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الثقافة التراكمية تعزز عملية التع ّلم

اللغز التط ّوري لإلنسان ..الخصائص األكثر استثنائية
خلقت ثقافة اجلينات وال��ت��ط��وّر امل��ش�ترك سيكولوجية البشر ـ
الدافع للتع ّلم ،والتحدّث ،والتقليد ،واحمل��اك��اة ،واالتصال ـ اليت
ختتلف متام االختالف عن سيكولوجية احليوانات ُ
األخرى

ُترى هل يوجد تفسري تطوّري ألكرب النجاحات اليت ح ّققتها
البشرية ـ يف التكنولوجيا ،والعلوم ،والفنون ـ وميكن تتبع جذوره
إىل السلوك احليواني؟
ال��واق��ع أ ّن العديد من احليوانات تستخدم األدوات ،و ُتص ِدر
إشارات ،وتق ّلد بعضها بعضاً ،وحتتفظ بذكريات من أحداث من
املاضي .حتى أ ّن بعض احليوانات تطوّر تقاليد ُم َت َع َّلمة تصاحب
تناول أغذية بعينها أو إنشاد نوع بعينه من األغاني ـ وهي أفعال
حد ما الثقافة البشرية.
تشبه إىل
ٍّ
بيد أ ّن القدرة العقلية البشرية تتجاوز ذلك بأشواط بعيدة.
ف��ن��ح��ن ن��ع��ي��ش يف جم��ت��م��ع��ات م��ع�� ّق��دة وم��ن ّ
��ظ��م��ة ح���ول ق��واع��د،
ُرمز هلا لغوياً ،وتعتمد هذه
وأخالقيات ،ومؤسسات اجتماعية ي َ
اجملتمعات بشدّة على التكنولوجيا .فقد ابتكرنا آالت تطري،
ورقاقات إلكرتونية ،ولقاحات .كما كتبنا القصص ،واألغاني.
وق��د أث��ب��ت علماء النفس ال��ت��ط��وّري أ ّن امل��ه��ارات اإلدراك��ي��ة
واملعرفية اليت ميتلكها صغار األطفال من البشر متاثل تلك
ال�تي تتمتع بها حيوانات الشمبانزي واألوراجن���وت���ان البالغة،
عندما يتع ّلق األمر بالتعامل مع َ
العال املادّي (على سبيل املثال
الذاكرة املكانية واستخدام األدوات) .أمّا إذا حتدّثنا عن اإلدراك
االجتماعي (مثل تقليد اآلخرين أو فهم النوايا واملقاصد) ،فإ ّن
عقول ِصغار األطفال متطوّرة بشكل أكرب كثرياً.
ونالحظ نفس الفجوة يف ّ
كل من مهارات االتصال والتعاون.
فلم تصمد حتت الفحص والتدقيق االدعاءات املبالغ فيها حول
إنتاج ال ِق َردة العليا للغة :صحيح أ ّن احليوانات قادرة على تع ّلم
معاني اإلش���ارات وال��رب��ط بني تركيبات بسيطة من الكلمات،
ظهر التجارب أن ال ِق َردة
ولك ّنها ال تستطيع إتقان بناء اجلملة .و ُت ِ
العليا تتعاون بقدر أقل كثرياً من السهولة مقارنة بالبشر.
وبفضل التقدّم يف ِعلم اإلدراك املقارن ،أصبح العلماء اآلن على
يقني من أ ّن احليوانات ُ
األخ���رى ال متتلك ق��درات مسترتة يف
ّ
التفكري االستداللي والتعقيد اإلدراكي ،وأن الفجوة بني ذكاء
البشر وذكاء احليوان حقيقية .كيف إذن نشأ وتطوّر شيء بهذا
القدر من االستثنائية والتفرد الذي حيظى به العقل البشري؟

روابط قوية بني التعقيد السلوكي وحجم الدماغ

مؤخراً ،جنحت جهود مضنية يف ختصصات متعدّدة يف التوصل
إىل حل هل��ذا اللغز التطوّري القديم ِق��دَم األزل .فقد ّ
تبي أ ّن
اخلصائص األكثر استثنائية اليت يتسم بها نوعنا ـ الذكاء،
واللغة ،والتعاون ،والتكنولوجيا ـ مل تتطوّر بوصفها استجابات
تكيفية لظروف خارجية .بل إ ّن البشر خملوقات من ُصنع ذواتها،
فهي تتمتع بعقول مل ُت ّ
نب للثقافة فحسب ،بل وأيضاً بالثقافة.
بعبارة أُخرى ،عملت الثقافة على حتويل هيئة العملية التطوّرية.
وقد استقينا أفكاراً أساسية من الدراسات اليت تناولت السلوك
احليواني ،واليت أظهرت أ ّنه على الرغم من انتشار عملية التع ّلم
االجتماعي (التقليد) يف الطبيعة ،فإ ّن احليوانات انتقائية للغاية
يف اختيار م��اذا ومَ��ن تقلد .وال مينح التقليد ميزة تطوّرية ّإل

عندما يكون دقيقاً وف ّعا ًال .وبالتالي ،ينبغي لالنتقاء الطبيعي أن
ُيابي ال ُبنى والقدرات اليت تع ّزز د ّقة وكفاءة التع ّلم االجتماعي
يف الدماغ.
ومبا يتسق مع هذا التكهن ،تكشف األحب��اث عن رواب��ط قوية
بني التعقيد السلوكي وحجم الدماغ .فالرئيسيات ذات األدمغة
الكبرية تستحدث سلوكيات جديدة ،وتق ّلد إبداعات وابتكارات
اآلخ��ري��ن ،وتستخدم األدوات أك��ث��ر مقارنة بالرئيسيات ذات
األدم��غ��ة ال��ص��غ�يرة .وي��ك��اد ي��ك��ون م��ن امل��ؤك��د أ ّن عملية انتقاء
ال��ذك��اء امل��رت��ف��ع تستمد م��ن م��ص��ادر م��ت��ع��دّدة ،ول��ك ّ��ن دراس���ات
حديثة تشري ضمناً إىل أ ّن انتقاء الذكاء للتعامل مع البيئات
االجتماعية املع ّقدة يف ال ِق َردة وال ِق َردة العليا أعقبه انتقاء أكثر
تقييداً للذكاء الثقايف يف ا ِل��ق�� َردة العليا وسعادين الكبوشي،
و ِق َردة املكاك.
ملاذا إذن مل خترتع الغوريال الفيسبوك ،أو ملاذا مل تصنع سعادين
الكبوشي مركبة فضاء؟ الواقع أ ّن حتقيق مثل هذه املستويات
العالية من األداء اإلدراك��ي املعريف ال يتطلب الذكاء الثقايف
فحسب ،بل يستلزم أيضاً الثقافة الرتاكمية ،حيث ترتاكم
التعديالت مبرور الوقت .وهذا يتطلب نقل املعلومات بدرجة من
الد ّقة ال يتمكن من بلوغها سوى البشر .وتؤدّي الزيادات الطفيفة
يف د ّقة النقل االجتماعي إىل زيادات كبرية يف تنوّع وطول أمد
الثقافة ،فض ً
البدَع ،واملوضات ،واملطابقة.
ال عن ِ

التعلم والثقافة الرتاكمية يتط ّوران معاً

كان أسالفنا قادرين على حتقيق مثل هذا النقل العالي الد ّقة
للمعلومات ليس فقط بسبب اللغة ،بل وأي��ض��اً بفضل عملية
التع ّلم ـ وه��ي ممارسة ن��ادرة يف الطبيعة ،ولك ّنها تشمل البشر
مجيعاً (مبج ّرد التع ّرف على األشكال الدقيقة اليت تتخذها).
وتكشف التحليالت احلسابية أ ّنه على الرغم من صعوبة تطوّر
عملية التع ّلم يف عموم األم��ر ،ف��إ ّن الثقافة الرتاكمية تعمل
على تعزيز عملية التع ّلم .وهذا يعين ضمناً أ ّن التعلم والثقافة
الرتاكمية يتطوّران معاً ،فينتجان نوعاً قادراً على تعليم أقربائه

إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة ذكرى ملحمة شهداء هويزة
مت��ت إزاح����ة ال��س��ت��ار ع��ن ط��اب��ع ب��ري��د ت���ذك���اري يف عشية
ال��ذك��رى الثامنة وال��ث�لاث�ين مللحمة ش��ه��داء مدينة هويزة
(التابعة حملافظة خوزستان-جنوب غرب) ،خالل مراسم أقيمت
يوم اجلمعة حبضور املدير العام لوكالة اجلمهورية اإلسالمية
لألنباء (إرنا) «سيد ضياء هامشي» عند نصب الشهداء بهذه
املدينة.
كما حضر ه��ذه امل��راس��م ،مساعد وزي���ر ال��ع��ل��وم واألحب���اث
والتكنولوجيا ومجع من العوائل الكرمية للشهداء واملضحني
والطالب وخمتلف الشرائح مبدينة هويزة.
وكذلك أزاح الستار املدير العام لوكالة إرن��ا عن عشرة
كتب جديدة يف جمال الدفاع املقدس على هامش هذه املراسم.
علما بأن يف السادس من كانون الثاني/يناير عام  ،1981قام
عدد من الطالب املناضلني من أحناء البالد بتنفيذ عمليات ضد قوات النظام البعثي البائد يف العراق ،مبدينيت هويزة وسوسنغرد
التابعتني خلوزستان ،مما أدت ایل حتقيق إنتصارات وإجنازات عسكرية ملحوظة؛ ولكن علی الرغم من دفاعهم الباسل ،إستشهد
هؤالء الطالب مظلومني بسبب نقص املعدات العسكرية يف املكان احلالي لنصب الشهداء مبدينة هويزة.

ضمن نطاق عريض من الظروف.
يف هذا السياق ،ظهرت اللغة .وتشري الدالئل إىل أ ّن اللغة نشأت
يف األص��ل لتقليل التكاليف ،وزي���ادة ال��د ّق��ة ،وتوسيع جم��االت
ويفسر هذا التعليل اخلصائص العديدة اليت حتملها
التع ّلمّ .
َّ
ّ
اللغة ،مبا يف ذلك التف ّرد ،وقوّة التعميم ،وحقيقة أنها ُمت َعلمة.

عناصر دعمت تط ّور القدرات اإلدراكية

الواقع أ ّن ّ
كل العناصر اليت دعمت تطوّر القدرات اإلدراكية
ل��دى البشر ـ��ـ حجم ال��دم��اغ نسبة إىل حجم اجل��س��م (ال��زي��ادة
التطوّرية يف حجم الدماغ) ،واستخدام األدوات ،والتع ّلم ،واللغة
ـ تشرتك يف ِسة أساسية :فقد عملت األنشطة الثقافية على
خلق ال��ظ��روف ال�تي دعمت ت��ط��وّر البشر م��ن خ�لال االس�ترج��اع
االنتقائي .وكما تشهد الدراسات النظرية ،واألنثروبولوجية،
واجلينية مجيعها ،فقد دعمت الديناميكية التطوّرية املشرتكة
ـ اليت مبوجبها عملت املهارات املنقولة اجتماعياً على توجيه
عملية االنتقاء الطبيعي اليت ش ّكلت الرتكيب البنيوي البشري
واإلدراك ـ تطوّر البشر على مدار  2.5مليون سنة على األقل.
كما عمل استعدادنا الشديد للتقليد والتع ّلم واكتساب
اللغة على تشجيع مستويات غ�ير مسبوقة م��ن ال��ت��ع��اون بني
األف����راد ،ف��ض ً
�لا ع��ن خلق ال��ظ��روف ال�تي ع���ززت آل��ي��ات التعاون
ً
الطويلة األم��د مثل تبادل املنفعة والتعاضد ،بل وأيضا توليد
آليات جديدة .ويف هذه العملية ،خلقت ثقافة اجلينات والتطوّر
املشرتك سيكولوجية البشر ـ الدافع للتع ّلم ،والتحدّث ،والتقليد،
واحمل����اك����اة ،واالت����ص����ال ـ���ـ ال��ت�ي خت��ت��ل��ف مت����ام االخ���ت�ل�اف عن
سيكولوجية احليوانات ُ
األخ��رى .وقد ألقى التحليل التطوّري
بعض الضوء على نشوء الفنون أيضاً .على سبيل املثال ،تشرح
لنا دراس��ات حديثة لتطوّر الرقص كيف يتح ّرك البشر بشكل
موقوت مع املوسيقى ،وبالتزامن مع آخرين ،وكيف يتع ّلمون
سالسل طويلة من احلركات .الواقع أ ّن الثقافة البشرية متيزنا
عن بقية أفراد اململكة احليوانية .ويساعدنا استيعابنا لألساس
العلمي الذي تقوم عليه الثقافة على إثراء فهمنا لتارخينا ـ وملاذا
أصبحنا النوع الذي أصبحنا عليه.

خطب قائد الثورة التي لم تنشر سابقا

اصدار الطبعة الثالثة من كتاب «فتنه تغلب»
مت اصدار الطبعة الثالثة من كتاب «فتنه تغلب» بعد اسبوعني من
اصداره ،الذي يتضمن تصرحيات وكلمات قائد الثورة خالل احداث
عام  2009مبناسبة ذكرى ملحمة  9دي الشعبية.
يتضمن الكتاب خطب قائد الثورة اليت مل تنشر سابقا من بينها
يقدم الكتاب وجهة نظر كلية ملكانة النظام اإلسالمي ضد نظام
اهليمنة باالضافة إىل جلسات وح���وارات صرحية لعدد من وجهاء
احلوزة العلمية مع قائد الثورة يف اواخر شهر تري اإليراني سنة ()2009
 1388اإليرانية.
ما حيتوي الكتاب على اعادة نشر النصوص الكاملة الجتماع قائد
الثورة مع مرشحي انتخابات عام  2009اليت نشر اجزاء منها يف ذلك
الوقت.
مت تأليف كتاب «فتنه تغلب» ،جبهد من «مصطفى غفاري»،
ونشر من قبل مؤسسة الثورة اإلسالمية وحيتوي الكتاب على 460
صفحة.

ايران تشارك في مسابقات الكويت الدولية للقرآن الكريم
ت���ش���ارك اجل���م���ه���وري���ة االس�ل�ام���ي���ة االي���ران���ي���ة يف
مسابقات الكويت ال��دول��ي��ة للقرآن الكريم بفريق
يضم قارئا وحافظني.
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واختري احلافظ االيراني اليافع من مدينة قزوين
/مش��ال غ��رب /حممد يوسف دروي��ش��ي للمشاركة
يف قسم حفظ القرآن الكريم لليافعني كما اختري

احلافظ رضا كلشاهي من مدينة مشهد املقدسة /
مشال شرق /للمشاركة يف قسم احلفظ للبالغني
واختري ال��ق��ارئ محيد رض��ا مقدسي من مدينة قم

املقدسة /جنوب طهران /للمشاركة يف املسابقات
ال��ك��وي��ت ال��دول��ي��ة ل��ل��ق��رآن ال��ك��ري��م.وت��ق��ام مسابقات
الكويت الدولية للقرآن الكريم يف آذار /مارس املقبل.

تحظى بجميع املواصفات املطلوبة ملستنقع عاملي

بحيرة «زريوار» ..مستنقع جميل تكسوه الغابات وأشجار البلوط

ي��ق��ع مستنقع (حب��ي��رة) زري�����وار ل��ل��م��اء ال���ع���ذب ع��ل��ى ب��ع��د 3
كيلومرتات غرب مدينة مريوان يف حمافظة كردستان ،ويعد
من املناطق السياحية والطبيعية اليت تستحق الزيارة.

هذا املستنقع هو من حبريات املاء العذب الواقعة يف منطقة
جبلية ،حيث يبلغ ارتفاعه عن سطح البحر  818مرتاً وينخفض
عن مدينة مريوان حواىل  200مرت.
م��اء ه��ذا املستنقع ع��ذب وي��ت��م ت��وف�يره م��ن خ�لال ع��دة عيون
جتري يف قاع املستنقع مثل نهر «تشم زريوار» وكذلك هطول
االمطار .يصل طول هذه البحرية ما يقرب من  5كيلومرتات
وعرضها حنو  1,6كيلومرت ،فيما يبلغ عمقها  5,5امتار.
حب�يرة زري���وار من حب�يرات امل��اء العذب الفريدة من نوعها يف
العامل ،حيث حتظى جبميع املواصفات املطلوبة ملستنقع عاملي.
ه��ذا املستنقع اجلميل يقع يف وا ٍد ط��وي��ل نسبياً حتيط به
من الشرق والغرب جبال تكسوها الغابات ،حيث تغطي معظم
املساحات اخلضراء أشجار البلوط ،وتأتي بعدها اشجار الكمثرى
واللوز واليت تكسو املنحدرات وباقي املناطق احمليطة باملستنقع.
كما يعترب مستنقع زريوار للماء العذب موطناً مناسبا حلياة
ان���واع خمتلفة م��ن االمس���اك وال��ك��ائ��ن��ات املائية مثل السمك
االسود املرقط والكارب والكارب ذي الرأس الكبري والفيتوفاك.

كما يعيش يف مستنقع زري��وار للماء العذب ،اكثر من 31
فصي ًال من الطيور احمللية واملهاجرة .هذا وتعيش فيه ثدييات
كالكلب املائي والثعلب واخلنزير واالرنب واهلرة.
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اخبار السينما

قائمة االفالم املشاركة في القسم الرئيسي ملهرجان فجر الـ37
اعلنت ادارة مهرجان فجر السينمائي
بدورته السابعة والثالثني عن امساء
األفالم املشاركة يف قسم شوق العنقاء
للمهرجان.
واألف�لام اليت تشارك يف هذا القسم
ال��ذي هو القسم الرئيسي للمهرجان
هي:
«ال���ف���وض���ى» (آش��ف��ت��ك��ي) للمخرج
فريدون جرياني« ،الفكرة األساسية»
(اي���������ده اص�����ل�����ي) ل���ل���م���خ���رج���ة آزي���ت���ا
موكويي« ،البنفسج االفريقي» (بنفشه أفريقايي) للمخرجة مونا زن��دي« ،ثالثة وعشرون
شخصا» ( 23نفر) للمخرج مهدي جعفري« ،معطف صوف اإلب��ل» (بالتو ش�تري) للمخرج
مهدي علي مريزائي« ،احلد واحلرير» (تيغ وترمه) للمخرج كيومرث« ،مجشيدية» للمخرجة
يلدا جبلي« ،درخونكاه» للمخرج سياوش اسعدي« ،العام الثاني من كلييت» (سال دوم دانشكده
م��ن) للمخرج رس��ول ص��در عاملي« ،اهلندي األمح��ر» (س��رخ بوست) للمخرج نيما جاويدي،
«السيمفونية التاسعة» (مسفوني نهم) للمخرج حممدرضا هنرمند« ،ليلة اصبح القمر بدرا»
(شيب كه ماه كامل شد) للمخرجة نرجس آبيار« ،الذهب» (طال) للمخرج برويز شهبازي،
«غالمرضا ختيت» للمخرج بهرام توكلي« ،القسم» (قسم) للمخرج حمسن تنابنده« ،قصر
شريين» للمخرج رضا مريكرميي« ،احداث الظهرة :2وقع اقدام الدماء«(ماجراي نيمروز :2رد
خون) للمخرج حممد حسني مهدويان« ،املرت بستة ونصف» (مرتي شيش و نيم) للمخرج سعيد
روستائي« ،رجل بالظل» (مردي بدون سايه) للمخرج علريضا رئيسيان« ،املستهزئ» (مسخره
باز) للمخرج همايون غين زادة.
و مت حبضور النجم اإلي��ران��ي املخضرم «مجشيد مشاخيي» الكشف عن امللصق الدعائي
الرمسي للمهرجان.وقد حضر مراسيم الكشف عن شعار املهرجان وملصقه الدعائي كل من
ابراهيم داروغة أمني املهرجان والنجم املخضرم مجشيد مشاخيي.
وينطلق مهرجان فجر السينمائي الدولي السابع والثالثني برئاسة إبراهيم داروغ��ه زاده
متزامنا مع احتفاالت الذكرى األربعني النتصار الثورة اإلسالمية يف إيران اعتبارا من الثالثني
من يناير  /كانون الثاني حتى احلادي عشر من فرباير  /شباط املقبل يف العاصمة طهران

الفنان والنجم اإليراني محمد رضا كلزار يغدو سفير ًا!
إخ��ت�ير ال��ن��ج��م حم��م��د رض���ا ك��ل��زار
كأول فنان ومبدع ورجل أعمال إيراني
سفريا للجودة والصحة واألصالة عرب
منظمة سييت ون العاملية () SITI1
وإحتاد ( )IAUPالدولي.
حيث كان سبب إختيار كلزار ،أن
ال�بروف��ي��س��ور خ��اج��ي شنجيليا ،مدير
( ،)IAUPأعلن أن اجمللس التنفيذي
هل��ذه امل��ؤس��س��ة ق��د إخ��ت��ار ال��ع��دي��د من
الفنانني والفالسفة والعلماء ورجال
األع��م��ال من مجيع أحن��اء العامل ليكونوا ق��ادري��ن على تطبيق املعايري الدولية يف خمتلف
جم��االت اجل��ودة والصحة واألص��ال��ة كنماذج لشعوب ال��ع��امل .وم��ن ث��م ،ف��إن اختيار األف��راد
كسفراء دوليني يف العامل يستند إىل معايري قبول الثقة والنخبوية على الصعيدين الوطين
والدولي.
يذكر أن سييت ون اليت تعترب عضوا مشاركا يف منظمة السياحة العاملية ( )UNWTOهي
أول منظمة يف العامل إنتخبت كمنظمة علمية حبثية من قبل اجمللس التنفيذي إلحتاد رؤساء
اجلامعات العاملية ( )IAUPومقره نييورك ولندن يف يوليو .2017

فيلم «الدور» يسجل دوره الدولي في أميركا
ت���أه���ل ال��ف��ي��ل��م اإلي����ران����ي ال��ق��ص�ير
«ال����دور» (ن��ق��ش) للمخرجة فرنوش
صمدي للمنافسة يف مهرجان األفالم
القصرية يف أمريكا ،حيث من املقرر
أن ي���ع���رض ال��ف��ي��ل��م ال�����ذي أخ��رج��ت��ه
ص���م���دي وك��ت��ب��ت��ه ب�����اإلش��ت��راك م��ع
علي عسكري وأن��ت��ج��ه ب��وري��ا حيدري
اوره خ�لال منافسات ال���دورة السابعة
وال��ث�لاث�ين مل��ه��رج��ان الفيلم القصري
(.)Flickers Rohde Island
«الدور» (نقش) وبالعنوان االجنليزي « »The Roleمن تأليف علي عسكري وفرنوش صمدي
وإنتاج بوريا حيدري اورة ،وهو انتاج مشرتك بني ايران وايطاليا وكان عرضه احمللي االول يف
مهرجان طهران لالفالم القصرية بدورته الـ  35كما مت عرضه يف مهرجان «تريانا» السينمائي
الدولي يف البانيا ومهرجان مينيمالن لألفالم القصرية يف النرويج ومهرجان «تريانا» السينمائي
الدولي يف البانيا.
يذكر أن مهرجان ( )Flickers Rohde Islandيعترب من املهرجانات املؤهلة للقب األوسكار
وسوف يقام بني  6حتى  11أغسطس .2019

صحیفة «نیوفیجن» األوغندیة تشيد بدور ايران
في تعريف املسیح من منظور القرآن
كتبت صحیفة «نیوفیجن»
األوغ������ن������دی������ة أن امل���س���ت���ش���ار
الثقايف االي��ران��ي ل��دى أوغ��ن��دا
«قزلسفلي» یقول بأنه یعمل
علی تعزیز معرفة األوغندینی
ب��ع��ظ��م��ة ع����ی����س����ی(ع) وم���ري���م
العذراء ورسول اهلل حممد(ص)
من منظور القرآن.
و أشادت صحیفة «نیوفیجن»
احل��ك��وم��ی��ة يف أوغ���ن���دا جب��ه��ود
املستشار الثقايف اإلیراني لدی
أوغندا «حممد رضا قزلسفلي»
يف مقال حتت عنوان «املستشار
ال���ث���ق���ايف اإلی�����ران�����ي إف��ری��ق��ي
حقیقي بقلبه».
وكتب معد التقریر انه بعد
مقابلته مع املستشار الثقايف اإلیراني اجلدید لدی أوغندا وعندما عاد ایل مكتب الصحیفة كان
یشعر وكأنه زار صدیقاً قدمیاً من إفریقیا بعد فراق طویل.
وأضاف أن قزلسفلي ال یشعر بالغربة يف أي بلد إفریقي فإنه عمل مستشاراً ثقافیاً يف غانا ،سرياليون،
وغریها من الدول اإلفریقیة ومل یشعر بالغربة قط ألنه إفریقي حقیقي مبشاعره.
وأردف أن قزلسفلي الذي عاش لسنوات طوال يف إفریقیا وزوج إبنه من بنت سریالیونیة وأحفاده
من السود اإلفریقینی میكن هلذا الرجل أن یسد الفراق يف العالقات الثقافیة األوغندیة – اإلیرانیة.
وحبسب الصحیفة عرب قزلسفلي يف هذا اللقاء عن أمله يف تنظیم املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة
لدی أوغندا معرضاً ثقافیاً وفنیاً ومعرضاً للصناعات الیدویة اإلیرانیة للتعریف بالثقافة والرتاث
اإلیرانینی.

