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جميلة شريم

ّ
أثر املوسيقار عبد العزيز ناصر في التشكيل القطري
يقتضي الحديث عن املوسيقار عبد العزيز
نــاصــر ال ـع ـب ـيــدان  -رح ـمــه ال ــل ــه  -م ــن ط ــراز
امل ـبــدعــن فــي س ـجــل ال ـخــالــديــن مـنــذ الـعـقــود
الخمسة ال ـتــي عــاشـهــا وال ـتــي ام ـتــدت أربـعــة
وسـ ـت ــن ع ــام ــا ،وقـ ــدرتـ ــه أن ي ـض ــع األغ ـن ـيــة
ال ـ ـصـ ــادقـ ــة" :مـ ـحـ ـت ــار يـ ــا بـ ـ ــادي ش ـهــدي ـلــك"
بصمته بــن الـفـخــامــة والـعـظـمــة فــي الــذائ ـقــة
الفنية وابتدعت أشجانه أنغاما شجية في
األغـنـيــة الـشـعـبـيــة واالم ـت ــداد عــربـيــا ف ــي" :يــا
قـ ــدس ي ــا حـبـيـبـتــي" و "آه ي ــا بـ ـي ــروت" لـتـتــم
مــوهـبـتــه الـعـبـقــريــة فــي الـعـطــاء ال ـب ـشــري في
املــوسـيـقــى كـحــاجــة إن ـســان ـيــة وال ـس ـم ــو إلــى
ب ــواس ــق ال ـف ـكــر وال ـخ ـي ــال بــأغـنـيــة ت ـ ــردد في
كـ ــل زم ـ ــان ومـ ـك ــان وذاك ـ ـ ــرة ح ـي ــة ل ــأوط ــان
باإلحساس بالفن والجمال.
ل ـل ـف ــن وامل ــوسـ ـيـ ـق ــى فـ ــي حـ ـي ــاة امل ــوس ـي ـق ــار
فضاءات واسعة بأبعاد ثقافية وبال حدود.
وما يهمني ويعنيني كفنانة قطرية هو ذلك
األثــر الكبير لنغمات املوسيقار على سطح
لوحاتي ،وربما فعل ذلك غيري من الفنانني
ال ـق ـطــريــن وب ــإح ـس ــاس بـفـعــل وتـ ــر ال ــراح ــل
وبألوان تناثرت على سطح اللوحة فأنتجت
ّٰ

¶ عبدالعزيز ناصر

أع ـ ـمـ ــاال ت ـع ـبــق ب ــرائ ـح ــة ق ـط ــر ف ــي سـمــائـهــا
وأرضـ ـه ــا وب ـحــرهــا وال ـح ـكــايــات بــأفـكــارهــا
وأحالمها وأوجاعها في "أم الحنايا" أو تلك
الـتــي دخـلــت بنا فــي أعـمــاق الـفــرجــان وأزق ــة
دوحـتـنــا العتيقة وتعلقهم بطبيعة بالدهم
وج ــذوره ــم وتــراث ـهــم كـمــا فــي "الـقــرنـقـعــوه"،
ولـ ـك ــن أده ـش ـه ــا وأروع ـ ـهـ ــا وأع ـج ـب ـهــا ان ـهــا
ت ــأصـ ـل ــت فـ ــي الـ ـعـ ـق ــول وال ـ ـق ـ ـلـ ــوب كـ ـم ــا فــي
ّ
ّ

ّ

"ال ـعــايــدو" .وسـتـظــل تـ ــردد لـلـيــوم وم ــن جيل
إل ــى جـيــل .ب ــأن ي ــرى بسمعه ويـسـمــع بقلبه
تلك األنغام في خيال مخيلة منبعها صدى
صوت الطبيعة للوحة قومية وطنية في عالم
التشكيل القطري.
إن أع ـمــالــي ف ــي أص ــال ــة خ ـيــل و"رؤيـ ـ ــة قطر
 "2022ألثــر إبــداعــاتــه الــوتــريــة .الـتــي شكلت
سـمـفــونـيــة فـسـحــة وم ـســاحــة ف ــي الـخـطــوط
واألل ــوان نغما وإيقاعا فأبدعت بالتصويت
اإلن ـســانــي ب ــذاك ــرة الــوطــن فـتـنـشــدهــا األيـ ــام
أنشودة قطر النصر ،وفــي النهاية تحفظها
األبدية حقيقة الجوهر.
وأخ ـي ــرا ولـيــس آخـ ــرا :إن املــوسـيـقــار حكاية
س ـح ــر أن ــام ــل ع ـج ـي ـبــة ل ـل ـحــن نـغـمـتـهــا ق ــوة
مؤثرة في الفن العربي املعاصر .وإن ما من
عمل تشكيلي قطري إل ويحمل لون البيئة
امل ـح ـل ـيــة واقـ ـت ــران أص ــال ــة ال ــوط ــن بماضيها
وحاضرها ومستقبلها يترنم بكلمات "الله
يا عمري قطر" وأنشودة الوطن "قسما بمن
رفع السماء" ،فتكون القوة في سماء اإلبداع
ليحصد الحب والسالم.
فنانة تشكيلية

