المحرر الثقافـي

شواهد رمضانية

في عاصمة الثقافة اإسامية
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زيارة صـاحب السمو
تَوجت زيارة صاحب المو الشيخ الدكتور سلطان بن د القامي ،الفعالية الرمضانية الكرى امرافقة مع «الشـارقة
عامة الثقافة اإسامية» ،وأضفت علها قمة خاصة ,ذلك أن موه وكعادته ،حرص عى زيارة امواقع امتعددة لفعالية

«رمضان الشارقة» ،مقدمً امزيد من التوجهات واماحظات البناءة ،ورائيً لطبيعة هذه الفعالية الرمضانية ،الي ترافقت
اخية.
مع ااحتفاء امتواصل للشـارقة بوصفها عامة للثقافة اإسامية ،ومقدمً دمه امعهود هذه امبادرة
ر
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رمضـان الشـارقة
هذا اممى يتضمن ال ُبعدين معً ..الشـارقة بوصفها

عامة الثقافـة اإساميـة ،والتدوير امقرون بهر

رمضان لفعاليات «رمضـان الشـارقة» ذات اأبعاد
امتنوعة ،فقد مل امهرجان امل ساحات وأروقة

«إكسبو الشـارقة» ،ليقدم مصفوفة واسعة من

الفعاليات الفنية واأدبية وااجماعية ،وليحيل
امناسبة إى واحة رمضانية يرتادها الزائرون والنقاد

وامهمون بروب امعرفة والفكر والفن.
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المجلس الرمضاني
َ
شك امجلس الرمضاي رافعة تداولية ثقافية معرفية ،ومشاركة كوكبة من امثقفن والعاملن ي حقول امعارف التارخية
ُ
والدينية والفكرية ،وانت أمسيات امجلس عامرة بالتداول اميد الذي أضى عى اموضوعات قمة خاصة ،مناسبة

«الشارقة عامة الثقافة اإسامية» ومناسبة الهر الكرم أيضً.
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قرية التراث
ومكَث ً
ً
جسد ي سلسلة من امشاهد والشواهد ذات الصلة،
بدت استعاد ًة
قرية الراث العري اإساي ْ
وامضة ُ
فة للراث امُ َ

وقد انت القرية إهامً نوعيً عى درب تأصيل امعرفة امقرونة بامعاينة لشواهد الراث اأصيل.
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صديق الزمان
ً
تضمن
وترمة لذلك
الكتاب خي صديق ي الزمان،
ر

«رمضان الشارقة» معرضً للكتاب اإساي ،حيث
حرت اإصدارات اخاصة بعامة الثقافة اإسامية،
من كتب وجات وماحق ،ما أهمت عرات امؤسسات

ودور النر امعنية بالكتاب اإساي ،واعمرت ساحات
معرض الشارقة للكتاب بآاف العناوين امواكبة لتارخ
التدوين وااجهاد ي الثقافة العربية اإسامية ،الي

تواجت مع الثقافات اإنسانية ،فما تقدمت عى ُخ ىط
البيان الشامل أحوال احياة ونواميها وتعرجاها.
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برنامج المسابقات
ان برناج امسابقات (نيشان) مناسبة استثنائية إثراء امعرفة ،وحفز امهمن بااطاع عى اموروث الثقاي العري
اإساي ،والعمل عى تعمي التفاعلية اإجابية بن الوسائط ااعامية وامهور.
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زاد العيون
ي بازار الفنون انت مصفوفة واسعة من القم الفنية،
وامسامات البرية قد ملت امل الفنون اإسامية،
من خط عري ،وحروفيات تشكيلية ،ومصاحف نادرة،

واشتغاات برية عى عتبات النصوص الراثية ،وفنون
تصمم وصناعة اأغلفة اجلدية للكتاب ،وعرض العمات

المسرح التلفزيوني

الفنانن اإماراتين والعرب ،ومن اخارج العامي أيضً.

وعى خط امرح جاءت العروض امرحية التلفزيونية

تلك امعارض اشملت عى استعادات هامة لفنون

باأداء الشامل ،وتلك مأثرة أخرى ُتركت مديدً بدرجة تغُول

ي ال ُبعد الثالث الواقي ،واللوحات الفنية.

امرح قمة معرفية وفنية ي خاطبة مهور امشاهدين.

جمة
اإسامية التارخية النادرة ،واُللى اأثرية امُ َ
لمالك والدول التارخية ،وامعارض اخاصة لكوكبة من

احروف والزخرفة والتجريد ،وفنون امفاهم امموضعة
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متنامة مع ااستعادات التارخية للراث اإساي امقرون

اإعام امري البسيط ،وها ي تعود بآلية ذات مغزى ،ليكون

سكن النفوس
ومع احارات والندوات واملتقيات التداولية تسكن النفوس ،وتفيض بااسرواح ،وتتق َدم عى درب امعى وامبى ،لنقف
عى دالة الفكر والثقافة والراث ي حرة ُملة دالية ،تتضمن امفيد من اللام ،واحكم من اإشارات.

درب التوابل
وأخيً ليس آخرً جاء البازار الكبي ،ليكون مثابة منصة

اسرجاع ماي مي لأنساق التارخية العامرة

بالطنافس ،وا ِ
حرف الشعبية ،وماليات امان امقرون

باألوان ،وفوللور الرواح واألوان ،وغيها من نفحات

تعيدنا إى مرابع التارخ امجيد.
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ً
مزيدا من فعاليات التشكيل
عى خط متصل جاءت استماات امهد الرمضاي عر العديد من الفعاليات ُ
اأفقية ختار مها ،وعى سبيل امثال ا
احر ..اأمسية الرمضانية الي َ
نظها معية اإمارات للفنون التشكيلية ،حيث م تناول امنتج احروي الزخري

والبانوراي أربعة فنانن م الفنان عبد القادر الرِيس ،والفنانة جاة مي ،والفنانة فامة لوتاه ،والفنان عبيد رور.

للفنان عبدالقادر السيد

للفنان عبيد سرور

حيث وقف احضور عى التجارب احروفية التجريدية لعبد القادر الرِيس ،وجارب ااشتغاات البرية الكبية اموشاة
بالزخرفة والممة للفنانة جاة مي ،والتجارب اإراقية امُر ْوحنة للفنانة فامة لوتاه ،وامهديات البرية امُتغايرة

للفنان عبيد رور.
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نجاة مكي

للفنانة فاطمة لوتاه

للفنانة نجاة مكي

للفنان عبيد سرور
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اإخراج الفني
مريـم بن داغـر المرزوقي
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