
سينما

نديم جرجوره

يــتــصــّدر األمـــيـــركـــي مــــارك روفــالــو 
سينمائّي  مشهٍد  واجــهــة   )1967(
ــا  ــرمــ هـــــــــولـــــــــيـــــــــوودّي، يـــــــــواِجـــــــــه جــ
 الفلسطينيني 

ّ
كب بحق

َ
إسرائيليا جديدًا، ُيرت

 .2021 نــيــســان  إبـــريـــل/  مــنــذ  والفلسطينيات 
يــنــتــفــض املــمــثــل واملـــخـــرج واملـــنـــتـــج، فــيــكــتــب: 
»ُمعالجة أوضاع الشعب الفلسطيني وصمة 
الــعــالــم. آن األوان لــكــي يقف  عـــار فـــي ضــمــيــر 
ــفــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى  ــّرك، ويــ ــحــ ــتــ الـــعـــالـــم ويــ
 
ْ
الــصــنــاعــات اإلســرائــيــلــيــة الــرئــيــســيــة، إلـــى أن

ُيــمــنــح الــفــلــســطــيــنــيــون حــقــوقــا مــدنــيــة كــامــلــة 
السياسية  القيادات  إلى  يتوّجه  ومتساوية«. 
 تــكــون 

ْ
فـــي بـــلـــده، مــنــاشــدًا إيـــاهـــم ضـــــرورة أن

قيادتهم أخالقية »والعمل على إنقاذ األرواح«.

مواقف ونزاعات
آخــــر.   

ٌ
مــــوقــــف  )1946( ســـــارانـــــدون  ــوزان  ــســ لــ

تواصل  وســائــل  عبر  متابعيها  إلــى  تتوّجه 
 الـــحـــاصـــل فــي 

ّ
ــلـــى أن ُمـــــشـــــّددة عـ مــخــتــلــفــة، 

 
ّ
إن تقول  اشتباكات«.  »ليس  اليوم  فلسطني 
)بمعنى  تكنولوجيا  متقّدما  »جيشا  هــنــاك 
املدنيني  يقتل  ح«( 

ّ
التسل فائق  »جيش  آخــر: 

ــــذا هو  لــســرقــة مـــنـــازلـــهـــم«. تــحــســم األمـــــر: »هـ
ــعــلــن تــضــامــنــهــا مـــع الــشــعــب 

ُ
االســـتـــعـــمـــار«. ت

ــذي يـــواِجـــه تــطــهــيــرًا عرقيا  ــ الــفــلــســطــيــنــي »الـ
مات 

ّ
وترهيبا من الحكومة اإلسرائيلية ومنظ

تعليقاتها  أحد  نهي 
ُ
ت اليهود«.  املستوطنني 

بــجــمــلــة مــكــتــوبــة بـــأحـــرف إنــكــلــيــزيــة كــبــيــرة: 
بوسَمي  تعليقاتها  تختم  ُيــراقــب«.  »الــعــالــم 
ــّراح« و»أوقـــفـــوا عمليات  ــ »أنـــقـــذوا الــشــيــخ جـ

الطرد في القدس« )باللغة اإلنكليزية(.
 عنهما. 

ً
تختلف فيوال ديفيس )1965( قليال

 أوســــــع وأعــــمــــق. تــمــيــل إلـــى 
ً
تـــريـــد مـــشـــاركـــة

 املعطيات 
ّ
أن إلـــى  تــشــيــر  ــهــا 

ّ
كــأن املــعــلــومــات، 

 يكون 
ْ
 كـــالٍم ُيمكن أن

ّ
ــقــة أصـــدق مــن كــل

ّ
املــوث

عــاطــفــيــا. أســلــوبــهــا هــــذا غــيــر مــتــنــاقــٍض مع 
ونشاطاتهما،  وســـارنـــدون  روفــالــو  كــتــابــات 
ــه عــمــلــيٌّ أكـــثـــر. روفـــالـــو يــجــهــد فـــي جمع 

ّ
لــكــن

ي توقيع على عريضته هــذه. ديفيس 
َ
مليون

تـــنـــشـــر مـــعـــلـــومـــات عــــّمــــا يـــحـــصـــل واقـــعـــيـــا. 
بـــإعـــادة  تــكــتــفــي   )1981( بـــورتـــمـــان  نـــاتـــالـــي 
 - نشر منشورات ديفيس. بورتمان أميركية 
لتأديتها  عسكرّي،  سجل  لديها  إسرائيلية. 

الخدمة العسكرية في »جيش بلدها«.
قيمة 

ُ
هذا تفعله غال غادوت )1985( أيضا، امل

فــــي إســــرائــــيــــل. تــــحــــاول إيــــجــــاد تـــــــــوازٍن بــني 

شعبني، فتدعو إلى سالٍم بينهما. تخاف على 
إليها، ال  بالنسبة  بلدها.  نــاس  بلدها وعلى 
 ُيساوي 

ْ
، إذ

ٌ
شيء آخر. أحد تعليقاتها خبيث

ــثــيــر مــشــاعــر تــعــاطــٍف 
ُ
بـــني قـــاتـــٍل وضــحــيــة. ت

ــــوٍف  بــتــعــابــيــر تـــريـــدهـــا انـــعـــكـــاســـا لـــقـــلـــٍق وخـ
»بلدي  فـ مكسور«،  »قلبي  إيجابية.  ورغبات 
في حرب«. قلقة هي على عائلتها وأصدقائها 
وشــعــبــهــا. تــســتــكــمــل خــطــابــا مــمــجــوجــا عن 
ــة مع 

ّ
ــات، غــيــر مــتــوافــقــة الــبــت ــ ــويـ ــ تـــســـاٍو وأولـ

 الــحــاصــل »حــلــقــة 
ّ
وقـــائـــع ووثــــائــــق. تــقــول إن

»تستحق  زمــن طويل:  منذ  مفرغة« مستمرة 
 تعيش كأمة حّرة وآمنة. جيراننا 

ْ
إسرائيل أن

ــا«. أّي وقـــاحـــة هـــذه؟  ــون هــــذا أيــــضــ
ّ
يــســتــحــق

الفلسطينيون والفلسطينيات »جيران« فقط، 
 لــهــم حـــريـــة وأمـــــن؟ أهــــم يــعــتــدون على 

ّ
يـــحـــق

منازل  يــســرقــون  ومــســتــوطــنــات،  مستوطنني 
أنـــــاٍس هـــم أبـــنـــاء الــبــلــد؟ هـــل تـــتـــذّكـــرون قــول 
يعقوب للعجوز الفلسطينية في حّي الشيخ 
جـــــــّراح؟ أّي خــديــعــة يــعــيــشــهــا إســرائــيــلــيــون 

صهاينة؟ أّي افتراء وكذب وتزوير؟
غــادوت وأمثالها غير منتبهني   

ّ
لعل الكذب؟ 

األميركية  االستخباراتية  العميلة  قــول  إلــى 

ــــس، 1979(، في  كــــاري مــاثــيــســون )كــلــيــر دانـ
»هومالند« )الحلقة 5، املوسم 2(: »األكاذيب 
نا 

ّ
 أن

ّ
ستقضي علينا. تلك األكاذيب التي نظن

نحتاج إليها للنجاة«. إيراد قوٍل للصحافي 
 ،)1953( ليفي  جدعون  اإلسرائيلي  والكاتب 
في هذا السياق، تأكيٌد ملعنى الكذب في العقل 
خــداع  فــي  نستمّر   

ْ
أن »ُيمكننا  اإلســرائــيــلــي: 

 نكذب 
ْ
أنــفــســنــا، واالســتــمــتــاع بــالــحــيــاة، وأن

، عندما تتراكم تقارير 
ْ
كما نراه مناسبا. لكن

»هـــيـــومـــن رايـــتـــس واتــــــش« و»بــتــســلــيــم«،  )لــــ
ــة الـــعـــنـــصـــريـــة(، ال  ــدولـ ــالـ ــل بـ ــيـ ــرائـ تـــصـــف إسـ
، الُبصاق، 

ّ
ُيمكننا االستمرار في التظاهر بأن

الذي ُيبَصق في وجوهنا هو مطر. الُبصاق 
ُبـــصـــاق. هــــذا ُيــجــبــر اإلســرائــيــلــيــني الـــواعـــني 
في  التفكير  عــلــى  الــحــّي(  الضمير  ذوي  )أو 
البلد الذي يعيشون فيه، وُيجبر الحكومات 
ــا إذا كـــانـــت  ــّمــ الــــتــــســــاؤل عــ املـــخـــتـــلـــفـــة عـــلـــى 
 A( كهذا«  نظاٍم  بلٍد ذي  قبول  في  ستستمر 

L’encontre، 30 إبريل/ نيسان 2021(.

جرائم إسرائيل
، أيـــكـــون الـــصـــراع داخـــلـــّيـــا؟ ألـــن يــتــحــّول 

ْ
لـــكـــن

ــــى حــّجــة  الــفــلــســطــيــنــي فــــي أقــــــــوال كــــهــــذه إلــ
لإلسرائيلّي في مواجهته حكومة بلده، غير 

الراضي عنها وعن سياساتها؟
رغــم تــســاؤالت كــهــذه، ُيستعاد موقف لليفي 
نفسه مع تجديد املعركة ضد »جنني جنني« 
)»هـــآرتـــس«، 14  بــكــري. يكتب  )2002( ملحمد 
عرض  منع   

ّ
أن  )2021 الثاني  كــانــون  يناير/ 

 يــتــرافــق مع 
ْ
الــفــيــلــم فــي إســرائــيــل »يــجــب« أن

 نـــشـــرات األخـــبـــار الــتــلــفــزيــونــيــة 
ّ

 كــــل
ّ
مــنــع بــــث

 تقريبا، هناك بروباغاندا 
ّ
 بث

ّ
أيضا: »في كل

وتشهير )افتراء( وُمبالغة وقمع نفسي وكذب، 
أكــثــر مــمــا فــي فيلم بــكــري، الــرائــع والــصــادق 
القلب«. ُيضيف، بعد  الــذي يوجع  )األصيل(، 
مــشــاهــدتــه إيـــاه مـــرة أخــــرى: »ذكـــريـــات مخّيم 
جــنــني لــالجــئــني تطفو مـــجـــّددًا عــلــى السطح، 
مــع األعـــمـــال الــوحــشــيــة )الــفــظــائــع( والــدمــوع 
واأللــــم والـــكـــارثـــة، بــالــقــدر نــفــســه الــــذي تطفو 
ــّددًا، جــرائــم الــجــيــش اإلســرائــيــلــي«.  فــيــه، مـــجـ
 :

ٌ
ــيـــل ــلـ ــرك بـــــني غــــــــــادوت وبـــــورتـــــمـــــان قـ ــتــ ــشــ املــ

اليهودية، إسرائيل، تأدية الخدمة العسكرية. 
الــتــشــاوف اإلســرائــيــلــي ال حـــدود لــه. بمفهوم 
 لها الكالم. 

ّ
قيمة في إسرائيل، يحق

ُ
غادوت، امل

 تــصــّرفــاتــهــا 
ّ
ــذا، إن ــ بـــورتـــمـــان غــيــر ُمــقــيــمــة، لـ

تستدعي سحب الجنسية اإلسرائيلية منها. 
أّي خــواء هــذا؟ أّي بــؤس وخــراب؟ »نضاالت« 
»دولـــتـــهـــا« مـــعـــروفـــة. عــــام 2018،  بـــورتـــمـــان لــــ
تــرفــض تكريما لــهــا فــي الــقــدس. قــيــل يومها 

أفعااًل  الــرافــض  فــي موقفها   
ٌ
كــامــن  السبب 

ّ
إن

ها 
ّ
لكن الفلسطينيني.  إسرائيلية ضد  ُجرمية 

توضح املسألة: »عدم حضوري حفلة توزيع 
جوائز، جينيسيس، متأتٍّ من رفضي الظهور 
حينها  َهم 

َّ
ت

ُ
ت نتنياهو«.  بنيامن  أؤيــد  ي 

ّ
كأن

ــع BDS )مـــقـــاطـــعـــة إســـرائـــيـــل  بـــالـــتـــعـــاطـــف مــ
وســحــب االســتــثــمــارات وفــــرض الــعــقــوبــات(، 
ـــهـــا تــعــمــل على 

ّ
الـــتـــي يــصــفــهــا نــتــنــيــاهــو بـــأن

إنهاء الدولة اليهودية: »لسُت جزءًا من )هذه( 
ــي، مثل إسرائيليني 

ّ
لــكــن أؤيــدهــا.  الــحــركــة. ال 

ويــهــود عــديــديــن فــي أنــحــاء الــعــالــم، يمكنني 
الرغبة  دون  من  إسرائيل،  في  القيادة  انتقاد 
في مقاطعة األّمة بأكملها« )نيويورك تايمز«، 
20 إبريل/ نيسان 2018(. الخالف إسرائيلي 
داخــلــي. مــوقــف بــورتــمــان، بــإعــادة نشرها ما 
قة 

ّ
موث معلومات  مــن  ديفيس  فــيــوال  تجمعه 

عن ُجرٍم إسرائيلي، قد ينصّب في هذا اإلطار. 
الــــخــــالف مــــع قــــيــــادات ال مــــع مــــشــــروع. مــــارك 
روفالو ينتقد اإلدارة السياسية في بلده من 
 

ّ
أجل فلسطني. استخدام مفردات محّددة يدل

على وعــّي بوقائع تــحــدث، وهــذا مهّم للغاية 
)ســـارنـــدون وديــفــيــس مــثــالن أســاســّيــان على 
 أمكن 

ْ
 الــنــزاع األبــرز »داخــلــّي«، وإن

ّ
ذلــك(. لكن

االستفادة منه فلسطينيا، فحركة كالتي يقوم 
أنــــاٌس ذوو شــهــرة وتــأثــيــر جماهيريني  بــهــا 
ولو  فرقا،  حِدث 

ُ
ت  

ْ
أن ع 

ّ
ُيتوق كهؤالء،  كبيرين، 

الــفــردي أو الجماعي، في  صغيرًا فــي الــوعــي، 
أميركا وخارجها. هذا مطلوٌب. هذا ضروري. 
 
ْ
، وإن

ٌ
الــشــخــصــيــات الــعــربــيــة الــعــامــة صــامــتــة

كانت ترغب في موقف علني، فخيار غالبيتها 
الــســاحــقــة يميل إلـــى ســلــطــات قــامــعــة وقــاتــلــة. 
ة منها تقول 

ّ
األسماء كثيرة. أصواٌت نادرة لقل

الجديد.  اإلسرائيلي  الُجرم  بخصوص  شيئا 
ــا، هـــذه الــغــالــبــيــة غــيــر مــعــنــيــة بـــأهـــواٍل  أســـاسـ
السلطات  بطش  بسبب  بــالدهــا،  فــي  تحصل 
ــذا، ُيــصــبــح الـــُجـــرم اإلســرائــيــلــي،  ــ الــحــاكــمــة. لـ
بــالــنــســبــة إلــيــهــا، خــبــرًا عـــابـــرًا. تــريــفــور نـــواه 
الــفــكــاهــي واملــمــثــل  أفــريــقــيــا(،  )1948، جــنــوب 
ــط الــتــلــفــزيــونــّي، الــعــامــل فــي الــواليــات 

ِّ
واملــنــش

املــتــحــّدة األمــيــركــيــة، يــقــول كــالمــا أوضــــح. في 
ل، منشور في »فيسبوك«، ُيقارن  شريط ُمسجَّ
بني قتلى الفلسطينيني واإلسرائيليني. يورد 
ؤّكد منها عند 

ُ
أرقاما ترتفع يوميا، يختار امل

 عدد 
ّ
تسجيله الشريط قبل أيام. ُيشير إلى أن

األولــــني أكــثــر بكثير مــن عـــدد اإلســرائــيــلــيــني. 
ــيــــل  ــرائــ بـــــني إســ ــران  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـ تـــــبـــــادل   

ّ
إن ــــول  ــقـ ــ يـ

اإلسرائيليني  بعد هجوم   
ٌ

و»حماس« حاصل
الــذي يجرح نحو 600  على املسجد األقصى، 
فــلــســطــيــنــي، وبــعــض الــجــنــود اإلســرائــيــلــيــني: 
ور  الصُّ هــذه  ُمشاهدة  ُيمكنني  ال  »شخصيا، 
وقراءة تلك األعداد، وأعتبر ـ في الوقت نفسه ـ 

 هذا قتال عادل«.
ّ
أن

فروقات سينمائية
ها. النزاع بني 

ّ
 كثيرة يصعب نشرها كل

ٌ
أقوال

غال غادوت وناتالي بورتمان ُيثير حشرية 
حضوٌر  للثانية  بينهما.  سينمائية  ُمقارنة 

أهّم، وأدواٌر أجمل وأعمق، واشتغاالٌت مهنّية 
تــقــول تـــطـــّورًا فـــي أســـلـــوب الــتــمــثــيــل وكيفية 
 لتمثيٍل عادّي. ملكة 

ّ
األداء. لألولى تكرار ممل

تقن 
ُ
ــادوت( ت ــ ــام 2004 )غــ جــمــال إســرائــيــل عـ

بطوالت  عليها  تغلب  بحتة،  خيالية  أدوارًا 
خارقة، ومشاركة في »سريع وغاضب«.

 إلــى دوريـــن اثنني فــي سيرة 
ً
ُيحيل هــذا قليال

روفالو، يعثران في موقفه الراهن على بعض 
حضوٍر: التحّري فانينغ في Collateral ملايكل 
 Spotlight فــي  ـــــدس 

ْ
ِرِزن ومــايــكــل   ،)2004( مــان 

الــتــحــّري  يـــشـــّك   .)2015( مـــاكـــارثـــي  لـــتـــومـــاس 
ف بتصفية 

َّ
ُيكل ــهــم«. هناك قاتل 

ّ
»املــت أمــر  فــي 

5 شــــهــــود فــــي لـــيـــلـــة واحـــــــــدة. ســــائــــق ســـيـــارة 
األجـــــرة يـــتـــوّرط فـــي الــرحــلــة الــجــهــنــمــيــة تــلــك. 
ورغبته  وشكوكه  وحماسته  فانينغ  حيوية 
ــائـــع وتـــأكـــيـــدات، ســمــات  فـــي الــعــثــور عــلــى وقـ
 املــوت قــدٌر، 

ّ
تحّركه في بحثه عما يبغيه. لكن

مهّمته.  إلكمال  سائقه  »إنــقــاذ«  ُيريد  فالقاتل 
ـــق الــصــحــافــي مـــلـــيء بــحــمــاســٍة ُيــحــســد 

ِّ
املـــحـــق

الجنسية  ــتـــداءات  االعـ بمسألة  ــر 
ّ
يــتــأث عليها. 

لكهنة كاثوليكيني على ُمراهقني في بوسطن 
)تــحــصــل االعــــتــــداءات فـــي ســبــعــيــنــيــات الــقــرن 
تفضحها  غــلــوب«  »بوسطن  الـــــ20، وصحيفة 
املخّبأ ونشره.  فيجهد في كشف  عــام 2001(، 
زمالء وزميالت له في القسم نفسه يتساوون 
 تفاصيل قليلة تحول، 

ّ
معه في رغبته تلك، لكن

 لبعض الوقت، من دون الذهاب بعيدًا في 
ْ
وإن

رائـــع،  أداؤه  املــهــنــّي.  عــلــى  الــشــخــصــّي  تغليب 
ر.

ّ
وحماسته جميلة، وانغماسه في مهنته مؤث

لــه أدوار بــطــوالت خــارقــة أيــضــا. لــه تنويعاٍت 
ــــدوان أقــــــرب إلـــى  ــبـ ــ كـــثـــيـــرة. هــــــذان الــــــــــدوران يـ
صورته في موقفه إزاء الُجرم اإلسرائيلي. قد 
ال يذهب بعيدًا في تحّدي مشروٍع، لن يترّدد 
أصحابه في ارتكاب مزيٍد من القتل والتهجير 
والـــتـــغـــيـــيـــب واإلقــــــصــــــاء لـــتـــحـــقـــيـــقـــه. غــــــادوت 
غــيــر ســيــنــمــائــيــة. أدوارهـــــا مــبــعــثــرة فــي أفـــالٍم 
تجاريا،  نجاحا  بعضها  يــعــرف  استهالكية، 
لــه.  وفــنــيــة  ودرامـــيـــة  قيمة سينمائية  ال   

ْ
لــكــن

منذ  أدوارهـــا وخياراتها،  في  نّوع 
ُ
ت بورتمان 

بوّسون  للوك   )1994( »ليون«  في  مشاركتها 
فــي سيرتها  مـــان.  ملــايــكــل  ــرارة« )2005(  ــ و»حــ
املـــهـــنـــيـــة، مـــخـــرجـــون فـــاعـــلـــون فــــي الــســيــنــمــا، 
آلـــن، تيم  : وودي 

ٌ
ٌد ومــخــتــلــف ُمــجــدِّ وبعضهم 

فورمان،  ميلوش   ،
ّ

مانغيال أنتوني  بــورتــون، 
وونغ كار ـ واي، وس أندرسن، جورج لوكاس، 
لــهــا تجربة  آمـــوس غــيــتــاي، تيرينس مــالــيــك. 
 سيرتها املهنية 

ّ
األبطال الخارقني أيضا، لكن

السينمائّي، تبقى  النتاج  تتضّمن روائــع في 
ــق 

ِّ
ــــع( غــائــبــة فـــي ســـيـــرة غــــــادوت. ُيــعــل ــــروائـ )الـ

السينمائية  الصناعة  فــي  وعــامــالت  عاملون 
عــلــى أحـــــــداٍث ُجـــرمـــيـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة، ولــبــعــض 
مهّم.  ه 

ّ
لكن  ،

ً
قليال كــان   

ْ
وإن التعليقات صــدى، 

قراءة شيء من حالٍة، تحصل اآلن في فلسطني 
لتبيان جــزٍء من  ة وهوليوود، محاولة 

ّ
املحتل

 الُجرم 
ّ
وقائع وتفاصيل. األخطر يكمن في أن

الفلسطينية  واملواجهة  مستمّر،  اإلسرائيلّي 
مستمّرة، وتعليقات املشاهير أيضا.

نزاع داخلّي 
أم موقف 

أخالقي؟

هوليووديون 
يواجهون جرم إسرائيل

عيد امتعاض صهاينٍة من 
ُ
قبل أيام، است

ستيفن سبيلبيرغ، إلظهاره كلمة فلسطني 
على خريطة سفر إنديانا جونز )هاريسون 

 Raiders Of The Lost فورد(، في
نجز عام 1981. املخرج اليهودّي 

ُ
Ark، امل

ة التاريخية، فاألحداث تدور 
ّ
ى الدق

ّ
توخ

في ثالثينيات القرن الـ20، عندما لم تكن 
 صغيٌر 

ٌ
ت فلسطني. تفصيل

ّ
إسرائيل احتل

كهذا، رغم مصداقيته التاريخية ومروره في 
الفيلم لثواٍن قليلة »كان مزعجًا للصهاينة«. 

أما جون فويت، فيصف خافيير بارديم 
هما 

ّ
وبينيلوبي كروز، الداِعَمني لفلسطني، بأن

 لهما 
ً
يجهالن قّصة تأسيس إسرائيل، قائال

إّن األمم املتحّدة منحتها األرض لتأسيس 
( تواطؤ دول 

ً
 )قصدًا أو جهال

ً
دولة، متجاهال

كثيرة على سلب األرض من أبنائها.

فلسطين

منذ اندالع مواجهات جديدة بين فلسطينيين وإسرائيليين، قبل أسابيع قليلة، في حّي الشيخ جّراح 
ومدن فلسطينية، في ما يُشبه انتفاضة فلسطينية ثالثة، علّق عاملون وعامالت في هوليوود 

على الحاصل في فلسطين المحتلّة، بأقوال ُتثير نقاشًا نقديًّا

)Getty /مارك روفالو: »للفلسطينيين حقوق مدنية كاملة ومتساوية« )مارك مْتكالْفي
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نشرات األخبار 
التلفزيونية اإلسرائيلية 

تشهيرٌ وكذٌب

قضية

)Getty /ناتالي بورتمان )تيبرينا هوبسن/ وايرإيماج(بيت حانون )14 مايو 2021(: »هذه ليست اشتباكات. هذا استعمار« )فاطمة شبير

باب العامود في القدس: آلة قتل تواجه مدنيين )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

شارك   ،)2018 أيــار  مايو/   19 ـ   8( ـــ71  ال السينمائي  ــاّن«  »ك مهرجان  في 
نّفذها  إسرائيل،  ضد  احتجاجية  وقفة  في  )الصورة(  تورّو  دل  بينيتشيو 
 60 مقتل  بعد  وعرب  فلسطينيون 
فلسطينيًا في غزّة. حينها، استغلّت 
»قماشتي  بطلة  ـ  عيسى  مــنــال 
الُمشارك  جيجي،  لغايا  المفّضلة« 
الحضور  ـ  ما«  »نظرة  مسابقة  في 
في  والجمهور  للصحافة  الكثيف 
افتتاح جزٍء جديد من سلسلة أفالم 
يافطة  ورفعت  النجوم«،  »حــرب 
مكتوبًا عليها بأحرف إنكليزية كبيرة: 

»أوقفوا الهجوم على غزّة«.

احتجاجات
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