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للتطور املستمر في مجمل الفنون البصرية عبر العصور

اخبار السينما

االيهام وحقيقة االشكال ..القدرة على استقصاء املرجعيات املؤثرة
ان تط��ور االش��كال والمضامي��ن في االعمال
الفني��ة الحديث��ة والمتزام��ن للتط��ور المس��تمر
لمجم��ل لفن��ون البصري��ة عب��ر العص��ور ..ق��د
اصب��ح غي��ر واض��ح ويميل ال��ى االيه��ام المفرط
في االشكال ،ويعزى ذلك الى ان الفنون تتساوق
م��ع م��ا يج��ري ف��ي الحي��اة العام��ة م��ن أح��داث
ومس��تجدات وتط��ورات وعل��ى جمي��ع االصعدة..
وإن تطور األشكال واألساليب يصبح أقل وضوحاً
بالنسبة للمتلقي العام ..فكلما تراكمت الخبرة
والتقنية والتجربة اإلبداعية لدى الفنان تطورت
أش��كاله وأس��اليبه الفني��ة ف��ي انت��اج تكوينات��ه
االبداعية المبهمة .
لقد دأب الفنانون الى خلق االنجازات الفنية
الكبي��رة عب��ر التأري��خ بمجرد قدرته��م االيهامية
على دمج االش��كال والمواضيع معا ..االمر الذي
جع��ل المش��اهد ي��رى العمل الفني كم��ا هو في
حقيقته ،فعندما ننظر الى لوحة ما فال نتعدى
اش��كالها ال��ى م��ا ه��و اعم��ق وابع��د ..ب��ل نفهمها
كما هي على اساس انها تذوق جمالي وحسب.
ان المش��كلة الت��ي اثارته��ا ثنائي��ة االيه��ام
والحقيق��ة ق��د حملت الكثير م��ن االبداع وتنوع االس��اليب ومن
ث��م الق��درة عل��ى اس��تقصاء المرجعي��ات المؤثرة ف��ي خلق هذا
االيه��ام ،لذل��ك ف��أن البح��ث ف��ي االيه��ام والحقيق��ة ه��و بحث
ف��ي اش��كاليات كبيرة الس��يما اذا ما اثيرت عل��ى صعيد االفراد
والجماع��ات الفنية ..وال ش��ك ان مجم��ل التأثيرات الخارجية
الت��ي يتع��رض له��ا الفن��ان أي �اً كان��ت ..ال تنمو ف��ي النفس اال
بمق��دار م��ا تخصبه��ا ردود الفع��ل الذاتي��ة الت��ي تختل��ف م��ن
شخص ألخر ..ومن آن آلن عند الشخص الواحد ،وهذه الردود
الذاتي��ة نفس��ها ليس��ت اال تراكما حيويا من تفاع��ل الذات مع
المؤث��رات الموضوعي��ة الخارجي��ة ،لذا نج��د ان كل فنان امام
نم��وذج مس��تقل بعالم��ه وابعاده عن س��واه ،لكنه على اس��تقالله
ونموذجيت��ه وليد الت��زاوج والتفاعل بين مختلف المؤثرات من
داخل وخارج .
فالحي��اة الخاص��ة للفن��ان في فرديته��ا وابعادها النفس��ية
واالجتماعي��ة تخض��ع للرقاب��ة بأش��كال مختلفة ويش��عر الفرد
دائم��ا ان��ه ام��ام س��لطة يخ��اف منه��ا ورقابة ش��ديدة ه��و بحاجة
ال��ى ان يه��رب منها ..وم��ن خالل االنتقاالت من بنية اجتماعية
الى اخرى ،فالحياة النفس��ية غدت اكثر كثافة بفعل انها لم
تعد مس��تهلكة فيجد الفنان نفس��ه محكوم��ا بالحرية ،مبتعداً

وتنظیم معرض قرآني مشترك

تعاون إیراني ـ یوناني في اجملالني
التعلیمي والجامعات
زار المستش��ار الثقاف��ي اإلیران��ي ل��دی الیون��ان
«محم��د عل��ي حلم��ي» جامع��ة أرس��طو بمدين��ة
«تسالونيكي» ،أكبر جامعة یونانیة بعد جامعة أثینا.
وحض��ر المستش��ار الثقاف��ي اإلیراني ل��دی الیونان
ف��ي جامعة «أرس��طو» حیث ناقش التع��اون الثنائي بما
فیه تنظیم معرض قرآني مشترك.
وناقش حلمي مع مسؤولي الجامعة أبعاد التعاون
الثنائ��ي منه��ا المنح الدراس��یة وتعزیز اللغة الفارس��یة
ف��ي الجامع��ات والمج��ال التعلیمي بش��كل ع��ام وتوفیر
المصادر اإلسالمیة والشیعیة.
یذك��ر أن مدین��ة تس��الونیكي ه��ي أكب��ر وأق��دم
مدین��ة یونانی��ة بع��د العاصم��ة أثین��ا وتس��تضیف
العدی��د م��ن المؤتم��رات والمهرج��ات الدولی��ة منه��ا
المع��رض الدول��ي الیوناني للكتاب ،والمع��رض الدولي
الیونان��ي للتجارة والمهرجان الدولي للفیلم وعش��رات
المهرجانات األخری.
كما ان جامعة أرس��طو تس��تضیف أكبر عدد من
الطالب األجانب لدی الیونان وتستضیف مئات اآلالف
من السیاح سنویا.

ال��ى ابع��د م��ن نفس��ه ف��ي ص��ورة يمك��ن ان تأخ��ذ ش��كال س��لبيا،
وه��و لي��س اقل من رمز لتكامل مس��تقبلي مطلوب تحقيقه في
اعمال الفنان ،وهذه الحياة النفسية الفردية او الجماعية التي
ال يمك��ن ان تج��د تعبيره��ا او تفتحه��ا في اطار مجتمع يمش��ي
بأهوائه دون موجه ،تجد طريقها نحو الخيال وابتكار االشكال .
ان فلس��فة الفرد الجديد ال تصبح مذهبا عاما يأخذه عن
غي��ره او يفرض��ه عل��ى غي��ره ..ب��ل ه��ي عملي��ة اختراع مس��تمرة
ف��ي كل لحظ��ة لذات��ه الت��ي بواس��طتها ت��زول ثنائي��ة العنص��ر
الواح��د واالخ��ر ،ألن العنص��ر الواح��د يس��تطيع ان يكون االخر
بالنس��بة ل��ذات الفن��ان ،وبهذه الطريقة تت��م مواجهة الفراغ في
التكوينات الفنية ومواجهة االش��كال المعهودة وانهيار االشكال
المألوف��ة ،ويأت��ي الل��ون ليأخذ مكان الش��كل ويزول وه��م ادراك
االش��كال ويمي��ل نح��و الالمتناهي والمطل��ق واالب��دي ،وبما ان
عيونن��ا واذانن��ا وحواس��نا المختلف��ة ف��ي الش��م وال��ذوق تخل��ق
م��ن الحقائ��ق ق��در م��ا يوج��د عل��ى االرض من بش��ر ..ف��كل منا
يخل��ق رؤيت��ه للعال��م ،وليس للفنان من رس��الة غير ان يعيد في
اخالص تقديم هذه الرؤية بجميع الوسائل الفنية التي تعلمها
ويستطيع استخدامها.
ان كب��ار الفناني��ن ه��م اولئ��ك الذي��ن يفرض��ون عل��ى
البشرية رؤيتهم الخاصة ،حيث تجد ذات الفنان حاجة مباشرة

لنزع االشكال وجعلها اكثر تعبيرا عما يختفي
خل��ف العال��م الظاه��ر ال��ذي ه��و االكث��ر قلق��ا
للفنان نفسه ،ولما تكونه من انطباع لدينا عنه،
فنتاجه لم يعد يواكب المسيرة الفنية ،ويمكن
تش��بيه مثل هكذا انتاج بالفصامي الذي انقطع
عن مجموعة القيم التي يؤمن بها عامة الناس،
فه��و بينه��ا كالغريب ال��ذي انقطعت به الس��بل
فه��و يح��اول ان ينش��ئ لغ��ة جدي��دة تق��وم عل��ى
الحذف حينا وعلى االبتداع احيانا اخرى.
فالفن��ان يجن��ح ال��ى نس��ق م��ن االش��ياء
يخال��ف ما ن��رى وما نعرف من اجل الوصول الى
حقائ��ق مس��تقرة باقي��ة وم��ن اج��ل ارتي��اد دفائن
واس��رار ،لك��ن الطاب��ع االصل��ي له��ذا االرتي��اد هو
ان��ه عال��م متكام��ل مكتف بذات��ه ،مكت��ف بثرائه،
بفض��ل تعق��ده وتركيب��ه ،ومن ث��م فالمنظورات
في انفس��ها ليس��ت اه�لا وحدها إليج��اد الداللة
او لكش��ف النس��ق المرك��ب الذي يس��يطر عليه
مبدآن متآزران.
وبلغ��ة عل��م النفس يمكننا الق��ول ان للعمل
الفني صالت بكل منطقة من مناطق العقل ،فهو
يستمد فاعليته او طاقته الحيوية وتحديه المنطق من «الهو»
التي تعد منبع ما اعتدنا تسميته االلهام وتعطيه «االنا» الكيان
والصورة« ،االنا» التي تميل الى ان تجمع محتوياتها وعملياتها
العقلي��ة ف��ي مرك��ب واح��د ،وبذل��ك تول��د درج��ات التنس��يق
الفائقة التي تحتاج اليها االنا االرقى في منتجاتها الناجحة.
والنت��اج الفن��ي مجه��ود يح��اول تج��اوز عقب��ة م��ا ،عقب��ة
السلبية المنهارة امام تلقي رسالة غير متوقعة او اسيء فهمها،
عقبة االبتعاد او التشتت والتفرق الذي ال يستجمع مذاهب او
طبقات او جماعات ،عقبة تغير معاني االش��ارات ،عقبة كل ما
يؤم��ن التواص��ل الكلي الذي ال يس��تطيع الفن��ان ،مهما كانت
الطريقة التي يتبعها ،اال ان يحاول تحقيقها.
ان البح��ث التقني لالتصال بوس��اطة عنصر جزئي يدل على
كل لك��ن ال يش��كله ،وه��ذا كل��ه يجع��ل م��ن العمل الفن��ي نظاما
ش��به متماس��ك من النش��اطات المثارة او الجلية الموجهة صوب
التواص��ل الحقيق��ي ،وه��ذا ما يدع��م النتاج بقيم��ة ديناميكية قد
يجهله��ا المب��دع نفس��ه ،وه��ذا التعري��ف الجدل��ي يس��مح بتعيين
موضع الحاجز الحقيقي الذي يصطدم به نشاط الفعل الخيالي
الذي يبدعه الفنان ،ذلك الحاجز الذي باالمكان ان نرده الى الم
ما او مرض فسيولوجي تم التغلب عليه او نقله الى اطار اخر.

خطاط إیراني یروي قصة ّ
خطه لثالث مصحف كتبه
یق��وم الخط��اط االيران��ي «س��ید أحم��د میرخان��ي»
بخ� ّ
�ط المصح��ف الش��ریف من��ذ س��نوات وعمل ل �ـ 11عاماً
علی التوالي ّ
لخط ثالث مصحف یكتبه بیده حتی اآلن.
أن «س��ید أحم��د میرخاني» هو خط��اط إیراني یعمل
ف��ي مج��ال ف� ّ�ن الخ��ط وكتاب��ة المصحف الش��ریف منذ
 50عام �اً .وعم��ل ل �ـ  11عام �اً عل��ی التوالي عل��ی ّ
خط ثالث
مصح��ف ّ
یخط��ه بیده ط��وال حیاته وه��و المصحف الذي
یطمح من خالله الی تحقیق حلمه الذي یرنو الی كتابة
مصحف یكون سهل القراءة لجمیع الراغبین.
وق��ال :ان��ه كان یرغ��ب ف��ي كتاب��ة خط النس��تعلیق
اإلیراني منذ صغره والزال یمارس كتابته.
وف��ي مع��رض حدیث��ه ع��ن أعمال��ه الفنی��ة ،ق��ال :إن��ه
كت��ب العدید م��ن المصاحف والكتب الصغی��رة والكبیرة
الدینیة واألدبیة بطلب من بعض المطابع.
وأردف «سيد أحمد ميرخاني» قائ ً
ال انه قام بكتابة مصحفین بطریقتین مختلفتین ولكنهما یتشابهان في سهولة القراءة.
وفیما یخص آخر مصحف قام بكتابته قال :انه كتب هذا المصحف بخط النستعلیق وهو خط یختص باللغة الفارسیة ألنه
یسهل عملیة كتابة المفردات القصیرة المكونة من  5حتی  6أحرف فقط.
وإستطرد قائ ً
ال :ان المفردات العربیة القرآنیة مكونة من  6أحرف حتی  12حرفاً ورغم هذا قام بكتابتها بخط النستعلیق.
وحول إنتش��ار ظاهرة تعلیم الخط والكتابة ،قال :ان هذه الظاهرة في إش��اعة وإنتش��ار مس��تمر ألن س��ابقاً كان الناس لدیهم
خ��ط جی��د وحت��ی الذی��ن ل��م یكونوا متعلمین جیدا كانوا یكتب��ون جیداً ولكن اآلن ال تجد كتاب��ة جمیلة حتی لدی المتعلمین
ولهذا یجب ممارسة تعلم الخط.
هذا ویذكر أن سید أحمد میرخاني مولود عام  1939م ویعمل في مجال الخط منذ طفولته وتوارث المهنة من جده «سید
حسین فصیح».

السياحة في ايران

م��ن أه��م مناط��ق أه��ل الس��نة ف��ي
خراس��ان الجنوبي��ة ،منطق��ة «درمي��ان»
بم��ا فيه��ا الم��دن ،كمدينة «األس��دية»
و«قهس��تان» و«طبس مسينا» ،يبلغ عدد
س��كان ه��ذه المنطق��ة حس��ب إحصائي��ة
 1432إل��ى أكث��ر م��ن خمس��ين ألف��ا.
المس��اجد القديم��ة وكذل��ك المدارس
العلمي��ة القديم��ة في منطق��ة «درميان»
تش��هد بأنه��ا كانت قلعة من ق�لاع العلم
والدي��ن ف��ي ه��ذه المنطق��ة .إن جام��ع
درخ��ش ،وجام��ع هن��دواالن وكس��ك،
ومعهد قهستان للعلوم الشرعية ،من أه ّم
المبان��ي التاريخي��ة الت��ي تحم��ل لن��ا عن
ماضيها دروس العزة والعلم والمعرفة.
قري��ة «آواز» و«آبغ��رم» و«خيرآب��اد»
و«نوغ��اب» ،تعتب��ر م��ن أب��رز الق��رى ف��ي
منطقة «درميان».

وقرية «بجد» مشهورة بمراقد األولياء

«درميان» ..قلعة من قالع العلم والدين في خراسان الجنوبية
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قرية «بجد»
قرية «بجد» تبعد مسافة  8كلم من
مدين��ة «بيرجن��د» .ه��ذه القرية م��ن أقدم
القرى في هذه المنطقة ،وس ّكانها من أهل
السنة قديما وحديثا ،وفيها مدفن العالم
الشهير «عبد العلي البيرجندي الحنفي».
يق��ال إن ثالث��ة م��ن صحاب��ة رس��ول
اهلل(ص) مدفون��ون ف��ي مقبرة ه��ذه القرية
التاريخي��ة ،كم��ا أن الس��لطان زي��د ،م��ن
أحف��اد الس��لطان إبراهي��م رض��ا (ال��ذي هو
من أحفاد موس��ى الكاظم رحم��ه اهلل) دفن
في «بجد» ،وفيها أيضا ضريح ينسب إليه.
توج��د في القري��ة أيضا مس��اجد تاريخية،
أبرزه��ا مس��جد «أزب��ك» ال��ذي يع��ود إل��ى
العه��د التيم��وري ،كم��ا أن مقب��رة «بجد»
المش��هورة بمقب��رة أولي��اء اهلل ،يرق��د فيه��ا
عرفاء وأولياء وعلماء كبار.

فيلمان إيرانيان يقتنصان جوائز مهرجان «ستارشاين»
اقتن��ص فيلم��ان إيراني��ان
قصي��ران جائزت��ي أفض��ل تحري��ر
وأفض��ل تصوي��ر م��ن مهرج��ان
ستارش��اين ( )Starshineالدول��ي
لألفالم القصيرة في إيطاليا.
وأعلن��ت العالق��ات العام��ة
لجمعية سينما الشباب اإليرانيين
ان المهرج��ان من��ح جائ��زة أفض��ل
تحري��ر للمونتي��ر نيم��ا ش��اعري
لفيل��م «تحت الش��فرة» من إخراج
جاوي��د فراهان��ي كما ق��دم جائزة
أفض��ل تصوي��ر للمص��ور فرش��اد
محمدي لفيلم «أنت ال تزال هنا» من إخراج كتايون برمر ومحمد روح بخش.
جدي��ر بالذكر أن األفالم المش��اركة تتنافس ش��هرياً بش��كل أون الي��ن عبر اإلنترنت
ف��ي مهرج��ان «ستارش��اين» الدول��ي لألف�لام القصي��رة في إيطالي��ا للحصول عل��ى جوائز
المهرجان.

«الذبح» و«الدور» يتنافسان مع  17فيلما في مهرجان إيطالي
يش��ارك فيلمان إيرانيان قصيران
وهم��ا «الذب��ح» و«ال��دور» ف��ي ال��دورة
التاس��عة م��ن مهرج��ان Periferia
 dell’imperoالدولي لألفالم القصيرة
في إيطاليا.
الفيلم��ان اإليرانيان سيتنافس��ان
مع س��بعة عش��ر فيلم��ا آخر م��ن بلدان
مث��ل إيطالي��ا وإس��بانيا وأس��تراليا
والمملك��ة المتح��دة للحص��ول عل��ى
جوائ��ز المهرج��ان االيطال��ي ال��ذي
تتواصل فعالياته من الثاني عشر حتى الرابع عشر من يوليو  /تموز .
فيلم «الدور» القصير من إخراج وتأليف مشترك بين علي عسكري وفرنوش صمدي ومن إنتاج
بوريا حيدري أوره يشارك في تمثيل أدواره كل من مينا ساداتي ،بابك حميديان ،اميررضا رنجبران،
ديانا دهقان و بابك كريمي.
«الدور» (نقش) وبالعنوان االنجليزي « »The Roleهو انتاج مشترك بين ايران وايطاليا وكان
عرضه المحلي االول في مهرجان طهران لالفالم القصيرة بدورته الـ  35كما تم عرضه في مهرجان
«تيران��ا» الس��ينمائي الدول��ي في البانيا ومهرجان مينيمال��ن لألفالم القصيرة ف��ي النرويج والدورة
السابعة والثالثين لمهرجان الفيلم القصير ( )Flickers Rohde Islandفي أمريكا.
فيل��م «الذب��ح» م��ن إخراج وإنتاج آكو زند كريمي وس��امان حس��ين ب��ور وبالتعاون مع جمعية
س��ينما الش��باب اإليرانيي��ن ي��ؤدي أدواره فري��دون حام��دي ،ش��ب ب��و س��ليماني ،محم��د قب��ادي ،غفار
خالدي ،شفيع اميني ،سامان عبودي.

عرض ودراسة أعمال اخملرجة اإليرانية درخشندة في الهند
خص��ص مهرج��ان «جك��ران»
الس��ينمائي الدولي بنس��خته العاش��رة
ف��ي الهن��د جول��ة س��ينمائية ف��ي قس��م
س��ينما العال��م العم��ال المخرج��ة
االيرانية البارزة «بوران درخشندة».
ويع � ّرج المهرج��ان  19تم��وز/
یولی��و الج��اري عل��ى أف�لام المخرج��ة
«ب��وران درخش��نده» ضم��ن فعاليته في
قس��م «الس��ينما العالمي��ة» بالع��رض
والدراسة.
ويعد مهرجان «جك��ران»Jagran-
الس��ينمائي الدول��ي بالهن��د م��ن اكبر
المهرجانات على مستوى العالم ،السيما وأنه يتميز بعرض أعمال أبرز المخرجين من منطقة الشرق
االوسط  ،عالوة على أنه يعرض أعمال هؤالء السينمائيين في  18مدينة في الهند بشكل متزامن.
وس��تتم دراس��ة أعمال المخرجة درخش��ندة (منتجة وكاتبة س��يناريو وباحثة س��ينمائية أيضا)
بحضور الناقد السينمائي الهندي البارز «راجیو مسند» بتاريخ  19يوليو  2019في مدينة دلهي بقاعة
«س��يريفورت» الس��ينمائية ،ومن أفالمها التي س��تعرض« :تحت الس��قف الدخاني»« ،صه! البنات ال
يصرخ��ن»« ،اوالد لألب��د»« ،الحل��م المبلل» وهي اعمال تتطرق الى قضايا اجتماعية منها المتعلقة
بالطف��ل والم��رأة  .يش��ار ال��ى أن أعم��ال المخرجة الس��ينمائية االيراني��ة بوران درخش��ندة عرضت في
مهرجانات هندية وحازت اهتماما خاصا من قبل الس��ينمائيين في هذا البلد وباتت من المخرجات
المعروفات على الساحة السينمائية الهندية.

سر مثير لشعرات مومياوات مصر احملفوظة منذ  3000عام
عث��ر العلم��اء عل��ى خص�لات
ش��عر مومي��اوات مصري��ة قديم��ة
محفوظة بش��كل جي��د للغاية على
الرغم من أن عمرها يزيد عن 3000
عام.
وكش��ف العلم��اء ال��روس ع��ن
الغم��وض الكام��ن وراء «موض��ة»
ش��عر المصريي��ن القدم��اء ،حي��ث
تحتف��ظ الخص�لات بتجعيداته��ا
التي دامت آالف السنين.
وباس��تخدام أح��دث التقنيات،
تمك��ن العلم��اء أخي��را من الكش��ف
ع��ن مص��ل بلس��م الش��عر الس��ري
للفراعنة.
وتحت��وي الصيغ��ة الخاص��ة للبلس��م عل��ى
دهون اللحم البقري وزيت الخروع وشمع النحل
والصنوب��ر باإلضاف��ة إلى زيت الفس��تق العطري
الذي كان اختياريا.
وطب��ق المصري��ون القدم��اء المص��ل عل��ى
ش��عورهم ،م��ا يجع��ل تجعيداته تظ��ل محفوظة
بشكل جيد لمدة استمرت  30قرنا.
ويعتق��د العلم��اء أن المص��ل المطب��ق على
الش��عر يحتوي على مكونات مختلفة تماما عن
ذلك المطبق على أجسامهم.
وق��ال الدكتور فيكت��ور بوزيدايف ،الباحث
األول ف��ي معهد التكنولوجيا والطاقة الحيوية:
«أجرين��ا بحث��ا ح��ول ث�لاث مومي��اوات مصري��ة

قديم��ة ،جميعها مؤرخة ف��ي األلفية األولى قبل
المي�لاد .وكان م��ن المده��ش رؤي��ة ش��عورهم
الطويلة المصففة بدقة ش��ديدة ،مع عدم وجود
خصالت في مكانها».
وأض��اف« :كان��ت لدينا فك��رة أن تركيبات
التحني��ط الخاص��ة اس��تخدمت لمعالجته��ا،
وقررنا اكتشاف وصفتها».
وأظه��رت النتائ��ج أن بلس��م الش��عر يحت��وي
عل��ى دهون اللح��م البقري وزيت الخروع وش��مع
النح��ل .فيم��ا أظه��رت دراس��ات أخ��رى وج��ود
أحماض أزيليك ومزيل التجفيف الموجود في
راتينج شجرة الصنوبر.
وت��م ه��ذا االكتش��اف كج��زء م��ن بح��ث
واسع النطاق أجري على المومياوات في متحف
بوشكين الحكومي للفنون الجميلة في موسكو.

