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تمت ترجمة قصائده إلى العديد من اللغات

اخبار السينما

«سهراب سبهري» ..أحد أعمدة الشعر الفارسي املعاصر

الرس��ام
يعد «س��هراب س��بهري»؛ الش��اعر ّ
والكات��ب الفن��ان ،من أهم الش��عراء اإليرانيين
المعاصري��ن حي��ث ت��م ترجم��ة قصائ��ده إل��ى
العدي��د م��ن اللغات بما في ذل��ك اإلنجليزية
والفرنسية واإلسبانية واإليطالية.
ولد س��هراب س��بهري في تاريخ  7اكتوبر
عام  1928في منطقة «دروازه عطا» التي تتبع
إداري �اً لمدين��ة كاش��ان اإليراني��ة ،ف��ي عائل��ة
محبة للفن والثقافة واالدب ،فوالده «اسد اهلل
خان س��بهري» ووالدته «فروغ س��بهري» .وهنا
يكم��ن التأثي��ر ال��ذي تلق��اه س��بهري وبالتالي
مساعدته على تشكيل أفكاره وشخصيته ،حيث
يعد س��هراب عموداً من أعمدة الشعر الفارسي
الحديث ،الذي أسسه رائد الشعر الحديث في
إي��ران «نيم��ا يوش��يج» .توفي س��هراب ف��ي عام
 1959بعد اصابته بمرض عضال.
ع��اش س��هراب طفولت��ه ف��ي احض��ان
الطبيع��ة ،ف��كان للنبات��ات تأثي��را كبي��را

عل��ى مراحل��ه األول��ى ،كم��ا كان يه��وى
جم��ع مختل��ف ان��واع الحش��رات ،وكذل��ك
تربي��ة الحيوان��ات ،كم��ا عش��ق س��هراب االيام
المشمس��ة .وعل��ى الصعي��د المدرس��ي كان
س��هراب الطال��ب الممت��از ف��ي مدرس��ته حي��ث
كان��ت تت��م االش��ارة الي��ه كق��دوة لرفاقه في
االنضب��اط واالجته��اد .وكان س��هراب يعش��ق
المطالع��ة وق��راءة الكت��ب وكان يق��وم برس��م
لوحات فنية بعد كتابة واجباته المدرسية.
قض��ى س��هراب س��بهري طفولت��ه ش��يئا
فش��يئا .تط��ورت ع��ادة ق��راءة الكت��ب لدي��ه،
ممارس��ة الرياض��ة والصي��د هي أيضا أنش��طة
أخ��رى أحبه��ا س��هراب ف��ي ه��ذه المرحل��ة .في
وق��ت فراغه ،كان يكتب أيضا قصائد ويرس��م
لوح��ات فني��ة .ش��ارك أيضا في منتدى الش��عر
األسبوعي .أنهى سهراب بنجاح سنوات دراسته
الجامعية حيث أثارت حماس��ته لتعلم تعاليم
جديدة إعجاب واهتمام أساتذته في الجامعة.

درس س��هراب في كلي��ة الفنون الجميلة
وتخرج فيها ،فكان رساماً وشاعراً ذائع الصيت
ومعروفا في الصالونات األدبية اإليرانية التي
ل��م يكن يكت��رث لها ،كان يعي��ش حياة غريبة
وبطريقة أغرب ،فلم يتزوج طيلة حياته.
أتق��ن س��هراب الفرنس��ية ،اإلس��بانية،
العربية ،اإلنجليزية ،وكان قارئاً نهماً وغارقاً
ف��ي عوال��م التص��وف والبح��ث ع��ن اليقي��ن،
وق��د اس��تفاد من التش��خيص واإلنزي��اح ومزج
الحواس أيما استفادة ،فتكاد ال تخلو قصائده
م��ن الم��اء والخض��رة والطبيع��ة والنس��يم
والصب��اح ،مم��ا مي��زه عن غي��ره وجعله يجلس
ف��ي ركن��ه الخ��اص ال��ذي أوجده ول��م يقترب
أحد منه.
يمك��ن لق��ارئ قصائ��د س��هراب أن يلم��ح
اتجاه��ات فلس��فية أسس��ها س��هراب نفس��ه
وأرس��ى دعائمه��ا كم��ا يري��د ولتتماش��ى م��ع
نفس��ه وش��اعريته الممزوجة بثقافته الواسعة

وعوالمه الصوفية ،ومن هذا انزوائه عن اآلخر
(تكهف��ه) كم��ا ف��ي ديوان��ه «ما هيج م��ا نكاه»
(نح��ن ال ش��يء نحن نظ��رة) أو ديوانه «صداي
ب��اي آب» (ص��وت وق��ع أق��دام الم��اء) .لن��رى
سهراب يتنصل من اآلخر وتكلله هالة السعادة
بينم��ا ه��و ف��ي ذروة الح��زن ،تمام �اً كموالن��ا
ج�لال الدي��ن الرومي ،ليكون محزون �اً في قفا
من يدعي الس��عادة ،وهذا أيضاً أسبغ عليه من
الخصوصية ما يجعله س��هراباً واحداً وشاعرا
ذي طريقة يتيمة لم يأت بها أحد.
الكثي��ر م��ن الش��عراء الذي��ن وصل��وا إل��ى
لغ��ة وفضاء في الش��عر ف��ي مرحلة من مراحل
حياته��م الش��عرية وطادوا في موق��ع ما ،إما أن
يؤثروا على مصير فرع من الشعر المعاصر أو
على مجموعة من شعراء اليوم سواء سلبياً أو
إيجابياً ...أمثال سهراب سبهري ونيما يوشيج
وفريدون توللي وهوشنغ ايراني وأحمد شاملو
ومهدي اخوان ثالث.
وفي ما يلي أش��هر قصائده «وقع خطوات
الماء»:
الحياة إرث من السعادة
الحياة شراع عظيم كالموت
الحياة قفزة بحجم الحب
الحياة ليست أي شيء كان
إال أننا نضعها على موقد العادات
وننساها..
ليس مهما أين أنا اآلن
السماء دوما لي
النوافذ ،األفكار ،الهواء ،الحب،
األرض ،كلها لي
لماذا إذن تصبح قضية كبيرة
إن نبت فطر الحنين في وقت من األوقات؟
لنأخذ س ّلة ولنمألها
بكل ما هو أخضر وأحمر
ليس علينا أن ندرك
سر األزهار
لك��ن ربم��ا علين��ا الس��باحة ف��ي تعوي��ذة
األزهار
أو ربما علينا البحث عن أغنية الحقيقة
ما بين عظمة الصباح
وبين هذا القرن من الزمان…

منظمة التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية:

للصحفي والكاتب املصري «عاطف حزين»

سياح هولنديون يزورون املعالم االثرية في مدينة كناباد االيرانية

كتاب «إسرائيل التي رأيتها» في األسواق االيرانية
ت��م اص��دار كت��اب «اس��رائيل الت��ي
رأيته��ا  -ال س�لام وال كالم» ،للصحفي
والكات��ب المص��ري «عاط��ف حزي��ن»،
وترجم��ة المترج��م اإليران��ي «وحي��د
خضاب».
ي��روي الكت��اب قص��ة الصحف��ي
المص��ري «عاط��ف حزي��ن» الذي س��افر
إل��ى فلس��طين المحتل��ة ع��ام  1996وزار
الم��دن الفلس��طينية المحتل��ة كـ«ت��ل
ابيب» وغيرها من المدن كـ«غزة».
وقال الكاتب أنه كان بصدد معرفة
مس��تقبل الس�لام ف��ي المنطق��ة وعل��ى
اث��ر ذل��ك الق��رار س��افر إل��ى فلس��طين
المحتل��ة والتقى بالسياس��يين الفلس��طينيين وغير الفلس��طينيين والتقى
بالناس وأجرى معهم مقابالت وكتب تجربته في كتابه.
ترج��م الكت��اب المترجم اإليراني المش��هور «وحيد خض��اب» ،وقامت دار
«روانه» للنشر باصدار الكتاب ،والكتاب اصبح في متناول اليد باسواق الكتب
االيرانية.

ق��ال رئيس منظمة التراث الثقافي
والسياحة والصناعات اليدوية في مدينة
كناب��اد م��ن تواب��ع محافظ��ة خراس��ان
الرضوي��ة «عليرض��ا شناس��ائي» ان
مجموعة من الس��ياح الهولنديين قاموا
بزي��ارة المعال��م التاريخي��ة واالثري��ة في
المدينة .
واض��اف شناس��ائي ان المجوع��ة
مؤلف��ة م��ن  11س��ائحا هولندي��ا قام��ت
بزي��ارة قن��اة قصب��ة المس��جلة ضم��ن
التراث العالمي في اليونس��كو وكذلك
بزيارة المتحف الشعبي وجامع نجومية
التاريخي في كناباد وكذلك بالذهاب
ال��ى قرية ري��اب واقتناء بعض الصناعات
اليدوي��ة منه��ا .ويوج��د في كناب��اد 250
اث��را تاريخي��ا  142منه��ا مس��جل ضم��ن
قائمة التراث الوطني االيراني .
وتقع مدينة كناباد على بعد  287جنوب مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية (شرق ايران).
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فنان ایراني يفوز بجائزة افضل فيلم في مهرجان بریطاني
ف��از الفن��ان االيران��ي «حمي��د ح��ق
ج��و» بجائ��زة افض��ل فيل��م ف��ي قس��م االفالم
المتحرك��ة ف��ي مهرج��ان بريطاني��ا الدولي
 2019عن فيلمه «كذلك هي عيناك».
وق��ال رئي��س منظمة الس��ينما الش��بابية
ف��ي بوش��هر «عبدالرحم��ن برزك��ر» ان
مهرج��ان بريطاني��ا الدول��ي لالف�لام الروائية
والمتحرك��ة والوثائقي��ة يق��ام كل تس��ع
سنوات ولالفالم القصيرة التي مدتها اقل من
 12دقيقة وبمواضيع تتعلق باالسرة.
واضاف برزكر ان الفنان االيراني «حميد حق جو» فاز بجائزة افضل فيلم في قس��م
االفالم المتحركة في مهرجان بريطانيا الدولي  2019عن فيلمه « كذلك هي عيناك».

مهرجان أفالم النساء األميركي يستضيف فيلم ًا إيراني ًا
تمكن فيلم األنيميشن اإليراني «الجسم
الرمادي» بإخراج سمانة شجاعي من التأهل
لمنافسات مهرجان أفالم النساء االمريكي.
الفيلم من انتاج مركز تنمية الس��ينما
الوثائقي��ة والتجريبي��ة ،حي��ث سيش��ارك في
منافسات الدورة الـ 15لمهرجان أفالم النساء
بمدينة لوس آنجلس االمريكية ،والتي سوف
تقام في الفترة  17حتى  20أكتوبر الجاري.
المهرجان يختص بسينما النساء ،كما أن القائمين عليه أيضاً من النساء.
كما وأعلن س��ابقاً أن فيلم «الجس��م الرمادي» وفي أولى مش��اركاته الدولية س��وف
يعرض باعتباره أحد أفالم األنيميشن المختارة في الدورة الثالثين من مهرجان نيوأورليان
االمريكي ،الذي سوف يقام في الفترة من  15حتى  22أكتوبر الجاري.
الفيل��م يص��ور قص��ة طبيب يفح��ص بأعصاب ب��اردة العديد من المرض��ى ،لكن هناك
مرض��ى أعص��اب بانتظ��اره ..لك��ن ال يمكن التوقع أن يك��ون هؤالء المرض��ى بنفس الهدوء
الذي يتمتع به الطبيب.

«ايرو» االيراني يسافر الى الهند
يس��افر الفيل��م االيران��ي «اي��رو» للمخ��رج
ه��ادي محق��ق ال��ى الهند للمش��اركة ف��ي مهرجان
«غواهاتي» الدولي.
مهرج��ان «غواهات��ي» يقام في الفترة من الـ 31
م��ن ش��هر اكتوب��ر الجاري لغاية العاش��ر من ش��هر
نوفمبر المقبل في الهند.
اول مش��اركة دولي��ة للفيل��م ف��ي مهرج��ان
«ساوباولو» السينمائي الدولي في البرازيل.
وفيلم «ايرو» هو الفيلم الثالث للمخرج هادي
محق��ق بعد «ب��ردو» و«ممي��رو» اللذان ش��اركا في
مهرجانات محلية ودولية وحصال على جوائز .

اكاديمية عراقية :الزيارة االربعينية تجسد التالحم
بني املسلمني

قالت الدكتورة ازهار زاير جاسم االستاذة بكلية االداب بجامعة المستنصرية في بغداد)
ان الزي��ارة االربعين��ة تجس��د التالحم بين فئ��ات المجتمع من مختلف االدي��ان والطوائف من
خ�لال المواك��ب الت��ي تض��م كل االطياف وتطوع كل الفئات في تقدي��م الطعام والخدمات
الطبية وغيرها من مظاهر التوحيد واالخوة والتالحم المجتمعي.
واضاف��ت الدكت��ورة أزهار :ان المؤسس��ات االكاديمية واجتماعات الش��باب جس��دت صور
الوح��دة والتعاي��ش الس��لمي من خ�لال التعاون ف��ي مجال النش��اطات الثقافي��ة واالكاديمية
والمع��ارض ،معتب��رة ان الع��راق هو نموذج لنقل الصورة التي تعبر عن ثورة االمام الحس��ين(ع)
والفكرة والهدف التي خرج من اجلها وكان جيش االمام الحسين يضم مختلف الطوائف من
المسلمين والمسيحيين.
واك��دت ان زي��ارة االربعي��ن وقضي��ة االمام الحس��ين(ع) تجدد في كل س��نة ه��ذا المفهوم
وترسخها وتعطي صورة جيدة لها.

السياحة في ايران

يقصدها ّ
عشاق الطبيعة من داخل ايران وخارجها

منطقة سراب الزنبق ..جو هادئ ومناظر
طبيعية خالبة

تقع منطقة وبحيرة س��راب الزنبق في ش��مال ش��رق مدينة كرمانشاه في بداية
منطقة سنجابي وعلى سفح جبل «كماجار».
هذه المنطقة على شكل بحيرة واسعة مكتظة بأوراد الزنبق ،حيث تطفو أوراق
هذه األوراد وبراعمها على سطح الماء وتحتل حيزاً واسعاً من بحيرة سراب.
تس��توعب بحيرة س��راب كماً هائ ً
ال من المياه ،حيث تع ّد مكاناً مناس��باً لتربية
األسماك.
هذه المنطقة الطبيعة السياحية في مدينة كرمانشاه من الجاذبيات الطبيعة
التي تحظى بجو هادئ ومناظر خالبة ،حيث تستضيف في كل عام في أيام العطل
وعيد رأس الس��نة النوروز (النيروز) وفصل الصيف ،عدداً كبيراً من الس��ياح وعشاق
الطبيعة من داخل ايران وخارجها.

وردا على سؤال حول اهمية مسيرة االربعين قالت االستاذة العراقية :بعد ان كان العراق
يحكمه نظام واحد واستطاع ان يمسح كل تمييز وتفرد بخصوصية االنتماء وبعد ان استطاع
الش��عب العراقي من التعبير عن هويته ومذهبه وعرقه جاءت قضية االمام الحس��ين(ع) وزيارة
االربعين لترتقي بهذه المفاهيم وايضا تبلورت هذه الصور باسمى الصور االنسانية.
وح��ول ع��دم تغطية وس��ائل االعالم الغربية زيارة االربعين قالت االس��تاذه ازه��ار :ان القوى
االس��تكبارية واالس��تعمارية ال تفرح بهذا التالحم الضخم الذي يهدد كيانه والنه اش��ارة الى
ان مس��تقبال افض��ل ينتظ��ر ه��ذه الش��عوب المس��تضعفة وه��ي رس��الة الى كل م��ن يبحث عن
الخالص.
واضافت ان عملية التعتيم المبرمجة والمدروس��ة نجدها في ش��بكات التواصل والقنوات
الفضائية بعد نهاية شهر صفر فهناك جيوش الكترونية تحاول تصغير هذه المراسم ،مؤكدة
ان علينا بذل جهود مضاعفة لنقل الحقائق وشرح ما يقدم من خدمات لزوار االربعين.
واعتب��رت ان الرس��الة االه��م لزيارة االربعين هي ان الكل يلبي نداء االمام الحس��ين(ع) في
يوم عاشوراء الذي قال «هل من ناصر ينصرني» ونحن نرد دائما ياليتنا كنا معكم فنفوز فوزا
عظيم��ا ،مبين��ة ان الف��وز ليس فقط بالجنة ب��ل الفوز باالصالح وبان يكون االنس��ان مؤثرا في
المجتمع وان يكون صادقا مع نفسه.

