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استلهام املوروث الحضاري سمة هذا الفن

فن التشكيل ..مزاوجة بني الواقع العياني والخيالي
تعد ظاهرة استلهام امل ��وروث احل�ض��اري واحل ��روف مسة مميزة
للفن امل�ع��اص��ر السيما يف احلقبة األوىل م��ن م�س�يرة التشكيل
ال �ع��راق��ي إذ ش�ك��ل التفسري ال�ع�لام��ي واحل� ��روف قيمة غنية يف
معطياتها اجلمالية ..كونها حتاكي اجلمال الكلي غري اخلاضع
يف منطوقه لزمان ومكان حم��ددي��ن ..وال��ذي ميتد بظالله على
أرضية الفن احلديث حملياً وعامليا ،لنجد كثري من املضامني
واألش�ك��ال داخ��ل حضارة الشعوب القدمية تستحوذ على اعمال
وابداعات فنانني عامليني أمثال بيكاسو وخ��وان مريو وب��ول كلي
وبكابيا ودالي وغريهم ،وال نأتي جبديد إذا قلنا أن الفن العراقي
املعاصر من جيل الرواد حتى الوقت احلاضر هو قائم على مفردات
مجالية تراثية ،مثل اشكال اهلالل املختلفة اليت أسس هلا الفنان
جواد سليم ،واليت كانت مبثابة العصا السحرية لألجيال الفنية
الالحقة.
فلو دققنا النظر يف االعمال الفنية العراقية لوجدنا ثيمات
رائعة اف��رد هلا الفن العراقي جانبا مؤثرا يف أصالة وخصوصية
الفنون الشرق اوسطية امل�ع��اص��رة ..حيث شكلت اغلب االعمال
الفنية جليل الرواد يف العراق اساساً ومنطلقاً للحركة االبداعية
احلداثوية يف املنطقة العربية وعلى صعيدي الشكل واملضمون ..

قداسة اللغة املقتبسة من الفكر اإلسالمي

أن األعمال ذات املضامني شغلت قدرا واسعا يف ساحة فن التشكيل
وحنن اآلن أم��ام مضامني على درج��ة من التشفري طاملا استحوذ
على الفنان واملتلقي على حد س��واء ..السيما املضامني الدينية
واستلهام احل��رف واإلرث احل�ض��اري القديم ،فلو تأملنا اعمال
الفنان مجيل مح��ودي إىل جانب اب��داع��ات الفنانة مدحية عمر
لوجدنا انهما أعطيا للحرف العربي بعده اجلمالي خارج منطوقه
اللغوي ،ويظهر ذل��ك جلياً يف اعماهلما احململة مبضامني من
الرتاث اإلسالمي من خالل القيمة اليت تبثها احلروف والكلمات
وقداسة اللغة املقتبسة من الفكر اإلسالمي ،فالقرآن الكريم كالم
اهلل وحيمل ما حيمل من الرتميز والعالمات تتخطى معجميتها
التداولية ،فضال عن دور اللغة كخطاب تداولي ضاغط ارتقى يف
بعض املناهج النقدية احلديثة ليكون االمنوذج املثالي الذي جيب
أن يعمم على كل الدراسات واملناهج مثال ذلك النظرية البنائية
اليت ترى يف اللغة وعرب تراكماتها وصياغتها املتكررة منذ كتابة
األسطورة وحتى وصوهلا إىل ما وصلت إليه من االختزال والرتميز
والبناء النموذجي كلغة تسري داخل اجملتمع وفق عالقة نسيجية
ال ميكن إال القول بها والتعامل معها ومن خالهلا.
هذا اخلزين احلضاري ال ميكن إغفاله يف االستعارات الفنية
التشكيلية كمضمون متشعب األط ��راف داخ��ل ذاك��رة األف��راد
واجلماعات والفنان العراقي احلرويف يعيد اللحمة الواقعية مع
الرمز داخل اللوحة مستنفرا طاقات احلرف العربي الكامنة يف
اخلزين الثـقايف ..فهو يزاوج بني اإلرث احلضاري لتاريخ العراق
القديم مع اإلرث اإلسالمي لداللة احل��رف مع العصور املزدهرة
ل �ت��اري��خ ال �ع ��راق إب ��ان ف �ت��وح��ات امل�س�ل�م�ين واخل�ل�اف ��ة اإلس�لام�ي��ة

مشهداملقدسةتستضيف
مؤتمرالتربية الدينية لدى
األديانالسماوية

م��رورا باستمالة إف��رازات احلضارة الغربية على النسق اجلمالي،
فاملضمون املعبأ يف تلك االعمال الفريدة ذو ترابط عالئقي بني
ما حيفظه التاريخ من طروحات الفكر اإلسالمي من خالل لفظ
اجلاللة وتاريخ العراق القديم وعاصمة اخلالفة بغداد ،وقد تطرق
بعض الفنانني ألكثر من تلك املضامني فمنهم من اصبحت
اعماله على متاس مع املوروث العشائري والبداوة وقساوة الصحراء
وآخر وضف مضمونا عقائدياً يعيش يف الوعي االجتماعي لينتج
اعما ًال حماطة بهالة من القدسية يف خطابها الروحي ..فاإلرث
العقائدي بعيد عن أن تطاله أوجه املغايرة وبالتالي فان املتعرض
هلكذا مضامني يكتسب عرب حالة التجاور ذات القدسية يف ثـقافة
املتلقي ..كما فعل الفنان سلمان داود يف اعماله الفنية اليت مل
يغفل أن يضع املتلقي املتعرض هلا يف تناظر روحي بني ما يعتقده
وما ي��راه عن ذلك االعتقاد وه��ذا التناظر يعزز طبيعة التحاور
والتفاعل ويعطي املشاهدة واملتلقي وجهتها اجلمالية.

وحدة الرتابط بني الشكل واملضمون

ان وحدة املعاينة ملضامني هذه الفئة من اللوحات ترينا وحدة
ال�تراب��ط ب�ين الشكل واملضمون داخ��ل العمل ..وهنا يصدق من
قال -أن لكل مضمون شك ً
ال يليق به -وكلما اقرتبنا من التمثيل
االيقوني نكون إزاء تطابق مباشر مع هذه املقولة ..فاللوحة مث ً
ال
جند فيها تداخ ً
ال بني تشكيالت احلروف داخل لغة التشكيل اليت
رب�ط��ت ب�ين الفضاء وال�ت�خ��وم ع�بر مساحات لونية واستطاالت
وأق� ��واس ودوائ� ��ر جت� ��اورت م��ع احل ��رف ال ��ذي غ��اب��ت ع�ن��ه قاعدته
الشكلية اليت حتكمه بها قواعد اخلط العربي املعروفة ،فقد اخذ
الشكل احلريف مطواعية املساحات داخل اللوحة فالشكل اهلرمي
الذي اعتاله لفظ اجلاللة يف أعلى اللوحة دليل للسطوة الشكلية
داخ��ل عناصر التشكيل األخ ��رى السيما وأن مساحات متدلية

أع �ل��ن امل ��دي ��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��ؤمت��ر ال�ترب�ي��ة
الدينية لدى االديان السماوية الدولي «علي
س��روري جم��د» عن إقامة ال��دورة األویل هلذا
املؤمتر يف مدينة مشهد املقدسة (شرق) خالل
شهر آذار /مارس املقبل؛ وذلك بالتعاون بني
جامعة االم��ام ال��رض��ا(ع) الدولية ،واملعاونية
العلمية التابعة للروضة الرضوية املقدسة.
ويف تصريح للصحفيني قال سروري جمد:
إن اهلدف من هذا املؤمتر يأتي يف إطار حتديد
النخبة واملفكرين علی الصعيد العاملي يف
جمال الرتبية الدينية وتوفري فرص مواتية

لتبادل التجارب الناجحة يف هذا االطار .وتابع
أن مؤمتر الرتبية الدينية لدی االديان السماوية
يتطرق يف اطار حم��اوره الرئيسية ایل جماالت
فلسفة ال�ترب�ي��ة الدينية وال�ن�ظ��ري��ات وأمن��اط
ال�ترب �ي��ة ال��دي �ن �ي��ة وحت ��دي ��ات ال �ع ��امل امل�ع��اص��ر
واألم��اك��ن املذهبية وامل��راك��ز املعنية بالرتبية
الدينية ،فضال عن اخل�برات املتوفرة يف جمال
الرتبية الدينية واملؤسسات الرتبوية.
وأكد املسؤول الثقايف االيراني :حنن نسعی
ان نقدم للعامل مناذج عن النهج الرتبوي لإلمام
الرضا(ع) يف جمال الرتبية الدينية.

«محمد یوسف درویشي» ّ
یمثل إیران في جائزة الکویت الدولية للقرآن
ميثل احلافظ لكامل املصحف الشریف «حممد یوسف درویشي» ال��ذي يبلغ من
العمر  11عاماً ای��ران يف ال��دورة العاشرة من جائزة الكويت الدولية حلفظ القرآن
وقراءاته وجتويد تالوته.
«حممد یوسف درویشي» من حمافظة «قزوین» اإلیرانیة يف احلادیة عشرة من
عمره وسیمثل اجلمهوریة اإلسالمیة اإلیرانیة يف الدورة العاشرة من جائزة الكویت
الدولیة للقرآن الكریم يف فئة الناشئة.
وحفظ درویشي كامل املصحف الشریف عندما كان يف التاسعة من عمره.
وحفظ حممد یوسف دروی�ش��ي ال�ق��رآن كام ًال يف  3سنوات حیث حفظ األج��زاء
العشرة األویل يف عامنی وحفظ األج��زاء ال�ـ  20األخ�یرة يف ع��ام واح��د حتت إش��راف
أساتذة ومدرسنی شهریین.
وتقام الدورة العاشرة من جائزة الكویت الدولیة للقرآن الكريم هلذا العام يف فرعي
احلفظ والتالوة ومت إضفاء فرع جدید للمسابقة وهو فرع احلفظ للناشئنی من فئة
الـ  8حتی الـ  12من العمر.
جدير بالذكر أن النسخة ال�ع��اش��رة م��ن ج��ائ��زة الكويت ال��دول�ي��ة حلفظ القرآن
الكريم وقراءاته وجتويد تالوته ستقام خالل شهر ابريل  /نيسان  2018للميالد.
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تعترب منطقة «ت �ن��غ» وم�ي�ن��اؤه��ا ج� ��زءاً من
م��دي �ن��ة ج��اب �ه��ار ،ح �ي��ث ت�ت�م�ت��ع ه ��ذه املنطقة
مب �ع��امل خ��اص��ة ب�س�ب��ب ت�لاق��ي ال �ص �ح��راء مع
البحر فيها مما منح القرية منظراً فريداً.وتقع
جنوب شرقي ايران ويف ساحل حبر عمان ،تعرف
منذ القدم مبنصة صيدها الكبرية والنشطة،
حي ��وي ه ��ذا اجل� ��زء ال�ص�غ�ير م��ن امل �ي �ن��اء على
معامل سياحية طبيعية منقطعة النظري تشد
السياح حنوها ،حيث تعترب الشواطىء الرملية
والصخرية وشجرة تني االصنام وت�لال ال��ورود
من ابرز املعامل يف هذا امليناء.
وعلى سواحل حبر عمان ويف القسم اجلنوبي
ملدينة ج��اب�ه��ار ،ت��وج��د ص�خ��ور ك�ب�يرة تكونت
نتيجة مياه البحر وباشكال مجيلة وساحرة.
ان هذا اجلزء من الساحل يعترب من االماكن
اجلميلة وخاصة عند غروب الشمس.

على جانيب لفظ اجلاللة متثل احل��روف املشكلة لكلميت بغداد
وعشتار اللتني ضمرتا خلف الرؤية املباشرة حتفز املتلقي على
املتابعة واالكتشاف فأشكال احلروف تداخلت مساحتها لونيا مع
املساحات األخرى كالفضاء وأشكال القباب وقرص الشمس أعلى
اليسار وهذا حيد من مباشرية احل��روف فالفنان مجيل محودي
مل يشأ أن يظهر الكلمات كما هو حاهلا يف منطوقها التداولي
اللغوي السائد ب��ل أراد أن يكون للحرف لغة اش�ه��ار أخ��رى قيد
الطرح لتقر تداوليا مع املشاهد.
وال ش��ك ان ل�غ��ة التشكيل يف ال�ل��وح��ة اع�ل�اه ومثيالتها من
نفس اجلنس أعطت تعبريا عن النظرة الشمولية والكلية لإلرث
احلضاري املوحد عرب حالة التداخل واالمتزاج والرتاكب داخل
املكان الفين ..فاملتلقي يعيش حالة من الرتابطات داخل منظومة
ت��رى احلاضر يف تواصل وام�ت��زاج مع املاضي من خ�لال حماولة
الفنان إلظ�ه��ار امل��زاوج��ة ب�ين ال��واق��ع العياني وال��واق��ع اخليالي
املطروح أمام املتلقي ورؤيته اجلمالية لألشكال اليت تعيش وتنمو
عرب حاالت التصادم تلك ..ومن هنا ميكننا اجلزم إن احلد من
واقعية األشكال داخل التشكيل العراقي املعاصر أخذ شيئا فشيئا
ب��االت�س��اع وذل ��ك بفعل ت�غ�يرات منظومة ال��وع��ي اجلمالي لدى
املتلقي العراقي ..عرب ارتفاع كم املشاهدات واالطالع على تنوعات
الرؤية الفنية داخل الوعي اإلنساني العام ،وهذا التغري ليس مفاده
أن النسق اجلمالي كامن يف جتريد األشكال ،بل أن ذائقية املتلقي
سائرة بذاك االجتاه ألن احلقيقة اجلمالية احمللية ليست يف قياس
التوافق واالختالف مع التوجهات الوافدة من اخلارج لكن احلقيقة
تكمن يف اجياد منوذج ممثل مبوضوعية ترقب خط السري التداولي
يف منظومة التلقي يف العراق فاإلنسان العراقي أول إنسان رامز
وخمتزل لعالقاته داخل الوجود واول من تكيف بيئياً مع املكان.
سامر قحطان القيسي
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اخبار السينما

وثائقي «طهران-دمشق» يالقي إقبا ًال واسع ًا
الق��ى وثائقي «ط�ه��ران-دم�ش��ق» إق�ب��ا ًال واسعاً
ض�م��ن ع��رض��ه خ�ل�ال أع �م��ال ال �ي��وم ال�س��اب��ع من
مهرجان عمار السينمائي.
وام �ت�لأت ص��ال��ة سينما «ف�ل�س�ط�ين» ملشاهدة
الفيلم الذي كان من إخراج علي صدري نيا.
و قال صدري نيا :لفت إعجاب وانتباه املشاهدين
من خالل وثائقيه السابق «القائم مقام» ،لكنه
وهذه املرة وجه كامريته إىل األبعاد االجتماعية
للحرب يف سوريا لكي يصور كواليسها.
والرواية العامة اليت يسردها الفيلم هي أن االحتجاجات الشعبية احملقة إن مت استغالهلا من
قبل االنتهازيني فمن املمكن أن حيل حبق الشعب اإليراني ما حل بالشعب السوري .إذ يتطرق
الفيلم إىل احتجاجات يناير من العام املاضي ،ويعترب أن النزاعات الداخلية هي أساس احلرب
يف سوريا.
ويف املؤمتر الصحفي بعد عرض الفيلم ويف إشارة إىل أن أي وثائقي حباجة إىل سرد ونربة
خاصة قال صدري نيا :الناس اعتادوا على مساع أصوات مألوفة كصوت السيد طهماسيب من
أعمدة الدبلجة يف إيران ،والذي قدم وثائقي القائم مقام ،لكن هذا الوثائقي كان حباجة إىل
نربة من نوع آخر ،حيث قمت أنا بسرد الرواية يف وثائقي «طهران-دمشق».
وأضاف :حاولنا أن نتطرق إىل املوضوع بالرتفع عن الرؤى الفئوية ،حيث أن جذور احلرب يف
سوريا أعمق من أن نرجعها إىل اخلالف الطائفي وحسب ..والشعب السوري حبد ذاته مل يكن
يتصور أن تنتهي االحتجاجات ومن خالل استغالهلا على يد االنتهازيني إىل حرب طاحنة
استمرت  7أعوام.
ورداً على سؤال حول عدم تطرقه إىل األسباب السياسية اليت أدت إىل بروز هذه االحتجاجات
الشعبية قال :من أجل التطرق إىل موضوع يف غاية األهمية كهذا كان من الالزم االبتعاد عن
تسمية السياسيني وذلك بغية عدم اتهامنا باالحنياز ،لكن رغم ذلك أنتم تشاهدون يف الفيلم
مشاهد إستياء مسؤولني سياسيني وكيف استغلوا الظروف الصعبة لتلك األيام.
وأضاف صدري نيا :اخلراب والدمار الذي حلق بسوريا جراء احلرب مهول جداً ،ليت كان
بإمكاني توفري فرصة لكي يتفرج كل مواطن عن قرب على كل ما حلق بسوريا.

مهرجان ( )100السينمائي ينطلق فبراير القادم
تقام الدورة الثانية عشرة ملهرجان ()100
السينمائي يف طهران حتت شعار (األخالق
وال�ل�اي ��ف س �ت��اي��ل) خ�ل�ال ال �ف�ترة ب�ين 27
فرباير حتى  1مارس .2019
ذلك بعد أن بدأ التسجيل يف املهرجان
قبل عدة أيام ويستمر حتى أواسط يناير
احل��ال��ي وي��رف��ع م�ه��رج��ان ال �ـ ( )100شعار
«األخ �ل�اق وال�لاي��ف س�ت��اي��ل» وي �ق��ام عرب
ق�س�م��ي امل �ن��اف �س��ة وال �ت �ج��رب��ة ويف ق��وال��ب
وثائقية ،قصصية وحيوية.
حيتوي املهرجان على قسم دولي خاص مبشاركة املخرجني وصناع السينما األجانب من غري
اإليرانيني ،وخيوض املخرجني الذين تعترب أفالم ال  100ثانية خاصتهم أول أو ثاني جتاربهم
أحد أقسام املهرجان فقط.
األخالق وطريقة احلياة ،ترويج املفاهيم األخالقية مثل مراعاة القانون ،السماح وسعة الصدر
بعض العناوين اليت ينتهجها مهرجان ال ( )100وغريها من املفاهيم واإلعتبارات.
يذكر أن علي قرباني سوف يرأس إدارة املهرجان الذي يقام يف العاصمة اإليرانية طهران.
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في املركز الثقافي للفنون بطهران

الجمعة القادمة ..افتتاح معرض «خيام»
الدولي السادس للصور
يبدأ يوم اجلمعة القادم معرض «خيام» الدولي فعالياته بدورته
ال�س��ادس��ة مبشاركة وزارة الثقافة واالرش���اد اإلس�لام��ي واملركز
الثقايف الفين ومؤسسة «صبا» يف املركز الثقايف للفنون بطهران.
كما أنه سيتم قبل مراسم اهداء جوائز معرض «خيام» الدولي
للصور ،القيام بورشة عملية حتت عنوان «قراءة الصور والتحليل
ال��دول��ي» حبضور «ري �ك��اردو ب��وس��ي» و«ري�ي��س ف�ي��اب» م��ن ايطاليا
و«علي سامعي» ممثل فياب يف إي��ران حيث سيتم ع��رض 13409
قصاصة فنية لفنانني من  50دولة.
كما سيمنح ج��وائ��ز بقيمة  1600دوالر ب��االض��اف��ة إىل شهادة
التقدير اخلاصة باملهرجان وتقديرا لفعاليات «عمر اخليام» يف
جمال النجوم ستمنح افضل صورة ميدالية خيام الذهبية.

قال رضا مقصودي املخرج والسيناريست
وال��ع��ض ��و يف جل �ن��ة اخ��ت��ي ��ار األف� �ل��ام يف
م��ه ��رج ��ان ف �ج��ر ال �س �ي �ن �م��ائ��ي االي ��ران ��ي
السابع والثالثني ان األف�لام السينمائية
ال �ك��وم �ي��دي��ة هل� ��ذا ال� �ع ��ام حت� �ت ��وي على
س �ي �ن��اري��وه��ات ج �ي��دة وت��ب ��دو أف �ض��ل من
تصنيفات األفالم األخرى.
واض� � ��اف امل� �خ ��رج م �ق �ص ��ودي ال ي ��زال
ال �س �ي �ن��اري��و إح� ��دى امل �ش��اك��ل الرئيسية
ل�ل�س�ي�ن�م��ا وه��ن ��اك أف �ل�ام ل�ي�س��ت ب�ك�ث�يرة
حتتوي على مواضيع ونصوص جديدة جيدة وبشكل عام يبدو أن هناك طريقا طويلة للوصول
إىل الظروف املطلوبة.
وتابع مقصودي ان سيناريو األف�لام يف قسم «نظرة جديدة» من سباق املهرجان أفضل من
تصنيفات أخرى وهناك تطور واضح يف كتابة السيناريو للمخرجني اجلدد ويبدو أنهم يولون
اهتماما أكرب لكتابة السيناريو ولديهم املزيد من البحث والقراءة والعمل.
واعترب أن املخرجني الذين صنعوا وأنتجوا أول فيلمهم لديهم أداء أكثر جناحاً يف كتابة
السيناريو من املخرجني اآلخرين يف سباق شوق العنقاء من املهرجان.
وأكد أن سيناريوهات األفالم الكوميدية هذا العام تبدوأفضل من البقية ،لكن السيناريوهات
يف قسم األفالم االجتماعية للسينما اإليرانية مل تنمو بشكل جيد ،موضحاً ،ان مشكلة كتابة
السيناريو تعتمد على قضايا مثل الدراسة والدقة وا خل�برة واألحب��اث لكاتب نص السيناريو
فض ًال ع��ن ع��دم استثمار ومت��وي��ل املنتجني يف ه��ذا ال ق سم وتفضيل املخرجني على كتابة
النصوص بأنفسهم دون مساعدة املؤلفني يف هذا الشأن.
ورأى مقصودي ان املهرجان السابع والثالثني هو مهرجان خمتلف بسبب تنوع األف�لام
املشاركة ،مستدركاً ان األف�لام يف قسم «نظرة ج��دي��دة» أكثر حبكة ،دق��ة ،روع��ة وجذابة
للمشاهدين.

املستشاریةالثقافیةاإلیرانیةلدیأملانیا:
شواطىء رملية وصخرية واشجار االصنام وتالل الورود

منطقة «تنغ» في جابهار ..معالم سياحية طبيعية منقطعة النظير
واىل جانبه انواع خمتلفة من االمساك اليت
ميكن مشاهدتها.
وكذلك توجد البالجات الساحلية مبحاذاة
خليج جابهار على طريق ك�ن��ارك – جابهار

وعلى بعد  9كيلومرتات من مدينة جابهار.
ي�ع�ت�بر ه ��ذا امل �ك��ان م��ن االم ��اك ��ن السياحية
اجلميلة وتوجد فيه مطاعم وحم�لات لشرب
الشاي ويتم استقبال املسافرين هناك.

إصدار كتاب عن العالقة بنی التعالیم املسیحیة والقرآن
صدر يف أملانیا كتاب یشرح العالقة بنی التعالیم املسیحیة والقیم
األخالقیة اليت أكدها القرآن الكريم والسنة النبوية .ان الكاتب
األملاني «باتریك بروكس» أصدر كتاب «التعالیم املسیحیة يف
األدب العربي ـ اإلسالمي» باللغة األملانیة يف  725صفحة.
وأف��ادت املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة لدی أملانیا لدی تعریفها
بالكتاب أن اخلطابنی اإلسالمي واملسیحي مهمان جداً للمجتمع
األملاني وإنهما یسهالن عملیة فهم القیم الدینیة املشرتكة.
ویتساءل املسیحیون عن مدی معرفة املسلمنی خبطبة اجلبل يف
اإلجنیل وهي خطبة مهمة للمسیحينی منسوبة ایل النيب عیسی(ع)
ویزعم البعض انه ال میكن احلوار بنی الدیانتنی اال علی أساس هذه
اخلطبة اليت تكون قامساً مشرتكاً بنی الدیانتنی .ویفند الكتاب
هذا اإلدع��اء ویقول الكاتب ان الكثری من تعالیم السید املسیح(ع)
جاءت يف األدب العربي وتكون جزءا من الرتاث الثقايف اإلسالمي.
العظة على اجلبل أو املوعظة على اجلبل ،وتعرف أيضا باسم شريعة
العهد اجلديد ،طرح فيها املسيح ،إحدى وعشرين قضية تنظيمية تشكل لب اإلجنيل والعهد اجلديد،
موضحا نقاطا يف شريعة موسى ،وملقيا عددا من اإلرشادات اليت يلتزم بها املسيحيون .تدعى العظة،
عظة اجلبل ،أن املسيح ألقاها من على جبل ،لعله أحد جبال اجلليل بالقرب من كفر ناحوم .الش ّراح
واملفسرون ،يرون يف عظة اجلبل لبا ملواعظ املسيح مجيعها ،وقد يكون أعاد جز ًءا منها يف مواضع أخرى
من بشارته خارج كفر ناحوم ،ولعلها استغرقت عدة أيام ،وهي تشكل ثالثة فصول كاملة من إجنيل
ميت ،وأه ّم ما فيها التطويبات والصالة الرب ّية.

