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العيد ملن خاف يوم الوعيد

مفهوم العيـد في اإلسالم ..املعنى والداللة
احلمد هلل رب العاملني ال��ذي أنعم على عباده
بنعم كثرية ال تعد وال حتصى ،وجعل للمؤمنني
م� ��واس� ��م وحم � �ط� ��ات ت ��ذك ��ره ��م ب ��أم ��ر اآلخ � ��رة
واألوىل،ال�ع�ي��د يف اإلس�لام فإنه خيتلف اختالفاً
كبرياً عن هذه األعياد ـ من حيث املعنى والداللة
ـ فاإلسالم الذي يرى اإلنسان جسماً وروحاً ومادة
ومعنى ،وحياول التعادل بينهما والتكافؤ فيهما،
ينسق يف أعياده بني املاديات واملعنويات ،ويؤكد
ّ
على أنه كما يستفيد اإلنسان من مظاهر العيد
امل��ادي��ة ،يستفيد ك��ذل��ك م��ن األم ��ور الروحية
واملعنوية أيضاً.
إن ال �ع �ي��د يف ن �ظ��ر اإلس �ل��ام ه ��و ال �ي ��وم ال ��ذي
يتنازل فيه اإلن�س��ان ع��ن بعض امل��ادي��ات لصاحل
أموره الروحية واملعنوية ،وهذا العيد الذي يأتي
بعد م��رور شهر كامل على ت�ن��ازل اإلن�س��ان عن
أه��م احل��اج��ات اجلسدية ،وال��رغ�ب��ات الشهوانية
واجلسمانية ،وهي حاجته للطعام والشراب وما
إىل ذلك من األشياء اليت ميتنع عنها الصائم يف
صيامه ،فهو عيد قوة الروح وسالمته ،والسيطرة
على ال�ش�ه��وات وال��رغ �ب��ات ،لكسب م�ع�ن��وي ،وهو
التعادل بني ال��روح واجلسم ،إضافة إىل الثواب
اآلخ � ��روي ،وام �ت�لاك اإلرادة الصلبة يف جم��ال
ال�ط��اع��ة هلل ع��زوج��ل واك�ت�س��اب فضائل روحية
ع��دي��دة ،مثل اإلح �س��اس بالفقراء ومواساتهم،
والنزوع عن هوى النفس وشهواتها ،وغري ذلك.
ف�ق��د ق ��ال أم�ي�ر امل��ؤم �ن�ين اإلم � ��ام ع�ل��ي (عليه
السالم)« :إمنا هو عيد ملن قبل اهلل صيامه وشكر
قيامه ،وكل يوم ال تعصي اهلل فيه فهو يوم عيد».
خيص إنساناً واحداً
ومن الواضح أ ّن هذا العيد ال ّ
بعينهْ ،
وإن كان يعود عليه بالنفع والفائدة ،بل إ ّن
هذا العيد يشمل كل اجملتمع ،فآثاره عندنا عامة
ال خاصة فقط ،واجتماعية ال شخصية فحسب.
العيد شعرية من شعائر اإلسالم ومظهر من ِّ
أجل
مظاهره ..تهاون به بعض الناس وقدموا األعياد
احملدثة عليه ..إن يوم العيد يوم فرح وس��رور ملن
طابت سريرته ،وخلصت هلل نيته ..ليس العيد ملن
لبس اجلديد وتفاخر بالعدد والعديد ..إمنا العيد
ملن خ��اف ي��وم الوعيد واتقى ذا العرش اجمليد..
وسكب الدمع تائبا رجاء يوم املزيد.
إن األم� ��ة اإلس�لام �ي��ة ت�س�ت�ع��د يف ه ��ذه األي ��ام
الستقبال مناسبة عظيمة من مناسباتها ،وهي

عيد الفطر امل �ب��ارك .وق��د قيل :م��ن أراد معرفة
أخالق األمة ،فلرياقبها يف أعيادها .إذ تنطلق فيه
السجايا على فطرتها ،وت�برز العواطف وامليول
وال� �ع ��ادات ع�ل��ى حقيقتها .واجمل �ت �م��ع السعيد
الصاحل ،هو الذي تسمو أخالقه يف العيد إىل أرفع
ذروة .ومتتد فيه مشاعر اإلخ��اء إىل أبعد مدى،
حيث يبدو يف العيد متماسكاً متعاوناً مرتامحاً،
ختفق فيه القلوب باحلب والود والرب والصفاء.
إن العيد يف دين اإلسالم ،له مفهومه اخلاص،
ول��ه معناه ال��ذي خيصه دون سائر األدي��ان ودون
سائر امللل والنحل.
إن العيد يف اإلسالم ،غبطة يف الدين ،وطاعة هلل،
وبهجة يف الدنيا واحلياة ،ومظهر القوة واإلخاء،
إن العيد يف اإلسالم فرحة بانتصار اإلرادة اخلرية
على األهواء والشهوات.
إن ال�ع�ي��د يف اإلس �ل��ام ،خ�ل�اص م��ن إغ� ��واءات
شياطني اإلن��س واجل ��ن ،وال��رض��ا بطاعة امل��وىل.
والوعد الكريم بالفردوس والنجاة من النار.
من تطغى عليه فرحة العيد ،فتستبد مبشاعره
ووجدانه ،لدرجة تنسيه واجب الشكر واالعرتاف
بالنعم ،وتدفعه إىل الزهو باجلديد ،واإلعجاب

االولى من نوعها في العالم

فنان ايراني ينجز لوحات مزخرفة للقرآن الكريم بعد  48عاما

أنهى الفنان االيراني سهم الدين زماني،
عمله ع�ل��ى  114ل��وح��ة م��زخ��رف��ة للقرآن
الكريم ،وهي االوىل من نوعها يف العامل،
بعد ان أمضى على العمل بها  48عاما.
وي�ق��ول الفنان سهم ال��دي��ن زم��ان��ي (72
عاما) ان كل شيء بدأ من رؤيا رآها عندما
كان يزور مرقد اإلم��ام الرضا(ع) ،قائال:
ك��ان ع�م��ري حينها  24ع��ام��ا ،وبالنسبة
ل��ي حيث م��ارس��ت ال��رس��م التقليدي منذ
ان ك ��ان ع�م��ري  10او  12ع��ام��ا ،كانت
مشاهدة النقوش والقاشاني وفنون املرايا
يف املرقد متنحين شعورا خمتلفا ..ويف تلك الليلة رأي��ت رؤي��ا عجيبة ،ويف غداتها عدت اىل
املرقد ،وقد بهرت بالقاشاني لسورة التوحيد ،وهناك بدأت الرسم ..وقد عهدت على نفسي بعد
عودتي اىل طهران ان اوقف فين يف سبيل اهلل ،وقررت ان اقدم تفسريا مصورا ومزخرفا للقرآن
مستخدما تصاميم خمتلف الزهور وخمتلف األلوان يف  114لوحة لـ 114سورة لكالم اهلل اجمليد.
ومن اجل التوصل اىل فهم أفضل للسور واآليات ،قام هذا الفنان مبطالعة التفاسري املتوفرة،
لتكون الصورة اليت يرمسها أق��رب اىل مفهوم تلك اآلي��ات والسور ،حتى انه استخدم ألوان
االمحر والربتقالي لربطها مبفاهيم من قبيل الشر والشيطان .او االلوان البنفسجية والغامقة
ملفاهيم ضالل البشر ..او لوحة سورة الشمس تتضمن ألوان من الطيف االصفر للتشابه مع
الشمس.
عرض هذا الفنان نتاجاته وأعماله حلد اآلن يف  90معرضا حمليا وخارجيا ،وكان آخرها
يف املعرض املقام يف برج امليالد بطهران ،فقبل اسبوع واحد أجنز سورة «امللك» وهي اللوحة
االخرية ،ليتم إكمال القرآن املصور االول يف العامل بعد عمل مستمر لـ 48عاما.

بالنفس ح�ت��ى يبلغ درج ��ة املخيلة وال�ت�ب��اه��ي.
والكرب والتعالي.
وم ��ا ع�ل��م ه ��ذا أن ال�ع�ي��د ق��د ي��أت��ي ع�ل��ى أن��اس
قد ذل��وا بعد ع��ز ،فتهيج يف نفوسهم األشجان،
وتتحرك يف صدورهم كثري من األحزان.
ق��د ي��أت��ي العيد على أن ��اس ،ذاق ��وا م��ن البؤس
ألواناً بعد رغد العيش ،قد يأتي العيد على أناس
جترعوا من العلقم ك��ؤوس�اً بعد وف��رة النعيم،
فاستبدلوا الفرحة بالبكاء وح��ل حمل البهجة
األنني والعناء.
فاتقوا اهلل أيها املسلمون يف عيدكم ،ال جتعلوه
أي��ام معصية هلل ،ال ترتكوا فيه ال��واج�ب��ات ،وال
تتساهلوا يف امل�ن�ك��رات .ال يكن نتيجة عيدكم
غضب ربكم عليكم .فإن غضب اهلل شديد ،وعقوبة
اهلل عز وجل ،ال يتحملها الضعفاء أمثالنا.
اتقوا اهلل ـ أيها املسلمون ـ يف عيدكم ،واجعلوه
عيد عبادة هلل ،عيد طاعة ،عيد توبة صادقة ،عيداً
ترتفع فيه أخ�لاق األم��ة .عيداً نثقل فيه ميزان
حسناتنا ،ع�ي��داً نكفر فيه ع��ن خطايا سابقة،
ارتكبتها جوارحنا .قال اهلل تعاىل:
ياع َبا ِد َى ٱ َّل ِذ َ
ين أَ ْس� َر ُف��و ْا َع َلى أَن ُف ِس ِه ْم َال
( ُق� ْ�ل ِ

حة ٱ َّلل إ َّن ٱ ََّ
جيعاً
لل َي ْغ ِف ُر ٱ ُّ
لذ ُن َ
وب َ ِ
َت ْق َن ُطو ْا ِمن َّر ْ َ ِ ِ ِ
لر ِحي ُم).
إِ َّن ُه ُه َو ٱ ْل َغ ُفو ُر ٱ َّ
كذلك أيضاً جيب أن ال ُتنسينا فرحة العيد
أن هناك آالم�اً وجروحاً يف األمة مل تلتئم بعد.
ه�ن��اك م��ن أب�ن��اء األم ��ة اإلس�لام�ي��ة أن ��اس أب��ري��اء
مظلومون .سوف يدخل عليهم العيد ،وما زالوا
حتت وطأة الظلم والقهر والعدوان .كم من يتيم
يبحث عن عطف األبوة احلانية .ويتلمس حنان
األم .وأبوه قد ذهب وقطعت أوصاله بسبب رجم
القنابل .وأم��ه ال يعلم مصريها إال اهلل .سوف
حيل العيد بأمة اإلسالم ،وهناك من يرنو إىل من
ميسح رأسه ،وخيفف بؤسه .جاءنا العيد ،وهناك
األل ��وف م��ن األرام ��ل ال�لات��ي ت��وال��ت عليها احملن
فقدت زوجها.
ف��أي عيد ه��ذا ال ��ذي ن�ف��رح ف�ي��ه .وس�ه��ام الشر
ومسوم العدو يفتك يف أجسامنا من كل ناحية.
فحق على كل مسلم ،حق على كل من يف قلبه
شعلة إمي ��ان م��ازال��ت م�ت��وق��دة ،أن يتذكر كل
هذا وهو يستقبل عيده .حق على كل مسلم أن
يتذكر هؤالء ،فريعى اليتامى ويواسي األيامى،
ويرحم أعزة قوم قد ذلوا .كم هو مجيل أن تظهر
أعياد األمة ،مبظهر الواعي ألحواهلا وقضاياها.
فال حتول بهجتها بالعيد دون الشعور مبصائبها
اليت يرزح حتتها فئام من أبنائها .حيث جيب أن
يطغى الشعور باإلخاء قوياً ،فال تنس أفغانستان
وأراض للمسلمني أخرى
وال فلسطني ،وال العراق ٍ
منكوبة مبجاهديها وشهدائها .بأيتامها وأراملها.
بأطفاهلا وأس��راه��ا .ك��م ه��و مجيل أن نتذكر
وحنن نستقبل العيد أن هناك األلوف من األسر
امل�ن�ك��وب��ة ،م��ن ي�ق��دم ي��د االس�ت�ج��داء وامل�س��اع��دة،
بلقمة طعام ،أو كساء لباس ،أو خيمة غطاء.
وأعيادنا تأتي بعد هذه املواسم ،فالصائم يفرح
ألن��ه ص��ام رم�ض��ان وق��ام��ه ،وخت ��رج م��ن مدرسته
العظيمة ،وحصل على شهادة «التقوى» حني قال
اهلل تعاىل يف آية الصيام (لعلكم تتقون).
إن يوم العيد يوم شكر له على إنعامه ،يوم يفرغ
العبد فيه من أداء فريضته فيكافئه سيده ومواله،
لذا نقول لك أخي املسلم ،هذا فهمنا للعيد ،إنه
يوم طاعة فال جتعله يوم معصية.
جعلنا اهلل وإياكم من عباده الصاحلني وغفر
لنا برمحته إنه هو الغفور الرحيم.

ايران تقيم معرضا للمخطوطات القرآنية في نيودلهي
ب ��دأت ي ��وم ال �ث�لاث��اء ،اع �م��ال م�ع��رض ال�ن�س��خ اخلطية
للقران الكريم ،اقامته مؤسسة «نور» االيرانية الناشطة
يف جمال املصغرات الفيلمية ،يف احدی املكتبات اجلامعية
لدی العاصمة اهلندية نيودهلي.
وقال امني املعرض «مهدي خواجة بريي» ان هذا احلدث
الثقايف اقيم مبناسبة شهر رمضان املبارك وعيد الفطر
السعيد ،ومت اجنازه من خالل تعاون مشرتك بني مؤسسة
نور التابعة للجمهورية االسالمية االيرانية مع «جامعة جاميا مليا اسالميا» اهلندية.
واوضح ان املعرض يضم نسخا خطية تراثية للقران الكريم تعود ایل خطاطني شهريين.
وقال خواجة بريي ان معرض النسخ اخلطية القرانية يف نيودهلي يضم  100خمطوطة ،منها
 36نسخة خطية للقران الكريم؛ مضيفا ان املعرض سيواصل اعماله علی مدی اسبوعني.
علما ان من ابرز املخطوطات القرآنية املعروضة يف هذا احلدث الثقايف االسالمي ،هي نسخة
خطية للمصحف الشريف حبجم كبري يبلغ  2.8عرضا و 4.8طوال ،مكتوب علی القماش.

طفلة ایرانیة في السابعة
تحفظ القرآن كام ًال
اعلن مدیر مركز تعلیم ال�ق��رآن يف عتبة
السيد «عبدالعظیم احل �س�ني(ع)» «حجت
اهلل م�یرزائ��ي» يف العاصمة االيرانية طهران
أن طفلة تدعی «ضحی میوند» ال�تي تبلغ
من العمر  7سنوات إستطاعت حفظ القرآن

كام ً
ال على مدى  18شهراً.
وق ��ال ان امل��رك��ز ل��دی��ه ج ��دول لتعلیم ال�ق��رآن
لألطفال وف��ق ه��ذا اجل ��دول علی ك��ل طفل أن
حیفظ ج��زء ون�ص��ف اجل ��زء يف ك��ل دورة ولكن
ضحی إستطاعت أن حتفظ مخس أجزاء يف كل
دورة ما جعلها ختتم القرآن يف  18شهراً فقط.
وتقول والدة ضحی میوند حول بنتها املوهوبة
انها عندما كانت تعلم إبنها األكرب آیة الكرسي
وجدت ان ضحی حفظتها أفضل من أخیها وهنا
إكتشفت موهبة بنتها.

عادات و تقاليد رمضانية

رمضان في السودان  ..عادات
في استقباله وحني ُّ
يشد الرحال

لشهر رم�ض��ان نكه ُته ل��دى املسلمني يف ك��ل ال��دي��ار العربية
الشهر الفضيل يف السودان طع ٌم مميز َ
آخر،
واإلسالمية ،وهلذا
ِ
ال جتده يف غريه من الشهور األخرى ،وأهل السودان هلم عادا ُتهم
يف استقباله قبل جميئه أو ًال ،وصيام أيامه حني ي ُّ
ُطل بربكته
عليهم ،وعادات يف توديعه حني يش ُّد الرحال يف األيام األخرية.
وهناك املزيد من العادات والتقاليد اليت متيز السودان يف هذا
الشهر ،يستعد السودانيون بطالء البيوت وتزيينها وتنظيفها،
إضافة إىل شراء أواني وجتهيز املشروبات التقليدية مثل احللو مر
واالبري والتبل واملكركدة .وتتم إضاءة املساجد واملآذن باملصابيح
امللونة لتبقى على هذا احلال طوال شهر رمضان.
تنطلق املدافع قبل الفجر من كل يوم إلعالن موعد اإلمساك،

وعند أذان املغرب لتعلن موعد اإلفطار ،وقد اعتاد أهل السودان
تأخري مواعيد أذان املغرب وتقديم أذان الفجر واإلمساك ،وذلك
احتياطا للصيام.
مائدة السودانيني تقليدية أصيلة عبارة عن بساط من سعف
النخيل ،يكون مستطيل الشكل حبيث يصطف حوله الناس يف
صفني متواجهني .ويبدأ اإلف�ط��ار ع��ادة بتناول التمر ثم طبق
محص مسلوق ومتر ،وبعد ذلك الشوربة أو
البليلة وهو عبارة عن ّ
عصري الليمون ،ومن أشهر الوجبات الرمضانية السودانية هناك
والقراصة.
الويكة والعصيدة ومالح الروب َّ
اآلبريه املعروف أيضا باسم «احللو -مر» هو شراب يقضي على
العطش ويروي الظمآن ،ومن عادة السودانيني أن يفطروا عليه،
ومن املشروبات األخرى املشهورة يف السودان هناك اآلبري األبيض
وقمر الدين والكركدي وشراباملاجنو والفواكة الطازجة.
من ع��ادات أه��ل ال�س��ودان ال�تي تلفت االنتباه ظاهرة اإلفطار
اجلماعي يف ال�ش��وارع وال�س��اح��ات العامة ،وم��ن كرمهم كثرة
التهادي بني الناس حيث ترى األطباق الرمضانية قبيل موعد
اإلفطار ُترسل بني البيوت .وبعد الفراغ من اإلفطار يتناولون
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القهوة ثم يقضون بعض الوقت قبل الذهاب إىل صالة الرتاويح.
وعندما تغيب الشمس تسد الطرقات وحتضر موائد االفطار
يف الشوارع وخيرج الرجال من البيوت لتناول اإلفطار إىل خارج
املنازل ويتناولون الطعام يف الطرقات من اجل احتضان عابري
الطرق والسبيل ،مما مينحهم افطار مجاعي يتساوى فيه الفقري
والغين ،وهذا يعترب شكال من أشكال التكافل االجتماعي املعروفة
عند ال�س��ودان�ي�ين .ويف األي ��ام األخ�ي�رة م��ن شهر اخل�ي�ر ،تشهد
امل�ن��ازل السودانية نشاطا ملحوظا ،وحتركا ملموسا؛ إذ تبدأ
االس�ت�ع��دادات اخلاصة لتحضري حلوى العيد ،وتنشغل النساء
يف عمل (الكعك) و(البسكويت) وغري ذلك من ان��واع احللوى
املعروفة عند الشعب السوداني.

العا�صفة ت�ستطيع ان تدمر �سفينة لكنها ال
ت�ستطيع �أن حتل عقدة خيط
هكذا الغ�ضب يدمر ولكنه ال يقدم حلو ًال

اخبار السينما

يقام كل عام في مدينة أصفهان

االعالن عن برنامج مهرجان أفالم االطفال الدولي
بدورته الـ 31في ايران
كشفت األمانة العامة للمهرجان الدولي ألفالم األطفال والشباب بدورته الواحدة والثالثني
عن الشروط والقوانني والدعوات اخلاصة بفعاليات هذه الدورة بهدف تعزيز االنتاج السينمائي
املخصص لألطفال والناشئني.
وأفادت جلنة العالقات العامة للمهرجان الذي يقام كل عام يف أصفهان ،أنه مبوجب االتفاق
ال��ذي مت بني مؤسسة األم��ور وبلدية أصفهان ومؤسسة فارابي السينمائية ،سيقام املهرجان
الدولي احلادي والثالثون ألفالم األطفال والناشئني من تاريخ  30اغسطس/آب اىل  5سبتمرب/
أيلول عام  2018بقسميه احمللي والدولي يف مدينة أصفهان التارخيية وفقا للشروط واألحكام
اليت سنوردها فيما يلي.
ويولي املهرجان أهمية خاصة يف األعمال اليت تعزز األخالق اجليدة عند األطفال واملراهقني
وتكشف هلم عن السلوكيات غري الالئقة بنا ًء على املعتقدات الدينية واالهلية والعالقات األسرية،
وتدعوهم الحرتام رفاقهم ،والثقة بالنفس ،قبول املسؤولية يف املشاركة االجتماعية ومحاية
الطبيعة عالوة على العديد من املواضيع اليت تهدف لتنمية شخصية األطفال واملراهقني.
وفيما يلي النص الكامل لربامج فعاليات الدورة الواحدة والثالثني من مهرجان أفالم االطفال
والناشئني الدولي املزمع إقامته يف مدينة أصفهان االيرانية:

أهداف املهرجان

 -1التعريف بأفضل أعمال سينما األطفال والناشئني على الساحة الوطنية والدولية وتثمني
دور صانعي هذا النوع من األفالم.
 -2حتضري أرضية مناسبة ملشاركة نشطاء سينما األطفال والناشئني وتعزيز تواصلهم مع
مجهور هذه األفالم.
 -3منو وازده��ار إنتاج وعرض أعمال سينما األطفال والناشئني من خالل خلق تبادل فكري
وتفاعل ب ّناء بني كوادر صانعي سينما األطفال والناشئني وبني الباحثني واجلماهري أيضا.
 -4تعزيز وتنمية ثقافة الطلبة األطفال والناشئني وحتسني تذوقهم الفين من خالل األعمال
السمعية والبصرية.
أقسام املهرجان األساسية:
 مسابقة السينما الدولية :أ -األفالم الروائية الطويلة والقصرية ،ب -أفالم الرسوم املتحركةالطويلة والقصرية.
*جوائز مسابقة السينما الدولية:
أ -مسابقة األفالم الروائية الطويلة والقصرية :أفضل فيلم سينمائي ،أفضل إخراج ،أفضل
سيناريو ،جوائز جلنة التحكيم اخلاصة ،أفضل فيلم قصري (للمخرج).
ب -مسابقة أفالم الرسوم املتحركة الطويلة والقصرية :أفضل فيلم ،أفضل إخ��راج ،أفضل
سيناريو ،أفضل فيلم قصري (للمخرج).
ج -جائزة سيفج :ستقوم جلنة حتكيم دولية مؤلفة من حكم إيراني واثنني أجنبيني ترشحهما
منظمة سيفج (املنظمة الدولية ألف�لام األطفال والناشئني) مبنح اجلائزة الرئيسية هلذه
املنظمة العاملية ألفضل فيلم طويل يف املهرجان ،وسيتم منح هذه اجلائزة من قبل جلنة احلكام
ألفضل خمرج أو منتج سينمائي ألفالم األطفال.كما سيتم منح أفضل فيلم قصري أو فيلم
رسوم متحركة قصري دبلوما فخريا من قبل جلنة التحكيم.
 -2مسابقة السينما االيرانية :األفالم الروائية القصرية ،أفالم الرسوم املتحركة (السينمائية
والقصرية) ،األفالم الروائية الطويلة.
جوائز مسابقة السينما االيرانية:
أ -مسابقة األفالم الروائية القصرية :أفضل فيلم سينمائي لألطفال ،أفضل فيلم سينمائي
للنائشني ،أفضل إخراج سينمائي ،أفضل سيناريو ،أفضل متثيل يف األفالم السينمائية ،أفضل
فيلم روائي قصري (للمخرج).
ب -مسابقة أفالم الرسوم املتحركة (السينمائية والقصرية) :أفضل فيلم سينمائي ،أفضل
إخراج فيلم ،أفضل سيناريو ،أفضل فيلم قصري (للمخرج).
ج  -مسابقة األعمال الروائية الطويلة :أفضل فيلم ،أفضل إخ��راج ،أفضل سيناريو ،جائزة
سينما املقاومة /متثال الشهيد بهنام حممدي.
يف هذا القسم ،يتم إهداء متثال ذهيب ألول شهيد شاب يف احلرب املفروضة (حرب نظام صدام على ايران)
ملنتج أو خمرج فيلم مت إنتاجه حول موضوعات التضحية والدفاع املقدس واملقاومة والقيم اإلسالمية.
ه  -جائزة جلنة حتكيم األطفال والناشئني االيرانية :يف حني سيقدّم يف هذا القسم فريق
حتكيم من األط�ف��ال والناشئني «يتم اختياره من قبل مكتب املهرجان يف أصفهان» جائزة
الفراشة الذهبية ألكثر فيلم شعبية خالل فعاليات هذه الدورة.
و  -جائزة جلنة حتكيم األط�ف��ال والناشئني الدولية :ويف ه��ذا القسم ،س ُتهدي جلنة من
األطفال واملراهقني اإليرانيني واألجانب الذين اختارتهم أمانة املهرجان جائزة الفراشة الذهبية
عن أفضل فيلم سينمائي.
ز  -اجلائزة اخلاصة للجنة التحكيم احمللية (زافن قوكاسیان) :يقوم يف هذا القسم فريق
من احلكام يتضمن خنبة النقاد والنشطاء الثقافيني والفنانني والسينمائيني من أصفهان يتم
اختيارهم من قبل مكتب املهرجان يف احملافظة نفسها بإهداء جائزة «زافن قوكاسیان» ألفضل
فيلم يف قسم السينما االيرانية.
ح  -العروض اخلاصة :يتضمن هذا القسم عرض لألفالم املتعلقة بصانع أفالم معني أو عرض
أفالم متعلقة بدولة ما ،وإما جمموعة من األف�لام اليت حتاكي موضوعا مشرتكا ،أو كل
جمموعة عروض أخرى منسجمة مع فعاليات املهرجان يقوم مدير املهرجان باختيارها ليتم
عرضها يف هذا القسم غري التنافسي.
*شروط وقوانني وزمان انعقاد املهرجان
 يتم اختيار الفيلم من قبل جل��ان تقييم مستقلة بأمر من مدير املهرجان ،وإذا مل يتمالوصول إىل عدد األعمال املنتقاة لكل قسم من املسابقة (سبعة أفالم على األقل) ،سيتم حينها
عرض األعمال اليت يتم اختيارها يف األقسام غري التنافسية ،ويتم الكشف عن نتائج انتقاء
األفالم ألصحاب اآلثار واملصنعني واملوزعني قبل  1أغسطس .2018
 -2جيب أن جتتذب األعمال املنتقاة من جهة احملتوى وأسلوب طرح القصة ،رضا املشاهدين
من فئة األطفال والناشئني.
 -3أن ال تكون أفالم املسابقة الدولية ملهرجان سينما األطفال والناشئني أُنتجت قبل تاريخ
 ،2016وأفالم املهرجان االيرانية قبل تاريخ  2016أيضا.
 -4أن التكون األف�لام املشاركة يف قسم املسابقة قد ُعرضت يف مدينة أصفهان قبل انعقاد
دورة املهرجان أو مت بثها على قنوات التلفزيون احمللية أو متت املشاركة بها من قبل يف دورات
مهرجان سينما األطفال والناشئني من قبل.
 -5يتم عرض فيلمني من بلدان أجنبية كحد أقصى يف مجيع أقسام املسابقة الدولية و 3
أفالم كحد أقصى من إيران.
 -6يتم عرض أفالم هذه الدورة من املهرجان على فئتني عمريتني هما األطفال والناشئني.
 -7أن ال تتعدى مدة األفالم القصرية أكثر من  30دقيقة وال تكون األفالم الطويلة أقل من  75دقيقة.
 -8أن تكون األفالم الروائية الطويلة قد أُخرجت من أجل العروض املخصصة جملال العرض
املنزلي ( )VOD IPTVوالتلفزيون وأن تكون مدتها تتعدى الـ  70دقيقة.
 -9تفتح األمانة العامة للمهرجان األبواب حلضور شخص واحد مندوب عن الفيلم القصري
(املخرج) ،وثالثة أشخاص كحد أقصى لألفالم السينمائية ،األنيميشنية والروائية الطويلة
(املنتج ،امل�خ��رج ،املمثلون الرئيسيون وكاتب السيناريو) وستة أشخاص من فريق األف�لام
السينمائية األساسي ( 3ممثلني ،خمرج ،منتج وكاتب سيناريو) ويكون ذلك طبقا ملا يناسب
جدول العروض خالل أيام املهرجان.
إعداد :حممد أبو اجلدايل

