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ّ
كل عام واملوالون بخير ببركة هذه املناسبة العطرة

اخبار السينما

ذكرى زواج النورين االمام علي والسيدة فاطمة الزهراء
أسعد اهلل أيامنا وأيامكم بذكرى زواج النور
من النور ،زواج اإلمام علي من السيدة فاطمة
الزهراء(عليهما ال�س�لام) وال�تي تصادف هذا
اليوم األول من شهر ذي احلجة ،فهنيئاً لنا
ولكم ه��ذه املناسبة وك� ّ�ل ع��ام وامل��وال��ون خبري
بربكة هذه املناسبة العطرة وقد مسي بزواج
النورين..
مبهر قليل ج ��داً ،ووليمة ع��رس متواضعة،
وبأمر من اهلل سبحانه ،مت زواج النور من النور،
وضم بيت الزوجية البسيط ،فاطمة الزهراء
إىل ع�ل��ي ب��ن أب ��ي ط ��ال ��ب(ع)؛ ل�ي�ك��ون مركز
اإلش �ع��اع ال ��ذي سيستمر ال�ع�ط��اء اإلهل ��ي من
خالله ،فيمأل األكوان بنور اإلسالم والقرآن،
بعد أن اكتمل ال��دي��ن على ي��دي رس ��ول اهلل
(ص) ،ومت ��ت النعمة ع�ل��ى امل�س�ل�م�ين ،ورض��ي
املوىل سبحانه وتعاىل اإلسالم ديناً للعاملني.
وبكل بساطة ُرفض اخلاطبون األغنياء ،و ُقبل
ال ��زواج م��ن ال��رج��ل الفقري م ��ا ًال ،الغين نفساً
وإمياناً وعلماً وخلقاً؛ ألنه املرضي عند بارئه،
فال ك��فء للزهراء س��واه؛ وترسخت القاعدة
اإلسالمية يف بناء األسر املسلمة (إذا جاءكم
من ترضون دينه وخلقه فزوجوه).
وتقامسا العمل فيما بينهما ،علي يكفيها
من العمل ما كان خارج البيت ،وما يستوجب
مزامحة ال��رج��ال وخمالطتهم وخماطبتهم؛
فإن ذلك كان أبغض ما يكون إىل الزهراء،
وه��ي ال�تي ك��ان��ت ت�ق��ول( :خ�ير للنساء أن ال
يرين الرجال وال يراهن الرجال).
وال� ��زه� ��راء(ع) تكفيه م��ن ال�ع�م��ل م��ا ك��ان
داخل البيت ،مما اعتادت النساء أن يقمن به
دون رج��اهل��ن ،وب��ذل��ك تقر امل ��رأة يف معقلها
الطبيعي ،بعيداً عن عيون ال��رج��ال ،مرتاحة
من خمالطتهم ،متجنبة أن تزاحم مبنكبيها
مناكبهم .علي (ع) حيتطب ويسقي النخل،
ويستسقي املاء ويأتي بالطعام ،وفاطمة تطحن
وتعجن وختبز وتغسل وتكنس وتطبخ.
وه�ك��ذا دأب ��ت ف��اط�م��ة(ع) على عملها داخ��ل
البيت ،تنظفه وترتبه ،وتدير بيديها الناعمتني
رح��ى ثقيلة ،لتحصل على طحينها فتعجنه
وختبزه ،لتقدمه لبعلها كلما عاد إىل البيت،
وت�ق��دم ل��ه معه ك��ل وس��ائ��ل ال��راح��ة النفسية
واجل �س��دي��ة ،واحمل �ب��ة ال�ق�ل�ب�ي��ة ،وال �س �ع��ادة يف
احلياة ،وختفف عنه اهلموم ،وتغسل عن قلبه
ص��دأ األي ��ام ُ
وخ�ل��ف ال��رج��ال ،وان�ق�لاب الناس
على األعقاب.
ودأب علي (ع) على أن حيوطها بكل العناية
وال ��رع ��اي ��ة ،وي �ق ��دم هل ��ا م ��ا وس �ع��ه م ��ن ال �ع��ون
واملساعدة يف حصتها من العمل داخل البيت،
وال خيفي عنها ما يكنه هلا من احلب والتقدير

والود واالحرتام .وسارت احلياة بينهما سعيدة
ال يعكرها الفقر الذي كانا عليه ،وال احلرمان
ال��ذي أح��اط بهما من كل جانب ،وال التعب
الذي كان يناهلما يف كل يوم ،حتى جملت
يداها من الطحن بالرحى ،واغربت ثيابها من
الكنس ،وأثر يف صدرها االستقاء بالقربة ،وهي
تداري عن علي تعبها ،وختفي عنه آالمها ،وال
تشكو إليه ما بها ،حباً له ورمح��ة ب��ه ،وخوفاً
على مشاعره وأحاسيسه وعواطفه ،وحرصاً
ع�ل��ى رض� ��اه .ومل ي�ك��ن ع�ل��ي ب��ال��ذي جي�ه��ل ما
بفاطمة أو يتجاهله؛ فلقد ك��ان حي��س من
أعماقه ما تعانيه زوجه فاطمة من تعب ،وما
تالقيه م��ن نصب ،وك��ان ي��رى بعينيه اآلث��ار
ظ��اه��رة يف يديها البضتني ،والتعب ي�ل��وح يف
عينيها امل��ره�ق�ت�ين؛ فيسرع إىل معاونتها يف
أعماهلا داخ��ل البيت ،كلما وج��د إىل ذلك
س �ب �ي� ً
لا .وه� �ك ��ذا ق��امس �ه��ا ع �ل��ي (ع) ال �ع �م��ل،
وق��امس �ت��ه اهل �م ��وم ،وذاق� ��ا م �ع �اً م� ��رارة الصرب
على املعاناة واألمل واجل��وع ،ومحال مسؤولية
الرتبية والتعليم ل�ل�أوالد وم��ن بعدهم ،وعن
طريقهم ،لألجيال قرناً بعد قرن ،وجي ً
ال بعد
جيل ،فكانا طريف الرحى اليت ت��دور باحلياة،
وترمز إىل العلم والعمل ،وتبشر باألمل ،وكانا
مش��س ال�ك��ون وق�م��ره ،اللذين ي�ن�يران الوجود
يف الليل والنهار ،وينثران الكواكب يف مساء
اجملد ،ويقودان سفن النجاة يف البحار اللجية
اهلوجاء.
ب �ه��ذه ال ��روح �ي ��ة ال �ط ��اه ��رة اس �ت �م��رت ح�ي��اة
ال��زوج�ين؛ كل منهما يشعر أن اآلخ��ر وديعة
عنده ،وأن��ه مكمل ل��ه ،وأن��ه ال يستطيع إال أن

جهانغيري :تنمية الخطط والبرامج الثقافية خالل املرحلة الراهنة
قال النائب االول لرئيس اجلمهورية اسحاق جهانغريي ان املثقفني حيملون مسؤولية
كبرية يف تعزيز الثقة داخ��ل اجملتمع والنهوض باملستوى الثقايف للبالد؛ داعيا النخب
الثقافية االيرانية اىل تكثيف جهودهم لتحقيق االهداف املنشودة يف هذا السياق.
جاء ذلك خالل اجتماع املسؤولني يف مركز الوثائق واملكتبة الوطنية االيرانية ،عقد قبل
يومني يف طهران برعاية النائب االول لرئيس اجلمهورية اسحاق جهانغريي.
واكد جهانغريي على تنمية اخلطط والربامج الثقافية خالل املرحلة الراهنة يف البالد؛
الفتا اىل ال��دور املؤثر الذي تضطلع به املكتبة الوطنية يف هذا اخلصوص؛ ومشيدا بأداء
مركز الوثائق واملكتبة الوطنية خالل العام املاضي يف حتقيق االهداف الثقافية املنشودة.
وقال النائب االول لرئيس اجلمهورية ان الوسط الثقايف يتوىل املسؤولية الكربى مقارنة
بسائر املؤسسات االيرانية يف تعزيز الثقة واالمل عند الشعب خالل املرحلة الراهنة.
اىل ذل��ك ق��دم رئيس مركز الوثائق واملكتبة الوطنية يف اي��ران تقريرا ح��ول اداء هذه
املؤسسة الثقافية خالل العام املاضي.
ولفت املسؤول الثقايف االيراني يف هذا اللقاء الذي حضره كل من وزيري العلوم واالحباث
والتكنولوجيا ،والرتبية والتعليم ،لفت اىل اهم اجنازات مركز الوثائق واملكتبة الوطنية
خالل العام املاصي؛ مبا فيها تدشني القائمة الرقمية للنسخ اخلطية الفارسية على صعيد
العامل ،واقامة العديد من املعارض ذات الصلة ،وعقد امللتقى االقليمي ملنظمة اليونسكو
مبشاركة  11دولة ،وابرام  15مذكرة تفاهم مع جهات اجنبية.

السياحة في ايران

ي�ق��دم ل��ه ك��ل امل�ش��اع��ر ال�ص��ادق��ة يف انسجام
متناغم ،وتقابل متكافئ متعادل الدم ،متوازي
التوجه ،متماثل اجلهد والقصد ،كل يعرف
قدر صاحبه ومكانته ،ويعرف موقعه وإمكاناته،
ويعرف ما أنيط به من أعباء ومسؤولياتّ .
أي
بيت مسلم ذلك الذي انطوى على معصومني
مطهرين م�ن��زه�ين؟! فكانا أمن��وذج �اً كام ً
ال
للبيت اإلسالمي املباركّ .
وأي زوجني مسلمني
كاملني ضم بيت فاطمة وعلي (ع) ،فانطوى
على الصفاء والنقاء ،والتفاني واالخ�لاص،
واألل �ف��ة وامل� ��ودة ،وال�ت�ع��اون وال��رمح��ة ،واحملبة
والطاعة؟!.
وكيف ال يكونان كذلك ،وق��د تربيا معاً
يف حجر النبوة ،يشمان ريح الوحي ،ويعيشان
شكله وصوته ،وتتلقى أذناهما الواعيتان آيات
القرآن الكريم من فم رسول اهلل (ص) ،ترنيماً
ال وص�ل�اة ،وت�ت�ردد يف قلبيهما خضوعاً
وترتي ً
وخ� �ش ��وع� �اً ،وت � ��رف يف ج��واحن �ه �م��ا مبعانيها
املقدسة ،ولباب جواهرها وكنوزها ،فتفيض
ع�ل��ى اجل� ��وارح ع�ل�م�اً وع �م� ً
لا وأدب � �اً وس�ل��وك�اً،
ليكون علي (ع) منوذجاً كام ً
ال لكل زوج مسلم،
وت �ك��ون ال� ��زه� ��راء(ع) أس ��وة وق� ��دوة ل�ك��ل زوج��ة
مسلمة ،ولتكون أسرتهما الصورة النموذجية
الكاملة لألسرة املسلمة.
وك��ان من بيت الرسالة والنبوة حيث يشع
ن ��ور اهل ��داي ��ة ،ان�ت�ق�ل��ت ال �س �ي��دة ال� ��زه� ��راء(ع)
لتستقر يف دار اإلمامة والوالية ،حيث يتألأل
ال �ض �ي��اء ال��رب��ان��ي واهل ��داي ��ة احمل �م��دي��ة ،وم��ن
ك��رمي��ة للنيب (ص) إىل قرينة ل�ل��وص��ي(ع)،
إىل أ ّم مطهرة لألئمة األطهار ،والقادة الربرة

(ع)

األخ��ي ��ار(ع) ،اجل��وه��ر ه��و اجل��وه��ر ،وال �ن��ور هو
النور ،لكنها نقلة طويلة بعيدة ،من طور إىل
طور ،ومن دور إىل دور ،إنها مسؤوليات جديدة،
وتبعات جسام من نوع آخر ،إنها مرحلة العطاء
بعد أن مت واكتمل البناء ،إنها ف�ترة اإلمث��ار
بعد أن غطت األزه��ار هام األشجار ،وانتشرت
رياحينها على األقطار.
وه �ك��ذا ج ��اء احل�س��ن ث��م احل �س�ي�ن(ع) سيدا
شباب أهل اجلنة ،ورحيانتا رسول اهلل (ص) من
الدنيا ،ثم تلتهما احل��وراء زينب ال�ك�برى(ع)،
وزادت األع �ب ��اء ع�ل��ى ك��اه��ل ال ��زه ��راء ،وب��ات
عليها أن ت�ت�ف��رغ ل�لاع�ت�ن��اء ب��ال�غ��رس النبوي
امل� �ب ��ارك ،وال �ن �س��ل ال �ع �ل��وي امل �ط �ه��ر ،وت��رب�ي�ت��ه
وت�ع�ل�ي�م��ه ،ب��اإلض��اف��ة إىل االع �ت �ن��اء ب��ال��زوج،
وتهيئة كل أن��واع الراحة املتاحة -ولو نفسياً
على األق��ل -للزوج ال��ودود العطوف ،ول�لأوالد
الذين سيهيئون ملا رس��م اهلل هلم من أدوار يف
قيادة سفينة اإلس�لام اليت ال جناة ملن ختلف
عنها م��ن املسلمني .وق��د أب�ل��ت ال��زه��راء -مع
زوجها -البالء احلسن يف تهيئة أنقى األجواء
التعليمية والرتبوية ألئمة املستقبل ،الذين
سيستمر بهم الدين إىل أن يظهر على الدين
كله ول��و ك��ره امل�ش��رك��ون وال �ك��اف��رون .وقد
م��ارس��ت دوره ��ا ال�ترب��وي ه ��ذا ،عملياً قبل أن
يكون نظرياً ،وباألفعال قبل األق ��وال؛ فكانت
األم ال �ع��امل��ة وال �ع��ام �ل��ة ،وال �ق��ان �ت��ة ال �ع��اب��دة،
والكرمية الباذلة ،واملنفقة املؤثرة -على نفسها
وزوج�ه��ا وأوالده ��ا -كل يتيم وأس�ير ومسكني
وفقري ،املتحملة شظف العيش ومر احلرمان،
ال ��زاه ��دة يف ال��دن �ي��ا وم �غ��ري��ات �ه��ا ،ال��راغ �ب��ة يف
اآلخ� ��رة ونعيمها .ه�ك��ذا ك��ان��ت ف��اط �م��ة(ع):
ابنة داعية ،وزوجة عاملة ،وأماً مربية ،وقانتة
عابدة ،وكانت إىل ذلك ،املتكلمة الفصيحة،
واملتحدثة البليغة ،والعاملة العارفة ..وصفات
أخرى ال يبلغ كنهها املتكلمون ،وال يصل إىل
مداها ال �ع��ادّون ،وم��ن أح��ق أن يكون كذلك
س��واه��ا؟! وق��د استقت من فيض النور اإلهلي
الذي خلقت منه ،وحباها اهلل به ،وقبست من
شعلة النبوة اليت عاشت يف كنفها ،ورضعت
لبانها الصايف ،ونهلت من نبع اإلمامة ،تشهد
تفجره يف بيتها ،وتسعد بتدفقه وجريانه من
بني يديها .ومل ال تكون كذلك؟ وه��ي بنت
س�ي��د امل��رس �ل�ين ،وق��ري�ن��ة س�ي��د ال��وص �ي�ين ،وأم
األئمة األبرار املطهرين ،وهي يف نفسها سيدة
نساء العاملني..
فهي الرمز املقدس ،واألمنوذج الكامل ،واملثال
ال ��ذي ي�ق�ت��دى ،واألس� ��وة ال�ت�ي حت �ت��ذى ،س�لام
عليها يف األول�ين ،وس�لام عليها يف اآلخرين..
واحلمد هلل رب العاملني..

مدیر عام مؤسسة املعارض الثقافیة:

معرض فرانكفورت للكتاب موقع جید للتواصل مع االعالم العاملي
اعترب أمري مسعود شهرام نيا ،قدرة الك ّتاب اإليرانيني على الظهور يف الساحة العاملية بأنها ممیزة
رغم قلة املشاركة اخلارجية واليت ارجعها ایل قلة اهتمام الناشرین ووسائل اإلعالم بها مشدداً على
القدرات اهلامة لصناعة النشر يف البالد ومعترباً بأن صناعة النشر اإليرانية يف وضع جيد .وأشار مدیر
عام مؤسسة املعارض الثقافیة االیرانیة ،أمری مسعود شهرام نیا يف حديث مع وكالة انباء الكتاب
االيرانية (ايبنا) ایل تركيا وقال بأن هذا البلد قد اشتهر يف الوقت احلاضر علی مستوی العامل بسبب
بعض الروايات لعدد من كتابه وترمجتها ایل العديد من اللغات وذلك بالرغم من إن النشر يف إيران
ال یقل عن جارته تركیا بل قد يكون أكثر لكن خبالف صناعة السينما لدينا واملعروفة جداً ال أعتقد
أن الكتاب اإليرانيني املعاصرين میلكون هذه الشهرة علی املستوی العاملي وذلك بسبب ضآلة عملنا
وجهودنا يف هذا اجمل��ال .وأكد شهرام نیا علی ض��رورة التواصل مع ال��دول األخ��رى وقال بأن الوجه
اآلخر من املوضوع هو قلة اهتمام وسائل االعالم يف ایران بالكتاب االیرانینی بالشكل املرجو مضیفاً
بأنه لو زادت وسائل اإلعالم من نشاطاتها بهذا الصدد فسوف سيتم ترمجة أخبار وأنشطة الكتاب
االیرانینی يف خدمات اإلخبار الدولية االمر الذي سیزید من حجم املشاركة علی املستوی الدولي
معترباً معرض فرانكفورت الدولي للكتاب منطلقا جيدا للتعامل مع وسائل اإلعالم الدولية .وأكد ان
دعوة الصحفيني العاملني يف جمال الكتاب من سائر دول العامل حلضور معرض طهران الدولي للكتاب
ميثل أحد طرق تعزيز تقديم صناعة النشر اإليرانية على الصعيد الدولي.

طينها يستخدم كعالج آلالم املفاصل

«كاريز كيش» ..مدينة ايرانية تقع تحت االرض وهي اكبر مستعمرة مرجانية

ال��وف��اق /ق�ن��اة كيش ي�ع��ود عهدها اىل
أكثر من  2500سنة وتوفر مياه الشرب
ل �س��اك�ني ه� ��ذه اجل� ��زي� ��رة ،ويف ح�ي�ن ان��ه
ال ميكن مقارنتها بالقنوات االخ ��رى يف
خم�ت�ل��ف احن� ��اء اي� ��ران م��ن ح�ي��ث طوهلا
وعمق اآلب ��ار ال�تي متدها باملياه ،إال انها
حتظى بأهمية ك�ب�يرة ،ن�ظ��راً ل�لاحن��دار
الطفيف جداً للجزيرة ،من حيث طريقة

ايصال املياه اجلوفية اىل سطح األرض ،ما
يدل على أنها يف أيامها كانت من اكثر
الطرق تطوراً لشق القنوات.
ال �ي��وم حت��ول��ت ال�ق�ن��اة اىل م��دي�ن��ة حتت
األرض تزيد مساحتها على 000ر 10مرت
م��رب��ع وت �س �م��ى (ك ��اري ��ز ك��ي ��ش) ،حيث
حافظ املسؤولون على بنيتها األساسية
ال �ت��أرخي �ي��ة م ��ع اس��ت��خ ��دام اق� �س ��ام منها
ك��ص ��االت ل �ع��رض ال �ص �ن��اع��ات ال �ي��دوي��ة
االيرانية والعاملية ،ومطعم تقليدي وآخر
حديث ومتحف ومسرح وصالة اجتماعات
وصاالت لعرض األعمال الفنية.
وت�ق��ع م��دي�ن��ة (ك ��اري ��ز) االي��ران �ي��ة على
عمق  16م�ترا حتت األرض ويبلغ ارتفاع
س�ق�ف�ه��ا مث��ان �ي��ة أم� �ت ��ار م�غ�ط��ى معظمه
باألحجار والصدف وامل��رج��ان ال��ذي يقدر
بعض اخل�ب�راء ان عمره ي�ت�راوح ب�ين 270
و 570مليون سنة.
وي �ع �ت �ق��د م �س��ؤول��و ه� ��ذه امل��دي �ن��ة ب��أن�ه��ا
ستسجل يف قائمة األبنية العاملية بسبب
م�ي��زات�ه��ا وخ�ص��وص�ي��ات�ه��ا :او ً
ال لوقوعها

وس ��ط اجل ��زي ��رة امل��رج��ان �ي��ة ال��وح �ي��دة يف
ال �ع��امل ،وث��ان�ي�اً لسقفها امل�ل��يء بالصدف
واملرجان.
يذكر ان االص ��داف وامل��رج��ان املوجودة
يف املياه احمليطة باجلزيرة ميكن رؤيتها
بطريقتني ،ام��ا ب��زي��ارة املتحف الطبيعي
أو ب��ال�غ��وص يف امل �ي��اه احل ��رة .وال �ي��وم فان
(ك� ��اري� ��ز) ق ��د اس �ت �ه �ل��ت ف��ص�ل ً
�ا ج ��دي ��داً
وغ�ير ع��ادي لكافة حميب الطبيعة الذين
سيتمكنون من مشاهدة اكرب مستعمرة
مرجانية.
جت��در االش ��ارة اىل ان امل�ي��اه احل�ل��وة يف
(كاريز) تأتي من االمطار الفصلية يف
اجلزيرة وتعرب من خالل املرجان الذي
يعمل كمرشح طبيعي هل��ا ،ث��م جتري
عرب طبقات من الطني (الطني اخلزاف)
اللني عادة لكن جيف ويصلد اذا تعرض
للهواء وقد جرى بناء ج��دران أم��ام هذه
الطبقات الطينية الثمينة للمحافظة
عليها .وه ��ذا ال�ط�ين يستخدم كعالج
آلالم امل�ف��اص��ل ،كما تضاف اليه م��واد
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اخرى لصنع اآلجر واجلرار.
يشار اىل ان��ه يف االي��ام احلالية ،خاصة
يف القرنني اخل��ام��س وال �س��ادس للهجرة،
ع �ن��دم��ا ك��ان��ت ج ��زي ��رة ك �ي��ش م��رك��زاً
للتجارة يف اخلليج الفارسي وحبر عمان،
كانت مياه شرب هذه اجلزيرة ذات اهمية
عالية نظراً الستهالك البلدان املطلة على
اخلليج الفارسي هلا.

اخملرج االيراني الشهير جمال شورجة:

«أحمد باي» منطلق للتعاون السينمائي بني ايران والجزائر
اع�ت�بر مج��ال ش��ورج��ة امل�خ��رج االي��ران��ي
الشهري الذي بدأ بإعداد فيلم حتت عنوان
«أمح ��د ب ��اي» مب�ش��ارك��ة ط��اق��م ف�ني من
اي� ��ران واجل ��زائ ��ر ب��أن��ه منطلق للتعاون
السينمائي بني البلدين وقال :حناول عرب
هذه املشاريع تنشيط السينما اجلزائرية
مبساعدة متخصصني ايرانيني.
وق ��ال ش��ورج��ةّ :
إن تصوير ه��ذا الفيلم
ب��دأ السبت املاضي حبضور وزي��ر الثقافة
اجلزائري عز الدين ميهوبي وأطلق الوزير
بنفسه مشروع انتاج هذا الفيلم املشرتك.
وأعلن شورجة عن إتفاق ايراني جزائري
يف نطاق السينما واألفالم بدأ منذ أعوام
ويأتي هذا املشروع ضمن هذا التعاون.
وق� ��ال ش ��ورج ��هّ :
إن ن �ص��ف ع ��دد ط��اق��م
انتاج الفيلم هم من اي��ران ّ
لكن املمثلني
مجيعهم من اجلزائر مشرياً اىل انتقال
األداء وال�ت�ج��رب��ة السينمائية االي��ران�ي��ة
ش �ي �ئ �اً ف�ش�ئ��ا اىل اجل ��زائ ��ر ك �م��ا ك��ان��ت
عليه سابقاً حيث ك��ان ه��ذا البلد ينتج
سنويا 50أو 60فيلماً مصرحاً ّ
بأن القضايا
األمنية واملشاكل السياسية يف اجلزائر
حالت دون استمرار هذا النشاط ما جعل

الطاقم السينمائي اجلزائري يهاجر ومل
يتجاوز حالياً ع��دد االف�ل�ام السينمائية
املنتجة يف هذا البلد  4أفالم سنوياً.
ول��ف ��ت ش ��ورج ��ة اىل إس��ت��م ��رار عملية
تسجيل الفيلم خالل فرتة زمنية ترتاوح
بني  90اىل  110أيام.
ُي� � َ
�ذك� ��ر ب � � ّ
�أن «أمح � ��د ب � ��اي» (-1850
 )1786ك ��ان ح��اك�م�اً ذا شعبية عالية
ش��رق اجل��زائ��ر يف اي��ام العثمانيني ح��ارب
ال �ف��رن �س �ي�ين ب �ب �س��ال��ة ون� ��اض� ��ل وواص � ��ل
مقاومته وص �م��وده يف ال�ص�ح��راء ضدهم
حتى بعد سقوط مدينة القسطنطينية
وم��ازال حتى اآلن شخصية حمبوبة ذات
شعبية بني الشعب اجلزائري.

أصغر فرهادي يترأس مهرجان سراييفو السينمائي
انطلقت ال��دورة الرابعة والعشرون من
مهرجان سراييفو السينمائي حبضور
املخرج اإلي��ران��ي القدير أصغر فرهادي
ال��ذي ي�ترأس جلنة حتكيم املهرجان إىل
جانب املخرج الرتكي نوري بيلج جيالن
واملخرج البولندي باول بافليكوفسكي.
واف �ت �ت �ح��ت ف �ع��ال �ي��ات امل �ه��رج��ان م�س��اء
اجلمعة العاشر من أغسطس /آب اجلاري
بعرض فيلم «احل��رب ال�ب��اردة» للمخرج
ب � ��اول ب��اف�ل�ي�ك��وف�س�ك��ي ال �ف ��ائ ��ز جب��ائ��زة
األوسكار وتستمر هذه التظاهرة الفنية
حتى السابع عشر من نفس الشهر حيث
يعرض  226فيلماً من  56دولة .
حضر مرصاد بوريواترا مدير مهرجان
سراييفو السينمائي وراء املنصة ورحب

ب�ض�ي��وف امل �ه��رج��ان ق��ائ� ً
لا ان امل�ه��رج��ان
ف��رص��ة عظيمة لعشاق السينما يدعم
املخرجني يف ش��رق وج�ن��وب ش��رق أوروب��ا
فض ً
ال عن منطقة البلقان.

إعالن قائمة سيناريوهات مسابقة االوملبياد الثاني ألفالم اليافعني في ايران
مت اإلع�لان عن أمس��اء  33سيناريو مت
اختيارها للمشاركة يف االملبياد الثاني
لصناعة االف�ل�ام يف اي ��ران وذل��ك ضمن
فعاليات مهرجان أفالم األطفال الدولي
احلادي والثالثني املزمع إقامته يف مدينة
أصفهان .اختارت جلنة االوملبياد الثاني
املنتخبة لالفالم
لصناعة االفالم يف ايران
ِ
 33نصا للتنافس يف القسم األخ�ير من
املهرجان حيث مت اختيارها من بني 190
نصا من النصوص اليت تقدمت بطلبات
إىل األمانة العامة للمهرجان السينمائي
ال ��دول ��ي احل � ��ادي وال �ث�لاث�ين ل�لأط�ف��ال
واليافعني يف ايران بأصفهان.

وي� �ش ��ارك االومل��ب��ي ��اد ال �ث��ان��ي لصناعة
االف � �ل ��ام يف اي� � � ��ران ب ��رف� �ق ��ة امل ��ؤس��س ��ة
السينمائية للشباب االي��ران��ي ومؤسسة
ال�ف��اراب��ي السينمائية يف دورة املهرجان
ال� ��واح� ��دة وال��ث�ل�اث�ي�ن الف �ل��ام االط �ف ��ال
واليافعني.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن امل �ه��رج��ان ال��دول��ي
احل� � ��ادي وال� �ث�ل�اث�ي�ن ألف �ل��ام األط� �ف ��ال
وال�ي��اف�ع�ين ب ��اي ��ران ICFFسينعقد من
 30أغسطس إىل  5سبتمرب  2018ب��إدارة
«ع �ل�يرض��ا رض � ��اداد» يف قسميه احمللي
وال ��دول ��ي مب��دي�ن��ة أص �ف �ه��ان ال�ت��ارخي�ي��ة
بإيران.

في الذكرى الثامنة لوفاته

الطاهر ّ
وطار ..أعمال رسمت مالمح الشخصية
الجزائرية أثناء ثورة التحرير

يف ب��داي��ة م�ش��واره األدب ��ي فشل الطاهر ّ
وط ��ار يف أن
يكون شاعراً .يقول ّ
وطار «إن الشعر الذي بدأت أكتبه
يف مطلع اخلمسينات كان جمّ��رد كلمات مصفوفة
وشبه قافية ،وأدرك��ت بسرعة أنها كانت متثل كل
شيء إال الشعر ،ومل أفشل يف املقاربة الشعرية العمودية
التقليدية فحسب ،بل مل أ ّوف��ق أيضاً يف كتابة النثر
ال��ذي حاولت جتريبه يف صيف  ،1954وك��ان البد لي
حتت وطأة روح التعبري عما كان خيتلج يف أعماقي من
إجياد القالب األدبي األقرب إىل مزاجي وأفكاري».
و ِل� � َد ّ
وط ��ار ع��ام  1936ألس ��رة ب��رب��ر ّي��ة يف والي ��ة سوق
أه� ��راس ش ��رق اجل ��زائ ��ر .ع ��ام  ،1950ال�ت�ح��ق مب��درس��ة
تابعة لـ«مجعية ال ُعلماء املسلمني» ،ث ّم أرسله والده
إىل قسطنطينة للدراسة يف معهد اإلمام عبد احلميد
بن باديس ،إال أنه عجز عن الكتابة باللغة العربية  -فسافر إىل تونس  ،والتحق جبامع
الزيتونة عام .1955
ومن حلظة وصوله إىل تونس ف َر َ
ض نفسه على الساحة األدبية .وفتحت له قصة «احلب
الضائع» ونشرها يف «جريدة الصباح» الطريق حنو الشهرة .ويقول ّ
وطار عن انطالقته
ّ
قاصاً ومن ثم حتوّله إىل روائي «إن القصة اليت وجدت فيها ضاليت األدبية .
اليت بدأ فيها ّ
ويُعترب الطاهر ّ
وط ��ار األك�ث��ر ج��رأة ب�ين أدب ��اء اجل��زائ��ر يف مواجهة مواضيع املرحلة
الساخنة ،واستطاع عرب أعماله رسم مالمح الشخصية اجلزائرية أثناء ثورة التحرير وبعد
االستقالل .فتط ّرق يف روايته اليت اشتهرت «:الالز» اليت صدرت عام  .1974جلزائر ما بعد
االستقالل .ور َ
ص��د تناقضات الثورة الوطنية اجلزائرية .فكثريون محلوا السالح ملقاومة
احلس الوطين،
املستعمر الفرنسي ،إسالميون وشيوعيون وثوّار من دون أيديولوجيا غري
ّ
جزائريون وأمميون ،ولكنهم وإن التقوا على اهلدف األكرب إال أنهم اختلفوا على الكثري،
ووصلت خالفاتهم حد التصفية اجلسدية «للعدو األيديولوجي».
ح��از ّ
وط��ار على «جائزة الشارقة خلدمة الثقافة العربية» ال�تي متنحها «األونيسكو»
( ،)2005و«جائزة العويس» .بعدما أ ّ
مل به املرض ،أمضى فرتات عالج يف باريس يف العامني
املاضيني .لك ّنه مل يتو ّقف عن إثارة النقاش يف بالده .وكان معروفاً بدفاعه الشرس عن
مر يناهز األربع وسبعني سنة
الثقافة العرب ّية .تويف وطار يوم  12آب/أغسطس  2010عن ُع ٍ
بعد مرض أجربه على التن ّقل بني اجلزائر وفرنسا دام عدّة أشهر ،ويُل ّقب ّ
وطار بـ«أبو الرواية
اجلزائرية» ،و«أحد أكرب أمراء الرواية العربية والعاملية».

