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ال�سنة الثانية و الع�رشون  -العدد 5957
استخدمت في املراقد املقدسة لالئمة االطهار(ع)

اخبار السينما

املينا ..زينة عمل الحرفيني وبهجة اعمالهم الفنية
شاع استخدام تقنية توشيح املصوغات والنفائس
باملينا واالحجار الكرمية يف الثقافات القدمية بغية
كسبها جاذبية متميزة ملفتة للنظر ،فهي تعد
زينة عمل احلرفيني من الصاغة وبهجة اعماهلم
الفنية ،وكان ابتكارها ش ّيقا ومفيدا ،فقد عوّضت
امل �ص �ن��وع��ات م ��ن ال �ت �ح��ف وامل �ص ��وغ ��ات ع ��ن أل ��وان
االح �ج��ار ال�ك��رمي��ة والثمينة وث�ق��ل وزن�ه��ا وارت�ف��اع
أسعارها ،اذ تشع املينا امللونة على خلفية املعدن
النفيس كأنها جواهر حقيقية لكنها من ابتكار
الفنان وصناعته.
ومييز املتابع لتأريخ ه��ذه التقنية يف الثقافات
ال�ق��دمي��ة وم ��ا تبعها ،ان ط�ل�اء امل �ص��وغ��ات باملينا
اس�ت�خ��دم يف زي �ن��ة احل �ل��ي يف م��واط��ن معينة دون
صقلها لتكتسب ظاهريا هيئة االح�ج��ار الكرمية
كاملاس والياقوت والالزورد وغريها ،حتى أصبحت
ه��ذه فنا مستقال بذاته ذي مجالية فريدة اخ��اذة
لالنظار.
إن ما مييز املينا عن تطعيم املصوغات باالحجار
ه��و تنوع االل ��وان املستخدمة وثباتها على املعدن
(فهي تتداخل عضويا مع سطوح االعمال الفنية
امل��راد تزيينها) ،فضال عن ف��رق التكلفة اقتصاديا
فثمن املينا أقل بكثري من مثن االحجار الكرمية،
وعلى خالف املينا املتماسكة بالقطعة الفنية فان
االحجار امللصقة عليها معرضة للسقوط والضياع
وبالتالي التقليل م��ن قيمة العمل ال�ف�ني مب��رور
الزمن .
اما عن ماهية املينا فهي ال تتجاوز كونها مادة
زجاج ّية ات��ت من خليط فتات الزجاج امل��ذاب مع
الرصاص وم��ادة البورق ،وتكسب الوانها املختلفة
ع ��ادة ع�بر إض��اف��ة األك��اس�ي��د امل�ع��دن� ّي��ة (أكسيد
الزرنيخ للون األزرق ،واكاسيد احلديد واملنغنيز
للون األمحر األرجواني واوكسيد القصدير للون
األبيض) ،على ان يتم ذلك حتت درجة حرارة تصل
اىل  780درج��ة مئوية وب��وق��ت اليتجاوز دقيقتني
ون �ص��ف ال��دق�ي�ق��ة (وذل� ��ك ت�ب�ع��ا حل�ج��م ال�ن�م��وذج

امل��راد تزيينه) ،وبفعل عامل احل��رارة العالية يذوب
اخلليط الكيميائي للمينا متجانسا متوغال سطح
املعدن املصاغ ،مشكال صورة فنية متميزة ذات فرادة
ملصاغ املينا بكيانها االسالمي البديع.
مامتيز من املينا يف ضريح سيد الشهداء ابي عبد
اهلل احلسني(ع)
اب��دع الصاغة املسلمون بتوشيح اعماهلم باملينا
بالوانها املتعددة وتقنيات استخدامها املختلفة،
فقد انتشر استخدام املينا بنطاق واسع من العامل
االس�ل�ام ��ي مش�ل��ت ال�ك�ث�ير م��ن ب�ل��دان�ه��م كاهلند
وأواس��ط آسيا واي��ران وب�لاد الشام واملغرب العربي
وال�ع��راق ودول اخ��رى اسالمية ،وخ�ير مثال للمينا
يف العراق هي تلك اليت نفذت يف املراقد املقدسة
لالئمة االطهار يف العراق وخنص مامتيز منها يف
ضريح سيد الشهداء ابي عبد اهلل احلسني(ع) حيث
زينت بها اج��زاء من االب��واب والشبابيك اخلاصة
بالضريح الشريف واليت تفاوتت الوانها بني املينا

رأى األكادميي اللبناني أستاذ الرتبية يف اجلامعة اللبنانية
حممد حمسن عليق أن االسالم يدعو إىل الفن لكن هناك سوء
فهم تارخيي يعيق ذل��ك أحياناً ،وال�ث��ورة االسالمية يف اي��ران
جاءت وغريت هذه النظرة فالفن االسالمي اليوم يؤسس لعقائد
اسالمية سليمة ،وكل فكرة ال تأخذ شكل الفن ال يكتب هلا
اخللود ،وحتى لو كانت فكرة صحيحة.
حول هذا املوضوع التقت وكالة مهر لألنباء مع األكادميي
اللبناني أس�ت��اذ كلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانية حممد
حمسن عليق ،الذي تناول موضوع العالقات العربية االيرانية،
موضحاً أنها حتتاج إىل تعزيز عرب املنظمات واملؤسسات فهي ال
تزال يف إطار شخصي عن طريق بعض املراكز الثقافية التابعة
اليران ،لكن الدور األهم يكون ملراكز االعالم والثقافة احمللية
إىل جانب مواقع التواصل االجتماعي ،والسيما اليت تستخدم
لغة اآلخر ،داعياً املختصني يف هذا اجملال لتقديم املواد الفكرية
والثقافية االيرانية إىل العامل العربي.
وعن جتربة اخلرجيني العرب من اجلامعات االيرانية ،اليت
خاضها األكادميي «حممد حمسن عليق» يف جامعة «تربيت
مدرس» االيرانية يقول أن الطالب العربي يف ايران جيب أن يبين
جسراً لتبادل بني بلده وايران ،وذلك عرب دعم مؤسساتي توجه
هذه اجلهود ،مردفاً أن ترمجة الكتب أول خطوة تغين املكتبة
العربية مبعلومات عن اي��ران بعيداً عن التشويش املوجه من
قبل األعداء ،إىل جانب القنوات املتلفزة املتخصصة يف اجملال
العلمي ،مشرياً إىل جناح قناة «آي فيلم» يف إيصال مضمون فين
اجتماعي إىل درجة ما إىل املشاهد العربي لكن اجملاالت األخرى
مل تفعل بشكل جيد حتى اآلن.
وأضاف األكادميي اللبناني أن التواصل موجود بالطبع لكن
جيب أن يتصف باالستمرار ويتخطى احلواجز املوجودة لدى
الطرفيني حنو اآلخر ،مضيفاً أن اغلب الشعوب العربية مطلعة
على بعض القضايا السياسية اليت يروج هلا الغرب أكثر من
قضايا أخرى ،فعلى سبيل املثال هناك العلوم التقنية والطبية
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السوداء « كما يف القطعة الكتابية املوجودة فوق
ضريح الشهداء» ،وال��زرق��اء املتمثلة بنقوش املينا
اليت شغلت حيزا من االب��واب املؤدية اىل الضريح
امل �ق ��دس ،وم ��ن امل�لاح��ظ يف ان� ��واع امل�ي�ن��ا امل��وج��ودة
حول الضريح الشريف انها تشرتك بالوان موحدة
استخدمت فيها وه��ي االس ��ود يف بعضها واالزرق
ال �غ��ام��ق واالخ��ض ��ر ال �ف��ات��ح واالص��ف ��ر يف بعضها
االخر ،ومن املالحظ ايضا اختالف بعض التقنيات
املستخدمة فيما بينها بالرغم م��ن طغيان املينا
املفصصة بشكل كبري.
استخدامات الفنان االسالمي للمينا
وهنا البد من االش��ارة اىل اهم تقنيات استخدام
املينا لدى الفنان االسالمي يف املصوغات ،وهي كما
تداوهلا الفنان املزخرف كانت كاالتي :
 -1امل�ي�ن��ا ال� �س ��وداء ،وت�ت�م�ي��ز ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة عن
االخريات ،بان تطعم ارضيته الذهبية او الفضية
مب�س�ح��وق م�ع��دن��ي ذي ق ��وام م�ت�ك��ون م ��ن الفضة

أكاديمي لبناني :االسالم يدعو
إلى الفن وما وقع عليه من ظلم
سوء فهم تاريخي
املتطورة يف اي��ران وهناك ايضاً االجن��ازات يف العلوم االنسانية
والفنية والثقافية اليت يعنى بها االنسان يف العامل االسالمي
بشكل وجيب نقلها إىل اللغات املختلفة.
التنوع املوجود يف اي��ران أحد الظواهر اجلميلة اليت جتمعه
بالعامل العربي
وأش��ار «عليق» إىل أن التنوع املوجود يف اي��ران أحد الظواهر
اجلميلة ال�تي جتمعه بالعامل العربي ال��ذي يتنوع مبذاهبه
وقومياته ،منوهاً إىل أهمية نقل هذه تفاصيل العادات والتقاليد
املمكنة واحلذر من الوقوع يف فخ االختالف الذي حيرض عليه
الغرب ،والسيما يف حالة احلروب احلالية فيجب العمل بشكل
جذري ومتواصل.
وح ��ول اق�ب��ال ال �ق��راء يف لبنان على ق ��راءة الكتب االيرانية
املرتمجة ،يقول األكادميي اللبناني أن الناس يف لبنان حيبون
الثقافات اجملهولة وبالنسبة هلم الثقافة االيرانية مل تكتشف
بعد فيقبلون على ق ��راءة الكتب امل�ت��وف��رة ع��ن اي� ��ران ،فهم ال
يهتمون فقط بالشأن السياسي وامل�ل�ف��ات األش�ه��ر ع��ن اي��ران
كالنووي والعقوبات بل أن الناس ترغب يف معرفة تفاصيل
أخرى ،فخرب فين أو ثقايف يسر الناس ويستقطبها.
ورأى أستاذ الرتبية يف اجلامعة اللبنانية أن األزمات اليت متر
بها املنطقة من ح��روب وغريها هي فرصة لبناء جسور أعمق
لتعزيز العالقات ،هي فرصة للتالقي ،مردفاً أن هناك أعماال
حالياً لكنها حتتاج إىل تطوير ودعم فعلينا أن ال نكتفي بهذا
القدر.

والنحاس والرصاص والكربيت اليت متزج وتصهر
برد وتسحن مكوّنة م��ادّة على شكل مسحوق
ثم ت� ّ
أس ��ود يشبه ال�ك�ح��ل ،عكس املينا امل�ل��ون��ة االخ��رى
اليت يستخدم فيها مسحوق زجاجي كما يف املينا
امللونة ،وتستخدم املينا السوداء عادة لتزيني سطوح
رباقة عالية العيار.
الفضة ال ّ
 -2املينا احملفورة ،وقد شاع استخدامها يف املصاغ
املغولي االسالمي يف اهلند ،وهذه التقنية أيسر من
االخريات ،حيث تكون بطريقة احلفر ال��ذي يكون
شبكة من القنوات الرقيقة مفصولة عن بعضها
البعض حبواف دقيقة تنشر عليها مساحيق املينا
لتمال االخاديد الزخرفية احملفورة على السطوع،
ل�ت��وض��ع يف ال �ف ��رن ل�ت�س�خ��ن ث ��م ت�ب�رد ب�ع��د ذل��ك
وتصقل لتكون جاهزة كتحفة فنية مميزة.
 -3امل�ي�ن��ا امل��رس��وم��ة ،وه ��ذه التقنية اش�ت�ه��ر بها
احلرفيون يف ايران ،وهي تقنية تتجاور ألوانها فوق
سطح املصوغة وهي تعتمد على مهارة الفنان ومدى
خربته يف التحكم والسيطرة على درج��ات احلرارة
املختلفة ال�لازم��ة الذاب��ة االل ��وان املتنوعة للمينا،
لتجنب سيالن واختالط املينا الذائبة على السطح
وم��ن اجل��دي��ر بالذكر ان م��ن يقوم بصناعة هذه
التقنية البد ان جيمع بني حرفته كصائغ ومقدرته
العالية يف الرسم وتشكيل مفردات النقوش.
 -4امل �ي �ن��ا امل �ف �ص �ص��ة ،وه� ��ي أه� ��م ت�ق�ن�ي��ة مينا
اس �ت �خ��دم �ه��ا ال �ص��اغ��ة ال �ف��اط �م �ي��ون واالي ��وب �ي ��ون
واالن��دل �س �ي��ون وامل �غ��ارب��ة بشكل ع ��ام والجن� ��از ه��ذه
التقنية ي��ؤخ��ذ س�ل��ك م�ع��دن��ي ي�ش� ّك��ل بواسطته
ت�ف��اص�ي��ل ال��زخ��رف��ة او اخل ��ط امل� ��راد ت�ك��وي�ن��ه على
السطح املعدني «االرض�ي��ة» ،فتكوّن هذه االسالك
الشبكة الزخرفية اليت تظهر على شكل خاليا فارغة
ميالها الصائغ مبساحيق املينا حبيث يبقى كل
لون مستقال ومعزوال بشكل حمكم عن باقي االلوان
االخرى ،لتوضع القطعة الفنية يف الفرن بغية اذابة
املساحيق لتربد بعدها وتصقل ألكسابها هيئتها
الزجاجية النهائية.

وعن املنهج األكادميي للتقريب بني الطوائف يف لبنان؛ علق
الباحث أن لبنان خرج من احل��رب الداخلية عام  1990بهدنة
دون سالم حقيقي ،وأغلب الناس يربون أوالده��م على مفاهيم
طائفية واملدارس ايضاً مقسمة ال ختدم مشروع التوحيد ،فيما
جيب تعزيز مفاهيم أجدر وأهم على سبيل املثال قيمة النظافة
وقيمة الصداقة وقيمة االنسان وقيمة احملبة.
وأش��ار أستاذ الرتبية يف اجلامعة اللبنانية إىل أن املفكرين
يف اي��ران وضعوا نظرية تربية اسالمية تهتم باجلسد وال��روح
واألخ�لاق والعلم ،وجي��ب أن يتم اإلض��اءة عليها وتقدميها يف
العامل االس�لام��ي ،فهذه التجربة ناجحة ودليل ذل��ك الناتج
الصناعي ال ��ذي خ��رج��ت ب��ه ه��ذه التجربة ال�ترب��وي��ة العلمية
الناجحة ،داعياً املرتمجني والصحفيني لتقديم الشخصيات
الرتبوية االكادميية االيرانية يف العامل والتعريف بنظرياتهم.
وعن الفن واجلمالية أوض��ح «عليق» أن الفن بني املسلمني
مظلوم على الرغم من أن االس�لام يدعو إىل الفن لكن هناك
سوء تفاهم تارخيي يعيق ذلك أحياناً ،والثورة االسالمية يف
ايران جاءت وغريت هذه النظرة فالیوم قائد الثورة االسالمية
االمام اخلامنئي هو من يشجع الشعر والشعراء ،مردفاً أن الفن
االسالمي يؤسس لعقائد اسالمية سليمة ،فكل فكرة ال تأخذ
شكل الفن ال يكتب هلا اخللود ،وحتى لو كانت فكرة صحيحة،
فال بقاء دون ف��ن ،وم��ن أس��رار بقاء القرآن الكريم هو إعجازه
الفين يف اللغة وعليه فأن كل فكر جيب أن يتجلى بالفن.
وذك��ر األك��ادمي��ي اللبناني أن كاريكاتور واح��د ميكن أن
يؤثر يف قضية ما أكثر من ألف بيان ،فجميع قوالب الفن من
السينما والرواية للموسيقى للشعر وغريه هي أسلحة تستخدم
مبحبة لرتسيخ الفكر ،مستنكراً التحرميات غري الشرعية اليت
يسوق هلا البعض عن جهل وخلط بني املفاهيم ،مؤكداً على
أهمية نقل هذه الفنون اجلمالية بني الشعوب العربية وايران
لتعميق جسور التواصل والعالقات.

«خبز عباسعلي» يقدم كنذر من اجل صحة وسالمة االطفال

عزاء محرم الحرام في مدينة كاشان ..مراسم النخل من واجبات يوم عاشوراء

ميتاز اهالي مدينة كاشان كما يف سائر م��دن اي��ران ب��أداء
مراسم عاشوراء االمام احلسني(ع) بكل عظمة ووقار ،هناك بعض
الطقوس اخلاصة مبدينة كاشان ومنها محل النعش (خنل) يف
يوم عاشوراء.
ال�ن�خ��ل ه��و ه ��ودج ك�ب�ير وع�ل�ي��ه خ�ي�م��ة ،ي�ق��وم جم�م��وع��ة من
الرجال برفع النخل فوق رؤوسهم والطواف به يف مكان جيتمع
فيه املعزين ،يعترب اهالي كاشان ان مراسم النخل من واجبات
يوم عاشوراء ،هناك قول يتناقله اهالي املدينة وهو ،ان رضاخان
البهلوي امر مبنع نصب التكايا واهليئات احلسينية ،يف ذلك

العام ويف العاشر من حمرم حترك النخل من مكانه وتقدم عدة
خطوات بدون ان يقوم احد بتحريكه .
يف اليوم التاسع من حمرم يقوم اهالي كاشان بتوزيع نوع من
اخلبز يسمى «خبز عباسعلي» ،اخلبز يقدم كنذر من اجل صحة
وسالمة االطفال.
يف ك��اش��ان ه��ذه االي ��ام ت�ق��ام م��وائ��د االط �ع��ام ب��اس��م العباس
عليه السالم ويقدم فيها اخلبز مع اللنب فقط ،وكما يف سائر
املناسبات يف كاشان يتم تقديم ماء الورد كذلك .
الطعام الذي يقدم يوم عاشوراء هو اللحم مع الفاصوليا وبدون
اضافة معجون الطماطم ويتم تناوله مع اخلبز .يقوم االهالي
بايقاد الشموع يف ليلة العاشر من احملرم وترديد االشعار احلزينة
والتذكري مبصاب االمام احلسني عليه السالم.
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نوش آباد مهد الطقوس العاشورائية

نبتعد قليال عن كاشان لنصل اىل نوش اباد اليت تقام فيها
امجل واعظم مراسم عاشورائية ،حيث ان االالف من االشخاص
يقدمون من الداخل وحتى من اخلارج ليشاركوا االهالي يف هذه
املراسيم وذلك يف يوم احلادي عشر من حمرم.
وتبدأ الطقوس يف نوش اباد اليت تبعد  8كيلومرتات مشال
كاشان يف قلب الصحراء من مساء يوم الثامن عشر من شهر
ذي احل �ج��ة مب��راس��م يطلق عليها «س �ق��اخ��وان��ي» يف اهليئات
واحلسينيات ،وه��ي ج�ل��وس جمموعة م��ن امل�ع��زي��ن وع�ل��ى شكل
حلقات دائ��ري��ة ويقومون ب�تردي��د االش�ع��ار احلزينة ال�تي تصف
وقائع كربالء بنغمة وريتم حزين جدا.
يقوم «السقائون» بالتجول يف ازقة املدينة يوم  29ذي احلجة
معلنني قدوم شهر حمرم .كذلك يف يوم العاشر من حمرم تقام
مراسم «سقاخواني» ،يقوم السادة بوضع قطعة قماش اخضر
على اكتافهم وي�س�يرون يف مقدمة املوكب وي�ق��رأون االشعار
احلزينة .من الطقوس االخرى يف نوش اباد هو اجلرس احليدري
وله قدسية خاصة حيث يتم تعليق اجل��رس على اط��راف املنرب
احلسيين يف احلسينيات .نصب اخليام وازالتها من الطقوس
االخری يف نوش اباد .يف عصر اليوم الثامن من حمرم تقوم قافلة
من اجلمال واالحصنة بالتجول يف املدينة لتمثل لنا حركة
قافلة االمام احلسني يوم الثاني من احملرم اىل كربالء ،فيقوم
جيش يزيد بسوق القافلة باجتاه كربالء وعندما تصل القافلة
اىل املكان املقرر ،تنصب اخليام.

«املشاهد» االیراني یشارك في مهرجان تونس السینمائي
سیعرض فیلم ال��رس��وم املتحركة االی��ران��ي
بعنوان «متاشاجي» (املشاهد) يف مهرجان تونس
السینمائي لالفالم القصریة.
وفیلم «متاشاجي» هو من انتاج السیدة «شیدا
ك��اش��ي» ،وق ��د مت��ت امل��واف �ق��ة ع�ل��ی مشاركته
ض�م��ن ال� ��دورة ال�ث��ال�ث��ة م��ن م�ه��رج��ان «ال �ك��اف»
لالفالم القصریة  ،2018الذي بدأ یوم  15ایلول/
سبتمرب احلالي يف مدینة الكاف مشالي غرب
تونس ویستمر لغایة الثاني والعشرین من الشهر نفسه.
وحتكي روایة هذا الفیلم مشاهدات رجل طاعن يف السن الحداث ثورة شعبیة يف بالده.

مهرجان باتومي الدولي يستضيف فيلمني ايرانيني
يستضيف مهرجان باتومي الدولي بدورته
الثالثة ع�ش��رة يف جورجيا فيلمني ايرانيني
قصريين.
وال�ف�ي�ل�م��ان ال �ل ��ذان مي �ث�لان اي� ��ران يف ه��ذا
احل��دث الفين هما« :آري��و واليبال» للمخرج
حم�م��د خب�ش��ي و«ال� �ظ�ل�ام» ل�ل�م�خ��رج سعيد
جعفريان.
وانطلقت فعاليات املهرجان امس السادس
ع�ش��ر م��ن سبتمرب وستستمر ح�ت��ى الثالث
والعشرين منه يف مدينة باتومي اجلورجية.
وسيتنافس يف هذه الدورة للمهرجان  26فيلما من شتى احناء العامل.

جائزتا أفضل أنيميشن وفيلم قصير من نصيب أعمال إيرانية في «الباز»
اقتنص فيلمان إيرانيان جائزتي أفضل فيلم
قصري وأفضل أنيميشن من مهرجان «الب��از»
البوليفي.
وح �ص��ل ف�ي�ل��م «آر ي ��و وال��ي��ب ��ال» للمخرج
«حم �م��د خب �ش��ي» ع �ل��ى ج ��ائ ��زة أف �ض��ل فيلم
ق��ص�ي�ر ،ف �ي �م��ا ح �ص��ل أن �ي �م �ي �ش��ن «امل� ��وازن� ��ة»
للمخرج «ب ��رزان رستمي» على ج��ائ��زة أفضل
أنيميشن من الدورة اخلامسة ملهرجان «الباز»
الدولي يف بوليفيا.
وش� ��ارك يف امل �ه��رج��ان إىل ج��ان��ب الفيلمني
الفائزين أعمال إيرانية أخرى هي :وثائقي «سارا» للمخرج «هادي شريعيت» ،والفيلم القصري
«ال�ط�يران احل��ر من الطابق اخلامس» للمخرج «آراز ب��ور وط��ن» ومقطوعة «»Lattached
املوسيقية التصويرية من تأليف «علي نكفر».
يذكر أن الدورة اخلامسة ملهرجان «الباز» البوليفي تقام يف الفرتة بني  ۵وحتى  ۸سبتمرب.

مصر تكشف النقاب عن مسالت وتماثيل عمالقة للملك
رمسيس الثاني

كشف النقاب عن متثالني حجريني عمالقني
للملك املصري القديم رمسيس الثاني واثنتني
م��ن امل �س ّ�لات الضخمة يف م��وق��ع أث ��ري خاضع
ل�ل�ترم�ي��م مب�ن�ط�ق� ِة ص ��ان احل �ج��ر يف حمافظة

الشرقية مشالي مصر .وكان التمثاالن
مرتوكني بوضعية أفقية على األرض
منذ اكتشافهما يف القرن التاسع عشر.
ْ
املسلتي لرمسيس الثاني
ومت ترميم
ون�ص� ُب�ه�م��ا يف امل��وق��ع ال �ت��ارخي��ي ال��ذي
حيتوي على حواىل عشرين مسلة ،إىل
جانب عديد القطع األثرية األخرى.
وقال وزير اآلثار املصري خالد العناني
إن املوقع التارخيي حيتوي على حواىل
 20مسلة تضررت مبرور القرون املاضية،
باإلضافة الحتوائه العديد من القطع
األثرية األخرى اليت استعادتها البعثة
األثرية املصرية يف عام .2017
ووف�ق��ا ل �ل��وزارة ،ك��ان��ت ص��ان احلجر
ع��اص�م��ة م�ص��ر ال�ق��دمي��ة خ�ل�ال ع�ه��د األس��رت�ين
احلادية والعشرون والثانية والعشرون وحتتوي
على عدد كبري من املقابر واملعابد.

سوريا عضو مجلس حكام التراث غير املادي آلسيا الغربية
انتخبت سوريا عضوا يف جملس حكام مركز الدراسات االقليمية حلماية الرتاث الثقايف غري املادي
ملنطقة آسيا الغربية والوسطى خالل الدورة الرابعة العادية الجتماع هذا اجمللس الذي اقيم يف طهران.
وعقدت ه��ذه ال��دورة برئاسة مساعد دائ��رة ال�تراث الثفايف يف مؤسسة ال�تراث الثقايف والصناعات
اليدوية والسياحة االيرانية حممد حسن طالبيان باعتباره رئيس جملس حكام منطقة اسيا الوسطى
ومندوب هذه املؤسسة يف هذا اجمللس.
وشارك السفري الطاجيكي يف ايران نعمت اهلل امامزاده وامني عام اللجنة الوطنية ملنظمة اليونيسكو
يف ايران حجت اهلل ايوبي وخرباء جملس حكام منطقة آسيا الوسطى جانيت بليك وغاورا منجاجاريتا
ديبورا وراهول غوسوامي وممثلو الدول االعضاء يف هذه الدورة يف فندق فردوسي بطهران .واكد وكيل
جملس حكام مركز الدراسات االقليمية حلماية الرتاث الثقايف غري املادي يف منطقة آسيا الغربية
والوسطى رئيس هذا اجمللس يف تصرحيات منفصلة على الدور الفاعل الذي يلعبه هذا املركز يف نشر
السالم والصداقة يف املنطقة عن طريق االهتمام بالرتاث الثقايف غري املادي املشرتك .وشارك ممثلو
ارمينيا وافغانستان وطاجيكستان وتركيا وسورية وقرغيزيا وكازاخستان ولبنان يف هذه الدورة.

آثار بعلبك ..مصدر إلهام
لتشكيليني من أنحاء العالم
وس� ��ط اآلث � ��ار ال �ع��ري �ق��ة وأط �ل��ال احل� �ض ��ارات
السابقة يف بعلبك ،أب��دع فنانون من  13دولة
عربية وأجنبية أعما ًال حنتية ولوحات تشكيلية
شكلت نواة أول مسبوزيوم دولي للنحت والرسم
حتتضنه املدينة.
وبعد أن جت��ول الفنانون ال��ذي يقدر عددهم
بنحو ال�ع�ش��ري��ن ب�ين معبد ب��اخ��وس وهياكل
جوبيرت األثريني ،قدموا خالصة تأمالتهم ورؤاهم
يف أعمال ستبقى باملدينة بينما يسافرون هم إىل
بلدانهم للحكي عن مجال وعراقة بعلبك.
وضم السمبوزيوم الذي احتضنته املدينة منذ
 24آب/أغسطس املاضي فنانني من لبنان وسوريا
وم �ص��ر وت ��ون ��س واجل ��زائ ��ر وف�ل�س�ط�ين وال �ص�ين

وفرنسا وإيطاليا وأرمينيا وجورجيا واملكسيك
وإيران.
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة مج�ع�ي��ة ال�ف�ن��ان�ين اللبنانيني
ل�ل��رس��م وال�ن�ح��ت دمي ��ا رع ��د إن ��ه «ب��ال�ن�س�ب��ة هلم
بعلبك ك��ان��ت حت��دي�اً ك�ب�يراً للنحاتني إنهم
مبدينة بعلبك ،بهذه العظمة ،ي�ق��دروا يعطوا
ج��زءا بسيطا من عظمة القلعة أو النحت اللي
فيها».
ونظمت مجعية الفنانني اللبنانيني للرسم هذا
السمبوزيوم بالتعاون مع احتاد بلديات بعلبك.
وق��ال إدوار شهدا أحد الفنانني املشاركني يف
السمبوزيوم إن «امللتقى مهم ج��دا ،يسمح بان
تلتقي م��ع فنانني م��ن خمتلف أحن ��اء ال�ع��امل،
لتخلق ح���وارات ،لتتطلع على جت��ارب جديدة.
من ناحية ثانية املدينة هي مهمة ،مدينة بعلبك
مدينة الشمس ،فهي توحي بأفكار وتنقل تاريخ،
فأنت ما بدك تتجاهل هذا املكان».

