رؤى

فيلم « 12رجالً غا�ضباً» ينتمي لأروقة املحاكم ،ومبعنى �أدقّ هو دورة مكثّفة
يف د�ستور الق�ضاء تع ّد املتّهمني ملحاكمة عادلة مع افرتا�ض الرباءة .الفيلم يبد�أ
ب�شك ٍل �صارم ،وب�صرف النظر عن املقدمة املوجزة واخلامتة الأكرث �إيجازاً ،كل
�أحداث الفيلم تدور يف غرفة هيئة املحلفني مبدينة نيويورك ويف �أحد �أح ّر �أيام
�شاب مت ّهم بقتل والده».
ال�سنة ،ون�شاهد « 12رجالً يناق�شون م�صريَ
ٍّ
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كلمة لها أثر

فوتوغرافيا

اجلنون هو �أن تفعل ذات ال�شيء مر ًة بعد �أخرى
وتتوقع نتيج ًة خمتلف ًة.

ألبرت أينشتاين

الوحدة لي�ست �سيئة ،لكنك بحاجة ملن يقول لك �أنها
كذلك.

أونوريه دي بلزاك

رؤى

اخلان واملحرو�س يد�شنان دفرت الل�ؤل�ؤ ...الكتاب بحث و�إعداد الروائي ح�سني املحرو�س وهو ي�شكل مو�سوعة يف �ش�ؤون الغو�ص ] ت�صوير عبداهلل اخلال

ت�ستقبل «ر�ؤى» الأخبار الثقافية ،وامل�شاركات الثقافية،
على الربيد الإلكرتوين الآتي،culture@alayam.com:
على �أن تكون امل�شاركات جادة ور�صينة ،و�أال يتجاوز
ن�صها � 400إىل  500كلمة بالن�سبة للمو�ضوعات.

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»

«دفرت الل�ؤل�ؤ» الذي
يوثق �أخر رحلة
غو�ص متكاملة على
الل�ؤل�ؤ يف البحرين

«دفرت الل�ؤل�ؤ» غطى
م�ساحة كبرية يف
مهنة الغو�ص ومل
يقت�صر الكتاب على
مكان واحد كما
يحدث يف الكتب
التي تناولت مو�ضوع
الغو�ص

بهذا الإهداء غري العادي يبد �أ كتاب
(دفرت الل�ؤل�ؤ) .لي�س �إهدا ًء �إىل نوخذة
وال طوا�ش وال تاجر ل�ؤل�ؤ وال امر �أة
ثرية تتباهى بل�ؤل ؤ� حول عنقها ..لكنه
�إىل غي�ص بحريني عا�ش بني احلياة
واملوت يف اليوم الواحد مرات.
نظمت م�ساحة الرواق للفنون
معر�ض وتد�شني كتاب امل�صور القدير
عبداهلل حممد اخلان بعنوان (دفرت
الل�ؤل�ؤ) الذي يوثق �أخر رحلة غو�ص
متكاملة على الل�ؤل ؤ� يف البحرين وذلك
يف متام ال�ساعة ال�سابعة من م�ساء
اليوم ا لأربعاء املوافق  25ابريل
اجلاري ب�صالة الرواق بالعدلية.
الكتاب بحث و �إعداد امل�صور
والروائي ح�سني املحرو�س وهو ي�شكل
مو�سوعة يف �ش�ؤون الغو�ص:
م�صطلحات الغو�ص ،طقو�سه،
العادات والتقاليد فيه ،ق�ص�ص
و�سري� ،أمرا�ض الغو�ص ،الأغاين
وا لأهازيج ،ا لأماكن واملغا�صات،
اخلرافات وا لأ�شعار ،ال�سفن� ،أمثال،
احتجاجات ،اتفاقيات ،كائنات حية،
ادوات الغو�ص ،ووثائق وارا�شيف.
يغطي الكتاب مناطق كثرية يف
البالد من الزالق اىل املنامة واملحرق
مرورا بالبالد القدمي وال�سناب�س
والنعيم ورا�س رمان و�سرتة .يقع
الكتاب يف � 300صفحة باللغتني

العربية واالجنليزية وهو اال�صدار
الثالث يف م�شروع تاريخ البحرين
الب�صري الذي ي�صدر عن بيت
البحرين للت�صوير و�ضمن التعاون
بني امل�صور عبداهلل اخلان والروائي
ح�سني املحرو�س.
ويروي امل�صور اخلان �أنهّ
�سيم�ضي قدما ً يف م�شروع توثيق
التاريخ الب�صري للبحرين واخراجه
للنا�س بالتعاون مع ح�سني املحرو�س.
و �أن جميع اال�صدارات يف هذا املجال
ت�صدر وتدعم من بيت البحرين
للت�صوير الذي �أ�س�سه اخلان نف�سه يف
العام ٢٠٠٦م.
يف هذا املجال �أفاد املحرو�س ب�أنّ
كتاب (دفرت الل�ؤل�ؤ) غطى م�ساحة
كبرية فيى مهنة الغو�ص ومل يقت�صر
الكتاب على مكان واحد كما يحدث يف
الكتب التي تناولت مو�ضوع الغو�ص
�أو كما يروج له مدر�سيا ً .و�صرح
ب�أن الكتب يف هذا املجال كثريا ما
تقدم مو�ضوع الغو�ص ب�شيء من
التباهي والفرح وك�أ ّنها مهنة خالية
من العذابات �أو ك�أنها جزء من تاريخ
مهني �إن�ساين من�صف لكن ا لأمر غري
ذلك متاما ً و �أنه ال تباه يف هذا املو�ضوع
�إال طاقة الغوا�ص على حتمل مهنة
ظاملة ،لذا يحاول الكتاب الإ�شارة �إىل
�أن الغي�ص املهمل جدا ً هو مركز هذا
التاريخ و �أن الل�ؤل ؤ� هو هذا الغي�ص..
و �أكد املحرو�س �أ ّنه طيلة العمل
يف الكتب الثالثة يف هذا امل�شروع
الب�صري منذ العام  ٢٠٠٥كان الداعم
احلقيقي هو عبداهلل اخلان نف�سه
ب�شخ�صيته االحرتافية يف الت�صوير
وعرب بيت البحرين للت�صوير.

