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قضية

حي الشيخ ج ّراح
منذ اندالع مواجهات جديدة بين فلسطينيين وإسرائيليين ،قبل أسابيع قليلة ،في
ّ
ومدن فلسطينية ،في ما يُشبه انتفاضة فلسطينية ثالثة ،علّق عاملون وعامالت في هوليوود
على الحاصل في فلسطين المحتلّة ،بأقوال ُتثير نقاشًا نقديًّا

هوليووديون

يواجهون جرم إسرائيل

داخلي
نزاع
ّ
أم موقف
أخالقي؟
نديم جرجوره

ي ـت ـصـ ّـدر األم ـيــركــي مـ ــارك روفــالــو
ّ
سينمائي
مشهد
( )1967واجـهــة
ٍ
ّ
ـواج ـ ـ ـ ــه ج ــرم ــا
ه ـ ـ ـ ــولـ ـ ـ ـ ـ ُي ـ ـ ـ ـ َـوودي ،ي ـ ّـ ـ ـ ِ
إسرائيليًا جديدًا ،يرتكب بحق الفلسطينيني
والفلسطينيات مـنــذ إب ــري ــل /نـيـســان .2021
يـنـتـفــض امل ـم ـثــل واملـ ـخ ــرج وامل ـن ـت ــج ،فـيـكـتــب:
ُ
«معالجة أوضاع الشعب الفلسطيني وصمة
ع ــار ف ــي ضـمـيــر ال ـعــالــم .آن األوان لـكــي يقف
ال ـع ــال ــم ويـ ـتـ ـح ـ ّـرك ،ويـ ـف ــرض ع ـق ــوب ــات عـلــى
ْ
الـصـنــاعــات اإلســرائـيـلـيــة الــرئـيـسـيــة ،إل ــى أن
ُيـمـنــح الـفـلـسـطـيـنـيــون حـقــوقــا مــدنـيــة كــامـلــة
ّ
يتوجه إلى القيادات السياسية
ومتساوية».
ْ
ف ــي ب ـل ــده ،م ـنــاش ـدًا إي ــاه ــم ضـ ــرورة أن تـكــون
قيادتهم أخالقية «والعمل على إنقاذ األرواح».

مواقف ونزاعات
ٌ
لـ ـس ــوزان س ـ ــاران ـ ــدون ( )1946م ــوق ــف آخ ــر.
ّ
تتوجه إلــى متابعيها عبر وســائــل تواصل
ّ
ّ
ُ
م ـخ ـت ـل ـفــة ،مـ ـ ـش ـ ــددة ع ـل ــى أن الـ ـح ــاص ــل فــي
ّ
فلسطني اليوم «ليس اشتباكات» .تقول إن
ّ
متقدمًا تكنولوجيًا (بمعنى
هـنــاك «جيشًا
ّ
آخــر« :جيش فائق التسلح») يقتل املدنيني
ل ـســرقــة م ـنــازل ـهــم» .تـحـســم األم ـ ــر« :هـ ــذا هو
ُ
االس ـت ـع ـم ــار» .تـع ـلــن تـضــامـنـهــا م ــع الـشـعــب
ـواج ــه تـطـهـيـرًا عرقيًا
الـفـلـسـطـيـنــي «الـ ــذي ي ـ ِ
ّ
وترهيبًا من الحكومة اإلسرائيلية ومنظمات
ُ
املستوطنني اليهود» .تنهي أحد تعليقاتها
بـجـمـلــة مـكـتــوبــة ب ــأح ــرف إنـكـلـيــزيــة كـبـيــرة:
َ
بوسمي
«الـعــالــم ُيــراقــب» .تختم تعليقاتها
«أن ـق ــذوا الـشـيــخ جـ ـ ّـراح» و«أوقـ ـف ــوا عمليات
الطرد في القدس» (باللغة اإلنكليزية).
ً
تختلف فيوال ًديفيس ( )1965قليال عنهما.
ت ــري ــد مـ ـش ــارك ـ ّـة أوسـ ـ ــع وأع ـ ـمـ ــق .ت ـم ـيــل إل ــى
ّ
امل ـع ـ ّلــومــات ،كــأنـهــا تـشـيــر إل ــى أن املعطيات
ّ
ْ
ـام ُيمكن أن يكون
املــوثـقــة أص ــدق مــن كــل ك ـ ٍ
ـض مع
عــاط ـف ـيــا .أس ـلــوب ـهــا ه ــذا غ ـيــر م ـت ـنــاقـ ٍ
كـتـ ّـابــات روفــالــو وس ــارن ــدون ونشاطاتهما،
لـكــنــه َ عـمـلـ ٌّـي أك ـث ــر .روف ــال ــو يـجـهــد ف ــي جمع
مليوني توقيع على عريضته هــذه .ديفيس
ت ـن ـش ــر مـ ـعـ ـل ــوم ــات عـ ـ ّـمـ ــا ي ـح ـص ــل واقـ ـعـ ـي ــا.
ن ــات ــال ــي ب ــورت ـم ــان ( )1981تـكـتـفــي ب ــإع ــادة
نشر منشورات ديفيس .بورتمان أميركية -
ّ
عسكري ،لتأديتها
إسرائيلية .لديها سجل
الخدمة العسكرية في «جيش بلدها».
ُ
هذا تفعله غال غادوت ( )1985أيضًا ،املقيمة
ـوازن بــن
ف ــي إسـ ــرائـ ـيـ ــل .ت ـ ـح ــاول إيـ ـجـ ــاد ت ـ ـ ـ ـ ٍ

سالم بينهما .تخاف على
شعبني ،فتدعو إلى
ٍ
بلدها وعلى نــاس بلدها .بالنسبة ْ إليها ،ال
ٌ
شيء آخر .أحد تعليقاتها خبيث ،إذ ُيساوي
ُ
ـف
ب ــن ق ــات ـ ٍـل وض ـح ـيــة .ت ـث ـيــر م ـشــاعــر تـعــاطـ ٍ
ـوف
ب ـت ـعــاب ـيــر ت ــري ــده ــا ان ـع ـكــاســا ل ـق ـلـ ٍـق وخـ ـ ٍ
ورغبات إيجابية« .قلبي مكسور» ،فـ«بلدي
في حرب» .قلقة هي على عائلتها وأصدقائها
وش ـع ـب ـهــا .تـسـتـكـمــل خ ـطــابــا م ـم ـجــوجــا عن
ّ
ـاو وأولـ ــويـ ــات ،غ ـيــر م ـتــواف ـقــة ال ـبــتــة مع
ت ـس ـ ٍ
ّ
وق ــائ ــع ووث ــائ ــق .ت ـقــول إن ال ـحــاصــل «حـلـقــة
مفرغة» مستمرة منذ زمــن طويل« :تستحق
إسرائيل ْأن تعيش كأمة ّ
حرة وآمنة .جيراننا
ّ
ّ
ي ـس ـت ـحــقــون هـ ــذا أيـ ـض ــا» .أي وق ــاح ــة ه ــذه؟
الفلسطينيون والفلسطينيات «جيران» فقط،
ّ
ي ـحــق ل ـهــم حــريــة وأم ـ ــن؟ أه ــم ي ـع ـتــدون على
مستوطنني ومـسـتــوطـنــات ،يـســرقــون منازل
ّ
ـاس ه ــم أب ـن ــاء ال ـب ـلــد؟ ه ــل ت ـت ــذك ــرون قــول
أن ـ ـ ٍ
يعقوب للعجوز الفلسطينية في ّ
حي الشيخ
ج ـ ـ ـ ّـراح؟ ّ
أي خــدي ـعــة يـعـيـشـهــا إســرائ ـي ـل ـيــون
صهاينة؟ ّ
أي افتراء وكذب وتزوير؟
ّ
الكذب؟ لعل غــادوت وأمثالها غير منتبهني
إلــى قــول العميلة االستخباراتية األميركية

فلسطين

ُ
قبل أيام ،استعيد امتعاض صهاين ٍة من
ستيفن سبيلبيرغ ،إلظهاره كلمة فلسطني
على خريطة سفر إنديانا جونز (هاريسون
فورد) ،في Raiders Of The Lost
ُ
ّ
اليهودي
نجز عام  .1981املخرج
امل
ّ ،Ark
ّ
توخى الدقة التاريخية ،فاألحداث تدور
في ثالثينيات القرن الـ ،20عندما لم تكن
ّ
ٌ
تفصيل صغيرٌ
إسرائيل احتلت فلسطني.
كهذا ،رغم مصداقيته التاريخية ومروره في
لثوان قليلة «كان مزعجًا للصهاينة».
الفيلم ٍ
أما جون فويت ،فيصف خافيير بارديم
ّ
الداع َمني لفلسطني ،بأنهما
وبينيلوبي كروزِ ،
ً
يجهالن ّ
قصة تأسيس إسرائيل ،قائال لهما
ّ
ّإن األمم املتحدة منحتها األرض لتأسيس
ً
ً
دولة ،متجاهال (قصدًا أو جهال) تواطؤ دول
كثيرة على سلب األرض من أبنائها.
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نشرات األخبار
التلفزيونية اإلسرائيلية
وكذب
ٌ
تشهيرٌ
كـ ــاري مــاثـيـســون (كـلـيــر دانـ ــس ،)1979 ،في
«األكاذيب
«هومالند» (الحلقة  ،5املوسم :)2
ّ ّ
ستقضي علينا .تلك األكاذيب التي نظن أننا
قول للصحافي
نحتاج إليها للنجاة» .إيراد ٍ
والكاتب اإلسرائيلي جدعون ليفي (،)1953
ٌ
تأكيد ملعنى الكذب في العقل
في هذا السياق،
ْ
اإلســرائـيـلــيُ :
ّ
«يمكننا أن نستمر فــي خــداع
ْ
أنـفـسـنــا ،واالسـتـمـتــاع بــالـحـيــاة ،وأن نكذب
ْ
كما نراه مناسبًا .لكن ،عندما تتراكم تقارير
(ل ــ«ه ـي ــوم ــن رايـ ـت ــس واتـ ـ ــش» و«ب ـت ـس ـل ـيــم»،
ت ـصــف إس ــرائ ـي ــل ب ــال ــدول ــة ال ـع ـن ـص ــري ــة) ،ال
ّ
بأنُ ،
البصاق،
ُيمكننا االستمرار في التظاهر
ُ
الذي ُي َ
بصق في وجوهنا هو مطر .البصاق
ُ
ُبـ ـص ــاق .ه ــذا ي ـج ـبــر اإلســرائ ـي ـل ـيــن الــواعــن
(أو ذوي الضمير ال ـحـ ّـي) عـلــى التفكير في
البلد الذي يعيشون فيهُ ،
ويجبر الحكومات
ّ
امل ـخ ـت ـل ـف ــة عـ ـل ــى ال ـ ـت ـ ـسـ ــاؤل ع ــم ــا إذا ك ــان ــت
نظام كهذا» (A
بلد ذي
ستستمر في قبول ٍ
ٍ
 30 ،L’encontreإبريل /نيسان .)2021

جرائم إسرائيل
ْ
ل ـك ــن ،أي ـك ــون ال ـص ــراع داخ ـل ـ ّـي ــا؟ أل ــن يـتـحـ ّـول
ّ
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي فـ ــي أقـ ـ ـ ــوال كـ ـه ــذه إل ـ ــى حــجــة
ّ
لإلسرائيلي في مواجهته حكومة بلده ،غير
الراضي عنها وعن سياساتها؟
رغــم تـســاؤالت كـهــذهُ ،يستعاد موقف لليفي
نفسه مع تجديد املعركة ضد «جنني جنني»
( )2002ملحمد بـكــري .يكتب («هــآرتــس»14 ،
ّ
يناير /كــانــون الثاني  )2021أن منع عرض
ْ
الـفـيـلــم فــي إســرائ ـيــل «ي ـجــب» أن يـتــرافــق مع
ّ ّ
م ـنــع ب ــث ك ــل ن ـش ــرات األخـ ـب ــار الـتـلـفــزيــونـيــة
ّ ّ
أيضًا« :في كل بث تقريبًا ،هناك بروباغاندا
وتشهير (افتراء) ُ
ومبالغة وقمع نفسي وكذب،
أكـثــر مـمــا فــي فيلم ب ـكــري ،الــرائــع وال ـصــادق
(األصيل) ،الــذي يوجع القلب»ُ .يضيف ،بعد
مـشــاهــدتــه إي ــاه مــرة أخ ــرى« :ذكــريــات ّ
مخيم
جـنــن لــاجـئــن تطفو م ـجـ ّـددًا عـلــى السطح،
مــع األع ـم ــال الــوحـشـيــة (ال ـف ـظــائــع) والــدمــوع
واأللـ ــم وال ـك ــارث ــة ،بــالـقــدر نـفـســه ال ــذي تطفو
ف ـيــه ،م ـج ـ ّـددًا ،جــرائــم الـجـيــش اإلســرائ ـي ـلــي».
ٌ
املـ ـشـ ـت ــرك ب ـ ــن غـ ـ ـ ـ ــادوت وب ـ ــورتـ ـ ـم ـ ــان ق ـل ـي ــل:
اليهودية ،إسرائيل ،تأدية الخدمة العسكرية.
ـاوف اإلســرائـيـلــي ال ح ــدود ّ لــه .بمفهوم
الـتـشـ ُ
غادوت ،املقيمة في إسرائيل ،يحق لها الكالم.
ّ
ب ــورت ـم ــان غ ـيــر ُم ـق ـي ـمــة ،لـ ــذا ،إن تـصـ ّـرفــاتـهــا
تستدعي سحب الجنسية اإلسرائيلية منها.
أي خــواء هــذا؟ ّ
ّ
أي بــؤس وخــراب؟ «نضاالت»
بــورت ـمــان ل ــ«دول ـت ـه ــا» م ـعــروفــة .ع ــام ،2018
تــرفــض تكريمًا لـهــا فــي ال ـقــدس .قـيــل يومها

ّ
ٌ
ً
أفعاال
ُإن السبب كــامــن فــي موقفها الــرافــض ّ
جرمية إسرائيلية ضد الفلسطينيني .لكنها
توضح املسألة« :عدم حضوري حفلة توزيع
ٍّ
متأت من رفضي الظهور
جوائز ،جينيسيس،
ّ
ُ َّ
َ
كأني أؤيــد بنيامن نتنياهو» .تتهم حينها
ب ــال ـت ـع ــاط ــف م ــع ( BDSم ـق ــاط ـع ــة إس ــرائ ـي ــل
ـرض ال ـع ـقــوبــات)،
وس ـحــب االس ـت ـث ـمــارات وف ـ ّ
ال ـت ــي يـصـفـهــا نـتـنـيــاهــو ب ــأن ـه ــا تـعـمــل على
ُ
«لست جزءًا من (هذه)
إنهاء الدولة اليهوديةّ :
الـحــركــة .ال أؤيــدهــا .لـكــنــي ،مثل إسرائيليني
وي ـهــود عــديــديــن فــي أن ـحــاء الـعــالــم ،يمكنني
انتقاد القيادة في إسرائيل ،من دون الرغبة
في مقاطعة ّ
األمة بأكملها» (نيويورك تايمز»،
 20إبريل /نيسان  .)2018الخالف إسرائيلي
داخ ـلــي .مــوقــف بــورتـمــان ،بــإعــادة نشرها ّ ما
تجمعه فـيــوال ديفيس مــن معلومات موثقة
ُ
ّ
ينصب في هذا اإلطار.
رم إسرائيلي ،قد
عن ج ٍ
الـ ـخ ــاف م ــع ق ـ ـيـ ــادات ال م ــع م ـ ـشـ ــروع .م ــارك
روفالو ينتقد اإلدارة السياسية في بلده من
ّ
أجل فلسطني .استخدام مفردات ّ
محددة يدل
ّ
على وعـ ّـي بوقائع تـحــدث ،وهــذا مهم للغاية
(س ــارن ــدون وديـفـيــس مـثــان أســاسـ ّـيــان على
ْ
ّ
ذلــك) .لكن الـنــزاع األبــرز «داخ ـلـ ّـي» ،وإن أمكن
االستفادة منه فلسطينيًا ،فحركة كالتي يقوم
بـهــا أنـ ـ ٌ
ـاس ذوو ش ـهـ ّـرة وتــأثـيــر جماهيريني
ْ ُ
ُ
حدث فرقًا ،ولو
كبيرين ،كهؤالء ،يتوقع أن ت ِ
صغيرًا فــي الــوعــي ،الـفــردي أو الجماعي ،في
ٌ
ضروري.
مطلوب .هذا
أميركا وخارجها .هذا
ٌ ْ
الـشـخـصـيــات الـعــربـيــة ال ـعــامــة صــام ـتــة ،وإن
كانت ترغب في موقف علني ،فخيار غالبيتها
الـســاحـقــة يميل إل ــى سـلـطــات قــامـعــة وقــاتـلــة.
ّ
ٌ
أصوات نادرة لقلة منها تقول
األسماء كثيرة.
شيئًا بخصوص ُ
الجرم اإلسرائيلي الجديد.
ـوال
أس ــاس ــا ،ه ــذه الـغــالـبـيــة غـيــر مـعـنـيــة ب ــأه ـ ٍ
تحصل فــي بــادهــا ،بسبب بطش السلطات
ال ـحــاك ـمــة .لـ ــذاُ ،ي ـص ـبــح ال ـ ُـج ــرم اإلســرائ ـي ـلــي،
بــالـنـسـبــة إل ـي ـهــا ،خ ـب ـرًا ع ــاب ـرًا .تــري ـفــور ن ــواه
( ،1948ج ـنــوب أفــري ـق ـيــا) ،الـفـكــاهــي واملـمـثــل
ِّ
واملـنــشــط الـتـلـفــزيــونـ ّـي ،الـعــامــل فــي الــواليــات
ّ
املـتـحــدة األمـيــركـيــة ،يـقــول كــامــا أوض ــح .في
شريط ُم َّ
سجل ،منشور في «فيسبوك»ُ ،يقارن
واإلسرائيليني .يورد
بني قتلى الفلسطينيني
ُ ّ
أرقامًا ترتفع يوميًا ،يختار املؤكد منها عند
ّ
تسجيله الشريط قبل أيامُ .يشير إلى أن عدد
األولـ ــن أك ـثــر بكثير مــن ع ــدد اإلســرائـيـلـيــن.
ّ
ي ـ ـقـ ــول إن تـ ـ ـب ـ ــادل ال ـ ـن ـ ـيـ ــران ب ـ ــن إس ــرائـ ـي ــل
ٌ
و«حماس» حاصل بعد هجوم اإلسرائيليني
على املسجد األقصى ،الــذي يجرح نحو 600
فـلـسـطـيـنــي ،وب ـعــض ال ـج ـنــود اإلســرائـيـلـيــن:
«شخصيًا ،ال ُيمكنني ُمشاهدة هــذه ُّ
الصور
وقراءة تلك األعداد ،وأعتبر ـ في الوقت نفسه ـ
ّ
أن هذا قتال عادل».

فروقات سينمائية
ّ
ٌ
أقوال كثيرة يصعب نشرها كلها .النزاع بني
غال غادوت وناتالي بورتمان ُيثير حشرية
ٌ
حضور
ُمقارنة سينمائية بينهما .للثانية

ٌ
ّ
ّ
ٌ
مهنية
واشتغاالت
وأدوار أجمل وأعمق،
أهم،
ّ
ت ـقــول ت ـط ــورًا ف ــي أس ـل ــوب الـتـمـثـيــل وكيفية
ّ
ّ
عادي .ملكة
لتمثيل
األداء .لألولى تكرار ممل
ٍ
ُ
ج ـمــال إســرائ ـيــل ع ــام ( 2004غ ـ ــادوت) تتقن
أدوارًا خيالية بحتة ،تغلب عليها بطوالت
خارقة ،ومشاركة في «سريع وغاضب».
ً
ُيحيل هــذا قليال إلــى دوري ــن اثنني فــي سيرة
روفالو ،يعثران في موقفه الراهن على بعض
ّ
التحري فانينغ ْفي  Collateralملايكل
حضور:
ٍ
مــان ( ،)2004ومــايـكــل ِر ِزن ـ ــدس فــي Spotlight
ل ـتــومــاس م ــاك ــارث ــي ( .)2015ي ـش ـ ّـك ال ـت ـحـ ّـري
َّ
ّ
فــي أمــر «املــتـهــم» .هناك قاتل ُيكلف بتصفية
 5شـ ـه ــود فـ ــي ل ـي ـلــة واح ـ ـ ـ ــدة .س ــائ ــق س ـي ــارة
األج ـ ــرة ي ـت ـ ّ
ـورط ف ــي الــرح ـلــة الـجـهـنـمـيــة تـلــك.
حيوية فانينغ وحماسته وشكوكه ورغبته
ف ــي ال ـع ـثــور ع ـلــى وق ــائ ــع وت ــأكـ ـي ــدات ،سـمــات
ّ
لكن املــوت قـ ٌ
ّ
ـدر،
تحركه في بحثه عما يبغيه.
ّ
فالقاتل ُيريد «إنـقــاذ» سائقه إلكمال مهمته.
ِّ
امل ـحــقــق ال ـ ّص ـحــافــي م ـل ــيء ب ـح ـمــاســةٍ ُيـحـســد
عليها .يـتــأثــر بمسألة االع ـت ــداءات الجنسية
لكهنة كاثوليكيني على ُمراهقني في بوسطن
(تـحـصــل االع ـ ـتـ ــداءات ف ــي سـبـعـيـنـيــات الـقــرن
الـ ــ ،20وصحيفة «بوسطن غـلــوب» تفضحها
ّ
املخبأ ونشره.
عــام  ،)2001فيجهد في كشف
زمالء وزميالت له في القسم نفسه يتساوون
ّ
معه في رغبته تلك ،لكن تفاصيل قليلة تحول،
ْ
وإن لبعض الوقت ،من دون الذهاب بعيدًا في
تغليب الـشـخـصـ ّـي عـلــى امل ـه ـنـ ّـي .أداؤه رائ ـ ّـع،
وحماسته جميلة ،وانغماسه في مهنته مؤثر.
تنويعات
لــه أدوار بـطــوالت خــارقــة أيـضــا .لــه
ٍ
ك ـث ـي ــرة .هـ ـ ــذان الـ ـ ـ ـ ــدوران ي ـ ـبـ ــدوان أقـ ـ ــرب إل ــى
صورته في موقفه إزاء ُ
الجرم اإلسرائيلي .قد
ّ
ال يذهب بعيدًا في ّ
مشروع ،لن يتردد
تحدي
ٍ
مزيد من القتل والتهجير
أصحابه في ارتكاب
ٍ
وال ـت ـغ ـي ـي ــب واإلق ـ ـص ـ ــاء ل ـت ـح ـق ـي ـقــه .غ ـ ــادوت
ـام
غـيــر سـيـنـمــائـيــة .أدواره ـ ــا مـبـعـثــرة فــي أف ـ ٍ
استهالكية ،يـعــرف بعضها نجاحًا تجاريًا،
ْ
لـكــن ال قيمة سينمائية ودرام ـي ــة وفـنـيــة لــه.
ُ
بورتمان ت ّ
نوع في أدواره ــا وخياراتها ،منذ
ّ
مشاركتها في «ليون» ( )1994للوك بوسون
و«ح ـ ــرارة» ( )2005ملــايـكــل م ــان .فــي سيرتها
امل ـه ـن ـي ــة ،م ـخ ــرج ــون ف ــاع ـ ٌل ــون ف ــي الـسـيـنـمــا،
وبعضهم ُم ـجـ ِّـد ٌد ومـخـتـلــف :وودي آل ــن ،تيم
ّ
بــورتــون ،أنتوني مانغيل ،ميلوش فورمان،
وونغ كار ـ واي ،وس أندرسن ،جورج لوكاس،
آم ــوس غـيـتــاي ،تيرينس مــالـيــك .لـهــا تجربة
ّ
األبطال الخارقني أيضًا ،لكن سيرتها املهنية
ّ
ّ
السينمائي ،تبقى
تتضمن روائــع في النتاج
ِّ
(الـ ــروائـ ــع) غــائ ـبــة ف ــي س ـيــرة غـ ـ ــادوتُ .يـعــلــق
عاملون وعــامــات فــي الصناعة السينمائية
ـداث ُجــرم ـي ــة إســرائ ـي ـل ـيــة ،و ّلـبـعــض
ع ـلــى أح ـ ـ ـ ٍ
ً
ْ
قليال ،لكنه ّ
مهم.
التعليقات صــدى ،وإن كــان
قراءة شيء من حالةٍ  ،تحصل اآلن في فلسطني
ّ
ـزء من
املحتلة وهوليوود ،محاولة لتبيان ّجـ ٍ
وقائع وتفاصيل .األخطر يكمن في أن ُ
الجرم
ّ
ّ
مستمر ،واملواجهة الفلسطينية
اإلسرائيلي
ّ
مستمرة ،وتعليقات املشاهير أيضًا.

احتجاجات

ّ
«كــان» السينمائي الـــ 8( 71ـ  19مايو /أيــار  ،)2018شارك
في مهرجان
بينيتشيو دل تورّو (الصورة) في وقفة احتجاجية ضد إسرائيلّ ،
نفذها
فلسطينيون وعرب بعد مقتل 60
فلسطينيًا في غزّة .حينها ،استغلّت
مــنــال عيسى ـ بطلة «قماشتي
ّ
المشارك
المفضلة» لغايا جيجيُ ،
في مسابقة «نظرة ما» ـ الحضور
الكثيف للصحافة والجمهور في
جزء جديد من سلسلة أفالم
افتتاح
ٍ
«حــرب النجوم» ،ورفعت يافطة
مكتوبًا عليها بأحرف إنكليزية كبيرة:
«أوقفوا الهجوم على غزّة».
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ناتالي بورتمان (تيبرينا هوبسن /وايرإيماج)

