
سينما

سعيد المزواري

بمّراكش،  العتيقة  املدينة  قلب  من 
تــــــحــــــديــــــدًا فــــــــي فـــــــضـــــــاء عــــــــروض 
وســـط   ،)18 )رقــــــــم  »لـــــــــوِدزويـــــــــت« 
ي 

ّ
 فن

ٌ
الــفــّران الضّيقة، انبعث نشاط ــة درب 

ّ
أزق

فته 
ّ
 عــتــمــة الـــجـــمـــود، الــــذي خل

ّ
كــشــعــاٍع يــشــق

ــراءات الحجر الــصــحــي، املــفــروضــة بسبب  إجــ
كورونا.

ــهــا تنبع 
ّ
رســالــة أمــل تحمل رمــزيــة كبيرة، ألن

ــرت بشكل بالغ بــاألزمــة، بحكم 
ّ
من مدينة تــأث

ـــهـــا تلقي 
ّ
طــابــعــهــا الــســيــاحــي، خــصــوصــا ألن

الـــضـــوء عــلــى جــانــب مــهــّمــش وشــبــه مجهول 
مـــن تـــاريـــخ الــســيــنــمــا املــغــربــيــة، رغـــم أهــّمــيــتــه 
ـــق بــتــفــاصــيــل دراســـــة 

ّ
ــقــــصــــوى. هـــــذا يـــتـــعـــل الــ

الجميلة  والــفــنــون  السينما  طلبة  واشــتــغــال 
املغاربة في »مدرسة وودج« في بولندا، أواخر 
وبـــدايـــة سبعينياته؛  الـــــ20  الــقــرن  ســتــيــنــيــات 
 

ّ
املستقل بلدهم  في  السينما  لــدور  وبرؤيتهم 

حديثا، وخطواتهم األولــى في إخــراج األفــام 
الــقــصــيــرة، نــظــرًا إلـــى تــأثــيــرهــا الــعــمــيــق على 

شكل السينما املغربية الرائدة وخطابها.

لماذا المعرض؟
ــار بــحــثــي حـــول تـــاريـــخ الــســيــنــمــا في  »فـــي إطــ
ــذب انـــتـــبـــاهـــي املــــخــــرج مــصــطــفــى  ــ املــــغــــرب، جـ
ــذي اشــتــغــلــت مــعــه عــلــى ترميم  ــاوي، الــ ــدرقــ الــ
قت 

ّ
فيلمه األول »أحداث با داللة« )1974، حق

عروض نسخته املرّممة في مهرجانات عريقة، 
مقاالت  وُكتبت  كبيرًا،  صــدى  »برليناله«،  كالـ
ـ  ت عريقة عــام 2019 

ّ
عنه فــي صحف ومــجــا

املحّرر(. وأيضا املخرج كريم إدريس، املتوفي 
املــنــتــجــة  ــه  أفــــامــ عــــن  بـــحـــثـــُت   

ْ
إذ  ،2009 ــام  ــ عـ

بــول باسكون.  بالتعاون مــع عــالــم االجــتــمــاع 
للسينما«،  وودج  »مــدرســة  في  درس  كاهما 
عــلــى عــكــس ســيــنــمــائــيــن مـــغـــاربـــة عــديــديــن، 
تــوّجــهــوا بــعــد اســتــقــال املـــغـــرب إلـــى بــاريــس 
لدراسة السينما في IDHEC )La Femis حاليا 
ـ املــحــّرر(«، كما قالت ليا مــوران، املشرفة على 
 
ّ
للفن »لوبسيرفاتوار  مؤّسسة  عبر  املــعــرض 

املعرض.  إقامة  فكرة  بواعث  حــول  والبحث«، 
ــافـــت: »هــــذا مـــا حــــّرك فــضــولــي، وجعلني  أضـ
ــوهــا؟ ما 

ّ
ــدروس الــتــي تــلــق ــ أتـــســـاءل: مــا هــي الـ

ــيـــة؟ كـــيـــف طـــــــــّوروا فــي  ــعـ ــم املـــرجـ ــهـ ــي أفـــامـ هــ
الوثائقية واالهتمام  بولندا مقاربة للسينما 
الذي  ما  واالجتماعية؟  السياسية  بالسينما 
احــتــفــظــوا بــه مــن هـــذا الــتــأثــيــر الــبــولــنــدي في 
الــســيــنــمــا الــتــي صــنــعــوهــا عــنــد عــودتــهــم إلــى 

املغرب؟«.
بـــــدأ األخـــــــــوان الــــــدرقــــــاوي )مـــصـــطـــفـــى وعــبــد 
عـــام 1966،  فــي »وودج«  الــكــريــم( دراســتــهــمــا 
 .

ً
كاما عاما  البولندية  اللغة  دراستهما  بعد 

هناك، التقيا عبد الله إدريسي، الذي سبقهما 
الــقــادر  أن يلتحق بهم عبد  ــد، قبل  بــعــاٍم واحـ
لقطع )1967( وإدريس كريم وحميد بنسعيد 
)1968(: »أمــضــى أخــي مصطفى 8 أشــهــر في 
أفاما  ُيشاهد يوميا  كان  IDHEC عام 1963. 
ه ضاق 

ّ
من العالم في »سينماتيك شايو«، ألن

ذرعــــا بــنــمــط الــــدراســــة املــرتــكــز عــلــى الــنــظــرّي 
ــــذة كـــجـــان مـــيـــتـــري وجـــــــورج ســــــادول.  ــاتـ ــ ألسـ
بعدها، عاد إلى املغرب، واشتغل بالتدريس، 
درسنا  ثــم  البكالوريا.  شــهــادة  نيله  بانتظار 
الــشــرقــيــة«، يــتــذّكــر عبد  ــا  ــ السينما فــي أوروبـ
ــا: »كـــــــان لــديــنــا  ــفـ ــيـ الــــكــــريــــم الـــــــدرقـــــــاوي. ُمـــضـ
آنـــذاك ـ بحكم وفــرة منح الــدراســة املقّدمة من 
سفارات دول املعسكر السوفييتي الهتمامها 

النامية  الـــدول  مــع  املــشــتــرك  الثقافي  بالعمل 
ــة فــــي »املــعــهــد  ــ ــــدراسـ ــــرف االخـــتـــيـــار بــــن الـ ـ تـ
مــوســكــو،  فـــي   »)VGIK( لــلــســيــنــمــا  الـــوطـــنـــي 
الــســيــنــمــا والــتــلــفــزة )FAMU( في  ــة  و»مـــدرسـ
الوطنية  التشيكوسلوفاكية، و»املدرسة  براغ 
ــّيـــدة فـــي مــديــنــة  ـــشـ

ُ
لــلــســيــنــمــا« فـــي بـــولـــنـــدا، امل

نــقــلــهــا  بـــانـــتـــظـــار  ــــت، 
ّ
مــــؤق كــتــدبــيــر  »وودج« 

ــّراء الــدمــار  ــ إلـــى فــرصــوفــيــا بــعــد إعـــمـــارهـــا، جـ
العاملية  الــحــرب  لــه فــي  الــذي تعّرضت  الكبير 
الثانية، قبل أن ُيصرف النظر عن ذلك. اخترنا 
شاهدة 

ُ
 أخي مصطفى، بفضل امل

ّ
»وودج«، ألن

البولندية،  بالسينما  ــن 
ُ
افــت لــأفــام،  فة 

ّ
املكث

ذات الــصــيــت الــكــبــيــر فـــي أوســــــاط بــاريــســيــة 
فـــي الــســتــيــنــيــات املـــاضـــيـــة، بــفــضــل مــخــرجــن 
كــبــار، كــأنــدره فــايــدا وأنــــدره مــونــك وجــيــرزي 

كافاليروفيتش«.
فـــي فــقــرة »األولــــــى، الــثــانــيــة والــثــالــثــة: نــجــوم 
عرض أفاٌم 

ُ
مجاورة من كوكبة الدب األكبر«، ت

ُمنجزة في ستينيات القرن الـ20 وسبعينياته 
والجزائر  املغرب  من  ملخرجن  وثمانينياته، 
ل 

ّ
 َعــصــب الــبــرنــامــج يتمث

ّ
ومــوريــتــانــيــا. لــكــن

ــلــــثــــام، ألول مـــــرة خــــــارج بـــولـــنـــدا،  فــــي رفـــــع الــ

ــتـــي صــنــعــهــا خــّريــجــو  ــــام الـــتـــخـــّرج الـ عــــن أفــ
بــشــكــل مستمر  املــعــروضــة  »مـــدرســـة وودج«، 
الفيديو، طيلة فترة املعرض )بن 26  بتقنية 
األول  ديــســمــبــر/كــانــون  و25  سبتمبر/أيلول 
نوفمبر/تشرين   14 في  عرضها  قبل   ،)2020
الثاني الجاري في »متحف إيف سان لوران«، 
في عيد السينما الـ3 في مّراكش: »أفام جميلة 
 الحكي 

ّ
فصح عن تحّكم كبير في فن

ُ
للغاية، ت

ــقــّدم نبذة شافية عن 
ُ
بــالــّصــورة، وت والتعبير 

صــّور  قــواهــا.  بكامل  ممكنة  مغربية  سينما 
الهوامش  املغاربة في »وودج«  السينمائيون 
ضّد  والعنصرية  الغجر،  عائات  ــيــات: 

ّ
واألقــل

ــات الـــيـــومـــيـــة لــلــعــازبــات  ــوبـ ــعـ الــــســــود، والـــصـ
والــــعــــّمــــال. اكـــتـــشـــفـــوا جـــمـــالـــيـــات ومـــواضـــيـــع 
الطويلة  لــأفــام  راديــكــالــيــة  وطبيعة ســرديــة 
القصيرة  محاوالته  منذ  الــدرقــاوي  ملصطفى 
األولــــــى، ومـــواضـــيـــع نـــــادرًا مـــا تــتــطــّرق إلــيــهــا 
السينما املغربية، كالفيلم القصير للدرقاوي 
عن موحا أوحمو، وفيلم عبد القادر لقطع عن 
االغتيال السياسي، وإدريس كريم غير املترّدد 
فــي بورتريهات  الــعــاري،  الجسد  فــي تصوير 
تــمــّكــنــوا من  ــة وودج«،  فـــي »مـــدرسـ نــســائــيــة. 
التجريب في السينما املغربية املقبلة. ويبقى 
التي  كريم،  إدريــس  لي سينما  اكتشاف  أكبر 
ـــفـــصـــح عــــن نـــضـــج مـــدهـــش مـــنـــذ املــــحــــاوالت 

ُ
ت

األولى«، تضيف ليا موران.

صعوبات وتحّديات
إدريس كريم )طنجة، 1938(، مخرج الوثائقّي 
أثــار  الـــذي   ،)1970( الــحــوز«  »أطــفــال  القصير 
نقاشا حــادًا في مجلة »أنــفــاس« امللتزمة، في 
السبعينيات املاضية، لتعّرضه ملقّص الّرقابة، 
املغرب  بالتلفزيون بن  انشغال مخرجه  قبل 
العراقيل  عــن حجم   

ً
فــكــرة مــا يعطي  وفرنسا، 

الــبــيــروقــراطــيــة الـــتـــي اعـــتـــرضـــت طـــريـــق هــذه 
وَحـــّدت  املــغــرب،  إلــى  املجموعة، عند عودتها 

من إشعاعها، على غرار قصص إحباط أخرى 
تعّرضت لها طاقات إبداعية واعــدة من جيل 
ــّرواد. الــفــيــلــم مــفــقــود لــأســف، وال تـــزال ليا  ــ ــ ال
مــوران تحاول اقتفاء أثــره: »سعيا إلــى إعــادة 
 أفامه )كما 

ّ
بناء سينما إدريس كريم، رغم أن

أفامه  عن  بولندا  في  بحثُت  مفقودة،  يبدو( 
شاَهد 

ُ
األولى في أرشيف »مدرسة وودج«. لم ت

ــــى الــتــي  ــّرة األولـ ــ ـــهـــا املـ
ّ
ــــام ســابــقــا. إن هـــذه األفـ

ُيْبَحث فيها عن التفاعل بن بولندا وصانعي 
ــة  ــــالــــث« فــــي »مـــدرسـ

ّ
ــث األفـــــــام مــــن »الـــعـــالـــم الــ

وودج«، في الستينيات والسبعينيات. حظي 
البولندين،  مــن  كبيٍر  باهتمام  فـــورًا  البحث 
اكتشاف هذا  إعــادة  في  أيضا  يرغبون  الذين 
الــتــاريــخ املــشــتــرك«. أضــافــت مـــوران: »تـــّم بناء 
الــســيــنــمــا الــوطــنــيــة املــغــربــيــة أيـــضـــا، انــطــاقــا 
ــاعـــات الــــعــــابــــرة لــلــثــقــافــات  ــفـ ــتـ ــخ الـ ــاريــ ــن تــ مــ
والــتــأثــيــرات واألفــكــار املشتركة، مــع طلبة من 
أنــحــاء الــعــالــم )خــاصــة مــن »الــعــالــم الــثــالــث«، 
كــأمــيــركــا الــاتــيــنــيــة(، عــن حـــال الــعــالــم وشكل 

السينما املقبلة«.
يتناول املــعــرض هــذه الــفــتــرة: نــضــال الــقــارات 
الـــثـــاث، وااللــــتــــزام الــســيــاســي، وشــخــصــيــات 
كــاملــهــدي بــن بــركــة، الــــذي ُيــكــّرمــه عــبــد الــقــادر 
لقطع في فيلٍم له عن ناشط سياسي )يــؤّدي 
لاغتيال  يتعّرض  الدرقاوي(  دوره مصطفى 
ــيــا: 

ّ
ـــشـــفـــت قـــّصـــة مــنــســّيــة كــل

ُ
فـــي املـــنـــفـــى: »اكـــت

تــعــاون لــقــطــع، عــنــد إقــامــتــه فــي بــولــنــدا أوائـــل 
منتمن  بولندين،  فنانن  مــع  السبعينيات، 
أنتج  ما  )املفاهيمي(،  التصّوري  املذهب  إلــى 
 في 

ً
معارض وأعمااًل تفعيلية، ال تزال محفوظة

متاحف الفن في بولندا، بينما ال يحتفظ هو 
نفسه بأّي أثر لتجاربه التشكيلية. هذا مثير«. 
ب املغربة. 

ّ
فــتــرة فـــوران إبــداعــي عاشها الــطــا

مــّكــنــتــهــم املـــدرســـة مـــن االحـــتـــكـــاك بــمــخــرجــن 
وثقافات  لديهم حساسيات  آخــريــن،  واعــديــن 
السعي  فــي  مــعــا  يجتمعون  هم 

ّ
لكن مختلفة، 

إلى تطوير تعبيرات سينمائية، تمزج الخلق 
بــخــطــاب مــلــتــزم، يــلــتــحــم بــقــضــايــا شــعــوبــهــم، 
ـــف عــن 

ّ
ــــم نـــتـــوق ــــي: »لـ

ّ
ويـــقـــّدمـــهـــا فــــي قـــالـــب فــــن

املرء   
ّ
إن الفرنسي يقول  املثل  األفــام.  تصوير 

ال يصبح حــّدادًا إال بصهر الحديد، استعارة 
عـــن أهــمــيــة املــمــارســة واالحـــتـــكـــاك بــاملــيــدان«، 
يقول عبد الكريم الدرقاوي، مضيفا: »تمارين 
ودقيقة  متنّوعة  اشتغلناها  التي  التصوير 
للغاية، تبّن الفرق بن التصوير في فضاءات 
ــاءات،  ــ ــــضـ مـــغـــلـــقـــة وأخـــــــــرى مـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى فـ

وساكنة املدينة«.
هناك أيضا ُصور فوتوغرافية منتقاة من آالف 
الــدرقــاوي،  الكريم  التقطها عبد  التي  الــُصــور 
أوجه  ظهر 

ُ
ت الخام،  الفيلم  على  بها  محتفظا 

ــة بــتــنــويــعــاتــهــا،  ــيــ ــدراســ حـــيـــاة املـــجـــمـــوعـــة الــ
الوطنية  االتــحــادات  اجتماعات  ذلــك  فــي  بما 
ُصور  بولندا.  في  السينما  لطلبة  واألفريقية 
دين 

ُ
ت التصوير،  الدرقاوي في  تنبئ بموهبة 

لــهــا الــســيــنــمــا املــغــربــيــة بــــأفــــاٍم عـــــّدة مــهــّمــة، 
اشتغل فيها مدير تصوير: »حصلُت على أول 
 الـ13، بفضل قريب 

ّ
كاميرا فوتوغرافية في سن

ــف عــن التقاط 
ّ
لــي مــهــاجــر إلـــى لــنــدن. لــم أتــوق

التي  الـــُصـــور  أمــلــك  أزال  الـــُصـــور مــنــذئــذ، وال 
إلى  معي  أخــذُت  املراهقة.  فترة  في  التقطتها 
نــوع »فليكساريت«  عــّدة من  بولندا كاميرات 

الحربية«،  عــّدتــي  و»يــاشــيــكــا«. ذهــبــُت بكامل 
يقول الدرقاوي مازحا: »املعرض يحتوي على 
الُصور التي التقطتها في 7 أعــوام أمضيتها 
م اللغة، و4 أعوام في الدراسة، 

ّ
هناك. عام لتعل

وعاٌم إلنجاز بحٍث وفيلم التخّرج، وعام أخير 
بــســبــب تـــزامـــن الـــتـــخـــّرج مـــع مــحــاولــة انــقــاب 
الــســيــاســي في  ــر 

ّ
الــصــخــيــرات )1971( والــتــوت

تلك املرحلة«.

ُصور وملصقات
ُيــلــقــي املـــعـــرض ضــــوءًا أيــضــا عــلــى مقتنيات 
ية لعبد الكريم الدرقاوي وأحمد 

ّ
وأغــراض فن

السينما  ملجلة  األصفر  )كالغاف  البوعناني 
الــتــي أشــــرف عليها  املـــشـــهـــورة »ســيــنــمــا 3«، 
نـــور الـــديـــن الــصــايــل، وشــّكــلــت إلـــهـــام ملصق 
الحدث وعنوانه(، تعطي فكرة عن اهتمامات 
املــخــرجــن املــغــاربــة الــــــّرواد: »بــحــكــم طبيعته 
الدرقاوي  احتفظ  حقيقي،  أرشيف  كمختّص 
بأغراض ووثائق عدة من تلك الفترة: مقاالت 
صــحــفــيــة، وكـــامـــيـــرات تــصــويــر فــوتــوغــرافــي 
ــخ. تشهد  وســيــنــمــائــي، أســـطـــوانـــات، كــتــب، إلــ
ــقــه بــالــبــلــد، وأهــمــيــة الــلــقــاء املــحــتــدم 

ّ
عــلــى تــعــل

التي  البولندية،  والفنية  الثقافية  الحياة  مع 
 في حياته اليومية، 

ً
تركت آثارًا ال تزال ظاهرة

بعد مــرور نحو نصف قــرن«، كما توضح ليا 
»الــنــاعــورة«  ملصقا  »حظي   :

ً
مضيفة مـــوران، 

املــحــّرر(  ـ  والــعــربــي باطما  لــلــدرقــاوي   ،1984(
لــلــدرقــاوي وفــريــد  ـــت« )1983، 

ّ
و»عـــنـــوان مـــؤق

الــفــنــان  أنــجــزهــمــا  الـــلـــذان  املـــحـــّرر(،  ـ  بلكاهية 
التشكيلي عزيز السيد، دارس الفنون الجميلة 
فــي بــولــنــدا أيــضــا، بــاهــتــمــام خـــاص مــن زّوار 
 تـــاريـــخ الــتــفــاعــل بن 

ّ
ــل ــصــان كـ

ّ
املـــعـــرض. يــلــخ

املدرستن املغربية والبولندية )أسلوب عزيز 
البولندية(،  امللصقات  بمدرسة  ر 

ّ
متأث السيد 

التي طبعت  جــدًا،  القوية  الرغبة  تلك  وأيــضــا 
الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات، فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر املـــشـــتـــرك بــن 
الــفــنــون، خــصــوصــا بــن املــخــرجــن مــن جهة، 
والـــفـــنـــان الــتــشــكــيــلــي بــلــكــاهــيــة واملــوســيــقــي 
ا في أفام 

ّ
باطما من جهة أخرى. كاهما مث

األخوين الدرقاوي«، تستطرد ليا موران، قبل 
ثــمــرة جهد جماعي  املــعــرض  أن تختم: »هـــذا 
ألشـــخـــاٍص وُمــســاهــمــن عــديــديــن. املــخــرجــون 
 أيــضــا عــائــات املــخــرجــن 

ْ
أنــفــســهــم أواًل، لــكــن

الراحلن. وبفضل مشاركة الباحثة ماري بيار 
بوتير، والتعاون الفني مع الفنانة وئام حداد 
وإيــفــون النغي،  الـــوالء  أبــو  والثنائي سكينة 
وفريق فضاء العرض »لوِدزويت« خصوصا. 
جــمــيــعــهــم اســـتـــثـــمـــروا فــــي إعــــــــداد املــــعــــرض، 
املــنــســيــة منذ  الــقــصــص  للتمّكن مــن مــشــاركــة 

ها أساسية«.
ّ
زمن طويل، رغم أن

مــبــادرات خاصة كهذه صدور  ثلج 
ُ
ت ما  بقدر 

املـــتـــابـــعـــن، تـــوضـــح فـــي الـــوقـــت نــفــســه حجم 
ل خطوة واحدة 

ّ
ها تمث

ّ
اإلهمال والخسران، ألن

فـــقـــط مـــمـــا ُيـــمـــكـــن فــعــلــه فــــي إعـــــــادة االعـــتـــبـــار 
أرشيفها،  وتأهيل  املغربية  السينما  لتاريخ 
مـــبـــادرات كهذه  وتــلــقــى  الــجــهــود   تتضافر 

ْ
إن

سعيا  ومواكبتها،  الرسمية  املؤسسات  دعــم 
ــة الـــجـــحـــود والـــنـــســـيـــان. فـــتـــراث  ــاربـ إلـــــى مـــحـ
فقط،  بماضيها  ق 

ّ
يتعل ال  املغربية  السينما 

بل بمستقبلها أيضا. وما قيل مرارًا، ُيستعاد 
هنا: ال مستقبل ملن ال يهتّم بتاريخه أواًل.

ال مستقبل 
لمن ال يهتّم 

بتاريخه

معرض »سينما 3« في مرّاكش

شرفة على معرض 
ُ
تقول ليا موران، امل

»مدرسة وودج« بمّراكش، إّن بحثها في 
تاريخ سينما املغرب عّرفها على مصطفى 
الدرقاوي وأفالمه، فرّممت معه الحقًا فيلمه 

ها 
ّ
األول »أحداث بال داللة« )1974(. لكن

واجهت تحّديات كبيرة قبل عثورها على 
أفالم كريم إدريس. غير أّن سينمائيني 

مغاربة آخرين درسوا السينما في باريس، 
بعد استقالل بلدهم. ما حّرك فضولها 
تجربة بولندا: »هذا جعلني أتساءل: ما 

وها؟ ما هي أفالمهم 
ّ
هي الدروس التي تلق

املرجعية؟ كيف طّوروا مقاربة للسينما 
الوثائقية واالهتمام بالسينما السياسية 

واالجتماعية؟ ما الذي احتفظوا به من هذا 
التأثير البولندي في السينما التي صنعوها 

في املغرب؟«.

»مدرسة وودج«

والُصور  واألفالم  الدراسة  بين  يجمع  المغربية،  مّراكش  في  حاليًا  يُقام  سينمائي  معرض 
الفوتوغرافية، واختبارات ميدانية لصناعة أفالم تلتزم قضايا اإلنسان والمجتمع والسياسة والحياة 

اليومية، ويستعيد تاريخًا كي يوثّق حكاياته ويصونها من النسيان

خديجة نور في »أهل القبو« لمصطفى الدرقاوي )العربي الجديد(
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معرض عن نضال 
والتزام سياسي وشخصيات 

تتعّرض لالغتيال

تحقيق

 جانب من المعرض )العربي الجديد( »صوفيا ولودميال« لحميد بنسعيد )العربي الجديد(

»إلْزبيتا كا« لكريم إدريس )العربي الجديد(

أحد  الدرقاوي  الكريم  عبد  بات   ،)1945 آذار  مارس/   29( وْجدة  مواليد 
المغرب، بعد دراسته في »مدرسة  السينمائي في  التصوير  أبرز مديري 
شقيقه  مع  البولندية،  وودج« 
 .)1944( مصطفى  الــمــخــرج 
أكثر  صّور  المغربية،  السينما  في 
وعــددًا  طــويــً،  فيلمًا   30 مــن 
القصيرة  األفــام  من  به  بــأس  ال 
التلفزيونية  واألفام  والوثائقية 
ــات  ــق ــل ــح والــمــســلــســات وال
المعرض«  »يوم  أخرج  الثقافية. 
ــانــة  كــتّ إدريـــــس  مـــع   )1984(

و»مخالب الماضي« )2015(.

عبد الكريم الدرقاوي
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