المحرر الثقافـي

الشارقة ..استدامة الفعل
ستظل الشارقة نراسً وضوءً اختارته ي تعيد تكوين وصياغة اإنسان واهوية وامستقبل من باب الثقافة ،ومن كوة النور

الي نصنعها ي نطلق مسارب اأمل والتجدد ،وحيوية الفعل اخاق ..هذه الشعلة الي باتت هدي للجميع إشعاعات الثقة
باآي والوي باحار ،ي ذاها الي اختطت مهجً مستقطبً حيويها وم تكتف بذلك ،بل مدت بساط احرف والفن

والشعر واإبداع إى حيث يوجد اإنسان ي البادية أو الريف أو احر ،وم تكتف فتطلعت إى ما وراء احدود باجاه
اإنسان أيما وجد ،وذلك ي تقم معه حوارً حضاريً مشفوعً باحضارة والراث والثقافة واآداب والقم.

1

سلطان في اليوم العالمي للغة العربية
يلخص المأثرة ويضيء دروب الطريق
حضور ِّ

شارك صاحب المو الشيخ الدكتور سلطان بن د القامي ،ي ااحتفال باليوم العامي للغة العربية ،مقر امنمة العامية

للربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) ،وذلك ي الثامن عر من هر ديمر لعام 2014م.
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شارك موه ي ااحتفالية بوصفه ضيف الرف ي هذه امناسبة ذات الداات الثقافية الواسعة ،فقد وجهت اهيئة
ااستشارية للخطة الدولية لتمية الثقافة العربية ،الدعو َة لموه ،ترافقً مع امناسبة ااحتفالية الكرى باللغة العربية حت

عنوان (احرف العري) ،والذي يأي ي اليوم العامي للغة العربية ،وذلك تقديرً مسامات سلطان الكبرة ي دم الثقافة

العربية ،ومآثره الدالة عى طريق العطاء والماء ،وعنايته اخاصة بالروافد الفنية وامالية للعربية ،ومظهراها امتنوعة ي

فضاء احوار والفكر اإنساي.

جدير بالذكر أن امناسبة هدت حضورً نوعيً كبرً لكوكبة من امثقفن العرب والفرنسين ،باإضافة لسفراء الدول اأعضاء
ي امنمة ،ما رافق موه وفد ثقاي وإعاي لمشاركة ي الندوات ،ومعرض التارخ والثقافة للخط العري.
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الشـارقة في العالم العربي
ً
حفاظا على آداب العربية وتراثها الشعري
من براجها وأنشطها وأوعية تواصلها ،انتقلت الشارقة عر «ملتى الشارقة للشعراء الشباب» والذي يعى بتحفز

ومساندة والكشف عن امواهب الشعرية ليقدمها إى ساحة الفعل ويأخذه بيده ويسلط ه أضواء امعرفة واإعام ،ي يتقدم

خدمة احرف والضاد وصناعة اإنسان واحافظة عى اآداب العربية وتراثها الشعري ،وي نخته اخامسة ان املتى

عى موعد باجزاء ليقدم دورته اجديدة بعد أن مكن من مساندة أكر من مائة ومسن شاعرً شابً من أقطار عربية ختلفة
ي سابقة م تعهدها ساحة الفعل الثقاي العري.
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وي هذه الدورة امعقودة باأمل هؤاء الشعراء الشباب ان الفرح وانت القصيدة اأصيلة امتألقة امزهوة حرفها العري،
وبرياحن الشارقة القادمة بعزم وإرار وحنو ورؤية متحة بالنور واأمل يرعاها حام مثقف مستنر ،يساند اإبداع واأدباء

ي بلداهم وبن ذوهم ،فاستحق الشكر والثناء من لدن هؤاء الشباب الذين عروا عن فرحهم وسعادهم هذه الرعاية الي
حظوا ها ي بلدم ووسط أهلهم ،وم فتح مامن اإعام والضوء علهم ليكونوا ي طليعة امسرة اأدبية إى امستقبل.
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6

مهرجان الشارقة للفنون اإسامية
نمط جوهري في الحوار الحضاري اإنساني
بالزامن مع احتفاات العيد الوطي لدولة اإمارات العربية
امتحدة ،وبالرافق مع امناسبة ااستثنائية للشارقة العامة

الثقافية اإسامية ..انطلق مهرجان الشارقة للفنون اإسامية ي
دورته السابعة عرة ،وبرعاية شاملة من صاحب المو الشيخ

الدكتور سلطان بن د القامي.

هذا امعى تض َمن امهرجان سلسلة من العناوين الدالة ،والفعاليات

اهامة ،والي مثلت ي مصفوفة واسعة ،من خال امعارض الفنية
متعددة اأماط واأساليب ،والراج الثقافية احوارية ذات الصلة
بالقم امهدية البرية ،ما بالتارخ ومعانيه ،وااسرجاعات

امفاهمية منظومة الفنون والعلوم اإسامية ،واحضور النوي

امُشارك ي تفاصيل تلك امنظومة الثقافية الواسعة للفعاليات.

التقليد السنوي اميد مهرجان الشارقة للفنون اإسامية،

ويِثل جسرً معنويً ثقافيً لزمن اإبداع اإساي،
م ّتل ُ

الذي تتواج فيه عنار امان التارخي ،واسمرارية الزمان
ي مظهراته اماضوية وامعارة وامستقبلية ،ما يثل مطً

جوهريً ي احوار احضاري اانساي النابع من تداخل
الثقافات ،وتامل عنارها .
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اإمارات في ذاكرة (العربي)
استرجاع وامض لـشواهد ناصعة
منصة تجيل استباي مفردات اأيام ،وفضاءاها
التدوين البري شاهد كبر من شواهد اماي واحار ،ما أنه َ

امفتوحة عى التطور والمو ،وهذا ما يكن استخاصه من امأثرة التوثيقية البرية التارخية الي قامت ها جلة «العري»

الكويتية ذات يوم بعيد ،عندما اعتنت بالتصوير الفوتوغراي للشواهد وامشاهد ..لمدن واحوار ..لمساحات الرية
والبحرية امفتوح عى الماء.
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باسرجاع وامض ما جلته عدسات امصورين منذ عقود خلت ،نتوَقف مليً أمام ستن صورة فوتوغرافية متد من عام 1950

وتسمر لعقدين من الزمن ،تتضمن التعلم ي اإمارات وامنشآت اأوى ذات الصلة باموانئ والنفط ،ومظاهر من اأسواق

الشعبية ،وأماط اإنتاج ،ومناظر عامة للبحر وممواته من السفن ،ما تضمن امعرض صورً للطائرات وامطارات واجزر

اإماراتية وخاصة جزيري أبو موى وداس .هذا وجَولت عدسات امصور ي ربوع اإمارات ُمجلة صورً للشيوخ بالرافق
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مع إعان دولة اإمارات العربية امتحدة ،مع مواكبة احقة مظاهر التطور وبدايات الماء الكبر بعد إعان ااحاد مبار ًة،

ولتضعنا أيضً ي صورة امظاهر امتعلقة بالرياضات الشعبية اأكر أمية مثل سباق اهجن ،والصيد بالصقور ،وركوب

البحر للتجارة وااصطياد.
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الصورة الفوتوغرارفية ليست جرد تجيل إجراي مظاهر ومرئيات عابرة ،بل إها هادة إحار حو امدى ..امقرون بطاقة
اأمة والعمل معً .إها هادة مستقبلية منحنا الفرصة استقراء امان والزمان النابعن من اجغرافيا التارخية العتيدة،
وحمة اأساف الكبار ..من الذين أمسكوا جمرة ااستحقاق ،وأدركوا معى احامية الرشيدة ،ورصفوا الطريق مهد

رفيع ي توازنه وعطائه ،وثرائه امعري الثقاي.

َ
تتخط امري ،لتبى ي ذاكرة الرائن الصادرين عن
ما تقدمه الصورة الفوتوغرافية ترمز ُمكثف لشواهد ومشاهد
احتياطات الذائقة وامعرفة.
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اإخراج الفني
مريـم بن داغـر المرزوقي
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