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في ليلة القدر الثانية الحزينة ومصاب شهيد المحراب

اإلمام علي عليهالسالم شهيد ليلة القدر
نعيش هذه األيــام أهم األحــداث اإلسالمية ،أال
وهي استشهاد أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
(عليه السالم)  ،وليلة القدر ،وهاتان املناسبتان
لهام خصوصية ومنزلة كبرية ،فعيل بن أيب طالب،
هو الشخصية العظيمة التي جسدت اإلسالم ،ومتثل
اإلسالم فيها ،وقد كانت انطالقة هذه الشخصية منذ
البداية ،حيث الوالدة يف الكعبة املرشفة ،هذا البيت
العتيق ،الذي يعترب مأوى الناس ،ومهوى األفئدة،
فكانت انطالقة هذه الشخصية العظيمة من ذلك
املكان املعمور ،والبيت املقدس .لقد شاء الباري جل
وعال ،أن يكرم هذه الشخصية منذ البداية ،فكانت
والدته يف الكعبة الرشيفة ،ومل يقف التكريم عند هذا
الحد ،فالوالدة يف الكعبة وإن كانت من فضائلة إال
أنها مل تزده رشفاً ،ألن علياً ال نقص فيه ،فهو الشخصية
املتكاملة التي ال تحتاج ملا يكملها ،فشخصيته هي
شخصية رسول الله (ص) فال تحتاج إىل عامل خارجي
يكملها ،لكن الباري جل وعالٌ ،
محيط بتاريخ البرشية،
منذ زمن آدم إىل أن تقوم الساعة ،لذا قرن حياة عيل
بن أيب طالب بهذه األحداث واملناسبات ،فقد ولد يف
الكعبة ،وزوج يف السامء ،كام ورد يف الزيارة الرشيفة،
واستشهد يف بيت من بيوت الله جل وعال .ومل يقف عند هذه املراحل الثالث فحسب،
وهي الوالدة يف الكعبة ،والتزويج يف السامء ،واالستشهاد يف بيت الله جل وعال ،إمنا
عاش حيا ًة مليئة كلها بالعطاء .لقد عاش ثالثاً وستني سنة فقط ،لكن حجمها كان أكرب
من ذلك بكثري ،فكانت السامء تصحبه يف كل تحركاته ،الحظ النداءات التي نزلت من
السامء« :ال سيف إال ذو الفقار وال فتى إال عيل» وهو النداء األول من جربائيل ،أما
النداء الثاين الذي نزل من السامء فكان عند استشهاده (عليه السالم)« :تهدمت والله
أركان الهدى» وهو نداء من السامء لينبئ عن جانب عظيم يف هذه الشخصية.
● ●استشهاده يف ليلة القدر
يف مثل ليلة القدر الجليلة يفرتض أن نتساءل عن العالقة بني هذه الليلة وبني شهادة
اإلمام أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،أو لنقل العالقة بني القرآن وويص
املرسل بالقرآن؟
وتبدو العالقة عالقة وطيدة ومتينة ،إىل حد يعجز فيها الباحث عن ثغرة ولو مبقدار
شعرة .فحقائق القرآن التي قد تجلت يف املفاهيم واملبادئ والنور والعطاء والرحمة،
تجلت أيضاً وهي نفسها مل تتغري يف هذا اإلنسان الفريد.
لقد كان الجيل األول الذي أنزل عليه الكتاب ميتاز بأنه قد تجلت فيه ويف أفعاله
وصفاته ومواقفه وحتى أفكاره ،آيات الكتاب.
وكان أمري املؤمنني صنيع رسول الله (ص) ،وصنيع القرآن ،والشهيد والشاهد بالقرآن
الكريم ،وكان بدوره قرآناً ناطقاً.
وإذا ما سأل أحدهم عن تطبيق هذا القرآن ،وكله سمو وعظمة ومجد وخلق
عظيم ،وعن إمكان تحقق كل ذلك يف هذا الكائن الضعيف الذي تحوم حوله الشكوك
واألوهام ،وتحتوشه املشاكل واملخاطر والشهوات ،وهو الكائن املدعو باإلنسان؟!

أقول :بىل؛ لقد طبق أناس ما جاء يف الكتاب بحذافريه ،ومل تكن ثمَّ فاصلة تعزلهم
عام كان يحتوي ،وعىل رأس من حقق ذلك رسول الله عليه الصالة والسالم ،هذا
اإلنسان الذي سئل أحد الصحابة عنه ،فأجاب بقوله :كان ُخ ُل ُقه القرآن.
فإذا أردت رسول الله فاقرأ القرآن ،وإذا أردت القرآن فأنظر إىل رسول الله .ونفس
رسول الله عيل بن أيب طالب (ع) بشهادة القرآن ،إذ قال يف قصة املباهلةَ « :ف ُق ْل َتعَا َل ْواْ
كم” (آل عمران.)61/
كم وَأَ ْن ُف َسنَا وَأَ ْن ُف َس ْ
كم َو ِن َسآ َء َنا َو ِن َسآ َء ْ
َندْعُ أَ ْبنَآ َء َنا وَأَ ْبنَآ َء ْ
ولذلك؛ كان إذا أردنا فهم كتاب الله ،فعلينا أن نفهم رسول الله ثم علياً واألمئة من
ولده سالم الله عليهم أجمعني .وإذا أردنا أن نفهمهم ،فالبد من قراءة القرآن قراءة
حكيمة واعية .فقد كان أحدهم انعكاسا لآلخر وتجسيدا له ،وإذا رغبنا باتباع القرآن
فام علينا إال دراسة حياة النبي وأهل بيته وأتباعهم ،وعكس ذلك صحيح قطعا.
فاإلنسان الواعي واملنصف والراغب يف معرفة القرآن يجد أن كل نص فيه أو مفهومه
متجسداً بأهل البيت .فإذا هو قرأ قوله سبحانه وتعاىلِ « :منَ ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َني رِجَ ٌال صَ َد ُقوا
مَا عَاهَ دُ وا ال َّل َه َع َلي ِه َف ِم ْنهُم َّمن َق َض َن ْح َب ُه َو ِم ْنهُم َّمن ينت َِظ ُر َومَا َب َّد ُلوا َت ْب ِديال» ،وجد
مصداقه يف حمزة سيد الشهداء ،حيث وجده النبي (ص) مترضجاً بدمائه ملا أصابه مبا
يزيد عىل سبعني جرحاً ،أما ما تجسد يف اإلمام عيل (ع) ويف املعركة ذاتها ،قال رسول
الله (ص) ،إن هذا موضع شكر ،تعقيبا عىل إرشاد الرسول له بالتحيل بالصرب .ثم إنك
لرتاه ولعل دموعه كانت تجري عىل خديه مخاطبا النبي األكرم :لقد فاتتني الشهادة،
فيبرشه النبي بأنها وراءه .فبقي عيل بن أيب طالب طيلة حياته ينتظر لحظته املوعودة،
حتى كانت ليلة التاسع عرش من شهر رمضان ،وهي من ليايل القدر ،حيث كان يكرث من
الدعاء إىل الله بتعجيل الشهادة واللحاق بالرسول األكرم .فقد استشهد عىل يد أشقى
اآلخرين ،حيث إستقبل الرضبة الغادرة القاتلة مبقولته الشهرية التي ان عربت عن يشء
فإمنا تعرب عن التالحم املطلق بكتاب الله( :فزت ورب الكعبة).
ليس الحديث عن الشهادة أو الشهيد باألمر الهني  ،فاملسألة هنا ال تتعلق بكالم عن

املؤمتر الفكري الثالث عن ظاهرة التطرف حتت عنوان:
السلم المجتمعي بين الضرورة والخيار

يعقد املجمع العاملي للتقريب بني
املذاهب االسالمية ،مؤمتره الفكري
الثالث عن ظاهرة التطرف تحت
عنوان «السلم املجتمعي بني الرضورة
والخيار» ،والذي سيعقد يف جامعة
املوصل التي تقع يف مدينة املوصل
شامل غرب العراق ،وتعترب من املراكز
التعليمية الكربى يف العراق .املدينة
التي سيطر عليها اخبث تنظيم
تكفريي ومتطرف باسم «داعش» عام  2014وطهرها ابطال
الحشد الشعبي من السنة والشيعة واملسيحيني .
ادامــة للحركة الفكرية التي اطلقها املجمع العاملي
للتقريب بعقد سلسلة من املؤمترات الفكرية ملعالجة
ظاهرة التطرف ،واشاعة ثقافة التعايش السلمي ،وبعد
سلسلة من اللقاءات تقرر عقد املؤمتر الفكري الثالث
بالتعاون مع جامعة املوصل كلية العلوم االسالمية
ومديرية مكافحة االرهــاب الفكري يف هيئة الحشد
الشعبي ومركز كربالء للدراسات والبحوث ،ومجلس علامء
الرباط املحمدي .
لذا ندعو الكتاب والباحثني الكرام للمشاركة يف املؤمتر
الذي سينعقد يف جامعة املوصل بتاريخ 2021 /7/ 13– 12
تحت شعار «بالتعايش واملحبة تبنى االوطان».

قبسات قرآنية

أم ٍر عادي ميكن التعبري عنه بجمل منمقة وعبارات
مزخرفة ،بل إن األمر يستلزم نوعاً من املشاركة
الروحية كيام يتم التواصل مع عظمة املوقف
واالنصهار يف بوتقته القدسية.
وإذا كان هذا هو حال الحديث عن الشهادة باملطلق،
فكيف يكون األمر إذا ما كان الحديث عن شهادة أمري
املؤمنني وسيد املتقني اإلمام عيل بن أيب طالب (ع).
فقال اإلمــام مــوىس الصدر يف ذكــرى استشهاد
امرياملؤمنني اإلمام عيل (ع)ُ « :ترى هل من الصدف
أن اإلمام تغتاله اليد األثيمة يف ليلة التاسع عرش
من شهر رمضان ويالقي وجه ربه يف ليلة الواحد
والعرشين ،ومير عىل استشهاده األيــام التقليدية
الثالثة يف الثالث والعرشين ،وهذه األيام الثالثة يف
رواياتنا احتامالت ليلة القدر ،وأيام القدر ،هل من
الصدف هذه املصادفة؟ أو أن عليا (ع) بالنسبة لهذه
األمة كان قدْر هذه األمة وقدرها؟
هل عيل (ع) بالنسبة لليايل هذه األمة الحالكة كان
نو ًرا يقرر مصريها ودعا ًء يقيض حاجتها ،وعزًا يرفع
ذلها وعم ًرا يطول أمدها؟
أعتقد أن هذا هو الصحيح ،وأن هذا هو الحق،
فبني عيل والقدْر ترابط ،وبني ليلة القدر وعيل ربط ال ينفصل .ما هو القدر أيها اإلخوة
املؤمنون املحتفلون بليلة القدر؟ هل القدر كام يزعمه قدريو هذه األمة والقدريون
من هذه األمة أن هناك مقررات تتنفذ وأن هناك أعام ًرا وأرزا ًقا ُتقدَّر؟
ُقتل يف هذه الليلة أمري املؤمنني وابن عم رسول رب العاملني يف املحراب ويف شهر
رمضان ويف حالة الصالة .هذه كلمة تربط بني عيل وبني ليلة القدر”.
● ●وداع أليم  ..ولقاء باحلبيب املصطفى (ص)
وبعد رضبة ابن ملجم اللعني واصابة امرياملؤمنني اإلمام عيل (ع) بجرح ،وبعد
ايام ،بدأ يغمى عىل اإلمام (عليه السالم) ساعة بعد ساعة لتزايد ولوج السم يف
جسمه الرشيف ،وقد ُأغمي عليه ساعة وأفاق ،فأدار عينيه يف أهل بيته كلهم وقال:
«أستودعكم الله جميعاً سدّدكم الله جميعاً  ،حفظكم الله جميعاً ،خليفتي عليكم الله
وكفى بالله خليفة» .ثم قال« :وعليكم السالم يا رسل ريب» ،وقالِ « :ل ِم ْثلِ ه َذا َف ْلي ْعمَلِ
ون»« ،إِ ّن ال ّل َه مَعَ ا ّل ِذينَ ا ّت َق ْوا وَا ّل ِذينَ هُ م م ُْح ِسن َ
ا ْلعَا ِم ُل َ
ُون» ،وعرق جبينه وهو يذكر
الله كثرياً ،وما زال يذكر الله كثرياً ويتشهد الشهادتني ،ثم استقبل القبلة وأغمض عينية
وم ّد رجليه ويديه وقال« :أشهد أن ال إله إ ّال الله ،وحده ال رشيك له ،وأشهد أن محمداً
عبده ورسوله» ،ثم فاضت روحه الطاهرة (عليه السالم) ،وكان ذلك يف ليلة الحادي
والعرشين من شهر رمضان أي بعد ليلتني من إصابته برضبة اللعني ابن ملجم.
وبذلك انتهت حياة خري خلق الله كلهم بعد الرسول (ص) بعد عمر قضاه يف الجهاد
يف سبيل الله والزهد وإقامة العدل وكان مثا ًال للنبل والشجاعة والطهارة والعدل
والخري ورمزاً من رموز الكامل البرشي عىل مر التاريخ .
السالم عىل بطل االسالم سيد الوصيني وقائد الغر املحجلني شهيد املحراب موالنا امري
املؤمنني اإلمام عيل (ع) ،عظم الله أجورنا وأجوركم.

اصدار كتاب «علي
انشودة الحياة االجمل»
للشهيد الدكتور

محفل قرآني رمضاني
بمشاركة نخبة من قراء
إيران والعراق إفتراضياً

مصطفى شمران

● ●اهداف املؤمتر
دعم وترسيخ ونرش الفكر املعتدل ،تزييف االفكار التي
يستند اليها املتطرفون ،تنمية وترسيخ الوحدة املجتمعية
والتعايش السلمي .
● ●حماور املؤمتر
 املحور االول :التعايش السلمي واثره عىل املجتمعالعراقي.
املحور الثاين :دور املرجعية الدينية يف تحقيق الوحدةالوطنية.
 املحورالثالث :ظاهرة التطرف ،االسباب وسبل العالج. املحور الرابع :الوحدة االسالمية وسبل تحقيقها.املحور الخامس :صفقة القرن والتطبيع تهديد للسلماملجتمعي.

تــنــاول الشهيد
الدكتور مصطفى
شمران يف مذكراته
فضائل ومآثر االمام
عــي عليه السالم
وبــث فيها عشقه
واشتياقه وببصريته
واصالته حدد فيها
مــعــامل االقـــتـــداء
املطلوبة جمعت
يف كتاب نرشته دار املودة .ان الكتاب يحتوي عىل بابني،
ويايت يف الباب االول مذكرات الشهيد يف االمام عيل عليه
السالم بينام الباب الثاين يختص مبحارضاته.
اما املحارضة االوىل عنوانها «ذكر الله وعدالة عيل عليه
السالم وتطرق الشهيد يف املحارضة الثانية اىل موضوع»
من حكومة عيل عليه السالم اىل املهدي املوعود عجل الله
تعاىل فرجه الرشيف.
اما املحارضة الثالثة فاعترب فيه الدكتور شمران ان االمام
عيل عليه السالم هو تجيل عدل الله سبحانه وتعاىل.

شهـــر رمضــان املبارك ...عادات وتقالید ایرانیة

● ●كاسم ساء
جرت العادة بني الصامئني عىل مشاركة طعام الفطور والسحر مع الجريان واألقارب،
معتقدين ان هذا يزيد من الربكة يف الدار .ويحفل سامط السحور والفطور باألطعمة
التقليدية املحلية مبا فيها «جزنك رغو» (وهو نوع من الفطائر املغطى بالزبدة
الحيوانية ودبس السكر» ،ومرق اللحم وحالوة الحليب.

َاب ا ْل ُم ِب ِني ،إِ َّنا أَ ْن َز ْلنَا ُه ِف َلي َل ٍة ُم َبا َرك ٍة إِ َّنا كنَّا
ِب ْس ِم ال َّل ِه ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِح ِيم« :حم ،وَا ْلكت ِ
ُم ْن ِذ ِرينَ ِ ،فيهَا ي ْف َر ُق ُّ َ
كيم ،أَ ْمراً ِمنْ ِع ْن ِد َنا إِ َّنا كنَّا ُم ْر ِس ِلنيََ ،ر ْح َم ًة ِمنْ َربِّك إِ َّنهُ
كل أ ْم ٍر حَ ٍ
السمِيعُ ا ْل َعلِيمُ » (سورة الدخان.)6-1 :
هُ َو َّ
خص الل ُه ع َّز َّ
ُ
العام بأم ٍر متتاز ب ِه عنْ باقي الليايل؛ وهذه الليلة قد
لق ْد َّ
وجل ليل ًة يف ِ
ور َد التعب ُري عنها يف اآلي ِة بأ ّنها مبا َركة ،وهذه الخصوصي ُة املميز ُة لها عن غ ِريها تتم َّث ُل
وبحدث آخ َر يجري يف ِّ
عام يف تلك الليلة.
بحدث جرى،
ٍ
ٍ
كل ٍ
ُ
الحدث الذي جرى ،فهو ُ
رش إىل كام ِلهم
نزول
أ ّما
ِ
باب هداي ِة الب ِ
القرآن الكريم؛ ِ
وسعاد ِتهم رحم ًة من الل ِه ع َّز َّ
وجل ،وكام وصف ُه أم ُري املؤمن َني االمام عيل (ع) بقو ِله:
«القرآن ظاه ُره أنيق ،وباطنُه عميق ،ال تفنى عجائ ُبه ،وال تنقيض غرائ ُبه ،وال ُت َ
ُ
كش ُف
َّ
ّ
ُ
الظلامت إل به».
ُ
ُ
ُ
ُ
رش
وأ ّما الحدث الذي يجري ،فهو الحكمة اإللهية التي تتنزَّل بتقدي ِر ما يجري عىل الب ِ
الدخان
جميعاً يف عا ِمهم ،وق ْد ور َد التعب ُري عن ذلك يف اآلي ِة املبارك ِة من أوائلِ سور ِة
ِ
بأ ّنه رحم ٌة من ربِّك ،فهي ليل ُة تنزُّلِ الرحمة ،وبعدها ْ
جاءت صف ُة «السميع العليم»،
أبواب السام ِء ُتفتَّحُ َ
ُ
أصوات الداعني ،فيق َّد ُر لهم يف عا ِمهم
لتصل إليها
ففي تلك الليل ِة ُ
ما فيه الخ ُري لهم.
والتوج ِه إىل الل ِه ع َّز َّ
ومن هناْ ،
وجل ،وقد ور َد ّأن اإلما َم
كانت ليل َة الدعا ِء والعباد ِة
ُّ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ُ
ْ
كم ،فإِن ِفيه تق َّسمُ
«يوص ُولدَه إِذا دَخل ش ْه ُر َرمَضان ف ْاجهَدُ وا أنف َس ْ
الصادق (ع) كانِ :
َ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
َّ
َّ
ْ
ُ
ْ
َ
ُ
األ ْر َز ِاق وتكت َُب اآلجَ ال ،و ِفيه يكت َُب َوفدُ الل ِه ال ِذينَ ي ِفدُ ون إِليه ،و ِفيه ليلة ال َع َمل ِفيهَا
َ
ْ
ْ
َ
َخ ٌري ِمنَ ال َعمَلِ ِف أل ِف ش ْه ٍر».
كانت الشهو ُر ك ُّلها لل ِه ع َّز َّ
فإن خصوصي َة شه ِر رمضانَ
وجل واأليا ُم ك ُّلها لل ِهَّ ،
وإذا ِ
َ
الصادق (ع)
اإلمام
قلب شه ِر
أ ّن ُه شه ُر الل ِه ،وأ ّما ليل ُة القد ِر فهي ُ
ِ
رمضان ،كام ور َد عن ِ
الشهُو ِر ِع ْن َد الله ا ْثنا ع َ َ
أ ّنه َق َال« :إِ َّن ِع َّد َة ُّ
اموات
الس ِ
كتاب الله ي ْو َم َخ َل َق َّ
َش َش ْهراً ِف ِ
َ
الشهُو ِر َش ْه ُر ال َّله َع َّز ِذك ُره ،وهُ َو َش ْه ُر َرم ََض َان ،و َق ْل ُب َش ْه ِر َرم ََض َان َلي َلةُ
واأل ْر َضَ ،ف ُغ َّر ُة ُّ
ا ْل َق ْد ِر».

«التحول في المسلخ» يحصد جائزتين في مهرجان أمريكي

فاز املخرج االيراين «جواد
دارايي» بجائزتني عامليتني عن
فيلم «التحول يف املسلخ» يف
مهرجان «العظام العارية»
االمرييك الثاين والعرشين.
ويــركــز املــهــرجــان عىل
صانعي األفـــام املستقلني
واملواهب الناشئة كل عام يف
والية أوكالهوما األمريكية ،حيث حصل «جواد دارايي «عىل جائزة الرتاث والخاصة
(.)BUMBLEBEE AWARDوأقيم املهرجان يف الفرتة من  22أبريل إىل  1مايو،
وف ًقا لجميع الربوتوكوالت الصحية ،وشمل ورش عمل وعروض أفالم طويلة وقصرية
وجلسات أسئلة وأجوبة يف أوكالهوما.
و«التحول يف املسلخ» هو أول فيلم روايئ طويل لجواد دارايي وتم عرضه يف
مهرجانات أخرى مثل مهرجان إيبو السيناميئ الدويل الثاين واألربعني ،ومهرجان
هيوسنت الدويل للفيلم اآلسيوي األمرييك السابع عرش ،ومهرجان بنجالديش الدويل
الرابع عرش ألفالم األطفال ،ومهرجان سالرينو السيناميئ الدويل الرابع والسبعني
ومهرجان قربص السيناميئ الخامس عرش ومهرجان ماربيال السيناميئ الدويل الخامس
عرش ومهرجان ريفرسايد السيناميئ الدويل التاسع عرش.
وتدور قصة التحول يف املسلخ حول نزاع عائيل يحدث يف احدى القرى االيرانية.
شركة آمازون تشتري حق عرض فيلم «البطل» االيراني

اقيم محفل قرآين إلكرتوين مبناسبة شهر رمضان املبارك
وذلك تخليداً لذكرى شهداء املقاومة .وكان املحفل القرآين
الرمضاين هو الثالث الذي انعقد إفرتاضياً يف ثالث جمعة
من شهر رمضان املبارك مبشاركة نخبة من قراء الجمهورية
االسالمية االيرانية والعراق.
ً
وقد أقيم حتى اآلن محفالن قرآنيان إفرتاضيا يف الجمعتني
األوىل والثانية من شهر رمضان ،وذلك تخليداً لذكرى إستشهاد
قادة املقاومة الشهيد الحاج قاسم سليامين والشهيد الحاج أبو
مهدي املهندس.
واقيم هذا املحفل القرآين بالتعاون مع اللجنة القرآنية
التابعة ملركز «األربعني» الثقايف وتىل فيه القارئ االيراين
«علريضا محمودي» ،والقارئ العراقي «السيد مصطفى
الغالبي» فيام كان عريف الحفل «سيد محمود موجاين».

تقليد «ترنيمة السحور» و«كاسم سا» في لرستان
الوفاق« /ترنيمة السحور» يف السابق عندما مل تكن متوفرة اإلمكانيات واألجهزة
للتعرف عىل الوقت بدقة لبدء وانتهاء السحور الرمضاين للصامئني ،كان ناقروا الطبل
يرتمنون برتنيمة تبني ببدء السحور ،اما نهاية السحور فكانت تعلن من خالل اطالق
املدفعية (من أعىل قلعة فلك األفالك).
وهذا التقليد أصبح اليوم ملغياً تقريباً ،لكن اليزال هناك البعض يصعدون اىل
أسطح منازلهم ويقرأون اآلذان إليقاض جريانهم لوقت السحور.

ْ
كة ِإَّنا َّ
كنا ُم ْن ِذ ِر َ
ين..
ِإَّنا أَ ْن َزل َنا ُه ِف َلي َل ٍة ُم َبا َر ٍ

اشــرت رشكــة آمــازون
األمــريــكــيــة حــق عرض
الفيلم السيناميئ االيراين
«الــبــطــل» (قــهــرمــان)
أح ــدث أع ــال املخرج
اصغر فرهادي وسينطلق
عــرضــه يف بــدايــة عــام
 .2022وسيشارك فيلم «البطل» مبهرجان كان السيناميئ الدويل يف فرنسا حسبام
افادت عدة مجالت سينامئية عاملية .فبعد عام من توقف مهرجان كان سيستأنف
املهرجان فعالياته هذا الصيف يف يوليو/متوز بحضور كبار املخرجني والفنانني.
وأنهى املخرج فرهادي تصوير فيلمه السيناميئ الجديد مؤخرا يف محافظة شرياز
بعد أشهر من العمل ،وذلك يف ظل صمت إعالمي تام ،حيث مل يكشف عن تفاصيله
بعد ومل يسمح بنرش صور منه حتى اآلن .هذا ومير الفيلم حاليا مبراحله الفنية األخرية
مبا فيها عمليتي املونتاج وهندسة الصوت ليجهز للعرض عىل الجمهور.
ويعترب «البطل» التجربة السينامئية التاسعة للمخرج أصغر فرهادي ويصنف
من ضمن فئة أفالم علم النفس .ومن أهم إنجازات فرهادي هو فوز فيلمه العاملي
«انفصال نادر عن سيمني» بعدة بجوائز يف املهرجانات الدولية من بينها جائزة
االوسكار لعام  2012الفضل فيلم اجنبي.

امساكية الثلث األخير من شهر رمضان المبارك في طهران
الیوم
الثالثاء
األربعاء
الخميس
الجمعه
السبت
األحد
االثنني
الثالثاء
األربعاء

رمضان
21
22
23
24
25
26
27
29
29

ميالدي
 4مايو
 5مايو
 6مايو
 7مايو
 8مايو
 9مايو
 10مايو
 11مايو
 12مايو

اذان الفجر
04:35:04
04:33:42
04:32:21
04:31:01
04:29:43
04:28:25
04:27:09
04:25:55
04:24:41

رشوق الشمس
06:09:13
06:08:13
06:07:13
06:06:15
06:05:18
06:04:22
06:03:28
06:02:35
06:01:43

اذان الظهر
13:01:05
13:01:00
13:00:56
13:00:52
13:00:48
13:00:45
13:00:43
13:00:42
13:00:40

غروب الشمس
19:53:29
19:54:19
19:55:09
19:55:59
19:56:49
19:57:39
19:58:28
19:59:18
20:00:07

اذان املغرب
20:13:00
20:13:53
20:14:46
20:15:39
20:16:32
20:17:25
20:18:11
20:19:10
20:20:02

