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اخبار السينما

بمناسبة يوم الحجاب والعفاف

قائد الثورة :الحجاب من القيم املنسجمة مع طبيعة اإلنسان
احلجاب من القيم املنسجمة مع طبيعة
اإلنسان .التعري واالختالط بني اجلنسني
وانكشاف اجلنس أمام اآلخر توجه يتعارض
مع طبيعة اإلنسان وميوله اإلنسانية .قرر
اهلل سبحانه رابطة طبيعية بني الرجل واملرأة
ت�ق��وم ع�ل��ى امل �ص��احل وع�ل��ى أس ��اس امل��واءم��ة
بينهما ليستطيعا م�ع�اً إدارة دف��ة احل�ي��اة.
وض��ع على ع��ات��ق ال��رج��ل مسؤوليات وعلى
عاتق املرأة مسؤوليات ،وسن حقوقاً للرجال
وحقوقاً للنساء .حجاب املرأة مث ً
ال أمشل من
حجاب الرجل.
على الرجل طبعاً أن يراعي أيضاً احلجاب
يف م��واض��ع خ��اص��ة ،وأن حيجب ج ��زءاً من
جسمه ،لكنه بالنسبة للمرأة أمش��ل .مل��اذا؟
ألن طبيعة امل� ��رأة وخصائصها ولطافتها
جت�ع��ل منها م�ظ�ه��راً للجمال واألن ��اق ��ة يف
اخل�ل�ق��ة .وإذا أردن� ��ا أن نبعد اجمل�ت�م��ع عن
التوتر والتخريب والتلوث والفساد فال بد
من صيانة هذا اجلنس يف احلجاب .ويف هذا
اجملال ليس الرجل كاملرأة بشكل عام ،وهذا
ينطلق من وضعهما الطبيعي ،ومن الرؤية
اإلهلية لتنظيم إدارة عامل الوجود.

* مكانة اجلمال يف الرؤية اإلسالمية

مسألة اجلمال هلا أهميتها يف املنظومة
اإلس�لام�ي��ة .إذ إن ح��ب اجل�م��ال والتجميل
م��ن األم� ��ور ال �ف �ط��ري��ة ...جتميل الشمائل
وامل �ل �ب��س ل ��دى اإلن �س ��ان وخ��اص��ة ل ��دى فئة
ال �ش �ب��اب ي��رت�ب��ط ب �ه��ذا امل �ي��ل ال �ف �ط��ري إىل
اجل �م ��ال .مسعنا ك �ث�ي�راً« :إن اهلل مجيل
حي ��ب اجل� �م ��ال» .االه �ت �م��ام ب��اهل �ن��دام ورد
يف رواي � ��ات ك �ث�يرة .يف ك�ت��ب ال�س�ن��ن ي��رد
التأكيد ت�ك��راراً على ض��رورة اهتمام امل��رأة
وال��رج��ل مبظهرهما .يظن بعض املؤمنني
أن م��ن مظاهر ال�ت��دي��ن حلق ال��رج��ل شعر
رأس��ه باملوس ،ك�لا ،إطالة الشعر مستحب
للشباب .ويف ال��رواي��ةَ :
«الشعر احلسن من
كرامة اهلل فأكرموه».
ويف الرواية أيضاً أن رس��ول اهلل(ص) حني
يهم ب��زي��ارة أصحابه ،ينظر إىل سطح املاء
لريتب مظهره .مل تكن املرآة آنذاك منتشرة
كما هي اآلن.
ومل يكن ال��وض��ع امل��ال��ي يف املدينة يسمح
بانتشارها .كان النيب(ص) يستخدم سطح
ماء يف قدح بد ً
ال من املرآة .هذا يشري إىل أن
االهتمام باهلندام وامللبس والتجميل من
السنة ،غري أن السيئ واملضر يف هذا األمر أن
يكون وسيلة للفتنة والفساد والتربج.

* احلجاب من قيم اإلسالم
م �س��أل��ة رع ��اي ��ة احل� ��رم� ��ات اجل �ن �س �ي��ة يف
املنظومة اإلس�لام�ي��ة ه��ي أص��ل م��ن أص��ول
اإلس�لام .واملسلمون مؤمنون بذلك ،حرمة
االرت �ب��اط اجلنسي احمل��رم م��ن ف��روع الدين
لكن مقولة رعاية احلرمات ،أي وجود حريم
بني اجلنسني هي من األصول .ليس احلديث
هنا عن «الشادر» أو هذا النوع من احلريم أو
ذاك .ميكن أن يتخذ احلريم أشكا ً
ال خمتلفة
يف األزمان واألوطان واملناسبات.
ل �ك��ن ن �ف��س احل ��ري ��م أح� ��د أص� ��ول ال�ف�ك��ر
اإلس�لام��ي .مسألة احل�ج��اب ه��ي قيمة من
القيم ،مسألة احلجاب وإن كانت مقدمة
ألش �ي��اء أك �ب�ر ،لكنها بنفسها ق�ي�م��ة من
القيم .حنن مقيدون باحلجاب ألن حفظ
احلجاب يساعد املرأة ألن ترتقي إىل درجتها
امل�ع�ن��وي��ة ال�س��ام�ي��ة ،وت�ت�ج�ن��ب ال �س �ق��وط يف
املزالق اخلطرة.

* حجاب املرأة ومنوها السياسي واالجتماعي

اإلس�لام يهدف أن تبلغ امل��رأة ذروة منوها
الفكري والعلمي واالجتماعي ـ وأمسى من
هذا ـ ذروة فضيلتها ومعنوياتها ،وأن يكون
وج ��وده ��ا جمل�ت�م�ع�ه��ا ول�ل�أس ��رة ال �ب �ش��ري��ة –
باعتبارها عضواً من ه��ذه األس��رة ـ يف غاية
الفائدة والعطاء .كل تعاليم اإلسالم بشأن
امل� ��رأة  -وم�ن�ه��ا احل �ج��اب  -ت�ق��وم ع�ل��ى ه��ذا
األساس .احلجاب ال يعين انـزواء املرأة ،هذا
املفهوم عن احلجاب خاطئ ومنحرف متاماً.
م �س��أل��ة احل �ج ��اب ت �ع�ني جت �ن��ب االخ �ت�لاط
وال�ت�ع��ام��ل املنفلت غ�ير امل�ق�ي��د ب�ين ال��رج��ل
وامل � ��رأة يف اجمل �ت �م��ع .ه ��ذا االخ �ت�ل�اط يضر
ب��اجمل�ت�م��ع ،وي �ض��ر ب��امل��رأة وال��رج��ل  ،ويضر
باملرأة بشكل خاص.

* إهانة املرأة يف الثقافة الغربية

يف مسألة امل��رأة موقفنا ليس دفاعياً ،بل
هجومي .الغربيون يعرتضون علينا بشأن
ح�ج��اب ن�س��ائ�ن��ا ،وب �ش��أن إل� ��زام احل �ج��اب يف
ب �ل��دن��ا ،أول �ئ ��ك أي �ض �اً أج �ب��روا امل � ��رأة على
السفور ،لكن مشكلتهم يف قضية املرأة أفظع
وأعقد .لقد جروا املرأة الغربية إىل االبتذال
واالحنطاط وحقروها وأهانوها.
جلوس املرأة إىل جانب الرجل حول طاولة
واحدة يف احملادثات الدبلوماسية ال جيرب ما
أنـزلوه بها من إهانات .لقد حولوها إىل وسيلة
إلشباع الشهوة ،وهذه أعظم إهانة للمرأة.

ق ��ام دار (ن�ش��ر حم��اف�ظ��ة ال �ق��دس ال��رض��وي��ة) ب��إص��دار
كتابني عنوانهما (الج�ئ��و ب�ي�ش��اور) و(س�ي��د ب �غ��داد) يف
جمال أدب املقاومة األسالمية.
والكتابان اللذان الفهما الدكتور حممد طعان ،الطبيب
الفرنسي والكاتب اللبناني األصل ،ينتميان اىل (أدب املقاومة
األس�لام�ي��ة) ووج ��دا طريقهما للعرض يف م�ع��رض طهران
للكتاب.
ي��ذك��ر ان ك�ت��اب (الج�ئ��و ب�ي�ش��اور) ق��ام علي رض��ا ثابيت
برتمجته اىل اللغة الفارسية ،وج��اء يف جانب منه :ذهب
رشيد وشقيقته وأمه ،بعد مقتل والده ،اىل خميم يف بيشاور
ليواصلوا حياتهم يف ظل محاية منظمة االمم املتحدة ،لكن
احل ��روب ال�تي نشبت بعد خ��روج ال ��روس (م��ن افغانستان)،
وض�ع�ت��ه وم��واط �ن�ين يف م�س��ار وط��ري��ق آخ ��ر .ف�ه��م ،ع��ن غري
قصد ،دخلوا مسار تدربوا فيه على التعاليم واملعتقدات غري
األنسانية املتسلطة على العقول هناك .وخالل األحداث اليت
عاشها رشيد وعائلته يتم سرد جانب من التاريخ الدموي املر
الذي عاشته افغانستان.
وق��ال مساعد ش��ؤون النشر ب��دار (نشر حمافظة القدس
الرضوية) حول كتاب (س ّيد بغداد) الذي ترمجه (حممد
رض��ا ش�ي�خ��ي) :ان ك��ات��ب ه��ذا ال�ك�ت��اب ي�س��رد رواي ��ة جندي
امريكي ،امس��ه (جيمي) ،ال��ذي لبى ن��داء املشاركة يف
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الوفاق :هي من األبنية االوىل يف جمموعة ابنية شيخ
صفي يف اردب �ي��ل ،ورمب ��ا بنيت قبل أح ��داث (ج�ن��ت س��را)
و(قنديل خانه) وحتى قبل (كنبد اهلل اهلل) .وندخل اىل
هذه اجملموعة عرب واحد من اربعة بوابات مقدسة بنيت

* احلجاب مفتاح الثقافة اإلسالمية
من أجل فرض سيطرة دائمة على بلد من
البلدان ،ال بد من تغيري ثقافة ذلك البلد.
أي إن ذل��ك البلد جي��ب أن ينسجم ثقافياً
مع ثقافة القوة املسيطرة ،ليستسلم متاماً.
ال�غ��رب�ي��ون م��ارس��وا ذل��ك يف ال �ش��رق ،لكنهم
مل حيققوا جن��اح�اً ُي��ذك��ر .ي��ري��دون اآلن أن
ميارسوا ذلك يف أفغانستان ،ومن املؤكد أن
أحد أهدافهم اهلامة اقتالع األسس األصلية
اليت تقوم عليها الشخصية واهلوية .ويبدأون
من اإلس�لام ،يعارضون احلجاب ،ويعارضون
تدين الناس ،وكل الظواهر الدينية .ال بد
من صيانة هذه القيم وتعميقها .الغرب ،يوجه
سهام انتقاده إىل اجلمهورية اإلسالمية ،ملا
تلتزم به من حجاب املرأة ،لكنهم ال ينتقدون
تلك ال��دول اليت جترب امل��رأة على التعري أو
نـزع احلجاب! ملاذا؟ ألن الزي اإلسالمي للمرأة
يتعارض مع الثقافة القائمة يف الغرب .هؤالء
يبدون حساسية شديدة بشأن هذه املسألة.

* احل��ج ��اب وال �ت �ط��ور االج�ت�م��اع��ي
للمرأة اإليرانية

جاء اإلسالم والثورة واإلم��ام فاعتلت املرأة يف
هذا البلد ذروة النشاط االجتماعي والسياسي،
وت ��ول ��ت رف ��ع راي� ��ة ال� �ث ��ورة ،م ��ع حم��اف�ظ�ت�ه��ا يف
الوقت نفسه على حجابها ووقارها وشخصيتها
اإلس�لام �ي��ة وع�ف��اف�ه��ا ودي �ن �ه��ا وت �ق��واه��ا ،وه��ذه
م��ن ِم� َن��ن اهلل سبحانه على امل ��رأة اإلي��ران�ي��ة ما

في أدب املقاومة األسالمية

اصدار کتابي «الجئو بيشاور» و«س ّيد بغداد»

كذب عليه ،مكتشفاً
حرب العراق ،لكنه بعد فرتة رأى انه قد ُ
طبيعة هذه احل��رب ،وعندما بدأ يبحث عن احلقيقة تعرف

بعدها م�ن��ة .ان �ظ��روا م��ا حتققه امل ��رأة املسلمة
م ��ن م �ع �ج��زة ك�ب�رى ح�ي�ن ت �ع��ود إىل فطرتها
وأصالتها! هذا ما نشهده حبمد اهلل يف ثورتنا
ويف نظامنا اإلس�لام��ي .حن��ن ن��رى بفضل اهلل
ال�ع��دد اهل��ائ��ل م��ن النساء ال�ع��امل��ات يف احلقول
املختلفة مبجتمعنا ،ونشاهد الطالبات اجملدات
ال�ك�ف��وءات ،واخل��رجي��ات املتفوقات ،والطبيبات
املتخصصات احلاذقات .الفروع العلمية املختلفة
يف اجلمهورية اإلسالمية هي اليوم حتت تصرف
النساء ..النساء الالئي حيافظن على عفافهن
وشخصيتهن ُ
وطهرهن وحجابهن بشكل كامل،
إض��اف��ة إىل اه�ت�م��ام�ه��ن ب�ترب�ي��ة األب �ن��اء تربية
إسالمية ،والقيام مبسؤولية الزوجية كما أمر
اإلس�لام ،وممارسة النشاط العلمي والسياسي.
يف اجل� ��و اإلس�ل�ام ��ي وب��امل �ع �ن��وي��ات اإلس�لام �ي��ة
تستطيع املرأة أن تبلغ كماهلا الواقعي ،بعيدة
ع ��ن االب� �ت ��ذال وب �ع �ي��دة ع ��ن امل �ظ��اه��ر اخل��ادع��ة
واالنغماس املزري يف االستهالك.

مخرج ايراني يروي تجربته في أعمال سينما األطفال واليافعني
حتدث املخرج السينمائي واملسرحي الرائد
يف اي��ران «بهروز غريب ب��ور» عن جتربته يف
جم ��ال سينما األط �ف ��ال وال �ي��اف �ع�ين ،ق��ائ�لا:
بعد فيلم «العدّاء» ،تعرفت على طرق أخرى
لسينما األطفال والناشئني.
وحبسب العالقات العامة للمهرجان الدولي
لسينما االط �ف��ال وال �ي��اف �ع�ين ،ع� � ّرج امل�خ��رج
االي��ران��ي «بهروز غريب ب��ور» على جتاربه يف
جم ��ال ص�ن��اع��ة أف �ل�ام األط �ف ��ال ق��ائ�لا :قبل
كتابيت لسيناريو فيلم «العدّاء» ،كان لدي
نظرة خمتلفة عن سينما االطفال والناشئني،
ولكن بعد أن كتبت سيناريو ه��ذا الفيلم،
شهدت طريقا آخر يف هذا اجملال.
ي�ت��اب��ع ه ��ذا امل �خ��رج االي ��ران ��ي ح��دي�ث��ه عن
سينما االط �ف��ال ق��ائ�لا« :ك�ت�ب��ت ع ��ددا من
السيناريوهات تناولت قصصا سلطت الضوء
على األطفال والناشئني ،أحدها ك��ان نص
«أردك��ل ��ي» ال ��ذي رف�ض��ت م��ؤس�س��ة الثقافة
اإليرانية املختصة بشؤون األطفال واليافعني
م �ن��ح م �ي��زان �ي��ة ل�ص�ن��اع�ت��ه ،وأخ �ي��را ب �ع��د 25
سنة م��ن االن�ت�ظ��ار متكنت ال�ع��ام امل��اض��ي من
إخراج هذا الفيلم .وأضاف غريب بور معيدا
ل�لأذه��ان :لقد قمت أيضا بصناعة كل من
فيلمي «امل�خ�بر »2و«البطل الكسول» ولكن
مل حيصل على الثناء س��وى الفيلم الثاني
ف �ق��ط ،ألن ��ه ُص � ِن��ع ل�لأط�ف��ال ول �ي��س ال�ن�ق��اد،
وق ��ام أح ��د ن �ق��اد السينما مب�ق��ارن��ة «البطل
الكسول» مع فيلم «حسن األصلع» من إخراج
«علي حامتي» أحد أب��رز املخرجني يف اي��ران،
وخلص إىل أن��ه ال ميكنين صنع فيلم مثله.
ولكن يف ح��ال أمعنت النظر ،ستصل اىل أن

املرأة اإليرانية ،خاصة تلك اليت دخلت اجملاالت
العلمية املختلفة مع االلتزام باإلسالم وأحكامه
وباحلجاب بشكل خاص ،حتمل مسؤولية إيصال
صوتها إىل كل النساء والفتيات يف العامل لتقول
هلن :العلم ال يعين التميع والتسيب ،وليس من
مستلزمات العلم التحلل من املعايري األخالقية
يف العالقة بني الرجل واملرأة ،بل ميكن طلب العلم
واالرتقاء يف سلمه مع رعاية كل هذه املعايري.
املرأة املسلمة امللتزمة تستطيع أن تكون منطلقاً
للنداء اإلسالمي العاملي.

على رجل دين عراقي وأسلم وتشيع على يديه منجذباً
ومتأثراً بشخصية األمام احلسني(ع) اليت ال مثيل هلا.
اما (س ّيد) الذي يقرأ املراثي يف العراق وحيضى باحرتام
ابناء الطائفة الشيعية ،فقد كان يعيش مع زوجته (آمنة)،
ثم بعد اربع سنوات يتم العثور يف مقربة مجاعية على رفاة
يظهر منها كانها تعود الب��ن (س ّيد) زوج (آم�ن��ة) ،وكانت
املدينة تشهد اضطرابات ،ودخل االمريكان العراق حاملني
شعار (الدميقراطية).
ووسط هذا ،استلم (جيمي) ،اجلندي االمريكي الذي كان
يعمل خمابراً ويرسل ويستلم األخبار واألنباء عن جمريات
األحداث ،أمراً من اآلمر العسكري برفع تقرير يفيد مبقتل
أحد اجلنود االمريكان اثناء مواجهة على طريق الرمادي ،يف
حني ان هذا اجلندي كان قد أقدم على األنتحار.
وه���ذا أث �� ّر ع�ل��ى (ج �ي �م��ي) ،ال���ذي ك ��ان ش�خ�ص�اً ملتزماً
ذو م �ب��ادئ ،وال ��ذي ش ��ارك يف احل ��رب ال�ع��راق�ي��ة راف �ع �اً شعار
الدميقراطية ،وساورته الظنون والشكوك يف ما جيري ،فأخذ
إجازة وبدأ يدرس وحيقق يف شؤون وطبيعة وأفعال وأهداف
اجليش الذي ينتمي اليه ،ثم تعرف على (س ّيد) وتعرف منه
على (سر وأهداف) عاشوراء.
يشار اىل ان هذا الكتاب ترجم اىل اللغات االدوية والفارسية
واالجنليزية والعربية والفرنسية.

جيني خانه أولى أبنية مجموعة شيخ صفي التاريخية
مقرنصات من اجلص.
ويف هذا القسم من ضريح صفي الدين ،نشاهد اعما ً
ال
ك��ال��رس��وم واع �م��ال تذهيب ومقرنصات م�ل��ون��ة .وال��ذي
اضفى على هذا القسم الشهرة واألهمية هو متانة بناءه
ومقاومته للزالزل.
هذا وتعترب حمافظة أردبيل حتفة طبيعية وتراثية فذة
فريدة من نوعها جتمع بني أصالة املاضي وروعة احلاضر،
ومج �ي��ع أك�ن��اف�ه��ا جت�س��د ل��وح��ات فنية ت��دخ��ل البهجة
وال�س��رور يف نفس كل من يتفقدها ويف كل فصل من
ف�ص��ول ال�ع��ام تظهر حبلة ج��دي��دة وال سيما أن صيفها
معتدل رائع يشفي النفوس العليلة وشتاءها بارد ثلجي
جيعلها تتشح بوشاح ناصع البياض ،وال نبالغ لو قلنا
إنها أرض الينابيع املعدنية الدافئة والصحية املنتشرة يف
خمتلف نواحيها.
تقع مدينة اردبيل على بعد  130مي ً
ال شرقي مدينة تربيز
يف زاوية بعيدة من البالد ولكنها كسبت اهمية خاصة يف
السنوات االخرية واصبحت حمافظة منفصلة.

مجهور فيلم «حسن األصلع» ليس خمصصا
لألطفال بشكل كامل .يف حني كان سيناريو
«البطل الكسول» يف ع��ام  2000أح��د أفضل
األعمال املكتوبة لألطفال والناشئني.
أما بشأن العلل الكامنة وراء األفول النسيب
لسينما األط� �ف ��ال وال �ي��اف �ع�ين ب �ع��د العصر
الذهيب يف الثمانينات والتسعينات بايران،
ت ��اب ��ع ه� ��ذا امل� �خ ��رج م ��وض �ح ��ا :أش � ��رف على
املهرجان الدولي ألف�لام األطفال واليافعني
يف إيران بالبداية مركزا ضعيفا ،ولكن بعد
ال �ث��ورة ،وض�ع��ت مؤسسة سينما «ال�ف��اراب��ي»
تشكيل فعاليات املهرجان بشكل أكثر تطورا
نصب عينيها.
جدير بالذكر أن املهرجان الدولي احلادي
والثالثني ألفالم األطفال واليافعني سينعقد
من  30أغسطس إىل  5سبتمرب  2018ب��إدارة
املخرج االيراني «علي رضا رضاداد» يف قسميه
احمللي وال��دول��ي مبدينة أصفهان التارخيية
بإيران.

مهرجان أفالم حقوق االنسان في العاصمة اللبنانية

* نداء املرأة املسلمة

اردبيل تحفة طبيعية وتراثية فذة فريدة تجمع بني أصالة املاضي وروعة الحاضر

على شكل ايوانات بنصف قبة .وكل من هذه االيوانات له
مخسة اضالع وكل من هذه االض�لاع يتألف من مخسة
اقفاص عميقة ذات اب��واب مزينة بالنقوش ،يف حني ان
الضلع اخلامس هو شباك بعتبة عالية.
اما الصالة املربعة املركزية فهي االخ��رى هلا قبة من
اآلج ��ر ب��أع�م��دة ق �ص�يرة .وع �ل��ى ام �ت��داد ال �ص��ال��ة ،ومعها
االي��وان��ات واالط� ��واف وال��دوال �ي��ب ه�ن��اك ح ��زام ع��امل من
الكاشي الطيين لونه اصفر واخضر حيتوي على اشكال
خمتلفة .اما خارج (جيين خانه) فهو ذو مثانية اضالع غري
منتظمة خمفي اثنان منهما وسط البناية اجملاورة.
متحف جيين خانه
هذا املتحف يعود تأرخيه اىل ( )4ق��رون مضت ،يقع يف
جانبه الشرقي ال ��رواق الرئيسي جملموعة ضريح (شيخ
صفي الدين اردبيلي) اليت صممها (الشيخ بهائي) الذي
كان من الشخصيات املعروفة والعلمية ابان فرتة احلكم
ال�ص�ف��وي .واملتحف ع�ب��ارة ع��ن ص��ال��ة فيها ارب ��ع فجوات
واط� ��واق مجيلة وذات قيمة ع��ال�ي��ة اس�ت�خ��دم يف بنائها
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حتت عنوان «ح ّرروا الكلمة» أعلن مهرجان
كرامة – ب�يروت ألف�لام حقوق اإلن�س��ان عن
بدء فعالياته يف  17يوليو/متوز مبشاركة 16
فيلما من لبنان ودول عربية وأجنبية أخرى.
وج ��اء ه��ذا اإلع�ل�ان خ�لال م��ؤمت��ر صحفي
ع�ق��دت��ه اجلمعية اللبنانية «م�ع�م��ل – 961
للفنون» املنظمة للمهرجان ب��االش�تراك مع
مؤسسات دولية أخرى يف سينما مرتوبوليس
أمبري صوفيل يف بريوت.
املهرجان يف دورت��ه الثالثة وال��ذي يقام هذا
ال �ع��ام ب��ال�ت�ع��اون م��ع م��رك��ز األم ��م املتحدة
لإلعالم يف بريوت وسفارات سويسرا والتشيك
وهولندا يف لبنان يستمر ألربعة أيام.
وم ��ن ب�ين االف �ل�ام س�ب��ع وث��ائ�ق�ي��ات طويلة
وأرب�ع��ة أف�لام وثائقية قصرية ومخسة أف�لام
روائية قصرية سيتبعها حلقات نقاش مفتوحة
إض��اف��ة إىل ن ��دوة امل�ه��رج��ان الرئيسية وال�تي

ستتناول واقع حريات التعبري يف لبنان.
وتأتي ال��دورة الثالثة من املهرجان ملساندة
التعبري احل��ر وللتذكري باملنتجات الفنية
ال�ت�ي ي�ت��م قمعها م��ن ق�ب��ل اجل �ه��ات املكلفة
حبمايتها وذل��ك بهدف احلفاظ على الروح
اإلجيابية لإلبداع وإبعاد شبح القمع.
ويفتتح املهرجان بفيلم فلسطيين أملاني
بعنوان (نادي ركوب األمواج) إنتاج عام 2016
للمخرجني فيليب جنات وميكي ميّني.
وم� ��ن األف �ل��ام امل �ه �م��ة ال �ت�ي ت �ع��رض ضمن
امل�ه��رج��ان ،فيلم وثائقي أفغاني – أمريكي
بعنوان (ما جيلبه الغد) إنتاج  2015للمخرجة
وامل�ن�ت�ج��ة وامل��ؤل �ف��ة االم�يرك �ي��ة ب�ي��ث م�يريف
الشهرية واحلائزة على جائزتني يف هذا اجملال.
وبشكل غري مسبوق يدخل فيلم (م��ا جيلبه
ال�غ��د) أول م��درس��ة للبنات يف ق��ري��ة أفغانية
صغرية حيث مل حيدث من قبل أن مسح اآلباء
بتعليم بناتهم .ومن ضيوف املهرجان الباقر
جعفر خمرج فيلم (الفرقة) من العراق ونائلة
العايش ورأف��ت ال��زق��وط :ويساهم «مهرجان
كرامة  -بريوت ألفالم حقوق اإلنسان» على
غرار مهرجانات أفالم حقوق اإلنسان املعروفة
عامليا يف تسليط الضوء على أف�لام السينما
ال��راف �ض��ة ل�ل�ع�ن�ص��ر ّي��ة وخ��ط ��اب ال �ك��راه �ي��ة،
والتمييز والظلم.

 500مدينة وقرية ايرانية تستعد للمشاركة
في إقامة كأس اندية القراءة
شرح ابراهیم حیدري أمنی ملتقى «مساعدو الشؤون الثقافية بدوائر الثقافة واإلرشاد
اإلسالمي» التطورات اجلاریة يف جمال اقامة كأس اندية القراءة وأكد علی استعداد
حواىل  500مدينة وقریة للمشاركة يف هذه التظاهرة الثقافیة.
وقال إبراهيم حيدري ،امنی ملتقى مساعدي الشؤون الثقافية للمديريات العامة
للثقافة واإلرشاد اإلسالمي حول موضوع ترویج القراءة واملطالعة :نسعى بالتعاون مع
مساعدي الشؤون الثقافية يف املديرية العامة للثقافة واإلرشاد اإلسالمي باعتبارهم
املنفذين الرئيسيني هل��ذا احل��دث ل��دراس��ة فعاليات ترويج الكتاب واملطالعة .وتابع
ان ال��دورة األوىل من هذه االجتماعات عقدت قبل شهرین يف مدینة قمصر بكاشان
رابع عاصمة للكتاب يف إيران وذلك حول حمور التخطيط الثقايف بهدف التنسيق
والتفاعل ومراجعة اهلدف الرئيسي من ذلك وأضاف بأنه مت يف اجلولة الثانية من
هذه االجتماعات االستماع آلراء املساعدین الثقافينی حول األحداث األربعة لعاصمة
الكتاب ومهرجان املدن والقرى وحميب الكتب ومروجي املطالعة باإلضافة إىل نوادي
القراءة اليت عقدت مبشاركة الطالب من مجيع أحناء البالد.
واشار حیدري ایل نیة الوزارة تقدیم ید املساعدة إىل كافة املراكز الثقافیة يف ارجاء
البالد مادیاً ومعنویاً منوهاً بالتغيري يف نهج استضافة كأس اندية القراءة وقال:
بالنظر إىل التغيري احلاصل يف أعقاب عقد كأس مراكز الكتاب والتأكيد على زيادة
مشاركة احملافظات خاصة يف جمال التحكيم فإن املساعدین الثقافيني للدوائر العامة
سیشرفون علی فعاليات ترويج املطالعة يف احملافظات .وأضاف بإن طريقة تنظيم هذا
احلدث قد تغريت حبيث أنه يف املرحلة األوىل سیتم انتخاب ثالثة إىل مخسة أعمال
من أعمال احملافظات إلرساهلا إىل املركز وبعد عملیة التحكیم سیتم ارسال أفضل
األعمال يف جمال أفضل رسالة للمؤلف وأفضل كتاب وأفضل فيلم اخرج عن طریق
احملمول وكذلك ألفضل مركز للمطالعة ایل االمانة العامة املركزیة.
وق��ال حيدري ب��إن أكثر من  500مدينة وقرية أعلنت استعدادها للمشاركة يف
مهرجان اندية القراءة يف حني شاركت يف السنة األوىل من هذه التظاهرة الثقافیة
 15مدينة و 2000نادي .ويف السنة الثانية شارك  5000نادي و 100مدينة و 60ألف عضو
فیها.
وأك��د علی أهمیة مشاركة القری يف هذا احل��دث الثقايف حیث وصل عدد القری
املشاركة فیه ح��وایل  500بلدة وق��ري��ة .وفقاً ل��دائ��رة ال��دراس��ات والتخطيط الثقايف
التابعة لوزارة الثقافة واالرشاد اإلسالمي سیتم عقد جلسة يوم السبت القادم حبضور
وزير الثقافة واإلرشاد اإلسالمي وعدد من املسؤولنی بالوزارة وممثلنی عن  29حمافظة
يف ملتقی محلة االقالم ببیت الكتاب.

