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فكرة قائمة على التوجه الروحي تجاه الوجود االلهي

حوار الفن بني املسيحية واالسالم ..مقاربة االفكار بما
يتوحد مع اآلخر
أن االخ �ت�لاف على مستوى التفرعات
ال ��دي �ن �ي ��ة ب �ي�ن امل �س �ي �ح �ي��ة واالس � �ل ��ام مل
ي��وق��ف ال�ف��ن االس�لام��ي او املسيحي عن
التحاور الرمزي والشكلي فيما بينهما..
ف �ف��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ك ��ان ��ت ف �ي��ه ال�ل�غ��ة
املشرتكة ه��ي نقطة االرت �ك��از يف احل��وار
ب�ين احل� �ض ��ارات ،ف ��إن االش �ك ��ال وال��رم��وز
وال��دالالت املضمونية ،هي حمور التفاعل
على مستوى ال�ف��ن ..ولعل س��وء التبادل
اللغوي كان مسوغاً لبعض املالمح  ،اال
ان ذلك يف جمال الفن ميثل احلوار على
مستوى الشكل واملضمون ايضاً.
ان �ط��وت ال�ث�ق��اف��ات امل �ت��أث��رة ب��ال��دي��ان��ات
س��واء أكانت موحـِّدة او غري ذل��ك ،على
ض��رب م��ن ال�ت��أث��ر والتفاعل حبكم طرق
االتصال املختلفة كاجملاورة اجلغرافية
او الفتوحات والغزوات او التجارة وغريها..
وب� ��ذل� ��ك ح� �ص ��ل ت� ��داخ� ��ل يف ال�ت�رم �ي ��ز
اجلمالي والفكري بشكل عام ،وهذا احلال
قد انعكس بشكل جلي على التعايش بني
املسيحية واالس�لام والذي اعطى نتاجات
حوارية قائمة على فكرة التأثر والتأثري
وأن جاء عن طريق الصراع ،بل ميكن القول إن الصراع ينتج أشكا ًال
ح��واري��ة يف الفن على مستوى التنظيم القيمي للزمان واملكان
والداللة الصورية ،واللوحة اع�لاه خري مثال على تلك االشكال
احلوارية القائمة بني املسيحة واالسالم .
يظهر املشهد التصويري يف التكوين مبستويني أفقيني ،ميثل األول
البناء املعماري لكنيسة ذات طابع بنائي مقوّس وحماطة بأبنية
عالية ومنائر إسالمية توحي بأن املكان إسالمي ،واملستوى الثاني اىل
أسفل اللوحة ميثل حشوداً من الناس عبارة عن جماميع من االفراد
املسلمني على ميني اللوحة بلباسهم االسالمي وعمائمهم البيضاء،
وهم ينظرون اىل القديس وهو يعتلي دكة فيها درجات من اجلانب،
وخلفه أناس يرتدون جبب ،فيما تعلو رؤوسهم أغطية سوداء وجتلس
أم��ام القديس ،نساء مسيحيات يرتدين ال��وش��اح االبيض املغطى

للوجوه  .لو دققنا يف معطيات اللوحة لوجدنا ان العملية احلوارية
يف ه��ذا العمل قائمة على حم��وري��ن ..اوهل�م��ا ال�ت�ح��اور م��ع املكان
االس�لام��ي اجلامع بني املسجد والكنيسة حيث امل��أذن��ة واجلوامع
والقباب االسالمية ،وحيث الكنيسة املسيحية القائمة على تأسيس
السلطة الدينية يف االسكندرية ..اما احملور الثاني فهو متجسد يف
فكرة الوعظ اليت هي حمور االئتالف بني الدينني بشكلها العام
كونها قائمة على التوجه الروحي جتاه الوجود االهلي.
إذ أن ف�ك��رة ال��وع��ظ عند املسيح قائمة على متجيد اهلل وع��دم
اخلروج عن تعاليمه وهذا ما ال يتناقض مع الفكر االسالمي ،مما
أعطى هلذه الفكرة مشولية اجلمع وال حمدودية املكان ..واملتمثلة
فنياً باملنظور القائم على تصعيد االح�س��اس باحليوية وتوثيق
العالقة باملكان عن طريق اجلمع بني الطبيعة واالنسان بوحدة من
االنسجام واحلركة ،هلذا كان الواقع يوصف بالشفافية الروحية

تجدید طباعة کتاب سیرة «الفيلسوف املسلم الفارابي» في مالیزیا
اإلسالمیة(  (�Is

طبعت دار نشر مجعیة الكتب
 )lamic Book Trustيف مالیزیا كتاب «الفارابي؛
حیاته؛ أعماله ومكانته» للمرة الثانیة يف مالیزیا.
كتاب «الفارابي؛ حیاته؛ أعماله ومكانته» من
تألیف الكاتب والباحث املالیزي «عثمان باكار»
وطباعة دار نشر مجعیة الكتب اإلسالمیة( (�Islam
 )ic Book Trustحیث مت جتدید طباعته للمرة
الثانیة يف مالیزیا.
وی ��رأس «عثمان ب��اك��ار» جناح دراس ��ات الفكر
اإلس�لام��ي ل�لإم��ام حم�م��د ال �غ��زال��ي يف املؤسسة
الدولیة للحضارة والدراسات اإلسالمیة التابعة
للجامعة اإلسالمیة يف مالیزیا.
وق� ��د أص � ��در ال �ك ��ات ��ب ع �ث �م��ان ب ��اك ��ار ك�ت��اب
«ال�ف��اراب��ي؛ حیاته؛ أعماله ومكانته» ألول مرة
العام  1987للميالد باإلجنلیزیة وعلی الرغم من
اإلقبال الكبری علی الكتاب مل یتم جتدید طباعته
حتی العام .2018
ون�ظ��راً ایل األهمیة القصوی ال�تي یتمتع بها
كتاب «الفارابي؛ حیاته؛ أعماله ومكانته» متت
طباعته جم��دداً بعد وقفه طالت  31عاماً حیث
أصبح يف متناول ید اجلمیع.

احة

لسي
ا

يف إ

يران

م��ن خ�ل�ال اجل �م��ع ب�ين اجل��وه��ر االهل��ي
املتمثل بالقيمة التعبريية لفكرة الوعظ
والوجود االنساني  -أي مبعنى آخر بني
التجريد وال��واق��ع  -ف��إن متثل الفكرة
الدينية هنا يعتمد على تصوير الواقع
الديين من حيث الوجود املكاني وهذا ما
يشري اىل التحاور مع املكان االسالمي.
ان مشولية ال�ف�ك��رة اجمل ��ردة املقبولة
من اآلخ��ر الري��ب انها جتمع املفرتقات
يف م�ك��ان واح ��د ،حيث ال م�س��اس بقيم
اآلخ ��ر ب��ل م�ق��ارب��ة االف �ك��ار مب��ا يتوحد
مع االخ��ر ..اذ ليس للوجود الشكلي يف
هذا العمل أي مردود للتحاور املضموني
م��ن ق�ب��ل املسيحية جت ��اه االس �ل��ام ،بل
رمب��ا العكس م��ن خ�لال س �ي��ادة الفكرة
والقائها بشمولية اال أن طبيعة نقل
الشكل االسالمي بقي ذا خصوصية يف
اللوحة الدينية لعصر النهضة االوروبي
وه��ذا نابع من طبيعة الوجود الشرقي
للمسيحية وال��ذي يظهر هنا من خالل
البناء املعماري االسالمي والشخصيات
االس�ل�ام� �ي ��ة ،ال �ت�ي ت �ف�ترض صياغتها
الفنية وجودها الضروري كون الكنيسة تعيش يف بيئة إسالمية..
فتصبح ب��ذل��ك بنية الشكل م�ت�ح��اورة ب��ال�ض��رورة م��ع الواقعية
االسالمية.
أما املضمون فيبقى مسترتاً رغم إظهار املبدأ املوح ّد بني العقيدتني
وهو فكرة الوعظ ..وذلك التضمني يظهر من خالل طبيعة األداء
الفعلي للعالقة بني املتغريات املوجودة يف اللوحة ،فعلى مستوى
الشكل يكون احلوار مفروغاً منه أما من حيث املضمون فأنه تابع
لطبيعة العالقة القائمة بني املسيحية واالسالم يف الزمان واملكان
املعينني ..فرمبا يتعارض الشكل مع املضمون يف حني يكون املضمون
متحركاً ضمن البنى الفكرية القابلة للتأويل وإنتاج فعل جدلي
ذي داللة رمبا تكون متحاورة أو متصارعة.
سامر قحطان القيسي

العتبة الحسينية تعيد مخطوطة الى جامعة سامراء بعد ترميمها
اعلن مركز االمام احلسني(ع)
ل�ترم �ي��م امل �خ �ط ��وط ��ات ورع ��اي ��ة
ال � �ب� ��اح � �ث �ي�ن ال � �ت� ��اب� ��ع ل �ل �ع �ت �ب��ة
احلسينية امل�ق��دس��ة ع��ن تسليم
خم �ط��وط��ة ل �ك �ت��اب اهلل ال �ق��ران
الكريم اىل جامعة سامراء تعود
اىل القرن الثاني عشر اهلجري
بعد صيانتها وترميمها .
وق� � ��ال م ��دي ��ر امل� ��رك� ��ز م �ن��اف
ال�ت�م�ي�م��ي ل�ل�م��وق��ع ال ��رمس ��ي ان
«ك ��ادر امل��رك��ز متكن م��ن اع��ادة
وص� �ي ��ان ��ة وت ��رم� �ي ��م خم �ط��وط��ة
للقران الكريم اىل املكتبة العامة يف جامعة سامراء».
واوضح ،استمر العمل برتميم املخطوطة اكثر من اربعة اشهر من تاريخ تسليمها اىل املركز .
واضاف ،مرت املخطوطة مبراحل االوىل الفحص البيولوجي ،والثانية الفحص الكيميائي،
والثالثة التنظيف امليكانيكي ،والرابعة تدعيم الورق مبواد خاصة حلفظ املخطوطة ،واملرحلة
اخلامسة وهي جتليد املخطوطة وتذهيبها.
واش��ار التميمي اىل ان «ب��اب التعاون مفتوح ام��ام اجلامعات واملعاهد والباحثني لرعاية أي
خمطوطة او أي حبث يهتم باجلانب التارخيي للمخطوطات».
جاء ذلك خالل مراسيم خاصة يف جامعة سامراء وحبضور رمسي لتسليم املخطوطة واعادتها
اىل املكتبة العامة.

مطلية بالذهب على النمط املعماري االيراني

كنيسة فانك ..نقوش وصور عن حياة نبي الله عيسى(ع)

كنيسة فانك (بالفارسية وانك) هي اكرب وأمجل كنيسة
تقع يف منطقة جلفا بأصفهان.
وه��ذه الكنيسة هي من أمج��ل الكنائس يف منطقة جلفا من
حيث تذهيب سقفها والسطح الداخلي للقبة وكذلك الرسوم
وال �ن �ق��وش ال�ت��ارخي�ي��ة ف�ي�ه��ا .ك�م��ا ان داخ ��ل الكنيسة ومجيع
جدرانها وزواياها مزينة برسومات وص��ور مطلية بالذهب على
النمط املعماري االيراني وفيها صور عن حياة نيب اهلل عيسى
بن مريم(ع) ،مستلهمة من الرسم االيطالي فض ًال عن أ ّن القبة
قصة خلق النيب آدم
وما حوهلا مزينة بلوحات وصور أيضاً حتلي ّ
وزوجته حوّاء ،رمسها الفنانون األرمن.
ومت ب�ن��اء «ب ��رج ال �ن��اق��وس» ،ال ��ذي يقع أم ��ام امل��دخ��ل الرئيس
لكنيسة وان��ك ،على النمط املعماري االيراني ويف عهد امللك
الصفوي السلطان حسني.
يذكر أن هذه الكنيسة الفاخرة واليت تدعى أيضاً «سن سور»
و«آمنا بركيتش» ،بنيت ع��ام  1605امليالدي يف أراض��ي بستان
برباريس ،بيد أن الكنيسة شهدت عملية توسيع وحتديث بعد
مخسني عاماً أي يف العام  1655امل�ي�لادي ،فتحولت اىل شكلها
احلالي وكما هي عليه اآلن.
هذه الكنيسة هلا قبة كبرية وج��دران مرتفعة وأق��واس عالية
ومجيلة ويقيم فيها حالياً زعيم األرم��ن لكل من اي��ران واهلند.
املصلى الرئيس هل��ذه الكنيسة يضم قسمني مربعي الشكل؛
فالقسم االول هو حجرة املبنى والقسم الثاني والذي يقع حتت
القبة خصص الداء الطقوس واالناشيد الدينية.
زواي��ا ج��دران املصلى مكسوة بأنواع القاشاني من الطوب ذات
األل��وان املتنوعة اضافة اىل تزيني األج��زاء العلوية من اجلدران
بصور ورس��وم��ات يف غاية ال��روع��ة وال�ب�ه��اء مقتبسة م��ن الكتب

السماوية ،ما يضفي مجا ًال وتألقاً على سطح القبة بكاملها.
ويف زاوية من زوايا ساحة كنيسة وانك ،هناك برج ناقوس آخر
مجيل وكبري يقوم على اربعة أعمدة صخرية.
كما انه توجد يف صحن الكنيسة قبو ٌر لعدد من رجال األرمن
املعروفني منهم األس�ق��ف الكبري ،وك��ذل��ك ع��دد م��ن السفراء
واملندوبني السياسيني لدول أوروبية توفوا اىل مدينة اصفهان.
تضم كنيسة فانك أقساماً خمتلفة مبا يف ذل��ك املتحف
وامل�ك�ت�ب��ة .مت ب�ن��اء متحف الكنيسة ع��ام  1905للميالد .ومن
املقتنيات واألع�م��ال ال�تي يتضمنها املتحف ويعرضها للسياح
وال ��زوار لوحات أجنزها الرسامون االروب�ي��ون وأه��دوه��ا اىل هذا
املتحف.
كما يشمل املتحف عدداً من املخطوطات القيمة .ومن نفائس
اجملموعات املعروضة يف هذا املتحف نذكر منها على سبيل املثال

املرسومات اليت أصدرها امللوك واحلكام االيرانيون طوال العهد
الصفوي وما بعده بشأن األرمن.
وت��أت��ي اهمية ه��ذه امل��رس��وم��ات ن�ظ��راً الحتوائها على مصادر
تارخيية ودراسية مهمة جداً توثق لتاريخ األرمن.
ه��ذا وتضم الكنيسة مطبعة ق��د بنيت برعاية وابتكار زعيم
األرم��ن خاتشاطور كساراتسي يف عام  1636امليالد يف منطقة
جلفا باصفهان.
وي��ذك��ر أن اول ك�ت��اب م�ق��دس مت اص� ��داره يف ه��ذه املطبعة
األرمنية كان «الزبور» لنيب اهلل داود (ع) ،ومثة نسخة فقط من
هذا الكتاب يف العامل؛ موجود حالياً يف متحف مدينة اكسفورد
الربيطانية ،غري أ ّن الصورة املستنسخة من هذا الكتاب تتوفر يف
متحف كنيسة وانك ،حيث يشاهدها رواد املتحف.
ومكتبة الكنيسة ونظراً المتالكها لـ  25000عنوان كتاب هي
من أفضل املصادر اليت يعتمدها الباحثون وال��دارس��ون األرمن
وباقي األديان السماوية.
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اإلعالن عن حكام السباق االفتتاحي ملهرجان عمار التاسع
مت اإلعالن عن امساء حكام املسابقة االفتتاحية
لستة أقسام يف الدورة التاسعة من مهرجان عمار
ال�ش�ع�بي ل�لأف�لام ال ��ذي ي�ق��ام م��ن ال�ث�لاث�ين من
ديسمرب /كانون األول اجلاري حتى العاشر من
يناير /كانون الثاني املقبل يف العاصمة طهران
وحمافظات إيرانية أخرى.
وق��ال��ت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمهرجان ان جلنة
التحكيم حتكم األع �م��ال يف أق �س��ام «كليبات
املوسيقى»« ،برامج تلفزيونية»« ،الرسوم املتحركة»« ،فيلمنا»« ،نقد املقاالت والدراسات
السينمائية» و«سيناريو األفالم» وستعلن عن األعمال املختارة.
وتشتمل أمساء حكام السباق االفتتاحي ملهرجان ع ّمار التاسع على مازيار بيجاني ،هادي
حممديان ،يوسف قوجق لقسم األنيميشن والرسوم املتحركة وحممدرضا باقري ،حممد
براتي ،زهرا مخاقي لقسم «فيلمنا» ومحيدرضا مدقق ،ميثم مهديار ،حمسن لبخندق لقسم
«نقد املقاالت والدراسات السينمائية» وامني صديقي ،انسيه شاه حسيين ،قربان علي طاهرفر
لقسم سيناريو األف�لام ومهدي نقويان ،حممد مريزماني ،ميالد عرفان بور لقسم «كليبات
املوسيقى» وامري سعادتي ،اكرب نبوي ،حممدحسني ساعي لقسم «الربامج التلفزيونية».

املسرح االيراني يكرم اخملرج أصغر فرهادي
أه��دت مجعية النقاد والكتاب والباحثني يف
«دار املسرح» اإليراني ويف مهرجانها السابع عشر
شارة املسرحي الريادي عبداحلسني نوشني إىل
املخرج اإليراني أصغر فرهادي.
وك� ��ان ف ��ره ��ادي ال� ��ذي ي �ت �ح��در م ��ن امل �س��رح،
ال�ض�ي��ف اخل� ��اص مب��راس��م امل �ه��رج��ان ال�س�ن��وي
جلمعية النقاد والكتاب والباحثني بـ«دار املسرح»
اإلي ��ران ��ي ،ح�ي��ث ق ��ام امل�ه��رج��ان بتكريم امل�خ��رج
اإليراني الكبري من خالل إعطائه شارة املسرحي الريادي عبداحلسني نوشني ،واليت تهدى جململ
أعمال الفنانني اإليرانيني.
كما وشارك فرهادي باملراسم يف إعطاء جائزة أفضل مسرحية معروضة خالل العام املاضي
حسب اختيار اجلمعية بشكل مشرتك إىل مسرحييت «اليتيم» و«هذا ليس غليوناً».
يذكر أن عبداحلسني نوشني ( )1971-1907هو كاتب وخمرج مسرحي وخبري يف الشاهنامة
كما أن له قاموسا فرنسيا فارسيا .وكان لنوشني قصب السبق يف إعداد جيل من أهم مسرحيي
إيران ،كما قام بتأسيس «مسرح فردوسي» ،و«مسرح الثقافة» و«مسرح سعدي» ،إضافة إىل
ترمجته ألعمال مسرحية وأدبية كالسيكية لكبار الكتاب أمثال تشيخوف وتورغنيف وشكسبري
وتولستوي وسارتر.

أبرز الوفيات التي فجعت الوسط الفني االيراني في عام 2018
شهد عام  2018وف��اة أهم جنوم السينما
وال�ت�ل�ف��زي��ون وامل �س��رح وال��دب�ل�ج��ة يف اي��ران
وسوف نذكرهم يف السطور التالية:
بهرام زن��د :فجع الوسط الفين يف ايران
بنبأ وفاة املدبلج الشهري بهرام زند صبيحة
يوم السابع من ابريل اثر سكتة قلبية عن
عمر ناهز الـ.69
وش� � ��ارك ال� ��راح� ��ل ط �ي �ل��ة ف �ت�رة ع�ط��ائ��ه
الزاخرة ،بصوته اجلهوري يف دبلجة العديد
من االفالم واملسلسالت الشهرية ماجعل من شخصياتها خالدة يف اذهان اجلمهور االيراني.
وابرز تلك االعمال كانت مسلسالت «االمام علي عليه السالم» و«مدار الصفر» و«حافات
املياه» و«شرلوك هوملز» و«نافارو».
حسني شهاب :تويف املمثل السينمائي والتلفزيوني اإليراني «حسني شهاب» عصر يوم الثامن
عشر من مايو عن عمر ناهز  72عاماً .والفنان شهاب من مواليد عام  ،1946لعب املصارعة وشارك
يف بطوالت احرتافية هلا ودخل عامل التمثيل عام .1968
شارك يف متثيل العديد من األعمال السينمائية والتلفزيونية واملسرحية منها :ليالي طهران،
شريين وفرهاد ،اخلريف الطويل ،عني اهلل و.....
صدرالدين شجرة :تويف املمثل االيراني صدرالدين شجرة مساء يوم العشرين من يونيو بعد
معاناته مع املرض عن عمر ناهز الـ .66وكان يعاني الراحل من مشاكل يف اجلهاز اهلضمي
وكان يرقد يف املستشفى يف الفرتة األخرية.
صدرالدين شجرة من مواليد عام  1952وكان يعمل يف جمال التمثيل والتقديم والكتابة
ودخل عامل الفن يف الـ 15من عمره.
وعمل شجرة سنوات طويلة يف الراديو اإليراني وأما التمثيل فكان آخر اعماله املشاركة يف
مسلسلي «شاه ايرن» و«النمر والقمر».
عزت اهلل انتظامي :تويف صباح يوم  17من اغسطس ،الفنان املسرحي والتلفزيوني والسينمائي
الكبري «عزت اهلل انتظامي» يف احد مستشفيات طهران عن عمر جتاوز الـ  94سنة خملفاً تارخياً
كبرياً يف السينما االيرانية.
ولد الفنان عزت اهلل إنتظامي يف  20یونیو  1924بطهران ،خترج يف كلية الفنون اجلميلة
جبامعة طهران  .بدأ التمثيل من املسرح قبل ان يدخل السينما من خالل اول فيلم له بعنوان
«البقرة» ( كاو) للمؤلف غالم حسني ساعدي واملخرج الكبري داريوش مهرجويي وشاركه يف
بطولة الفيلم الذي انتج عام  1969املمثل القدير علي نصرييان .ويعد هذا الفيلم من اهم االفالم
يف تاريخ السينما االيرانية .واستمر انتظامي مبشواره الفين بعد انتصار الثورة االسالمية وأدى
أدواراً ب��ارزة من اهمها دوره يف فيلم «احل��اج واشنطن» وفيلم «املستاجرون» و«غراند سينما»
و«هامون» و«السيدة» و«البيت املهجور» و«ناصرالدين شاه ،املمثل» و«يوم املالئكة» و«الشال
االزرق» و«بيت على املياه».
ضياء الدين دري :ارحتل املخرج السينمائي والتلفزيوني االيراني السيد ضياء الدين دري إىل
الرفيق األعلى يف الساعات األوىل من اليوم السابع عشر من أغسطس عن  65عاما يف مستشفى
مبدينة شرياز التارخيية إثر إصابته املضنية مبرض الكبد .يذكر أن ضياء الدين دري خمرج
ومنتج وكاتب إيراني خمضرم من مواليد عام  1953يف العاصمة طهران ،درس علوم العالقات
ومن أشهر أعماله «احلقيبة الربيطانية» و«القبعة البهلوية».
عطاء اهلل صفر بور :تويف املمثل االيراني عطا اهلل صفر بور يف العاشر من سبتمرب عن عمر
ناهز ال�ـ 73بعد معاناة مع امل��رض .ولد الراحل صفربور عام  1945يف مشال اي��ران ودخل عامل
التمثيل عام  1953من خالل املسرح.
عمل صفر بور يف الراديو كما خاض يف جمال الكتابة واالخراج.
م��ن االع �م��ال ال�تي ش ��ارك بها صفر ب��ور ه��ي« :ال�س�ح��اب وال�ش�م��س» و«ف �ت��اة ت��دع��ى تندر»
و«العاصمة »4و...
سعيد كنكراني :تويف يف الرابع عشر من سبتمرب املمثل االيراني سعيد كنكراني عن عمر
ناهز الـ.64
وكان قد تعرض الراحل اىل نوبة قلبية وتويف على اثرها يف مستشفى بالعاصمة طهران.
ولد كنكراني عام  1954بالعاصمة طهران و قام بالتمثيل يف عدة أعمال منها «التحليق يف
القفص» و«موسم الدم» و«الزواج على الطريقة االيرانية».
يذكر ان كنكراني كان من املقرر ان يشارك يف مسلسل «الرقص على الزجاج» لكن مل تشأ
األقدار ان يبدأ متثيله يف العمل.
بيام صابري :تويف الفنان االيراني بيام صابري زوج املمثلة زيبا بروفة يف التاسع من ديسمرب
اثر نوبة قلبية عن عمر ناهز الـ.45
يذكر ان الراحل صابري من مواليد عام  1973وكان قد عمل يف جمال التمثيل واالخراج
واملكياج السينمائي.
ويعرف مشاهدو آي فيلم الراحل صابري من خالل مسلسل «رحيانة» الذي شاركته زوجته
بالتمثيل فيه.
وقد بدأ صابري عمله كخبري مكياج من خالل املشاركة يف مسلسل «االمام علي(ع)».

