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كتاب جديد يكشف خفايا العالقات السياسية احملورية

توفـي عازف الـكمـان ومـؤلف موسـيـقى اجلاز الـفـرنسي الـشـهيـر ديديـيه لـوكوود عن  62 عامـا األحد في
نتج كريستوف ديغيل باريس إثر اصابته بأزمة قلبـية كما أعلن وكيل أعماله لوكالة فـرانس برس.وقال ا
زيد من نتجة له يعلنون  في بيان إن »زوجته وبناته الثالث وعائلته ووكيل أعماله ومعاونيه والشركة ا
االسى رحيل ديديـيه لوكوود.«وفـاجأت وفـاة لوكوود الـوسط الفـني ال سيـما وأنه شـارك مسـاء السبت في
ـوسـيـقى اجلـاز في باريـس.والراحل مـتـزوج من الـسـوبـرانو الـفـرنـسـية إحـياء حـفل مـوسـيـقي في قـاعـة بلـومـيه 

باتريسيا بوتيبون.
ويعتبر لوكوود من أشهر عازفي الكمان ومـؤلفي موسيقى اجلاز في فرنسا وقد ذاعت شهرته في العالم ولديه في

رصيده حوالى  4500 حفل موسيقي واكثر من  35 تسجيال.
وولـد ديديـيه لـوكوود في  11 فبـراير  1956 في كـاليه (شـمـال) في كـنف أسرة فـرنـسـية-أسـكـتلـنـديـة ألب يعـمل مـدرسا
للـموسيقى وقد بـدأ بالعزف على آلة الـكمان منذ الـسابعة من العمـر لينضم في سن السـابعة عشرة إلى فـرقة ماغما التي

وسيقى الروك التقدمي في فرنسا. كانت تعتبر في حينه ابرز فرقة 

رسالة باريس
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ـثالت هن إنــشـائـهــا سـوى ثالث 
مثلة جنمة سرينا إبراهيم أخت ا
إبراهيم وجراسيـا قاص شقيقة
ـمـثلـة صـاحلة قـاصـ  ومطـربة ا

ثلة ثالثة هى سعاد زكي. و
ويـــقــول غـــريب إن "كال مـن جنــمــة
وصــاحلــة تـبــرأتــا من اخــتــيــهــمـا
وظــلـتـا تـرفـضــان احلـديث عـنـهـمـا
بــعــد هـــجــرتــهـــمــا من مـــصــر إلى
فـلـســطـ بـيـنـمـا عــاشت الـثـالـثـة
حـيـاة قـاسـيـة هـنـاك بـعـد أن كـانت
ع مـطــربـات عـصـرهـا واحـدة من أ

فى زمن أم كلثوم."
ويـؤكــد الــكـتــاب أن لــيـلـي مـراد لم
تــكن إســرائــيــلــيــة رغم أن شــهـادة
إشــهـار إسـالمــهـا تــشــيــر إلى ذلك
بـوضـوح. وأحـد أدلـته على ذلك أن
اإلشـــهــــار جـــاء قـــبـل قـــيـــام دولـــة
إسـرائيل. ويـؤكد غـريب أن الفـنانة
احملبـوبة "كـانت تتـمتع بـاجلنـسية
ــصـريــة الــكـامــلـة قــبل إسالمــهـا ا

بسنوات".
ويـضـيف أن "فـرعـا من أسـرة لـيلى
مــراد والـذي هــاجــر إلى إســرائـيل
مـــنـــذ أكــتـــوبــر/تـــشـــرين أول عــام
ظل حتى وفـاتـها ال يـعـترف 1949
بـــإسالمــــهــــا بل بـــذل مــــحـــاوالت
مضـنيـة للـتواصل مـعهـا وإقنـاعها
ـارسة بـالـهـجـرة إلى إسـرائـيـل و
الـــطـــقــوس الـــيــهـــوديـــة  لــكـــنــهم
اعـتـرفـوا بـأنـهم لم يـقـابـلـوا سـوى
بـالصـد من جانب لـيلي الـتي كانت

تعتز بإسالمها ومصريتها".
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وحسب الـكتاب فإن "األكـثر دهشة
هــو أن أوالد عــمــومــة لــيــلى مــراد
ـقيـمـ في إسرائـيل ال يـعتـرفون ا
بـــإسالم ابــــنـــيـــهـــا أشـــرف وزكي
ويـنـتــظـرون أيــضـا عـودتــهـمـا إلى
ـيـعاد حـسب تـعـبـيره رغم أرض ا
أن كـال من أشـــــرف أبــــاظـــــة وزكي
فـــطـــ عـــبــد الـــوهـــاب من أبـــوين

." مسلم
وفي السـياق نـفـسه يبـرهن غريب
عـلى أن مــنـيـر شـقــيق لـيـلى الـذى
بـرع فى مجـالي التمـثيل والتـلح
 لم يــتـــحــول إلى اإلسالم من أجل
. الـزواج بالـفـنـانـة سهـيـر الـبـابلي
كــمـا أنه لـم يـرتــد عن اإلسـالم قـبل
وفــــــــــــــــــاتــه فــي بــــــــــــــــــاريــس فـي
أكــتـوبـر/تــشـرين األول عـام 1981
حــســبـمــا أشــيع. ويــكـشف لــلــمـرة
األولى عن أن مــنــيــر مــراد قــد دفن
ــــطـــرب بـــجــــوار رفـــيـق جنـــاحه ا
الـــراحل عـــبـــد احلــلـــيم حـــافظ فى
مقـبرته اخلاصة مـوضحا األسباب
التى دفعت أسـرته التخاذ مثل هذا

القرار.
ويـحقق الـكتاب الـروايات الشـائعة
بشـأن اضـطـهـاد" حـكـومـة الـرئيس
ـــصـــري الـــســـابق جـــمـــال عـــبـــد ا
الناصـر للممثلـ اليهود. ويضرب
ــا تـردد عـن دور حــكــومـة مــثــاال 

الفـنـان الـيهـود في مصـر. ويرى
ــــا يــــكــــون قـــد  غــــريب أنـه "ر
ـراجع الـدقيـقـة عن عالقة إخفـاء ا
الـيـهـود بـالــفن في مـصـر والـعـالم
الـــــعـــــربي ألســـــبـــــاب تـــــتـــــعـــــلق
بـاحلــسـاســيــة الـســيــاسـيــة الـتي
صــــاحـــــبت الـــــصــــراع الـــــعــــربي
اإلسـرائيـلي حتى أن جنـمة كـبيرة
في حــجم راقــيــة إبــراهــيم ال أحـد
يـعـرف عـنـها شـــــــــــيـئـا حـقـيـقـيا
متـفقا عـليه مـنذ مغـــادرتهـا مصر

عام "1954.
عتـقدات الشـائعة التي ومن بـ ا
يفـندهـا الكـتاب مـا شاع في مـصر
والعالم العربي عن يهودية النجم
الــشـهـيــرعـمـر الـشــريف. ويـكـشف
خـطأ هذا االعـتقاد ويـؤكد أنه كان
كاثـولـيـكـيـا مـارونـيـا وحتول إلى
اإلسالم فـي بدايـات اخلمـسيـنيات
ـعـروفـة ـمـثـلــة ا عـنــد اقـتـرانه بــا
فــاتن حــمــامــة مـا أغــضـب والـده

رض السكري. وأصابه 
ـــمــثــلــة كــمــا راج فـي مــصــر أن ا
ـعـروفـة كـيـتي الـتي والـراقـصـة ا
ــصـــلــحــة اتُــهـــمت بـــالــتـــخــابـــر 
إسرائـيل كانت يهوديـة. غير أنها
كــانت "مــســيــحــيــة كــاثــولــيــكــيــة
هاجـرت من مصـر هجـرة طبـيعـية
بعـد مـنتـصف الـستـيـنيـات عـائدة
إلى بالدهـا اليـونـان وبقـيت بـها
حــتـى عـام   2000وفق مــا يــؤكــد
ـلحـق الـثقـافي الـكتـاب نـقال عـن ا
الــيـونــاني الــســابق في الــقــاهـرة
ـمــثـلـة والــراقـصـة وصــديـقـتــهـا ا

الشهيرة جنوى فؤاد.
يؤكد أن عمر الشريف عاش ومات
مـسـيـحـيـا ولـيس يـهـوديـاوحـسب
الــكـــتـــاب فــإن عـــددا كـــبـــيــرا من
مثل اليهود حرص على تغيير ا
اســمه. وضـــرب أمــثــلـــة عــلى ذلك
ــمــثـلــة راشـيـل إبـراهــام الـتي بـا
أصبـحت راقـية إبـراهيم ولـيلـيان
فــيـكــتـور كــوهـ الـتـي أصـبـحت
كـاميـلـيـا وهـيـنـريت كـوهـ التي
هدي غـيرت اسـمها إلى بـهيجـة ا
وتــــوجــــو مـــــزراحي إلـى أحــــمــــد
ـشرقي ونـظيـرة موسـى شحادة ا

إلى جنوى سالم .
مــــاذا وراء هـــذا الــــتـــغــــيــــيـــر في
األســــــمـــــاء?. يــــــقـــــول غــــــريب إن
"األســــبــــاب لـم تــــكن ديــــنــــيــــة أو
اجـتـماعـيـة أو حتـى سيـاسـية بل
ألسـبـاب فـنـيـة تـسـتـهـدف الـسـعي
لـــلـــبـــحث عـن اسم شـــهـــرة أكـــثــر

سهولة".
ـثـلـ مـصـري ويـشـيـر إلى أن 
كثـيـرين غـيـر يهـود فـعـلـوا الشيء
نـفـسه مـثل أحـمـد رمـزي وشـاديـة

ونور الشريف.
هل كانت ليلى مراد يهودية فعال?
ويـكــشف الـكــتــاب عن أنه من بـ
ـمثل الـيهود الـذين عرفتهم كل ا
مصر لم يهاجر إلى إسرائيل بعد

ثورة  23يـولـيـو /تـموز  1952في
الترويج لشـكل العالقة ب فاروق
مــلك مـــصــر الــســـابق والــفـــنــانــة
الــيــهــوديــة كـامــيــلــيــا الـتـي كـادت
تـنتهي بـالزواج رغم رفض حـكومة
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ويـثــبت الـكــتـاب أن الـعـالقـة كـانت
قــائـمــة بــالـفــعل ولم تــؤد حـكــومـة
الـــــثـــــورة أي دور فـي اســـــتـــــغالل
ـلك وإثـبات أنه الـعالقـة لـتـشـويه ا
كــان فــاســدا مــا كـــان يــســتــوجب
الـثورة عـلـيه. كـمـا يـبـرهن الـكـتاب
بدلـيل آخـر وهـو اسـتـمـرار اثـنـت
ـــمــــثـالت الــــيـــهــــوديــــات في مـن ا
نــشــاطــهــمــا الــفــني حــتى نــهــايــة
السـتـينـيـات ومطـلع الـسبـعـينـيات
ـــاضـي "من دون أيـــة من الــــقـــرن ا
مــضــايــقــات من جــانـب احلــكــومـة
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تونس

لـلـفـائـزة فـيـهـا إضـافـة إلى اجلـوائـز
لتـقى و التي لها تسمية اخلاصة با
خــاصــة وهي مـــيــدالـــيــة الــلـــمــســة
الـعصـامية ,مع تكـر خاص ألحدى
الفـنانـات الـتشـكـيلـيات الـتـونسـيات
من الـرائدات الـعصـاميـات مع تكر
لـلــفـنــانـة الــراحـلــة الـرائــدة نـبــيـهـة
قــــيــــقــــة.وفي هــــذه الــــدورة  17 من
ـهـرجـان لـعـام  , 2018  اخـتـيـار ا
فنانة تشكيلية للمشاركة في هذه 66
الــــــدورة من تــــــونـس و اجلــــــزائـــــر

والعراق و تايوان واليابان .
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ـنـظـمـون في هذه ـشـرفون وا عـمل ا
الـدورة لـلــمـلـتـقى عــلى الـتـنـويع في
ـلــتـقى شـكال ومـضـمـونـا من خالل ا
أحـــداث قــريـــة ثـــقــافـــيـــة مــصـــغــرة
بالـفـضاء اخلـارجي للـمركـز الثـقافي
فضال عن تنظـيم ورشات فنية (رسم
و نــــحت ) و عـــــرض لــــلــــتــــوظــــيف
اجلــمــالي لــلــخط الــعــربي وعـروض
فـنـية مـوسـيـقيـة وعـروض مسـرحـية
وعــرض لـألزيـاء ,مــشــاركــة الــعـراق
كـانت مـن خالل الـفــنـانــتــ فـاطــمـة

انــطالقــا من فـكــرة وزارة الــثـقــافـة
الــتــونـســيــة في ان يــكـون مــلــتـقى
ـبــدعــات الــعـصــامــيـات فـي الـفن ا
الـتشـكـيلي مـوعـدا دورياً و سـنـوياً
تلـتـقي فيه الـفـنانـات الـتشـكـيلـيات
الــعــصــامــيــات لــتــبــادل اخلــبـرات
ولالسـتفـادة من جتارب بـعضهن و
بـــاإلضــافـــة إلـى مــشـــاركـــتـــهن في
الـدورات و الـنــدوات الـفـنــيـة الـتي
ـناسبة  ,باعتـباره فضاء تنـتظم با
مـفـتـوحـا ومــنـاخـا مالئـمـا لإلبـداع
ـشهد واإلنتاج مـساهـمة في بـناء ا
الــتــشــكــيــلـي الــتــونــسي من خالل

أعمال فنية و إبداعات بأياد وأنامل
الفـنانـات التشـكيـليات الـعصـاميات
التـي جند أن الفنـانة منـهن تتخطى
ــيــة لـتــفـرض كل احلــواجــز األكـاد
ذاتهـا و تـعـرف بأعـمـالـها الـفـنـية و
حتت إشــراف و تـــطــور جتــاربـــهــا 
حــضـور وزيــر الــشـؤون الــثــقـافــيـة
الـتــونــســيــة الـدكــتــور مــحــمـد زين
الـعابـدين وبدعم من وزارة الـشؤون
ــنــدوبــيــة اجلــهــويـة الــثــقــافــيـة وا
ـنسـتير ـدينة ا للـشؤون الـثقافـية 
ــركـز الــثــقــافي بــواليـة احــتــضن ا
ــنــســتــيــر مــســاء الـيــوم الــســبت ا

لـتقى ـاضي فعـاليـات الدورة  17 ا
ـبدعـات العـصامـيـات في التـعبـير ا
عرض التشكيلي حيث  تدش ا
ــنــتــظم حتت عــنـوان " اجلــمــاعي ا
ـــســـات الــفن و بـــرومـــوثـــيــوس و 
اإلرادة " من قــــبل وزيــــر الــــشـــؤون
الثقـافيـة التونـسي و اكرم الـسبري
عـتمد ـنستـير و بحـضور  ا والي ا
األول و أعــــضـــاء مــــجــــلـس نـــواب
الـشــعب طـارق الــبـكــوش وعـدد من
نظـمات ومكونات اجملتمع ثلي ا

. دني ومن الفنان التشكيلي ا
هـذه التـظـاهرة الـنسـويـة التي دأب
ــركــز الــثـقــافي عــلى تــنــظــيـمــهــا ا
نـدوبـية نـسـتيـر حتت أشـراف ا بـا
اجلـهـويـة لــلـثـقـافـة طـيـلـة  17سـنـة
واهب كشـفت وعرفت بالـعديد من ا
الــنــســائــيــة في الــفن الــتــشــكــيــلي
ي. وتمـيـزت هذه الـتونـسي و الـعـا
الـدورة عن سـابـقـاتـهـا بـاسـتـحداث
مسـابقة بـالرسم احلر ( سـمبوزيوم
بدعات دة يـوم وبعنـوان " ا ) و 

و رســـــوم احلــــــيــــــاة " و الــــــتي 
تـخـصيص جـائـزة مـيـدالـيـة ذهـبـية

العـبيـدي وفاتن الـعبـيدي  ,حيث ان
مشـاركة فاطمة الـعبيدي تعـد الثالثة
يدالية لها و الـتي سبق لها الفـوز 
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ـصــريـة."وحـتى عـام  2015ظـلت ا
الـصحافـة اإلسرائيـلية تـتحدث عن
أن الــنـجــمـة الــيـهـوديــة الـشــهـيـرة
جنـوى سالم لـم تعـتنق اإلسالم بل
مــــاتت يــــهــــوديــــة وأنــــهــــا كــــانت
تــمــــــــــيل إلـى إسـرائــيل. غــيـر أن
الـكتـاب يسرد "أدلـة عدة" عـلى أنها
نعهـا أصلها "مـاتت مسلمـة ولم 
اليـهودي من أن تؤدي دورا وطـنيا
نالت عـنه احـترامـا وتـقديـرا شمل
ـــصـــري ـــا مـن الـــرئـــيس ا تـــكـــر
الـــراحل أنـــور الـــســـادات بـــســـبب
تـشـجـيــعـهـا بــأشـكـال مـخـــــــتـلـفـة
ــــصـــري بـــعـــد حـــرب لــــلـــجـــيش ا

أكتوبرعام "1973.
يقول الكاتب إنه لم يكن معنيا بأن
مثل اليهود في يلبس أحدا من ا
مـصـر ثـوب الـبـطـولـة أو يـنـزع عن
غـــيــره وطـــنـــيـــته. ويـــؤكــد أنه " ال

تـبيـيض صـورتهم كـان هـدفا وال
تـــخـــوين بــعـــضـــهم كــان غـــايــة".
ويـوضح أن هـدفه هــو "احلـقـيـقـة
فـــقط وال شـىء غــيـــرهـــا فـي هــذا

لف الغامض". ا
مـثل اآلن  وهو يـرى أن هؤالء ا
ـصـريـ فى ذمـة الـتـاريـخ أمـام ا
ـا يسـمعون عن والـعرب الذين ر
ــمــثــلــ بــعض أســمــاء هـــؤالء ا

اليهود للمرة األولى .
وحـسب دار الــهالل فـإن الـكـتـاب
اجلــديـــد هــو تــطــبـــيق لــنــمــوذج
"الـكتاب الـصحفي" الـذي يتبـناها
مــركـز الــهالل لـلــتـراث إذ يــجـمع
ـطبوعة ب روح الـبحث وشكل ا
الـــصـــحـــفــــيـــة الــــــــــقــــائم عـــلى
اجلــاذبــيــة واإلبــهــار واالهــتــمـام
بـالصـورة والـعنـاصـر اإلخراجـية

األخرى.

الــلــمــســة الــعـــصــامــيــة ( اجلــائــزة
الـرابــعــة) في الـدورة  14عـام 2014
مشـاركـة فـاطـمـة الـعـبـيدي كـانت من

خالل عمل لها حمل عنوان  جزيرة
أأللـوان في ح حـمل عمـل الفـنانة

فاتن العبيدي عنوان  فنطازيا .

مثل اليهودي عن يقول غريب إنه "منذ أن غيبت السياسة واألطماع العنصرية ا
شهد الفني في مصر ومع مرور السن أصبح الغموض مسيطرا على أي ا
غالطات واألخطاء هي السائدة لدى معظم من تصدوا حديث عن هؤالء وباتت ا

للكتابة في تاريخ الفنان اليهود في مصر".
علومات عن الفنان اليهود في مصر. ويعتقد بأن السياسة ادت دورا في اختفاء ا
راجع الدقيقة عن عالقة اليهود بالفن في ا يكون قد  إخفاء ا ويرى غريب أنه "ر
مصر والعالم العربي ألسباب تتعلق باحلساسية السياسية التي صاحبت الصراع
العربي اإلسرائيلي حتى أن جنمة كبيرة في حجم راقية إبراهيم ال أحد يعرف عنها

شــــــــــيئا حقيقيا متفقا عليه منذ مغــادرتها مصر عام "1954.

واألكــــثـــر مـن هـــذا إن عــــددهم في
ـسـرحيـة كـما عـند بـعض الـفرق ا
جــورج أبــيـض وسالمــة حــجــازي
ـســلـمـ "كـان يـفــوق مـثـيــله من ا
ـــــا بــــــســـــبـب عـــــدم حـــــمـــــاس ر
ـصـريـات مـسـلـمـات وقـبـطـيـات ا
ــسـرح" لـلــظــهــور عـلـى خـشــبــة ا

حسبما يؤكد غريب.
امـتـهن هؤالء الـفن في مـصر وهم
ومـختـلـف أهل الـفن حـيـنـها عـلى
ــبــدأ الــديـن لــله والــفن قــنــاعـــة 

للجميع كما يقول الكاتب.
وكل فـــصــول الــكــتـــاب تــقــريــبــا
تـــتــضــمن إشـــارات إلى صــعــوبــة
تـــــقـــــصي احلـــــقـــــائق عـن هــــؤالء
. ورغم هـذا فـإن الـكـاتب ـمـثـلـ ا
أصـــر كــمــا يــقــول عــلى الــســعي
لــلــكـــشف عن الــتــاريخ احلــقــيــقي
لـــلــمـــمــثــلـــ الــيــهـــود في مــصــر
"بــاعـــتــبـــارهم جــزءا مـن احلــركــة
الفـنـية في بالدنـا يـجب أن يوضع
في حــجـمه الــطـبـيــعي دون إفـراط
في تـقـديـر حـجم هـذا الـدور  كـمـا
يفـعل مناصرو إسـرائيل أو تفريط

فيه كما اعتاد الباقون".
ولم يـعـرف فـن التـمـثـيل فـي مـصر
أي اسم جــــديــــد ســـوى األخــــوين
جــمـال ومــيــمـو رمــســيس الــلـذين
ظــهـرا ظـهــورا عـابـرا مع نــهـايـات
اخلـمــسـيــنـيــات أمـا كل األســمـاء
الـيـهـوديـة األخـرى عـلى كـثـرتـهـا
فـهي ابنـة النـصف األول من القرن

العشرين كما يؤكد الكتاب.
مـصـدر الـصـورةمـهـداة من أشـرف
غــــــريبImage captionراقــــــيـــــة
إبـــراهـــيم اخـــتـــفت من الـــســـاحــة
الـفـنـيـة بـعـد مـغـادرتـهـا مصـر إلى

أمريكا.
وكـــانت حــرب  1948بــ الــعـرب
واليـهـود في فلـسطـ وقيـام دولة
إسـرائـيـل نـقـطــتـ فـاصــلـتـ في
مـثلـ اليـهود تـاريخ ا

في مصر.
يــقـول غـريـب إنه "مـنـذ
أن غــيــبـت الــســيــاسـة
واألطـمـاع الـعـنـصـرية
ــمـثـل الــيـهــودي عن ا
ــــشـــهـــد الــــفـــني في ا
مـــــصـــــر ومـع مــــرور
الــــــســـــنـــــ أصـــــبح
الـغــمـوض مـســيـطـرا
عـــلـى أي حــــديث عن
هـــــــــــؤالء وبـــــــــــاتـت
ـغالـطات واألخـطاء ا
هي الـــســـائـــدة لــدى
مــعـــظم من تـــصــدوا
لـلــكـتــابــة في تـاريخ
الـفـنانـ اليـهود في

مصر".
ويــــــعـــــتـــــقـــــد بـــــأن
الـسيـاسة ادت دورا
فـي اخـــــــــتـــــــــفــــــــاء
ــــعـــــلــــومـــــات عن ا
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ـــرة األولى الـــتي لـــيـــست هـــذه ا
يتحدى فيها أشرف غريب األفكار
الـراسـخــة الـشـائـعـة بـ الـنـاس
ن فيـهم الفنـانون واإلعالميون

عن جنوم الفن في مصر.
ــرة حتــلى غـــريب رئــيس هـــذه ا
حتـريــر مـجـلـة الــكـواكب الـسـابق
ـــركـــز واألمـــ الـــعـــالم احلـــالي 
الـهالل لـلـتـراث الصـحـفي الـتـابع
ـصـريـة بـقـدر أكـبر لـدار الـهالل ا
من اجلرأة عـلى حتدي ما قال إنه
"كـثـيـر من األسـاطـيـر الـتي حتـيط
مثـل اليهـود في مصر". وفي بـا
ـمثـلـون اليـهود كـتـابه اجلديـد " ا
في مــــصـــــر" يــــســــعـى الــــنــــاقــــد
السينمائي الشهير "لتحطيم هذه

علومات ." اخلرافات با
يبلغ عـدد مؤلفاته  17كتابا حتى
اآلن فـى الـنــقــد والــتــأريخ الــفـني
منها: العصر الذهبي للكوميديا 
أحـمــد مـظــهـر الــفـارس الـنــبـيل 
جنـــــيب الـــــريـــــحـــــانـى صـــــاحب
الـسعـادة فط عـبد الـوهاب رائد
الــفـــيــلم الــكــومـــيــدي فى مــصــر
الــوثــائق اخلــاصــة لــلــيـلـى مـراد
العندليب والسندريلال .. احلقيقة

الغائبة .
وتعود أهمـية الكتاب اجلديد إلى
أنه أول تــــــوثـــــيق مُــــــدقق لـــــدور
ـمثـلـ الـيـهـود في تـاريخ الـفن ا
صري. واستند فيه السينمـائي ا
الكاتب الذي بات مرجعا رئيسيا
ـصـري إلى مـا لـلـتـاريخ الـفـني ا
وصـفـه بـنـهج صـارم في الـتـحـقق

علومات. من ا
وبــــخـالف الــــشـــــائع فـــــإن عــــدد
ـــمــثـــلــ الـــيــهـــود حــتـى عــقــد ا
األربـعـيـنيـات الـذي أمـكن لـغريب
حــصــره يــوازي إن لـم يــتــجــاوز
ـمـثــلـ األقـبـاط عـلى مـدى عـدد ا

تاريخ الـفن في مصر

بدعات بتونس شاركون في ملتقى ا ا


