ثقافة و فنون

ال�سبت  11ربيع االول 2019/11/9 - 1441

ال�سنة الثالثة والع�رشون  -العدد 6274

املسجد الخشبي في نيشابور ..عمارة متميزة

املساجد الخشبية ..عراقة وتراث وروعة هندسية

يع��د مس��جد ّْ
«ش��ياَن «الكبي��ر بإقلي��م
«شنش��ي» أقدم وأكبر مس��اجد الصين ،ويقع
عل��ى مس��احة  12,000مت��راً مربع �اً ،ويب��دو
المس��جد ش��بيهاً بالبي��وت الرباعي��ة الصينية
القديم��ة ،وقد ُش��يد في عه��د الخليفة عثمان
ب��ن عف��ان رض��ي اهلل عن��ه .وحس��ب النص��ب
الحجري داخل المسجد ..فإنه بني عام 762م
أى ف��ي الس��نة األول��ى م��ن حك��م اإلمبراط��ور
«ل��ى لونج ج��ى «(762-685م) ،في أوائل فترة
أس��رة «تانج» حيث كانت مدينة «شيآن» هي
عاصمة الصين.
وق��د دخ��ل اإلس�لام الصي��ن عب��ر التج��ار
المس��لمين م��ن خ�لال طري��ق الحري��ر .وتتك��ون
ج��دران مس��جد ّْ
«ش��ياَن» الكبي��ر م��ن الخش��ب
العطري الثمين ،كما ُنقش علی تلك الجدران
الق��رآن الكري��م كام ً
ال ،وتتجلى روعة المس��جد
ف��ي ترتيب��ه المتناس��ق ومباني��ه المنس��جمة
العمارة ،كما تتجلى فيه دقة النقوش الزخرفية
عل��ى أب��واب مباني��ه الخش��بية وجم��ال الثري��ات
المتدلية من سقف قاعة الصالة.
* (مسجد جوبي) متميز في عمارته
أم��ا في مدينة نيس��ابور اإليرانية ..فيقف

المسجد الخشبي (بالفارسية :مسجد جوبي)
فريداً متميزاً في عمارته ،فهو مصنوع بالكامل
من الخشب ،ومقاوم للزالزل في هذه المنطقة
المعرضة لها ،واس��تمر تش��ييده قرابة عامين،
واس��تخدام في تش��ييده نحو عش��رات األطنان
من الخشب.
* مس��جد كاون��س يع��رف بـ«المس��جد
الحجري»
ال يتج��اوز ع��دد مس��اجد «ليتواني��ا»
المفتوحة عن أربعة بينهم مسجد «كاونس»
ال��ذي بن��ي قب��ل  600عام ،وكان من الخش��ب
فس��مي «المس��جد الخش��بي» حت��ى أعي��د
بن��اؤه بالحج��ارة منذ  70عام �اً ،وأصبح يعرف
بـ«المس��جد الحج��ري» .ويفت��ح مس��جد
مدين��ة «كاون��س» أبواب��ه مرتي��ن أس��بوعياً.
وكان المس��لمون التت��ار قد ش��يدوا ع��دداً من
المس��اجد ،أغلبها في المناطق الريفية حيث
قـً��طن معظمه��م .ويُعتق��د أن أول مس��جد ق��د
ُبن��ي نهاي��ة الق��رن الراب��ع عش��ر أو ف��ي بداي��ة
القرن الخامس عش��ر .وبما أن هذه المس��اجد
كان��ت مصنوع��ة من الخش��ب فإنه ل��م يفلت
واحد منها من االحتراق زمن دوقية «ليتوانيا

عرض  70صورة نادرة لقائد الثورة اإلسالمية في فترة
الدفاع املقدس
أعل��ن متح��ف الدف��اع
المق��دس ف��ي كرم��ان عن عرض
 70ص��ورة ن��ادرة وحصري��ة ،تظهر
قائ��د الث��ورة اإلس�لامية بال��زي
العس��كري وهو في جبهات القتال
أي��ام الدف��اع المق��دس (الح��رب
االيرانية-العراقية).
أن مدي��ر متح��ف الدف��اع
المق��دس ف��ي كرم��ان «حس��ين
ش��اه حي��دري ب��ور» ص��رح فيم��ا
يتعل��ق بص��ور قائ��د الثورة :تم ع��رض  70صورة نادرة وحصرية لقائد الثورة اإلس�لامية ،وهو في
خطوط الجبهات يرتدي اللباس العسكري.
وأضاف يمكننا القول أن هذه الصور لم يتم عرضها ولم يرها أحد من قبل.

«الكب��رى (م��ا بي��ن القرني��ن الس��ادس عش��ر
والثامن عشر).
وعندم��ا أُلحق��ت «ليتواني��ا» باالتح��اد
الس��وفييتي ،أُجب��ر التت��ار عل��ى ت��رك قراه��م
واالنتق��ال إل��ى المدين��ة .وتح � َوّل مس��جد
كاون��س ،ال��ذي افتت��ح للم��رة األول��ى ع��ام
1933م ،إلى مكان ُتعرض فيه ألعاب السيرك،
ثم أُعيد فتح المسجد مر ًة أخرى عام 1991م،
وتق��وم حالي �اً الجمعي��ة اإلس�لامية التتري��ة
باإلش��راف عل��ى المس��جد ف��ي «كاون��س»،
كما تقوم باإلشراف على المساجد الخشبية
نيميسز (القريبة من
الثالثة األخرى في قرية
ِ
سيمتيز
ياس ِد ْ
«كتو ْر ْ
العاصمةفيلنيوس)،وفي ِ
توتو ْريو» ،وفي «رايْطياي».
* مساجد «بولندا»
أكث��ر من س��تمائة عام ه��ي عمر الوجود
اإلسالمي في «بولندا» ،التي يعيش فيها اليوم
ما يقرب من  40ألف مسلم أكثرهم من أصل
تت��ري ،إل��ى جان��ب بع��ض األص��ول التركي��ة،
والعربي��ة ،والباكس��تانية ،والشيش��انية.
وجميعه��م يعت��ز بدين��ه ،رغم ما تحمل��وه عبر
تاريخهم الطويل .وقد بُني المسجد الخشبي

في «كروسزنياني» ببولندا عام 1871م .وهو
يعد أقدم مساجدها .ولمحاولة سد العجز في
المس��اجد ،يقوم المس��لمون بإنشاء المساجد
الخش��بية قليل��ة التكلف��ة ،وصغي��رة الحج��م
إل��ى ح��د م��ا ،ولذل��ك تنتش��ر هذه المس��اجد
ف��ي األحي��اء اإلس�لامية بالعاصم��ة «وارس��و»
وغيره��ا م��ن الم��دن البولندي��ة .وق��د تحول��ت
المس��اجد الخش��بية إلى رمز وتراث يشير إلى
«تتار ليبكا»
* مسجد «كوغجيلي» في تركيا
في مطلع عام 2016م تم ترميم مسجد
«كوغجيل��ي» ف��ي محافظ��ة «سامس��ون
«ش��مال تركي��ا ،والمع��روف بـ«المس��جد
الخش��بي ب��دون مس��امير» ،ويع��ود بن��اؤه إل��ى
الق��رن الراب��ع عش��ر المي�لادي .وه��و مك��ون
م��ن طاب��ق واح��د ،وبني��ت جدران��ه م��ن أل��واح
خش��بية ـ دون مس��مار واح �دـ يت��راوح طوله��ا
م��ا بي��ن  20-12مت��راً ،وس��مكها مابي��ن -50
 70س��نتيمتراً .وتح��ت البن��اء ف��راغ لتهوي��ة
الجام��ع من الداخل ،ومنع الرطوبة وتس��وس
األخش��اب .وقد اس��تخدمت في بنائه أخشاب
أش��جار الكس��تناء والدردار والمران المقاومة
للعوامل الطبيعية وال ٌمعمرة.
* مس��جد «المعم��ار» م��ن أق��دم اآلث��ار
العثمانية
م��ن أق��دم اآلث��ار العثماني��ة الباقي��ة ف��ي
مدين��ة «ج��دة» عل��ى البح��ر األحم��ر مس��جد
«المعم��ار» .ويحتل المركز الثاني في قائمة
المس��اجد األثري��ة بالمملك��ة بع��د مس��جد
الش��افعي صاح��ب الق��رون الثماني��ة ،ويق��ع
أيض �اً في قلب المنطق��ة األثرية بجدة .وتعود
تسميته إلى منشئ المسجد مصطفى معمار
باش��ا ،أح��د والة ج��دة العثمانيي��ن ،وف��ي قم��ة
محراب الصالة تاريخ اإلنشاء محفوراً1093 :
هجرية ،أي قبل نحو  440عاما.
والتصمي��م العثمان��ي ه��و أب��رز م��ا يميز
الط��راز العمران��ي لمس��جد «المعم��ار» ،إذ
يظه��ر م��ن األس��قف الخش��بية والج��دران،
ويش��به المس��جد ف��ي س��قوفه الخش��بية
وقناديل��ه ط��راز تصمي��م الجام��ع النب��وي
الش��ريف ف��ي المدين��ة المن��ورة قب��ل س��تين
إلى سبعين عاماً من تجديده .ويزين جدران
«المعم��ار «م��ن الداخ��ل حزام طوي��ل حفرت
عليه آيات قرآنية ،إضافة إلى القبة الخشبية
الخض��راء .كم��ا تمي��زه «المكبري��ة»
الخش��بية ،الت��ي كان يؤذن م��ن فوقها ويردد
الم��ؤذن التكبي��رات م��ن خل��ف اإلم��ام ،كم��ا
الح��ال ف��ي الحرمي��ن الش��ريفين .ويتمي��ز
المس��جد بروعة هندسية تتمثل في الوصول
إلي��ه إذ يت��م عب��ر طريقي��ن ،وفق �اً للجه��ات
الجغرافي��ة الت��ي يأتي منه��ا المصلون ،فمن
يأتي من جهة المس��جد الش��رقية يكون عليه
صع��ود الدرج ،ومن يأتي من جهته الش��مالية
يصل مباشرة إلى باب مدخله.

قريب ًا ..شحن األلواح التاریخیة األخمينية وإعادتها إلى ايران
أوش��كت عملي��ات ش��حن
األل��واح التاريخي��ة من��ذ العه��د
األخميني وإعادتها إلى ايران من
اميركا على االنتهاء.
وق��ال مس��اعد وزي��ر الت��راث
الثقاف��ي والس��ياحة والح��رف
اليدوية محمدحس��ن طالبیان:
إ ّنه عقب مرور  14عاماً تم شحن
مجموع��ة تض��م  1783لوح��ا
تاريخي��ا من��ذ العه��د االخمين��ي
الى ايران من جامعة شيكاغو االميركية.
وأض��اف :إن��ه وف��ق المتابع��ات س��تكتمل عمليات ش��حن ماتبقى م��ن هذه االل��واح التاريخية
التي يبلغ عددها نحو  17الف لوح الى ايران على ثالث مراحل.
وتابع :إن هذه االلواح تحمل معلومات عن تاريخ ايران القديم ومختلف الشرائح كالعمال
والتجار والنساء والفقراء والتي يمتد تاريخها الى نحو  2500عام.
ونوه الى أن االلواح يتم دراستها حاليا وسيتم نشر معلومات دقيقة عنها.
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اخبار السينما
فيلم إيراني ينال جائزة مهرجان طوكيو
ن��ال الفيل��م الس��ينمائي
اإليران��ي بعن��وان «كب��ار
الس��ن ال يموت��ون» م��ن
سيناريو وإخراج رضا جمالي
جائ��زة ال��روح اآلس��يوية م��ن
المرك��ز اليابان��ي آلس��يا
خ�لال مهرج��ان طوكي��و
السينمائي الدولي.
الفيل��م م��ن إنت��اج
مش��ترك بي��ن المخ��رج
وس��لمان عباس��ي يخ��وض
تجربت��ه الدولي��ة األول��ى ف��ي القس��م التنافس��ي من ال��دورة الثاني��ة والثالثين م��ن مهرجان
طوكي��و الس��ينمائي ال��ذي تحك��م أفالم��ه لجن��ة تحكي��م تتك��ون م��ن إيلين��ا بوالتش��ي م��ن
مهرج��ان البندقي��ة ،والمخ��رج التايالن��دي بيمب��اكا توي��را والمخ��رج اليابان��ي يوش��يهيرو
ناكامورا.
الفيل��م يع��رض حاليا ف��ي مهرجان األفالم اإليرانية التاس��ع في أس��تراليا ومن المقرر
عرضه أيضا في س��ت مدن أس��ترالية رئيس��ية وتمت دعوة الفيلم أيضا لحضور في عدد من
المهرجانات الدولية األخرى.
ويتناول الفيلم قصة قرية ساحرة نادرة تتمتع من جو لطيف ورائع ولم يمت أحد فيها
منذ سنوات عديدة واآلن بعد أن أصبح معظم الناس كبار السن والمعاقين  ،قرروا إحضار
الموت إلى القرية عن طريق االنتحار .ويعتبر هذا العمل السينمائي أول فيلم روائي طويل
للمخ��رج جمال��ي يش��ارك ف��ي أداء أدواره كل م��ن ن��ادر مهدي ل��و ،حمدا -س��ليمي ،ندا حق
شناس  ،سلمان عباسي وعدد آخر من الفنانين.

مهرجان «النهج» العراقي يستضيف «تاسوعاء» االيراني
يشارك الفيلم الوثائقي
االيراني «تاسوعاء» للمخرج
وحيد حق وردي في مهرجان
«النه��ج «الس��ينمائي ف��ي
الع��راق» .ويع��رض الفيل��م
في القس��م التنافس��ي للدورة
الرابع��ة لمهرج��ان «النه��ج»
السينمائي.
وس��تنطلق فعالي��ات
المهرج��ان بدورت��ه الرابع��ة
ف��ي الخام��س م��ن ابري��ل
المقب��ل وستس��تمر حت��ى
التاس��ع من��ه ف��ي مدينة كربالء .ويتناول «تاس��وعاء» الذي تولى مهم��ة كتابته وتصويره
ومونتاجه وانتاجه وصوته المخرج وحيد حق وردي ،مراسم تاسوعاء في ايران.

فيلم إيراني ينال جائزة مهرجان ساف مونتريال الكندي
حص��ل الفيل��م القصي��ر
بعن��وان «طائ��ر الفي��ل»
(فيلم��رغ) للمخ��رج اإليراني
امي��ر مس��عود س��هيلي عل��ى
جائ��زة أفض��ل فيل��م روائ��ي
قصي��ر م��ن ال��دورة الثامن��ة
في مهرجان س��اف مونتريال
الس��ينمائي الدول��ي ف��ي
كندا.
وقص��ة الفيل��م مقتبس��ة
م��ن رواي��ة تح��ت عن��وان
«الطري��ق والبئ��ر» للكات��ب
االفغاني خالد نويسا الذي تعرف عليه المخرج في احد أسفاره إلى افغانستان.
يحكي طائر الفيل قصة تجري احداثها في حلبة صغيرة خالل حفلة لكل المشاركين
حكاية واحدى هذه الحكايات الديك الرومي الذي يروي قصة رجل أفغاني عجوز يريد ان
يحقق أمنيته األخيرة وهي تسليم الديك الرومي إلى حفيده ،لكن هذه األمنية البسيطة
يبدو أن تحقيقها يتم بصعوبة وجهد كبير.
وقد تم تصوير مشاهد طائر الفيل في كابل ويشارك في تمثيله كل من حشمت اهلل
فنائي ومرتضى علوي وفاروق بركي واسماعيل غني زادة وهاشم ثابت وآخرين.
يذكر ان فعاليات مهرجان س��اف مونتريال الدولي الس��ينمائي أقيمت في الفترة من
 25أكتوبر  /تش��رين األول الماضي إلى  3من نوفمبر /تش��رين الثاني الجاري في مدينة
مونتريال الكندية.
وق��د ن��ال الفيل��م جائ��زة افضل فيل��م روائي م��ن مهرج��ان « »AVANCAالدولي في
البرتغ��ال و جائ��زة افض��ل فيلم من الدورة األولى من مهرجان « »Alter do Chãoالدولي
ف��ي البرازي��ل كم��ا ش��ارك الفيل��م ايضا في القس��م التنافس��ي بال��دورة الـ  60م��ن مهرجان
« »16 Brnoالدول��ي لألف�لام القصي��رة بالتش��يك ومهرج��ان «الم��اء الكبير» الس��ينمائي
الدولي في أمريكا.

عرض مخطوطة قرآنية قديمة في املتحف الوطني
في ايران
َن َسب َُه يرجع الى االمام موسى بن جعفر

(ع)

مزار سليل االئمة االطهار
السید محمد نوربخش
في طهران

(ع)

يرج��ع نس��ب الس��يد الش��ريف محم��د
ن��ور بخ��ش ال��ى االم��ام موس��ى ب��ن جعف��ر
علي��ه الس�لام .عندم��ا نقطع طري��ق نيايش
الس��ريع متجهي��ن نح��و غرب� ّ�ي طه��ران،
عن��د نهاي��ة الطري��ق الس��ريع ندخ��ل ش��ارع
كوهس��ار وخالل السير نش��اهد لوحة مزار

اب��ن اإلم��ام داود .بعد قط��ع  10كلم تقريباً
نصل إلی قرية سولقان وبعد اجتياز القرية
ص��وب طري��ق اب��ن اإلم��ام داود ف��ي الجان��ب
األيم��ن ووس��ط حدائ��ق أغلبه��ا أش��جار
الك��رزُ ،تش� َ
�اهد قبة اب��ن اإلم��ام المخروطية
والذهبية .
الس��يد محم��د نوربخ��ش ُع ّي��ن والي �اً
عل��ی قص��ران ف��ي بداي��ة صب��اه وأق��ام ف��ي
قري��ة س��ولقانُ .يق��ال إ ّن��ه من أحف��اد اإلمام
موس��ی بن جعفر عليه الس�لام ونس��به وفقاً
لم��ا جاء في حجر قب��ره المطهّر كالتالي:
ترب��ة في��ض آث��ار فخ��ر المحدّثي��ن...
س ّيدالمجاهدين ،اإلبن السابع عشر لإلمام
موسى بن جعفر عليه السالم موالنا السيد
محمد نوربخش المتوفي عام  869ه ق «...

يق��ام حالي �اً مع��رض بعن��وان
«ت��راث الوق��ف» ف��ي المتح��ف
الوطن��ي االیران��ي بالعاصم��ة
طه��ران وت��م في��ه تقدي��م عدد من
المخطوطات القرآنية القديمة.
فعاليات معرض «تراث س��نة
الوق��ف» ف��ي المتح��ف الوطن��ي
االیران��ي بالعاصم��ة طه��ران
اس��تمرت حت��ی ام��س الجمع��ة 8
نوفمبر.
وف��ي ه��ذا المع��رض ،ت � ّم
تقدي��م نس��خة مخطوط��ة م��ن
المصح��ف الش��ريف بالخ��ط الكوف��ي تم ّ
خطه��ا على الجلد ینتم��ي الى القرن الثال��ث أو الرابع
الهجري باإلضافة الی مصاحف تأریخیة أخری.
واس��تعرض المع��رض أیض �اً  40أث��راً تأریخی �اً م��ن أبرز ما یوج��د في متحف اآلث��ار والفنون
اإلس�لامیة منه��ا مخطوط��ات قرآنی��ة قدیم��ة ،ونس��خ خطي��ة ،ووثائق موقوف��ة ،وأوعی��ة معدنیة،
وسجاد.
وهن��اك أق��دم مصح��ف تأریخ��ي في ای��ران مخطوط بالخ��ط الكوفي عل��ی أوراق من الجلد
تعود الی المئویة الثالثة أو الرابعة.

