
ّ

ّ

 د. أحمد عبدالملك كلمات

أستاذ اإلعالم املشارك -كلية املجتمع – قطر

 الجسرة»
ّ

 بــمــبــادرة كــريــمــة مــن (نــــادي الــجــســرة الثقافي 
الثالثاء املاضي  يــوم  االجتماعي) تم االحتفال 
بــتــدشــني الــســيــرة الــذاتــيــة لــلــمــوســيــقــار الــراحــل 
ــبـــدالـــعـــزيـــز نــــاصــــر، وســـــط حــــضــــور ثــقــافــي  عـ
 

ّ

ا من أصدقاء ومحبي

ً

وإعالمي وفني جمع لفيف
النادي.  الجسرة) وأعضاء  الراحل، وكذلك (هل 
 الـــحـــفـــل بـــــــأداء ســيــمــفــونــيــة كــتــيــبــة 

َ

ج

ّ

ولـــقـــد تـــــــو
ــقــــوات املــســلــحــة لـــعـــدد مـــن ألــحــان  ــ مــوســيــقــى ال
عبدالعزيز ناصر والتي استلهمها املوسيقار 
التراثية،  الوطنية،  مطر علي، وشملت األغــانــي 
ت 

ّ

أد العاطفية، االجتماعية، واإلنــســانــيــة. ولــقــد 
ا حاز تقدير الجمهور.

ً

 ممتاز

ً

الكتيبة أداء
ولهذا الحدث داللتان مهمتان:

 الـــجـــســـرة) البـــنـــهـــم املـــبـــدع 

ّ

األولــــــــى: وفــــــاء (هــــــل
رفت 

ُ

 حضاري ع

ُ

اتجاه عبدالعزيز ناصر، وهو 
به منطقة (الجسرة) منذ القدم، كما أنه أسلوب 
تعارف عليه في الدول املتحضرة، كما حصل 

ُ

م
في أوروبا وأمريكا وأمريكا الجنوبية، حيث تم 
االحتفاء وتخليد األدباء والفنانني واملبدعني في 
بالقادة  أكــثــر مــن االحــتــفــاء  املــجــاالت املختلفة، 
العسكريني أو الحكام أو الوزراء. ذلك أن اإلنسان 
العادي، ألنه  املبدع يختلف بالطبع عن اإلنسان 

يترك بصمات له في عمق التاريخ. 
الــيــوم نتذكر مبدعني رحــلــوا منذ  ونــحــن حتى 
عقود طويلة، لكنهم يعيشون بيننا عبر أعمالهم 
الخالدة. فمن ال يذكر من فازوا بجوائز نوبل في 
اآلداب مثل: الفيلسوف والشاعرالهندي (١٨٦١) 
واملـــــؤف والــنــاقــد املــوســيــقــي اإليـــرلـــنـــدي جـــورج 
بــرنــاد شــو (١٨٥٦) واألديــــب األملــانــي هيرمان 
هيسة (١٨٧٧) والشاعر واملسرحي األمريكي 
ــــد الـــبـــريـــطـــانـــي الــجــنــســيــة تــــومــــاس إلـــيـــوت  املــــول
(١٨٨٨) والروائي األمريكي إرنست همنجواي 
املــــســــرحــــي والـــفـــيـــلـــســـوف  (١٨٩٩) واملـــــؤلـــــف 
الفرنسي جان بول سارتر(١٩٠٥) والفيلسوف 
السويسري جان جاك روسو (١٧١٢) واألديب 
ألوا الدنيا 

َ

العربي (طه حسني)، وغيرهم ممن م
ا وابتسامات. 

ً

بهجة وإبداع
ا كما هو الحال مع الذين أمتعوا الناس في 

ً

تمام
السينمائية والتلفزيونية واملسرحية،  أعمالهم 
ولعلنا نذكر هنا بعض الذين ما زلنا نسمعهم 
بشكل دائم مثل املوسيقار محمد عبدالوهاب، 
أم كــلــثــوم، فــريــد األطـــــرش، عــبــدالــحــلــيــم حــافــظ، 
عــوض دوخـــي، عبدالحسني عــبــدالــرضــا، خالد 

أبوبكر  النفيسي، حسني جاسم، محمد زويــد، 
سالم، فرج عبدالكريم، محمد الساعي.. وغيرهم 

من الفنانني الذين أبدعوا وأحسنوا األداء.
ل 

ّ

إنما يمث الحفل،  لى في 

َ

الــذي تج الــوفــاء  وهــذا 
درك قيمة الوفاء 

ُ

روح الشخصية القطرية التي ت
ــبــنــى عــلــى الـــصـــدق دون 

ُ

كــســلــوك حـــضـــاري ي
انتظار مكافأة. وهذا الوفاء يتحول — بطبيعة 
الــحــال — إلـــى األرض، كــمــا شــهــدنــا وفـــاء أهــل 
ــت الــخــطــوب وتمت 

ّ

قــطــر لــــألرض عــنــدمــا ادلــهــم
ــاء» الــذيــن  ــ ــقـ ــ مـــحـــاصـــرة الـــبـــالد مـــن قــبــل «األشـ

تناسوا قيمة الوفاء.
والـــوفـــاء مـــن شــيــم الـــكـــرام! وهـــي مــيــزة ترتقي 
صاف الصديقني األنقياء، الذين 

َ

باإلنسان إلى م
أو  الزمن، والرغبات األنانية،   

ُ

لم تلوثهم ســوءات
 ،(Echoism) الـــذات ـــرف بالتمحور حــول 

ُ

ع مــا 
الوحيد فــي هذا   نفسه 

ُ

والـــذي يتمثل الشخص
ــد، وال يــقــتــنــع بــجــدوى  ــ ــكـــون وال يــحــتــاج ألحـ الـ
لديه  ي 

ّ

نم

ُ

ي أو تواصله مــع اآلخـــر، وهــذا  انتمائه 
 فــي عــضــد املجتمع، 

ُّ

ــفــت

َ

صــفــة الــحــجــود الــتــي ت
 مسيرة التنمية في البالد.

ُ

وتعرقل
أما الداللة الثانية: فهي قدرة املبدع على إسعاد 
الناس، واملشاركة في أفراح وأتراح الوطن، وهذا 
ما قامت به سيمفونية كتيبة القوات املسلحة ؛ 
ت األلحان التي وضعها املوسيقار مطر 

ّ

حيث أد
علي خير أداء! 

ــه،  ــالـ ــمـ فــــي دقــــــة األداء وجـ ــيــــة  األمــــســ ــــت 

ّ

ــل وتــــجــ
سن اختيار املوسيقار مطر علي 

ُ

خصوصًا ح
لأللحان التي صاغها الراحل عبدالعزيز ناصر، 
ــن اتــجــاهــات  ــنــا لـــوحـــة تــعــبــيــريــة عـ م ل

ّ

ــد ــ حــيــث قـ
ألف كتاب! إن  غني عن 

ُ

ي عبدالعزيز ناصر، ما 
الفرقة أسعدتنا،  التي عشناها مع هذه  الدقائق 
وجــعــلــت روح عــبــدالــعــزيــز نــاصــر تــحــضــر إلــى 
ــذيـــن عـــاصـــروا  ـــر بـــذلـــك الـ

َ

مـــســـرحـــِه، حــيــث شـــع
رة، 

ّ

الراحل وتمايلت رؤوسهم مع اللحطات املعب
وأخذهم ذلــك إلــى أيــام إعــداد تلك األلحان سواء 
فـــي فــرقــة األضــــــواء املــوســيــقــيــة أم فـــي مــرحــلــة 
دراســــة عــبــدالــعــزيــز نــاصــر فــي الــقــاهــرة، حيث 
كانت من أخصب املراحل في حياته املوسيقية. 
ولقد أرجعتنا السيمفونية إلى عام ١٩٧٦، وهو 
العام الذين التقيت فيه الفقيد في فرقة األضواء.
إن عــبــدالــعــزيــز نــاصــر أيــقــونــة فــنــيــة وإنــســانــيــة 
 الوطن في 

َّ

ز حب

ّ

 ال!؟ وهو الــذي عــز

َ

خالدة، ولــم
قــلــوب الــقــطــريــني، وهــــو الــــذي ربــطــهــم بــــاألرض 

 

ُ

دتها حنجرة

ّ

الطيبة، وما أجملها من عبارة رد
ن:

ّ

الفقيد، عندما كتب ولح
«يا قطر يا قدر مكتوب.. في كل لحظة يتابعنه..

نه..

ّ

ال أحد يا قطر عن ترابج يفرق
عمري قطر...روحي قطر.. يا أم الكرم والجود..

عمري قطر.. ألجلك قطر.. نشتاق ونعود..
عيني قطر.. عمري قطر.. أفديج أنا بروحي

عمري قطر.. ألجلك قطر.. إتهون أنا جروحي.»
 وغادرنا إلى مكان 

ُ

رحه

ُ

لقد حمل عبدالعزيز ج
 

َ

آخر في امللكوت، لكن ألحانه باقية تالمس تراب
ـــرنـــا بمحنة الــفــقــيــد مــع حب 

ِ

ـــذك

ُ

ــذا الـــوطـــن، وت هـ
.

ً

الوطن ومع املرض الذي عانى منه طويال
كــم واســـى عــبــدالــعــزيــز املــغــتــربــني عــن أوطــانــهــم 
 بقضيتهم 

َ

ـــر الــعــرب

ّ

ك

َ

(جيتك يــا قــطــر)؟ وكــم ذ
ر اإلنسان 

ّ

املنسية (أحبك يا قــدس)؟ وكــم صــو
(أنــا إنسان)؟  املحتاج للمساعدة كونه إنسانا 
ــزان)؟ وكــم  وكـــم ركـــب أكــثــر مــن (ســفــيــنــة لـــألحـ
صــمــت عــن صــخــب اإلعــــالم وتـــــوارى عــن أعــني 
الكاميرات، رغم ثراء معلوماته وفلسفته واتساع 
أفـــق تــفــكــيــره؟ هــكــذا هــم املــبــدعــون الحقيقيون 
ــهـــم أو  ــفـــسـ الـــــذيـــــن لـــديـــهـــم رســـــالـــــة لـــيـــســـت ألنـ

ملجتمعهم فقط، بل للبشرية جمعاء.
 عزيز، لكن 

ٌ

د

ْ

 فق

ُ

نا، ألنه

ََ

 آمل

ً

رحيل عبدالعزيز فعال
أكثر مــن حظوظنا   عبدالعزيز حتمًا كــان 

َّ

حــظ
؛ ألنـــه احــتــل ذاكــــرة مــحــبــيــه، وظـــل حــاضــرًا في 

أفراحهم وأتراحهم.
املبدع على إسعاد  الداللة، وهي قــدرة  وفي ذات 
ــرى مـــن فـــقـــدوا، وجــدنــا  ــ اآلخـــريـــن وتــخــلــيــد ذكـ
املــوســيــقــار مــطــر عــلــي فـــي تــفــاعــلــه مـــن قضية 
رة 

ّ

عب

ُ

الحصار وقيامه بإنتاج األغاني الوطنية امل
ألحانه حاضرة  ا كما وجدنا 

ً

املوقف، تمام عن 
بـــقـــوة فـــي ســيــمــفــونــيــة (عـــبـــدالـــعـــزيـــز نـــاصـــر)، 
الله  بــإذن  ولــســوف يكون املوسيقار مطر علي 
ملــا يمتلكه من  نــاصــر؛  ا لفن عبدالعزيز 

ً

امــتــداد
قدرة على اإلبداع وسعة في التصوير ودقة في 

التنفيذ.
ـــا، اســتــحــضــرت 

ً

ا، كــانــت لــيــلــة وفــــاء حـــق

ً

ــر ــيــ وأخــ
ــرى وأثـــــــــارت الـــشـــجـــن، وجـــمـــعـــت مــحــبــي  ــ ــذكـ ــ الـ
 مــن املحبة واألخـــوة 

ٍ

عبدالعزيز نــاصــر فــي جــو
واالنتماء لقطر.

ا لنادي الجسرة الثقافي االجتماعي على 

ً

فشكر
الفنية، والشكر موصول  التظاهرة األدبية  هذه 

لكل من ساهم في إنجاحها. 
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