
كلمة لها أثر

�أخرى  بعد  مرًة  �ل�شيء  ذ�ت  تفعل  �أن  هو  �جلنون 

وتتوقع نتيجًة خمتلفًة.

ألبرت أينشتاين

�لوحدة لي�شت �شيئة، لكنك بحاجة ملن يقول لك �أنها 

كذلك.

أونوريه دي بلزاك

ت�شتقبل »روؤى« �لأخبار �لثقافية، و�مل�شاركات �لثقافية، 

 ،culture@alayam.com:لآتي� �لإلكرتوين  �لربيد  على 

يتجاوز  و�أل  ور�شينة،  جادة  �مل�شاركات  تكون  �أن  على 

ن�شها 400 �إىل 500 كلمة بالن�شبة للمو�شوعات.
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فيلم »12 رجالً غا�ضباً« ينتمي لأروقة �ملحاكم، ومبعنى �أدّق هو دورة مكثّفة 

يف د�ضتور �لق�ضاء تعّد �ملتّهمني ملحاكمة عادلة مع �فرت��ض �لرب�ءة. �لفيلم يبد�أ 

ب�ضكٍل �ضارم، وب�ضرف �لنظر عن �ملقدمة �ملوجزة و�خلامتة �لأكرث �إيجاز�ً، كل 

�أحد�ث �لفيلم تدور يف غرفة هيئة �ملحلفني مبدينة نيويورك ويف �أحد �أحّر �أيام 

�ل�ضنة، ون�ضاهد »12 رجالً يناق�ضون م�ضريَ �ضابٍّ متّهم بقتل و�لده«.

�خلان و�ملحرو�ص يد�شنان دفرت �للوؤلوؤ... �لكتاب بحث و�إعد�د �لرو�ئي ح�شني �ملحرو�ص وهو ي�شكل مو�شوعة يف �شوؤون �لغو�ص [ ت�شوير عبد�هلل �خلال

فوتوغرافيا

الخان والمحروس يدشنان دفتر اللؤلـؤ
كتب ـ محرر  رؤى:

»الى الغيص محمد بن يوسف الشيخ
رأيتك تتباهى باحلياة واملوت

وحده الغيص يفعل ذلك في زرقة 
البحر العميقة

أو في وجهه«
بهذ� �لإهد�ء غري �لعادي يبد�أ كتاب 

�إىل نوخذة  �إهد�ًء  لي�ص  �للوؤلوؤ(.  )دفرت 

�مر�أة  ول  لوؤلوؤ  تاجر  ول  طو��ص  ول 

لكنه  عنقها..  بلوؤلوؤ حول  تتباهى  ثرية 

�حلياة  بني  عا�ص  بحريني  غي�ص  �إىل 

و�ملوت يف �ليوم �لو�حد مر�ت. 

للفنون  �لرو�ق  م�شاحة  نظمت 

�لقدير  �مل�شور  كتاب  وتد�شني  معر�ص 

)دفرت  بعنو�ن  �خلان  حممد  عبد�هلل 

غو�ص  رحلة  �أخر  يوثق  �لذي  �للوؤلوؤ( 

�للوؤلوؤ يف �لبحرين وذلك  متكاملة على 

م�شاء  من  �ل�شابعة  �ل�شاعة  متام  يف 

�بريل   25 �ملو�فق  �لأربعاء  �ليوم 

بالعدلية. �لرو�ق  ب�شالة  �جلاري 

�مل�شور  و�إعد�د  بحث  �لكتاب 

و�لرو�ئي ح�شني �ملحرو�ص وهو ي�شكل 

�لغو�ص:  �شوؤون  يف  مو�شوعة 

طقو�شه،  �لغو�ص،  م�شطلحات 

ق�ش�ص  فيه،  و�لتقاليد  �لعاد�ت 

�لأغاين  �لغو�ص،  �أمر��ص  و�شري، 

و�ملغا�شات،  �لأماكن  و�لأهازيج، 

�أمثال،  �ل�شفن،  و�لأ�شعار،  �خلر�فات 

حية،  كائنات  �تفاقيات،  �حتجاجات، 

و�ر��شيف.  ووثائق  �لغو�ص،  �دو�ت 

يف  كثرية  مناطق  �لكتاب  يغطي 

و�ملحرق  �ملنامة  �ىل  �لزلق  من  �لبالد 

و�ل�شناب�ص  �لقدمي  بالبالد  مرور� 

يقع  و�شرتة.  رمان  ور��ص  و�لنعيم 

باللغتني  �شفحة   300 يف  �لكتاب 

�ل�شد�ر  وهو  و�لجنليزية  �لعربية 

�لبحرين  تاريخ  م�شروع  يف  �لثالث 

بيت  عن  ي�شدر  �لذي  �لب�شري 

�لتعاون  و�شمن  للت�شوير  �لبحرين 

و�لرو�ئي  �خلان  عبد�هلل  �مل�شور  بني 

�ملحرو�ص.  ح�شني 

�أّنه  �خلان  �مل�شور  ويروي   

توثيق  م�شروع  يف  قدماً  �شيم�شي 

و�خر�جه  للبحرين  �لب�شري  �لتاريخ 

للنا�ص بالتعاون مع ح�شني �ملحرو�ص. 

�ملجال  هذ�  يف  �ل�شد�ر�ت  جميع  و�أن 

�لبحرين  بيت  من  وتدعم  ت�شدر 

نف�شه يف  �خلان  �أ�ش�شه  �لذي  للت�شوير 

200٦م. �لعام 

باأّن  �ملحرو�ص  �أفاد  �ملجال  هذ�  يف 

م�شاحة  غطى  �للوؤلوؤ(  )دفرت  كتاب 

يقت�شر  ومل  �لغو�ص  مهنة  فيى  كبرية 

�لكتاب على مكان و�حد كما يحدث يف 

�لغو�ص  مو�شوع  تناولت  �لتي  �لكتب 

و�شرح  مدر�شياً.  له  يروج  كما  �أو 

ما  كثري�  �ملجال  هذ�  يف  �لكتب  باأن 

من  ب�شيء  �لغو�ص  مو�شوع  تقدم 

خالية  مهنة  وكاأّنها  و�لفرح  �لتباهي 

تاريخ  من  جزء  كاأنها  �أو  �لعذ�بات  من 

غري  �لأمر  لكن  من�شف  �إن�شاين  مهني 

ذلك متاماً و�أنه ل تباه يف هذ� �ملو�شوع 

مهنة  حتمل  على  �لغو��ص  طاقة  �إل 

�إىل  �لإ�شارة  �لكتاب  يحاول  لذ�  ظاملة، 

هذ�  مركز  هو  جد�ً  �ملهمل  �لغي�ص  �أن 

�لغي�ص..  هذ�  هو  �للوؤلوؤ  و�أن  �لتاريخ 

�لعمل  طيلة  �أّنه  �ملحرو�ص  و�أكد 

�مل�شروع  هذ�  يف  �لثالثة  �لكتب  يف 

�لب�شري منذ �لعام 2005 كان �لد�عم 

نف�شه  �خلان  عبد�هلل  هو  �حلقيقي 

�لت�شوير  يف  �لحرت�فية  ب�شخ�شيته 

للت�شوير. �لبحرين  بيت  وعرب 

الذي  الل�ؤل�ؤ«  »دفرت 

رحلة  اأخر  ي�ثق 

على  متكاملة  غ��ص 

البحرين يف  الل�ؤل�ؤ 

غطى  الل�ؤل�ؤ«  »دفرت 

يف  كبرية  م�ساحة 

ومل  الغ��ص  مهنة 

على  الكتاب  يقت�سر 

كما  واحد  مكان 

الكتب  يف  يحدث 

م��س�ع  تناولت  التي 

الغ��ص


