي أعرف أنّني
أعيش في عالم متخيّل،
ّ
وأفضله على هذا النحو،
أي شيء
وأستاء من ّ
يشوش رؤياي».

ّ
شكلت نظرة فيليني إلى عالم الماورائيات (لويس غولدمان)Getty/
تقدّ م المخرجة تصورًا حول الرؤى التي

مسلسل

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

متابعة

المهرجان القومي للسينما
القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

بعد إلغاء دورتــن من املهرجان القومي للسينما
بسبب جائحة كــورونــا ،تقرر إطــاق ال ــدورة الــ23
من املهرجان ،بداية من اليوم الثالثاء  23مارس/
آذار ،وي ـق ــام ح ـفــل ت ــوزي ــع ال ـج ــوائ ــز ع ـلــى مـســرح
الجمهورية.
يتضمن املهرجان ،الذي يرأسه الناقد كمال رمزي،
األف ــام املنتجة عــامــي  2018و 2019داخ ــل مصر،
السابق تقديمها للمهرجان للمشاركة فــي دورة
هــذا الـعــام .وعقب قــرار تأجيل املهرجان ،انضمت
إليها األفالم املنتجة واملعروضة في دور العرض،
ُ
أو عبر إحدى املنصات عام  .2021وتمنح جوائز
م ـســاب ـقــة األف ـ ـ ــام ال ــروائـ ـي ــة ال ـط ــوي ـل ــة ف ــي فـ ــروع:
اإلنتاج ،والتصميم الفني ،والتصوير ،واإلخــراج،
والـسـيـنــاريــو ،والتمثيل ،واملــونـتــاج ،واملوسيقى،
واملالبس ،والصوت ،واإلخــراج كعمل أول ،أو ثان،
وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.
ُ
بينما تمنح جــوائــز مسابقة األف ــام التسجيلية
«حـتــى  15دقـيـقــة وأك ـثــر مــن  15دقـيـقــة» ،واألف ــام
ال ــروائ ـي ــة الـقـصـيــرة «أق ــل مــن  60دق ـي ـقــة» ،وأف ــام
التحريك «أقــل من  60دقيقة» ،جائزة أفضل فيلم،
وجائزة لجنة التحكيم ،وجائزة مخرج العمل األول
ّ
في كــل قسم .تضم لجنة تحكيم ال ــدورة الجديدة
ف ــي م ــا ي ـخــص ق ـســم األفـ ـ ــام ال ــروائـ ـي ــة ال ـطــوي ـلــة،
ّ
السيناريست بشير الديك (رئيسًا) ،وعضوية كل
مــن غ ــادة جـبــارة ،وثـنــاء هــاشــم ،ومــديــر التصوير

تُظهر الحبكة تعقيدات
عالقة الممثلين مع
المنتجين والمخرجين

سمير فرج ،والناقد مجدي الطيب ،واملخرج عمر
ّ
عبد العزيز .ومن املقرر تكريم كل من :املمثل لطفي
لـبـيــب ،وامل ـخــرج حـســن اإلم ــام ،واملــوسـيـقــار هاني
شنودة ،واملصور السينمائي سمير بهزان .كذلك،
ّ
تصدر اســم املخرج الــراحــل سمير سيف ،امللصق
الدعائي للدورة كرئيس للدورة ،عرفانًا بما بذله
مــن جهد تمهيدًا إلقامتها ،مــا يشير إلــى تكريمه
بـشـكــل خ ــاص خــال ـهــا .أم ــا لـجـنــة تـحـكـيــم األف ــام
التسجيلية والقصيرة والتحريك ،فتضم املخرج
وال ـس ـي ـنــاري ـســت إب ــراه ـي ــم امل ــوج ــي (رئ ـي ـس ــا) ،مع
ّ
عضوية كل من الدكتورة آمنة الحضري ،والناقد
ع ـصــام زك ــري ــا ،ومـحـمــد ع ـســر ،واملـنـتـجــة مــاريــان
خـ ــورى ،وامل ـخــرجــة ن ــادي ــن خـ ــان ،وامل ـخ ــرج ط ــارق
الزرقاني .يشارك في قسم األفالم الروائية الطويلة
 19فيلمًا ،هــي «عفريت تــرانــزيــت» ،و«ملــا نتولد»،
و«عيار نــاري» ،و«الضيف» ،و«بيت ست» ،و«ورد
مسموم» ،و«ليل خارجي» ،و«ال أحد هناك» ،و«بني
بحرين» ،و«الحلم البعيد» ،و«ب ــاش تبوسني»،
و«زهــرة الصبار» ،و«الصندوق األســود» ،و«حظر

تصدر اسم المخرج
ّ
الراحل سمير سيف الملصق
الدعائي للدورة

تكرّم الدورة
الموسيقي
هاني شنودة
(أرشيف)

تـ ـج ــول» ،و«شـ ـي ــزو ف ــي ران ـ ـيـ ــا» ،و«ل ـ ــص ب ـغ ــداد»،
و«عنها» ،و«يوم وليلة» ،و«اللعبة».
وي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ق ـس ــم األفـ ـ ـ ــام الـ ــروائ ـ ـيـ ــة ال ـق ـص ـيــرة
«التدريبات القصوى لتحسني األداء» ،و«بتمنى»،
و«ورقة شجر» ،و«أبي لم يستطع أن ينقذ الطائرة
الــورقـيــة» ،و«طـيــر» ،و«راديـ ــو» ،و«سـبــق صحفي»،
و«مـ ـ ــا تـ ـع ــاش ع ــن الـ ـح ــاج ــب» ،و«دي ف ــي دي»،
و«ال ـل ـق ــاء» ،و«زي ال ـس ـكــر» ،و«ش ـي ــاك ــة» ،و«الـحـلــم
الضائع» ،و«صــابــرة» ،و«مسار حياة» ،و«العشاء
األخ ـ ـيـ ــر» ،و«االنـ ـتـ ـق ــام األسـ ـ ـ ــود» ،و«يـ ـ ــوم ال ـف ــرح»،
و«عندما يرضى الناس» ،و« 2ليمون بالنعناع»،
و«كـ ـ ـ ــوزمـ ـ ـ ــوس» ،و«عـ ـيـ ـش ــة أه ـ ـل ـ ــك» ،و«حـ ـبـ ـي ــب»،
و«الـ ـط ــري ــق إلـ ــى ال ـس ــاح ــل ال ـش ـم ــال ــي» ،و«مـشـكـلــة
عائلية» ،و«فابريكايتيد» ،و«امل ــاض ــي» ،و«دور»،
و«مـجـلــة ثـقــافـيــة» ،و«ف ـك ــره» ،و«ال ـحــد الـســاعــة ،»5
و«ف ـن ـجــان ق ـه ــوة» ،و«ف ــورم ــة ال ـســاحــل» ،و«ح ــادث
قديم جدًا» ،و«تشويش» ،و«غراب البني» ،و«سكره»،
و«حـ ـ ــاول ف ــي وق ــت الح ـ ــق» ،و«وصـ ـ ـ ــال» ،و«أح ـم ــر
ن ـ ــاري» ،و« ،»70و«ي ــوس ــف» ،و«م ـنــديــل بــريـحــة»،
و«وجـ ـي ــب» ،و« 170كـلـمــة يــوم ـيــا» ،و«ال ـضـح ـيــة»،
و«ع ـجــوز فــي الـعـشــريــن» ،و«أول ص ــف» ،و«ن ــوح»،
و«هــذه ليلتي» ،و«مـشــوار» ،و«مدمنون نادمون»،
و«افـعــل شيئًا يا حــامــد» ،و«عــم فــان» ،و«مــاجــي»،
و«بـ ـ ـ ـ ــروفـ ـ ـ ـ ــة» ،و«الـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـب ـ ـ ــة» ،و«عـ ـ ـ ــايـ ـ ـ ــزة ع ـ ــري ـ ــس»،
و«عروستي» ،و«غفوة» ،و«فامبر يسو» ،و«حسونا
عنده كورونا» ،و«ورقة» ،و«الخد اآلخر» .وفي قسم
األفالم التسجيلية ،يشارك  33فيلمًا.

دراما

«اتصل بمدير أعمالي!» ...في كواليس صناعة السينما
أصبح املسلسل الكوميدي الفرنسي Call My
 ،!Agentأو بحسب عنوانه بالفرنسية Dix Pour
 ،Centظاهرة تجاوزت الحدود الفرنسية إلى
العاملية ،مع موسمه الرابع واألخـيــر .احتفت
باملسلسل صحف عاملية ،ومنها الـ«غارديان»
الـبــريـطــانـيــة« :وداع ــا لــوصـفــة فرنسية رائـعــة
ال ـلــذة فــي املــوســم الــرابــع مــن مسلسل :اتصل
بمدير أعمالي!» .وتقول مجلة «ذا نيويوركر»
في وداع هذا املسلسل« :سيشعر املشاهدون
ّ
بــالـفــزع مــع معرفتهم أن املــوســم الــرابــع الــذي
تم إطالقه على منصة نتفليكس هو األخير.
كيف لهذا املسلسل البارع والجميل أن يتخلى
عنا وقت الحاجة؟» .بقدرته على تقديم دراما
ممتعة والـتــرويــج لــذاتــه مــن خــال استضافة
نجوم فرنسيني وعامليني ،أثــار هــذا املسلسل
ضجة عاملية ،وصار من األعمال املحببة إلى
قلوب الجمهور.
تدور أحداث العمل في وكالة لتمثيل الفنانني
الـ ـسـ ـيـ ـنـ ـم ــائـ ـي ــن ،حـ ـي ــث يـ ـت ــوف ــى مــؤس ـس ـهــا
صاموئيل كــور ،وال ــذي تحمل الوكالة اسمه
« ،»)Agence Samuel Kerr (ASKبـشـكــل
م ـفــاجــئ مـخـتـنـقــا ب ــدب ــور اب ـت ـل ـعــه ع ــن طــريــق
ال ـخ ـطــأ! ب ـعــدهــا ،يـسـعــى ال ـفــريــق إل ــى إي ـجــاد
حـلــول مالية ملشكالت الـشــركــة ،كــي يتجنبوا
بيعها لشخص غير مرغوب فيه.
ف ــي ذات الـ ــوقـ ــت ،ي ـت ــاب ــع الـ ـف ــري ــق ع ـم ـلــه مــع
مجموعة مــن الـنـجــوم املـعــروفــن ،وتنتج عن
ذل ــك م ــواق ــف ط ــري ـف ــة ،تـتـضـمــن دم ــج ال ــذات ــي
باملهني ،كوصفة لكوميديا تقود إلى أحداث
كــارثـيــة يتم حلها فــي الـنـهــايــة .وتــأتــي بداية
املــوســم ال ــراب ــع واألخ ـي ــر ،مــع خ ــروج ماتيس

ب ـن ــي ال ــوث ــائ ـق ــي ،الـ ـ ــذي ام ـت ــد إلـ ــى ال ـســاعــة
وال ـن ـص ــف ،ع ـلــى ع ـمــوديــن أســاس ـيــن هـمــا:
بــدايــة رحـلــة فيليني مــع التحليل النفسي،
وتـعـ ّـرفــه على إرنـســت بــرنــارد (تلميذ كــارل
ي ــون ــغ ال ـن ـج ـي ــب) .والـ ـث ــان ــي س ـي ـط ــرة ف ـكــرة
ّ
املــوت على فيليني باعتبارها «مــا بعد كل
كــائــن ح ــي» عـلــى حــد تـعـبـيــره .وه ـنــا تلجأ
ّ
آن ـس ـي ـل ـمــا دي ـ ــل أول ـ ـيـ ــو ،امل ـخ ــرج ــة املــط ـل ـعــة
ع ـلــى خ ـبــايــا ع ــوال ــم فـيـلـيـنــي الـسـيـنـمــائـيــة،
إذ ش ــارك ـت ــه ك ـم ـســاعــدة م ـخ ــرج ف ــي بـعــض
أعـمــالــه األخ ـي ــرة ،إل ــى ت ـنــاول مـفـهــوم الــروح
ل ــدى فيليني ،كـمــا ملستها فــي شخصياته
وأع ـم ــال ــه ال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة ،وأيـ ـض ــا م ــن خــال
ضيوفها من الشخصيات التي اقتربت من
عامله الشخصي والعملي ،على حــد ســواء،
في نسيج سلس من تتابع الشهادات التي
ّ
تـتـخــلـلـهــا ص ــور أرش ـي ـف ـيــة ،تـنـشــر أغـلـبـهــا
ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى .هـ ـن ــا ،تـ ـب ــرع املـ ـخ ــرج ــة فــي
ت ـقــديــم «كـ ـ ــوالج» م ــن ال ـ ــرؤى ال ـف ـكــريــة الـتــي
ّ
شكلت نظرة فيليني إلى عالم الروحانيات
وامل ــاورائـ ـي ــات ،ع ـلــى طــريـقـتــه السينمائية
املعروفة عنه ،وعبر مسارات لغوية أيقونية
غـ ـي ــر ت ـق ـل ـي ــدي ــة ،وغـ ـي ــر م ـت ـس ـل ـس ـلــة بـشـكــل
منطقي .لذلك ،يقسم الوثائقي إلــى فصول
تتطابق مــع املخطط السداسي لكتاب إي-
تشينغ  I Chingالصيني ،واملـعــروف باسم
«ك ـت ــاب ال ـت ـغ ـيــرات» أو «ال ـت ـح ــوالت» .وك ــان
الصينيون يــدرســون طــرق التنبؤ بالغيب
من خالل نصوص هذا الكتاب ،ويعتبرونه
ّ ّ
قمة تراثهم الروحي ،ويؤمنون بــأن كل من
ف ـهــم م ــا ف ـيــه م ــن إشـ ـ ـ ــارات ،سـ ـي ــدرك جميع
القوانني الطبيعية ،وهو ما آمن به فيليني
في النصف الثاني من حياته.
ما وراء الموجودات
ّ
تلقى فيليني تعليمًا كاثوليكيًا يسهل وصفه
ً
ب ــامل ـت ـ ّ
ـزم ــت ،م ــا ج ـع ــل ال ـص ـب ــي أك ـث ــر ف ـض ــوال
الستكشاف الجانب الغيبي من هذه التعاليم.
ولـ ــم ي ـتــوقــف ف ــي ح ـيــاتــه لـلـبـحــث ف ــي معنى
ال ـل ـغــز ،أو ال ـع ـثــور عـلــى تـلــك «ال ـف ـت ـحــة» الـتــي
تخترق الجدار في مكان ما بني عاملي األحياء
واألم ـ ـ ـ ـ ــوات ،ل ــإع ــان ع ــن إيـ ـم ــان بـ ـش ــري فــي
التعالي أو السمو عن فكرة اإلنسان عن نفسه.
ربما ،هذا بالتحديد ،ما جعل فيليني يلجأ إلى
هــذه الطريقة الروحانية التي سيطرت على
حياته وتصوراته عن العالم واملوجودات وما
ورائـهــا .لذلك ،بنيت مجريات الوثائقي على
هذه املجموعة الثرية من شهادات املتعاونني
واألصــدقــاء والنقاد واملخرجني الذين عرفوا
فيليني عــن قــرب ،ومــن بــن أبــرزهــم :فياميتا
بروفيلي ،املساعدة الشخصية لفيليني على
مــدى  13عــامــا ،ومــاريـنــا سـيــراتــو ،صديقته لـ
 32عامًا ،وآخرين ممن رافقوه العمل والحياة.

في العالم ،الذي كتب ذات
يوم في سيرته الذاتية
ّ
«كل إنسان يعيش
يقول:
ّ
لكن
في عالمه المتخيّل،
معظم الناس ال يعون ذلك.
ال أحد يدرك عالم الواقع،
ٌّ
وكل يعتبر ،في بساطة،
ّ
أن تخيّالته الشخصية هي

مايا البوطي

 ،Landوالذي يقول« :لقد شكل لي فيلم ليالي
كابيريا  Le notti di Cabiriaلفيليني عام 1957
صفعة على الوجه ،رأيت فيه طريقة مختلفة
ت ـمــامــا ل ــرواي ــة األف ـ ـ ــام» ،م ـع ـب ـرًا ع ــن إعـجــابــه
ب ــأس ـل ــوب فـيـلـيـنــي ف ــي ك ـي ـف ـيــة ال ـت ـع ـب ـيــر عــن
الظواهر غير الواقعية لشخصياته الحاملة،
خصوصًا حني ّيجعلهم يطيرون في الهواء.
يعترف شــازيــل أنــه استخدم األسـلــوب نفسه
في أحد مشاهد فيلمه «الال الند» ،حني جعل
بطليه يـطـفــوان فــي ال ـه ــواء أث ـنــاء رقصتهما
الطريقة ،يظل فيليني على
املشتركة .وبهذه ّ
ق ـيــد ال ـح ـي ــاة ،رغ ــم أنـ ــه رح ــل ع ــام  .1993أمــا
وي ـل ـيــام فــريــدكــن ،امل ـخــرج األم ـيــركــي الـحــائــز
ّ
على  5جوائز أوسكار ،فيرى أن «كالسيكيات
يبدو
ّفيليني مليئة بالسحر واألفكار التي ال ّ
أن ـه ــا تـتـمــاشــى م ــع بـعـضـهــا ال ـب ـعــض ،لكنها
تفعل ذلك في ّ
أي حال».
مفهوم الروح

في عالم
متخيّل

ونويمي من الوكالة للعمل في اإلنتاج .وبهذا،
يجد الفريق نفسه بقيادة أندريا في مواجهة
أزمة جديدة تهدد استمرار الوكالة.
يـظـهــر م ــدي ــرو أع ـم ــال الـفـنــانــن بشخصيات
مـ ـضـ ـط ــرب ــة أح ـ ـيـ ــانـ ــا ،مـ ـلـ ـح ــاح ــة ،م ـت ــاع ـب ــة،
ّ
ومتحكمة .لكن مــا يميز العاملني فــي وكالة
 ASKهو حبهم للسينما وسعيهم للتوفيق
بـ ــن امل ـ ـخـ ــرج والـ ـعـ ـم ــل األف ـ ـضـ ــل مـ ــع امل ـم ـثــل
امل ـنــاســب .فــالـعــامـلــون فــي ه ــذه الــوكــالــة ،رغــم
املـنــافـســة الـعــالـيــة ضـمــن امل ـج ــال ،يـحــرصــون
على النزاهة لصالح جودة العمل السينمائي
ولصالح املمثل .ويصبح هذا املقياس الفاصل
بينهم وبــن وكــاالت منافسة ال يهمها سوى
تحصيل الـكـســب امل ــادي عـلــى حـســاب املمثل
واحتياجه.
ويأتي اسم العمل «نسبة عشرة في املائة» من
ّ
حقيقة أن مــديــري أعـمــال املمثلني يتقاضون
نسبة عـشــرة فــي املــائــة مــن دخ ــل املـمـثــل عند
حـ ـص ــول ــه عـ ـل ــى الـ ـ ـ ـ ــدور .ومـ ـ ــن ال ـش ـخ ـص ـيــات
امل ـح ـب ـب ــة ،أنـ ــدريـ ــا (ت ــؤديـ ـه ــا ك ــام ـي ــل ك ــوت ــن)
بشخصيتها السليطة وإرادتها القوية.
وت ـ ــؤدي دور آرلـ ـي ــت ،امل ـم ـث ـلــة ل ـي ـل ـيــان روف ــر،
ببراعتها املتجددة كممثلة عن الجيل القديم
من الفنانني الفرنسيني.
ويتركز الـجــزء األول حــول قصة كاميل ،ابنة
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األداء التمثيلي ...نجوم يراوحون مكانهم
م ــاتـ ـي ــاس ،املـ ـتـ ـح ــدر م ــن ع ــائ ـل ــة ب ــرج ــوازي ــة،
وعــاقـتـهـمــا املـعـقــدة ضـمــن الـعـمــل ،كــوالــد لم
ي ـع ـتــرف بـطـفـلـتــه م ــن ع ــاق ــة ع ــاب ــرة .وتـشـكــل
وداعـ ـ ــة غ ــاب ــري ـي ــل ،ال ـت ــي ي ــؤدي ـه ــا غــري ـغــوري
مونتيل ،استثناء ملــا حــولــه ،مــا يجعله محل
ّ
تنمر اآلخــريــن فــي لحظات .يـقــوم كــل موظف
بـمـنــاوراتــه وفـقــا لطموحاته املتعطشة ،لكن
مع ذلك ،يحافظ الفريق على االنسجام العام
واأللـفــة في العمل ،رغــم الـعــداوات املتصاعدة
بينهم باستمرار.
يقدم الـعــرض النجوم بطريقة مختلفة ،فهم
يـمـثـلــون أنـفـسـهــم بــأسـمــائـهــم الــواق ـع ـيــة ،لكن
ضمن حبكة تبني تعقيد عالقتهم مع املنتجني
واملـخــرجــن والعاملني فــي صناعة السينما.
وفــي قالب كوميدي ،يعالج املسلسل قضايا
راهنة تتعلق بالتمييز والتنميط ضد النساء
واألقليات .كذلك ،يظهر تصلب هذه الصناعة
أحـيــانــا فــي تعاطيها مــع املـمـثـلــن ،وتجاهل
عواطفهم ومخاوفهم ورغباتهم اإلنسانية.
وم ــن خ ــال ه ــذا امل ـن ـظــور ،يـضـفــي املسلسل
على هــؤالء النجوم طبيعة محببة تقربهم
مــن قلب املـشــاهــد ،فهم يــواجـهــون تعقيدات
الحياة كما غيرهم ،وإن اختلف شكلها .ومن
املشاهير الــذيــن شــاركــوا فــي الـجــزء األخير،
شارلوت غينسبورغ ،التي شكل حضورها
حالة خاصة ملكانتها املهمة كنجمة مكرسة.
وشاركت املمثلة األميركية ،سيغورني ويفر،
في حلقة مميزة حول التمييز ضد املمثالت
األكبر سنًا .وفي هذه الحلقة ،عالج املسلسل
التنميط الدرامي الذي يتحيز للرجال األكبر
سـنــا ،فـنــرى ظهورهم فــي عــاقــات مــع نساء
ي ـص ـغــرن ـهــم ب ـس ـن ــوات م ـ ـبـ ـ َّـررًا ،بـيـنـمــا يـنــدر
تقديم العكس دراميًا.

رغم شعبيتهم التي
كسبوها ،بقي بعض
الممثلين ،مع ّ
كل
يقدمون
مسلسل جديد،
ّ
األدوار نفسها تقريبًا ،من
أي جديد أو تطوير
دون ّ
في أدائهم

عاشق من ُ
«الر ّحل» الذين ال يحملون جنسية،
ّ
رغم أنه متزوج وأب ،تمامًا كما هي حاله في
مسلسل «أس ــود فــاتــح» (إخ ــراج كريم العدل،
ّ
«الصباح» أيضًا .الحركات
 )2020من إنتاج
نفسها لرجل أعمال متزوج وأب مغرم بسيدة
أع ـمــال ،ويــواجــه زوج ـتــه وأم ــه للحفاظ على
حـيــاتــه الــزوج ـيــة .وال يبتعد دور فهمي في
مـسـلـســل «ق ــارئ ــة ال ـف ـن ـجــان» (إخـ ـ ــراج محمد
ُجمعة ،)2021 ،الذي يعرض حاليًا على منصة
«شــاهــد» ،عن أدائــه في املسلسلني السابقني:
مهندس كومبيوتر يقع ضحية فتاة خانها
حـبـيـبـهــا ُوت ــرك ـت ــه ،ول ــم ت ـجــد أمــام ـه ــا ســوى
املهندس املخلص اعتمادًا على الصدفة.

ّ
ي ـب ــدو أن ع ـج ـلــة اإلنـ ـت ــاج الـ ــدرامـ ــي ال ـعــربــي
ّ
تستعيد نـشــاطـهــا مــن جــديــد .لـكــن املـســألــة،
ال تقف عند اإلنـتــاج ،كميزانية أو استثمار
تجاري ،بل تتعدى اإلطار التسويقي ،لتبحث
في مفاهيم املحتوى واألداء ،والنجاح كذلك.
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة ،غ ـل ـب ــت م ـش ــارك ــة
مـجـمــوعــة م ــن املـمـثـلــن يـحـمـلــون جنسيات
مـخـتـلـفــة ف ــي مـسـلـســل واح ـ ــد .مـ ــاذا ع ــن أداء
بعض ه ــؤالء؟ وهــل تـقــدمــوا؟ أم بـقــوا أســرى
نمطية الصورة والشكل؟

ورد الخال

إبراهيم علي

أحمد فهمي

ال يختلف أداء املمثل املصري أحمد فهمي في
ثالثة مسلسالت ّ عربية مشتركة ،بل يتحول
إل ــى «م ـن ـفــذ» ك ــأن ــه ُي ـسـ ّـمــع ال ـ ــدرس ،م ــن دون
تعابير وال جهد انفعالي لــه أن يساهم في
إقناع املتابعني .في مسلسل «سمرا» (إخراج
ّ
«الصباح»،
رشا شربتجي )2016 ،من إنتاج
يلعب فهمي دور الطبيب ،الــذي يتحول إلى

لسنوات سابقة ،استطاعت املمثلة اللبنانية
ورد الخال ،أن تتقدم بخطى ّثابتة في عالم
الــدرامــا املحلية اللبنانية ،لكنها تقع اليوم
ف ــي ف ــخ سـ ــوء األداء ،خ ـصــوصــا ف ــي بعض
امل ـس ـل ـســات ال ـت ــي ت ـل ـعــب ب ـطــول ـت ـهــا .أع ـمــال
ضعيفة ج ـدًا ،تفتقد للبديهيات فــي شــروط
اإلن ـتــاج ال ــدرام ــي .فــي «هـنــد خــانــم» (إخ ــراج
كنان إسكندراني )2020 ،تقضي ورد الخال
 60حـلـقــة تـ ــدور فـيـهــا ح ــول نـفـسـهــا .سـيــدة
ُ
ت ــدع ــى ه ـن ــد ،ت ـف ـقــد زوجـ ـه ــا امل ـع ـنــف ف ـجــأة،
وتحاول إقامة عالقة مع رجل آخر جاء يقدم
واجـ ــب الـ ـع ــزاء ل ـه ــا .حـبـكــة فــاش ـلــة ج ـ ـدًا ،وال
ّ
تمت بصلة لتقنني وتقويم األداء .تستعيد
ورد الـ ـخ ــال ض ـع ـف ـهــا ،خ ـ ــال أق ـ ــل م ــن ع ــام،
بمشاركتها زميلها أحمد فهمي في مسلسل
«قارئة الفنجان» .تعابير باردة لزوجة تاجر
م ـخ ــدرات ع ــاق ــر ،تـعـيــش ص ــراع ــا ب ــن صفقة
زوجها ،وخيانتها له بطريقة ُمنفرة جدًا ،ال

الممثلة اللبنانية ورد الخال (فيسبوك)

ّ
مجال فيها إلقناع املشاهد بأن هذا ممكن أن
يحصل في الواقع.
معتصم النهار

يـتـفــوق املـمـثــل ال ـس ــوري معتصم ال ـن ـهــار في
تكريس مفهوم «النمطية» عبر مجموعة من
أدوار قدمها خــال عــامــن .أداء واح ــد لشاب

قـ ــدم أك ـث ــر م ــن س ـتــة م ـس ـل ـســات ،ل ــم تـخــرجــه
م ــن عـ ـب ــاءة الـ ـش ــاب ال ــوسـ ـي ــم ،أو «الـ ـح ــارس
الشخصي» ،كما في مسلسل «خمسة ونص»
 ،)2019ال ــذي وضعه
(إخـ ــراج فيليب أس ـمــر،
ُ
على سكة الــدرامــا العربية املشتركة ،لتأسره
ظــاهــرة البطولة بعدها فــي أعـمــال ُمـكــررة ،لم
يـسـتـغــل ضـمـنـهــا مــواه ـبــه ال ـتــي تـعـيــدنــا في

ّ
كــل مــرة إلــى دوره األول فــي «خمسة ونــص».
حركات الوجه ،االنفعال الزائد ،الرومانسية...
ّ
كلها وجوه استهلكها النهار للترويج لنفسه.
ومن املتوقع أن ترتد هذه الطريقة بالتسويق
سلبًا عـلــى املـمـثــل ال ـس ــوري ال ــذي يـصـ ّـر على
العمل ،واستغالل ما حققه خالل فترة وجيزة
من حضور في أذهان املتابعني.

