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في ذكرى شهادته

امليرزا تقي خان ..أحد كبار رجال السياسة وأعظم وزراء ايران

ه��و ،المي��رزا تق��ي خ��ان ،نج��ل الكربالئ��ي
محم��د قرب��ان الفراهان��ي ،الملق��ب باألتابك
األعظ��م أمي��ر نظام وأمي��ر كبير ،أح��د كبار
رج��ال السياس��ة وأعظ��م وزراء اي��ران ،عهد إليه
منص��ب الص��دارة إب��ان حك��م الش��اه القاج��اري
ناص��ر الدي��ن .كان��ت والدته في أس��رة معدمة
عام  ۱۲۲۳الهجري القمري تقريباً.
أمض��ى أمير كبير طفولت��ه وحداثته في
كن��ف أس��رة قائم مق��ام الفراهاني اح��د أدباء
عص��ره .وكان عل��ى ق��در كبي��ر م��ن الفطن��ة
والدراي��ة وال��ذكاء .يق��ال :كان ف��ي طفولته
يأتي بطعام أبن��اء قائم مقام الفراهاني ،ولدى
عودت��ه ألخ��ذ األوان��ي كان يمك��ث واقف �اً ف��ي
الحج��رة ويتعل��م م��ا يلقبه المعلم م��ن دروس.
ذات ي��وم ق��دم قائ��م مق��ام الفراهان��ي ليختب��ر
أبن��اءه ،الذي��ن أخفق��وا ف��ي ال��رد عل��ى أس��ئلة
أباه��م .أما امي��ر كبير ،فانه اجاب عما س��ئل.
س��أله قائ��م مق��ام الفراهاني :تقي أين درس��ت؟
أج��اب :حين كنت آتي بغ��ذاء أبناء حضرتكم،
كن��ت وأن��ا واق��ف أس��تمع ،فأنع��م قائ��م مق��ام
علي��ه ،لك��ن امي��ر كبي��ر أب��ى وبكى .ق��ال له ما
تري��د؟ أج��اب :اري��د م��ن المعل��م مثلم��ا يدرس
ابناء حضرتكم يدرسني أنا أيضاً .فاجابه قائم
مق��ام بذل��ك وأوع��ز ال��ى المعلم بتعلي��م أمير
كبي��ر كذلك .مضت فترت��ا طفولة الميرزا
تق��ي خ��ان وش��بابه تح��ت اش��راف قائ��م مق��ام
الفراهاني وتربيته.
وأتق��ن أس��اليب الس��كرتارية ،وكتاب��ة
الرس��ائل ،وإص��دار أح��كام الدي��وان م��ن قائ��م
مق��ام الفراهان��ي ال��ذي ان��اط إلي��ه مهم��ة
تحري��ر بع��ض م��ن االح��كام والرس��ائل .وم��ع
م��رور األيام انحصرت مهم��ة الميرزا تقي خان
بالس��كرتارية إذ كان يتق��ن دقائ��ق المس��ائل
االدارية وما يتعلق بالديوان .حتى إنتقاه ناصر
الدي��ن ش��اه ال��ذي لمس ف��ي المي��رزا تقي خان

الكف��اءة والدراي��ة لمنصب الص��دارة العظمى.
خصوصيات ش��خصية أمير كبير كان أميرا
كبيرا ،ضخماً وقوياً ،ورشيقاً ووسيماً وذكياً.
يذكر انه في ش��بابه كان مولعاً بالمصارعة،
ويذه��ب لممارس��ة ه��ذه الهواي��ة خاص��ة وان��ه
كان ش��هماً ويتص��ف بمواصف��ات الفت��وة
والخل��ق الحمي��دة الرياضي��ة ...ص��ادق القول
والفع��ل .كان الس��هر على أمور البالد الش��غل
الش��اغل ،وحت��ى األه��م م��ن صحته وس�لامته.
كان ناف��ذ البصي��رة ،وق��وي األعص��اب حت��ى
ف��ي أصعب الظروف واألحوال .عارفاً للجميل،
ل��م يغ��ره المنص��ب ال��ذي هو في��ه ،ول��م يتكبر.
ل��م يك��رم أح��داً ول��م يقرب��ه إلي��ه لغير س��بب...
وكان يالح��ظ ويضع في اعتب��اره كل خدمة
تس��دى إلي��ه مهم��ا صغ��رت او كب��رت .وذل��ك
نظ��راً لس�لامة روح��ه ونفس��ه ،وكان تعاطي��ه

على يد املعماريني االيرانيني

انجاز املرحلة االخيرة من بناء قبة مرقد االمام الحسني(ع)

يعم��ل المعماري��ون االيراني��ون عل��ى إنج��از المرحلة االخي��رة من بناء قب��ة مرقد االمام
الحسين(ع) وسيتم االنتهاء منها قريباً.

خطاط ايراني يحرز املركز االول في مهرجان تركيا الدولي
ن��ال «احس��ان كاظم��ي»
م��درس رابط��ة ّ
خطاط��ي مدين��ة
َري الواقع��ة ف��ي محافظ��ة طه��ران
المركز االول في الدورة السادسة
الت��ي اُقيم��ت ف��ي تركي��ا خ�لال
مهرجان دولي تحت عنوان «زيتون
بورنو».
ونق� ً
لا ع��ن العالق��ات العام��ة
لدائرة الثقافة واإلرشاد االسالمي
ف��ي مدين��ة ري ،ن��ال كاظمي هذا
اللق��ب بعد منافس��ة فني��ة خاضها
ف��ي أربع��ة خط��وط وه��ي التعلي��ق
لي.
وال ُثلث والثلث َ
الج ّ
وتف �وّق كاظم��ي ف��ي خ��ط
�ج ً
ال إلي��ران المرك��ز االول بي��ن خمس��ة
الثل��ث عل��ی منافس��ين م��ن تركي��ا واندونيس��يا مس� ّ
منتخبات شاركت في المهرجان.
وكان إحسان كاظمي قد شارك في مهرجانات محلية ودولية ونال مراكز سامية فيها،
فض ً
ال عن مزاولته مهنة تدريس الخط في رابطة الخط في مدينة ري جنوب العاصمة طهران.
ويُعتبر خط الثلث من الخطوط االس�لامية وأحد الخطوط الس��تة التي نس��بوا إبداعها
الی أبي علي بن مقلة البيضاوي الشيرازي (الشهير بإبن ُمقلة) والذي عاش في القرن الثالث
الهجري.
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أقي��م ف��ي مدين��ة همدان ش��مال غربي
اي��ران مهرج��ان «الكرس��ي» ضمن طقوس
ش��عبية تخللته��ا حفل��ة موس��يقة ورقص��ة
ش��عبية عل��ى أنغ��ام الموس��يقى الش��عبية،
كما تم تقديم أطعمة وحلويات تقليدية
وتس��تمر فعاليات المهرجان لغاية السبت
القادم  12يناير.
ويذك��ر أن الكرس��ي ه��و عب��ارة ع��ن

م��ع س��فراء ال��دول االجنبية متس��ماً بن��وع من
الكبرياء والغرور.
كان بس��يط الملب��س .ج ّب��ة وطربوش �اً
يمت��از نوعا م��ا طو ً
ال .كان ملتزماً بالمس��ائل
الش��رعية ويقي��م الصل��وة ويص��وم رمض��ان
المبارك ،ولم يفته الدعاء وزيارة عاشوراء .وان
كان قد احتفظ بكامل الصحة وسالمة بدنه
حتى الرمق األخير.
كان امي��ر كبي��ر محباً لألس��رة وخاصة
لوالدت��ه الت��ي كان يعيره��ا بال��غ المحب��ة
والعطف واالحترام والحنان.
انجازات امير كبير لدى توليه الصدارة:
نظ��م ام��ور المجتمع وقط��ع الطريق على
كل ظال��م ومتجب��ر ،ومفس��د وش��رير وقاط��ع
طريق.
وضع حد للرشوة واإلرتشاء...

والب��ت ف��ي خزان��ة الدول��ة بع��د م��ا كانت
خاوي��ة ،وقط��ع مخصص��ات الكثي��ر م��ن رج��ال
الب�لاط ومنتس��بيهم ،فيم��ا خص��ص مرتب �اً
لش��خص الش��اه وم��ن إنج��ازات أمي��ر كبي��ر
المهمة أيضاً
تأس��يس دائ��رة التح ّري��ات للوق��وف عل��ى
عالق��ة موظفي الدولة وعامليه��ا .فكان هؤالء
الموظف��ون يتفقدون أمور المجتمع متنكرين
بمالب��س الرع��اة ،والمتس��ولين ،والباع��ة
المتجولين ،وقط��اع الطريق .فعم العدل كل
مكان ،واوكل امر المحاكم الشرعية للعلماء
الصالحين ،وألغى كل صنوف التعذيب.
وح��اول بتحدي��ث ام��ر السياس��ة تعري��ف
الناس العلوم الحديثة.
ومن انجازات امير كبير المش��هودة إلزام
كل ابناء الشعب بالتطعيم ضد الجدري.
تأس��يس مس��تلزمات النق��ل البري��دي
الرس��ال رس��ائل المواطني��ن ومرس��والتهم م��ن
نقطة الخرى.
الالف��ت ف��ي وع��ي امي��ر كبي��ر ونظرت��ه
الفاحصة ،بناء الدور الس��كنية ألبناء الش��عب.
ان��ه بن��ى  ۲۰۰وح��دة س��كنية ف��ي ضاحي��ة
العاصمة طهران.
أنش��ا مدرس��ة دار الفن��ون وفت��ح اول��ى
صحيفة في ايران هي صحيفة وقايع إتفاقية.
وم��ن منجزات��ه كذلك يش��ار إلى انش��اء
مصان��ع النس��يج ،الس��كر ،والصين��ي والبل��ور،
وال��ورق ،والحدي��د و ق��ام امي��ر كبي��ر باعم��ال
كثي��رة خ�لال تولي��ه منص��ب الص��دارة خدمة
لش��عبه ووطن��ه ...إال ان أع��داءه وخصوم��ه ل��م
يقووا على ذلك فعمدوا صبيحة يوم الجمعة
العش��رين م��ن ش��هر دي ع��ام  ۱۲۳۰للهج��رة
الشمس��ية ،أي ف��ي مث��ل ه��ذا الي��وم  10یونی��و
م��ن العام الميالدي  ۱۸٥۱إلى قتل هذا الرجل
العظيم في حمام فين بمدنية كاشان.

وقام عدد من الصحفيين بجولة على المرحلة االخيرة من قبة مرقد االمام الحسين(ع)
واطلعوا عن كثب على وتيرة العمل على انجاز هذه المرحلة.
وتم االنتهاء من قرابة  65بالمئة من قبة مرقد االمام الحس��ين(ع) وماتبقى قيد البناء
حيث س��تنتهي عملية البناء خالل االش��هر القليلة القادمة ويتوقع نقل القبة الى كربالء
المقدسة بداية الربيع.

للروائي الفلسطيني «إبراهيم نصرالله»

ترجمة رواية «حرب الكلب الثانية» للفارسية
ت��م ترجمة رواي��ة «حرب
الكل��ب الثاني��ة» للكات��ب
الفلس��طيني «إبراهي��م نصر
اهلل» ،الحائ��زة عل��ى الجائزة
العالمي��ة للرواي��ة العربي��ة
لع��ام  2018للفارس��ية  ،وه��ي
النس��خة العربي��ة لجائ��زة
«بوك��ر» العالمي��ة للرواي��ة
ت��م ترجمتها للغة الفارس��ية
م��ن قبل «س��تار جلي��ل زاده»
وت��م طباعته��ا م��ن قب��ل دار
«كل اذي��ن» للنش��ر ووزع��ت
في اسواق الكتاب.
وص��درت الرواي��ة ألوّل
مرة عام  2016عن الدار العربية للعلوم ناشرون في بيروت .وتناول الكاتب الفلسطيني «إبراهيم
نصر اهلل» في هذه الرواية تحوّالت المجتمع والواقع بأس��لوب فانتازي ،بالتركيز على فس��اد
الش��خصية الرئيس � ّية وتحوالته��ا بي��ن موقعي��ن مختلفي��ن ،من مع��ارض إلى متطرف فاس��د.
التوحش ،تلك النزعة المادية البعيدة عن القيم األخالقية
الرواية تسلط الضوء على نزعة
ّ
واإلنسانية .يحتوي الكتاب على  360صفحة طبع  1000نسخة من الكتاب.

طقوس شعبية تتخللها حفالت وتقديم األطعمة

اقامة مهرجان «الكرسي» في مدينة همدان
طاول��ة صغي��رة توج��د تحته��ا مدفئ��ة،
وم ّ
غط� ً�ى بم�لاءات .الكرس��ي قطع��ة م��ن
ُ
األثاث في الثقافة اإليرانية ،حيث تجتمع
العائل��ة أو غيره��ا م��ن الجماع��ات عل��ى
األرض ح��ول الكرس��ي خ�لال الوجب��ات
أو المناس��بات الخاص��ة كالن��وروز أو
ليل��ة رأس الس��نة الميالدي��ة الزرادش��تية
الفارسية.
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وكذل��ك كان اس��تعمال الكرس��ي
ش��ائعاً للغاي��ة لغالب التجمع��ات العائلية
خالل احتفال ش��ب يلدا الس��نوي .وتعتبر
ن أقد م مد ن اي��را ن حيث
مدين � ة هم��دا ن م � 
ى ق��رو ن عدي��د ة قب �ل
يرج � ع تاريخه��ا إل � 
ف المثالي
ت تعتب��ر المصي 
المي�لاد وكان 
ن والهخامنش��يين ،كما
ي عهد الماديي 
ف� 
ت باس � م اكبات��ا ن أو هكمتان � ه (أي
عرف � 

ن
خ اليونانيي � 
ي تاري � 
مح � ل التجم �ع) ف � 
ي
القدي��م .تع��د هم��دا ن مه��د الحض��ار ة ف � 
ى حد ا ن اس��مها ارتبط
ق إل � 
منطق � ة الش��ر 
ارتباطاً وثيقاً باألساطير.
ب التاريخي ة بأن
ي الكت � 
ولق��د ذك��ر ف 
قصراً باس � م «س��ب ع حص��ار ة الزا ل موجوداً
ن ألف
ي هذ ه المدين ة ويتك��و ن م 
وقائم �اً ف � 
ك بر ج باب ل العظيم».
ي بذل 
غرف ة يضاه 

اخبار السينما

اربعة افالم ايرانية تشارك في مهرجان دكا
اعلن��ت العالق��ات العام��ة لمؤسس��ة
«فارابي» الس��ينمائية ان  4أفالم من السينما
االيراني��ة تش��ارك ف��ي مهرج��ان دكا الدول��ي
السابع عشر لالفالم في بنغالديش.
واالف�لام االيراني��ة المش��اركة هي فيلم
«ورق ال��روح» للمخ��رج ابراهي��م مخت��اري
ف��ي قس��م الس��ينما المعنوي��ة وفيل��م «لين��ا»
للمخرج رامين رس��ولي وفيل��م «آذر» للمخرج
محم��د حمزئ��ي في قس��م الس��ينما العالمية
و«الزائدة الدودية» للمخرج حسين نمازي في قسم السينما االسيوية.
ويقام مهرجان دكا الدولي السابع عشر لالفالم خالل الفترة من  12الى  20كانون
الثاني /يناير الجاري.

«كاتيوشا» في ضيافة مهرجان «راجستان» الدولي
يعرض الفيلم السينمائي اإليراني
«كاتيوشا» للمخرج علي عطشاني في
القسم التنافسي لمهرجان «راجستان»
الدولي في الهند.
وسيقام المهرجان في الفترة مابين
التاسع عشر حتى الثالث والعشرين من
يناير في مدينة جايبور الهندية.
«كاتيوشا» فيلم كوميدي ،وجاء
ف��ي ملخصه« :ان��ا ،اذا اردت ان انجح في
حياتي فليس ضرورياً ان انظر الى الحياة كما تنظر اليها انت» .الفيلم من تأليف مهدي
علي ميرزائي واخراج وانتاج علي عطشاني.

عرض «سروة تحت املاء» بحضور ذوي شهداء االقليات الدينية في ايران
س��يعرض الي��وم الخمي��س الفيل��م
الس��ينمائي االيراني «سروة تحت الماء»
للمخرج محمدعلي باشةآهنكر.
الفيل��م س��يعرض بمناس��بة ذك��رى
ميالد الس��يد المس��يح(ع) بهدف ترسيخ
الوح��دة الوطني��ة والمحبة بين االثنيات
العرقي��ة والديني��ة ف��ي اي��ران الذي��ن
دافع��وا ع��ن الوط��ن وضح��وا بارواحه��م
من اجله ،وس��يحضر العرض عوائل ش��هداء االقليات الدينية في ايران من المس��يحيين
والزرادشتيين وغيرهم من عوائل شهداء االقليات الدينية.
وس��يحضر العرض ايضاً اعضاء البرلمان االيراني الذين يمثلون االقليات الدينية
في ايران وس��يلقي اس��فنديار اختياري ممثل االقلية الزردش��تية كلمة بهذه المناس��بة
بالنيابة عن ممثلي االقليات في البرلمان.
ويتناول «سروة تحت الماء» (سرو زير آب) الحرب المفروضة على ايران االسالمية
من منتصفها الى نهايتها ويدرس نتائج وتبعات الحرب واالضرار التي خلفتها.

«بندر سيري بيغاوان»؛ عاصمة الثقافة اإلسالمية 2019
ت��م اختي��ار مدين��ة بن��در س��يري
بيغ��اوان ،وه��ي عاصم��ة س��لطنة
برون��اي ،عاصمة للثقافة اإلس�لامية
عن منطقة آس��يا للعام  ،2019وسيتم
االحتفاء بذل��ك من خالل فعاليات
ثقافي��ة وأكاديمي��ة ،أهمه��ا معرض
بن��در س��يري بيغ��اوان للهندس��ة
المعماري��ة واآلث��ار ،والمع��رض
اإلس�لامي الدول��ي الثان��ي ،ومع��رض
التصوير والرسم للقدس الشريف.
وج��اء ذل��ك الترش��يح خ�لال
المؤتم��ر اإلس�لامي التاس��ع ل��وزراء
الثقاف��ة ف��ي مس��قط ف��ي س��لطنة
عم��ان ،وه��و م��ا يش��كل مناس��بة لتعري��ف باق��ي
س��كان العال��م اإلس�لامي بس��لطنة برون��اي دار
الس�لام ،التي تعتبر أقدم دولة مالوية مس��تمرة
حت��ى اآلن ،وبال��دور المرك��زي ال��ذي لعب��ه
اإلس�لام ف��ي الب�لاد من��ذ أن اعتنق اإلس�لام أول
حاك��م للب�لاد أوان��غ ألي��ك بيت��ار (س��لطان
محمد شاه) عام  1402م.
وبن��در س��يري بيغ��اوان هي عاصم��ة البالد
وأكبر مدينة فيها ،وثلثا سكانها من المالويين
المس��لمين ،وبعضه��م م��ن أص��ول حضرمي��ة،
ويتكلمون اللغة المالوية التي تعتبر لغة البالد
الرس��مية ،وتنت��ج المدين��ة األقمش��ة واألث��اث
والخشب ،وتحظى بموارد نفطية وغاز طبيعي.
ويتجل��ى أث��ر اإلس�لام ف��ي الب�لاد من��ذ
تأسيس��ها ،فق��د تم قبول العلم��اء القادمين من
الش��رق األوس��ط ف��ي مجتم��ع البرون��اي وبن��اء
أول المس��اجد .وف��ي عه��د الس��لطان بولقي��ة،
الس��لطان الخام��س برون��اي ( 1524-1485م)،
وس��عت بروناي نطاق نفوذها إلى جزيرة بورنيو
بأكملها.
وم��ع تأس��يس قان��ون برون��اي المع��روف
باسم «حكم قانوني بروناي» في عهد السلطان
محمد حس��ن ( 1589-1582م) ،عملت السلطنة
عل��ى تطبي��ق الش��ريعة اإلس�لامية ف��ي حك��م
الدولة وتقاليدها وإدارة مواردها.
وف��ي ع��ام  ،1906انتق��ل مرك��ز الب�لاد من
مس��تعمرات الم��اء إل��ى األرض اليابس��ة .وب��دأ
التط��ور واالزده��ار الحدي��ث ،وفي ع��ام  1952بدأ
السلطان عمر علي سيف الدين الثالث تحديث
بن��در برون��اي (مدينة بروناي) .واكتس��ب لقب
مهندس بروناي الحديث.
واستمرت بروني تاون في التطور كمركز
للتنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة

والثقافي��ة .كم��ا ت��م تطوي��ر البني��ة التحتي��ة
اإلس�لامية التي تش��مل مسجد الس��لطان عمر
علي سيف الدين ،وإنشاء قسم الشؤون الدينية
الحكومي ،وإنشاء المدارس الدينية اإلسالمية.
وكان��ت برون��اي محمي��ة بريطاني��ة
وتعرض��ت كذلك لالحتالل الياباني ،وأعلنت
برون��اي دس��تورا جديدا ،وخاضت ثورة مس��لحة
ونال��ت اس��تقاللها م��ن بريطاني��ا ف��ي األول من
يناير/كان��ون الثان��ي  .1984وأصبح��ت دول��ة
صناعي��ة حديث��ة ،وتحت��ل رتب��ة متقدم��ة ف��ي
مؤش��رات التنمي��ة البش��رية والنات��ج المحل��ي
اإلجمالي للفرد.
وواف��ق الس��لطان ح��اج حس��ن البلقية معز
الدي��ن والدولة على تغيير اس��م مدين��ة بروناي
إلى بندر س��يري بيغاوان يوم  4أكتوبر/تشرين
األول .1970
وين��ص إع�لان االس��تقالل عل��ى أن جالل��ة
الس��لطان حاج��ي حس��ن البلقي��ة مع��ز الدي��ن
والدول��ة ه��و المنف��ذ اإلس�لامي والقان��ون
اإلس�لامي ف��ي بروني دار الس�لام .وفي  1يناير/
كان��ون الثان��ي  ،1984أعل��ن الس��لطان أن
برون��اي دار الس�لام س��تكون دوما ملكا إس�لاميا
مالوي��ا مس��تقال وديمقراطيا وذا س��يادة ،ويؤيد
السلطان التعاليم اإلسالمية وفقا ألهل السنة
والجماع��ة (عل��ى المذه��ب الش��افعي) بحس��ب
إعالن االستقالل.
وبذل��ت الس��لطنة جه��ودا لتعزي��ز وتقوي��ة
ال��روح اإلس�لامية ف��ي البالد مثل إنش��اء كلية
المعلمين في س��يري بيغاوان عام  1972ومعهد
تحفيظ القرآن عام  .1993ومعهد سلطان عمر
عل��ي س��يف الدي��ن للدراس��ات اإلس�لامية ع��ام
 ،1999وإنش��اء البن��وك اإلس�لامية ع��ام ،1991
ومش��روع مصح��ف برون��اي دار الس�لام ف��ي ع��ام
 ،1992وتطبي��ق قان��ون العقوب��ات الش��رعي ع��ام
.2014

