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الفنون تتساوق مع ما يجري في الحياة العامة

اخبار السينما

ثنائية االيهام والحقيقة في االعمال الفنية ..قدرة على استقصاء املرجعيات املؤثرة

النتاج الفني مجهود يحاول تجاوز عقبة
م��ا ،عقبة الس��لبية المنهارة امام تلقي رس��الة
غير متوقعة او اسيء فهمها ،عقبة االبتعاد او
التش��تت والتف��رق الذي ال يس��تجمع مذاهب
او طبق��ات او جماع��ات ،عقب��ة تغي��ر معان��ي
االش��ارات ،عقب��ة كل م��ا يؤم��ن التواص��ل
الكل��ي الذي ال يس��تطيع الفنان مهما كانت
الطريقة التي يتبعها اال ان يحاول تحقيقها
ان تط��ور األش��كال والمضامي��ن ف��ي
االعمال الفني��ة الحديثة والمتزامن للتطور
المس��تمر لمجم��ل لفن��ون البصري��ة عب��ر
العص��ور ..ق��د اصب��ح غي��ر واض��ح ويمي��ل
ال��ى االيه��ام المف��رط ف��ي االش��كال ،ويع��زى
ذل��ك ال��ى ان الفن��ون تتس��اوق مع م��ا يجري
ف��ي الحي��اة العام��ة م��ن أح��داث ومس��تجدات
وتط��ورات وعلى جمي��ع االصع��دة ..وإن تطور
األش��كال واألس��اليب يصب��ح أق��ل وضوح �اً
بالنس��بة للمتلق��ي الع��ام ..فكلم��ا تراكم��ت
الخب��رة والتقني��ة والتجرب��ة اإلبداعي��ة ل��دى
الفن��ان تط��ورت أش��كاله وأس��اليبه الفنية في
انتاج تكويناته االبداعية المبهمة .
لق��د دأب الفنان��ون ال��ى خل��ق االنجازات
الفني��ة الكبيرة عب��ر التأريخ بمج��رد قدرتهم

االيهامي��ة عل��ى دم��ج االش��كال والمواضي��ع
معا ..االمر الذي جعل المش��اهد يرى العمل
الفن��ي كما ه��و في حقيقت��ه ،فعندما ننظر
ال��ى لوح��ة م��ا فال نتعدى اش��كالها الى ما هو
اعم��ق وابع��د ..ب��ل نفهمه��ا كم��ا ه��ي عل��ى
اساس انها تذوق جمالي وحسب.
ان المش��كلة الت��ي اثارتها ثنائي��ة االيهام
والحقيقة قد حملت الكثير من االبداع وتنوع
االس��اليب وم��ن ث��م الق��درة عل��ى اس��تقصاء
المرجعي��ات المؤث��رة ف��ي خل��ق ه��ذا االيهام،
لذل��ك ف��أن البح��ث ف��ي االيه��ام والحقيق��ة
ه��و بح��ث ف��ي اش��كاليات كبي��رة الس��يما اذا
م��ا اثي��رت عل��ى صعي��د االف��راد والجماع��ات
الفني��ة ..وال ش��ك ان مجم��ل التأثي��رات
الخارجي��ة الت��ي يتع��رض له��ا الفن��ان أي �اً
كان��ت ..ال تنم��و ف��ي النف��س اال بمق��دار م��ا
تخصبه��ا ردود الفع��ل الذاتي��ة الت��ي تختل��ف
من شخص آلخر ..ومن آن آلن عند الشخص
الواحد ،وهذه الردود الذاتية نفسها ليست اال
تراكما حيويا من تفاعل الذات مع المؤثرات
الموضوعية الخارجية ،لذا نجد ان كل فنان
امام نموذج مس��تقل بعالمه وابعاده عن سواه،
لكنه على استقالله ونموذجيته وليد التزاوج
والتفاع��ل بي��ن مختل��ف المؤثرات م��ن داخل

ايران ضمن الدول الـ  10االوائل في العالم سياحي ًا

اعل��ن مس��اعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التراث الثقاف��ي والصناعات اليدوية
والسياحة االيرانية بان ايران تعد ضمن الدول العشر االولى في العالم في مجال صناعة
السياحة.
وق��ال عل��ي اصغ��ر مؤنس��ان ف��ي تصري��ح ل��ه خ�لال مراس��م افتت��اح المع��رض الثان��ي
للس��ياحة والفندقة والصناعات اليدوية في جزيرة قش��م جنوبي البالد ،انه تم منذ بداية
حكومة التدبير واالمل ( 5اعوام) لغاية االن بناء  33فندقا فئة  4و 5نجوم ما يرفع عددها
في البالد من  125الى .158
واضاف ،ان الجهود ستبذل لرفع العدد الى  220فندقا حتى العام .2021
واش��ار ال��ى ان��ه ت��م خ�لال الفت��رة المذك��ورة تنفي��ذ  400مش��روع كبي��ر ف��ي مج��ال
الس��ياحة واضاف ،هنالك االن  1900مش��روع قيد التنفيذ في المجال الس��ياحي حققت
تقدم��ا جي��دا لغاي��ة االن .ونوه مؤنس��ان الى ان عدد الس��ياح االجانب الذي��ن دخلوا البالد
خ�لال االش��هر الثماني��ة االولى من العام االيراني الج��اري (بدا ف��ي  21اذار/مارس )2018
 4ماليي��ن و  700ال��ف اي بزي��ادة قدره��ا  58بالمائ��ة مقارنة مع الفت��رة المماثلة من العام
الماضي .واضاف ،ان ايران ونظرا لتمتعها بالكثير من المزايا في قطاع الس��ياحة ومنها
المناظر الطبيعية الجميلة واالثار التاريخية ،فانها تعد ضمن الدول العش��ر االولى في
العالم في هذا المجال.
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وخارج  .فالحياة الخاصة للفنان في فرديتها
وابعاده��ا النفس��ية واالجتماعي��ة تخض��ع
للرقابة بأش��كال مختلفة ويش��عر الفرد دائما
ان��ه ام��ام س��لطة يخ��اف منه��ا ورقابة ش��ديدة
ه��و بحاج��ة ال��ى ان يه��رب منه��ا ..ومن خالل
االنتق��االت م��ن بني��ة اجتماعي��ة ال��ى اخرى،
فالحي��اة النفس��ية غدت اكث��ر كثافة بفعل
انه��ا ل��م تعد مس��تهلكة فيج��د الفنان نفس��ه
محكوما بالحرية ،مبتعداً الى ابعد من نفسه
ف��ي ص��ورة يمك��ن ان تأخذ ش��كال س��لبيا ،وهو
ليس اقل من رمز لتكامل مس��تقبلي مطلوب
تحقيق��ه ف��ي اعم��ال الفن��ان ،وه��ذه الحي��اة
النفس��ية الفردية او الجماعية التي ال يمكن
ان تج��د تعبيرها او تفتحها في اطار مجتمع
يمشي بأهوائه دون موجه ،تجد طريقها نحو
الخيال وابتكار االشكال .
ان فلسفة الفرد الجديد ال تصبح مذهبا
عام��ا يأخذه عن غي��ره او يفرضه على غيره..
بل هي عملية اختراع مستمرة في كل لحظة
لذات��ه الت��ي بواس��طتها تزول ثنائي��ة العنصر
الواحد واالخر ،ألن العنصر الواحد يستطيع
ان يك��ون االخر بالنس��بة لذات الفن��ان ،وبهذه
الطريق��ة تت��م مواجهة الفراغ ف��ي التكوينات
الفني��ة ومواجه��ة االش��كال المعه��ودة وانهيار
االش��كال المألوفة ،ويأت��ي اللون ليأخذ مكان
الشكل ويزول وهم ادراك االشكال ويميل نحو
الالمتناهي والمطلق واالبدي ،وبما ان عيوننا
واذاننا وحواس��نا المختلفة في الش��م والذوق
تخلق من الحقائق قدر ما يوجد على االرض
من بشر ..فكل منا يخلق رؤيته للعالم ،وليس
للفن��ان من رس��الة غي��ر ان يعيد ف��ي اخالص
تقدي��م ه��ذه الرؤية بجمي��ع الوس��ائل الفنية
التي تعلمها ويستطيع استخدامها.
ان كب��ار الفناني��ن ه��م اولئ��ك الذي��ن
يفرض��ون عل��ى البش��رية رؤيته��م الخاص��ة،
حي��ث تج��د ذات الفن��ان حاج��ة مباش��رة لنزع
االش��كال وجعله��ا اكثر تعبي��را عما يختفي
خل��ف العال��م الظاهر الذي ه��و االكثر قلقا
للفن��ان نفس��ه ،ولم��ا تكونه من انطب��اع لدينا
عنه ،فنتاجه لم يعد يواكب المسيرة الفنية،
ويمك��ن تش��بيه مث��ل هك��ذا انت��اج بالفصامي
ال��ذي انقطع عن مجموعة القيم التي يؤمن
به��ا عامة الناس ،فهو بينه��ا كالغريب الذي

تع��د دار لطف��ي من أبنية الحقبة القاجارية ف��ي مدينة دامغان
وهي واحدة من اقدم واعرق المدن االيرانية وتحظى بأهمية كبيرة
عبر التاريخ وحتى يومنا هذا ،حيث كانت في االيام الخوالي احدى
مدن والية «قومس» وكانت تعتبر مركز هذه الوالية أيضاً.
تتأل��ف دار لطف��ي م��ن اقس��ام عدي��دة ،وهذه االقس��ام عب��ارة عن
س��احة خارجي��ة ،داخلي��ة ،وقس��م داخل��ي وس��احة خلفي��ة ،ومن��زل
للعمال والخدم والحظيرة ،وكل قسم من هذه االقسام له جماليته
الخاصة ويستحق الرؤية.
المدخل األساسي للبناء من الجهة العلوية وهو مزين بزخرفات
م��ن الجبصين ويوجد على طرفيه قوس��ين خارجيين ،ويوجد على
طرف��ي المدخ��ل قوس��ين وفوقهما رف��وف مربعة الش��كل اما القوس
الوسطي فهو االعرض وتحته طريق الدخول.
ويوجد خلف باب الدخول دهليز مزينة باقواس يوجد فيه ممر
الى الساحة هو عبارة عن سلمين الى داخل الساحة.
ويوجد على الجانب األيسر لطريق الدخول غرفة بشباك تطل
على الس��احة ويوجد قوس الى جانب هذه الغرفة في ممر الدخول
من جهة الساحة وتوجد ايضا غرفة اخرى.
وم��ن ه��ذه الغرف��ة الت��ي تقع ف��ي الممر ب��اب يفتح بإتج��اه «دار
صدي��ق» المغل��ق ف��ي يومن��ا ه��ذا ،ويوج��د ام��ام مم��ر الدخ��ول بناء
مؤل��ف م��ن طابقي��ن ،األول قب��و ام��ا الثان��ي يت��م الوص��ول اليه عبر
خمس ساللم ،ويشمل ايوان باربع اعمدة حجرية ويوجد على راسها
تيجان رائعة الجمال.

انقطع��ت ب��ه الس��بل فه��و يح��اول ان ينش��ئ
لغ��ة جدي��دة تق��وم عل��ى الحذف حين��ا وعلى
االبتداع احيانا اخرى.
فالفن��ان يجن��ح ال��ى نس��ق م��ن االش��ياء
يخال��ف م��ا نرى وما نعرف م��ن اجل الوصول
ال��ى حقائ��ق مس��تقرة باقي��ة ومن اج��ل ارتياد
دفائ��ن واس��رار ،لك��ن الطاب��ع االصل��ي له��ذا
االرتي��اد ه��و ان��ه عال��م متكامل مكت��ف بذاته،
مكت��ف بثرائه ،بفضل تعق��ده وتركيبه ،ومن
ث��م فالمنظ��ورات ف��ي انفس��ها ليس��ت اه�لا
وحده��ا إليج��اد الدالل��ة او لكش��ف النس��ق
المركب الذي يسيطر عليه مبدآن متآزران.
وبلغ��ة عل��م النف��س يمكنن��ا الق��ول ان
للعمل الفني صالت بكل منطقة من مناطق
العق��ل ،فه��و يس��تمد فاعليت��ه او طاقت��ه
الحيوي��ة وتحدي��ه المنط��ق من «اله��و» التي
تعد منبع ما اعتدنا تس��ميته االلهام وتعطيه
«االن��ا» الكي��ان والص��ورة« ،االن��ا» التي تميل
ال��ى ان تجمع محتوياتها وعملياتها العقلية
ف��ي مرك��ب واح��د ،وبذل��ك تول��د درج��ات
التنس��يق الفائق��ة الت��ي تحت��اج اليه��ا االن��ا
االرقى في منتجاتها الناجحة.
والنتاج الفني مجهود يحاول تجاوز عقبة
ما ،عقبة الس��لبية المنهارة امام تلقي رس��الة
غير متوقعة او اسيء فهمها ،عقبة االبتعاد او
التش��تت والتفرق الذي ال يس��تجمع مذاهب
او طبق��ات او جماع��ات ،عقب��ة تغي��ر معان��ي
االش��ارات ،عقب��ة كل م��ا يؤم��ن التواص��ل
الكلي الذي ال يس��تطيع الفنان مهما كانت
الطريقة التي يتبعها اال ان يحاول تحقيقها.
ان البح��ث التقن��ي لالتص��ال بوس��اطة
عنص��ر جزئي ي��دل على كل لكن ال يش��كله،
وه��ذا كل��ه يجع��ل من العم��ل الفن��ي نظاما
ش��به متماس��ك م��ن النش��اطات المث��ارة او
الجلي��ة الموجهة ص��وب التواصل الحقيقي،
وه��ذا م��ا يدع��م النت��اج بقيم��ة ديناميكي��ة
ق��د يجهله��ا المب��دع نفس��ه ،وه��ذا التعري��ف
الجدل��ي يس��مح بتعيي��ن موض��ع الحاج��ز
الحقيق��ي ال��ذي يصط��دم ب��ه نش��اط الفع��ل
الخيال��ي الذي يبدع��ه الفنان ،ذلك الحاجز
ال��ذي باالم��كان ان ن��رده ال��ى الم م��ا او مرض
فسيولوجي تم التغلب عليه او نقله الى اطار
اخر .

العتبة الحسينية تكشف عن اخملطوطات التي تم
ترميمها وصيانتها خالل عام 2018

كش��ف مرك��ز االم��ام الحس��ين(ع) لترميم المخطوط��ات ورعاية الباحثي��ن التابع
للعتب��ة الحس��ينية المقدس��ة ،ع��ن المخطوطات التي ت��م ترميمها وصيانته��ا خالل عام
.2018
وق��ال مدي��ر المركز مناف التميمي للموقع الرس��مي ان «كادر المركز تمكن من
اعادة ترميم اكثر من  44مخطوطة ،اي ما يعادل  11الف صفحة».
واضاف ،شملت االحصائية المخطوطات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة واخرى
عائدة للجامعات العراقية والمكتبات الخاصة في مدينة كربالء والمحافظات االخرى.
واش��ار التميم��ي ال��ى ان «عدد المخطوط��ات التي تم صيانتها وقائي��ا اكثر من 950
مخطوطة».
ولفت الى ان «عدد المخطوطات التي تم ترميمها منذ تأسيس المركز في النصف
الثاني لعام  2016ولنهاية عام  2018بلغ  65مخطوطة أي اكثر من  21الف صفحة ،فضال
عن الصيانة الوقائية الكثر من 1750مخطوطة».
ويذك��ر ان المرك��ز يض��م اح��دث االجه��زة العالمي��ة والت��ي تس��تخدم ف��ي ترمي��م
المخطوطات فضال عن الكوادر المتخصصة التي جعلت منه االهم في العراق.
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مهرجان نيويورك لألفالم يستضيف  MR.Aاإليراني
تأه��ل األنيميش��ن اإليران��ي القصي��ر
بعن��وان « »MR.Aم��ن إخ��راج وإنت��اج وتأليف
س��يامك أحم��دي لقس��م المنافس��ة ف��ي
مهرجان ()international open film festival
الدولي لألفالم في نيويورك.
ويمر األنيميشن الثالثي األبعاد «السيد
آ» ( )MR.Aبحض��وره الدول��ي الثال��ث عش��ر
وقد حصل على جوائز عديدة في المهرجانات الدولية ومشاركاته السابقة.
ويظهر هذا األنيميش��ن الصامت س��عي وجهود اإلنس��ان إلحالل السالم على األرض
حتى لو لم تتحقق هذه الجهود والمساعي إلى النتيجة المرجوة.
وتشارك األفالم والسيناريوهات في ثالثين قسما مختلفا من فعاليات هذا المهرجان
الذي يقام سنويا من الثامن والعشرين حتى الحادي والثالثين من ديسمبر الماضي في
مدينة نيويورك العاصمة الثقافية للواليات المتحدة األمريكية.

ثالثة مهرجات دولية تستضيف «ورقة النفس» االيراني
يش��ارك الفيل��م الس��ينمائي االيران��ي
«ورقة النفس» للمخرج ابراهيم مختاري في
ثالثة مهرجانات سينمائية دولية.
فق��د ع��رض «ورقة النفس» (ب��رك جان)
ف��ي ال��دورة ال �ـ  17لمهرجان «العي��ن الثالثة»
الس��ينمائي الدولي الذي اقيم من  13الى 20
ديسمبر  2018في مدينة بومباي.
وسيش��ارك كذل��ك ف��ي قس��م «االفالم
المعنوية» لمهرجان «دكا» السينمائي الدولي في بنغلديش الذي سيقام من  10الى 18
يناير الحالي .كذلك سيشارك الفيلم في مهرجان «صوفيا منار» السينمائي الدولي
بدورته الـ  11التي ستقام في مدينة صوفيا عاصمة بلغاريا.
الفيلم هو التجربة السينمائية الثانية للمخرج ،ويعود من خالله الى السينما بعد
ف��راق دام اربع��ة وعش��رين عام �اً .وكان مخت��اري قد اخرج فيلمه الس��ينمائي االول تحت
عن��وان «زين��ب» قب��ل اكثر من عقدين ،وبعده��ا اخرج عدة اف�لام وثائقية ناجحة ،كما
أل��ف كتابي��ن هما «مي��راث البطولة» و«ب��اب الذئب ونعجة الطريق» .ش��ارك في تمثيل
ادوار الفيلم النجوم :سعيد بورصميمي ،مهدي احمدي ،مريم مقدم ،سجاد تابش ،سحر
سحلش��ور  ،محمدرض��ا ف��رزاد ،نحمدحس��ين ناص��ري ،عل��ي كل صباحي،ج��واد كنجي
مجتبى سعادت وزينب زير.

فيلمان ايرانيان يخوضان سباق «»Arthouse Asia
تأه��ل الفيلم��ان االيراني��ان
«الموازن��ة» و«كوبال» الى المش��اركة
ف��ي مهرج��ان « »Arthouse Asiaالدولي
في الهند.
ويتناف��س «الموازن��ة» (باالن��س)
للمخ��رج ب��رزان رس��تمي ف��ي قس��م
اف�لام االنيميش��ن ويع��رض «كوب��ال»
للمخرج كاظم مالئي في قسم االفالم
السينمائية للمهرجان.
وس��تنطلق فعالي��ات المهرج��ان بدورت��ه الثالثة في التاس��ع عش��ر من يناي��ر الجاري
وستستمر حتى الثالث والعشرين منه.
يذك��ر ان «الموازن��ة» يحك��ي قص��ة جن��ود يضح��ون بأنفس��هم من اج��ل الدفاع عن
وطنه��م وف��از مؤخ��را بجائزة أفضل أنيميش��ن من مهرج��ان األف��ق ( )Skylineالدولي في
الواليات المتحدة األمريكية.
ه��ذا وس��بق ان ش��ارك الفيل��م ف��ي مهرج��ان « »I WILL TELLالدولي ف��ي بريطانيا
ومهرج��ان « »edmontonoffearالدول��ي بكن��دا ومهرج��ان « »Gottingenالدول��ي لألف�لام
القصي��رة بألماني��ا ومهرج��ان « »Farmالدول��ي لألف�لام بإيطالي��ا ومهرجان «س��راييفو»
الدولي ألفالم الشباب ومهرجان« « »Adrianالدولي لألفالم بأمريكا ومهرجان «�Grecan
 »icaaالدولي لألفالم في ايطاليا ومهرجان « »Cosmicالدولي بأمريكا ومهرجان « �KIN
 »OLIKBEZ-IXالدول��ي لألف�لام في روس��يا ومهرجان لبنان الدولي لألفالم المس��تقلة
ومهرج��ان « »Peekskillالدولي لألف�لام بأمريكا وفي مهرجان « »Kew Gardensالدولي
لألفالم بأمريكا.
و«كوب��ال» ه��و التجربة االخراجية االولى لمالئي على صعيد االفالم الس��ينمائية
ومح ِنط حيوانات يدعى احمد كوبال ،يواجه تحد حقيقي
الطويلة ،ويروي قصة صياد ُ
في حياته في آخر يوم من السنة.
وقد استطاع هذا الفيلم المشاركة في أكثر من  45مهرجانا دوليا واقتنص جوائز
عدة منها.

جمالية خاصة تستحق الرؤية

دار لطفي في دامغان ..عمارة تاريخية تعود للحقبة القاجارية
ويوج��د ف��ي نهاية األيوان ثالث غرف اكبرها الغرفة الوس��طى
والتي تعرف باس��م خماس��ية االبواب .تنهتي الى الس��احات االخرى
عبر قبو الساحة الداخلية.
وهك��ذا ،يم��ر الطري��ق نح��و الس��احة الداخلي��ة ف��ي البداية من
م��كان العم��ال ث��م الدهلي��ز ف��ي القس��م الداخلي ،وتش��مل الس��احة
الداخلية باب للدخول مس��تقل ،دهليز ،وممر للدخول عبر سلمين
الى الحديقة االساسية.
وهذا القس��م في الجزء الرئيس��ي الذي يمكن الوصول اليه عن

طري��ق ثالثة س�لالم ،اي��وان بعامودين من الجبصي��ن وتيجان ،وفي
القس��م الش��مالي م��ن االي��وان ث�لاث غ��رف كان يس��تخدم احداه��ا
كمطبخ.
منازل الساحة الداخلية مؤلفة من طبقتين ويوجد على القسم
الغربي لاليوان عدد من الغرف يمكن الوصول اليها من الساحة عبر
ثالثة ساللم.
ويوجد خلف حائط الدخول ،ساحة داخلية اخرى تحتوي على
س��احة ومخزن للمياه وغرفة يمكن الوصول اليها من الس��احة عبر
ثالثة ساللم.
ويوجد بجانب الساحة الداخلية اماكن القامة العمال والتي
تتأل��ف م��ن غرف��ة وس��احة ويمك��ن للعم��ال الوص��ول ال��ى الس��احة
الخارجية عبر ممر القبو ،ويرتبط س��كن العمال مع س��احة داخلية
اخرى عبر ممر في دهليز الساحة الداخلية.
كم��ا توجد حظيرة بجانب الس��احة الداخلية الرئيس��ية فيها
اسقفة مقببة على هيئة ست قبب صغيرة.
ه��ذا وينس��ب تأس��يس مدين��ة دامغ��ان ال��ى المل��ك «هوش��نج
نبيرة كيومرث» ثاني ملوك الس�لالة البيش��دادية ،وكانت في يوم
م��ن االي��ام عاصم��ة لالمبراطوري��ة االش��كانية وكانت تع��رف ايضا
باالقليم الرابع.
ذكر اس��م مدينة دامغان ف��ي اغلب كتب الجغرافيا والتاريخ،
حيث اشارت غالبية ما كتب فيها الى أهمية ومكانة مدينة دامغان
القديم��ة ألنه��ا عب��ر التاري��خ القدي��م والمعاص��ر ،تق��ع عل��ى طريق

الحرير ،الرابط بين الغرب والشرق.
والدلي��ل عل��ى أهمية هذا هو أن اليونانيين عندما وصلوا اليها
ش��اهدوا تحضره��ا وتمدنه��ا وأطلقوا عليها اس��م «البواب��ات المئة»
بس��بب كبر المدينة وتنوع ووف��رة غذائها ومحاصيلها ،وهي تعرف
حتى اليوم بهذا االسم.
وم��ن االدل��ة االخ��رى عل��ى عظم��ة دامغ��ان وج��ود الخان��ات
والرباط��ات والهضب��ات القديم��ة والق�لاع واالس��وار الضخمة داخل
وخارج المدينة.

