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د. حسن رشيدإشارات

هناك  أن  مفاده  خبر  املحلية  الصحف  في   ورد 
ــة إلـــى  ــافــ ــاج فـــيـــلـــم ســـيـــنـــمـــائـــي بــــاإلضــ ــتــ ــيـــة إلنــ نـ
الكبير  الراحل  اسم  يحمل  تليفزيوني  مسلسل 
املــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر.. وال أدري مــدى 
الـــزعـــم.. خــاصــة أن مـــا تــم  صـــدق أو كـــذب هـــذا 
تقديمه سابقًا لم يرق إلى مستوى تاريخ واحد 
 مــشــوهــًا 

ً

ــعــرب، وكـــان نــقــال مــن أبـــرز املــلــحــنــني ال
ــقــنــوات املــحــلــيــة وال  بــحــق ملــا تــم تــقــديــمــه عــبــر ال
عــالقــة لــه حــتــى بـــاإلطـــار الــتــوثــيــقــي، ألن تــاريــخ 
املــوســيــقــار أكـــبـــر بــكــثــيــر.. ولـــكـــن مــــاذا نـــقـــول.. 
واملــســتــفــيــدون "يــتــعــلــمــون الــتــحــســون فــي رأس 
الــكــرعــان!!" يــا ســادة عــبــدالــعــزيــز نــاصــر قيمة، 
ويــكــفــي أن نــتــحــدث عــن إبــداعــاتــه املــوســيــقــيــة.. 
إثــــراء املــوســيــقــى والــغــنــاء  ودوره اإلبـــداعـــي فــي 
ــنــطــاق املــحــلــي والـــعـــربـــي وإال مـــا حــصــد  عــلــى ال
اعــطــى  ــــذي  ال الـــجـــوائـــز.. وال أدري مـــن  ــذه  كـــل هـ
من  موتيفات  ينقل  أن  العامري  إلبراهيم  الحق 
الفيلم  بكتابة  قام  أنه  الريان ويدعي  قناة  برامج 
البرامج  الفني في إطار  وإخراجه!! وما تاريخه 

ــوة  املـــرحـــوم األخــ ــاء  ــقـ ــا رأى أشـ الـــوثـــائـــقـــيـــة، ومــ
مــحــمــد نـــاصـــر عــبــيــدان وعــبــدالــرحــمــن نــاصــر، 
والــصــديــق الــشــاعــر خــالــد عــبــيــدان فــيــمــا قـــدم.. 
على  الــقــدرة  يملك  مــن  وهــنــاك  نقول  مــاذا  ولكن 

الفعاليات. كل  غمار  خوض 
أمــا اآلن، فــإنــنــي أطـــرح تــســاؤلــي.. إذا كــان األمــر 
هو  مــن  املــســلــســل..  وأيــضــا  الفيلم  حــول  حقيقة 
كاتب السيناريو والحوار ومن هو املخرج؟ ومن 
أم  أيــن يستقي مــصــادره، وهــل هو كاتب محلي 
صــنــاعــة ذات الــجــهــة؟ خــاصــة أن رحــلــة املــرحــوم 
الــدرب  مــن رفــقــاء  الــزمــن وكثير  فــي عمر  ممتدة 

قــد رحــلــوا عــن هـــذه الــدنــيــا الــفــانــيــة.. مــن زمــالء 
رحــلــة الــبــدايــات فــي تــأســيــس فــرقــة األضـــواء من 
علي،  تلفت، حسن  عنبر، صالح  أمــثــال.. محمد 
فـــرج عــبــدالــكــريــم، تــيــســيــر عــقــل، حــســن حــســني، 
عبدالرحمن،  علي  تركي،  الساعي، سالم  محمد 

وغيرهم. إسماعيل خالد 
أنهم  اعتقد  ال  الرحلة  زمــالء  مــن  العديد  أن  كما 
ــة  ــــدراســ ــل مـــعـــه فــــي فـــتـــرة ال ــوا عـــلـــى تــــواصــ ــانــ كــ
ــرزوق بــشــيــر،  ــ ــ ــوى الـــدكـــتـــور مـ ــ ــي الـــقـــاهـــرة سـ فــ
الغانم، محمد رشيد، خالد فخرو،  وعبدالرحمن 
الهيدوس، جاسم صقر،  ومحمد جولوه، جاسم 

عبيدان،  والشاعر خالد  النعمة،  الدكتور حسن 
وناصر  ميرزًا،  وعبدالله  الله،  إلى  الفقير  والعبد 
الــجــبــر وعــبــدالــلــه الــجــابــر، والــدكــتــور عــلــي خليفة 
ــم، دعـــونـــا مـــن كـــل هــــذا كـــان  ــرهـ ــيـ ــواري، وغـ ــ ــكـ ــ الـ
تناول سيرته  يتم  كيف  كتومًا،  املرحوم صبورًا 
ــادة  ــا ســ ــم املــــحــــطــــات؟ يــ ــ ــا أهـ ــبـــر مـــســـلـــســـل؟ مــ عـ
ال تــتــاجــروا بــمــبــدعــيــنــا/ ابــحــثــوا عـــن أي تــجــارة 
ــرى.. ألن املــرحــوم قــيــمــة قــطــريــة، ال تــشــوهــوا  أخــ
تاريخ اإلبداع القطري.. خاصة أن هناك اآلن من 
يدعي أنه كان صديقه، وأنا لم اشاهد أحدا منهم 
ســوى مــن ذكـــرت مــن رفــقــاء رحــلــة الــدراســة في 
في  االسبوعي  اللقاء  اصدقاء  ومن  املعز  قاهرة 

منزل املرحوم وهناك عدد محدود.
أحــدهــم كما جرت  يقول  أن  اخــشــاه..  مــا  أخشى 
ــعــادة إنـــه يــمــلــك صــفــحــات مــن تــاريــخ املــرحــوم،  ال
وهو لم يشاهده وال مرة في حياته، كما فعل من 
 واخرج الفيلم.. مع أن 

ّ

أدعى كذبًا وبهتانًا أنه اعد
املادة القلمية من ممتلكات قناة الريان.. اللهم قد 

فأشهد.. ورمضان كريم.  اللهم  بلغت.. 

 املتاجرة بإبداعات عبد العزيز ناصر.. تشويه لتاريخ قطر 

 مراجع 
 مالحظة: قد يقول قائل عبر التاريخ : هناك من تناول سير املفكرين والشعراء واألدباء.. اقول نعم.. 
املــراجــع والــدراســات والبحوث ولكن مــاذا يعرف الفرد عن رحلة  هــذا صحيح.. ولكن كانت هناك 

مبدعنا القطري الصموت.. وعن حياته.. مجرد سؤال. 
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ً

ً


