
سينما

نديم جرجوره

أيــام فقط، تريد نانسي  في ثالثة 
 شيٍء 

ّ
كل )حنان مطاوع( تصفية 

فـــي مــديــنــتــهــا، قــبــل الـــهـــجـــرة إلــى 
لن تحول  )الهجرة(  ها 

ّ
إن مـــرارًا،  تقول،  كندا، 

دون عودتها، ولو بني حنٍي وآخر. تقول هذا 
قولها  أثناء   من عينيها، 

ً
 نظرة

ّ
لكن »ثقٍة«،  بـ

هـــذا، تــشــي بنقيض ذلـــك. فــي الــوقــت نفسه، 
ال شـــيء يــؤّكــد هــجــرتــهــا. فــرغــم انتقالها في 
ســيــارة أجـــرة إلــى املــطــار، رفــقــة كــريــم )عمرو 
)رانــيــا شــاهــني(، يبقى تنفيذ  بنى 

ُ
جمال( ول

القرار ملتبسًا، فالخاتمة معقودة على سيارة 
األجـــــرة، والـــالحـــق بــهــا غــيــر مــكــشــوٍف علنًا. 
لة 

ّ
التصفية املقصودة متنّوعة: عالقات معط

ارتباطات  مــــوءودة.  وغــيــر واضــحــة. مشاعر 
ذاتية بأشياء وأمكنة. معنى الهجرة وسؤال 
ــرى تنتظرها في  الــبــقــاء. ضــغــوط آنــّيــة وأخــ
أفـــراد عائلتها فــي كندا   مــع 

ٌ
املهجر )اتــصــال

 بتبيان قلٍق من ضغوٍط كهذه(. تنويٌع 
ٌ

كفيل
 هــنــاك مــا يــدعــوهــا 

ّ
ــأن ُيــثــيــر شــعــورًا دائــمــًا بــ

 في »قابل للكسر« 
ٌ

إلــى قــراٍر آخــر. هــذا جميل
الطويل  الروائي  دقائق(،   104  ،2020 )مصر، 
الثاني للمصري أحمد رشوان، بعد »بصرة« 
على  فمعقوٌد  للكسر«،  »قابل  الـ أمــا   .)2008(

تنويٍع آخر أيضًا، أبرزه: ذات مرتبكة، وعالقة 
د.

ّ
غير محسومة، ورغبة مكبوتة، وعيٍش ُمعق

ــبــــدي نـــانـــســـي شـــعـــورًا  ــ
ُ
فــــي لـــحـــظـــاٍت عـــــــّدة، ت

 ابتسامة خبيثة تكفي إلعالٍن 
ّ
باالختناق، لكن

صامت وعميق وقاٍس عن غضٍب، وعن إدراك 
االخــتــنــاق،  ــبــات  ُمــســبِّ استيعاب  ــدرٍة على  وقــ
فـــي جسدها   

ً
يــتــمــّدد االخــتــنــاق طـــويـــال  

ْ
وإن

وروحها وقلبها وعقلها. فهي تمتلك قّوة في 
 شــيء، أو هكذا توحي حركاتها 

ّ
مواجهة كل

ــا ومـــــالمـــــح وجـــهـــهـــا  ــهــ ــراتــ ــظــ ومـــشـــيـــتـــهـــا ونــ
ــادئ، فالغضب  ونــبــرتــهــا، وبــعــض الــنــبــرة هــ
فيها صامٌت، وانتباهها إلى ذاتها وأفعالها 
 فيها. ُمرتبكة هي، في الحّب والحياة 

ٌ
عميق

والعالقة باملدينة وناس املدينة. تحتاج إلى 
 فيها مــا يوحي 

ّ
مــنــفــٍذ، واملــنــفــذ أمــامــهــا، لــكــن

بترّدد، والطريق طويلة إلى املطار، والكاميرا 
ــــى هـــنـــاك،  ـــرافـــقـــهـــا إلـ

ُ
)مـــحـــمـــود لـــطـــفـــي( لــــن ت

بالسابق  فالنّص )سيناريو رشــوان( معنّي 
على املـــغـــادرة، وفــيــه األصــعــب واألكــثــر دفعًا 

رِهقة.
ُ
إلى مواجهة تحّديات األسئلة امل

ــحــّب كــريــم، وليلى )فــاطــمــة عـــادل(، 
ُ
ت نانسي 

شقيقة لبنى، مخطوبة له. كريم يريد نانسي، 
هاجر 

ُ
ويخشى افتراقًا عن ليلى، فنانسي ست

بــعــد 3 أيـــــام. لــلــصــداقــة عــنــد نــانــســي مــكــانــة 
 الــحــّب أقــــوى. تــرافــق صديقتها 

ّ
كــبــيــرة، لــكــن

لــبــنــى إلـــى الــطــبــيــب نــــادر )عـــاصـــم نــجــاتــي(، 
جفاء  بعد  فيه،  راغــبــة  غير  جنينًا  جهض 

ُ
لت

مع زوجها وانفصاٍل عنه، واألم صفاء )حنان 
 

ّ
يــوســف( تطمح إلــى إعادتها إلــيــه، رغــم »كــل
ما فعله بها«. ليلى تريد ترتيب أمورها، في 
 
ّ
درك أن

ُ
الحّب والخطوبة والعمل والصداقة. ت

حبيٍب،  وخطيٍب  صديقة  بني   
ٌ
قائمة العالقة 

الحسم صعٌب،   
ّ
لــكــن املــســألــة.  فتحاول حسم 

ــهــا 
ّ
لــهــا ولــغــيــرهــا، بــيــنــمــا نــانــســي تــبــدو كــأن

 
ّ

»حـــســـٍم« أخــيــر لــكــل مــنــحــازة إلـــى الــهــجــرة كــــ
؟

ٌ
شيء. فهل هذا صائٌب وفاعل

فـــي »قـــابـــل لــلــكــســر«، يــنــتــقــي أحــمــد رشـــوان 
مــســائــل حــّســاســة فــي بــلــٍد يــنــهــار، مــن دون 

 في 
ٌ
ــن ــامـ تــعــّمــق فـــي مــعــالــجــتــهــا، فــــاألهــــّم كـ

الــتــقــاطــهــا، لــواقــعــّيــتــهــا فـــي حــيــاة كثيرين 
وكــثــيــرات، وفـــي يــومــيــاتــهــم املــثــقــلــة بهموٍم 
ــا،  ــرزهــ ــل ومــــــوروثــــــات. الــــتــــحــــّرش أبــ ــالقــ وقــ
ــخــــاص  ــز الــ ــ ــّيـ ــ ــــحـ ــرة الــــــذكــــــوريــــــة. الـ ــظــ ــنــ ــالــ كــ
تاح لرافضي الخنوع 

ُ
باألقباط، كالحجم امل

ــفــــهــــوم الـــــصـــــداقـــــة، وبـــعـــض  ــيــــة. مــ ــبــــعــ ــتــ والــ
ــلــه حــســني )خــالــد 

ّ
، ُيــمــث

ٌ
الــصــداقــة اســـتـــغـــالل

الفصل بني نتاٍج  الناقد عن إمكانية  يسأل 
ــلــــوك صـــاحـــبـــه فــــي حــيــاتــه  ســيــنــمــائــي وســ
ــقـــاٍش وحــــــواٍر  ــنـ ــتـــاج ُمـــثـــيـــر لـ ــنـ الـــيـــومـــيـــة. الـ
، والــقــضــاء في 

ٌ
 الــســلــوَك عــفــن

ّ
وقــــراءات، لــكــن

، بشكٍل أو بآخر، ملحاكمٍة، بعد 
ٌ

الغرب قابل
تــنــقــيــب وبــحــث ودالئـــــل. يـــتـــرّدد الــنــاقــد في 
 
ّ
 يتناهى إليه أن

ْ
الكتابة عن فيلٍم عربّي، إذ

 في تشبيٍح متنّوع األشكال 
ٌ
مخرَجه متوّرط

واألهــداف واملصادر. يشعر بحرٍج، فالفيلم 
 لنقاٍش وحواٍر وقراءات، وُصَوره دافٌع 

ٌ
قابل

مة.
َّ
إلى تبياٍن إضافي لجرائم ُمنظ

يحتار الناقد. ُيريد معرفة كيفية التصّرف. 
لتوثيقه  مهّم،  الفيلم  َمنفٍذ.  إيجاد  يحاول 
. هــذا يحصل فــي سورية، 

ّ
حــالــة، على األقـــل

وفــي مــواِضــع عربية مختلفة. هــذا يحصل 
فــي هــولــيــوود والــغــرب أيــضــًا. املــســألــة غير 
مــحــســومــة. ســيــنــمــائــيــون ُيـــنـــجـــزون روائــــع 
 مــســالــكــهــم مــشــوبــة بــأعــطــاٍب، 

ّ
مــهــّمــة، لـــكـــن

ــصــيــب آخـــريـــن بـــأعـــطـــاٍل. الـــقـــضـــاء ُيـــبـــّرئ 
ُ
ت

أحـــيـــانـــًا، فـــال دلــيــل كــافــيــًا ملــحــاكــمــة وحــكــم. 
الحقة ُيمكن أن تمتّد 

ُ
، وامل

ٌ
 الصيت قاتل

ّ
لكن

ها لن تنتهي.
ّ
سنني، تبدو كأن

املسألة غير عابرة. اندالع حرٍب في سورية، 
منذ 10 أعــواٍم، ُيتيح مجااًل كبيرًا لتشبيٍح 
ــاٍج مــنــه.  ــ ــ دائـــــــــٍم، وبــــعــــض الــســيــنــمــا غـــيـــر نـ
ســوريــة،  بــنــتــاجــاٍت  تتحّكم  جــّمــة  تعقيدات 
ــاذٌب لــتــحــقــيــق  ــــوري« جـــــ ــــسـ ــوع الـ »املــــوضــ ـــ فــ
ــاٍت، وكــــثــــيــــرون وكــــثــــيــــرات يــرغــبــون  ــاجــ ــتــ نــ
فـــي أمــــــواٍل يــحــصــدونــهــا مـــن هــنــا وهـــنـــاك، 
وبــعــضــهــم يـــتـــوّرط فــي أفـــعـــاٍل ســابــقــة على 
له من ورطٍة  كإنقاٍذ  إليها  فيلجأ  السينما، 

خطاب(، »صديق« كريم، ببراعة. »النسيان« 
 ،

ٌ
 يكن عفويًا أو مرضيًا أو تناسيًا( َمنفذ

ْ
)إن

ــدي( يــعــيــشــه فـــي مــنــزٍل،  ــ ــادل زهـ ــ ــع )عـ ــ ووديـ
ُيقيم فيه مع ابنه مايكل )رشوان(، الخطيب 
السابق لنانسي. سالسة السرد السينمائّي 
أساسّية. ال فذلكات بصرية وفنية ودرامية. 
ال تعقيدات وال مواقف وال أحكام. الحكايات 
التصوير  واقعية.  والهوامش  واالنفعاالت 
ــقــهــا فــي مــرويــاٍت 

ّ
ُيــالحــق الــتــفــاصــيــل، فــُيــوث

ُمتتاليٍة عــن أنـــاس ومــديــنــة واجــتــمــاع، من 
واقعّيتها  نقل  يكفي   

ْ
إذ فيها،  تعّمق  دون 

كَمل بأداٍء عفوّي، ينبثق 
َ
ببساطة. هذا ُيست

من ِحرفيٍة، ُيضاف إليها عيش حــاالٍت في 
ــٌر أيــضــًا،  ـــر. الــجــنــون حـــاضـ

ّ
اجـــتـــمـــاٍع مـــتـــوت

ونــانــســي تختبر وطــأتــه فــي لــحــظــٍة، تبدو 
ــرًا، وحــــنــــان مــــطــــاوع تـــمـــنـــح االخـــتـــبـــار  ــ ــمـ ــ ُعـ
يترك  ــأداٍء  بـ وحقيقته،  ومعناه  حساسيته 

 شيء. 
ّ

للحركات والتعابير واملالمح قول كل
من  مبلٍغ  سحب  نانسي  تــريــد  لحظة،  ذات 
ــة مــصــرفــيــة فـــي شـــــارٍع، فيهجم  ــال مـــن آلـ املــ
املوجي(،  )محمد  الشارع«  »مجنون  عليها 
ــهــا شــخــصــًا يــريــد االنــتــقــام منه. 

ّ
الــــذي يــظــن

ضيف إلى أداء مطاوع ُبعدًا 
ُ
لحظات قليلة، ت

آخـــر مــن ِحــرفــيــة ورهـــافـــٍة وعــفــويــة وصـــدٍق، 
ع بها نانسي بفضل مطاوع.

ّ
تتمت

باختياره »قابل للكسر« عنوانًا، ُيخفي أحمد 
فــردًا  يكن   

ْ
إن للكسر،  القابل  ماهية  رشـــوان 

انفعااًل أو اجتماعًا أو  أو  أو شيئًا أو حالٍة 
بلدًا. اإليحاء مهّم. االلتباس أيضًا، كالتباس 
 
ْ
وإن وأحــاســيــس،  ملصائر  قة 

ّ
املعل النهايات 

يكن هناك ما يشي بوضوح بعضها، وهذا 
الثالثة منتهية، ونانسي  غير مهّم، فاأليام 
تخوض ـ رفقة كريم ولبنى ـ أقسى لحظاٍت 

وانفعاالت وهواجس.

 
ّ
 كــالمــًا كــثــيــرًا ُيـــقـــال، لكن

ّ
ــأزق أن ُجــرمــيــة. املــ

ــة. 
ّ
إثــبــاتــًا فــعــلــيــًا وقــاطــعــًا غــيــر حـــاضـــٍر الــبــت

كالٌم ُيقال، وأخبار تنتقل، وبعض القائلني 
 الــقــطــع 

ّ
، لــــكــــن

ٌ
ــّرب وعـــــــــــارف ــ ــقـ ــ والـــنـــاقـــلـــني ُمـ

ــذا، يـــتـــســـاءل الـــنـــاقـــد:  ــ والـــحـــســـم غـــائـــبـــان. لــ
قي شــّرًا لن ينفذ 

ّ
أُيخاطر في الكتابة، أم يت

 يكتب رأيًا نقديًا في فيلٍم، 
ْ
منه بسهولة، إن

بهاٍت ُجرمية؟
ُ

يتعّرض مخرجه لش
القضاء  ُيــبــّرئ   

ْ
وإن ُمشابٌه،  الــتــوّرط  غربيًا، 

الُجرمية.  أفعالهم  على  إثــبــات  ال  همني، 
ّ
مت

لني 
َ
وودي آلــن، ورومــان بوالنسكي أبــرز َمث

ــذا. تـــحـــّرشـــات جــنــســيــة واغــتــصــاب  ــ عــلــى هـ
واعتداء، والقضاء غير متمّكن من محاكمٍة 
نـــهـــائـــيـــة، رغــــــم مـــــــرور ســـنـــني عـــلـــى الــفــعــل 
ثير 

ُ
 واحٍد منهما أفالم مهّمة، ت

ّ
الُجرمّي. لكل

ـــشـــاهـــدة والــنــقــاش والــتــحــلــيــل. 
ُ
 فـــي امل

ً
رغـــبـــة

 
ْ
نــقــاد غــربــّيــون غــيــر آبــهــني بــاالتــهــامــات، إن

ــنــَجــز 
ُ
تــكــن مـــؤّكـــدة أو ال، فــيــتــعــاطــون مــع امل

الــســيــنــمــائــّي، ألهــمــيــتــه مــتــنــّوعــة األشـــكـــال. 
، وال بــهــاء 

ً
أو لــســطــحــّيــتــه، فـــال شـــيء كـــامـــال

دائمًا. لجودي فوستر في هذا رأي: »لكايت 
ها غير قابلة 

ّ
رًا، رأي يقول إن

ّ
وينسلت، مؤخ

ل 
ِّ
مث

ُ
ت  ،2011 )بوالنسكي،  الــيــوم   Carnageلـــــ

 لـــي اإلجـــابـــة 
ّ
ــر(. أعــتــقــد أن ــتـ فــيــه مـــع فـــوسـ

نفسها. في الوقت نفسه، رومان بوالنسكي 
 فّي كثيرًا. 

ٌ
رة

ّ
أنجز أفالمًا مهّمة وكبيرة، مؤث

ي أبــدًا. بعد ذلك، 
ّ
هــذا، ال أستطيع خلعه عن

 في قبول العمل معه، أو 
ّ

لدينا جميعًا الحق
الفرنسية  السينمائية  )املجلة  رفــضــه«  فــي 

»بروميير«، فبراير/ شباط 2021(.
ــل طــاغــيــة.  ــ ــاويـ ــ ــهــــذا. األقـ ال شــبــيــه عـــربـــيـــًا لــ
حاصل.  الــتــرّدد  غائبة.  العملية  التأكيدات 
ــذا، يــتــغــاضــى الــنــاقــد عـــن فــيــلــٍم، ملــخــرجــه  ــ لـ
سلوٌك سيئ، وهذا غير نافٍع لسينما، تريد 
 الناقد مخطئ. 

ّ
توثيقًا، أو تبغي قــواًل. لعل

 شيء. ال مالمة وال 
ّ

 املسألة أعقد من كل
ّ

لعل
حكم مسبقًا. الفيلم بــاٍق. األقاويل لن تبقى 
 
ّ
أقاويل »إلى األبد«. املستور سينكشف، لكن

النقاش مؤّجل.
نديم...

حنان مطاوع في دور نانسي: أبلغ أداء وأجمل حضور )الملف الصحافي للفيلم(

)Getty /رومان بوالنسكي: اإلنجاز أم السلوك؟ )فرنسوا ج. دوران

26

عالقات معّطلة 
ومشاعر موءودة 

وارتباطات بأشياء 
وأمكنة

سينمائيون يُنجزون 
روائع لكّن مسالكهم 

مشوبة بأعطاٍب

في فيلمه الروائي 
الطويل الثاني، يسرد 

المصري أحمد رشوان 
فصوًال من الحياة اليومية 

في القاهرة، من خالل 
شخصيات متخبّطة 

ومرتبكة وتائهة

التباسات معلّقة ُتروى 
حكاياُتها بسالسة

المستور سينكشف لكّن النقاش مؤّجل

كّل شيء »قابل للكسر«

أيُنتقد عمٌل صاحبُه متورّط بُجرٍم؟

تونس ــ العربي الجديد

« في 
ّ
قــابــس سينما وفــــن »مــهــرجــان  يستعّد 

تونس إلطــالق دورتــه الثالثة، التي ُيفترض 
بـــني 18 و26 يــونــيــو/  ـــقـــام واقــعــيــًا 

ُ
ت  

ْ
أن بــهــا 

حزيران 2021. حسم مسألة الواقعّي تحتاج 
 ربما ينتقل املسؤولون 

ْ
إلى بعض الوقت، إذ

إلى االفتراضّي، على غرار مهرجانات دولية 
ل 

ّ
أخرى. الخيارات املتاحة لهذه الدورة تتمث

السينمائي،  املشهد  فــي  لها حــضــوٌر  بــأفــالٍم 
عـــربـــيـــًا ودولـــــيـــــًا. أفــــــــالٌم مـــعـــروضـــة ســـابـــقـــًا، 
وأخرى غير متمّكنٍة من بلوغ شريحٍة أوسع 
ــشــاهــديــن، فــوبــاء كــورونــا مستمّر في 

ُ
مــن امل

املهرجانات  ــوال  وأحــ الــعــالــم،  على  سيطرته 
الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، كــــشــــؤون الـــحـــيـــاة بـــرّمـــتـــهـــا، 

مرتبطة بسيطرته.
األفــــالم املــنــوي اخــتــيــارهــا رســمــيــًا مــتــنــّوعــة. 
هناك ما ُيشبه التوازن بني العربّي والغربّي 
ُبعدًا  يــريــد  فاملهرجان  مــطــلــوٌب،  وهـــذا  فيها، 
 »أونــديــن« 

ً
الــعــربــّي. هناك مثال دولــيــًا ملكاِنه 

لـــأملـــانـــي كــريــســتــيــان بـــتـــزولـــد، و»ال يــوجــد 
ــّر« لــإيــرانــي محمد رســـول أف )»الــعــربــي  شـ
 ،)2020 األول  تشرين  أكتوبر/   23 الجديد«، 
ــومــــاس فــنــتــربــيــرغ  ــــل« لـــلـــدنـــمـــاركـــي تــ ــمـ ــ و»ثـ
الثاني  كانون  يناير/   8 الجديد«،  )»العربي 
بناني 

ّ
2021(. عربيًا، هناك »قلتلك خلص« لل

إبريل/   14 الجديد«،  )»العربي  خليفة  إيلي 
لــلــفــلــســطــيــنــي  م.«  و»200   ،)2021 نـــيـــســـان 
سبتمبر/   4 الجديد«،  )»العربي  نايفة  أمــني 
للمغربي  كــونــتــاكــت«  أيــلــول 2020(، و»زنــقــة 
إســمــاعــيــل الـــعـــراقـــي )»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 9 

ديسمبر/ كانون األول 2020(، وغيرها.
من األفالم العربية حديثة اإلنتاج، هناك »يوٌم 
بــال غــــٍد«، للبناني محمد ســويــد. فــي مــزيــٍج 
واللقطات  والحكايات  والــســرد  التوثيق  من 
ـــــصـــــّورة بــغــالــبــّيــتــهــا فــــي بــــيــــروت، يــتــابــع 

ُ
امل

سويد سيرة رجٍل يعاني األرق، ويبحث عن 
عينه على نوٍم 

ُ
 القصص ت

ّ
قصص الناس لعل

 البحث لن يبقى أسير قصٍص 
ّ
ُمشتهى. لكن

ــا يــنــفــتــح على  كـــهـــذه، لــســبــٍب كـــهـــذا، بـــقـــدر مـ
حكاية بيروت، وتحّوالت املدينة، وصورتها 
في مخّيلة أفــراٍد ُمقيمني فيها، أو مهاجرين 
عنها؛ وعلى تاريٍخ وعالقاٍت وأفعاٍل. في هذا 
ه، تحضر السينما، فالباحث عن القصص 

ّ
كل

بالسينما  شبع 
ُ
امل نفسه،  سويد  املــخــرج  هــو 

وبــابــتــكــار مــتــنــّوع األشـــكـــال لــحــضــورهــا في 
حــيــاتــه ويـــومـــيـــاتـــه وتــفــكــيــره واشـــتـــغـــاالتـــه. 
 أيـــضـــًا ببعض 

ٌ
وحـــضـــور الــســيــنــمــا مـــرتـــبـــط

فلهؤالء  قصصهم،  عن  للسؤال  يلتقيهم  من 
ــرة إلـــــى الــســيــنــمــا،  عـــالقـــة بــالــســيــنــمــا، ونــــظــ
وإلــى بــيــروت والــنــوم واألمـــراض والضجيج 

والتبّدالت واملعاناة واآلالم والرغبات.

تنويعات سينمائية في »مهرجان قابس التونسي الـ3«

¶ Zack Snyder’s Justice League لزاك 
سنايدر، تمثيل بن آفلك )الصورة(، 

وهنري كافل وراي فيشر: بعد قراره 
 التضحيات النهائية 

ّ
بالتأّكد من أن

لسوبرمان لم تذهب سدى، ُيقّرر 
حاِربة 

ُ
بروس واين التعاون مع امل

أمازون ديانا برانس، لتشكيل فريق 
من البشر لحماية العالم من تهديٍد 

 واحد ُمضطّر 
ّ

خطر. املهمة صعبة، كل
ع إلى الغد.

ّ
ملواجهة ماضيه للتطل

 Les Mitchell Contre Les Machines ¶
ملايكل رياندا وجف رو، بأصوات 
مايا رودولف )الصورة(، وداني 
ماْكبرايد وآبي جاكوبسن: بعد 
قّرر كاتي 

ُ
قبولها في الجامعة، ت

حّب 
ُ
 والدها، امل

ّ
السفر وحدها. لكن

للطبيعة، يريد القيام برحلٍة بّرية 
ع 

ّ
في سيارته مع أفراد العائلة، للتمت

باملناظر واألشياء. في الرحلة، تحدث 
مغامرات مختلفة.

¶ Minari لِلي أيزاك تشونغ، تمثيل 
نويل تشو )الصورة(، وستيفن 

ييو وهان يي ـ ري: تستقّر عائلة 
أميركية، ذات أصول كورية جنوبية، 
 
ْ
في أركنساس، حيث يريد كبيُرها أن
ُيصبح ُمزارعًا. هذا يفرض على أحد 
 يعتاد 

ْ
ًا، أن

ّ
أفراد العائلة، األصغر سن

على هذه الحياة الجديدة، وعلى 
وجود جّدة كورية جنوبية ال يعرف 

شيئًا عنها ولم يلتِق بها مطلقًا.

أفالم جديدة
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