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حلول العيد وإطاللة العام االيراني الجديد..

السينما

الـ «نوروز» ..مناسبة عريقة تحمل في طياتها جميع
العناصر الدينية والطبيعية والتاريخية
ب�لاد ف��ارس القديم��ة (إي��ران الحالي��ة) أرض له��ا
ج��ذور عريق��ة في التاريخ اإلنس��اني وهي المهد الذي
نش��أت في��ه أق��دم الحض��ارات الت��ي نافس��ت كبري��ات
اإلمبراطوري��ات ف��ي العص��ور التاريخي��ة التي س��بقت
والدة الس��يد المسيح(ع) وبس��طت نفوذها وسيطرتها
على أجزاء كبيرة من العالم القديم.
ويتمي��ز تاري��خ ه��ذه األرض الحضاري��ة الموغل��ة
ف��ي الق��دم بتراث خالد ظ��ل أبناء المجتم��ع اإليراني
متمس��كين بالكثي��ر م��ن طقوس��ه وتقالي��ده عل��ى
م��ر العص��ور؛ ويزخ��ر ه��ذا الت��راث التاريخ��ي بأي��ام
ومهرجان��ات وإحتف��االت تعي��د إل��ى األذه��ان الكثي��ر
م��ن الحكايات واألس��اطير والقص��ص واألحداث التي
لعبت أدوراً مؤثرة وفاعلة في تاريخ ايران.
عي��د ن��وروز ه��و أح��د أه��م األعي��اد واإلحتف��االت
التراثي��ة الت��ي يح��رص اإليراني��ون وباق��ي الش��عوب
الناطق��ة بالفارس��ية ف��ي آس��يا الوس��طى وغيره��ا م��ن
الش��عوب الت��ي تش��ترك معه��م ف��ي الت��راث والتقالي��د
على اإلحتفال بها.
وهن��اك آراء متباين��ة ح��ول العوام��ل واألس��باب
الت��ي أدت إل��ى ظه��ور عي��د ن��وروز؛ فهن��اك م��ن يرج��ع
ج��ذور ه��ذا اإلحتف��ال إل��ى المل��ك جمش��يد .حي��ث
يتف��ق المؤرخ��ون وخب��راء األس��اطير اإليراني��ون على
أن المل��ك األس��طوري جمش��يد (راب��ع مل��وك الدولة
البيش��دادية الذي��ن يعتب��رون أق��دم م��ن حكم��وا ب�لاد
ف��ارس القديم��ة) ه��و أول م��ن احتف��ل بعي��د ن��وروز،
واقتدى به الملوك والمواطنون فيما بعد.
كم��ا اتفق��وا عل��ى أن نوروز يحمل ف��ي طياته جميع
العناص��ر الديني��ة والطبيعي��ة والتاريخي��ة .فاحتفاالت
ه��ذا العي��د تحمل اآلن طابعاً دينياً إس�لامياً يتمثل في
الدع��اء ال��ذي يدعو ب��ه اإليراني��ون أثناء تحوي��ل العام،
وه��و (ي��ا مقل��ب القل��وب واألبصار ،يا مدب��ر الليل والنه��ار ،يا محول
الح��ول واألحوال ،حوّل حالنا إلى أحس��ن الح��ال)؛ كما يتمثل في
وضع نسخة من المصحف الشريف في صدر سفرة تسمى السينات
الس��بع ،وه��ي س��فرة توض��ع عليه��ا س��بعة أش��ياء أغلبه��ا اصناف من
الطعام يبدأ اس��م كل منها بالفارس��ية بحرف الس��ين ،وهي :سبزي
(خض��راوات)  -س��يب (تف��اح)  -س��نجد (عن��اب أو ه��و نوع م��ن التمر
الجاف)  -سير (الثوم)  -سكة (قطعة نقود معدنية)  -سركة (خل)

خطوات وبرامج أفضل لتعلیم اللغة
الفارسیة في الخارج

أك��د مدی��ر مؤسس��ة س��عدي خ�لال لقائ��ه م��ع
المستش��ارین الثقافیی��ن وعل��ی أعت��اب مباش��رة مه��ام
عمله��م ف��ي الخ��ارج أك��د ب��أن اللغ��ة ج��زء ال یتج��زا
م��ن الدبلوماس��یة العام��ة وعل��ی ه��ذا االس��اس یعم��ل
االمریكیون علی توریط االفغان مثلما ورطوا باكستان
والهند عبر تغییر لغتهم االم الی االنجلیزیة.
وق��ال مدی��ر مؤسس��ة س��عدي ،غ�لام عل��ي ح��داد ع��ادل
ل��دی اجتماعه بالمستش��ارین الثقافیین االیرانیین وهم
عل��ی أعت��اب الس��فر ال��ی اماك��ن أعماله��م ف��ي الخ��ارج
ق��ال ب��أن ه��دف ه��ذه المؤسس��ة هو تطوی��ر الجه��ود بين
س��ائر المؤسس��ات الثقافی��ة ف��ي الب�لاد وتعیی��ن مرج��ع
خ��اص لع��رض اللغ��ة الفارس��ية لألجان��ب مش��یراً ال��ی
التع��اون الوثی��ق الموج��ود بی��ن مؤسس��ة س��عدي ورابط��ة
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مدين��ة ماس��ولة االيراني��ة ذات الت��راث
العري��ق ه��ي واحدة من أبرز الم��دن التابعة
لمدينة فومن ،حيث تقع على سفح عظيم
ومنح��در ف��ي مقاب��ل قلع��ة كبيرة مش��يدة
من الحجر الصلد وهي قلعة «شاه معلم»،
والناظ��ر يبه��ر لروع��ة الف��ن المعم��اري
المتب��ع ف��ي تش��ييد أبنيته��ا والت��ي تب��دو
م��ن بعي��د وكأنه��ا س��لم عظي��م متدرج��ة
بش��كل هندس��ي منتظم بحيث يكون سقف
أح��د البي��وت باح��ة للجي��ران ،وه��ذا الف��ن
المعماري قد ش��اع ف��ي بعض مناطق إيران

 س��منو (ن��وع م��ن الحل��وى المصنوعة من القمح) .وف��ي عيد نوروزالذي يحتفل به لكونه مناس��بة جامعة لألديان والعادات والتقاليد،
تعط��ل اإلدارات الحكومي��ة ،والم��دارس والجامع��ات  ،وذل��ك لك��ي
يتس��نى للمواطني��ن االحتف��ال واالس��تمتاع به��ذا العي��د المزدح��م
بالع��ادات والتقالي��د االجتماعي��ة اإليراني��ة .كما تتب��ادل العائالت
الزي��ارات والهداي��ا ،ويتوجه��ون إل��ى المتنزه��ات والحدائ��ق العام��ة،
حيث األشجار والورود والشمس المشرقة.
وق��د لع��ب عيد نوروز (اليوم الجديد) دوراً كبيراً في التعريف

الثقاف��ة والعالق��ات االس�لامیة ف��ي ه��ذا المج��ال وش��دد
عل��ى ض��رورة ب��ذل الجه��ود للتع��رف عل��ی ثقاف��ة الدول��ة
المضیف��ة والتواص��ل به��ذا الش��أن لك��ي یصار ال��ی اتخاذ
خط��وات وبرام��ج أفض��ل لتعلی��م اللغ��ة الفارس��یة ف��ي
الخ��ارج وعل��ی أحس��ن وجه .كما ش��دد حداد ع��ادل علی
ان یمث��ل المستش��ارون الثقافی��ون ف��ي الخارج كس��فراء
للثقاف��ة االیرانیة من خ�لال التعریف بالثقافة االیرانیة
االصیل��ة هن��اك وأك��د ب��أن اللغ��ة ه��ي ج��زء ال یتج��زأ
م��ن الدبلوماس��یة العام��ة وكلم��ا توس��عت دائ��رة اللغ��ة
الفارس��یة كلما تحس��نت العالقات مع سائر دول العالم.
وفي هذه الجلس��ة ش��رح س��ید محمد رضا دربندي مكانة
اللغ��ة الفارس��یة ف��ي العال��م وأك��د عل��ی أهمی��ة توس��يع
تعلی��م اللغ��ة الفارس��یة م��ن أج��ل بس��ط ه��ذه اللغ��ة ف��ي
مختل��ف دول العال��م منوهاً بأهمیة تعرف ش��عوب العالم
عل��ی ه��ذه اللغ��ة وكذل��ك عب��ر اقام��ة امس��یات ش��عریة
ف��ي مختل��ف المناس��بات .كما تحدث مس��اعد مؤسس��ة
س��عدي للش��ؤون التعلیمی��ة والبحثی��ة ،الدكت��ور رض��ا
مراد صحرائي في هذه الجلسة وقال بأن صياغة معايير
تعلي��م اللغ��ة الفارس��ية واج��راء فحص لتحديد مس��توى
الط�لاب واجتياز اختبارات مث��ل التوفل و Ilsanمهم جداً
في تعليم اللغة الفارس��ية إلى غیر الناطقین بها .وأش��ار
ال��ی الكت��ب الص��ادرة ف��ي ه��ذا المج��ال مث��ل «الدراس��ات
االيرانية»« ،متعة القراءة»« ،تطبیقات الكلمة»« ،مينا»،
«مبادئ الفارس��ية»« ،كلس��تان س��عدي الناطق»« ،طرق
بس��يطة لتعلي��م اللغ��ة الفارس��ية»« ،تعلی��م األدب» وق��ال
بأن معظم هذه الكتب تم طبعها أو في طریقها للطباعة.

بالهوي��ة اإليراني��ة والحف��اظ عليه��ا .وه��و يب��دأ م��ع
إطالل��ة الربي��ع ف��ي  21م��ارس م��ن كل عام ،ويس��تمر
لم��دة أس��بوعين تقريب��اً؛ وهو عيد قدي��م وعريق حتى
أن ع��دداً كبي��راً م��ن الش��عراء الع��رب أش��اروا إليه في
أشعارهم ،وصار من الشائع في قصائد الشعراء العرب
التعبير عن الربيع بنوروز ،حيث يقول البحتري (206
  284ه):ويس��تقبل اإليرانيون عيد نوروز بتنظيف منازلهم،
وش��راء أث��اث جدي��د ،وإص�لاح األجه��زة والس��جاجيد
والمالب��س والس��تائر وس��ائر ل��وازم المن��زل ،وذل��ك
إيمان��اً منه��م ب��أن يجل��ب البرك��ة إل��ى منازله��م،
ويجل��ب الس��عادة لهم في الع��ام الجديد .وهذا يحدث
أيضاً في األجهزة واإلدارات الحكومية .وتقوم البلدية
بإستقبال العام الجديد بتنظيف الشوارع ،واإلهتمام
باألش��جار وزرع ال��ورود الربيعية .ويس��افر البعض إلى
الم��دن اإليراني��ة األخ��رى .وم��ن ع��ادات اإليرانيي��ن
القديم��ة في ن��وروز تذك��ر الموتى وتكريمه��م ،وزيارة
المقابر في آخر يوم خميس في العام اإليراني ،ووضع
األغذي��ة (الحلوى  -الفاكه��ة  -المخبوزات  -التمر)
على القبور ،واإلكثار من وجوه البر واإلحسان.
وم��ن ع��ادات اإليرانيي��ن أيض��اً ف��ي ه��ذا العي��د ارت��داء
مالب��س جدي��دة ،وإقام��ة االحتف��االت ف��ي الم��دن .وق��د
تغلغل��ت ه��ذه الع��ادات ف��ي نف��وس اإليرانيي��ن ،وأصبحت
ج��زءاً م��ن ُهوّيته��م الوطني��ة .وإذا كان��ت المص��ادر
التاريخي��ة ع��ادت بن��وروز ال��ذي يع��د أكبر وأه��م األعياد
القومي��ة اإليراني��ة إل��ى عصر م��ا قبل التاري��خ الحقيقي
الموث��ق أي العصور األس��طورية فإن له بع��داً قومياً ،فهو
العي��د الوحي��د الذي يجمع بين اإليرانيي��ن جميعاً على
اخت�لاف عقائدهم ومس��توياتهم االجتماعية والثقافية،
وهو العيد الوحيد الذي يجمع اإليرانيون على االبتهاج
بقدوم��ه واالحتفال ب��ه .ختاماً ونحن على أعتاب فصل الربيع والعام
الجديد وعيد نوروز نس��أل اهلل تعالى أن يجعله عاماً س��عيداً وأن يعم
فيه السالم والخير والرفاه واألمن على جميع المسلمين من إيرانيين
وغير إيرانيين وأن نشهد في العام الجديد إنتصار الحق على الباطل
ويعي��د األم��ن واألمان للعال��م بإنتظار ظهور اإلم��ام الحجة المنتظر
المه��دي صاح��ب الزمان عج��ل اهلل تعالى فرجه الش��ريف ليعلي راية
الحق والعدل والسالم في العالم إن شاء اهلل.

الروضة الرضوية تنشر كلمة قائد الثورة في
عيد النوروز بثالث لغات

تق��وم دائ��رة االعالم االس�لامي ب��ادارة الزوار غي��ر االيراني��ن التابعة للروضة
الرضوي��ة المقدس��ة باص��دار ثالث��ة كتب بمناس��بة عيد النوروز الذي س��يحل
يوم  21اذار/مارس الجاري وذلك للزوار غير االيرانيين.
واضاف��ت دائ��رة االعالم االس�لامي بالروض��ة الرضوية انه وبع��د الكلمة التي
يلقيه��ا قائ��د الث��ورة االس�لامية ف��ي مرق��د االم��ام الرض��ا(ع) بمدين��ة مش��هد
بمناس��بة النوروز ،يتم اس��تخراج ترجمة الكلمة من الموقع االلكتروني لمكتب
قائ��د الث��ورة ونش��رها في اطار كتيب بث�لاث لغات .وفي الع��ام االيراني المقبل
(يبدا في  21مارس) سيتم اصدار هذا الكتيب بعنوان «ربيع في الربيع» باللغات
العربية واالنجليزية واالردو ،وكل منها في الف نس��خة .على ان توزع في رواق
«دار الرحم��ة» الخ��اص بال��زوار الناطقي��ن بالعربي��ة ورواق «الغدي��ر» الخ��اص
بال��زوار الناطقي��ن باالنجليزي��ة ورواق «كوث��ر» الخ��اص بال��زوار الناطقي��ن
ب��االردو .كم��ا س��يتم بمناس��بة ذكرى ميالد االم��ام محمد الباق��ر(ع) وذكرى
استش��هاد االم��ام عل��ي النق��ي(ع) اصدار كتاب��ي «الحياة السياس��ية والنضالية
لالم��ام محم��د الباق��ر (ع)» و»الحي��اة السياس��ية والنضالية لالم��ام علي النقي
(ع)» وكالهم��ا ماخ��وذان م��ن كت��اب «انس��ان ال 250عام��ا» لتوجيه��ات قائ��د
الث��ورة االس�لامية ح��ول الحياة السياس��ية والنضالية لالئم��ة المعصومين(ع).
وه��ذه الكت��ب س��يتم اصداره��ا باللغ��ات العربي��ة (  10االف نس��خة) واالردو (10
االف نس��خة) والتركية ( 5االف نس��خة) واالنجليزية (  3االف نس��خة) .كما
س��يتم بث الترجمة الفورية للكلمة التي يلقيها قائد الثورة في اليوم االول من
السنة االيرانية الجديدة ( 21مارس) في مرقد االمام الرضا(ع) بمشهد وذلك
باللغ��ات االنجليزي��ة والعربية واالردو عن طريق غ��رف الحوار الرضوية وقنوات
يوتيوب للمتلقين في ارجاء العالم.

تبهر الناظر لروعة الفن املعماري

ماسولة التأريخية ..تقع على سفح عظيم ومنحدر بشكل هندسي منتظم
إبان العهد الساساني.
الطق��س ف��ي مدين��ة ماس��ولة معت��دل
صيف��اً والنس��يم العلي��ل يه��ب فيه��ا م��ن
جمي��ع جوانبه��ا مم��ا جعله��ا مقص��داً
للس��ائحين الذي��ن يبحث��ون ع��ن مناط��ق
معتدل��ة األج��واء ف��ي فص��ل الح��رارة ،وم��ا
يزي��د م��ن روعته��ا أن الضب��اب ف��ي معظ��م
أي��ام الس��نة يغطي أجواءه��ا ليضفي عليها
طالوة خاصة.
وأم��ا نه��ر «ماس��ولة رود خ��ان» فهو زاخر
بالمي��اه الصافي��ة العذب��ة الت��ي ال تنقط��ع
ع��ن التدف��ق ط��وال أي��ام العام لذل��ك فهو
يضف��ي عل��ى المدين��ة جما ً
ال وروع��ة لكونه
يمخر معظم نواحيها وأكنافها.
مدينة ماسولة التأريخية فيها متحفان
كبي��ران أحدهم��ا للتراث الش��عبي واآلخر
للحي��اة الطبيعي��ة ،وه��ذان المتحف��ان
بطبيعة الحال يحفزان س��واحاً أكثر على
شد الرحال نحوها ،كما فيها سوق شعبي
تراث��ي مك��ون م��ن أربع��ة طوابق وه��و مليء

بالبضائ��ع المحلي��ة الت��ي ال يجد الس��ائح
نظيراً لها في مكان آخر.
* قرية «فوشه»
هن��اك العدي��د م��ن الق��رى الجميل��ة في
مدين��ة فومن أروعها قرية اس��مها «فوش��ه»
حي��ث فيها الكثي��ر من المناظ��ر الطبيعية
الخالب��ة وتبل��غ مس��احتها  82كيلومت��راً
مربع��اً وتق��ع جن��وب غرب��ي المدين��ة إل��ى
جان��ب قلعة رود خ��ان ،وتحاذيها غابات بكر
ه��ي الغاية ف��ي الروعة والجم��ال ويمخرها
نهر عذب المياه وس��هل واسع أخضر يطلق
علي��ه ع��دة أس��ماء ه��ي «كل��ه ماس��ون»
و«درياالت» و«ريحانة» و«شهركاه» وفيها
بقع��ة مقدس��ة للش��يخ جمال تق��ع في قلب
الغاب��ات المحيط��ة به��ا مم��ا أضف��ى عليها
طالوة وجما ً
ال أكثر.
وم��ن جمل��ة معالمه��ا الجذاب��ة األخ��رى
«اسكاس��ون» و« أن��ار دش��ته» و«ليس��ندي»
وكه��ف «خ��ون فوش��ه» ال��ذي يتك��ون م��ن
ع��دة مم��رات ضيق��ة ويمت��از ع��ن س��ائر
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مهرجان «كوبنهاغن» يستضيف «أحالم الفجر» االيراني
تأه��ل الفيل��م الوثائق��ي اإليران��ي «أح�لام
الفجر» للمخرج مهرداد أسكويي للمشاركة في
مهرج��ان كوبنهاغ��ن الدولي لالف�لام الوثائقية
( )CHP:DOXكم��ا ت��م توجي��ه دع��وة للحكمين
االيرانيين للمشاركة في هذا الحدث.
وس��يعرض فيل��م «أحالم الفج��ر» االيراني في
قسم «الفنانين والمؤلفين» لهذا الحدث الفني.
وقس��م « ( »Artists & Auteursالفناني��ن
والمؤلفي��ن) لمهرج��ان كوبنهاغ��ن يخ��ص
الفنانين والمخرجين المخضرمين في السينما العالمية حيث يستضيف هذا العام مخرجين
معروفين من أمثال «كريستين جانسن» و«ريوند باردون» و«اولریش سيدل» و«بول هامبرت»
الى جانب المخرج مهرداد اسكويي.
ه��ذا ويش��ارك المخرج��ان مه��رداد اس��كويي ومحم��د رض��ا ف��رزاد ف��ي قس��مي «Nordic:Dox
 »Awardو« »Next: wave Awardبصفتهما حكمين وعضو لجنة التحكيم .
يذك��ر أن فيل��م «أح�لام الفج��ر» للمخرج مهرداد اس��كوئي يروي قصة مصير فتيات ش��ابات
يمضين فترة انتظار صعبة في األيام األخيرة من العام من أجل الحصول على حريتهن.
يش��ار الى ان فعاليات مهرجان «كوبنهاجن» الدولي س��تنطلق اعتبارا من  14مارس الجاري
وتستمر حتى الـ 26منه.

املوت يغ ّيب النجم االيراني اخملضرم خسرو شجاع نوري
غي��ب الموت النجم المخضرم خس��رو ش��جاع
ن��وري اح��د ابط��ال مسلس��ل «س��لطة االب» ع��ن
عمر ناهز  71عاماً.
أعلن��ت ذل��ك ابن��ة الفقي��د آش��ا ش��جاع زادة،
مضيف��ة ب��أن والده��ا ف��ارق الحي��اة اث��ر اصابت��ه
بجلطة في الدماغ .وقالت ابنة الفقيد :س��يوارى
جثم��ان والده��ا الث��رى صبيح��ة الي��وم الخميس
15من آذار  /مارس المقبل في مقبرة جنة زهراء
بجن��وب العاصم��ة طه��ران .الراح��ل ش��جاع زادة
م��ن موالي��د ع��ام  1945ف��ي ميناء تركمن ش��مالي ايران .تخرج الفنان بف��رع التمثيل من كلية
الفنون الدرامية ،بدأ بالتمثيل السينمائي عام  1969من خالل فيلم «البقرة» للمخرج داريوش
مهرجوئي .ويحمل في جعبته التمثيلية في الس��ينما العديد من االفالم منها« :س��ر الخنجر»
و«خفي��ف ال��دم» و«نع��م كان هك��ذا» و«ف��ي ذل��ك الجان��ب من الن��ار» و«الحف��رة» و«غريب في
الضب��اب» .ال��ى ذل��ك ادى الفقي��د ادواراً ف��ي مسلس�لات تلفزيوني��ة منه��ا« :ثانوي��ة خض��راء»
و«سلطة االب» و«ثماني جنان».

احتفال عاملي بـ«النوروز»
بمشاركة ممثلي  12دولة
في طهران
ق��ال مس��اعد موسس��ة الت��راث الثقاف��ي ف��ي
اي��ران محم��د حس��ين طالبي��ان ان حف��ل النوروز
العالمي سيعقد بمشاركة النائب االول لرئيس
الجمهوري��ة والس��فراء المعتمدي��ن ف��ي طه��ران
وممثل��ي 12دول��ة س��يقام ف��ي قص��ر كلس��تان

بطهران وذلك يوم 26آذار/مارس الحالي.
واش��ار طالبي��ان ي��وم الثالث��اء ف��ي ه��ذا
الخصوص الى البرامج والفعاليات الثقافية
المختلف��ة التي س��تجري خ�لال هذا الحفل
مضيف��ا انه س��يقام معرض للص��ور ومعرض
آخ��ر للت��راث العالم��ي والصناع��ات اليدوي��ة
المس��جلة ل��دى اليونس��كو وموائ��د الن��وروز
لدى المكونات المختلفة في البالد.
وص��رح ان الن��وروز ه��و رس��الة الوف��اق
االجتماع��ي والس�لام والوح��دة بي��ن ال��دول
وانن��ا يج��ب ان نس��تفيد م��ن طاق��ات ه��ذا
التراث المعنوي الكبير.

«نسيج اإلمبراطوريات» ..رحلة الفن بني إيران
وتركيا والهند
دش��نت متاحف قطر معرض «نس��يج اإلمبراطوريات :زخارف وحرفيون بين تركيا وإيران
والهن��د» ال��ذي يس��تمر ف��ي متحف الفن اإلس�لامي حت��ى الرابع م��ن نوفمبر/تش��رين الثاني
المقب��ل ،مس��لطا الضوء عل��ى العالقة التي تربط بي��ن اإلمبراطوري��ات العثمانية والصفوية
والمغولية التي م ّيزت مطلع العصر الحديث في تاريخ الفن اإلسالمي.
ويب��رز المع��رض حرك��ة التب��ادل الفن��ي والثقاف��ي بي��ن اإلمبراطوريات الثالث ،وال س��يما
ف��ي الفت��رة ما بين القرنين الخامس عش��ر والتاس��ع عش��ر .كما يلقي الض��و َء على الخلفية
الثقافية والفنية التي اتس��مت بها تلك الحقب الزمنية عبر اس��تعراض أنماط مختلفة من
السجاد والمخطوطات والمشغوالت المعدنية والخزف.
ويأم��ل المش��رفون عل��ى المع��رض أن يك��ون مناس��بة أم��ام الجمه��ور لالط�لاع عل��ى بع��ض
ذخائ��ر متح��ف الف��ن اإلس�لامي الذي يضم واحدة م��ن أهم مجموعات الفن اإلس�لامي يزيد
عمره��ا عل��ى  1400عام ،م��ن محتوياتها ما يعود لفت��رة اإلمبراطوري��ات العثمانية والمغولية
والصفوية.
وينقس��م المعرض إلى ثالثة أقس��ام يس�� ّلط كل منها الضوء على إمبراطورية بعينها ،إذ
يس��تعرض القس��م األول المخص��ص لإلمبراطوري��ة الصفوي��ة ( )1736-1501أعم��اال أنتجها
فنان��و «الكت��اب خان��ة» التابع��ة للب�لاط الملك��ي الصفوي ،والت��ي يمكن وصفها بورش��ة عمل
للمخطوط��ات ،كم��ا يلق��ي الض��وء عل��ى الزخ��ارف الفني��ة الت��ي ت��م إنتاجها في عه��د ح ّكام
محبي��ن للفنون مثل الش��اه طهماس��ب .وفي قس��م اإلمبراطورية العثماني��ة ،يتع ّرف الزائرون
عل��ى حرك��ة اإلب��داع الفني ف��ي اإلمبراطورية العثماني��ة التي امتدت بين القرنين الس��ادس
عش��ر والثامن عش��ر ،وتتنوع معروضاته بين الس��جاد وغيره من الوسائط التي تحمل لمسات
تصمي��م محلي��ة ال تخل��و م��ن تأثي��ر الف��ن اإليران��ي .ويلق��ي قس��م اإلمبراطوري��ة المغولي��ة
( )1858-1526الضوء على معروضات يمتزج فيها األس��لوب الصفوي والعثماني مع األس��لوب
المغول��ي ،لتمث��ل تتويج��ا لإلمبراطوري��ات الث�لاث .ومن أبرز ه��ذه المعروض��ات التصميمات
المزخرفة بأشكال الزهور التي تشغل مساحة كبيرة من تاريخ الزخارف اإلسالمية ،وتوجد
بشكل رئيسي في السجاد والمجوهرات.

إنطالق مهرجان «غذاء وموسيقى القوميات االيرانية» في عسلوية

الكهوف بمناظره الرائعة.
وال ري��ب ف��ي أن التقالي��د واألع��راف
الفري��دة ألهال��ي ه��ذه القري��ة ومدين��ة
فوم��ن بش��كل ع��ام تس��تهوي الس��ائحين
نحوه��ا وتلك األس��واق الرافل��ة بالبضائع
المحلي��ة الجميل��ة ال نظي��ر له��ا في ش��تى
أرج��اء البالد ،وه��ذه األمور إضافة إلى أمور
أخرى أدت إلى اس��تقطاب أع��داد هائلة من
الس��ائحين س��نوياً س��واء م��ن الجمهوري��ة
اإلسالمية أو من خارجها.

إنطل��ق ف��ي  13م��ارس /آذار مهرج��ان
«غ��ذاء وموس��يقى القومي��ات االيراني��ة»
في منطقة «ب��ارس» االقتصادية للطاقة
بمنطق��ة عس��لوية الدولي��ة ف��ي بوش��هر
(جنوب ايران).
وقال مسؤول العالقات العامة بمنطقة
ب��ارس ،اي��وب نب��وي خ�لال المراس��م ،ان
المهرج��ان يق��ام بمش��اركة ف��رق فني��ة
ايراني��ة م��ن  7محافظ��ات ايرانية على ان
يع��رض فيه  100صنف من انواع االغذية
المحلية.
واش��ار ال��ى البرام��ج المختلف��ة للمهرج��ان وق��ال إن اله��دف منه��ا التعري��ف بالثقاف��ات
والطقوس والتقاليد االيرانية.
وفيم��ا وصف عس��لوية بانها منطقة صناعية تحتض��ن قوميات ايرانية مختلفة اكد على
ضرورة اقامة المزيد من مثل هذه المهرجانات.

