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ـــر  ـــريب أداة للتعب ـــط الع ـــن الخ ـــوا م ـــم أن يجعل ـــهم  وأماكنه ـــاف مدارس ـــى اخت ـــون ع ـــتطاع الخطاط اس
ـــلم يف  ـــاط املس ـــدع والخط ـــتطاع املب ـــى اس ـــم، حت ـــة الرس ـــى ومادي ـــد املعن ـــن تجري ـــع ب ـــايل، يجم الج

ـــاال. ـــاًء وج ـــه به ـــى عطائ ـــى ع ـــاَّ أضف ـــدة، م ـــة الواح ـــطٍّ يف اللوح ـــن خ ـــر م ـــال أك ـــان إدخ ـــض األحي بع

ـــدرب  ـــن« ب ـــوان الف ـــامية يف »لي ـــة اإلس ـــريب والزخرف ـــط الع ـــون الخ ـــج« لفن ـــرض »نه ـــده مع ـــا يؤك ـــذا م وه
ـــل  ـــه أنام ـــكيل نفذت ـــات التش ـــة وجالي ـــروف والزخرف ـــن الح ـــا ب ـــا م ـــا متنوع ـــم إبداع ـــذي يض ـــاعي وال الس
نخبـــة مـــن الفنانـــن القطريـــن واملقيمـــن، حيـــث متثـــل األعـــال املعروضـــة نقاطـــا مهمـــة للتاقـــي 
ـــن  ـــذا الف ـــه ه ـــا ميلك ـــاً، مل ـــاً وجالي ـــا برصي ـــى تجلياته ـــة يف أبه ـــراث والحداث ـــارض وال ـــايض والح ـــن امل ب
ــارات  ــع املهـ ــة مـ ــارص الزخرفيـ ــر العنـ ــث تتضافـ ــة، حيـ ــة ومرونـ ــة تعبريـ ــن طاقـ ــه مـ ــه وأنواعـ بتفرعاتـ

الحرفيـــة الحديثـــة.

ـــس  ـــات مؤس ـــة كل ـــرص، حامل ـــرص إىل ع ـــن ع ـــريب م ـــط الع ـــات الخ ـــة لجالي ـــة تاريخي ـــرض، رحل ـــس املع ويعك
دولـــة قطـــر الشـــيخ جاســـم بـــن محمـــد بـــن ثـــاين وعبـــارات وحكـــا تتجـــى فيهـــا املعـــاين الســـامية 

ـــال. ـــا األجي ـــامية تتوارثه ـــة وإس ـــم عربي ـــن قي ـــة م ـــذه األرض الطيب ـــاء ه ـــا أبن ـــرىب عليه ـــي ت الت

ويشـــارك يف املعـــرض عبيـــدة البنـــي  خطـــاط املصحـــف القطـــري ، ويقـــدم مجموعـــة مـــن الخطـــوط 
ـــاط  ـــدم الخط ـــة ، ويق ـــات القرآني ـــض اآلي ـــب بع ـــة، إىل جان ـــات القطري ـــى العم ـــكلها ع ـــذي ش ـــزة ال املتمي
ـــام«  ـــذا الع ـــي ه ـــوم الوطن ـــعار الي ـــب ش ـــة إىل جان ـــات قرآني ـــات آلي ـــن اللوح ـــة م ـــان مجموع ـــف حس يوس

ـــا« . ـــدر قوتن ـــا مص وحدتن

فنون الخط العريب تواصل جذب زّوار درب الساعي
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 أمـــا نـــورة املعضـــادي فتقـــدم مجموعـــة مـــن الزخـــارف اإلســـامية يف املعـــرض، كـــا تتجـــاور معهـــا 
ـــعد،  ـــان الس ـــه إلمي ـــات بجاليات ـــن املنمن ـــة  لف ـــل، إضاف ـــارص الهي ـــة ن ـــامية لنعيم ـــارف اإلس ـــال الزخ أع
ـــل  ـــل كام ـــات فاض ـــوط ولوح ـــب خط ـــديل، إىل جان ـــد العبي ـــح أحم ـــروف صال ـــدين للح ـــكيل املع ـــرد بالتش ويتف
الحـــداد الـــذي نّفـــذ مجموعـــة مـــن اللوحـــات، فيـــا يجمـــع بـــن الخـــط والزخرفـــة حســـان أحمـــد الحجـــاج 
بخـــط الثلـــث، ويقـــدم جاليـــات الخـــط عـــن اســـم قطـــر خالـــد ســـعد املســـاوي وهكـــذا تتنـــوع األفـــكار 

والخطـــوط ليلبـــي املعـــرض كل األذواق الفنيـــة.

ــل  ــاك ورش عمـ ــل هنـ ــرض بـ ــذا املعـ ــاعي عـــى هـ ــط العـــريب يف درب السـ وال يقتـــرص االهتـــام بالخـ
يوميـــة يف الخـــط يقدمهـــا مركـــز الفنـــون البرصيـــة حيـــث يعـــرف الزائريـــن الراغبـــن يف تعلـــم فنـــون 
ـــل  ـــر التفاع ـــورش للجاه ـــذه ال ـــح ه ـــوط، وتتي ـــن الخط ـــوع م ـــكل ن ـــية ل ـــد األساس ـــم القواع ـــى أه ـــط ع الخ
ـــذه األدوات  ـــر ه ـــام بتوف ـــق كان االهت ـــذا املنطل ـــن ه ـــة، وم ـــه األصلي ـــط بأدوات ـــة الخ ـــاركة ومارس واملش
ـــكل  ـــي تش ـــتلزمات الت ـــن املس ـــة م ـــاد مجموع ـــر الض ـــرض متج ـــث يع ـــاعي حي ـــوق درب الس ـــن يف س للزائري

األســـاس يف عمـــل الخطاطـــن.

ـــة العـــادي صاحبـــة متجـــر الضـــاد نشـــارك يف درب الســـاعي لتوفـــر مســـتلزمات   وتقـــول الخطاطـــة فاطم
الخـــط مـــن أقـــام بأنواعهـــا وأحبـــار مختلفـــة، وكذلـــك كراســـات تعليـــم الخـــط العـــريب، ومنهـــا كراســـة 
ــه يف  ــان أهميتـ ــريب وبيـ ــط العـ ــة الخـ ــر ثقافـ ــعى لنـ ــة: نسـ ــة، قائلـ ــط الرقعـ ــم خـ ــا لتعليـ أعددتهـ
ـــم  ـــرع فيهـــا املســـلمون فت ـــون التـــي ب ـــم الفن ـــط العـــريب واحـــد مـــن أه الثقافـــة اإلســـامية، حيـــث كان الخ
ـــوس  ـــن يف نف ـــذا الف ـــز ه ـــة تعزي ـــى أهمي ـــد ع ـــك نؤك ـــة، ولذل ـــارف راقي ـــددة وزخ ـــكال متع ـــتخدامه بأش اس
ـــى  ـــاظ ع ـــاول الحف ـــة: نح ـــة، مضيف ـــا الحديث ـــى التكنولوجي ـــاد ع ـــل االعت ـــة يف ظ ـــدة خاص ـــال الجدي األجي

ـــامي. ـــع اإلس ـــه املجتم ـــز ب ـــا يتمي ـــار م ـــن، إلظه ـــة للخطاط ـــارة اليدوي ـــراث وامله ال

الرسدالالداعم
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املجدميالنوخذة

عـــى مـــدار أيام درب الســـاعي حـــرص كثر مـــن الفنانن عـــى تقديم أعـــال فنية معربة عـــن الهويـــة الوطنية 
والـــراث القطـــري عـــرب إبداعـــات يؤدونها يوميا عى شـــكل لوحـــات وجداريـــات ومنحوتـــات فنية تـــرس الناظرين، 
رافعن شـــعار اليوم الوطنـــي »وحدتنا مصدر قوتنـــا«، تأكيدا عى االعتـــزاز بالهوية الوطنيـــة، ويف نفس الوقت 
تقديـــم جانب من املنجز الفنـــي والثقايف إىل جاهر درب الســـاعي، من مواطنن ومقيمـــن ومن جمهور كأس 

.2022 العامل فيفـــا قطر 

وقـــد قدمـــت الفنانـــة القطرية ســـعدية باصادق عملـــن فنيـــن، األول بعنـــوان »الخيـــول العربية« من الشـــقب، 
ورســـمتها باأللوان الزيتيـــة، واآلخر عبارة عن لوحـــة بعنوان »الطواش واللؤلـــؤ«، واللوحتان تـــربزان جوانب من تراث 
قطـــر الـــربي والبحري، وتهتـــان بالبيئة القطريـــة وأهم ما مييزها، مشـــددة عـــى أن األعال الفنيـــة التي تعرب 
عـــن الثقافـــة القطرية تكون فرصة للتعريـــف بثقافتنا خاصة للجمهور األجنبي، مشـــرة إىل أنها املشـــاركة األوىل 

لهـــا يف فعاليات درب الســـاعي، حيث اعتربتهـــا تجربة متميـــزة، تربز من خالهـــا حب الوطن.

ومل تقترص املشـــاركة عـــى الفنانن والفنانـــات من قطر، فالنحات الســـعودي نارص هوســـاوي أنجـــز  عما أطلق 
عليـــه »أمر الكؤوس« وهو عمل نحتي يشـــكل مجســـا لـــكأس العامل محفوفـــا بالغرة القطريـــة املميزة ويف 
املجســـم يظهـــر اللون العنـــايب رمزا للعلـــم القطـــري، وفيه دمج بـــن الهوية القطريـــة وكأس العامل، مشـــرا 
إىل أن العمـــل حظي بتفاعل كبر ســـواء عى وســـائل التواصـــل االجتاعي أو يف درب الســـاعي، وأنه اســـتخدم 
خـــام الجبـــس املمتلئ املخلـــوط باألســـمنت، ليمنح املجســـم الصابة، ونـــوه بأنه اختـــار اللونن األبيـــض واألصفر 
املذهـــب بورق الذهب، ليجســـد كأس العامل، معربا عن ســـعادته باملشـــاركة يف فعاليات اليـــوم الوطني للدولة 
ودرب الســـاعي، والذي يعـــد محفا وطنيـــا لدولة قطر، ويف نفـــس الوقت يعتـــرب محفا عامليا هـــذا العام، نظرا  

الســـتضافة قطر بطولـــة كأس العامل. 

فنون درب الساعي.. متيٌز  يشدُّ الجمهور
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الغيص

اســـتقطبت مشـــاركة وزارة البيئة والتغرُّ املُناخي يف فعاليات درب الســـاعي أعدادا كبرة مـــن األطفاَل بهدِف 
تعزيـــِز الوعي البيئـــيِّ وأهمية الحفاظ عى املـــوارد البيئية لديهم، ومبـــا يُحقُق االســـتدامَة الدامئة، عرب إجراء 

ُمســـابقٍة بيئيٍة وتوزيع جوائَز يوميـــة عى األطفال.

ـــة فرهود الهاجـــري إىل أن فعالية »الروضة« يف هذا العام هي املشـــاركة  ولفت مديـــر إدارة الَعاقات العامَّ
األوىل للـــوزارة، وتضم  عدة أقســـام منها قســـم خـــاص باملها العريب ومحميـــة الريم التي تضـــمُّ غزال الريم 
والنعـــام ومحميـــة العريق، وتضـــمُّ طائـــر الحباري واألرانـــب الربيـــة، باإلضافة إىل روضـــة املايـــدة التي تضمُّ 

النباتات الربيـــة املوجودة يف دولة قطـــر بأنواِعها.

وأضـــاف أن الوزارة متّكـــن  زوار الجناح مـــن التعرف عى حيوانـــات أو نباتـــات تتواجد يف البيئة القطرية، مشـــرا 
إىل وجـــود مـــرسح خـــاص بالفعاليات تُقـــاُم فيه أنشـــطة يومية، باإلضافـــة لعقد عدة ُمســـابقات بيئية، وأشـــار 
الهاجـــري إىل تعـــاون الـــوزارة مـــع النـــادي العلمي إلبـــراز بعض االخراعـــات البيئيـــة واألنشـــطة ذات العاقة 

بالبيئـــة، ومـــروع آخر إلعـــادة التدوير والتعـــرف عى أثر الباســـتيك وخطورتـــه عى البيئـــة املحليَّة.

وأشـــاَر إىل اســـتضافة بعض املختصـــن  يوميًـــا لتقديم بعض املُحـــارضات والـــورش يف مجال االعتنـــاء بالبيئة 
والحفـــاظ عـــى موارِدنا البيئيـــة، وعرض أفـــام تتعلق بإنجـــازاِت الـــوزارة عى صعيـــد التغرُّ املناخـــي والرصد 
البيئـــي ودورها يف الحفاظ عى اســـتدامة البيئـــة يف دولة قطر، مشـــددا عى دور الـــوزارة يف نر الوعي 

البيئـــي والثقافـــة البيئية وتعريـــف الجمهور بدورِهـــم كأفـــراد يف املُجتمع للحفاظ عـــى البيئة.

التوعية البيئية.. نشاط موجه لألطفال يف درب الساعي
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السيب

شـــّكلت فعاليـــات درب الســـاعي لهذا العـــام فضاء أدبيـــا جديدا أمام املبدعـــن ومنهم مهـــا حميد كاتبة 
العمـــل املرسحي »عامل 2030«، والتـــي عربت عن ســـعادتها بالنجاح واإلقبال الجاهـــري الذي حظي به 
عملهـــا املرسحـــي، قائلة: إَن عرض املرسحية يف درب الســـاعي كان فرصة الســـتقبال جمهـــور املونديال 
الذيـــن حرصوا عـــى متابعة مـــا تحويه الســـاحة الثقافيـــة املحلية من زخم فنـــي وإبداعـــي، وحول فكرة 
العمـــل أكدت أنَّهـــا متعلقة باألطفال، مشـــرة إىل أنها تســـتحرض موضوعاتها املقدمة لهم من شـــغفها 
النابـــع من هذا التعلـــق بهم، وأوضحت أن فكـــرة العمل تطورت لديهـــا تدريجيًا خاصـــة أن أدب الطفل يحتاج 

إىل أســـلوب ومفـــردات خاصة تقرب مـــن ذهنية الطفل وتســـاؤالته العميقة.

وأضافـــت حميد أنهـــا أجابت بقدر اإلمكان عن األســـئلة التي ميكـــن تخطر ببال الطفل، خصوًصـــا أن املرسحية 
تنتمـــي إىل الخيـــال، وتابعـــت: الكتابـــة ملرسح الطفل ليســـت ســـهلة، فهي خليـــط بن الواقـــع والخيال، 
وتحتاج إىل مشـــاعر قد تتجـــاوز إدراك الكبار، وإىل لغة حوار تناســـب الصغار، بحيث تكون ســـهلة املعاين، 
عميقـــة التأثـــر، كـــا أن كاتـــب الطفل عليـــه أن يعـــي رضورة عـــدم إغفاله الـــدور الربـــوي والتوجيهي 
والســـلويك، وعـــن الهـــدف والغاية مـــن مرسحيتهـــا، أوضحـــت أن املرسحية تجيب عـــن عدٍد من األســـئلة، 
وتركـــز عـــى مجموعة مـــن القيم كأهميـــة العلم واملثابـــرة واإلرصار، مشـــرًة إىل أنها لجـــأت يف بنائها 
الدرامي ألســـلوب غـــر تقليـــدي، معتمدة عى تصويـــر الطفـــل كباحث عن هويتـــه وطموحاتـــه، وتعليًقا 
عى مـــكان العرض وابتعاده عن األســـلوب التقليدي املعتمد عـــى العلبة اإليطالية، أوضحـــت أن متطلبات 
العمـــل هـــي التي أوجبـــت ذلك، كـــا أن حالة املرسحيـــة أو بناءهـــا  كان ســـبب اختيار مـــكان عرضها، وقد 
يتجاوز ذلـــك اإلخراج أحيانًا ويتغلّـــب عى ظروف املكان، وقالـــت: إنَّ مكان عرض مرسحية »عـــامل ٢٠٣٠« جاء 
مناســـبًا بعد تهيئة الظروف املناســـبة للعرض وتوفر املؤثـــرات البرصية والســـمعية والعنارص التي تدعم 

ظهـــور العمل بالشـــكل الائـــق والذي يرك تأثـــرا إيجابيا عـــى األطفال.

درب الساعي.. فضاء جديد لإلبداع املرسحي
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 يوفـــر »ليوان الطوابـــع والعمات« يف درب الســـاعي فرصة عظيمة لهـــواة هذا الفن األصيـــل، إذ يجمع 

تحت ســـقف واحد مناذج نـــادرة من كل العمـــات والطوابع منذ أول اإلصـــدارات القطرية حتـــى اآلن، إضافة 

إىل كونه وجهـــة مميزة ملطالعـــة تاريخها واســـتخداماتها ومراحل تطورها.

معرض  لنوادر العمالت والطوابع 

الرسدالالداعم
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ومـــا إن يدخـــل الزائـــر إىل صالة عـــرص الطوابع والعمات حتـــى ينطلق يف رحلـــة عرب الزمن مـــن خال عرات 

اإلطـــارات التـــي توثّق كل منها حقبـــة زمنية هامـــة يف تاريخ الوطـــن، إذ تعود بعض املعروضـــات إىل الفرة 

بـــن عامـــي 1800 و 1900 مياديـــة، وقـــد تم جمعها مـــن كل حدب وصوب عى مدى ســـنوات بغـــرض الحفاظ 

عليها كإرث هام لألجيـــال املقبلة.

وحول املشـــاركة يف درب الســـاعي قول الســـيد حســـن رجب اإلســـاعيل مدير مركز النادي القطري لهواة 

الطوابـــع والعمـــات: إن املشـــاركة يف درب الســـاعي هادفة، حيـــث نســـتغل تواجدنا هنا لتعريـــف الجمهور 

والـــزوار مـــن مختلف الجنســـيات بتاريـــخ الطوابع والعمـــات القطرية، موضحـــا أن أهم ما تحتويه االسكتشـــات 

األصلية )الرســـومات( طوابع نـــادرة وقيمة. 

وتابـــع: إن معرض الطوابـــع والعمات متكامل وفريـــد، حيث يضم جميع إصدارات مؤسســـات قطـــر منذ البداية 

وحتـــى اليوم مبا فيهـــا العمـــات التذكارية إضافـــة إىل العمات التي اســـتخدمت يف قطر خـــال الفرة من 

1900 م. 1800 إىل  عام 

وأوضـــح اإلســـاعيل أن املعرض يشـــهد إقباالً كبـــراً من املواطنـــن واملقيمـــن، إضافـــة إىل زوار قطر من 

مشـــجعي كأس العـــامل الذين يجـــدون يف املعرض فرصـــة مميـــزة للتعرف عـــى ثقافتنا وتاريخنـــا وهويتنا 

األصيلة.

وحـــول جهود النـــادي القطري لهواة الطوابـــع والعمات يف جمع مثـــل تلك الطوابع النـــادرة واالحتفاظ بها، 

قال اإلســـاعيل: يضطلـــع النادي منذ إشـــهاره يف 1989 بدور هـــام لاحتفاظ بالطوابع القدمية التي تجســـد 

مراحـــل هامـــة يف ذاكرة دولـــة قطر، فهي توثـــق لألجيال املقبلـــة عدداً كبـــراً من الصـــور التذكارية ملعامل 

قطر القدميـــة؛ وغرها من الرمـــوز التي تعود إىل القـــرون املاضية.

وتابـــع: يواصـــل النـــادي تحقيق رؤيته مـــن خال ضم الشـــباب الهـــواة لجمع الطوابـــع والعمـــات، منوها بأّن 

النـــادي متّكن من جمـــع العديد من الطوابـــع التاريخيـــة والراثية النادرة التـــي متثّل قيمة كبـــرة ألهل قطر، 

ومنها عى ســـبيل املثـــال طوابع عن القاع األثرية، والســـفن القدميـــة، وأخرى لتوثيق حقبـــة الغوص للبحث 

عى اللؤلؤ قبل اكتشـــاف النفـــط، فضا عن طوابـــع تهتم بالنباتـــات الصحراوية.

املجدميالنوخذة
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الغيص

صور من درب الساعي
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صور من درب الساعي

السيب
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فعاليات

فعاليات درب الساعي

صحو إىل 
غائم جزئيا

عام

من الساعة 03:00 إىل 12:00

أوقات الصاة

الفجر
04:49

الظهر
11:29

العرص
02:27

املغرب
04:49

العشاء
06:19

حالة الطقس

27 °

املقطراملرسح الرئييسالفنونمرسح الدمى


