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اخبار السينما

الشعر عامله السري

القائد الخامنئي ..األديب والشاعر

م��ا م��ن مج��اع��ة بشرية سياسية أو دي�ن�ي��ة ،إال
وق��دس��ت أش�خ��اص�اً بوصفهم رم ��وزاً تتحدد بهم
هويتها وتارخيها .هذا ما اختربته أوروبا العصور
ال��وس �ط��ى ال�ت�ي ط��وب��ت م�ل��وك�ه��ا ق��دي�س�ين بعد
موتهم ،وكذلك أوروب ��ا «الدميقراطية» اليت
أف��رزت رم ��وزاً آخرين مثل هتلر .ال خيتلف هذا
األم��ر يف ب�لاد ال �ش��رق .إذ ال ي��زال هناك العامل
املبجل والزعيم املفدى الذي خيلع عليه أتباعه
من األلقاب والصفات ما ال حيصى.
ل�ك��ن ه� ��ؤالء ب�ش��ر م�ث�ل�ن��ا! وغ��ال �ب �اً م ��ا يتع ّمد
بعضهم التحرر م��ن ع�ب��اءة احلكم وي �ف � ّرون من
قمة اهل��رم ولو لوقت ،ملمارسة هواياتهم احملببة
اليت يتشاركون حبها مع عامة الناس .فالرئيس
األم�يرك��ي السابق ب ��اراك أوب��ام��ا يهوى الطبخ
والرئيس الروسي فالدميري بوتني يعشق رياضة
اجل ��ودو ،فيما ع��رف عن الرئيس ال��راح��ل مجال
ع�ب��د ال �ن��اص��ر ول �ع��ه ب��ال�ت�ص��وي��ر وامل �ط��ال �ع��ة ،أم��ا
الرئيس السوري الراحل حافظ األسد فكان حمباً
للطريان واملطالعة ،بينما يتشاطر ملوك اخلليج
الفارسي األموات منهم واألحياء حب الفروسية
والشعر.
وإذا ك��ان��ت ال�س�ي��اس��ة ق��د أف �س��دت ال� ��و ّد بني
املسلمني ،إال أن قرض الشعر مجع بني ملوكها
وبني الشخصية اليت سنميط اللثام عن وجهها
اإلن �س��ان��ي ب�ع�ي��داً مم��ا ي��رس��خ يف ذاك� ��رة ال�ن��اس
من خطاباتها ومواقفها السياسية .إن��ه املرشد
اإليراني السيد علي خامنئي.
خامنئي « ...أمني الشعر»
مل يكن «أمني» جمرد اسم مستعار نظم حتته
السيد خامنئي القصائد يف شبابه ،بل كان عامله
ال �س��ري ،قبل أن يصبح امل��ؤمت��ن على إرث ث��ورة
اجلمهورية اإليرانية عام .1979
جيسد املرشد اإليراني ،ابن مدينة مشهد املولود
عام  ،1939الشخصية القيادية اليت ترفض إفراط
أتباعها ومبالغتهم يف تبجيلها .فهو ال يتوانى يف
املناسبات عن معارضة ذلك علناً ،ويرفض حبزم
أن يلقبه أحد بـ «اإلمام» .كما حيرص على زيارة
عوائل الشهداء واالط�لاع على أوضاعهم ،ويزور
غري املسلمني يف مناسباتهم الدينية.
كثرية هي األخبار اليت حتيطنا جبوانب من
شخصيته السياسية ،لكن قلة من املقربني منه
تعرفوا على خامنئي األديب والشاعر ومتكنوا من
ولوج عامله اخلاص .فعلى الرغم من ولعه بالشعر
منذ أكثر من ستني عاماً ،إال أنه ال يزال يشعر
باخلجل من إلقاء قصائده أمام املأل ،وي�تردد يف
إص��دار دي��وان��ه األول .لكن الشهر املاضي جتاوز
خامنئي خجله وأل�ق��ى أح��دث أعماله الشعرية
أمام زمالئه الشعراء.

ل �ط��امل��ا ات �ه��م ع �ل �م��اء ال ��دي ��ن ب��االن �غ�لاق جت��اه
الفنون ،وبأنهم ال ميلكون نظرة واضحة يف الفن،
لكن خامنئي كسر هذه القاعدة بانفتاحه على
ال�س��اح��ة األدب �ي��ة بشكل واس� ��ع .ف�ه��و م��ن كبار
الناقدين لألدب ،وله ذوق نقدي يشهد له كبار
الشعراء واألدباء املعاصرين اإليرانيني.
كما أن السيد خامنئي ليس أول زعيم سياسي
أو رمز ديين يعرب عن طموحات وميول أدبية ،ففي
التاريخ اإليراني أمثلة كثرية ليس آخرها ،اإلمام
الراحل اخلميين ال��ذي له العديد من الدواوين
اليت ما زالت تطبع يف إيران ودول عربية.
له دراسات يف شعر حافظ الشريازي
يف شبابه ك��ان ي�ت�ردد خامنئي على األن��دي��ة
األدب�ي��ة ،وينشد الشعر ،ويبدي رأي��ه يف الشعراء
القدماء واملعاصرين ،وله دراسات يف شعر حافظ
الشريازي وغ�يره من كبار الشعراء اإليرانيني.
ي�ق��ول ن�ق��اد مم��ن أط�ل�ع��وا ع�ل��ى ب�ع��ض م��ن شعر
خامنئي أن أبياته هلا موسيقاها اخلاصة ونكهتها
اليت يعرفها من قرأ له .وحني كان يرتجم من
العربية اىل الفارسية يقدم النص الفارسي بأبهى
صورة وأروع ديباجة حتى خييل للقارئ أن النص
كتب بالفارسية أص ًال .فهو يتقن اللغة العربية
ويصفها بــ «مفتاح كنوز املعارف اإلسالمية».
ُي� �ع ��رف ع ��ن امل ��رش ��د اإلي� ��ران� ��ي أي� �ض� �اً عشقه
للشعر ال�ع�م��ودي وعمالقته م��ن أم �ث��ال أم�يري
فريوزكوهي ،لكنه ال يتعصب هلذا اللون ويؤيد
احلر منه ،إذ يرى أ ّن من حق الشاعر أن يتحرر
من القافية إن أخفقت يف إظهار مشاعره ،وله مع
الشعر العربي حكاية طويلة .فقد قرأ لشعرائه يف
كل العصور وكتب وجهات نظر نقدية بشأن ما
قرأ ،وأُعجب من املعاصرين بأمحد شوقي وحممد

عودة آثار معرض «متحف اللوفر في طهران» الى باريس
ق ��ال م��دي��ر امل�ت�ح��ف ال��وط�ني االي ��ران ��ي ب��أن
جم �م��وع��ة آث� ��ار م �ع��رض (م �ت �ح��ف ال �ل��وف��ر يف
طهران) قد أعيدت يوم الثالثاء اىل باريس.
وأض� � ��اف ج�برئ �ي��ل ن ��وك��ن ��دة ب� ��أن (مم�ث�ل��و
متحف ال�ل��وف��ر ت ��واج ��دوا يف امل�ت�ح��ف ال��وط�ني
م�ن��ذ  21ي��ول�ي��و ل�ل�ع�م��ل ع�ل��ى جت�م�ي��ع وإع� ��ادة
تلك املقتنيات اآلثرية .وبعد انتهاء عمليات
ال �ف �ح��ص وال �ت��وض �ي��ب وال �ت �غ �ل �ي��ف ،مت نقلها
حبماية م��ن الشرطة وم�س��ؤول��ي أم��ن منظمة
الرتاث الثقايف والصناعات اليدوية والسياحة ،ومبعية مدير متحف اللوفر ،اىل مطار األمام
اخلميين(ره) الدولي وارسلت من هناك اىل باريس .علماً ان عدد املقتنيات كان ( )56ووزنها
يقرب من مثانية أطنان .وق��ال بان عدد زوار املعرض بلغ 690ر ،251منهم 945ر 248من ايران
والبقية من بلدان اخرى.
يذكر ان هذا العدد هو ثاني أكرب عدد من الزائرين بعد معرض (ميثاق كوروش) يف العام
 2010الذي استقطب 730ر )424زائر .واضاف نوكندة :آثار احلقبة القاجارية العائدة للمتحف
الوطين االيراني وجمموعات ال�تراث العاملي يف قصر كلستان ،اليت هي االخ��رى عرضت يف
معرض (امرباطورية الورد احلمراء :كربيات األعمال االيرانية يف القرن التاسع عشر) عادت
بسالم يف  3أغسطس اىل ايران .وهذا املعرض افتتح قبل حنو اربعة أو مخسة أشهر يف متحف
اللوفر – النس واستمر اىل ما قبل شهر اغسطس ،وع��رض فيه  19اث��راً من مقتنيات الرتاث
العاملي ،وبلغ عدد الزائرين 504ر 152شخص .وأثنى نوكندة على عدد الزائرين للمعارض وقال
ان هذا دليل على عناية مواطنينا بالثقافات واحلضارات القدمية يف العامل ،وميثل خطوة واسعة
يف صعيد ترويج ثقافة زيارة املتاحف.

یاحة
الس

يف إ

يران

مهدي اجلواهري أكثر من غريهما .كما قرأ
إلقبال الالهوري وكتب عنه وعن أدبه عدد من
الدراسات.
خامنئي السياسي ال يقل ش��أن�اً ع��ن خامنئي
ال �ش ��اع ��ر .ف �ق��د س���ار ع �ل��ى خ �ط��ى ن �ه��ج ال�ش��اع��ر
العرفاني مشس الدين حافظ ال�ش�يرازي ،حيث
تشرب حبه من والدته اليت كانت تردد قصائده،
ك �م��ا اب �ت �ك��ر دالالت ج ��دي ��دة ل�ب�ع��ض امل �ف ��ردات
الصوفية تتسم بالغموض لكنها تتملك الروح
واحل ��واس بشفافيتها ولغتها اآلس ��رة ،وشاعرية
ألفاظها املنتقاة بعناية ،وح��رق��ة العطش فيها
احلب األهلي .احلب الذي يتسرب من ثنايا كل
كلمة وع �ب��ارة .ٳنها مبثابة أن�ش��ودة حشد فيها
خامنئي ترسانة العشق.
آخر ما ألقاه من قصائد ذات بعد صويف
«تنافر األنغام داخلي يشعرني باالضطراب
أمتنى لو أن��ي أستطيع الفكاك من االنشغال
بالذات
إنه جيذبين إىل هذا االجتاه وإىل االجتاه اآلخر
مثل قشة اهلوس بهذا وذاك ،تقلب الذات
لقد ُ
نشبت خماليب يف قليب الدامي مثل ذئب
هامجت قطيعي
أحيا ًنا أكون نبيذاً خالصاً ،وأحياناً أخرى مساً
قات ًال
أبكي من اخلليط املصطنع املكون لي
أنا طفل أسند رأسي على تنورة احلب
أم ًال يف أن حتررني التهويدة من أناي
أنا سكران ،غائب متاماً ،آمني ،غافل عما كان
وعما سيكون
مم��ن أس�ت�ط�ي��ع احل �ص��ول ع�ل��ى ت�ع��وي��ض عما
تعرضت له من ظلم؟».

خامنئي :الفن سالح
مل خيف السيد اخلامنئي إعجابه بالروائيني
األوروب� �ي�ي�ن واألم�يرك �ي�ين .ي��ؤم��ن ب ��أن ال��رواي��ة
ه��ي ذروة م��ا يقدمه اإلن�س��ان يف اإلب ��داع األدب��ي،
وهلذا فقد خصص يوماً يف األسبوع للقاء خنبة
م��ن األدب ��اء وال�ش�ع��راء يف إي ��ران ،وشجع حركة
الرتمجة يف البالد متمنياً على األدباء نشر اآلداب
العربية والعاملية وت��داوهل��ا بني ال�ن��اس ،وواك��ب
ترمجة بعضها شخصياً.
يف تصريح تلفزيوني له عام  2004قال« :يف رأيي،
ف��إن رواي��ة البؤساء لفيكتور هوغو أفضل رواي��ة
كتبت يف التاريخ» ..واعترب الرواية الفرنسية
العاملية نافذة اىل الواقع العميق يف حياة الغرب،
ونصح مجهوراً من الكتاب والفنانني عام 1996
بقراءة ال��رواي��ات ذات االجتاهات اليسارية ،مثل
«عناقيد الغضب» لألمريكي جون شتاينبيك.
ي��دع��و ال�س�ي��د اخل��ام�ن�ئ��ي إىل االن �ف �ت��اح على
الفنون ،مبدياً حرصه على اللقاء بالفنانني من
مسرحيني وسينمائيني ومم�ث�ل�ين وخم��رج�ين.
وخ�لال لقائه بهم يبدي آرائ��ه يف أعماهلم اليت
يطاهلا النقد .كما أن��ه يشدد يف أغلب خطبه
على أن «الفن سالح فتاك يف وجه العدو» ،وله
تأثري قوي على اجملتمع اإليراني يف ظل احلرب
الناعمة اليت تشنها وسائل إعالم على إيران.
فاألدب والفن بكل أشكاله يساهم برأي السيد
خ��ام�ن�ئ��ي يف «ت��رك �ي��ز دع��ائ��م ال��ث ��ورة وجت��دي��د
ش �ب��اب �ه��ا وض� ��خ دم ج��دي��د يف أوردت � �ه� ��ا» .كما
يدعو إىل إنتاج األف�لام السينمائية عن «الثورة
اإلس�لام �ي��ة وف�ل�س�ط�ين وال �ص �ح��وة اإلس�لام �ي��ة،
إلظهار الصورة احلقيقة اليت يسعى الغرب إىل
حجبها وتشويهها».
ال يرى املرشد اإليراني فرقاً بني الفنان واملقاوم،
بل يعدهما وجهان لعملة واح��دة يف الدفاع عن
القضايا العادلة والتحرر من الظلم واالحتالل،
وهل ��ذا ي��دع��و إىل احملافظة على «ال�ف��ن اهل��ادف
الزاخر بالقيم واملعاني السامية» ،فالفن بالنسبة
ل��ه «خي�ت�رق احل ��دود امل��ادي��ة ليستقر يف وج��دان
اجملتمعات».
خامنئي يتسلق اجلبال؟
بروح الشباب وقوتهم يقوهلا «تغمرني مشاعر
السرور والفرح عندما آتي إىل اجلبل ،وأرى كبار
السن يقطعون هذه املسافات بثبات وقوة .أوصيكم
أال تنسوا الرياضة أبداً» .يشجع السيد اخلامنئي
اجلميع على ممارسة الرياضة ويقوهلا بلطافة:
«أقل أنواع الرياضة تكلفة هي تسلق اجلبال فهي
ال حتتاج ش��راء ك��رة صغرية حتى ،ه��ذا الشيء
جربته بنفسي».
زهراء ديراني

بدورته الحادية والثالثني في ايران

نشر ال ِئحَ ة قسم «مالمح األمل» في مهرجان أفالم األطفال الدولي

ُن�ش��رت ال ِئ� َ�ح��ة قسم «م�لام��ح األم ��ل» ال��ذي
متت اضافته حديثا اىل األقسام االخ��رى يف
مهرجان أف�ل�ام األط �ف��ال واليافعني ال��دول��ي
بدورته احلادية والثالثني بايران.
ووفقا ملكتب التنسيق االعالمي للمهرجان
ف�ق��د مت ن�ش��ر ال ِئ� َ�ح��ة ق�س��م «م�لام��ح األم ��ل»
وال� ��ذي مت��ت اض��اف �ت��ه اىل األق �س ��ام االخ ��رى
ل�ل�م�ه��رج��ان ن �ظ��را للفعالية وم ��دى التأثري
ال�ث�ق��ايف ال ��ذي حت��دث��ه السينما يف اجملتمع
اإلي� ��ران� ��ي وخل� �ل ��ق جم �م��وع��ة م �ت �ن��وع��ة من
ال �ق �ض��اي��ا امل��وض��وع �ي��ة يف س�ي�ن�م��ا األط �ف��ال
واليافعني.
وال �غ��رض اآلخ ��ر م��ن ه ��ذا ال�ق�س��م ه��و دع��م
ال�س�ي�ن�م��ا ال��وط�ن�ي��ة ووض� ��ع خم�ط��ط جديد
لتنسيق أنشطة املنظمات واملؤسسات اخلاصة
والعامة.
أح��ك ��ام ق �س��م م�لام��ح األم� ��ل ال� ��ذي يعقد
مب� �ش ��ارك ��ة امل� ��ؤس � �س� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة وغ�ي�ر
احلكومية كالتالي:
-1ميكن للمؤسسات العامة واخلاصة بعد
أن تفحص األعمال اليت مت قبوهلا يف مسابقة
املهرجان السينمائية ،اختيار األفالم املتناغمة
م ��ع ف �ك��ر وم �ن �ه��ج ك ��ل م��ؤس �س��ة واع �ط��اؤه��ا
اجلوائز.
 - 2تتألف جلنة التحكيم يف كل منظمة
م��ن ثالثة خ�براء ثقافيني وفنيني وستكون
ع�ل��ى ال�ش�ك��ل ال �ت��ال��ي أح ��د احل � ّك ��ام جي��ب أن
يكون من املديرين أو املمثلني أو املنتجني أو
معدي الربامج أو النقاد السينمائيني ،أو من
ذوي إحدى املهن الفنية الرئيسية يف السينما

ذو مكانة علمية وفنية  ،واثنني من اخلرباء
التابعني للمؤسسة السابقة الذكر.
 -3ستقوم ادارة املهرجان بإعالم املؤسسة
ع��ن كيفية امل�ش��ارك��ة وذل ��ك بعد التقدم
بطلب من قبل املؤسسة املشاركة.
وبعد االنتهاء من ملئ استمارة االتفاق مع
وكيل املؤسسة ،عليه تقديم نسخة من قرص
مضغوط حيتوي على شعار املؤسسة ،والسرية
الذاتية للجنة التحكيم مع صورهم يف أقرب
وقت ممكن إلدارة القسم املسؤول.
 -4إن احلد األدنى للمشاركة لكل مؤسسة
هو  70مليون ريال  ،وسيتم اختيار واحدة اىل
اثنتني.
 –5ستقوم ادارة القسم امل �س��ؤول بتنظيم
عرض االف�لام املشاركة مبسابقة املهرجان،
وس�ت�ق��وم جل�ن��ة التحكيم مب�ش��اه��دة الفيلم
وحتكيمه خالل املدة احملددة للعرض.
6ـ سيقام حفل توزيع جوائز «حمطة أمل»
بشكل منفصل حب�ض��ور امل �س��ؤول�ين ورؤس ��اء
املنظمات واملؤسسات .وسيحضر أيضا ممثل
جلنة التحكيم أو أع�ل��ى سلطة يف املؤسسة
ل�ت��وزي��ع اجل��وائ��ز ،وسيتم نشر ب�ي��ان��ات جلنة
التحكيم فقط م��ن خ�لال االع�ل�ام الرمسي
للمهرجان.
 -7امل ��وع ��د ال �ن �ه��ائ��ي ل �ت �ق��دي��م ال �ط �ل �ب��ات
واس�ت�ك�م��ال من ��وذج الطلب ه��و  30أغسطس
 ، 2017ولن يتم جتديد هذا التاريخ.
- 8يف حال مل يكتمل النصاب ويتم الوصول
إىل ع��دد املنظمات واملؤسسات احمل��دد ،يلغى
امل�ك��ان الشاغر احمل��دد ويف ه��ذه احل��ال��ة ،تعاد
اجلوائز إىل األمانة.
ملزيد من املعلومات ،يرجى مراجعة موقع
املهرجان على .www.icff.ir
جدير بالذكر أن مهرجان أف�لام األطفال
واليافعني الدولي بايران  ICFFيعقد من 30
أغسطس  5 -سبتمرب  2018بقسميه احمللي
والدولي بإدارة «علي رضا رضاداد» يف مدينة
أصفهان التارخيية بإيران.

«االبجدية» االيراني يشق طريقه الى اربعة مهرجانات دولية

غوغل يحتفل بالذكرى  1038مليالد أمير األطباء ابن سينا

مؤسسة الحكمة والفلسفة االيرانية تقيم ملتقى لتكريم
الحكيم بوعلي سينا
احتفل حمرك البحث األشهر عامل ًيا «غوغل» بالذكرى  1038مليالد ابن سينا ،باعتباره أحد
أبرز رموز شهر أغسطس ،وابن «سينا» امسه بالكامل «علي احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن
علي بن سينا» ،وهو عامل وطبيب مسلم من خبارى ،اشتهر بالطب والفلسفة واشتغل بهما ،وولد
يف قرية أفشنة بالقرب من خبارى (يف أوزبكستان حاليا) من أب من مدينة بلخ (يف أفغانستان
حال ًيا) ،وأم قروية.
ولد ابن سينا ،يوم  22أغسطس سنة  370هـ (980م) وتوفى يف همدان (يف إيران حاليا) يوم 21
وعرف باسم الشيخ الرئيس ،ومساه الغربيون بأمري األطباء وأبو
يونيو سنة  427هـ (1037م)ُ ،
الطب احلديث يف العصور الوسطى ،وقد أ ّلف  200كتاب يف مواضيع خمتلفة ،العديد منها
ّ
يركز على الفلسفة والطب .ويُعد «ابن سينا» ،من أول من كتب عن الطب يف العامل ولقد اتبع
نهج أو أسلوب أبقراط وجالينوس ،وأشهر أعماله كتاب القانون يف الطب الذي ظل لسبعة قرون
متوالية املرجع الرئيسى يف علم الطب ،وبقى كتابه (القانون يف الطب) العمدة يف تعليم هذا
الفن حتى أواسط القرن السابع عشر يف جامعات أوروبا ،كما يُعد «ابن سينا» ،أول من وصف
صحيحا ،ووصف أسباب الريقان ،ووصف أعراض حصى املثانة،
التهاب السحايا األوىل وص ًفا
ً
وانتبه إىل أثر املعاجلة النفسية يف الشفاء ،وكتاب الشفاء.
وبهذه املناسبه تقيم مؤسسة احلكمة والفلسفة االيرانية للدراسات ،ملتقى لتكريم حكيم
االلفيات الشيخ الرئيس بوعلي سينا حت��ت ع�ن��وان «ملتقى تكريم ي��وم اب��ن سينا» وذل��ك
مبشاركة اساتذة بارزين يف الفلسفة .وسيقام امللتقى يوم  27اب/اغسطس اجلاري مبؤسسة
احلكمة والفلسفة االيرانية للدراسات يف طهران.

شق فيلم االنيميشن االيراني «األجبدية»
(آلفابت) للمخرج كيانوش عابدي ،طريقه
اىل أربعة مهرجانات دولية.
واملهرجانات اليت يشارك فيها الفيلم هي:
م � �ه� ��رج� ��ان االف � �ل� ��ام االي � ��ران� � �ي � ��ة ب �س ��ان
فرانسيسكو ال ��ذي ستنطلق فعالياته يف
ال �ث��ان��ي وال �ع �ش��ري��ن م ��ن س�ب�ت�م�بر ال �ق��ادم
وستستمر ح�ت��ى ال �ث��ال��ث وال �ع �ش��ري��ن منه
بأمريكا.
مهرجان « »Slemani IFFالدولي بدورته
الثالثة يف العراق اليت سيقام يف العاشر من
أكتوبر املقبل.
مهرجان «ریوولشن مي» الدولي بأمريكا
ال ��ذي ستنطلق ف�ع��ال�ي��ات دورت� ��ه ال�ع��اش��رة
يف احل ��ادي والعشرين م��ن سبتمرب املقبل

العتبة املقدسة لحفيد االئمة االطهار ميرموسى اسبيران في تبريز
منه لشفاء ابنه من مرضه يف العتبة .ثم جرت بعد ذلك اعمال
ترميم شاملة وجزئية على هذا املكان.
وتوجد لوحة على اجلدار الغربي للقرب مكتوب عليها (العتبة
املقدسة حلفيد االئمة مريموسى اسبريان).
الضريح مصنوع من االملنيوم تبلغ ابعاده 2ر1×20ر 5مرت مغطى
ب�ق�م��اش اخ�ض��ر م��وض��وع عليه م��زه��ري�ت��ان ،وي�ت��وس��ط الضريح
القرب املغطى بقماش من املخمل االخضر .هذه العتبة حتضى
بأهمية وقيمة عالية يف املنطقة وبني اهاليها الذين يتوجهون
اليها اي��ام اخلميس ويف شهري حم��رم وصفر وأي ��ام الفاطمية
ويف مناسبات دينية اخرى القامة الشعائر وقراءة الفاحتة وتالوة
املصحف الشريف .وتشتهر تربيز بتارخيها العريق اإلسالمي
وقبل اإلس�لام��ي ،مب��ا يف ذل��ك العهود األشكان َّية والساسان َّية،
ومن ث َّم الع َّباس َّية واخلوارزم َّية واملغول َّية واإلخلان َّية والتيمور َيّة،
واجلالئر َيّة والقره قویونل َّية واآلققویونل َّية والصفو َيّة والقاجار َيّة
وغريها ،وقد ُاتذت عاصم ًة إليران خالل ع َدّة مراحل من التاريخ
اإلسالمي أبرزها املرحلتني الصفو َيّة والقاجار َيّة .وهي من أكرب
مدن الشرق األوس��ط فخالل العهد الصفوي يف القرن السادس

وستستمر حتى الثالث والعشرين منه يف
نيويورك .مهرجان «الكساندر ترانر» الدولي
يف اجملر الذي سيقام يف الفرتة مابني الرابع
عشر وحتى العشرين من اكتوبر املقبل.
يشار اىل ان «االجبدية» شارك حتى االن
يف العديد من املهرجانات الدولية وحصل
منها على عدة جوائز.
وحي�ك��ي «آل �ف��اب��ت» قصة ان ��اس ق��د نسوا
احلياة وبقوا بعيدين عن املعرفة واحلقيقة،
حيث يبتعد ال�ن��اس ك��ل ي��وم ع��ن االشياء
اليت جيب ان تهتم بها وحتى الذين يعرفون
ايضاً ال يبدون اي ردة فعل ،وبصورة عامة
الفيلم ح��ول ال�ن��اس ال��ذي��ن نسوا ال��ف باء
ال �ع �ي��ش ،ف�ه��م ال ي� ��رون ،ال ي�س�م�ع��ون  ،وال
يتحدثون ،لكن الكلمات تنتظر.

«الرتوش» االيراني يسجل حضور ًا متميز ًا في احملافل الدولية

تقام فيها الشعائر الحسينية وقراءة الفاتحة وتالوة املصحف الشريف

ال��وف��اق /توجد عتبة ام��ام زاده (حفيد االئ�م��ة) مريموسى(ع)
يف قرية اس�بران (اسبريان) التابعة ملدينة تربيز .وتبلغ مساحة
العتبة حنو  800مرتمربع وحتتوي على صحن وقيطون وقبة
وحسينية .وحت�ي��ط بصحن ال�ق�بر ج ��دران م��ن اآلج ��ر ومعبدة
ارضيتها باالسفلت .وقد جرى جتديد بناء القرب يف العام 1978
على نفقة احلاج عباس اكرامي الذي قام بهذا العمل امتناناً
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س �ج��ل ف�ي�ل��م «ال� ��رت� ��وش» ل�ل�م�خ��رج ك ��اوة
م �ظ��اه��ري ح �ض ��وراً م�ت�م�ي��زاً يف امل�ه��رج��ان��ات

ال��دول �ي��ة وح�ص��ل ع�ل��ى ال�ع��دي��د م��ن اجل��وائ��ز
منها .فقد ش ��ارك «ال��رت��وش» خ�لال مخسة
اش �ه��ر يف  70م�ه��رج��ان�اً سينمائياً دول �ي �اً يف
خمتلف احن��اء العامل وحصل منها على 19
جائزة دولية ،اما كل مشاركات الفيلم فقد
بلغت اغسطس اجلاري  140مشاركة حصل
منها على  57جائزة.
ي��روي فيلم «ال��رت��وش» قصة ام ��رأة امسها
مريم ،تفقد زوجها أمام عينيها ،وال تستطيع
فعل شيء له سوى ان تنظر اىل املشهد ...

سبعة افالم ايرانية في مهرجان «مذهب اليوم»

عشر أصبحت املدينة من أكرب امل��دن يف العامل ،وخ�لال العهد
القاجاري أصبحت أكرب مدن إيران وأكثرها كثاف ًة بالس َّكان.
يُش ِّك ُل ال ُ�ترك اآلذر األغلب َّية الساحقة من س َّكان املدينة ،و ُتشري
بعض الدالئل األثر َيّة ،وفق ما استنتجه البعض من العلماء ،أ َّن
أصول إيران َّية الطوران َّية كذلك فقد
س َّكانها األوائل كانوا من ٍ
استوطنتها قبائل عرب َّية أ َبّان الفتح اإلسالمي أبرزهااألزد.

س�ت�ش��ارك سبعة اف�ل�ام اي��ران �ي��ة ق�ص�يرة يف
مهرجان «مذهب اليوم» السينمائي الدولي
يف ايطاليا.
واالفالم االيرانية اليت ستشارك يف املهرجان
ه ��ي« :امل �ط��ر ي �ن��زل ب �ب��طء» ل�ل�م�خ��رج سعيد
جناتي« ،فروزان» للمخرج مريعباس خسروي،
«بعض العقد ابعد» للمخرج منصور فروزش،
«الظهور» للمخرج آبتني مظفري 6« ،مرات
ان� �س ��ان» ل�ل�م�خ��رج ب ��وري ��ا داي� �ل ��ر« ،ال� �ع ��ودة»
ل�ل�م�خ��رج ش �ه��ري��ار ب��ورس �ي��دي��ان و«ال �ن �ح��ال»
للمخرج حممد طاليب.

وسيقام مهرجان «مذهب اليوم» بدورته الـ
 21من  4اىل  11من اكتوبر القادم يف مدينة
تورنتو يف ايطاليا.

