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منصات التواصل ُتقبل على 
االشتراكات المدفوعة

نافالني على غالف »تايم«: الرجل 
الذي يخشاه بوتين

شادي ياسين

وقت  فــي  باإلنترنت  اتصالها  اليمن  فــقــدت 
مبكر الجمعة، بعد استهداف غــارات جوية 
اإلمــاراتــي موقعًا في   - السعودي  للتحالف 
مــديــنــة الـــحـــديـــدة، مـــا تــــرك أهــلــهــا مرتبكني 
االطمئنان على  ومعزولني يحاول بعضهم 
بــعــض، والــتــقــاط األخـــبـــار مــن هــنــا وهــنــاك، 
بعدما باتوا يعتمدون على مواقع التواصل 
ــًا فـــي املــتــابــعــة والــنــشــر  االجــتــمــاعــي أســـاسـ
والــتــواصــل. وبــدا بعض سكان مدينة عدن 
مشتركي  مــن  الـــبـــاد(،  )جــنــوبــّي  الساحلية 
الخدمة،  باستمرار  نــت«، محظوظني  »عــدن 
رغم رداءتها. حظي اليمنيون خارج الباد 
ــتـــســـاؤل،  بــالــفــرصــة لــلــكــتــابــة واالطـــــــاع والـ
خصوصًا عن وضع املناطق التي تشهد قتااًل 
الحوثيني  واملــتــمــرديــن  الحكومة  قـــوات  بــني 
والغارات الجوية ملقاتات التحالف. وأفادت 
مــنــصــة »نــتــبــلــوكــس« الــتــي تـــراقـــب انــقــطــاع 
 تعطل االتــصــال 

ّ
اإلنــتــرنــت حــول العالم بـــأن

الجمعة،  الواحدة صباحًا  الساعة  بدأ نحو 
ــة »تـــيـــلـــيـــمـــن«، بـــوابـــة  ــركـ وتــــضــــررت مـــنـــه شـ
االتصاالت الوحيدة اململوكة للدولة واملزودة 
لخدمات اإلنترنت في الباد. يدير »تيليمن« 
اآلن الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة 

اليمنية صنعاء منذ أواخر عام 2014.
وتــغــذي كــابــات بــحــريــة الــيــمــن بــاإلنــتــرنــت، 
ــا مـــحـــافـــظـــة  ــيـــهـــمـ ــرك فـ ــتــ ــشــ ــان مـــنـــهـــا تــ ــ ــنــ ــ اثــ
الــحــديــدة، وواحـــد تشترك فيه مدينتا عدن 
وجمهورية جيبوتي. ينقل كابل »فالكون«، 
تحت البحر، اإلنترنت إلى اليمن عبر ميناء 
الــحــديــدة عــلــى طـــول الــبــحــر األحــمــر لشركة 
»تيليمن«. الكابل له مخرج آخر على األرض 
في ميناء الغيضة أقصى شرق اليمن، لكن 
الباد،  غــربــّي  يعيشون  اليمن  سكان  أغلب 
على طول البحر األحمر. وكــان قطع الكابل 
عــام 2020، بسبب مرساة سفينة، قد سّبب 
انــقــطــاعــًا فـــي اإلنـــتـــرنـــت عــلــى نـــطـــاق واســـع 
ــابـــات األرضــــيــــة املــوصــلــة  ــكـ فـــي الـــيـــمـــن. والـ
إلى السعودية مقطوعة منذ انــدالع الحرب 
ــتـــى اآلن  ــتـــم حـ ــم يـ ــ األهـــلـــيـــة فــــي الـــيـــمـــن، ولــ
بسبب  البحر  تحت  آخرين  كابلني  توصيل 
الــصــراع، وفــق ما ذكــرت »تيليمن« في وقت 
قــنــاة »املـــســـيـــرة« الفضائية  ســـابـــق. وقـــالـــت 
 الـــغـــارة عــلــى مبنى 

ّ
الــتــابــعــة لــلــحــوثــيــني إن

قتلى وجرحى.  إلى سقوط  أدت  االتصاالت 
عن  تشيلدرن«  ذا  »ســايــف  منظمة  وأعلنت 
مقتل ثاثة أطفال على األقل. وأقر التحالف 
قدرات  لتدمير  دقيقة   »ضربات جوية 

ّ
بشن

الجماعة املسلحة« حول ميناء الحديدة.
وأثر انقطاع اإلنترنت في الخدمة اإلخبارية 
الباد،  مــن  ـــدار 

ُ
ت التي  اإللكترونية  للمواقع 

عدد  تــوقــف  إذ  للحوثيني،  تــابــع  ومعظمها 
كبير منها، وأبرزها »وكالة سبأ«. ونشرت 

منوعات

مــنــصــة »يـــمـــن فـــيـــوتـــشـــر« اإلخــــبــــاريــــة الــتــي 
انطلقت في إبريل/ نيسان من العام املاضي 
اعتذارًا مقتضبًا لقرائها، لـ«صعوبة مواكبة 
املستجدات بسبب خروج شبكة اإلنترنت في 
معظم أنحاء الباد عن الخدمة«، واعدة إياهم 
بـ«العمل على تجاوز اإلشكال وإبقاء أخبار 
اليمن واإلقليم في الواجهة«. وظلت مستمرة 
الــقــصــيــرة.  تــغــذيــة منصاتها بــاألخــبــار  فــي 
ــة في  وواجـــهـــت املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة أزمــ

ــواد املــرئــيــة من  الــحــصــول عــلــى األخــبــار واملــ
اليمن، ما سّبب إرباكًا داخل  مراسليها في 
غرف األخبار واإلعداد البرامجي، وانحصرت 
العمليات في التواصل عبر املكاملات الدولية 
واالســتــعــانــة بــأرشــيــف الــصــور، فــي مسعى 
التي  املنقطعة  البصرية  التغذية  لتعويض 
أثرت بشاشاتها ومنصاتها. وقال الصحافي 
يـــوســـف عـــجـــان الـــــذي يــعــمــل فـــي فــضــائــيــة 
فــي مدينة  املحطة،   مكتب 

ّ
إن »يمن شــبــاب« 

إســطــنــبــول الــتــركــيــة، اضــطــر إلـــى الــتــواصــل 
هاتفيًا مع املكتب في مدينة تعز، للحصول 
ــار، بــعــد تـــعـــذر الـــتـــواصـــل حتى  ــبــ عــلــى األخــ
وأضــاف  املنقطع.  الفضائي  اإلنــتــرنــت  عبر 
ــه 

ّ
أن الــجــديــد«  لـ«العربي  عــجــان، فــي حديث 

واجه يومًا عصيبًا مع فريق القناة ملواكبة 
األحــداث واملستجدات في الباد. واستحال 
على اليمنيني التواصل داخل الباد، أو مع 
من في الخارج. وصرف املغتربون شكواهم 
على منصات التواصل االجتماعي، معّبرين 
عن حيرتهم إزاء وضع أهاليهم مع استمرار 
الـــحـــرب والــــغــــارات، ومــتــســائــلــني عـــن مــوعــد 

عودة الخدمة.
وغردت الباحثة السياسية بلقيس اللهبي: 
ــاح الـــخـــيـــر فــــي مــجــمــوعــة  ــبـ »أبــــحــــث عــــن صـ
عــائــلــتــي ع الــواتــســاب الــتــي تــخــبــرنــي أنهم 
نجوا من #قصف الليلة املاضية. لم أجدها 
ــران الـــفـــخـــري:  ــبــ صـــبـــاح الـــــيـــــوم«. وكـــتـــب جــ
»الـــيـــمـــن بــلــد مــنــســي وقــلــيــل الـــحـــضـــور في 
فــــضــــاءات اإلعــــــام الـــعـــاملـــي مـــقـــارنـــة بــغــيــره 
مـــن الــبــلــدان املــضــطــربــة. انــقــطــاع اإلنــتــرنــت 
ُيخفي ما بقي من الظهور لبعض مجريات 
أو  االفــتــراضــي  العالم  فــي  اليومية  الــوقــائــع 
وسائل اإلعام«. وأثارت معلومات تداولها 
ناشطون ومختصون في االتصاالت أسئلة 
عن مسؤولية الحوثيني عن انقطاع الخدمة، 
بــمــعــزل عـــن هــجــمــات الــتــحــالــف فـــي مــديــنــة 
بحرية  كـــابـــات  وجــــود  بتفسير  الـــحـــديـــدة، 
بــديــلــة، وخــصــوصــًا مــع تحكم شــركــة »يمن 
نــــت« املــــــزّود الــرئــيــس لــلــخــدمــة، الــخــاضــعــة 
لــســيــطــرة الــحــوثــيــني فــي صــنــعــاء. وتــســاءل 
الــصــحــافــي بــســيــم الــجــنــانــي عـــن اســتــمــرار 
ــتــــرنــــت عـــقـــب الـــــغـــــارات الــجــويــة  خـــدمـــة اإلنــ
لتنقطع  طبيعي،  بشكل  ساعتني  مــن  ألكثر 
ــع إعـــــان تــلــفــزيــون »املـــســـيـــرة«  بــالــتــزامــن مـ
ــي الـــحـــديـــدة  ــّرض مــبــنــى االتـــــصـــــاالت فــ ــعــ تــ

للقصف وانقطاع الخدمة عن املحافظات.
اليمنية«  اإلنترنت  ونشر مؤسس »جمعية 
ــيـــر فــــي مــــجــــال االتــــــصــــــاالت، فــهــمــي  ــبـ والـــخـ
ــــن تـــأخـــر  ــتــــعــــددة عـ ــرات مــ ــيـ ــسـ ــفـ الــــبــــاحــــث، تـ
 االنـــهـــيـــارات في 

ّ
االنـــقـــطـــاع، مــشــيــرًا إلــــى أن

املــبــنــى عــقــب الــقــصــف أو حــــدوث حــريــق قد 
ه لــم يستبعد 

ّ
يــعــوق االنــقــطــاع الــفــوري، لكن

وقوف الحوثيني وراء توقف الخدمة.
وقال مؤسس محرك البحث »صحافة نت«، 
سيحصلون  الحوثيني  إن  األثـــوري،  يسري 
ــراء انــقــطــاع  ــ ــدًا جـ عــلــى إيــــــــرادات ضــخــمــة جــ
خــدمــة اإلنــتــرنــت عــبــر خــدمــات االتـــصـــاالت. 
ــــي مـــنـــشـــور عـــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«:  وأضـــــــــاف فـ
إلى استخدام خدمات  املواطنون  »سيندفع 
االتصاالت عبر الجوال بشكل مكثف، وهذا 
مـــا حــــدث بــالــفــعــل، مـــا ســيــجــلــب املـــلـــيـــارات 
لــجــمــاعــة الــحــوثــي وأكــثــر بكثير مــمــا تــدره 

عليهم خدمة اإلنترنت«.

عرقلة التواصل بين 
األشخاص وتعطيل 

المواقع اإلخبارية

موسكو ـ رامي القليوبي

الــروســيــة على دفعة من  املــعــارضــة  حصلت 
الدعم املعنوي بنشر صورة املعتقل أليكسي 
نافالني على غاف مجلة »تايم« األميركية 
الــذي يخشاه بوتني«،  »الرجل  تحت عنوان 
فــي مــؤشــر لتحوله إلـــى أحـــد أبـــرز الــوجــوه 

السياسية الروسية على مستوى العالم.  
وجــــــاء نـــشـــر صــــــورة نـــافـــالـــنـــي عـــلـــى غـــاف 
»تايم« والحوار معه داخل املجلة بالتزامن 
مع حلول ذكــرى مــرور عام على عودته إلى 
روســـيـــا، فــي 17 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي عــام 
2021، مـــن أملــانــيــا، حــيــث تــلــقــى الـــعـــاج من 
ينتمي  أنــه  أعــصــاب يشتبه  بــغــاز  التسميم 
إلــــى مــجــمــوعــة »نـــوفـــيـــتـــشـــوك« ســوفــيــيــتــيــة 
املــنــشــأ. اعــتــقــل نــافــالــنــي لـــدى وصـــولـــه إلــى 
املــطــار فــي روســيــا، وســجــن بذريعة انتهاك 
نظام أداء الحكم بالسجن مع وقف التنفيذ 
ــتـــــاس« فـــي شـــركـــة »إيـــف  ــ فـــي قــضــيــة »االخـ

روشيه«، الصادر بحقه عام 2014. 
ــذا اإلطــــــــار، يــعــتــبــر عـــضـــو املــجــلــس  ــ ــــي هـ وفـ
اإلقـــلـــيـــمـــي لـــحـــزب »يـــابـــلـــوكـــو« الــلــيــبــرالــي 
كرابوخني،  أليكسي  موسكو،  فــي  املــعــارض 
أن نــشــر صـــورة نــافــالــنــي عــلــى غـــاف مجلة 
ــم« يــعــكــس عــــودة قــضــايــا  ــايـ عــريــقــة مــثــل »تـ
ــيــــة وانـــتـــهـــاكـــات حــقــوق  املــــعــــارضــــة الــــروســ

اإلنــســان فــي روســيــا إلــى األجــنــدة الــدولــيــة، 
الــوقــت نفسه مــن واقعية اإلفـــراج  فــي   

ً
مقلا

عـــن نــافــالــنــي طــاملــا بــقــي الــرئــيــس الــروســي 
الحالي فاديمير بوتني على رأس السلطة. 

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  ــقــــول كـــرابـــوخـــني لــــ ويــ
ــورة نــافــالــنــي عــلــى غــاف  ــ »يــعــنــي نــشــر صـ
ه أصبح ثاني أشهر سياسي روسي 

ّ
تايم أن

بعد بوتني، الــذي سبق أن وضعت صورته 
على غاف املجلة نفسها مــرارًا. هذه إشارة 
 أذرعـــهـــا 

ّ
ــيـــة، لـــكـــن واضـــحـــة لــلــســلــطــة الـــروسـ

لروايتها  للترويج  ستستثمرها  الدعائية 
بأن نافالني عميل غربي. عاد نافالني إلى 
بــلــده قــبــل عــــام، ومــنــذ ذلـــك الـــحـــني، تغيرت 
روسيا كثيرًا، إذ شددت قبضة السلطة عبر 
إعانها عـــددًا مــن وســائــل اإلعـــام املستقلة 
الرائدة عميلة للخارج، وماحقة املعارضني 
ــتــــى ذويـــــهـــــم، وتــــشــــديــــد لـــهـــجـــة خــطــاب  وحــ

العسكرة تجاه أوكرانيا«.  
مع ذلك، يقلل من فاعلية السياسات الغربية 
ــيــــة. ويــــؤكــــد: »مـــن  ــم املـــعـــارضـــة الــــروســ ــدعـ لـ
طاملا   

ً
معتقا سيبقى  نافالني   

ّ
أن الــواضــح 

يـــتـــولـــى بـــوتـــني رئــــاســــة روســــيــــا، وتــســاهــل 
جــنــراالت  بعقوباته  الـــذي يستهدف  الــغــرب 
ــافـــرون وال يــمــلــكــون  غــيــر مـــعـــروفـــني ال يـــسـ
أرصدة في الخارج، بداًل من فرض عقوبات 
املحيطة  األوليغارشيا  وطبقة  بوتني  على 

بـــه. فـــي حـــال أقـــدمـــت روســـيـــا عــلــى الــتــدخــل 
العقوبات  أوكــرانــيــا، فستشدد  فــي  املــبــاشــر 
االقتصادية على روسيا، ما سيترجم حتمًا 
بــمــزيــد مـــن تـــراجـــع قــيــمــة عــمــلــتــهــا، الـــروبـــل، 
مع  التعامل  يستمر  بينما  السكان،  وإفــقــار 

بوتني واستقباله كزعيم عاملي«.
السياسي عباس  املحلل  مــن جهته، وصــف 
غــالــيــامــوف نــشــر حـــوار نــافــالــنــي مــع املجلة 
ـــه »حــــدث مـــهـــم«، مــشــكــكــًا في 

ّ
األمــيــركــيــة بـــأن

ه سيحدث تغييرًا جذريًا 
ّ
الوقت نفسه في أن

في األجندة السياسية الروسية. 

)Getty/أقّر التحالف بشّن »ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الجماعة المسلحة« )محمود حمود

)ألكسندر نيمينوف/فرانس برس(

سان فرانسيسكو ـ العربي الجديد

ــهــا تختبر ميزة االشــتــراكــات املــدفــوعــة، ما 
ّ
أكــدت منصة »تيك تـــوك«، الخميس، أن

يمهد الطريق أمام املبتكرين لفرض رسوم مالية على املحتوى الخاص بهم.
ها لم تكشف 

ّ
وعلى الرغم من تأكيد »تيك توك« الخبر ملوقع »ذي إنفورمايشن«، فإن

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. 
االقتصادي  إذ يقوم نموذجها  املجانية، أساسًا،  الشبكات االجتماعية  واعتمدت 
على اإليــــرادات اإلعــانــيــة، تقنيات مختلفة لــدر اإليــــرادات فــي الــســنــوات األخــيــرة. 
وتتيح لاختصاصيني على املنصات تنويع مصادر الدخل، بما يتخطى النسبة 
التجارية  العامات  الرديفة والعقود مع  األربــاح اإلعانية واملنتجات  املئوية من 
 ،

ً
وبيع البرامج التربوية أو الرياضية. على منصة »تويتش« أللعاب الفيديو مثا

يمكن للمتابعني االشتراك في حسابات العبيهم املفضلني. وأعلنت »إنستغرام«، 
ــهــا ستمنح مــؤثــريــن عــلــى منصتها الـــقـــدرة عــلــى اقـــتـــراح اشــتــراكــات 

ّ
األربـــعـــاء، أن

مدفوعة ملتابعيهم. وأوضح رئيس املنصة التابعة ملجموعة »ميتا« )فيسبوك( آدم 
اع املحتوى »يحتاجون إلى إيــرادات يمكن توقعها«. وأشار إلى 

ّ
 صن

ّ
موسيري أن

 »االشتراكات من أفضل األدوات لتحقيق إيــرادات يمكن توقعها ال تعتمد على 
ّ
أن

الجمهور الذي يتبّدل من منشور إلى آخر بصورة ال يمكن تفاديها«.
وفي بادئ األمر، ستختبر »إنستغرام« هذه املقاربة على عدد صغير من املؤثرين 
أمــام املشتركني الذين يدفعون بــداًل ماليًا االطاع  في الواليات املتحدة. وسيتاح 
رمز  عبر  املتابعني  ســائــر  عــن  حــصــريــًا، وسيتمايزون  مباشر  وبــث  على قصص 
ــاع املــحــتــوى مــن الــتــعــرف 

ّ
بنفسجي إلـــى جــانــب اســـم كــل مــنــهــم، لــكــي يتمكن صــن

بسهولة إليهم في التعليقات والرسائل الخاصة.

انقطاع اإلنترنت يعزل اليمنيين عن العالم

أخبار 
كاذبة

انتشر خبر يّدعي أّن الرئيس التونسي 
قيس سعيّد أصدر قرارًا بحّل 

المجلس األعلى للقضاء. سعيّد 
وّجه اتهامات إلى بعض القضاة 

بالفساد في مناسبات عّدة، 
لكّن المرسوم األخير ال يقضي بحّل 

المجلس األعلى للقضاء، بل بوضع 
حّد المتيازات أعضائه.

كثيرة هي المنشورات الغرائبيّة 
التي تجد من يصدقها على 

مواقع التواصل حول العالم، 
منها اّدعاء »توليد الكهرباء« 

من صلعة الرجال. هذا الخبر ظهر 
أوًال على موقع ساخر من باب 

الدعابة، ثم تفاعل معه اآلالف 
على أنّه جاّد.

تزعم قصة أّن اإليطاليين أجبروا 
الشيخ الليبي مختار حورية، 

على تالوة القرآن على الحاكم 
العسكرّي اإليطالّي المحتّل بيترو 

بادوليو عند وفاته، فقرأ عليه 
آيات تتوّعد الظالمين بالعذاب. لكّن 
القّصة مستحيلة، إذ إّن الشيخ توّفي 

قبل وفاة المسؤول اإليطالي.

تتداول صفحات خبرًا مفاده 
أّن محكمة العدل الدوليّة 

قضت بإلغاء أنواع اللقاح كلها، 
وتصنيعها وبيعها، وإلغاء 

البروتوكول الصّحي لمنّظمة 
الصّحة العالميّة. لكنّه مجرد ادعاء، 
فمحكمة العدل الدولية في الهاي 

لم ُتصدر أّي قرار من هذا النوع.

شّن 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
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بـــــأفـــــراٍح ســيــنــمــائــيــة كـــثـــيـــرة. مـــنـــذ فـــوزهـــا 
»أوسكار« أفضل ممثلة )2014(، عن دورها  بـ
ــوودي  لــ  ،)2013( األزرق«  »الـــيـــاســـمـــني  فـــي 
سينمائية  أيقونة  تــكــون   

ْ
أن ت 

ّ
استحق آلـــن، 

أّدتها  التي  الكبيرة  األدوار  صامدة، فحجم 
تتبّوأ  اليوم  أفــاٍم هوليوودية يجعلها  في 
ـــشـــاهـــديـــن في 

ُ
ــدان امل ــ مــنــزلــة كــبــيــرة فـــي وجــ

العالم.
كثيرون يحّبون مشاهدة أفامها، بقامتها 
ــهــا لم 

ّ
املـــديـــدة وابــتــســامــتــهــا الــصــافــيــة، كــأن

ـــاق 
ّ

ــُعـــش ــا لـ تــبــتــســم يــــومــــًا، بــــل تــحــتــفــظ بـــهـ
سم 

ّ
 تجعل الصورة تتوّهج وتت

ْ
السينما، إذ

بــالــبــهــاء. هــذا حــاضــٌر فــي أفـــاٍم كــثــيــرٍة لها، 
األداء والـــحـــضـــور،  ــن  مـ ُمــخــتــلــفــة  بــــدرجــــاٍت 
بحكم اختاف مرجعيات النّص، وصعوبة 
تـــحـــويـــل وقـــائـــعـــه إلـــــى ُصــــــور ســيــنــمــائــيــة، 
وتنثر  الــعــني،  الجسد، وترصدها  عبر  تــُمــّر 

الكاميرا دالالتها في شغاف هذه الروح.
إلـــى جــانــب أعــمــالــهــا الــســيــنــمــائــيــة، تحضر 
ــُمــــســــاعــــدٍة اجــتــمــاعــيــة  بـــانـــشـــيـــت دائــــمــــًا كــ

أشرف الحساني

كايت  األســتــرالــيــة  لة 
ّ
مث

ُ
امل ليست 

منح 
ُ
ست الــتــي  ـ   )1969( ببانيت 

»جــــــائــــــزة ســـــيـــــزار فــــخــــريــــة« عــن 
ُمــجــمــل أعــمــالــهــا الــســيــنــمــائــيــة فــي النسخة 
ــزار« الـــفـــرنـــســـيـــة )25  ــ ــيــ ــ الـــــــــ47 لــــجــــوائــــز »ســ
ــة  ــاديـ عـ ـــلـــة 

ّ
مـــمـــث ـ   )2022 ــبــــاط  شــ ــر/  ــرايــ ــبــ فــ

ــراديـــب  بــاغــتــتــهــا الـــكـــامـــيـــرا ســـريـــعـــًا فــــي سـ
الــحــيــاة األمــيــركــيــة فـــوجـــدت نــفــســهــا تحت 
 الــســابــع، بـــل أيــقــونــة شامخة 

ّ
أضـــــواء الـــفـــن

السينمائي.  األداء  وُمتماسكة وساحرة في 
 فــي صمتها ونــظــراتــهــا 

ٌ
قــــّوة أدائـــهـــا كــامــنــة

ق، تحضر دائمًا 
ّ
التأل وجمالها، فهي دائمة 

ثير 
ُ
ت أسترالية،  ممثلة  بوصفها  العالم  في 

تها وأعمالها.
ّ

جداًل بلباسها وزينتها وطا
هذا ليس أمرًا خارج الصناعة السينمائية. 
ــاء والــــُصــــَور والــتــعــلــيــقــات والــبــرامــج  ــاألزيـ فـ
ــوارات  ــ ــحـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــقــــابــــات اإلذاعـ الــفــنــيــة واملــ
الــحــدث  ــؤّجــج 

ُ
ت الصحافية عــنــاصــر مــهــّمــة، 

شاهد. 
ُ
امل فنيًا، وتجعله سينمائيًا في ذهن 

 
ً
تـــبـــدو حـــيـــاة بــانــشــيــت ُمــــزدوجــــة وحــافــلــة

ُخطط إلطالق استديو 
سينمائي وتلفزيوني 
ورياضي بحلول 2024

عملها االجتماعي 
ليس بذخًا سينمائيًا، بل 

نابع من قناعتها

يوسف وهبي: يمكنك 
إسناد أي دور له وأنت 

مغمض العينين

2223
منوعات

ــام  ــ ــة. عـ ــفــ ــلــ ــتــ فـــــــي لــــــــقــــــــاءات ســــيــــاســــيــــة مــــخــ
 لــلــنــوايــا الــحــســنــة، 

ً
2016، اخــتــيــرت ســفــيــرة

لشؤون  املتحدة  لألمم  السامية  للُمفوضية 
الاجئني، فخّصصت وقتًا كبيرًا من حياتها 
الــاجــئــني وحقوقهم  لــدعــم  املــيــدانــي  للعمل 
فـــي الــعــيــش الــكــريــم فـــي مــنــاطــق أخــــرى من 
ت 

ّ
هِمل السينما، بل ظل

ُ
العالم. رغم ذلك، لم ت

اجتماعية  كُمساعدٍة  عملها  فيها.  حاضرة 
ليس بذخًا سينمائيًا بالنسبة إليها كنجمٍة 
طــامــحــة إلـــى شــهــرٍة أكــبــر، بــل هــو نــابــع من 

لة قريبة 
ّ
َموقفها وقناعتها الشخصية كُممث

ــنـــاس وَمــشــاغــلــهــم الــيــومــّيــة.  ــدان الـ ــ مـــن وجــ
ــم عـــشـــرات الـــجـــوائـــز، الــحــاصــلــة عليها  ورغــ
خفي بانشيت، في 

ُ
كُممثلة سينمائية، ال ت

مقابات إعامّية عّدة، كرهها للجوائز التي 
ظهر القيمة الحقيقية للفنان، كما تقول، 

ُ
ال ت

دخله في مواضع غير سينمائية وغير 
ُ
بل ت

مهنية، تجعله دائمًا في خدمة أعيانها، من 
ي 

ّ
خاذ أّي موقٍف من فيلٍم أو حدٍث فن

ّ
دون ات

أو جائزٍة سينمائية.
بعيدًا عن موقفها إزاء الجوائز، يزداد إعجاب 
لعشاق  وســحــرهــا  بــأدائــهــا  التحكيم  لــجــان 
 الـــســـابـــع. اخــتــيــارهــا ملــنــحــهــا »جـــائـــزة 

ّ
ــفـــن الـ

سيزار فخرية« غير ُمرتبط بالسينما فقط، 
بل بمسيرتها الفنية في التلفزيون واملسرح، 
بــمــوازاة أفـــاٍم ال يــزال حضورها عميقًا في 

تخّيل السينمائي الجمعي.
ُ
امل

سم أفام كايت بانشيت ببساطة ُمذهلة 
ّ
تت

م  ــقــدِّ
ُ
ت يجعانها  ف، 

ّ
التكل وبــعــدم  األداء  فــي 

دائمًا شخصيات واقعية، مع َمظاهر الجمال 
تبّدية عليها. أحيانًا، يتفّوق جمالها على 

ُ
امل

تؤّديها، ألسباٍب  التي  الواقعية  الشخصية 
ال عاقة لها بضعف النّص أو ارتباك األداء. 
جمالها ال يخدم الصورة السينمائية دائمًا، 
ما يجعل أفامًا عّدة لها غير ُمنسجمٍة مع 
حّيرة 

ُ
طبيعة شخصيتها، كما في »الحالة امل

فينشر،  لــديــفــيــد   ،)2008( ــــِن«  َبـ لــبــنــجــامــني 
حـــيـــث تـــتـــبـــّدى الــشــخــصــيــة غـــيـــر مــنــاســبــٍة 
لصورتها، وفي »بابل« )2006(، ألليخاندرو 

غونزاليز إيناريتو.
هناك أفــام كثيرة نجح مخرجون عديدون 
في ضبط مرحلة الكاستينغ لها، فاختاروا 
النقد   

ّ
أن رغــم  رئيسية،  بانشيت شخصية 

بتفاصيلها  يهتم  لم  األميركي  السينمائي 
األفــام  ت 

ّ
فظل وتــوثــيــقــًا،  نــقــدًا  السينمائية، 

 
ّ
العاملي، ألن تخّيل السينمائي 

ُ
امل بعيدة عن 

الــنــقــد املــعــاصــر يــلــهــث دائـــمـــًا وراء الــجــديــد 
السينمائي، وما يحصل عليه من تتويجات 
سحة 

ُ
ف نــفــســه  يــمــنــح   

ْ
أن مـــن دون  وجـــوائـــز، 

ى لو 
ّ
تأّمٍل في خصوصّية بعض األفام، حت

لم تحصل على جوائز. 
فــأهــمــّيــة الــفــيــلــم تــبــدأ مــن لــحــظــة ممارسته 
شاهد، بعيدًا عن أّي جائزٍة أو 

ُ
سحره على امل

 
ٌ

أو عــرٍض عاملي. هــذا حاصل ية 
ّ
فن تظاهرٍة 

»مــاحــظــات على  ــــاٍم مــنــســّيــة لــهــا، كـــ فـــي أفـ
فضيحة« )2006(، لريتشارد آير، و»حقيقة« 
في  ــغــّيــَبــني 

ُ
امل فــانــدرِبــلــت،  لجيمس   ،)2015(

الصمت  هــذا  يبدو  لذلك،  كثير.  أجنبي  نقٍد 
 أمام فهم جرأتها 

ٌ
ه حاجز

ّ
إزاء أفاٍم لها كأن

ــلــة، تــنــتــقــل بني 
ّ
وقــيــمــتــهــا وســيــرتــهــا كــُمــمــث

بــمــهــنــّيــة  واألفـــــــام  والــشــخــصــيــات  األدوار 
وتجريٍب بصرّي.

الــجــائــزة تتسلمها  إلـــى أن  تــجــدر اإلشـــــارة 
الـــثـــانـــي  ــون  ــانــ ــر/كــ ــايــ ــنــ يــ فـــــي 25  ــة  ــمـ ــنـــجـ الـ
واألربعني  السابع  االحتفال  خــال  الحالي، 
لــتــوزيــع الــجــوائــز الــســيــنــمــائــيــة الــفــرنــســيــة، 
ــا أعــلــنــت الــجــهــتــان املــنــظــمــتــان، في  عــلــى مـ
وأوضحت  املــاضــي.  األول  ديسمبر/كانون 
مـــحـــطـــة »كــــــانــــــال +« وأكــــاديــــمــــيــــة جــــوائــــز 
املمثلة ستحصل على  أن  بيان،  سيزار، في 
الـــجـــائـــزة الـــفـــخـــريـــة عــــن مــجــمــل مــســيــرتــهــا 
بأنهما  إيــاهــمــا  واصــفــة  شخصيتها،  وعـــن 

»رائعتان«.
الجائزة  املمثلة هــذه  أن منح  إلــى  وأشـــارت 
يتزامن مع انتهائها أخيرًا من املشاركة في 
تصوير فيلم »تار« للمخرج تود فيلد، فيما 
تــؤدي دور محللة نفسية في فيلم غييرمو 
دل تـــــورو الـــجـــديـــد »نــايــتــمــيــر« الـــــذي يــبــدأ 
عرضه هذا العام. كذلك يعود تكريمها إلى 
نشاطها خارج إطار العمل السينمائي، عبر 
ــرأة وللبيئة«،  املــ الــعــمــل »لــحــقــوق  الــتــزامــهــا 

على ما أوضح املنظمون.

A A

ربيع فران

يضيف رحــيــل املــخــرج الـــســـوري بــســام املــا 
مــشــكــلــة أخــــرى إلـــى الـــدرامـــا الــســوريــة الــتــي 
تلملم أزماتها، إذ خسرت مسلسات »البيئة 
الذين  الشامية« واحــدًا من أفضل املخرجني 
وضعوا أسسًا لهذا النمط وأسهموا في رفع 
الــدرامــا  إلنــتــاجــات  عربيًا  املنافسة  مستوى 

السورية.
بخط  التسعينيات  مطلع  املـــا  بــســام  خـــرج 
ــنــــاء جــيــلــه مــن  ــد لــــم يـــكـــن مــشــابــهــًا ألبــ ــديـ جـ
املــخــرجــني؛ مــحــاولــة مختلفة فــي املــــزج بني 
الــســوريــة وبيئتها األصــلــيــة،  الـــدرامـــا  واقـــع 
والواضح أن املا كان مولعًا بالحي الدمشقي 
العتيق، ملا يمثله من »نوستالجيا« )حنني( 
للمشاهد، وتمكن بالفعل من تحويل األنظار 
عــــن اإلنــــتــــاجــــات املـــــوازيـــــة لــــه الـــتـــي قــدمــهــا 
زماؤه، ومنهم املخرج هشام شربتجي، في 
أعمال كانت أقرب إلى الفكاهة أو الكوميديا، 
ــا أصــبــح  ــك وحــــــدة خـــاصـــة ملــ ــ لــتــنــشــأ مــــع ذلـ
معروفًا اليوم بمسلسات »البيئة السورية«.

الكامل.  بالنجاح  متوجة  املــا  تكن سكة  لــم 

ســتــطــلــق الــعــنــان لــعــالــم جــديــد مـــن اإلبــــــداع«. 
 روسيا سبقت هوليوود إلى صناعة 

ّ
يذكر أن

األول  أكتوبر/تشرين  ففي  الفضاء.  في  فيلم 
املاضي، هبطت كبسولة »سويوز« الفضائية 
 رائد فضاء ومخرجًا وممثلة روسية 

ّ
التي تقل

على سهول كازاخستان، بعد رحلة استغرقت 
3 ســاعــات ونــصــف ســاعــة مــن محطة الفضاء 
الدولية، وذلك بعدما جمعا أكثر من 30 ساعة 
ه 

ّ
من املــواد لفيلم »التحدي«، الــذي ُوصــف بأن

أول فــيــلــم ُيـــصـــور فـــي الـــفـــضـــاء، وأشــــــادت به 
ــــام الــروســيــة بــاعــتــبــاره إنــجــازًا  وســـائـــل اإلعـ

عامليًا.
إمكانية تصوير جزء  وردًا على ســؤال حــول 
ثاٍن من الفيلم على سطح القمر، قال شيبينكو 
)38 عامًا(، في مؤتمر صحافي عبر الفيديو، 
بــعــد عــودتــه إلـــى األرض: »نــحــن مــســتــعــدون. 
ـــــه يــجــب تــصــويــر ســيــنــمــا الــفــضــاء 

ّ
نــعــتــقــد أن

ــر يــتــعــلــق بــالــقــمــر،  ــ فـــي الـــفـــضـــاء. إذا كــــان األمـ
املــريــخ، فلنذهب  كــان  إذا  القمر،  إلــى  فلنذهب 
ــَم ال؟ ملــــاذا يــجــب أن  إلـــى املـــريـــخ«. وأضــــاف »لــ
يــقــتــصــر تـــصـــويـــر الـــعـــمـــل الــســيــنــمــائــي عــلــى 
عــامــًا(،   37( بيريسيلد  وقــالــت  االســـتـــديـــو؟«. 
لب منها السفر إلى 

ُ
التي تلعب دور طبيبة ط

 
ّ

رائــد فضاء: »كل الفضاء إلنقاذ حياة  محطة 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

أعلنت شركة »سبيس إنترتينمنت إنتربرايز« 
ــــاق اســـتـــديـــو لــإنــتــاج  ــا تــعــتــزم إطـ ــهـ ـ

ّ
SEE أن

الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي ومـــيـــدان ريــاضــي 
 )streaming( الرقمي  البث  ملحتوى  واستديو 
في الفضاء، بحلول ديسمبر/كانون األول من 

عام 2024.
ــدة الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة والــســيــنــمــائــيــة  ــ ــــوحـ ــذه الـ ــ ــ وهـ
شركة  تنوي  التي  والرياضية،  والتلفزيونية 
إطــاقــهــا،  إنــتــربــرايــز«  إنترتينمنت  »ســبــيــس 
ستحمل اسم SEE-1، وهي األولى من نوعها 
ل من محطة »أكسيوم«، 

ّ
على اإلطاق، وستشغ

وهــــي مــحــطــة فــضــاء تــجــاريــة تــبــنــيــهــا شــركــة 
»أكسيوم سبيس«، وستلحق بمحطة الفضاء 
الدولية الحالية قبل أن تبدأ بالدوران وحدها.
ــًا ملـــوقـــع مــجــلــة »هـــولـــيـــوود ريـــبـــورتـــر«،  ــقـ ووفـ
-SEE تــتــضــمــن الــخــطــط املــتــعــلــقــة بـــالـــوحـــدة
وتلفزيونية  سينمائية  فــعــالــيــات  تنظيم   1
ومــوســيــقــيــة وريـــاضـــيـــة، واســتــضــافــة فنانني 
ــبـــون فــــي إنـــتـــاج  ومــنــتــجــني ومــبــتــكــريــن يـــرغـ
مــحــتــوى فــي الــفــضــاء. تــعــتــزم الــشــركــة إنــتــاج 
ــداث الــخــاصــة بها في  املــحــتــوى وإطـــاق األحــ
الوحدة، باإلضافة إلى إتاحتها ألطراف ثالثة.
وإيلينا  ديمتري  الشركة  تأسيس  فــي  شــارك 
أول  إنتاج  في  يشاركان  الــلــذان  ليسنيفسكي 
ــيــــوودي فــــي الـــفـــضـــاء،  فــيــلــم ســيــنــمــائــي هــــولــ
مــن بطولة النجم تــوم كـــروز. وقـــاال فــي بيان 
 »SEE-1 فرصة رائعة لإنسانية 

ّ
الخميس إن

لانتقال إلى عالم مختلف وبدء فصل جديد 
الفضاء. ستوفر منزاًل فريدًا يسهل  مثير في 
لها،  إليه إلمكانات ترفيه ال حــدود  الــوصــول 
في مكان مليء بالبنية التحتية املبتكرة التي 

التي طاولت  االنتقادات  الرغم من  لكن على 
مسلسل »العبابيد« )1997( التاريخي، أصر 
املا على السير على النمط ذاته، مقتنعًا بأن 
الــنــجــاح يــتــحــول أحــيــانــًا إلـــى نــقــاط نسبية، 
لــكــنــه لـــم يــعــتــرف يـــومـــًا بـــذلـــك، لــيــعــود سنة 
األعــمــال  أفــضــل  مـــن  بـــواحـــد  2004 متسلحًا 
التي شكلت قفزة للنص والقصة، في »ليالي 
ــد( الــــذي  ــامــ ــة أحـــمـــد حــ ــابـ ــتـ الـــصـــالـــحـــيـــة« )كـ
األولــى  الخطوة  وكــان  كثيرة،  حصد جوائز 
لــنــجــاح املــمــثــلــة كـــاريـــس بــشــار جــمــاهــيــريــًا، 
وهــي الــتــي تعترف دومـــًا بفضل هــذا الــدور 
ــارب فــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــلــــى مـــســـيـــرتـــهـــا، وتــــــكــــــرار الـ عــ
كــان آخرها  املــا،  سيناريوهات مختلفة مع 
»ســوق الحرير« )فكرة بسام املا وإخراجه، 
وكتابة حنان  مؤمن،  مع شقيقه  باالشتراك 

حسني املهرجي(.
ــا الــــــذي أنــشــأ  ــ تـــــــزداد فـــصـــول إنـــتـــاجـــات املـ
إلــى منتج منفذ  شــركــة »ميسلون« وتــحــول 
في معظم األعمال التي صــورت قبل الحرب 
الــســوريــة، وطــبــعــت ذاكــــرة الـــدرامـــا الــســوريــة 

إلى اليوم.
ــم مــســلــســل »بــــاب  ــ ال نـــبـــالـــغ لــــو قــلــنــا إن اسـ
الــحــارة« كــان مــرادفــًا فــي الــســنــوات األخــيــرة 
ــــذي حــصــده  ــذا الـــنـــجـــاح الــ ــ ــا، لـــكـــن هـ ــ آلل املــ
ــزال عالقة  كـــان مــصــدرًا لــنــزاعــات كــثــيــرة ال تـ
فــي املــحــاكــم الــســوريــة حــتــى الــســاعــة. وعلى 
الــرغــم مــن ذلـــك، إال أن شــركــاء املــا فــي »بــاب 
الــــحــــارة« أصــــــروا عــلــى اســـتـــغـــال الــنــجــاح، 
وســعــوا إلعـــادة إنتاجه حتى وصــل إلــى 11 
جــــزءًا الــعــام املـــاضـــي، بــعــدمــا تــبــرأ املـــا منه 
بعد عامه السابع، ونشط على خط اإلنتاج 
الــســوري السعودي الــذي دفــع مجموعة »إم 
بـــي ســـي« إلـــى اســتــغــال أو تــوظــيــف نــجــاح 

املخرج السوري لصالحها. وعلى الرغم من 
السورية  الــدرامــا  واجهتها  التي  االنقابات 
 

ّ
ــنـــوات الــــحــــرب، وحـــتـــى الــــيــــوم، ظــل خــــال سـ
بــســام املــا أســيــرًا لتلك الــصــورة البهية عن 
دمشق وتاريخها، وال يمكن إغفال محاوالته 
رغــم اإلخــفــاقــات الــتــي لــم تثنه عــن املتابعة، 

باحثًا عن كل ما يثبت يقينه بأن هذا اللون 
مــن الـــدرامـــا الــســوريــة لــه أربـــابـــه وجــمــهــوره 
في العالم العربي، ولو غلبته أحيانًا سلطة 
املال واملحسوبيات التي تعاني منها الدراما 

العربية عمومًا.
يـــرحـــل بـــســـام املــــا أمـــــام تــخــبــط واضـــــح في 

اب 
ّ
الكت وهــجــرة  املحلية،  الــســوريــة  األعــمــال 

واملـــخـــرجـــني واملــمــثــلــني إلــــى بـــيـــروت ودبــــي. 
ويــفــتــح برحيله عــشــرات األبــــواب واألســئــلــة 
ــــول مــســتــقــبــل  ــتـــي تــبــحــث عــــن إجــــابــــات حـ الـ
»البيئة«  السورية، وتحديدًا  الدراما  وفــرادة 

التي تركها صانعها ومضى.

ثانية كانت اكتشافًا كبيرًا«. وأفــاد شيبينكو 
الدولية  الفضاء  الطاقم على من محطة   

ّ
بــأن

 عــن إمــســاكــه من 
ً
ــارك فــي الــتــصــويــر، فــضــا شـ

قدميه ملنعه من االصطدام باألشياء. وأضاف 
 التجربة علمته أساليب جديدة في صناعة 

ّ
أن

السينما. وقال »بعض املشاهد التي تخيلتها 
بشكل  معًا  اجتمعت  األرض  على  ما  بطريقة 
مختلف تمامًا... )في الفضاء( يمكن أن يلتقي 
 أحدهما سيكون 

ّ
شخصان وجهًا لوجه، لكن

رأسه مرفوعًا واآلخر في وضع أفقي، )بينما( 
وهــذا  مختلف،  مستوى  على  الكاميرا  تــكــون 
لي  »بالنسبة  تــمــامــًا«. وأضــــاف:  يغير وعــيــك 

كان اكتشافًا سينمائيًا«.
ــان املــــخــــرج واملـــمـــثـــلـــة قــــد خــضــعــا لــتــدريــب  ــ كـ
الــتــســارع  تــحــّمــل  طــريــقــة  لتعليمهما  مــكــثــف، 
ــــاع أو الــتــحــرك فـــي انــعــدام  الـــقـــوي خـــال اإلقـ

الجاذبية.
نــقــاط،  يشكل ذلـــك ملــوســكــو وســيــلــة لتسجيل 
في  بها  منيت  الــتــي  الكثيرة  اإلخــفــاقــات  بعد 
السنوات األخيرة على صعيد إطــاق األقمار 
املهمات  أو  املأهولة  والــرحــات  االصطناعية 
الــعــلــمــيــة، خـــصـــوصـــًا بــفــعــل نـــقـــص االبـــتـــكـــار 

والفساد املستشري.
ــروع، اخـــتـــارت  ــشــ ــى أهــمــيــة املــ ــي مـــؤشـــر إلــ وفــ
مــوســكــو إلنــتــاج فيلم »الــتــحــدي« أســمــاء من 
العيار الثقيل: مدير »روسكوسموس« ونائب 
رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق ديــمــتــري روغـــوزيـــن، 
ــال«  ــانـ ــنـــافـــذ لـــقـــنـــاة »بـــيـــيـــرفـــي كـ والـــرئـــيـــس الـ

التلفزيونية كونستانتني إرنست.
كــان روغــوزيــن الــقــوة الــدافــعــة الرئيسية وراء 
املشروع، ووصف صنع أول فيلم روائي طويل 
ه فرصة »لرفع مكانة 

ّ
في العالم في الفضاء بأن

األمة في الفضاء«.

رحيل بسام المال: هل يُقفل باب الحارة الشامية؟السينما تبدأ رحلتها في الفضاء
توفي السبت المخرج 

السوري بسام المال 
)1956-2022(، لتطوى 

صفحة أخرى من تاريخ 
إنتاجات ما يعرف بـ»البيئة 

الشامية« تحديدًا

محمد كريم

أدوار حسني ريــاض بني املوظف املطحون  تنوعت 
والــبــاشــا األرســتــقــراطــي والــعــمــدة ورجــــل األعــمــال. 
الــرجــل  بمظهر  فيها  ظــهــر  األدوار  هـــذه  مــن  القليل 
الشرير، لكن صورة الرجل الطيب والوالد العطوف 

هي الصورة األكثر رسوخًا في ذهن الجماهير.
اسمه الحقيقي حسني محمود شفيق. ُولد في حي 
السيدة زينب بالقاهرة في 13 يناير/كانون الثاني 
أرستقراطية  تركية  أصـــول  مــن  مــصــري  1897، ألب 
وأم ســوريــة وأســــرة مــكــونــة مــن ثــاثــة أشـــقـــاء، كــان 
ــده رجـــل صــنــاعــة وهـــو أول مـــن أدخــــل صناعة  والـــ
دباغة الجلود إلى مصر. عشق حسني فن التمثيل 
 يذهب بصحبة والده وإخوته الثاثة 

ً
منذ كان طفا

إلى مسرح الشيخ سامة حجازي. وحني أتيحت له 
فرصة التمثيل والتدريب في أثناء املرحلة الثانوية 
الفرصة، وكـــّون مــع بعض أصدقائه مثل  لــم يفوت 
يوسف وهبي وعباس فارس فرقة مسرحية أطلقوا 
يــدربــهــم  وكــــان  املــســرحــي«،  التمثيل  »هــــواة  عليها 
آنـــــذاك إســمــاعــيــل وهــبــي الــشــقــيــق األكـــبـــر لــيــوســف 
وهـــبـــي. كــانــت أســـرتـــه ضـــد مــيــولــه الــفــنــيــة، فــكــانــت 
تــطــمــح إلـــى أن يــتــخــرج حــســني ضــابــطــًا فــي الكلية 
الــحــربــيــة، ولــكــن ذلـــك لــم يـــرق لحسني فــتــرك الكلية 
الحربية، ثم اتجه للتمثيل دون علم أسرته، ولذلك 
غــّيــر اســمــه إلـــى »حــســني ريــــاض« حــتــى ال ينكشف 
فـــؤاد شفيق  الــفــنــان  ــره، بينما ظــل اســـم شقيقه  أمــ

كما هو، حيث استسلمت األسرة أخيرًا لرغباتهما 
الفنية. كــان املــســرح هــو االنــطــاقــة األولـــى لحسني 
رياض، وكان عمره أقل من 20 عامًا حني اشترك في 
أول عمل مسرحي احترافي مع فرقة جورج أبيض 
إميلي«  مــن  بالك  ــي 

ّ
وكــان بعنوان »خــل سنة 1916، 

الــيــوســف. ومــن طــرائــف حسني ريــاض  بطولة روز 
خــــال صــحــبــتــه الــطــويــلــة لـــجـــورج أبــيــض أنــــه كــان 
يشاركه العمل في مسرحية عطيل لشكسبير، وكان 
التقمص واالســتــغــراق  أبــيــض معروفًا عنه  جـــورج 
فــي الشخصية حــد االنـــدمـــاج، يــقــول الــنــاقــد الفني 
عبد الله أحمد عبد الله )ميكي مــاوس(: »فــي ليلة 
أبيض  يندمج جــورج  العرض، وكعادته  ليالي  من 
لدرجة بعيدة في مشهد املعركة، ويطبق جورج يده 
عــلــى حــســني ريــــاض، لــدرجــة أن حــســني ريـــاض كــاد 
يــمــوت على املــســرح، حتى إنــه راح يــنــادي بصوت 
ــادئ مـــخـــنـــوق: هـــمـــوت يــــا جـــــــــورج... ســيــبــنــي يــا  ــ هــ

جورج«!
ــفــــرق املــســرحــيــة  ـــل ريــــــاض بــــني الـــعـــديـــد مــــن الــ

ّ
تـــنـــق

املــشــهــورة، وعــمــل مــع كــبــار الفنانني أمــثــال: نجيب 
ويوسف  الكسار  وعلى  املهدية  ومنيرة  الريحاني 
ــدي. ونــــظــــرًا لــثــقــافــتــه ولــغــتــه  ــ ــ وهـــبـــي وفـــاطـــمـــة رشـ
ــيـــات  ــن املـــســـرحـ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ــة، بــــــرز فـ ــيـــحـ الـــصـــحـ
مثل:  النجوم؛  هــؤالء  مع  بها  التي عمل  التاريخية 
مسرحية »تاجر البندقية«، »أنطونيو وكليوباترا«، 
»عاصفة على بيت عطيل«، »لويس الحادي عشر«، 
كــلــيــوبــاتــرا«،  »مـــصـــرع  زاد«،  ــبـــاســـة«، »شـــهـــر  »الـــعـ
تاريخه  مــن  وبالرغم  وغيرها.  الخليفة«  »مضحك 
السينمائي الــعــريــض، فـــإن ارتــبــاط حــســني ريــاض 
باملسرح كان جزءًا من شخصيته، حيث يقول: »لذة 
الـــصـــوت الــطــبــيــعــي وظـــهـــور الــشــخــص بـــذاتـــه أمـــام 
املــتــفــرجــني ال يــوازيــهــمــا ســمــاع أو مــشــاهــدة خيال 
فــي عقول  أمـــا عــن مكانته  فــيــه وال روح«.  ال حــيــاة 
أساتذة املسرح فيجسدها قول يوسف وهبي: »في 
املستطاع أن تسند إلى حسني رياض أي دور وأنت 
مغمض الــعــيــنــني«. وكـــان لــه اهــتــمــام كبير بـــاألدب 
يحضر  منتظمًا  ثقافيًا  صــالــونــًا  بيته  فــي  ويــعــقــد 
ــاء واملــفــكــريــن والــفــنــانــني.  ــ فــيــه كــبــار الــشــعــراء واألدبـ
منذ  مبكرًا  السينمائية  حياته  ريـــاض  حسني  بــدأ 
الريحاني  نجيب  شـــارك  حــني  الــصــامــتــة،  السينما 
فيلم  السينمائية وهو  أول تجاربه  سنة 1931 في 
»صاحب السعادة كشكش بيه« من إخراج ستيفان 
روستي، وهو نفس الفيلم الذي أصبح ناطقًا فيما 
بــعــد حـــني أضـــيـــف لـــه شـــريـــط الـــصـــوت ســنــة 1934 

وصدر باسم »حوادث كشكش بيك«.

أيقونة هوليوودية ذات أداء باهر

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

حسين رياض في 
فيلم »بابا أمين« 
)MUBI(

)Getty( سبقت روسيا هوليوود إلى الفضاء

تبدو حياة بالنشيت ُمزدوجة وحافلًة بأفراٍح سينمائية كثيرة )تيزيانا فابي/فرانس برس(

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

كايت بالنشيت

وجه السينما الطيب

فنون وكوكتيل
نجوم

بورتريه

مسارمشروع

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 

والسبعين لـ»مهرجان كاّن 
السينمائي الدولي«، ظهرت 

على أدراج كاّن الشهيرة 
مع 81 امرأة أخرى يعملن 

في مجال الفن السابع، 
بينهن الفرنسية الراحل 

أنييس فاردا وسلمى حايك 
وماريون كوتيار، للمطالبة 

بالمساواة.

وعي بالجندرة 
والنسوية
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