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اخبار السينما

مسجد امليقات ..اول ال ُنسك

ق��ال االم��ام جعف��ر ب��ن محم��د الص��ادق
علي��ه الس�لام (م��ن تم��ام الح� ّ�ج والعم��رة أن
ُتح��رم م��ن المواقي��ت) ..وق��ال علي��ه الس�لام
(وجب االحرام لع ّلة الحرم) ...
الميق��ات ف��ي الحج يكس��ب الم��رء ذلك
الش��عور الداخل��ي باالس��تعداد للق��اء رب
العالمي��ن ف��ي بيت��ه الح��رام ..وبالتأكي��د ان
لقاء العزيز الكريم يمتاز بالقداسة والطهارة
ونظاف��ة ال��روح ،وعلي��ه ينبغ��ي لم��ن قص��ده
حاج �اً او معتم��راً أن يغتس��ل قب��ل إحرام��ه
ويتهي��أ لألح��رام م��ن الميقات بع��د أن يص ّلي
صالة اإلحرام ويترك مالبس��ه بقصد تخليته
وتج � ّرده م��ن الذن��وب والمعاص��ي والرذائ��ل..
ليلبس لباس �اً أبيضاً طاهراً مباحاً اس��تعداداً
للق��اء العزي��ز وتذك��رة لإلنس��ان بنهايت��ه
حينم��ا يل��ف بكف��ن أبي��ض غير مخي��ط عند

الم��وت ،فض ً
ال عن االش��ارة إلى المس��اواة بين
بني البشر..
لق��د خصص��ت الش��ريعة اإلس�لامية
المطه��رة اماك��ن لإلح��رام منه��ا قب��ل اداء
مناس��ك الح��ج او العم��رة  ،ويج��ب أن يك��ون
اإلحرام من تلك األماكن ويسمى كل منها
ميقات �اً ،فق��د ح��دد اإلس�لام مواقي��ت مكانية
ليب��دأ حج��اج بي��ت اهلل إحرامه��م فيها حس��ب
البلدان او الطرق التي أتوا منها ،وهي مسجد
الش��جرة (ذو الحليف��ة او آب��ار علي) كميقات
ألهل المدينة ومن ينزل فيها متوجها للحج،
ويلمل��م (الس��عدية) وه��و ميق��ات أه��ل اليمن،
وق��رن المن��ازل (الس��يل الكبي��ر) وه��و ميق��ات
أه��ل نجد ،وذات ع��رق كميقات ألهل العراق،
والجحف��ة كميق��ات أله��ل الش��ام والمغ��رب
ومصر ومن جاء عن طريقهم.

* مسجد الشجرة..
س��مي به��ذا االس��م حس��بما ورد ف��ي
الرواي��ات كون��ه مبن��ي ف��ي موض��ع الش��جرة
الت��ي كان النب��ي صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم
يتفي��أ تحته��ا ف��ي المدينة ،ويقال له مس��جد
ذي الحليف��ة ايض �اً لوقوع��ه ف��ي منطق��ة ذي
الحليفة بفتح الحاء وكس��ر الالم وهي اس��م
لم��اء بي��ن بني جش��م بن بكر من ه��وزان وبين
بن��ي خفاج��ة ره��ط توب��ة ..وه��ي قري��ة بينه��ا
وبين المدينة اثنا عش��ر كي ً
ال ويطلق عليها
اليوم تس��مية مسجد آبار علي سالم اهلل عليه
نس��بة ال��ى اآلب��ار الت��ي حفره��ا عليه الس�لام
عندم��ا أق��ام ف��ي ذي الحليف��ة ..وس��مي ايضاً
بمسجد الميقات او اإلحرام.
يتموضع المسجد ضمن امتداد الجانب
الغربي من وادي العقيق وهو واد مبارك كما

طبيب إيراني يوظف تخصصه ملمارسة فن النحت
ل��م يكن يفك��ر في بدايات حياته بالتوجه إلى عالم الش��هرة
في مجال فنون النحت والتش��كيل بالش��مع ومادة الس��يليكون..
والحديث هنا عن الطبيب اإليراني علي رضا خاقاني ،إخصائي
تصمي��م وتصني��ع األط��راف الصناعي��ة وال��ذي ق��ام بتصمي��م
تماثيل ومجسمات شمعية لشخصيات إيرانية وأخرى عالمية.
ممارس��ته لمهن��ة تصمي��م األط��راف االصطناعي��ة فج��رت
بداخلة هواية اتخذها مهنة أساسية في حياته.
ه��ذا ه��و الطبي��ب اإليران��ي علي رض��ا خاقاني ال��ذي تتفنن
أنامل��ه بنح��ت تماثي��ل لمش��اهير عالميي��ن مس��تخدما مادت��ي
الشمع والسيليكون بطريقة إبداعية.
ويقول علي رضا خاقاني« :بالنسبة لألطراف االصطناعية
نق��وم بنحته��ا بالش��مع أو ً
ال وم��ن ث��م نغطيه��ا بم��ادة الس��ليكون
كونه��ا أكث��ر صالب��ة واس��تحكاما ،وأم��ا مجس��م الش��خصيات
فله س��ر» .ويكمن الس��ر في قاعدة يغطيها النحات بطين اصطناعي ومن ثم يقوم برس��م مالمح الش��خصية وبعد أن تتضح
المالمح بالكامل يوضع المجسم في القالب ليصب عليه مادة السليكون.
ويضي��ف خاقان��ي :بع��د أن يجف الس��ليكون يتم االس��تغناء ع��ن الطين ويصبح لدينا مجس��م من الس��ليكون ،حينها يتم
تلوينه ليكون أقرب للون البشرة الطبيعية وكسوه بالشعر الطبيعي.
وال تق��ل عملي��ة زرع الش��عر للمجس��م تعقي��دا عن تلك الحقيقية ،ب��ل إنها تتم بنفس الطريقة ولم��دة زمنية ال تقل عن
ثالثة أسابيع تقريبا.
ورغم ثراء الموروث من الحرف التقليدية في إيران ،إال أن هذا لم يمنع دخول حرفة النحت بالسليكون التي بدأت تأخذ
حيزا كبيرا في المنازل العصرية والمتاحف واألماكن العامة.

«حسام نواب صفوي» يتحدث عن تجربته في رائعة ابراهيم خليل الله
أطل��ق عليه رس��ولنا الكريم صل��وات اهلل عليه
وآل��ه ،ويبع��د ع��ن المس��جد النب��وي الش��ريف
قراب��ة  14كيل��و متراً وقد ُش��رع في بنائه في
عه��د عم��ر ب��ن عبد العزي��ز اثن��اء واليته على
المدين��ة ع��ام  93/ 87ه �ـ ،وج��دد بن��اءه ف��ي
العصر العباسي ثم بالعهد العثماني في زمن
الس��لطان محم��د الرابع ع��ام 1058هـ وكان
ذي مس��احة صغي��رة ج��داً وجدران��ه وس��قوفه
م��ن اللب��ن والحج��ارة ول��م يك��ن الحج��اج
والمعتم��رون ف��ي المواس��م يج��دون راحته��م
في��ه حت��ى ج��دد واعي��د اعم��اره وتوس��عته من
قبل الحكومة السعودية في الوقت الحاضر.
لق��د روع��ي ف��ي بن��اء ه��ذا المس��جد
المب��ارك  -اضاف��ة ال��ى توفي��ر س��بل الراح��ة
للحجيج  -إبراز التراث االسالمي المعماري،
فق��د ُصم��م هيكل��ه البنائ��ي على ش��كل مربع
ط��ول ضلع��ه الواحد قراب��ة  770م ،ويحتوي
على فضاء وس��طي مس��احته 1000مترمربع
تقريب �اً ليس��توعب اكث��ر م��ن ( )5000مصل
ومح��رم ،وتبل��غ المس��احة الكلي��ة للمس��جد
بالس��احات المحيط��ة ب��ه (90000مترمربع)
وقد ش��يد المس��جد وملحقاته على (26000
مترمرب��ع) منه��ا ،أم��ا المس��احة الباقية وهي
( 64000مترمرب��ع) فه��ي عب��ارة ع��ن الط��رق
واألرصفة والمواقف واألراضي المشجرة.
ويتك��ون المس��جد م��ن سلس��لة صف��وف
م��ن األورق��ة المزين��ة بالنق��وش والزخ��ارف
االسالمية وهي مرتبة على التوالي ومفصولة
بمس��احة (6مترمرب��ع) ،والمس��افة المك��ررة
لعقود الرواق هي 9ر6م وقد صممت محمولة
عل��ى أعم��دة ضخم��ة لتكس��بها جمالي��ة
اس��تثنائية ومتان��ة للس��قوف والج��دران ..اما
صف��وف األروقة فترتفع م��ن فوقها مجموعة
م��ن القب��اب الطويل��ة يص��ل ارتف��اع الواح��دة
منه��ا ال��ى قراب��ة (16م) م��ن مس��توى األرض
ويص��ل عدده��ا ال��ى المائ��ة قب��ة ،وهن��اك قب��ة
واح��دة فق��ط محمول��ة عل��ى قاع��دة مربع��ة
بضل��ع (4ر5م) ف��وق المح��راب ،وارتفاعه��ا
(28م) ،أما المنارة الحديثة الطراز فارتفاعها
(64م) ،وقد غطيت أرضية المس��جد بالرخام
والجراني��ت المزخرف ،وصمم��ت األبواب من
اج��ود ان��واع الخش��ب لتفت��ح على م��دار اليوم
للمصلين والمحرمين.

إصدار املوسوعة القرآنیة للحج
في إیران
أعلن مدیر قسم الموسوعة القرآنیة في معهد الثقافة
والمعارف القرآنیة للبحوث في إیران عن إصدار الموسوعة
القرآنية للحج في هذا المعهد.
واض��اف الش��یخ «عل��ي خراس��اني» ،قائ� ً
لا :ان ه��ذه
الموس��وعة تنط��وي ضم��ن الجه��ود العلمیة لتعزی��ز معرفة
الحجاج وعلمهم.
وق��ال ان ه��ذه الموس��وعة تعد إحدى الموس��وعات التي
يت��م اعداده��ا حالي �اً ف��ي ه��ذا المعه��د ،وتخت��ص بموض��وع
«الحج وبالد الوحي» وتتكون من  100مدخل.
وم��ن أبرز المواضیع التي تتطرق الیها الموس��وعة هي
إبراهی��م ،أبوجه��ل ،األحزاب ،األخوة ،اإلس��تطاعة ،إس��حاق،
إس��ماعیل(ع) ،إكم��ال الدی��ن ،أم الق��ری ،األنص��ار ،بل��د
األمي��ن ،بي��ت المعم��ور ،الحج ،حج��ة الوداع ،حجر األس��ود،
بني أمية ،تبوك ،و....
وق��ال ان هن��اك موس��وعة أخ��ری تح��ت عن��وان «الح��ج
والحرمي��ن الش��ريفين» أصدرته��ا بعث��ة قائ��د الث��ورة
اإلسالمیة االيرانية في سبعة مجلدات.

يقع بيت المال صدرا او صدر المتألهين
الفيلس��وف االيران��ي الكبي��ر ف��ي الق��رن
الحادي عش��ر ،والذي أوصل فلسفة اإلشراق
الى ذروتها في محافظة قم.
هذا البيت الذي قد خضع لعملية اعادة
اعم��ار واس��عة ف��ي ع��ام  ،1997يع��ود تاريخه
الى العهد الصفوي.
بي��ت الم�لا صدرا يق��ع في غ��رب مدينة
ق��م وف��ي منطقة كه��ك وتحدي��داً في حي
يس� ّ�مى «ج��ال حم��ام» ،حي��ث تحي��ط به��ذا
البي��ت االث��ري ،بي��وت قروي��ة بنس��يجها
المعماري الخاص بالمناطق الحا ّرة.
ه��ذا البي��ت التاريخ��ي ال��ذي ق��د
اس��تخدمت ف��ي بنائ��ه ،م��واد انش��ائية مث��ل
الط��وب وخلي��ط الطي��ن والق��ش وأعم��دة
خشبية ،كان في العصور والقرون الخوالي،
يضم ثماني غرف وحجرات تحيط بالمبنى
الرئيس للبيت ،إال انه وبمرور االيام ،تع ّرض
ج��زء كبير من هذا البيت لدمار ش��امل ،لم
يتب� ّ�ق م��ن مجموع��ة ه��ذه الغ��رف اال غرف��ة

واحدة .أما س��قف الفضاء االصلي الداخلي
للبيت ،ف ُبني على شكل قبة مرتفعة مزخرفة
بالج��ص ،تعلوها نوافذ زجاجية تس��طع من
خاللها اشعة الشمس الى الداخل.

تح��دث النج��م االيراني
«حس��ام ن��واب صف��وي» ع��ن
تجربت��ه الخال��دة م��ن خالل
قيام��ه بتأدي��ة دور النب��ي
«اسماعيل» عليه السالم في
رائع��ة «ابراهي��م خلي��ل اهلل»
للمخرج محمدرضا ورزي.
وق��ال الفن��ان ن��واب
صف��وي :انن��ي وخ�لال تأدية
دور النبي «اس��ماعيل» كان
ل� ّ
�دي ش��عور غريب..حينم��ا
اقت��رح المخ��رج ورزي تأدي��ة
ه��ذا الدور ال� ّ�ي ،قلت له انني
لس��ت ف��ي موق��ع ك��ي أتمك��ن من تأدي��ة دور كه��ذا لكنني لجأت ال��ى االس��تخارة بالقران
وجاءت االية الـ 56من س��ورة «مريم» عليها الس�لام والتي يرتبط تفس��يرها بقصة النبي
اسماعيل وأدركت في تلك اللحظة انني مسموح بتأدية هذا الدور.
واوضح نواب صفوي ان رائعة «ابراهيم خلیل اهلل(ع)» فيلم أصبح ماثال في االذهان
وان التمثي��ل في��ه كان اكب��ر موهب��ة أنع��م به��ا اهلل عل� ّ�ي لح��د االن وان��ه كان جذابا لي
للغاية.
وحول أحد اكثر مشاهد الفيلم صعوبة قال النجم نواب صفوي :ان «المشهد الذي
يذه��ب النب��ي ابراهي��م خلي��ل اهلل عليه الس�لام بابنه اس��ماعيل عليه الس�لام ال��ى المذبح
كان مش��هدا صعب��ا للغاي��ة وانن��ي بذل��ت كاف��ة جه��ودي ك��ي أض��ع نفس��ي م��كان النبي
اس��ماعيل في تلك اللحظة الصعبة وحينما ش��اهدت ذلك المشهد على شاشة السينما
الول م��رة فهم��ت بانن��ي نجحت في تحقي��ق امنياتي الى حد كبي��ر وبظني انني ما قمت
بتأدية هذا الدور فحسب بل عشت ايضا هذا الدور».
ويحكي الفيلم س��يرة النبي ابراهيم عليه الس�لام أحد أولي العزم من الرس��ل والذي
قام بتحطيم األصنام والدعوة إلى الوحدانية ..عاش النبي ابراهيم (ع) في عهد نمرود بن
كنعان في بيئة فاس��دة من عبادة األوثان واألصنام ال يوجد أثر للوحدانية وال التوحيد
و قد ش��اءت اإلرادة اإللهية للنبي إبراهيم عليه الس�لام أن يتعرض لش��تى أنواع االمتحان
واالبتالء طيلة حياته ويخرج من كلها بنجاح اذ كان ابرزها تقديم ابنه اسماعيل عليه
السالم قربانا لوجه اهلل تعالى .
والفيل��م م��ن اخ��راج العم�لاق محم��د رضا ورزي وش��ارك ف��ي بطولته النج��وم محمد
صادق��ي (دور ابراهي��م خلي��ل اهلل) وحس��ام ن��واب صف��وي (دور النبي اس��ماعيل) وروش��نك
عجمي��ان (ف��ي دور هاج��ر) وفخرال��دین ص��دیق ش��ریف (ف��ي دور «شیط��ان» ،ليل��ى
بلوكات ونكين صدق كويا وبهزاد فراهاني و..

مهرجان «مينيابوليس» يستضيف  7أفالم إيرانية
يس��تضيف مهرج��ان
«مينيابولي��س» األمريك��ي
س��بعة أف�لام إيراني��ة خ�لال
فعالي��ات ه��ذه التظاه��رة
السينمائية التي تقام سنوياً
م��ن الخام��س عش��ر حت��ى
الثام��ن عش��ر م��ن أغس��طس
 /أب الج��اري ف��ي الوالي��ات
المتحدة.
وتعرض أفالم «البنفسج
األفريق��ي» للمخرج��ة مون��ا
زن��دي حقيق��ي و«قنبل��ة
رومانس��ية» للمخ��رج بيم��ان
مع��ادي و«درس��اج» للمخ��رج بوي��ا باد كوبه و«يراع��ة» للمخرج باني خوش��نودي و«بنات»
للمخرج فري ملك مدني و«األيام البرتقالية» للمخرج آرش الهوتي و«مارموز» للمخرج
كمال تبريزي على شاش��ة القاعة الرئيس��ية لجمعية «مينيابوليس س��انت بول» لألفالم
على الجمهور المشاركين لمدة أربعة أيام.
المهرج��ان ال��ذي يخ��ص قس��م من��ه لألف�لام الس��ينمائية اإليراني��ة يق��ام ف��ي مدين��ة
«مينابوليس» أكبر مدن جنوب ش��رقي والية منيس��وتا في الغرب األوس��ط من الواليات
المتحدة األمريكية.

 6أفالم إيرانية في مهرجان  Bahariاألندونيسي
تشارك  6أفالم إيرانية في الدورة الثانية من مهرجان  Bahariاألندونيسي.
«الهدي��ة» للمخ��رج بختي��ار خليل��ي ،و«مح��راب الس��كينة» للمخرج��ة زيب��ا أرجنك،
و«هم��وم البح��ر» للمخرج محمدرضا مس��عودي ،و«س��تة بي��وت» للمخرج عب��اد أديب بور،
و«البي��ت» للمخ��رج منص��ور ف��روزش ،و«األزرق» للمخ��رج عليرض��ا معصوم��ي هي األفالم
التي ستمثل إيران في هذا المهرجان السينمائي.
وتق��ام ال��دورة الثاني��ة م��ن مهرجان  Bahariاألندونيس��ي الس��ينمائي ف��ي الفترة 15
حتى  17أغسطس الجاري في العاصمة األندونيسية جكارتا.

مفتي إسطنبول یطالب بتنمیة التعاون القرآني
مع ایران

بيت الحكيم املال صدرا ..تاريخ يعود الى العهد الصفوي
ه��ذا وتق��ع قن��اة م��اء غزي��رة نس��بياً ف��ي
ش��رق بي��ت مال ص��درا ،والتي تع � ّد من ضمن
مجموعة هذا البيت االثري.
والم�لا ص��درا ،ه��و محم��د ب��ن إبراهي��م
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القوام��ي الش��يرازي ،ول��د ف��ي مدين��ة
ش��يراز جنوب��ي إي��ران ع��ام  980ه �ـ ،جم��ع
بي��ن فرع��ي المعرف��ة النظ��ري والعمل��ي،
ف ُينس��ب إلي��ه نه��ج الجم��ع بي��ن الفلس��فة
والعرف��ان وال��ذي يس��مى بمدرس��ة الحكم��ة
المتعالي��ة .ويع��رف أيض �اً بـ«ص��در
المتألهين».
انتق��ل إل��ى اصفه��ان وس��ط اي��ران،
ودرس فيه��ا عن��د أس��اتذته الش��يخ بهائ��ي،
وميردام��اد ،ول��ه مؤلف��ات كثي��رة أش��هرها
كت��اب الحكم��ة المتعالي��ة ف��ي األس��فار
العقلية األربعة.
توج��ه إل��ى الق��رى النائي��ة ،منقطع �اً
إل��ى الرياض��ة الروحي��ة بع��د أن تع � ّرض م��ن
معاصري��ه صن��وف المضايق��ات بس��بب م��ا
كان يطرح��ه ،فأق��ام ف��ي ضواح��ي مدين��ة
ق��م ،ث��م ع��اد إل��ى ش��يراز بأم��ر م��ن الش��اه
عب��اس الصف��وي ،وتوف��ي ع��ام  1050ه �ـ ف��ي
مدين��ة البص��رة بالع��راق أثن��اء طريق��ه إل��ى
بيت اهلل الحرام.

زار القنص��ل الع��ام «بختی��ار أس��د زاده» والملحق الثقاف��ي اإلیراني «ك��وروش مقتدري»
المفتي الجدید لمدینة إسطنبول «محمت أمین ماشالي».
طال��ب المفت��ي الجدی��د لمدینة إس��طنبول التركیة لدی إس��تقباله للمستش��ار الثقافي
اإلیراني لدی تركیا بتنمیة التعاون الدیني والقرآني مع ایران.
وقال ماشالي ان ایران دولة تتمتع بعمق حضاري وتأریخي قائ َ
ال :إنه زار ایران العام 1986
للمشاركة في مسابقة ایران الدولیة للقرآن الكریم وتلك كانت أول زیارة له الی ایران.
وأض��اف ان اللغ��ة الفارس��یة كان��ت اللغة المس��تخدمة ف��ي القصور ودواوی��ن الملكیة في
الماضي كما ان الكثیر من المؤلفات والكتب اإلسالمیة تمت كتابتها بالفارسیة.
وق��ال القنص��ل الع��ام ف��ي
الس��فارة اإلیرانی��ة ل��دى تركي��ا
«أسد زادة» ان ایران وتركیا هما
دولتان جارتان لدیهما الكثیر من
المش��تركات الدینیة والثقافیة
متمنی �اً تعزیز العالق��ات الدینیة
والقرآنیة بین البلدین.
وأعل��ن المستش��ار الثقاف��ي
اإلیراني لدی تركیا «مقتدري»
ع��ن إس��تعداده لتعزی��ز العالقات
والتع��اون الثنائي ف��ي المجاالت
الدینیة والقرآنیة بین البلدین.

