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MEDIA

أخبار
كاذبة

يدعي ّ
أن الرئيس التونسي
انتشر خبر ّ
ّ
بحل
قيس سعيّد أصدر قرارًا
المجلس األعلى للقضاء .سعيّد
وجه اتهامات إلى بعض القضاة
ّ
عدة،
بالفساد في مناسبات ّ
ّ
ّ
بحل
لكن المرسوم األخير ال يقضي
المجلس األعلى للقضاء ،بل بوضع
حد المتيازات أعضائه.
ّ

كثيرة هي المنشورات الغرائبيّة
التي تجد من يصدقها على
مواقع التواصل حول العالم،
ادعاء «توليد الكهرباء»
منها ّ
من صلعة الرجال .هذا الخبر ظهر
أوًال على موقع ساخر من باب
الدعابة ،ثم تفاعل معه اآلالف
جاد.
على أنّه
ّ

تزعم قصة ّ
أن اإليطاليين أجبروا
الشيخ الليبي مختار حورية،
على تالوة القرآن على الحاكم
ّ
المحتل بيترو
اإليطالي
العسكري
ّ
ّ
بادوليو عند وفاته ،فقرأ عليه
ّ
لكن
تتوعد الظالمين بالعذاب.
آيات
ّ
ّ
القصة مستحيلة ،إذ ّ
توفي
إن الشيخ
ّ
قبل وفاة المسؤول اإليطالي.

21

تتداول صفحات خبرًا مفاده
ّ
أن محكمة العدل الدوليّة
قضت بإلغاء أنواع اللقاح كلها،
وتصنيعها وبيعها ،وإلغاء
ّ
لمنظمة
الصحي
البروتوكول
ّ
الصحة العالميّة .لكنّه مجرد ادعاء،
ّ
فمحكمة العدل الدولية في الهاي
أي قرار من هذا النوع.
لم ُتصدر ّ

انقطاع اإلنترنت يعزل اليمنيين عن العالم
ّ
شن التحالف بقيادة السعودية ،ليل الخميس الجمعة ،غارات جوية على الحديدة اليمنية ،تزامنت مع انقطاع اإلنترنت في معظم
أنحاء البالد ،وتركت اليمنيين معزولين عن العالم وبعضهم عن بعض ،وسط ارتباك شهدته المواقع والقنوات اإلخبارية
شادي ياسين

فـقــدت اليمن اتصالها باإلنترنت فــي وقت
مبكر الجمعة ،بعد استهداف غــارات جوية
للتحالف السعودي  -اإلمــاراتــي موقعًا في
مــديـنــة ال ـح ــدي ــدة ،م ــا ت ــرك أهـلـهــا مرتبكني
ومعزولني يحاول بعضهم االطمئنان على
ب ـعــض ،وال ـت ـقــاط األخ ـب ــار مــن هـنــا وه ـنــاك،
بعدما باتوا يعتمدون على مواقع التواصل
االج ـت ـمــاعــي أس ــاس ــا ف ــي امل ـتــاب ـعــة والـنـشــر
والـتــواصــل .وبــدا بعض سكان مدينة عدن
الساحلية (جـنــوبـ ّـي ال ـب ــاد) ،مــن مشتركي
«عــدن نــت» ،محظوظني باستمرار الخدمة،
رغم رداءتها .حظي اليمنيون خارج البالد
بــال ـفــرصــة لـلـكـتــابــة واالط ـ ـ ــاع وال ـت ـس ــاؤل،
ً
خصوصًا عن وضع املناطق التي تشهد قتاال
بــن ق ــوات الحكومة واملـتـمــرديــن الحوثيني
والغارات الجوية ملقاتالت التحالف .وأفادت
مـنـصــة «ن ـت ـبـلــوكــس» ال ـتــي ت ــراق ــب انـقـطــاع
ّ
اإلنـتــرنــت حــول العالم ب ــأن تعطل االتـصــال
بدأ نحو الساعة الواحدة صباحًا الجمعة،
وت ـ ـضـ ــررت م ـن ــه ش ــرك ــة «ت ـي ـل ـي ـم ــن» ،ب ــواب ــة
االتصاالت الوحيدة اململوكة للدولة واملزودة
لخدمات اإلنترنت في البالد .يدير «تيليمن»
اآلن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة
اليمنية صنعاء منذ أواخر عام .2014
وت ـغــذي كــابــات بـحــريــة الـيـمــن بــاإلنـتــرنــت،
اث ـ ـن ـ ــان مـ ـنـ ـه ــا تـ ـشـ ـت ــرك ف ـي ـه ـم ــا م ـح ــاف ـظ ــة
الـحــديــدة ،وواح ــد تشترك فيه مدينتا عدن
وجمهورية جيبوتي .ينقل كابل «فالكون»،
تحت البحر ،اإلنترنت إلى اليمن عبر ميناء
ال ـحــديــدة عـلــى ط ــول الـبـحــر األح ـمــر لشركة
«تيليمن» .الكابل له مخرج آخر على األرض
في ميناء الغيضة أقصى شرق اليمن ،لكن
أغلب سكان اليمن يعيشون غــربـ ّـي البالد،
على طول البحر األحمر .وكــان قطع الكابل
عــام  ،2020بسبب مرساة سفينة ،قد ّ
سبب
ان ـق ـطــاعــا ف ــي اإلن ـت ــرن ــت ع ـلــى ن ـط ــاق واس ــع
ف ــي ال ـي ـمــن .وال ـك ــاب ــات األرضـ ـي ــة املــوصـلــة
إلى السعودية مقطوعة منذ انــدالع الحرب
األهـ ـلـ ـي ــة فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ول ـ ــم ي ـت ــم ح ـت ــى اآلن
توصيل كابلني آخرين تحت البحر بسبب
الـصــراع ،وفــق ما ذكــرت «تيليمن» في وقت
ســابــق .وقــالــت ق ـنــاة «امل ـس ـيــرة» الفضائية
ّ
الـتــابـعــة لـلـحــوثـيــن إن ال ـغ ــارة عـلــى مبنى
االتصاالت أدت إلى سقوط قتلى وجرحى.
وأعلنت منظمة «ســايــف ذا تشيلدرن» عن
مقتل ثالثة أطفال على األقل .وأقر التحالف
ّ
بشن «ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات
الجماعة املسلحة» حول ميناء الحديدة.
وأثر انقطاع اإلنترنت في الخدمة اإلخبارية
ُ
للمواقع اإللكترونية التي ت ــدار مــن البالد،
ومعظمها تــابــع للحوثيني ،إذ تــوقــف عدد
كبير منها ،وأبرزها «وكالة سبأ» .ونشرت

م ـن ـصــة «ي ـم ــن ف ـيــوت ـشــر» اإلخـ ـب ــاري ــة الـتــي
انطلقت في إبريل /نيسان من العام املاضي
اعتذارًا مقتضبًا لقرائها ،لـ»صعوبة مواكبة
املستجدات بسبب خروج شبكة اإلنترنت في
معظم أنحاء البالد عن الخدمة» ،واعدة إياهم
بـ»العمل على تجاوز اإلشكال وإبقاء أخبار
اليمن واإلقليم في الواجهة» .وظلت مستمرة
فــي تـغــذيــة منصاتها بــاألخ ـبــار الـقـصـيــرة.
وواج ـه ــت امل ـح ـطــات الـتـلـفــزيــونـيــة أزم ــة في

عرقلة التواصل بين
األشخاص وتعطيل
المواقع اإلخبارية

ّ
بشن «ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الجماعة المسلحة» (محمود حمود)Getty/
أق ّر التحالف

منصات التواصل ُتقبل على
االشتراكات المدفوعة

نافالني على غالف «تايم» :الرجل
الذي يخشاه بوتين
موسكو ـ رامي القليوبي

حصلت املـعــارضــة الــروسـيــة على دفعة من
الدعم املعنوي بنشر صورة املعتقل أليكسي
نافالني على غالف مجلة «تايم» األميركية
تحت عنوان «الرجل الــذي يخشاه بوتني»،
فــي مــؤشــر لتحوله إل ــى أح ــد أب ــرز الــوجــوه
السياسية الروسية على مستوى العالم.
وجـ ـ ــاء ن ـش ــر صـ ـ ــورة ن ــاف ــال ـن ــي ع ـل ــى غ ــاف
«تايم» والحوار معه داخل املجلة بالتزامن
مع حلول ذكــرى مــرور عام على عودته إلى
روس ـي ــا ،فــي  17يـنــايــر/كــانــون الـثــانــي عــام
 ،2021م ــن أملــان ـيــا ،حـيــث تـلـقــى ال ـع ــاج من
التسميم بـغــاز أعـصــاب يشتبه أنــه ينتمي
إلـ ــى م ـج ـمــوعــة «نــوف ـي ـت ـشــوك» ســوفـيـيـتـيــة
امل ـن ـشــأ .اعـتـقــل نــافــالـنــي ل ــدى وص ــول ــه إلــى
املـطــار فــي روسـيــا ،وسـجــن بذريعة انتهاك
نظام أداء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ
ف ــي قـضـيــة «االخ ـ ـتـ ــاس» ف ــي ش ــرك ــة «إي ــف
روشيه» ،الصادر بحقه عام .2014
وفـ ــي هـ ــذا اإلطـ ـ ـ ــار ،ي ـع ـت ـبــر ع ـض ــو املـجـلــس
اإلق ـل ـي ـم ــي لـ ـح ــزب «ي ــابـ ـل ــوك ــو» ال ـل ـي ـبــرالــي
املـعــارض فــي موسكو ،أليكسي كرابوخني،
أن نـشــر ص ــورة نــافــالـنــي عـلــى غ ــاف مجلة
عــري ـقــة م ـثــل «ت ــاي ــم» يـعـكــس عـ ــودة قـضــايــا
املـ ـع ــارض ــة ال ــروسـ ـي ــة وانـ ـتـ ـه ــاك ــات ح ـقــوق

اإلن ـســان فــي روسـيــا إلــى األج ـنــدة الــدولـيــة،
ً
مقلال فــي الــوقــت نفسه مــن واقعية اإلف ــراج
ع ــن نــافــالـنــي طــاملــا بـقــي الــرئ ـيــس الــروســي
الحالي فالديمير بوتني على رأس السلطة.
ويـ ـق ــول ك ــراب ــوخ ــن ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد»:
«ي ـع ـنـ ّـي ن ـشــر صـ ــورة نــافــال ـنــي ع ـلــى غــاف
تايم أنه أصبح ثاني أشهر سياسي روسي
بعد بوتني ،الــذي سبق أن وضعت صورته
على غالف املجلة نفسها مــرارًا .هذه إشارة
ّ
واض ـح ــة لـلـسـلـطــة ال ــروس ـي ــة ،ل ـك ــن أذرع ـه ــا
الدعائية ستستثمرها للترويج لروايتها
بأن نافالني عميل غربي .عاد نافالني إلى
ب ـلــده قـبــل عـ ــام ،وم ـنــذ ذل ــك ال ـح ــن ،تغيرت
روسيا كثيرًا ،إذ شددت قبضة السلطة عبر
إعالنها ع ــددًا مــن وســائــل اإلع ــام املستقلة
الرائدة عميلة للخارج ،ومالحقة املعارضني
وحـ ـت ــى ذويـ ـ ـه ـ ــم ،وتـ ـش ــدي ــد ل ـه ـج ــة خ ـطــاب
العسكرة تجاه أوكرانيا».
مع ذلك ،يقلل من فاعلية السياسات الغربية
ل ــدع ــم املـ ـع ــارض ــة ال ــروسـ ـي ــة .ويـ ــؤكـ ــد« :م ــن
ً
ّ
الــواضــح أن نافالني سيبقى معتقال طاملا
ي ـت ــول ــى ب ــوت ــن رئ ــاس ــة روسـ ـي ــا ،وت ـســاهــل
الـغــرب الــذي يستهدف بعقوباته جـنــراالت
غ ـيــر م ـع ــروف ــن ال ي ـس ــاف ــرون وال يـمـلـكــون
ً
أرصدة في الخارج ،بدال من فرض عقوبات
على بوتني وطبقة األوليغارشيا املحيطة

الـحـصــول عـلــى األخ ـبــار وامل ــواد املــرئـيــة من
مراسليها في اليمن ،ما ّ
سبب إرباكًا داخل
غرف األخبار واإلعداد البرامجي ،وانحصرت
العمليات في التواصل عبر املكاملات الدولية
واالسـتـعــانــة بــأرشـيــف ال ـصــور ،فــي مسعى
لتعويض التغذية البصرية املنقطعة التي
أثرت بشاشاتها ومنصاتها .وقال الصحافي
ي ــوس ــف ع ـج ــان الـ ــذي يـعـمــل ف ــي فـضــائـيــة
ّ
«يمن شـبــاب» إن مكتب املحطة ،فــي مدينة

إسـطـنـبــول الـتــركـيــة ،اض ـطــر إل ــى الـتــواصــل
هاتفيًا مع املكتب في مدينة تعز ،للحصول
ع ـلــى األخـ ـب ــار ،ب ـعــد ت ـعــذر ال ـت ــواص ــل حتى
ـاف
عبر اإلنـتــرنــت الفضائي املنقطع .وأضـ ّ
عـجــان ،فــي حديث لـ»العربي الـجــديــد» أنــه
واجه يومًا عصيبًا مع فريق القناة ملواكبة
األحــداث واملستجدات في البالد .واستحال
على اليمنيني التواصل داخل البالد ،أو مع
من في الخارج .وصرف املغتربون شكواهم
على منصات التواصل االجتماعيّ ،
معبرين
عن حيرتهم إزاء وضع أهاليهم مع استمرار
ال ـح ــرب والـ ـغ ــارات ،ومـتـســائـلــن ع ــن مــوعــد
عودة الخدمة.
وغردت الباحثة السياسية بلقيس اللهبي:
«أبـ ـح ــث ع ــن ص ـب ــاح ال ـخ ـي ــر ف ــي مـجـمــوعــة
عــائـلـتــي ع الــوات ـســاب ال ـتــي تـخـبــرنــي أنهم
نجوا من #قصف الليلة املاضية .لم أجدها
صـ ـب ــاح الـ ـ ـي ـ ــوم» .وكـ ـت ــب جـ ـب ــران ال ـف ـخ ــري:
«ال ـي ـم ــن ب ـلــد م ـن ـســي وق ـل ـيــل ال ـح ـض ــور في
فـ ـض ــاءات اإلعـ ـ ــام ال ـع ــامل ــي م ـق ــارن ــة بـغـيــره
م ــن ال ـب ـلــدان امل ـض ـطــربــة .ان ـق ـطــاع اإلنـتــرنــت
ُيخفي ما بقي من الظهور لبعض مجريات
الــوقــائــع اليومية فــي العالم االفـتــراضــي أو
وسائل اإلعالم» .وأثارت معلومات تداولها
ناشطون ومختصون في االتصاالت أسئلة
عن مسؤولية الحوثيني عن انقطاع الخدمة،
ب ـم ـعــزل ع ــن ه ـج ـمــات ال ـت ـحــالــف ف ــي مــديـنــة
ال ـحــديــدة ،بتفسير وج ــود كــابــات بحرية
بــديـلــة ،وخـصــوصــا مــع تحكم شــركــة «يمن
ن ــت» املـ ـ ـ ّ
ـزود الــرئ ـيــس ل ـل ـخــدمــة ،الـخــاضـعــة
لـسـيـطــرة الـحــوثـيــن فــي ص ـن ـعــاء .وت ـســاءل
ال ـص ـحــافــي بـسـيــم ال ـج ـنــانــي ع ــن اس ـت ـمــرار
خ ــدم ــة اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـق ــب الـ ـ ـغ ـ ــارات ال ـجــويــة
ألكثر مــن ساعتني بشكل طبيعي ،لتنقطع
بــال ـتــزامــن م ــع إعـ ــان ت ـل ـفــزيــون «امل ـس ـيــرة»
تـ ـع ـ ّـرض م ـب ـنــى االتـ ـ ـص ـ ــاالت ف ــي ال ـح ــدي ــدة
للقصف وانقطاع الخدمة عن املحافظات.
ونشر مؤسس «جمعية اإلنترنت اليمنية»
وال ـخ ـب ـي ــر فـ ــي مـ ـج ــال االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت ،فـهـمــي
الـ ـب ــاح ــث ،ت ـف ـس ـي ــرات مـ ـتـ ـع ــددة عـ ــن تــأخــر
ّ
االن ـق ـط ــاع ،م ـش ـي ـرًا إل ــى أن االن ـه ـي ــارات في
ـدوث حــريــق قد
املـبـنــى عـقــب الـقـصــف أو ح ـ ّ
يـعــوق االنـقـطــاع ال ـفــوري ،لكنه لــم يستبعد
وقوف الحوثيني وراء توقف الخدمة.
وقال مؤسس محرك البحث «صحافة نت»،
يسري األث ــوري ،إن الحوثيني سيحصلون
ع ـلــى إيـ ـ ــرادات ضـخـمــة جـ ـدًا جـ ــراء انـقـطــاع
خــدمــة اإلن ـتــرنــت عـبــر خــدمــات االت ـص ــاالت.
وأض ـ ـ ـ ــاف فـ ــي م ـن ـش ــور ع ـل ــى «ف ـي ـس ـب ــوك»:
«سيندفع املواطنون إلى استخدام خدمات
االتصاالت عبر الجوال بشكل مكثف ،وهذا
م ــا حـ ــدث بــال ـف ـعــل ،م ــا سـيـجـلــب امل ـل ـي ــارات
لـجـمــاعــة ال ـحــوثــي وأك ـثــر بكثير مـمــا تــدره
عليهم خدمة اإلنترنت».

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

(ألكسندر نيمينوف/فرانس برس)

ب ــه .ف ــي ح ــال أق ــدم ــت روس ـي ــا عـلــى الـتــدخــل
املـبــاشــر فــي أوكــرانـيــا ،فستشدد العقوبات
االقتصادية على روسيا ،ما سيترجم حتمًا
بـمــزيــد م ــن تــراج ــع قـيـمــة عـمـلـتـهــا ،ال ــروب ــل،
وإفـقــار السكان ،بينما يستمر التعامل مع
بوتني واستقباله كزعيم عاملي».
مــن جهته ،وصــف املحلل السياسي عباس
غــالـيــامــوف نـ ّشــر ح ــوار نــافــالـنــي مــع املجلة
األم ـيــرك ـيــة ب ــأنــه ّ«ح ــدث م ـه ــم» ،مـشـكـكــا في
الوقت نفسه في أنه سيحدث تغييرًا جذريًا
في األجندة السياسية الروسية.

ّ
أكــدت منصة «تيك ت ــوك» ،الخميس ،أنـهــا تختبر ميزة االشـتــراكــات املــدفــوعــة ،ما
الخاص بهم.
يمهد الطريق أمام املبتكرين لفرض رسوم مالية على املحتوى
ّ
وعلى الرغم من تأكيد «تيك توك» الخبر ملوقع «ذي إنفورمايشن» ،فإنها لم تكشف
عن موعد لطرح هذه امليزة ،أو عدد املبتكرين الذين يجربونها حاليًا ،أو صيغة
الدفع التي ستعتمدها.
وفي حال تبنت «تيك توك» هذه امليزة وأطلقتها رسميًا ،فستضاف إلى إجراءات
سابقة أقدمت عليها املنصة لزيادة أرباح مبتكري املحتوى من مستخدميها ،إذ
يمكن حاليًا للمتفرجني تقديم مبالغ مالية ألصحاب الحسابات املفضلة لديهم.
واعتمدت الشبكات االجتماعية املجانية ،أساسًا ،إذ يقوم نموذجها االقتصادي
على اإليـ ــرادات اإلعــانـيــة ،تقنيات مختلفة لــدر اإليـ ــرادات فــي الـسـنــوات األخـيــرة.
وتتيح لالختصاصيني على املنصات تنويع مصادر الدخل ،بما يتخطى النسبة
املئوية من األربــاح اإلعالنية واملنتجات الرديفة والعقود مع العالمات التجارية
ً
وبيع البرامج التربوية أو الرياضية .على منصة «تويتش» أللعاب الفيديو مثال،
للمتابعني االشتراك في حسابات العبيهم املفضلني .وأعلنت «إنستغرام»،
يمكن
ّ
األربـ ـع ــاء ،أن ـهــا ستمنح مــؤثــريــن عـلــى منصتها ال ـق ــدرة عـلــى اق ـت ــراح اشـتــراكــات
ملتابعيهم .وأوضح رئيس املنصة التابعة ملجموعة «ميتا» (فيسبوك) آدم
مدفوعة
ّ
ّ
موسيري أن صناع املحتوى «يحتاجون إلى إيــرادات يمكن توقعها» .وأشار إلى
ّ
أن «االشتراكات من أفضل األدوات لتحقيق إيــرادات يمكن توقعها ال تعتمد على
ّ
الجمهور الذي يتبدل من منشور إلى آخر بصورة ال يمكن تفاديها».
وفي بادئ األمر ،ستختبر «إنستغرام» هذه املقاربة على عدد صغير من املؤثرين
ً
في الواليات املتحدة .وسيتاح أمــام املشتركني الذين يدفعون بــدال ماليًا االطالع
على قصص وبــث مباشر حـصــريــا ،وسيتمايزون عــنّ ســائــر املتابعني عبر رمز
بنفسجي إل ــى جــانــب اس ــم كــل مـنـهــم ،لـكــي يتمكن صــنــاع املـحـتــوى مــن الـتـعــرف
بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة.
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منوعات فنون وكوكتيل
نجوم

أشرف الحساني

ُ ّ
ليست املمثلة األسـتــرالـيــة كايت
ُ
ببالنيت ( )1969ـ الـتــي ستمنح
«جـ ـ ــائـ ـ ــزة سـ ـ ـي ـ ــزار ف ـ ـخـ ــريـ ــة» عــن
ُمـجـمــل أعـمــالـهــا الـسـيـنـمــائـيــة فــي النسخة
ال ـ ـ ـ ــ 47لـ ـج ــوائ ــز «س ـ ـي ـ ــزار» ال ـف ـ ّـرن ـس ـي ــة (25
فـ ـب ــراي ــر /شـ ـب ــاط  )2022ـ م ـم ــث ـل ــة ع ــادي ــة
بــاغ ـت ـت ـهــا ال ـك ــام ـي ــرا س ــري ـع ــا ف ــي س ــرادي ــب
ال ـح ـيــاة األم ـيــرك ـيــة ف ــوج ــدت نـفـسـهــا تحت
ّ
أض ـ ــواء ال ـف ــن ال ـســابــع ،ب ــل أي ـقــونــة شامخة
ُ
وساحرة في األداء السينمائي.
ومتماسكة
ٌ
ّ
ق ــوة أدائ ـه ــا كــامـنــة فــي صمتها ونـظــراتـهــا
ّ
وجمالها ،فهي دائمة التألق ،تحضر دائمًا
ُ
في العالم بوصفها ممثلة أسترالية ،تثير
ّ
ً
جدال بلباسها وزينتها وطلتها وأعمالها.
هذا ليس أمرًا خارج الصناعة السينمائية.
ف ــاألزي ــاء وال ـ ُـص ـ َـور والـتـعـلـيـقــات وال ـبــرامــج
ال ـف ـن ـيــة واملـ ـق ــاب ــات اإلذاع ـ ـيـ ــة وال ـ ـحـ ــوارات
الصحافية عـنــاصــر مـهـ ّـمــةُ ،تـ ّ
ـؤجــج ُالـحــدث
شاهد.
فنيًا ،وتجعله سينمائيًا في ذهن امل
ً
ت ـب ــدو ح ـي ــاة بــان ـش ـيــت ُمـ ــزدوجـ ــة وحــاف ـلــة

تُمنَح الممثلة األسترالية كايت بالنشيت جائزة «سيزار فخرية» عن مجمل مسيرتها وعن القضايا
التي تلتزمها  ،تتسلمها في  25يناير/كانون الثاني الحالي

كايت بالنشيت

أيقونة هوليوودية ذات أداء باهر
ـراح س ـي ـن ـمــائ ـيــة كـ ـثـ ـي ــرة .م ـن ــذ ف ــوزه ــا
ب ـ ــأف ـ ـ ٍ
بـ«أوسكار» أفضل ممثلة ( ،)2014عن دورها
س ـمــن األزرق» ( ،)2013لـ ــوودي
ف ــي «ال ـيــا ّ
ْ
آلــن ،استحقت أن تـكــون أيقونة سينمائية
صامدة ،فحجم األدوار الكبيرة التي ّأدتها
ّ
تتبوأ
يجعلها اليوم
ـام هوليوودية
في أفـ ٍ
ُ
م ـنــزلــة ك ـب ـيــرة ف ــي وج ـ ــدان امل ـش ــاه ــدي ــن في
العالم.
كثيرون ّ
بقامتها
أفالمها،
مشاهدة
ون
يحب
ّ
امل ــدي ــدة وابـتـســامـتـهــا ال ـصــاف ـيــة ،كــأن ـهــا لم

ّ
ت ـب ـت ـســم يـ ـ ْـومـ ــا ،بـ ــل ت ـح ـت ـفــظ ب ـه ــا ل ـ ُـع ــش ــاق
ّ
ّ
السينما ،إذ تجعل الصورة تتوهج وتتسم
ٌ
ـام كـثـيــر ٍة لها،
بــالـبـهــاء .هــذا حــاضــر فــي أف ـ ٍ
ـات ُمـخـتـلـفــة م ــن األداء وال ـح ـض ــور،
بـ ــدرجـ ـ ٍ
بحكم اختالف مرجعيات ّ
النص ،وصعوبة
ت ـح ــوي ــل وق ــائـ ـع ــه إل ـ ــى ُصـ ـ ــور س ـي ـن ـمــائ ـيــة،
تـ ُـمـ ّـر عبر الجسد ،وترصدها الـعــن ،وتنثر
الكاميرا دالالتها في شغاف هذه الروح.
إل ــى جــانــب أعـمــالـهــا الـسـيـنـمــائـيــة ،تحضر
ب ــان ـش ـي ــت دائ ـ ـمـ ــا ك ـ ُـمـ ـس ــاع ــد ٍة اج ـت ـمــاع ـيــة

عملها االجتماعي
ليس بذخًا سينمائيًا ،بل
نابع من قناعتها

ف ـ ـ ــي ل ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــاءات س ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة .عـ ــام
ً
 ،2016اخ ـت ـيــرت س ـف ـيــرة لـلـنــوايــا الـحـسـنــة،
ُ
للمفوضية السامية لألمم املتحدة لشؤون
ّ
الالجئني ،فخصصت وقتًا كبيرًا من حياتها
للعمل املـيــدانــي لــدعــم الــاجـئــن وحقوقهم
ف ــي ال ـع ـيــش ال ـكــريــم ف ــي م ـنــاطــق أخـ ــرى من
ّ
ُ
همل السينما ،بل ظلت
العالم .رغم ذلك ،لم ت ِ
حاضرة فيها .عملها ُ
كمساعد ٍة اجتماعية
ليس بذخًا سينمائيًا بالنسبة إليها كنجمةٍ
طــامـحــة إل ــى ش ـهــر ٍة أك ـبــر ،بــل هــو نــابــع من

وعي بالجندرة
والنسوية
كان لكايت بالنشيت دور بارز
في معركة النساء ضد
العنف الجنسي في السينما،
وال سيما منذ قضية المنتج
الهوليوودي المدان
هارفي وينستين .وخالل
توليها رئاسة لجنة التحكيم
في الدورة الحادية
ّ
كان
والسبعين لـ«مهرجان
السينمائي الدولي» ،ظهرت
ّ
كان الشهيرة
على أدراج
مع  81امرأة أخرى يعملن
في مجال الفن السابع،
بينهن الفرنسية الراحل
أنييس فاردا وسلمى حايك
وماريون كوتيار ،للمطالبة
بالمساواة.
ً
بأفراح سينمائية كثيرة (تيزيانا فابي/فرانس برس)
وحافلة
تبدو حياة بالنشيت مُ زدوجة
ٍ

مشروع

أعلنت ّشركة «سبيس إنترتينمنت إنتربرايز»
 SEEأن ـه ــا ت ـع ـتــزم إطـ ــاق اس ـتــديــو لــإنـتــاج
الـسـيـنـمــائــي والـتـلـفــزيــونــي وم ـي ــدان ريــاضــي
واستديو ملحتوى البث الرقمي ()streaming
في الفضاء ،بحلول ديسمبر/كانون األول من
عام .2024
وه ـ ــذه الـ ــوحـ ــدة ال ـتــرف ـي ـه ـيــة وال ـس ـي ـن ـمــائ ـيــة
والتلفزيونية والرياضية ،التي تنوي شركة
«سـبـيــس إنترتينمنت إنـتــربــرايــز» إطــاقـهــا،
ستحمل اسم  ّ ،1-SEEوهي األولى من نوعها
على اإلطالق ،وستشغل من محطة «أكسيوم»،
وه ــي مـحـطــة ف ـضــاء ت ـجــاريــة تـبـنـيـهــا شــركــة
«أكسيوم سبيس» ،وستلحق بمحطة الفضاء
الدولية الحالية قبل أن تبدأ بالدوران وحدها.
ووف ـق ــا مل ــوق ــع مـجـلــة «ه ــول ـي ــوود ري ـب ــورت ــر»،
تـتـضـمــن ال ـخ ـطــط املـتـعـلـقــة ب ــال ــوح ــدة -SEE
 1تنظيم فـعــالـيــات سينمائية وتلفزيونية
ومــوسـيـقـيــة وريــاض ـيــة ،واسـتـضــافــة فنانني
وم ـن ـت ـجــن وم ـب ـت ـكــريــن ي ــرغ ـب ــون ف ــي إن ـت ــاج
مـحـتــوى فــي ال ـف ـضــاء .تـعـتــزم الـشــركــة إنـتــاج
املـحـتــوى وإط ــاق األح ــداث الـخــاصــة بها في
الوحدة ،باإلضافة إلى إتاحتها ألطراف ثالثة.
شــارك فــي تأسيس الشركة ديمتري وإيلينا
ليسنيفسكي الـلــذان يشاركان في إنتاج أول
ف ـي ـلــم س ـي ـن ـمــائــي ه ــولـ ـي ــوودي ف ــي ال ـف ـض ــاء،
مــن بطولة النجم تــوم ك ــروز .وق ــاال فــي بيان
ّ
الخميس إن « 1-SEEفرصة رائعة لإلنسانية
لالنتقال إلى عالم مختلف وبدء فصل جديد
ً
مثير في الفضاء .ستوفر منزال فريدًا يسهل
الــوصــول إليه إلمكانات ترفيه ال حــدود لها،
في مكان مليء بالبنية التحتية املبتكرة التي

بورتريه

وجه السينما الطيب
محمد كريم

تنوعت أدوار حسني ريــاض بني املوظف املطحون
وال ـبــاشــا األرس ـت ـقــراطــي وال ـع ـمــدة ورج ــل األع ـمــال.
القليل مــن هــذه األدوار ظـهــر فيها بمظهر الــرجــل
الشرير ،لكن صورة الرجل الطيب والوالد العطوف
هي الصورة األكثر رسوخًا في ذهن الجماهير.
اسمه الحقيقي حسني محمود شفيقُ .ولد في حي
السيدة زينب بالقاهرة في  13يناير/كانون الثاني
 ،1897ألب مـصــري مــن أص ــول تركية أرستقراطية
وأم ســوريــة وأس ــرة مـكــونــة مــن ثــاثــة أش ـق ــاء ،كــان
والـ ــده رج ــل صـنــاعــة وه ــو أول م ــن أدخـ ــل صناعة
دباغة الجلود إلى مصر .عشق حسني فن التمثيل
ً
منذ كان طفال يذهب بصحبة والده وإخوته الثالثة
إلى مسرح الشيخ سالمة حجازي .وحني أتيحت له
فرصة التمثيل والتدريب في أثناء املرحلة الثانوية
لــم يفوت الفرصة ،وك ـ ّـون مــع بعض أصدقائه مثل
يوسف وهبي وعباس فارس فرقة مسرحية أطلقوا
عليها «ه ــواة التمثيل امل ـســرحــي» ،وك ــان يــدربـهــم
آن ـ ــذاك إس ـمــاع ـيــل وه ـبــي الـشـقـيــق األك ـب ــر لـيــوســف
وه ـب ــي .كــانــت أس ــرت ــه ض ــد مـيــولــه الـفـنـيــة ،فـكــانــت
تـطـمــح إل ــى أن يـتـخــرج حـســن ضــابـطــا فــي الكلية
الـحــربـيــة ،ولـكــن ذل ــك لــم ي ــرق لحسني فـتــرك الكلية
الحربية ،ثم اتجه للتمثيل دون علم أسرته ،ولذلك
غـ ّـيــر اسـمــه إل ــى «حـســن ري ــاض» حـتــى ال ينكشف
أم ــره ،بينما ظــل اس ــم شقيقه الـفـنــان ف ــؤاد شفيق

كما هو ،حيث استسلمت األسرة أخيرًا لرغباتهما
الفنية .كــان املـســرح هــو االنـطــاقــة األول ــى لحسني
رياض ،وكان عمره أقل من  20عامًا حني اشترك في
أول عمل مسرحي احترافي مع فرقة جورج أبيض
ّ
سنة  ،1916وكــان بعنوان «خــلــي بالك مــن إميلي»
بطولة روز الـيــوســف .ومــن طــرائــف حسني ريــاض
خ ــال صـحـبـتــه ال ـطــوي ـلــة ل ـج ــورج أب ـيــض أن ــه كــان
يشاركه العمل في مسرحية عطيل لشكسبير ،وكان
ج ــورج أبـيــض معروفًا عنه التقمص واالسـتـغــراق
فــي الشخصية حــد االن ــدم ــاج ،يـقــول الـنــاقــد الفني
عبد الله أحمد عبد الله (ميكي مــاوس)« :فــي ليلة
من ليالي العرض ،وكعادته يندمج جــورج أبيض
لدرجة بعيدة في مشهد املعركة ،ويطبق جورج يده
عـلــى حـســن ري ــاض ،لــدرجــة أن حـســن ري ــاض كــاد
يـمــوت على امل ـســرح ،حتى إنــه راح يـنــادي بصوت
ه ـ ــادئ م ـخ ـن ــوق :ه ـم ــوت ي ــا ج ـ ـ ـ ــورج ...س ـي ـب ـنــي يــا
جورج»!
ّ
ت ـن ــق ــل ريـ ـ ــاض ب ــن ال ـع ــدي ــد م ــن الـ ـف ــرق امل ـســرح ـيــة

يوسف وهبي :يمكنك
إسناد أي دور له وأنت
مغمض العينين

املـشـهــورة ،وعـمــل مــع كـبــار الفنانني أم ـثــال :نجيب
الريحاني ومنيرة املهدية وعلى الكسار ويوسف
وه ـب ــي وف ــاط ـم ــة رش ـ ــدي .ونـ ـظـ ـرًا ل ـث ـقــاف ـتــه ولـغـتــه
ال ـص ـح ـي ـح ــة ،بـ ـ ــرز فـ ــي الـ ـع ــدي ــد مـ ــن امل ـس ــرح ـي ــات
التاريخية التي عمل بها مع هــؤالء النجوم؛ مثل:
مسرحية «تاجر البندقية»« ،أنطونيو وكليوباترا»،
«عاصفة على بيت عطيل»« ،لويس الحادي عشر»،
«ال ـع ـب ــاس ــة»« ،ش ـه ــر زاد»« ،مـ ـص ــرع ك ـل ـيــوبــاتــرا»،
«مضحك الخليفة» وغيرها .وبالرغم مــن تاريخه
السينمائي الـعــريــض ،ف ــإن ارت ـبــاط حـســن ريــاض
باملسرح كان جزءًا من شخصيته ،حيث يقول« :لذة
ال ـص ــوت الـطـبـيـعــي وظ ـه ــور الـشـخــص ب ــذات ــه أم ــام
املـتـفــرجــن ال يــوازيـهـمــا سـمــاع أو مـشــاهــدة خيال
ال حـيــاة فـيــه وال روح» .أم ــا عــن مكانته فــي عقول
أساتذة املسرح فيجسدها قول يوسف وهبي« :في
املستطاع أن تسند إلى حسني رياض أي دور وأنت
مغمض الـعـيـنــن» .وك ــان لــه اهـتـمــام كبير ب ــاألدب
ويـعـقــد فــي بيته صــالــونــا ثقافيًا منتظمًا يحضر
فـيــه كـبــار الـشـعــراء واألدبـ ــاء واملـفـكــريــن والـفـنــانــن.
بــدأ حسني ري ــاض حياته السينمائية مبكرًا منذ
السينما الـصــامـتــة ،حــن ش ــارك نجيب الريحاني
سنة  1931في أول تجاربه السينمائية وهو فيلم
«صاحب السعادة كشكش بيه» من إخراج ستيفان
روستي ،وهو نفس الفيلم الذي أصبح ناطقًا فيما
ب ـعــد ح ــن أض ـي ــف ل ــه ش ــري ــط ال ـص ــوت س ـنــة 1934
وصدر باسم «حوادث كشكش بيك».

رحيل بسام المال :هل يُقفل باب الحارة الشامية؟
سـتـطـلــق ال ـع ـنــان لـعــالــم جــديــد م ــن اإلب ـ ــداع».
ّ
يذكر أن روسيا سبقت هوليوود إلى صناعة
فيلم في الفضاء .ففي أكتوبر/تشرين األول
املاضي ،هبطت كبسولة «سويوز» الفضائية
ّ
التي تقل رائد فضاء ومخرجًا وممثلة روسية
على سهول كازاخستان ،بعد رحلة استغرقت
 3ســاعــات ونـصــف ســاعــة مــن محطة الفضاء
ساعة
الدولية ،وذلك بعدما جمعا أكثر من ّ 30
من املــواد لفيلم «التحدي» ،الــذي ُوصــف بأنه
أول فـيـلــم ُي ـص ــور ف ــي ال ـف ـض ــاء ،وأشـ ـ ــادت به
وس ــائ ــل اإلعـ ــام الــروس ـيــة بــاع ـت ـبــاره إن ـجــازًا
عامليًا.
وردًا على ســؤال حــول إمكانية تصوير جزء
ثان من الفيلم على سطح القمر ،قال شيبينكو
ٍ
( 38عامًا) ،في مؤتمر صحافي عبر الفيديو،
ـودتــه إل ــى األرض« :ن ـحــن مـسـتـعــدون.
بـعــد عـ ّ
نـعـتـقــد أن ـ ــه ي ـجــب ت ـصــويــر سـيـنـمــا ال ـف ـضــاء
ف ــي ال ـف ـض ــاء .إذا ك ــان األمـ ــر يـتـعـلــق بــالـقـمــر،
فلنذهب إلــى القمر ،إذا كــان املــريــخ ،فلنذهب
إل ــى امل ــري ــخ» .وأضـ ــاف «ل ـ َـم ال؟ مل ــاذا يـجــب أن
ي ـق ـت ـصــر ت ـص ــوي ــر ال ـع ـم ــل ال ـس ـي ـن ـمــائــي عـلــى
االس ـت ــدي ــو؟» .وقــالــت بيريسيلد ( 37عــامــا)،
ُ
التي تلعب دور طبيبة طلب منها السفر إلى
ّ
محطة الفضاء إلنقاذ حياة رائــد فضاء« :كل

ُ
خطط إلطالق استديو
سينمائي وتلفزيوني
ورياضي بحلول 2024
سبقت روسيا هوليوود إلى الفضاء ()Getty

حسين رياض في
فيلم «بابا أمين»
()MUBI

مسار

السينما تبدأ رحلتها في الفضاء
لوس أنجليس ـ العربي الجديد

ُ ّ
كممثلة قريبة
َموقفها وقناعتها الشخصية
م ــن وج ـ ــدان ال ـن ــاس َ
ّ
وم ـشــاغ ـل ـهــم ال ـيــومــيــة.
ورغ ــم ع ـش ــرات ال ـج ــوائ ــز ،الـحــاصـلــة عليها
ُ
ُ
كممثلة سينمائية ،ال تخفي بالنشيت ،في
ّ
ّ
مقابالت إعالمية عدة ،كرهها للجوائز التي
ُ
ال تظهر القيمة الحقيقية للفنان ،كما تقول،
ُ
بل تدخله في مواضع غير سينمائية وغير
مهنية ،تجعله دائمًا في خدمة أعيانهاّ ،من
دون ّاتخاذ ّ
حدث فني
فيلم أو
أي
ٍ
ٍ
موقف من ٍ
أو جائز ٍة سينمائية.
بعيدًا عن موقفها إزاء الجوائز ،يزداد إعجاب
لـجــان التحكيم بــأدائ ـهــا وسـحــرهــا لعشاق
ّ
ال ـف ــن ال ـس ــاب ــع .اخ ـت ـيــارهــا ملـنـحـهــا «ج ــائ ــزة
ُ
سيزار فخرية» غير مرتبط بالسينما فقط،
بل بمسيرتها الفنية في التلفزيون واملسرح،
ـام ال يــزال حضورها عميقًا في
ب ـمـ
ـوازاة أف ـ ٍ
ُامل ّ
تخيل السينمائي الجمعي.
ّ
تتسم أفالم كايت بالنشيت ببساطة ُمذهلة
ّ
ُ
ِّ
فــي األداء وبـعــدم التكلف ،يجعالنها تـقــدم
ُدائمًا شخصيات واقعية ،مع َمظاهر الجمال
امل ّ
ّ
يتفوق جمالها على
تبدية عليها .أحيانًا،
ّ
ألسباب
الشخصية الواقعية التي تؤديها،
ٍ
ال عالقة لها بضعف ّ
النص أو ارتباك األداء.
جمالها ال يخدم الصورة السينمائية دائمًا،
ما يجعل أفالمًا ّ
نسجمةٍ مع
عدة لها غير ُم
ُ
ّ
طبيعة شخصيتها ،كما في «الحالة املحيرة
لـبـنـجــامــن َبـ ـ ِـن» ( ،)2008لــديـفـيــد فينشر،
ح ـي ــث تـ ـتـ ـب ـ ّـدى ال ـش ـخ ـص ـيــة غ ـي ــر م ـنــاس ـبــةٍ
لصورتها ،وفي «بابل» ( ،)2006ألليخاندرو
غونزاليز إيناريتو.
هناك أفــام كثيرة نجح مخرجون عديدون
في ضبط مرحلة الكاستينغ لها ،فاختاروا
ّ
بالنشيت شخصية رئيسية ،رغــم أن النقد
السينمائي األميركي لم يهتم بتفاصيلها
ّ
السينمائية ُ ،نـقـدًا وتــوثـيـقــا ،فظلت األفــام
ّ
بعيدة عن امل ّ
تخيل السينمائي العاملي ،ألن
الـنـقــد امل ـعــاصــر يـلـهــث دائ ـم ــا وراء الـجــديــد
تتويجات
السينمائي ،وما
يحصل عليه من ُ
ْ
وج ــوائ ــز ،م ــن دون أن يـمـنــح نـفـســه فسحة
ّ
ّ
ّ
خصوصية بعض األفالم ،حتى لو
تأم ٍل في
لم تحصل على جوائز.
فــأهـمـ ّـيــة الـفـيُـلــم ت ـبــدأ مــن لـحـظــة ممارسته
سحره على املشاهد ،بعيدًا عن ّ
أي جائز ٍة أو
ّ
ٌ
ـرض عاملي .هــذا حاصل
تظاهر ٍة فنية
أو عـ ٍ
ّ
ـام مـنـســيــة ل ـهــا ،ك ــ«مــاح ـظــات على
ف ــي أفـ ـ ٍ
آير ،و«حقيقة»
لريتشارد
(،)2006
فضيحة»
ُ
ـدربـلــت ،املـغـ ّـيـ َـبــن في
( ،)2015لجيمس فــانـ ِ
كثير .لذلك ،يبدو هــذا الصمت
نقد أجنبي
ٍ
ّ
ٌ
أفالم لها كأنه حاجز ّأمام فهم جرأتها
إزاء
ٍ
وقـيـمـتـهــا وس ـيــرت ـهــا كـ ُـم ـمــث ـلــة ،تـنـتـقــل بني
األدوار وال ـش ـخ ـص ـيــات واألف ـ ـ ــام بـمـهـنـ ّـيــة
ّ
بصري.
وتجريب
ٍ
ت ـجــدر اإلش ـ ــارة إل ــى أن ال ـجــائــزة تتسلمها
ال ـن ـج ـم ــة ف ـ ــي  25ي ـ ـنـ ــايـ ــر/كـ ــانـ ــون ال ـث ــان ــي
الحالي ،خــال االحتفال السابع واألربعني
ل ـتــوزيــع ال ـجــوائــز الـسـيـنـمــائـيــة الـفــرنـسـيــة،
ع ـلــى م ــا أع ـل ـنــت ال ـج ـه ـتــان امل ـن ـظ ـم ـتــان ،في
ديسمبر/كانون األول املــاضــي .وأوضحت
م ـح ـط ــة «كـ ـ ــانـ ـ ــال  »+وأكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة ج ــوائ ــز
سيزار ،في بيان ،أن املمثلة ستحصل على
الـ ـج ــائ ــزة ال ـف ـخ ــري ــة ع ــن م ـج ـمــل مـسـيــرتـهــا
وع ــن شخصيتها ،واص ـفــة إيــاهـمــا بأنهما
«رائعتان».
وأش ــارت إلــى أن منح املمثلة هــذه الجائزة
يتزامن مع انتهائها أخيرًا من املشاركة في
تصوير فيلم «تار» للمخرج تود فيلد ،فيما
تــؤدي دور محللة نفسية في فيلم غييرمو
دل ت ـ ــورو ال ـج ــدي ــد «نــاي ـت ـم ـيــر» ال ـ ــذي يـبــدأ
عرضه هذا العام .كذلك يعود تكريمها إلى
نشاطها خارج إطار العمل السينمائي ،عبر
الـتــزامـهــا الـعـمــل «لـحـقــوق امل ــرأة وللبيئة»،
على ما أوضح املنظمون.
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ثانية كانت اكتشافًا كبيرًا» .وأفــاد شيبينكو
ّ
بــأن الطاقم على منت محطة الفضاء الدولية
ً
ش ــارك فــي الـتـصــويــر ،فـضــا عــن إمـســاكــه من
قدميه ملنعه من االصطدام باألشياء .وأضاف
ّ
أن التجربة علمته أساليب جديدة في صناعة
السينما .وقال «بعض املشاهد التي تخيلتها
بطريقة ما على األرض اجتمعت معًا بشكل
مختلف تمامًا( ...في الفضاء) يمكن أن يلتقي
ّ
شخصان وجهًا لوجه ،لكن أحدهما سيكون
رأسه مرفوعًا واآلخر في وضع أفقي( ،بينما)
تـكــون الكاميرا على مستوى مختلف ،وهــذا
يغير وعـيــك تـمــامــا» .وأض ــاف« :بالنسبة لي
كان اكتشافًا سينمائيًا».
كـ ــان املـ ـخ ــرج وامل ـم ـث ـل ــة ق ــد خ ـض ـعــا ل ـتــدريــب
مـكـثــف ،لتعليمهما طــريـقــة تـحـ ّـمــل الـتـســارع
ال ـق ــوي خ ــال اإلقـ ــاع أو ال ـت ـحــرك ف ــي ان ـعــدام
الجاذبية.
يشكل ذل ــك ملــوسـكــو وسـيـلــة لتسجيل نـقــاط،
بعد اإلخـفــاقــات الكثيرة الـتــي منيت بها في
السنوات األخيرة على صعيد إطــاق األقمار
االصطناعية والــرحــات املأهولة أو املهمات
ال ـع ـل ـم ـيــة ،خ ـصــوصــا ب ـف ـعــل ن ـقــص االب ـت ـكــار
والفساد املستشري.
وف ــي م ــؤش ــر إل ــى أه ـم ـيــة املـ ـش ــروع ،اخ ـت ــارت
مــوسـكــو إلن ـتــاج فيلم «ال ـت ـحــدي» أس ـمــاء من
العيار الثقيل :مدير «روسكوسموس» ونائب
رئـيــس ال ـ ــوزراء الـســابــق ديـمـتــري روغ ــوزي ــن،
وال ــرئـ ـي ــس ال ـن ــاف ــذ ل ـق ـن ــاة «ب ـي ـي ــرف ــي ك ــان ــال»
التلفزيونية كونستانتني إرنست.
كــان روغــوزيــن الـقــوة الــدافـعــة الرئيسية وراء
املشروع ،ووصف صنع ّأول فيلم روائي طويل
في العالم في الفضاء بأنه فرصة «لرفع مكانة
األمة في الفضاء».

توفي السبت المخرج
السوري بسام المال
( ،)2022-1956لتطوى
صفحة أخرى من تاريخ
إنتاجات ما يعرف بـ«البيئة
الشامية» تحديدًا
ربيع فران

يضيف رحـيــل امل ـخــرج ال ـس ــوري بـســام املــا
مـشـكـلــة أخـ ــرى إل ــى ال ــدرام ــا ال ـســوريــة الـتــي
تلملم أزماتها ،إذ خسرت مسلسالت «البيئة
الشامية» واحـدًا من أفضل املخرجني الذين
وضعوا أسسًا لهذا النمط وأسهموا في رفع
مستوى املنافسة عربيًا إلنـتــاجــات الــدرامــا
السورية.
خ ــرج بـســام امل ــا مطلع التسعينيات بخط
ج ــدي ــد ل ــم ي ـك ــن م ـشــاب ـهــا ألبـ ـن ــاء ج ـي ـلــه مــن
امل ـخــرجــن؛ مـحــاولــة مختلفة فــي امل ــزج بني
واق ــع ال ــدرام ــا ال ـســوريــة وبيئتها األصـلـيــة،
والواضح أن املال كان مولعًا بالحي الدمشقي
العتيق ،ملا يمثله من «نوستالجيا» (حنني)
للمشاهد ،وتمكن بالفعل من تحويل األنظار
عـ ــن اإلن ـ ـتـ ــاجـ ــات امل ـ ــوازي ـ ــة لـ ــه الـ ـت ــي قــدم ـهــا
زمالؤه ،ومنهم املخرج هشام شربتجي ،في
أعمال كانت أقرب إلى الفكاهة أو الكوميديا،
ل ـت ـن ـشــأ م ــع ذلـ ــك وحـ ـ ــدة خ ــاص ــة مل ــا أص ـبــح
معروفًا اليوم بمسلسالت «البيئة السورية».
لــم تكن سكة املــا متوجة بالنجاح الكامل.

لكن على الرغم من االنتقادات التي طاولت
مسلسل «العبابيد» ( )1997التاريخي ،أصر
املال على السير على النمط ذاته ،مقتنعًا بأن
الـنـجــاح يـتـحــول أحـيــانــا إل ــى نـقــاط نسبية،
لـكـنــه ل ــم ي ـع ـتــرف ي ــوم ــا ب ــذل ــك ،ل ـي ـعــود سنة
 2004متسلحًا ب ــواح ــد م ــن أف ـضــل األع ـمــال
التي شكلت قفزة للنص والقصة ،في «ليالي
ال ـص ــال ـح ـي ــة» (ك ـت ــاب ــة أحـ ـم ــد ح ــام ــد) ال ــذي
حصد جوائز كثيرة ،وكــان الخطوة األولــى
لـن ـجــاح املـمـثـلــة ك ــاري ــس ب ـشــار جـمــاهـيــريــا،
وهــي الـتــي تعترف دوم ــا بفضل هــذا الــدور
عـ ـل ــى مـ ـسـ ـي ــرتـ ـه ــا ،وت ـ ـ ـكـ ـ ــرار ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب فــي
سيناريوهات مختلفة مع املــا ،كــان آخرها
«ســوق الحرير» (فكرة بسام املال وإخراجه،
باالشتراك مع شقيقه مؤمن ،وكتابة حنان
حسني املهرجي).
ت ـ ـ ــزداد فـ ـص ــول إنـ ـت ــاج ــات املـ ــا الـ ـ ــذي أن ـشــأ
شــركــة «ميسلون» وتـحــول إلــى منتج منفذ
في معظم األعمال التي صــورت قبل الحرب
ال ـســوريــة ،وطـبـعــت ذاك ــرة ال ــدرام ــا الـســوريــة
إلى اليوم.
ال ن ـب ــال ــغ ل ــو ق ـل ـنــا إن اسـ ــم م ـس ـل ـســل «ب ــاب
ال ـحــارة» كــان مــرادفــا فــي الـسـنــوات األخـيــرة
آلل امل ـ ــا ،ل ـك ــن هـ ــذا ال ـن ـج ــاح ال ـ ــذي ح ـصــده
ك ــان م ـصــدرًا لـنــزاعــات كـثـيــرة ال ت ــزال عالقة
فــي املـحــاكــم الـســوريــة حـتــى الـســاعــة .وعلى
الــرغــم مــن ذل ــك ،إال أن شــركــاء املــا فــي «بــاب
ال ـ ـحـ ــارة» أصـ ـ ــروا ع ـلــى اس ـت ـغ ــال ال ـن ـجــاح،
وسـعــوا إلع ــادة إنتاجه حتى وصــل إلــى 11
ج ــزءًا ال ـعــام امل ــاض ــي ،بـعــدمــا ت ـبــرأ امل ــا منه
بعد عامه السابع ،ونشط على خط اإلنتاج
الـســوري السعودي الــذي دفــع مجموعة «إم
ب ــي س ــي» إل ــى اس ـت ـغــال أو تــوظـيــف نـجــاح

«باب الحارة» أشهر أعمال بسام المال (محمود حمص/فرانس برس)

املخرج السوري لصالحها .وعلى الرغم من
االنقالبات التي واجهتها الــدرامــا السورية
ّ
خ ــال س ـن ــوات الـ ـح ــرب ،وح ـت ــى الـ ـي ــوم ،ظــل
بـســام املــا أسـيـرًا لتلك ال ـصــورة البهية عن
دمشق وتاريخها ،وال يمكن إغفال محاوالته
رغــم اإلخـفــاقــات الـتــي لــم تثنه عــن املتابعة،

باحثًا عن كل ما يثبت يقينه بأن هذا اللون
مــن ال ــدرام ــا ال ـســوريــة لــه أرب ــاب ــه وجـمـهــوره
في العالم العربي ،ولو غلبته أحيانًا سلطة
املال واملحسوبيات التي تعاني منها الدراما
العربية عمومًا.
ي ــرح ــل ب ـس ــام املـ ــا أم ـ ــام ت ـخ ـبــط واض ـ ــح في

ّ
األع ـمــال الـســوريــة املحلية ،وهـجــرة الكتاب
وامل ـخ ــرج ــن وامل ـم ـث ـلــن إل ــى ب ـي ــروت ودب ــي.
ويـفـتــح برحيله ع ـشــرات األبـ ــواب واألسـئـلــة
ال ـت ــي ت ـب ـحــث ع ــن إجـ ــابـ ــات حـ ــول مـسـتـقـبــل
وفــرادة الدراما السورية ،وتحديدًا «البيئة»
التي تركها صانعها ومضى.

