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MEDIA

أخبار

اخترق قراصنة بعض القنوات
التلفزيونية واإلذاعية اإليرانية
لثوان ،ونشروا
الرسمية
ٍ
لقائدي منظمة
خاللها صو ًرا
َ
«مجاهدي خلق» اإليرانية
المعارضة .وتضمنت الرسالة التي
بثها المخترقون شعارات ضد
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية.

أصدرت الهيئة العليا المستقلة
لالتصال السمعي البصري (الهايكا)
ومنظمة «المادة  »19ـ مكتب
تونس دليًال للصحافيين التونسيين
حول المعالجة الصحافية لخطابات
الكراهية في وسائل اإلعالم
ّ
ظل تنامي
السمعية البصرية ،في
الخطاب فيها.

أعلنت الحكومة الفرنسية أنها
ستغلق منصة Nantes Révoltée
اإلعالمية التي يديرها ناشطون
وموقعًا إسالميًا يتعارض محتواه
مع «القيم الوطنية» ،في
سلسلة خطواتها األخيرة التي قال
حقوقيون ومحامون إنها تنتهك
الحريات.

21

قضت محكمة في أوزبكستان
بسجن المدون المسلم المعروف
بانتقاده للحكومة فضيل
هوجا عارف هوجاييف ،سبع
سنوات ونصفًا بسبب مشاركته
قائلة ّ
ً
إن
لمنشور على فيسبوك،
المنشور «أظهر أنه ينشر األصولية
الدينية».

مصورون عراقيون يبرزون معالم بلدهم
ّ
مصورون صحافيون من كربالء فريقًا لتصوير معالم العراق وإبرازها ،بهدف توثيقها ونقلها باحترافيّة إلى العالم ،كما إحياء
أسس
ّ
السياحة الداخلية والخارجيّة
كربالء ـ علي لفتة سعيد

إلى جانب عملهم في التصوير الصحافي،
ي ـ ـقـ ــوم عـ ـ ــدد مـ ــن امل ـ ـصـ ــوريـ ــن ال ـع ــراق ـي ــن
ف ــي مــديـنــة ك ــرب ــاء جـنــوبــي ال ـب ــاد ،على
فريق كامل مهمته توثيق معالم العراق
ال ـح ـض ــاري ــة وال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـج ـغــراف ـيــة
ونـ ـقـ ـلـ ـه ــا إل ـ ـ ــى ال ـ ـعـ ــالـ ــم ب ـش ـك ــل وط ــريـ ـق ــة
اح ـت ــراف ـي ــة ،ض ـمــن ع ـمــل ت ـطــوعــي ،يـهــدف
ل ـســد ال ـن ـقــص ال ـك ـب ـيــر ال ـح ــاص ــل ف ــي هــذا
اإلطار ،وبما يمكنه من مساعدة السياحة
الداخلية والخارجية على االنتعاش.
الفكرة التي تحولت إلى مشروع تصوير
ضخم يشمل أغـلــب مــدن ال ـعــراق وبــآالف
الصور الجميلة وعشرات املعارض الفنية،
لــم تـعــد تقتصر عـلــى الـتـصــويــر فـقــط ،إذ
إن أع ـض ــاء ال ـفــريــق يـتـجـهــون إل ــى تعليم
حرفة التصوير وتنمية مهارات الشبان.
وأق ــام الـفــريــق لغاية اآلن  38معرضًا في
م ـخ ـت ـلــف امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـع ــراق ـي ــة وك ــذل ــك
الدول العربية واألوروبية ،وحصلوا على
العديد من الجوائز ،وفقًا ملا يقوله رئيس
الفريق ،املصور فاضل املياحي ،لـ«العربي
الجديد».
ويضيف املـيــاحــي أن «عملنا الصحافي
والتوثيقي ،جعلنا نفكر بتأسيس الفريق،
إذ وجدنا نقصًا ً
كبيرا في الدعم التوثيقي
للمعالم األثرية والسياحية والتراثية ،ألن
ّ
كل ما هو موجود عبارة عن
صور قديمةٍ
ٍ
ّ
أو سيئة وصغيرة ال ّ
تلبي طموح التحول
ّ
الـفــنــي واإلب ــداع ــي ال ــذي يشهده ال ـعــراق».
ّ
ويـ ــوضـ ــح «أسـ ـسـ ـن ــا الـ ـف ــري ــق ع ـ ــام 2013
وأق ـم ـنــا لـغــايــة اآلن  38مـعــرضــا مختلفًا
فــي الـعــديــد مــن املـنــاطــق وامل ــدن العراقية،
وك ــذل ــك خ ــارج ال ـع ــراق كـلـبـنــان والـســويــد
وفرنسا وإيران وغيرها» .ويؤكد املياحي
أن الفريق ومن أجل إشاعة فن التصوير
أخ ــذ عـلــى عــاتـقــه تـطــويــر امل ـه ــارات لـهــواة
التصوير فضال عن إقامة الورش العديدة
للمصورين الشباب في كيفية التعامل مع
الكاميرا وزوايا التقاطها وأهمية األماكن
التي يتم تصويرها وهــو يتم بالتعاون
م ــع امل ــؤسـ ـس ــات وال ـج ـم ـع ـي ــات ال ـخــاصــة
بالتصوير الفوتوغرافي.

من جهته ،يقول املصور الصحافي ذياب
الـ ـخ ــزاع ــي إن ال ـف ــري ــق أخـ ــذ ع ـل ــى عــاتـقــه
ت ـص ــوي ــر كـ ــل مـ ــا لـ ــه ع ــاق ــة ب ــال ـح ـض ــارة
واآلثـ ـ ـ ــار املـ ــوزعـ ــة ع ـل ــى م ـس ــاح ــة األرض
العراقية.
ويضيف« :الفريق ومنذ سنوات يجوب
املدن العراقية واألماكن األثرية املشهورة

الفريق وثّق مواقع
مختلفة بأكثر
من  10آالف صورة

وغير املشهورة ،املكتشفة وغير املكتشفة،
وهــذه املهمة رغــم صعوبتها وتكاليفها
املالية ،ترافقها حملة إعالمية نقوم بها
مــن خ ــال مــؤسـســاتـنــا الـتــي نـعـمــل فيها
وك ــذل ــك ال ـت ـعــاون م ــع مـنـظـمــات املـجـتـمــع
املدني بإقامة الورش واملعارض الفرعية
وكــذلــك إقــامــة امل ـحــاضــرات ألع ـضــاء هــذه

نقص في الدعم التوثيقي للمعالم األثرية والسياحية والتراثية (علي نجفي/فرانس برس)

املنظمات للتعريف بالسياحة واملــوا ّقــع
ّ
اآلث ــاري ــة» ،مـشـيـ ًـرا إل ــى أن «الـفــريــق وثــق
حتى اآلن مواقع مختلفة في  11محافظة
بما فيها محافظات في إقليم كردستان،
يصل الــى أكـثــر مــن  10آالف صــورة.
بما ّ
ك ـم ــا وثـ ـ ــق أكـ ـث ــر م ــن  190م ــوق ـع ــا أث ــري ــا
وتراثيًا وعادات وتقاليد شعبية موروثة
ّ
داخــل الـعــراق» .ويــؤكــد أن بعض الصور
ت ـح ـ ّـول ــت الـ ــى مـ ـ ـ ّ
ـادة ف ــي وس ــائ ــل اإلعـ ــام
ال ـع ــرب ـي ــة وال ـع ــامل ـي ــة واسـ ـع ــة االن ـت ـش ــار.
وي ــذك ــر ال ـخ ــزاع ــي أن ال ـفــريــق ال يقتصر
عمله على الصورة الفتوغرافية فحسب،
ب ــل ي ـق ــوم ب ــإن ـت ــاج أف ـ ــام ف ــي ال ـك ـث ـيــر مــن
املـنــاسـبــات الـتــي يشهدها ال ـعــراق ســواء
منها فنية أو إرشــاديــة وتوعية كما في
جائحة كورونا ،وكذلك أفالم عن املعارك
ال ـت ــي ك ــان ــت ت ـ ــدور ب ــن الـ ـق ــوات األم ـن ـيــة
والعناصر اإلرهابية.
ب ـ ـ ــدوره ،ي ـت ـحــدث ع ـضــو ال ـف ــري ــق حكمت
ً ّ
الـعـيــاشــي عــن عملهم ،قــائــا إن «الـفــريــق
بشكل خاص وال توجد جهة تدعمه،
يعمل
ٍ
ب ــل إن شـ ــراء ال ـكــام ـيــرات الـحــديـثــة يـكــون
عـلــى حـســاب أع ـضــاء الـفــريــق ،وامل ـعــارض
الـتــي أقـمـنــاهــا س ــواء بـشـكـ ٍـل شخصي أو
بالتعاون مع الجهات املنظمة فإن العمل
ّ
كله يتم صرفه من الجيب الخاص رغم أن
الـفــريــق حـصــل عـلــى جــوائــز عــاملـيــة تعود
كلها إل ــى مـحــافـظــة كــربــاء بالخصوص
والعراق بشكل عام».
وع ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـجـ ـ ــوائـ ـ ــز ال ـ ـت ـ ــي ح ـ ـصـ ــل ع ـل ـي ـه ــا
الـفــريــق ،يـقــول «حصلنا عـلــى جــوائــز في
مسابقة السفير الــدولــي واملــركــزيــن األول
مسابقة
والثالث والجائزة التقديرية في
ً
وم ـه ــرج ــان حـبـيــب ال ـلــه ال ــدول ــي ،إضــافــة
إل ـ ــى حـ ـص ــول الـ ـف ــري ــق ع ـل ــى ال ـج ــائ ــزت ــن
األولـ ــى والـثــانـيــة فــي مـســابـقــة الـحـضــارة
والتراث التي أقامتها ويكيبيديا برعاية
السفارة األميركية ،وحصول الفريق على
الجائزتني الثانية والثالثة فــي مسابقة
ّ
ملبون التي أقامها املركز العاملي للثقافة
والـفـنــون إضــافــة الــى توثيق صــورنــا في
الجزء الثالث من كتاب (من العراق) والذي
جسد الدمار الحاصل في مدينة املوصل
بعد تحريرها».

تحريك الملف اإلعالمي في تونس
تونس ـ العربي الجديد

عــاد تحريك ملف اإلعــام التونسي بعدما
ّ
ظ ـ ـ ــل ع ــالـ ـق ــا ألشـ ـ ـه ـ ــر .فـ ـح ــري ــة ال ـص ـح ــاف ــة
واالنفتاح اإلعالمي والتعددية اإلعالمية،
وهـ ــي ال ـع ـن ــاوي ــن ال ـ ـبـ ــارزة ل ـن ـجــاح ال ـث ــورة
الـ ـت ــونـ ـسـ ـي ــة ،عـ ــرفـ ــت انـ ـتـ ـك ــاس ــة م ـ ــا ب ـعــد
ق ـ ـ ــرارات ال ــرئ ـي ــس ال ـتــون ـســي ق ـيــس سعيد
االسـتـثـنــائـيــة ي ــوم  25تـمــوز/يــولـيــو 2021
واملتمثلة في تجميد عمل البرملان وإقالة
حـ ـك ــوم ــة ه ـ ـشـ ــام امل ـش ـي ـش ــي واالسـ ـتـ ـئـ ـث ــار
ب ــال ـس ـل ـط ـت ــن ال ـت ـش ــري ـع ـي ــة وال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة.
االنتكاسة تجسمت في حجم التضييقات
واالعتداءات التي مورست على اإلعالميني
الـتــونـسـيــن وشـجـبـتـهــا الـنـقــابــة الــوطـنـيــة
للصحافيني التونسيني والجامعة العامة
لإلعالم وعديد من املنظمات الدولية مثل
الكنفدرالية الدولية للصحافيني (الفيج)
و«م ـن ـظ ـمــة م ــراس ـل ــون ب ــا ح ـ ـ ــدود» .كــذلــك
ت ـج ـس ـمــت فـ ــي ال ـض ـب ــاب ـي ــة فـ ــي ال ـت ـعــاطــي
م ــع امل ـل ــف اإلع ــام ــي .ف ـقــد ع ــان ــت الـهـيــاكــل
النقابية والصحافيني ،وفقًا لتعبير نقيب
ال ـص ـحــاف ـيــن ال ـتــون ـس ـيــن ،مـحـمــد يــاســن
الـ ـج ــاص ــي ،مـ ــن غـ ـي ــاب م ـخ ــاط ــب رس ـمــي
ي ـم ـك ــن الـ ـت ــواص ــل م ـع ــه ل ـ ـتـ ــدارس امل ـل ـف ــات
اإلعـ ــام ـ ـيـ ــة وح ـل ـح ـل ـت ـه ــا ،فـ ــي ظـ ــل رف ــض
الرئيس التونسي تعيني مستشار إعالمي
أو ناطق رسمي باسم رئاسة الجمهورية،
ومن يتولى هذه الخطة يتولى في العادة
التفاوض مــع الهياكل النقابية .ومما زاد
الطني بلة ،غياب مستشار إعالمي لرئيسة
الحكومة التونسية يمكن التواصل معه من
قبل الصحافيني ،األمر الذي جعل الهياكل
النقابية والصحافيني ي ــدورون فــي حلقة
مفرغة ،ال يعلمون ملن يتوجهون لحلحلة
املشاكل التي تعترض عملهم.
ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ع ــرف ــت ت ـغ ـي ـي ــرات كـبـيــرة

ملفات إعالمية عالقة بينها األزمة المالية في القطاع (ياسين قايدي /األناضول)

هــذا األسـبــوع ،إذ شرعت رئيسة الحكومة
ال ـتــون ـس ـيــة ن ـج ــاء ب ـ ــودن ف ــي سـلـسـلــة من
الـلـقــاءات مــع األط ــراف الفاعلة فــي املشهد
اإلعـ ــامـ ــي ال ـت ــون ـس ــي ،فــاس ـت ـق ـب ـلــت نـقـيــب
الـصـحــافـيــن الـتــونـسـيــن ورئ ـيــس الهيئة
العليا املستقلة لالتصال السمعي البصري
(الـ ـه ــايـ ـك ــا) وم ـم ـث ـل ــن ل ـن ـق ــاب ــات أص ـح ــاب
اإلذاعــات الخاصة والتلفزيونات الخاصة
ول ـق ــاء م ــع جـمـعـيــة م ــدي ــري ال ـص ـحــف .مما
يوحي بأن رئاسة الحكومة التونسية هي

إدارة الملف اإلعالمي
من الصالحيات المباشرة
للرئيس التونسي

مــن سيتولى إدارة املـلــف اإلعــامــي بعد 6
أشهر من ق ــرارات الرئيس التونسي قيس
س ـع ـي ــد ،وأن ـ ـهـ ــا مـ ــن سـ ـيـ ـف ــاوض األط ـ ــراف
ّ
الفاعلة فيه إليجاد حــل للمشاكل العالقة.
وأهـ ــم ت ـلــك امل ـل ـفــات الـ ـظ ــروف االجـتـمــاعـيــة
ال ـص ـع ـبــة ل ـب ـعــض ال ـع ــام ـل ــن ف ــي ال ـق ـط ــاع،
واألزم ــة املــالـيــة ال ـحــادة الـتــي تعاني منها
اإلذاع ـ ــات والـتـلـفــزيــونــات الـخــاصــة وكــذلــك
الصحافة الورقيةُ ،ي ُضاف إليها التعجيل
بـتـعـيــن م ـس ــؤول ــن أ َول ع ـلــى مــؤسـسـتــي

اإلذاعة والتلفزة وهما من أكبر املؤسسات
اإلعــامـيــة التونسية الـلــذيــن يـعــانـيــان من
غياب مسؤول رسمي لتسيير كل منهما،
خ ــاص ــة أن مـ ــن ي ـت ــول ـي ــان ال ـت ـس ـي ـي ــر اآلن
معينان بصفة وقتية.
ل ـك ــن أطـ ــرافـ ــا مـ ــن داخ ـ ـ ــل ال ـح ـك ــوم ــة أكـ ــدت
ل ــ«ال ـع ــرب ــي ال ـج ــدي ــد» أن م ــن ي ـتــولــى اآلن
اإلشـ ـ ــراف ع ـلــى امل ـل ــف اإلع ــام ــي ه ــو وزي ــر
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة مــالــك ال ــزاه ــي ال ــذي
بــرز بشكل كبير فــي عملية الـتـفــاوض في
اإلض ــراب األخـيــر ال ــذي شنه العاملون في
ال ـت ـل ـفــزيــون الــرس ـمــي ال ـتــون ـســي ،وه ــو ما
اعتبر إقرارًا ضمنيًا بأن ملف إدارة اإلعالم
أصبح من صالحيات هذا الوزير املقرب من
الرئيس التونسي قيس سعيد.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،تـ ــرى أطـ ـ ــراف أخ ـ ــرى مـتــابـعــة
للشأن اإلعــامــي التونسي أن إدارة امللف
اإلعالمي من الصالحيات املباشرة للرئيس
ّ
الـتــونـســي قـيــس سـعـيــد وأن تكليف مالك
ال ــزاه ــي امل ـقــرب لــه ومل ــدي ــرة دي ــوان ــه ب ــإدارة
هذا امللف تأكيد لهذه الحقيقة ،خاصة أن
رئيسة الحكومة التونسية نجالء بودن ال
صالحيات فعلية لها فــي إدارة امللف وأن
دوره ــا يـكــاد يـكــون بــرتــوكــولـيــا ال غـيــر ،إذ
إنها ال تمتلك سلطة الـقــرار الحقيقية في
هــذا املـلــف أو غـيــره دون الــرجــوع مباشرة
إلى الرئيس قيس سعيد.
وي ـ ـبـ ــدو أن إدارة امل ـ ـلـ ــف اإلع ـ ــام ـ ــي مــن
الـ ـش ــواغ ــل الــرئ ـي ـس ـيــة ف ــي ق ـص ــر ق ــرط ــاج
م ـق ــر ال ــرئ ـي ــس ال ـت ــون ـس ــي ،ومـ ــن املـنـتـظــر
أن ي ـعــرف تـغـيـيــرات ك ـبــرى فــي األســابـيــع
املـقـبـلــة ،خـصــوصــا بـعــد أن أعـلـنــت نــاديــة
ع ـكــاشــة م ــدي ــرة ال ــدي ــوان ال ــرئ ــاس ــي الـتــي
تعتبر «املـ ــرأة ال ـقــويــة» فــي قـصــر قــرطــاج
م ـس ــاء االث ـن ــن امل ــاض ــي اسـتـقــالـتـهــا عبر
«فيسبوك» ،مما يفتح الباب مجددًا أمام
تغييرات في إدارة هذا امللف.
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منوعات فنون وكوكتيل
مقابلة

بغداد ـ عالء المفرجي

جمال أمني هو فنان عراقي أخرج
ال ـك ـث ـيــر م ــن األف ـ ـ ــام ال ــوث ــائ ـق ـ ّـيــة
والــدعـ ّـائـ ّـيــة وعـمــل فــي اإلعــانــات
ّ
التلفزيونية ومــثــل فــي أف ــام عــديــدة ،مثل
«صــائــد األضـ ــواء» للمخرج محمد توفيق
ع ــام  .2003أخ ـي ـرًا ،ي ـعــود ج ـمــال أم ــن إلــى
ْ
أعماله الفنية ،لكن هذه املرة وراء الكاميرا،
ُمنجزًا فيلمًا وثائقيًا عن ّ
الرسام والشاعر
ُ
الـعــراقــي ،املقيم فــي لـنــدن ،يوسف الناصر.
آخ ــر عـمــل لــه كممثل ك ــان مــع امل ـخــرج عــدي
مانع ،في «وراء الباب» .عن موضوع فيلمه
الجديدّ ،
تحدث أمني إلى «العربي الجديد»:
¶ ماذا عن فيلمك الجديد هذا؟
ّ
يتحدث عن مسيرة نصف
الوثائقي الجديد
قــرن من الرسم والسياسة والغربة واملهجر
واملنافي والنجاح والخذالن واألمل واليأس.
يــرصــد ه ــذه األش ـيــاء املـتـنــاقـضــة واملـتــوافـقــة
واملـتـمــاثـلــة ،مــن خ ــال سـيــرة فـنــان أكــاديـمـ ّـي
محترف ،وكاتب وناقد فني ،يوسف الناصر.

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

جمال أمين

ٍ
فنان
أرصد  40عامًا من تاريخ العراق عبر سيرة
س ـي ـكــون الـفـيـلــم كــألــف لـيـلــة ول ـي ـلــة :قصص
كـثـيــرة ،وب ـلــدان كـثـيــرة ،ورص ـ ٌـد لــرحــات هذا
ّ
الفنان منذ والدته في محافظة ميسان ،حتى
سفره إلى بغداد ،ودراسته في «كلية الفنون»،
وإقــامـتــه فــي ب ـيــروت ،فــي نهاية سبعينيات
القرن الـ ،20وعيشه الحرب األهلية اللبنانية،
وعمله مع «منظمة التحرير الفلسطينية»،
ثــم إقــامـتــه فــي ســوريــة وق ـبــرص وال ـنــرويــج،
وأخ ـي ـرًا اسـتـقــراره فــي بريطانيا .ال يقتصر
الفيلم على تجربته في الرسم ،وهذه مهنته

ّ
ً ّ
ـزاء ،ك ــل ج ــزء فيه
ك ـف ـنــان ،لـكــنــه سـيـكــون أجـ ـ ـ
ُم ّ
حدد بتجربة له :مشروع معرض ،مشروع
ّ
مـنـجــز ث ـقــافــي ،إل ــخ .وأج ـ ــزاء أخ ــرى يـتـحــدث
فيها عن املنفى وتداعياته.
¶ ملاذا اخترت يوسف الناصر موضوعًا لفيلمك؟
يوسف الناصر فنان من جيل السبعينيات
املاضيةٌ .
ناقد ومحترف في إعداد املشاريع
الثقافية ،وطاقة إبداعية كبيرة .له أسلوب
م ـمـ ّـيــز ف ــي رس ـم ــه .ي ــرص ــد ال ـف ـي ـلــم لــوحــاتــه

الفيلم سفرٌ من
أسفار اإلبداع والخذالن
واألمل واليأس

ومشاريعه الفنية ومنجزاته ،على صعيد
ال ـل ــوح ــة وال ـك ـل ـم ــة وال ـ ـ ّصـ ــورة أيـ ـض ــا .عـمــل
ُ ّ
كثيرة .إنـهــا تجربة ال تشبه
مـعــدًا لبرامج ّ
تجارب غيره ،ألنها ممزوجة بمسيرة أكثر
م ــن  40عــامــا م ــن ت ــاري ــخ ال ـع ــراق املـعــاصــر،
ـدد
وال ـت ــاري ــخ الـ ّثـقــافــي ل ـل ـعــراق ،وهـ ــروب ع ـ ٍ
كبير مــن مثقفي الـعــراق إلــى دول الشتات.
ٍ
ّ
التحوالت الكبيرة في مسيرة
باإلضافة إلى
التشكيل العراقي ،خاصة تجارب الفنانني
التشكيليني العراقيني في املنفى.

ّ
¶ ملاذا استغرق العمل على الفيلم كل هذا الزمن؟
املعروف ّأن ّ
مدته تتجاوز  90دقيقة.
ً
ّ
سيكون الفيلم طويال إلى هذا الحد ،نظرًا
ّ
إل ــى أنـ ــي أرصـ ــد أح ــداث ــا ك ـث ـيــرة م ــن خــال
الشخصية املـحــوريــة ،أي يوسف الناصر.
ّ
سأتطرق إلى شؤون كثيرة ،سياسية وفنية
ٌ
وف ـك ــري ــة .الـفـيـلــم س ـف ــر م ــن أس ـف ــار اإلبـ ــداع
ّ
ويتضمن مواد
والخذالن واألمــل واليأس،
الرئيسية ،ما
الفكرة
أرشيفية كثيرة ،تدعم
ُ
يمر بسالسة ُ
يجعله ّ
ويسر على املشاهد.
سأجعل معالجة الصورة تشويقية.
األف ـ ــام ال ـتــي ت ـت ـنــاول س ـيــرة ف ـنــان بحجم
ي ــوس ــف الـ ـن ــاص ــر ،وم ـ ــا رافـ ـ ــق ح ـي ـ ّـات ــه مــن
ّ
مشوقة ومؤثرة جدًا
ـداث وإبــداع ،تكون
أح ُـ ٍ
باملشاهد ،وهذا أسعى إليه في الفيلم .أنا ال
أحـ ّـدد الزمن ،بل األحــداث ُت ّ
ّ
والتنوع
حدده،
في التناول واملعالجة ُي ّ
حدد إيقاعه وزمنه.
ّ
ْ
ّ
ـدود  90دقـيـقــة،
أت ــوق ــع أن ت ـكــون مــدتــه ّب ـحـ ّ
ٌ
ّوربما يكون أكثر أو أقــل .لكني ّ متأكد من
وم ّ
أنه سيكون مختلفًا ُ
شوقًا ،ألنه يحتوى
ع ـلــى وث ــائ ــق ُم ـهـ ّـمــة جـ ـدًا وخ ــاص ــة ،ف ــي ما
يـخـ ّـص املـنــافــي الـكـثـيــرة لـلـعــراقـيــن .هناك
ُ
ّ
للمرة األول ــى ،ألدبــاء كبار،
وثائق تعرض
كـ ــان ي ــوس ــف ال ـن ــاص ــر عـ ــاش م ـع ـهــم ،فـكــان
شاهدًا عليهم ،وهم شهودًا عليه.
ّ
¶ ماذا عن أمكنة التصوير؟ هل تنقلت في أكثر
مــن م ـكــان ،أم اقـتـصــرت عـلــى ل ـنــدن ،حـيــث إقــامــة
الفنان؟
ّ
مـ ـعـ ـظ ــم الـ ـتـ ـص ــوي ــر ك ـ ـ ــان ف ـ ــي ل ـ ـن ـ ــدن ،ألن
يـ ــوسـ ــف الـ ـن ــاص ــر كـ ـ ــان فـ ــي مـ ـ ــدن ك ـث ـي ــرة،
وقبرص وباريس وأوسلو ،عاش
كبيروت
ف ـي ـهــا .اس ـت ـعـ ْـنـ ُـت بــوثــائــق ك ـث ـيــرةُ ،
وصـ ـ َـور
فوتوغرافية يحتفظ بها ،عن رحلة ّ
امتدت
نـحــو نـصــف ق ــرن ،ت ـبــدو فــي الـفـيـلــم أمكنة
ُمستعادة من هذه التجربة.
¶ ه ــل اسـتـعـنــت بـ ـك ــوادر عــراق ـيــة ف ـنـ ّـيــة إلن ـجــاز
الفيلم؟
نـعــم ،هـنــاك ك ــوادر ُمـحـتــرفــة فــي التصوير
وامل ــون ـت ــاج والـ ـص ــوت وامل ــوس ـي ـق ــى ،تعمل
ّ
مـ ـ ـع ـ ــي ،ب ـي ـن ـه ــم إح ـ ـ ـسـ ـ ــان اإلم ـ ـ ـ ـ ــام امل ـ ــؤل ـ ــف
املـ ــوس ـ ـي ـ ـقـ ــي ،وع ـ ـ ـ ــدي م ـ ــان ـ ــع لـ ـلـ ـم ــونـ ـت ــاج،
وغيرهما.

يوسف الناصر
ولد الناصر في العمارة
جنوب العراق عام .1952
عام  1977أقام معرضه
الشخصي األول بعد
تخرجه من فرع الرسم،
أكاديمية الفنون الجميلة
ببغداد .غادر العراق عام
 1979إلى بيروت ،حيث
عمل هناك في صحف
ومجالت المقاومة
الفلسطينية .أقام معرضه
الشخصي الثاني هناك
عام  .1981بعد االجتياح
اإلسرائيلي عام  1982غادر
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.

ّ
¶ هــل أن ـجــز الـفـيـلــم كــل ـيــا؟ وم ـتــى ي ـكــون جــاهـزًا
للعرض؟
بــــ ُ
ـدأت الـ ـتـ ـص ــوي ــر فـ ــي أك ـ ـتـ ــوبـ ــر /ت ـشــريــن
األول  ،2021وس ــأن ـت ـه ــي ب ــداي ــة ف ـب ــراي ــر/
شباط  .2022طبعًا ،هناك تحضيرات قبل
ـت طويل.
التصوير ،التي
احتاجت إلــى وقـ ٍ
ّ
حاليًا ،أستطيع القول إن الفيلم في طريقه
إلى اإلنجاز.
¶ ماذا عن مشاريعك املقبلة؟
أعـمــل عــل م ـشــروع سـيـنـمــائــي ،أعـلـنــت عنه
منذ زمن طويل :فيلم روائي طويل ّبعنوان
«ال ـش ـيــوعــي األخـ ـي ــر» .م ـش ـ ٌ
ـروع يـمــثــل حلم
حـ ـي ــات ــي .ال أزال أجـ ـم ــع ال ــدع ــم إلن ـت ــاج ــه،
والتحضير له ،وهناك نتائج جيدة.
¶ أين وصلت في مجال التمثيل؟
ٌ
فــي هــذا الـعــامُ ،عــرضــت عـلـ ّـي أعـمــال كثيرة
ّ
يتحدث
كممثل ،منها فيلم «هنا في لندن»،
عــن «داع ـ ــش» .ال أزال أدرس ال ـ ــدور .هـنــاك
ُ
مسلسل عــراقــي ّاقــتــرحــت عـلـ ّـي تــأديــة دور
ّ
البطولة فيه ،لكني رفضته ألن الشخصية
ال تـنــاسـبـنــي .أض ــف إل ــى ذل ــك بـطــولــة فيلم
ْ
روائــي ،من املحتمل أن يكون تصويره في
مارس /آذار املقبل ،وإنتاجه عراقي سوري
مشترك.
ّ
عمل سأفصح عنه عند البدء بتنفيذه.
كل
ٍ

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

أمكنة

علي لفتة سعيد

وس ــط املــدي ـنــة الـقــديـمــة ف ــي الـنـجــف جـنــوبــي
الـ ـ ـع ـ ــراق ،ي ـظ ـه ــر واض ـ ـحـ ــا أح ـ ــد أب ـ ــرز م ـعــالــم
النجف التاريخية حيث مبنى خــان شيالن
الذي حمل في طياته أحداثًا مهمة في تاريخ
العراق والنجف بالقرنني املاضيني .وحققت
السلطات املحلية فــي النجف أخـيـرًا نجاحًا
في إعادة ترميم وتأهيل املبنى ليكون مقصدًا
لـ ـل ــزوار وال ـب ــاح ـث ــن ع ــن ت ـ ــراث امل ــدي ـن ــة ،لكن
أهالي النجف يقولون إن إعادة تأهيل املكان
مـهـمــة جـ ـدًا بــالـنـسـبــة لـلـجـيــل ال ـجــديــد حيث
تـشــرح ج ــدران خــان شـيــان ،ج ــزءًا مــن تاريخ
ه ــذه املــدي ـنــة .يـقــع خ ــان ال ـش ـيــان ف ــي مدينة
النجف ،ويأخذ شكل قلعة كبيرة شيدت في
القرن التاسع عشر كــدار ضيافة إبــان الحكم
الـعـثـمــانــي ل ـل ـبــاد ،قـبــل أن يـتـحــول إل ــى مقر
رئ ـيــس للحكومة الـعـثـمــانـيــة ملـنــاطــق ال ـفــرات
األوس ــط الحـقــا ،ثــم تـحـ ّـول إلــى مقر للحكومة
البريطانية بعد احتالل العراق عقب الحرب
الـعــاملـيــة األول ـ ــى ،ث ــم إل ــى سـجــن بـعــد تفجير
ثورة العشرين في العراق حني أودع به الثوار
العشرات من العسكريني البريطانيني أسرى
في هذا املكان ،ولم تزل بعض كتاباتهم على
الجدران شاهدة على ذلك ،وبحسب مؤرخني
ف ــإن امل ـك ــان ت ـحــول أي ـضــا ملـقــر إدارة عمليات
االنتفاضة العراقية ضد البريطانيني آنذاك.
ال ي ـب ــدو ال ـب ـن ــاء غــري ـبــا ع ـلــى أه ــال ــي الـنـجــف
معروف لألجيال
القدماء ،لكنه قد يكون غير
ٍ
الجديدة ،فهذا املبنى كما يقول عنه الباحث
في الشأن النجفي ،حسني ياسر ،إنه بني عام
 1885واستمر العمل به حتى عام  1899وكان
على شكل قلعة كبيرة مساحتها  1500متر.

بُني الخان عام 1885
واستمر العمل به حتى
عام 1899
نجحت سلطات النجف في إعادة ترميم وتأهيل المبنى (قاسم زين /فرانس برس)

مقاومة األغنية
الترفيهية
واكتساحها
(مهرجان الموسيقى
الصوفية/تويتر)

دردشة

دالين جبّور :أغاني اليوم استهالكية
أشرف الحساني

داخــل التجربة الغنائية ّ اللبنانية الجديدة ،يبرز
اس ــم عــازفــة ال ـعــود وال ـفــنــانــة دال ــن ج ـ ّـب ــور ،كــأبــرز
األص ـ ـ ـ ــوات ذات الـ ـع ــاق ــة ال ـ ُـع ـض ــوي ــة ب ــاالج ـت ـم ــاع
ال ـل ـب ـن ــان ــي .وذل ـ ـ ــك مـ ــن خ ـ ــال ع ـ ـشـ ــرات ال ـس ـه ــرات
ُ
ّ
املوسيقية والحفالت الغنائية التي تقيمها دالني
ّ
ّ
أغان ألم كلثوم
جبور ّ رفقة طاقمها املوسيقي وأداء ٍ
وم ـحــمــد ُعـبــد ال ــوه ــاب وب ــاق ــي األن ـم ــاط الـغـنــائـيــة
ـرى ّاملــرت ـب ـطــة ب ــال ـط ــرب ال ـع ــرب ــي واألن ــدل ـس ــي
األ
خـ ـ ـ ُ
ّ
وف ــن املــوش ـحــات وأن ـمــاط أخ ــرى قريبة مــن الغناء
ُ
الصوفي ،بطريقة تجعلها تقاوم األغنية الترفيهية
واكتساحها العارم للمشهد الغنائي العربي.
ـان ت ــأخ ــذ ُب ـع ـدًا ت ــراث ـي ــا بــالـنـسـبــة
ورغ ـ ــم أداء أغـ ـ ـ ٍ
ـن ج ـ ّـب ــور ع ـلــى تـغــذيـتـهــا
ـ
ـ
ل
دا
ـل
ل ـل ـحــاضــر ،ت ـع ـمـ
ّ
ّ
في نفس الوقت
تظل
ها
لكن
معاصرة،
بموسيقى
ُ
ّ
املوسيقية وقــدرتـهــا على
ُمحافظة على آالتـهــا
ُ
ـان ُمـلـتــزمــةٍ  ،بـقــدر مــا تـقـيــم فــي املــاضــي
صـنـ ّـع أغ ـ ٍ
ّ
ُ
مختلف ومتنوع:
حاضر
تتطلع ُمبتهجة صوب
ٍ
ٍ
عن تجربتها الغنائية وعالقتها بالعزف وراهن
ّ
العربية الـيــوم ،كــان لـ«العربي الجديد»
األغنية
هذه الوقفة معها:
دخلت إلى عالم العزف والجمع بينه وبني الغناء؟
¶ كيف
ِ
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
الثانوية وكي ال أبتعد كل البعد عن املوسيقى،
أن أت ـخ ـص ــص ف ــي مـ ـج ــال ال ـت ــرب ـي ــة املــوس ـي ـق ـيــة
ب ــال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وسـ ــرعـ ــان مـ ــا اك ـت ـشــف
مــوه ـب ـتــي أس ــات ــذت ــي وأص ــدق ــائ ــي فـشـجـعــونــي
كـثـيـرًا عـلــى أن ألـتـحــق بــاملـعـهــد ال ـعــالــي للفنون
حتى أصقل موهبتي وأتعمق في مبادئ الغناء
امل ـشــرقــي وأص ــول ــه ،وه ـك ــذا ح ـص ــل .أم ــا ال ـعــزف
على آلــة العود فهو تتمة لــدراســة أصــول الغناء
حيث يتحتم على كل مغن أن يختار آلة ملرافقته
بالغناء فوقع اختياري على العود.
¶ حـصـلـ ِـت عـلــى اإلج ـ ــازة ف ــي الـتــربـيــة املــوسـيـقـ ّـيــة من
الجامعة اللبنانية .إلى أي حد ُيمكن للدراسة في نظرك
ّ
أن تنمي مواهب الفنان على مستوى العزف والغناء؟
ال ـ ــدراس ـ ــة امل ــوس ـي ـق ـي ــة ال ـج ــام ـع ـي ــة هـ ــي ث ـقــاف ـيــة

نشأت في بيئة محافظة
لم تكن فيها فكرة دخول
الفن واردة

ب ــام ـت ـي ــاز ،فـيـمـكــن ألي ش ـخــص أن ي ـك ــون عــاملــا
م ــوس ـي ـق ـي ــا ،ولـ ـك ــن ل ـي ــس ب ــالـ ـض ــرورة أن ي ـكــون
العالم املوسيقي موسيقيًا محترفًا ،حتى تكون
موسيقيًا محترفًا عليك االلتحاق باملعهد العالي
للموسيقى وتتخصص باآللة التي ترغب بها أو
بالغناء.
ُ
¶ على خلفية الحفالت الكثيرة التي قمت بها إلى جانب
ّ
ّ
العربية
املوسيقية .كيف تتمثلني سيرة األغنية
فرقتك
الجديدة اليوم؟
األغ ـن ـي ــة الـ ـي ــوم ب ــات ــت اس ـت ـه ــاك ـي ــة ،وأن ـ ــا لـســت
ضدها ،فنحن بحاجة لجميع األنماط املوسيقية
ســواء كانت ثقافية أو استهالكية ،ولكن املعيب
باملوضوع أننا لم نعد نسمع سواها.
ّ
املوسيقية العاملية؟
¶ ماذا عن املهرجات
ً
أرى ف ــي األف ـ ــق أم ـ ــا ك ـب ـي ـرًا م ــن نــاح ـيــة اه ـت ـمــام
املهرجانات العربية باملوسيقى الثقافية ،حتى
ال ـبــرامــج الـتـلـفــزيــونـيــة الـتــي عـهــدنــاهــا ال تسلط
ال ـض ــوء إال ع ـلــى ف ـنــانــي األغ ـن ـيــة االسـتـهــاكـيــة،
ب ــات ــت تـهـتــم بـشـكــل أو ب ــآخ ــر ب ــإب ــراز األص ـ ــوات
القديرة واملثقفة ،فكما يقال ال يصح إال الصحيح
والتاريخ يعيد ماضيه ،فكلما وصلت املوسيقى
إلى ذروتها باالنحطاط وجب علينا أن ننهض
بها مجتمعني.

رصد

خان شيالن من مقر للحكم إلى سجن للبريطانيين
وكان الغرض منه إيواء الزوار الذين يقصدون
مــديـنــة الـنـجــف م ــن مـخـتـلــف مـنــاطــق الـعــالــم،
حـيــث كــانــوا ي ـق ـصــدون زيـ ــارة ضــريــح اإلم ــام
عـلــي بــن اب ــي طــالــب فــي املــديـنــة ول ـهــذا سمي
خان شيالن ويعني دار الضيافة.
ويـ ـش ــرح ال ـب ــاح ــث ي ــاس ــر م ـكــانــة هـ ــذا ال ـب ـنــاء
بالقول إن املدينة شهدت خالل فترة االحتالل
البريطاني اضطرابات مختلفة ،ومن ضمنها
انتقال مقر الحاكم العثماني من القشلة في
ب ـغــداد إل ــى ه ــذا امل ـك ــان ،لـيـكــون م ـق ـرًا للحاكم
العثماني مع مئتني وخمسني شرطيًا ،حيث
أص ـبــح م ـق ـرًا رئـيـسـيــا لـلـحـكــومــة الـعـثـمــانـيــة.
ويفيد بــأن مكانه الــذي يقع فــي قلب املدينة،
جعله أيضًا يكون مقرا للحكومة البريطانية
بعد احتاللها العراق.
ويذكر ياسر أنه بعد اندالع ثورة العشرين عام
 1920في الـعــراق ،حني انتفضت أغلبية مدن
ال ـبــاد ضــد االح ـت ــال الـبــريـطــانــي ،وحصلت
مــواجـهــات بــن ال ـثــوار واالح ـتــال فــي املدينة
وتم تطويق ّ
مقرات قوات االحتالل ،جرى أسر
 167جنديًا بريطانيًا مــن ضمنهم اثـنــان من
الـضـبــاط ،وتــم وضــع ه ــؤالء األس ــرى فــي هذا
الـخــان ،وبـعــد أربـعــة أشـهــر تــم تسليمهم إلى
الحامية البريطانية بالكوفة .ويؤكد إن آثار
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من بيروت ...هنا القاهرة
األسرى لم تزل موجودة لغاية اآلن على شكل
كتابات وعـنــاويــن على ال ـجــدران ،ولـهــذا 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
الدينية آنــذاك فتاوى الجهاد ،وتوجد الكثير
من الوثائق املشرفة ،وأغلبها عن معارك ثورة
العشرين.
مــن جانبه يـقــول مــديــر متحف وت ــراث مدينة
النجف ،حمزة الخالدي ،لـ«العربي الجديد»،
إن ما يشرحه هذا املكان هو العناية باألسرى،
الذين كانوا فيه ،وتم تخصيص طبيب لعالجهم
ورعايتهم ،بحيث أشاد هؤالء األسرى برعاية
أهالي النجف والعراقيني لهم .وهو ما قاله أحد
الضباط كما يقول الخالدي حــن صــرح بأن
بشكل خاص والعراقيني بشكل
أهالي النجف
ٍ
عام عاملونا بصورة حسنة بحسب شريعتهم
اإلسالمية على خالف ما كانت معاملة األسرى
تجري في أوروبا خالل الحرب العاملية األولى.
ّ
ويضيف أن الخان منذ عام  1920لغاية  2010ظل
ً
مهمال ،بل أصبح مخزنًا ومكانًا ألحد مولدات
الـكـهــربــاء ال ـتــي كــانــت ت ــزود الـعـتـبــة العلوية
املقدسة بالكهرباء عام  ،1933أما في زمن النظام
السابق فقد أتلف هــذا املكان ،وأصبح عبارة
عن خربة .ويشير إلى أنه في اآلونــة األخيرة
ّ
تحول املكان إلى متحف من طابقني ،الطابق
األرضي فيه مقتنيات تراثية وبعض األسلحة
التي شاركت في ثورة العشرين ،وكذلك بعض
الحلي ،وهناك جناح خاص هو بانوراما مللحمة
ثورة العشرين .أما الطابق العلوي فيحتوي
على مجموعة كبيرة من الوثائق والتماثيل
لقادة الثورة ،إضافة الى مخطوطات ومراسالت
وذكريات األسرى البريطانيني.

على الرغم من الوعود
التي قطعت لبعض
المنتجين اللبنانيين بالسماح
لهم بالعمل في
القاهرة ،إال أن شي ًئا من
ذلك لم يحصل ،وال تزال
القيود مستمرة
إبراهيم علي

ك ــان م ــن امل ـف ـتــرض وص ــول املـمـثـلــة املـصــريــة
مـنــة شـلـبــي ،إل ــى ب ـيــروت لـلـبــدء فــي تصوير
مسلسل رمضاني بعنوان «بطلوع الــروح»،
كتبه محمد هـشــام عبية ،واإلخـ ــراج لكاملة
أب ــو ذك ـ ــري .تــأخــر مــوعــد ت ـصــويــر املسلسل
بسبب إصابة منة شلبي بفيروس كورونا،
بحسب األخبار املتداولة .وتم إجــراء فحص
 PCRوجاءت النتيجة موجبة ،في وقت يؤكد
مصدر من داخل شركة «الصباح» لـ«العربي
ال ـجــديــد»َّ ،أن اإلمـكــانـيــات جــاهــزة ومـ ّ
ـؤمـنــة،
ولــم يبق أمامنا ســوى املباشرة بالتصوير
وتجهيز خمس عشرة حلقة لشهر رمضان.
فــي السياق نفسه ،تـ ًصـ ّـور منة شلبي أيضًا
ً
م ـس ـل ـس ــا آخـ ـ ـ ــر ،أيـ ــضـ ــا مـ ــن إن ـ ـتـ ــاج ش ــرك ــة
«ال ـص ـبــاح» خــاصــا بــاملـنـصــات اإللـكـتــرونـيــة،
وهذا بعد أن أعلنت الشركة عن بدئها تصوير
مسلسل ثالث في بيروت بعنوان «توبة» من
إخـ ــراج أح ـمــد صــالــح ،وبـطــولــة ع ـمــرو سعد

ومـجـمــوعــة مــن الـفـنــانــن امل ـصــريــن .ال يــزال
قـ ــرار م ـنــع املـنـتـجــن الـلـبـنــانـيــن م ــن الـعـمــل
فــي الـقــاهــرة س ـ ً
ـاري ــا ،وذل ــك بـمـبــاركــة النظام
املـصــري ال ــذي يتقاسم الـعــائــدات واملداخيل
الـخــاصــة بـهــذه اإلنـتــاجــات عــن طــريــق شركة
واحـ ــدة ه ــي «س ـي ـنــرجــي» ،تـسـلـمــت مهامها
لفرض رؤيتها وطريقة تعاونها مع املنتجني
دون أسباب.
حكي كثيرًا عــن تـســويــات تــوالهــا عــدد كبير
مــن النافذين بشأن عــودة العمل فــي ّالــدرامــا
املصرية من قبل شركات عربية .وتدخل قبل
ُ
ع ــام املـسـتـشــار ال ـس ـعــودي تــركــي آل الـشـيــخ،
كـمـحــاولــة ف ــرض ش ــروط لـلــوصــي الـسـعــودي
عـلــى ه ــذا اإلن ـت ــاج .لـكــن االج ـت ـمــاعــات ذهبت
أدراج الـ ــريـ ــاح ،وأصـ ـب ــح ك ــل م ـن ـتــج ي ـصــور
«الـقـصــة امل ـصــريــة» فــي الـبـلــد ال ــذي يـخـتــاره.
لـلـسـنــة ال ـثــال ـثــة ع ـلــى ال ـت ــوال ــي ،تـنـفــذ شــركــة
«الصباح» ،مجموعة من األعمال املصرية في
بيروت .قبل عام ،صورت مسلسل «لحم غزال»
مــن بطولة غــادة عبد ال ــرازق وإخ ــراج محمد
أس ــام ــة .وت ــزام ــن ذل ــك م ــع ت ـصــويــر مسلسل
«ملوك الجدعنة» من إخراج أمني جمال.
حـصــدت ه ــذه اإلن ـتــاجــات نسبة عــالـيــة من
املـشــاهــدات وفــق إح ـصــاءات الـشــركــات ،وال
َّ
سيما فــي الـقــاهــرة .واح ـتــل مسلسل «لحم
غــزال» املراتب األولــى ،بحسب «ترند» على
«تــوي ـتــر» ع ــام  .2021وك ــذل ــك دخ ــل «مـلــوك
الجدعنة» كل البيوت املصرية ،وذلك بسبب
صـ ــور األب ـ ـطـ ــال وال ـت ـش ــوي ــق ال ـ ــذي يـحـظــى
بنسبة متابعة كبيرة بني الجمهور العربي.
كــل هــذه الـنـجــاحــات داخ ــل الـقــاهــرة ،ووفــاء
الجمهور املصري إلنتاجات مصرية تصور
ف ــي الـ ـخ ــارج ،دف ــع املـنـتـجــن إل ــى مــواصـلــة

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

طريقهم على الــرغــم مــن الهجرة املفروضة
عليهم ،والصعوبات التي يفرضها النظام
املصري.
وم ــع ذل ــك ،يـعـمــل املـنـتــج ج ـمــال س ـنــان على
مـ ـش ــارك ــة م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن شـ ــركـ ــات اإلنـ ـت ــاج
املصرية في التسويق للمسلسالت الجديدة،

نشاط
بعدما منع هو اآلخر من ممارسة أي ً
فعلي في الدراما من القاهرة .ويعمل أيضا
املنتج السوري محمد مشيش على سلسلة
مــن األف ـك ــار الـتــي ستنفذ قــريـبــا ،بـعــدمــا ملع
اس ـمــه ف ــي ال ـس ـنــوات األخ ـي ــرة ف ــي ال ـقــاهــرة،
ً
ـرة ون ـج ـ ً
ـاح ــا في
واس ـت ـط ــاع أن يـحـقــق شـ ـه ـ

مـجـمــوعــة أع ـم ــال قــدمـهــا ك ــ«غ ــران ــد أوت ـيــل»
و«ل ـي ــال ــي أوج ـي ـن ــي» وغ ـي ــره ــا م ــن األع ـم ــال
التي قلبت املعادلة وارتفعت عــن املضمون
التقليدي بطريقة مبتكرة جدًا ،لكنه كباقي
املنتجني العرب أصبح خارج اللعبة املصرية
في انتظار انتهاء القرار أو تعديله.

