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الرسدالالداعم

زار كل من ســـعادة الســـيدة بثينة بنت عيل النعيمـــي وزير الرتبية والتعليـــم والتعليم العـــايل، واملفكر العريب 
الدكتور عزمي بشـــارة املدير العـــام للمركز العريب لألبحـــاث،و الدكتور عبد الوهاب األفنـــدي رئيس معهد الدوحة 
للدراســـات العليا، والدكتور محمـــد املرصي املدير التنفيذي للمركـــز العريب لألبحاث، والدكتور حيدر ســـعيد رئيس 
وحدة دراســـات الخليج والجزيـــرة العربية، والدكتور مروان قبالن رئيس وحدة تحليل السياســـات،  مســـاء اليوم درب 
الســـاعي، وقاموا برفقة ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بـــن حمد آل ثاين وزيـــر الثقافة، بجولة اطلعـــوا خاللها عىل 
عدد من االنشـــطة الرتاثية والثقافية، وتعرفوا عىل منطقة الشـــقب وســـوق درب الســـاعي والبـــدع وليوان الفن 

والعزبة، واســـتاد الدوحة،وما تتضمنه من فعاليات وأنشـــطة مختلفة.

زار فخامـــة الســـيد رســـتام مينيخانـــوف 
رئيـــس جمهوريـــة تتارســـتان والوفـــد 
املرافق له، مســـاء أمس، درب الســـاعي 
بـــأم صالل. وقام ســـعادته بجولـــة برفقة 
ســـعادة الشـــيخ عبد الرحمن بـــن حمد آل 
ثـــاين وزيـــر الثقافة، واطلـــع خاللها عىل 
عدد مـــن الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافية، 
املقامـــة، مبناســـبة اليـــوم الوطنـــي 
للدولـــة، الذي يوافـــق الثامـــن عرش من 
ديســـمرب من كل عام، ويقام هـــذا العام 

تحـــت شـــعار«وحدتنا مصـــدر قوتنا«.

مسؤولون  يشيدون بفعاليات درب الساعي 

الرئيـــس الترتســـتاين يزور 

درب الســـاعي 
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املجدميالنوخذة

القـــى أوبريت »حـــوش البيت«  -الـــذي عرض ضمن فعاليـــات درب الســـاعي احتفاال 
باليـــوم الوطنـــي لدولـــة قطر-إقبـــاال قويـــا يف عروضـــه املتعـــددة، واألوبريت 
الغنايئ الـــذي قام بتأليفه وإخراجه الفنان ســـعد بورشـــيد يُعد توثيًقـــا لجانب من 
تـــراث البيوت الشـــعبية القطرية، واســـتقطب العمـــل يف عروضـــه الثالثة يف ركن 
الحوش بدرب الســـاعي الجمهور واملتابعـــني من القطريني الذي اســـتحرضوا تراث 
بالدهم ومســـاكنهم القدمية، واملقيمـــني والزوار الذين تعرفـــوا أكرث عىل ثقافة 

دولة قطر.
وقـــال مخـــرج العمل إن »حوش البيـــت« أوبريت وطني تـــرايث، يعكس تاريخ وتـــراث وثقافة وهويـــة املجتمع القطـــري، مضيفاً: مزجنا 
يف األوبريـــت ما بـــني الرب والبحـــر، هذا هو تراثنا القطري، وشـــكر بورشـــيد كل من شـــارك يف العمل، من شـــبان وشـــابات وأطفال ال 

ســـيام الطالب والطالبـــات، الذين انســـجموا برسعة مع العمـــل وأضافوا إليه ملســـة خاصة.
وشـــهدت فعاليـــات درب الســـاعي العديد من العـــروض املرسحيـــة والغنائية التي أضفـــت رونقاً ترفيهيـــاَ عىل الفعاليـــات، باإلضافة 

لألفـــكار التوعويـــة والهادفة التي قدمتها نســـخة هـــذا العام.

وســـط زوار درب الســـاعي يف أم صالل من كبـــار وصغار، يجلس 
الفنان التشـــكييل نـــارص املري مـــع ريشـــته وألوانـــه مواصالً 
اإلبـــداع يف رســـم اللوحـــات الفنيـــة الطبيعـــة، التي يســـتمد 
موضوعاتهـــا مـــن الـــرتاث، والفروســـية، والجـــامل، والطفولة، 
وغريها مـــن املواضيع مســـتخدما األلـــوان الرمزيـــة  املفعمة 

بالتعبـــري، وبحيـــث تتنـــاول كل منها ظاهـــرة أو فكـــرة معينة.
يلتـــف حـــول املـــري الكثري مـــن الـــزوار املعجبني مبـــا يقدمه، 
حتـــى أن بعضهـــم يتابع رســـم اللوحة منـــذ البدءفيهـــا وحتى 
النهايـــة، ويف هـــذا الصـــدد يشـــري جاســـم بالقـــول: كنا يف 
العـــادة نـــرى اللوحـــات جاهـــزة ومعلقة عـــىل الجـــدران يف 
املنـــازل أو املعـــارض، أمـــا اآلن فإننـــا نتابـــع مراحـــل رســـمها 
وتلوينهـــا حتى تصبـــح جاهزة، مـــن جهتها قالـــت الطفلة حنني 
مالـــك من مـــرص: إّن لديها هوايـــة يف فن الرســـم، وقد مكنها 
الوقـــوف إىل جانب الفنـــان املري ومتابعته مـــن معرفة كيفية 

رســـم اللوحـــة الزيتية.

قبـــل املبـــاراة النهائيـــة الختاميـــة ملونديـــال كأس العامل 
فيفـــا قطر 2022، تجمـــع جمهور درب الســـاعي من العائالت 
والزوار خلـــف الشاشـــات األربـــع العمالقـــة املتواجدة يف 
أركان الفعاليـــة وقامـــوا بتشـــجيع املنتخـــب املغريب يف 
مباراته األخـــرية ضد املنتخب الكـــروايت للحصول عىل املركز 
الثالـــث، وبعد خســـارة املنتخب املغريب أعرب املشـــاهدون 

للمبـــاراة عـــن فخرهم واعتزازهـــم بأداء أســـود األطلس.
وبهذا الصدد، أشـــاد زوار درب الســـاعي بتنظيـــم قطر لكأس 
العـــامل فيفـــا 2022، ونجاحهـــا الباهـــر الـــذي أكـــد للعامل 
القيـــم الحضاريـــة التـــي تحملها قطـــر وتحملهـــا املنطقة 
العربية واإلســـالمية، كـــام متنوا متام املونديـــال بالتوفيق 
يف املبـــاراة النهائيـــة لـــكأس العـــامل فيفـــا 2022 والتي 
ســـتجمع بني املنتخـــب األرجنتيني واملنتخـــب الفرنيس يف 

ســـتاد اللوســـيل غداً الســـبت املوافق لليـــوم الوطني.

الفنـــان  التشـــكييل نارص املـــري.. ينرث 

ألوانـــه بني زوار درب الســـاعي جامهري درب الساعي تؤازر املغرب

إرث قطر وتاريخها.. يف أوبريت »حوش البيت« الغنايئ
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الغيص

نادي الجرسة.. تاريخ ممتد يف نرش الثقافة بقطر 

خـــالل نـــدوة أقيمـــت مســـاء اليـــوم بعنـــوان “الجـــرسة.. منارة 
ثقافيـــة دامئـــة العطـــاء”، ضمـــن فعاليـــات درب الســـاعي، أكد 
عـــدد من الكتّـــاب واملفكريـــن رضورة تبني القطـــاع الخاص بعض 
املبـــادرات الثقافيـــة، وأهميـــة تكامـــل الجهود بـــني القطاعني 
العام والخـــاص لتعزيز املشـــهد الثقايف يف مختلـــف جوانبه. 
وشـــارك يف النـــدوة كل مـــن الناقـــد الدكتـــور حســـن رشـــيد، 
واألكادميـــي والـــروايئ الدكتـــور أحمـــد عبـــد امللـــك، والكاتب 
والباحـــث الدكتور مـــرزوق بشـــري، وقدمهـــا اإلعالمـــي الدكتور 

عبداللـــه فـــرج املرزوقي.
وأكد املشـــاركون يف النـــدوة أن النهوض باملشـــهد الثقايف، 
ســـواء عـــرب نـــادي الجـــرسة الثقـــايف، أو مـــن خالل غـــريه من 
املراكـــز الثقافيـــة، يحتـــاج إىل مزيـــد مـــن الدعـــم الحكومـــي 
والخاص الـــذي ينبغي أن يتبنـــى الكثري من املبـــادرات الثقافية 
يف الدولـــة، مع رضورة التنســـيق والتكامل بـــني مختلف املراكز 
واملؤسســـات الثقافيـــة لتحقيـــق النهضـــة الثقافيـــة التـــي 
تســـتحقها دولة قطر، واســـتثامر نجاح الدولة يف إبـــراز الثقافة 
العربيـــة خالل اســـتضافتها بطولة كأس العامل فيفـــا قطر 2022 

لتكـــون الدوحـــة مركزا وحاضنـــة للثقافـــة العربية.
واســـتحرض املشـــاركون يف النـــدوة أهميـــة الـــدور التاريخـــي 
لنـــادي الجـــرسة، وإســـهاماته العديـــدة يف إثـــراء املشـــهد 
الثقـــايف والفنـــي يف قطـــر ودول الخليـــج والوطـــن العريب، 
حيـــث اســـتعرض الدكتـــور حســـن رشـــيد دور النادي منـــذ مطلع 
الســـتينيات يف القـــرن املـــايض عندما كانـــت نشـــأته رياضية، 
إىل أن تحـــول لناد ثقـــايف واجتامعـــي، ومنذ ذلـــك الوقت ظل 
يحظى مبكانـــة ثقافية واجتامعيـــة مرموقة، مؤكـــدا أن النادي 
يف بواكري نشـــأته كان شـــعلة مـــن الحراك الثقـــايف ليس يف 
قطر وحدها، ولكـــن يف العامل العريب أيضا، وذلك باســـتضافته 
رمـــوز الفـــن والثقافـــة العـــرب، وخاصة بعـــد أن تحـــول إىل ناد 
ثقـــايف اجتامعـــي عـــام 1972، حيث أبـــرز العديد مـــن املواهب 
الفنيـــة والثقافية التـــي حـــازت النجومية يف عاملـــي الثقافة 

والفنـــون، وهـــو ما جعلـــه رشيكا مع املؤسســـات الرســـمية.
ومن جانبه، قـــال الدكتور أحمـــد عبد امللك: “يف هذه الســـنة 
يكون قد مر عىل إنشـــاء نـــادي الجرسة قرابـــة 60 عاما، وهى 
العقود الســـتة، التـــي ظل يحرص فيهـــا النادي عـــىل تحقيق 
أهدافـــه، يف نرش الوعـــي الثقـــايف واالجتامعـــي، فضال عن 
متثيلـــه دولـــة قطـــر يف العديـــد مـــن عواصـــم العـــامل، عن 
طريـــق األيـــام واألســـابيع الثقافيـــة، مشـــريا إىل العديد من 
النـــامذج التـــي قدمها نـــادي الجـــرسة الثقـــايف االجتامعي 
للســـاحة الثقافيـــة والفنيـــة يف قطـــر ودول الخليـــج العربية، 
والوطـــن العريب، عرب اســـتضافته لرمـــوز الفكـــر والثقافة ، ما 
جعلـــه محطة إشـــعاع فكـــري يف دولة قطـــر، ليحصـــد جوائز 
فنيـــة خليجية، واصفـــا النـــادي بأنه “معـــني ال ينضـــب”، داعيا 
إىل أهميـــة تفعيـــل دوره، والعمل عىل إحياء نشـــاطه ودوره 
مجـــددا، وبحيـــث يكون لرجـــال األعـــامل ومؤسســـات املجتمع 

املـــدين دور يف هـــذه املهمة.
بـــدوره اعتـــرب الدكتـــور مـــرزوق بشـــري نـــادي الجـــرسة منوذجا 
للمبـــادرات الثقافيـــة األهلية منذ ســـتينيات القـــرن املايض، ما 
يعكـــس إدراك أفراد املجتمـــع القطري ألهمية هـــذه املبادرات 
منـــذ البدايـــات األوىل، الفتـــا إىل أن النـــادي كان شـــاهدا عىل 
انطـــالق أول فرقـــة موســـيقية، ومنـــه انطلقـــت أيضـــا الفـــرق 
املرسحية، بجانـــب انطالق أول مدرســـة لتحفيظ القـــرآن الكريم، 
وكذلـــك أول صحيفة ومجلة، ما يعكس أهمية النشـــأة التاريخية، 

والدور الـــذي لعبه نـــادي الجـــرسة منذ بواكري نشـــاطه.
وأعرب عن أمله يف اســـتعادة نادي الجـــرسة ملكانته التاريخية، 
وأن تكـــون هناك مســـاهامت متعـــددة من قبل أفـــراد املجتمع 
للنهـــوض بـــه دون أن يقترص األمر عـــىل الدعم الرســـمي فقط، 
ليظل رشيـــكا يف الفعل الثقـــايف، خاصة أن دولـــة قطر أصبحت 
محـــط أنظـــار العـــامل لجهودهـــا الكبـــرية يف الفكـــر واإلعالم 
والرياضـــة، ما يجعلها قـــادرة عىل لعب دور فاعـــل يف الثقافة 

العربية.
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السيب

شـــهد املرسح الرئييس يف درب الساعي إقامة ندوة 
فنيـــة بعنوان »نغـــم يف حـــب الوطن«، والتـــي جاءت 
ضمن فعاليـــات اليوم الوطني للدولة 2022، مبشـــاركة 
كل من اإلعالمي والشـــاعر عبدالســـالم جادالله، والفنان 
نـــارص ســـهيم، وقدمهـــا اإلعالمـــي تيســـري عبداللـــه، 
اســـتهل الندوة اإلعالمي تيســـري عبد اللـــه مبقدمة عن 
األغنية الوطنيـــة، وأبرز شـــعرائها ومطربيها وملحنيها 
وأبرز ســـياقاتها. مشـــريا إىل أن األغنيـــة القطرية مرت 
بثـــالث مراحـــل، منوها بـــأن املرحلـــة األخـــرية الحالية، 
شـــهدت خاللها األغنية القطرية تنوعـــاً وازدهاراً، مؤكدا 
أن األغنيـــة الوطنيـــة القطريـــة حافظـــت عـــىل ســـمو 
املعاين، كـــام تغنت بحب الوطن ورمـــوزه، وأنها مازلت 

ابنة املؤسســـة الحكومية، 
وتناولـــت الندوة أبـــرز األصوات القطرية التي ســـاهمت 
يف تطـــور األغنيـــة الوطنيـــة، وأهم مراحلهـــا، وخاصة 
األكرث تأثـــرياً، عالوة عـــىل التمييز بني األغنيـــة الوطنية 
القطريـــة، ونظرياتهـــا يف الـــدول األخرى، وتســـاءلت 
عّم إذا كان املســـتقبل سيشـــهد وضع مالمح خصوصية 
لألغنيـــة القطريـــة، أم أنهـــا ســـتذوب يف أمنـــاط 

موســـيقية بعيدة عـــن الـــرتاث القطري.
مـــن جانبـــه  عـــّرج عبـــد الســـالم جـــاد الله عـــىل أهم 
مميـــزات األغنيـــة الوطنيـــة، وأهـــم شـــعرائها، وطرح 
تســـاؤال عـــن األبقـــى منهـــا :هـــل ســـتكون املغنـــاة 
بالفصحـــى، أم بالعامية، فضالً عن األقـــوى تأثرياً فيها: 
هل هو الشـــاعر أم امللحن، مســـتعرضا عالقتـــه بالفنان 
الراحـــل حســـن عـــيل يف معهـــد املوســـيقى، وقال: 
هـــذا املعهد كانت بـــه غرفة تضـــم »بيانـــو« و»عود«، 
وكان الفنـــان الراحـــل معجبـــاً بالراحل رياض الســـنباطي 
واألغنيـــة الفصحـــى، كـــام كان رحمه الله مـــن العازفني 
املميزيـــن، ويف ذلك اليوم أســـمعني جملـــة ملّحنة 
عىل العـــود، ومنها صدرت أغنية »هـــذي قطر«، إذ كان 

رحمـــه الله مبدعـــاً يف مجـــال األغنية.
 ووصـــف جادالله األغنية القطرية بأنها تحمل البســـاطة 
يف أســـلوبها، ولذلـــك تصـــل إىل املتلقي بســـهولة 
للغايـــة، فتبقـــى يف ذاكرته، منوها أنه ولهذا الســـبب 
فإّن أعامل املوســـيقار الراحل عبد العزيـــز نارص مازالت 

خالـــدة إىل يومنا.
وبـــدوره، قـــال الفنان نارص ســـهيم، إن كلـــامت األغنية 
الوطنيـــة عـــادة مـــا تتغّنى بالوطـــن، مشـــريا إىل أنها 
تحمـــل البســـاطة يف معناهـــا، وتصـــل بســـهولة إىل 
املتلقـــي، وأنـــه عـــىل الرغـــم مـــن أن موســـيقى 
املوســـيقار الراحـــل عبدالعزيز نارص عميقـــة ومعقدة، 
نظـــرا لدراســـته يف القاهـــرة، وتشـــبعه باملقامـــات 
املوســـيقية، فإنهـــا ســـاهمت يف نقـــل األغنيـــة 
الشـــعبية القطريـــة إىل لـــون جديـــد، وهو ما يتجّســـد 
يف أغنيـــة »اللـــه ياعمـــري قطـــر«، التـــي يتغّنى بها 

الجميـــع اليـــوم، ومحفـــورة يف ذاكرتهـــم. 
وأضاف ســـهيم أن األغنيـــة القطرية تحمـــل ثالثة أوجه، 
الوطنيـــة والعاطفيـــة واإليقـــاع الرسيـــع. الفتـــاً إىل 
إســـهامات الفنـــان الراحل فـــرج عبدالكريـــم، وبصامته 
الواضحـــة يف األغنيـــة القطرية، فضالً عن املوســـيقار 
الراحـــل عبدالعزيـــز نـــارص، وغريهـــام ممن كانـــت لهم 

بصامت عـــىل األغنيـــة القطرية. 
وتخلـــل النـــدوة، قيام الفنان نارص ســـهيم بغنـــاء باقة 
مـــن األغـــاين الوطنيـــة، وذلـــك مبصاحبة فرقـــة درب 
الســـاعي، والتي يديرهـــا امللحن محمد البنـــا، وحملت 
هذه األغـــاين عناوين »الله ياعمري قطـــر، عيني قطر، 
عانقي، هذي قطر ســـري مـــن األمجاد، يـــوم ميالدي«، 
وقـــد تفاعـــل جمهـــور املـــرسح الرئيـــيس يف درب 
الســـاعي مع هـــذه األغاين، مـــا عكس أجـــواء وطنية، 
ملســـها الجميع، باســـتحضار عراقة األغـــاين الوطنية، 

والتـــي مازالت راســـخة يف الذاكـــرة الجمعية.

ندوة فنية يف حّب الوطن تجتذب زوار درب الساعي
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