ثقافة و فنون

اخلمي�س  28ربيع الأول 2018/12/6 - 1440

ال�سنة الثانية و الع�رشون  -العدد 6020

أثرت على كبار الفالسفة كـ«أفالطون»

اخبار السينما

رسالة النبي «زرادشت» ..ثورة في التفكير اإلنساني
أع��رب الباحث واألكاديمي المتخصص
ف��ي الدراس��ات اإليراني��ة البروفيس��ور فيلي��ب
كريي��ن ب��روك ،عن اعتقاده بأن رس��الة النبي
«زرادش��ت» ق��د أث��رت على اإلغريقيي��ن الذين
كان��ت له��م اتص��االت كبيرة م��ع اإليرانيين
ف��ي الفت��رة اإلخميني��ة ،وق��ال إن رس��الة ه��ذه
الديان��ة ربم��ا أث��رت عل��ى كب��ار الفالس��فة
كـ«أفالطون».
يعتب��ر بع��ض الخب��راء بش��ان تاري��خ
الزرادش��تية ،أن كت��اب «افيس��تا» ال يمث��ل
تعالي��م وفلس��فة الزرادش��ت ،معزي��ا ذلك إلى
حقيق��ة أنه في الفترة الساس��انية وطيلة 300
عام تم تجميع ش��تات ه��ذا الكتاب ،وفي نهاية
المط��اف يش��كل مجموع��ة م��ن المعتق��دات
واألصول والشعائر والمناسك المتداولة بين
الديانات والمذاهب في إيران القديمة ،وعليه
ف��إن ه��ذا الكتاب ال ينظر إليه بصفة س��ماوية
وأن��ه ال يمث��ل أف��كار الزرادش��ت ومنظومت��ه
التعاليمية قط ،وانما «الغاثا» هي التي تمثل
التعالي��م الزرادش��تية وه��ي عبارة عن أناش��يد
تحمل رسائل من الزرادشت .
الغاث��ا( :أناش��يد تحم��ل رس��ائل م��ن
الزرادشت)
وم��ن أجل إضفاء الطابع العلمي على ما
ي��راه بعض الباحثين بش��أن دخ��ول الخرافات
والطق��وس الت��ي ال ترتب��ط بتعالي��م زرادش��ت
ف��ي ه��ذه الديان��ة وضح «فيليب ج��ي كريين
ب��روك» ،وف��ي ه��ذا الس��ياق ذك��ر الخبي��ر أن
الغاثا (أناش��يد تحمل رس��ائل من الزرادش��ت)
ه��ي الوحي��دة الت��ي تمث��ل رس��الة «زرادش��ت»
الذي قام بتأس��يس الديانة الزرادشتية  ،الفتاً
إل��ى أن النص��وص الزرادش��تية األخ��رى أو ت��م
تحويرها حسب تعاليمه أو نشأت بعده.
وتاب��ع كريي��ن ب��روك :تش��كل ه��ذه
النص��وص «الالحق��ة» الطريق��ة الت��ي فه��م
به��ا أتباع زرادش��ت تعاليمه ف��ي ضوء ثقافتهم
وتجاربه��م المعاصرة فيم��ا كان من الصعب
دراس��ة مثل ه��ذه التعالي��م الديني��ة القديمة،
الس��يما تعالي��م زرادش��ت اذ أن��ه لي��س م��ن
السهل للزرادشتيين االستغناء عن النصوص
الالحقة .وعلى مر العصور تم االعتراف بهذه
النصوص الالحقة على أنها تعبيرات ورسائل
مقدسة لدى الزرادشتية من قبل المجتمعات
اإليراني��ة والهندي��ة الت��ي تعتن��ق الديان��ة
الزرادش��تية .وم��ع ذل��ك ،فإن أي ش��خص ح ّر
في االختيار ْ
لمأ َسسة معتقداته الدينية على
رس��الة «الزرادش��ت» (الغاث��ا) وحده��ا ،كم��ا
يفعل بعض الزرادشتيين في الوقت الراهن.

زرادش��ت كان يذه��ب إل��ى أن��ه ل��م يك��ن
نقي خلق (المانترا)
هناك سوى ّ
رب سماوي ّ
كم��ا أع��رب المخت��ص ف��ي الدراس��ات
اإليراني��ة ع��ن اعتق��اده ب��أن أكب��ر ث��ورة ف��ي
التفكير اإلنس��اني الذي استزدنا به من خالل
رس��االت الزرادش��ت ه��و االعت��راف ب��أن ه��ذا
العال��م ل��م يك��ن مح��ض جبر فرض��ه اهلل على
خلق��ه ،فيم��ا الديان��ات الت��ي تتس��م بالقدم��ة
يعتق��د متبنوه��ا أن المالبس��ات والظروف في
ه��ذا العالم تمثل إرادة «اآلله��ات» ،وأن ّ
جل ما
يقوم به الكائن البش��ري هي محاولة من أجل
إقامة الصداقات مع اآللهات بحيث ال تتسبب
لهم أضرارا.
ومض��ى بالق��ول :إن زرادش��ت كان يذهب
رب
إل��ى أن��ه ل��م يك��ن هن��اك م��ن آله��ات س��وى ّ
س��ماوي نق� ّ�ي خل��ق (المانت��را) أو ما نس��ميها
بـ«الخوارزمي��ات» لعالم مثال��ي .وإن القوانين
اإللهي��ة ل��م يتس� َ�ن له��ا ف��ي أن تتحقق بش��كل
صحي��ح ف��ي ه��ذا العال��م ،ذل��ك ب��أن الق��درة
الشيطانية موجودة .إن مهمة اإلنسان كانت
تتمث��ل ف��ي االمتث��ال إلرادة اإلل��ه (آهورامزدا)
وإن المالئك��ة تمثل��ه ف��ي هذه الدني��ا من أجل
خلق العالم أكثر مثاليا.
وأردف األكاديم��ي األوروب��ي بالق��ول :قد
س��اهمت ه��ذه الرؤي��ة الجدي��دة (أو الرس��الة
اإللهي��ة) في تعزيز التفكير البش��ري (باعتبار
أن تفكي��ر الكائن��ات البش��رية وأعماله��ا ق��د
أخ��ذت اهتمامه��ا ل��دى المفكري��ن عل��ى أنه��ا
مهمة بالدرجة األولى) وانتش��ارها على نطاق
كبير وواسع .ويظهر ذلك جليا وبكل وضوح
ف��ي الديان��ة المس��يحية ث��م ف��ي وق��ت الح��ق

بالمنظومة العقدية اإلبراهيمية.
وأش��ار إل��ى أن رس��الة زرادش��ت يب��دو أنه��ا
ق��د أث��رت عل��ى اإلغريقيي��ن الذي��ن كان لهم
احت��كاك كبي��ر م��ع اإليرانيي��ن ف��ي الفت��رة
اإلخميني��ة ،ث � ّم أث��رت عل��ى أفالط��ون (لي��س
هن��اك أي اتف��اق ح��ول ه��ذه القضي��ة بي��ن
المتخصصين في هذا المجال) ،وقال «أنا ال
أرى بأن أرسطوطاليس قد تأثر بهذه الرسالة،
ألنني لست متخصصا في القضايا المتصلة
بالفلسفة اإلغريقية».
كم��ا ن��وه المتخص��ص ف��ي الدراس��ات
اإليراني��ة بأن نيتش��ه كان عل��ى علم بتعاليم
زرادش��ت بس��بب أن��ه كان صديق��ا مقرب��ا
م��ن «لي��و آن��درس س��الومه» زوج��ة أندري��س.
«أندريس كان باحثا في الدراس��ات اإليرانية
وسلفي في جامعة «غوتنغن» ،وهو عمل على
النص��وص اإليرانية القديمة»  .كان نيش��ته
يص��ف «الزرادش��ت» باألخالق��ي األول (بما أن
اإلنسان يختار بين الخير والشر) كما يعتبر
نفسه الالأخالقي األول وجراء ذلك قد اختار
عنوان كتابه بإسم «هكذا قال زرادشت».
وعل��ى نف��س المنحى أوضح بأن زرادش��ت
قد ش� ّ�ق لنفس��ه طريقا مختلفا عن الديانات
المتصل��ة بالهن��دو األوروبي��ة الس��ابقة من��ذ
حوال��ي  3000حت��ى ع��ام  2000قب��ل المي�لاد،
كان الهن��ود واإليراني��ون ش��عبا واح��دا،
وكان��ت له��م تقاليده��م الديني��ة الخاص��ة.
حوال��ى ع��ام  2000قب��ل المي�لاد  ،انفصل��ت
هات��ان المجموعت��ان ،واحتف��ظ كل منهم��ا
بدي��ن مش��ترك بي��ن الهن��د وإي��ران .كان
زرادش��ت كاهن��ا متضلع��ا ج��دًا ف��ي الديانات

اليابانية:نرحب برفع مستوى التعاون الثقافي مع ايران
مسؤول في الخارجية
ّ

قال رئيس «مؤسسة اليابان» التابعة لوزارة الخارجية اليابانية «هيروياسو آندو» يوم امس االربعاءّ :
إن ايران بلد
هام في الشرق االوسط وعلى المستوى الدولي ،مرحباً برفع مستوى التعاون الثقافي خاصة خالل عام  2019تزامناً
مع الذكرى السنوية التسعين لبدء العالقات السياسية بين البلدين.
وخالل إجتماعه الى السفير االيراني لدى طوكيو «مرتضى رحماني موحد» أشاد آندو بالشهرة التي حصلت
عليها ايران في نتاجاتها السينمائية على الصعيد العالمي.
وأشار آندو خالل االجتماع الى أهمية التعاون الثقافي بين طوكيو وطهران ،معلناً استعداد بلده لرفع مستوى
هذا التعاون الثنائي.
واش��ار الس��فير االيران��ي ل��دى طوكيو خالل اللقاء ال��ى العالقات التاريخي��ة الودية التي تربط اي��ران واليابان
وإقامة حفل بمناسبة الذكرى السنوية التسعين عام  2019بمناسبة بدء العالقات السياسية بين البلدين.
ولفت موحد الى االواصر الثقافية التاريخية والعادات والتقاليد المشتركة بين البلدين ،مؤكداً على إقامة
أس��ابيع ثقافية تضم اس��بوعاً لالفالم واس��بوع الطفل وإجراء حوارات ثقافية ثنائية ،واصفاً مثل هذه األحداث بأنها
منمية لمدى تع ّرف شعبي البلدين على بعضمهما البعض في الشؤون الثقافية.
ّ
يذكر ّ
بأن «مؤسس��ة اليابان» التابعة لوزارة الخارجية اليابانية هي مؤسس��ة تعمل تحت اش��راف وزارة خارجية
هذا البلد ،ناشطة في التبادل الثقافي والفني وتعليم اللغة اليابانية خارج حدود اليابان ،فض ً
ال عن قيامها بتبادل
ألبحاث اليابان مع باقي الدول.
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الهندواألوروبي��ة الس��ابقة ،ولك��ن ربما بس��بب
الضغ��وط االجتماعي��ة ف��ي مجتمع��ه ،ق �دّم
تفس��يرا جدي��دا ق��د أش��رت إلي��ه س��اب ًقا .ل��م
يرفض التقليد الهندي اإليراني بكامله ،ومع
ذل��ك ،إن��ه كان يعتق��د بأن��ه ل��م يك��ن هناك
س��وى مجموع��ة واحدة م��ن «المالئك��ة» وهي
«الديف��ا» ،الت��ي ارتبطت بس��لوك غير ش��رعي
وشرير ،حيث تعكس طرق الرجال المستبدين
الذي��ن ال يهتمون باألخالقيات إطالقا .للمرة
األول��ى ،كان الزرادش��ت يعظ ب��أن هناك إلها
واح��دا كان ف��وق كل «المالئك��ة» األخ��رى
(إيزاد) ،والذي يعتبر جيدا بكينونته.
وق��ال :بحس��ب وجه��ة نظ��ر زرادش��ت ،فإن
اهلل خال��ق نق��ي ويترفع جدًا بحيث ال يتدخل
مباشرة في هذا العالم الذي يتسم بالنجاسة.
فق��ط المالئك��ة يمكنه��م القي��ام بذل��ك ،عن
طري��ق التواص��ل م��ع البش��ر .يس��اعدهم على
ذلك المالك الكبير ،آلهة الخير ،الذي يدعى
يسمى (أهريمن)
(س��بينتا ماينيو) ،وخصمها ّ
آلهة الش ّر  .مع مرور الوقت ،أصبح من الصعب
على الناس العاديين فهم الفرق بين اهلل وهذا
الم�لاك المق��دس ،ونتيج��ة لذل��ك اعتق��د
الزرادش��تيون بأن االثني��ن (أي ،اإلله والمالك
المق��دس) متطابق��ان .وظن��وا أن (أهورامزدا)
ه��ي الخص��م المباش��ر لـ(أهريم��ن) ،مما يدل
على أنهم يتمتعون بمكانة مماثلة .أدى ذلك
إلى االعتقاد بأن  -بد ً
ال من اإلله المطلق في
الك��ون ونوعين من «األرواح» في هذا العالم -
كان هن��اك قوتان إلهيتان متس��اويتان .وهذا
أدخ��ل طريق��ة تفكير ثنائية الخير والش��ر في
الديانة الزرادشتية.
األفكار واإليديولوجيا الزرادتشتية
وف��ي خت��ام حديث��ه ع � ّرج عل��ى أن األف��كار
واإليديولوجي��ا الزرادتش��تية ق��د انتقل��ت إلى
األدي��ان اإلبراهيمي��ة ،وق��ال إن النظ��رة إلى أن
ه��ذا العال��م لي��س كما ه��و جب��ر محض من
اهلل ه��و خط��وة أساس��ية في التفكير البش��ري
بحي��ث يب��دو أنه قد ت��م قبوله من قبل العديد
م��ن أولئ��ك الذي��ن يهتم��ون به��ذا الش��أن،
مبين��ا أن��ه «م��ن الفت��رة األخميني��ة فصاع��دا
كانت هناك اتصاالت وثيقة بين الزرادشتية
واليهودي��ة ف��ي باب��ل وأماك��ن أخ��رى .ق��د
ساهمت هذه االتصاالت في توسع هذه النظرة
«األخالقي��ة» .عل��ى أي��ة حال  ،يج��ب أن تكون
ه��ذه الفكرة مقبولة بش��كل كام��ل في البيئة
بحي��ث ت��ؤدي إل��ى ظهوره��ا ف��ي المس��يحية،
والتي ال يمكن فهمها من سياقات غيرها».
محمد مظهري ترجمة أحمد عبيات

إصدار کتاب في أملانیا يشرح مبادئ الدیانتنی
اإلسالمیة واملسیحیة

�س مس��یحي بالتعاون مع خبیر في الدراس��ات اإلس�لامیة
أص��در ق� ّ
كت��اب «ف��ي قل��ب المعنوی��ة» لش��رح مب��ادئ الدیانتی��ن اإلس�لامیة
والمس��یحیة .كت��اب ف��ي قل��ب المعنوی��ة صدر ف��ي  260صفح��ة باللغة
األلمانیة.
وكتب الكتاب القس المس��یحي األلماني «أنزلم غرون» ،والخبیر
ف��ي الدراس��ات اإلس�لامیة «أحمد میالد كریمي :وه��و ألماني من أصل
أفغاني.
وأكدت المستش��اریة الثقافیة اإلیرانیة ل��دی تعریفها بالكتاب ان
المس��لمین والمس��یحیین یعیش��ون معاً في ألمانیا منذ س��نوات طویلة
ولكن هل هناك ما یجمع بین الدیانتین اإلس�لامیة والمس��یحیة؟ هذا
ما یجیب علیه كتاب في قلب المعنویة.
ویشرح الكاتبان مبادئ الدیانتین اإلسالمیة والمسیحیة ورؤیتیهم
ح��ول مختل��ف القضای��ا الدینی��ة .ان كتاب ف��ي قلب المعنویة یس��اعد
القارئ علی فهم الدیانتین اإلسالمیة والمسیحیة.

االيراني نيما جاويدي في لجنة تحكيم «تفليس»
اخت��ار القائمون على مهرجان «تفليس»
الس��ينمائي الدول��ي ف��ي جورجي��ا المخ��رج
االيران��ي نيم��ا جاوي��دي عض��وا ف��ي لجنت��ه
التحكيمية.
وقد انطلقت فعاليات مهرجان «تفليس»
م��ن  3ديس��مبر الج��اري ف��ي مدين��ة تفلي��س
بجورجيا وسيحكم الكاتب والمخرج االيراني
نيم��ا جاوي��دي االف�لام ال��ى جان��ب ح��كام من
روسيا ،اليابان ،فرنسا ،وجورجيا في لجنة حكام المهرجان.
وسيستمر المهرجان الذي يشارك فيه سنوياً العديد من االفالم من مختلف انحاء
العال��م ف��ي اقس��امه المختلف��ة ال��ى  9م��ن ديس��مبر ،وس��يمنح ع��دة جوائز للمش��اركين
المتميزين.
ويذك��ر ان المخ��رج نيم��ا جاويد سيش��ارك بفيلمه «الهندي االحم��ر» في مهرجان
فجر السينمائي بدورته القادمة.

اإلعالن عن لجنة اختيار أفالم األنيميشن ملهرجان طهران الدولي
ت��م اإلع�لان ع��ن اس��ماء لجن��ة اختيار
األعم��ال ف��ي ال��دورة الحادي��ة عش��رة
م��ن مهرج��ان طه��ران الدول��ي للرس��وم
المتحركة (أفالم األنيميشن).
وت��درس األعم��ال الواصل��ة إل��ى أمان��ة
المهرجان هيئة مكونة من سبعة اشخاص
الذين يختارون أفالم األنيميشن للتنافس
ف��ي قس��م س��باقي الوطن��ي والدول��ي م��ن
المهرجان.
وق��د تق��دم أكث��ر من  568فيلما في القس��م الوطني (إي��ران) وأكثر من  1000فيلم
م��ن  83دول��ة ف��ي القس��م الدول��ي م��ن مس��ابقة مهرج��ان طه��ران الح��ادي عش��ر للرس��وم
.
المتحرك��ة
وتتكون هيئة اختيار أفالم األنيميش��ن من مدير التدريب ومدرس األنيميش��ن إس��ماعيل
شرعي ،كاتب ومخرج األنيميشن محمد خير أنديش ،كاتب ومخرج األنيميشن أميد
خوش نظر ،عضو رابطة صناع أفالم األنيميشن ورئيس التحرير ومنتج برامج تلفزيونية
رضا منتظري مقدم ،مؤلفة ومصممة ومخرجة أفالم األنيميشن مريم خليل زادة ،منتج
ومخرج أفالم األنيميشن بابك نكوئي ،وكاتب ومخرج أفالم األنيميشن والوثائقية علي
نوري إسكوئي.
وتق��ام فعالي��ات مهرج��ان طه��ران الدول��ي الح��ادي عش��ر للرس��وم المتحرك��ة
(األنيميشن) في أربعة أقسام «السباق» و«خارج السباق» و«العروض الخاصة» و«مالمح»
من الثالث حتى السابع من مارس /آذار المقبل في قسم اإلبداع الثقافي والفني لمركز
التنمية الفكرية لألطفال واليافعين بالعاصمة طهران .

مشاركة ايرانية فاعلة في مهرجان « »ISFFالدولي
يس��تضيف مهرج��ان « »ISFFالدول��ي
بدورته األولى المقامة حاليا في اس��تراليا،
اربعة افالم ايرانية قصيرة.
واألف�لام الت��ي تمث��ل اي��ران ف��ي ه��ذا
الحدث الفني هي« :الجذام» للمخرج علي
محمد اقبالدار و«ماتيلدا» للمخرج حميد
طاه��ي و«الخش��ب» للمخرج��ة آناهيت��ا
كوش��ان و«اطفال االم��ل» للمخرج حميد
رس��ولي .وانطلقت فعاليات المهرجان في الثالث من ديس��مبر وتستمر حتى السابع منه
وترتكز فعالياته على عرض االفالم القصيرة المستقلة.

«الحــد» االيراني يفوز بجائزة مهرجان « »Wagالدولي
حص��ل الفيل��م االيران��ي القصي��ر
«الح��د» للمخرج ج��واد دارائ��ي على جائزة
افض��ل فيل��م م��ن مهرج��ان « »Wagالدولي
في ايطاليا.
وانطلقت فعاليات المهرجان في الرابع
عش��ر من نوفمبر المنصرم واس��تمرت حتى
الثامن عشر منه.
ويس��لط فيل��م «الح��د» الض��وء عل��ى
المشاكل التي تحدث لذوي االحتياجات الخاصة وهو من انتاج آرزو دهكردي.
يذك��ر ان للفيل��م مش��اركات س��ابقة ف��ي مهرجان��ات دولية حصل م��ن بعضها على
جوائ��ز ،منه��ا مهرج��ان «ف��ورت الدرديل» االميرك��ي الـ 32كما فاز بجائ��زة من مهرجان
«موندنس» وجائزة افضل فيلم قصير اجنبي في مهرجان «هاليوود هيلز» في امريكا.

املعرض الثقافي الجزائري يبدأ أعماله في طهران
يصنع من الحرير والصوف ذي الجودة العالية

الكشمير االيراني ..فن الخشوع والتعبد لرب العاملني عز وجل
الكش��مير ه��و ن��وع م��ن قم��اش ثمي��ن يحاك م��ن ألياف
ناعمة ،ويدخل ضمن الصناعات اليدوية المرتبطة بالنيسج
االيران��ي الغال��ي .ف��ي تلوي��ن قماش الكش��مير ،يس��تفاد من
نقوش ورسوم مختلفة مثل شجرة السرو المنحني وفي هذا
النقش اش��ارة الى الخش��وع والتعبد لرب العالمين عزوجل،
وكذلك زهور مس��ماة بـ«شاه عباس��ي» و«اللوتس»؛ وترمز
الزهرة األخيرة (اللوتس) الى الحضارة اإلخمينية.
تشتهر كل منطقة في ايران بحياكة أشكال تقليدية
وضروب وتصاميم متنوعة جداً من هذا القماش.
ف��ي حياك��ة القم��اش الكش��ميري ،تس��تخدم ألي��اف
طويلة من الحرير والصوف ذي الجودة العالية ،ويتم تطريز
األلي��اف والخي��وط باألل��وان النباتي��ة والطبيعي��ة ،واكث��ر
األل��وان اس��تخداماً ه��ي الل��ون العناب��ي واألحم��ر واألخضر
والبرتقالي واألس��ود .قماش الكشمير هو قماش ناعم دقيق
جداً ويتكون من مجموعتي اللحمة والسداة لأللياف ،حيث
ان لحمة القماش هذه ،تنسبح بشكل مكثف ومضغوط.
تع��ود صناع��ة حياكة ه��ذا القماش ال��ى بدايات العهد
الصف��وي ،ولك��ن هن��اك من الباحثي��ن من ي��رى ان الموطن

الرئيس ليحاكة قماش الكشمير هو منطقة آسيا الوسطى
ومرتفع��ات اقلي��م كش��مير ،وهن��اك من يعارض ه��ذا الرأي
ويقول بان حياكة القماش الكشميري ظهرت ألول مرة في
ايران ومن ثم انتقلت الى كشمير.
ومن الملفت للقول ان الذوق الرفيع واالبداع والبراعة
الت��ي يعتمد عليها الفن��ان االيراني عند حياكة هذا النوع
م��ن القم��اش فض ً
ال عن التصاميم والنقوش التي تزين هذا
القم��اش وتبع��ث عل��ى الخي��ال والحس المره��ف قلما نجد

نظيراً له في سائر مناطق العالم.
انتشار صيته في جميع أرجاء المعمورة
ف��ن حياكة قماش الكش��مير بل��غ ذروة ازدهاره وتكامله
في عهد حكم الملك الصفوي ش��اه عباس؛ مما أدخل هذا
القماش في قائمة البضائع االيرانية التي تصدر الى الخارج،
وذاع صيت��ه ف��ي جميع أرجاء المعمورة في تلك الفترة .فن
النس��يبح والحياكة هو من جملة الفنون التي أبدعت فيه
أنام��ل الفناني��ن االيرانيي��ن البارعين ،مس��تخدمين ذوقهم
الرفي��ع ف��ي تط��وره ورقي��ه .ف��ن الحياك��ة ف��ي اي��ران كان
يحظى بمكانة مرموقة منذ أمد بعيد ،وكان له انتشار واسع
واقبال ّ
مطرد على بيع وشراء األنسجة وحتى االستلهام من
أش��كالها وتصاميمه��ا المختلف��ة ف��ي العال��م القدي��م وعند
أقوام وشعوب أخرى سبقت ظهور الدين االسالمي الحنيف.
وكانت لعدد كبير من شرائح المجتمع وتحديداً النساء
حص��ة اكب��ر ف��ي تعل��م ف��ن الحياك��ة والنس��يج والتطريز
وباق��ي الفن��ون الت��ي ترتبط ب��ه .وم��ن الجدي��ر بالذكر أنه
لحياكة مترين من الوش��اح النسائي الثمين ،كانت ثالث
او اربع فتيات يتعاطين هذه المهنة طوال خمس سنين.

ب��دأ المع��رض الثقاف��ي الجزائ��ري
اعماله يوم الثالثاء بحضور سفير الجزائر
ل��دى إي��ران «عبدالمنع��م الحري��ز» ف��ي
العاصمة طهران.
واعتب��ر الحري��ز خ�لال مراس��يم
االفتت��اح ،أن تع��رف الش��عب اإليران��ي عل��ی
الثقاف��ة والف��ن الجزائ��ري يش��كل اله��دف
الرئيس��ي م��ن إقام��ة المع��رض؛ مضيفا أن
أهم نتيجة لهذا الحدث الثقافي يكمن في
الحوار الثقافي بين البلدين.
وفيم��ا اع��رب ع��ن تقدي��ره لجه��ود المنظمة الثقافي��ة والفني��ة التابعة لبلدي��ة طهران في
تنظيم المعرض ،قال الس��فير الجزائري :إن الطريقة الوحيدة للتغلب علی الظروف الراهنة
تتمثل في توصل البلدان اإلسالمية إلی خطاب موحد.
ب��دوره ق��ال رئيس المنظم��ة الثقافية والفنية التابعة لبلدية طهران «س��عيد اوحدي» :إن
تنظي��م فعالي��ات مثل المع��رض الثقافي الجزائري تعد فرصة مناس��بة لتعميق العالقات بين
الش��عبين االيران��ي والجزائري ،وكذلك دول المنطق��ة؛ مردفا أن الثقافة والفن الجزائريين
ينبعان من الحضارة اإلسالمية كما ان للجزائر قواسم مشتركة شتی مع الثقافة اإليرانية.
وبدأت فعاليات المعرض الثقافي الجزائري اعتبارا من يوم الثالثاء ویستمر حتی یوم غد
 7كانون االول/ديسمبر.
وتأت��ي ه��ذه الفعالي��ات ف��ي إطار التعرف علی الرس��وم والتقاليد الجزائري��ة باالضافة إلي
تنمية العالقات الثقافية بين البلدين الجزائر وايران.
ويتضم��ن المع��رض برامج ونش��اطات فنية تقليدية ومرئية بما في ذلك الرس��م باأللوان
المائية واللوحات الزيتية والمنمنمات والرس��م علی الرمال ولوحات الس��يراميك الی جانب
قسم الحرف اليدوية .

