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اخبار السينما

زينب الكبرى(ع) ..معنى الشموخ وقول كلمة الحق أمام سلطان جائر
ن �ب��ارك ل�لأم��ة اإلس�لام�ي��ة مج�ع��اء ذك��رى
م �ي�لاد ال�ع�ق�ي�ل��ة زي �ن��ب ال��ك�ب�رى ب �ن��ت أم�ير
املؤمنني عليهم السالم .ورثت مصائب آمها
فقابلتها .الكثري من املؤمنني ال يعرفون عن
حياة السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب
عليهم السالم قبل كربالء ،صحيح أن هذا
ال�ك�ي��ان سطع يف مس��اء ال�ش�م��وخ وال�ك��رام��ة
خالل ملحمة كربالء وما بعدها ،وصحيح
أن وجود الشموس الطالعة من آل البيت قد
غطى على وجود زينب الكربى عليها السالم،
فقد عاشت قبل كربالء أربعا ومخسني عاما
حافلة ب��أح��داث صقلت ه��ذا ال�ك�ي��ان ال��ذي
يوصف عند البعض بالكيان الضعيف .لقد
عاشت زينب الكربى بعد والدتها يف اخلامس
من مجادى األوىل السنة السادسة للهجرة
يف بيت نزل فيه الوحي وبني أحضان سيدة
ن�س��اء ال�ع��امل�ين وف�ي��وض��ات ال��رس��ال��ة ترفرف
عليها وحت��ت رعاية اإلمامة وه��ي تنهل من
ه��ذه العلوم واألخ�ل�اق أمس��ى ال ��دروس اليت
زادت من قوة شخصيتها ونضوج عقلها الذي
وسع الدنيا وما فيها ،فمن فاجعة فقد جدها
الرسول األعظم(ص) ،إىل معايشتها اهلجوم
ع �ل��ى ال � ��دار وك �س��ر ض �ل��ع ام �ه��ا وإس �ق��اط
اجلنني وبعدها فقد الزهراء عليها السالم
على اثر هذه احلادثة ومعايشتها األحداث
يف زم��ن خ�لاف��ة األم ��ام علي ب��ن اب��ي طالب
عليه السالم والفاجعة الكربى اليت أبرزت
شخصية زينب عليها ال�س�لام ه��ي ملحمة
كربالء وما بعد كربالء.
استخالص الدروس من مسرية العقيلة زينب
م ��ن خ �ل�ال ه� ��ذه ال �س �ن�ين ال �ت�ي عاشتها
العقيلة زي �ن��ب ن ��ود أن نستخلص بعض
الدروس اليت تفيد بناتنا وأخواتنا وتفيدنا
حن��ن م�ع�ش��ر ال ��رج ��ال ل�ك�س��ر روح امل�ك��اب��رة
ولينظر بعض الرجال لقيمتهم أم��ام هذا
الطود الشامخ الذي علم اإلنسانية وليس
ال�ن�س��اء فقط كيفية ال�ش�م��وخ والعظمة
والعفة والثبات .زينب ال�تي مارست ال��دور
التبليغي ملدة أربع سنوات يف الكوفة واليت
كانت تعطي الدروس لنساء الكوفة تعطي
درسا ألهمية الدور التبليغي يف االمة وتكون

قدوة للنساء الالئي يردن رفع مكانة املرأة
العلمية وتفقهها يف الدين .زينب اليت ما
كان يرى شخصها وكان األمام علي يأمر
بإطفاء القناديل عندما تذهب لزيارة قرب
جدها وحبراسة اإلمامني احلسن واحلسني
عليهم السالم ،خترج مع أخيها احلسني(ع)
عندما حيتم الواجب الشرعي عليها ذلك
وه��ذا درس زينيب ألولئك النساء الالئي
يرتددن يف نصرة الدين ونصرة احلق وأهل
احلق  .زينب اليت تربت يف بيت اذه��ب اهلل
عنهم ال��رج��س وط�ه��ره��م تطهريا تعطينا
مج�ي�ع��ا «درس � ��ا» يف ك�ي�ف�ي��ة ال ��ذوب ��ان يف
ح��ب اهلل واالن�ق�ط��اع لعبادته يف ظ��روف ال
مي�ك��ن حتملها وال يستطيع اإلن �س ��ان أن
ميلك زم��ام شخصيته ،ففي ليلة احلادي
ع�ش��ر م��ن احمل� ��رم وج �س��د اإلم� ��ام امل�ع�ص��وم
(أخ�ي�ه��ا) م �ط��روح على ال��رم�ض��اء وأج�س��اد
أخوتها وأبنائها ما ت��زال مقطعة ،يف هذا
اجل��و امل��أس��اوي ال ت�ترك العقيلة ال��واج��ب
(امل �س �ت �ح��ب) ،ن �ع��م ي�ف�ت�ق��ده��ا اإلم � ��ام زي��ن
العابدين فيبحث عنها وجيدها يف إحدى
الزوايا جالسة تصلي صالة الليل ،انظر إىل

قول األم��ام ،مل يندهش هلذا املوقف وإمنا
يتعجب بالقول :أتصلني جالسة ياعمة!
فهو خيربها جيدا ويعلم ماهي زينب بنت
أمري املؤمنني اليت ال تأخذ بلبها وعبادتها
هول اإلحداث ،ولكن سالم اهلل عليها تصلي
النوافل من جلوس وهي العاملة الغري معلمة
بشهادة املعصوم.
زينب الكربى ..مثال للتضحية وااليثار
زي�ن��ب (امل� ��رأة) تعطي ل�لأم��ة م��ن ال��رج��ال
والنساء معنى الشموخ وقول كلمة احلق
أم��ام سلطان ج��ائ��ر ،تقف لبوة علي عليه
ال�س�لام أم ��ام الطاغية ي��زي��د وت �ق��ول :كد
ك �ي��دك ون��اص��ب ج �ه��دك ف ��واهلل ال متحو
ذك��رن��ا وال متيت وح�ي�ن��ا ..وي�ن�ه��در ذلك
ال�س�ي��ل ال �ع �ل��وي م��ن ال �ب�لاغ��ة وال�ف�ص��اح��ة
وحت �ط��م عنجهية ي��زي��د وت�ك�س��ر الصمت
ال ��ذي أط�ب��ق على األف� ��واه وتفضح احلكم
األموي وتفضح حقيقة الكذبة اليت أرادها
أن تنطلي على األم ��ة .زينب بهذه املكانة
والشخصية أوضحت لألمة ي��وم عاشوراء
كيفية الطاعة لألمام الشرعي واالنصياع
لتعليماته ،ف�ب�ع��د م �ص��رع احل �س�ين عليه

مؤسسة «صور الصحافة العاملية» تقيم معرض ًا في اصفهان

اقامت مؤسسة صور الصحافة العاملية «World Press
 »Photoيوم اخلميس يف مدينة اصفهان وسط ايران

معرضا للصور املختارة الفائزة باملسابقة العاملية هلذه
املؤسسة خالل االعوام من  2016ایل .2018
وخالل مراسم االفتتاح القی السفري اهلولندي جاك
ورنر كلمة اعترب فيها الوصول احلر ایل املعلومة بانه
حة
السيا ران
يف إي

يساعد يف زي��ادة وع��ي اجملتمع و«يف مثل ه��ذه احلالة
ميكن لبلد ما ان يقوم بادائه الصحيح».
واشار ایل دور التوعية االجتماعية يف اجياد التغيريات
االجيابية واملفيدة واض��اف ،ان��ه علی احلكومات دعم
االنشطة احل��رة للصحفيني واملصورين الن��ه من دون
انشطة العاملني يف وسائل االعالم تزول امكانية توعية
افراد اجملتمع.
وق� ��ال ال �س �ف�ير اهل��ول �ن��دي ،ان ه ��ذه امل��ؤس �س��ة توفر
االرضية لتدفق املعلومات حبرية.
كما حتدث مندوب مؤسسة صور الصحافة العاملية
قائال ،ان هذه املؤسسة تسعی القامة معارضها يف املزيد
من الدول من اجل رفع مستوی التوعية االجتماعية
العامة.
واوضح بانه يف العام االول القامة هذا املعرض وصلت
ایل املؤسسة حن��و  300ص��ورة فيما بلغ ال�ع��دد خالل
االعوام االخرية ما بني  70ایل  80الف صورة.
ويتضمن امل�ع��رض ال��ذي تستمر انشطته لغاية 28
ي�ن��اي��ر اجل� ��اري  131ص ��ورة خم �ت��ارة تشمل مواضيع
الرياضة والطبيعة واحلياة اليومية والبيئة.
ي��ذك��ر ان م��ؤس�س��ة ص ��ور ال�ص�ح��اف��ة ال �ع��امل �ي��ة ،هي
مؤسسة مستقلة وغ�ير رحب�ي��ة مقرها يف ام �س�تردام
بهولندا وكانت قد تأسست عام  1955وهي معروفة
علی الصعيد العاملي باقامتها اكرب مسابقة مرموقة
للصور اخلربية يف العامل.

5

ال �س�لام وه �ج��وم خيل األع� ��داء بقبس من
ن��ار على اخل�ي��ام وص��وت ذل��ك املسخ يعلو
(أح ��رق ��وا ب �ي��وت ال�ظ��امل�ين وال ت�ب�ق��وا أله��ل
ه ��ذا ال�ب�ي��ت ب��اق �ي��ة) ،زي�ن��ب تلتفت ل�لأم��ام
زي ��ن ال �ع��اب��دي��ن ع�ل�ي��ه ال �س�لام وتستوضح
منه بسؤال املكلف إىل املرجع :م��اذا نفعل
يابن اخ��ي! هي عاملة م��اذا عليها أن تفعل
الن اخل �ي��ام ق��د أح��رق��ت وعليها أن تهرب
ول�ك��ن ت��ري��د أن تستوضح احل�ك��م الشرعي
حيتم عليهم البقاء يف اخليام من ناحية،
وم��ن ناحية أخ ��رى أرادت أن تشري إىل أن
األمام املعصوم الواجب الطاعة بعد األمام
احل��س�ي�ن(ع) ه��و األم� ��ام ع�ل��ي ب��ن احلسني
عليهم السالم.
زينب عليها السالم نصبت يف املدينة بعد
ع��ودت �ه��ا م��ن ال �ش��ام م ��أمت ل�ل�ح�س�ين ،ليس
ل�ل�ب�ك��اء وال�ن�ح�ي��ب وال �ع��وي��ل ،ب��ل لتوضيح
أهداف الثورة احلسينية وتأليب الرأي العام
يف املدينة املنورة على احلكم األموي فضاق
منها الوالي األموي ذرعا فكتب بذلك إىل
سيده فأمره بإخراج زينب من املدينة املنورة
وه��ي سياسة الطغاة يف اإلب �ع��اد السياسي
ل�ل�م�ع��ارض�ين .ف��أب �ع��دت ال �س �ي��دة زي �ن��ب من
مدينة جدها واختلفت الروايات يف اجلهة
ال�ت�ي أب �ع��دت أل�ي�ه��ا ،فمنهم م��ن ي�ق��ول إىل
الشام وأخ��ر يقول إىل مصر ،ونتيجة هذا
االختالف يف روايات اجلهة اليت أبعدت إليها
عليها السالم حدث اختالف يف مكان قربها.
رواي � ��ة ت �ق��ول م��ات��ت يف ال �ن �ص��ف م ��ن رج��ب
سنة  63للهجرة ودفنت يف البقيع  ،وأخرى
تقول ماتت يف الشام بعد تدهور صحتها يف
الطريق عندما م��رت بشجرة ارك��ن إليها
رأس األم ��ام احل�س�ين عليه ال�س�لام عندما
س��اق��وه��م س�ب��اي��ا إىل ارض ال��ش ��ام ،ورواي� ��ة
أخرى تقول دفنت يف القاهرة ،فأىل أي مكان
أبعدت إليه ويف أي ارض دفنت ال يغري من
واقع الظلم الذي وقع على آل هذا البيت وال
يغري من شخصية زينب شيئاً.
فسالم اهلل عليها ي��وم ول��دت وي��وم رحلت
ويوم تبعث لتخاصم ظامليها .
أبو حيدر احللفي

بمناسبة الذكرى األربعني للثورة اإلسالمية

اقامة املسابقة الكبرى لقراءة الكتب
بعنوان«حياة مفجر الثورة اإلسالمية»
ستقیم دار «م��درس��ة»
للنشر مبناسبة الذكرى
األربعني النتصار الثورة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة امل �س��اب �ق��ة
ال �ك�برى ل �ق ��راءة الكتب
حت � ��ت ع� � �ن � ��وان «ح� �ي ��اة
قائد الثورة وفقا لكتاب
اإلمام اخلميين» للكاتب
«امريحسني قردي».
مت اص � � � � ��دار ك� �ت ��اب
«اإلم� � � � ��ام اخل� �م� �ي�ن�ي»،
سابقا على شكل نسخة
ورق � �ي� ��ة ح� �ي ��ث ي �ت �ن ��اول
ال� �ك� �ت ��اب ح� �ي ��اة اإلم � ��ام
اخل��م��ي�ن�ي(ق ��دس) على
شكل قصة .اما االن مت حتويل الكتاب إىل نسخة صوتية ليسهل على
املشاركني يف املسابقة الوصول إىل الكتاب.
ستقام املسابقة من  9إىل  12كانون الثاني يف طهران وسيتم بنهاية
املسابقة توزيع جوائز قيمة على الفائزين.

يقع غرب مدينة قم املقدسة

وليد درويش :السينما اإليرانية قدوة يجب أن تحتذى

اش ��اد امل �خ��رج وع�ض��و جم�ل��س الشعب
ال �س��وري ول�ي��د دروي ��ش بتفوق السينما
اإليرانية وتقدمها ،وذلك خالل فعاليات
مهرجان عمار السينمائي.
وجاء ذلك أثناء جلسة «ما مل يذكر
حول سوريا» خالل فعاليات اليوم التاسع
من مهرجان عمار السينمائي الذي اقیم
يف سينما فلسطني يف العاصمة طهران،
ح�ي��ث ص ��رح دروي� ��ش أن :ال��وض��ع الفين
والثقايف يف سوريا كان جيداً قبل احلرب
لكن املراكز الفنية والثقافية كانت أول
أهداف وضحايا اإلرهاب اليت تعرضت له
سورية مما أدى إىل تعقيد الوضع.
وأض ��اف دروي ��ش أن الشعبني ال�س��وري
واإليراني لديهم العديد من اإلشرتاكات
الثقافية وان هذا ما الحظه أثناء تواجده
يف إيران ،مؤكدا على ضرورة اإلستفادة
من التجربة السينمائية والفنية العريقة
اليت تتميز بها إيران خصوصاً يف جمال
السينما احل��رب�ي��ة واألف �ل�ام الوثائقية
والقصصية وغريها.
وحت��دث خم��رج «س��وف نعود إىل حلب»
عن فيلمه وال�ظ��روف الصعبة ال�تي أجنز
فيها العمل ،حتى أن اجملموعات املسلحة
استهدفت عمليات التصوير والكامريات
أث�ن��اء تصوير الفيلم .ويف ختام حديثه
ت ��وج ��ه دروي � � ��ش ب��ال �ش �ك��ر ل �ل �ج �م �ه��وري��ة
اإلسالمية اإليرانية على دعمها الدائم
ل�س��وري��ة ،وإع�ت�بر أن ش�ه��داء إي ��ران أع��زاء
على سوريا كأبنائها أمال بأن تثمر دماء
شهداء البلدين أفضل العالقات واإلرتباط
بني البلدين .ولقد أعلنت العالقات العامة
مب�ه��رج��ان ع �م��ار السينمائي ع��ن تكريم
خمرج مسلسل «العاصمة» سريوس مقدم
ضمن حفل اختتامها.

أمساء حكام قسمي الروائي والوثائقي
ملهرجان عمار
أعلنت األمانة العامة للدورة التاسعة
م��ن مهرجان عمار الشعيب ل�لأف�لام عن
أمساء أعضاء جلنة التحكيم يف القسمني
األف�لام الروائية واألف�لام الوثائقية من
املهرجان.
أمساء حكام قسمي الروائي والوثائقي
للمهرجان:
الروائي :ابوالقاسم طاليب ،هوشنك
توكلي ،حممد كاسيب ،ابراهيم فياض
وجميد زين العابدين
ال��وث��ائ�ق��ي :ال�ت��اري��خ السياسي :مهدي
ن �ص�يري ،حم�م��دح�س�ين ب ��اق ��ري ،جميد
ب��ذراف �ك��ن ،ج ��واد رم �ض��ان جن ��اد وم�ه��دي
كلهر.
ن�ق��د احل� ��وار ال ��ذات ��ي :ح�س��ن ع�ب��اس��ي،
حم� �م ��دص ��ادق ك ��وش��ك ��ي ،ع�ل� يحم�م��د
مؤدب ،منصور نظري وياسر جاللي.
ال�ش�ع��ب ال �ب��اس��ل :س�ي�ن��ا واح� ��د ،رحيم
خم��دوم��ي ،حممد س��رش��ار ،ف ��رزاد جهان
بني ومهدي حسني زاده.
م ��داف� �ع ��و احل � � ��رم :ج� � ��واد اردك� ��ان� ��ي،
جهانغري خسروشاهي وحمسن يزدي.
احل ��رب ال�ن��اع�م��ة واجل �ب �ه��ة الثقافية:
م �س �ع��ود رض ��اي ��ي ،س�ل�ي��م غ �ف ��وري وع�ل��ي
نادري.
ال�ص�ح��وة اإلس�لام �ي��ة :ب�ي�ج��ان ن��وب��اوه،
مح �ي��درض��ا غ��ري��ب رض� ��ا ،ام�ي�ر تفرشي
وحمسن برمهاني
احل� ��رب اإلق �ت �ص��ادي��ة :ع� ��ادل بيغامي،
مسعود براتي وامري سياح.
واختتم ال ��دورة التاسعة م��ن مهرجان
عمار السينمائي ي��وم اخلميس أعماهلا
يف صالة سينما «فلسطني» بالعاصمة
اإليرانية طهران.
وح�ی��ث اع�ل��ن يف احل�ف��ل اخل�ت��ام��ي عن
ال �ف��ائ��زي��ن يف أق��س ��ام األف �ل��ام ال��روائ �ي��ة
والوثائقية يف مضامني احلرب الناعمة،
واجلبهة الثقافية ،والصحوة اإلسالمية،
واالرب �ع�ين ،و«الشعب البطل» ،واحل��رب
االق�ت�ص��ادي��ة ،وم��داف�ع��ي احل ��رم ،والنقد
احلواري ،والتاريخ السياسي.

وثائقي «اليانصيب في بيروت» ..متوفر لدى مواقع بيع األفالم
ب��ات وثائقي «اليانصيب يف ب�يروت»
متوفراً لدى مواقع بيع األفالم وحمالت
البيع اخل��اص��ة ب��األق��راص واملنتجات
ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة يف إي � � ��ران .ال��وث��ائ �ق��ي
للمخرج جواد موكويي وإنتاج مركز
اإلب ��داع الثقايف وال�ف�ني وال ��ذي حيكي
جتربة احملادثات اإليرانية األمريكية
يف فرتة سابقة.
وي�س�ت�غ��رق ال�ف�ي�ل��م  38دق�ي�ق��ة حيث
ي ��روي م�س�يرة احمل��ادث��ات ال�تي أج��راه��ا
ال��رئ �ي��س اإلي� ��ران� ��ي ال �س��اب��ق ه��امش��ي
رفسنجاني خالل عقد الثمانينات مع
أمريكا بطلب من رئيسها جورج بوش
األب ح ��ول ال��ره��ائ��ن األم�يرك �ي�ين يف
لبنان ،وكانت ه��ذه امل��رة الثالثة على
التوالي اليت جيري فيها الرئيس رفسنجاني حوارا مع األمريكان آنذاك.
وي�ع��رض الفيلم ص ��وراً أرشيفية ومعلومات وحم��ادث��ات س��ري��ة ج��رت خ�لال تلك
املفاوضات.
وك��ان قائد الثورة اإلسالمية قد أك��د يف وق��ت سابق على ض��رورة مراجعة تلك
التجربة ال�تي تكشف مكر وخ ��داع األمريكيني وع��دم صدقهم واإلع�ت�ب��ار منها يف
املستقبل.

العتبة الحسينية تعلن تفاصيل مشروع احياء
التراث الثقافي النادر

البيت االثري للحكيم «املال صدرا» ..نسيج معماري خاص

يقع بيت املال صدرا او صدر املتأهلني الفيلسوف االيراني
الكبري الذي أوصل فلسفة اإلشراق اىل ذروتها ،يف حمافظة
قم املقدسة .ويعود اىل القرن احلادي عشر.
هذا البيت الذي خضع لعملية اعادة اعمار واسعة يف عام
 ،1997يعود تارخيه اىل العهد الصفوي.
بيت املال صدرا يقع يف غرب مدينة قم ويف منطقة كهك
يسمى «ج��ال مح��ام» ،حيث حتيط بهذا
وحتديداً يف حي ّ
البيت االث ��ري ،بيوت ق��روي��ة بنسيجها امل�ع�م��اري اخل��اص
باملناطق احلا ّرة.
ه ��ذا ال�ب�ي��ت ال �ت��ارخي��ي ال ��ذي ق��د اس�ت�خ��دم��ت يف بنائه،

مواد انشائية مثل الطوب وخليط الطني والقش وأعمدة
خشبية ،كان يف العصور والقرون اخلوالي ،يضم مثاني
غرف وحجرات حتيط باملبنى الرئيس للبيت ،إال انه ومبرور
االيام ،تع ّرض جزء كبري من هذا البيت لدمار شامل ،مل
ّ
يتبق من جمموعة هذه الغرف اال غرفة واحدة.
أم��ا سقف الفضاء االصلي الداخلي للبيت ،ف ُبين على
شكل قبة مرتفعة مزخرفة باجلص ،تعلوها نوافذ زجاجية
تسطع من خالهلا اشعة الشمس اىل الداخل.
هذا وتقع قناة ماء غزيرة نسبياً يف شرق بيت مال صدرا،
واليت تع ّد من ضمن جمموعة هذا البيت االثري.

واملال صدرا ،هو حممد بن إبراهيم القوامي الشريازي ،ولد
يف مدينة شرياز جنوبي إيران عام  980هـ ،مجع بني فرعي
املعرفة النظري والعملي ،ف ُينسب إليه نهج اجلمع بني
الفلسفة والعرفان والذي يسمى مبدرسة احلكمة املتعالية.
ويعرف أيضاً بـ«صدر املتأهلني» .انتقل إىل اصفهان وسط
اي��ران ،ودرس فيها عند أساتذته الشيخ بهائي ،ومريداماد،
ول��ه مؤلفات كثرية أشهرها كتاب احلكمة املتعالية يف
األسفار العقلية األربعة.
توجه إىل القرى النائية ،منقطعاً إىل الرياضة الروحية
بعد أن ت�ع� ّرض م��ن معاصريه لصنوف املضايقات بسبب
ما كان يطرحه ،فأقام يف ضواحي مدينة قم ،ثم عاد إىل
شرياز بأمر من الشاه عباس الصفوي ،وتويف عام  1050هـ.
يف مدينة البصرة بالعراق أثناء طريقه إىل بيت اهلل احلرام.

اعلنت شعبة احياء الرتاث الثقايف والديين التابعة للعتبة احلسينية املقدسة عن حصيلة
اعماهلا يف احياء الرتاث العلمي والثقايف لرتاث علماء كربالء ضمن مشروع احياء الرتاث
االسالمي.
ويقوم املشروع على البحث والتنقيب عن املخطوطات واملؤلفات القدمية لعلماء املدينة
املاضني واعادة طبعها وتوزيعها.
وقال مسؤول الشعبة احسان خضري عباس للموقع الرمسي «ان شعبة الرتاث متكنت من
العثور على الكثري من املخطوطات املهمة واليت يعود تارخيها اىل مئات السنني».
واضاف «بلغ عدد املخطوطات اليت عثرت عليها الشعبة  40خمطوطة وهي االن حبوزة
العتبة احلسينية اما اليت اجنزت بشكل نهائي واليت تعترب من اهم املخطوطات النادرة اليت
ختص علماء كربالء وهي  14خمطوطة نادرة».
ومت��ر املخطوطة بعدة مراحل ب��دءا باملرحلة االوىل (التصوير) للحفاظ على النسخة
االصلية اما املرحلة الثانية عملية مجع النسخ للمخطوطة ومن ثم حتقيقها وطباعتها.

