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¶    عبد العزيز ناصر في مكتبه   

  بعنوان "قيثارة الخليج"

عبدالعزيز ناصر 
 طه عبدالرحمن

فـــرغ نــــادي الــجــســرة الــثــقــافــي مـــن إنـــتـــاج فــيــلــم وثــائــقــي عن 
املوسيقار الراحل الفنان عبدالعزيز ناصر، بعنوان "قيثارة 
الخليج"، وذلك بعد مرور أسبوعني تقريبًا على تدشني مؤلفه 
"السيرة الذاتية"، والذي كتبه قبل رحيله. يتناول الفيلم نشأته 
في حي الجسرة، والذي ساهم في تشكيل وعيه املوسيقي، 
الــتــي أقامت  وتأسيسه لفرقة األضــــواء الفنية سنة 1966، 
الــفــريــدة، وكانت  الــحــفــالت الغنائية واملوسيقية والتمثيلية 
تحظى باشرافه وتنفيذه بشكل مباشر، فصنعت نجاحًا 
غــيــر مــســبــوق لــشــبــاب آمــنــوا بــمــواهــب فتحت لــهــم فــضــاءات 
موسيقية بدولة قطر والخليج والدول العربية. وتناول الفيلم 
إســهــامــات املــوســيــقــار الـــراحـــل وصــديــقــه مــحــمــد عــنــبــر في 
االنطالق بالفرقة إلى آفاق فنية واسعة على املستوى املحلي، 
الــعــالــي للموسيقى سنة  الــقــاهــرة باملعهد  إلـــى أن درس فــي 
التراثية القطرية، ومنها  1973، وتلحينه للعديد من األغاني 
"العايدوه، والقرنقعوه" باستديوهات القاهرة، بعدما أصبحت 
املوسيقى جزءًا من حياته اليومية. وألقى الفيلم الضوء على 
الجانب اآلخر في حياة املوسيقار الراحل، ودماثة خلقه، وهو 
ما شكل له عالقة صداقة قوية مع العديد من الفنانني بالدول 
العربية. معرجًا على تلحينه لألغاني الوطنية، ومنها "جيتك 
يا قطر"، لتكون أغنية ليست لها مناسبة، ويصلح ترديدها 
 

ً

على ألسنة القطريني، بجانب أغنية "عيشي يا قطر"، فضال

عن أغنية "الله يا عمري يا قطر"، ذائعة الصيت. وتناول الفيلم 
تلحني عبدالعزيز ناصر للعديد مــن فناني الخليج والــدول 
العربية. وتوقف الفيلم عند تلحني املوسيقار الراحل للنشيد 
الوطني، وذلك عام 1996، وهو النشيد الذي يصدح به جميع 
القطريني، وجميع املحبني لتراب دولة قطر. وعرج الفيلم على 
تلحينه للعديد من األلبومات املوسيقية الفريدة، التي تدعم 
الــحــق اإلنــســانــي والــعــربــي واإلســـالمـــي، عندما لحن للقدس 
وأفــغــانــســتــان وبـــيـــروت. ويــأتــي الفيلم الــوثــائــقــي فــي أعــقــاب 
تدشني نادي الجسرة إلذاعــة تحمل اسم املوسيقار الراحل، 
تعمل عــلــى مـــدار الــســاعــة، عــبــر املــوقــع اإللــكــتــرونــي لــلــنــادي، 

باإلضافة إلى تدشني تطبيق ألغانيه عبر الهواتف الذكية. 
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 إنتاج فيلم وثائقي عن املوسيقار 


