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مسافر مصري يتحدث عن أخالق االيرانيني الراقية

اخبار السينما

بأقالم عربية »7« ..كتب تجول بك العالم وأنت في مكانك
ال خالف على أننا مجيعا حنب السفر والرتحال،
خاصة من هم يف عمر املراهقة والشباب ،يراودهم
من حني آلخر حلم السفر والتجول حول العامل،
ولكن نستيقظ م��ن مج��ال احللم إىل صعوبات
الواقع ،بداية من كيفية تدبري نفقات السفر،
وأي ��ن س��وف ن��ذه��ب أوال ،وك�ي��ف سنتعامل مع
أهل هذه املدن ،وغريها من األسئلة اليت قد جند
إجابة عليها أو ال جند.
لكن رغم هذا ،هناك من استطاعوا جتاوز هذه
األس�ئ�ل��ة ،وان�ط�ل�ق��وا يف رح�لات�ه��م ح��ول ال�ع��امل،
وسجلوا لنا انطباعاتهم وجتاربهم يف السفر،
حتى نستفيد منها ،أو نستمتع برحالتهم وما
شاهدوا عند قراءة كتبهم ،دون أن نتحمل عبء
السفر.

مسافر الكنبة يف إيران ..جولة يف بالد فارس

ع�م��رو ب ��دوي ،م�ص��ور وك��ات��ب م�ص��ري ،ق��رر أن
يتجه شرقا بدال من االجتاه مشاال أو غربا ،على
عكس العديد من الرحالة املصريني ،فذهب إىل
إي��ران وقضى فيها  19يوما ،للتعرف عليها عن
ق��رب بعيدا عن احلكايات ال�تي ك��ان يقرؤها أو
يسمعها ،وح�ت��ى يستطيع أن ينجح يف ذل��ك،
قرر استخدام موقع « »coach travelالذي يوفر
للمسافرين فرصة اإلقامة يف منازل أهل املدينة
بدال من الفنادق.
يضع كتاب مسافر الكنبة يف إي ��ران حضارة
وثقافة وتقاليد الشعب اإليراني بني أيدينا دون
حتمل ع�ن��اء السفر ،وحي�ك��ي ع��ن مج��ال مدنها،
وأهم املزارات السياحية فيها ،وطبائع كل مدينة،
ومل يغفل اجلانب اإلنساني يف الشعب اإليراني،
متحدثا عن أخالقهم الراقية يف معاملة الزائرين
وافتخارهم حبضارتهم ،ورق��ي الفنون املعمارية
فيها ،خاصة يف مساجدها.
واس�ت�ع��رض ح��ب وت�ق��دي��ر أه ��ل منطقة ش�يراز
للشعر وال �ش �ع��راء ،خ��اص��ة أن �ه��م ح��اف�ظ��وا على
اللغة الفارسية بعد الفتح اإلسالمي ،واهتمامهم
باللغة العربية يف امل��دارس ،وحياة أهل الطائفة
ال��زرادش�ت�ي��ة بشكل آم��ن يف مدينة ي��زد ،وكيف
أن كل مدينة يف إيران تشتهر بنوع من السجاد
مييزها ع��ن األخ� ��رى ،كما مل ينس أن يرصد
أوجه التناقض اليت توجد يف الشعب اإليراني.

أوروبا بتوقيت إمبابة ..مغامرة ال ختلو
من السخرية

خيتصر كتاب أوروب��ا بتوقيت إمبابة ،للكاتب
امل �ص��ري حم�م��ود زك ��ي ،رح�لات��ه يف م��دن أوروب ��ا
بشكل ساخر ،خماطبا الشباب والفتيات العرب
احلاملني بالسفر ،وخاصة يف مصر ،ومقدما هلم
جتربته يف السفر والرتحال بني الدول األوروبية
على مدار مثانية فصول ،بادئا كل فصل مبقارنة
ساخرة توضح الفرق بني رؤية العرب لكل مدينة
وحقيقتها.
على مدار فصول الكتاب يقدم لنا الكاتب صورة
للواقع يف مصر مقابل أوروبا ،بأسلوب كوميدي،
وأن��ه ليس من الصعب أن تكون مصر يف ي��وم ما
مثلها ،وتتجاوز مجيع مشاكلها ،س��واء كانت
العشوائيات أو اجلهل أو الفقر أو غريها ،كما
ق��ال ن��ائ��ب م��دي��ر احل ��رف اليدوية
والفنون التقليدية يف مؤسسة الرتاث
الثقايف واحل��رف اليدوية والسياحة،
إن إي ��ران وم��ن خ�لال تسجيل مثاني
م ��دن وق��ري�ت�ين ،يف امل��رت�ب��ة األوىل يف
ت�س�ج�ي��ل امل� ��دن ع �ل��ى ق��ائ �م��ة ال �ت�راث
ال�ع��امل��ي ،وال�ص�ين وتشيلي يف املرتبة
الثانية والثالثة.
وأضاف «بويا حمموديان» :إن تقدم
إيران يف قائمة الرتاث العاملي للمدن
وال��ق ��ری يف ال��ع ��امل ،مي�ث��ل ال �ق��درات
اخل �ف �ي��ة ل �ل �ب�لاد ،مم ��ا ي �ش�ير إیل إن
احل ��رف ال �ي��دوي��ة ،ه��ي ك�ن��وز خمبأة
يف خمتلف حم��اف�ظ��ات ال �ب�لاد ،مما
يتطلب الكثري من االهتمام.

يرصد الصعوبات احلياتية اليت تواجه الزائرين
ألوروب� ��ا وك�ي��ف مي�ك��ن جت��اوزه��ا بشكل بسيط،
حمذرا من الوقوع يف فخ االنبهار بأوروبا ،موضحا
أن م��ا مييزها ه��و ال �ق��درة على التطور واح�ت�رام
اآلخرين.
اس �ت �ط��اع حم �م��ود ب��أس �ل��وب ك��وم �ي��دي ع��رض
مجيع األماكن األثرية والسياحية اليت زاره��ا،
مستعرضا ثقافة هذه الشعوب ،وكأننا نشاهد
فيلما مصورا عنها ،أو أننا نعيش مرافقني له يف
رحلته ،فحكى عن هولندا اليت ما زال املصريون
ي��رون�ه��ا بلد اخل�م��ر وال�ل�ه��و وال�ب�ط��اط��س املقلية
وصاحبة املنتخب الذي سجل يف شباكه الالعب
املصري جمدي عبد الغين هدف مصر الوحيد يف
كأس العامل  ،1990رغم أنها أقل بالد العامل يف
معدل اجلرمية واألكثر تساحما ،وحتدثا بأكثر
م��ن ل�غ��ة ع��امل�ي��ة .وم ��ن إس�ب��ان�ي��ا تستمر حكايات

امل�س��اف��ري��ن ال �غ��رب��اء داخ ��ل ه ��ذا امل �ك��ان الصغري
وخ��ارج��ه ،وحت�ك��ي ع��ن ال �ع��ادات والتقاليد اليت
متيز هذه الشعوب ،واألماكن األثرية والتارخيية
فيها ،والصعوبات ال�تي تواجه املسافرين هناك
وك�ي�ف�ي��ة جت ��اوزه ��ا ،وك �ي��ف مي�ك��ن أن خنطط
ل��رح�ل��ة منخفضة ال�ت�ك��ال�ي��ف ،وأن ننتقل بني
امل��دن أو داخلها بأقل تكلفة ممكنة ،وغريها من
األم��ور اليت حيرص عليها الباحثون عن رحالت
اقتصادية.

املدن الصينية ،ورصد إعجابه باملواطن الصيين
ودقته والتزامه وتواضعه يف تعامله مع اآلخرين،
وعدم تدخله فيما ال يعنيه وقدرته على التعايش
حت��ت أي ظ��رف يف فصل وإذا رأي ��ت ف�لا حديث.
ك �م��ا حي �ك��ي ع ��ن ف�ل�س�ف��ة ال �ص�ي�ن يف ال �ص �ف��اء
والنقاء الروحي عندما شاهد معبد ب��وذا هناك،
واحرتامهم للطبيعة واحلفاظ عليها ،وتقديرهم
للفنون وتقديسهم للعمل ،وال�ت�ع�ل�ي��م ،وأش�ه��ر
الشخصيات األدبية والفنية لكل مدينة ،وما مييز
كل مدينة سياحيا وتارخييا.

س��وم�ي��ة س �ع��د ،صحفية إم��ارات �ي��ة ،اختصرت
رحلتها إىل إندونيسيا وفيتنام وسلطنة بروناي
وغ�يره��ا م��ن دول ش ��رق آس �ي��ا ،يف ك �ت��اب حتت
عنوان «أيام من شرق آسيا» ،وتناولت فيه حكايات

على مدار مخس سنوات قضاها الكاتب السعودي
نبيل فهد املعجل يف النمسا ،ق��رر أن يسجلها يف
كتاب حتت عنوان «النمس يف النمسا» ،ورمبا
ال يُعد الكتاب دليال سياحيا أو أدب رحالت ،لكنه
جتربة واقعية حتمل الفائدة ملن ذهب إىل النمسا
س� ��واء ك ��ان م �س��اف��را أو م�ق�ي�م��ا .حي�ك��ي ال�ك�ت��اب
بشكل أن�ي��ق وس�ل��س ع��ن ع ��ادات وتقاليد الشعب
النمساوي وق��وان�ين النمسا الغريبة ،واألماكن
السياحية والطبيعية واألث��ري��ة فيها ،واملقاهي
واملطاعم بأنواعها كافة ،والتسامح بني الديانات
هناك من خالل صداقته حلالق يهودي ،مع ذكر
بعض األمثال السعودية أثناء سرده ملشاهد حياته
اليومية يف صفحات الكتاب اليت تقرتب من 181
صفحة.

أي� ��ام م��ن ش ��رق آس �ي ��ا ..ج��ول��ة يف أرض
احلب واجلمال

النمس يف النمسا ..جتربة حياتية

متجولة من اإلمارات ..رحلة سياحية يف
املدن العربية

حممود عن األكلة الشعبية األوىل يف فالنسيا،
وهي البابيال ،وعن أنقاض جامع طليطلة .ومن
ال �ي��ون��ان حي��دث�ن��ا ع��ن ح�ك��اي��ات س��ائ�ق��ي س �ي��ارات
األجرة عن الفساد ،كما حيدثنا عن شوربة صفار
البيض يف سويسرا.

هوستيل رح�ل��ة أوروب� �ي ��ة ..ال��رح�ل��ة من
منظور أنثوي

ش�يري��ن ع ��ادل ،مؤلفة ك�ت��اب أس��اط�ير السفر
السبع ،هي أول فتاة مصرية تسافر داخ��ل مصر
على دراجة نارية ،وهلا مؤلفات يف أدب الرحالت،
بهدف مشاركة جتاربها مع اآلخرين يف جوالتها
السياحية .يف كتاب هوستيل ،أو ال ُنزل الصغري
ح�ج�م��ا واألق � ��ل س �ع ��را ،ل�ل�م�س��اف��ري��ن ال�ب��اح�ث�ين
ع��ن إق��ام��ة منخفضة التكاليف ،حتكي شريين
ع��ادل فيه عن جتربتها يف السفر إىل ث�لاث دول
أوروبية هي سويسرا والسويد وإيطاليا ،بأسلوب
أدبي شيق مزدحم بكم كبري من املعلومات عن
تلك البالد ،دون أن تسبب أي إزعاج للقارئ ،أثناء
جتوله بني صفحات الكتاب ،للتعرف على تلك
ال �ب�لاد ،وم��ا س��وف ت ��راه فيها ،وال�ص�ع��وب��ات اليت
ميكن أن تواجهها وكيف تتجاوزها.
تستعرض ش�يري��ن يف ك�ت��اب هوستيل ،حياة

أش �خ��اص قابلتهم يف رح�ل�ت�ه��ا ،واس�ت�ط��اع��ت أن
تعكس تفاصيل احلياة اليومية والثقافة اخلاصة
ب�ك��ل ب�ل��د ذه �ب��ت إل �ي��ه ،ومل ت�ن��س أن حت�ك��ي عن
األماكن الساحرة واخلالبة اليت شاهدتها.
ومجعت بني دفيت الكتاب ك ّما من املعلومات
الدقيقة والتفصيلية ال�تي حيتاجها أي سائح
ل��دول ش��رق آسيا ،كما تطوف الكاتبة بالقارئ
للتعرف على أبرز األماكن الطبيعية والسياحية
يف ك��ل ب�ل��د ،ف��أظ�ه��رت مج��ال م��دن ومنتجعات
وثقافة أه��ل إندونيسيا ،والطبيعة الساحرة يف
فيتنام ،ورقي أخالق أهل سلطنة بروناي ،وحبهم
للحياة والتعايش مع اآلخرين رغم أي اختالف.

ثالثون يوما يف املستقبل ..رحلة إىل الصني

يتناول مصطفى عبادة ،مؤلف كتاب «ثالثون
يوما يف املستقبل» حضارة وثقافة شعب الصني،
م��ن خ�لال معايشته هل��م مل��دة  30ي��وم��ا ،مسجال
مجيع املشاهد ال�تي رآه��ا يف كتاب يقع يف 21
فصال ،تناول كل فصل جانبا مميزا عن حياة
الشعب الصيين ،فنجده يف فصل بوابات األلفة
حيكي ع��ن التسامح واجل�م��ال يف التعايش بني
أص�ح��اب ال��دي��ان��ات املختلفة ،ال�تي حتتوي على
مخ��س دي ��ان ��ات ،ذاك� ��را ع ��دد امل�س��اج��د يف بعض

تتناول الشاعرة والكاتبة نعيمة حسن رحلتها
يف بعض امل��دن العربية يف كتاب حتت عنوان
«متجولة من اإلمارات» ،بداية من مدينة غزة يف
فلسطني اليت ولدت فيها ،حيث حتكي عن عادات
وتقاليد أه��ل غ��زة ،وارتباطهم باملكان والبحر
وس� ��وق األرب� �ع ��اء ال�ش�ه�ير ف�ي�ه��ا ،وع ��ن مدينيت
ال�ع��ري��ش وال �ق��اه��رة يف م�ص��ر ،ح�ي��ث ت��رس��م لنا
لوحة بالكلمات للبيوت الطينية احلمراء ملدينة
رفح والفواكه الصيفية املكومة على الرصيف،
ويوميات الزائرين لشواطئ العريش ،والطرق
واجل� �س ��ور ب��ال �ق��اه��رة ،واألم ��اك ��ن ال�س�ي��اح�ي��ة
والتارخيية فيها .ووثقت احلياة وعادات وتقاليد
أهل اإلم��ارات وحفاوتهم يف استقبال للزائرين،
وذك � ��رت أه� ��م م�ع��امل�ه��ا ال �س �ي��اح �ي��ة ك��ال�س��وق
املركزية وكورنيش أبو ظيب وجزر السعديات
والريم وي��اس وغريها من الوجهات السياحية،
ومدينة الشارقة اليت تتميز بعمارتها اإلسالمية
ورع��اي �ت �ه��ا ل�ل�ث�ق��اف��ة واألدب ،وأن �ه ��ت كتابها
بوصفها ألهم معامل مدينة دمشق كاجلامع
األموي وسوق احلميدية ومغارة موسى وغريها
من أهم معامل املدينة .وأخريا ،فإن هذه الكتب
تنقل لك خ�برات وجت��ارب أصحابها وحتفزك
على السفر ،وتفتح أمامك أب��واب العامل على
م�ص��راع�ي��ه ح�ت��ى تنطلق يف رح�ل��ة يف ب�ل�اد اهلل
الواسعة ،وتعيش جتربة ال تقل إثارة ومتعة عن
جتاربهم وحتصل على ف��وائ��د السفر ال�تي قد
تتجاوز رقم سبعة.
أمحد مسري

إيران باملرتبة األولى في تسجيل املدن على قائمة التراث العاملي
وق��ال��ت إن إدراج امل ��دن وال �ق ��ری يف
قائمة امل��دن العاملية ،حيصل عندما
ي �ت �خ ��ذ اجمل � �ل� ��س ال� �ع ��امل ��ي ل �ل �ح��رف
ال�ي��دوي��ة ،اخل�ط��وة األویل يف حتديد
وتعريف احل��رف اليدوية ،كموضوع
م�ه��م يف جم ��ال االق �ت �ص��اد ،ك�م��ا إن
القضايا الثقافية واالجتماعية ميكن
أن تساعد بشكل أفضل يف تعريف هذه
املدينة للناس يف العامل.
اجلدير باالشارة إیل إن مدن إيران
اليت ادرجت يف قائمة الرتاث العاملي،
هي تربيز حلياكة السجاد ،اصفهان

يف احلرف اليدوية اإلبداعية ،مشهد
يف االح � �ج� ��ار ال� �ك ��رمي ��ة ،الجل �ي�ن يف
صناعة الفخار ،مريوان يف كردستان
ح��رف��ة ص �ن��اع��ة احل � ��ذاء ال�ف�ل�ك�ل��وري
الكردي أو ما يعرف حمليا بالكيوة،
س �ي��رج � ��ان يف حم ��اف� �ظ ��ة ك ��رم ��ان
حياكة ال�ب�س��اط ،وغ�يره��ا م��ن امل��دن
والقری اليت مت تسجيلها علی قائمة
اجمللس العاملي للحرف اليدوية .
وق��ال حممديان :خنطط لتصدير
بضائع سنوية تقدر حب��واىل  2مليار
دوالر من احل��رف اليدوية ،ويف العام
امل ��اض ��ي ك� ��ان ل��دي �ن��ا ص � � ��ادرات من
االش�غ��ال اليدوية بقيمة  281مليون
دوالر ،دون احتساب صادرات الشنطة .

صناعة تضرب بجذورها في التاريخ االيراني

اصفهان وكلبايكان تشتهران بفن النحت على الخشب
اص�ف�ه��ان وكلبايكان م��ن امل ��دن االي��ران�ي��ة ال�تي تعرف
بصناعة ف��ن النحت أو احل�ف��ر على اخل�ش��ب حيث نرى
فيهما ازدهاراً واسعاً هلذا الفن .فن النحت او احلفر على
اخلشب هو من الفنون ال�تي تضرب جذورها يف التاريخ
البشري ،ولعل بامكاننا أن نقول ان تاريخ فن النحت او
احلفر على اخلشب ب��دأ منذ أن ب��رى االن�س��ان ألول مرة

اخلشب بأداة حادة.
ويشهد هذا الفن انتشاراً واسعاً له يف الوقت احلاضر
وهناك عدد كبري من الفنانني االيرانيني بارعون يف فن
النحت او احلفر على اخلشب يف كل أرجاء البالد.
ويف نوع من هذا الفن ،وبد ً
ال من أن حيفر الفنان أرضية
اخلشب ويربز الرسم أو النقش املطلوب عليه ،يربي قطعاً
خشبية خمتلفة مع ألوانها الطبيعية املنوعة ويرصفها
جنباً اىل جنب.

يشبه كثرياً فن تنظيم الفسيفساء

هذا الفن يشبه كثرياً فن تنظيم الفسيفساء .ويف النوع
احلديث من هذا الفن ،يستفاد من خشب أشجار األبنوس
والشمشاد إلضفاء اللون األزرق على العمل ومن خشب
شجر العناب للونه األمحر ،غري ان الفنانني يستخدمون
غالباً ما خشب شجر اجل��وز أو ج��ذور األع�ش��اب وأشجار
الغابات اليت حتمل نقوشاً مجيلة بذاتها.
ان اخلشب هو املادة االوىل للفنان لعملية النحت عليه،
وهذا اخلشب جيب أن يتمتع بالقوة والرصانة وخال من
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العقد اخلشبية؛ األم��ر ال��ذي جعل الفنانني يلجأون إىل
استخدام أخشاب قوية ورصينة كأشجار اجلوز والعناب
والشمشاد وم��ا شابه ذل��ك ،اال أن الفنانني االيرانيني
كثرياً ما يستخدمون خشب شجر اجلوز إلنتاج صناعاتهم
اليدوية ،وذلك بسبب وفرتها يف خمتلف أحناء البالد.

وملصق مهرجان فجر السينمائي الـ37

اإلعالن عن أسماء األفالم املتأهلة لسباق شوق العنقاء
مت اإلع � �ل ��ان ع� ��ن أمس � � ��اء األف �ل��ام
املتأهلة لسباق شوق العنقاء فض ًال عن
إزاحة الستار عن ملصق مهرجان فجر
السينمائي الدولي السابع والثالثني.
وان�ع�ق��د اج�ت�م��اع يف مكتب األم��ان��ة
العامة للمهرجان بالعاصمة طهران
حيث حضر الصحفيون واإلعالميون
ومجع من اجلهات املهنية يف املهرجان
أب ��رزه ��م اب��راه �ی��م داروغ� � ��ة زاده أم�ين
املهرجان وبهروز شعييب العضو يف جلنة اختيار األفالم ومسعود جنفي مدير العالقات العامة
للمهرجان ومصمم ملصق املهرجان محيد رضا بيدقي واملمثل املخضرم مجشيد مشاخيي الذي
كشف الستار عن ملصق الدورة السابعة والثالثني.
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 احلالي حتى احلادي عشر من فرباير  /شباط املقبل يف العاصمة
طهران
وقد تأهل  22فيلما سينمائيا إىل سباق شوق العنقاء يف الدورة السابعة والثالثني للمهرجان
بينها سبعة أف�لام من إنتاج اجليل األول والثاني بعد ث��ورة إي��ران اإلسالمية وتغيب أمساء
املخرجني ملا قبل الثورة يف املهرجان.
وقد اختذ املخرجون اإليرانيون الشباب نبض السينما اإليرانية يف هذه ال��دورة ويربر هذا
الوضع  22فيلماً وجد طريقه إىل قسم سباق شوق العنقاء من املهرجان حيث أنتج منها اجليل
األول من املخرجني بعد الثورة أربعة أفالم فقط وأنتج اجليل الثاني بعد الثورة ثالثة أفالم
واألفالم األخرى من  22فيلما متأهال للسباق النهائي من املهرجان تتعلق للجيل الراهن من
املخرجني الشباب.
واألفالم السبع اليت تتعلق إىل اجليلني ملا بعد الثورة هي اجليل األول« :االضطراب» للمخرج
فریدون جریاني« ،الشفرة والكشمري» للمخرج كیومرث بورامحد «السنة الثانية من كلييت»
للمخرج رس��ول صدرعاملي – «السمفونية التاسعة» للمخرج حممدرضا هنرمند و«هناك
املوعد نفسه» للمخرج سريوس الوند واألفالم اليت تتعلق باجليل الثاني هي «قصر شريين»
للمخرج رضا مري كرميي« ،رجل بال ظل» للمخرج علي رضا رئيسيان و«الذهب» للمخرج
برويز شهبازي.
النجوم األكثر حضورا يف املهرجان
يتنافس عدد من املمثلني االيرانيني على لقب الفنان األكثر ظهورا يف املهرجان الذي يعترب
احلدث السينمائي األكرب يف إيران.
ويشارك مهرداد صديقيان بأربعة أفالم يف هذا احلدث الفين الكبري ليكون بذلك الفنان
األكثر نشاطا هلذا العام.
واألف�لام اليت ش��ارك يف متثيلها صديقيان هي« :التسونامي» للمخرج رس��ول صدرعاملي
و«الفكرة األصلية» للمخرجة آزيتا موكوئي و«السيمفونية التاسعة» للمخرج حممدرضا
هنرمند و«الذهب» للمخرج برويز شهبازي.
وجاء يف املرتبة الثانية للفنانني األكثر نشاطا يف مهرجان فجر هلذا العام كل من فرهاد
اصالني وعلي مصفا وبهرام رادان وسعيد آقاخاني وبابك محيديان وبانته آ بناهي ها ومهناز
افشار حيث يشارك كل منهم بثالثة افالم يف املهرجان.
ويشارك فرهاد اصالني بتمثيل كل من األفالم التالية« :املرت بستة ونصف» للمخرج سعيد
روستائي و«رجل بالظل» للمخرج علريضا رئيسيان و«املستهزئ» للمخرج همايون غين زادة.
وأما علي مصفا فيشارك باملهرجان من خالل االفالم التالية« :األيام الربتقالية» للمخرج
آرش الهوتي و«العام الثاني من كلييت» للمخرج رسول صدر عاملي و«رجل بالظل» للمخرج
علريضا رئيسيان.
واألفالم اليت يشارك فيها بهرام رادان هي« :التسونامي» للمخرج رسول صدرعاملي و«الفكرة
األصلية» للمخرجة إخراج آزيتا موكوئي و«الفوضى» للمخرج فريدون جرياني.
ويشارك سعيد آقاخاني بكل من االف�لام التالية« :مح��ال الذهب» للمخرج ت��ورج اصالني
و«البنفسج االفريقي» للمخرجة مونا زندي و«القسم» .للمخرج حمسن تنابنده.
وبابك محيديان يشارك يف املهرجان باألفالم التالية« :املستهزئ» للمخرج همايون غين زادة
و«املعكوس» للمخرج بوالد كيميائي و«العام الثاني من كلييت» للمخرج رسول صدر عاملي.
وأم��ا الفنانة بانته آ بناهي فتشارك باألفالم التالية« :مجشيدية» للمخرجة يلدا جبلي
و«درخونكاه» للمخرج سياوش اسعدي و«فجاة شجرة» من إخراج صفي يزدانيان.
واالف�لام اليت تشارك بها مهناز افشار فهي« :الفوضى» للمخرج فريدون جرياني و«فجاة
شجرة» من إخراج صفي يزدانيان و«القسم» للمخرج حمسن تنابندة.

فيلم ايراني يتألق في مهرجان «بالم اسبرينغز» الدولي
ح�ص��ل ال�ف�ي�ل��م ال��وث��ائ �ق��ي االي ��ران ��ي
«س���ارا» للمخرج ه ��ادي شريعيت على
ج ��ائ ��زة م��ه ��رج ��ان «ب � ��امل س�بري �ن �غ��ز»
الدولي لالفالم يف امريكا.
ويقام املهرجان شهريا وأهدى جائزة
دورت ��ه األوىل يف ديسمرب املنصرم اىل
«سارا» االيراني .
ي �ع �ت�بر م� �ه ��رج ��ان «»DMZ Docs
م��ن أه��م املهرجانات يف جم��ال االف�لام
الوثائقية يف كوريا اجلنوبية ويتنافس
يف دورت��ه العاشرة  127وثائقيا من 80
دولة .وحيكي «سارا» قصة سينمائي يكتشف ان ابنته ضريرة ويقرر هو و زوجته ان يسجل حياته
من خالل الكامريا ويصور خمتلف مراحل حياتها...
وسبق ان ش��ارك الفيلم يف مهرجان مهرجان « »DMZ Docsالدولي يف كوريا اجلنوبية
ومهرجان « »Smartphoneالدولي بدورته األوىل يف نيجرييا.

املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة تهدي تفاسیر قرآنیة
إلی کلیة «سوسة» التونسیة
أه��دت املستشاریة الثقافیة اإلی��ران�ی��ة لدی
تونس كتباً يف جم��ال علوم القرآن وتفسریه
باللغة العربية ایل مكتبة كلیة اآلداب والعلوم
اإلنسانیة مبدینة «سوسة» التونسیة.
وق��ام املستشار الثقايف اإلیراني لدی تونس
«حم�م��د أس ��دي م��وح��د»ب��اه��دائ��ه الكتب عند
زیارته لكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة مبدينة
«س��وس��ة» التونسیة ول��دی لقائه بأستاذ مادة
ال �ع �ل��وم االس�لام �ي��ة وال �ل �غ��ة ال �ف��ارس �ي��ة ب�ه��ذه
الكلية «فرید قطاط» ،وعمید الكلیة «كمال
جرفال».
وأشار أسدي موحد اىل تعلیم اللغة الفارسیة
يف جامعة «منوبه» التونسیة قائ ًال :ان هناك  110طالب يف اجلامعة یتعلمون الفارسیة حالیاً.
وأعلن عن إستعداد اجلمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة لتقدیم منحة دراسیة لطالب اللغة الفارسیة يف
مرحلة الدكتوراه.
ويف إطار دعم النشاطات العلمیة والثقافیة وجتهیز املكتبات التونسیة ،قامت املستشاریة الثقافیة
اإلیرانیة لدى تونس مبنح كتب يف األدب والفلسفة والعرفان والدراسات اإلیرانیة والعلوم القرآنیة
وتفسری القرآن باللغة العربیة اىل كلية اآلداب والعلوم االنسانية مبدينة «سوسة» التونسية.

