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 بحضور محبي اللغة الفارسية 
في البوسنة والهرسك

إقامة مؤتمر »الحكيم 
نظامي رائد الشعر 

الملحمي في األدب 
الفارسي«

اختتام فعاليات 
»مهرجان السينما 

الفلسطينية« في تولوز 
الفرنسية

أخبار قصيرة

عــقــد مــؤتــمــر تــحــت عـــنـــوان "الحكيم 
نظامي رائد الشعر الملحمي الرومانسي 
ي  " بــحــضــور مــحــيب ي األدب الــــفــــارسي

�ف
ي البوسنة 

اللغة الفارسية والطالب �ف
والهرسك بالعاصمة رساييفو.

وعــقــد الــمــؤتــمــر بــحــضــور الــمــســتــشــار 
ي العاصمة رساييفو 

ي �ف
ي اإليــــرا�ف

الثقا�ف
ي 

بمناسبة أسبوع تكريم الشاعر اإليرا�ف
ي 

نـــظـــامي كــنــجــوي الــــذي كـــان يــعــيــش �ف
ــقــــرن الـــــ 12  الـــقـــرن الـــســـادس لــلــهــجــرة )الــ
ي بـــاســـتـــقـــبـــال جــيــد 

لـــلـــمـــيـــالد( مـــمـــا حــــــيف
ي 

مـــن قــبــل مــتــعــلــمي الــلــغــة الــفــارســيــة �ف
البوسنة والهرسك.

ــيــــة  ــــؤول الــــســــفــــارة اإليــــرانــ ــــسـ وأشـــــــــار مـ
ــــاهللا شــــاكــــري"  ــاشـ ــ لـــــدى رسايـــيـــفـــو "مـ
ــغــــة واألدب  ــلــ ي الــ ــــيب ــــحــ ــــور مــ ــــضـ إىل حـ
ي المؤتمر قائاًل: إّن مختلف 

الفارسي �ف
ي أنحاء العالم تتعرف عىل 

الشعوب �ف
الــحــضــارة اإليــرانــيــة مــن خـــالل الشعر 
ف فالشعر الفارسي  والشعراء اإليراني�ي
كــان ممتدا مــن منطقة سمرقند حيت 

. ف الص�ي
ــلــــغــــة الـــفـــارســـيـــة  كــــمــــا ســــلــــط أســـــتـــــاذ الــ
ي كلمة 

ا كارا حليلويــــج" �ف وآدابها "نام�ي
ات  ف ي المؤتمر الضوء عىل مــ�ي

ألقاها �ف
شعر نظامي كنجوي.

ي الــلــغــة 
ي �ف

كـــمـــا الــــــىت األســــتــــاذ اإليــــــــــرا�ف
الــــــفــــــارســــــيــــــة وآدابـــــــــــهـــــــــــا "غـــــــــــــالم رضـــــا 
ــــو كــلــمــة  ــيــ ــ ســــالــــمــــيــــان" بـــجـــامـــعـــة رسايــ
حـــــــول شـــخـــصـــيـــة ومـــــؤلـــــفـــــات حــكــيــم 
ي 

ي هــــذا الــشــاعــر اإليــــــرا�ف  نـــظـــامي لــمــحــيب
. الكب�ي

ــيـــم  ــمــــر أقـ ــؤتــ ـــمــ وعــــــــىل هـــــامـــــش هــــــــذا الـ
معرض آلثار استاذي الخط "سلطان 
مـــحـــمـــد نـــــــور" و "مــــحــــمــــود مـــذهـــب" 
ي الــقــرن الــعــارسش 

ف �ف وهــمــا مــن الــفــنــانــ�ي
للهجرة عن كتاب "بنج كنج" )الكنوز 

الخمسة( للشاعر كنجوي.

اخـــــــــتـــــــــتـــــــــم "مـــــــــــهـــــــــــرجـــــــــــان الـــــســـــيـــــنـــــمـــــا 
ــــولـــــوز  ــــة تـ ــنـ ــ ــــديـ ي مـ

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة" �ف
الفرنسية ، فعاليات دورتـــه التاسعة 
ف تــأثــرتــا بـــإجـــراءات جائحة  بعد دورتــــ�ي

"كورونا".
لــكــن هــــذا الــــعــــام، اســتــعــاد الــمــهــرجــان 
حــيــويــتــه بـــصـــاالت ممتلئة وبــحــضــور 
ي عـــــروض الــــضــــواحي والـــقـــرى 

جـــّيـــد �ف
المجاورة.

ي 6 آذار/ مــارس 
وافــتــتــح الــمــهــرجــان �ف

 روائـــــيـــــة 
ً
 أفـــــــالمـــــــا

ً
الـــــــجـــــــاري مــــتــــضــــمــــنــــا

ة، وقـــــراءة  ووثـــائـــقـــيـــة، طــويــلــة وقــــصــــ�ي
. أما عرض 

ً
 فوتوغرافيا

ً
أدبية ومعرضا

ــلـــم" لــفــراس  االفـــتـــتـــاح فـــكـــان فــيــلــم "عـ
خوري.

ي 
 �ف

ً
ويــــشــــمــــل الــــمــــهــــرجــــان 28 فـــيـــلـــمـــا

، مـــن بينها  ي
تـــولـــوز وإقــلــيــم أوكـــســـيـــتـــا�ف

ي 
طة تناولت الحرب عىل سورية �ف أرسش

وثائقيات وروائيات.
ــــــت هــــــــذه األفــــــــــــالم ضـــيـــفـــة عــىل 

ّ
وحــــــل

ي 
المهرجان الوحيد للسينما العربية �ف

المدينة الــزاخــرة بمهرجانات لسينما 
من كل العالم.

ي هــــذه 
ــعــــروضــــة �ف ــمــ ومـــــــن األفــــــــــالم الــ

الدورة، "حم البحر المتوسط" لمها 
حاج، و"استعادة" لرشيد مشهراوي، 
ي  و"سائقو الشيطان" لدانييل مارسنيت
ومحمد أبو غيث، و"الهاربات" لكاتيا 

ها. جرجورة وغ�ي

ي 
ي األيــام برسعة، كأّنها �ف

الوفاق/ تم�ف
ب من السنة  سباق.. خطوة خطوة نق�ت
الــجــديــدة لــ�ي نستقبلها بــحــرارة وأمــل، 
ونــودّع السنة الماضية بكل ما مّر فيها، 
ي هذه 

ي ُسّجلت فيها.. �ف والذكريات اليت
ي  األيــــــام عــنــدمــا نــنــظــر إىل األشــــجــــار الــــيت
اء   األوراق الــخــرف

ً
 فشيئا

ً
تــرتــدي شــيــئــا

ي ُتع�بّ عن الحياة الجديدة،  الجديدة اليت
 ، ــا األخـــــــرف ــهــ ــ ــيـــع بــــزيـّي فــاســتــقــبــلــت الـــربـ
وكـــأّن األشــجــار والــزهــور فتحت أذرعها 
لتستقبل الــربــيــع بــحــفــاوة.. ومـــا أجمل 
ي هـــذا الــعــام، 

الــربــيــع!.. خــاصــة الــربــيــع �ف
حيث يحّل علينا ربيع الطبيعة وربيع 
امـــن ربـــيـــع الــــــروح وشــهــر  ف ــيـــ�ت ــــرآن.. فـ ــقـ ــ الـ
رمــــضــــان الـــمـــبـــارك مــــع عـــيـــد الـــــنـــــوروز.. 
فــــنــــتــــفــــاءل بــــأنــــهــــا تـــــكـــــون ســــنــــة مــلــيــئــة 

كة للجميع.  ات والصحة وال�ب بالخ�ي
ف هــــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة بـــاحـــتـــفـــائـــهـــا  وتـــــتـــــمـــــ�ي
بالطبيعة وتغّنيها بفصل الربيع، وهو 
ي بعض الثقافات 

 له �ف
ً
ا احتفال نجد نظ�ي

ي مر، 
األخــــرى، مثل "شـــّم النسيم" �ف

والـــــذي يــعــود إىل الــحــضــارة الــفــرعــونــيــة 
القديمة، وأيضا عيد "الملك طاووس" 
ي الــــعــــراق، فــبــهــذه 

" �ف ف لــــدى "اإليــــــزديــــــ�ي
ي 

المناسبة نقّدم لكم نبذة عن النوروز �ف
ي تحتفل به.  مختلف الدول اليت

العيد الذي يجمع مختلف الشعوب
ي 

ي �ف
وز، العيد الــتــاريــيف ــنـــ�ي يعت�ب عيد الـ

ي أعماق التاريــــخ، 
إيـــران، وهــو ضــارب �ف

إذ يعود قدمه إىل ألف سنة قبل الميالد. 
ــمـــة "نــــــــــــــوروز"، هي كـــلـــمـــة فـــارســـيـــة  ــلـ وكـ
رّست بأنها أول يوم من 

ُ
فهلوية أصيلة، ف

ي السنة اإليرانية.
أول شهر �ف

يـــصـــادف يــــوم 21 مــــــارس/ آذار، عيد 
ي ايـــــران 

الـــــنـــــوروز - عـــيـــد رأس الـــســـنـــة �ف
وبـــعـــض الــــــدول األخـــــــرى، ويــــوافــــق يــوم 
، فالنوروز العيد الذي  اإلعتدال الربيعي

آيــــــــات تـــبـــتـــدئ بـــكـــلـــمـــة ســــــــالم، لــيــطــرد 
ــلـــويـــة والــســفــلــيــة  ــعـ اآلفـــــــــات والــــبــــاليــــا الـ
ف من محيط بيته وعائلته  وإبليس اللع�ي
ي 

ويــجــلــب إىل الــبــيــت األمــــن والـــهـــدوء �ف
مستهل الــســنــة الـــجـــديـــدة. ثـــم بــعــدهــا، 
ك، يــعــيي كــبــ�ي العائلة  ــتـــ�ب ومـــن بـــاب الـ
ي 

ــعـــــت �ف ــ لـــكـــل فــــــرد قـــطـــعـــة نـــقـــديـــة ُوضـ
ي هــــذه األثـــنـــاء 

طـــيـــات الــمــصــحــف، و�ف
ي الــجــمــيــع ألــســنــتــهــم بــالــحــلــويــات 

ّ
يـــحـــىل

ــادات وطــقــوس  ــ الـــنـــوروزيـــة، وهـــنـــاك عــ
مختلفة إلســتــقــبــال الــربــيــع واإلحــتــفــال 

بعيد النوروز، فنذكر بعضها:
ع النسوة  - تنظيف البيت وتزيينه: ترسش
ي إيـــــــران كـــل ســنــة وقــبــيــل حـــلـــول عيد 

�ف
وز بتنظيف البيت وتأثيثه وتزيينه  الن�ي

استقبااًل للعيد.
ــٍز  ــائـــدة الــســيــنــات الــســبــعــة: أبـــــرز رمـ - مـ
وز وال يــخــلــو منها  وداللـــــــــٍة لــعــيــد الـــــنـــــ�ي
ــائـــدة "الــســيــنــات  ي هـــو مـ

أي بــيــت إيــــــــرا�ف
 
ً
يصا الــســبــعــة"، وهي مـــائـــدة ُتـــعـــدُّ خصِّ

لــهــذه األيــــام تشتمل عــىل أغــذيــة نباتية 
وأشــيــاء أخـــرى تبتدئ جميعها بحرف 

، وذكرناها. ف الس�ي
ف  - تــبــادل الـــزيـــارات: تــبــادل الـــزيـــارات بــ�ي
ي  أفـــراد العائلة من المراسم األخـــرى الــيت
ي إيران. تدوم زيارة األقارب 

وز �ف ف الن�ي ّ تم�ي
وإقـــامـــة األفـــــراح والــضــيــافــة ثــالثــة عــرسش 
 األوىل مـــن الــســنــة الـــجـــديـــدة. ومــا 

ً
يـــومـــا

يــطــبــع هـــــذه الــتــجــمــعــات الــعــائــلــيــة هو 
اســتــقــبــال الــضــيــوف وإكـــرامـــهـــم بــأنــواع 
الـــمـــكـــرّسات، وخــاصــة الــفــواكــه الجافة 
ر،  ف مــثــل الفستق والـــلـــوز والــبــنــدق والـــــ�ب
إذ يستحيل أن يخلو بيت مــن البيوت 
اإليرانية من هذه المنتجات خالل أيام 

عيد )النوروز(.
- إحياء يوم الطبيعة: تنتهي االحتفاالت 
ي اليوم الثالث عرسش من 

بعيد النوروز �ف
ي السنة 

شهر فــرورديــن )الشهر األول �ف
ي التقويم 

االيـــرانـــيـــة(، وهـــو يـــوم ُعـــرف �ف
ي باسم "يوم الطبيعة". 

اإليرا�ف

ي مواثيق اليونسكو
عيد النوروز �ف

ي يــعــود 
ــاريــــيف ــنــــوروز هـــو تــقــلــيــد تــ عــيــد الــ

أصله تاريخيا اىل حواىلي القرن السادس 
قبل الميالد معلنا بــدايــة سنة جديدة، 
حـــلـــول فــصــل الـــربـــيـــع ووالدة الطبيعة 
من جديد. ولما كــان هــذا العيد يساهم 
ف  ي والصداقة ب�ي

ي تعزيز التنوع الثقا�ف
�ف

الشعوب ومختلف المجتمعات، فإنه 
ــيـــق مــــع مــواثــيــق  يـــتـــمـــاسش عــــىل نـــحـــو وثـ
ــنــــوروز،  درج عــيــد الــ

ُ
الــيــونــســكــو. وقــــد أ

 التفاقية 2003 الخاصة بصون 
ً
وفــقــا

ي غـــ�ي الـــمـــادي، باعتباره 
اث الــثــقــا�ف الـــــ�ت

ي 
اث، �ف ــنــــارص هــــــذا الــــــــــــ�ت  مــــن عــ

ً
عــــنــــرا

اث غ�ي  قائمة اليونسكو التمثيلية لــلــ�ت
ي عام 2009، و مدد 

ية، �ف المادي للبرسش
ي عــــام 2016، وذلـــــك بـــنـــاًء عىل 

هــــذا �ف
كة ألفغانستان وجمهورية  مبادرة مش�ت
أذربـــــيـــــجـــــان والــــهــــنــــد وايــــــــــــران والـــــعـــــراق 
ســتــان وباكستان  ف غــ�ي وكــازاخــســتــان وقــ�ي
 وطــاجــيــكــســتــان وتـــركـــيـــا وتــركــمــانــســتــان 
ي عام 2010، أعلنت 

وأوزبكستان. و�ف
الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارها 
". حيث  ــــدوىلي بــاعــالن "يـــوم الـــنـــوروز الــ
ي تبذلها  رحــب هــذا الــقــرار بالجهود الـــيت
ي ُيـــحـــتـــفـــل فــيــهــا  ــاء الـــــــــيت ــ ــــضــ الـــــــــدول األعــ
بالنوروز من أجل الحفاظ عىل الثقافة 
والتقاليد المتصلة بــنــوروز وتطويرها 
وتــشــجــيــع الـــــــدول األعــــضــــاء عــــىل بـــذل 
ــيـــة بــــــنــــــوروز وتــنــظــيــم  ــتـــوعـ ــلـ الــــجــــهــــود لـ
مناسبات سنوية احــتــفــااًل بـــه، فنتميف 
كة.. كل  ء بالخ�ي وال�ب لكم عام جديد مىلي

. عام وأنتم بألف خ�ي

يــجــمــع مــخــتــلــف الــــشــــعــــوب، ومــعــظــم 
ف بنوروز حول العالم، يرتدون  المحتفل�ي
المالبس التقليدية الملونة للداللة عىل 

ألوان الربيع.
ــيـــد الـــوحـــيـــد الــــذي  ــتـــ�ب الــــــنــــــوروز الـــعـ يـــعـ
ُيــحــتــفــل بـــه مـــن قــبــل قـــومـــيـــات وأديـــــان 
ــلــــفــــة عــــــــــ�ب الــــــــقــــــــارات  ــتــ وشــــــــعــــــــوب مــــخــ
وبــمــظــاهــر احــتــفــالــيــة ضــخــمــة وبـــاذخـــة 
ي الــكــثــ�ي 

. وهــــو عــطــلــة رســمــيــة �ف
ً
أحـــيـــانـــا

ــــل إيــــــــــــــران والـــــــعـــــــراق  ــثـ ــ مـــــــن الــــــبــــــلــــــدان مـ
ــا من  هـ ســـتـــان وأذربـــيـــجـــان وغـــ�ي ف وقـــرغـــ�ي
ف حــكــومــاتــهــا بــهــذا  ي تــــعــــ�ت الــــــــدول الــــــــيت
ف الذين  الــعــيــد، ويــصــل عــدد المحتفل�ي
كيا إىل المليون  ي ديار بكر ب�ت

يجتمعون �ف
ة  ي ساحة واحدة، عدا عن المدن الكب�ي

�ف
األخـــــــرى مــثــل اســـطـــنـــبـــول. واالحـــتـــفـــال 
ــيـــد، ال يــقــتــر عــــىل الــشــعــب  بـــهـــذا الـــعـ
، بـــل يــشــمــل قــومــيــات وبــلــدان  ي

اإليـــــــــرا�ف
عديدة مثل تركمانستان وطاجيكستان 
ستان وكازاخستان  ف وأوزبكستان وقرغ�ي
ــقــــوقــــاز والــــقــــرم  ومـــقـــدونـــيـــا وجــــنــــوب الــ
ومنطقة البلقان وكــشــمــ�ي وكــوجــارات 
ها من األقوام  ف وغ�ي وشمال غرب الص�ي

ي آسيا. ي غر�ب
�ف

ي الــوقــت الــحــاىلي مــا يــزيــد عن 
يحتفل �ف

300 مليون شخص بهذا العيد حول 
ي  الــعــالــم حسب منظمة اليونسكو الـــيت
ي 

اث الثقا�ف ي قائمة الـــ�ت
أدرجـــت العيد �ف

ي عام 2009.
ية �ف غ�ي المادي للبرسش

كيف انت�ش النوروز ع�ب القارات؟
ي استخدمت  كان للقوافل التجارية الــيت
طريق الحرير )الطريق التجاري الــذي 
ف وأوروبــــا وغـــرب آسيا(  ف الــصــ�ي ربــط بـــ�ي
ي نــقــل أفـــكـــار ومــعــتــقــدات 

 �ف
ً
ا ــبــــ�ي  كــ

ً
دورا

ف أبــنــاء  وثـــقـــافـــات وطـــقـــوس األديـــــــان بـــــ�ي
ــــات الــمــتــعــاقــبــة وكـــــان عيد  اطـــــوريـ االمـــــ�ب
ف  ت ب�ي ي انترسش ف األعياد اليت النوروز من ب�ي

مختلف الشعوب ع�ب طريق الحرير.

ي ايران
النوروز �ف

تــقــول الـــروايـــة الــفــارســيــة إن هـــذا العيد 
يجسد انتصار النور عىل الظالم، الخ�ي 
. وُيــحــى  ف عــىل الــــرسش مــنــذ آالف الــســنــ�ي
 كـــان ُيـــدىع جمشيد بن 

ً
 فــارســيــا

ً
أن ملكا

طهمورث، وكان يتمتع بقدرات خارقة 
يــة جــمــعــاء،  وهــبــهــا اإللــــه لـــه دون الــبــرسش
ي  وتشبه قصته إىل حــد كب�ي قصة النيب
ســـلـــيـــمـــان)ع(، فــكــالهــمــا ُعـــــرف عنهما 
تمتعهما بقدرات خارقة كالتحدث إىل 

الجن وحكمهم وغ�ي ذلك.
وتــقــول الــروايــة إن جمشيد جــاب بقاع 
قها إىل غربــها محمواًل من  األرض من رسش
قبل الجن، عىل رسير مرصع بالجواهر، 
ي نــهــايــة 

وعـــنـــدمـــا جــلــس عـــىل الـــعـــرش �ف
المطاف، كــان أول يــوم من أيــام الربيع، 
فــابــتــهــج واحــتــفــل مـــع الــشــعــب وعمت 
الفرحة الجميع، ليكون يوم 21 مارس/

 يحتفل به 
ً
آذار أول أيـــام الــربــيــع، عــيــدا

الناس كل عام. 

" ف مائدة "هفت س�ي
 " ف تـــــــتـــــــكـــــــون مـــــــــــائـــــــــــدة "هـــــــــفـــــــــت ســـــــــــــــ�ي
ــــات الـــســـبـــعـــة" مـــــن ســبــعــة  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــسـ أي"الـ
أشـــــيـــــاء، وهي الــــخــــل )رسكــــــــــه(، ويـــرمـــز 
ــلـــوك الــحــكــيــم،  ي والـــسـ ــــيف ــــذهـ لــلــنــضــج الـ
وســنــبــل )ســنــبــلــة( وتـــرمـــز إىل الطبيعة، 
وة،  ــه( وتــرمــز لــلــ�ث

ّ
وعملة معدنية )ســك

ه( وترمز  ف اوات )س�ب والعشب أو الخرف
للحياة الجديدة، وســ�ي )الــثــوم( ويرمز 
لــلــعــالج والـــصـــحـــة، و)ســـمـــنـــو( حــلــوى 
كــة  إيــرانــيــة تقليدية وتــرمــز لــلــوفــرة والــ�ب
و)سنجد( وهي ثمرة برية تشبه العناب 
وترمز إىل الحب والعطاء، وقد يعوض 
ــيـــب( أو  عـــن واحـــــد مــنــهــا بــالــتــفــاحــة )سـ
السماق، وإضافة إىل األشياء السبعة، 

كة. يوضع القرآن الكريم لل�ب

أجواء االحتفال بالنوروز وطقوسه
يــجــتــمــع جـــمـــيـــع أفـــــــــراد الـــعـــائـــلـــة لــحــظــة 
وز  ــنـــــ�ي ــ ــفــــرة الـ ــنـــة حــــــول ســ تـــحـــويـــل الـــسـ
ويتلون دعـــاء تحويل السنة مــع حلول 
ي ساعة العام الجديد: "َيا 

أول دقيقة �ف
ْيِل 

َّ
َر الل ْبــَصــاِر َيا ُمَدبِّ

َ ْ
وِب َواأل

ُ
ُقل

ْ
َب ال

ِّ
ُمَقل

ْل  ْحَواِل َحوِّ
َ ْ
َل الَحْوِل َواأل َهاِر َيا ُمَحوِّ َوالنَّ

َحاِل".
ْ
ْحَسِن ال

َ
 أ

َ
َنا ِإىل

َ
َحال

بـــعـــد ذلـــــــك، يـــقـــوم كـــبـــ�ي الـــعـــائـــلـــة بفتح 
الــمــصــحــف وقــــــراءة ســبــع ســـور أو سبع 

يـــة بـــانـــتـــقـــاداتـــهـــا الــــحــــادة  الـــكـــاريـــكـــاتـــ�ي
والـــــــــــــــالذعـــــــــــــــة، لـــــــكـــــــن بــــــلــــــغــــــة راقـــــــيـــــــة 
ــــة  ــــونـ ــــحـ ــــشـ ورســـــــــــــومـــــــــــــات ســــــلــــــســــــة مـ

ي الوقت ذاته.
وموحية �ف

ولـــم يــقــتــر هــجــومــه وانـــتـــقـــاده عىل 
ــثـــال، لــكــنــه طـــال  إرسائــــيــــل وأمـــريـــكـــا مـ
ف وكـــان  الـــعـــرب وحـــــيت الــفــلــســطــيــنــيــ�ي
ا إىل حـــد كـــبـــ�ي عـــن تـــيـــار غــالــب  مـــعـــ�ب
، حــيت أن صحيفة  ي ي الــعــالــم الــعــر�ب

�ف
نيويورك تايمز قالت عنه يوما: "إذا 
ي أمريكا 

أردت ان تعرف رأي العرب �ف
." ي العىلي ي رسوم ناحب

فانظر �ف
ي  وقـــال عــنــه االتــحــاد الــعــالــمي لــنــارسش
ــــن أعـــظـــم  الــــصــــحــــف: "إنـــــــه واحـــــــد مـ
رســــامي الــكــاريــكــاتــ�ي مــنــذ نــهــايــة الــقــرن 

." الثامن عرسش

«.. عيد و تراث ثقافي يجمع الشعوب »النوروز

»حنظلة« ناجي العلي.. طفل 
كرة فلسطني الحارض في الذا

على أعتاب ربيع الطبيعة وربيع القرآن 

االحتفال بهذا العيد، ال 
يقترص على الشعب 

اإليراني بل يشمل 
قوميات وبلدان عديدة 

مثل تركمانستان 
وطاجيكستان 

وأوزبكستان 
وقرغزيستان 

وكازاخستان وغريها 
 من األقوام

 في غربي آسيا

فن المقاومة

 : ف ي فــلــســطــ�ي
تــحــت عـــنـــوان "طــفــل �ف

".. جــــمــــع ابـــنـــه  ي الـــــــعـــــــىلي رســــــــوم نـــــــــاحب
وأصــــــــدقــــــــاؤه مـــجـــمـــوعـــة مـــــن رســـــوم 
ي الــــــــــــعــــــــــــىلي صـــــــنـــــــفـــــــت ضــــمــــن  نـــــــــــــــــــــــاحب

موضوعات شكلت أبواب كتاب.
ي مـــقـــدمـــة الـــكـــتـــاب: "كـــانـــت 

وجـــــاء �ف

 
ً
انــتــقــاداتــه الـــالذعـــة مــوحــيــة ســيــاســيــا

ــــذي  ــــو الــ ــــدة، إال أن حـــنـــظـــلـــة هــ ــــشــ بــ
ــــدى قــــراء  يــعــطــيــهــا بــــعــــدا شـــخـــصـــيـــا لــ

." ي العىلي ناحب
ي تــمــكــنــه مـــن اعـــــداد كــتــابــه 

وفـــضـــال �ف
" الـــــــــذي نــــال  ف ــــر "فـــــلـــــســـــطـــــ�ي ــاخـ ــ ــــسـ الـ
عــنــه أرفــــع الــجــوائــز، وهـــو عــبــارة عن 
تــقــاريــر صحفية بــالــرســوم الكرتونية 
ف المحتلة  ي فــلــســطــ�ي

عــن االوضــــاع �ف
. ي

والكيان الصهيو�ف

ـــعــــىلي  ي الـ ــــاب قـــــــول نــــــــــاحب ــتـ ــ ــــكـ يـــنـــقـــل الـ
ي  ي رســـــومـــــه: "مـــهـــمـــيت

امــــــه �ف ف عــــن الــــــ�ت
ي  أن اتـــحـــدث بــصــوت الـــنـــاس، شــعــيب
ي مـــر والـــجـــزائـــر، 

ي الــمــخــيــمــات �ف
�ف

ي المنطقة 
وباسم العرب البسطاء �ف

ة لــديــهــم  كــلــهــا والـــذيـــن ال مــنــافــذ كـــثـــ�ي
للتعب�ي عن وجهة نظرهم".

يضم الكتاب مختارات من الرسوم 
 ، ف ــيــــة فـــلـــســـطـــ�ي عــــن قــضــيــتــه األســــاســ
ي 

وعــــــــن حـــــقـــــوق االنـــــــســـــــان ـ لــــيــــس �ف
ي الـــعـــالـــم 

ف فـــحـــســـب، بــــل �ف فـــلـــســـطـــ�ي
ـ  وعـــــن الــــســــالم والـــمـــقـــاومـــة  ي الـــــعـــــر�ب

ها. وأمريكا والنفط وغ�ي

حنضلة
ــــدة الـــطـــويـــلـــة  ــمــ ــ ي هـــــــذه الــ

ومـــــــع مـــــــــ�ف

ــــرة  ي ذاكــ
ة �ف ال تـــــــزال رســــومــــه حــــــــارصف

يـــن مــــن قــــرائــــه الــــعــــرب الـــذيـــن  ــثـــ�ي الـــكـ
ي الــصــحــف والــمــجــالت 

طــالــعــوهــا �ف
ة  ــــ�ب مــــعــــارض كـــثـــ�ي ــنــــاء حـــيـــاتـــه أو عـ أثــ

منذ وفاته.
ف والــكــتــاب  ويـــقـــول كــثــ�ي مـــن الــفــنــانــ�ي
من اصدقاء العىلي وممن عرفوه ع�ب 
رســـومـــه فــقــط أن شــخــصــيــة حــنــظــلــة 
ســتــظــل بــاقــيــة ألنــهــا تــجــاوزت قضية 
محدودة اىل دالالت انسانية أوسع.

ف وتغ�ي االوضاع،  ورغم مرور السن�ي
ي  يــــظــــل هــــنــــاك لـــلـــطـــفـــل الـــفـــلـــســـطـــيـــيف
ي 

ــلـــجـــمـــهـــور �ف الــــــــذي يــــعــــيي ظــــهــــره لـ
ـــده ويـــشـــهـــد  ــهـ ـــشــ ــا يـ ــ ــــىلي مــ ــعــ ــ رســـــــــوم الــ

عليه.
ي الـــعـــىلي  ــهــــرت رســـــومـــــات نــــــــاحب ــتــ واشــ


