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ٌ
وإحسان للخلق
ذك ٌر لله

«يوم عرفة» و «عيد األضحى» املبارك ..خير أيام الله
حيل علينا اليوم ،يوم عرفة ،وغ��داً عيد األضحى
امل�ب��ارك ،وه��و م��ن األي ��ام ال�تي هل��ا فضائل ومميزات
عديدة ختتلف عن غريها من األيام.
يوم عرفة خري يوم طلعت فيه الشمس ،ليوم عرفة
( 9ذو احلجة) فضل عظيم إذ ورد عن النيب (ص) ،أن
يوم عرفة هو أفضل يوم عند اهلل ،فكيف ميكن اغتنام
فضل ذلك اليوم؟
ويوافق يوم عرفة هذا العام الثالثاء  20يوليو/
متوز اجل��اري ،ومع ش��روق هذا اليوم ،تتوافد مجوع
ح�ج��اج بيت اهلل احل� ��رام ،إىل صعيد جبل عرفات
الطاهر ،على بُعد  22كيلومرتاً من مكة ،ليشهدوا
الوقفة الكربى ويقضوا الركن األعظم من أركان
احلج؛ لقول النيب (ص)َ ْ :
«ال ُّج َع َر َف ُة”.
● ●فضل يوم عرفة
وفضائل هذا اليوم العظيم كثرية :فيوم عرفة هو
خري يوم طلعت فيه الشمس ،وعن فضل يوم عرفة
ومميزاته ،ال جيوز للحاج صيام يوم عرفة ،بل عليه
أن يتف ّرغ لعبادة اهلل بسائر األع�م��ال غ�ير الصيام
كالدعاء والذكر وقراءة القرآن.
إذ ورد عن النيب (ص) أن يوم عرفة هو أفضل يوم
عند اهلل ،وذل��ك يف احل��دي��ث ال��ذي ُروي أن حبيب
اهلل حممد (ص)( :م��ا من ي��وم أفضل عند اهلل من
يوم عرفة ينزل اهلل تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا
فيباهي بأهل األرض أهل السماء فيقول انظروا إىل
عبادي جاؤوني شعثا غربا ضاحني ج��اؤوا من كل
فج عميق يرجون رمح�تي ومل ي��روا عذابي فلم ير
يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة).
● ●الدعاء والذكر
للدعاء يوم عرفة شأن عظيم ،يقول صلى اهلل عليه
وسلم :خري الدعاء دعاء يوم عرفة ،وخري ما قلت أنا
والنبيون من قبلي :ال إله إال اهلل وح��ده ال شريك
له ،له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير.
فينبغي للمؤمن أن يكثر من الدعاء ،وعلى احلاج
أن يدعو لنفسه وإلخ��وان��ه املسلمني يف ه��ذا اليوم
العظيم ،يسأل ربه فإنه حري باإلجابة ،ويكثر من
احلمد هلل ،يثين على اهلل ويصلي على النيب (ص)،
ك��ل ه��ذا م��ن أس�ب��اب اإلج��اب��ة .وينبغي اإلحل ��اح يف
ال ��دع ��اء ،ف�ه��و م��ن أس �ب��اب اإلج ��اب ��ة ،ك��ذل��ك رف��ع
اليدين ،فالرسول عليه الصالة والسالم رفع يديه
يف دع��اء ي��وم عرفة ،فيستحب للحاج يف ي��وم عرفة
اإلك� �ث ��ار م ��ن ال ��ذك ��ر وال ��دع ��اء وم�ل�ازم ��ة ال�ت��وب��ة
واالستغفار من مجيع الذنوب واخلطايا.
● ●عيد األضحى معجزة إهلية
شرعت األع�ي��اد يف اإلس�لام عقب أوق��ات مباركة
وأزمنة مفضلة اختصها اهلل تعاىل بعبادات وأعمال
صاحلة ذات أج��ور ك�ب�يرة ،ومنافع ك�ث�يرة ،فعيد
األضحى امل�ب��ارك هو ي��وم احل��ج األك�بر وه��و ختام
األيام العشرة ُ
األول من شهر ذى احلجة اليت متتاز
باجتماع أم�ه��ات العبادة فيها بكيفية ال تتأتى يف

غريها كالصالة والصيام واحلج والصدقة واحلث
على فعل اخلري واالجتهاد يف الطاعة.
ول�ي��س م��ن ال�ص��دف��ة ه ��ذا االرت �ب ��اط ال��وث�ي��ق بني
األع �ي��اد وب�ي�ن ال�ع�ب��ادة ال�ت�ي فيها ذك ��ر اهلل تعاىل
والعمل الصاحل الذي فيه نفع األوطان واجملتمعات؛
فهو حيمل يف طياته دالالت واض�ح��ة حت��ث املسلم
ع�ل��ى إص�ل�اح نفسه واغ�ت�ن��ام ه ��ذا ال��وق��ت الفضيل
والتعرض هلذه النفحات اإلهلية مبزيد من العمل
ال�ص��احل وإت�ق��ان��ه ،وامل�ش��ارك��ة اإلجيابية يف مسرية
العمران والبناء لإلنسانية ،فعن ابن عباس رضى اهلل
عنهما أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :ما من
عمل أزكى عند اهلل عز وجل وال أعظم أجرا من خري
يعمله يف عشرة األضحي ..احلديث».
لقد جعل الشرع الشريف لعيد األضحى شعاراً
جامعاً هو التكبري؛ حيث يبتدئ املسلمون من يوم
عرفة وه��ذا ال�ي��وم ف ��رادى ومج��اع��ات مب��ا زادوا على
التكبري القصري بقوهلم( :اهلل أكرب كبريا ،واحلمد
هلل كثريا ،وسبحان اهلل بكرة وأصيال  )...إىل آخر
تكبريهم املشهور  ،ثم يغمرون زمانه بهذا التكبري
س��واء بصورة مقيدة بالصلوات املكتوبة أو بصورة
ََّ َ
ْ
يام
مطلقة ،استجابة لقوله تعاىل( :وَاذك ُروا الل يف أ ٍ
َات) ،واتباعاً لسنة النبى (ص) وتشبهاً بأفعال
َم ْعدُود ٍ
احلجاج.
ويف هذا اليوم األغر يقرتن شعار التكبري بالتقرب
إىل اهلل تعاىل باإلحسان إىل عباده وب��ذل املعروف
بذبح األضاحي ،ويف ذلك يقول اهلل تعاىل( :وَا ْل ُب ْد َن
َّ
َج َع ْل َن َ
ري َفا ْذك ُروا
كم ِفيهَا َخ ٌ
الل َل ْ
اها َلكم ِمّن َش َعا ِئ ِر ِ
اس � َم َّ
الل َع َليهَا َص � �و َّ
َاف)؛ فذبح األضحية للقادر
ْ
ِ
شعرية من شعائر اهلل تعاىل يف أي��ام عيد األضحى
األربعة  -سواء بالنسبة للحجاج يف مكة املكرمة أو
غري احلجاج يف سائر البلدان -تتقارب من خالهلا
قلوب الفقراء واحملتاجني واألغنياء ،وتنتفي خالل
ه��ذه األي ��ام السعيدة م��ن اجملتمعات ص��ور الفاقة
ومظاهر احلاجة حيث يأكل الفقراء كما يأكل
ال� �ق ��ادرون ،مب��ا يشيع م�ظ��اه��ر ال �س �ع��ادة ب�ين أف ��راد

اجملتمع ويعمق عقيدة اإلمي��ان ل��دى الفرد املسلم
وتتصل باهلل تعاىل برباط التقوي.
وهي حملة راقية يقول اهلل تعاىل عنهاَ ( :ل��ن ي َن َ
ال
ََّ
الل ُ ُ
نكم)،
ل ُ
ومهَا وَال ِد َما ُؤ َها َو َلكن ي َنا ُل ُه ال َّت ْقوَى ِم ْ
ف��ال�ع�ط��اء والتضحية ه�ن��ا ب�لا م�ق��اب��ل م���ادي ،إمن��ا
املقابل أج � ٌر أخ��روي ،وس�ع��اد ٌة للنفس وراح��ة تتولد
من شعور اإلنسان باألمن والعطف على غريه بسخاء
نفس ،فينطلق لسانه مكرباً شاكراً هلل تعاىل على
اهل��داي��ة ومت ��ام النعمة ،ام�ت�ث��ا ًال ل�ق��ول اهلل تعاىل:
كبوا ََّ
َاكم
الل َع َلى َما َهد ْ
كم ِل ُت ِّ ُ
(ك َذ ِلك َس َّخ َر َها َل ْ
َش ِر ُ ْ
َوب ِّ
امل ِس ِن َ
ني).
كما ح � َّ�ث ال �ش��رع ال�ش��ري��ف جب��ان��ب ه��ذه املعاني
على أهمية إشاعة البهجة وال�س��رور يف ه��ذه األي��ام
املباركة من خالل الرتويح عن النفس ساعة بعد
ساعة ،والتلذذ باملباحات مع صفاء النفس وسريان
روح احمل�ب��ة وال�ت��آخ��ي وحت��ري��ك امل�ش��اع��ر بالشفقة
والرمحة ونشر احلب وتعميم املودة جتاه اآلخرين،
ويف ذلك يقول النبى صلى اهلل عليه وسلمْ « :ي��و ُم
َ َ ْ
ال ْس َل ِم،
َع َر َف َة وَي ْو ُم ال َّن ْح ِر َوأَيا ُم ال َّت ْش ِر ِ
يقِ ،عي ُد َنا أ ْهل ِ
كل و ُ
وُ
َش ْر ٍب».
َه َّن أَيا ُم أَ ٍ
إن مشاعر اخل�ير وال�ن�ف��ع ت�ق��ود ع��ام��ة ال �ن��اس يف
عيد األضحى إىل حيث تكون وحدتهم واجتماعهم
وتعارفهم على املعروف والتقوى مع مراجعة صادقة
مع اهلل تعاىل وإعالء ذكره وشكره ،ونثر أريج السعادة
والبهجة بني أفراد اجملتمع مبختلف طبقاته ،ومن
َث� َّم فهو مناسبة كرمية تكتمل فيها تلك الصورة
الراقية للمجتمع اليت ضربها النيب صلى اهلل عليه
وسلم بقولهَ « :ت� َرى املُ ْؤ ِم ِن َ
ّه� ْ�م
اح ِه ْم َوتَ��وا ِد ِ
ني يف َت َر ُ ِ
َو َت َع ُ
كم َث ِل ا َ
جل َس ِد ،إِ َذا ْ
َاعى
اش َتكى ُع ْض ٌو َتد َ
اط ِف ِه ْمَ ،
َر وَا ُ
حل َّمي».
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● ●سبب تسمية عيد األضحى بهذا االسم
ُسي عيد األضحى بهذا االسم أل ّنه اليوم الذي
يذبح فيه املسلمون املُ ّتبعون لس ّنة رسول اهلل (ص)
ُص��ف ه��ذا اليوم باألضحى نسبة
أضاحيهم ،وق��د و ِ

وس� ��ي ب�ي��وم ال �ف ��داء؛ وذل��ك
إىل وق ��ت ال �ض �ح��ىّ ُ .
بسبب قصة عيد األضحى واليت تضمنت التضحية
والفداء عن إمساعيل -عليه السالم-؛ فقد أراد اهلل
ت �ع��اىل -أن ميتحن نبيه إب��راه�ي��م -عليه الصالةوالسالم -ويعلي شأنه؛ فابتاله برؤيا فيها ذبح البنه
إمساعيل -عليه ال�س�لام -طاعة هلل -ت �ع��اىل-؛ فما
كان منه إال أن ب ّلغ ابنه بذلك؛ فقال -تعاىل -على
لسانهَ ( :ق� َ
ب��ك
�ال يا ب َُن إِ ِّن��ي أَ َرى ِف الَْ َن ِام أَ ِّن��ي أَ ْذ َ ُ
َف ُ
َ
انظ ْر َما َذا ت َرى).
وك��ان موقف إمساعيل -عليه ال�س�لام -يضاهي
موقف والده الذي كان مليئاً بالتضحية والفداء؛
َت ا ْف َع ْل َما ُت ْؤ َم ُر َس َت ِج ُد ِني إِن َشا َء ال َّلـ ُه
فقال( :يا أَب ِ
الص ِاب ِر َ
ين) ،وعندما حانت حلظة تنفيذ أمر اهلل
ِم َن َّ
تعاىل -وشهد اهلل -سبحانه وتعاىل -املوقف وصدّقني،
عليه ،ق��ال -ت�ع��اىلَ ( :-ف� َل� َّ�م��ا أَ ْس� َل� َ�م��ا َو َت � َّل � ُه ِل ْل َج ِب ِ
اهي ُمَ ،ق ْد َص َّد ْق َت ال ُّر ْؤيا إِ َّنا ك َذ ِلك
َو َنادَي َنا ُه أَن يا إِ ْب َر ِ
ن ِزي ْ ُ ْ
َْ
ال ِس ِن َ
ني) ،ففدى اهلل -تعاىل -فيه إمساعيل
َ
َ
عليه السالم -بكبش عظيم ،قال -تعاىلَ ( :-وفدَينا ُهيم).
ْح َع ِظ ٍ
ِب ِذب ٍ

● ●ملاذا حنتفل بعيد االضحى
عيد األضحى فيكون بعد أداء املسلمني لشعرية
احلج و وقوفهم على جبل الرمحة جبل عرفة يف مكة
املكرمة يف التاسع من ذي احلجة ،و يعد هذا أحد
األس�ب��اب الرئيسية لالحتفال بعيد األض�ح��ى .من
املعروف أن إبراهيم  -عليه السالم  -ك��ان قد هم
بذبح ابنه إرضا ًء هلل تعاىل الذي أمره بهذا و لكنه و
عندما هم بذحبه كانت معجزة اهلل تعاىل اخلالدة
ال�تي سجلتها مجيع األدي� ��ان ال�س�م��اوي��ة و ه��ي أن
فداه اهلل بكبش عظيم نزل عليه من السماء ،إيذاناً
بانتهاء عصر القرابني البشرية ،و االستعاضة عنها
كما فعل إبراهيم  -عليه السالم  ،-حيث أن هذا
اللحم و بعد الذبح يتم توزيعه على الفقراء و ذوي
العوز و احلاجة حتى يسدوا جوعهم و بالتالي يتم
إطعام أكرب عدد من الناس يف هذا اليوم املبارك .إن
االحتفال بعيد األضحى هو احتفاء بالنيب العظيم
إبراهيم  -عليه السالم  -الذي خاض جتربة إميانية
فريدة من نوعها أهلته ألن يصبح خليل الرمحن،
و ينال ه��ذه املنزلة العظيمة و الكبرية ال�تي وصل
إليها ،فمن يستطيع ببساطة أن يذبح ابنه بيده و
أمام عينه ابنه الذي رآه بعد الكرب ،و الذي حيبه حباً
مجاً ،هو إنسان قد وصل إميانه مرتبة جد عالية ال
ينافسه عليها أحد ،هلذا فنحن حنتفي بهذا العيد
العظيم ،تذكراً هلذه احلادثة العظيمة اليت تعيد
ترسيخ مفهوم اإلمي��ان املطلق حبكمة اهلل تعاىل و
قضائه و قدره ،فحادثة الذبح ليست حادثة عادية،
ب��ل ه��ي ح��ادث��ة فاقت ك��ل ال�ت�ص��ورات و احلسابات
و املنطق ،حادثة تنبئ عن ض��رورة اتباع اخلالق يف
كافة اتباعاً مطلقاً و عبادته وحده و اإلخالص يف
ذلك ،كما أنها تذكرنا بنيب ورسول عظيم مر يف
تاريخ البشرية.
كل عام واألمة اإلسالمية بكل خري وازدهار .

وزير الثقافة واالرشاد االسالمي:

مهرجان وسائل االعالم االفتراضية

ضرورة رسم خارطة طريق لمواصلة مسيرة اتحاد المؤسسات القرآنية

يكشف افضل التطبيقات

ال��وف��اق /انعقد ي��وم األح��د امل��اض��ي يف وزارة الثقافة
واالرش � ��اد االس�لام��ي ألع �ض��اء اهل�ي�ئ��ة اإلداري � ��ة الحت��اد
املؤسسات القرآنية يف ايران ،وحضره الوزير سيد عباس
صاحلي ،ومرتضى طاليي ،رئيس وأعضاء اهليئة االدارية
لإلحتاد ،ومهدي حممدي مدير عام شؤون الوزارة وعدد
من مدراء معاونية القرآن والعرتة بالوزارة.

وأك � ��د ص ��احل ��ي خ �ل�ال ال �ل �ق ��اء ع �ل��ى ض� � ��رورة رس��م
خارطة طريق ليواصل االحت��اد مسريته ،لكي تتوضح
األم� � ��ور اجل ��اري ��ة وت� �ع ��رف ال �ع �ن��اص��ر يف ه� ��ذا اجمل� ��ال،
وأن ن�ت�م�ك��ن ع �ل��ى ه ��ذا األس � ��اس وض ��ع خ �ط��ة عشرية
لندفع اىل األم��ام ال�ش��ؤون القرآنية بدعم عامة ابناء
الشعب .وأش��ار صاحلي اىل مواضيع أث�يرت يف اللقاء
مب��ا فيها األم� ��ور امل��ال�ي��ة وت��أم�ين امل��ؤس �س��ات ال�ق��رآن�ي��ة
وحت��وي��ل بعض امل�س��ؤول�ين ل�لإحت��اد مبديا مقرتحاته
حوهلا.
ويف ب��داي��ة اللقاء ق��دم مرتضى طاليي تقريراً حول
اجراءات االحتاد يف العام املاضي والقرارات اليت اختذت
حول خمتلف املواضيع واحلوارات اليت جرت مع املدراء
العاملني ل�لاحت��اد يف احمل��اف�ظ��ات  ،مضيفا ان هناك
فعاليات ستجري العام اجلاري ،منها :اكمال األطلس
القرآني للبالد وتدشني منظومة االدارة الشاملة وقاعدة
معلومات مؤسسات القرآن والعرتة.

ال ��وف ��اق /ص� � ّرح ح�س�ين ن��ادرخ��ان��ي،
َحكم قسم برجميات اهل��ات��ف النقال
يف امل�ه��رج��ان ال �ـ  12ل��وس��ائ��ل االع�لام
االف�ت�راض��ي ��ة ،ب ��أن ال �ت �ع��رف وت�ع��ري��ف
ال �ب�رجم � �ي� ��ات اآلم � �ن� ��ة وال� �ق� �ي� �م ��ة يف
خمتلف قطاعات الفضاء االفرتاضي،
هو احد اهداف هذا املهرجان.
وأشار اىل تفاصيل طريقة التحكيم
وعمل املهرجان ،مؤكداً على حاجة اجملتمع لربجميات احرتافية يف خمتلف األمور
وخاصة يف جمال اهلواتف النقالة ،ألن النمو يف اإلستفادة من اهلواتف الذكية ادى
اىل أن تلعب تطبيقات وبرجميات اهلاتف النقال دوراً الفتاً للنظر يف حياة عامة الناس.
وقال بأن احد خماوف العوائل حالياً اختيار الربجميات املفيدة اليت ال توجد حتدياً
لألسرة .
يذكر ان األقسام األربعة للمهرجان هي :االنتاج والنشر ،برجميات اهلاتف النقال،
األلعاب الكمبيوترية ،واحملتويات الرقمية ،ويقام املهرجان على منصة بلتزار.

مسلسل تاريخي جديد عن النبي يحيى

أعلنت مؤسسة «نغار
ع�ل��م ت �ب �ي��ان» ع��ن ان�ت��اج
مسلسل ت��ارخي��ي عاملي
ع � ��ن ال � �ن �ب�ي حي� �ي ��ى ب��ن
زكريا عليه السالم.
و ي�ت��م ان �ت��اج املسلسل
يف فصلني وك ��ل فصل
 20حلقة وذلك لعرض
على املنصات العرض االلكرتوني الداخلية واخلارجية .ومير املسلسل
حاليا مبراحله التحضريية مبا فيها دراس��ة األزي ��اء واللوكيشنات
واختيارها يف مجيع احناء ايران.
وي��روي املسلسل حياة النيب حييى عليه السالم وأحداثها العظيمة
وبالتوازي مع قصة حياة النيب حييى (ع) ،يتم التطرق اىل حياة نبيني
آخرين ومعاصرين له ،وهما والده النيب زكريا (ع) والنيب عيسى (ع)
والسيدة مريم (س) .هذا ومت االنتهاء من كتابة سيناريو هذه القصة
القرآنية يف غضون عامني على يد أفضل كتاب وخرباء مؤسسة «نغار
علم تبيان» يف  40حلقة (مومسان من  20حلقة) .ومؤسسة «نغار علم
تبيان» هي مؤسسة إلنتاج األفالم واملسلسالت ومن أهم األعمال اليت
انتجتها هو مسلسل «يوسف الصديق (ع)».

«األيادي» يقتنص جائزة دولية
إقتنص الفيلم اإليراني القصري «األيادي» (دست ها) للمخرج برويز
رجايي جائزة من مهرجان دول��ي يف اهلند .ان «األي ��ادي» حصل على
جائزة أفضل فيلم من وجهة نظر نقاد مهرجان Eastern Venice
ال��دول��ي .وسبق أن ف��از الفيلم ال��ذي يعد من منتجات مجعية سينما
الشباب مبدينة رودبار مشال إيران ،جبائزة من الدورة الرابعة ملهرجان
 World Premiereال�ش�ت��وي ب��ال��والي��ات امل �ت �ح��دة .ويتبنى فيلم
«األي� ��ادي» مضمونا شاعريا وفلسفيا ،فهو يسرد اجل�بر واالختيار
ال��ذي يلف حياة املخلوقات ،فبعضها يقبع يف اجلرب والصمت ،حتى
تأتي ي��د تصوغه ،فيما يقوم البعض بالصياغة .والفيلم م��ن إنتاج
املخرج برويز رجايي وإهلة أنوري ،ومثل فيه كل من إميان يوسف زاده،
وبهنام جريودجناد ،وحممد رسول خلعتربي ،وعلي بورعاشوري ،وعلي
بلندبايه ،ونرجس نعميت ،وب ��اران ج�يرودجن��اد ،وك�برى أم�ين نوايي،
وسحر رجايي.

«صمت آوا» يخوض سباق مهرجان
«»FICAH
تأهل الفيلم اإليراني
ال �ق �ص�ي�ر «ص� �م ��ت آوا»
(س� �ك ��وت آوا) ل�ل�م�خ��رج
والكاتب غالم رضا نعمت
ب� ��ور اىل امل� �ش ��ارك ��ة يف
مهرجان مكسيكي.
ان «ص � � �م� � ��ت آوا»
س ��ي ��ع���رض يف ال� � � ��دورة
اخل��ام�س��ة وال�ع�ش��ري��ن م��ن م�ه��رج��ان « »FICAHال��دول��ي .وسيعقد
املهرجان يف ال�ف�ترة ب�ين ال�س��ادس والعشرين م��ن اغ�س�ط��س/آب حتى
السادس والعشرين من سبتمرب/ايلول.
و»صمت آوا» من إنتاج مجعية السينما الشبابية يف خرم آباد مركز
حمافظة لرستان (غ��رب إي��ران) .ويتناول الفيلم قصة فتاة تدعى آوا
تضطر للعمل يف ورشة والدها إلصالح السيارات بسبب مرضه ،وهي
تنتظر عودة شقيقها من اخلدمة العسكرية لتتزوج خطيبها عباس.
وي�ش��ارك يف متثيل الفيلم ك��ل م��ن مهشيد دال��ون��د وأم�ير مسعود
مسعودي ومرتضى فالحي ومحيدرضا حافظي وطاها جنفي جناد
وحسن أمحدوند وسبحان حممدبور وآخرين  .وسبق لـ»صمت آوا»
املشاركة يف مهرجان نيويورك الدولي و مهرجان « »Ealingالدولي يف
بريطانيا واحلصول على جائزة أفضل سيناريو من مهرجان سينه فيال
السينمائي يف اهلند و سبع جوائز من مهرجان «»FFTG Awards
الدولي يف امريكا و مهرجان «أورالندو» الدولي يف امريكا.

«السلطعون» االيراني في مهرجان
ألماني
ش��ارك االنيميشن االيراني»السلطعون» (خرجنك) للمخرجة
«شيوا ص��ادق اس��دي» بالقسم التنافسي للدورة ال �ـ 33من مهرجان
درسدن الدولي لالنيميشن يف أملانيا .وحبضور «السلطعون» تنافست
 5اف�ل�ام م��ن أمل��ان�ي��ا وج�ن��وب اف��ري�ق��ا واس�ترال�ي��ا وس��وي�س��را .وي�ع��د هذا
امل�ه��رج��ان م��ن ارق ��ى امل�ه��رج��ان��ات األمل��ان�ي��ة ل�لاف�لام القصرية وي�ق��ام يف
قسمي االنيميشن والروائية ويتم منح جوائز نقدية الفضل االفالم.
وانيميشن «السلطعون» مدته  10دقائق و 50ثانية عرض يف الـ 26من
ابريل /نيسان وقصة فيلم «السلطعون» تدور حول فتى صغري خجول
ومنطوي يريد االنضمام لفريق مسرح املدرسة لكن الدور الوحيد الذي
يعرض عليه هو دور سلطعون .وعقدت فعاليات مهرجان درسدن الدولي
لألنيميشن بنسخته الـ 33من يوم  13حتى  18يوليو /متوز اجلاري
مبدينة درسدن يف أملانيا.

التراث الثقافي ..الفنون والصناعات اليدوية اإليرانية
فخار «كلبوركان» ..عراقة التراث الناعم
ت �ت �ب��ع ق ��ري ��ة ك �ل �ب��ورك��ان ال �ع��ري �ق��ة حمل��اف �ظ��ة س�ي�س�ت��ان
وبلوشستان ج�ن��وب ش��رق إي� ��ران.و تشتهر ال�ق��ري��ة بصناعة
الفخار املميز والفريد من نوعه.
ومت تسجيل ق��ري��ة «ك�ل�ب��ورك��ان» يف حمافظة سيستان
وبلوشستان (جنوب شرق ايران) قرية عاملية للفخار قبل أربع
سنوات.
صناعة الفخار يف « كلبوركان « تتم بطريقة يدوية
ب��أي��دي ن�س��اء ال�ق��ري��ة وف �ق �اً ل�لأس�ل��وب األن �ب��وب��ي دون ط�لاء
وب�ن�ق��وش وأش �ك��ال س� ��وداء واألوان� ��ي ال�ف�خ��اري��ة ال�تي تصنع

يف ه��ذه القرية تأتي على هيئة ك��ؤوس وأق ��داح ومزهريات
وأباريق وأكواب .يعد تقليد صناعة الفخار يف كلبوركان يف
احلقيقة امتداد لتقاليد هذه الصناعة لعصر ما قبل التاريخ
واليت تالحظ مالمح منها حتى يف أسلوب الصناعة وزخارفها .
ان قرية الجلني يف حمافظة همدان (غرب ايران) أيضاً تنتج
الفخار وم��ن يقوم بهذا العمل يف القرية هم ال��رج��ال ولكن
يف كلبوركان القرويات يقمن بهذه املهنة .وأطلق عنوان
«القرية العاملية» على هذه القرية بسبب امتهان النساء ملهنة
الفخار وكسب العيش.
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