
سينما

نديم جرجوره

مــــجــــّددًا، يــخــوض جــــورج كــلــونــي 
تــجــربــة ســيــنــمــائــيــة فـــي الــفــضــاء 
ــذا الــفــضــاء  ــ ــه مــــع هـ ــارجــــي. لــ الــــخــ
رحـــــــــات عــــــــــّدة، أبــــــرزهــــــا نـــســـخـــة أمـــيـــركـــيـــة 
ــه  ــدريـ أنـ ــة  ــعــ رائــ  ،)1972( »ســـــوالريـــــس«  عــــن 
ســودربــيــرغ  ستيفن  ُينجزها  تــاركــوفــســكــي، 
فــــي »جـــاذبـــّيـــة«  ـــل 

ِّ
يـــمـــث بـــعـــدهـــا،  ــام 2002.  ــ عـ

الــغــد«  و»أرض  كـــــوارون،  أللــفــونــســو   )2013(
منتصف  ــاء  ــمـ »سـ مـــع  ــيـــرد.  بـ ــبـــراد  لـ  )2015(
ل وُيخرج وُينتج اقتباسًا 

ِّ
الليل« )2020(، يمث

الليل«  الــخــيــر، منتصف  كــتــاب »صــبــاح  عــن 
دالــتــون  ـ  بــرووكــس  ليلي  لألميركية   )2016(

)سيناريو: مارك أل. سميث(.
كلوني  لــجــورج  فيلٍم جديد  قـــراءة  تستدعي 
تــجــربــتــه اإلخـــراجـــيـــة. فــيــهــا، يــكــشــف أفـــكـــارًا 
ق بأحوال أميركا 

ّ
واختباراٍت وتحليات، تتعل

وكواليسها في السياسة واإلعام والرياضة 
الجودة.  متفاوتة  مغامراته  واالستخبارات. 
إخراجه ـ رغم كونه أهّم من تمثيله في أفاٍم 
كثيرة ملخرجني متنّوعي األساليب واألمزجة 
ـ غير ُمحاِفٍظ على سوية، وغير متمّكن على 
تطويٍر وبلورة. كشفه مكامن خلل وفضائح، 
في أجهزة سلطات أميركية واجتماع محلي 

ــام، يـــعـــانـــي ارتـــبـــاكـــًا فــــي صــنــعــه  ـــ وتــــاريــــخ عـ
ــّي مــوضــوع  الــســيــنــمــائــّي. الـــفـــضـــاء الـــخـــارجـ
ه 

َ
 يمنح سيرت

ْ
أن له كمخرج، من دون  جديٌد 

ه ُيسيء إلى 
ّ
السينمائية إضافة نوعية، بل إن

في  أساسّي  وبعضها  وخياراته،  اختباراته 
صناعة سينمائية أميركية حديثة.

ــل 
ّ
ــه كـــمـــخـــرج يــتــمــث ــامــ ــي الئـــحـــة أفــ األهــــــــّم فــ

»اعـــتـــرافـــات عــقــل خــطــر« )2002( و»عــمــتــم  بــــ
 The Ides Of2005( و( ًا سعيدًا« 

ّ
مساء وحظ

نجز عام 2011. للرياضة األميركية 
ُ
March، امل

ــإخــــراجــــه  حـــّصـــتـــهـــا فـــــي قــــــــــراءة كــــلــــونــــي، بــ
تفكيك  في  إمعانه   .2008 عــام   Leatherheads
حـــكـــايـــات أمــيــركــيــة راســـخـــة مـــصـــنـــوٌع بلغة 
والدرامية  الفنية  جوانبها  تتكامل  بصرية 
والجمالية في سرد تفاصيل وهوامش، وفي 
ــعــّري مخّبأ في 

ُ
تحويل الــُصــور إلــى مــرايــا ت

الذاكرة والتاريخ األميركيني. أفامه األخرى 
 أهمية. أسوأها »رجال 

ّ
في الائحة نفسها أقل

اآلثار« )2014(. باإلضافة إلى إخراجه، يؤّدي 
بــاســتــثــنــاء  ــة،  ــيـ ــاسـ أسـ أدوارًا  فــيــهــا  كــلــونــي 
»ُسُبرِبَكن« )2017(، الذي يختار صيف 1957 
أفروأميركية تصل  زمنًا لسرد حكاية عائلة 
ــد فعليًا  ــجــسِّ

ُ
إلـــى مــديــنــٍة )عـــنـــوان الــفــيــلــم(، ت

»الحلم األميركي«.
جديد جورج كلوني املخرج مشروٌع للمنّصة 
األمــيــركــيــة »نــتــفــلــيــكــس«، تــعــرضــه عليه قبل 
ــٍت. يـــوافـــق عــلــى إخـــراجـــه والــتــمــثــيــل فــيــه،  ــ وقـ
وُيشارك في إنتاجه. يبدأ العمل صيف 2019. 
يبدأ   ،2020 األول  كــانــون  ديــســمــبــر/   11 فــي 
 تجاري محدود له في صاالت أميركية 

ٌ
عرض

يــبــدأ  فــقــط )23/ 12(،  يــومــًا  بــعــد 12  قــلــيــلــة. 
عرضه على شاشة املنّصة: »املشروع ُمنجز 
لُيشاَهد على شاشة كبيرة. تصويره حاصل 
م لعرضه في صاالت  بكاميرا 65 ملم. ُمصمَّ
IMAX« )جــــورج كــلــونــي، حـــوار مــع فــردريــك 
فـــوبـــيـــر، مـــنـــشـــور فــــي املـــجـــلـــة الــســيــنــمــائــيــة 

ــيـــر«، نــوفــمــبــر/ تــشــريــن  ــيـ الــفــرنــســيــة »بـــرومـ
األول 2020(: »أغواني املشروع الختافه عن 

ها لغاية اآلن«.
ّ
أعمالي كل

ــتــهــاوس ـ 
ْ
اخــتــيــار كــلــونــي دور أوغــســتــني لــوف

العاِلم الباحث في شؤون الفضاء، واملهووس 
ُيمكن  األرض  آخــر غير  كــوكــٍب  بالعثور على 
انــجــذاٍب  مــن  مــتــأٍت  ـ  تستوطنه   

ْ
أن للبشرية 

 فـــي بــدايــة 
ٌ

ذاتــــي ونــفــســي لــلــشــخــصــيــة: رجــــل
الشيخوخة، له لحية كبيرة ورمادية، يبحث 
»سأبلغ  تحديدًا:  باألبّوة  قة 

ّ
متعل أجوبة  عن 

60 عامًا )مواليد 6 مايو/ أيار 1961(. هذا دوٌر 
ي قــادٌر على تأديته. ال 

ّ
أفهمه تمامًا. أشعر أن

لون كثيرون يملكون 
ّ
يوجد في هوليوود ممث

 هناك 
ّ
القامة املطلوبة لهذا الدور. صحيٌح أن

بميزانية  فــيــلــٍم،  حــمــل  يستطيعون  ــلــني 
ّ
مــمــث

العمر؟  هــذا  فــي   ،
ْ
لــكــن أكتافهم.  ضخمة، على 

لــيــس كــثــيــرًا«. ُيــضــيــف: »الـــرجـــل الــــذي أؤّديــــه 
 
ّ
يــبــحــث عـــن شــكــٍل لــلــخــاص. عــلــّي الـــقـــول إن
شخصياٍت كهذه ُيثيرون شغفي واهتمامي« 
 لــه أدوارًا 

ّ
َيـــذُكـــر كــلــونــي أن )الـــحـــوار نــفــســه(. 

»سيريانا« )2005(  تنخرط في هذا اإلطــار، كـ
 )2007( كـــايـــن«  و»مــايــكــل  غـــاغـــان  لستيفن 
مــنــضــويــة في  أدواٌر  »لــــي  غـــيـــلـــروي:  لــتــونــي 

تنويعات عّدة على هذا النموذج األصلّي«.
 منه عمق في قراءة شخصية، 

ّ
كاٌم ُيستشف

تــبــحــث عـــن خــــاٍص لــلــبــشــريــة خــــارج كــوكــب 
األرض، وعــــن خـــــاٍص ذاتــــــّي داخـــــل مــرصــٍد 
ــــي بــــعــــيــــٍد عــــــن الــــعــــالــــم.  ــرافـ ــ ــغـ ــ فــــــي قـــــطـــــٍب جـ
 
ّ
ــأن ُمـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم تـــقـــول نــقــيــض هــــــذا، كــ
تتناقض  املــمــثــل،  ــغــري 

ُ
ت الــتــي  الفيلم،  كتابة 

الليل«  وتنفيذه سينمائيًا. »سماء منتصف 
مــيــلــودرامــا بــكــائــيــة ســـاذجـــة، خــصــوصــًا في 
ة. َمشاهد 

ّ
فصلها األخير. لقطات طويلة ممل

ــــوارات يــنــدر العمق  فــارغــة مــن أي مــعــنــى. حـ
 

ٌ
تمثيل فيها.  واالنفعالي  واإلنساني  الفكري 

 مــع جــــورج كــلــونــي نــفــســه، أو مع 
ْ
عـــــادّي، إن

تشاندلر  وكــايــل  جــونــز  كفيليستي  آخــريــن، 
ــرات بصرية وصوتية 

ّ
مــؤث أويــلــوو.  وديفيد 

إضــافــات  الفيلم  مــانــحــٍة  غير  ها 
ّ
لكن ِحــرفــّيــة، 

أهّم. جوهر الحبكة وتفاصيلها و»أسئلتها« 
األرض،  كوكب  على  يقضي  شعاعي  )تــلــوث 
ــبــــحــــث عـــــن خــــــــــاٍص، األبـــــــــــــّوة، الــــعــــاقــــات  الــ
العاطفية، اإلنجاب في الفضاء، املتاهة، إلخ.( 
ُيصّور  سينمائّي  مــشــروع  فــي  طرحه  ُيمكن 

على األرض، ال في غرِف الكمبيوتر.
في اللقطات األولــى، أناس يتّم إجاؤهم من 
»مرصد باربو« )الدائرة القطبية الشمالية(. 
 في شهر فبراير/ شباط 

ٌ
 هذا حاصل

ّ
ُيذكر أن

قّدم 
ُ
ت لــن  دقيقة(   118( الفيلم  متابعة   .2049

فائدة واحدة بخصوص تحديد زمن الحدث 
بمستقبٍل قــريــٍب. كـــاٌم عــن الــوطــن والــعــودة 
ــادّي  ــ ــه، لــحــظــة إجــــــاء بـــعـــض الــــنــــاس، عـ ــيــ إلــ
للغاية. النهاية تقول إجابات مختلفة: البقاء 
فــي الــفــضــاء )رائـــــدا فــضــاء ُيــشــّكــان ثنائيًا، 
واملرأة حامل(، أو في املرصد )العاِلم وخرابه 
إلى  الــعــودة  للتطّهر(.  الــداخــلــي ومــحــاوالتــه 
األرض بحثًا عن العائلة )رائدا فضاء آخران، 
مــع جــثــة زميلتهما الــتــي تــتــوفــى فــي حــادث 
خـــارج املــركــبــة الــفــضــائــيــة(. بــاخــتــصــار، هــذا 
الفيلُم نكسة لوسيٍم، ذي أداءات باهرة قليلة، 

واختبارات إخراجية أفضل.

ميلودراما 
بكائية 

بال معنى

كلوني في الفضاء الخارجي

جورج كلوني: ماذا يُريد من الفضاء الخارجي؟ )دومينيك شارّيو/ وايرإيماج(

)Getty /مايكل آبتد في مهرجان نيويورك الـ57 عام 2019 )جيم ْسبلمان
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 .
ً
السينما، حقيقة ُيحّبون  ال  هــؤالء محاسبون  هــولــيــوود.  ــهــا 

ّ
إن

انتبه، أتحّدث عن هوليوود بشكٍل عام، وليس عن »ديزني«. إذا 
تنّبهها  إلى  اآلخــرون، فهذا عائٌد  م 

ّ
نجحت »ديزني« حيث تحط

األفــام  تكن  إْن  ومصائرها،  األفـــام  لخلفيات  والدقيق  الكبير 
هدفهم  »بيكسار«.  أو  فيلم«  »لــوكــاس  أو  »مــارفــل«  مــن  ة 

ّ
مستل

العثور على أناٍس تكون لهم مضامني خارقة، ويدعمونهم بشّدة.
ماتيو فوغن

في أفامي، تكون الكلمات عادة في خدمة الحركة والصورة. هذه 
املّرة )On The Rocks، منّصة »آبل تي في«(، تمنح الكلمات ما 
يصنع التتمة، أو ما ُيعتبر الاحق على الحركة والصورة. ال أريد 

ر في أرضية اإليقاع، وأبقى فيه.
ّ
أْن أتجذ

صوفيا كوبوال

بطريقة  ببعض،  بعضها  ها 
ّ
كل األمــور  اختلطت   ،19 كوفيد  مع 

إذا كان  بما  يهتّم  يعد  لم  املــطــروح حاليًا  الــســؤال  استعراضية. 
الناس يريدون ُمشاهدة الفيلم أو ال، بل بما إذا كانوا قادرين على 
ن من ُمشاهدة األفام، ألّن 

ّ
 نتمك

ّ
ُمشاهدته أو ال. وهذا عصيٌب، أال

 شعٍب.
َ
س هوية الثقافة تؤسِّ

ألبر دوبونتل

فانيسا  تمثيل  ــزو، 
ْ
مــونــروك لــكــورنــل   Pieces Of A Woman

أثناء والدة جنينها األول في  )الــصــورة( وشيا البــوف:  كوربي 
مارتا مولودتها  تفقد  القانونية،  والقابلة  منزلها، رفقة حبيبها 
ــواٍن قــلــيــلــة عــلــى مــجــيــئــهــا إلـــى الــعــالــم، فــُيــصــاب الجميع  ــ بــعــد ثـ
بــانــهــيــارات عصبية ونــفــســيــة، تــكــشــف الــكــثــيــر مــن املــخــّبــأ في 
ــادي لــلــغــايــة، بلقطات  الــعــاقــات واملــاضــي واالنــفــعــاالت. فيلم عـ

فيد بشيء.
ُ
طويلة أحيانًا ال ت

)الــصــورة(  موليغان  كــاري  تمثيل  ســتــون،  لسيمون   The Dig
قيم أرملة ثرية 

ُ
ورالف فينيس: في نهاية ثاثينيات القرن الـ20، ت

في منزل كبير تحيطه مزرعة واسعة في مدينة ريفية بريطانية. 
تتفق مع عاِلم آثار للحفر في أرضها، فيكتشف مقبرة وسفينة. 

م رأسًا على عقب.
َ
كنز ُيمكنه أْن يقلب تاريخ العال

جونسن  دوايـــن  تمثيل  ســيــّرا،  ـ  كوليت  لجوم   Jungle Cruise
ـــ20، خال  ــ ال الــقــرن  فــي ثاثينيات  )الـــصـــورة(:  بــانــت  وايميلي 
فرانك  يوافق  أميركا،  في  الكبير  واالنهيار  االقتصادية  األزمــة 
على نقل عاِلم وشقيقه على منت سفينته إلى األدغال، بحثًا عن 

قّوة غامضة.

تجربة إخراجية لكلوني 
تكشف أفكارًا واختبارات 

وتحليالت

نجزة في 45 
ُ
إحدى ميزات أفامه الروائية، امل

عامًا )1972ـ  2017(، تكمن في اهتماٍم ملحوٍظ 
بِسَير حياتية وحكاياٍت مرتبطة بشخصيات 
معروفة، بدءًا من »أغاتا« )1979(، املرتكز على 
ــدِث اخــتــفــاء أغـــاتـــا كــريــســتــي 11 يــومــًا في  حــ
ديسمبر/ كانون األول 1926. بعده مباشرة، 
الــراحــل في 7  ـ  آبتد  اإلنكليزي مايكل  يختار 
احتفاله  قــبــل   ،2021 الــثــانــي  كــانــون  يــنــايــر/ 
ـ املغنية  الـــ 80 بـــ 33 يومًا فقط  بعيد مــيــاده 
األمــيــركــيــة لــوريــتــا لــــني، إلنـــجـــاز »ابـــنـــة كــول 
أفامًا  تحقيقه  بعد  ـ   

ً
منتقا  ،)1980( مينر« 

عــــــّدة ـ إلـــــى عـــاملـــي الــطــبــيــعــة والـــحـــيـــوانـــات، 
فــي أوغـــنـــدا تــحــديــدًا، بــإنــجــازه »غـــوريـــا في 

الضباب: قّصة داين فاسي« )1988(.
هذه أمثلة. الئحة أفامه طويلة. التنويعات 
كثيرة. التشويق البوليسي حاضٌر، وبعضه 
 ،Blink ــنـــفـــســـّي، كـــمـــا فــــي الـ  عـــلـــى 

ٌ
ــعـــطـــوف مـ

ــنــجــز عـــام 1994: إصــابــة بــالــعــمــى، وعـــاٌج 
ُ
امل

 املصيبة 
ّ
صاَبة به بعض رؤية، لكن

ُ
يمنح امل

َير  السِّ قتل.  جريمة  على  شــاهــدة  فهي  تقع، 
الحياتية غــيــر بــعــيــدة عــن الــنــفــســّي أحــيــانــًا. 
بــســاطــة املــعــالــجــة الـــدرامـــيـــة تــمــتــلــك شيئًا 
ارتباكات وقاقل  تتناول  اٍت،  قـــراء مهّمًا من 
وبحٍث عن منفٍذ وخاص. التجارّي مقبول، 
فــاملــخــرج يــريــد اشـــتـــغـــااًل، مـــن دون الــوقــوع 
فـــي مــطــّب الــتــقــلــيــد. آخـــر فــيــلــٍم لـــه، »مــفــتــوح 
االســتــخــبــاراتــّي  بـــني  يــجــمــع   ،»)Unlocked(
 من 

ٌ
ــّي والــنــفــســّي، واألخــيــر منبثق ــابـ واإلرهـ

فشٍل مــدوٍّ فــي املهنة. فيلم يرسم صــورة ما 
عن أميركا املعاصرة.

لــلــتــلــفــزيــون فـــي مــهــنــتــه حـــّيـــز كــبــيــر. حــلــقــات 
ومـــواســـم ووثــائــقــيــات. »الــفــانــتــازيــا«، كــنــوٍع 
ــق فـــي إطــارهــا 

ِّ
ــه، فــُيــحــق  لـ

ٌ
ســيــنــمــائــي، جـــاذبـــة

ــة الـــفـــجـــر املــظــلــمــة«  ــلـ »يـــومـــيـــات نـــارنـــيـــا: رحـ

فيها  ــق 
ِّ
فــُيــحــق كــالــكــومــيــديــا،  تــمــامــًا  )2010(؛ 

مــن  شـــــــيٌء  هــــنــــاك   .)1987( حــــرجــــة«  »حــــالــــة 
 Continental فـــي  كــمــا  أيـــضـــًا،  الـــرومـــانـــســـيـــة 
تنفتح  تنويعاٌت   .1981 عــام  نجز 

ُ
امل  ،Divide

سينماه،  معالم  عن  بعيدة  غير  تجربٍة  على 
ــا فــــي عــالــم  ــهــ ــة بـــحـــّد ذاتــ

ّ
ــا مــســتــقــل ــهــ ــ

ّ
رغـــــم أن

ُينجز   ،1999 عــام  والتجّسس:  االستخبارات 
الحلقة الـــ19 من سلسلة أفــام جيمس بوند، 
بعنوان »العالم غير كاٍف«، الذي يؤّدي بيرس 
بروسنان فيه دور العميل 007 للمّرة الثالثة.

مه مايكل آبتد،  هذا يطرح سؤال: أّي جديد ُيقدِّ
الــبــريــطــانــيــة نفسها الــتــي تشهد  الـــقـــارة  ابـــن 
والدة جيمس بوند، روائيًا وسينمائيًا؟ تلك 
 تمتلك شروطًا »صارمة« ُيفترض 

ْ
الحلقة، وإن

في  فيلمًا  تحقيقه  عند  التزامها  مخرج   
ّ

بكل
ــنـــان فيها  ــة، وبـــروسـ ــ ــادّي الــســلــســلــة، تــبــقــى عــ
الــخــطــرة، املعطوفة  ُمـــجـــّدٍد، واملــغــامــرات  غير 
مصنوعة  تصديقها،  يصعب  بــطــوالت  على 
 تمنح إضافة سينمائية 

ْ
بِحرفية من دون أن

، هناك 
ً
أو غير سينمائية. في »مفتوح«، مثا

نًا، في كواليس 
ّ
 يكن مبط

ْ
ل، وإن

ّ
ما يشي بتوغ

الصراع القائم بني أميركا واإلرهــاب، وموقع 
بريطانيا والجهاديني فيه.

بــني عامي  أجـــزاء   9  Up( الوثائقية  للسلسلة 
تـــؤّرخ  أجـــــزاٌء  خـــاّصـــة.  مــكــانــة  1964 و2019( 
ســيــرة مـــخـــرٍج ُيــنــجــز وثــائــقــيــات، وحـــيـــاة 14 
ولدًا بريطانيًا، منذ بلوغهم 14 عامًا. سلسلة 
تــحــفــر عميقًا فــي االجــتــمــاعــّي واالقــتــصــادي 
أفــــراٍد يتقدمون  املــتــحــّدة، مــن خــال  للمملكة 
قها كاميرا 

ّ
في السن، ويشهدون تحّوالت توث

مـــخـــرج صـــبـــور ومــتــابــع ودقـــيـــق فـــي الــتــقــاط 
مامح أكثر من زمٍن وحكاية.

نديم...

أقوالهمرحيل مايكل آبتد: السينمائّي الصبور

أفعالهم

تعرض المنّصة األميركية 
»نتفليكس« فيلمًا جديدًا 
لألميركي جورج كلوني، 

تمثيًال وإخراجًا وإنتاجًا، 
تدور أحداثه في الفضاء 

الخارجي

أخبار
◆ قبل أسابيع قليلة على 

االحتفال بالنسخة الـ93 )25 
إبريل/ نيسان 2021( لجوائز 
»أوسكار«، تّم اختيار 9 أفام 

عربية لتمثيل بلدانها في 
التصفيات األولى في فئة أفضل 
فيلم غير ناطق باإلنكليزية، التي 

»أكاديمية علوم الصورة  ُيفترض بـ
املتحركة وفنونها« في هوليوود 
إعان نتائجها قريبًا، في الئحة 

ستتضّمن الترشيحات الرسمية: 
»هليوبوليس« للجزائري جعفر 
قاسم، عن أسرة تتغّير حياتها 

في 8 مايو/ أيار 1945 مع 
بداية التظاهرات الشعبية ضد 
االستعمار الفرنسي، للمطالبة 

باالستقال )محور الفيلم مذبحة 
سطيف(. 

»الرجل الذي باع جلده« للتونسية 
كوثر بن هنّية )»العربي الجديد«، 

6 يناير/ كانون الثاني 2021(: 
عاقة فنان بمهاجر، وأسئلة 

الهجرة والفن واالستغال، من 
خال رسم لوحة على ظهر 

سورّي يلحق بحبيبته إلى أوروبا، 
ر جسده للفّن. 

ِّ
فُيسخ

»200 متر« للفلسطيني أمني نايفة 
)»العربي الجديد«، 4 سبتمبر/ 

أيلول 2020(: جدار الفصل 
العنصري يمنع عائلة واحدة من 

التاقي بساٍم وهدوء، ورحلة 
األب إلى زوجته وأبنائه وبناته 

 .
ّ

محفوفة بمخاطر، في بلٍد محتل
بناني جيمي 

ّ
»مفاتيح مكّسرة« لل

كيروز: الحرب السورية تدفع 
موسيقيًا شابًا إلى البحث عن 
منفذ للخاص، لكن مصاعب 

وتحّديات كثيرة يواجهها، 
خصوصًا مع جهات تمنع 

املوسيقى وتكره الفّن.
هناك أيضًا »ستموت في 

العشرين« للسوداني أمجد أبو 
العاء )»العربي الجديد«، 15 مايو/ 

أيار 2020(، الذي يبدأ بسطوة 
أسطورة على بيئة اجتماعية، 
ويذهب بعيدًا في تفكيك تلك 

البيئة، اجتماعيًا وثقافيًا وحياتيًا 
وفنيًا، من خال شاب يعيش 

 أسطوريًا 
ً
حياته منتظرًا قوال

بموته عند بلوغه 20 عامًا. 
أما »ملا بنتولد« للمصري تامر 

عزت )»العربي الجديد«، 18 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2019(، 

فيتوغل في أحوال االجتماع 
املصري، عبر العاقات العاطفية 
مة 

ّ
والعائلية واالجتماعية املتحك

بقوانني غير مكتوبة، وقصص 
افة 

ّ
حب مبتورة، وُصور شف

مرسومة باملوسيقى والغناء.
باإلضافة إلى »سّيد املجهول« 

للمغربي عاء الدين الجّم )»العربي 
الجديد«، 20 ديسمبر/ كانون 
األول 2019(، و»سّيدة البحر« 

للسعودية شهد أمني.
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