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في يوم احياء ذكراها

بروين اعتصامي ..شاعرة الترانيم على شفاه البؤساء والفقراء
نجح��ت الش��اعرة االيرانية بروين ف��ي إخراج
الشعر من حلته األرستقراطية ليكون ترانيم على
ش��فاه البؤس��اء والفق��راء ،وذل��ك بس��بب تربيتها
وترعرعها في بيت الشعر واألدب والحكمة
بروي��ن اعتصام��ي ،ش��اعرة ايراني��ة معاص��رة
معروف��ة وم��ن كب��ار الش��عراء االيرانيي��ن ،وتكون
ش��اعرية بروي��ن تس��اوي ش��اعرية أش��عر الش��عراء
الرج��ال االيرانيي��ن وأكبره��م ق��دراً ومنزل��ة،
مم��ا جع��ل هذه الش��اعرة ،وحس��ب ما يش��هد عليه
جهاب��ذة اللغ��ة الفارس��ية وعلم��اء األدب الفارس��ي
المعاصري��ن ،تحت��ل الش��اعرة اعتصام��ي مكان��ة
مرموقة في الش��عر ،لم يصل اليها حتى الش��عراء
الرجال الفحول.
ولدت رخش��نده اعتصامي والمعروفة ببروين
اعتصام��ي ع��ام ۱۹۰٦م .في مدينة تبريز .وفتحت
عينه��ا عل��ى الحي��اة وترعرعت وهي تحت إش��راف
أبيه��ا العال��م واألدي��ب الفصي��ح ال��ذي أع��رب ع��ن
اعتق��اده بض��رورة تربي��ة البن��ات ،وذل��ك باص��دار
كت��اب بعن��وان «تربي��ة النس��اء» .انتقل��ت بروي��ن
برفق��ة أبيه��ا الى طهران وهي بن��ت صغيرة .تلقت
األدبي��ن الفارس��ي والعرب��ي عند والده��ا واغترفت
كثي��راً م��ن مناه��ل العل��م واألدب والفض��ل ل��دى
أس��اطين وجهاب��ذة العل��م واألدب ،والذي��ن كانوا
يجتمع��ون ف��ي من��زل والده��ا .ولطالم��ا كان��ت
بروي��ن تبهرهم بم��ا يصدر عن عبقريته��ا الغزيرة
ونبوغه��ا العال��ي .أنش��دت بروي��ن الش��عر وه��ي في
الثامن��ة م��ن عمره��ا ،وب��ادرت بتنمي��ة قدراته��ا
الشعرية الكامنة والكشف عن ذوقها الشعري عبر
مما ترجمه
نظمها لقطعات أدبية رائعة مقتبس��ة ّ
والده��ا من الكتب واألعم��ال األجنبية والتركية
والعربية.
دخلت بروين المدرسة االميركية للبنات في
اي��ران ،والت��ي كانت تديرها آنذاك الس��يدة ميس
شولر ،لتكون على علم ومعرفة باآلداب األجنبية.
وتفرغ��ت لدراس��ة اللغ��ة واألدب االنجلي��زي
وتخرجت بنجاح من هناك في عام .۱۹۲٤
كان لبروي��ن حضور واس��ع في ّ
كل رحالتها
م��ع والدها داخل ايران وخارجها ،ما وفر لها آفاقاً
جدي��دة للحص��ول عل��ى تج��ارب قيم��ة ومعلومات
نافعة لمستقبلها .يكمن سر النجاح الباهر القيم
له��ذه الم��رأة المثقف��ة واألديب��ة ،ف��ي االهتم��ام

والعناي��ة الخاص��ة الت��ي أواله��ا إياها أبوه��ا الذي
ذاع صيت��ه آن��ذاك ،هذا فض ً
ال عن تمتعها بعبقرية
وموهب��ة الهي��ة غزي��رة .فل��م ي ّدخ��ر األب جهداً في
تربي��ة بنته الكف��وءة ،خاصة في تلك الفترة التي
كان��ت الم��رأة االيراني��ة تعان��ي م��ن حرمانها من
حق التعليم والدراسة وعدم وجود مدارس للبنات.
كان أبوه��ا الميرزا يوس��ف اعتصام��ي بن الميرزا
ابراهي��م خ��ان المس��توفي والملق��ب باعتص��ام
الملك من أهالي مدينة آشتيان ،وكان قد توجه
ف��ي عنفوان ش��بابه الى مدين��ة تبريز وعاش هناك
حتى أواخر عمره.
اعتص��ام المل��ك هو م��ن ال��روّاد الرئيس��يين
للنهض��ة األدبي��ة ف��ي اي��ران .وفي الحقيق��ة كان
م��ن روّاد حرك��ة التغيي��ر ف��ي النث��ر الفارس��ي.
إذ لع��ب دوراً مفصلي �اً ف��ي تنمي��ة ق��درات الش��باب
الكامن��ة وذلك من خالل محاولت��ه ترجمة روائع
األعم��ال األدبي��ة لكب��ار كت��اب وأدب��اء العالم الى
الفارسية .فقام اعتصام الملك بترجمة ما يزيد
ع��ن  ۱۷عن��وان كت��اب إضاف��ة ال��ى أن��ه تمك��ن من
تقدي��م إص��دارات وأعمال علمي��ة وأدبية وأخالقية
وتاريخي��ة واقتصادي��ة وفني��ة منوع��ة وقيم��ة ف��ي
أسلوب رصين ونافع.
رفضت هذه الشاعرة الملتزمة الحرة ،العرض

ال��ذي ق �دّم له��ا للولوج ف��ي البالط الملك��ي رفضاً
باتاً؛ ما يدل على عزتها وكرامتها النبيلة .كما
ل��م تقب��ل الميدالي��ة المه��داة إليه��ا من قب��ل وزارة
المعارف االيرانية.
سمات شعر بروين
تأث��رت الش��اعرة بروي��ن اعتصام��ي ف��ي نظ��م
قصائده��ا ،بالش��اعر االيران��ي القدي��م العم�لاق
ناص��ر خس��رو قباديان��ي ،وتنط��وي أش��عارها عل��ى
مضامين ومعاني اخالقية وعرفانية سامية.
نظم��ت بروي��ن أش��عارها المفعم��ة بالحكم��ة
والخص��ال الحمي��دة ،بلغة ش��عرية فصيحة بليغة
تؤثر على كل مخاطب وقارئ بعيداً عن شريحته
االجتماعية .وقد نجحت بروين في إخراج الشعر
من حلته األرس��تقراطية ليكون ترانيم على شفاه
البؤساء والفقراء ،وذلك بسبب تربيتها وترعوعها
في بيت الشعر واألدب والحكمة.
كم��ا تأث��رت بروي��ن ف��ي إنش��اد قصائده��ا،
بالشاعرين الكبيرين الشيرازيين حافظ وسعدي.
وكان��ت اش��عارها مزيج �اً من النمطي��ن األدبيين
األكثر انتشاراً وتأثيراً ،أي الخراساني والعراقي.
والش��ك ب��أن اش��عار بروي��ن اعتصام��ي ل��م تك��ن
بمثاب��ة تقلي��د للقصي��دة التراثي��ة؛ ب��ل كان��ت
محاول��ة لبع��ث الش��عر الفارس��ي الكالس��يكي م��ن

خ�لال اط�لاق نهض��ة أدبي��ة حديث��ة ،للتعبي��ر عن
مس��تجدات العص��ر وامتزاجه��ا بينابي��ع ومناه��ل
التراث االس�لامي االصي��ل .كانت بروين معجبة
بالش��اعر المعاص��ر مل��ك الش��عراء به��ار ،وج��اء
اإلص��دار االول لديوانه��ا الش��عري ،بمقدمة رائعة
وضمنها بحصيلة دراسته
كتبها ملك الش��عراء ّ
وتقييمه لمكانة بروين الش��عرية واألدبية وميزات
كالمه��ا الش��عري .ويش��تمل ه��ذا الدي��وان عل��ى
 ۱٥۰قصي��دة ومثنوي �اً ،وأهدت بروي��ن ديوانها هذا
ال��ى والده��ا الفاضل العال��م ،ايماناً منها بالتأثير
العمي��ق لم��ا بذل��ه الوال��د م��ن جه��ود حثيث��ة ف��ي
تنمي��ة مواهبه��ا الش��عرية والكش��ف ع��ن نبوغه��ا
األدب��ي .إن العبقري��ة الغزي��رة والموهب��ة االلهي��ة
الت��ي كان��ت تحظى بها بروين ،تجلت في نظمها
قصائد وأش��عاراً رائعة ،جعلت البعض يظنون بأن
ه��ذه األش��عار ليس��ت نت��اج فك��ر الش��اعرة .تعتب��ر
الش��اعرة بروي��ن اعتصام��ي من ش��عراء وش��اعرات
العص��ر الحدي��ث ف��ي اي��ران ،حي��ث أضاف��ت ف��ي
ش��عرها معان��ي جدي��دة ل�لأدب الفارس��ي الحديث
وصاغت المضامين الش��عرية بأسلوب سلس ولغة
س��هلة جذاب��ة تعتم��د عل��ى الموروث��ات األخالقية
والثقاف��ة األس�لامية؛ كل ذل��ك جع��ل الش��اعرة
تق��ف في قم��ة األدب النس��وي األيران��ي المعاصر،
وتظهر نجمة س��اطعة في س��ماء األدب الفارس��ي.
ويق��ول االس��تاذ مل��ك الش��عراء في وصفه لش��عر
بروي��ن :إن بروي��ن في إنش��اء قصائدها وبعد ذكر
مضامي��ن عرفاني��ة وحكمي��ة عالي��ة ،تق��ود ال��روح
البش��رية إل��ى الحي��اة واآلم��ال واغتن��ام الف��رص
والفضيلة ،والوصول إلى الكمال والغاية السامية.
توفي��ت بروي��ن ف��ي إح��دى ليال��ي الربي��ع ع��ام
 ۱۹٤۱بطه��ران إث��ر مرض الحصبة ،ال��ذي أل ّم بها
كثيراً ،وت ّم نقل جثمانها الى مدينة قم المقدسة،
حيث مقبرة والدها العالم والفاضل ،وووريت الثرى
ف��ي مقبرة عائلي��ة .وقد فقد الوس��ط األدبي ّجراء
رحي��ل الش��اعرة كم �اً هائ� ً
لا م��ن عط��اءات بروي��ن
ونتاجاته��ا االدبي��ة والفكرية ،الت��ي كان بإمكانها
أن تهديها الى رياض اللغة واألدب الفارسي.
جدي��ر باالش��ارة هن��ا ال��ى أن بروي��ن أنش��دت
قصي��دة ش��عرية مؤلم��ة للح��د مقبرته��ا ونقش��ت
عليها ما يبعث على الحزن في قلب كل من يزور
قبرها.

«املصعد» اإليراني يتأهل الى مهرجانني امريكيني
تأه��ل الفيل��م القصي��ر
«المصعد» للمخرج اإليراني
عادل معصوميان للمشاركة
ف��ي مهرجاني��ن ف��ي الوالي��ات
المتحدة.
وبعد مشاركته األخيرة
ف��ي مهرج��ان inshort
ف��ي نيجري��ا ،يش��ارك فيل��م
«المصع��د» ف��ي مهرج��ان
 jersey shoreف��ي
نيوجرس��ي وhouston asian pacific islander film festival
في هيوستون بالواليات المتحدة.
ويمث��ل ف��ي الفيل��م كل م��ن س��ام قريبي��ان ،مينا س��اداتي ،ش��بنم
قليخاني ،بيمان ناجي ،سعيد سيري ،نيما راد وكالره جالوسي.
وجاء في ملخص قصة الفيلم وهو بسيناريو لبيمان ناجي :لربما
يغير الواقف إلى جانبك في المصعد كل مسير حياتك.
وس��بق للمخ��رج ع��ادل معصومي��ان العمل كمس��اعد إخ��راج مع
مخرجي��ن محترفي��ن أمث��ال كم��ال تبري��زي ورض��ا كريم��ي وإي��رج
كريمي وفرزاد مؤتمن وغيرهم.

أه��دى مهرج��ان «عي��ن
مومب��اي الثالث��ة» الهن��دي
جائ��زة أفض��ل فيل��م إل��ى
المخ��رج اإليراني نيما أكبر
ب��ور ع��ن فيلم��ه «أن��ا لس��ت
جسدي» وهو إنتاج بريطاني،
كم��ا أه��دى الجائ��زة الثالثة
للمهرج��ان إل��ى المخ��رج
اإليراني وحيد ألوندي لفيلمه «كاور».
وعرض��ت أفالم إيرانية أخرى ضم��ن برامج المهرجان هي األفالم
القصي��رة« :الخمس��ة القذري��ن» للمخ��رج عب��اس مهي��اد« ،الس��رو»
للمخ��رج محم��د هرم��زي« ،ارض النم��ل» للمخ��رج عيس��ى باباي��ي،
«يرت��ج البحر موجة بموجة» للمخرج أمي��ر غالمي« ،الثلج الدافىء»
لللمخ��رج عدن��ان ش��هناز ،واألف�لام الطويل��ة «آذر» للمخ��رج محم��د
حم��زه اي« ،وردة النس��رين البري��ة» للمخرج رهبر قنب��ري« ،أول توقيع
م��ن أج��ل رعن��ا» للمخرج علي جكان« ،غلنس��ا» للمخرج س��تار جمني
غ��ل« ،الفضيح��ة» للمخ��رج مس��عود ده نمك��ي« ،أي��ن بي��ت الصدي��ق»
للمخرج عباس كيارستمي« ،أبناء السماء» للمخرج مجيد مجيدي
و«الس�لاحف تطير أيضا» للمخرج بهمن قبادي.يذكر ان المهرجان
أقيم في الفترة من  1حتى  6مارس الجاري.

أصدرت المستش��اریة الثقافیة اإلیرانیة لدی إثیوبیا كتاب «اإلنس��ان والقدر» في ألف نس��خة باللغة األمهریة التي ینطق بها
اإلثیوبیون .وللكتاب مدخل تحت عنوان «أسباب سقوط الحكم اإلسالمي» یتطرق الی إعتقاد المسلمین بالقضاء والقدر.
ویهدف الكتاب الی تس��لیط الضوء علی أن اإلعتقاد بالقدر هل یجعل اإلنس��ان متكاس� ً
لا وبالتالي یجعل الحكومات تس��یر نحو
السقوط؟
وأیضاً یهدف الی ش��رح العقیدة اإلس�لامیة في هذا الجانب وتأثیر المعتقدات اإلس�لامیة في نفس��یة المس��لمین ودوافعهم في
الحی��اة .ه��ذا ویذك��ر أن كت��اب اإلنس��ان والق��در ه��و كتاب من تأليف المفك��ر االيراني البارز الش��هید الش��یخ «مرتضی مطهري»
لدراسة موضوع القضاء والقدر في مختلف المدارس والمناهج الفكریة.

يعود إلى أكثر من  2000سنة

عيد الـ «نوروز» ..عطاء الطبيعة وعودة الحياة

يحتفل الكثير من س��كان العالم بيوم الحادي والعش��رين من شهر
اذار وتختل��ف اس��باب احتفاله��م بهذا اليوم فمنهم م��ن يحتفل ابتهاجا
بقدوم فصل الربيع ومنهم من يحتفل به تعبيرا عن حبه لوالدته حيث
اختير هذا اليوم عيدا لألم ليترافق مع عطاء الطبيعة وعودة الحياة لها
من جديد ومنهم من يحتفل لحلول عام جديد...
رأس السنة اإليرانية
ويحتفل االيرانيون في هذا اليوم من كل عام بحلول رأس السنة
االيراني��ة او كم��ا يطل��ق عليه (عيد الن��وروز) اي عيد (الي��وم الجديد)،
وات��ت هذه التس��مية م��ن ان اليوم االول من الس��نة االيراني��ة يترافق مع
بداية فصل الربيع وتحول الطبيعة.
يحت��ل عي��د النوروز مقاماً كبيراً في ايران ،واليزال امره كذلك
م��ن اق��دم العه��ود ال��ى يومنا هذا .وم��ن عراقته هذه تب��رز اهميته ،كما
أن في هذا االخالص الش��ديد لتقاليده اكبر دليل على اصالته ،حتى
ليبدو من العجب أن نراه مازال يثبت وجوده في القرن الواحد والعشرين،
اي في هذه الفترة المضطربة من التاريخ الروحي لالنسانية.
وق��د اخت��ار االيراني��ون ه��ذا التقوي��م ال��ذي يطل��ق علي��ه التقوي��م
الهج��ري الشمس��ي معتمدي��ن ف��ي ذلك عل��ى االبراج الفلكي��ة حيث ان
اليوم االول من الس��نة الفارس��ية اي االول من ش��هر (فروردين) الفارسي

يس��تضيف مهرج��ان «رؤي��ة
الواق��ع» الدولي بدورت��ه الحادية
والخمس��ين في سويسرا فيلمين
وثائقيين ايرانيين.
ويع��رض «الحص��ان يمل��ك
دما اكثر من االنسان» للمخرج
«اب��و الفضل طالون��ي» و«الورق»
للمخ��رج «حمي��د جعف��ري»
ف��ي القس��م التنافس��ي لالف�لام
الوثائقية النصف طويلة والقصيرة للمهرجان.
وتعقد الدورة الـ ٥١من مهرجان «رؤية الواقع» الدولي لألفالم من
 ٢٤ابريل حتى  ٢مايو بمدينة نيون في سويسرا.
ه��ذا ويمث��ل اي��ران ف��ي ه��ذا الح��دث الفن��ي ال��ى جان��ب هذي��ن
الفيلمين ،افالم «البيت» للمخرجة افس��انه ساالري و«عين السمكة»
للمخرج امين بهروز زاده و«مشروع زواج» للمخرج حسام إسالمي.

جائزتان خملرجني إيرانيني من مهرجان «عني مومباي الثالثة»

املستشاریة الثقافیة اإلیرانیة في إثیوبیا تصدر كتاب
«اإلنسان والقدر»

يص��ادف الي��وم االول م��ن برج الحمل الفلكي اي الحادي والعش��رين من
شهر آذار الميالدي .
يبدأ االيرانيون تحضيراتهم لالحتفال بعيد النوروز مع بداية شهر
اس��فند حي��ث يقومون بش��راء المالب��س الجدي��دة وتحضي��ر الحلويات
الخاص��ة بالعي��د وش��راء بع��ض الوس��ائل الالزم��ة الحي��اء المراس��م
التقليدي��ة والتراثي��ة الت��ي نش��أوا عليه��ا وله��ذا ف��ان االس��واق االيرانية
تشهد في الشهر االخير من العام حركة ونشاط كبيرين وخاصة في
االسبوعين االخيرين من العام.
الـ(نوروز) يعني (التجدد) في الحياة
(ن��وروز) يعن��ي (التج��دد) ف��ي الحي��اة ويب��دأ ف��ي أول أي��ام ش��هر
(فروردين) وهو أول ش��هور الس��نة الشمس��ية اإليرانية وقد اختير لكونه
أول أيام الربيع أي في نفس اليوم الذي تتم فيه األرض دورتها السنوية
حول الشمس لتبدأ دورة جديدة.
يحتفل اإليرانيون هذه األيام بعيد النوروز أو (النيروز) ،بعد حلول
رأس الس��نة الشمس��ية الت��ي تواف��ق فلكي��ا االنق�لاب الس��نوي الربيع��ي،
ال��ذي يحل فج��ر  21مارس/آذار الحالي .وتع��ود االحتفاالت بهذا العيد
إل��ى أكث��ر م��ن  2000س��نة مض��ت ،وال ي��زال يحت��ل مكانة كبي��رة لدى
اإليرانيي��ن حت��ى بع��د انتص��ار الثورة اإلس�لامية ،كما تم تس��جيله في
قائم��ة اليونس��كو للت��راث العالم��ي ع��ام  .2009اس��م ه��ذا العي��د باللغ��ة
الفارسية يعني( :اليوم الجديد) ،وهو يجسد على بساطة لفظه مدلول
(التج��دد) بمعن��اه الواس��ع المطل��ق .ف��ي ذات الوق��ت تعل��ن طلقة مدفع
حصول (التحويل) ،كما يقال في ايران ،فتبدأ االفراح استبشاراً بحلول
عهد جديد تتحول فيه الطبيعة ومعها االنسان من فترة الفاصل الذي
يمحو الزمن ويضع حداً للماضي ،ولكن يعلن في آن واحد عن (العودة)..
عودة الحياة وتجددها.
وم��ن ذل��ك ان كل العائ�لات تس��تعد اس��تعداداً كبي��راً حس��ب
التراتي��ب التقليدي��ة العريق��ة ،وقلما يقع الس��هو عن اح��دى جزئياتها،
ب��ل ان��ه ليهتم بالبس��ائط اهتماماً ل��م يحد من غلوائه س��وى ما ادخلته
المدنية الحديثة من تطور في الحياة اليومية ،وفي حياة المرأة الشرقية
بالخصوص .فمث ًال كان على ربات المنازل الى عهد قريب ان يأخذن قبل
ش��هر في اعداد الحلويات المعقدة ،االمر الذي ال يس��مح به وقت المرأة

مهرجان «رؤية الواقع» الدولي يستضيف
فيلمني ايرانيني

«املطر ينزل من أجلك» يتاهل لسباق Cafe Irani Chaii
العصري��ة ف��ي ايامنا ه��ذه .انما بقيت غير هذه من العادات مما ال يغفل
عن��ه ،كعملي��ة تنظيف المنازل كلي �اً ،تهيئة مالبس جدي��دة لكل فرد
ف��ي العائل��ة وش��راء المكس��رات وتب��ادل الزي��ارات بي��ن العوائ��ل .وتأخ��ذ
االحتفاالت بقدوم عيد (نوروز) من قبل الش��عوب التي تلتزم به أش��كا ًال
مختلف��ة .وق��د ورد ف��ي كت��ب تاري��خ ب�لاد الف��رس أن تت��م تهیئة س��فرة
تس��مى بس��فرة (هفت شين) الحتوائها على مواد تبدأ بحرف واحد وهو
(الشين) ،وقد تم تحويلها إلى (هفت سين)؛ وتتكون سفرة (هفت سين)
(مائدة الس��ينات السبع) من :س��بزي (خضروات) ترمز للسعادة والفرح،
س��يب (تف��اح) يرم��ز للس��عادة وطع��م الحي��اة الجميل ،س��نجد تم��ر رمز
للصحة والعافية ،سير (ثوم) يرمز للنضارة والحيوية ،سكة (قطعة نقد
معدنية) ترمز إلى البركة وسعة الرزق في العام الجديد ،سركه (خل)،
و(سمنو) حلوى تحضر من القمح ترمز للحياة الجميلة كما تحتوي
المائ��دة على البي��ض الذي يرمز للخصوبة وال��والدة ،فيما ترمز المرآة
إل��ى الن��ور ومكانه��ا في مقدم��ة المائدة ،اما الماء فه��و رمز للبركة في
الحي��اة .وان أث��رى هذه التقاليد ،معان��ي ودالالت هي زرع بعض الحبوب
ف��ي صح��ن ،حت��ى اذا انبت��ت واورقت وضعت ه��ذه الباقة الخض��راء على
الخ��وان المخص��ص للس��ينات الس��بع ،او(هف��ت س��ين) .وينبغ��ي (كما
ي��رون) أن تتضم��ن أدوات المائ��دة البي��ض المده��ون للدالل��ة عل��ى
الخصوبة ،وطاسة سمك ذهبي للداللة على محيطات العالم ،وشموع
مع المرايا العاكسة للداللة على النار األبدية.
وحين تحل ساعة الصفر وبدء السنة الجديدة ،يجلس أفراد كل
أس��رة حول مائدة (س��فرة) يستمع الجميع إلى صوت المذياع أو التلفاز
وه��و يعل��ن ب��دء العام الجديد ،فيقرأ أف��راد العائلة هذا الدع��اء والقرآن
مفت��وح أمامه��م ،قائلي��ن« :ي��ا مقل��ب القل��وب واألبص��ار ،يا مدب��ر الليل
والنهار ،يا محول الحول واألحوال ،حوِّل حالنا إلى أحسن حال».

تأه��ل الفيل��م االيران��ي
القصي��ر بعن��وان «المط��ر
ين��زل من أجل��ك» للمخرج
محم��د مه��دي دل خواس��ته
ف��ي أح��دث حض��وره الدول��ي
للدورة الس��ابعة من نهائيات
س��باق مهرج��ان Cafe Irani
 Chaiiفي الهند.
وأعلن��ت جمعية س��ينما
الش��باب اإليرانيي��ن ان المهرج��ان الهن��دي اقي��م خ�لال اليومي��ن
الجمع��ة ،الثال��ث عش��ر حتى الس��بت ،الرابع عش��ر من م��ارس 2020
ويه��دف إل��ى ع��رض أفض��ل األف�لام ف��ي مومب��اي وبولي��وود حي��ث
تعتبران ضمن أكبر مراكز صناعة أفالم على الصعيد العالمي.
الفيلم من تمثيل علي اوسط سيفي وبهجت مجيدي جاء في
ملخص��ه ان هذه االوراق الصفراء التس��قط بس��بب حلول الخريف
بل تتس��ابق بعضها البعض لتفرش وتزيي��ن االزقة التي من المقرر
أن تجتاز أنت منها  ...العصافير ال تغرد اعتياداً ،انها تتدرب لتنشد
انشودة جماعية للترحيب بك.
وق��د ش��ارك الفيل��م في المهرج��ان الدولي الس��ينمائي لألفالم
الذهبي��ة ( )Golden Picture International Filmال��ذي يق��ام ف��ي
الواليات المتحدة األمريكية ومهرجان « »The Lift-Off Sessions
الس��ينمائي الدولي في انجلترا ومهرجان « »YVEالدولي للش��باب
ف��ي الصين ومهرج��ان «فلورانس» الس��ينمائي الدول��ي في ايطاليا
ومهرجان «ألتر دو تشاو» السينمائي في البرازيل.

