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مصّورون عراقيون يبرزون معالم بلدهم

تحريك الملف اإلعالمي في تونس

كربالء ـ علي لفتة سعيد

إلى جانب عملهم في التصوير الصحافي، 
ــن املــــصــــوريــــن الـــعـــراقـــيـــن  ــ يــــقــــوم عــــــدد مـ
ــبـــاد، على  فـــي مــديــنــة كـــربـــاء جــنــوبــي الـ
العراق  معالم  توثيق  مهمته  كامل  فريق 
الـــحـــضـــاريـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة والــجــغــرافــيــة 
ــة  ــقـ ــريـ ــل وطـ ــكـ ونـــقـــلـــهـــا إلـــــــى الــــعــــالــــم بـــشـ
احـــتـــرافـــيـــة، ضــمــن عــمــل تــطــوعــي، يــهــدف 
لــســد الــنــقــص الــكــبــيــر الـــحـــاصـــل فـــي هــذا 
اإلطار، وبما يمكنه من مساعدة السياحة 

الداخلية والخارجية على االنتعاش.
الفكرة التي تحولت إلى مشروع تصوير 
ضخم يشمل أغــلــب مــدن الــعــراق وبــآالف 
الصور الجميلة وعشرات املعارض الفنية، 
لــم تــعــد تقتصر عــلــى الــتــصــويــر فــقــط، إذ 
إن أعـــضـــاء الــفــريــق يــتــجــهــون إلـــى تعليم 
الشبان.  مهارات  وتنمية  التصوير  حرفة 
38 معرضًا في  اآلن  لغاية  الــفــريــق  وأقـــام 
ــة وكـــذلـــك  ــيـ ــراقـ ــعـ ــافـــظـــات الـ مــخــتــلــف املـــحـ
الدول العربية واألوروبية، وحصلوا على 
العديد من الجوائز، وفقًا ملا يقوله رئيس 
»العربي  الفريق، املصور فاضل املياحي، لـ

الجديد«.
الصحافي  »عملنا  أن  املــيــاحــي  ويضيف 
والتوثيقي، جعلنا نفكر بتأسيس الفريق، 
إذ وجدنا نقصًا كبيًرا في الدعم التوثيقي 
للمعالم األثرية والسياحية والتراثية، ألن 
 ما هو موجود عبارة عن صوٍر قديمٍة 

ّ
كل

أو سيئة وصغيرة ال تلّبي طموح التحّول 
ــي واإلبـــداعـــي الـــذي يشهده الــعــراق«. 

ّ
الــفــن

ــا الـــفـــريـــق عـــــام 2013  ــنــ ويــــوضــــح »أّســــســ
مختلفًا  مــعــرضــًا   38 اآلن  لــغــايــة  وأقــمــنــا 
فــي الــعــديــد مــن املــنــاطــق واملـــدن العراقية، 
ــارج الـــعـــراق كــلــبــنــان والــســويــد  وكـــذلـــك خــ
وفرنسا وإيران وغيرها«. ويؤكد املياحي 
التصوير  الفريق ومن أجل إشاعة فن  أن 
أخـــذ عــلــى عــاتــقــه تــطــويــر املـــهـــارات لــهــواة 
التصوير فضا عن إقامة الورش العديدة 
للمصورين الشباب في كيفية التعامل مع 
الكاميرا وزوايا التقاطها وأهمية األماكن 
بالتعاون  يتم  وهــو  تصويرها  يتم  التي 
ــع املــــؤســــســــات والـــجـــمـــعـــيـــات الــخــاصــة  مــ

بالتصوير الفوتوغرافي.

منوعات
اخترق قراصنة بعض القنوات أخبار

التلفزيونية واإلذاعية اإليرانية 
الرسمية لثواٍن، ونشروا 

خاللها صوًرا لقائَدي منظمة 
»مجاهدي خلق« اإليرانية 

المعارضة. وتضمنت الرسالة التي 
بثها المخترقون شعارات ضد 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

أصدرت الهيئة العليا المستقلة 
لالتصال السمعي البصري )الهايكا( 

ومنظمة »المادة 19« ـ مكتب 
تونس دليًال للصحافيين التونسيين 

حول المعالجة الصحافية لخطابات 
الكراهية في وسائل اإلعالم 

السمعية البصرية، في ظّل تنامي 
الخطاب فيها.

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها 
 Nantes Révoltée ستغلق منصة

اإلعالمية التي يديرها ناشطون 
وموقعًا إسالميًا يتعارض محتواه 

مع »القيم الوطنية«، في 
سلسلة خطواتها األخيرة التي قال 

حقوقيون ومحامون إنها تنتهك 
الحريات.

قضت محكمة في أوزبكستان 
بسجن المدون المسلم المعروف 

بانتقاده للحكومة فضيل 
هوجا عارف هوجاييف، سبع 

سنوات ونصفًا بسبب مشاركته 
لمنشور على فيسبوك، قائلًة إّن 
المنشور »أظهر أنه ينشر األصولية 

الدينية«.

من جهته، يقول املصور الصحافي ذياب 
ــزاعـــي إن الـــفـــريـــق أخــــذ عـــلـــى عــاتــقــه  الـــخـ
تـــصـــويـــر كــــل مــــا لــــه عــــاقــــة بـــالـــحـــضـــارة 
واآلثــــــــار املــــوزعــــة عـــلـــى مـــســـاحـــة األرض 

العراقية.
يجوب  سنوات  ومنذ  »الفريق  ويضيف: 
املدن العراقية واألماكن األثرية املشهورة 

وغير املشهورة، املكتشفة وغير املكتشفة، 
وتكاليفها  صعوبتها  رغــم  املهمة  وهــذه 
بها  نقوم  إعامية  ترافقها حملة  املالية، 
مــن خـــال مــؤســســاتــنــا الــتــي نــعــمــل فيها 
وكـــذلـــك الــتــعــاون مـــع مــنــظــمــات املــجــتــمــع 
املدني بإقامة الورش واملعارض الفرعية 
وكــذلــك إقــامــة املــحــاضــرات ألعــضــاء هــذه 

واملــواقــع  بالسياحة  للتعريف  املنظمات 
ــق 

ّ
 »الــفــريــق وث

ّ
ــة«، مــشــيــًرا إلـــى أن ــاريـ اآلثـ

حتى اآلن مواقع مختلفة في 11 محافظة 
بما فيها محافظات في إقليم كردستان، 
بما يصل الــى أكــثــر مــن 10 آالف صــورة. 
ــــــق أكـــثـــر مــــن 190 مـــوقـــعـــًا أثـــريـــًا 

ّ
كـــمـــا وث

وتراثيًا وعادات وتقاليد شعبية موروثة 
 بعض الصور 

ّ
داخــل الــعــراق«. ويــؤكــد أن

ــائـــل اإلعــــام  ــاّدة فـــي وسـ ــ ــى مــ تـــحـــّولـــت الــ
ــار.  ــتـــشـ ــة االنـ ــعــ الـــعـــربـــيـــة والـــعـــاملـــيـــة واســ
يقتصر  ال  الــفــريــق  أن  الـــخـــزاعـــي  ويـــذكـــر 
الفتوغرافية فحسب،  عمله على الصورة 
بـــل يـــقـــوم بـــإنـــتـــاج أفـــــام فـــي الــكــثــيــر مــن 
الــعــراق ســواء  الــتــي يشهدها  املــنــاســبــات 
في  كما  وتوعية  إرشــاديــة  أو  فنية  منها 
جائحة كورونا، وكذلك أفام عن املعارك 
ــقــــوات األمــنــيــة  الـــتـــي كـــانـــت تـــــدور بـــن الــ

والعناصر اإلرهابية.
بـــــــدوره، يــتــحــدث عــضــو الـــفـــريـــق حكمت 
 »الــفــريــق 

ّ
 إن

ً
قــائــا الــعــيــاشــي عــن عملهم، 

يعمل بشكٍل خاص وال توجد جهة تدعمه، 
بـــل إن شــــراء الــكــامــيــرات الــحــديــثــة يــكــون 
عــلــى حــســاب أعــضــاء الــفــريــق، واملــعــارض 
الــتــي أقــمــنــاهــا ســـواء بــشــكــٍل شخصي أو 
بالتعاون مع الجهات املنظمة فإن العمل 
ه يتم صرفه من الجيب الخاص رغم أن 

ّ
كل

الــفــريــق حــصــل عــلــى جــوائــز عــاملــيــة تعود 
بالخصوص  كــربــاء  مــحــافــظــة  إلـــى  كلها 

والعراق بشكل عام«.
ــــل عـــلـــيـــهـــا  ــــي حـــــصـ ــتــ ــ وعـــــــــن الــــــجــــــوائــــــز الــ
الــفــريــق، يــقــول »حصلنا عــلــى جــوائــز في 
األول  واملــركــزيــن  الــدولــي  السفير  مسابقة 
التقديرية في مسابقة  والثالث والجائزة 
 
ً
ومـــهـــرجـــان حــبــيــب الـــلـــه الــــدولــــي، إضـــافـــة
ــلـــى الـــجـــائـــزتـــن  ــــى حــــصــــول الـــفـــريـــق عـ إلــ
األولــــى والــثــانــيــة فــي مــســابــقــة الــحــضــارة 
أقامتها ويكيبيديا برعاية  التي  والتراث 
السفارة األميركية، وحصول الفريق على 
مسابقة  فــي  والثالثة  الثانية  الجائزتن 
ملّبون التي أقامها املركز العاملي للثقافة 
والــفــنــون إضــافــة الــى توثيق صــورنــا في 
الجزء الثالث من كتاب )من العراق( والذي 
جسد الدمار الحاصل في مدينة املوصل 

بعد تحريرها«.

الفريق وثّق مواقع 
مختلفة بأكثر 

من 10 آالف صورة

إدارة الملف اإلعالمي 
من الصالحيات المباشرة 

للرئيس التونسي

تونس ـ العربي الجديد

عــاد تحريك ملف اإلعــام التونسي بعدما 
ــقــــًا ألشـــــهـــــر. فــــحــــريــــة الـــصـــحـــافـــة  ــالــ  عــ

ّ
ظـــــــل

اإلعامية،  والتعددية  اإلعامي  واالنفتاح 
وهــــي الـــعـــنـــاويـــن الــــبــــارزة لــنــجــاح الـــثـــورة 
ــا بــعــد  ــ ــة مــ ــاســ ــكــ ــتــ ــت انــ ــ ــرفـ ــ ــة، عـ ــيــ ــســ ــونــ ــتــ الــ
قـــــــرارات الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس سعيد 
االســتــثــنــائــيــة يـــوم 25 تــمــوز/يــولــيــو 2021 
وإقالة  البرملان  عمل  تجميد  في  واملتمثلة 
حـــكـــومـــة هــــشــــام املـــشـــيـــشـــي واالســـتـــئـــثـــار 
بـــالـــســـلـــطـــتـــن الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذيـــة. 
التضييقات  االنتكاسة تجسمت في حجم 
واالعتداءات التي مورست على اإلعامين 
الــتــونــســيــن وشــجــبــتــهــا الــنــقــابــة الــوطــنــيــة 
العامة  والجامعة  التونسين  للصحافين 
مثل  الدولية  املنظمات  من  وعديد  لإلعام 
)الفيج(  للصحافين  الدولية  الكنفدرالية 
ــلـــون بـــا حـــــــدود«. كــذلــك  و»مــنــظــمــة مـــراسـ
ــــي الـــتـــعـــاطـــي  ــــي الـــضـــبـــابـــيـــة فـ تـــجـــســـمـــت فـ
ــي. فــقــد عـــانـــت الــهــيــاكــل  مـــع املـــلـــف اإلعــــامــ
النقابية والصحافين، وفقًا لتعبير نقيب 
الــصــحــافــيــن الــتــونــســيــن، مــحــمــد يــاســن 
ــيــــاب مـــخـــاطـــب رســمــي  الــــجــــاصــــي، مــــن غــ
ــدارس املـــلـــفـــات  ــ ــتـ ــ ــل مـــعـــه لـ ــتــــواصــ يـــمـــكـــن الــ
ــل رفـــض  ــ ــي ظـ ــ ــلـــتـــهـــا، فـ اإلعــــامــــيــــة وحـــلـــحـ
الرئيس التونسي تعين مستشار إعامي 
أو ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية، 
العادة  ومن يتولى هذه الخطة يتولى في 
زاد  ومما  النقابية.  الهياكل  مــع  التفاوض 
الطن بلة، غياب مستشار إعامي لرئيسة 
الحكومة التونسية يمكن التواصل معه من 
قبل الصحافين، األمر الذي جعل الهياكل 
حلقة  فــي  يـــدورون  والصحافين  النقابية 
لحلحلة  يتوجهون  ملن  يعلمون  ال  مفرغة، 

املشاكل التي تعترض عملهم.
هـــــذه املـــعـــطـــيـــات عـــرفـــت تـــغـــيـــيـــرات كــبــيــرة 

هــذا األســبــوع، إذ شرعت رئيسة الحكومة 
الــتــونــســيــة نـــجـــاء بـــــودن فـــي ســلــســلــة من 
ــراف الفاعلة فــي املشهد  الــلــقــاءات مــع األطــ
اإلعــــامــــي الـــتـــونـــســـي، فــاســتــقــبــلــت نــقــيــب 
الــتــونــســيــن ورئـــيـــس الهيئة  الــصــحــافــيــن 
العليا املستقلة لاتصال السمعي البصري 
)الـــهـــايـــكـــا( ومـــمـــثـــلـــن لـــنـــقـــابـــات أصـــحـــاب 
الخاصة  والتلفزيونات  الخاصة  اإلذاعــات 
ولـــقـــاء مـــع جــمــعــيــة مـــديـــري الــصــحــف. مما 
يوحي بأن رئاسة الحكومة التونسية هي 

املــلــف اإلعــامــي بعد 6  إدارة  مــن سيتولى 
قيس  التونسي  الرئيس  قـــرارات  من  أشهر 
ســـعـــيـــد، وأنــــهــــا مــــن ســـيـــفـــاوض األطـــــــراف 
العالقة.  للمشاكل   

ّ
حــل فيه إليجاد  الفاعلة 

ــم تــلــك املــلــفــات الـــظـــروف االجــتــمــاعــيــة  ــ وأهـ
الــصــعــبــة لــبــعــض الـــعـــامـــلـــن فــــي الـــقـــطـــاع، 
ــة املــالــيــة الــحــادة الــتــي تعاني منها  واألزمــ
اإلذاعـــــات والــتــلــفــزيــونــات الــخــاصــة وكــذلــك 
التعجيل  إليها  ُيضاف  الورقية،  الصحافة 
مــؤســســتــي  عــلــى  َول 

ُ
أ مـــســـؤولـــن  بــتــعــيــن 

اإلذاعة والتلفزة وهما من أكبر املؤسسات 
يــعــانــيــان من  الــلــذيــن  التونسية  اإلعــامــيــة 
منهما،  كل  لتسيير  رسمي  مسؤول  غياب 
الـــتـــســـيـــيـــر اآلن  ــان  ــيـ ــولـ ــتـ يـ مــــن  أن  ــة  خــــاصــ

معينان بصفة وقتية.
ــًا مــــن داخـــــــل الـــحـــكـــومـــة أكــــدت  ــ ــرافـ ــ لـــكـــن أطـ
ــديـــد« أن مـــن يــتــولــى اآلن  »الـــعـــربـــي الـــجـ ـــ لـ
اإلشــــــراف عــلــى املـــلـــف اإلعـــامـــي هـــو وزيـــر 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة مــالــك الـــزاهـــي الـــذي 
الــتــفــاوض في  فــي عملية  بــرز بشكل كبير 
الـــذي شنه العاملون في  اإلضـــراب األخــيــر 
ــو ما  الــتــلــفــزيــون الـــرســـمـــي الــتــونــســي، وهــ
اعتبر إقرارًا ضمنيًا بأن ملف إدارة اإلعام 
أصبح من صاحيات هذا الوزير املقرب من 

الرئيس التونسي قيس سعيد.
ــقـــابـــل، تــــرى أطــــــراف أخـــــرى مــتــابــعــة  فـــي املـ
امللف  إدارة  أن  التونسي  اإلعــامــي  للشأن 
اإلعامي من الصاحيات املباشرة للرئيس 
مالك  تكليف   

ّ
وأن ســعــيــد  قــيــس  الــتــونــســي 

الـــزاهـــي املــقــرب لــه وملـــديـــرة ديـــوانـــه بــــإدارة 
أن  الحقيقة، خاصة  لهذه  تأكيد  امللف  هذا 
رئيسة الحكومة التونسية نجاء بودن ال 
وأن  امللف  إدارة  فــي  لها  فعلية  صاحيات 
ــا يــكــاد يــكــون بــرتــوكــولــيــًا ال غــيــر، إذ  دورهــ
في  الحقيقية  الــقــرار  تمتلك سلطة  ال  إنها 
هــذا املــلــف أو غــيــره دون الــرجــوع مباشرة 

إلى الرئيس قيس سعيد.
مــن  ــــي  ــــامــ اإلعــ املــــلــــف  إدارة  أن  ــدو  ــ ــبـ ــ ويـ
الـــشـــواغـــل الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي قـــصـــر قـــرطـــاج 
ــن املــنــتــظــر  ــ مـــقـــر الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي، ومـ
أن يــعــرف تــغــيــيــرات كــبــرى فــي األســابــيــع 
املــقــبــلــة، خــصــوصــًا بــعــد أن أعــلــنــت نــاديــة 
عــكــاشــة مـــديـــرة الــــديــــوان الـــرئـــاســـي الــتــي 
ــرأة الــقــويــة« فــي قــصــر قــرطــاج  ــ تعتبر »املـ
ــنـــن املـــاضـــي اســتــقــالــتــهــا عبر  مـــســـاء االثـ
أمام  الباب مجددًا  »فيسبوك«، مما يفتح 

تغييرات في إدارة هذا امللف.
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ســيــكــون الــفــيــلــم كــألــف لــيــلــة ولــيــلــة: قصص 
ــٌد لــرحــات هذا  كــثــيــرة، وبــلــدان كــثــيــرة، ورصـ
ى 

ّ
الفنان منذ والدته في محافظة ميسان، حت

سفره إلى بغداد، ودراسته في »كلية الفنون«، 
وإقــامــتــه فــي بــيــروت، فــي نهاية سبعينيات 
القرن الـ20، وعيشه الحرب األهلية اللبنانية، 
الفلسطينية«،  التحرير  »منظمة  مع  وعمله 
ثــم إقــامــتــه فــي ســوريــة وقــبــرص والــنــرويــج، 
فــي بريطانيا. ال يقتصر  اســتــقــراره  وأخــيــرًا 
الفيلم على تجربته في الرسم، وهذه مهنته 

 جـــزء فيه 
ّ

ــه ســيــكــون أجــــــزاًء، كـــل
ّ
كــفــنــان، لــكــن

له: مشروع معرض، مشروع  ُمحّدد بتجربة 
مــنــجــز ثــقــافــي، إلــــخ. وأجـــــزاء أخــــرى يــتــحــّدث 

فيها عن املنفى وتداعياته.

¶ ملاذا اخترت يوسف الناصر موضوعًا لفيلمك؟
يوسف الناصر فنان من جيل السبعينيات 
املاضية. ناقٌد ومحترف في إعداد املشاريع 
له أسلوب  إبداعية كبيرة.  الثقافية، وطاقة 
ــه. يـــرصـــد الــفــيــلــم لــوحــاتــه  ــمـ مــمــّيــز فـــي رسـ

بغداد ـ عالء المفرجي

جمال أمن هو فنان عراقي أخرج 
الــكــثــيــر مــــن األفـــــــام الـــوثـــائـــقـــّيـــة 
والــدعــائــّيــة وعــمــل فــي اإلعــانــات 
مثل  عــديــدة،  أفـــام  فــي  ــل 

ّ
ومــث التلفزيونّية 

توفيق  محمد  للمخرج  األضــــواء«  »صــائــد 
ــرًا، يــعــود جــمــال أمـــن إلــى  ــيـ عـــام 2003. أخـ
 هذه املرة وراء الكاميرا، 

ْ
أعماله الفنية، لكن

والشاعر  الرّسام  عن  وثائقيًا  فيلمًا  ُمنجزًا 
الناصر.  لــنــدن، يوسف  فــي  قيم 

ُ
امل الــعــراقــي، 

آخـــر عــمــل لــه كممثل كـــان مــع املــخــرج عــدي 
مانع، في »وراء الباب«. عن موضوع فيلمه 
الجديد، تحّدث أمن إلى »العربي الجديد«:

¶ ماذا عن فيلمك الجديد هذا؟
الوثائقي الجديد يتحّدث عن مسيرة نصف 
واملهجر  والغربة  والسياسة  الرسم  من  قــرن 
واملنافي والنجاح والخذالن واألمل واليأس. 
يــرصــد هـــذه األشـــيـــاء املــتــنــاقــضــة واملــتــوافــقــة 
واملــتــمــاثــلــة، مــن خـــال ســيــرة فــنــان أكــاديــمــّي 
محترف، وكاتب وناقد فني، يوسف الناصر. 

بُني الخان عام 1885 
واستمر العمل به حتى 

عام 1899

الفيلم سفرٌ من 
أسفار اإلبداع والخذالن 

واألمل واليأس

نشأت في بيئة محافظة 
لم تكن فيها فكرة دخول 

الفن واردة

2223
منوعات

صعيد  على  ومنجزاته،  الفنية  ومشاريعه 
ــــورة أيــــضــــًا. عــمــل  الـــلـــوحـــة والـــكـــلـــمـــة والـــــصـ
تشبه  ال  تجربة  ــهــا 

ّ
إن كثيرة.  لبرامج  ُمــعــّدًا 

ها ممزوجة بمسيرة أكثر 
ّ
تجارب غيره، ألن

مـــن 40 عــامــًا مـــن تـــاريـــخ الـــعـــراق املــعــاصــر، 
ــــروب عـــدٍد  والـــتـــاريـــخ الــثــقــافــي لــلــعــراق، وهـ
الشتات.  إلــى دول  الــعــراق  في 

ّ
كبيٍر مــن مثق

باإلضافة إلى التحّوالت الكبيرة في مسيرة 
الفنانن  العراقي، خاصة تجارب  التشكيل 

التشكيلين العراقين في املنفى.

 هذا الزمن؟ 
ّ

¶ ملاذا استغرق العمل على الفيلم كل
املعروف أّن مّدته تتجاوز 90 دقيقة.

الحّد، نظرًا  إلى هذا   
ً
الفيلم طويا سيكون 

ــد أحـــداثـــًا كــثــيــرة مـــن خــال  ــ ــــي أرصـ ـ
ّ
إلــــى أن

الناصر.  يوسف  أي  املــحــوريــة،  الشخصية 
سأتطّرق إلى شؤون كثيرة، سياسية وفنية 
ــــداع  وفـــكـــريـــة. الــفــيــلــم ســـفـــٌر مـــن أســـفـــار اإلبـ
مواد  واليأس، ويتضّمن  واألمــل  والخذالن 
أرشيفية كثيرة، تدعم الفكرة الرئيسية، ما 
شاهد. 

ُ
امل على  وُيسر  بساسة  يمّر  يجعله 
سأجعل معالجة الصورة تشويقية.

األفـــــام الــتــي تــتــنــاول ســيــرة فــنــان بحجم 
ــنــــاصــــر، ومـــــا رافــــــق حـــيـــاتـــه مــن  يـــوســـف الــ
رة جدًا 

ّ
أحــداٍث وإبــداع، تكون مشّوقة ومؤث

شاهد، وهذا أسعى إليه في الفيلم. أنا ال 
ُ
بامل

حّدده، والتنّوع 
ُ
أحــّدد الزمن، بل األحــداث ت

في التناول واملعالجة ُيحّدد إيقاعه وزمنه.
 تــكــون مــّدتــه بــحــدود 90 دقــيــقــة، 

ْ
ـــع أن

ّ
أتـــوق

ي متأكٌد من 
ّ
لكن  .

ّ
أقــل أو  أكثر  وربما يكون 

ه يحتوى 
ّ
ه سيكون مختلفًا وُمشّوقًا، ألن

ّ
أن

عــلــى وثـــائـــق ُمــهــّمــة جــــدًا وخـــاصـــة، فـــي ما 
يــخــّص املــنــافــي الــكــثــيــرة لــلــعــراقــيــن. هناك 
كبار،  األولـــى، ألدبــاء  للمّرة  عرض 

ُ
ت وثائق 

ــاش مــعــهــم، فــكــان  ــان يـــوســـف الـــنـــاصـــر عــ كــ
شاهدًا عليهم، وهم شهودًا عليه.

لت في أكثر 
ّ
¶ ماذا عن أمكنة التصوير؟ هل تنق

مــن مــكــان، أم اقــتــصــرت عــلــى لــنــدن، حــيــث إقــامــة 
الفنان؟

 
ّ
ــدن، ألن ــ ــنــ ــ ــ ــي ل ــ ــر كـــــــان فــ ــويــ ــتــــصــ مـــعـــظـــم الــ

ــــي مــــــدن كـــثـــيـــرة،  ــر كــــــان فـ ــنــــاصــ يــــوســــف الــ
كبيروت وقبرص وباريس وأوسلو، عاش 
ــَور  ــ ــُت بــوثــائــق كــثــيــرة، وُصـ

ْ
فــيــهــا. اســتــعــن

فوتوغرافية يحتفظ بها، عن رحلة امتّدت 
نــحــو نــصــف قــــرن، تــبــدو فــي الــفــيــلــم أمكنة 

ُمستعادة من هذه التجربة.

¶ هـــل اســتــعــنــت بـــكـــوادر عــراقــيــة فــنــّيــة إلنــجــاز 
الفيلم؟

نــعــم، هــنــاك كــــوادر ُمــحــتــرفــة فــي التصوير 
ــتـــاج والـــصـــوت واملـــوســـيـــقـــى، تعمل  واملـــونـ
ــــف  ـ

ّ
ــؤل ــ ــان اإلمـــــــــــام املـ ــ ــســ ــ ــم إحــ ــهـ ــنـ ــيـ ــي، بـ ــ ــعـ ــ مـ

ــــي، وعـــــــــدي مـــــانـــــع لـــلـــمـــونـــتـــاج،  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ املـ
وغيرهما.

ــيــًا؟ ومــتــى يــكــون جــاهــزًا 
ّ
¶ هــل أنــجــز الــفــيــلــم كــل

للعرض؟
ــــي أكــــتــــوبــــر/ تــشــريــن  بـــــــــدأُت الـــتـــصـــويـــر فـ
فـــبـــرايـــر/  بــــدايــــة  وســـأنـــتـــهـــي   ،2021 األول 
قبل  هناك تحضيرات  طبعًا،   .2022 شباط 
وقــٍت طويل.  إلــى  احتاجت  التي  التصوير، 
 الفيلم في طريقه 

ّ
حاليًا، أستطيع القول إن

إلى اإلنجاز.

¶ ماذا عن مشاريعك املقبلة؟
أعــمــل عــل مــشــروع ســيــنــمــائــي، أعــلــنــت عنه 
منذ زمن طويل: فيلم روائي طويل بعنوان 
ــل حلم 

ّ
»الــشــيــوعــي األخـــيـــر«. مـــشـــروٌع يــمــث

إلنـــتـــاجـــه،  ــم  ــدعــ الــ أجـــمـــع  أزال  ال  ــيـــاتـــي.  حـ
والتحضير له، وهناك نتائج جيدة.

¶ أين وصلت في مجال التمثيل؟
 كثيرة 

ٌ
فــي هــذا الــعــام، ُعــرضــت عــلــّي أعــمــال

كممثل، منها فيلم »هنا في لندن«، يتحّدث 
الـــــدور. هــنــاك  أزال أدرس  ــــش«. ال  عــن »داعــ
ــرحــت عــلــّي تــأديــة دور 

ُ
مسلسل عــراقــي اقــت

 الشخصية 
ّ
ي رفضته ألن

ّ
البطولة فيه، لكن

ال تــنــاســبــنــي. أضـــف إلـــى ذلـــك بــطــولــة فيلم 
 يكون تصويره في 

ْ
أن روائــي، من املحتمل 

مارس/ آذار املقبل، وإنتاجه عراقي سوري 
مشترك.

 عمٍل سأفصح عنه عند البدء بتنفيذه.
ّ

كل

A A

إبراهيم علي

ــول املــمــثــلــة املــصــريــة  كـــان مـــن املــفــتــرض وصــ
مــنــة شــلــبــي، إلـــى بــيــروت لــلــبــدء فــي تصوير 
الــروح«،  »بطلوع  بعنوان  مسلسل رمضاني 
لكاملة  واإلخــــراج  عبية،  هــشــام  محمد  كتبه 
أبــــو ذكـــــري. تــأخــر مــوعــد تــصــويــر املسلسل 
بسبب إصابة منة شلبي بفيروس كورونا، 
بحسب األخبار املتداولة. وتم إجــراء فحص 
PCR وجاءت النتيجة موجبة، في وقت يؤكد 
»العربي  مصدر من داخل شركة »الصباح« لـ
 اإلمــكــانــيــات جــاهــزة ومــؤّمــنــة، 

َّ
الــجــديــد«، أن

بالتصوير  املباشرة  ســوى  أمامنا  يبق  ولــم 
وتجهيز خمس عشرة حلقة لشهر رمضان.

أيضًا  تــصــّور منة شلبي  السياق نفسه،  فــي 
ــاج شـــركـــة  ــ ــتـ ــ ــن إنـ ــ ــا مـ ــ ـ

ً
ــــض  آخــــــــر، أيـ

ً
ــلـــســـا مـــسـ

»الــصــبــاح« خــاصــًا بــاملــنــصــات اإللــكــتــرونــيــة، 
وهذا بعد أن أعلنت الشركة عن بدئها تصوير 
مسلسل ثالث في بيروت بعنوان »توبة« من 
إخــــراج أحــمــد صــالــح، وبــطــولــة عــمــرو سعد 

وكان الغرض منه إيواء الزوار الذين يقصدون 
مــديــنــة الــنــجــف مـــن مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم، 
ــارة ضــريــح اإلمـــام  ــ حــيــث كـــانـــوا يــقــصــدون زيـ
عــلــي بــن ابـــي طــالــب فــي املــديــنــة ولــهــذا سمي 

خان شيان ويعني دار الضيافة.
ويـــشـــرح الـــبـــاحـــث يـــاســـر مــكــانــة هــــذا الــبــنــاء 
بالقول إن املدينة شهدت خال فترة االحتال 
البريطاني اضطرابات مختلفة، ومن ضمنها 
في  القشلة  من  العثماني  الحاكم  مقر  انتقال 
بــغــداد إلـــى هـــذا املـــكـــان، لــيــكــون مــقــرًا للحاكم 
العثماني مع مئتن وخمسن شرطيًا، حيث 
أصــبــح مــقــرًا رئــيــســيــًا لــلــحــكــومــة الــعــثــمــانــيــة. 
الــذي يقع فــي قلب املدينة،  بــأن مكانه  ويفيد 
جعله أيضًا يكون مقرا للحكومة البريطانية 

بعد احتالها العراق.
ويذكر ياسر أنه بعد اندالع ثورة العشرين عام 
أغلبية مدن  انتفضت  الــعــراق، حن  1920 في 
الــبــاد ضــد االحـــتـــال الــبــريــطــانــي، وحصلت 
مــواجــهــات بــن الــثــوار واالحــتــال فــي املدينة 
وتم تطويق مقّرات قوات االحتال، جرى أسر 
من  اثــنــان  مــن ضمنهم  بريطانيًا  167 جنديًا 
الــضــبــاط، وتــم وضــع هـــؤالء األســـرى فــي هذا 
الــخــان، وبــعــد أربــعــة أشــهــر تــم تسليمهم إلى 
آثار  إن  بالكوفة. ويؤكد  البريطانية  الحامية 

علي لفتة سعيد

وســــط املــديــنــة الــقــديــمــة فـــي الــنــجــف جــنــوبــي 
الـــــعـــــراق، يـــظـــهـــر واضــــحــــًا أحـــــد أبـــــــرز مــعــالــم 
شيان  خــان  مبنى  حيث  التاريخية  النجف 
الذي حمل في طياته أحداثًا مهمة في تاريخ 
وحققت  املاضين.  بالقرنن  والنجف  العراق 
نجاحًا  أخــيــرًا  النجف  فــي  املحلية  السلطات 
في إعادة ترميم وتأهيل املبنى ليكون مقصدًا 
ــة، لكن  ــنـ ــديـ ــزوار والـــبـــاحـــثـــن عـــن تـــــراث املـ ــلــ لــ
أهالي النجف يقولون إن إعادة تأهيل املكان 
ــدًا بــالــنــســبــة لــلــجــيــل الـــجـــديـــد حيث  مــهــمــة جــ
تــشــرح جـــدران خــان شــيــان، جـــزءًا مــن تاريخ 
هـــذه املــديــنــة. يــقــع خـــان الــشــيــان فـــي مدينة 
في  كبيرة شيدت  قلعة  النجف، ويأخذ شكل 
الحكم  إبــان  كــدار ضيافة  التاسع عشر  القرن 
الــعــثــمــانــي لــلــبــاد، قــبــل أن يــتــحــول إلـــى مقر 
الــفــرات  الــعــثــمــانــيــة ملــنــاطــق  رئــيــس للحكومة 
األوســـط الحــقــًا، ثــم تــحــّول إلــى مقر للحكومة 
الحرب  عقب  العراق  احتال  بعد  البريطانية 
ــى، ثـــم إلـــى ســجــن بــعــد تفجير  ــ الــعــاملــيــة األولــ
ثورة العشرين في العراق حن أودع به الثوار 
أسرى  البريطانين  العسكرين  من  العشرات 
في هذا املكان، ولم تزل بعض كتاباتهم على 
الجدران شاهدة على ذلك، وبحسب مؤرخن 
ملــقــر إدارة عمليات  أيــضــًا  املـــكـــان تــحــول  فـــإن 

االنتفاضة العراقية ضد البريطانين آنذاك.
ال يـــبـــدو الـــبـــنـــاء غــريــبــًا عــلــى أهـــالـــي الــنــجــف 
القدماء، لكنه قد يكون غير معروٍف لألجيال 
الباحث  املبنى كما يقول عنه  الجديدة، فهذا 
في الشأن النجفي، حسن ياسر، إنه بني عام 
1885 واستمر العمل به حتى عام 1899 وكان 
متر.   1500 كبيرة مساحتها  قلعة  على شكل 

ومــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــن املــصــريــن. ال يــزال 
ــرار مــنــع املــنــتــجــن الــلــبــنــانــيــن مـــن الــعــمــل  ــ قـ
فــي الــقــاهــرة ســـارًيـــا، وذلـــك بــمــبــاركــة النظام 
واملداخيل  الــعــائــدات  يتقاسم  الـــذي  املــصــري 
الــخــاصــة بــهــذه اإلنــتــاجــات عــن طــريــق شركة 
ــدة هـــي »ســيــنــرجــي«، تــســلــمــت مهامها  ــ واحـ
لفرض رؤيتها وطريقة تعاونها مع املنتجن 

دون أسباب.
حكي كثيرًا عــن تــســويــات تــوالهــا عــدد كبير 
الــدرامــا  النافذين بشأن عــودة العمل فــي  مــن 
ل قبل 

ّ
املصرية من قبل شركات عربية. وتدخ

ـــركـــي آل الــشــيــخ، 
ُ
ــام املــســتــشــار الــســعــودي ت عـ

كــمــحــاولــة فـــرض شـــروط لــلــوصــي الــســعــودي 
ــتـــاج. لــكــن االجــتــمــاعــات ذهبت  عــلــى هـــذا اإلنـ
مــنــتــج يــصــور  كــــل  ــبــــح  الـــــريـــــاح، وأصــ أدراج 
»الــقــصــة املــصــريــة« فــي الــبــلــد الــــذي يــخــتــاره. 
ــتـــوالـــي، تــنــفــذ شــركــة  لــلــســنــة الــثــالــثــة عــلــى الـ
»الصباح«، مجموعة من األعمال املصرية في 
بيروت. قبل عام، صورت مسلسل »لحم غزال« 
ــراج محمد  ــرازق وإخـ مــن بطولة غــادة عبد الـ
ــك مـــع تــصــويــر مسلسل  أســــامــــة. وتــــزامــــن ذلــ

»ملوك الجدعنة« من إخراج أمن جمال.
حــصــدت هـــذه اإلنــتــاجــات نسبة عــالــيــة من 
املــشــاهــدات وفــق إحــصــاءات الــشــركــات، وال 
 مسلسل »لحم 

َّ
الــقــاهــرة. واحــتــل فــي  سيما 

غــزال« املراتب األولــى، بحسب »ترند« على 
»تــويــتــر« عـــام 2021. وكـــذلـــك دخـــل »مــلــوك 
الجدعنة« كل البيوت املصرية، وذلك بسبب 
ــــذي يــحــظــى  ــال والـــتـــشـــويـــق الــ ــــور األبــــطــ صـ
بنسبة متابعة كبيرة بن الجمهور العربي. 
كــل هــذه الــنــجــاحــات داخـــل الــقــاهــرة، ووفــاء 
الجمهور املصري إلنتاجات مصرية تصور 
فـــي الــــخــــارج، دفــــع املــنــتــجــن إلــــى مــواصــلــة 

املفروضة  الهجرة  مــن  الــرغــم  على  طريقهم 
النظام  التي يفرضها  عليهم، والصعوبات 

املصري.
ــع ذلــــك، يــعــمــل املــنــتــج جــمــال ســنــان على  ومـ
ــتــــاج  مـــشـــاركـــة مـــجـــمـــوعـــة مــــن شــــركــــات اإلنــ
املصرية في التسويق للمسلسات الجديدة، 

بعدما منع هو اآلخر من ممارسة أي نشاط 
ا 

ً
فعلي في الدراما من القاهرة. ويعمل أيض

املنتج السوري محمد مشيش على سلسلة 
مــن األفـــكـــار الــتــي ستنفذ قــريــبــًا، بــعــدمــا ملع 
ــرة فـــي الــقــاهــرة،  ــيـ اســمــه فـــي الـــســـنـــوات األخـ
 ونـــجـــاًحـــا في 

ً
واســـتـــطـــاع أن يــحــقــق شـــهـــرة

»غـــرانـــد أوتــيــل«  مــجــمــوعــة أعـــمـــال قــدمــهــا كــــ
و»لـــيـــالـــي أوجـــيـــنـــي« وغـــيـــرهـــا مـــن األعـــمـــال 
املضمون  عــن  وارتفعت  املعادلة  قلبت  التي 
لكنه كباقي  التقليدي بطريقة مبتكرة جدًا، 
املنتجن العرب أصبح خارج اللعبة املصرية 

في انتظار انتهاء القرار أو تعديله.

األسرى لم تزل موجودة لغاية اآلن على شكل 
كتابات وعــنــاويــن على الــجــدران، ولــهــذا فإنه 
يشير إلى أن هذا املكان يمثل جــزءًا مهمًا من 
تاريخ الفرات األوســط، بل من تاريخ العراق، 
خاصة أنه من هذا املكان كانت تصدر للمراجع 
آنــذاك فتاوى الجهاد، وتوجد الكثير  الدينية 
من الوثائق املشرفة، وأغلبها عن معارك ثورة 

العشرين.
مــن جانبه يــقــول مــديــر متحف وتـــراث مدينة 
الجديد«،  »العربي  لـ الخالدي،  حمزة  النجف، 
إن ما يشرحه هذا املكان هو العناية باألسرى، 
الذين كانوا فيه، وتم تخصيص طبيب لعاجهم 
ورعايتهم، بحيث أشاد هؤالء األسرى برعاية 
أهالي النجف والعراقين لهم. وهو ما قاله أحد 
بأن  الخالدي حــن صــرح  يقول  الضباط كما 
أهالي النجف بشكٍل خاص والعراقين بشكل 
عام عاملونا بصورة حسنة بحسب شريعتهم 
اإلسامية على خاف ما كانت معاملة األسرى 
تجري في أوروبا خال الحرب العاملية األولى. 
 

ّ
ويضيف أن الخان منذ عام 1920 لغاية 2010 ظل

، بل أصبح مخزنًا ومكانًا ألحد مولدات 
ً
مهما

الــكــهــربــاء الــتــي كــانــت تــــزود الــعــتــبــة العلوية 
املقدسة بالكهرباء عام 1933، أما في زمن النظام 
املكان، وأصبح عبارة  هــذا  أتلف  فقد  السابق 
عن خربة. ويشير إلى أنه في اآلونــة األخيرة 
تحّول املكان إلى متحف من طابقن، الطابق 
األرضي فيه مقتنيات تراثية وبعض األسلحة 
التي شاركت في ثورة العشرين، وكذلك بعض 
الحلي، وهناك جناح خاص هو بانوراما مللحمة 
العلوي فيحتوي  الطابق  أما  العشرين.  ثورة 
والتماثيل  الوثائق  من  كبيرة  مجموعة  على 
لقادة الثورة، إضافة الى مخطوطات ومراسات 

وذكريات األسرى البريطانين.

من بيروت... هنا القاهرةخان شيالن من مقر للحكم إلى سجن للبريطانيين
على الرغم من الوعود 

التي قطعت لبعض 
المنتجين اللبنانيين بالسماح 

لهم بالعمل  في 
القاهرة، إال أن شيًئا من 

ذلك لم يحصل، وال تزال 
القيود مستمرة

أشرف الحساني

يبرز  الجديدة،  اللبنانية  الغنائية  التجربة  داخــل 
ــانــة دالــــن جـــّبـــور، كــأبــرز 

ّ
ــم عــازفــة الــعــود والــفــن اسـ

بـــاالجـــتـــمـــاع  ــة  ــويـ ــُعـــضـ الـ الـــعـــاقـــة  األصـــــــــوات ذات 
ــهـــرات  ــــال عــــشــــرات الـــسـ ــانـــي. وذلـــــــك مــــن خــ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
دالن  قيمها 

ُ
ت التي  الغنائية  والحفات  املوسيقّية 

جبّور رفقة طاقمها املوسيقّي وأداء أغاٍن ألم كلثوم 
ــمـــاط الــغــنــائــيــة  ومــحــّمــد عــبــد الـــوهـــاب وبـــاقـــي األنـ
ـــرتـــبـــطـــة بـــالـــطـــرب الـــعـــربـــي واألنـــدلـــســـي 

ُ
األخــــــرى امل

ــحــات وأنــمــاط أخـــرى قريبة مــن الغناء 
ّ

ــوش
ُ
 امل

ّ
وفـــن

قاوم األغنية الترفيهية 
ُ
الصوفي، بطريقة تجعلها ت

واكتساحها العارم للمشهد الغنائي العربي. 
ــدًا تـــراثـــيـــًا بــالــنــســبــة  ــعـ ــاٍن تـــأخـــذ ُبـ ــ ــم أداء أغــ ــ ورغـ
لــلــحــاضــر، تــعــمــل دالـــــن جـــّبـــور عــلــى تــغــذيــتــهــا 
 في نفس الوقت 

ّ
ها تظل

ّ
بموسيقى معاصرة، لكن

على  ــدرتــهــا 
ُ
وق املوسيقّية  آالتــهــا  على  ُمحافظة 

ــقــيــم فــي املــاضــي 
ُ
صــنــع أغــــاٍن ُمــلــتــزمــٍة، بــقــدر مــا ت

ع ُمبتهجة صوب حاضٍر مختلٍف وُمتنّوع: 
ّ
تتطل

عن تجربتها الغنائية وعاقتها بالعزف وراهن 
الجديد«  »العربي  لـ كــان  الــيــوم،  العربّية  األغنية 

هذه الوقفة معها:

¶ كيف دخلِت إلى عالم العزف والجمع بينه وبني الغناء؟
لقد ورثت موهبتي في الغناء أبا عن جد، وكوني 

نشأت في بيئة محافظة لم تكن فكرة دخول عالم 
الفن واردة، فقررت، بعد أن حصلت على شهادة 
البعد عن املوسيقى،  أبتعد كل  الثانوية وكي ال 
أن أتـــخـــصـــص فــــي مـــجـــال الـــتـــربـــيـــة املــوســيــقــيــة 
ــان مــــا اكــتــشــف  ــ ــرعـ ــ بـــالـــجـــامـــعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وسـ
ــائــــي فــشــجــعــونــي  مــوهــبــتــي أســـاتـــذتـــي وأصــــدقــ
كــثــيــرًا عــلــى أن ألــتــحــق بــاملــعــهــد الــعــالــي للفنون 
حتى أصقل موهبتي وأتعمق في مبادئ الغناء 
ــا الــعــزف  ــكـــذا حـــصـــل. أمــ ــه، وهـ ــولــ املــشــرقــي وأصــ
آلــة العود فهو تتمة لــدراســة أصــول الغناء  على 
حيث يتحتم على كل مغن أن يختار آلة ملرافقته 

بالغناء فوقع اختياري على العود.

¶ حــصــلــِت عــلــى اإلجـــــازة فـــي الــتــربــيــة املــوســيــقــّيــة من 
الجامعة اللبنانية. إلى أي حد ُيمكن للدراسة في نظرك 

ان على مستوى العزف والغناء؟
ّ
أن تنمي مواهب الفن

الـــــدراســـــة املـــوســـيـــقـــيـــة الـــجـــامـــعـــيـــة هــــي ثــقــافــيــة 

بـــامـــتـــيـــاز، فــيــمــكــن ألي شــخــص أن يـــكـــون عــاملــًا 
ــالــــضــــرورة أن يــكــون  مـــوســـيـــقـــيـــًا، ولـــكـــن لـــيـــس بــ
العالم املوسيقي موسيقيًا محترفًا، حتى تكون 
موسيقيًا محترفًا عليك االلتحاق باملعهد العالي 
للموسيقى وتتخصص باآللة التي ترغب بها أو 

بالغناء.

مت بها إلى جانب 
ُ
¶ على خلفية الحفالت الكثيرة التي ق

العربّية  األغنية  تتمثلني سيرة  املوسيقّية. كيف  فرقتك 
الجديدة اليوم؟

ــا لــســت  ــ ــاتـــت اســـتـــهـــاكـــيـــة، وأنــ األغـــنـــيـــة الــــيــــوم بـ
ضدها، فنحن بحاجة لجميع األنماط املوسيقية 
املعيب  أو استهاكية، ولكن  ســواء كانت ثقافية 

باملوضوع أننا لم نعد نسمع سواها. 

¶ ماذا عن املهرجات املوسيقّية العاملية؟
 كــبــيــرًا مـــن نــاحــيــة اهــتــمــام 

ً
أرى فـــي األفـــــق أمـــــا

حتى  الثقافية،  باملوسيقى  العربية  املهرجانات 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي عــهــدنــاهــا ال تسلط 
الـــضـــوء إال عــلــى فــنــانــي األغــنــيــة االســتــهــاكــيــة، 
ــإبــــراز األصـــــوات  بـــاتـــت تــهــتــم بــشــكــل أو بـــآخـــر بــ
القديرة واملثقفة، فكما يقال ال يصح إال الصحيح 
والتاريخ يعيد ماضيه، فكلما وصلت املوسيقى 
أن ننهض  إلى ذروتها باالنحطاط وجب علينا 

بها مجتمعن.

أرصد 40 عامًا من تاريخ العراق عبر سيرة فناٍن

هل تتمكن شركة الصبّاح من إنهاء »بطلوع الروح« قبل رمضان؟ )خالد دسوقي/فرانس برس(

مقاومة األغنية 
الترفيهية 
واكتساحها 
)مهرجان الموسيقى 
الصوفية/تويتر(

نجحت سلطات النجف في إعادة ترميم وتأهيل المبنى )قاسم زين/ فرانس برس(

أمين: سيكون الفيلم كألف ليلة وليلة: قصص كثيرة، وبلدان كثيرة، ورصٌد لرحالت )من المخرج(

التي تتداخل مع  الناصر  الفنان يوسف  جديد العراقي جمال أمين يتمثّل بوثائقّي يروي سيرة 
سيرة العراق في 40 عامًا من التحّوالت والتغييرات في الثقافة والفنون

جمال أمين

دالين جبّور: أغاني اليوم استهالكية

فنون وكوكتيل
مقابلة

دردشة

رصدأمكنة

ولد الناصر في العمارة 
جنوب العراق عام 1952. 
عام 1977 أقام معرضه 

الشخصي األول بعد 
تخرجه من فرع الرسم، 

أكاديمية الفنون الجميلة 
ببغداد. غادر العراق عام 

1979 إلى بيروت، حيث 
عمل هناك في صحف 

ومجالت المقاومة 
الفلسطينية. أقام معرضه 

الشخصي الثاني هناك 
عام 1981. بعد االجتياح 

اإلسرائيلي عام 1982 غادر 
بيروت إلى دمشق ومنها 

إلى قبرص إلى أن استقر 
به الحال قبل أكثر من ربع 
قرن في لندن. هناك أقام 
مرسمه الذي كان بمثابة 

صالة للعروض الفنية.
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