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نيسم جالل موسيقى الغضب والحزن واأللم

لقاء
تقودنا الموسيقية
السورية إلى مساحات
جغرافية جديدة مع
إيقاعات أفريقية وأطياف
أندلسية ،وتصل بين
حلب وفاس والقاهرة
تقدم مقامات
حين
ّ
الموسيقى العربية
على آلة الناي
أحمد باشا

ّ
يتشعب سؤال الهوية في تجربة
ع ــازف ــة ال ـف ـلــوت ال ـس ــوري ــة نيسم
ج ـ ــال ل ـي ـص ـبــح م ــرك ــزي ــا ،وهـ ــذا
جلي في املقطوعات التي تعزفها وتأخذنا
بشكل تلقائي إلى ّ
تتبع رحلة ابنة كفر نبل
الـســوريــة الـتـُـي ُول ــدت مــن أبــويــن مهاجرين
في فرنسا ،وأشبع فضاء نشأتها بأغاني أم
كلثوم وصباح فخري ومحمد عبد الوهاب،
ُ
ويمكن للمتابع مالحظة ذلك في اشتغاالت
ج ــال الــاحـقــة حـتــى لــو كــانــت عـلــى قــوالــب
موسيقية غربية.
تــذهــب صــاح ـبــة أل ـب ــوم «امل ـ ــوت وال املــذلــة»
صوب مساحات جغرافية وروحية جديدة
ضمن مسار حياتها الشخصية واملهنية،
حيث تقودنا آثــار اإليقاعات األفريقية مع
أطياف أندلسية إلى حلب وفاس والقاهرة،
وت ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم عـ ـب ــر ال ـ ـف ـ ـلـ ــوت وال ـ ـ ـنـ ـ ــاي م ـق ــام ــات
املوسيقى العربية.
م ـن ــذ الـ ـس ــادس ــة م ــن ع ـم ــره ــا ،بـ ـ ــدأت ج ــال
بالعزف على آلة الفلوت ثم درست املوسيقى
الكالسيكية الغربية ،لتقوم بعدها بجولة
موسيقية في مالي مع فرقة «تاراس بولبا»
الـتــي تـ ّ
ـأسـســت فــي إيـطــالـيــا .لـكــن هـنــاك ما
كان ّ
يشدها نحو البالد فانتقلت من فرنسا
إلى دمشق في سن التاسعة عشرة لدراسة
ّ
املوسيقى الشرقية ،وتتلمذت على يد مسلم
رح ــال (مــن أب ــرز عــازفــي الـنــاي فــي ســوريــة)

كتاب

ليست رهينة االستماع

صفر إيكو مؤامرة على اإلنسان العادي

في انتظار نفي أو إثبات
في «العدد صفر»،
يسخر إيكو من
الطريقة التي يُبنى بها
الواقع .شخصيات
مصابة بالبارانويا تعيش
في أجواء بوليسية
منغمسة في نظريات
المؤامرة

سنة  .2003عن تلك االستدارة ،تقول نيسم
ف ــي ح ــدي ــث إلـ ــى «ال ـع ــرب ــي الـ ـج ــدي ــد»« :فــي
فــرن ـســا ع ـنــدمــا تـنـشــأ ف ــي عــائ ـلــة مـهــاجــرة
تصدمك العنصرية القوية تجاه األجانب
وتجاه العرب بشكل خاص ،ما ُي ّ
سبب نوعًا
مــن الضياع ألنــك تشعر باالنتماء تلقائيًا
إلى هوية مكروهة» ،وتضيف «كــان الدافع
املــوسـيـقــي أســاس ـيــا كــذلــك ف ــي ذه ــاب ــي إلــى
ســوريــة بحثًا عــن ال ـهــويــة ،وال ـت ـعـ ّـرف أكثر
ع ـلــى مــامــح ت ـلــك ال ـهــويــة امل ـك ــروه ــة ضمن
ّ
الــاوعــي الجمعي الـفــرنـســي ،وه ــذا يتعلق
طبعًا بتاريخ طــويــل لــم يـبــدأ مــع الحمالت
الصليبية على املنطقة العربية ولــم ينته
مع الفترة الكولونيالية».
ال ـح ــدي ــث ع ــن ال ـهــويــة ي ـق ــودن ــا إل ــى تـلـ ّـمــس
تأثيرات املوسيقى األندلسية في اشتغاالت
جالل ،والتي تشير إليها قائلة« :املراد دومًا
هــو تغييب ه ــذه الـفـتــرة مــن تــاريــخ الـعــرب
التي تظهر فيها الحضارة العربية كملتقى
للحوار الثقافي والتعايش وتـقـ ّـدم الفنون
والـعـلــوم والـعـمــارة املـتـطـ ّـورة ج ـدًا .الحقبة
األندلسية ال وجود لها في مناهج التعليم
الـفــرنـسـيــة ،لــذلــك كـنــت أتـعـ ّـمــد فــي ورش ــات
ال ـع ـم ــل الـ ـت ــي أق ـي ـم ـهــا م ــع ط ـ ــاب املـ ـ ــدارس
اإلضــاءة على هذه املرحلة التاريخية التي
ال يمكن وال بأية وسيلة إزالة أثرها القوي
على الحضارة األوروبية والعاملية».
ب ـعــد إقــام ـت ـهــا ف ــي دمـ ـش ــق ،ام ـت ـل ـكــت جــال
خـبــرة أوس ــع بــاملــوسـيـقــى الـعــربـيــة ،فكانت
مصر وجهتها الثانية ،حيث ارتحلت إلى
ال ـقــاهــرة سـنــة  ،2003وأق ــام ــت ثــاثــة أع ــوام
عـمـلــت خــالـهــا مــع ع ــازف الـكـمــان املـصــري
عبده داغــر ،وعــازف البيانو فتحي سالمة
وفــرقــة «بــاك تيما» ،إضــافــة إلــى إسهامها
فــي تأسيس فرقتي «ال ــدور األول» ()2004
و«باكاش» (.)2005
تصف املوسيقية السورية تلك املرحلة« :على
املستوى املهني ّ
قدمت مصر لي الكثير ،إذ

سارة عابدين

(نيسم جالل)

الفنان السوري ...المسؤولية والفرصة

مثل الكاتب أو التشكيلي أو المخرج
السينمائي ،يجد الموسيقي السوري
نفسه اليوم تحت أضواء مسلطة
عليه بفعل محورية األزمة السورية
فــي السياقات العالمية ،وكذلك
بفعل الــوزن الديمغرافي الجديد
للسوريين في أوروبا نتيجة لموجات
اللجوء األخيرة الكبرى .هذا السياق
ّ
يحمل الفاعلين الثقافيين
المركب،
ّ

مسؤوليات مضاعفة ويثير أسئلة
حول فرص ظهور هذا الفنان أو
ذاك ،ولمن تتاح ،وعلى أي أساس.

شعر

الوسط
قضيت أيامي فيها بتعليم مستمر؛
ّ
الفني املصري غني وكبير جدًا ،وهناك ألفت
ّ
وتعرفت أيضًا
أولى مقطوعاتي الشخصية،
على املوسيقيني الصوفيني الـبــارزيــن مثل
الشيخ ياسني التهامي».
عــادت جالل إلى فرنسا سنة  ،2006وبدأت
تـعــاونـهــا مــع مغني ال ــراب اللبناني ّ
ريــس
بـ ـي ــك ،ح ـي ــث قـ ـ ّـدمـ ــا ح ـف ــات ـه ـم ــا امل ـش ـت ــرك ــة
على ع ـ ّـدة مـســارح فــي أوروب ــا ،ثــم تعاونت
فــي  2008مــع ع ــازف ال ـعــود امل ـصــري حــازم
شاهني ،إضافة إلى تعاونها مع موسيقيني
أف ــارق ــة ف ــي ب ــاري ــس ،م ـن ـهــم :ال ـش ـيــخ ت ـيــدان
س ـيــك ،وش ــري ــف ســومــانــو ،ومــامــانــي كيتا
مــن مــالــي ،وبــريــس واس ــي وه ـيــاري بيندا
من الكاميرون ،وفاتموتا ديوارا من ساحل
العاج ،وغيرهم ،ما جعل من إيقاعات القارة
الـسـمــراء وشجنها حــاض ـرًا فــي اشـتـغــاالت
ّ
املوسيقية السورية.
املؤلفة
ّ
تقول نيسم« :تأثرت باملوسيقى األفريقية
ك ـث ـي ـر ًّا ألن ــي أن ـت ـمــي إل ــى ض ــواح ــي بــاريــس
ومـ ـف ــق ــريـ ـه ــا ،ت ــربـ ـي ــت ف ـي ـه ــا مـ ــع األفـ ــارقـ ــة

دفعتها الموسيقى
للذهاب إلى سورية بحثًا
عن الهوية
كل مقطوعة في
ألبومها تسرد حكاية
وتبدو كأنها سيناريو
واملغاربة وعندما كنت أسير في الشوارع
كــانــت تـتـنــاهــى إل ــى مـســامـعــي بإيقاعاتها
الساحرة ،لتغدو جزءًا أساسيًا من ّ
هويتي».
ّ
املحطة األبــرز في تجربتها كانت تأسيس
خـمــاســي «إي ـق ــاع ــات امل ـق ــاوم ــة» ع ــام ،2011
وهــو مشروعها الشخصي ال ــذي اختبرت
ّ
هويته وقــدرتــه على االسـتـمــرار عبر إقامة

بينها« :حلب» ،و«أبطال كفرنبل» ،و«املوت
وال املذلة» ،وهي تصف تجربتها« :ما حدث
سنة  2011جعلني أنتمي بشكل أكبر إلى
السورية».
سورية ،وأكون فخورة بهويتي ٌ
يـبــرز فــي مـقـطــوعــات األل ـبــوم شـغــف بسرد
الحكاية ،فكل واحدة تبدو كأنها سيناريو
ي ـح ـت ــوي ح ـب ـك ــة درام ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـص ــاع ــدة؛ فــي
مقطوعة «امل ــوت وال املــذلــة» يندثر الـهــدوء
املــوجــود فــي الخلفية مــع تـفــريــدات الفلوت
وت ـتــالــي ص ـي ـحــات ال ـغ ـضــب ق ـبــل أن يـخـ ّـيــم
م ـش ـه ــد ح ـ ــزن ط ــوي ــل ال ي ـن ـت ـهــي بــان ـت ـهــاء
املقطوعة.
تختم ج ــال حــديـثـهــا لــ«الـعــربــي الـجــديــد»
قــائ ـلــة« :ف ــي ك ــل مـقـطــوعــة أج ـ ـ ّـرب أن أروي
ألن املوسيقى لغتي ،فال أحــاول أن أحصر
املـسـتـمــع ف ــي طــريــق تـخـيـيـلـ ّـيــة واح ـ ــدة وال
أن أتــرك عملي مــن دون ناظم حكائي ،لكن
ّ
أس ـعــى ف ــي ك ــل عـمــل إل ــى أن أمـتـلــك حكاية
ّ
ذات خـطــوط ومــامــح تـتـجــدد عـنــد انتهاء
كــل عملية سـمــاع مــن دون أن تبقى رهينة
االستماع األول».

ال مسافة بين طول القامة والجذور

خطوط وفترة فاصلة

«ال ـعــدد صـفــر» رواي ــة الـكــاتــب اإليـطــالــي
ال ــراح ــل أمـبــرتــو إيـكــو الـتــي ص ــدرت عن
دار «الـكـتــاب الـجــديــد» ،مــؤخـرًا بترجمة
أحمد الصمعي .تدور الرواية حول شيء
نرغب فيه كلنا حني تحتدم الصراعات
مـ ــن ح ــولـ ـن ــا ،وه ـ ــو ال ـت ـث ـ ّـب ــت مـ ــن صـحــة
األخـ ـب ــار ال ـت ــي ت ــرد إل ـي ـن ــا ،وم ــع وج ــود
هذا الكم الهائل من األخبار واملعلومات
امل ـن ــدف ـع ــة إلـ ــى ال ـج ـمــاه ـيــر م ــن وس ــائ ــل
اإلع ــام والصحافة ،يقع على عاتق كل
فرد عبء اختيار الجانب الذي ينظر إلى
العالم من خالله.
ح ــول ه ــذه ال ـف ـكــرة تـ ــدور ال ــرواي ــة الـتــي
كـتـبـهــا إي ـكــو عـلــى شـكــل دف ـتــر يــومـيــات
لبطلها الصحافي الخمسيني كولونا،
الذي ّ عاش حياة ليست جديرة باالهتمام
وت ـنــقــل ب ــن ال ـعــديــد م ــن الــوظــائــف مثل
الترجمة والـتـحــريــر الصحافي لبعض
الصحف املغمورة ،حتى التقى سيماي
الناشر الذي يعمل لحساب رجل أعمال
يــرغــب فــي إط ــاق مجموعة مــن األع ــداد
الصفرية لجريدة لن تصدر أبدًا ،وليس
لها هدف سوى تسهيل دخول صاحبها
امل ــدع ــو ف ـي ـم ــرك ــات ــي ،إل ـ ــى ال ـص ــال ــون ــات
الــرسـمـيــة لــأوســاط املــالـيــة ،وامل ـصــارف
ورب ـمــا الـصـحــف الـكـبــرى أي ـضــا ،لتكون
ً
ال ـج ــري ــدة أداة ابـ ـت ــزاز ومـ ـث ــاال لــإعــام
ال ـف ـضــائ ـحــي امل ـ ّ
ـوج ــه ملـصـلـحــة شخص
بعينه.
ً
يأخذ السرد شكال دائريًا ،لتبدأ الرواية
بكولونا مـطــاردًا مــن بعض األشخاص
ال ــذي ــن ي ــري ــدون ش ـي ـئــا م ــا ف ــي ح ــوزت ــه،
وي ـت ـن ـق ــل إي ـ ـكـ ــو بـ ــن األزم ـ ـ ـنـ ـ ــة لـيـظـهــر
االتـ ـف ــاق ال ـس ــري ب ــن كــولــونــا وال ـنــاشــر
سيماي الــذي يعتبر حلقة الــوصــل بني
امل ـمـ ّـول وبــن فــريــق التحرير امل ـكـ ّـون من
خـمـســة أفـ ــراد أص ـحــاب ت ـجــارب فــاشـلــة،
تــم اخـتـيــارهــم مــن قبل كــولــونــا لتحرير
األعداد الصفرية للجريدة.
تـقــع أح ــداث ال ــرواي ــة فــي مــديـنــة ميالنو
اإليـ ـط ــالـ ـي ــة فـ ــي بـ ــدايـ ــة ال ـت ـس ـع ـي ـن ـيــات،
وت ـح ـمــل شـيـئــا م ــن أجـ ـ ــواء روايـ ـ ــة إيـكــو
األش ـ ـهـ ــر «اس ـ ــم الـ ـ ـ ـ ــوردة» ولـ ـك ــن بـشـكــل
أب ـ ـسـ ــط وشـ ـخـ ـصـ ـي ــات أك ـ ـثـ ــر قـ ــربـ ــا مــن
الـقــارئ ال ـعــادي ،الــذي يبحث عــن املتعة
ف ــي ال ـ ـقـ ــراءة ،خــاصــة ف ــي وجـ ــود أج ــواء

نظرية املؤامرة التي كان إيكو مهووسًا
بها ،والتي أصبحت تتغلغل في ثقافة
اإلنسان العادي.
مـ ــن خـ ـ ــال اجـ ـتـ ـم ــاع ــات ه ـي ـئ ــة ت ـحــريــر
ال ـ ـص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة ،تـ ـظـ ـه ــر الـ ـكـ ـيـ ـفـ ـي ــة الـ ـت ــي
ت ـع ـت ـم ــده ــا وس ـ ــائ ـ ــل اإلع ـ ـ ـ ــام ل ـتــوج ـيــه
ال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر وت ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــر ال ـ ـشـ ــائ ـ ـعـ ــات،
والـتــاعــب بالعناوين لتشويه شخص
ما أو تحسني صورة آخر ،حسب ّ
توجه
الجريدة ،لتصبح الحقيقة غير مؤكدة
دائمًا في انتظار إثبات أو نفي وسائل
اإلعالم التي تعمل ملصالح فئة محدودة
من ّرجال املال والسلطة.
يتنقل السرد إلى زمن آخر مع االنتقال
إل ـ ـ ـ ــى شـ ـخـ ـصـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى م ـ ـ ــن أع ـ ـضـ ــاء
الفريق الصحافي الــذي يرأسه كولونا؛
برغادوتشيو الصحافي الذي يعمل على
تحقيق صحافي يتعلق بقضية مقتل
موسوليني ،ليفكك األح ــداث والــوقــائــع
القديمة ويعيد تركيبها من جديد فيما

يشبه األحــاجــي ،ليخرج بتحليل جديد
وفرضية مختلفة ملقتل الدوتشي ،يلمح
إيـكــو مــن خاللها أنــه ربـمــا تـكــون هناك
العديد من التأريخات املغايرة.
ي ـ ـتـ ــرك إي ـ ـكـ ــو ال ـح ـق ـي ـق ــة م ـل ـت ـب ـس ــة ،فــا
يــؤكــدهــا وال ينفيها وال يمكن تـبـ ّـن إن
ك ــان مــا يــرويــه الـصـحــافــي برغادتشيو
ّ
مخيلته املـهــووســة
مـحــض مــؤامــرة فــي
بــاملــؤامــرات ،أم رواي ــة حقيقية تستحق
االلـتـفــات إليها حتى تعثر الشرطة في
ً
نهاية األمر على برغادتشيو مقتوال ألنه
عرف أكثر مما ينبغي ،خوفًا من خروج

ال داعي للهرب فالفساد
مسموح والمافيوز
جالس في البرلمان

املعلومات التي جمعها ،ليتأكد الجميع
وق ـت ـهــا م ــن صـ ــدق روايـ ـ ــة بــرغــادت ـش ـيــو
والـ ــذي ك ــان قـتـلــه مــؤش ـرًا عـلــى خـطــورة
ليقرر ّ
مشروع الجريدة بالكاملّ ،
ممول
الـجــريــدة إن ـهــاء امل ـشــروع تـمــامــا وإعـفــاء
الصحافيني من مهامهم.
إل ـ ــى ج ــان ــب ن ـظ ــري ــة امل ـ ــؤام ـ ــرة ،وف ـضــح
ً
واقــع الصحافة ،تـحــوي الــروايــة تــأويــا
آخــر أكـثــر إنـســانـيــة بــن طـيــاتـهــا ،يظهر
ف ــي شـخـصـيــة كــولــونــا الـ ــذي ت ـح ـ ّـرر في
نهاية األمر من كل طموحه في النجاح،
ً
واعـتــرف بالفشل قائال «الـعــزاء الوحيد
ه ــو ف ـك ــرة أن ك ــل م ــن ح ــول ــك ف ــاش ـل ــون،
حـ ـت ــى امل ـ ـن ـ ـت ـ ـصـ ــرون مـ ـنـ ـه ــم» ل ـي ـص ـبــح
موقنًا أنــه ال داعــي للهرب؛ «ألن الفساد
مـسـمــوح ب ــه ،وامل ــاف ـي ــوز جــالــس رسميًا
فــي الـبــرملــان وال يــوجــد فــي الـسـجــون إال
س ــارق ــو الـ ــدجـ ــاج األل ـب ــان ـي ــن واألن ـ ــاس
الطيبون سيواصلون االقتراع النتخاب
املحتالني».

شوناغ ري ،غرافيك ،الصورة من موقع الرسامة

فعاليات

أناس من ذلك الجانب /ال
تسكن ضفة أخرى /أهم
مختلفون /بدون ذلك
الدم /دون تلك البشرة؟

سرير
عالم هو جبل
صحراء
غابة
مدينة
ماء ،نار ،أرض ،هواء
ٌ
ّ
يتحول
كون
ويخترق الحياة
■■■

فترة فاصلة

خطوط تتباعد
أو تتطابق
آثار تتقاطع
رسومات
حروف
أمكنة فارغة
صمت من ورق
أو صوت
تحت تقلبات الهواء
تفكير
عمل
كلمة وعدم اكتراث

غلوريا بوسادا

في الغسق
تغادرنا الشمس
تصل إلى أراض أخرى
حيث يجد أحدهم الطريق
التي ّ
ضيعنا في ظالمنا
■■■
تحوالت
ّ

(الشاعرة)

الحفالت وتأليف املقطوعات منذ أن أطلقت
ألبوم «أسلوب حياتي» سنة .2015
وعن تزامن ّمشروعها مع انطالقة الثورات
العربية تــوضــح نيسم« :لــم يكن هــذا ّاألمــر
مقصودًا تمامًا ،لكن الثورات العربية أثرت
كـثـيـرًا عـلــى تـجــربـتــي ،وإن كــانــت املـقــاومــة
مرتبطة وغير مرتبطة بالسياسة ألسباب
ً
عديدة ،مثال في فرنسا تتنامى العنصرية
يومًا بعد آخر ،ويأخد مجتمعها باالنغالق
أكـثــر فــأكـثــر ،لــذلــك أطـلـقــت ه ــذا االس ــم على
الـفــرقــة كما اخـتــرت العمل مــع موسيقيني
مــن جنسيات مختلفة ،كما أنـنــا نحيا في
ً
عــالــم رأس ـم ــال ــي يــريــد دائ ـم ــا ش ـكــا واحـ ـدًا
ّ
املعدة والجاهزة
للثقافة والفن واملوسيقى
لــاسـتـهــاك الـســريــع ،وم ـجـ ّـرد فـكــرة تقديم
مشروع موسيقي فيها نوع من املقاومة».
ف ــي أل ـب ــوم ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر ،أخـ ـ ــذت جـ ــال ال ـتــي
درست الفلسفة إلى جانب عملها املوسيقي،
أبرز هتافات الثورة السورية ،حيث يتمازج
فـيــه الـغـضــب مــع ال ـحــزن واألمـ ــل جـنـبــا إلــى
جنب لتكون نــواة مقطوعات األلـبــوم ،ومن

عرق
هو جزء من الندى
ّ
تنفس الهواء
حرارة الشمس
دموع نداوة في األرض
حجر هو كاتدرائية
طريق
جسم
بيت
شجرة هي مذبح
باب
كرسي

خطوط

طيور ٌ تعود ،وفي
الليل تصنع من زرقة
السماء حلمًا
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في تعاقب الساعات
حدود ما يقال ّ
تنصب نفسها
بدون وجه حق
■■■
شيء ال يلمس

يدخل الضوء
يجول في البيت ويختفي
ال يعلن وصوله.
العودة
ّ
تتكرر يومًا بعد يوم
أو الغياب في ظالل
ال ّ
تفك رموزها
ال وجود ألثر
مروره
■■■
قبس

في املرج
فقط
الشجرة تحترق
سيقان وأوراق
تصير رمادًا
على األرض
ال وجود ملسافة
بني طول القامة والجذور
( Gloria Posadaشاعرة وأستاذة الفن التشكيلي
في الجامعة الوطنية في كولومبيا .من مواليد سنة
 .1967من إصداراتها الشعرية «أنتم» ()1993
و«طبائع» ( )2006و«تحت السماء» (.)2013
ترجمة عن اإلسبانية :إبراهيم اليعيشي)

ينطلق العرض األدائي عساه يحيا للكوريوغرافر اللبناني علي شحرور عند الثامنة
والنصف من مساء  16من الشهر الجاري ،ويستمر حتى  19منه على خشبة مسرح
«المدينة» في بيروت .العرض امتداد للعمل السابق لشحرور الذي انهمك فيه
بالموت وطقوسه ،من «فاطمة» إلى «موت ليلى».

يلقي المستشرق الفرنسي هنري لورنس (الصورة) عند السادسة من مساء اليوم،
األحد ،محاضرة في «المركز القومي للترجمة» في القاهرة ،بعنوان االستغراب
واالستشراق :ما بين التالقي الكبير والتعارض الكبير من القرن الـ  18وحتى
القرن الـ  .21كما يلقي محاضرة بعد غد الثالثاء حول كتابه «مسألة فلسطين»
بمناسبة إنجاز ترجمة الجزء األخير منه بحضور المترجم بشير السباعي.
بين الفن والميالنكوليا عنوان المعرض االستعادي الحالي للفنان المغربي عزيز
أبو علي الذي يتواصل في «متحف بنك المغرب» في الرباط حتى العاشر من آذار/
تتنوع األعمال المعروضة بين الرسم باللون والحبر والنحت والحفر.
مارس المقبل.
ّ
وكما يشير العنوان ،فإن األعمال تحاول تمثّل العالقة بين الذاكرة واالكتئاب.

عمان
ينطلق معرض الفنان العراقي صدام الجميلي في غاليري «دار األندى» في ّ
عند السادسة من مساء األحد 19 ،من الشهر الجاري .وتحت عنوان إنكوغرافي
تتطرّق األعمال المنجزة إلى ثيمة اإلنسانية والتواصل ،ويستمر الفنان في تنفيذها
تحت إطار العجائبية والكابوسية؛ السمة التي أصبحت غالبة على أعماله.

