
◄◄◄◄ 1010السبت 12 شعبان 1439 هـ 28 أبريل 2018م العدد 10908محليات

كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
فــي كــل يــوم تكبر قيمة الــفــنــان املــبــدع الــراحــل 

عبدالعزيز ناصر في نفوس القطريني والعرب 

نظير مــا قــدمــه مــن جــهــود خــالــدة ال يمكن أن 

تــنــســى أو تتجاهلها األجـــيـــال، فــحــبــه لوطنه 

واالعــتــزاز بعروبته واالفتخار بحضارة امته 

كلها مــن الــعــوامــل املــهــمــة الــتــي يــجــب التطرق 

إليها واإلشارة إليها بشيء من اإلسهاب لكي 

نقدم هذه الشخصية للمجتمع بالشكل الالئق 

الذي يستحقه عليه رحمة الله.

بعد أسابيع تحل الذكرى الثانية لرحيل الموسيقار 
المبدع عبدالعزيز ناصر آل عبيدان (1952 - 2016) ملحن 
نشيد قطر الوطني. وهي بال شك ذكرى تحمل في 
طياتها الكثير من االمور التي تشجعنا على عمل 
المزيد من االنشطة الثقافية والفنية لتأبين مسيرة 
هذه الشخصية القطرية الفذة التي عاشت بيننا على 
مدى 64 سنة في رحلة غير مسبوقة من االبداع في تاريخ 

Dالموسيقى القطرية.   r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o mد. ربيـعة بن صباح الكـواري

 اذا مرت علينا الذكرى االولى لرحيله سنة 2017 

م فال شك أن الذكرى الثانية سنة 2018 م سيكون 

طــعــمــهــا مــخــتــلــفــا عـــن ســابــقــتــهــا. وقــــد راودتـــنـــي 

الــكــثــيــر مــن االفـــكـــار إلحــيــاء ســيــرة ومــســيــرة هــذا 

الرمز الوطني الشامخ لتخليد ذكــراه في قلوب 

عشاقه من القطريني والعرب .

◄ فيلم أو مسلسل يحكي سيرته

ولــعــل فــكــرة عــمــل فــيــلــم ســيــنــمــائــي او طـــرح احــد 

الــتــي باتت  املسلسالت التلفزيونية مــن االفــكــار 

ــا املــرئــيــة  ــ ــــدرامـ ــقـــوم عـــلـــى الـ مـــطـــلـــوبـــة. لــكــونــهــا تـ

الــهــادفــة للتعبير عــن فــصــول حــيــاتــه ومسيرته 

املليئة باملشاهد املعبرة عن شتى جوانب الحياة 

التي عاشها عبدالعزيز ناصر بحلوها ومرها. 

الــجــوانــب الشخصية من  ســـواء كــانــت اوال عــلــى 

الــوجــود لتقديم  خــالل معاناته وكفاحه في هــذا 

افــضــل الـــنـــمـــاذج املــثــالــيــة الــتــي قــامــت عــلــى حب 

االبــــداع بــجــانــب الــجــهــود الــفــرديــة والــتــعــاون مع 

االصـــدقـــاء فــي احــيــاء فــن املــوســيــقــى الــراقــي رغــم 

الــتــحــديــات والـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي واجــهــهــا طـــوال 

مسيرته االبداعية، بجانب االنساني حيث كان 

متوفرا فيه ايضا – رحمه الله – وهو ما أكسبه 

حب الناس له والتقرب منهم اكثر فاكثر. كما ان 

حياة البساطة التي عاشها كانت تقوم على ود 

االخرين له وعدم التكلف او التكبر في معاشرتهم 

عبر عامل الزهد والتواضع في هذه الحياة. وكل 

ذلــك جعل منه شخصية محبوبة ال تطمع في 

املـــال والــحــصــول عليه  الــدنــيــا وال تسعى لجلب 

بــأي طريقة كانت وبــأســرع وقــت ممكن. بــل كان 

الــعــكــس هـــو الــصــحــيــح، حــيــث كــــان يــنــفــق على 

اعــمــالــه الفنية مــن جيبه الــخــاص ومــن ثــم يقوم 

ــارب  ــ ــاء واالقــ ــدقــ بــتــوزيــعــهــا بـــاملـــجـــان عــلــى االصــ

دون مقابل. وكــان يختار الوقت املناسب لطرح 

اعــمــالــه املــوســيــقــيــة لــكــي تـــكـــون مــقــبــولــة وتــنــال 

رضــــا الــجــمــيــع ســــواء فـــي داخــــل او خــــارج قــطــر. 

والجانب الثاني املهم يمكن ان يكون عبر أعماله 

املــوســيــقــيــة الــفــريــدة مــن نــوعــهــا فــي تــاريــخ قطر 

والخليج تحتاج ايضا الى من يتناولها بشكل 

درامي ليقدم املعاناة التي كان عبدالعزيز ناصر 

الــنــور بالشكل  الـــى  يعانيها مــن اجـــل ان تــخــرج 

االنــيــق الــذي يرضي الـــذوق الــعــام. ويمكن اعــداد 

هــذا الفيلم السينمائي او املسلسل التلفزيوني 

مـــن قــبــل مــجــمــوعــة مـــن االســـمـــاء الـــتـــي عــاصــرت 

عبدالعزيز ناصر وكــانــت قريبة منه مــن امثال: 

املــســرحــي عــبــدالــرحــمــن املــنــاعــي والــنــاقــد حسن 

رشيد والشاعر عبدالله الجابر والشاعر حسن 

نعمة واملــطــرب علي عبدالستار والفنان خليفة 

جمعان واملايسترو عمر الحريري.. وغيرهم .

◄ جوانب خافية من مسيرته اإلبداعية

ولعل صدور سيرته الذاتية في كتاب مستقل في 

مــارس 2018 م ملؤلفه وكاتبه الفقيد عبدالعزيز 

ناصر يكون هو الزاد االول والرئيسي في تناول 

شخصيته وحــيــاتــه الفنية املليئة بالكثير من 

االحـــداث الــتــي مــر بها على مــدى مــشــوار حياته 

املــقــتــرح. حيث  لتكون ضمن الفيلم او املسلسل 

قــام بتدوينها وتوثيقها بنفسه في هــذا السفر 

الــقــيــم لــتــكــون مــرجــعــا فـــي الـــغـــد لــكــافــة ابــنــائــنــا 

الدارسني واملهتمني بمجال املوسيقى والتلحني. 

ألن عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر مـــر بــمــرحــلــة مــهــمــة من 

مراحل حياة املوسيقى في قطر، فهو احد اركان 

الحركة املوسيقية خالل العقود الستة املاضية، 

منذ ستينيات القرن املاضي وحتى رحيله عن 

الدنيا عــام 2016 م. ولــهــذا فــإن عمل اي مشروع 

درامي عنه سواء كان سينمائيا او تلفزيونيا – 

كما هو مقترح - سيكون بمثابة العمل املطلوب 

واملــرحــب بــه فــي االوســـاط املوسيقية والثقافية 

حــيــث يــأتــي فــي وقـــت نــعــانــي فــيــه نـــدرة فــي مثل 

هــذه االعــمــال التي تخلد مثل هــذه الشخصيات 

واعمالها التي ستبقى عالقة في الذاكرة الوطنية 

الى االبد في مجال السيرة الذاتية.  

عبدالعزيز ناصر في مشاريع طالب الجامعة

كــمــا ان تــســخــيــر اعـــمـــال الــطــلــبــة فـــي الــجــامــعــات 

والكليات القطرية الحكومية والخاصة يتطلب 

ــال عــبــدالــعــزيــز نــاصــر  ــمـ ــاول اعـ ــنـ الـــتـــوجـــه الــــى تـ

املــوســيــقــيــة الــخــالــدة فـــي الــعــديــد مـــن الـــدراســـات 

والبحوث واملشاريع البحثية التي هي بمثابة 

ــــذي ال يــنــفــصــل عـــن هــويــتــنــا الــوطــنــيــة  ــزء الـ الـــجـ

وتراثنا القطري االصيل. وبات من الواجب على 

هذه املؤسسات االكاديمية في قطر التوجه نحو 

تــســخــيــر الــبــحــث الــعــلــمــي فـــي خــدمــة رمــــوز قطر 

املــبــدعــة فــي شتى املــجــاالت ســـواء كــانــت االدبــيــة 

او العلمية، وال شك ان املبدع القطري في مجال 

املوسيقى والتلحني يستحق ان يكون اول هؤالء 

لــكــي تــتــعــرف االجـــيـــال الــحــالــيــة والـــقـــادمـــة على 

اسهامات هــؤالء ومــا تركوه من بصمات ال ولن 

تنسى على مر االزمان. 

◄ عرض مقتنياته ووثائقة للجمهور 

كــذلــك البـــد مـــن عـــرض مــقــتــنــيــاتــه وآالتـــــه الفنية 

الفنية،  التي كــان يستخدمها في تلحني اعماله 

ــذلـــك نـــوتـــاتـــه املــوســيــقــيــة  وأوراقـــــــه الـــخـــاصـــة، وكـ

التي بلغت مئات االوراق – حسب معلوماتنا - 

ســواء فــي منزله الــخــاص او لــدى بعض االقــارب 

واالصدقاء الذين ما زالوا يحتفظون بها. وهذه 

املــقــتــنــيــات والـــوثـــائـــق يــمــكــن عــرضــهــا فـــي مــكــان 

يــخــصــص لــهــا عــنــد مــدخــل «مـــســـرح عــبــدالــعــزيــز 

ــــف، لــتــكــون شـــاهـــدة على  نـــاصـــر» فـــي ســــوق واقــ

عـــصـــر إبـــــداعـــــات هـــــذه الــشــخــصــيــة الــــفــــذة الــتــي 

تستحق مــنــا االهــتــمــام بــإنــتــاجــه الــفــكــري لــيــراه 

يــبــقــى حــبــيــس االدراج. وهــــذا  لـــلـــنـــاس حـــتـــى ال 

ا مــن تــوثــيــق تــاريــخــنــا لعميد  ســـوف يــكــون جـــزء

الـــذي كافح  الــقــطــريــني ورمــــزه االول  املوسيقيني 

واجــتــهــد مــن اجــل انــتــشــار االغــنــيــة القطرية منذ 

الستينيات وحتى رحيله من خالل صنع مجدها 

لتكون متداولة في كل البلدان العربية. ومن هنا 

فإن ذلك التوثيق سيكون صنيعا وطنيا مخلصا 

الــذي أحبه عبدالعزيز ناصر  الــوطــن  لوجه هــذا 

الــنــخــاع. كما ان نشر مثل هــذه املقتنيات  حتى 

والــوثــائــق سيكون عــامــال محفزا ومشجعا لكل 

امللحنني الشباب الذين سيكون عبدالعزيز لهم 

الــتــلــحــني ليفخروا  فــي  الـــروحـــي»  بــمــثــابــة «االب 

الرائعة التي خلدت ذكــراه من اجل  به وبأعماله 

رفعة قطر.

◄ الذكرى الثانية لرحيله
فــي هــذه الــذكــرى التي تــوافــق مــرور سنتني على 

رحليه في سنة 2018 م يبقى إحياء هذه الذكرى 

ــنـــاول شــخــصــيــة  ــتـ ــنـــوع بـ ــتـ ــي الـ عـــالمـــة مـــمـــيـــزة فــ

عبدالعزيز ناضر بــصــورة مغايرة عــن السابق. 

فهناك الكثير من الجوانب التي قــام بها املبدع 

الــراحــل ولــم يتم توثيقها ودراســتــهــا او التطرق 

الـــذي يوفيه حقه بالكامل نظير  اليها بالشكل 

مــا قــدمــه مــن جــهــود إبــداعــيــة فــي خــدمــة األغنية 

القطرية التي نالت شهرة واسعة في عهده منذ 

تأسيسه لفرقة األضـــواء املسرحية واملوسيقية 

سنة 1866م ومــرورا بالتحاقه بإذاعة قطر سنة 

الــعــديــد من  1980م وقبلها كـــان يــقــوم بتسجيل 

الــتــي كـــان يــقــوم بتسجيلها في  الفنية  االعــمــال 

الــقــاهــرة ليذيعها بعد ذلــك فــي اذاعـــة وتلفزيون 

قطر. حيث ان عبدالعزيز كان يقوم بتسجيل تلك 

االعمال الوطنية والعاطفية على حسابه ونفقته 

الــخــاصــة. وهـــذ الــشــيء يــؤكــد مـــدى إخــالصــه في 

خدمة وطنه وعدم االعتماد على الغير في تمويل 

الــتــي نــالــت احــتــرام كــل القطريني  اعــمــالــه الفنية 

والعرب. ولهذا فإن الذكرى الثانية لرحيله تفتح 

االبــواب لتناول شخصيته وابداعاته املوسيقية 

بشيء من التوسع في الطرح والنقاش لكي ينال 

حــقــه مـــن الـــدراســـة والــتــمــحــيــص ومــنــح الجميع 

الفرصة لالطالع على بعض الجوانب الخفية من 

الـــذي يلبي طموحاتنا وامالنا  حياته بالشكل 

لتخليد ذكرى هذا االنسان العبقري . 

مسيرة حياته الخاصة والفنية 
تستحق أن يتم تحويلها إلى أحد 

األعمال السينمائية أو التلفزيونية

البد من توجيه البحث العلمي 
في خدمة إبداعات الفقيد وإنجازاته 
املوسيقية التي خدمت قضايا األمة

 مشوار املوسيقار عبدالعزيز ناصر في مسلسل تلفزيوني
يشارك في إعداده مجموعة من المبدعين والكتاب القطريين


