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»تويتر« يتحيز ضد أهالي الشيخ جراح

كاريكاتير الصاروخ الصيني: تيه في فضاء التحرش

رام اهلل ـ جهاد بركات

ــنــــشــــوريــــن  ــــط فــــصــــلــــت بـــــــن مــ ــقـ ــ دقـــــــائـــــــق فـ
ــلــــى مــنــصــة  ــاد عــ ــ ــمـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــة شـــــــذى حـ
التواصل »تويتر« حول قضية حّي الشيخ 
جــراح، في القدس املحتلة، إلى أن وصلتها 
رسالة تنبهها إلى مخالفتها قواعد النشر 
ُحــذف حسابها.  ثــم  التغريد،  مــن  وحظرها 
4 ساعات  نحو  بعد  الحساب  تفعيل  أعيد 
مـــن إغـــاقـــه وتـــواصـــل صــاحــبــتــه مـــع مــركــز 

»صدى سوشال«.
حــســاب حــمــاد، واحـــد مــن نــحــو 70 حسابًا 
على »تويتر« رصد مركز »صدى سوشال« 
مــن 24 ساعة،  أقــل  انتهاكات بحقها خــال 
وسمي  عبر  ــردوا  غـ وصحافين  لناشطن 
أو »#أنـــقـــذوا_الـــشـــيـــخ_ »#الــــشــــيــــخ_جــــراح« 

جــــــــراح« فــــي مــــا يــــبــــدو اســـتـــهـــدافـــًا لــحــمــلــة 
التضامن مع الحّي املقدسي املهدد بترحيل 
املستوطنن  لصالح  الفلسطينين  سكانه 
اإلســرائــيــلــيــن. وتــمــكــن »صــــدى ســـوشـــال«، 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، مــــن اســـتـــعـــادة حــســابــات 

ق إغاقها.
ّ
»تويتر« التي وث

»الــعــربــي  بــــدورهــــا، أكـــــدت شــــذى حـــمـــاد، لـــ
ها نشرت مقطع فيديو متداواًل 

ّ
الجديد« أن

عــبــر مــجــمــوعــات صــحــافــيــة، يــظــهــر اعــتــداء 
املـــســـتـــوطـــنـــن عـــلـــى مــــائــــدة إفــــطــــار أهـــالـــي 
ــا تــبــعــه مـــن مــواجــهــات،  ــراح، ومــ ــ الــشــيــخ جــ
ــهــا نــشــرت على »تــويــتــر« معلومات عن 

ّ
وأن

قضية الحّي، مرفقة بوسم باسمه، لتصلها 
ــق. وتـــرى  ــائــ رســـائـــل حــظــر الــنــشــر بــعــد دقــ
ــع عـــشـــرات غــيــرهــا  ــا حــصــل مــعــهــا ومــ  مـ

ّ
أن

»ليس إاّل انحيازًا واضحًا من إدارات مواقع 
الــتــواصــل« لــاحــتــال اإلســرائــيــلــي. وتشير 
 هـــذا االســتــهــداف يــأتــي بــعــد اتــســاع 

ّ
إلـــى أن

التفاعل مع قضية حّي الشيخ جراح محليًا 
ودوليًا، وبأكثر من لغة.

الحسابات أعيد تفعيلها بعد تواصل مركز 
إدارة موقع »تويتر«.  »صدى سوشال« مع 
 املركز، كما يقول مديره، إياد الرفاعي، 

ّ
لكن

من  الــرد  ينتظر  زال  ما  الجديد«  »العربي  لـ
الحسابات.  تعليق  أســبــاب  »تــويــتــر« حــول 
يأتي  »تــويــتــر«  إجــــراء   

ّ
أن الــرفــاعــي  يعتقد 

عملية  ــهــا 
ّ
ألن إسرائيلية،  مــن جهات  بطلب 

إلى  مشيرًا  منصة،  مــن  أكثر  وعلى  منظمة 
الكرد، وهي  منى  الناشطة،  تعليق حساب 
مــن ســكــان حــّي الشيخ جـــراح، على منصة 

منوعات
أخبار 
كاذبة

»إنستغرام« التي تملكها شركة »فيسبوك« 
قبل إعادة تفعيله األربعاء املاضي.

رصد املركز حذف محتوى حول الحّي على 
»إنــســتــغــرام« ووجـــه رســالــة إلدارة املنصة، 
وما زال ينتظر الرّد. وكشف، مساء الجمعة، 
 »إنــســتــغــرام« أخــفــت وســـم »#األقـــصـــى« 

ّ
أن

الـــــــذي نـــقـــل مـــســـتـــخـــدمـــون عــــبــــره األحـــــــداث 

امليدانية واعتداء االحتال اإلسرائيلي على 
القدس واملسجد األقصى.

طالب املركز عبر رسائله بتوضيح األسباب 
ــة املــحــتــوى  ــ الـــتـــي تـــدفـــع املــنــصــات إلــــى إزالــ
الــخــاص بــحــّي الــشــيــخ جــــراح، تــحــديــدًا تلك 
الـــتـــي تــنــقــل وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــذه الـــحـــســـابـــات  ــ ووصـــــــف املــــركــــز إغـــــــاق هــ

ــه »عــقــاب للناشطن وتــواطــؤ بــن إدارة 
ّ
بــأن

)تويتر( وأجهزة أمن االحتال اإلسرائيلي، 
وذلك  الحّي«  التفاعل مع قضية  لتخفيض 

في بيان أصدره الخميس املاضي.
مــركــز »صــــدى ســـوشـــال« مـــبـــادرة شبابية 
مـــواقـــع  إدارات  مــــع  تـــتـــعـــامـــل  فــلــســطــيــنــيــة 
التواصل االجتماعي، في محاولة إلنصاف 
االنتهاكات  وتــوثــق  الفلسطيني،  املحتوى 

التي يتعرض لها هذا املحتوى.
من جهتهم، رفض أهالي الشيخ جراح، أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، مــقــتــرحــًا مـــن محكمة 
االحـــتـــال اإلســـرائـــيـــلـــي الــعــلــيــا فـــي الــقــدس 
اتــفــاق تــســويــة بينهم وبــن  بــإبــرام  يقضي 
املستوطنن حول ملكية منازلهم. جاء قرار 
ــرارات عـــدة بشأن  ــ قـ محكمة االحـــتـــال بــعــد 
إخـــاء عــائــات حـــّي الــشــيــخ جــــراح، رفضت 
ّدمت لها. وعلى الرغم 

ُ
خالها استئنافات ق

من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، 
األرض،  ملكية  االحتال  محاكم  تناقش  لم 
الجمعيات  بها  تــقــّدمــت  بوثيقة  اكتفت  بــل 
أصل  أّي  وجـــود  عــدم  وثــبــت  االستيطانية، 
ــيــــف الـــعـــثـــمـــانـــي، تـــدعـــي مــن  لـــهـــا فــــي األرشــ
خالها تسجيل وملكية األرض عام 1972، 
الجمعيات  املحاكم حكمها لصالح  وبــررت 

االستيطانية بحجة التقادم.
ــد شـــهـــد عــلــى  وكــــــان حـــــّي الـــشـــيـــخ جــــــراح قــ
ــام الــقــلــيــلــة املـــاضـــيـــة مـــواجـــهـــات  ــ ــ ــــدى األيـ مـ
واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع قــــــوات االحـــتـــال 
اإلسرائيلي التي بــادرت إلــى االعــتــداء على 
األهالي، في معركة يصّر أهالي الحي على 
االستيطانية  الهجمة  ملواجهة  مواصلتها 

الشرسة ضدهم.
ــع الــــتــــواصــــل االجــتــمــاعــي  ــواقــ ــم تــشــهــد مــ لــ
ــداف كــالــحــالــيــة،  حــمــلــة انـــتـــهـــاكـــات واســـتـــهـ
ــتــــادت ســابــقــًا عــلــى مــاحــقــة  فــاملــنــصــات اعــ
الشهداء  بعينها، كأسماء  كلمات مفتاحية 
فلسطينية،  فــصــائــل  أســمــاء  أو  وصـــورهـــم 
لكن، هذه هي املرة األولى التي يتركز فيها 
الهجوم على قضية مــحــددة »مــا يــدل على 
ــهــا بطلب مــن جــهــات إســرائــيــلــيــة لطمس 

ّ
أن

باإلسرائيلية  والتفرد  الفلسطينية  الرواية 
على مواقع التواصل«، وفقًا للرفاعي.

في تقرير عن شهر إبريل/ نيسان املاضي 
نشره »صدى سوشال« األحد املاضي، جرى 
الفلسطيني  للمحتوى  انتهاكًا   38 توثيق 

على مواقع التواصل. 

ُوثق استهداف 
70 حسابًا غّردت 

عن الحي المقدسي

سبعة مبدعين 
على األقل يقبعون 
في سجون النظام 

المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

وخاصة،  حكومية  مصرية،  صحف  نشرت 
الصيني »لونغ  الصاروخ  كاريكاتيرات عن 
مـــارش 5 بـــي« الــتــائــه فــي الــفــضــاء، انصبت 
في قوالب التحرش الجنسي وتسليع املرأة، 
 العاصمة املصرية القاهرة ُصنفت، 

ّ
علمًا أن

ــام 2017، أكــثــر املــــدن الــكــبــرى خــطــرًا على  عـ
النساء في العالم. صحيفة »املصري اليوم« 
الخاصة ضمت كاريكاتيرًا للرسام الشهير 
عمرو سليم، بطله رجــل يتحدث في هاتفه 
امــرأة  فــي جسد  املــحــمــول، وعيناه تحدقان 
عابرة، ويقول »أيــوه يا محمود... قولهم ما 
الــصــاروخ الصيني خاص  يـــدوروش على 
ــا لــقــيــتــه«. صــحــيــفــة »األخــــبــــار« الــقــومــيــة  أنــ
خــرجــت بــكــاريــكــاتــيــر مــســيء أيـــضـــًا، لــرجــل 
يحدق في جارته، بينما زوجته إلى جانبه، 
ويقول: »يجي إيه الصاروخ الصيني جنب 
ــري وهـــــو البـــــس الــعــبــايــة  الـــــصـــــاروخ املــــصــ

السودا بتاعته«.
يدخل الصاروخ الصيني خال عطلة نهاية 
بــطــريــقــة  الــــجــــوي  ــــاف األرض  غـ األســــبــــوع 
ــي حــــن تـــــرى الــصــن  غـــيـــر مــتــحــكــم بـــهـــا، فــ
في  تسببه  فرضية   

ّ
أن الخبراء  من  والكثير 

أضـــرار على األرض ضئيلة جــدًا. ووضعت 
الــصــن، فــي 29 إبــريــل/نــيــســان املــاضــي، في 
املــــــدار، أول مــكــونــات مــحــطــتــهــا الــفــضــائــيــة 
املستقبلية، بواسطة صاروخ »لونغ مارش 
5 بي«. وُيتوقع عودة الطبقة األولى من هذا 
الــصــاروخ التي ما زالــت في املــدار األرضــي، 
إلـــى نــقــطــة يــصــعــب الــتــكــهــن بــمــوقــعــهــا على 
األمــم  »هيئة  أجرتها  لــدراســة  وفــقــًا  األرض. 
 نحو 99 في 

ّ
املتحدة للمرأة« عام 2017، فإن

املائة من النساء املصريات تعرضن لصورة 
ما من صور التحرش الجنسي. خال العام 

نــفــســه، أظـــهـــر تــقــريــر ملــؤســســة »تــومــســون 
القاهرة هي أخطر مدينة على   

ّ
أن رويــتــرز« 

منذ  أكبر  أصبحت  التهديدات   
ّ
وأن النساء، 

ثورة عام 2011.
ــي الــــوقــــت الــــــذي يــســمــح فـــيـــه لــرســامــي  ــ وفـ
كاريكاتير باإلساءة والتحريض برسومهم 
عــلــى الــتــحــرش الــجــنــســي املـــجـــّرم قــانــونــًا، 
يقبع آخرون خلف القضبان، بسبب رسوم 
ســاخــرة ذات مــضــمــون ســيــاســي، وآخــرهــم 

أشــــرف حـــمـــدي، الــــذي ألــقــي الــقــبــض عليه 
املــاضــي، على  الثاني  يناير/كانون   25 في 
خلفية مقطع فيديو عنوانه »أنا اللي انتوا 
ه 

ّ
 شموخ... لكن

ّ
شايفينه واقف قدامكم بكل

ونصف،  دقيقة  نحو  مــدتــه  الحقيقة!«  فــي 
عن الذكرى العاشرة لثورة يناير، وُمهدى 
إلى »شهداء محمد محمود«. ويقبع حاليًا 
في السجون املصرية 7 مبدعن على األقل، 
ــة الــفــكــر  ــريــ بــحــســب تـــوثـــيـــق مـــؤســـســـة »حــ

والــتــعــبــيــر« غــيــر الــحــكــومــيــة. وفـــي 21 و22 
فبراير/شباط عام 2016، حجبت صحيفة 
كاريكاتيرات  املصرية  الرسمية  »األهـــرام« 
الــفــنــان أنـــس الـــديـــب، فــاضــطــر إلـــى نشرها 
عبر مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وكانت 
 عنها 

َ
يـــرض لــم  مــضــامــن سياسية  تحمل 

النظام الــحــاكــم. وســبــق الــديــب فــي صراعه 
من أجل الرسم، الفنان الشاب صاحب فكرة 
»الــورقــة« إســام جاويش الــذي ألقت قوات 
األمــن املصرية القبض عليه ملدة 24 ساعة 
عام 2016، بتهم »إهانة رئيس الجمهورية« 
تــرخــيــص« و»بــث  مــن دون  مــوقــع  و»إدارة 
بـــيـــانـــات عــلــى شــبــكــة اإلنـــتـــرنـــت عــلــى غير 
الحقيقة، ومن دون الحصول على إذن من 
وزارة االتــصــاالت« و»حــيــازة برامج مقلدة 

ومنسوخة«.
والتعبير«،  الفكر  وبحسب مؤسسة »حرية 
السلطات املصرية »ال تكتفي بالقبض   

ّ
فــإن

على الشباب املبدعن، على خلفية أعمالهم 
ــم الـــفـــنـــيـــة، وتـــقـــيـــيـــد حــريــتــهــم  ــ ــهـ ــ ــداراتـ ــ وإصـ
بدعوى الحبس االحتياطي فقط، بل يتطور 
األمـــر ليصل فــي بعض األحــيــان إلــى القتل 
بــاالمــتــنــاع )اإلهـــمـــال الــطــبــي(، مثلما حــدث 
مع املصور واملــخــرج الشاب شــادي حبش« 
الذي فارق الحياة في سجنه، في مايو/أيار 
2020، بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن 
لشكواه املتكررة عند تعّرضه لوعكة صحية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2020، رصدت 
املـــؤســـســـة نــفــســهــا ارتـــفـــاعـــًا مــلــحــوظــًا في 
ــة اإلبــــــــداع مــقــارنــة  ــريـ انـــتـــهـــاكـــات مـــلـــف حـ
ــًا.  ــاكـ ــهـ ــتـ انـ  36 ــلـــت  ســـجـ إذ   ،2019 بــــعــــام 
مارست نقابة املهن املوسيقية أغلب هذه 
االنـــتـــهـــاكـــات، بـــإصـــدارهـــا قـــــرارًا بــمــنــع 23 
إثر أزمتها مع أغاني  الغناء،  شخصًا من 

»املهرجانات« ومؤديها.

يواجه أهالي الحّي المقدسي الهجمة االستيطانية الشرسة ضدهم )مصطفى الخروف/األناضول(

)Getty( ُصنفت القاهرة عام 2017 أكثر المدن الكبرى خطرًا على النساء في العالم

انحياز منصات التواصل االجتماعي إلى جانب االحتالل اإلسرائيلي لم يعد مقتصرًا على »فيسبوك«، إذ رُصدت خالل األيام الماضية حملة 
من »إنستغرام« و»تويتر« على حسابات ناشطين وصحافيين ينقلون ما يواجهه أهالي حّي الشيخ جراح
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بالتزامن مع تفشي »كوفيد-19« 
في الهند، تداول مستخدمون 
مقطع فيديو ادعوا أنّه يظهر 

حشدًا من الهندوس »يوّحدون اهلل« 
مع المسلمين ليرفع عنهم بالء 

الوباء. لكّن االدعاء خطأ، فالفيديو 
التقط عام 2019، ويصّور احتجاجًا 

على قانون جنسية مثير للجدل.

نشر مستخدمون لمواقع التواصل 
االجتماعي فيديو قالوا إنّه يظهر 

هنودًا »يحطمون تماثيل آللهتهم 
ألنّها لم ترفع عنهم بالء الوباء«. 

لكّن االدعاء ال أساس له من الصحة، 
فالفيديو يعود لعام 2018، أي قبل 

ظهور فيروس كورونا الجديد نهاية 
عام 2019.

شارك مستخدمون صورة زعموا 
أنّها لقتل األبقار المقّدسة عادة 
في الهند، ألنها لم ترفع عنهم 

بالء وباء كورونا. لكّن االدعاء 
خطأ، فالصورة ملتقطة في النيبال 
عام 2014، خالل مهرجان جاديماي 

الهندوسي الذي ُتذبح فيه 
الجواميس، وليست األبقار.

 انتشرت صورة بقرة ادعى 
ناشروها أنّها تبحث عن الطعام 
في محارق جثث ضحايا كورونا 

في الهند. صحيح أّن الصورة 
ملتقطة في الهند، إنّما هي أثناء 

 تصوير فيلم صدر عام 2016، أي 
قبل أكثر من ثالث سنوات على بدء 

انتشار الفيروس.



العربية )السويد(«، التقت »العربي الجديد« 
املخرج زكرياء نوري في هذا الحوار:

السينما.  الــواعــدة فــي  الــوجــوه املغربّية  أنـــَت مــن   ¶
كيف جئت إلى اإلخراج؟

أحّبها.  الــتــي  باملوسيقى  وإملـــام    لـــدّي شغف 
كــنــُت أوّد دراســتــهــا، واالشــتــغــال فــي اإلنــتــاج 
املـــوســـيـــقـــي. لـــــذا، بــعــد الـــبـــكـــالـــوريـــا،     الــتــحــقــت 
ــبـــصـــري«.  في  »املــعــهــد الــعــالــي   لــلــســمــعــي الـ بـــ

ها 
ّ
األعــوام األولــى، اضطررت لدراسة املــواد كل

تدريب  أول  في  البصري.  بالسمعّي  قة 
ّ
املتعل

لـــي، وكــــان فــي الــتــولــيــف،   تــعــّرفــت إلـــى محمد 
ــّب السينما  ــ ــــذي جــعــلــنــي أحـ ــا ســـعـــود، الـ رضــ
واإلخــــراج.  ثــم بــدأت الــرحــلــة. معها، أحسسُت 
 
ْ
 املوسيقى صارت تبتعد شيئًا فشيئًا، وإن

ّ
أن

ت حاضرة في وجداني.
ّ
ظل

ــتــــاة تـــتـــدّبـــر حــيــاتــهــا،  ــيــــاة فــ ¶ يــــرصــــد الـــفـــيـــلـــم حــ

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

في فيلمه القصير األّول »عائشة« 
املــغــربــي  املـــخـــرج  يـــتـــرك   ،)2020(
الـــــشـــــاب زكــــــريــــــاء نــــــــوري عــنــصــر 
ــادة األعـــمـــال  ــ ــه عـ ــذي تــنــطــبــع بـ ــ الــتــجــريــب، الـ
جحيم  فــي  ويــغــوص  الـــواعـــدة،  السينمائية 
ــي، بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه وتــــصــــّدعــــاتــــه  ــربــ ــغــ واقــــــــــٍع مــ
اته. بالنسبة إليه، للواقع أهمّية كبيرة،  ونتوء
بوصفه فضاء بصرّيًا، يحتوي على مواجع 
الذات وانكساراتها، في مجتمٍع ال يرحم وال 
يصون حقوق املستضعفني فيه. امرأة تدعى 
»عــائــشــة« )نــســريــن الـــراضـــي(، تــديــر حياتها 
 
ّ
وحــدهــا، لــاهــتــمــام بــوالــدتــهــا املــريــضــة. لكن
ف عند الحكاية وقدرتها على 

ّ
خرج ال يتوق

ُ
امل

شاهد، بل ُيرّكز على 
ُ
نسج عاقة حميمة مع امل

إبــراز  ومحاولة  عيشها،  في  دقيقة  تفاصيل 
الــطــبــيــعــيــة، ومــــدى انعكاسها  الـــظـــال  لــعــبــة 
الـــصـــورة، التي  الــيــومــيــة، عــبــر  عــلــى حياتها 
محتواه،  وتصنع  الفيلم  جمالّيات  ــؤّســس 

ُ
ت

بُمناسبة عرض  النّص وحكايته.  بعيدًا عن 
ـــ11 )6 ـ 11 إبــريــل/  ــ ــــدورة الـ »عــائــشــة« فـــي الــ
للسينما  مــاملــو  »مــهــرجــان  لـــ  )2021 نــيــســان 

لم تثمر المشاهد 
البطيئة حياكة قماش 

جذاب للمشاهدة

تناولت مواضيع 
أحّب ُمشاهدتها على 

الشاشة الكبيرة

المحطات اللبنانية تدخل 
في نفق المداوالت الشرائية 

لعرض أهم األعمال

2223
منوعات

التكثيف  أّن  ـــاحـــظ 
ُ
امل املــريــضــة.  بــوالــدتــهــا  ــعــنــى 

ُ
وت

البصري ـ املألوف في األفام القصيرة ـ غائٌب، في 
العيش،  بحيثيات  يهتّم  بــصــري  اســتــطــراد  مقابل 

واإلكسسوار الطبيعي. ملاذا؟
 ـ أحــــــّب الــســيــنــمــا الـــتـــي تـــهـــتـــّم  بــالــتــفــاصــيــل 
فــي فيلمي األول طرح  قـــّررت  لــذا،  الصغيرة. 
إشــكــالــيــة الـــروتـــني فــي حــيــاِة شــخــصــيــٍة، من 
أكــثــر  ــام  االهـــتـــمـ أردت  عــلــيــهــا.   الـــحـــكـــم  دون 
دورًا  يلعبان  اللذين  والديكور،  باإلكسسوار 

عليهما، حتى  الحبكة  بناء  قــررت  ثــّم  مهّمًا، 
 ، فنيٌّ االختيار  املمثلني فقط.  أقتصر على  ال   
من  الطبيعية،  بــاإلكــســســوارات  اهتممت  لــذا 
ُمـــجـــّهـــزة، بـــل في  الـــديـــكـــورات   تــكــون 

ْ
دون أن

أماكن طبيعية، تنقل الحميمية بني الطبيعة 
والفضاء، ليتسّرب وقع الفضاء إلى الصورة 

السينمائية.
ــه لــلــتــركــيــز عــلــى تــفــاصــيــل دقــيــقــة في 

ّ
هـــذا كــل

والطريقة  اليومي،  وروتينها  عائشة،  حياة 
الـــتـــي تــتــدّبــر بــهــا عــيــشــهــا وعـــيـــش والــدتــهــا 
املــريــضــة. الــكــامــيــرا كــالــعــني، تــلــتــهــم الــحــيــاة 
شاهد 

ُ
امل إلــى  أساسًا  عائٌد  والحكم  اليومية. 

وتـــأويـــاتـــه، فــالــتــأويــات تــصــنــع جــمــالــّيــات 
الحكاية، من دون أّي حكٍم مسبق.

املـــواضـــيـــع االجــتــمــاعــيــة اســتــنــفــدت  أّن  تــــرى  أال   ¶
مادتها البصرّية في السينما املغربّية؟

ُيــثــيــر مــشــكــلــة. فــي السينما،   هـــذا 
ّ
 أن

ّ
  ال أظــــن

ــاك نـــحـــو 30 ثــيــمــة،  ــنــ ــًا، هــ ــمــــومــ والـــــــدرامـــــــا عــ
ــتـــــاف يــكــمــن فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر. فــي  ــ  واالخـ
»عائشة«، طرحت موضوع الحياة الروتينية، 
بوجهة نظر مختلفة وجديدة ومعاصرة. أكثر 
من ذلك، في السينما املغربية، هناك مواضيع 

كثيرة تهّم املجتمع لم نتطّرق إ ليها بعد.

¶ هل ُيمكن القول إّن لك مقاربة أخرى أكثر حداثة 
في تطويع الصورة وُمتخّيلها في االجتماع املغربي؟

  هـــــــذا صــــحــــيــــح.  تــــنــــاولــــت مــــواضــــيــــع أحـــــّب 
ُمــشــاهــدتــهــا عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة،  بنظرة 
ــــوب خـــــــاّص، خـــصـــوصـــًا تــلــك  ــلـ ــ ــدة وأسـ ــديــ جــ
الــنــاس املهّمشني ، مــن دون أحكام  الــتــي تــهــّم 
مسبقة عليهم، ومن دون الغوص  في ما الذي 
أوصلهم إلــى هـــذا. على هــذا األســـاس، أردُت 
الــتــركــيــز عــلــى الشخصية مــن خـــال عيشها 
فــي الــحــاضــر. املــهــّمــشــون جـــزء مــن املجتمع. 
مــقــاربــتــي تــتــوّجــه أكــثــر إلـــى االشــتــغــال على 
أفــاٍم  فــي  انتباهي  ثير 

ُ
ت التي  الشخصيات، 

عـــّدة، وكيف تتحّرك فيها. مــن األشــيــاء التي 
شاهد أصبح له هوس 

ُ
امل  

ّ
أن انتباهي  أثــارت 

من  أكثر  للناس،  اليومية  الحياة  معرفة  في 
ي خروجًا 

ّ
ب من

ّ
التركيز على الحبكة. هذا تطل

ــــوب الـــــعـــــادّي لـــلـــحـــكـــي، فــالــحــيــاة  ــلـ ــ مــــن األسـ
مات كثيرة.

ّ
اليومية مطبوعة بتعقيدات وتأز

¶ تتأّسس جمالّيات الفيلم في قدرة فنwية مذهلة 
الظال  على  واللعب  وتأطيرها،  اللقطات  أخــذ  على 
الــطــبــيــعــيــة وتــمــّوجــاتــهــا عــلــى الـــصـــورة. كــيــف جــاء 

التفكير في رصد الجمالّيات هكذا؟
 من الصعوبات التي تواجهها في أّول فيلم، 
أّول ما يتعّرف  اختيار أهــّم عنصر. الصورة 
شاهد، باعتبارها كتابة ثانية بعد 

ُ
عليها امل

الكتابة  )السيناريو(، وتليها  الكتابة األولى 
 
ّ
ألن أهمّية،  أكثر  الصورة  )املونتاج(.  الثالثة 

ــرورٌي االشــتــغــال  ــ ــفــهــا. لــــذا، ضـ
ّ
ــشــاهــد يــتــلــق

ُ
امل

الذي يلعب  على جمالية الصورة والصوت، 
ــن هــذه  دورًا مــهــّمــًا فـــي الــفــيــلــم الـــصـــامـــت. عـ
عــادل  التصوير  مــديــر  مــع  تــحــّدثــت   الكيفية، 
ها تشتغل على 

ّ
أفـــاٍم تلهمني،  كل أيــوب عــن 

.  حـــّددُت لــه ضـــرورة االشتغال 
ّ

الــظــام والــظــل
عــلــى الــبــســاطــة والتكثيف أكــثــر مــن اإلبــهــار، 
ومع ذلك أضاف أشياء أخرى أخرَجْت الفيلم 
إلى  أساسًا  املستندة  الجمالّية،  ة 

ّ
الحل بهذه 

شاهد 
َ
مراجع سينمائية كثيرة. رّكزنا على امل

، ألنــــي مــهــتــّم 
ً
ــّراب« مـــثـــا ــ ــعـ ــ الــداخــلــيــة فـــي »الـ

بالعتمة الساحرة املوجودة فيه.
ُيــمــّيــز »عــائــشــة«: التركيز على الــصــورة  هــذا 
ــّم من  ــ ــهــمــا أهـ

ّ
والـــصـــوت لــحــظــة الــكــتــابــة، ألن

الظام   االشــتــغــال على 
ّ
أن قــّصــة، رغــم  كتابة 

ــــزج بني  ــذا، أحــبــبــُت املـ ــ والــعــتــمــة مـــخـــاطـــرة. لـ
 
ً
»باروك« واملدرسة الحديثة، فضا مدرسة الـ
عن لوحاٍت فنية عّدة، للحصول على شاعرّية 

قها في أنماطها.
ّ
الصورة وتدف

إبراهيم علي

األسباب وراء مراوحة تراجع الدراما املحلّية 
السورية منذ بداية الثورة السورّية وتحّولها 
إلى حرب كثيرة، منها هجرة »صقور« هذه 
ــا إلـــى خــــارج ســـوريـــة، مــن أجـــل كسب  الـــدرامـ
 انـــعـــدام 

ّ
ــل ــن الـــنـــجـــاح املــهــنــي فـــي ظــ ــد مـ ــزيـ املـ

الفرص في سورية. تمامًا كما هو حال الفنان 
جمال سليمان الذي ابتعد مجبًرا عن الدراما 
ــل العيش  املــحــلــّيــة، واخـــتـــار الــقــاهــرة مـــن أجـ
عديدة  لسنوات  سليمان  واستطاع  والعمل. 
فــي مرتبٍة   يحقق مكاسب جــّيــدة، وصـــار 

ْ
أن

متقدمة مــع زمــائــه املــصــريــني. حضر جمال 
سليمان من خــال مسلسل »الــطــاووس« من 
إخــــراج رؤوف عــبــد الــعــزيــز، وحــقــق نــجــاًحــا 
ا فــي هــذا املــوســم. واســتــطــاع سليمان 

ً
مــمــتــاز

تعاطيه  فــي  فــائــقــة  ومــقــدرة  تكيفًا  يظهر  أن 
التي يطرحها املسلسل،  الــدور والقضّية  مع 
ــاوى املــطــالــبــة  ــدعــ وذلــــك رغــــم االتـــهـــامـــات والــ
بوقف العرض، نظًرا لتشابه أحداث املسلسل 
مع حادثة »فريمونت« الشهيرة. وتقدم أيضًا 

أعــــدوا الــســيــنــاريــو، فــحــافــظ املــســلــســل على 
األول حــنــان  لـــلـــجـــزء  الـــرئـــيـــســـيـــة  الـــكـــاتـــبـــة 
املهرجي بصيغة رمزية منعًا ألي تمرد قد 
حال  فــي  للعمل  قضائي  بتوقيف  يتسبب 

لجأت املهرجي للقضاء السوري. 
ــى الــــــورشــــــة الـــــشـــــاب يــــزن  كــــمــــا أضــــيــــف إلـــــ
الجبان  رانــيــا  الكاتبة  الـــداهـــوك، وحــضــرت 
فــي اإلشـــراف الــدرامــي، مــا أخــرج النص من 
الــتــي أعــدهــا سيف رضا  صيغته األصــلــيــة 
حـــامـــد، وبــــدت الــتــغــّيــرات شــاســعــة بــإقــحــام 
شـــخـــصـــيـــات لــــم تـــكـــتـــب عـــلـــى الـــــــــورق، وتـــم 
تحريف مسار شخصيات أخرى. فما ظهر 
ــــه الــحــلــقــة الــعــاشــرة، 

ّ
عــلــى الــشــاشــة عــلــى أن

ــنـــاريـــو األصــــلــــي ســـوى  ــيـ ــكـــن فــــي الـــسـ  لــــم يـ
الحلقة الرابعة.

التطويل إذًا جاء عكسيًا من ناحية السياق 
العام، فلم تثمر املشاهد البطيئة في حياكة 
قماش جذاب للمشاهدة، وظهرت الفراغات 
بني خطوط الشخصيات غير املنسجمة في 
الحرايري«، على عكس  إطار منزل »عمران 
األبــرز  الحدث  يوّحد  أن  فبدل  األول.  الجزء 
كــافــة الــشــخــصــيــات حـــولـــه، ظــهــرت الــعــائــلــة 
ها تتحرك في رماٍل متحركة دون 

ّ
مفككة كأن

تصعيد يــــؤدي ألحــــداث فـــارقـــة، بــل جــاءت 
الــحــلــول أقـــرب إلـــى املــســرحــيــة الــهــزلــيــة غير 

عدنان حمدان

ــاَرت شــبــكــة MBC املـــجـــازفـــة بــإنــتــاج  ــ ــتـ ــ اخـ
مــوســم ثـــان مــن مسلسل »ســــوق الــحــريــر«، 
رغم األخطاء التي واجهها الجزء األول قبل 
عام من ناحية السيناريو والتنفيذ. الشبكة 
البصري  الفريق  السعودية قررت استبدال 
للعمل في محاولة لصناعة صورة بصرية 
مختلفة ملرحلة الستينيات، فكان االختيار 
في  الشبكة  صديق  صبح،  املثنى  للمخرج 
ــــدة أعــــمــــال خــلــيــجــيــة ســـابـــقـــة. كـــمـــا جـــرى  عـ
الكاتب سيف رضا حامد لصياغة  اختيار 

سيناريو الجزء الثاني.
الفنانون سلوم حداد وبسام كوسا  وتابَع 
وكــاريــس بشار وقمر خلف وفــادي صبيح 
ــم فــي املــوســم  ــ ونــاديــن تحسني بــيــك أدوارهـ
األدوار  مـــــن  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ بـــــوجـــــود  ــي  ــانــ ــثــ الــ

الجديدة. 
في حني جاء اعتذار الفنانني محمود نصر 
ونــســريــن طـــافـــش عـــن لــعــب أدوار فـــي هــذا 
الــجــزء بــفــعــل عــكــســي عــلــى ســويــة الحكاية 
الـــتـــي بـــــَدت تـــغـــرق فـــي عــــدم الــــجــــدوى دون 
الــوصــول إلــى نقطة ارتــكــاز واضــحــة تحمل 
أي تشويق. ومع تبدل مامح الشخصيات 
بــمــظــهــر مــخــتــلــف أشــــرفــــت عــلــيــه مــصــمــمــة 
ــاء رجـــاء مخلوف وتغيير واضـــح في  األزيــ
الجزء  حضر  للمسلسل،  البصرية  الهوية 
مبهرجًا  باهتًا  الحرير«  »ســوق  من  الثاني 
درامـــــــي.  جـــــــاذب  أي  دون  ــيـــرة  ــثـ كـ بـــــألـــــوان 
فــلــم تــفــلــح الــكــامــيــرات الــحــديــثــة والــلــقــطــات 
بــإشــراف مدير  الـــواحـــد،  املــتــعــددة للمشهد 
التصوير يزن شربتجي، في إقناع املشاِهد 
بــواقــعــيــة الــحــكــايــة. كــمــا كــثــر الــطــهــاة الــذيــن 

الفنان قصي خولي هذه السنة في مسلسلني 
كــتــبــا لــــه بــــدايــــة جــــديــــدة، أظــــهــــرت نــضــوًجــا 
ــادت  ــًحــــا فـــي شــخــصــيــة خـــولـــي الـــتـــي كـ واضــ
أن تضيع قبل ســنــوات. يــدخــل خــولــي اليوم 
الــدرامــا العربية املشتركة أمــام  نــادي أبــطــال 
بــاســل خياط  مجموعة مــن مــواطــنــيــه، منهم 
ومكسيم خليل، ومؤخرًا معتصم النهار. لكن 
خــولــي قــفــز هـــذا املــوســم إلـــى مــرتــبــة متقدمة 
جدًا في مسلسلني، األول هو »ال حكم عليه« 
مـــن إخـــــراج بــــال شـــحـــادات وفــيــلــيــب أســمــر. 
وُيعَرض له حالًيا مسلسل آخر هو »2020« 
الــــذي حــصــد أعــلــى نــســبــة مــشــاهــدة عــربــيــة، 
»تــرنــد«  ــق عــلــى مـــدى أســابــيــع عـــرض الـــ

ّ
وحــق

األول على موقع »تويتر«.
وخرج املمثل باسم ياخور من رتابة األدوار 
إلــى الــضــوء مــن خــال شخصية »هـــال« في 
مــســلــســل »عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن«، مـــن كتابة 
يامن حجلي وعلي وجيه، واإلخــراج لسيف 
الـــديـــن ســبــيــعــي. يـــاخـــور اســـتـــطـــاع بمشهد 
واحد في الحلقة 20 أن يحصد نجاًحا كبيرًا 
الناس بصورته وهو يبكي. ولم  ر 

ّ
لشدة تأث

ٍم في  يــحــقــق زمــيــلــه بــاســل الــخــيــاط أي تـــقـــدُّ
املسلسل املــصــري »حـــرب أهــلــيــة« مــن إخــراج 
سامح عبد العزيز. والواضح أن خياط تسرع 
فــي استبدال دوره فــي مسلسل »ظـــل«، الــذي 
كان يجهز للعرض »الرمضاني«، لكنه توقف 
بــســبــب اإلغــــــاق الـــــذي شـــهـــده لــبــنــان بــدايــة 
ــار  ــا. وطـ ــورونــ ــيـــروس كــ ــع تــفــشــي فـ الــســنــة مـ
خياط إلى القاهرة للوقوف إلى جانب املمثلة 
يسرا في تجربة بدت بالنسبة له أقل نجاًحا 
ه قّدم واحدًا 

ّ
وأبقته يراوح في مكانه، رغم أن

من أبرز أدواره في »قيد مجهول« من إخراج 
السدير مسعود، وشّكل خياط مع زميله عبد 

املــنــعــم عــمــايــري ثــنــائــيــة درامـــيـــة، تــفــّوقــا فيه 
إليهما بطريقة  املسند  املــحــوري  الــدور  على 
أجمع عليها النقاد واملتابعون. وكّرس هذه 
ا جــديــًدا في 

ً
الثنائي )عــمــايــري- خــيــاط( خط

عالم الدراما السورية التي تقوم على البعد 
املـــحـــوري الــنــفــســي اإلنــســانــي بــبــســاطــة. ثّمة 

تراجع واضــح للممثل عابد فهد، الــذي لعب 
بطولة مسلسل »350 غرام« من إخراج محمد 
لطفي، والسبب هو الغلو الواضح في تبرير 
عبثية.  بطريقة  يعيش  مختلف  محام  قصة 
وتراجع املمثان محمد األحمد وزميله خالد 
ركاكة  بسبب  »للموت«،  مسلسل  في  القيش 

التائه  والسياق  القانونية  والثغرات  القصة 
ــم يــظــهــر املــمــثــل  ــ ــام. ولـ ــ لــلــمــســلــســل بــشــكــل عــ
مكسيم خليل هــذا املــوســم بــأي جــديــد، رغم 
 

ّ
مــشــاركــتــه فــي مسلسل »املــنــّصــة« الــــذي ظــل

التي  املسلسات  إلــى  قياًسا  ا 
ً
انتشاره ضيق

تحظى بجماهيرية عالية.

بدورهما،  الدرامي.  العمل  بنية  في  املقنعة 
لم يقّدم كل من بسام كوسا وكاريس بشار 
الخبرة األثيرة  أي إضافة ألدوارهــمــا، رغــم 
لـــديـــهـــمـــا فــــي نــــصــــوص الـــبـــيـــئـــة الـــشـــامـــيـــة. 
وبــــدا خــط ســلــوم حــــداد هــو األكــثــر تشبعًا 
ــاًء على  ــنـ ــِتـــب بـ  الــــــدور ُكـ

ّ
ــة، وكــــــأن ــوريـ ومـــحـ

بإسناد   MBC شبكة  أقــنــع  بــعــدمــا  طلباته 
دفة إخراج الجزء الثاني للمثنى صبح.

رانيا  وصــوت  الريماوي  موسيقى  وحدها 
مهيبًا  أثــرًا  تترك  العمل  مقدمة  فــي  البسام 
رغم تغيير الشارة وتقديم الغرافيك بطريقة 
مبتذلة دون االستفادة من البذخ اإلنتاجي 
في صناعة ديكورات مقنعة، بل باالعتماد 
على مبنى جامعة دمشق لتصوير غالبية 
املــشــاهــد الــخــارجــيــة فـــي اســتــهــتــار بــذاكــرة 
ــذيـــــن ســيــكــتــشــفــون  قـــاطـــنـــي الـــعـــاصـــمـــة الـــ

بسهولة الركاكة اإلنتاجية في التنفيذ.
ــاذا تــــوافــــق MBC عــلــى  ـــ ويـــبـــقـــى الــــســــؤال ملـ
إنتاجها  من  لعمل  اإلنتاجية  السوية  هــذه 
مــقــارنــة بــأعــمــال مــكــلــفــة حــمــلــت دقـــة عالية 
فــي الــتــنــفــيــذ، كـــان آخــرهــا »دفــعــة بــيــروت«، 
والناقل  ذكية  سينمائية  بطريقة  واملصور 
لواقع مرحلة زمنية قديمة في بيروت، دون 
أي أخطاء إنتاجية في الديكور أو املابس 

أو املونتاج. 
 املـــشـــروع 

ّ
ــأن ــ وقــــد يـــأتـــي الـــجـــواب ســريــعــًا بـ

ــة، وسيطرة  مــن أصــلــه لــم يــِن بــتــرٍو ودراســ
ــنـــســـاخ نــــجــــاح »بـــــــاب الــــحــــارة«  ــتـ ــكــــرة اسـ فــ
جماهيريًا ما زالت تهيمن وبقوة على دماغ 
 
ّ
املخرج بسام املــا، ومــن خلفه من ظنوا أن

االســتــثــمــار فــي البيئة الــشــامــيــة رابـــح على 
كافة األصعدة، وهكذا كانت النتيجة قماش 

باخس لقصة تائهة.

الممثلون السوريون... خارج النجاح الدرامي المحلّي»سوق الحرير« قماش باخس لقصة تائهة
هجر الكثير من 

الممثلين السوريين 
الدراما المحليّة بسبب 

انعدام ظروف النجاح 
والفرص، واتّجهوا إلى 
الدول العربيّة المجاورة 

خصوصًا بيروت والقاهرة

سالم أبو ناصر

املسلسات  على  اللبنانية  القنوات  اعتمدت  لطاملا 
الــتــركــيــة واملــحــلــيــة، واتــخــذتــهــا ركــيــزة لــلــعــرض في 
ــام الـــعـــاديـــة مـــن الـــســـنـــة. بــيــنــمــا تـــتـــرك األعـــمـــال  ــ األيــ
ا إليها األعمال املشتركة، التي أخذت 

ً
السورية مضاف

تتغلغل في السوق العربي منذ قرابة عقد من الزمن، 
لــعــرضــهــا فـــي املـــواســـم الــرمــضــانــيــة. هـــذه املــعــادلــة 
املــداوالت  نفق  اللبنانية تدخل في  املحطات  تركت 
األعمال على شاشاتها. غير  أهم  الشرائية لعرض 
أكثر  الباد منذ  الوضع االقتصادي في  أن تدهور 
نير  تــرزح تحت  العرض  من عامني، جعل عمليات 
الــعــرض بحجم  ليرتبط ســوق  املــاديــة،  اإلمكانيات 
األخــرى  حساب  على  قناة  فتبرز  اإلمكانيات.  هــذه 
ا، 

ً
بعدد األعمال املعروضة أو بتنوعها. وقد كان الفت

خال املوسم الرمضاني الحالي، اختاف العروض 
ــا 

ً
وعــــددهــــا، غــيــر أن قــنــاة »الـــجـــديـــد« ســلــكــت طــريــق

التحايل على  بالحنكة والذكاء في  ا، يتسم 
ً
مختلف

األزمات املادية، لتثبيت متابعيها وجذبهم.
البرمجة الخاصة للقناة خال شهر  يمكن وصف 
رمـــضـــان الـــجـــاري، بــالــبــرمــجــة املــلــفــتــة. مسلسات 
ترتبط  ال  أعــمــال  وهــي  وســوريــة.  ولبنانية  تركية 
مشاهدتها بحجم أهميتها، بقدر ما ترتبط بحجم 

املسلسات،  هــذه  تقسيم  ويمكن  وقدمها.  تنوعها 
بــحــســب قــدمــهــا إلـــى درجـــتـــني مــتــفــاوتــتــني. األولـــى 
وهــــي فــئــة املــســلــســات الــتــركــيــة والــلــبــنــانــيــة الــتــي 
انطلق عرضها قبل حلول شهر رمضان وما زالت 
التركيني  املسلسلني  مــن  كــل  يـــزال  ال  إذ  مــســتــمــرة. 
ان إلى 

ّ
»الحب ال يفهم الكام« و»حلو ومــر 2« يبث

الــجــزء  غــضــب«  »مــوجــة  اللبناني  املسلسل  جــانــب 
انطلق  الــذي  »الباشا«  مسلسل  باستثناء  الثاني. 
ــــرة مــــع بــــدايــــة شــهــر  عـــــرض جـــزئـــه الـــثـــالـــث ألول مـ
رمـــضـــان. وهـــو مــن بــطــولــة املــمــثــل الـــســـوري رشيد 
عساف وعدد من النجوم اللبنانيني. الفئة الثانية 
تتعلق باألعمال السورية. وهي صاحبة النصيب 
األكــبــر مــن الــبــرمــجــة الــرمــضــانــيــة لــلــمــحــطــة. ولعل 
موقع هذه األعمال عند الجمهور اللبناني والعربي 
شاشتها.  إلــى  القناة  تسوقه  اختيار  أفضل  يمثل 

فقد فوجئ متابعو الجديد بهذه األعمال منذ بدأت 
األخيرة باإلعان عنها كمسلسات مشاركة خال 
شهر رمضان. املفاجأة األولى كانت بإعان عرض 
مــســلــســل »ضــيــعــة ضــايــعــة« الـــجـــزء األول )تــألــيــف 
ممدوح حمادة وإخــراج الليث حجو( الــذي عرض 
ألول مرة عام 2008، وقد حقق هذا العمل الكوميدي 
العربية،  السوق  شهرة واسعة ونجاًحا كبيًرا في 
واحتفظ بمكانته، رغم مرور السنني، على أنه أحد 
أفــضــل املــســلــســات الــكــومــيــديــة الــســوريــة الــتــي تم 
الثانية  واملفاجأة  األخيرين.  العقدين  في  طرحها 
كانت بإعان عرض مسلسل »يوميات مدير عام« 
ــراج هشام  الــجــزء األول )تــألــيــف زيـــاد الــريــس وإخــ
شربتجي(. وهو من األعمال السورية التي ال تزال 
ــا تحتفظ بــقــدر كبير مــن الــنــجــاح، رغــم مــرور 

ً
أيــض

أكثر من خمسة وعشرين عاًما على عرضه.
إضافة لهذين املسلسلني، أضافت الجديد للقائمة 
الرمضانية، املسلسل الكوميدي »عيلة ثمن نجوم« 
)تأليف ممدوح حمادة وإخراج هشام شربتجي(. 
ــذا الــعــمــل ال يــقــل شـــأنـــا عـــن ســابــقــاتــه بحجم  ــ وهـ
نــجــومــه وشــهــرتــه. وبــذلــك تــكــون املــحــطــة اخــتــارت 
تــشــكــيــلــة كــومــيــديــة مـــن نــخــبــة األعـــمـــال الــســوريــة 
لتمأل بها ساعات بثها، وتستقطب إليها جماهير 

متنوعة ال تقف فقط على الجمهور اللبناني.  

الصمت دعوة إلى البحث في لغة الجسد

غياب مكسيم خليل عن الدراما العربية المشتركة )ايغل فيلم(

يشارك رشيد 
عّساف في 
بطولة مسلسل 
»الباشا« الذي 
تعرضه قناة 
»الجديد« مؤّخرًا 
)Getty(

جرى اختيار الكاتب سيف رضا حامد لصياغة سيناريو الجزء الثاني )فيسبوك(

زكرياء نوري: في المغرب طاقات تمثيلية غير ُمسَتَغلّة )الملف الصحافي لفيلم »عائشة«( 

بعد عرض فيلمه القصير الجديد »عائشة« في »مهرجان مالمو للسينما العربية الـ11«، حاورت 
»العربي الجديد« المخرج المغربي زكرياء نوري عن تجربته هذه

زكرياء نوري

ال جديد على »الجديد«

فنون وكوكتيل
حوار

رصد

إضاءةنقد

تؤّدي نسرين الراضي 
)الصورة(، دور البطولة. 

وهي من الممثالت 
الجريئات في تأدية أدوار 
ُمتعّددة وُمرّكبة. عن 

دورها، يقول زكرياء نوري 
لـ»العربي الجديد«: » أقول 
دائمًا إّن نسرين الراضي من 
أفضل الممثالت المغربيات 

في جيلها. منذ بداية 
عملي، كنُت أحلم باالشتغال 

معها، وحّققت هذا 
بفضل منتجي. حقيقًة، 
كنُت خائفًا قبل التصوير، 
فهذا أّول عمٍل سينمائّي 
لي، خاّصة أنّي أنطلق من 

لغة جديدة يصعب شرحها 
وبلورتها بصريًّا.  

نسرين الراضي

Sunday 9 May 2021 Sunday 9 May 2021
األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة األحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة


