مشاركات سعودية في أيام الشارقة التراثية تحظى بإعجاب الزوار والمنظمين
اشتمل ركن الفنان التشكيمي السعودي الباحث في التراث الشعبي الوطني عبدالعزيز خميل
المبرزي ،الذي شارك بو في فعاليات أيام الشارقة التراثية الـ  ،71التي ينظميا معيد الشارقة
لمتراث ،عمى  02لوحة تشكيمية ،أكدت من خالل توافد الزوار واعجابيم الكبير بيا أنيا
متفردة وظاىرة فنية نقمت تراث وآثار اإلمارات العربية المتحدة بطريقة متميزة
أعمال
ّ
واستثنائية ،السيما وأنيا تضمنت الحرف اإلماراتية التي توارثيا األجداد وتناولتيا بأسموب

جمالي سمس.
وركزت لوحات المبرزي التشكيمية عمى جزئيات مختمفة من بعض الحرف اإلماراتية ،عمى
غرار تمك الموحة التي يظير فييا مطوع "الكتاتيب" الذي كان يتولى تعميم الصغار أركان
اإلسالم ،وتحفيظيم لمقرآن ،والقراءة والكتابة ،وأخرى جمعت أسرار الجمال واالرتباط الذي
يربط الغواص اإلماراتي بأغوار الخميج العربي ،إذ طالما نزل ذلك الغواص لقاع الخميج
العربي واضعا أداة تشبو الممقط عمى أنفو ،رابطا خاصرتو بحبل يتيح لو طمب االستغاثة أو
العون إذا ما واجيتو مشكمة أو أراد الخروج إلى ظير المركب عبر ىزه الحبل.
ولم تخمو األيام التراثية في الشارقة من التراث الشعبي المتنوع لمناطق المممكة ،إذ تشارك
لممرة الثالثة فرقة السريع الشعبية ،برقصات وأىازيج شيقة جميمة تصاحبيا إيقاعات الدف
ذات األصوات المتناغمة والمرتفعة ،التي تفاعل معيا الزوار طيمة فترة تنفيذىا ،إضافة إلى
أن ىذه الفرقة تقدم عرضات متنوعة مثل الدوسرية والسامرية ،ودزة المعرس وفن العاشوري،
وكل أنواع الفنون السعودية ،لتقديم فن راقي شعبي مميز.

وحضرت في أيام الشارقة من محافظة األحساء بحرفية السدو التي قدمتيا بأنامميا الحرفية
فاطمة العويشي ،التي شكرت محافظة األحساء عمى دعميا بالدورات وابراز حرفتيا
بالمشاركات محميا وخارجيا ،مبدية سعادتيا بالمشاركة باأليام لمتفاعل الكبير الذي تجده بأيام
التعرف عمى ىذه
الشارقة من مختمف الجنسيات الذي يعطي طابع كبير باالىتمام بالحرفة و ّ

الحرفة من جميع األطياف ،ومثمنة لمعيد الشارقة لمتراث استضافتيا ،واىتماميا بإبراز ثقافة
المممكة خصوصا  ،وثقافات العالم عموما عبر الحرفيين ،الذين يبدعون في تجسيد وابراز
ثقافة بمدانيم ،كل بممستو وعمى طريقتو الخاصة.
من جيتيا أشارت حرفية الخوصيات السعودية بشرى المرزوق ،إلى تمكنيا من مينتيا التي
ظمت تمارسيا طوال  53عاما ،مشي رة إلى سرورىا الكبير بالمشاركة في ىذه التظاىرة الثقافية
الخميجية الرائدة التي باتت عالمية ،منوىة بحجم اإلقبال الكبير الذي تشيده أيام الشارقة
التراثية.
من جيتو أبدى رئيس معيد الشارقة لمتراث رئيس المجنة العميا أليام الشارقة التراثية الـ ،71
الدكتور عبد العزيز المسمم سعادتو بمشاركة المممكة في النسخة السابعة عشرة من أيام
الشارقة التراثية ،مؤكدا أنيا تمثل قيمة مضافة ليذه التظاىرة التراثية الثقافية العالمية الكبرى،
عادىا واحدة من أبرز المحطات
مشي ار إلى التنوع الذي تميزت بو المشاركات السعوديةّ ،
الجاذبة في فعاليات أيام الشارقة التراثية ،عبر األنشطة والفعاليات التي تقدم من خالل تمك
المشاركات وتعكس عراقة تراث المممكة العربية السعودية وتنوعو وخصوصيتو وتقاطعاتو مع
التراث اإلماراتي خصوصا والخميجي عموما.
وأكد المسمم أىمية التراث وأصالتو وضرورات صونو واالستفادة منو والبناء عميو واالستمرار
في نقمو لألجيال الجديدة ،فيو يحتل مكانة مرموقة وميمة ويأتي عمى رأس أولويات
اىتمامات الدولة التي تعتز بماضييا وأصالتيا،خصوصا أن لو أىمية كبرى في دولة
اإلمارات ،ويأتي في مقدمة األوليات دائما ،فمنذ البدايات األولى لتأسيس الدولة كان االىتمام
بالتراث يأتي في عمق البرمجة الثقافية ،كما أن الدعم المادي لمتراث كان في ذروتو دائما،

منوىا بأىداف أيام الشارقة التراثية ،السيما وأنيا تنقل الزائر إلى عالم مختمف تميزه أصالة
وعراقة الماضي ،الذي يشكل جزءاومكونا رئيسيا من ىويتنا وخصوصيتنا.
يذكر بأن فعاليات أيام الشارقة التراثية حاض رة في مختمف مناطق ومدن الشارقة ،تنفيذا
لتوجييات صاحب السمو الشيخ الدكتور سمطان بن دمحم القاسمي ،عضوالمجمس األعمى،
حاكم الشارقة.

