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رئیس الجمهوریة يرعى مراسم ذكرى تخليده

السينما

سعدي الشیرازي ..املفكر الحكيم والشاعر اإلنساني
أعلن مدیر مركز دراس��ات س��عدي ،كوروش
كمال��ي سروس��تاني بأن مراس��م احیاء ذكری
الش��اعر االيراني س��عدي الشيرازي س��تقام یوم
غ��د الجمعة وذلك بحضور رئیس الجمهوریة،
الدكتور حس��ن روحاني في ش��یراز ومش��اركة
جم��ع من الباحثین في مجال دراس��ات س��عدي
حیث س��یلقي فیه عدد من االساتذة والباحثین
في هذه الدراسات كلمات باالضافة الی اقامة
مع��رض للخ��ط تح��ت عن��وان « 30عام��ا م��ع
سعدي».
وأك��د كمال��ي بأقام��ة برام��ج ثقافی��ة ف��ي
ذك��ری تكریم س��عدي بم��ا فيها اقام��ة معرض
للمخطوطات وقراءة اش��عار س��عدي مع تقديم
برام��ج للموس��یقى التراثی��ة باالس��تفادة م��ن
أشعار سعدي.
واس��تطرد یقول بأنه ستجري مراسم مماثلة
ف��ي ع��دد م��ن الم��دن االیرانی��ة وف��ي الخ��ارج
به��ذه المناس��بة حی��ث س��یقام برنامج «س��عدي
وفیكت��ور هوغ��و» و«س��عدي وكب��ار ش��عراء
العال��م» وذل��ك ف��ي المركز الثقاف��ي بمدینة
الكتاب بطهران وسیلقي فیه مدیر معهد اللغة
واالدب الفارس��ي ،غ�لام عل��ي حداد ع��ادل وعدد
من االساتذة كلمات بهذه المناسبة.
س��عدي الش��يرازي ..عن��اء م��ن أج��ل الكش��ف
واالستنتاج
أن ش��هرة س��عدي الش��يرازي ف��ي المش��رق
والمغ��رب أم��ر ال يختل��ف علي��ه اثن��ان ،فق��د
ُع��رف من��ذ القدي��م ل��دى الغربيي��ن  -وخاص��ة
الفرنس��يين منهم  -بالمفكر الحكيم والش��اعر
اإلنس��اني الذي ت��رك بصمات كبيرة في األدب
والفكر الفرنسي.
وهذه الش��هرة الكبيرة الت��ي نالها هذا األديب
والمفك��ر اإليران��ي ل��م تك��ن ولي��دة الحال��ة
اإلبداعي��ة والموهب��ة الش��عرية فحس��ب ،ب��ل
ج��اءت نتيجة ش��خصيته الكبيرة الت��ي توالدت
عبر جهد كبير وترحال طويل وعناء متواصل
من أجل الكش��ف واالستنتاج والكدح اإلنساني.
فه��و أديب ومفكر ملتزم وإنس��ان مرهف الحس
كسر طوق الحصار المذهبي والقومي
وشاعر ّ
واللغ��وي فأنش��د لإلنس��انية جمع��اء وناجاه��ا
بهمومه��ا وأحزانه��ا وتطلعاته��ا بح��س إبداع��ي
مره��ف وبلغ��ة عالمي��ة موح��دة وبوعي إنس��اني
كبير..فه��و ل��م ي �دّع أن��ه مدرس��ة ف��ي الش��عر
الفارس��ي أو العرب��ي ،ب��ل إن��ه تج � ّرد م��ن كل
خصوصياته الذاتية وأنشد لهموم البشرية.
س��عدي الشيرازي من الشخصيات النادرة في
اآلداب العالمية ،يعد واحداً من كبار الشعراء
واألدب��اء الذي��ن أعط��وا األدب الفارس��ي مذاق��ه
الخ��اص المتف��رد وس��اهموا ف��ي إع�لاء ش��أنه
حت��ى تجاوز ح��دود وطنه واألوطان اإلس�لامية
وارتق��ى إل��ى مص��اف اآلداب العالمي��ة ب��ل وتبوأ
مرك��ز الري��ادة فيه��ا .فترحال��ه وه��و يمتط��ي
ج��واد اإلرادة واإلخ�لاص ويج��وب العال��م
ويط��وف كثي��راً م��ن بلدان��ه ويخال��ط ش��تى

أجناس��ه ويذوق حلوه وم��ره وإقامته في موطنه
يقدم للبش��رية جمعاء ما اكتس��به من أسفاره
ف��ي األنف��س واآلف��اق..كل ه��ذا يبرز ف��ي آثاره
الخال��دة فت��ارة يتمظهر في صورة ش��عر يصبح
مث�ل ً
ا وتكت��ب ل��ه الش��هرة العالمية وت��ارة أخرى
يب��دو في ش��كل حكاية أخالقية وقصة إنس��انية
تعبر عن مثله العليا وقيمه اإلنس��انية السامية
في صورة ناطقة حية.
ال ش��ك إذن ف��ي أن ش��هرته كبي��رة ف��ي
المش��رق والمغ��رب ،ف��إذا كان إنس��اناً ش��رقياً
فهو عرف منذ القديم لدى الغربيين  -وخاصة
الفرنس��يين منهم  -بالمفكر الحكيم والش��اعر
اإلنس��اني الكبي��ر الذي ترك أوض��ح التأثير في
األوساط األدبية والفكرية وحتى السياسية في
فرنسا.
البعد اإلنساني في أدب سعدي
إنس��انية س��عدي لصيقة بش��خصيته وتكشف
ع��ن نفس��ها بمج��رد ذك��ر أبيات��ه أو بع��ض
كلماته ،فهو يدعو إلى اإلخاء بين بني البش��ر
ونب��ذ الفرق��ة والتطاح��ن والص��دام ،ويدعو إلى
الس��مو بالمعان��ي واألحاس��يس اإلنس��انية ،فهو
بلس��ان العص��ر يدع��و إل��ى ح��وار الحض��ارات
واألدي��ان وينب��ذ صراعه��ا وينه��ى ع��ن اصطدام
بعضها ببعض.
ف��إذا كان س��ر نج��اح أي أدي��ب أو كات��ب
يكم��ن ف��ي عدة عوامل ،فإن لس��عدي الش��يرازي
ف��ي نظرنا خاصي��ة يتفرد بها ع��ن باقي األدباء
جعلت��ه يكب��ر ف��ي نف��وس قرائ��ه وس��امعيه
والمتعرفي��ن عل��ى آث��اره -رغ��م تباي��ن لغاته��م
وثقافاته��م وإيديولوجياتهم -أال وهي المحنى
الفك��ري والش��عوري في القطع��ة األدبية ،ويبرز
ذل��ك بج�لاء ف��ي إنس��انية س��عدي ،فإنس��انيته
تتجل��ى ف��ي حب��ه للن��اس جميع �اً مهم��ا كان
لونه��م وجنس��هم ولس��انهم ف��ي دعوت��ه إل��ى أن
نش��ارك اآلخرين همومهم وفي أال نجعل اللون
والدي��ن والقومية س��بباً للتمييز بين البش��رية،
الشيء الذي نعاني منه في يومنا هذا ونشتكي

وقريب ًا الدورة االولى لقارئات العالم االسالمي

انطالق املسابقات الدولية القرآنية
في طهران

م��ن تبعات��ه .فس��عدي يعتب��ر م��ن ال يتألم آلالم
اآلخري��ن وم��ن ال يهت��م بهمومهم ومش��اكلهم
مج��رد ع��ن صف��ة اإلنس��انية ويص��دق علي��ه أن
يحشر مع جنس آخر غير بني البشر:
تو كز محنت ديكران بي غمي
نشايد كه نامت نهند آدمي
أي  :إذا ل��م تتأل��م لمص��اب الن��اس جميع �اً
فلست إنساناً بهذا القياس.
نع��م أدب��ه إنس��اني بح��ت ،اس��تمد قوت��ه م��ن
تعالي��م الدي��ن الحني��ف الت��ي تلتق��ي تعاليم��ه
م��ع كل األدي��ان وتتح��د معها في إبالغ رس��الة
عالمي��ة تح��ض عل��ى الخي��ر وتأم��ر بالمع��روف
والسلم والمساواة بين جميع الناس على اعتبار
أنه��م سواس��ية كأس��نان المش��ط ،وتح��ث على
اإلنص��اف والع��دل .وق��د تجل��ى كل ذل��ك في
حكايات��ه ف��ي «كلس��تان» وفي رس��ائله وخطبه
العديدة األخرى ،وهكذا في كل القضايا التي
تناولها س��عدي والمس فيها الجانب اإلنس��اني
واألخالق��ي ف��ي حي��اة البش��ر ،وق��د كان ي��رى
دائماً أن بناء اإلنس��ان على األرض هو الخطوة
التي يجب أن تتم قبل أن يبدأ عالقته بالسماء.
كم��ا تجل��ى ذل��ك ف��ي أث��ره الش��عري
«بوس��تان» الذي قل نظيره في بس��اتين األدب.
فه��و يض��م بي��ن س��احاته المترامي��ة األط��راف
جن��ان المعرف��ة والحكم��ة وحدائ��ق األخ�لاق
واالجتماع والسياس��ة ،فأصبح بذلك بوستانه
مثال سائراً يتفوه به الخاص والعام.
إذن صفة سعدي األساسية هي تفاعله الجاد
م��ع قضاي��ا اإلنس��ان ،فهو يح��اول أن يتجرد في
الوق��ت المناس��ب من لغته وقوميت��ه وانتماءاته
األخ��رى ويغني للبش��رية بكل م��ا فيها من عقل
وإرادة ووج��دان وأحاس��يس ،وب��كل م��ا تكاب��ده
أثن��اء كدحه��ا م��ن آالم ومحن وقضاي��ا وأفكار
وعقبات...
فسحة للحكمة والموعظة لعموم البشرية
ويمك��ن اس��تجالء ه��ذا البع��د اإلنس��اني
لس��عدي ف��ي العدي��د م��ن قصائده-الفارس��ية

منه��ا والعربي��ة -عل��ى ح��د س��واء ،ومنها تلك
الت��ي قاله��ا ف��ي م��دح ن��ور الدي��ن ب��ن صي��اد،
فعل��ى رغ��م ما درجت علي��ه العديد من قصائد
الم��دح م��ن االنهم��اك ف��ي رص��د مناقبي��ة
الممدوح ،تجد س��عدي يفتح فس��حة للحكمة
والموعظ��ة لعم��وم البش��رية ،ويش��رع ناف��ذة
عل��ى فلس��فة الحي��اة ودور اإلنس��ان فيه��ا ،يبدأ
س��عدي قصيدت��ه ه��ذه بمطلع رش��يق وصياغة
محكم��ة مس��تفيدا م��ن تراق��ص نغم��ات بح��ر
البس��يط وأمواجه المموس��قة ،مخترقا مجال
اللغة العادي ليؤسس في المتلقي لغة شعرية
زاخرة بالجديد من التعابير والصور:
مادام ينسرح الغزالن في الوادي
احذر -يفوتك صيدُ -يا ابن صياد
واعلم بأن أمام المرء بادية
وقاطع التبر محتاج إلى الزاد
يا من تم ّلك مألوف الذين غدوا
ّ
يطمئن صحيح العقل بالغادي؟
هل
ويب��دأ م��ن نقط��ة تجم��ع إبداع��ات اإلنس��ان
ومح� ّ
�ط آمال��ه وتطلعات��ه وهي الحي��اة الدنيا،
تل��ك الس��احة الت��ي تتمظه��ر فيه��ا قابلي��ات
اإلنس��ان وإرادت��ه ووعي��ه لتش��كيل مج��رى
أحداثه��ا .والدني��ا عن��د س��عدي أش��به بالري��ح
التي «تمر بآكام وأطواد» وبما أن الريح شيء
حفي��ف ومتن ّق��ل وزائ��ل وغي��ر فابل لإلمس��اك،
يخت��زل س��عدي نظرت��ه اإلنس��انية إليه��ا بم��ا
تتضمن��ه النظ��رة الوعظي��ة إل��ى اإلنس��ان
ليرعوي كونه مسافراً فيها ،ويلتفت إلى أداء
وظيفته اإللهية على ظهرها ،مخاطباً ابن آدم
يخص خطابه
 أي عم��وم البش��رية -ب��دون أن ّبدين أو قومية أو لغة أو: ...
وإنما الدنيا وزينتها
ريح تمر بآكام وأطواد
إذ ال محالة ثوب العمر منتزع
ال فرق بين سقالط ولباد
ما البن آدم عند اهلل منزلة
لقصاد
إال ومنزله رحب ّ
فيتس��م مضمون��ه بس��عة وش��مولية الخطاب
الش��عري لجمي��ع الن��اس ،حاث �اً إياه��م عل��ى
إش��اعة مضم��ون خلق��ي اجتماع��ي متع��دد
المعان��ي :الزه��د ف��ي دني��ا فاني��ة ،الك��رم
والس��خاء والترحي��ب بالقص��اد ،واالس��تفادة
م��ن الحي��اة الدنيا لخير اإلنس��ان واس��تقطاب
فعاليات��ه لس��عادته األبدي��ة .ث��م يس��تكمل
حكمت��ه ف��ي رص��د مش��هد اإلنس��ان ف��ي حياته
الدني��ا ،وأن علي��ه أن يتيق��ن م��ن ب��أن لحيات��ه
ه��ذه نهاي��ة وحكم��ة ومش��هداً أخي��راً علي��ه أن
يدخل��ه ف��ي حس��اباته ف��ي غض��ون التعام��ل
معه��ا ،وأن لإلنس��ان نفس �اً ه��ي مص��در إش��عاع
وإلهام وكس��ب وارتقاء وتكامل ،فإن تم ّكن من
تفعي��ل طاقاته��ا الكامن��ة في واقعه بل��غ مبلغاً
عظيماً ال يصل إليه حتى أولئك المتعبدين
والمنهمكين في أذكارهم.
د /أحمد موسى

مهرجان ثقافات الشعوب يبدأ اعماله في مشهد
ب��دأ ي��وم اإلثني��ن المهرج��ان الثال��ث
لثقاف��ات الش��عوب بحض��ور س��فراء
الع��راق وأفغانس��تان وطاجيكس��تان
بجامعة الفردوسي في مشهد.
وق��ال رئي��س جامعة فردوس��ي محمد
كاف��ي ف��ي ه��ذه المراس��م إن مهرج��ان
ثقاف��ات الش��عوب وال��ذي يق��ام للع��ام
الثال��ث علی التوالي يع��د حدثا ثقافيا
فري��دا يوف��ر ارضي��ة التع��اون الثقاف��ي
بين مختلف الشعوب.
وأض��اف كاف��ي أن تاري��خ جامع��ة

الفردوس��ي يرج��ع إل��ی قب��ل  68عام��ا
ووج��ود جامع��ة دولي��ة كفردوس��ي ف��ي
مدين��ة مش��هد التي انتخبت ع��ام 2017
عاصم��ة ثقافي��ة للعال��م اإلس�لامي،
يهي��يء فرص��ة التع��اون الثقاف��ي بي��ن
المجتمع��ات والش��عوب المختلف��ة
ف��ي العال��م .م��ن جانب��ه ق��ال المس��اعد
السياس��ي واالجتماع��ي لمحاف��ظ
خراسان الرضوية سيد جواد حسيني أن
الغاي��ة من إقامة مثل هذه المهرجانات
هي التاكيد علی ان الدول االس�لامية

انطلق��ت الدورة الرابعة والثالثون للمس��ابقات الدولية القرآنية
ام��س االربع��اء برعاي��ة رئي��س مجل��س الش��وري االس�لامي عل��ي
الريجان��ي وحض��ور ع��دد م��ن مس��ؤولي الجمهوري��ة اإلس�لامية
اإليرانية ولفيف من عشاق القرآن الكريم.
وش��ارك ف��ي المس��ابقات ه��ذا الع��ام ،اكث��ر م��ن  276متس��ابقا
م��ن اي��ران و 80بل��دا في فقرات حفظ كل الق��رآن الكريم وحفظ
عشرين جزءاً منه والتالوة باإلضافة إلى البحوث القرآنية.
وتق��ام المس��ابقات القرآني��ة برعاي��ة منظم��ة االوق��اف والش��ؤون
الخيري��ة االيراني��ة ف��ي مصل��ى االم��ام الخمين��ي (رض) وس��ط
طه��ران .وألول م��رة عل��ى مس��توى العال��م االس�لامي والعال��م ،
س��تقام خمس مس��ابقات دولية قرآنية للنساء والطالب والتالميذ
والمكفوفين وكبار السن.
وس��تقام ال��دورة االول��ى للمس��ابقات لس��يدات الع��ام االس�لامي ستش��ارك إی��ران للم��رة األول��ی ف��ي المع��رض الدول��ي
وذل��ك بمش��اركة مقرئ��ات من  22بلدا في العال��م في الفترة من للكتاب في بودابست في نسخته الـ 24الذي سیقام إعتبارا
 23الى  25نيس��ان /ابريل في مصلى االمام الخميني بعد انتهاء من اليوم الخمیس حتی األحد المقبل.
وم��ن المق��رر أن یش��ارك  100كات��ب م��ن  25دول��ة إل��ی
الدورة الرابعة والثالثين للمسابقات الدولية للقرآن الكريم.

إیران تشارك في معرض بودابست للكتاب
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الت��ي تجمعها عالق��ات وعناصر ثقافية
متج��ذرة وعدي��دة يمكنه��ا ان تؤدي دورا
فاعال في بناء المجتمع واإلنسان.
ويش��ارك ف��ي المهرج��ان إضاف��ة
ال��ی س��فراء الع��راق وأفغانس��تان
وطاجيكس��تان ،رئي��س مكت��ب
المفوضي��ة العلي��ا لألم��م المتح��دة
لش��ؤون الالجئي��ن ف��ي مش��هد ورئي��س
جامع��ة بغ��داد والبص��رة وع��دد م��ن
الدبلوماس��يين من اندونيس��يا وكوريا
الجنوبية.

جان��ب ممثل��و بولن��دا والتش��یك وس��لوفاكیا بإعتباره��ا
ضیوف هذه النسخة من المعرض.
كم��ا م��ن المتوق��ع أن یع��رض ف��ي المع��رض أكث��ر
م��ن  50أل��ف عن��وان الكت��اب وتق��وم المنظم��ة المعنی��ة
بإقام��ة المع��ارض الثقافی � ة في إی��ران بع��رض  250عنوانا
ف��ي مج��االت دراس��ة إی��ران والف��ن والش��عر وتعلی��م اللغ��ة
الفارسیة في جناح بمساحة  12مترا.

«شاهان دشت» ..جنة في قلب شمال البالد
يقع ش�لال «ش��اهان دش��ت» (ش�لال س��هل الملوك) في قرية
«ش��اهان دش��ت» على بعد  65كيلومتراً من مدينة أمول على
طريق هراز – أمول بمحافظة مازندران شمال إيران.
ويعتب��ر ه��ذا الش�لال أكب��ر ش�لال ارتفاع �اً ف��ي محافظ��ة
مازن��دران وثان��ي أكب��ر ش�لال ارتفاع �اً ف��ي اي��ران حي��ث ت��م
تسجيله في قائمة المعالم الوطنية للبالد.
إذا كنت��م ق��د القيتمنظرة خاطفة على صور هذه المنطقة
أو استعلمتم أو سألتم من األهل واألصدقاء الذين قد سافروا
إليها ،بدون شك تدركون أنها جنة في قلب شمال البالد.
أكبر خطأ يمكن ان يرتكبه سياح الطبيعة وأولئك اللذين
يذهبون إلى الجبال والسهول في يوم الجمعة كل أسبوع ،هو
عدم الذهاب الى هذا الشالل.

عرض «محمد رسول الله(ص)» في كربالء
قال��ت مجموع��ة قنوات كرب�لاء الفضائية
انه��ا ترع��ى ع��رض فیل��م «محم��د رس��ول
اهلل(ص)» على مس��رح قصر الثقافة والفنون
ف��ي محافظ��ة كرب�لاء المقدس��ة وذل��ك
م��ن خ�لال التعاق��د م��ع الش��ركة االيراني��ة
المنتجة للفيلم.
ذك��ر المش��رف العام عل��ى مجموعة قنوات
كربالء الفضائية المهندس حيدر جلوخان:
انطلق يوم الس��بت الماض��ي العرض الخاص
لفيل��م محم��د رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وال��ه بحضور ش��خصيات رس��مية وجم��ع كبير
م��ن المواطني��ن بع��د ان هيأت الك��وادر الفنية والهندس��ية لقناة كرب�لاء الفضائية قاعة
المس��رح كي يكون المش��اهد داخل اجواء س��ينمائية .واضاف جلوخان أن عرض الفيلم
يبدأ في الساعة الثامنة مساء ويستمر لمدة شهر كامل .والجدير بالذكر أن مجموعة
قنوات كربالء الفضائية بادرت قبل عرض فيلم محمد رس��ول اهلل(ص) الى عرض فيلم
«أميرة الروم» وفيلم «الجرح الخالد» واللذين لقيا اقبا ً
ال واسعاً من قبل الجمهور.

«املعبر» االیراني یحط رحاله في سویسرا قریبا
يش��ارك الفيل��م الوثائقي االيران��ي «المعبر»
للمخ��رج بي��ام بارس��افر ف��ي مهرج��ان «فيزيون
دوري��ل» ( )visions du reelالدول��ي لألف�لام
الوثائقي��ة ال��ذي س��يقام ف��ي سويس��را قريب��ا
وذلك باسمه االنجليزي «.»Safe Passage
ويعرض الفيلم في قس��م «المسابقة» للدورة
ال �ـ 48للمهرج��ان الت��ي س��یقام ف��ي الفت��رة بين
ال �ـ 21والـ 29من أبريل الج��اري حيث ان الفيلم
االيراني «المعبر» سيعرض يومي  27و 28من الشهر في هذا المهرجان .يقال ان «المعبر»
هو الممثل الوحيد اليران في هذا الحدث الفني« .جيونا نازارو» احد أعضاء لجنة اختيار
االف�لام للمهرج��ان يق��ول تعليق��ا عل��ى فيل��م «المعب��ر»« :ش��لمجة مدين��ة صغي��رة تقع في
محافظ��ة خوزس��تان المحاذي��ة للح��دود العراقي��ة جنوب��ا والت��ي تبعد  35كلم ع��ن الخليج
الفارس��ي فق��ط .وكان��ت ش��لمجة أح��دى اب��رز المناطق العس��كرية خ�لال الح��رب العراقية
االيرانية(الح��رب الصدامي��ة عل��ى اي��ران) .قت��ل نحو خمس��ين الف ايراني ف��ي ضواحي هذه
المدينة خالل هذه الحرب» .وثائقي «المعبر» مؤلف من  ۳۲دقيقة ،ويصور مسيرة األربعين
م��ن زاوي��ة مختلف��ة وبديعة ،وعلى الرغم م��ن أن فيلم «العبور» يصور منطقتين مقدس��تين
بمشاهد متشابهة وظروف مختلفة ،لكنه يتحدث عن كربالء ،كربالء ال يحدها مكان وال
زمان ،وال يمكن استيعاب عاشورائها في يوم واحد.

الجمهور الباكستاني يصفق اعجاب ًا باالفالم االيرانية
االفالم االيرانية تالقي استحس��اناً من الجمهور
ف��ي مهرج��ان اف�لام ال �ـ  60ثاني��ة الدول��ي ف��ي
باكستان.
فقد استحس��ن الجمهور والنقاد على حد س��واء
االف�لام االيرانية المش��اركة ف��ي المهرجان وظل
الجمه��ور يصف��ق كثيراً في اثن��اء عروض االفالم
االيراني��ة استحس��اناً واعجاب �اً باالف�لام االيراني��ة
الت��ي تناول��ت موضوع��ات ع��دة بي��ن االجتماعي��ة
والسياسية واالسرية و...
وكان��ت ق��د ش��اركت ف��ي المهرج��ان اف�لام كثي��رة م��ن ع��دة بل��دان بينه��ا اي��ران التي
ش��اركت ب �ـ  32فيلم��ا منه��ا :االم ،س��يلفي ايران��ي ،و ...الت��ي حملت مضامي��ن عميقة في
موضوعاته��ا مختلف��ة .وكان جمه��ور الس��ينما الحاض��ر لمش��اهدة االف�لام االيراني��ة،
يتش��كل من فئات عمرية مختلفة اال ان فئة الش��باب كانت الغالبة والمعروف ان جمهور
الس��ينما في باكس��تان في اآلونة االخيرة صار يقبل على االفالم االيرانية اكثر من ذي
قبل بعد النجاحات الباهرة التي حققتها السينما االيرانية والجوائز التي حصلت عليها
من المهرجانات الدولية ما ادى الى ان ينظر جمهور السينما في باكستان نظرة جديدة
الى السينما االيرانية والى زيادة العروض السينمائية لالفالم االيرانية في باكستان.

شـــــخصيــات ادبــيـــــــة

الكاتبة الكويتية ليلى العثمان
ليلى العثمان؛ كاتبة وناقدة كويتية تألق اس��مها
كثي��را ف��ي س��ماء عال��م األدب ،ولدت ليل��ى العثمان
ف��ي  17أكتوب��ر ع��ام  1943بأح��د أحياء دول��ة الكويت
وتحدي��داً ف��ي إح��دى العائ�لات الت��ي تهت��م كثي��راً
ب��األدب ،حي��ث كان والده��ا الش��اعر الكبي��ر عب��د اهلل
العثمان وكـان له منتدى أدبي كبير شغل الكثيرين
من القراء .
رحلته��ا االدبية :بدأت األديبة ليلى العثمان رحلتها
األدبي��ة وه��ي مازالت عل��ى مقاعد الدراس��ة ،وتحديداً
في عام  1965وحيث قامت بنشر العديد من المقاالت
الت��ي تناق��ش القضاي��ا األدبي��ة واإلجتماعي��ة ببع��ض
الصح��ف ،ومن��ذ ذل��ك الحي��ن التزمت الس��يدة ليلى
العثم��ان ببعـ��ض الزوايا األس��بوعية واليومية في الصحـ��افة المحلي��ة والعربية وماتزال
،كم��ا قام��ت الش��اعرة واألديب��ة ليلى العثم��ان بأعداد وتقدي��م عدد م��ن البرامج األدبية
واالجتماعي��ة ف��ي أجه��زة اإلع�لام واإلذاعة وتلفزيون ،كما تولت مهام أمين س��ر رابطـ��ة
األدب��اء الكويتي��ة لدورتي��ن متتاليتين أي لمدة أربع س��نوات ،ولم يتوقف نش��اطها األدبي
عن��د ه��ذا الح��د ،فق��د قام��ت بتواص��ل كـ��تابة القص��ة القصي��رة والرواي��ة والنش��اطات
الثقافي��ة داخ��ل الكوي��ت وخارجها ،وتم اختيار روايتها «وس��مية تخرج من البحر» ضمن
قائم��ة أفض��ل مائ��ة رواية عربية بالقرن الواحد والعش��رين ،ثم بعد ذلك تحولت الرواية
المذك��ورة إل��ى عم��ل تلفزيون��ي ش��اركت ب��ه دول��ة الكوي��ت وذل��ك بمهرج��ان اإلذاع��ة
والتلفزي��ون ف��ي القاهرة ،كما قامت بتقديم الرواية ذاتها على المس��رح ضمن مهرجان
المسرح للشباب ،وذلك في عام .2007
اه��م مؤلفاته��ا :ام��رأة ف��ي إناء ،الرحيل ،ف��ي الليل تأتي العيون ،الح��ب له صور ،فتحية
تختار موتها ،حالة حب مجنونة 55 ،حكاية قصيرة ،الحواجز السوداء ،زهرة تدخل الحي
(مختارات قصصية) ،يحدث كل ليلة ،حلم غير قابل للكسر (مختارات قصصية) ،ليلة
القهر ،قصيرة جدا.
ام��ا ع��ن الرواي��ات الت��ي قام��ت بكتابتها:رواية الم��رأة والقط��ة ،رواية وس��مية تخرج من
البحر ،رواية العصعصري ،رواية صمت الفراشات ،رواية خذها ال أريدها ،واية حلم الليلة
األولى
التراث والمعاصرة في إبداع ليلى العثمان ،برباره بيكولسكا  /ترجمة :هاتف الجنابي،
دار المدى ،دمشق ،وتم انتاجه عام .1997
ف��ي ضـ��يافة الرقاب��ة م��ن خ�لال التجربة اإلبداعي��ة للكاتبة ليل��ى العثم��ان ،والدكتور
زهور لكرام ،المغرب  ،وتم انتاجه في عام .2001
ام��رأة ب�لا قيود :دراس��ة ف��ي أدب ليلى العثمان رس��الة ماجس��تير للباحث محمد قاس��م
صف��وري بجامع��ة حيف��ا كلية اآلداب ،قس��م اللغ��ة العربية وآدابها أكتوب��ر  ،وذلك في
عام .2001

