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اخبار السينما

ظاهرة إنسانية قديمة أشار القرآن الكريم إلى وجودها

األبعاد والجوانب النفسية لألعياد في األديان السماوية
ُتع � ّد األعي��اد واح��دة م��ن الخصائ��ص الت��ي
تتمي��ز به��ا األم��م والحض��ارات ،وج��زء اساس��ي من
طبعته��ا وبنيته��ا الثقافي��ة والفكري��ة ،وال توج��د
ام��ة م��ن األم��م الت��ي س��بقت أو تل��ت ليس له��ا عيد
أو مناس��بة ،والعك��س صحي��ح ،حي��ث ال نج��د عيداً
أو مناس��بة ب�لا أم��ة .وكل أم��ة تحتف��ل بأعياده��ا
ومناس��باتها الخاصة والتي تميزها عن باقي األمم
وم��ن خالله��ا يتجل��ى لن��ا م��دى تمس��كها بثقافتها
وقيمه��ا واعتزازه��ا بتأريخها وتراثه��ا .واألعياد هي
�اس عل��ى اتخاذه��ا ،وله��ذه األعي��اد
ُس� َّ�ن ٌة ُف ِط � َر الن� ُ
م��دداً مح��ددة تختل��ف من عي��د آلخر قد تط��ول أو
تقص��ر ،حي��ث نج��د الن��اس يجتمع��ون ويحتفل��ون
ويظهرون فيها الفرح والس��رور
ويتبادل��ون الزي��ارات ِ
والبهجة ويعلنون س��رورهم وينفضون عن أنفس��هم
م��ا أصابه��م م��ن َر َه��ق وعناء ف��ي حياته��م اليومية.
�بات حصلت في مثل هذه
وه��ي إحياء ذكرى م َ
ُناس� ٍ
األي��ام ،كاألعي��اد الوطنية والديني��ة واالجتماعية
مث��ل :عي��د الجي��ش والش��رطة واالس��تقالل وعي��د
الفط��ر واألضح��ى وعي��د األم وعي��د المعل��م وعي��د
المي�لاد وغيره��ا الكثي��ر م��ن األعي��اد والمناس��بات
الت��ي يحتف��ل بها عاده بش��كل س��نوي متك��رر ،وهي
إحدى العادات المتداولة التي اكتسبها الناس من
األمم السابقة ويورثونها لألمم الالحقة .واألعياد
يوم االلتقاء ورمز الوحدة و ِل ِّ
كل أمة أيا ٌم تحتفل بها
ويج��ب عل��ى كل أمة أن تحتف��ل بما يليق بعاداتها
وتقاليدها وأن ال تخرج عن المألوف والمعتاد وأن
ال تغض��ب خالقه��ا ف��ي يوم عيدها وفرحه��ا ،وأن ال
تنسى فضل اهلل ونعمه عليها.
أعياد ما قبل اإلسالم
كان للقبائ��ل العربية قبل األس�لام مجموعة
م��ن األعي��اد الديني��ة تحتفل بها ف��ي أوقات محددة
من العام تعرف بالمواس��م ،ولم يطلقوا اسم العيد
على هذه المواسم ،بل كان لكل موسم أسما خاصا
به .ولم تكن هذه األعياد موحدة وتشمل الجميع،
بل كانت لكل قبيلة أعيادها ومناسباتها الخاصة
به��ا وذل��ك وف��ق أصنامه��ا ومناس��باتها وتفرقه��ا
ف��ي البوادي والقف��ار .كما كانوا يحتفلون أيضاً
بأعي��اد اليه��ود والنص��ارى ذات المواقي��ت المحددة
والتي كان يعرفها بعض العرب.
ويع��د الح��ج إل��ى مك��ة واح��داً من أهم مواس��م
األعي��اد التي كان يلتقي فيها الناس بس�لام حيث
كان هم الناس األساسي هو تقديم فروض الطاعة
والعب��ادة آللهته��م م��ن األصنام الت��ي كانت قائمة
ف��ي الكعب��ة في مك��ة آن��ذاك .وكان الط��واف حول
الكعبة طقساً من طقوس الحج ،حيث كان الناس
يطوف��ون ح��ول الكعبة وه��م عراة ،وبع��د إعتناقهم
�ول(ص) الن��اس بارتداء
للدين اإلس�لامي أمر الرس� َ
مالبس اإلحرام .وعرف العرب قبل اإلسالم خاصة
أه��ل المدينة (يثرب) عيدا َّ
و(الم ْه َر َجان)،
(الني ُروز) ِ
وه��ذان العي��دان من أكبر أعياد الفرس وأش��هرها،
َّ
(النيروز) :وهي كلمة فارسي َه م َعربة ،وأصلها في
الفارس��ية َّ
(الن � ْو ُروز) ،وه��ي مركب��ة م��ن كلمتي��ن
(ن��و) بمعنى (جدي��د) ،و(روز) بمعنى (يوم) وبذلك
يصبح معناها (اليوم الجديد) .ويعد هذا اليوم من
ْأعظم أعياد الفرس ،وهو عيد رأس السنة الفارسية
ويوافق يوم الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس)
م��ن كل ع��ام ويص��ادف ي��وم االعت��دال الربيع��ي.
أم��ا عي��د (المهرج��ان) وال��ذي يع��رف بالفارس��ية
ب(مهركان) يلي عيد َّ
(النيروز) بـ( )167يوماً وهي
كلمة من كلمتينّ :
األوليِ ( :مهْر) ،ومن معانيها:
(ال َم َح َّب��ة والوف��اء) و(الش��مس) ،والثاني��ة( :ج��ان،
كان) وه��ي أداة تلح��ق بآخ��ر األس��ماء الفارس��ية
لت��دل على مفه��وم االحتفال وأصل هذا العيد هو:
االبتهاج واالحتفال باالعتدال الخريفي ،ويفع في
الس��ادس والعشرين من تش��رين األول (نوفمبر) أي
اهلل(ص)
في وسط فصل الخريف ،وأبدلهما رسول
َ
بعي��دي الفط��ر واألضح��ى .حي��ث روي أن��س ب��ن
مال��ك :أن رس��ول اهلل(ص) ق��دم إل��ى المدينة ولهم
يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا

كن��ا نلع��ب فيهم��ا ف��ي الجاهلي��ة ،فق��ال( :إ َّن َ
اهلل
ِ
َق� ْ�د أَ ْب َد َلك� ْ�م به َما َخي��راً ِم ْن ُه َما :ي � ْو َم َْ
ال ْض َحى ،وي ْو َم
ِِ
ا ْل ِف ْط��ر) ،وق��ال الحافظ بن حج��ر في تعليقه على
الحديث أنهما عيدي (نوروز) و(مهرجان).
وم��ن األعي��اد الت��ي كان يحتف��ل فيه��ا ف��ي
الجاهلي��ة عي��د يدع��ى (السباس��ب) ويع��رف أيض �اً
باسم (عيد الشعانين) والشعانين معناها بالعربية
(التس��بيح) حي��ث كان المس��يحيون يحتفل��ون به
ف��ي س��ابع أح��د م��ن صومه��م ،ويطلق علي��ه العرب
اسم السباسب ،وذكره النابغة الذبياني:
(رق��اق النع��ال َطي� ٌ�ب ُح ُج��ز اَت ُه� ْ�م  /يحي��ون
بالريحان يوم السباسب) ،وهذا العيد كان معروفاً
ف��ي الحج��از ،فق��د ورد ف��ي الحدي��ث الش��ريف أن
األعظم(ص) قال( :اهلل تعالى أبدلكم بيوم
الرسول
َ
السباسب ،يوم العيد) ،ويعد هذا دلي ًال على أن أهل
مكة كانوا قد عرفوا هذا العيد واحتفلوا به.
وكان للعرب قبل االسالم ثالثة أعياد شهيرة
وه��ي( :ع��كاظ وذي المج��از ومجن��ة) ،وه��ي عب��ارة
عن أس��واق على ش��كل تجمعات تجارية واجتماعية
وثقافية كانت ُتعقد في أماكن مختلفة من شبه
الجزيرة في أوقات محددة من العالم ،وكان العرب
يردونها من كل حدب وصوب ويتاجرون ويسمعون

عيد الفطر وبعد صالة عيد األضحآ كي ال يلقي
البؤس والش��قاء بظاللهما على بيوتات المس��ليمن
وإلضفاء البس��ة والفرحة على وجوههم .ولألعياد
مكان��ة خاص��ة ومتمي��زة ف��ي اإلس�لام ،حي��ث نج��د
عيدي الفطر واألضحي س��نويين يأتيان مقترنين
بعبادتي��ن عظيمتين وبعد أداء ركنين من أركان
اإلس�لام وأسس��ه العظيمة .ويس��تقبل المس��لمون
ي��وم العي��د بالف��رح ،والس��رور ،ويتواصل��ون م��ع
األق��ارب واألرح��ام واألصدق��اء ،وهو يوم للعبد عن
األحق��اد ،والمش��اكل ومناس��بة ووس��يلة رباني��ة
لتصاف��ي النف��وس وتس��اميها عم��ا علق بها م��ن أدر
ان الحي��اة وش��حناء النف��وس وأم��راض القل��وب؛
وهو فرصة عظيمة لإلبتعاد عن الحقد والضغينة
وتجن��ب النف��اق كي يتواف��ق مكنون القل��ب مع ما
يظه��ر عل��ى المحيا من ابتس��امة وصف��اء تعبر عن
مي�لاد جدي��د لمكن��ون الضمائ��ر وخفاي��ا الصدور.
والعي��د أفض��ل مناس��بة إلس��عاد األطف��ال وأدخ��ال
الفرح��ة عل��ى قلوبه��م خاص��ة وأن فرح��ة العي��د ال
تكتم��ل أال بوجودهم .ويس��تهل المس��لمون يومهم
بص�لاة العي��د واالتكبي��ر وإحي��اء الس��نن وذك��ر
اهلل عزوج��ل والتوج��ه الي��ه بالدع��اء واالبته��ال.
وذل��ك تطبيق �اً لق��ول أمير المومنين عل��ي بن أبي

المواعظ والخطب ويتنافرون ويتفاخرون ويسعون
ف��ي ف��ك أس��راهم عن��د القبائ��ل األخ��رى ،كم��ا
كان��وا يتانش��دون الش��عر ويتحاك��م مبدع��وه إلى
كباره��م أم��ا أش��هر ه��ذه األس��واق عل��ى اإلط�لاق
(س��وق عكاظ) وهي أحدى األس��واق الثالثة الكبرى
في الجاهلية باإلضافة إلى س��وق مجنة وس��وق ذي
المجاز .وتعتبر (س��وق عكاظ) موس��ماً من مواس��م
الحج في الجاهليي ويسبق الوقوف بعرفة ،فكانوا
يذهبون إليه قبل مني ،وسوقاً لكل البضائع المادِّية
واألدبي��ة ،حي��ث كان ُّ
الش��عراء يأت��ون بقصائ ِده��م
على محكمين ِمن كبار ُّ
الشعراء .وتستمر عشرين
يوم �اً ،م��ن أول ذي القع��دة إلي العش��رين منه ،وهي
أش��هر أس��واق الع��رب وأعظمه��ا ش��أناً ،وه��ي س��وقاً
تجارية وأدبية في نفس الوقت.
أعياد المسلمين
العي��د ه��و أح��د الش��عائر الس��امية للدي��ن
اإلس�لامي الحني��ف ،والت��ي ته��دف إل��ى تلبي��ة
المتطلب��ات الروحية والجس��دية ،وهو يوم الش��كر
عل��ى م��ا م� َّ�ن اهلل علين��ا م��ن النع��م .والعي��د ف��ي
المنظ��ور اإلس�لامي هو ي��وم لباس وزين��ة وتجمل،
وواح��داً م��ن معال��م الف��رح والس��رور ،حي��ث ن��رى
المس��لمين يش��ترون مالبس �اً وحل� ًلا جدي��دة
ويغتس��لون ويطبخ��ون م��ا لذ وطاب م��ن الحلويات
المعت��اد طهيها في هذه المناس��بات ويتعايدون في
صباح العيد ويقبل أحدهم اآلخر ويقوم رب األسرة
بتوزي��ع العيدي��ات على األطفال والنس��اء ،ونراهم
يتس��ابقون في العيدين إلطع��ام الفقراء قبل صالة

طالب(ع) :أيها الناس! إ ّن يومكم هذا يوم يثاب فية
المحس��نون ،ويخس��ر في��ه المبطل��ون ،وه��و أش��به
بي��وم قيامك��م ،فاذك��روا بخروجك��م م��ن منازلك��م
إل��ى ّ
مصلك��م خروجك��م من األج��داث إل��ى ربّكم،
واذكروا بوقوفكم في ّ
مصلكم وقوفكم بين يدي
ربّكم ،واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى
منازلكم في الج ّنة.
أصب��ح للعرب بعد اعتناقهم للدين اإلس�لامة
أربع��ة أعي��اد منه��ا عي��د أس��بوعي والث�لاث األخرى
س��نوية تتك��رر كل ع��ام ف��ي وق��ت مح��دد .فالعي��د
األول ه��و ي��وم الجمع��ة وه��و عي��د أس��بوعي حي��ث
(إن َه � َذا ي � ْو ُم عي �د َج َع َل � ُه ُ
ق��ال رس��ول اهلل(ص)َّ :
اهلل
ِ ٍ
ِل ْل ُم ْس � ِل ِم َ
ينَ ،ف َم ْن َجا َء إِ َلي ا ْل ُج ُم َع ِة َف ْلي ْغ َت ِس� ْ�ل ،وإِ ْن
السوَاك) .وعي ُد
يب َف ْلي َم َّس ِم ْن ُهَ ،
كا َن ِط ٌ
وع َل ْ
يكم ِب ِّ
الفطر يحتفل فيه المس��لمون في أول يوم من أيام
شهر شوال ويأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول
ي��وم يفط��ر فيه المس��لمون بعد صيام ش��هر كامل
ولذل��ك س��مي بعيد الفطر ،وهو عي��د الصائمين،
الحجاج ،ويوافق يوم 10
وعي��د األضح��ى وهو عيد ّ
ذ والحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة ،والعيد الرابع
يحتف��ل ب��ه المس��لمون الش��يعة وه��و عي��د الغدير،
وال��ذي يع��رف أيض �اً بـ(عي��د الوالي��ة) ويك��ون ف��ي
الثامن عشر من ذي الحجة في ك ّل عام.
األعياد لدى اليهود والنصارى
االحتف��ال باألعي��اد ظاه��رة إنس��انية قديم��ة،
حيث أشار القرآن الكريم إلى وجودها في مصر في
األل��ف الثاني��ة قبل الميالد على لس��ان موس��ى(ع):

الفلسطينيون ينقلون تراثهم
الى محط لجوئهم بمدينة املهد
تعتب��ر مدين��ة بيت لحم من المدن الفلس��طينية
ف��ي الضف��ة الغربي��ة وتع��د مرك��زا ثقافي��ا وس��ياحيا
بالنس��بة لغيره��ا م��ن الم��دن كونه��ا ضم��ن سلس��لة
جب��ال الق��دس ويوجد فيه��ا مطعم «الياف��اوي أفتيم»
المش��هور ب��األكالت الش��عبية بالفالف��ل والف��ول
والحم��ص والفت��ة والمس��بحة .ويع��ود بن��اء مطع��م
«أفتي��م» الش��عبي المح��اذي لس��احة كنيس��ة المه��د
قراب��ة 200ع��ام وتعك��س حجارت��ه القديم��ة للزائري��ن
م��ن الداخ��ل عل��ی ش��كل قب��اب وأق��واس وزين��ة وأدوات
تراثي��ة وبع��ض م��ن آي��ات اإلنجي��ل والقران وب��ات قبلة
عش��رات الس��ياح األجانب يوميا الذين يؤمون المدينة
وكنيستها ومعالمهما الدينية واألثرية .عالء سالمة
أح��د أبناء مالكي مطعم «أفتي��م» يقول« :إن المطعم
تأس��س من��ذ عام 1948من عائل��ة يافاوية األصل لجأوا
لبيت لحم خالل فترة الهجرة وعملوا في هذه الحرفة
عن طريق جدي وأعمامي».
ويضي��ف «أن المح��ل ل��م يك��ن به��ذا الش��كل اذ نح��ن
طورن��اه بفض��ل اهلل وعملن��ا ذات الج��ودة العالية» ،ويش��ير
إل��ی أن عم��ر مبن��ی المطع��م قرابة  350س��نة وتم توس��عته
وتصميم��ه بم��ا يتواف��ق م��ع االكالت الش��عبية والنكه��ة
التراثية .ويتابع الشاب سالمة« :األكل الشعبي أصبح
جزءا من مقاومة االحتالل االس��رائيلي ألنهم يدعون

أن الفالف��ل ه��و طع��ام إس��رائيلي وه��ذا غي��ر صحيح»،
مؤكدا أن هذا جزء من التراث والتاريخ الفلسطيني،
داعي��ا للحفاظ علی هذه االكالت الش��عبية لالجيال
القادمة .ولم يخف الشاب الفلسطيني أنهم يتعرضون
لمضايقات من قبل االحتالل اإلسرائيلي لمنع وصول
السياح اليهم .ويعد مطعم افتيم من أفضل المطاعم
في فلس��طين حي��ث أدرج في موقع الس��ياحة العالمية
بحس��ب ع�لاء س�لامة أح��د مالك��ي المطع��م ،الفت��ا
إل��ی أن أي مس��ؤول أو س��ائح أجنب��ي ي��زور مدين��ة بي��ت
لح��م وكنيس��ة المهد يأت��ي إلی مطع��م افتيم لتناول
الطعام الش��عبي .ويعلق س�لامة علی ج��دران المطعم
م��ن الداخل ص��ور لتناول رؤس��اء دول من بينهم رئيس
الوزراء البريطاني الس��ابق ديفي��د كاميرون وحاكم
كن��دا ،وام��راء وس��فراء ومش��اهير ع��رب وأجان��ب ف��ي
مطعم افتيم.
ويتزي��ن المطع��م باألدوات التي كان يس��تعملها
أج��داده ف��ي صناع��ة األكالت الش��عبية مث��ل «باب��ور
الكاز» وأدوات أخری تراثية.
وتق��ول الزائ��رة ميس��ون إن مطع��م «أفتيم» عريق
ب��االكالت الش��عبية ذات األص��ل الفلس��طيني مث��ل
الفالفل والفول والحمص والمس��حبة والفتة ،مشيرة
إل��ی أن المطع��م يتواف��د علي��ه الزائ��رون لمدين��ة بيت
لحم وطعامه لذيذ جدا.
ويش��ير الزائ��ر اب��و محم��د إل��ی أن عم��ر المطع��م
يف��وق ال �ـ  70عام��ا حيث حي��ث لجأ أصحاب��ه إلی بيت
لحم أيام النكبة لكن من يعمل اليوم في المطعم يعد
الجيل الثالث أو الرابع ويقدمون وجبات طيبة.
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َوع ُدك��م ي��و ُم ال ّزين��ة وأَن َ
�اس
يحش � َر الن� ُ
(ق��ال م ِ
ُض ًح��ي) (ط��ه .)59 :وي��وم الزين��ة ه��و ذل��ك الي��وم
الذي ضرب فيه سيدنا موسى(ع) موعداً مع فرعون
عص��ره ليلتقيا فيه ويع��رض كالهما ما لديه من
سحر ومعجزات فتكون الحجة للغالب فيهما على
المغلوب ،بحيث يق ّر المغلوب للغالب فيه بأنه على
ح��ق وأ ّن الح��ق إل��ى جانب��ه ،وه��و ي��وم يخ��رج في��ه
المصريون لإلحتفال في ساحات المدينة ويتجمع
الناس بأعداد كبيرة عند وقت الضحى أي عندما
تكون الش��مس مش��رقة ،وهذا اليوم هو(عيد نيروز)
ال��ذي كان يحتفل ب��ه المصريون القدماء بحلول
فص��ل الربي��ع م��ن كل ع��ام كان يع��رف عن��د
الفراعنة بـ(عيد شم النسيم) أو (يوم الزينة) ،وعند
البابليين واألش��وريين (عي��د ذبح الخروف) ،وعند
اليهود (عيد الفصح) ،وعند الرومان (عيد القمر)،
وكذلك يسمى (بعيد الربيع).
العي��د ف��ي المفه��وم النصران��ي (المس��يحي)
عب��ارة ع��ن فرص��ة روحي��ة ،تق��وم الكنيس��ة بتحديد
موعده ومناسبته ،وتفرض على المؤمنين إحياءه
واالحتف��ال ب��ه بع��دم مزالول��ة األعم��ال الدنيوي��ة
العادي��ة ،واالنص��راف إلى الصالة ،وإقامة الش��عائر
الديني��ة إكرام �اً هلل تعال��ى ،وت��ذكاراً ل ٌم َن ِح��ه
اإللهي��ة الت��ي س��كبها عل��ى المؤمني��ن ،والتأم��ل
بالمناس��بة الت��ي ُخ ّص��ص ي��وم العيد ألجله��ا .وقد
أخذت الكنيسة المسيحية س ّنة االحتفال باألعياد
من الكنيس��ة الموس��وية ،حيث ذكرت أسفار العهد
القديم ،أن اهلل نفس��ه قد فرض على ش��عب موس��ى
أعي��اداً ليهي��ىء لذلك الش��عب أوقاتاً يرتاح بها من
أعمال��ه العادي��ة ،ويتف � ّرغ خاللها لألم��ور الروحية،
ويتأم��ل بأعمال��ه تعال��ى ونعم��ه الغزي��رة وعجائب��ه
الباهرة ،في س��بيل خالص ذلك الش��عب وليذكر
ف��ي أجيال��ه االحق��ة مراح��م اهلل وإحس��اناته عل��ى
األجي��ال الس��ابقة وعنايت��ه به��م وبذل��ك يواص��ل
الصالحون من البشر حفظ شريعة اهلل وال ينسون
فرائضه إذ يذكرون رعايته الدائمة للبشر ومحبته
وي ّتخذونه مثا ًال لهم بالمحبة.
فاألعي��اد إذن وض��ع إله��ي ،وترتي��ب س��ماوي،
فرضه��ا اهلل عل��ى بن��ي اس��رائيل ،وأم��ر بحفظه��ا
واالحتفال بها ،وح ّذر من إهمالها.
العيد لغ ًة
العي��د في اللغةُ :س� ِّ�مي عي��داً ِ َ
(ل َّن � ُه ي ُعو ُد َّ
كل
َع��ام) ،وقي��لَ ِ :
ُم َق � ِد ْاع َتادُوهُ) ،وهو مش� ٌّ
�تق من
(ل َّنه ْ
ٍ
(ع � َودَ) ،ألن��ه يع��ود كل ع��ام
ب��اب الع��ود وم��ن م��ادة َ
ويتك��رر ،وقي��ل أن��ه مش��تق م��ن ب��اب :ا ْل َعا ِئ � َد ُةُ ،
وهو
ا ْل َم ْع � ُر ُ
والص َل � ُة .فنق��ولَ :م��ا أَك َث َر َعا ِئ � َد َة ُف َل ٍن
وف ِّ
ّ
(س� ِّ�مي عي��داً؛ َّ
ُ
ألنه يعود
:
ة
�
ب
األعرا
�ن
�
ب
ا
�ال
َع َلي َن��ا ،ق�
ُ
ك َل س��نة علينا بالفرح من جديد) .فنس��تدل من
ذل��ك ب��أ ّن العي��د :ه��و مناس��بة اجتماعي��ة س��نوية،
يتزاور الناس فيما بينهم ،وهو يوم الفرح والسرور
والتواص��ل ،حي��ث يحتف��ل في��ه الن��اس بذك��رى
كريمة أ ومناسبة عظيمة ،وسمي عيداً ألنه يعاود
الناس ويرجع إليهم من حين آلخر .وهي مناسبة
س��عيدة مليئ��ة بالف��رح والم��رح .وهنال��ك قول في
اص��ل العي��د في اللغ��ة ال يعود به الى االش��تقاق بل
يحيل تفس��ير االس��م فيه الى االستعارة من اللفظ
ـ العي��د ال��ذي ورد في لغة العرب والمراد به عندهم
فح��ل كري��م م��ن االبل مش��هور ف��ي الجاهلية عند
الع��رب وينس��بونه ال��ى حي في العرب يق��ال لهم بن
والعيد ومنه جاءت التسمية لهذه االبل الكريمة في
أصله��ا وأيضا تس��مى النوق بال َع��ود في اللغة وهي
نجائ��ب الن��وق وكرائمه��ا عن��د الع��رب وقد قرنت
هذه االبل بهذه النجابة بالش��رف ،فذكر المفس��ر
القرطب��ي ف��ي تس��مية العي��د ق��وال يقرنه بالش��رف
«قيل :سمي بذلك ألنه يوم شريف تشبيها بالعيد:
وهو فحل كريم مش��هور عند العرب وينسبون إليه
فيق��ال :إب��ل عيدي��ة» .وال تختل��ف دالل��ة العيد في
ّ
الش��رع ع��ن داللت��ه ف��ي اللغ��ة ،بي��د أ ّن��ه ف��ي الش��رع
بأحكام وضوابط.
محكم
ٍ
سيد عمار

يعتبر من االثار املهمة في التاريخ

وزير الثقافة والسياحة واآلثار العراقي يتفقد «طاق كسرى»
تفق��د عبداالمي��ر الحمدان��ي وزي��ر
الثقاف��ة والس��ياحة واالث��ار العراق��ي ،موق��ع
(ط��اق كس��رى) االث��ري ،لمعرف��ة أس��باب
تس��اقط الحج��ر ال��ذي وض��ع خ�لال اعمال
الصيان��ة الس��ابقة ،وق��ال ،ان الش��ركة
االجنبي��ة المكلف��ة باعم��ال الصيان��ة وقعت
ف��ي بع��ض االخطاء خ�لال عملي��ات صيانة
الموقع .ووجه الحمداني بمفاتحة المركز
االستش��اري الهندس��ي ف��ي جامع��ة بغ��داد
إلجراء الكش��ف الهندس��ي على موقع (ايوان
كس��رى) ،ووض��ع الحل��ول المناس��بة ل��ه
بع��د س��قوط (بع��ض االج��ر) منه اث��ر موجة
االمطار االخيرة ..والتي وضعت خالل اعمال الصيانة السابقة .وشهد (طاق كسرى) تشققات
في بنائه مؤخرا اثارت قلق المسؤولين العراقيين الحريصين على ابقاء هذا الصرح التاريخي
وال��ذي يعتب��ر م��ن االثار المهمة في التاريخ .وإيوان المدائن (إيوان كس��رى أو طاق كس��رى)،
ه��و األث��ر الباق��ي من أحد قصور كس��رى آنوش��روان ،يقع جنوب مدينة بغ��داد في موقع مدينة
قطسيفون الواقعة في منطقة المدائن التابعة إداريا إلى محافظة بغداد ،وتعرف محليا ولدى
العامة بـ(سلمان باك) على اسم الصحابي الشهير سلمان المحمدي الفارسي (رض) المدفون
هناك .يعتبر طاق كسرى من أعظم االطواق في العالم القديم وأعالها ..وما تبقى من البناء
ي��دل عل��ى عظم��ة القصر عندما كان ش��اخصا في عهده الغابر .يبلغ ارتفاع الطاق عن س��طح
األرض حوال��ى  30مت��را وعرضه  25.5متر وس��مك جداره من األس��فل  7أمت��ار .هذا األثر يمثل
أكبر قاعة إليوان كس��رى مس��قوفة باآلجر على ش��كل عقد دون اس��تخدام دعامات أو تس��ليح
ما ،ويسمى لدى العامة بـ(طاق كسرى) .وال يزال اإليوان المغطى محتفظاً بأبهته وكذلك
الحائط المشقوق وتواصل دائرة اآلثار في العراق صيانة البناء والعناية به.

 4أفالم إيرانية ستعرض في ستراسبورغ الفرنسية
س��تعرض أربع��ة أف�لام قصي��رة للمخرج��ة
اإليراني��ة قصي��دة جولماكان��ي ف��ي مراس��م تقام
في بيت التصوير الفرنسي بحضور المخرجة في
مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا.
ويش��ارك في المراس��م رواد الس��ينما وعش��اق
الفن الس��ابع وطالب السينما الفرنسيين في هذا
الحدث الفني حيث تنعقد جلسة مناقشة ودراسة
الفيلم وإجابة على أس��ئلة الحضور حول األعمال
المخرجة اإليرانية بعد عرض كل فيلم.
وتش��هد شاش��ة صالة تصوير ستراس��بورغ عرض األفالم «دعوة إلى الش��اي» (دعوت به جای)،
«البرزخ» (برزخ)« ،إعالن المزايدة» (آكهي فروش) و«الصفير المتواصل» (بوقممتد) التي تعتبر
ضمن أولى أعمال هذه المخرجة اإليرانية .تقام برامج هذا الحفل برعاية رابطة المخرجين في
شرق فرنسا (السفير) وجمعية إستراس اإليرانية وتنطلق البرامج في السادس عشر من مارس آذار
الجاري في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.

في مهرجان أفالم املرأة الدولي في باكستان

اختيار فيلم اخملرجة اإليرانية نسيم فروغ كأفضل روائي
ت��م اختي��ار فيل��م «ديج��اوو» القصي��ر
للمخرج��ة اإليراني��ة نس��يم ف��روغ كأفض��ل
فيل��م روائ��ي قصير ف��ي مهرجان أف�لام المرأة
الدولي في باكستان.
وأعلنت العالقات العامة لجمعية سينما
الش��باب اإليرانيي��ن ان ه��ذا الفيل��م اإليران��ي
القصي��ر م��ن انت��اج المخرج��ة نفس��ها ف��از
بالجائ��زة األول��ى له��ذا المهرج��ا ن (�OFFI
�CIAL SELECTION-WOMEN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL -IS
 )2019 ,LAMABADالذي يعنى باألفالم التي تتناول شؤون المرأة ويقام سنويا في دول
مختلفة بمساعدة االتحاد األوروبي.
الفيل��م م��ن س��يناريو مه��ران م��رادي ومكي��اج أيدي��ن فرض��ي وتصوي��ر حس��ين
جليل��ي ومونت��اج وتحري��ر أمي��ر رضا درياي��ي يمثل في��ه كل من بوريا ش��كيبايي ،صحرا
اسدالهي،وآيناز كرماني.
وقد مثلت المخرجتان نس��يم فروغ بفيلم «ديجاوو» ونس��يم أستوار بفيلم «لون ألم
الوط��ن» الجمهوري��ة اإلس�لامية اإليرانية ف��ي الدورة الثالثة من المهرجان الذي أس��دل
الس��تار عل��ى فعالياته في التاس��ع م��ن م��ارس  /آذار الجاري في العاصمة الباكس��تانية
إسالم آباد.

سيناريو«بني النوم واليقظة» يتأهل الى نهائي مهرجان امريكي
تأهل س��يناريو الفيل��م االيراني القصير
«بين النوم واليقظة» للمخرج والسيناريست
ايم��ان داوري ال��ى ال��دور النهائ��ي لمهرج��ان
دولي بامريكا.
وبحس��ب العالق��ات العام��ة للفيل��م ،فان
س��يناريو فيل��م «بين النوم واليقظ��ة» (sleep
 )no moreللسيناريس��ت ايم��ان داوري م��ن
اي��ران تاه��ل ال��ى نهائي س��باق الحصول على
جائزة أفضل سيناريو من مهرجان  Twister Alley Film Festivalالدولي بامريكا.
وس��بق ان تأهل س��يناريو الفيلم الى قس��م التحكيم لمهرجانIndependent Talents
 International Film Festivalاالميركي.
وس��يقام مهرج��ان  Twister Alley Film Festivalالدول��ي ف��ي الفت��رة بي��ن الثان��ي
وحتى الرابع من مايو المقبل بامريكا.
وكان السيناريس��ت والمخ��رج االيران��ي ايم��ان داوري ق��د حض��ر ف��ي العدي��د م��ن
المهرجانات الدولية وترشح لنيل جائزة افضل سيناريو وأفضل فيلم قصير كما حصل
على جوائز منها.

مهرجان « »Kambodiaالدولي يستضيف ثالثة افالم ايرانية
يس��تضيف مهرج��ان «»Kambodia
الدولي لألفالم بدورته التاسعة في كمبوديا
ثالثة افالم ايرانية قصيرة.
واالفالم التي تمثل ايران في هذا الحدث
الفن��ي ه��ي« :مح��راب الس��كينة» (مح��راب
آرام��ش) للمخرج��ة زيب��ا ارجن��ك و«مث��ل
اب��ن آدم» (مث��ل بج��ه آدم) للمخ��رج آرين وزير
دفت��ري و«التعاي��ش» (زيس��تن) للمخرج بيام
شادنيا.
وانطلق��ت فعالي��ات المهرج��ان في التاس��ع من م��ارس الجاري وتس��تمر حتى الرابع
عشر منه في العاصمة بنوم بنه.
وتتنافس في مختلف اقس��ام المهرجان افالم طويلة ووثائقية وانيميش��ن من ش��تى
انحاء العالم.

عشرات السياح األوروبيني في سوريا من جديد

تابع��ت مجموع��ة س��ياحية تض��م  35س��ائحا م��ن جنس��يات فرنس��ية وكندي��ة وسويس��رية
جوالتها على األماكن السياحية واألثرية في سورية وزارت قلعة صالح الدين األيوبي ومدينة
أوغاريت في رأس شمرا بالالذقية.
وعبر السياح عن سعادتهم لزيارة سورية بعد الحرب وإعجابهم بالمواقع اآلثرية والتراثية
السورية .وزارت المجموعة منذ قدومها إلى سورية العديد من المواقع األثرية والتاريخية في
بصرى وتدمر.

