المحرر الثقافـي

عناقيد مضيئة في سماء الشـارقة
ً
ممولة
انت مناسبة التدشن احتفاات «الشارقة عامة للثقافة اإسامية» ،ي هر مارس من العام اجاري،

صاحب المو الشيخ الدكتور
مناسبة ثقافية فنية مهودة ،أرف علها ،وتابع مرئياها ،وأطلق عناقيدها امضيئة،
ُ

سلطان بن د القامي ،وان الوعا ُء احاضنُ للعمل الفي الدراي الغناي العامي بعنوان (عناقيد الضياء) ،هو

«مرح امجاز» امفتوح والذي يتَسع آاف امشاهدين ،ويعمد عى أحدث مصفوفة من اأنمة الصوتية والضوئية ،الي

هادت مع أعظم قصة رواها التارخ ،وأعادت إى اأذهان امغزى الكبر لظهور اإسام وانتشاره ي أرجاء امعمورة.
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الدورة امنطلقة ي الثاي من أبريل للعام اجاري ،اتمت بذلك القدر من التدوير للفعاليات الفنية امقرونة بفنون اخط
واحروفية العربية ،ومشارات إماراتية وعربية ودولية ،بالرافق مع العديد من الفعاليات اموازية ،والتحكم الباحث عن

أجلت بعض اأماء اهامة ي فنون اخط واحروفية العربية من
الفرائد ،واأمال الفنية ذات القمة ااستثنائية ،الي ْ

نالوا جوائز تقديرية ي هذه امناسبة.
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اخط العري حالة إحار في ماي ..من التجسم إى التجريد ،من متوالية تعكس امعى الشامل للفنون البرية

بطيوف ألواها ،ولقد جلَ ْت هذه احقيقة ي اأمال امعروضة امسافرة عى جناح التنوع ،فما انت مقتنيات معاي رئيس

امجلس الوطي اأستاذ اأديب امهجوس بفن اخط العري د امر ،أصلً أصيلً ي تأكيد معاي امال واجال ي

اخط العري.
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جمالية المكان وميزانسين األوان

الدورة السادسة اجديدة وامتجددة من «مهرجان الشارقة القراي للطفل» ،تعكس درجة العناية الكبرة بثقافة الكتاب

والقراءة ،وتتقدم عى ُخى التفعيل اأفي من خال معرض عامي لرسوم اأطفال ،يتجَول ي جغرافيا امعاجات البرية

الدالية ذات اآفاق امتنوعة ي اخصوصيات التعبرية الفنية القادمة من ختلف بلدان العام .ما انتمت ي امهرجان

عرات الفعاليات الثقافية ذات الصلة بالطفل والقراءة ،وشارك فها نقاد ودارسون وكتاب وفنانون ودور نر ،بالتوازي
مع بازار الكتاب الوري واإلكروي ،والساحات اإبداعية للطفل.
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مهرجان الشارقة القراي نال عناية ومتابعة خاصة من قبل مو الشيخة بدور بنت سلطان بن د القامي ،الي واكبت
ً
ومتابعة ،مع عناية استثنائية جالية امان ،ومزانسن األوان ،واإضاءات اموحية ،ي هذه احطة
إرافً ،وحضرً،

اهامة للعناية بثقافة الطفل ،ومفرداها امتجددة ي فضاء التحوات وامتغرات العاصفة ي العام امعار.
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خير جليس في الزمان

وأفضل شاهد على تحوات المكان

احتفلت دائرة الثقافة واإعام بامناسبة السنوية لليوم العامي للكتاب ،وذلك ي  23من هر أبريل للعام اجاري 2014م،
بالرافق مع ااحتفاء باأمال الفائزة جائزة الشارقة لأدب امكتي ،من رؤية تؤصل لثقافة الكتاب وامكتبات ،وتؤكد

اخيار اأساس لشارقة الثقافة امهجوسة دومً حمة التارخ واجغرافيا ،ومعاي امان والزمان النابعن من تفاعل
اإنسان معها ،وتداي اأحوال ي تضاعيف تقلباها ،وتواصل امسار من متواليات تتناوب اأفراح واأتراح ،لتؤكد
أن الكتاب خر جليس ي الزمان ،وخر شاهد عى حوات امان.
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وعـود المشـهد اإبـداعـي
في الجغرافـيا الثقافيـة العربيـة
مثل «جائزة الشارقة لإبداع العري  -اإصدار اأول» ممحً أساسيً من ماح النشاط الثقاي لدائرة الثقافة
واإعام بالشارقة ،ذلك امح الشامل وامتفاعل مع العمق العري ،من حيث أن اجائزة موجهة للشباب العري حى

سن اأربعن ،فما َ
تتوخ تسليط الضوء واكتشاف امواهب الي م تكن ها إصدارات سابقة عى اجائزة ،وي
ميادين أدبية ستة ي :القصة القصرة ،والرواية ،والشعر ،وأدب اأطفال ،وامرح ،والنقد.

خال الدورات اماضية ،انت للجائزة أمية استثنائية ي اإشارة إى ملة من امواهب اأدبية الي أصبح ها

شأن ي أوطاها ،ما اتمت امشارات بمسة التنوع ،سواء من حيث البلدان امشاركة أو من حيث اموضوعات.

وا تكتي اجائزة بآلية التدوير السنوي؛ الي تبدأ باإهار ،م يلها الفرز وفق الروط ،فالتحكم الذي يقوم به

كوكبة من خرة النقاد وامفكرين ،بل تواصل تتوج النتاج بتقدم اجوائز امالية للفائزين بامراتب اأوى والثانية
والثالثة ي ل حقل من حقول اجائزة ،فما يم التنويه باممزين الذين م جدوا فرصة ي الفوز ،وتقوم دائرة
الثقافة واإعام بطباعة ل اأمال الفائزة كأصل ي إصدارات الدائرة السنوية من الكتب ،وأخرً وليس آخرً

تتواصل الفعاليات بورشة مل فكرية يرف علها أحد أبرز النقاد العرب ويشارك فها الفائزون مداخات تري

الورشة وتسلط اأضواء عى أبرز القضايا اإشالية امطروحة ي ساحة اإبداع العري.

تواصل اجائزة مسرها الصاعدة بدورة جديدة بعد أن م استمال ماح الدورة السابقة رم ( ،)17والي م تتوج

آلياها ي السابع والعرين من هر إبريل للعام اجاري 2014م ،لنقف عى وعود امهد اإبداي ي اجغرافيا

الثقافية العربية.
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عامات فارقة في الزمن اإبداعي
ً
ً
فارقة ي الزمنن الثقافين العري واإنساي ،أها تنطلق من شارقة الهاء
عامة
إصدارات الدائرة انت وما زالت
والرؤية والرو ّية ..مدينة النوارس وسطوع الضياء وأقواس قزح ..النابضة بتعددية األوان وتاملية امقاصد.

تؤصل ما انُ ،
ومسك بالتقاليد الي ّ
ترست،
هذه امرة تهد إصدارات الدائرة نقلة نوعية ي امفهوم والرؤية ،وي نقلة
ّ

فما تزاح خطوة إى اأمام ،تناسبً مع نواميس العر ومتغراته ،فالثابت وامُتغر ي إصدارات الدائرة تدليل عى

حيوية احراك وأصالة امهج ي آن واحد ،وهذا ما مكن أن نمسه ي ملة الشواهد وامشاهد امرافقة معها ،ابتدا ًء
من التوصيف والتصنيف الشاملن لساسل اإصدارات ،مرورً بآليات الدم والروج اإبداعية امرافقة مع اإصدارات،

وحى امُعاجات البرية الروجية اإعامية اإعانية الي تتق ّدم عى ُخى التطوير ،والسر عى درب التجديد.

ما نقدمه يتلخّ ص ي اجراح مفهوم جديد ُ
لمعاجات البرية الدالة عى امضمون ،وترسيخ التقاليد السابقة عى قاعدة

ُ
احايثة اإجرائية امفاهمية للثابت وامُتغر ،وترسيخ قواعد امعاير الفكرية والثقافية والفنية حثً عن بيئة

إبداع وتطوير ،ومُثل لفضاءات الشارقة الثقافية القادرة عى مهيد طريق سالك
مشارات عربية ودولية تتسع لعرات امدارس الفكرية البناءة،

وعديد الماذج الثقافية اخاقة ،ومات العناوين اجديدة والقدمة.
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جديد اإصدارات
في عاصمـة الثقافـة اإسـاميـة

العناوين الثاثة آنفة الذكر تشل مصفوفة جديدة ي إصدارات عامة الثقافة اإسامية ،ومن منطوقها مكن استقراء
ُ
والتكشف عى امغزى ،ما يتسع له امقال.
امعى،
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مـايـو
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اإخراج الفني
مريـم بن داغـر المرزوقي
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