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مبدعون

كتب - محمود الحكيم: 

 في حواره مع [ كشف الفنان علي عبد الستار عن بداياته الفنية وأهم محطاته حتى وصل إلى النجومية 
ولمع اسمه في كل مكان بالوطن العربي، وقّدم بعض النصائح للفنانين الشباب وأعلن عن استعداده التعاون مع 

المواهب الفنية الشابة وخصوًصا القطرية وغير ذلك مما أثاره الفنان في حواره مع البيرق. 

الـــســـيـــنـــمـــا بـــلـــغـــة  أغـــــانـــــيـــــه  ـــــصـــــور  ي ـــجـــي  ـــي ـــل خ مـــــطـــــرب  أول  ــــت  ــــن ك

األول  الـــصـــف  ــوم  ــج ــن ل ـــة  ـــي أدب ــة  ــي ــؤول ــس م الــشــابــة  ــة  ــري ــط ــق ال الـــمـــواهـــب  احــتــضــان 

الموسيقار عبد العزيز ناصر الموسيقار عبد العزيز ناصر 
أول من أخذ بيدي لعالم الفن أول من أخذ بيدي لعالم الفن 

ً

ًً

ً

 أول مطرب عربي يغني في فلسطين ..علي عبد الستار :

 ڈ كــيــف ومــتــى كــانــت الــبــدايــة في 
طريق الطرب والغناء ؟

- بداية المشوار بدأت مبكرة جًدا ومن 
أيــام الطفولة حيث عشقت عزف العود 
وسماع األغاني الخليجية وأذكر أن أحد 
أخوالي جاء لزيارتنا وكان عازًفا ماهًرا 
للعود فكنت أجلس أمامه وأراقبه حتى 
تعّلمت أبجديات العزف، وعندما سافر 
الفرصة  واستغليت  الــعــود  عندنا  تـــرك 
وبـــدأت أتعلم كيف أداعـــب أوتـــار العود 
حتى تمكنت من العزف وبــدأت أغني، 
ومضت بي األيام وسافرت إلى القاهرة 
وهناك  الجامعية  دراســتــي  الستكمال 
والموسيقي  الكبير  بــاألســتــاذ  تــعــّرفــت 
العظيم عبد العزيز ناصر الذي أخذ بيدي 
وبدأت أتعلم منه ومعه القواعد األساسية 
االستديوهات  ودخـــول  والــعــزف  للغناء 
الموسيقيين  مـــع  والــتــعــامــل  للتسجيل 
والفرق الغنائية وبــدأت المشوار بخطى 
إلى  صوتي  يصل  أن  كبير  وحلم  ثابتة 
وأولــى  العربي،  والعالم  والخليج  قطر 
الحفالت التي بدأت فيها كانت حفالت 
نادي الطلبة القطريين والخليجيين في 
«قومي  أغنياتي  أولــى  وكــانــت  القاهرة 
يما دوري الــرحــى».. وهــكــذا كــان وبــدأ 
ألقف  قطر  إلــى  وعـــدت  يتحقق  الحلم 
ألول مرة على المسرح وأمامي جمهور 
عريض وخلفي فرقة موسيقية وذلك 
على مسرح سينما الخليج في منتصف 
برائعة  حنجرتي  وتنطلق  السبعينيات 
الراحل حسن علي غرقان «أنا بالهوى».. 
وهــذه كانت الشرارة األولــى والحقيقية 
بمهنية  والتعامل  االحتراف  نحو  للسير 
مــوســيــقــيــة صــحــيــحــة وجــــديــــدة. رأيـــت 
حضر  ومــن  قطر  فــي  الجمهور  محبة 
والمقيمين  الــخــلــيــج  دول  مـــن  الــحــفــل 
هناك  ومـــن  الــخــيــر..  قطر  أرض  على 
بدأ االهتمام بي إعالمًيا وبثت أغنياتي 
عبر اإلذاعـــات وحيث إنني كنت مراقبًا 
عاًما للسينما في تلفزيون قطر.. بدأت 
مع مجموعة من المخرجين القطريين 
بـــالـــولـــوج إلــــى عــالــم الــشــاشــة الــصــغــيــرة 
وتــصــويــر األغـــانـــي والــفــيــديــو كــلــيــبــات.. 
وجــاءتــنــي حينها أجــمــل هــديــة حصلت 
عليها من سمو األمير الوالد حفظه اهللا 
ورعــــاه وهـــي الــتــفــّرغ للفن واالنــطــالق 
باألغنية القطرية والنهوض بها وإيصالها 
مسؤولية  بأنها  وشعرت  العربي  للعالم 

استديوهات «الوطنية  أنشأت  لذا  كبرى 
لــلــخــدمــات اإلعـــالمـــيـــة» وكـــــان حينها 
اســمــهــا اســتــديــوهــات «الــمــعــنــى» وذلــك 
شهرة،  األغاني  أكثر  من  بواحدة  تيمنًا 
وأحبها الناس لي، منذ ذلك الوقت حتى 
يومنا هذا وهي المعني يقول.. واالفتتاح 
كــان برعاية وزيــر اإلعــالم وحشد كبير 
مـــن الــنــجــوم والــفــنــانــيــن واإلعــالمــيــيــن 
الخليجيين والعرب. وأصبحت منذ ذلك 
مسموًعا  واقــًعــا  الطفولة  موهبة  الوقت 
ومـــشـــاهـــًدا وبـــــدأت بــالــتــعــاون مـــع كبار 
الكتاب والشعراء في الخليج وقطر وبدأ 
كل  وتقديم  والبحث  والــتــرحــال  السفر 
ما هو صعب ومختلف.. المشوار طويل 
أتحدث  حتى  كثيرة  لصفحات  ويحتاج 
عنه.. ولكن هذا أنا أمامك اآلن وما زلت 
أعتبر أنني في خطواتي األولى وما زلت 
بحمد اهللا أثابر وأتــحــدى ذاتــي في كل 

جديد أقدمه للجمهور الحبيب.
ڈ مــا أهــم المحطات فــي مشوارك 
الفني والتي ساهمت في نجومية علي 

عبد الستار؟
- أول ألبوم نزل لي في األسواق رسمًيا 
والـــذي كــان يحتوي على ٤ من األغاني 
أبرزها «يا ناس أحبه» أبهجت كل من 
كليب  فيديو  صــّورتــهــا  وعندما  سمعها 
بدأت كل المحطات المحلية والخليجية 
للجمهور  وعــرضــهــا  بــبــثــهــا  ــعــربــيــة  وال
إلى  للدخول  الحقيقية  تذكرتي  وكانت 
عالم الشهرة والنجومية وبــدأت تأتيني 
المهرجانات  فــي  للمشاركة  الـــدعـــوات 

الخليجية والعربية.. ووقفت على مسرح 
جــــرش الــعــظــيــم ومـــســـارح جــــدة وأبــهــا 
والبحرين  ومسقط  واألردن  والكويت 

واإلمارات.. 
ــائــي عــلــى مــســرح دار   وقـــوفـــي وغــن
األوبــــــــــرا فــــي الــــقــــاهــــرة كــــــان مــحــطــة 
لــدخــول مصر وتــقــديــم الــحــفــالت على 
مسارحها مع كبار نجوم األغنية العربيه 
والمصرية.. وسفري إلى أوروبا وتقديم 
حفالت لندن وجنيف كان محطة بارزة 
فــي تخطي المحلية إلــى عــالــم أوســـع.. 
والزعماء  الــرؤســاء  قبل  مــن  وتكريمي 
المؤسسات  من  المئات  وكذلك  العرب 
واألفراد كان محطة ووسام فخر أحمله 
«تفداك»  أغنية  تصوير  صـــدري..  على 
بطريقة السينما كليب مع العمالق طارق 
الــعــريــان كـــأول مــطــرب خليجي يصور 
من  يعد  الصورة  إبهار  مع  السينما  بلغة 
أهم محطات عالم األغنية المشاهدة.. 
فلسطين  يــدخــل  مــطــرب  أول  وكــنــت 
ويغني على مسارحها.. كنت بحمد اهللا 
أول فنان عربي بعد الفنانة فيروز من 
يقف على مسرح بيرسيه في فرنسا عام 
عشرين  على  يزيد  ما  وبحضور   ٢٠٠٠
غنى  مطرب  أول  كنت   .. متفّرج  ألــف 
الغنائي  الــدوحــة  مهرجان  مسرح  على 
قطر  في  الثقافه  وزارة  ومهرجانات   ..
ومــســارح ســوق واقــف العظيمة ورعاية 
ـــريـــان حــالــًيــا  صــــوت الــخــلــيــج وإذاعــــــة ال
متقّدمه  ومحطات  مراحل  أللبوماتي 
في هذا المشوار الطويل، مئات اللقاءات 

من  أول  كنت   .. والتلفزيونية  اإلذاعــيــة 
الكبرى  الغنائية  الحفالت  بإقامة  قــام 
في نادي التنس واالسكواتش في قطر.. 
بصراحه ال أستطيع أن اختزل كذلك كل 
المحطات في سطور ولكني أحمد اهللا 
وأشكر فضله علّي في كل صالة وأدعوه 
أن يكون معي دائًما في كل محطة أمر 

بها في مشوار الحياة.
محطات كثيرة أيًضا ولكن كل محطة 
منها شعلة في سماء نجومية علي عبد 
سحريه  خلطة  له  أن  أرى  الــذي  الستار 

جعلت منك مثابًرا حتى يومنا هذا.. 
وبماذا  الشباب  لجيل  تقول  مـــاذا  ڈ 

تنصحهم للوصول إلى النجومية ؟
أوالً  اهللا  عــلــى  واالتـــكـــال  االعــتــمــاد   -
ومــن ثــم البحث عــن كــل مــا هــو جديد 
ومختلف.. الصبر واالجتهاد وأن يكون 
وحب  التواضع  مثابًرا،  عصامًيا  الفنان 
الناس وعدم التكّبر، وأن ال ينسى الواحد 
فينا أن الجمهور هو القاعدة واألساس، 
يتنفس  التي  الــرئــة  هــو  الجمهور  إن  بــل 
من خاللها الفنان، وليس النجاح بكثرة 
اإلنتاج بل بالتركيز على النوعية، وعدم 
الخوف من الولوج إلى عوالم اإلبداع في 
كل  من  واالستفادة  األغنية،  أدوات  كل 
خطأ أو زلة وأن نجعل منها بداية لما هو 
أفضل، أقــول للجيل الجديد رغم تعّدد 
االجتماعي  والــتــواصــل  اإلعــــالم  وســائــل 
وغيرها،  اليوتيوب  ومــواقــع  واإلنــتــرنــت 
لكن مهمتكم صعبة ألن الساحة الغنائية 
البد  لـــذا  والــطــالــح  بالصالح  تعج  بـــدأت 

وثري  صالح  هو  ما  ونــقــّدم  تقّدموا  أن 
بالكلمة واللحن والمضمون، فالمنافسة 
صعبة جًدا ولكن األفضل هو من يفرض 
والتاريخ  فالغد  اليوم  يكن  لم  إذا  نفسه 
والمستقبل بإذن اهللا هو الحكم بالنهاية، 
أدعو اهللا لنا ولكم بالنجاح واإلبداع دائًما. 
مستعد  الـــســـتـــار  عــبــد  عــلــي  هـــل  ڈ 
للتعاون مع المواهب القطرية الشابة في 

مجال الشعر والتلحين؟
- بــالــطــبــع أنــــا مــســتــعــد لــلــتــعــاون مع 
من  وخــصــوًصــا  قطر  وملحني  شــعــراء 
الشباب واألولوية لدّي للمواهب القطرية 
المتميزة، فمن يرى أن لديه عمالً جاًدا 
معي،  التواصل  فــي  يــتــرّدد  فــال  ومميًزا 
أحد  الشباب  القطريين  الفنانين  فدعم 
الفنية  األجــيــال  تستمر  حتى  أولــويــاتــي 
ومسؤولية  وطني  دور  وهــو  قطر،  في 
أدبية على كل الفنانين الكبار من جيل 
الــرواد ونجوم الصف األول وهذا يتمثل 
في ضرورة احتضان المواهب القطرية 
الــشــابــة لــتــظــل مــســيــرة الــفــن الــقــطــري 

متواصلة ومتألقة. 
 وأوضح علي عبد الستار أنه حريص 
على الــتــواصــل مــع جــمــهــوره مــن خالل 
ألــبــومــاتــه بــالــرغــم مــن الــصــعــوبــات التي 
يقابلها سوق األلبوم حالًيا في ظل وجود 
االتــصــال  ووســـائـــل  العنكبوتية  الشبكة 
الحديثة التي أصابت سوق األلبوم بالكساد 
والتراجع ما أدى البتعاد شركات اإلنتاج 
عن المخاطرة بإنتاج األلبومات كما كان 
واقــًعــا  كله  الــعــبء  فأصبح  سابًقا  العهد 
أصبحوا  ألنــهــم  المطربين  كــاهــل  على 
ينتجون ألنفسهم، علًما بأن تكلفة إنتاج 
األلبوم باهظة جًدا، ولكني كفنان يحترم 
جمهوره ويحترم فنه أوثر تواصلي مع 
جــمــهــوري عــلــى أيــــة حــســابــات أخـــرى 
فالجمهور هو الرئتان اللذان يتنفس بهما 
الفنان، أو هو الحياة له ولفنه بكل معنى 

الكلمة.
ڈ ما رأيك بجيل المطربين الحالي 

في قطر؟
- الجيل الحالي من المطربين متميز، 
وهم يتمتعون بأصوات متميزة ومواهب 
حــقــيــقــيــة ونـــشـــاط كــبــيــر فـــي إنــتــاجــهــم 
أعمالهم  إدارة  في  واضــح  ــاء 

مــا انــعــكــس بــاألثــر الــطــيــب عـ
المحلي  المستوى  على  القطري  الغناء 

والخليجي والعربي. علي عبد الستار خالل إحدى حفالته

الثالثاء 24 ذو القعدة 1436 هـ - 8 سبتمبر 2015 م

وذكـ الفني 
ـلــى سمعة 
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