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الرسدالالداعم

زار ســـعادة الدكتـــور مامـــادو تنغـــارا وزيـــر 
خارجيـــة جمهورية غامبيا اليوم درب الســـاعي، 
وقـــام بجولـــة اطلع مـــن خاللها عـــى عدد من 
الفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافيـــة، وتعـــرف عى 
الفعاليات املقامة منها الشـــقب، وســـوق درب 
الســـاعي، والبدع، وليـــوان الفـــن، والعزبة، وما 

تتضمنه مـــن أنشـــطة مختلفة.
وأعـــرب ســـعادته عـــن إعجابـــه بفعاليـــات درب 
الســـاعي، والحفاظ عـــى اإلرث والتاريـــخ.  وأكد 
بالتنظيم  أنـــه ســـعيد بهـــذه الزيـــارة مشـــيداً 

والفعاليـــات الرتاثيـــة والثقافيـــة املقامـــة.

تتضمـــن فعاليـــة البـــدع املقامـــة يف درب 
الســـاعي أنشـــطة وفعاليـــات متنوعـــة تهدف 
للحفـــاظ عى موروث الحيـــاة البحرية يف قطر، 
ومـــن هـــذه األنشـــطة الرتاثيـــة لعبـــة الدامة 
الشـــعبية، وهـــي لعبـــة تراثيـــة كانـــت مبثابة 
املـــالذ األول للرتفيـــه وقضـــاء أوقـــات الســـمر 
لـــدى الغواصـــن، خاصًة بعـــد انتهاء موســـم 
الصيد الـــذي يحتوي عى العديد من األنشـــطة 

الشاقة. 
وحـــول لـعـبـة الــدامـــــة وأهــمــيــة وجــودهــا 
ضـمــــن فـعـالـيــــة الــبــدع قـــــال الـسـيـد نـاصـر 

الخليفـــي: تعتـــر لعبـــة »الدامة« مـــن األلعاب الرتاثيـــة التي كان يلعبهـــا اآلباء واألجـــداد بعد عودتهم مــــن البحر، وانـتـهــــاء 
موســـم الغوص ومـــع دخول فصل الشـــتاء، وكانـــت تلعـــب يف املجالس واملقاهـــي، وقد حرصـــت اللجنة املنظمـــة لفعالية 
درب الســـاعي عـــى إبراز الحيـــاة الرتاثية للصياد القطري قدمياً وحجم معاناته، فأقامت مــســـــرح الـلـعـبــــة فـــــي وســــــط » 

قـــرقــــــور« أو الدابويـــة وهـــي شـــباك من املعدن عى شـــكل خيمـــة وتســـتخدم يف الصيد.
ولعبـــة الدامة ليســـت لعبـــة ترفيهية فقط، بـــل هي وســـيلة لتعليم الشـــباب كيفية صيد الســـمك واملخاطـــر املحيطة بهذا 
العمـــل، وكانـــت تُلعـــب يف املقاهي عى الكرايس الخشـــبية وتعتر من أهم وأشـــهر األلعـــاب الرتفيهية التـــي تعتمد عى 
الرياضـــة العقليـــة. ويف هذا الصدد، أوضح الســـيد نـــارص الخليفي أن هذه اللعبة تشـــبه لعبة الشـــطرنج يف بعـــض قوانينها، 
وتتميـــز عنها يف  قوانن خاصة قدمية مســـتمدة مـــن حياة اآلباء واألجداد، وهـــي تعتمد عى التخطيط وتوقـــع حركات الخصم 

والحفاظ عـــى توقد الذهن وتركيز النشـــاط. 
ومـــا زالت هـــذه اللعبة الرتاثية تســـتهوي العديد من الشـــباب القطري، األمر الذي أشـــاد به الســـيد نارص الخليفـــي وقال : إن 
هـــذه اللعبـــة تزيد من ذكاء الشـــباب وتحافظ عـــى الرياضات العقليـــة النافعة بدالً مـــن األلعاب االلكرتونية التي تســـاهم يف 

تقليـــل املهـــارات العقلية لدى من يجلس ســـاعاٍت طويلة وهو ميارســـها .

وزير خارجيـــة غامبيا يطلع عىل 

فعاليات درب الساعي

لعبـــة الدامة الشـــعبية .. تراٌث 

بحرّي ينقلـــه األجداد إىل األبناء
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املجدميالنوخذة

شـــهد املـــرسح الرئيـــي لـــدرب 
الســـاعي إقامـــة نـــدوة جديـــدة، 
ضمـــن فعاليـــات اليـــوم الوطني 
للدولـــة 2022، وجـــاءت تحت عنوان 
»عبدالعزيز نـــارص.. عميـــد األغنية 
القطريـــة«. وشـــارك يف النـــدوة 
كل مـــن إبراهيـــم املطـــوع، باحث 
وإعالمـــي، ويـــرسى محمـــد ، 
مطربـــة، وأدارها اإلعالمـــي عادل 
عبدالله. وجاءت الندوة اســـتحضاراً 
ملســـرة املوســـيقار الراحـــل 
عبدالعزيـــز نـــارص، وإبـــراز دوره 
يف تأســـيس األغنيـــة القطريـــة، 

منـــذ تأسيســـه لفرقة األضـــواء، ودوره بعد ذلك يف انتشـــار 
األغنيـــة القطريـــة خـــارج حـــدود الوطن.

ومـــن جانبـــه، أكـــد الســـيد إبراهيـــم املطـــوع ، أن حيـــاة 
املوســـيقار الراحـــل عبدالعزيز نـــارص الفنية امتـــدت لنحو 50 
عامـــاً، »فهو الـــرارة األوىل التـــي أطلقت فرقـــة األضواء، 
كـــا أن أول لحن لـــه كان لفلســـطن،  وكان مفروضا أن يظهر 

بصوتـــه، لـــوال نكســـة 1967، حالـــت دون ذلك ».
ولفـــت إىل أن الجمهـــور عرف املوســـيقار الراحـــل من خالل 
الـــرتاث القطـــري، والـــذي وظفـــه يف أعالـــه. مؤكـــداً أنه 
لحـــن لعدد كبـــر مـــن رواد األغنيـــة القطرية، مـــن أمثال فرج 

عبدالكريـــم وعـــي عبدالســـتار ونارص صالـــح وغرهم.
وقـــال: إنـــه ربـــط بـــن دراســـته األكادمييـــة يف معهـــد 
املوســـيقى العربية بالقاهـــرة، وبن موهبتـــه الفنية، األمر 
الذي أفـــرز أعـــاالً رائـــدة، كـــا أن اختالطه باملوســـيقين 
العـــرب يف القاهـــرة ، ســـاهم يف تلحينـــه ملجموعة كبرة 

مـــن روا الغنـــاء العريب.
ولفت الســـيد إبراهيم املطـــوع إىل أن عبقرية املوســـيقار 
الراحـــل عبدالعزيـــز نـــارص تكمـــن يف تحويلـــه االغنيـــة مـــن 
إيقـــاع منطـــي إىل أغنية يدخـــل فيهـــا أكرث مـــن »كوبليه«، 
مـــا أعطـــى لألغنية طابـــع الفرح ونـــوع من النفـــس الطويل، 
الـــذي يســـتطيع الفنـــان أن يقدمـــه إىل أي بقعـــة عربيـــة، 

وليســـت قطرية فقـــط. وقال : 
إنه لذلك فـــإن أغنيـــة »الله يا 
عمـــري قطـــر« مازالـــت أغنية 
خالدة، يتغنى بهـــا كل قطري 
وعـــريب، وهكـــذا أعالـــه 
التـــي اتســـمت بالرشـــاقة 
والجـــرأة، والتمـــرد عى النمط 
التقليـــدي لألغنيـــة القطرية.

وأكـــد أن اختالطـــه بامللحنـــن 
العـــرب يف القاهرة، ســـاهم 
يف تجديـــده لألغنية القطرية، 
ووضـــع أســـس لها، مـــن حيث 
املفـــردة واللحـــن، حيـــث كان 
يختلط بأســـاطن املوســـيقىن العرب يف القاهرة، ما جعله 

يقـــدم األغنية بـــروح جديدة.
وقـــال: إن أعال املوســـيقار الراحل عبدالعزيـــز نارص حافظت 
عـــى روح األصالة، مـــع انفتاحه عى العرص، مـــا جعل أعاله 
تصـــل إىل الجميع يف داخـــل وخارج قطر، وذلك الســـتخدامه 
إيقـــاع املقســـوم، فضـــالً عـــن توظيفه لفـــن الصـــوت، كا 
ظهـــر يف تقدميه لألغنيـــة الوطنية، عالوة عى اســـتخدامه 
للنهمـــة والعرضة، ما عكـــس حرصه عى توظيفـــه ملفردات 
الـــرتاث، كا ظهـــر يف أغانيـــه الوطنيـــة. مؤكـــداً أن متكنه 
مـــن توظيف الـــرتاث القطـــري والخليجـــي، جعلـــه يصل إىل 
أكـــر رقعة جغرافيـــة، إذ اســـتخدم إيقاع لفجري واســـتطاع 
تقدميه للمســـتمع العـــريب، ما يعنـــي أنه مل يتنكـــر للرتاث 
القطـــري وقدمـــه للمتلقي العـــريب. وتابع: إن املوســـيقار 
الراحـــل كان متأثـــراً باملفـــردة الشـــعرية، األمر الـــذي جعله 
متأثـــراً بها، كـــا كان معروفًا عنـــه أنه انســـان مثابر ومجتهد 

ويتنقـــل بن أكرث مـــن جهة ليأخـــذ املفردات املتشـــابهة.
وتخلل النـــدوة، غناء الفنانـــة يرسى محمد لعـــدد من أعال 
املوســـيقار الراحل عبدالعزيز نـــارص، ويف مقدمتها أغاين« 
اللـــه يا عمري قطـــر، أحبك يا قـــدس، ولهان ومســـر«، إىل 
غر ذلك مـــن أعال غنائية. كـــا تخلل النـــدوة إذاعة أغنية » 

أم الحنايا« مسجلة.

درب الساعي يستحرض مسرية عميد األغنية القطرية عبدالعزيز نارص
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الغيص

شـــهدت ورش الخط العريب يف ليـــوان الفن بدرب الســـاعي إقباالً كبراً 
من مشـــجعي كأس العامل فيفـــا 2022 الذين يزورون قطـــر حاليا األمر.

 وقال الســـيد يوســـف شـــالر أحد الخطاطن واملســـؤولن عـــن الورش: 
إن الرســـم املميز للحروف العربية بأشـــكالها املتناغمة واملائلة تشـــد 
العيون،  ونوه بأن وفـدا مــــن مشجعي األرجـــنـــتـــن زار لـيـوان الفنون ، 
وحـــاولـــوا كــتــابــة حـــروف بـالـخـط الـعـربـي، واالحـتـفـاظ بـأسـمـائـهـم 
مكتوبـــة بحروف عربيـــة كذكرى من دولـــة قطر ومن املونديـــال، مضيفاً 
أن الــحـــــروف ذات الــكــؤوس مـثـل الـنــــون والتاء والثاء تجذبهم بشكل 
كبر بســـبب شـــكلها الجـــايل، كـــا أن تـكـويــــن هـــذه الحـــروف فيه 

انحناءات وانســـيابية مثرة النتباه الســـياح. 
وأوضـــح شـــالر أن مـــن الحـــروف األكـــرثّ  جاذبية للســـياح هو حـــرف الخاء 
ألن بعض األســـاء مثل خوســـيه وخاولو وأليخاندرو لـــــــدى شـــعــــــوب 
األرجـــنـــتــــــن واملــكــســيـــــك واإلســـبـــان تــكــتـــــب بــحــرف عــربــي 
وهـــــو الجيـــم، وال يوجد حـــرف الخاء يف لغـــات تلك الجاليـــات، وهو ما 

أثـــار حاســـهم وإعجابهم.
من جـهـتــــه، أكـــد الــســيـــــد مـصـطـفـى أمـــــن، خطاط حرف عريب، أن 
اإلقــبـــــال ملموس مـــــن الـجـالـيــــات غر العربية عى الحـــروف العربية 
ألن رسم كل حرف يجذب السياح، مضيفاً أنــــه يـوجــــد طـلــــب كبر عـلــــى 

دورات الخـــط الـعـربــــي وكتابة األســـاء األجنبية بالحـــروف العربية.

فن الخط العريب يستهوي السياح من مشجعي املونديال 

أقامـــت لجنـــة تنظيـــم اليـــوم الوطنـــي ركنـــاً خاصـــاً للعـــود واملســـك والطيب 
القطـــري، حيث يحصـــل رواد األعال القطريـــن املتخصصـــن يف صناعة العطور 

عـــى محالت خاصـــة يقدمـــون فيها منتجـــات العطـــور الرتاثيـــة للزوار.
ويف هذا الصدد، قــــال الـسـيـد يـوسـف أحـمـد الـكـواري رائـد أعــمــال فــي مجال 
الــعـــــود والــعــطـــــور: إنه من الالفـــت تواجد إقبال كبر مـــن العائالت واملقيمن 
والزوار الدولين ملــشــاهـــــدة مـقـتـنـيــــات الــتـــــراث والــتــعـــــرف عليها، ونوه 
بأن لديه مـحــــل بـــــدرب الـسـاعــــي باســـم )عودنا( يقدم أطايب العـــود والعطور 
بأنواعها املختلفة، مشـــرا إىل أن التكنولوجيا ســـاعدته يف تعريف الـجـمـهــــور 
بـعـمـلــــه اإلنــتــاجـــــي، وأوضح أنه له يف هــذا املـجـال أكـثــــر مـن أربع سـنـوات، 
قـــدم خاللهـــا العديد مـــن املنتجـــات العطريـــة التي أعدها بنفســـه مـــن العود 

األصيل وأيضـــاً العود املخلـــوط بالعطور والزيـــوت العطرية.
وعــــــن اسـتـقـبـال املـشـجـعــــن، قـــال الـسـيــــد الــــكـــــــواري إنه يتوجب عّي 
شــرح كــــل مــفــردات الــتـــــراث الشعبي لـلـضـيــــوف والـــــــزوار، وتقديم تعريف 
مـبـســــطـ لهم عــــن الـعـود واألطــايـــــب والـعـطــــور والـبـخــــور، وإتاحة الفرصة 
لهـــم للتطيب والـــتـــعـــطــــــر من خـــالل تقريبه لهم،  وتـــجـــربــــــة املـــنـــتــــــج 
املــحــلـــــي بــأنــفــســهـــــم، منوهـــا بأن هذه املنتجات تســـتهوي الـجـمـيــــع 

وتلقى استحســـانهم. وأشار إىل أن الـتـطـيــــب مـــــن الــعـــــادات الـيـومـيــــة للقطرين، وال يقترص عى املناســـبات ، مبينا أن لديه 
خرة واسـعــــة فـي الـتـعــــرف عى الـعــــود األصي والـتـفـنـن فـــــي إنـتـاجه.

وأضــــــاف أن الـعــــود والــزيـــــوت الـعـطـريــــة تتطلب أيــــد ماهرة وخرات مرتاكمة ليتعرف التاجرّ  عى أذواق النـــاس واختياراتهم، 
كا أن الـعــــود والـعـطـور مـن األطـايــــب الرضورية الـتـي ال غـنـى عـنـهـا فـــــي الـبـيـت الـقـطـري، وهــــي أســـــــاس الـــتـــرحـــاب 
واالســتــقــبـــــال والـضـيـافــــة. وأعـــــرب عــــن سـعـادتــــه بإقبال الجاليات غـــر العربية واملشـــجعن عى الطيب والعـــود والبخور 
والعطور، وقال: أحــلـــــم بــإنــشــاء مـصـنـع لـتـعـلـيــــب الــعـــــود وتنظيفه وتعبئته وتصنيفه وصناعته وإنــتــاج الــزيــوت الـعـطـريـة 

والـعـطــــور مـــن العود الفـــواح األصي من قطـــر إىل كل العامل.

محالت الرتاث يف درب الساعي تشهد إقباالً كبرياً
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ينقلنـــا مجلـــس البـــدع بـــدرب الســـاعي إىل تاريخ قديم يســـتذكر 
املـــوروث البحـــري يف قطر، وكيـــف كان املجلس املـــكان األمثل 
للحـــل والعقـــد ألهل البحـــر، كا كان لـــه إضافة للدور الســـيايس 

واالجتاعـــي دور ترفيهي.
وقـــد حرصـــت اللجنـــة املنظمـــة الحتفـــاالت اليـــوم الوطني عى 
تجســـيد صورة حية من املـــوروث البحري يف قطـــر ضمن فعالية 
البدع بدرب الســـاعي، حيـــث تقدم هـــذه الفعالية منوذجـــا لحياة 
أهـــل البحر ســـواء يف رحـــالت غوصهم بحثـــا عى اللؤلـــؤ أو بعد 
عودتهم مـــن الصيد، واألحاديـــث التي كانت مـــالذ الغواصن وقت 

الراحة وبعـــد العودة مـــن رحالتهم..
وأكـــد الســـيد نـــارص بـــن مبـــارك الخليفـــي رئيـــس فعاليـــة البدع 
بـــدرب الســـاعي،أن مجلس البدع يف درب الســـاعي يحمل رســـالة 
للجمهـــور مـــن مختلـــف أنحـــاء العـــامل بـــأن دولة قطر تتمســـك 
بهويتهـــا وتراثهـــا، وخاصـــة مجالســـها التي تعر عن جـــود وكرم 
أهل قطـــر وعاداتهم وتقاليدهـــم األصيلة، مشـــرا إىل أنه عى 
الرغم من التطـــور العمراين والنهضة املوجـــودة يف البالد، فإن 

القطريـــن مازالوا متمســـكن برتاثهـــم وتاريخهم.

فعاليـــة “البـــدع” تجســـد تـــراث البيئـــة البحريـــة
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صور من درب الساعي
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصالة

الفجر
04:46

الظهر
11:28

العرص
02:26

املغرب
04:46

العشاء
06:16

حالة الطقس

26 °

املقطراملسري قطر تقرأامليز


