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”الموسيقار“ يوثق إنجازات المبدع عبد العزيز ناصر”الموسيقار“ يوثق إنجازات المبدع عبد العزيز ناصر
تم تدشينه في كتارا أمس ويوزع مجاناً في معرض الكتاب

الــــمــــمــــيــــز الـــــعـــــمـــــل  ـــــــــازي  ـــــــــج إن ــــــــي  ف تـــــســـــبـــــب  ــــل  ــــم ــــت ــــك ي ــــــــم  ل صـــــحـــــفـــــي  لـــــــقـــــــاء   : ــــــوع  ــــــط ــــــم ال  

ـــن الــقــطــريــيــن ـــي ـــدع ـــب ـــم ـــق عـــــطـــــاءات ال ـــي ـــوث ـــت ـــعـــنـــى ب ــــد ي ـــد بـــــاكـــــورة مـــــشـــــروع جــــدي ـــع ــــكــــتــــاب ي ـــطـــي: ال ـــي ـــل ـــس ال

 جانب من الحضور د. خالد السليطي وإبراهيم المطوع أثناء تدشين الكتاب

كتب- مصطفى عبد المنعم:

شــهــدت الــمــؤســســة الــعــامــة للحي 
حفل  أمــس  صــبــاح  (كــتــارا)  الثقافي 
التوثيقية  اصداراتها  أحدث  تدشين 
وهو كتاب (الموسيقار.. عبد العزيز 
ناصر.. رؤية فنية) للكاتب القطري 
الكتاب  وهو  المطوع،  علي  إبراهيم 
النقد  مــجــال  فــي  نــوعــه  مــن  األول 
يتناول  حيث  الموسيقي،  والتحليل 
الـــمـــؤلـــف خـــاللـــه الــمــســيــرة الــفــنــيــة 
وأعلنت  ناصر،  العزيز  عبد  للراحل 
اإلدارة العامة للحي الثقافي ”كتارا“ 
بتوثيق  يــعــنــى  جــديــد  مـــشـــروع  عـــن 
إســـهـــامـــات وعــــطــــاءات الــمــبــدعــيــن 
الــقــطــريــيــن ويـــعـــد هــــذا الــعــمــل هو 
بــــاكــــورة هــــذا الـــمـــشـــروع، ويــجــيء 
الكبير  لـــلـــدور  مــنــهــا  تــقــديــرا  أيــضــا 
ــــــرواد فـــي تشكيل  الـــــذي قــــام بـــه ال
في  ومساهمتهم  الوطنية،  الهوية 
واإلبــداعــيــة  الثقافية  الحركة  إثـــراء 
فــي قــطــر، حــضــر االحــتــفــال نخبة 
القطريين  والكتاب  المثقفين  مــن 
وممثلي وسائل اإلعالم والصحافة.

إبراهيم  بن  خالد  الدكتور  وقــال 
للمؤسسة  الــعــام  الــمــديــر  السليطي 

الــعــامــة لــلــحــي الــثــقــافــي (كـــتـــارا) أن 
كتاب (الموسيقار عبد العزيز ناصر 
قّيمة  إضــافــة  يمثل  فــنــيــة)  رؤيـــة   :
القطرية  الــفــنــيــة  للمكتبة  وهــامــة 
يجسده  مــا  على  عـــالوة  والــعــربــيــة، 
مـــن لــمــســة وفـــــاء وتـــقـــديـــر لــفــنــان 
مـــبـــدع ومـــوســـيـــقـــار مــتــمــيــز، تــبــوأ 
الموسيقى  تــاريــخ  فــي  مهماً  موقعاً 
مكتبة  وأثــرى  قطر،  بدولة  والغناء 
بعدٍد  والعربية  القطرية  الموسيقى 
ــِه الــفــنــيــة، وقـــّدم  وفــيــٍر مــن أعــمــالِ
أعماالً مستوحاة من التراث الشعبي 
الراحل  الفنان  أن  مضيفا  القطري، 
كل  قلب  فــي  كبيرة  مكانة  يمتلك 
وعاش  وألحانه  فنه  تــذوق  قطري 

مع أغانيه الوطنية.

تكريم اإلبداع

وأوضـــــح الـــدكـــتـــور الــســلــيــطــي أن 
مـــبـــادرة تــكــريــم الــمــبــدع الــقــطــري 
الراحل الموسيقار عبد العزيز ناصر 
قد جاءت للمرة الثالثة، حيث سبق 
جائزة  بمنحه  كرمته  أن  للمؤسسة 
للنسخة  استضافتها  خالل  تقديرية 
الرابعة لحفل توزيع جوائز األوسكار 
لـــألوبـــرا والــغــنــاء الــكــالســيــكــي الــذي 
أقيم ألول مرة في الشرق األوسط 

إلى  باإلضافة   ،٢٠١٤ ديسمبر  فــي 
تكريمه ضمن ثالث قامات عمالقة 
مــن رمـــوز األغــنــيــة الــوطــنــيــة الــذيــن 
اشتركوا في والدة األغنية القطرية 
قـــطـــر)،  يـــاعـــمـــري  (اهللا  الـــخـــالـــدة 
ناصر  عبدالعزيز  الموسيقار  وهم: 
والفنان  األغــنــيــة،  ملحن  الــعــبــيــدان 
الــــراحــــل مــحــمــد الـــســـاعـــي، وكــاتــب 
عبدالكريم  عبداهللا  الشاعر  األغنية 
الـــحـــمـــادي، مــشــيــرا إلــــى أن كــتــارا 
حــرصــت عــلــى إصــــدار هـــذا الكتاب 
إطالق  مع  تزامنا  المميز  التوثيقي 
للكتاب،  الــدولــي  الــدوحــة  مــعــرض 
حــيــث سيتم اإلعــــالن عــن األوقـــات 
التي يكون فيها المؤلف متوفرا في 
جناح كتارا لتوزيعه مجانا لجمهوره 
ومــحــبــيــه، مــقــدمــا شــكــره الــجــزيــل 
لــلــبــاحــث األســــتــــاذ إبـــراهـــيـــم عــلــي 
الــمــطــوع عــلــى جــهــوده الــكــبــيــرة في 

إعداد هذا المؤلف والمرجع القّيم.
ـــــن د.  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــرى أعـــــل
حيث  للنشر  كتارا  دار  عن  السليطي 
النهائية  اإلعــدادات  من  االنتهاء  يتم 
كثيرا  سيسهم  الــذي  المشروع  لهذا 
بأحدث  الثقافي  المشهد  رفــد  فــي 
اإلصدارات وبخاصة أن كتارا تصدر 

مـــا يـــقـــارب ٦٠ كــتــابــا فـــي كـــل عــام 
في  للتفكير  دعانا  الــذي  األمــر  وهو 

تدشين دار نشر كتارا.

مكانة كبيرة

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال إبــــراهــــيــــم 
عــلــي الــمــطــوع مـــؤلـــف الــكــتــاب في 
تــصــريــحــات خـــاصـــة لــــــ[: إن 
الــمــوســيــقــار الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز 
وموسيقية  إنسانية  شخصية  ناصر 
مرموقة حظيت بمحبة كبيرة من 
على  وردا  الــقــطــريــيــن،  جميع  قــبــل 
هذا  فكرة  ميالد  بداية  حول  ســؤال 
العمل قال: أنه كان يهتم بموسيقى 
عــبــد الــعــزيــز نـــاصـــر بــشــكــل خــاص 

وأنـــه اســتــفــاد كثيرا مــن أخــيــه عبد 

الــعــزيــز الــمــطــوع رحــمــه اهللا الـــذي 

وأحد  الموسيقار  أصدقاء  أحد  كان 

الموسيقية  األضــــواء  فــرقــة  أعــضــاء 

في  ناصر  العزيز  عبد  أسسها  التي 

مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات مـــن الــقــرن 

ساعدني  الــذي  األمــر  وهــو  الماضي 

الــراحــل  إبــداعــات  على  التعرف  فــي 

ــنــي تــرعــرعــت  عـــن قـــرب بــحــكــم أن

وإبداعاتهم،  موسيقاهم  كنف  في 

وكـــانـــت بـــدايـــة الــعــالقــة بــيــنــنــا  لــقــاء 

إلى  ذلــك  بعد  تــطــور  عــابــر  صحفي 

ــــة  ـــة. وجـــلـــســـات دوري صـــداقـــة قـــوي

بشكل منتظم.

وأوضح المطوع أنه أمضى فترة 
طويلة في تدوين هذا الكتاب الذي 
ـــراحـــل عــلــى أغــلــب  اطــلــع الــمــبــدع ال
مادته. وحول أهم إشكاليات البحث 
التي واجهته أثناء اإلعداد لهذا العمل 
قـــــال: بـــالـــرغـــم مـــن غــــــزارة إنــتــاج 
الــفــنــان الــراحــل عــبــد الــعــزيــز ناصر 
الظهور  فــي  جــدا  مقال  كــان  أنــه  إال 
اإلعــالمــي حيث إنــه مــن الــنــادر أن 
تــجــد لـــه تــصــريــحــات فـــي الصحف 
واألمــر  نــدر  فيما  إال  التلفزيون  أو 
باحث  أي  أمـــام  عائقا  يشكل  الـــذي 
ناصر  العزيز  عبد  ألعمال  متتبع  أو 
لمعايشة  دعــانــي  مــمــا  الموسيقية، 
الـــمـــوســـيـــقـــار فــــي حـــيـــاتـــه الـــعـــامـــة 
كافة  عن  كثيرة  تفاصيل  ومعرفة 
به  المحيطة  والمالبسات  الظروف 
هذه  مثل  خـــروج  فــي  تسهم  والــتــي 
الــــروائــــع الــمــوســيــقــيــة وألجـــــل هــذا 

استغرق الكتاب كل هذه السنوات.
وأضـــــــاف قــــائــــال: كـــنـــت أحــــرص 
الموسيقار  مــع  لــقــاءاتــي  أثــنــاء  دائــمــا 
أعماله  حول  لي  يقوله  ما  أدون  أن 
اللحظة  أستغل  وكــنــت  الموسيقية 
الفني  الشأن  في  فيها  يتحدث  التي 
والـــمـــوســـيـــقـــي ألســـجـــل مــــا يــقــولــه، 

قصاصات  على  أكتب  كنت  وأحيانا 
السيارة  انتظار  بطاقات  أو  ورقــيــة 
أو أيـــة قــصــاصــة ورقـــيـــة أجــمــعــهــا.  
الــراحــل  الموسيقار  كــان  إذا  وفيما 
قد اطلع على هذا العمل قبيل وفاته 
في  نتناقش  كنا  المطوع:  قال  ال  أم 
اهللا  رحمه  وكــان  أكتبه  مما  الكثير 
يبدي مالحظاته على بعض األشياء 
ويضيف أو يصحح أسماء ألشخاص 
كان لهم دور في مسيرته المهنية، 
وكـــــان مـــن الــمــفــتــرض أن يــصــدر 
الــكــتــاب فـــي حــيــاتــه ولـــكـــن شــاقــت 
األقــــدار أن يــصــدر هــذا الــكــتــاب في 
هـــذا الــتــوقــيــت. تــجــدر اإلشـــــارة إلــى 
المطوع  عــلــي  إبــراهــيــم  الــكــاتــب  أّن 
يــقــدم فـــي إصـــــدار كـــتـــارا الــجــديــد، 
الموسيقار  ســيــرة  عــن  فنية  رؤيـــة 
الــراحــل عبد الــعــزيــز نــاصــر، وأهــم 
ــــــرز الــمــحــطــات فـــيـــه، مــعــتــمــدا  وأب
األعمال  ألبــرز  والتحليل  النقد  على 
الموسيقية التي قدمها عبر مشواره 
الـــفـــنـــي الــــطــــويــــل، وإضـــــــــاءة بــعــض 
الجوانب اإلبداعية التي تهم القارئ، 
ومـــحـــاولـــة الـــغـــوص فـــي أعــمــاقــهــا، 
والــكــشــف عـــن أهـــم مـــواقـــع اإلبــــداع 

والجمال فيها.
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