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ٌ
مالحظات حول ال ُقدرة َّ
املتوهمة ..ثقافات ومجتمع
ذات صباح من العام َ ،1995س� َ
�خص
�طا ش� ٌ
ٍ
«بتس� ِ�برغ»
عل��ى ِ
مصرفي��ن اثني��ن ف��ي مدينة ِ
بوالي��ة بنس��يلفانيا األمريكي��ة .كان رج�ل ً
ا
هائ�ل ً
ا بدي ًن��ا ،ف��ي أواس��ط العم��ر ،مض��ى ف��ي
�اع أو ما
واضح��ة النه��ار س��ا ِف َر الوجه ،بغير قن� ٍ
يُشبه القناع.
ل��م َّ
ِّ
التخف َي على أي نح� ٍ�و كان.
يتكل��ف
وقب��ل أن يغادر المصرفَ ،ش� َ
ببصره إلى
ص
�خ َ
ِ
كامي��رات المراقب��ة ،وأرس��ل ابتس��ام ًة واثقة،
ثم ّ
ولها ظهره ومضى .وفي المس��اء ،داهمت
ق��وات الش��رطة منزل��ه ،وألقت القب��ض عليه،
وواجهته بصورته التي التقطتها الكاميرات.
ُدعى «ماكارثر
الر ُجل ،وي َ
فم��ا كان من َّ
ويل��ر» ،إال أن ح��دَّق ف��ي الص��ورة ،وقد اتس��عت
َهش��ا ،وغمغم قائ�ل ً
ُ
عين��اه د َ
ارتديت
ا« :لكنن��ي
قن��اع الليم��ون!» كان عل��ى قناع � ٍة أن��ه إذا ما
َّ
دل� َ
�ك ِجس� َ�مه بالليمون ،فس��وف يختفي عن
الكامي��رات .و ِل � َم ال؟ أليس��ت ُعص��ارة الليمون
السري؟
من مكوِّنات الحبر ِّ
فطالم��ا أن��ه يتجن��ب الح��رارة الزائ��دة،
فسوف يظل مختف ًيا عن األنظار والكاميرات!
لم يكن السيد «ويلر» مجنو ًنا أو مخمو ًرا،
توصل إليه المحققون ،وإنما كان
بحسب ما َّ
رج ً
ال أخطأ التقدير .ويا له من خطأ!
ُ
اس� ْ
�ترعت الواقع �ة انتب��ا َه البروفيس��ور
«داوي��د دا ِنن��غ» ،أس��تا ِذ عل��م النف��س بجامعة
كورني��لَّ ،
فكل��ف أح��د مس��اعديه  -ويُدع��ى
«جاس��تن كروغ��ر» ،طال��ب الدراس��ات العليا
بتقص��ي ه��ذه الواقع��ة الت��ي
بالجامع��ة -
ِّ
بنظ��ره ترتبط ارتباطاً وثيق �اً بثقافات معينة
�ص االثنان
ل��دى غالبية أف��راد المجتمع .خ ُل� َ
إل��ى نظري � ٍة ُمفا ُده��ا أن��ه بينم��ا ترتس � ُم ف��ي
مخيلة عم��وم الناس صور ٌة ذاتية إيجابية عن
أشخاص
قدراتهم الذهنية واالجتماعية ،ثمة
ٌ
يتج��اوزون ه��ذا الهام��ش الطبيع��ي إل��ى ح� ِّ�د
�ور ع��ن أنفس��هم ه��ي
خ��داع ال��ذات ،ورس��م ص� ٍ
أبع � ُد ما تكون ع��ن الحقيقة ،وتقييم قدراتهم
بأعل��ى كثي � ًرا مما هي عليه في واقع الحال.
َّ
المتوهمة» الناجمة عن تقديرات
هذه «الثقة
خاطئة أحياناً كثيرة تعود لطبيعة ومستوى

ایران تشارك
في  18معرض ًا دولي ًا
للكتاب

أخبار فنية
الفيلم اإليراني «ليلة أصبح القمر بدرا» يحصد أول جائزة دولية
اح��رز فيل��م «ليل��ة أصب��ح القم��ر ب��درا»
للمخرج��ة «نرج��س آبي��ار» جائزة افض��ل فیلم
بتقیی��م المش��اهدين وذل��ك خ�لال فعالي��ات
مهرجان «ليالي تالين السوداء» بدورته الثالثة
والعشرين في استونيا.
وش��ارك الفيلم بقس��م المس��ابقة الدولية
وع��رض ألول م��رة ف��ي القاع��ة األصلية بحضور
آبي��ار والفنان «هوتن ش��كيبا» والمنتج «محمد
حس��ين قاس��مي» وش��اهد الفيل��م  500مش��اهد
وكان موض��ع ترحي��ب م��ن قب��ل الجماهي��ر
والنقاد .واس��تطاع هذا الفيلم في مش��اركته الدولية األولى أن يجذب اهتمام المش��اهدين وأجاب
صناع الفيلم على أسئلة الجمهور بهذا الحدث الفني .وتم عرض الفيلم للمرة الثانية يوم  30تشرين
الثاني /نوفمبر بمقاطعة تارتو.
يذكر ان فيلم «ليلة أصبح القمر بدرا» الذي يش��ارك في القس��م التنافس��ي للمهرجان هو من
بطولة النجمة الناز شاكردوست التي فازت بدورها فيه بجائزة العنقاء البلورية كأفضل ممثلة من
مهرجان فجر السينمائي السابق كما فاز الفنان «هوتن شكيبا» على جائزة أفضل ممثل عن دوره
بنفس الفيلم فيما نالت المخرجه آبيار بجائزة أفضل اخراج من المهرجان نفسه.
ويحكي الفيلم قصة فتاة من جنوب طهران تحب شاباً من احدى المحافظات ،وألسباب تضطر
الى السفر الى خارج البالد ،فيرافقها اخوها وفي الطريق تحصل احداث و...
وعقد مهرجان «ليالي تالين السوداء» في  15نوفمبر/تشرين الثاني وحتى االول من ديسمبر/
كانون األول الحالي في إستونيا.

َّ
حي��ز
ثقاف��ة الف��رد ،والت��ي يُط َل��ق عليه��ا في بعض مبالغ � ًة ش��ديدة .ف��إذا م��ا
تخطين��ا ِّ
الدوائ��ر العلمي��ة «تأثي��ر داننغ-كروغ��ر» المعرف��ة المعلوماتي��ة ،الت��ي ترتك��ز عل��ى
تفس��ر حقائ� َ�ق موضوعي � ٍةَ ،ل َما َش� َّ�ق علينا أن نلحظ
( ،)Dunning-Kruger effectه��ي م��ا ِّ
ذل��ك الن��زوع اإلدراك��ي ل��دى البع��ض إل��ى «تأثير داننغ-كروغر» في تقييم األشخاص
تضخيم الذات ،والمبالغة في تقييم أنفس��هم ألنفس��هم عندما يتعلق األمر بغير ذلك من
وإمكاناتهم.
الق��درات والمهارات الش��خصية .ل��و أنك من
َّ
ه��ذه «الثق��ة
أي م��ن تل��ك البرام��ج التليفزيونية
المتوهمة» ليس��ت حبيس � َة متابع��ي
ٍّ
قاع��ات المحاض��رات ،وال مح��دود ًة بحدودها .الت��ي تق��و ُم على تنظي��م مس��ابقات للمواهب،
ُ
كال ،ب��ل تتجاوزه��ا لتط� َ
تلحظ تلك الصدمة التي تعلو وجوه
�ال تفاصي��ل حياتنا فسوف
الم ِّ
حكم��ون،
اليومية .ففي دراس��ة تكميلية ،غادر الباحثان المتس��ابقين حينم��ا يرفضه��م ُ
َ
مكتبيهم��ا بالجامع��ة ،وخرج��ا
قاصدي��ن ويُعلنون اس��تبعادهم من المس��ابقة .قد تبدو
أح��د ميادي��ن الرماي��ة ،حيث التقيا ع��ددًا من لن��ا هذه الصدم � ُة هزلية ،أو مدعا ًة للضحك
ووجه��ا والتن��دُّر ،غي��ر أنه��ا  -ف��ي حس��بان ه��ؤالء
ممارس��ي الرماي��ة وه��واة األس��لحةَّ ،
إليهم أس��ئلة َّ
تتعلق بقواعد السالمة
الواجب المتس��ابقين أنفس��هم  -أبع � ُد م��ا تك��ون ع��ن
ِ
مراعا ُته��ا ل��دى اس��تخدام الس�لاح.
فأصحاب الهزل والضحك؛ إنهم في حقيقة األمر غي ُر
ُ
الرصي� ِ�د األقل من اإلجاب��ات الصائبة منحوا واعين إلى مبلغ التضليل النفسي الذي َجنا ُه
ُ
أنفس��هم
الزائف باألفضلية.
�خية ،وبالغ��وا في تقدير عليهم شعو ُرهم
تقييمات س� َّ
ٍ
والح� ُّ�ق أن المبالغ��ة ف��ي تقيي��م الق��درات
معرفته��م باألس��لحة وقواع��د التعام��ل معها

الش��خصية أم ٌر شائع ،إن لم يكن طبيع ًيا .ففي
دراس��ة أجري��ت عل��ى قائ��دي الس��يارات ،انته��ى
الباحث��ون إل��ى أن  80بالمائ��ة منه��م ي��رون أن
مس��تواهم في القيادة «أعلى من المتوس��ط» -
وهي نتيج ٌة ال تقب ُلها قواعد اإلحصاء .وانتهت
دراس� ٌ
�ات أخ��رى إلى نتائج مماثلة ،عندما ُطلب
إل��ى المش��اركين تقيي � ُم قدراته��م الذهني��ة،
بول ش��خصي.
أو مق��دار م��ا يتمتع��ون به م��ن َق ٍ
تكم��ن ف��ي أن ه��ؤالء الذي��ن
اإلش��كالية إنم��ا ُ
تعو ُز ُه��م الق��درة أو الكف��اءة َّ
قلم��ا َي ُع��ون ذل��ك،
�تنتاجات مغلوطة ،أو
وم��ن ثم ينته��ون إل��ى اس�
ٍ
قرارات
خيارات خاطئة ،أو يتخذون
يُقبلون على
ٍ
ٍ
ُّ
واألمض ،أنهم
غي َر مالئمة .واألنكى من ذلك،
ُحجبون عن رؤية أنفسهم وإمكاناتهم بما هي
ي َ
علي��ه ،فكأنم��ا ُتن��زع منه��م الق��در ُة عل��ى إدراك
أخطائهم والوقوف عليها.
كيت فيلهابر
ترجم ُه :حسام خليل

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة المعارض الثقافية قادر آشنا عن مشاركة ايران في  18معرضا دوليا للكتاب في مختلف بلدان العالم.
وق��ال آش��نا ،ف��ي تصري��ح للصحفيي��ن ام��س االثنين ،إنه س��تقام مع��ارض دولية للكتاب بمش��اركة ايران ف��ي فرانكفورت  ،لن��دن  ،باريس ،
ش��نغهاي  ،بكين  ،بولندا  ،س��وريا  ،لبنان  ،العراق  ،باكو  ،الهند كما ش��اركت الجمهورية االس�لامية اإليرانية لحد اآلن في معارض دولية
اقيمت في  15بلداً.
ونوه آشنا الى إقامة معارض دولية للكتاب في  18بلدا بمشاركة ايران  ،عا ّداً تبادل األفكار واآلراء ونقل االنجازات الثقافية للبالد من بين
أهداف هذه المعارض.
واش��ار المدير التنفيذي لمؤسس��ة المعارض الثقافية الى توجيهات وزير الثقافة واالرش��اد االس�لامي باقامة معارض داخلية للكتاب في
جميع محافظات البالد ،مؤكدا على استعداد المؤسسة للتعاون في هذا المجال.

االسالم في ماليزيا..
وعاص َمتها هي كوااللمبور ،وتبل ُغ
الهنديِ ،
تق ُع دولة ماليزيا في َجنوب ش��رق آس��يا ،في المحيط ِ
مساحتها حوالي  329ألف كيلومتر مربع ،يصل عدد س ّكانها إلى حوالي  30مليون نسمة.
والس َكان ،يُش ِّكل الماليو أغلبية الس َّكان ،ويوجد
وتع ُّد دولة ماليزيا دول ًة متعد َدّة األعراق وال َّثقافات ُّ
الصين ُّي��ون والهن��ود وبع��ض األقل َّي��ات األخ��رى .كما تع ُّد لغة ماهاس��ا مالي��و أو المااليوي��ة ال َّلغة
فيه��ا ِّ
ال َّرس��مية في البالد ،ويس��تخدم الماليز ُيّون ال ُّلغة اإلنجليز َيّة في األعمال ،ويس��تخدم الصينيون ال ُّلغة
الصين َّية ،والهنود ال ُّلغة الهندية ولغة التاميل .وباالضافة الى ذلك كله ،يُع ُّد اإلسالم ال َدّيانة ال َّرسم َّية
ِّ
حرية األديان األخرى؛ حيث يبلغ عد ُد المسلمين في ماليزيا حوالي
في البالد ،مثلما يضمن الدستور ِّ
البالغ عددهم حوالي  30مليون نس��مة ،فهم يش � ّكلون بذلك األغلبية في البالد،
 60بالمئة من ّ
الس��كان ِ
وتبلغ نسبة البوذيين نحو  20بالمئة ،والمسيحيين حوالي  9بالمئة  ،والهندوس حوالي  6بالمئة ،وتدين
الصلوات الخمس في
السيخ َّية والديانات الصين َّية ال َّتقليد َيّةُ .تقام َّ
البقية منهم بديانات مختلفة مثل ِّ
ماليزيا في المساجد ،ويحتفل المسلمون فيها بعيدي الفطر واألضحى ،وي َّتجه آالف المسلمين ك ّل
سنة من ماليزيا إلى م َّكة ال ُمك َّرمة ألداء فريضة الحج .ومن معالم ماليزيا االسالمية المهمة ،المتحف
اإلس�لامي ف��ي كوااللمب��ور ال��ذي يحت��وي عل��ى أقس��ام تضم فن العم��ارة اإلس�لامي ،وقس��م المورثات
العثمانية ،وبعض نماذج المساجد ،والمخطوطات اإلسالمية ،والقطع األثرية من الدولة العثمانية في
سوريا وتركيا ومعالم أخرى .كما يضم أكثر من  200مخطوطة إسالمية نادرة.

السياحة في ايران

محافظة جهارمحال وبختياري
جهارمح��ال وبختي��اري محافظة تدعى
«س��قف اي��ران» ،وه��ي مس��قط رأس وم��كان
اقام��ة ع��دد م��ن كب��ار العلم��اء والش��عراء
والعرفاء االيرانيين.
ه��ذه المحافظ��ة ه��ي آي��ة م��ن روائ��ع
الجاذبي��ات الطبيعي��ة الت��ي خلقه��ا اهلل
س��بحانه وتعال��ى .و ُتع��رف جهارمح��ال
وبختي��اري بمياهه��ا العذب��ة الجارية وس��هل
زهور الزنبق المقلوب.
تق��ع المحافظة ف��ي جنوب غرب��ي ايران
وتحاصره��ا جب��ال زاغ��روس الش��اهقة؛ وهي
مصيف لرؤساء القبائل البختيارية .ويتكلم
اهاليه��ا باللهج��ات الفارس��ية – التركي��ة
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والقشقائية والبختيارية.
وأم��ا تس��مية ه��ذه المحافظ��ة ب �ـ
«جهارمح��ال وبختي��اري» فيه��ا اش��ارة ال��ى
منطقتي��ن مختلفتي��ن أي جهارمح��ال
وبختياري.
م��ن روائ��ع الجاذبي��ات الس��ياحية
والطبيعي��ة األخ��رى الت��ي تحظ��ى به��ا
المحافظة ،هو أنها مصدر لنهرين كبيرين
ف��ي اي��ران ،هم��ا زاين��ده رود وكارون .يبل��غ
ارتف��اع أعلى نقطة في هذه المحافظة 5484
مت��راً ع��ن س��طح البحر وهي جب��ال زردكوه،
حي��ث ينب��ع نه��را زاين��ده رود وكارون م��ن
جليدها الدائم طوال السنة.

في مثل هذا اليوم..

بدء عرض «قصة البحر» ..أول فيلم سينمائي باأللوان
ث��ورات عديدة مرت بها الس��ينما خالل س��نين
تطوره��ا بداي ًة من الس��ينما الصامتة ،ثم الس��ينما
الملون��ة ،ث��م ع��رض األفالم بتقنية ال �ـ  ، 3Dوأخي ًرا
في عصرنا الحالي ظهرت قاعات السينما المجهزة
بتقنية الـ .4D
وعل��ى رأس تل��ك الث��ورات كان��ت الص��ورة
الملونة ،وبغير المتوقع لم يكن اكتشاف التصوير
باألل��وان متأخ � ًرا كثي � ًرا عن ظهور الس��ينما ،فمع
ع��رض أول فيل��م س��ينمائي صام��ت ف��ي التاري��خ
بباري��س ع��ام  ،1895كان اكتش��اف إمكاني��ة
التصوي��ر باألل��وان ع��ام  ،1908وذل��ك بتس��جيل
األمريكي تشارلز إيريان براءة اختراع أول عملية تصوير باأللوان ،والتي عرفت باسم “كينماكولو” .إال
أن أس��بابًا عديدة كانت وراء تأخر اس��تخدام تلك التقنية ،على رأس��ها احتكار بعض الش��ركات لحقوق
االس��تعمال ،كذلك خوف المنتجين والمخرجين من أي تغيير قد يؤثر على تلك الصناعة ،وبالتالي
خس��ارتهم ،فآثروا الس�لامة وابتعدوا عن التجربة .إلى أن ظهر أول فيلم ملون عرض في قاعات الس��ينما
بتاريخ  3ديسمبر كانون االول عام  ،1922وهو فيلم قصة البحر “ ”The Toll of the Seaللمخرج األمريكي
شيستر فرانكلين ،ومع ذلك والى الخمسينات وبسبب التكلفة العالية كان استعمال التصوير باأللوان
عل��ى اس��تحياء ،حت��ى كانت ثورة التصوي��ر باأللوان بعد الح��رب العالمية الثانية ،وذلك بعد اس��تخدام
تقني��ة طوره��ا األلم��ان جعلت التصوير باأللوان يتم من خالل عدس��ة واحدة وبتكلف��ة أقل كثي ًرا ،وهكذا
صار التصوير باأللوان هو القاعدة في هوليود.

رسام کاریکاتیر إیراني يفوز باملركز االول في مهرجان بلجيكا
أحرز رس��ام الكاریكاتیر االیراني
« كان��ي بيريان��ي» المرك��ز االول
ف��ي مهرج��ان اولن��س كارتونال��ه
الدول��ي بدورت��ه الحادي��ة والثالثي��ن
الذي اقيم في بلجيكا.
وانه��ى مهرج��ان اولن��س
كارتوناله الدولي في بلجيكا تحت
عن��وان « الجل��ود» اعمال��ه باه��داء
جوائ��زه الى المتفوقي��ن الذي كان
من بينهم اربعة ايرانيين.
ففي قس��م الرج��ال فاز كل من
«عل��ي قناع��ت» و»جم��ال رحمت��ي»
و»عالی��ه مظاه��ري» م��ن اي��ران
بالمراكز الثالثة االولى وتالهم فنانون من بلجيكا وبولندا والبرازيل .وفي قسم الشباب
ف��از الش��اب االيران��ي «كان��ي بيرياني» بالمرك��ز االول وهي الم��رة الثانية الت��ي يحرزها
في هذا المهرجان الدولي .هذا واقيم مهرجان اولنس كارتوناله الدولي بمش��اركة 380
رساما كاريكاتيريا من  52دولة وألف و  182اثرا فنينا.

«مكرالن» يقتنص جائزة مهرجان «مالطا» الدولي
حص��ل الفيل��م اإليران��ي القصير»مكرالن»
للمخرج��ة والمنتج��ة مري��م زارع��ي عل��ى جائزة
افضل فيلم من مهرجان «مالطا» الدولي.
ويعتب��ر المهرج��ان م��ن أه��م المهرجان��ات
االوروبية وأقيم بنسخته السابعة والخمسين في
نوفمبر المنصرم في العاصمة فاليتا وتنافس��ت
فيه افالم قصيرة من شتى انحاء العالم.
ويحك��ي «مكرال��ن» قص��ة عائل��ة تعي��ش
ف��ي مقب��رة للس��يارات ولديه��ا طفل��ة ضري��رة قد
اختارت هي وشقيقها سيارة من سيارات المقبرة لتقضي أيامها فيها .ويشارك في تمثيل الفيلم كل
من آتنا سليمي ورزمريم كاظمي وطه نجف بور ومنصور نصيري.
يذكر ان «مكرالن» س��بق ان ش��ارك في مهرجان برلين الدولي بنس��خته التاس��عة والستين في
المانيا ومهرجان «الدانوب األزرق» الدولي في النمسا.

بيع لوحة بورتريه ملوزارت بسعر  1,2مليون يورو
باع متحف «كريستيز» البريطاني صورة «بورتريه» نادرة للملحن الكالسيكي النمساوي فولفغانغ
أمادي��وس م��وزارت ف��ي  27نوفمب��ر ف��ي باري��س بس��عر يتراوح بي��ن  800أل��ف و  1.2ملي��ون ي��ورو ( 881.600و
 1.32مليون دوالر) .وتعتبر اللوحة واحدة من أربع لوحات رس��مت خالل حياة الملحن وماتزال جز ًءا من
مجموعة خاصة ،وقد رسمها الفنان اإليطالي جيامبيتينو سينارولي .وقالت استريد سينتر دولتيرمونت،
رئيس��ة قس��م الفن��ون القديم��ة في «كريس��يتز» في باريس ،إن اللوحة رس��مت في كان��ون الثاني /يناير
 1770عندما كان موزارت بعمر  13عاما .وبحسب سينتنر دي أوولتريمونت فإن هذه اللوحة رسمت بناءاً
على طلب «بيترو لوغياتي» المتلقي العام لمدينة البندقية الذي شاهد موزارت وهو يعزف في حفل في
مدينة «فيرونا» اإليطالية ورأى فيه موسيقيا مذهال وموهوباً .يذكر أن الفنان موزارت ولد في عام 1756
في سالزبورغ في النمسا وتوفي عن عمر يناهز ال  35عامًا.

