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   مــنــذ رحــيــل املــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر فــي صــيــف 2016 م، 
الــفــذة والعبقرية  إبــداعــات هــذه الشخصية  والجميع يتحدث عــن 
الــرفــيــع فــي حسن االختيار  ــــذوق  التلحني، وال الــنــادرة فــي مــجــال 
للكلمة املغناة وأسماء املؤدي لها بشكل متميز ينم عن إبداع ما 

بعده إبداع طوال مسيرة حياته.
أنــه كــان يعيش  والــشــيء املهم اآلخــر في حياة عبدالعزيز ناصر 
مع الكلمات لفترة من الوقت ثم يقوم بتلحينها، وقد تأخذ بعض 
الوقت حتى تكتمل األغنية أو األنشودة أو األوبريت أو األهزوجة 

الشعبية، وهنا يكمن اإلبداع لدى هذا اإلنسان املوهوب.
مـــن هـــذا املــنــطــلــق، فـــإن شــخــصــيــة وطــنــيــة بــمــثــل إبـــداعـــات وثــقــل 
عــبــدالــعــزيــز نــاصــر يــجــب أن تــلــتــفــت لــهــا الــجــهــات املــســؤولــة في 
الدولة وتكرمه التكريم املستحق نظير ما قدم من إنجازات فنية 
لــم يقدمها أي شــخــص فــي قــطــر مــن قــبــل فــي مــيــدان املوسيقى 

والتلحني.
ولهذا، فإننا نقترح عبر هذا املنبر أن يتم إنشاء "متحف عبدالعزيز 
ناصر" ويضم بداخله إبداعاته املوسيقية في التلحني، إلى جانب 
أوراقه الخاصة، وتسجيالته الخاصة، وآالته املوسيقية التي كان 
العلمية  املوثقة وشهاداته  الذاتية  إلى جانب سيرته  يستخدمها، 
والــتــقــديــريــة والـــــدروع واألوســـمـــة وخــطــابــات الــشــكــر الــتــي حصل 
عليها طوال حياته ومسيرته الطويلة، ونوتاته املوسيقية، وصوره 
الشخصية التي تحكي سيرة خمسة عقود من الزمن، وهي بال 

شك تعتبر ثروة وطنية ال تقدر بثمن.
ومثل هذا املتحف الوطني سوف يثري املشهد الثقافي في قطر 
ويوثق ألحد أبناء قطر املبدعني والرواد الذين أحبوا وعشقوا هذه 
التي يفخر بها كل قطري،  النماذج املخلصة  األرض، وكانوا من 
بل وكل عربي عايش تجربة عبدالعزيز ناصر وعــاش حضوره 
املوسيقي الكبير مع هموم العرب وقضاياهم املصيرية والقومية 
الــذيــن يحملون هذه  أبــرز  أحــد  التي كــان فيها عبدالعزيز ناصر 

الهموم بكل صدق وأمانة.

◄ كلمة أخيرة: 

 استحداث "متحف عبدالعزيز ناصر" يرد بعض الدين ملن أحب 
الوطني،  النشيد  الرائعة مثل:  إبداعاته  لها كل  هــذه األرض وقــدم 
ــا قــطــر انــتــي الــحــيــاة  وعــيــشــي يــا قــطــر، والــلــه يــا عــمــري قــطــر، وبـ
وانــتــي الــوجــود وغــيــرهــا .. إلــى جــانــب أغــانــي املــنــاســبــات التراثية 
واالجتماعية، ومنها على سبيل املثال: النافلة، وأم الحنايا، وحناك 
عيني، والحيه بيه، العايده، حنا جيناكم، يا لقهوة، يا راعي امللعب، 

باكر العيد، القرنقعوه. 
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