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شخصية مميزة خالدة من رواة الثورة اإلسالمية

«محمد سرور رجايي» ..حلقة وصل بين الثقافتين االيرانية واالفغانية
الوف��اق  /خ��اص «محمد س��رور رجاي��ي» ،باحث
وش��اعر وكات��ب وناش��ط ثقاف��ي أفغان��ي ،هاجر إلى
ً
مرتبطا
إي��ران بع��د غزو طالبان ع��ام  1994م ،وأصبح
بالك ّت��اب والش��عراء األفغ��ان ،مما أدى إلى إنش��اء دار
األدب األفغاني في طهران .تشمل أنشطته الثقافية
األخ��رى إدارة دار األدب األفغان��ي ومكتب أفغانس��تان
للش��عر والحكاية ،والتعاون مع المنشورات الثقافية
كمحرر ومدير إداري وعضو في هيئة التحرير.
كان عضواً في المكتب الدراسي للجبهة الثقافية
للث��ورة اإلس�لامية وعض��واً في هيئ��ة تحرير مجلتي
«س��ورة» و «راه» ،ول��ه العدي��د م��ن الكت��ب وعش��رات
المذك��رات والتقارير حول العالق��ات الثقافية بين
إيران وأفغانستان ،خاصة في العشرين سنة األخيرة
من حياته المباركة ،وكانت نش��اطاته الجيدة في
جم��ع المعلوم��ات والمذك��رات عن ش��هداء الجهاد
األفغان��ي اإليرانيي��ن وش��هداء الدف��اع المق��دس
األفغ��ان ،وتوف��ي فج��ر ي��وم  29أغس��طس/آب ،2021
بسبب اإلصابة بفيروس الكورونا.
كان لرجائ��ي ،بمعرفت��ه الثقافي��ة المتبادل��ة ،
ف��ي الس��نوات العش��ر األخيرة م��ن حياته مكان �اً آخر
لالستشارة وسفر العديد من األشخاص الذين أرادوا
االنتق��ال ف��ي مج��ال الثقافة األفغاني��ة؛ من أولئك
الذي��ن ت��م إرس��الهم إل��ى أفغانس��تان كمستش��ارين
أو ن��واب مستش��ارين  ،ج��اء الممثل��ون الثقافي��ون
للحكوم��ة األفغاني��ة الس��تخدامه ف��ي االستش��ارات
وربما مساعدته العملية.
لق��د اس��تخدم كل الوس��ائل الممكن��ة ف��ي طريق
النق��ل الثقاف��ي ه��ذا ؛ كم��ا أظه��ر دوره ف��ي إنت��اج
البرنام��ج الوطن��ي لش��بكة أفق  ،ووجوده ومس��اعدته
ف��ي البرام��ج التلفزيوني��ة ،وعالقات��ه م��ع ش��بكات
اإلذاع��ة والتلفزي��ون في إي��ران ،وكذلك الش��بكات
األفغانية ومختلف الفنانين في أفغانس��تان وإيران،
أن��ه صن��ع األفضل ف��ي اس��تخدام أدوات التلفاز ،وقد
يتذكر الكثي��رون وجوده في «خندوانة» أو «كتاب
باز».
وف��ي نف��س الس��ياق ،ف��إن تألي��ف الكت��ب ونش��ر
المق��االت وما في حكمه��ا يدل على أنه بذل قصارى
جهده الستخدام األدوات المتاحة.
لك��ن النقط��ة المهم��ة بينهم��ا أنه وص��ل إلى أعلى
نقطة مش��تركة بين الشعبين اإليراني واألفغاني ،
مما يدل على ذروة معرفته بثقافة الشعبين.

رجائي هو رجل الثورة اإلس�لامية ،ويش��به الشهيد
«آوين��ي» ،وذلك بس��بب محاوالت��ه المكثفة لجمع
ذكري��ات المقاتلي��ن والمناضلي��ن األفغ��ان خ�لال
الدفاع المقدس ،وهذه هي ميزته المميزة.
كان رجائ��ي ش��خص ه��ادئ ونش��ط ،وم��ن خ�لال
عمل��ه ،أض��اف الى عدد مح ّبي الثورة اإلس�لامية في
جمي��ع أنح��اء العالم ،واليوم عندم��ا نرى أفغانياً في
إي��ران ،اول س��ؤال الذي يخطر ببالنا هو :هل ش��ارك
في الجهاد والدفاع المقدس؟
كان رجاي��ي ش��خص بس��يط وبريء يق��وم بعمله
في غرفة وفي زاوية ،والموضوع األخير الذي تتطرق
اليه في كتابه كان حول حياة «الشهيد رحيمي».
واس��تراتيجيته ف��ي الكتاب��ة والخ��ط ال��ذي كان
يسير عليه في الوحدة ،كتبه القيمة ،وبذل جهوده
لتس��جيل تضحيات المجاهدين األفغان في الدفاع
المقدس وغيرها ،كلها جعلت منه شخصية مميزة
خال��دة ف��ي األذهان ،كما توجد ل��ه اعمال مختلفة
من اللقاءات التي أجراها مع أشخاص مختلفين ،او
المقاالت وترجمة الكتب وغيرها.
ل��ه ع��دة كت��ب ف��ي مج��ال الش��عر والقص��ص
والذكري��ات ،وفيم��ا يلي نذكر لكم نبذة عن بعض
كتبه وآثاره القيمة،فمنها:
 -كت��اب «از دش��ت ليل��ي ت��ا جزيره مجن��ون» (من

س��هل ليل��ى إل��ى جزي��رة مجن��ون /مذك��رات ...
المحارب��ون األفغ��ان خ�لال حرب الدف��اع المقدس)،
يبدأ الفصل األول من الكتاب بعنوان «خون شريكي»
(الدم المشترك) بسرد تاريخي لمواجهة أفغانستان
م��ع الش��يوعية ،أح��داث الث��ورة اإلس�لامية والدف��اع
المق��دس .وف��ي الفص��ل الثان��ي كت��ب ذكري��ات
المناضلي��ن وعل��ى الرغ��م م��ن أن العن��وان الفرع��ي
للكت��اب ه��و «مذك��رات المحاربين األفغ��ان للدفاع
المق��دس»  ،إال أن��ه ف��ي نهاي��ة الفص��ل األول توج��د
مذكرات الش��هيد أحمد رضا س��عيدي ،أحد شهداء
الجهاد األفغاني اإليرانيين ،ذكريات تظهر العالقة
بين روح المقاومة بين شعب إيران وأفغانستان.
 «مأموري��ت خ��دا» (مهم��ة اهلل) عن��وان كتاب��هاآلخ��ر وال��ذي كت��ب ف��ي مقدمت��ه :عن��وان ه��ذا
الكت��اب م��ن اختيار الش��هيد نفس��ه ولي��س المؤلف،
حي��ث كتب الش��هيد في وصيت��ه ...« :المهمة التي
أسميها مهمة اهلل ،»..وهذا الكتاب هو نتيجة سنوات
عديدة من البحث ،وإنها نتاج سنوات طويلة ومليئة
بالذكري��ات المرة والحل��وة ،والتي كانت ذكريات
جميلة ما زالت بالنسبة لي أكثر من مرارتها.
بفضل هذا الكتاب  ،عندما ذهبت إلى مس��جد أبو
الفض��ل (ع) لك��ي أبح��ث ع��ن طفولة «أحم��د رضا»،
التقيت وتع ّرفت على كثير من الشهداء.

م��ن هن��اك  ،اتبع��ت خط��ى مذك��رات «أحم��د
رضا» وعبرت الحدود .ذهبت إلى مس��قط رأس��ي في
كاب��ول .ذهب��ت إل��ى الودي��ان والجب��ال لزي��ارة قبره.
يأخذن��ا ه��ذا الكت��اب إل��ى أفغانس��تان .المجاه��دون
 ،بالبن��ادق القديم��ة  ،قام��وا بتعطي��ل الطائ��رات
والدبابات السوفيتية المتطورة.
إن��ه يذكرن��ا باأليام الت��ي قاتل فيه��ا المجاهدون
الش��يعة والس��نة معا ضد أعداء مش��تركين .األهم
من ذلك  ،قرأنا في هذا الكتاب عن الشهيد «أحمد
رضا سعيدي» ،وكيف ذهب إلى أفغانستان  ،وكيف
استشهد وأين قبره؟
هذا الكتاب هو التاريخ الشفوي للثورة اإلسالمية
اإليرانية والتاريخ الشفوي لجهاد الشعب األفغاني.
بالطب��ع التركي��ز عل��ى استش��هاد ش��اب يبل��غ م��ن
العم��ر  18عام �اً اس��مه «أحم��د رض��ا س��عيدي» م��ن
مواليد طهران الذي استش��هد في منطقة «بهسود»
بأفغانستان قبل أربعين عاماً وأصبح خالداً.
 «درآغ��وش قل��ب ه��ا» (ف��ي أحض��ان القل��وب/مجموعة الش��عر والذاك��رة) ،وهو مثال صغير على
عم��ق ح��ب أح��رار العال��م لإلم��ام الخمين��ي (رض).
ويض��م الكت��اب ال��ذي يجم��ع مذك��رات م��ن خ��ادم
إل��ى جن��وده ف��ي أفغانس��تان ويش��تمل عل��ى  34م��ن
مذكرات شخصيات ثقافية أفغانية ونشطاء أدبيين
وثقافيين ،و  55قصيدة لشعراء أفغان.
يت��م ترتي��ب القصائ��د ف��ي صي��غ مختلف��ة م��ن
القصائ��د بص��ورة غ��زل ،المثن��وي ،الش��عر الحديث،
وإل��خ  ،وكله��ا تعب��ر ع��ن إخ�لاص الش��عراء لإلم��ام
الخمين��ي (رض) .كم��ا أن مجموع��ة الص��ور
المتعلق��ة بعق��د اجتماعات ف��ي ذكرى وف��اة اإلمام
ف��ي قرى ومدن أفغانس��تان هي موض��وع آخر يتناوله
هذا الكتاب.
وك��ت ��ب أخ � ��رى ك � �ـ« :گــل ه� ��اي ب� ��اغ ك��اب��ل»
(حديقة زه��ور كابول /شعر األط�ف��ال) ،و «گرگ
هاي م�ه��رب��ان ك ��وه خت ��ت» (ذئ� ��اب ج�ب��ل «خت��ت»
احلنون /قصة) ،وغريها .آثار وكتب «محمد سرور
رجايي» تعتبر تاريخ شفوي ،و اضافة الى ذلك انه
منتج استراتيجي للقضايا المتعلقة بالعالقات
بين الشعبين اإلي��ران��ي واألف �غ��ان��ي ،وعندما نقرأ
هذه الكتب بدقة ،ندرك عمق الرؤية اإلستراتيجية
لمحمدسرور رجايي ،هذا الفنان الذي أمضى سنوات
عديدة من حياته في إنتاج منتج استراتيجي.

برعاية نائب وزير التعليم العالي في الشؤون الثقافية واالجتماعية

في حفل اختتام جائزة «مرآة العصر»

في الذكرى السنوية الثانية إلستشهاد قادة النصر

تكريم الفائزين بالمهرجان الوطني الـ20

إزاحة الستار عن درع «خواجوي

شعراء فلسطين يقيمون مهرجان

ألفضل األطروحات القرآنية في إيران

كرماني» في قاعة «وحدت» بطهران

«نهج الشهيدين نهج العزة والكرامة»

ت � ّم ي��وم اإلثني��ن  10يناي��ر  /كان��ون الثاني  ،تكري��م الفائزين في
المهرج��ان الوطني الـ 20لـ «أفضل األطروحات الدينية والقرآنية»
الذي نظمته جامعة أهل البيت(ع) الدولية في إيران.
وأقي��م الحف��ل الختام��ي للمهرج��ان بحض��ور نائب وزي��ر التعليم
العال��ي ف��ي الش��ؤون الثقافي��ة واالجتماعي��ة« ،عبدالحس��ين
كالنت��ري» ،ورئي��س جامع��ة أه��ل البي��ت (ع) الدولي��ة ف��ي إي��ران
حجة اإلس�لام والمسلمين «الشيخ سعيد جازاري» ،وكوكبة من
النشطاء القرآنيين والمسؤولين في هذا المجال.
وف��از ف��ي المهرج��ان كل م��ن «إس��حاق س��لطاني» م��ن جامع��ة
الش��هيد بهش��تي ف��ي طه��ران ،و»روح اهلل داوري» م��ن جامع��ة ق��م،
و»فرش��ته معتم��د لنغ��رودي» م��ن جامع��ة الزه��راء(س) بالمراكز
الثالثة األولى للمهرجان القرآني لطالب مرحلة الدكتوراه.
وفاز من طالب البكالوريوس والماجس��تير «محمد أميديان» من
جامعة القرآن والحديث» في إيران ،و»فاطمة جعفري» و»محمد
ياوري��ان» م��ن جامع��ة مازن��دران ،و»س��مية باكدام��ن» م��ن جامعة
القرآن والحديث و»علي آياتي» من جامعة طهران.
وق��ال الفائ��ز بالمرك��ز األول م��ن ط�لاب مرحل��ة الدكت��وراه
«إس��حاق س��لطاني» إن مث��ل ه��ذه المؤتم��رات والمهرج��ات تمث��ل
فرص��ة للمن��اخ القرآن��ي لتعدي��ل بعض األخط��اء والتأم��ل والعمل
على تطوير هذا المجال وتوسعته.

الوف��اق  /خ��اص أقي��م حف��ل اختت��ام «جائ��زة م��رآة العص��ر»
بحضور فنانين وش��خصيات ثقافية وعائلة األس��تاذ «باس��تاني» ،في
قاع��ة «وح��دت» بطه��ران ،ولق��د ت��م إزاحة الس��تار ع��ن درع «خواجوي
كرماني» ،وفي بداية الحفل ،أعرب سيد عباس دعائي ،مدير جائزة
م��رآة العص��ر ،عن ش��كره لجميع الفناني��ن وأوضح كيف تم تش��كيل
الجائزة ،وقال :نظراً الهتمامنا بـاألستاذ «باريزي باستاني» ،في عام
 ، 2016تم عرض مجموعة من الرسامين لتوضيح أعماله المكتوبة،
وللقي��ام بذل��ك ،عقدن��ا لق��اءات مع س��يد محم��د كالب زاده ،مدير
مركز دراسات كرمان ،وبإذن من عائلة األستاذ ،توصلنا إلى استنتاج
مفاده أن أي شخص يريد التعرف على اآلثار القديمة لألستاذ يجب
عليه أو ً
ال التعرف على مدينة كرمان.
وأض��اف :بع��د التخطي��ط ،اخت��ارت كل مجموع��ة من الرس��امين،
أح��د كتبه��م وتمكن��ا م��ن إنت��اج حوال��ي  40عم� ً
لا فني �اً م��ن ه��ذه
المجموعةُ .نش��رت أعمال ش��هر مايو  2016في ش��كل كتاب بعنوان
:ف��ي م��رآة العص��ر» وتم كش��ف النق��اب عنها ف��ي المكتب��ة الوطنية،
ومن��ذ أن قررن��ا إقام��ة هذا الحدث ،دعمت ش��ركة النح��اس الوطنية
هذه الجائزة .وفي نفس السياق قدم لنا حبيب صادقي ،الفنان البارز
في بالدنا ،و «حميد باس��تاني باريزي» نجل األس��تاذ ،و «محمد رضا
ش��فيعي كدكن��ي» ،وي��د اهلل كابلي ،واألس��تاذ فرش��جيان ،ورس��ول
مرادي وعلي خسروي ،دعماً فكرياً وروحانياً لنا.
وأض��اف« :قريب �اً س��نكرم جمي��ع الفناني��ن ال �ـ  33الذي��ن عرض��ت
أعمالهم في أكاديمية الفنون ،وستمنح الجوائز برأي الحكام.
وف��ي الج��زء اآلخر من الحف��ل أيضاً ،قدم علي رض��ا حبيبي  ،مدير
«إذاع��ة فرهن��ك» ،درع �اً تقديري �اً وهداي��ا إل��ى س��يد محم��ود دعائ��ي
كأحد شخصيات المساعد لترويج الثقافة.
وعق��ب ه��ذا الحف��ل ،قدم��ت األوركس��ترا الوطني��ة بقي��ادة «بردي��ا
كي��ارس» مقطوعات «حس��ين دهلوي» وعل��ى هامش الحفل أقيمت
ورشة للخط تحت إشراف إسرافيل شيرجي.

اقام��ت مؤسس��ة أدبن��ا الدولي��ة بالتع��اون م��ع اتح��اد الكت��اب
والصحفيين الفلس��طينين ف��ي مركز ابورمانة الثقافي بدمش��ق،
مهرجاناً شعريا تحت عنوان «نهج الشهيدين نهج العزة والكرامة»،
إحي��اء للذكرى الس��نوية الثانية إلستش��هاد ق��ادة النصر ،بحضور
المستش��ار الثقاف��ي لس��فارة الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليراني��ة ف��ي
س��ورية الدكت��ور س��يد حمي��د رض��ا عصمت��ي ،الس��يد عبدالطيف
أدري��س عض��و المكت��ب التفي��ذي لالتح��اد و ممث��ل مؤسس��ة أدبن��ا
الدولية و حشد من الشعراء و األدبا والكتاب الفلسطينيين.
وتكل��ل الحف��ل بق��راءة قصائ��د للش��هيدين القائدي��ن و القدس و
فلسطين و حق األسرى و ذكر بطوالت الشهداء األبرار و ما قدموا
في ساحات القتال ضد الصهاينة واألشرار.
كم��ا قام المستش��ار الثقاف��ي الدكتور حمي��د عصمتي بتكريم
رئيس المكتب التنفيذي التحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين
وممثل مؤسسة أدبنا و الشاعر فادي عيسى ،والشاعر زكريا السيد،
والشاعرة خلود قدورة ،الشاعر رضوان قاسم ،الشاعر فادي ابراهيم
وإدارة المهرجان األستاذ عمر جمعه.
إتحاد الكتاب والصحفيين الفلس��طينيين تأس��س في الس��تينات
م��ن الق��رن الماض��ي و ه��ذا اإلتح��اد ه��و الحاضن��ة الكبي��رة أله��م
الكتاب والشعراء العرب في الدول العربية واإلسالمية الذي خطت
اقالمهم لفلسطين و القضية الفلسطينية الخالدة.

مشاهير األدب الفارسي وآثارهم القيّمة
العاشق في «منطق الطير» هو دائماً السائر في طريق هللا
العش��ق لديهم ما هو اال ذلك العش��ق االزلي والحقيقي الذي
يم�لأ كي��ان العاب��د تج��اه المعب��ود ،والمعش��وق لي��س اال الب��ارئ
س��بحانه وتعال��ى ،والعاش��ق ه��و دائم �اً الس��ائر ف��ي طري��ق اهلل،
المحاول للوصول الى الكمال من خالل الرياضات الروحية.
وهكذا اخوتنا االفاضل ،فقد نفذت االفكار العرفانية مضامين
قصائ��د الش��عراء ،وس��ار ف��ي ه��ذا الس��بيل ش��عراء مث��ل العط��ار،
ومولوي ،وحافظ وغيرهم.
اال ان العط��ار يحت��ل ف��ي ه��ذا المجال مكانة خاص��ة ،فهو يرى ان
للعش��ق حرمة ال يحق لكل ش��خص ان يلجها س��وى ذلك االنس��ان
الذي سار في هذا الطريق وهو مؤمن كل االيمان ان عليه ان يتحد

معه ،ويندمج فيه .وما يتحدث عنه فريد الدين العطار في قصائده،
ومقطوعاته الغزلية يتمثل في المحبة التي ال يمكن ان ينالها اال
من تجاوز ذاته ،واستع ّد الن يفني هذه الذات في الحق ،وفعل ما هو
موج��ود ه��و منه تعالى ،وعلى االنس��ان ان يتجرد بش��كل كامل في
هذا المجال من حالة االنانية ،وعبادة الذات.
وه��و يح��ذر ف��ي ه��ذا الص��دد م��ن ان كل ش��يء م��ن الممكن ان
يتحول الى عقبة تعيق وصول االنسان الى الكمال ،بل ان العشق
نفسه قد يتحول بالنسبة الى البعض الى ما يشبه القيد ،ليحول
بينه��م وبي��ن الوص��ول الى اله��دف الحقيق��ي ،ولذلك ف��ان على
االنسان ان يكون حذراً دوماً ،كما يقرر ذلك العطار في قوله:

ّ
عشق االرواح
(ان
َ
القلب الذي يتأ ّلم من ِ
َ
يعرف قد َر العشق
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ِ
َ
فان هذا العشق الذي يصنعه لنفس ِه
سوف يتحوّل الى قيد يرسف فيه.)...
وهك��ذا ف��ان بغية العطار هي اهلل جل وع�لا ،ومن المعلوم ان
الخالق يمثل ذاتاً مقدس��ة ازلية وس��رمدية اضمر لها العطار
�ب من��ذ ان اخ��ذ اهلل العه��د م��ن االرواح البش��رية في عالم
الح� ّ
الذ ّر.
يتبع

مهرج��ان «عم��ار» يعلن األس��ماء المرش��حة للقس��مين
الوثائقي والروائي

الوفاق  /خاص أعلنت أمانة مهرجان «عمار» الثاني عشر ،أسماء
المرش��حين لفئتي األفالم الوثائقية والروائية ،والذي س��يتم تعريف
الفائزي��ن به��ذه األقس��ام وتكريمه��م ف��ي نهاي��ة المهرج��ان ،واألف�لام
المختارة هي كما يلي:
● ●قسم الفيلم الوثائقي
 قسم األفالم الوثائقية عن التاريخ الثقافي واإلجتماعي والدفاعالمقدس:
«ك��د  »۰۲۴لـ «عبدالرضا رمحاني نسب»« ،زن��ان جبهه مشالي»
(نساء اجلبهة الشمالية) لـ «حممد جمیدبور»« ،آورتنی» لـ «حسن وزیر
زادة»« ،شهرك دار خوین» لـ «سید جمتبی خیام احلسیين»« ،وتن» لـ
«مصطفی امامي»« ،بر فراز جارزبر» لـ «مسیه ذاكري خطری».
 قسم األفالم الوثائقية عن الحرب اإلقتصادية والحلم اإليراني:«اكس نیهیل»« ،یک تراژدي اقتصادي» (مأساة اقتصادية) لـ
«حممدرضا نریومند»« ،یكي از ما بي بي» لـ «امریاطهر سهیلي»،
«گنج پنهان» (الكنز املخفي) لـ «مظفر حسینخاني هزاوة»« ،طالي
ب�ی��اب��ان» (ذه ��ب ال�ص�ح��راء) ل�ـ «ث��ری��ا سعید ف��روزامن �ه��ر»« ،رق��اب��ت
هایتك» (منافسة هايتك) لـ «هاشم مسعودي» و «حممدصادق
رمضاني مقدم».
 قسم احل��رب الناعمة واجلبهة الثقافية للثورة اإلسالمية:«روزگار گل آقایي» لـ «حممدحسن یادگاري»« ،عملیات المبیک»
لـ «حسنی اهلام»« ،سلربیتیسم» لـ «سیدمهدي خیام احلسیين»،
«کودتاي لیتیومي» ( ،ان�ق�لاب الليثيوم) ل�ـ «س�ج��اد رض��ا زادة»،
«قیچی تیز» (املقص احلاد) لـ «علریضا باغشين»« ،آقامرتضی»
لـ «سید حممد حممدي سرشت».
 ق�س��م األف �ل�ام ال��وث��ائ�ق�ي��ة ح ��ول ال ��ذاك ��رة ال��وط�ن�ي��ة للتاريخالسياسي« :جستجوگر» (ال�ب��اح��ث) ل�ـ «حممدمهدي ابراهیمي
نصر»« ،نائب الغمام» لـ «حممدعلي یزداني»« ،به نام خلق کُرد»
(باسم الشعب ال�ك��ردي) لـ «م�ه��رداد یوسفي»« ،از ایفل تا آزادي»
(م��ن إيفل إىل آزادي) لـ «حممدمهدي کتراچي»« ،آن زمستان»
(ذلك الشتاء) لـ «امحد شریفزادة»« ،عقال» لـ «سیدحممدمهدي
دزفولي»« ،پسر طالیي» (الولد الذهيب) لـ «عباس وهاج».
قسم األمة البطلة« :عبداهلل» لـ «مصطفی داالیي»« ،اباشه» لـ«میثم جهان بنی»« ،به رنگ مریم» (بلون مريم) لـ «عبداحلمید
اکبرپور»« ،ق�ص��ه ای��ن اس ��ت» (ه ��ذه ه��ي ال�ق�ص��ة) ل �ـ «عبدالعلي
دهقاني»« ،اوس اکبر» لـ «روح اهلل توکلی»« ،گمشاد» لـ «اعظم
رمضانپور».
 قسم حتليل ونقد اخل�ط��اب م��ن ال��داخ��ل« :ن��ان گزیدهها»2(مقتطفات اخلبز) لـ «حممدرضا حاج حممدحسیين»« ،غرب دور،
شرق نزدیك» (غرب البعيد ،شرق القريب) لـ «عبدالرضا هادي
زادة ناییين»« ،آدرس غلط» (العنوان اخلطأ) لـ «ثریا حممد هادي
این الو»« ،بلوار احتاد» لـ «صادق زارع».
 قسم نهضة املستضعفني العاملية واملدافعني عن حرم اهل البيتعليهم السالم« :داستانهاي فوتبال :رقصنده با گرگها» (قصص
كرة القدم :راقصة مع الذئاب) لـ «مهدي افضل زادة»« ،حماصره
 ۳۶۰درج ��ه» (ح�ص��ار  360درج ��ة) ل�ـ «ح��ام��د ه ��ادی ��ان»« ،ژنــرال»
(اجل �ن��رال) ل�ـ «م �ه��رداد ی��وس�ف��ي»« ،آق ��ای اص�غ��ر اکبر م��ن» (ال��رج��ل
الصغري الكبري لي) لـ «امحد عبدالرحیمي»« ،سالم مهربون» (سالم
يا أيها اللرؤوف) لـ «فرشاد حییایي»« ،چند قدم آن طرف تر» (خطوات
قليلة أبعد من هنا) لـ «حممدفرج ص��احل��ي»« ،ب��اغ خ��اط��رات تلخ»
(يوميات املذكرات املرة) لـ «مهدي نقویان»« ،تولدت مبارک بامیال»
لـ «حممدفرج صاحلي»« ،در نگاه او» (يف نظرته) لـ «فرزاد حقوقي».
● ●قسم الفيلم الروائي
 قسم الدعاية الثقافية« :سرباز» (اجلندي) لـ «حممد پایدار»،«صاحب خانه خوب» صاحب البيت اجليد) لـ «حممدحسنی اماني»،
«عملیات حمله» لـ «سیدمهدي حسیين»« ،روضه خانگي» (قراءة
الدعاء يف البيت) لـ «سیدجمتبی طباطبایي»« ،تقاطع» (مفرتق
الطريق) لـ «امحد حیدریا»« ،کالس آنالین» لـ «حممدحسنی اماني»،
«جمموعهاي براي ای��ران» (جمموعة إلي��ران) لـ «سیدحممدصاحل
مسلمي عقیلي»« ،هم دم» لـ «علي طادي-مهدي فکریان».
 قسم الرواية القصرية« :ات��اق عقد» (غرفة العقد) لـ «حسنحبیب زادة)« ،مرزهاي عاشقي -هم قسم» (حدود احلب) لـ «محید
بیات»« ،نگین» لـ «سلیمان حممدامنی امامي»« ،شهیدانه زیسنت»
(احلياة كاللشهيد) لـ «امریحسنی نوروزي»« ،کوچههاي خراسان»
(أزقة خراسان) لـ «سجاد انتظاري وامری شبریي»« ،بابا» (األب) لـ
«سجاد معاريف».
 قسم الرواية الطويلة« :دخرت ایران» (بنت ايران) لـ «سید جاللاشکذري»« ،ت��روا» لـ «حممد علیزادة ف��رد»« ،سویپر» لـ «امنی
شجاعي»« ،چند قطره آب��ان» (بضع قطرات من آب��ان) لـ «حممد
امساعیلي و جواد امساعیلي».
تجدر اإلش��ارة الى أن انطلق المهرجان الش��عبي الثاني عشر لفيلم
«عم��ار» ي��وم الس��بت  8يناي��ر /كان��ون الثاني ،ويواص��ل اعماله حتى
الي��وم  13يناير/كان��ون الثان��ي ،ويق��ام الحف��ل الختام��ي لمهرج��ان
«عم��ار» ي��وم الجمعة  14يناير الجاري  ،وذلك بتقدير الفائزين في
قسمي األفالم الوثائقية والروائية.

