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تقديم

الموسيقى والفنون منذ نشأتهما كان لهما دور أساسي في بناء الفرد وتهذيب أحاسيسه والتأثير على سلوكه وتنمية 
مواهبه وقدراته، والتعبير عن مكنونه وعواطفه، لذلك كانت كل الحضارات اإلنسانية والعالمية تهتم بالفن والمبدعين 
في مختلف االتجهات وفي كل األنواع ، وقد حبى لله هذه األرض الكريمة بكثير من المواهب الفريدة والمتميزة؛ وأحد 
أهم هذه المواهب القطرية الخالدة، الموسيقار الكبير عميد الموسيقى القطرية االبن البار عبدالعزيز ناصر العبيدان، 
الذي ولد في الدوحة عام 1952م، وتوفي في 22 /2016/7م، كان الفنان عبدالعزيز ناصر وترا يعزف اآلم اإلنسان 
وموسيقى عذبة تالمس الوجدان، قدم مسيرة من العطاء واالبداع امتدت لما يقرب من 50 عاما أثرى خاللها الساحة 
الثقافية الفنية محليا وخليجيا بألحانه العذبة وموسيقاه  الهادفة التي المست وجدان كل شعوب المنطقة بدءا من الوطن 
وتراثه وانتهاء بالقضايا اإلنسانية والقومية ، من ألحانه نستشف إبداع الشروق وسطوع القمر وألوان الربيع وطعم الحياة 

بمختلف جوانبها وأضدادها .
هو مؤسس فرقة األضواء التي أنشأها مع مجموعة من الشباب القطري الموهوب سنة 1966، لحن النشيد القطري 
الحنايا،العايدوه،  أم  الشعبي مثل  التراث  غنائية استوحاها من  أعماال  القطري وقدم  الشعبي  بالتراث  واهتم  للدولة 
والقرنقعوه، وقدم اعماال خالدة الزالت في ذاكرة الناس والتأريخ،وتناولت قضاياقومية وعاطفية مثل المجاعة ، أحبك 
ياقدس ، محمد رسول الله، آه يابيروت، أصدر للورق همي، تصدق، ولهان ومسير ، حسايف ، عندي أمل ، سوق واقف . 
نال العديد من شهادات التقدير وأوسمة التكريم ،منها وسام التكريم من قادة مجلس التعاون ) مسقط سلطنة عمان 
عام 1989(، ووسام التكريم من) مهرجان الخليج اإلعالمي في البحرين عام 2001م،( وحصلت أغنية ياقدس ياحبيبتي 
على الجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة السابع لإلذاعة والتليفزيون عام 2001، ونال الموسيقار الكبير جائزة الدولة 
التقديرية والتشجيعية في مجال الموسيقى عام 2006م، غنى من ألحانه كبار المطربين القطريين والخليجيين أمثال 
علي عبدالستار ، فرج عبدالكريم، محمد الساعي، سعاد محمد، لطفي بوشناق، عبدالله رويشد، لطيفة، أحالم ، ماجد 

المهندس، هاني شاكر وغيرهم الكثير .
وقد أطلق اسمه مؤخرا على مسرح الريان أكبر مسرح مغلق في قطر بسوق واقف تقديرا من الدولة لجهوده وعطاءه.

يسر إدارة البحوث والدراسات بوزارة الثقافة والرياضة أن تقدم هذا اإلنتاج الجديد المتعلق بمسيرة رمز الوطن وفقيده 
عبدالعزيز ناصر وهو بعنوان) عبدالعزيز ناصر / )رحلة الحب والوفاء (،الذي صاغه بتأليفه الرائع الدكتور/ أحمد عبدالملك 

ونتمنى أن ينال إعجاب القارىء من الخليج إلى المحيط.ونعدكم بكل جديد ومتميزيخدم الثقافة ويثري األلباب 
 

                                                إدارة البحوث والدراسات الثقافية
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الموت حّق، ولن ينجو أحٌد من حتمية الموت، ولو بعد حين. ونحن إذ نؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، فذلك يعطينا بعضًا 
من الصبر على االبتالء الذي ُيصيبنا. 

وقد شاء القدر أن يخطف مّنا أخًا عزيزًا، وابنًا باّرًا من أبناء قطر، هو الموسيقار الفّنان عبدالعزيز ناصر، صبيحة يوم 
2016.7.22 عن أربعة وسّتين عامًا، قضاها حّبًا في وطنه وأهله، وعشقًا للموسيقى التي سكنت في وجداننا، وشاركتنا 

أّيام األلم والفرح، وليالي الهّم والسمر.
ن عاصروه وتعاونوا معه في طريق  ولقد رأيت أن أضع كتابًا حول حياة الفقيد، مستشهدًا بشهادات من أهله الكرام، وممَّ
الفّن، ولقد لقي المقتَرح تجاوبًا مشكورًا من وزارة الثقافة والرياضة؛ كونه يصّب في أهداف الوزارة، لتوثيق المبدعين 

ّية، في قطر. رين في الحياة الثقافية، والفنِّ المؤثِّ
كان من أصعب مراحل جمع ماّدة الكتاب التواصُل مع الناس الذين تعامل معهم الفقيد داخل قطر، وخارجها، والذين لهم 
قًا. ومنهم َمْن تجاوَب معي بكّل  صاالتي بهم، من أجل أن يكون الكتاب شاماًل وموثَّ ظروف وانشغاالت، كّدرُتها بكثرة اتِّ
ن - لوضع هذا الكتاب - مع وزارة  حّب وموّدة، ومنهم من لم يرّد على رسائلي ومكالماتي!. وألنني محكوم بزمن معيَّ
الثقافة والرياضة، فإن كثرة تأجيل اللقاءات من ِقبل البعض، وصعوبة الحصول على النوتات الموسيقية الخاّصة بالفصل 

الثاني، وكذلك صعوبة حصر األغاني التي لّحنها الفقيد، كان له األثر الكبير في اّتساع مساحة الوقت والجهد معًا. 
نًا الفصول اآلتية: ولقد جاء الكتاب متضمِّ

الفصل األول : شهادات وذكريات ؛ حيث استطعت جمع العديد من المقابالت لألشخاص الذين عاصروا الفقيد )رحمه 
نة من حياته، ومن الفّنانين الذين تعاملوا معه من داخل قطر،  الله(، من أهله الكرام، ورفقاء دربه، الذين الزموُه فترات معيَّ

وخارجها.

ل إلى النوتات الموسيقية عقبة كبيرة أمام  الفصل الثاني : مختارات من ألحان عبدالعزيز ناصر ؛ وقد شّكَل عدُم التوصُّ
صاالت مع العديد من الفّنانين والموسيقيين  ت االتِّ اشتمال هذا الفصل على عدد أكبر من إبداعات عبدالعزيز ناصر، وتمَّ
صلت بموسيقيين من خارج قطر، والنتيجة كانت سلبية، باستثناء ما اشتمل عليه الفصل  الذين عاصروا الفقيد، كما اتَّ

مقدمة
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من )نوتات( حّتمت تكوين الفصل، وهي قليلة جّدًا مقارنة باإلنتاج الضخم الذي وضعه الفقيد. وأشكر، في هذا الخصوص، 
الفّنان والملّحن محمد المرزوقي، مدير إذاعة صوت الخليج، على تعاونه اإليجابي في تزويدي بمجموعة من النوتات المهّمة 
التي احتوى عليها هذا الفصل، كما أشكر الفّنان علي عبدالستار على تزويدي بـ )نوتات( األغاني التي لّحنها له الفقيد، 
د ناصر محمد عبيدان، ابن أخ الفقيد، الذين رافقني في رحلة البحث عن النوتات، ورّتَب - أيضًا- تصوير  والشكر للسيِّ
شهادات الفقيد، ومقتنياته، في منزله. ولندرة وجود النوتات الموسيقية، جاء الفصل مشتماًل كلمات األغاني التي 

رة لديه. دني ببعض )النوتات( المتوفِّ رت )نوتاتها(، والشكر - أيضًا- للفّنان أحمد النواوي، الذي زوَّ توفَّ

الفصل الثالث : قالوا عن عبدالعزيز ناصر ؛ وهو مجموعة من المقاالت التي ُنشرت بعد رحيل الفقيد، من الكّتاب 
ل على كّل المقاالت التي ُكتبت، فاضُطررت إلى إعادة  لت في عدم التحصُّ القطريين وغيرهم، وواجهتني فيه عقبات تمثَّ
ّية طرأت عند تنزيل المقاالت. وَأشكر الزميلين : األخ  طباعة ما وصلني من الزمالء في الصحف القطرية، ألن عقبات فنِّ
ناصر حموي، من جريدة »الشرق«، و األخ محمد الربيع، من جريدة »الوطن«، اللذين ساهما في هذا الخصوص، كما أنني 

ن من الحصول على مقاالتهم. أعتذر لكّل الذين لم أتمكَّ

ن مجموعة من الصور الخاّصة بالفقيد، في مراحل عّدة من حياته ؛ بدًءا من  صور وذكريات ؛ ويتضمَّ الفصل الرابع : 
ّية، وعزفه خلف بعض المطربين، ثم صور مرحلة القاهرة، مرورًا بالمنّصات التكريمية التي وقف عليها  أولى خطواته الفنِّ
مه شهادات اعتراف بدوره الريادي في الموسيقى، من قادة دول مجلس التعاون وحصوله على جائزة الدولة  الفقيد، وتسلُّ
التقديرية، وكذلك تكريمه من ِقَبل هيئات إعالمية خليجية، وأخرى إقليمية. وأشكر األخوة الذين تعاونوا معي، بتزويدي 
بالصور الواردة في هذا الفصل، ومنهم األخ محمد ناصر عبيدان، واألخ عبدالرحمن علي عبيدان، والفّنان إبراهيم علي، 
والفّنان إبراهيم حبيب، واألخ جاسم الهيدوس، والفّنانة لطيفة، واألخ ناصر محمد عبيدان. وختمُت الفصل بما حصلت 
عليه من أرشيف فرقة األضواء الموسيقية، وهو أرشيف محدود هنا، رغم ثراء الملّفات التي عملُت عليها حوالي خمس 

سنوات، كما عمل آخرون قبلي، مثل المرحوم حسن حسين.
َنها الفقيد، في آخر الفصل، تعميمًا للفائدة. ولقد ارتأيُت أن أضَع قائمة باألغاني التي لحَّ

ال أدعّي أنني وضعُت متنًا متكاماًل لحياة عبدالعزيز ناصر، بقدر ما هي محاولة لتقديم شهادة من الذين عاصروا الفقيد 
ولمسوا أسلوب حياته وطريقة تعامله مع الناس ومع األفكار، لذا فإن كّل ما سيأتي ليس من تأليفي، وليس فيه حكٌم 
ل، وهو أمر طبيعي، ألن  نها الفصل األوَّ خاّص مني، وقد يالحظ القارئ الكريم بعَض االختالفات في الشهادات التي تضمَّ
ذاكرات البشر ليست متماثلة في قّوتها، وقد أشرُت إلى ذلك في المتن، كما تدّخلُت في الصياغة لضرورات لغوية في 

موا شهاداتهم.  تركيبات للمفردات، دون أن ُأحّرف الفكرة الرئيسة التي قالها الذين قدَّ

 د. أحمد عبدالملك
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تمهيد

دًا أن الكتابة عن االستثنائيين ستكون صعبة، خصوصًا في ظّل موجة الحزن التي اجتاحتنا، وطّيرت عصافيَرنا  ُأدرُك جيِّ
الغافية، وشّردت تلك اآلمال التي كان العزيز الراحل عبدالعزيز ناصر يبّثها فينا، إذ لم يكن الفقيد يعترف بدوام الحال، وكان 
دومًا ينحاز إلى جانب األمل ضّد اليأس، وإلى الحّق ضّد الباطل، وإلى العدل ضّد الظلم. هكذا عرفت عبدالعزيز ناصر عام 
1967، عندما ساقتني األقدار إلى مقّر »فرقة األضواء« الموسيقية، بالقرب من مصّلى العيد في الجسرة. تذكرُت ذلك 
ب، عندما صافحني، ولمست في عينيه مشروعًا إنسانيًا متكاماًل، وداخل قلبه غّصة كبرى، لم  اللقاء العفوي، غير الُمرتَّ
ج، مع ُمكّيٍف  رت تلك الليالي التي كنا نقضيها في قيظ الدوحة المتوهِّ يشأ أن ُيفصح عنها حتى هرولِة جنازته إلى القبر. تذكَّ
رُت كّل ذلك وأنا أدخل  رُت خمس سنوات في الفرقة، قبل أن يسافر إلى القاهرة، تذكَّ كان صوته أكثر ضجيحًا من برودته. تذكَّ
قة  مجلسه، دون أن يكون موجودًا؛ إحساس ال يمكن وصفه، وكأني به يبتسم لي من وراء الستائر، ومن خلف الصور المعلَّ
على جدار المجلس. لمسُت الكرسي الذي كان يجلس عليه. جاءت إحدى القطط التي كان المرحوم يعتني بها خير عناية، 
اقتربت مني وبدأت ُتشمشُم مالبسي ورجلّي. َعرَفْت بأنني لسُت الشخص الذي تبحث عنه، تراجعت وهي تموء بحزن بالغ، 
ع بدت على وجه تلك القّطة السمينة، كأني  ت تحت الكرسي الذي كان المرحوم يجلس عليه. حالة من الدهشة والتوقُّ واستقرَّ

بها تقول : أينك أّيها الحاني! أينك يا من حفظتني وأخواتي من ُيتم الطريق؟!.
فتحُت ُدرجًا يحوي آخر األقراص المدمجة التي أنتجها الفقيد على حسابه الخاّص، والتي جاءت خّطًا مختلفًا عن الخّط السابق 
الذي انتهجه في األغنية الوطنية أو الرومانسية. شعرُت به يحادثني.. يهمس في أذني : »هذه األغاني سوف تبقى للزمن؛ 
سع، والظلم كثيرًا ما يهجُم على هذه اإلنسانية، فُيشبعها ألمًا وضررًا«. عادت بي  ألن مساحات عذاب اإلنسانية ما زالت تتَّ
الذكرى إلى عام 1967، إلى حيث مقّر »فرقة األضواء«، وجلساتنا المسائية بعد البروفات، في مطعم بالقرب من دّوار 
المطار، حيث نتناول العشاء مع بعض زمالء الفرقة.. كان الفقيد يرمي للقطط بعض الطعام، ويدعونا إلى ذلك. كانت 

الحّنّية ديدنُه، والبساطُة لباسُه، والنوُر عقله. 
ُيحسب لعبدالعزيز دورُه في حفظ التراث الموسيقي القطري، وتوثيقه بصورة علمية، وُيحسب له، كذلك، دوره في والدة 
األغنية القطرية الجديدة المعالم، الرشيقة األداء، الفائقة الرومانسية، وبحثه الدؤوب عن المفردة الجديدة غير الُمستهلكة؛ 
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لذا وجدناه يبحث عن كّل كاتب يمكن أن ُينتج تلك المفردة، ومن هنا جاءت أغانيه مختلفة عن األغاني الخليجية، وبذلك منَح 
ل الطريق لمشروعه الفّني الثقافي، إلى جانب بحثه عن األصوات  األغنية القطرية الُهوية التي كان يبحث عنها. وهذا هو أوَّ
القطرية، وكان ُيّصر على أن تكون الكلمات واأللحان واألداء للقطريين. ليس في ذلك شوفينية – كما قد يبدو – بل كان 
عليه أن يبدأ مشروعه بكّل شيء محّلّي، كما أن اّتجاهه إلى األغاني القومية، وتلك اإلنسانية، يرفع عنه ُتهمة الشوفينية التي 

قد ُتشِكل على البعض، وبكّل جالء.
ل، فقط، في بحثه عن أصول الغناء الشفاهي من أفواه  إن البصمات التي وضعها الفقيد على األغنية القطرية لم تتمثَّ
ل في األفكار والمفردات التي لحّنها، مثل: أصّدر للورق هّمي، وواجهيني، وحسايف، ويا قطر يا قدر مكتوب،  الناس، بل تتمثَّ
ر لو الهوى ما كان، وال تسأليني بعد، وولهان ومسّير، وعندي أمل، والورود،  ولين يطري علّي لَول، وأريد وأتمّنى الفرح، وتصوَّ
ق إليها في األغنية الخليجية. من هنا، بدأ المشروع الفّني لعبدالعزيز  ومغربية..، وغيرها من الكلمات التي لم يتّم التطرُّ
لوا نواة قسم الموسيقى والغناء في اإلذاعة، كما  ناصر. ومن »فرقة األضواء« الموسيقية برز الفّنانون العازفون الذي شكَّ
ظهر- أيضًا- الفّنانون المغّنون: فرج عبدالكريم )رحمه الله(، ومحمد الساعي )رحمه الله(، ومحمد رشيد، وعلي عبدالستار، 
وصقر صالح، وسالم غانم، ومحمد جولو، وجمال محمد.. وغيرهم. وفي مرحلة تالية، وبعد عودة الفقيد من رحلة دراسته عام 
1977، بدأ يبحث عن األصوات الشاّبة، فظهر ناصر صالح، وسعد حمد، وغيرهما. كما ساهم الفقيد في نشر اللحن القطري 

خارج الحدود، وتعاون مع العديد من المطربين العرب.

الَهّم: 

كنت أشعُر بأن هذا اإلنسان يحّمل هّمًا كبيرًا داخله. لم أتيقن ماهّيَة هذا الَهّم، لكنه كان كبيرًا »بحجم األرض.. وهموم 
إليه لم يستطيعوا  الناس  أقرب  )أبو هامور(. حتى  آخر محّطات عمره في  الَهّم يالزمُه حتى  الناس متيّمَعْه«، وظل هذا 
استكناَه اسم هذا الَهّم وشكله؛ الهّم الذي ساكنُه أربعة وستين عامًا. خالل لقاءاتي مع أهله ومع أصدقائه الذين عاشوا معه 
ل إلى نوع الَهّم الذي خّبأُه عبدالعزيز ناصر عّنا!، ولماذا قضى عمره كّله دون زواج! أعتقد أن ذاك الَهّم  سنوات طويلة، لم أتوصَّ
كان دافعًا له ألن يسير في طريق )األماني فيه قصيرة(، ألن األلم الذي كان يعتصره، دون أن يصّرح به، ألزمُه التعامَل )مع 

الصخور واألحجار(، وفي ذلك إشارة إلى أن كثيرين لم يفهموا عبدالعزيز ناصر.

الوطن:

ر، وقد َسّخر طاقته وموهبته ألن يقّدم للوطن أعذَب  إن ما قّدمه عبدالعزيز ناصر للوطن - بصدق وإيمان - يتجاوز حجَم التصوُّ
األلحان، وُيدخل الرومانسية في حّب الوطن؛ فهو الذي لّحن : »جيتك.. جيتك يا قطر.. جيتك من عقب غربة وسفر.. جيتك 
وشفتك عروس حلوة في حضن القمر«، وهو الذي كتب و لّحن »يا قطر يا قدر مكتوب في كّل خطوة يتابعنا.. ال أحد يا 
قطر يقدر عن ترابك يفّرقنا«، وهو الذي كتب و لّحن : »قطر ما يهون علّي الفراق»، و»قطر لحن حّبي«. ونالحظ في كّل 
األغاني الوطنية مزجًا مع رومانسية واضحة، تحّقق ذاك الذوبان الطبيعي بين عبدالعزيز واألرض. الوطن عند عبدالعزيز ناصر 
ك وليس أبنية وشوارَع ومشاريع.. الوطن لديه حالة من االندماج ما بين ما هو عضوي وما هو ال شعوري، ارتحال  كائن متحرِّ
بين الواقع واألمل. ونالحظ أن وطنّياته يقّل فيها الضجيج، تمامًا كما تقّل فيها آالت النفخ، التي عادًة ما ُتستخدم في األغاني 

عًة بسمّو الرومانسية. الوطنية؛ لهذا، جاءت األغنية الوطنية القطرية متلفِّ
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الغموض:
أستطيع القول إن عبدالعزيز ناصر كان يحتفظ لنفسه ببعض الغموض الذي ال يقترب من التشكيك باآلخر، لكنه غموض 
مدروس، مختلط بوقار المؤمن بالقدر، الُمحاذر من أّية سقطة لسان، أو انفالت كلمة. لمسُت ذلك الغموض من اللقاءات 
األولى في »فرقة األضواء«، وفي البروفات، وفي الحفالت؛ غموض ُيشعرك بأنك أمام شخصية فيها من الرهبنة الشيء 
رُه األطباء،  الواضح، وقد يكون ذلك الغموض جزًءا من فلسفة عبدالعزيز وهو بين الحياة والموت، حيث رفض العالج الذي قرَّ
وآثَر أن يموت؛ ألن الله قد قّدر عليه ذلك، مع كّل الصبر على ويالت المرض ووطأته عليه، في اآلونة األخيرة. رحل عبدالعزيز 

ورحل معه غموضه الذي لم يكتشفه أحد. غموض عبدالعزيز ناصر أّثَر في حالته النفسية بشكل واضح :
»وّقف يا خّلي وشوف.. حالي مع األّيام.. دايم تمّر وتطوف ما تدري باآلالم

حتى غناوي الشوق اللي سمعناها.. حرام يا خّلي في يوم نسينه معناها
إسمع يا قلبي وطيع.. ترى الهوى أوهام.. إسمع قبل ما نضيع وتدور بنا األّيام«

الغربة:
هل كانت الغربة، لدى الفقيد عبدالعزيز ناصر، غربة خارجية أم غربة داخلية ؟ سؤال مشروع، ونحن نشهد ذاك الصمت الواضح 
رًا،  لدى الفقيد، حتى في صَورِه، نجدُه يعاني غربة داخلية أكثر مّما هي خارجية، أم هي غربة وطن !؟ لقد واجهُه االغتراُب مبكِّ
قة بالمكوث خارج  وكانت هنالك أسئلة لم ُيسعفنا الزمن في أن نحصل منه على إجابات لها! وإذا كانت الغربة الخارجية المتعلِّ
الوطن بادية في ألحانه، إال أن غربته الداخلية كانت أعمق: »وأنا في الغربة اشكي لج،، وأحكي لج أشواقي.. وأنا في 
الغربة أوصف لج حنين الشوق.. وأنا في الغربة أتمّنى أرْد لج يا قطر وأرجع.. مثل فيِّ الضحى لين طّل.. مثل نجم 

ضح مما سبق صدق ما ذهبنا إليه، فهو يدمج هنا بين غربتين بشكل واضح.  السما لين شّع..«؛ يتَّ

الزهد:
لمسُت لدى الفقيد )ولدى كّل من قابلتهم من أقربائه وأصدقائه( أنه كان زاهدًا في الدنيا، إلى جانب تدّينه الصارم وحفاظه 
على أداء الفروض في أوانها، كما أنه لم يكن يحفل بالمالبس الغالية الثمن أو تلك )الماركات(، رغم ما منَّ به الله عليه من 
ِنَعم، وكان زاهدًا في شّقته، وفي سيارته؛ هذا الزهد في الدنيا َملَك به قلوب اآلخرين، وكان يتصّدق على الفقراء دون أن 
ُيخبر أحدًا، ويطّبق القيم الدينية على أتّم وجه، فهو لم يكن يرضى بالظلم على أّي كائن، حتى لو لم يكن إنسانًا، بل كان 
هُه الديني حّتم أن يتعّمق في  يحثُّ أصدقاءُه على عدم المشي على العشب، كون العشب كائنًا، َخَلقه الله كي يعيش. توجُّ
تفسير القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، بصورة حديثة، وأصبح ُحّجة في هذا، وكثيرًا ما كان ُيقرن مواقَفه بشواهَد من 

القرآن والسّنة النبوية.
ن، وتتعاطى الموسيقى !؟، فكان  كان صراع عبدالعزيز الداخلي حول الدين!. وكثيرًا ما ساَءَل نفسه أو ساَءلُه الناس: أنت متديِّ
ُيجيب، بكّل حّب: »إن الموسيقى تهّذب الروح«. لكنني، بعد معرفتي بالفقيد منذ سنوات، وإن فّرقتنا جغرافية الدراسة، 
د من قيمة الزهد، في العديد من  أشعر بأن عبدالعزيز كان يحمل هّمًا لم ُيفّسرُه أحد حتى اليوم، ولقد ظهر ذاك الهّم المتولِّ
ألحانه، ولو أنه صّرح يومًا بأن ) هَمه هموم الناس(، وهذا ما جعله يتعامل )مع الصخور واألحجار(، في إشارة لّماحة لصعوبة 

المواقف التي واجهها في حياته!
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د القيمة االعتبارية للفقيد عبدالعزيز ناصر، ولقد  وبعد، فإننا نأمل من هذا الكتاب، رغم الصعوبات التي واجهها، أن ُيخلِّ
رأيُت أن تلك الصفات التي لمسُتها منه، في بداية تعارفنا، وأحسسُت بها عن طريق المقابالت العديدة التي قمت بها، لم 
ته  ته وعبقريَّ يرَق إليها الشّك. ولقد اعترف الجميع بأن عبدالعزيز ناصر عاش إنسانًا، ومات إنسانًا، لكن الفرق هو استثنائيَّ

الموسيقية، والدنيوية، وأنه كانت له فلسفة خاّصة، سواء في الحياة وفي الموت.

مشروع لم يكتمل..
الفّني، وهي جديرة بذلك، ألن  التي بدأ بها مشواره  القديمة  الفقيد مشروع متكامل إلعادة تسجيل األغنيات  كان لدى 
لت فيها، وكان هنالك ضعف في مخارج الحروف لدى  رة شابها بعض الوهن، نتيجة الظروف التي ُسجِّ التسجيالت المتوفِّ
بعض المطربين أو المجاميع، لرّبما رهبًة من المايكروفون، أو خوفًا من عبدالعزيز نفسه، ودّقته في التسجيل، ووقوفه عمالقًا 
ُينصُت ألّية همسة أو نغمة شاردة أو هبوط عن اإليقاع. ولقد بدأ ذلك في التسجيل الذي أهدانيه األخ عبدالعزيز عبدالله 
عبيدان، حيث استمعت إلى عشرات األغاني الرائعة التي تستحق إعادة التسجيل باستخدام التقنية الحديثة، التي لم تكن 
ن الجنسيات  موجودة في السبعينيات، كما أن صوت الكورال في المجاميع لم يكن واضحًا بما فيه الكفاية، نتيجة عدم تمكُّ

العربية من بعض األلفاظ الشعبية الخليجية. وال بّد من أن ترتفع يٌد فنية تنقذ مشروع عبدالعزيز من النسيان. 
ن آخر يطّور التراث القطري الموسيقي،   ولئن كان الفقيد قد وّثق األغاني التراثية خير توثيق، وقد يطول الوقت ألن يأتي ملحِّ

فإن إبداعه لم يقّل في األغاني الوطنية، واألغاني العاطفية. 
ولقد اخترُت، من التسجيالت المذكورة، بعض األغاني التي طواها النسيان، ولم ُتذكر عند وفاة الفقيد، وهي جديرة بإعادة 

التسجيل، ومنها:

قطر انتي حلن حّبي بإحساسي غنِّيَتْه
قطر انتي زهر يا مسني على صدري حّطيَتْه

قطر ما أنسى أبد إني ربيت إصغري يف حضنج
ويف نفسي رزعت احلّب ُكرب وياي أثر حبك

يل مته بّتم يا قلبي إتويَّع؟
يل مته يا عيني إنتي حزيَنه؟

خّفف الضربات ترى إعروقي اّتقّطع
ودموع عيني دامين تسري حزيَنْه

ال يا قلبي ال يكفي ال متّنى
عايشن تسبح يف حبور غزيَرْه

خّل اهلوى عنك وبّسك ال تعّنى
وال تذّل صاحبك نفسه عزيَزْه.... 

يل يات مشس العصر حزة سوالفكم
العني متت خترَّبدموع تذكركم

وّيا هبوب البحر ورحية عبري منكم
كرى رسايلكم وّيا طيور الفجر وذ

يل شفتي طال الصرب
رجعي بتلقيني

أهواج طول العمر
وانتي نظر عيني...

ليل يا ليل
خّبرني عن الناس

واللي حيّبوني
نسوا موّدتنا
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نسوا عشرتنا وإال يذكروني.
ليل يا ليل.. ليل يا ليل

ل.. تبّدلت األحوال وين زمان األوَّ
جذيه يالدنيا ضّيعتي اآلمال...؟!

ْف يا خلّي وشوف حايل معا األيام وقِّ
دائم متّر وتطوف ما تدري باآلالم

ْف يا خلي وشوف حايل معا األيام وقِّ
حتى غناوي الشوق اللي مسعناها
حرام يا خلي ف يوم نسينا معناها

إمسع يا قلبي وطيع ترى اهلوى أوهام
إمسع قبل ما نضيع وتدور بنا األيام...

نسيتيني.. ونسيتيني.. نكرتي حبي ف حلظة ونكرتيني
وصرنا للمأل قّصة.. مثل حبنا أبد ما صار

عنا وتفرَّقنا.. وصرنا للزمن تذكار جتمَّ
نسيتيني ونسيتيني..

بني بقايا الشوق يف قلبي.. بقايا األمس صبح ماضي يعذِّ
متّنيت الزمن ميحيج من عيني

عسى قلبي بعد يرتاح
ترتاح يف السهر عيني...

يا ليل دانه لدان.. يا خّلي
قوموا انعتوا يل دوا

حمدن حبايل درا
يا ليل دانه لدان.. يا خّلي

يف وسط قلبي من صغرنا تنزلون
كم ويفّر قلبي كل حمدن طرا

كم متّرون أوقف يف سّكتكم عسا
كم... ويرضى نصيبي واتالقى معا

وانتهينا.. وانتهت قّصة أملنا
وانتهت دنيا بنيناها خبيالنا

من دموعنا
من أمانينه اجلميَلْه

والنهاية فّرقتنا.. من جذبه كانت حزيَنْه..
جم متنينا احلياة منلكها مرَّْه
كم متنينه الزمن يعطينا سرَّْه

حتى ندري إن قّصتنا قصرَيْه
وانتقارق قبل ما تصري مريَرْه...

يني قبل ال تنسيني حاول تنسِّ
أّيام قضيناها وّياك يا عمري وتقول يل إنساها..

مّرت علينا أّيام حلوة مثل األحالم
ما مّرة عدناها

حتت الشجر األخضر، ويا القمر نسهر
يف فرحة عشناها

يني  قبل ال تنسيني حاول تنسِّ
باجر عقب الفراق.. لني طّلت األشواق

حبّبك تذّكرني
ميكن أداريها..ميكن أصّبرها 

لكن شيصّبرني...؟

دنيا... دنيا
تفرقنا.. جتمعنا.. دنيا

كنا.. دنيا دنيا تبّكينا.. وتضحِّ
متّشينا وتأخذنا.. ونطوف

اللي يعيش فيها ياما وياما يشوف...

إعادة  تستحّق  التي  األغنيات  من  الكثير  الكثير  وهنالك 
التسجيل، كي ُيحفظ التراث الموسيقي للفقيد العزيز.
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هذا الكتاب شهادة للتاريخ، حول شخصية عبدالعزيز ناصر، حاولُت- قْدر اإلمكان- أن أكون منصفًا شّفافًا، مع احتفاظي بُنبل 
ل فيما قالوه. العالقة بيني وبينه، وأن أنقَل مشاعر الناس الذين تعامل معهم الفقيد. ولم أتدخَّ

لًة بإدارة الدراسات والبحوث، بآيات  م إلى وزارة الثقافة والرياضة، ممثَّ وأخيرًا، فإن الشكر يرجع إلى أصحابه دومًا؛ لذا أتقدَّ
لها فكرة تبّني هذا الكتاب واإلشراف على طباعته، بالصورة التي خرج عليها.  الشكر والعرفان لتقبُّ

 ُمِعّد الكتاب
            الدوحة، 10/4/2016







ل الفصل األوَّ

شهـادات وذكـريـــات

هذه شهادات في المرحوم عبدالعزيز ناصر، قّدمها أقاربه وأصدقاؤه والفّنانون الذين تعاملوا 
معه. وقد يالحظ القارئ الكريم بعض االختالفات في مضامين الشهادات، حيث أشرُت إلى 
ر في السياق العاّم، لكن- لضرورات  ذلك في موقع تلك االختالفات، وهي بسيطة وال تؤثِّ

األمانة- كان ال بّد من وضع تلك اإلشارات. 
لقد عّبر هؤالء، بكّل صدق، عن أحاسيسهم تجاه الفقيد العزيز، وتجاوبوا مع دعوتي لتلك 

الشهادات، فلهم مني كّل التقدير. 
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لمسُت لدى الفقيد، أخي األصغر)عبدالعزيز(، مياًل إلى الموسيقى، وَعّرفته إلى شخص 
من سوريا، اسمه )ماجد العمر( كان في وزارة التربية عندما كان الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، وزيرًا 

للمعارف آنذاك. وكان الرجل يأتي إلينا في المنزل، وُيدّرب عبدالعزيز على آلة الكمان. 
كان والدي - رحمه الله - يسمع أن عبدالعزيز يغّني مع جماعته »فرقة األضواء«، ولم يكن واثقًا من أنه 
يغّني في زواج أو غيره. كان المزاج االجتماعي، آنذاك، يرفض الطرب والفّن، ويقرنه الناس بالخروج 
إنك ستنَتسب  له  الوالد، وسنقول  ل  تَزعِّ له: »ال  إلّي، فقلت  عبدالعزيز  لجأ  المجتمع.  تقاليد  على 
إلى معهد موسيقى، لكنك تعمل انتساًبا، أيضًا، إلى جامعة بيروت العربية لدراسة اللغة العربية. 
قلت   ! وبيروت«  القاهرة  بين  المواءمة  أستطيع  لي: »ال  قال  فترة،  بعد  عبدالعزيز وسافر.  وافق 
يكون  ولن  بالموسيقى،  الخاّص  المعهد  في  واصل  وأنت  الموضوع،  عن  سكت  الوالد  »اآلن،  له: 
دة، وواصل دراسته  هنالك إال الخير«. كنت قد أرسلت له سيارة الستخدامها في مشاويره المتعدِّ
في القاهرة. ولّما سمع الوالد األلحان التي عملها عبدالعزيز، مثل: القرنقعوه، والنافلة، والعايدوه، 
أمثلُة  وأعطيته  نًا.  ملحِّ ويظل  يغّني،  بأاّل  الفقيد  نصحت  قد  وكنت  يحتّج.  ولم  )انبسط(  وغيرها، 
اقتنع  خالدة.  أعمالهما  التلحين، وبقيت  برزا في  أنهما  لمحمد عبدالوهاب وفريد األطرش، وكيف 
عبدالعزيز وواصل التلحين. وكان يستمع من شريط )الرول( ألغاني أم كلثوم وعبدالوهاب وفريد 

ب عليها. األطرش، ويتدرَّ
بالنسبة إلى وَلعِه بجارته المصرية، فهذا صحيح، وكان قد طلب مني أن أذهب معه لخطبتها، ونحن 
في طريقنا نحو مطار القاهرة، قلت له: »الوقت ضّيق اآلن، ولندع األمر لفرصة أخرى!« ويبدو أنه 
ب، وإن كنت ستعيش معها في  حصل اتصال مع والدها الذي قال له : »أنا ال أسمح البنتي أن تتغرَّ
القاهرة فأنا موافق«! )الحظ رواية الفّنان إبراهيم حبيب حول هذا الموضوع(. بال شّك، تأّثر عبدالعزيز 
من الموقف، وظهر ذلك في أغانيه الحزينة. شخصيًا، عبدالعزيز إنسان ملتزم ومستقيم، وخالل 
زياراتي المتعددة لمصر، لم ألحظ أنه يجلس مع رفقاء السوء أو مع بنات. أذكر أننا كنا عند السفير 
سلطان الجابر في مصر، وفي صالة منزله بيانو.. سمعنا صوت أغاٍن خليجية تنطلق من البيانو! 

ل إلى البيانو، وبدأ يعزف أصواتًا شعبية.  لقد تسلَّ
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انتقل عبدالعزيز إلى منزله، وظّل حتى وفاة الوالدة يزورني على الدوام. في زيارته األخيرة الحظت أن 
الشخص غير طبيعي ! نظرت في وجهه، وسألته: »ماذا بك يا عبدالعزيز؟«. فرّد: »عندي مشاكل 
في المعدة«! لم يخبرنا بأّي شيء، قال إنه سيذهب إلى القاهرة. وبعد أن عاد. التزم المنزل ولم يكن 
د )ناصر( كان يالزمه. وكان يطلب  د عن حالته، عرفت بأن ابن محمَّ يخرج. وبعد أن سألت أخي محمَّ
العصير والماء من الخادمة، دون أن يخرج من الغرفة! اكتشفنا أنه ذهب إلى بانكوك، ولم نعرف 
بذلك. كان ابن عمي علي مرافقًا له. في بانكوك، اكتشفوا أن السرطان منتشر في القولون. وفي 
الليل، هبط مستوى ضغط الدم لديه، وتمَّ نقله إلى الطوارئ. وعند السادسة والنصف من فجر 

الجمعة، 2016.7.22، اختاره الله إلى جواره.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 أحمد ناصر عبيدان
 شقيق الفقيد األكبر
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ه إلى الفّن. كانت مفاجأة لي عندما  كان أخي عبدالعزيز هاويًا للرياضة. فجأًة، تغّير وتوجَّ
ئها فوق الدوالب،  أحضر الفقيد آلة الكمان إلى الغرفة التي كّنا ننام فيها معًا، وبدأ يعزف، وكان ُيخبِّ
خوفًا  يعزف في غرفتنا  دومًا،  يعزف. كان،  أنه  الوالد  يعرف  تحت مالبسه كي ال  وأحيانًا، يضعها 
من أن يسمعه الوالد، ويضطرني إلى الذهاب إلى المجلس كي أنام، وأمنحه فرصة العزف. وقبل 
تأسيس »فرقة األضواء«، كانت مجموعة من الشباب تأتي إليه في المنزل، وكّلهم لديهم ميول 
موسيقية، وكان الفقيد يعزف أمامهم. وفي فترات تالية، كنا نذهب في رحالت إلى البّر، ويأخذ 

الكمان معه.
انشغل عبدالعزيز بالموسيقى، وظّل يذهب إلى الرحالت مع أعضاء »فرقة األضواء«، وكانوا يلبسون 
اللباس اإلفرنجي، يغّنون ويمرحون وكأنهم في عالم آخر. أحبَّ عبدالعزيز دراسة الموسيقى، وبعد 
ج في المدرسة الثانوية كان يريد أن يذهب إلى القاهرة لدراسة الموسيقى، وفاتَح أخي األكبُر  أن تخرَّ
والعلوم  االقتصاد  يدرس  أن  لعبدالعزيز  يريد  أنه  يرّدد  والدي  كان  فرفض.  باألمر،  والدي  )أحمد( 
العربية،  اللغة  يدرس  أن  عبدالعزيز  على  أشار  حيث  وسطًا؛  حاّلً  )أحمد(  أخي  واقترح  السياسية. 
قًا بين المنهجين:  وهي ليست بعيدة عن الموسيقى، إال أنه لّما ذهب إلى بيروت وجد نفسه ُممزَّ
اختار  عبدالعزيز  أن  والدي  علَم  االثنين.  بين  التوفيق  يستطع  ولم  والموسيقى(،  العربية،  )اللغة 

الموسيقى، فاستسلم لألمر الواقع، ووافق على أن يستكمل عبدالعزيز دراسته في القاهرة.
ج! والحظنا أنه يحّب فتاة من جيرانه في مصر،  ج عبدالعزيز، وهو الوحيد بيننا الذي لم يتزوَّ لم يتزوَّ
جت هي أحد أقربائها. وقد ذهب إليه أحد أقربائها وجلس معه في الشّقة، وأخبره بأن  ثم انفصال، وتزوَّ
ج. ومنذ ذاك الوقت ترك عبدالعزيز شّقته في )الدقي(، وانتقل إلى )المهندسين(  الفتاة سوف تتزوَّ

ليعيش في ڤيال.
كان الفقيد غامضًا في أمر الزواج، ولم يكن يصارح أحدًا في هذا األمر، وتغّير األمر عندما رجع إلى 
الدوحة، حيث انشغل بتربية القطط؛ إيمانًا منه بالرحمة والعطف على الحيوان. في الوقت الذي فتح 

فيه منزله لألصدقاء، حيث يتجّمعون عنده من أيام »فرقة األضواء«، وكذلك الشعراء والفّنانون.
فوجئنا بأن جسدُه بدأ يهزل؛ جاءني وقال: »أريد أن أسافر كي أعمل فحوصات«. قلت له : »إلى أين 



22

تايلند؟!«، قال : »ال،ُأريد  ستذهب؟«، قال: »سأذهب إلى مصر«. قلُت له: »لماذا ال تذهب إلى 
 : له  فقلت  آخر،  شخصًا  ورأيته  منزله  في  زرته  عودته،  فبعد  سافر،  طبعًا،  مصر«.  إلى  الذهاب 
»هيئتك تدّل على أنك تعاني من شيء!«، قال: »ال، أنا ذهبت إلى مصر، وقابلت الطبيب وعمل 
أستعملها  كي  الحبوب  بعض  وأعطاني  القولون«،  في  التهابات  »لديك  لي:  وقال  فحوصات،  لي 
د أنت من هذا الكالم؟  لمّدة شهرين، ثم أراجعه من جديد!«. شككُت أنا في األمر! قلت له : »أمتأكِّ
دعنا نذهب إلى بانكوك، أنا وابني ناصر، معك«. قال: »ال.. أنا بخير، وليس بي شّر«. مّرت األيام 
مسرعة، وكّنا نّتصل به هاتفيًا وال يرّد!، والشّغاالت تخبرننا أنه خرج، وأحيانًا، يخرج لصالة الجمعة. 
صل به،  فجأًة، بعد عشرين يومًا، بدأ ينام في الغرفة، وال يريد أن يزوره أحد! فقلقت عليه، وبدأت أتَّ
لكنه لم يكن يرّد. ذهبت إليه في شهر رمضان. قالت لي إحدى الشّغاالت: »إنه يقفل على نفسه 
الباب من الداخل، وال يريد أن يرى أحدًا!«؛ حتى بعض شقيقاتي ذهبن إليه، ولم يستطعن رؤيته. 
في عيد رمضان ذهبت إليه عند المغرب، أُلهنئه بالعيد، حيث لم يأِت إلى منزلنا، كعادته.. دخلت 
الدرج،  الداخل. صعدنا  الباب مغلق من  بأن  فأجبن  رؤيته،  أريد  بأنني  ُيخبرنه  أن  الشغاالت  وأبلغُت 
وفوجئت- فعاًل- أنه قد أقفل باب الدرج المؤّدي إلى غرفته. هنا، ساورني خوف كبير، وبعد أن ذهبت 
صل بي في اليوم التالي، وأبدى اعتذاره عّما بدر منه، قلت له : »أنت بك شيء، وال تريد أن تخبرنا  اتَّ
تي مني؟«، قلت له : »أنت لم تخرج منذ أكثر  د، هل أنتم أدرى بصحَّ يا عبدالعزيز«. قال : »يا محمَّ
من عشرين يومًا، ولم تجلس مع أصدقائك في رمضان.. أتعاني من أمر ما!؟، فقال: »أنتم تريدون 
أن تضعوا فيَّ المرض!«، قلت له : »أنا ال أستطيع أن أضغط عليك أكثر«. قال: »أنا ال أعاني من 

صل بك!«. شيء.. وإذا أحسسُت بشيء سوف أتَّ
أنا وناصر  يا أخي، خذني إلى المستشفى!«، ذهبنا  صل، فقال : »تعال  اتَّ الثالث للعيد  اليوم  في 
ابني، وكان عبدالعزيز قد فتح الباب وأوصى الشّغاالت أن يسمحن لنا بالصعود إلى غرفته. فوجئنا 
بأنه قد أصبح هيكاًل عظميًا، وهنا، اعترف لنا بأنه ذهب إلى بانكوك، وأخبروه بوجود سرطان في 
صلنا بالطوارئ. الغريب أننا اكتشفنا أنه ال يوجد له ملّف في المستشفى بأسره. فتحوا  القولون. اتَّ
له ملّفًا، وجاءت تعليمات من الدولة بأخذه فورًا إلى الخارج. كانت حالته متدهورة جّدًا ؛ أعطوه زجاجَتْي 
صل بنا ذات  يات، فعادت إليه صّحته بعد اثني عشر يومًا، وعملوا له فحوصات أخرى. اتَّ دم مع مغذِّ
يوم، وقال: »سوف يأخذونني إلى مستشفى األمل«. ذهبت إليه، ووجدت عنده بعض أفراد العائلة. 
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جات، بصورة واضحة، فعرفنا  م. بعد يوم، بدأ يطلب مثلَّ ضة كي تعطيه إبرة المنوِّ كان يطلب الممرِّ
ليلة وفاته، كنت عنده، وطلب  الحادية عشرة والنصف،  بأنه يشعر بحرارة داخلية في جسده. عند 
ُيبقي  وأن  القطط،  ذلك  في  بما  بالبيت،  باالهتمام  )ناصر(  ابني  وأوصى  اإلبرة،  ألخذ  ضة  الممرِّ
الشّغاالت، إن أردن البقاء في المنزل، ويصرف لهن رواتبهّن بالكامل..).. بكاء..( وعندما وصلت 
إلى المنزل لياًل، فوجئت بمكالمة، الساعة الثانية عشرة والنصف! يبدو أنه انتكس من جديد! ذهبنا 
إليه وجلسنا عنده حتى الواحدة صباحًا. بعد ذلك، أخذوه إلى غرفة في الطوارئ. تابعناُه حتى الثالثة 
انتكس  عبدالعزيز  بأن  وأخبرني  ناصر  ابني  بي  صل  اتَّ صباحًا،  السابعة  الساعة  خرجنا.  ثم  صباحًا، 
من جديد، وقد فارق الحياة. دخلت عليه وكان ُمسّجى، وعنده رضيعتي، وعبدالرحمن أخي، وجاسم 
وأنا  الوداع«،  قبلة  أقّبلُه  لهم: »دعوني  أقول  نحوه  اندفعت  ثم  رأسه،  قّبلت  عبيدان.  وخالد  نعمة، 
منهار )..بكاء..(. أخذوه بعد ذلك إلى المشرحة، ثم أخذناه يوم الجمعة للصالة عليه صالة المغرب، 

في المقبرة. 
علمُت أنه قال لألطباء، وهو في آخر أيامه : » هل يوجد أحٌد يزعل من مقابلة رّب العالمين«!.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.

محمد ناصر عبيدان
شقيق الفقيد 
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الناس،  تشغل  الحياة  أن  رغم  والحزن،  األلم  من  عصارة  عبدالعزيز  أخي  فْقُد  ُيمّثل 
م السن. لكنني تعاملت مع الفقيد تعاماًل من نوع آخر، فقد تالزمنا  والمسؤوليات تتكاثر بحكم تقدُّ
في العمل ذاته، عندما عمَل في قسم الموسيقى، حين كنت مديرًا إلذاعة قطر. وكان عبدالعزيز َمن 
شّجعني على دخول اإلعالم، بتوجيه من والدي )رحمه الله(، وكان ُيحفزني كي أستقّل وأعتمد على 
ر: »سمعة الوالد ومكانته ال تمسحها من  نفسي. وكان دائمًا يوصيني بسمعة الوالد وسيرته، ويكرِّ

بالك«، وقد اعتبرت ذلك منهاج حياة.
المفارقة أنني كنت رئيسًا عليه، وهو أخي األكبر! كنت قد بادرُت وجلست معه جلسة مصارحة، بعد 
أن أتيت إلى اإلذاعة. قلت له )حرفّيًا(: »إذا وجودي في المنصب يسبب لك أّي إزعاج فسوف أعتذر 
وأنسحب«، لكنه شجعني جّدًا، وقال: »استلم مهاّمك..وأنت لوال اجتهادك لما اختارك المسؤولون«، 

رًا أن نجاحي هو نجاح له. وبقينا نتواصل ونحن في بيئة العمل. وقام بإسداء النصائح لي، مكرِّ
على المستوى العائلي، لمست منه الرّقة والحّنّية والطيبة والخلق الحسن، وكنا نتلّقى األسئلة من 
الناس، من مثل: لماذا هو ملتزم دينيًا، ويدخل مجال الفّن؟ وكان ذلك من أسباب عدم موافقة الوالد 
على دخوله عالم الفّن. وبعد حين، اقتنع الوالد ألن عبدالعزيز التزم بالموسيقى دون الغناء. كما أنه 

لم يستطع التوفيق بين دراسته في القاهرة ودراسته في بيروت.
موسيقيًا، أقول إن عبدالعزيز صادق ودقيق في إخالصه لعلمه. وكان يعتقد أنه ُيرضي الله عندما 
هًا أو هبوطًا في )الدوزان( أو خروجًا عن  يبذل الجهد، وكان يجلس ويستمع إلى األلحان عّلُه يجد تشوُّ

المقام.
ث عن أعماله العديدة التي عملها، وكان مقتنعًا  كان الفقيد بعيدًا عن اإلعالم، يعمل بصمت، وال يتحدَّ
التلفزيون  يأتي  واحد( كان  )الهدف  التعاون  بمجلس  الخاّص  األوبريت  أنه في  وأذكر  به.  يقوم  بما 
ق مع المخرج حسن الساعي في اللقطات، ويربط كّل لقطة مع الّلزم الموسيقية. كانت لديه  ويدقِّ

ّية عالية في اإلخراج، أيضًا، وقد أتعب العديد من اإلعالميين والفّنانين الذين عملوا معه. ذائقة فنِّ
بعد فترة من االحتكاك بعبدالعزيز، نظرًا لمشاغل الحياة، عاد من جديد احتكاٌك مباشر وعائلي، في 
آخر أسبوعين من دخول المستشفى، وكان ُيصّر على أن ُنخفي عن الجميع خبَر مرضه، فقد كان يريد 
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د، وابَنْي أخي: ناصر وثامر.  أن يرحل في صمت. كنا أربعة، فقط، الذين ندخل عليه: أنا، وأخي محمَّ
وفي أحد األّيام، اشّتد عليه المرض، فقال لنا: »تعالوا أسندوني على طرف السرير كي ارى إخواني«.

كنت أشعُر بأنه يحمل غّصة في قلبه ووجدانه، وأنه في طريق الرحيل، يحاول أن ُيشعرنا بحّبه ووالئه 
بين الذين يؤّمون منزله. لنا، تمامًا كما فعل مع أصدقائه المقرَّ

رحل الفقيد قبل األوان، وستظّل ذكراه عطرة في وجداننا ومشاعرنا. 
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 عبدالرحمن ناصر عبيدان
  أخو الفقيد
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زاد التصاقنا بعّمنا الفقيد، عبدالعزيز ناصر، في األّيام األخيرة من حياته، ولقد طلب 
من ناصر أن يبحث له عن مستشفى في بانكوك، وكذلك حجز الفندق، وغير ذلك. شعرنا برغبة 
لديه في السفر، ثم تفاجأنا أنه سافر إلى بانكوك مسرعًا. وكان قد أَسرَّ لنا بأنه سوف يسافر إلى 
القاهرة. بعد عودته، حاولنا االّتصال به مرارًا، لكنه لم يرّد! كان ُيطمئننا عنه، شرط أاّل نراه!. وقبل 
مها للخدم، دون أن  فني أن أنهي له بعض المعامالت، وعندما ُأنجزها يدعوني إلى أن أسلِّ رمضان كلَّ

نلتقي وجهًا لوجه.وبعد عودته من بانكوك اعتزل الناس، ولم يعد يخرج من المنزل.
قنا به في المستشفى ! لم يكن فاقد الوعي، لكنه، في األيام األخيرة، أصبح ثقيل النطق،  زاد تعلُّ

وخالل وجوده في المستشفى لم يكن يريد أن يزوره أو يراُه أحد بتلك الهيئة.
أنه أهداني عودًا عندما كنت  الموسيقى، وأذكر  م  تعلُّ الذي شّجعنا على  كان عّمنا عبدالعزيز هو 

صغيرًا، ثم تركني أتعّلم وحدي.
أوّد لو ظهر عبدالعزيز آخر في العائلة، ألن أغانيه معنا في السيارة دومًا، وكنا نطرب لأللحان قبل 

سماع الكلمات، ونعرف أن هذا اللحن لعبدالعزيز دون غيره، قبل أن نسمع الكلمات.
كانت لنا لقاءات معه عندما كبرنا، وكنا نذهب لصيد السمك في التسعينيات، كّل خميس. كان 

ر دواخل عبدالعزيز، وما فيها من غموض البحر وهدوئه، وثوراته. نا نتصوَّ يعشق البحر، ولعلَّ
له  ُيسّجلها  سوف  التي  الخالدة  األعمال  من  وهو  تفهم(،  سيدي  يا  )متى  شريط  أعماله  آخر  كان 
التاريخ، بالطبع، مع أعماله األخرى: الوطنية، والتراثية، والرومانسية، وتلك التي المست الوجدان 

اإلنساني.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

ناصر محمد عبيدان
ثامر محمد عبيدان
 ابنا أخي الفقيد
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كنت معجبًا بعبدالعزيز ناصر..أحببُت الفّن، ودخلُت عالم السينما، وكان هو مَثلي األعلى، منذ 
تأسيس »فرقة األضواء« حتى أعماله القديمة، التي كنت أتابعها، وقد بهرني بألحانه. وتبعته في الدارسة 
في القاهرة. كان أكبر مني سًنا، لذا لم أسكن معه، وكّنا نراه كبيرًا يقود الفرق الموسيقية التي ُتسّجل 
ألحانه، وكنت أحضر تسجيالت أغانيه في استديوهات القاهرة. ومن الذكريات العالقة في الذاكرة، تفاصيل 
ي لنا. في أّيامه األخيرة، توّجه إلى أشكال أخرى  التسجيالت في استديو )46( وجلسات الشّقة، حيث كان يغنِّ

من األغاني، ال تقّل قيمتها عّما أنجزه من أعمال في فترة السبعينيات والثمانينيات. 
في القاهرة، شهدنا بروڤات أغانيه لفرج عبدالكريم، وعلي عبدالستار، ومحمد جولو، وغيرهم.

بعد القاهرة، تواصلت معه، وكنت أمرُّ به في )مراقبة الموسيقى( باإلذاعة، وكان صاحب روح بسيطة؛ 
فعندما أقول له: »هذه أغنية حلوه غّناها علي عبدالستار من ألحانك«. يقول لي: »إنك تحّبني وتحّب كّل أغنية 

لي«، ويضحك.
اّتجه عبدالعزيز، في مرحلة الحقة، إلى األغاني اإلنسانية، والقومية، وأعتقد أن القضية مرتبطة بالوعي 
والتجربة. إال أنه كان قد بدأ الغناء وعمره أربعة عشر عامًا، وكانت عن فلسطين، وهي )أّيها المحتّل أرضي(، 

كلمات هارون هاشم رشيد.
)أحّبك يا قدس(، جاَءت في مرحلة النضج واالحتراف. كان الهاجس القومي يسكنه، حتى عندما كّنا في 
القاهرة، كما أن لديه ميواًل ناصرية، إضافًة إلى ميوله الدينية، حتى تفسيره للقرآن الكريم كان يختلف عن 
ن الحديث(! إنه مختلف بحكم قراءاته،  ن العادي أو )التديُّ اآلخرين. أنا أعتقد أنه أقرب إلى الصوفية من التديُّ
كان يقرآ لزكي نجيب محمود، ويستمع إلى الشيخ الشعراوي كثيرًا، وأخذ اإلسالم والقرآن الكريم من 

منظور فلسفي، ولم يأخذه بوصفه عبادات، فقط.
ث معك، يبدو شخصًا مختلفًا، ال نظير له بين األصدقاء،  له نصيب من القداسة، فعندما ينظر إليك وهو يتحدَّ
ّية خاّصة لدى الفّنانين. أذكر أن المايسترو )حمادة النادي( كان يسجل  له احترام الغريب أيضًا، وله مكانة فنِّ
نين في الخليج جّننتوني:  أغنية للفّنان إبراهيم حبيب، من ألحان عبدالعزيز، قال لعبدالعزيز : »انتو ثالثة ملحِّ

أنَت، وغنام الديكان، وعبدالرب إدريس«. كان الفّنانون ينظرون إلى عبدالعزيز ناصر باحترام وتقدير.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

  عبدالعزيز عبدالله عبيدان 
 قريب الفقيد وأحد أصدقائه 
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عشر  على  يزيد  والذي  ناصر،  عبدالعزيز  المرحوم  عّمي  وبين  بيني  السّن  فارق  رغم 
سنوات، إال أنه كان، دومًا، ُيشّجع موهبتي الشعرية، ولم يكن يقبل أّية كلمات ُتكَتب، وله ذائقة 
خاّصة ال توجد لدى غيره، في اختياره للكلمات. كانت غرفتي محاذية لغرفته عندما كنت يافعًا، وكان 
يأخذني إلى مقّر »فرقة األضواء«، يوميًا، ولدّي صورة وأنا جالس في حضنه.أذكر أنه كان لوالدي 
»فرقة  حفالت  شهدت  قد  وكنت  وفاته،  حتى  لديه  وظّل  لعبدالعزيز،  أعطاه  )الريل(،  تسجيل  جهاز 

األضواء« في نادي الجسرة، وغيرها من األماكن. 
إنسانيًا، لم يحاول عبدالعزيز أن يجعل أّي إنسان يزعل منه، وله شخصية مغايرة، وعالم فريد، وله 
الوسطى(، ولماذا  )الصالة  له موقفًا من قضّية  أن  وأذكر  اآلخرين.  المختلفة عن  الدينية  تحليالته 
ليست  هنا(  )الوسطى  صفة  بأن  ذلك  عبدالعزيز  ويفّسر  عليها،  بالمحافظة  الصالة  تلك  ُخّصت 
ت أّي فرض.  زمانية، بل الصالة المعتدلة. ال يحّب الغلّو والمبالغة. وكان يداوم على الصالة، وال يفوَّ
اقترب )رحمه الله( من الصوفية. عندما أنظر إلى عينيه أجد فيهما عمقًا من أحزان كثيرة، إنه يبتهج 

وهو حزين من الداخل، وفيه شجن العاشق، كما أن في صمته بالغة وقيمة ال يدركهما كثيرون.
لي  يقول  كان  عليه.  قد هوت  جبااًل شاهقة  ولكأن  الحزن،  به  استبدَّ  وقد  والدي  رأيت  وفاته،  بعد 
عبدالعزير  والدي على  حزن  وكان  ؟!«،  أصغر مني  قبلي.. وهو  غّصة: »يذهب  قلبه  وقتها، وفي 

أعمق من حزنه على والده )جّدي(.
برحيل عبدالعزيز، فقدنا الجمال، والبساطة، والقيم اإلنسانية. كان يحنو على القطط، كما يحنو 
قون حوله في مجلسه، كان بعض األصدقاء يسألونه : »لماذا  على األصدقاء البسطاء الذين يتحلَّ
تحنو على الحيوانات؟«، فيرّد: »أنا حنوُت على كثيرين من البشر، فلماذا أحرم الحيوانات من نعمة 

الله ؟!«
السمّو  الوطن، صاحب  نات  يرّدد: »أحبُّ مكوِّ الحّب وطني«، وكان  : »إن  دومًا  يقول  الحّب،  عن 
الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأحّب  األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وسمّو األمير 

الجميع«.
في أّيامه األخيرة، كنت أجلس معه يوميًا، كان يرفض أن ُيتعب أو يزعج أحدًا بالحضور لزيارته، حتى 
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قة لجسده، لكني  د: »ال أريدهن أن َيحَزنَّ بسببي«. كان يعاني من األوجاع الممزِّ أخواته، وكان يردِّ
لم أسمعه يلفظ كلمة )آه(! كنت ُأسِمُعُه األغاني القديمة، وعندما سمع أغنية )يا قطر ما يهون 

م، بل خنقته الَعبرة، وكانت تلك إشارة لمغادرته قطر، والدنيا بأسرها. علّي الفراق( لم يتكلَّ
همونه بأنه يجمع بين الدين والفّن،  كّل شيء في عبدالعزيز كان حّبًا، كان يناقش جلساءه عندما يتَّ
فيرّد بأن الموسيقى ليست حرامًا، ولقد عارض مفاهيَم بالية، وأصّر على موقفه. إن بساطته غير 

مصطنعة، وهو أقرب إلى الصوفية كما قلت. لقد مّرت عليه أحزان كثيرة.
د:  فْقُد عبدالعزيز فْقد عاّم، وقبل أن يأخذ الله أمانته، بعد أن غادر محمد وناصر الغرفة، كان يردِّ

»أتيت إلى الدنيا خفيفًا وأذهب خفيفًا، لن ُأحّمَل أحدًا أحزاني«!. 
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 
الشاعر خالد أحمد عبيدان
 ابن أخي الفقيد
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عرفت عبدالعزيز عن طريق العائلة، فقد كنت أزور منزله منذ عام 1976. جذبتني بدايًة، 
إنسانيته. كنا نلعب معًا، وقد لفت نظري دون باقي نظرائه في الَحّي. كنت أحّب الموسيقى، لذا 
أحببت عبدالعزيز. يمتلك هواية تصوير األفالم، وطبعها، ولديه غرفة في البيت لتحميض األفالم مع 
الرّسام علي الشريف )رحمه الله(. كنت أعتقد أن هوايته هي التصوير، وبعد أن رأيته يأتي إلى منزلنا 
لفت نظري أنه كان يستمع إلى إذاعة )صوت العرب(. يسمع الموسيقى واألخبار. من هنا بدأت أنتبه له. 
لقد أعجبتني أغنية )هاضني واحدث شجوني( لمحمد بن عبدالوهاب الفيحاني، وأغنية )طالت الغيبة(، 

ن هاتين األغنيتين. و)الحلو من قده( لفرج عبدالكريم، وأشعر بأنني أنا ملحِّ
قضى عبدالعزيز فترة طويلة في مصر، لم أره فيها. عام 1979، ذهبت إلى مصر في دورة، وكانت لدّي 
رني كّل هذه الصور؟«، قلت له : »لم أرك منذ زمن، وقد  ره. قال لي : »لماذا تصوِّ كاميرا، وبدأت ُأصوِّ
د الذكرى معك«. توجد له صورة وهو بلباس إفرنجي، وهو يمسك الكمان. نفترق من جديد، وأريد أن ُأخلِّ

التقيت به عام 1980، وبدأنا- ُمذ ذاك- نتقابل. في الفترة األخيرة بدأنا نراه يضعف. مّرًة سألته: »هل 
تعمل )ريجيم(؟«، فأجاب باإليجاب. قلت له : »ضعفك الفت للنظر!؟«، قال: »أنا أعمل )ريجيم(، وعندي 
ألم أو جرح في المعدة، وال أستيطع األكل، وإنني آخذ العالج«. بعد عشرين يومًا أو شهر، زاد هزاله، 
فقلت له: »المفروض أن تذهب إلى الطبيب!« قال لي: »أنا بخير«. اقترحت عليه الذهاب إلى مستشفى 
حمد للعالج. سألني عن التخدير: هل يؤلم؟ قلت له : »أبدًا، ال ألم وال شيء«! طمأنتُه. لم يكن الرجل 

ُيخبر أحدًا بمرضه.
عبدالعزيز إنسان قدري؛ لذا رفض العالج، ولم يكن يريد أن يشوه جسده أحد، قال للطبيب: »أرجوك ال 
تجرح جسدي، أريده سليمًا عندما أقابل ربي«. وعن اإلنتاج الفّني، قال لي: »هذا آخر شريط!«؛ فهل كان 

يعرف نهايته؟
د دائمًا: »أنا طول حياتي أزرع الفرحة، وال أريد أن ُأزعج  في أواخر أّيامه، رفض استقبال الزائرين، وكان يردِّ
أحدًا«، وكان يقول: »النّقاد سوف يتناولون أعمالي، ويدرسونها حتى بعد خمسين عامًا، في الوقت 

الحاضر لم يستوعبوا أعمالي، وسوف يتناولون أعمالي، بالنقد، مستقباًل«. 
ف ودون تكليف من أحد! مرة  لقد وصلت أعماله إلى الناس ألنه صادق. األغاني الوطنية عملها دون تكلُّ
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مني، وتعطيني وقًتا محدًدا! أنا أريد  فوه بعمل أوبريت فاعتذر، وقال: »من الصعوبة، بمكان، أن تكلِّ كلَّ
أن أعمل على راحتي، الوقت ال يمكن أن يربط الفّنان«.

لديه )حّنّية( عجيبة، حتى على الحيوان؛ إنه ال يدوس على العشب. ويقول : »النبات فيه روح، نحن النشعر 
س مثل اإلنسان، فلماذا ندوس عليه ونحرمه من حّق الحياة؟« بها، إن العشب يتنفَّ

في إحدى المّرات، تواعدنا أن نذهب إلى السينما يوم الخميس، ورأيته عند باب منزله وبيده )كرتونة(، 
وهو يصرخ : »لنذهب ألقرب طبيب بيطري«. وكانت هنالك قّطة في )الكرتونة( قد دهستها سيارة، 
وأصابت رجلها. قال لي وقتها : »هذه المسكينة أهّم من السينما«! قال له الطبيب: »هذه القّطة ال 
مت ركبت سيارتك وذهبت إلى المستشفى،  تخّصك، فكيف أتيت بها ؟« قال للطبيب: »إذا أنت تألَّ
ولكن هذه القّطة المسكينة ال أحد لديها، ونحن مسؤولون عنها«. لدى الفقيد أكثر من 30 قّطة، أّمَن 

لها السكن المالئم، وكان يعطيها الغذاء الصّحي.
من الذكريات الواقفة عبر الزمن، مع عبدالعزيز، أن صديقًا بنى بيتًا جديدًا ودعاه كي يشاهد البيت. الحظ 
عبدالعزيز أن غرفة األّم معزولة عن الفيال، فقال، بكّل صراحة، للصديق: »تضع أّمك هنا! المفروض أن 
تضعها داخل الفيال، مكان غرفتك، وأنت الذي يجب أن يسكن هذه الغرفة المعزولة.. أنت وحيدها.. تدع 
ر باألّم. دمعت عينا  أّمك عند الباب وأنت في الفيال؟«، أعطى الشاّب محاضرة طويلة عن الرحمة والبِّ
الصديق الشاّب. بعد فترة التقيت الصديق، فقال لي: »إن عبدالعزيز قد اشترى غرفة نوم ألّمه«، وقال 
ل اإليثار والكرم والرحمة لدى هذا  له : »قل لوالدتك إن الغرفة هدية منك أنت، وليست مني!؟«. تأمَّ

اإلنسان!. 
كانت له ذائقة في كتابة الكلمات، واختيارها، وتصحيحها. لكنه يضعها باسم الكاتب. أغنية )الله يا عمري 
قطر( غّير فيها، وحصل لغط حول األغنية، حيث سجّلها المرحوم في اإلذاعة على أنها من ألحان المرحوم 
ق  محمد الساعي، وظهر في الصحافة أن اللحن للمرحوم حسن علي. بعد شهرين، تدّخل عبدالعزيز، ووثَّ

األغنية باسمه لدى مدير اإلذاعة المرحوم عبدالرحمن سيف المعضادي.
مني أحدهم صباحًا.. انصدمت؛ ليس لفقد فّنان كبير فحسب، بل لفقد صديق.  يوم وفاته، كلَّ

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.
عبدالرحمن علي عبيدان
 ابن عم الفقيد
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بدأت عالقتنا، أنا وعبدالعزيز ناصر، في »فرقة األضواء«، وهو ابن عّمتي. كان هو رئيس 
التمثيليات في  مجال  معنا في  تكتب  أنَت  وكنت  التمثيل،  مجال  دخلت  وأنا  الموسيقي،  القسم 
مرحلة التأسيس، نشارك معًا في الفعاليات واألنشطة الموسيقية في الحفالت واألفراح واألندية. 
وكانت »فرقة األضواء« الوحيدة آنذاك.وعبدالعزيز )رحمه الله( كان قّمة في النشاط ودّقة القيادة، 
ق أشياء كثيرة  م شيئًا للوطن، وأعتقد أنه حقَّ له ميزات قيادية واضحة، ولديه طموح كبير في أن يقدِّ
األخالق في  قّمة  يمتلك  الذي  الوقت  الحازمة، في  القيادة  لديه صفة  الطموحات. كانت  تلك  من 
ع المواهب، حتى لو كانت من دول شقيقة، مثل اإلمارات و البحرين  التعامل مع الشباب، وكان يشجِّ

ن كانوا يشاركون معنا في قسم الموسيقى أو المسرح. الذين، ممَّ
الزمتُه في حّي )الجسرة(، بحكم االرتباط العائلي، وكنت برفقة عائلته طوال الوقت. لقد بدأ بالعود، 
جه نحو الكمان. كان الفقيد يحفظ أغاني أم كلثوم ومحمد عبدالوهاب، ويعتبرهما قّمة الفن،  ثم اتَّ

طبعًا، إلى جانب ألحان رياض السنباطي وغيره. 
نها، ولم يكن يقبل أّية كلمات:  يمتاز عبدالعزيز - رحمه الله- بأنه يتقن اختيار كلمات األغاني التي ُيلحِّ

ق كثيرًا في الكلمات وفي األلحان، وكان ال ُيخرج اللحن إال إذا كان مقتنعًا به مئة في المئة. ُيدقِّ
رًا في أّي موضوع من المواضيع الدينية، ويأتي بشواهد من  كان مؤمنًا بالله وقريبًا منه، وتراُه متبحِّ
القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، وهو متلزم، خلقيًا، ألقصى درجة، وليس لديه ما يسّمى )اللّف 
والدوران(، في تعامله من اآلخرين، سواء على المستوى األخالقي والمستوى الديني، والمستوى 
المواضيع  في  خاّصة  كثيرًا،  يقرأ  الثقافة،  واسع  أنه  كما  أحدًا،  يغضب  أاّل  يحاول  وهو  اإلنساني، 

الدينية، والفلسفية. ولم تكن لديه )شطحات( الشباب المعروفة، أو عالقات جانبية مع أحد.
ث معي عنه، عندما نزور القاهرة في الصيف، وقد قال لي إنه  ل واألخير، كان يتحدَّ عن عشقه األوَّ
م لها، لكن أياها رفض، بسبب أنه ال يريد البنته أن تعيش خارج مصر، وهي وحيدته، كما أنه  تقدَّ
يًا، ويريد أن تبقى ابنته بجانبه. عبدالعزيز قّدر موقف األب، وبدأ في االنسحاب من  رجل مقتدر مادِّ
القّصة. لقد استوطنت الفتاة قلبه، وملكت عليه مشاعره، وبقيت ذكرى عزيزة لديه، ويمكن أن 
ل واألخير في حياة الفقيد. )انظر ما قاله الفّنان إبراهيم حبيب - الذي الزَم الفقيد  تكون الحّب األوَّ
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ث بهذا، فرّد: »يجوز أن تكون  أكثر من خمسة وأربعين عاًمأ- في هذا الخصوص(. ولقد أخبرت المتحدِّ
القّصة صحيحة، لكني أعرف أنه كان راغبًا في الزواج منها، وكان في سنته األولى من الدراسة، وأنا 
ه. ويجوز أن تكون القّصة التي أوردها الفّنان إبراهيم حبيب  نصحته قائاًل إن الوقت مبّكر لهذا التوجُّ

أصّح«.
غ للفّن. يًا، وكان يطمح إلى التفرُّ كان عبدالعزيز زاهدًا في الوظيفة اإلدارية، ألن لديه مشروعًا فنِّ

كما كان للغربة أثر كبير في موهبته، ومنها انبثق الحنين إلى الوطن والتوق إلى األهل وتراب قطر. 
بعد أن جلس في المنزل، داهمته موجُة انعزال واضحة؛ كان يختصر جلساته ألقصى الحدود، وكان 
العاّم ما عاد مالئمًا لمزيد من اإلبداع، مقارنًة بفترة مصر، وكذلك وجود الفَرق  يشعر بأن المناخ 

المصرية والعازفين واالستديوهات.
ناقشته، مّرًة، حول األلبومات الثالثة التي أصدرها، وأصبحت مثار نقاش، وهي: )قمعستان- سفينة 
األحزان- متى يا سيدي تفهم(، قلت له : » ما الجدوى من إخراج هذه األشرطة«، فقال: »أنا مريت 
بالموسيقى كرجل باحث، لقد انتهيت من مرحلة األغاني العاطفية واألغاني الوطنية، اآلن، اّتجاهي 
إلى األغاني اإلنسانية، وفي المستقبل، لو أراد أحد أن يدرس الموسيقى القطرية فستكون هذه 

قة له«.  األغاني- على األقّل- مراجع موثَّ
وفي مرحلة حياته األخيرة، اقتنع أن يعود إلى األغاني العادية، وُيعيد تسجيل بعض األغاني القديمة، 

لكن القدر لم ُيمهله.
أيضًا- للوطن وللدول  بالطبع، لكنها خسارة-  للعائلة،  َفْقٌد عاّم، وخسارة كبيرة  َفْقَد عبدالعزيز  إن 
لن  أنه موهبة  العربي. كما  الوطن  المهّمين في  الموسيقيين  أحد  العربية، فهو  والدول  الخليجية، 

ع وجود نظير له، على المدى القريب. ر بسهولة، وهو عالم بالموسيقى، يصعب توقَّ تتكرَّ
رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته.

جاسم محمد النعمة 
 ابن خال الفقيد
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تالزمنا مع األخ والصديق عبدالعزيز ناصر - رحمه الله- في القاهرة، وعشنا سنوات في 
الت، خالل السنوات األربع  شّقة واحدة مع األخ عبدالله صادق. ولقد طرأت على حياة الفقيد عّدة تحوُّ
التي عشناها معًا في الشقة نفسها. كان الفقيد مرحًا واجتماعيًا ألبعد الحدود. في بداية معرفتي 
به، كنا دائمًا نخرج معًا، وكان ُيصّر على أن نبتعد عن أجواء الدراسة، خصوصًا يوم الخميس، حيث 
نذهب إلى المطاعم والفنادق، إضافًة إلى ذهابنا إلى المسارح أّيام رشاد رشدي ويوسف وهبي. 
بعد فترة، تغّيرت أحوال الفقيد، وبدأ يالزم الشّقة، حتى لو عزمنا على الخروج، أنا واألخ عبدالله، كان 
ل حصل خالل السنتين األخيرتين التي كنا فيهما معًا، وسألته ذات يوم : »لماذا بدأت  ال يرافقنا. التحوُّ
ن من الحصول على إجابة، لكن  تظهر في أغانيك آثار الحزن، حتى في أغانيك الشعبية؟«، لم أتمكَّ
لها، ولرّبما ُأصيب الفقيد بصدمة عاطفية، ال  تلك ظاهرة، من المفيد أن يقف اإلنسان عندها، وُيحلِّ
نريد اإليغال فيها، لكن هذا الشيء كان واضحًا في الفترة األخيرة. حتى أن دراسته في المعهد من 
ز، وكان قريبًا جّدًا من عميدة المعهد )رتيبة الحفني(،  المفترض أن تكون 4 سنوات، وهو طالب متميِّ
د. التي كانت مهتمة به، لكنه - وألسباب غير معروفة - لم ُيرد أن ينتهي من دراسته في الموعد المحدَّ

مآسي  ألحان  من  كثير  في  تجد  لذلك  فّنانًا؛  كونه  كبيرًا،  إنسانيًا  ُبعدًا  للفقيد  أن  الثانية  النقطة 
اإلنسان، والمجاعة في إفريقيا، والحرب في أفغانستان، والدمار في بيروت، واألْسر للقدس، وهو 
يلتقط النصوص القريبة من هذا الُبعد اإلنساني في فّنه. إلى جانب ذلك فإن عبدالعزيز ناصر ذّواقة 
في اختيار النصوص، ولقد لّحن لمجموعة من الشعراء، والقصائد التي يختارها لها داللتها، فيبدو 
رفض الظلم واالضطهاد، والدعوة للحّب والحرية. واختار نصوصًا لهارون هاشم رشيد ونزار قباني 
وغيرهما، وهذه النزعة الحزينة هي التي سيطرت على النصوص التي اختارها، وهي لم تخرج عن 
ف عند التراث الشعبي المحّلي فقط، إنما خرج  الحزن واأللم العاّم! ومن ميزات المرحوم أنه لم يتوقَّ
القدس- بيروت- سفينة  اختار مواضيع مثل : قمعستان-  العربي، واإلسالمي، عندما  الفضاء  إلى 

األحزان.. وغيرها. 
عبدالعزيز ناصر، كان منفتحًا على البعد اإلنساني ومآسي الشعوب كّلها، ال على التراث الشعبي 
المحّلي، فحسب، كما يبدو للبعض، وهذه الميزة نادرًا ما نجدها عند الفّنانين الخليجيين، وهو ُيعبتر 
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والبعد  الوطني،  البعد  ذلك  في  بما  العربي،  النّص  على  واالنفتاح  اإلنسانية،  األغاني  في  رائدًا 
اإلسالمي.

ف، والحظنا وجود قْدر من االنغزالية  لقد حصل تحّوٌل كبير في حياة عبدالعزيز ناصر؛ ما قّربه من التصوُّ
لديه، لكنه لم يكن يفّوت الصالة، وازداد حرصًا على حضور الصالة في المسجد؛ ما قّربه من الرهبنة 
جامع  في  الجمعة  صالة  نصلي  ونحن  الغزالي،  محمد  الشيخ  مسجد  إلى  يذهب  وكان  ف،  والتصوُّ
ل واضح في حياته، وبدأ يستكين في البيت، وعرفت أنه  الشيخ إسماعيل، في الحّي. لقد حصل تحوُّ
نة من األصدقاء، كانت تجالسه وتذهب  حتى عندما عاد إلى قطر، اقتصر جلساته على مجموعة معيَّ

معه إلى صيد السمك أو السينما.
ال شّك في أن عالقته البريئة، مع تلك الفتاة، كان هدفها الزواج، وكانت الفتاة تسكن في الشّقة 
التي أعلى شّقتنا. وكنا عندما ننام، ينهض في منتصف الليل ويدندن، وأحيانًا يعزف على البيانو 
اللحن،  عليَّ  »سيطر  فيرّد:  الليل؟«،  هذا  في  تفعل  »ماذا  برّقة:  أعاتبه  كنت  النوم.  من  ويوقظنا 
لها  كان  واجهها  التي  العاطفية  الصدمة  أن  أعتقد  أنساه!«.  ال  كي  تسجيلة  من  والبّد  وَسْلَطنت، 
عات  ته، لكنه ظّل مرحًا، وكّنا نذهب في القوارب إلى القناطر الخيرية، ونلبس القبَّ تأثير على نفسيَّ

رية المزركشة، في عيد )شم النسيم(. والمالبس التنكُّ
ل؛ لذا كان اختياره للمفردة واضحًا ودقيقًا، وكان  صه األوَّ عبدالعزيز ضليع في اللغة العربية، وهذا تخصُّ
له رأي في النصوص التي ُتعرض عليه، وكان ذّواقة بالنسبة إلى دقة اختياره للنصوص، لكن غلب 
عليه الطابع الحزين، كما قلت، بل إن األناشيد الوطنية التي لّحنها نالحظ عليها نغمة الحزن، تمامًا، 

كما هو وجود الشجن في تلك األغاني.
صًا  أنا لسُت متخصِّ التلحين.  بوجود من سيخلفه في مجال  أعتقد  ر، وال  تتكرَّ لن  عبدالعزيز ظاهرة 
ه الذي كان عند الفقيد، ال في قطر وال في المنطقة، وال  في الفّن، لكني لم ألمس مثل هذا التوجُّ
دة، لكن هذا البعد، وهذا  زون في جوانب محدَّ نون مميَّ يوجد أسلوب فّني ُمشابه ألسلوبه. يوجد ملحِّ
واالنفتاح على الفضاءات الرحبة، من الحياة والشمولية، ال نجدها لديهم كما وجدناها عند عبدالعزيز 

ناصر.
كان حّب عبدالعزيز للوطن خالصًا، يخلو من النفاق، كما أنه - رحمه الله- لم يكن مجاماًل ألي إنسان، 
ية،  مادِّ ألهداف  الفّن  يستخدم  ولم  الشهرة،  أو  المال  ُيْغره  ولم  زة،  المتميِّ الوطنية  شخصيته  وله 
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لها على حسابه الخاّص، وهذا دليل على أنه رجل  إنما حّبًا بالفن، حتى أن كثيرًا من أعماله كان ُيسجِّ
يات  ية. وكان يدفع من جيبه عندما يشعر أن األغنية تحتاج إلى فنِّ اليريد أن ُيخِضع الفّن للمصالح المادِّ
خاّصة، مثل، )الصولوهات( أو )الَكْورس(، وكان ُيصرُّ على نجاح العمل بأّية طريقة، ومهما كّلفه ذلك.

الميزانية  تتجاوز  التي  األغاني  بعض  واحدًا إلكمال  جنيهًا  يدفعون  كانوا  أن طلبة قطر  وقد شهدنا 
ق لألغنية القطرية مكانها، كما رسم هو لذلك. صة لها. لقد حقَّ المخصَّ

إن فقده خسارة لوطنه، وللوطن العربي كّله. إنه ليس في مقتبل العمر بالطبع، ولكن، لو امتّد به 
العمر أكثر، الزدادت خبرته وتجاربه، وكان يمكن أن يثري الفّن على المستوى المحّلي، والمستوى 
الخليجي، والمستوى العربي، لكن هذا ما قّدره الله، ويظل هذا اإلنسان رمزًا، وهنا أذكر أبوالقاسم 
رة وحاضرة حتى اآلن، ونلمس ذلك  الشابي الذي مات وهو في ريعان الشباب، لكن أشعاره ظلت مؤثِّ

في قصائده الوطنية.
عبدالعزيز ناصر واحد مّمن سرقهم الموت فجأًة، لكن آثارُه ستظل ماثلة لألجيال.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

د عبدالرحيم كافود  د. محمَّ
 وزير التربية والتعليم 
ورئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، سابقًا
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بدأت معرفتي بالفقيد عبدالعزيز ناصر، في أواخر الستينيات، ولقد عرفت عنه أكثر مّما 
سها الفقيد  عرفته منه، بحكم الِعشرة، حين كّنا في حّي الجسرة، وكانت »فرقة األضواء« التي أسَّ
هي البارزة على الساحة، وكنت مرتبطًا بها. وقتها، كنت أشاهد عبدالعزيز وهو يقود الفرقة، ولم 
أدرك، آنذاك، معنى أن يقود ذاك الشاّب اليافع فرقة، وفيها عازفون يكبرونه سّنًا!. وكان ذلك حدثًا 
العازفين، ومنهم:  الفرقة، فأذهب معه كي أشاهد  إلى  أخي جاسم يذهب  فريدًا في قطر. وكان 
الحفالت  إبراهيم علي، ووليد عبدالله، وفرج عبدالله، وسالم تركي. وكان عبدالعزيز يساهم في 
آلة الكمان. وقد لفت نظري أن يكون أحٌد في سّنه يحمل تلك  الحّي، ويعزف على  التي تقام في 

الموهبة ! كانت لدينا اهتمامات أخرى، ولم ندرك ماذا يدور في عقل عبدالعزيز، آنذاك!؟ 
كنا  واحد.  بعام  إلى هناك  عبدالعزيز  ولقد سبقنا  عام 1972،  القاهرة،  الدراسة في  مرحلة  جاءت 
نعيش معًا، فقد سكّنا معه في شّقة واحدة، عام 1973، أنا والدكتور محمد سالم ، بعد أن كان 
بقالة  أعلى  )السلولي(،  شارع  في  صادق،  وعبدالله  كافود،  عبدالرحيم  محمد  الدكتور  مع  يسكن 

)السعودي(، وهذا الشارع شِهَد ذكرياته وقّصة ُحبه المعروفة !
هاتنا: أنا كنت أدرس الطب، وهو كان يدرس الموسيقى.  صاتنا وتوجُّ جذبنا عبدالعزيز، مع اختالف تخصُّ
إليه، وقد  القطريون  الشباب  يفد  لنا، حيث  بيته ملتقى  تنقطع، وكان  إليه كانت ال  الزيارات  لكن 

توثقت عالقاتنا، بفضل عبدالعزيز.
شخصية عبدالعزيز ُمحّيرة، وهو يجمع األلفة والمحّبة والوّد، ويأخذك إلى الحنين إلى الوطن، والعشق 
ل  األوَّ عشقه  اكتشفنا  ألننا  الوطن  حّب  فينا  عّزز  وقد  فيه،  الموهبة  اكتشفنا  فترة،  بعد  العذري. 

قنا بالوطن.  )قطر(، وهذا ما زاد تعلُّ
عات  في تلك المرحلة، كانت مصر هي القّمة في المسرح، ومعارض الكتب، واألندية والروابط، والتجمُّ

نا الوطني.  الخليجية. لقد تشّكل وعُينا السياسي، ووعينا الثقافي في تلك المرحلة، كما نما حسُّ
أرى أننا محظوظون ألننا عشنا في زمن العمالقة: أم كلثوم، ومحمد عبدالوهاب، وفريد األطرش، 
َبنا بفّنهم. ولقد كنت محظوظًا بأن حضرت  وعبدالحليم حافظ، وهم الذين تأّثر بهم عبدالعزيز، وحبَّ
تسجيالت األعمال األولى التي لحّنها عبدالعزيز، والتي ما زالت حّية حتى اليوم، مثل: حناج عيين، 
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إلى  لو تدري وتعلم، وال تسأليني، ومغربية..، وغيرها. كنت أذهب معه  وحصية على حصية، وآه 
األستديو، بحكم حّبي له، وبسببه أصبحت أحّب الفّن.. كان المرحوم قوّيًا في اإلقناع، ُيجبرك على 
أن تسمتمع إليه، يشّدك، ويجبرك على أن تنصت إليه. عبدالعزيز موسوعة ثقافية وموسيقية. في 

سنواته األخيرة، بدأ يتطّرق إلى قضايا عاّمة، وإنسانية، ودينية، وسياسية!. 
في مرحلة الدراسة، وجدنا فيه الجانب اإلنساني طاغيًا، وكان عطفه وُمداراته للفّنان محمد الساعي 
)رحمه الله( من المالمح البارزة في ذاك الجانب. كثيرون لم يشعروا بحال المرحوم محمد الساعي، 
د طغيان الجانب اإلنساني فيه. فكان ُيصّر على  لكن عبدالعزيز كان حريصًا على احتضانه، وهذا يؤكِّ

أن نأخذ )الساعي( معنا في الرحالت ! 
كانت مرحلة عبدالعزيز، في القاهرة، خصبة وثرّية، ونحن - في واقع األمر- لم ندرك قيمة الرجل إال 

فيما بعد، عندما أبهَر الناس بألحانه الشجية المعّبرة. 
وكأّي إنسان يواجه معاناة شخصية، كان عبدالعزيز يواجه العديد من أشكال المعاناة، لكنه لم يكن 
ُيظهرها للناس، مثل بعض األمور اإلدارية، في عمله، أو ما حصل من مواقف من عائلته في فترة 
دراسته األولى، ثم تجربة الحّب التي مّر بها مع محبوبته؛ قّصة عشق عاصرناها بدقائقها، ألننا كنا 
نعيش معه في البيت نفسه، وهي قريبة جّدًا من المكان. و-لألسف- لم تنجح قّصة الحّب هذه، والشّك 
في أن هذه القّصة، ومعاناة عبدالعزيز في الغربة قد ساهما في إنجاز أجمل األعمال الموسيقية، التي 
ما زالت تعيش معنا حتى اليوم، كأعماله: أصّدر للورق هّمي، ومغربية، وال تسأليني بعد، وغيرها. 
أجمل أعمال عبدالعزيز الفّنّية كانت وطنية، عن قطر، وكان عام 1973 عام الزهو والعّزة الوطنية، 
لت الخلفية السياسية لدينا،  وكذلك عايشنا زمن االنكسار بعد »كامب ديفيد« كّل تلك األحداث شكَّ
بمن فيهم عبدالعزيز، حيث انعكس ذلك على أعماله. ولّما رجع الدوحة، بدأ ينتج األعمال اإلنسانية، 

مثل: آه يا بيروت، وأحّبك يا قدس، وأنا إنسان. وكّل ذلك لم يأت وليد الصدفة. 
كان عبدالعزيز يشعر كثيرًا بما يدورحوله، ويحّب المشاركة بشيء ُيعتمد عليه من خالل الفّن. 

الطّب،  في  ص  التخصُّ طبيعة  بحكم  األولى،  سنواتي  في  أنا،  انشغلت  الدوحة،  إلى  عودتنا  بعد 
ج لفترات متباعدة ومحدودة. وانشغل عبدالعزيز بعد  والدراسة في الخارج. وكانت لقاءاتنا بعد التخرُّ
استالمه العمل في )مراقبة الموسيقى(، وكانت لديه آمال كبيرة، وكان يحلم بأن يضع له بصمة في 

عالم إدارة الموسيقى.
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نظامًا  لديه  أن  لمست  أسبوعي.  بشكل  نتواصل  كنا  الخارج،  من  عودتي  بعد  التسعينيات،  في 
خاّصًا للحياة، وال يريد أن يكون وحيدًا، ولديه )مجموعة( يخرج معها، وأنا من )مجموعة الثالثاء(، حيث 
نذهب إلى أحد الفنادق، ويوم الخميس يحلو له الذهاب إلى السينما مع مجموعة أخرى. يوم الجمعة 
ُيغلق على نفسه الباب، وال نعلم ماذا يفعل! كان يرفض أن نلتقي الجمعة، فيما لو تعّثر اللقاء أّيام 
ّية، في جلساتنا، وكان الحوار من طرف واحد؛ فقد كان  األسبوع. تدور األحاديث السياسية، والفنِّ
أن لحديثه طالوة،  ث، كما  المتحدِّ أنفسنا مستمعين، وهو  الكالم، ونجد  عبدالعزيز يستحوذ على 
ط لذلك، دون أن  وال يبعث على الملل. لقد وّثق عبدالعزيز  للعالقة فيما بيننا في منزله، وكان يخطِّ

ُيشعرنا.
السفر،  2016، في منزله. وبعد عودتي من  أبريل،  ل من  لقاء لي معه، في األسبوع األوَّ آخر  كان 
مررت بمنزله فلم أجد سيارات األصدقاء، كالعادة، فسألت الحارس عنه، قال: »إنه ذهب إلى مصر!«، 
أين  يعرفوا  ولم  سفره،  بقضية  تفاجأوا  بأنهم  وأخبروني  يجالسونه،  الذين  الشباب  ببعض  صلت  اتَّ
ذهب، لكن االحتمال األكبر أنه ذهب إلى مصر، ألسبوع أو أسبوعين، وهو يداوم على زيارات مصر. 
صلنا به، ولم نجد جوابًا، ثم عرفنا بأنه عاد إلى الوطن، لكنه لم  مّرت األيام ولم يرجع عبدالعزيز، اتَّ
يكن يفتح الباب ألحد، وال يرّد على الهاتف. بعثت له برسالة عبر الهاتف، لالطمئنان عليه، وطلبت 
آنذاك.  اللقاء، بسبب نصائح األطّباء، وبحكم وجوده في فترة نقاهة  أراه، فرّد معتذرًا عن  أن  منه 

وقال: »لقد منعوا عّني االختالط باآلخرين«. 
أنا - كوني طبيبًا - الحظت التغير الذي طرأ عليه، كان شكله معروفًا لدينا: فقد كان ممتلئ الجسم، 
وسيمًا. لكن، عندما تجد أن هذا الشخص يتغّير وزنه، ويهبط إلى النصف، خالل أسبوعين، فتلك 

مشكلة!.
في األسبوع الرابع، كان مختلفًا، وقد فقد وزنه بشكل واضح، وبدأت مالمح الشيب والكبر تظهر 
ية، بطريقة  عليه. أحسسُت بأنه غير طبيعي، فسألته، بيني وبينه، إن كان يريد شيئًا أو مشورة طبِّ
ر الموضوع. أحسسُت من ذلك أنه ال يريد أن  غير مباشرة ، فكان رده واضحًا: »أنا تمام«، ثم أخذ يغيِّ

يخوض في موضوع مرضه.
أن  المطاعم في مصر، وال يمكن  إلى  ُيحّب األكل، وكثيرًا ما كّنا نذهب  أن عبدالعزيز  أعلم  كنت 
ينخفض وزنه إلى ذاك المستوى! وفي هذه الفترة، كان يحّضر لنا موائد عامرة، لكنه لم يكن يأكل. 
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شعرنا بوجود شيء يمنعه من األكل، لكنه لم يكن ليفصح عن سبب ذلك! 
في آخر جلسة لنا معه، وهو في شكل مختلف جّدًا، تمَّ تصويره من ِقَبل بعض األصدقاء بُحسن نّية، 
وَتمَّ نشر الصورة في وسائل التواصل االجتماعي، لكنه استاء كثيرًا من نشرها، ألنه كان يريد أن 
المكان  عليه  القترحت  استشارني   - الله  رحمه   - كان  لو  الحقيقي.  وبوجهه  األولى،  بصورته  يبقى 
ضح بعد ذلك أنه ذهب إلى )بانكوك(. المالئم للعالج ! استغربت - كغيري - من ذهابه إلى مصر، واتَّ

صل ويقول: إن عبدالعزيز تعبان  عرفت عن وفاته، بالصدفة؛ وجدت ابن اخته ياسر )ابن أخي جاسم( يتَّ
م طيـلة تلك الفترة،  ِـّصال بأخيـه محمد، هذا بعد اعتكافه بثالثــة شــــهور، كان يتألَّ جّدًا، وَتـمَّ االتــ
ك. أدركنا أنه حّدد مصيره، ولم يعطنا الفرصة لنساعده، ولم يرَض أن يعرف أحد  ولم يستطع أن يتحرَّ
دة بعدم الدخول  د، ذهبنا إلى الطوارئ، كانت هنالك تعليمات مشدَّ ما به! بعد االتصال بأخيه محمَّ
يت عنه )كوني طبيبًا(، وقد وضعني في موقف محرج بأاَل  عليه. شعرُت بالمسؤولية، وكأنني تخلَّ
أحد عليه شيئًا ضّد  أن يفرض  يريد  الموقف، كان ال  أدركت حساسية  ل، وهذا جرَح مشاعري.  أتدخَّ
رغبته، كما أنني كنت غير قادر على تطبيق الجانب المهني في حياتي. مررُت بالطوارئ، وطلبت من 
د، وقال: »ال يريد أن يراه أحد«. كنت أعرف لماذا ذهب إلى الطوارئ،  األطّباء أن أراه، فاعتذر أخوه محمَّ

وقّدرت أنه ال دور لي في ذلك، وأن األطباء سيقومون بكّل شيء!. 
صباح الجمعة، عرفنا بخبر انتقاله إلى الرفيق األعلى، بعد أن أصيب بنزيف داخلي. كانت مفاجأة غير 
له المرض، أو أنه يمكن أن تتّم السيطرة على الوضع،  عة. كان عبدالعزيز يعتقد بإمكانية تحمُّ متوقَّ

رة جّدًا. لكن تلك المرحلة كانت متأخِّ
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 د. عبدالعزيز نعمة
من أصدقاء الفقيد
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تعّرفت إلى الفّنان الفقيد عبدالعزيز ناصر بحكم جيرتنا في حّي الجسرة، بالدوحة، وكنا 
نتشارك األلعاب الشعبية. كان منزلهم من أكبر منازل الحّي، وكنا نجتمع فيه، وقد شّكل ملتقى 
)16 ملم(،  العربية  يأتي باألفالم  الذي كان  د،  أخوُه محمَّ إلى منزلهم  الجسرة. وكان يجذبنا  ألبناء 

ويعرضها على شاشة.
وبعد أن أنشأ الفقيد »فرقة األضواء«، بدأنا نترّدد على مقّر الفرقة في حّي الجسرة، ونحضر بعض 
العربية، مثل: إفرش منديلك، لماهر  البروفات، وكان عبدالعزيز يغّني في الحفالت بعض األغاني 

العطار، وبعض أغاني عبدالحليم حافظ، وهو يمتلك صوتًا عذبًا، إلى جانب إجادته العزف والتلحين.
والدكتور  أنا  سكنُت،  ولقد  واحد،  بعام  سبقنا  قد  عبدالعزيز  كان  مصر،  في  للدراسة  ذهبنا  لّما 
ع لديه العديد من الفّنانين القطريين،  عبدالعزيز نعمة، مع الفقيد، في فترة من الفترات، وكان يتجمَّ
د الساعي )رحمهما الله(، وعلي عبدالستار، ومحمد جولو، حيث يعملون  منهم: فرج عبدالكريم، ومحمَّ

ته. )البروفات(، ويحفظون األلحان في شقَّ
وأذكر  إلى نصائحهم،  اآلخرين، ويستمع  ويتشاور مع  اآلراء،  إلى  أنه يستمع  من سمات عبدالعزيز 
أنه طلب مني بيتًا لقصيدة كتبها أحد األصدقاء، وكانت أغنية وطنية، فأضفت إليها البيت اآلتي: 

)حّقك علينا اليوم يا قطر نوفي.. ولّما نادى الطير نادت معاه روحي(.
ومن المواقف التي ال أنساها، وظّلت عالقة في ذاكرتي حتى اليوم، أن عبدالعزيز دأب على العزف 
على الكمان في )البلكونة(، بعد التاسعة لياًل، بعد أن ُيطفى الجيران أنوار شققهم، ويخلدوا إلى 
النوم، وما إن يسمعوا ذاك العزف الشجي، في هدأة اليل، حتى يخرجوا من غرفهم إلى )البلكونات( 

كي يعرفوا مصدر هذا العزف، وكان عبدالعزيز يتوارى، حتى ال يشاهده أحد.
ولقد عايشنا قّصة حّبه للفتاة المصرية التي كانت تسكن في العمارة نفسها، وكان حّبًا عذريًا نبياًل، 
)البلكونة(، ومعنا صديق سوري اسمه  الليالي، كنا جالسين في  إحدى  الحياة. وفي  له  لم تكتب 
ت الرصاصة بجانب  جاه عبدالعزيز من أسفل العمارة. ولّله الحمد، مرَّ )فايز(، أطلق مجهولون النار باتِّ
بالشباب  فأمسكوا  النار، هبَّ ومساعدوُه،  )السعودي( صوت  بقالة  ولّما سمع صاحب  عبدالعزيز. 
بأنه  الجمع  وأخبر  نزل  الشرطة، لكن عبدالعزيز  النار، وقاموا بضربهم، وهّموا بطلب  أطلقوا  الذين 
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بأن هؤالء  إنسان مسالم، وقد عرف  الشرطة. عبدالعزيز  داٍع لطلب  سامحهم، وليس هنالك من 
الشباب كانوا يغارون من حّب تلك الفتاة لعبدالعزيز!.

وكان  قطر،  عشق  هو  صفاته  أهّم  لكن  متواضعة،  حياًة  وعاش  يًا،  مادِّ إنسانًا  عبدالعزيز  يكن  لم 
يرفض أي مشروع فّني لقاء أجر مالي. ولقد جمع بين حّب الدين وحّب الموسيقى.

لما جاءت حرب أكتوبر )1973(، عاد معظم الطلبة القطريين إلى قطر، وبقينا، أنا والدكتور عبدالعزيز 
نعمة، مع الفقيد، وكنا ال نتعدى عشرة شباب، نجتمع عند الفقيد طوال مّدة الحرب. وكّنا نساهم 
بنا في الله،  في حراسة الحّي، بالتناوب. وعبر الموسيقى، كان عبدالعزيز يرفع معنويات الجميع، وُيحبِّ

وفي الموسيقى. 
الجانب اآلخر في شخصّيته هو العناد، كما كان يرفض عطفًا من أحد، وإذا ألّم به عارض لم يكن يخبر 
أحدًا. استمّرت تلك الخصلة معه حتى في مرضه األخير، وأنا- بوصفي طبيبًا- أقول إنه كان يمكن 
عالج الفقيد وإنقاذ حياته، لكنه كان يرفض، وال يريد العطف، حتى لو كان من طبيب. أقول: كان من 
لية، أو أخبر األطباء مبّكرًا بما يعاني  الممكن أن ُيشفى الفقيد من مرضه لوأنه أجرى الفحوصات األوَّ
منه، لكنه أراد العزلة، حتى ال يتلّقى العطف من أحد، وكان هذا العناد سببًا في وفاته، في الوقت 

ذاته؛ ألنه إنسان قدري، وأعَتقَد أن ما سيجري له هو قضاء من الله، وال يجوز رده!.
ال أعتقد أن نمط شخصية عبد العزيز وأفكاره نتيجة ضغوط أو ممارسات قريبة منه، لكن الظروف 
الزمن، وأصبح مخمليًا بعض الشيء. في األّيام  تغّير  اليوم. اآلن،  التي عاشها كانت مختلفة عن 
ر بخمسة عشر جنيهًا في الشهر. أعتقد أن  الغابرة كنا نركب التاكسي بقروش، وتوجد شقق تؤجَّ
تشكيل شخصية عبدالعزيز من ربِّ العالمين، وليس لها عالقة بضغوط الظروف التي عايشها قبل 

سفره للدراسة. أعرف أن أباه كان يحّبه جّدًا؛ بحكم أنه آخر العنقود. 
من النوادر التي شهدتها مع الفقيد أننا كّنا في تسجيل أغنية لفرج عبدالكريم )رحمه الله(، وننتظر 
الموجي، وبيده سيجاره، وجلس  الموسيقارمحمد  ُتنهي تسجيلها، دخل  المطربات قبلنا كي  إحدى 
د عبدالوهاب.  معنا، وسأل عن المطربة، ردَّ عليه عبدالعزيز ناصر بأن اللحن الذي تغّنيه للموسيقار محمَّ
ن لصاحبة هذا الصوت؟«، لقد كان ُممتعضًا من  استغرب )الموجي(، وقال: »ممكن عبدالوهاب يلحِّ

أداء تلك المطربة، فقال، بسخرية واستنكار : »ال بد أن تكون وراء الموضوع قّصة؟«.
أذكر للفقيد أنه كَسر قاعدته في التواصل مع الناس، وحضر زواجي، وهمس في أذني: »جيتك من 
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رت جّدًا بما قاله. غالتك عندي«، وقد تأثَّ
ومن األغاني التي التصقت بي، منذ أّيام الدراسة، أغنية )أصّدر للورق هّمي( التي كتبها الدكتور 
مرزوق بشير، وغّناها المرحوم فرج عبدالكريم. حيث كّنا نعيش في الغربة، وأثارت كلماتها الشجون 

والحنين إلى الوطن.
أّما إن كان عبدالعزيز غير محظوظ، فأعتقد أنه لم ينل حّقه )في فترة من فترات حياته(، لكنه يحمل 
شرَف تلحين النشيد الوطني، وقد أحّبُه الناس ألنهم لمسوا فيه حّب الوطن، وأستطيع القول: »إن 
المجاملة  إنسانًا وطنيًا يحّب بالد، وأنه يرفض  به  الوالد، أحسَّ  الشيخ حمد بن خليفة، األمير  سمّو 
يأخذ دوره من  أهله وناسه، قد يكون لم  بحّب  أنه محظوظ فهو محظوظ  أّما  الفّن!«،  والنفاق عبر 
تداعيات الحياة وعظمتها، إال أن الله أعطاُه الموهبة التي جاءت له بالسمعة الحسنة والمال والجاه، 
نين، مع أنه لم يكن بأقّل منهم، ألن موسيقاه  ئ له أن يكون مثل كبار الملحِّ ُتهيِّ لكن موهبته لم 

ليست قطرية أو خليجية، بل ُتجاوز الحّيز الجغرافي لتكون شرقية، وعالمية.
الساعي  بالفّنان محمد  اهتّم كثيرًا  للفقراء، وقد  بالمال، ويصرف ما في جيبه  يأبه  الفقيد ال  كان 

)رحمه الله(، وكان ينام معه في شّقته.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 د. محمد سالم جابر
من أصدقاء الفقيد
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د مفتاح، ومحمد  ْسنا أنا ومحمَّ بداية معرفتي بالفقيد عبدالعزيز ناصر، كانت عندما أسَّ
ثابت.  مقّر  آنذاك  لنا  يكن  ولم  بالجسرة،  العيد(  مصّلى  )عند  الجسرة«  »نادي  الله(  )رحمه  عنبر 

ر. وبدأنا في المسرح، وكنت رئيسًا لذلك المسرح، سنة 1964-1965، على ما أتذكَّ
لين  وحدَث أن جاءت فرقة مسرحية من البحرين، وتوجد في المسرحية مقاطع غنائية، واحتاجوا ممثِّ
وآخرون،  نعمة  خالد  أيضًا-  ومعنا-  نعمة،  حسين  محمد  وعبدالرحمن  أنا  اختياري،  فتمَّ  قطريين، 
النادي قّررنا أن نخلط  الفّنانين( وهذا اسم المسرحية. وعندما رجعنا إلى  أنا صاحب )قهوة  وكنت 
عة فيها فنولوجات وأغنيات. اجتمعنا، أنا وعبدالعزيز،  المسرح بالموسيقى، كي نقّدم عروضًا منوَّ
النادي، فقال لهم عبدالعزيز:  أن يقبلوا فرقة موسيقية في  الجسرة«، لكنهم رفضوا  في »نادي 
اجتماعات  النادي!«، وتّم نقل  أخرج من  بالموسيقى، فسوف  المسرح  توافقوا على دمج  »إذا لم 
أي  بالدور؛  الوالئم،  شكل  أخذ  التي  االجتماعات  تلك  وتوالت  عبدالعزيز،  بيت  إلى  الفرقة  عمل 
د مفتاح(. وَتمَّ  نجتمع في منازلنا نحن األربعة: )أنا، وعبدالعزيز، ومحمد عنبر )رحمهما الله(، ومحمَّ
االتفاق على تسمية الفرقة »فرقة األضواء الموسيقية«، وأخذنا مقّرًا بمبلغ 20 روبية، عام 1965، 
نادي  مقّر  انتقل  ثم  روبية(،   50 المقّر  إيجار  أن  علي  إبراهيم  الفّنان  لي  )ذكر  العيد  خلف مصّلى 
الجسرة ليكون بالقرب من مقّر الفرقة. وبتلك المناسبة، حصل تفاهم مع النادي كي نقيم حفاُل 
مجموعة  إلينا  ت  انضمَّ فترة،  بعد  الجسرة.  رجاالت  وكبار  األمور  أولياء  كّل  دعوة  ت  تمَّ حيث  يًا،  فنِّ
من الشباب منهم: عبدالرحمن الغانم، وفرج عبدالله، وأخوه وليد عبدالله، وبالل بوحلوم، وسالم 
واستَعّنا  شخصًا.  أربعين  حوالي  إلى   ،1967 عام  الفرقة  أعضاء  عدد  ووصل  وآخرون.  إسماعيل، 
بأطفال الجسرة للكورال، وكان الفّنان إبراهيم علي يعّلم الشباب عزف العود، كونه ُملّمًا بالطرب 

الشعبي.
أبتعد  وبدأُت  العائلية،  وااللتزامات  بالعمل  انشغلت  وأنا  مصر،  إلى  عبدالعزيز  سافر   ،1971 عام 

عن الفرقة. 
فيها  التي  تلك  يحّب  وال  موسيقى،  ألّية  يطرب  ال  أصدقائه،  ومع  نفسه  مع  صدوق،  عبدالعزيز 

د درويش، وأّم كلثوم، وفائزة أحمد.  د عبدالوهاب، وسيِّ إيقاعات صاخبة، وكان يطرب لمحمَّ
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وأصبحت  أخرى،  أحياء  من  وكانوا  نعرفهم،  نكن  لم  الفرقة،  إلى  ُجدد  شباب  وجاء  األيام،  دارت 
لوها إلى مسرح. الجميل في الموضوع أن معظم الفّنانين من  هنالك )شللية( في الفرقة، التي حوَّ
صين،  بون على أيدي أساتذة متخصِّ فين في فرقة اإلذاعة، وصاروا يتدرَّ أعضاء الفرقة أصبحوا موظَّ

روا أنفسهم.  وطوَّ
جه في القاهرة، عام 1977، إلى مراقبة الموسيقى باإلذاعة، وكنت أسمع  ذهب عبدالعزيز، بعد تخرُّ
نه  عنه أنه يريد أن يقّدم شيئًا جديدًا لوطنه، وهو من النوع الصبور الدائم التفكير، إضافًة إلى تديُّ

الشديد وارتباطه بالدين ارتباطًا وثيقُا؛ وهذا ما أَهَلُه أن يكون حّجة في تفسير اآليات واألحاديث.
نين، وأكثرهم حّبًا لوطنه،  رحيل عبدالعزيز عن الساحة، شّكل َفْقدًا لقطر كّلها. إنه من أصدق الملحِّ
تلك  ن عمل  القطري. وال يوجد ملحَّ الفّن  أحد، خصوصًا، في  لديه فلسفة خاّصة، ال يضاهيها  كما 
عة من األلحان. وال أعتقد أنه يوجد شخص يسّد مكان عبدالعزيز، في هذا الوقت.  التشكيلة المنوَّ

كثيرون لّحنوا للوطن، لكن ألحان عبدالعزيز فيها شجن خاّص، وفيها دفق روحّي واضح. 
ما التقينا، هي »وبّشر الصابرين«، ولذلك داللة خاّصة على فلسفة  نة، كلَّ أذكر أنه كان يرّدد آية معيَّ

عبدالعزيز، حتى مع الحياة والموت. 
في األّيام األخيرة، لم يكن يرّد على الهاتف، ذهبت إلى منزله ولم يخرج لمقابلتي! بعد ثالثة أّيام، 
رجعت مّرًة ثانية، فقال لي أحدهم: »لقد أخذوه إلى المستشفى!«. ذهبت إلى المستشفى، وكانت 
الزيارة ممنوعة، بل إنه حالته ال تسمح برؤيته. أخبروني عبر الهاتف أنه توّفي، وكان ذلك مثل الصفعة 
)... بكاء...(. كان الفقيد صابرًا حتى في وقت الموت، وكان ال يريد أن يزعج أحدًا، ويريد أن يموت 

بهدوء.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن الدرويش
سي »فرقة األضواء«  صديق الفقيد، وأحد مؤسِّ
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بداية معرفتي بالفّنان عبدالعزيز ناصر )رحمه الله( في القاهرة، حيث سكنت عنده، وكان 
الخليجيين  الفّنانين  أشاهد  بدراستي. كنت  وأهتّم  الشباب(،  )لهو  أترك  أن  به هو  ما نصحني  ل  أوَّ
د أنه يريد أن ُيظهر المواطنين القطريين. كان يشّجع أصحاب المواهب، أّيًا  يتوافدون عليه، لكنه يردِّ

كانت، وله مواقف إيجابية مع القطريين.
وأذكر أنه رفض استالم شيك من أحد الفّنانين الخليجيين لقاء أغنية )تفارقنا(، ألنه كان مصّرًا على 
أن يغّنيها قطري، وفعاًل، غناها الفّنان صقر صالح. كان للفقيد اّتجاه خاّص به، ولم يكن يقترب من 

األسماء الكبيرة في عالم الفّن.
َط رجال أعمال قطريين، لكنه  ل، ما عرفته أن أباها رفض، رغم أن عبدالعزيز وسَّ بالنسبة إلى حّبه األوَّ
ج في مصر. لكن عبدالعزيز كان صادقًا ونزيهًا في حّبه العذري،  أصرَّ على رفضه، ألنه يريدها أن تتزوَّ
ج فيما بعد، وكان يذاكر لها دروسها في حديقة الجامعة، في مكان عاّم، وأمام الجميع.  حيث لم يتزوَّ
كنا نحن في الدور الثالث، وهي في الدور الرابع، وكانا يتهامسان في الليل، وبعد أن ُيصّلي العشاء 
يبدأ )يدندن( ويعزف على العود. )هنا، تختلف الرواية عّما رواُه الفّنان إبراهيم حبيب، بخصوص الفتاة(.

ل، قبل أن يكون فّنانًا، كان ملتزمًا، والناس يعتقدون أن كّل فّنان  عبدالعزيز إنسان في المقام األوَّ
لم  رؤوسًا!، كما  يجالس  أو  يقارع كؤوسًا  يكن  لم  الفسق.  أو جلسات  الرذيلة  نحو  ينجرَّ  أن  يمكن 

تخدعه مباهج الحياة، وكان يداوم على صلواته، حتى اقترب من الصوفية.
أن حضرت  وحصل  لعبدالعزيز،  الفرقة  احترام  مدى  فأالحظ  األستديو،  إلى  سيارته  يأخذنا في  كان 
إذ  الدكتور حسن نعمة، وغناء سعاد محّمد؛  تسجيل أغنية )أقبلت والوجه يندى خجاًل(، من كلمات 

سّجل األغنية أربع مّرات، واحتار في اختيار أفضل النسخ.
األغنية  فّنانًا وضع  قطر  في  وجدنا  أننا  لله  الحمد  لكن،  خسارة!  بعدها  ما  خسارة،  عبدالعزيز  رحيل 
د:  القطرية في مصاّف األغاني الوقورة الجاّدة، كما أنه لم يكن يريد أن يتنازل عن شموخه، كان يردِّ
»أنا ال أريد أن يكتب اسمي في اإلعالم، وأريد أن ُأظهر تراث بلدي، دون أن أنتظر شكرًا أو مكافأة«، 
ق الكلمة،  د يتذوِّ ن في حياته !. كما أنه شاعر جيِّ فلم يكن يحّب التمظهر، وُأدرُك أنه يوجد غموض معيَّ
ويدرك أبعادها ومغزاها، وال أَدّل على ذلك أكثر أغنيته )يا قطر يا قدر مكتوب(، كما أنه كثير التعديل 
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في الكلمات التي ُتعرض عليه، ويضع الكلمة في مكانها الصحيح.
الشعبي  والموروث  ومجتمعه  بالده  خدم  ألنه  ينصفه  سوف  التاريخ  لكن  عبدالعزيز،  خسرنا  لقد 
الحنايا-  )أّم  خالل:  من  األجداد  حياة  ومالمح  القطري  التراث  الحالي  الجيل  عرف  ما  ولواله  بأكمله، 
النافلة- حناج عيين- يا راعي الملحة- الحية بّيه..، وغيرها(. ونحن نشكر المولى تعالى على كرمه بأن 
يخرج عبدالعزيز من أرض قطر. ولقد استحّق التكريم عندما رأت القيادة أن يكون لحن عبدالعزيز ناصر 
هو النشيد الوطني. ولقد صاغ اللحن بصورة حديثة، بعيدًا عن )المارشات العسكرية( التي عادًة ما 

تكون في النشيد الوطني، كما أنه لم يقبل أن يكون النشيد الوطني على هيئِة ُمسابقة!.
د  وقطر، اليوم، ليس لديها إال ألحان عبدالعزيز ناصر ؛ ألنه واحد فقط. إنه يضاحي عمالقة الفّن: محمَّ

رون. عبدالوهاب، وفريد األطرش، وأّم كلثوم، الذين ال يتكرَّ
رحمه، الله وأسكنه فسيح جّناته.

عبدالله حسين الجابر
 سفير في وزارة الخارجية، سَكَن مع الفقيد في القاهرة
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الثاني  الصف  في  كنت  عندما  السبعينيات،  في  ناصر،  عبدالعزيز  الفقيد  إلى  تعرفت 
اإلعدادي. كنت أسمع األلحان التي كانت ُترَسل من القاهرة إلى اإلذاعة، فأشعر بأنني قريب من تلك 

األلحان. 
في عام 1982، أنشأنا فرقة: أنا )أعزف على الجيتار(، وعبدالعزيز جاسم )يعزف على العود(، وعبدالعزيز 
من  وطلبت  الجسرة.  نادي  في  وذلك  المعضادي،  جاسم  خالد  ومعنا  األورج(،  على  )يعزف  صادق 
صاالت مع  د ناصر درويش رئيس النادي، آنذاك، أن يعّرفني بعبدالعزيز ناصر. و- فعاًل- بدأت االتِّ السيِّ
عني، وكنت أذهب إليه في مقّر  َب بي وشجَّ فته بنفسي وبموهبتي، فرحَّ عبدالعزيز )رحمه الله(، وعرَّ
دت  )مراقبة الموسيقى(، في حّي )اسلطة(. بعد أن استمع إلى عزفي، وعد بأن نلتقي، وهكذا توطَّ
العالقة بيننا، ولقد طلب مني أن أعزف أغنية )القدس(، ثم شاركته في أعمال أخرى، مثل )أنا إنسان(، 
ل عمل لي معه، ثم شاركت معه في  أنا وصقر صالح، وناصر صالح، وفرج عبدالكريم، وكان ذلك أوَّ
فت عن العزف، واقتصرت العالقة معه  أغنية )يا قطر يا قدر مكتوب(، لكني- نظرًا لظروف عملي- توقَّ

على الصداقة. كنت أمرُّ به، ونخرج معًا.
عبدالعزيز، من الناحية اإلنسانية، صادق ونقّي، مع نفسه ومع اآلخرين، وهو مخلص ويقف مع الحّق، 
وال يخاف في ذلك لومة الئم. حتى معي أنا، لو شاهد أمرًا غير عادل مني، يقف مع الحّق ضّدي. حتى 
مع الحيوانات، ولقد حدث لنا موقف مع النمل: كنا في سيارتي ومعي شباب، تكّلمنا على النمل، فقال 
أحدهم: أنا قتلت العديد منهم، فجحظت عينا عبدالعزيز، وبدأ يدافع عن النمل، وشعرُت أن الدموع قد 
رت في مآقيه. قلت لهم : »عليكم أن ترّشوا النمل بالمبيد الحشري، وهذا أريح لهم كمخلوقات«.  تحجَّ

عت أن تروق جملتي لعبدالعزيز، إال أنه ردَّ بحسم: »هذه جريمة«!  توقَّ
ًة: »يجب أن ُيزيلوا أرضية المالعب الخضراء  وكانت له مواقف مع القطط ومع النباتات، أذكر أنه قال لي مرَّ

بون العشب، وهو يشعر باأللم. )العشب( الطبيعي، ويضعوا أرضية صناعية، ألن الالعبين يعذِّ
كان مع الله دائمًا، وفي كّل كالمه يستشهد بآيات قرآنية، وهو مرجع كبير للتفسير، وهو الذي نّورني 
كثيرًا في الدين، وغّير مسار حياتي )180 درجة(. لم أكن أفهم الدنيا، وكّل شخص له نظرته الخاّصة، إال 

أن الفقيد نّورني، وغّير أشياء كثيرة في ذاتي، من النواحي: االجتماعية، والدينية، والثقافية. 
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وكان يحّب الوطن، وال يستطيع فراقه، يقول في ذلك: »أنا ال أقوى على فراق قطر أكثر من أسبوعين«. 
زًا بين األغاني، في منطقة الخليج. هذا الحّب هو الذي غمَر األغنية القطرية، وأعطاها لونًا مميَّ

أذكر أننا كّنا نذهب لصيد السمك في الشتاء، مع بعض األصدقاء، إلى منطقة )دخان(، وهو يحّب 
اصطاد  إذا  وكان  البحر.  قبالة  وهو  الصالة،  ويبدأ  السّجادة  يأخذ  حتى  نصل  إن  وما  المنطقة،  تلك 
سمكة صغيرة يعيدها بسرعة إلى البحر، وإذا اصطاد سمكة كبيرة فإنه ُيقّبلها في وجهها، ويطلب 

م«! منها السماح ألنها حالل له، لكنه ُيسرع في إخراج الخّطاف من فمها، ويقول: » إنها تتألَّ
في إحدى المّرات، كنا في )دخان(، وكان جالسًا على الشاطئ، ومعه فراش ومسند، وكان ينظر إلى 
ل لفظ الجاللة من الغيوم، عند المغرب، فدعاني كي أنظر إلى شكل الغيوم،  السماء، وقد تشكَّ

وقال: »سّبح بحمد الله«، ثم تالشت الغيوم.
يقيس  فهو  العلمية،  الناحية  للدين من  أخذه  الصوفية واضح، وكذلك  واقترابه من  عبدالعزيز  تّديُن 
يقوله،  حديث  لكّل  بأمثله وشواهد  يأتي  وكان  الروحانية.  الناحية  جانب  إلى  علمية،  بطريقة  األمور 
من  كثير  من  أفضل  إنهم  الله؟  عند  مكانتهم  أين  البشرية،  أفادوا  الذين  العلماء  »إن  د:  يردِّ وكان 

نين الذين يؤذون الناس«. كان مفهوم الدين عنده أنه ِعلم. المتديِّ
ث عن أعماله، بل ُيفاجئنا بعد أن تكتمل،  صفة الكتمان الزمت عبدالعزيز طوال حياته؛ فكان ال يتحدَّ
وأذكر قّصة النشيد الوطني ؛ حيث ُذكرت عّدة أسماء لعمل النشيد الوطني، وفي يوم، تفاجأنا بأن 
عبدالعزيز قد أكمل تلحين النشيد، وكنت ليلتها قد حلمُت بأنه مع سمّو األمير، الوالد الشيخ حمد بن 
ب )نوتة( النشيد الوطني، وقال : »أحالمك فيها  خليفة آل ثاني، وقد قلت له ذلك. فضحك وهو يقلِّ

ؤات.. هذا هو النشيد الوطني«. تنبُّ
لقد أخبــرني عن كتــابه )الذي لم يــصدر حتى اآلن(، وأراني صـورة لصاحب السـمّو األمير الشيـخ 
وهي  للكتاب،  األخير  الغالف  ستكون  الصورة  »هذه  وقال:  مه،  ُيكرِّ وهو  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم 

الختام«.
د، دومًا، أن الله قد منحه عمرًا أكثر مّما  كان الشحوب قد بدأ على وجهه، والهزال على جسده، وكان يردِّ
يستحق، وأنه ال يريد أّي شيء بعد الستين. وفعاًل، كانت تلك الصورة آخر صورة له على المستوى 

الرسمي.
د الساعي )رحمه  قّصة أغنية )الله يا عمري قطر(، أيضًا، كان له موقف منها، فقد أحضر الفّنان محمَّ
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اللحن، ملّحًا  ر  ُيغيِّ اللحن الذي ُوضع لها، وأصرَّ على عبدالعزيز أن  الله( األغنية، ولم ُيعجب الساعي 
عليه بصورة واضحة. بعد فترة، أمسك عبدالعزيز بالعود وصدح )الله يا عمري قطر(، وكان )الساعي( 
ويرجو  طفولية،  وبصورة  فرحًا،  السرير  على  يتقافز  وبدأ  نهض،  اللحن  سمع  وعندما  سريره،  على 
عبدالعزيز أال ُيعطي األغنية ألحد غيره، وهذا ما حصل، ونالت األغنية شهرة واسعة.كنا نجتمع، في 
السنة األخيرة، يوم األحد، ونخرج يوَمي األربعاء، والجمعة إلى البحر. وفي رمضان، كنا نجتمع عنده 
حيث يعمل )غبقة(؛ عشاء من السمك وغيره، وآخر خميس من رمضان كان يجمع األصدقاء والفّنانين 

واإلعالميين، والغداء يوم العيد يذبح خروفًا للشباب.
المرحوم يجمعنا،  التواصل، كان  نلتقي، لكننا نتواصل عبر وسائل  أن رحل عبدالعزيز، لم نعد  بعد 

وكان بيته مالذنا، أّما اليوم فال مكان يجمعنا.
الموسيقية  والمرجعية  الروحي،  واألب  الفقري،  عموده  فقد  بل  كبيرًا،  شيئًا  فقد  الفّن  بأن  أشعر 
الفّذة. بالنسبة إلى الوطن، شّكل رحيله خسارة كبرى، وال أعتقد أنه سيظهر أحد مثله.. من الصعب 

ر عبدالعزيز !. أن يتكرَّ
ب، ولرغبتي في أن يكون عبدالعزيز بيننا، أسميُت أصغر أبنائي باسمه،  ووفاًء لهذا اإلنسان الطيِّ

وعمره، اآلن، اثنا عشر عامًا.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

جاسم محمد الهيدوس
من أصدقاء الفقيد 
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عبدالعزيز، كان رحمًة تمشي على األرض. كان، عندما نذهب للصيد، يدعونني لفّك 

لها، ويقول لها :  ب، وعندما أفّكها، يأخذ السمكة ويقبِّ الخّطاف من فم السمكة خوفًا من أن تتعذَّ

»سامحيني«. 

كان يسأل عن الفقراء، وعندما يأتي إلى البنك، حيث أعمل، يسحب مبالغ من حسابه، ثم نذهب 

التي عملها عن  األلحان  أن  إلى  إضافة  لكّل مكان،  عات  تبرُّ ويعطيهم  الخيرية،  الجمعّيات  إلى  معًا 

فلسطين ولبنان والقدس، كانت على نفقته الخاّصة، وكان )رحمه الله( كّلما عرف أن هناك إنسانًا 

وكان  فقير،  نلتقي بشخص  )دخان(،  منطقة  إلى  نذهب  كّنا  عندما  أننا،  أذكر  إليه.  ذهب  محتاجًا 

عبدالعزيز يأخذ له مواّد تموينية، في كّل رحلة، ألن الرجل يعيش وحيدًا في الصحراء. 

عها على الناس المحتاجين، وأذكر، مّرًة، أنه أعطاني  كما كان الفقيد يعطيني مبالغ مالية كي أوزِّ

مبالغ عندما ذهبنا إلى )العمرة(، واقترحت زوجتي أن نصحب عبدالعزيز معنا، وكان ذلك في أواخر 

أّيامه، وجاء معنا. 

الله، وكنا  البّر، وبعد الصالة يجلس في الظالم وحده، ويدعو  َيُؤمنا في صالة الجماعة، في  كان 

ندعه يناجي ربه. وعندما نعود من )دخان أو الغارية أو سيلين(، كان يرّدد أيات قرآنية، ويستعذب حبَّ 

الله، وحبَّ قطر، وحبَّ األمير الوالد، واألمير تميم، وأنا أشهد على ذلك، يقول لي: »أنا أحّب األمير 

واألمير الوالد، وأحّب قطر«. قطر كانت بالنسبة إليه كّل شيء.

كان عبدالعزيز ال ُيعلن عن مشاريعه، حتى ألقرب الناس إليه، وكان يعطي كّل شيء حّقه. حضرت 

ين أو ثالثًا، أو يومًا وثالثة أّيام، بل قد يبقى الشريط عنده  له تسجيالت في اإلذاعة، فكان ُيعيد مرتَّ

عامًا أو عامين. المهّم أن يخرج الشريط كما يريده هو، وال يرضى أن ُيخرج شيئًا غير مكتمل. 

كان  عندما  المسطرة.  على  يمشي  إنسان  إنه  ومعاملته.  وحياته،  ألحانه،  في  إنسان،  عبدالعزيز 

ث عن الماضي، وهو يحّب أن يتمّشى في )سوق واقف(، كان  يزورني في البنك كنا نجلس ونتحدَّ

الرجل ميسور الحال، ولم يكن يبحث عن الماّدة، وأذكر أننا كّنا مع فرج عبدالكريم  )رحمه الله( في 

بروفة أغنية )عندي أمل(، في البيت القديم، بالجسرة، وكنت أعتقد بأنه سينتهي من تحفيظ اللحن 
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لفرج، الذي كان يمتلك صوتًا جمياًل )ما شاء الله(. وجلسنا مّدة طويلة حتى انتهى من اللحن. كما 

د مانع  أنه يعمل الكثير من األلحان قبل أن تصله الكلمات، ولم يكن يتزحزح عن موقفه. أذكر أن السيِّ

الهاجري، الذي كان، وقتذاك، مديرًا لمكتب سعادة الدكتور عيسى بن غانم الكواري، وزير اإلعالم 

ل في  مني الساعة 11 لياًل، وطلب عبدالعزيز، وكان عبدالعزيز ُيسجِّ ومدير مكتب سمّو األمير، كلَّ

اإلذاعة أوبريت افتتاح دورة الخليج، فقلت له: »هل من رسالة تريدني أن أوصلها لعبدالعزيز؟«، قال: 

د مانع: »إن شاء الله«.  »أريده ألمر ضروري، اآلن!«. لم يكن هناك هواتف نّقالة. حينئذ، قلت للسيِّ

مني قلت  صلت بعبدالعزيز على رقم المنزل، ورّدت عليَّ والدته )رحمها الله(، ثم نادته، وعندما كلَّ اتَّ

د  د مانع؟«، وهو )ُيعّز السيِّ د )مانع( الهاجري يريدك ألمر مهّم!«، قال »ماذا يريد السيِّ له: »إن السيِّ

صل به حوالي الساعة الثانية  صل غير مانع ما رددت عليه«. اتِّ مانع معّزة كبيرة(، وقال : »لو أن المتِّ

خرج  واحد(،  )الهدف  أوبريت  على  أخيرة  بمالحظات  قًا  متعلِّ كان  الموضوع  أن  وأعتقد  لياًل،  عشرة 

»كنت  فقال:  رأيته،  التالي  اليوم  وفي  الفجر،  حتى  اإلذاعة  في  وبقي  لياًل،  البيت  من  عبدالعزيز 

متهم العمل«. سهرانًا البارحة، واآلن سلَّ

صلت به، فقال: »أنا رجعت للتّو«، قلت له: »ماذا  اتِّ أّيامه األخيرة، أخبرنا بسفره، وبعد عودته  في 

يجري؟« قال: »سأخبرك فيما بعد«. ولّما اشتد عليه المرض كّنا نهاتفه؛ أنا وجاسم الهيدوس، وكان 

الله( كان يخفي عنا شيئًا! وكان  أنه )رحمه  صوته غير طبيعي! كّلمت )جاسم( وأنا أبكي، ويبدو 

مني جاسم، وقال لي : »أنا، للتّو، كّلمت  يرّدد: »عندما أجتمع معكما سوف أخبركما«. في يوم، كلَّ

مناه أيضًا،  صلت به، فرّد عليَّ يوم العيد، وليلة الجمعة كلَّ عبدالعزيز، وأرجو أن تكّلمُه أنت بسرعة«.. اتَّ

وأخبرني بأنه بخير. ودعا الله أن يشفيه مّما ألمَّ به. قلت له : »هل تستطيع أن تستقبلنا؟«، فقال: 

صل بي  مته ليلة الوفاة )الثالثاء(، وكان قد أغلق هاتفه. اتَّ مكم«. كلَّ نت حالتي سوف أكلِّ »إذا تحسَّ

ابن أخيه )خالد عبيدان(، وأعطاه الهاتف.. سألته: »ما هي أخبارك، يا بوسعود؟« قال: »الحمد لله«. 

ثم ضحك، وقال: »إن شاء الله ستعود أيامنا الخوالي، ونعود للرحالت واألحاديث الشائقة«. كان 

يبتسم ويقول: »الحمد لله«. وكانت آخر جملة قلتها له )كما يقول إخواننا المصريون(: »ال إله إال 

: »محّمد رسول الله«. الله«، فردَّ

ما شاهدت صوره أو مقابلة   ره دومًا، وكلَّ عبدالعزيز، سوف يبقى في القلب والوجدان، ونحن نتذكَّ
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معه في التلفزيون أبكي )... بكاء..( حتى أن زوجتي طلبت مني عدم مشاهدة أحد البرامج التي 

عن  نفسي  أمسك  أن  أستطيع  ال  أغانيه  أسمع  عندما  أستطع.  لم  لكني  عبدالعزيز،  فيها  ظهر 

ثت عنه ال بّد أن ينهمر الدمع من عيني )...بكاء..(. أشعر به يعيش معي، كّلما  البكاء، وكّلما تحدَّ

ُم عليه،  ما ذهبت إلى )الغارية( أو )دخان( أترحَّ مررُت باألماكن التي جمعتنا، أشعر به بجانبي.. وكلَّ

وكأنه موجود معنا!

فيها  كان  به  حلمت  مّرة  آخر  الشهر،  في  مرات  سّت  به  أحلم  أنني  لدرجة  وجداني،  في  موجود  إنه 

يحتضنني ويضحك معي ).. بكاء..(. 

عبدالعزيز لن أنساه، وهو أخي الذي لم تلدُه أّمي، إنه ما زال يعيش بيننا.

اته. رحمه الله، وأسكنه فسيح جنَّ

 صقر محمد حسن

 من أصدقاء الفقيد
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ق  بدايات لقاءاتي مع الفقيد عبدالعزيز ناصر، كانت من طرف واحد، بداية شخص متذوِّ

ه، ومتابع ألعماله، وأنا ال أعرفه شخصيًا. منذ أن التحقت باإلعالم، عام 1981، وأنا أتابع الفقيد  لفنِّ

في  لها  سجَّ التي  أعماله  من  أكثر  واقتربت  األخرين،  انين  الفنَّ تابعت  وكذلك  وحّب،  شغف  بكّل 

لت زادًا مهّمًا إلذاعة قطر، بل إننا كنا نقّطع أوبريت )عيشي  القاهرة، في السبعينيات، والتي شكَّ

يا قطر(، ونستخدم القطع، كفواصل، بين البرامج.

نُت مساعدًا لمدير إذاعة قطر. وفي هذه  عالقتي الرسمية بدأت، مع الفقيد، عام 1988 عندما ُعيِّ

المرحلة، اقتربت من الفّنانين الموجودين في اإلذاعة؛ بحكم حّبي للعمل، وحضوري لبعض البروفات 

العاّم  المراقب  كان  أنه  بحكم  ناصر،  عبدالعزيز  الفقيد  وبين  بيني  تفاهم  حلَّ  لقد  والتسجيالت. 

للموسيقى والغناء، واستطاع أحدنا أن يفهم اآلخر أكثر وبسرعة. لقد واجهنا صعوبات إدارية، وكنا 

لي  ذكر  وقد  اإلذاعة.  مدير  د  السيِّ على  طرحها  قبل  معًا،  والغناء  الموسيقى  مراقبة  أمور  نتداول 

ية، فكان يطمح لتعديل اللوائح المالية، بما يخدم الحركة الموسيقية  الفقيد أمورًا غاية في األهمِّ

في قطر، وكان مهتّمًا بأحوال الفّنانين الذين ال تليق بهم وظائفهم ودرجاتهم، وكان يأتي بملّف 

الوظيفي  الوضع  إن  اإلذاعة، حيث  يًا، كي يستمّروا معنا في  مادِّ ندعمهم  أن  فين ويطلب  الموظَّ

اليناسبهم. وكان يريد أن يرتقي بالفّنانين القطريين، خصوصًا األصوات الواعدة، مثل ناصر صالح، 

الفّني.  يتفرغوا لعملهم  الوظيفي كي  ُيحّسَن وضعهم  أن  يريد  الكبيسي، وغيرهما، و  وعيسى 

ولقد نجحنا في تعديل أوضاع العديد من هؤالء، لكن الوقت لم يسعفنا مع البعض اآلخر.

عبدالعزيز  عملها  التي  األعمال  من  العديد  بحصر  وقمنا  قطر،  إلذاعة  مديرًا  أصبحت   ،1991 عام 

ناصر، سواء تلك القديمة، التي غّناها كبار المطربين القطريين، أو القطع الموسيقية.

لقد انتقى عبدالعزيز كلمات ألحانه من كبار الشعراء، مثل: نزار قباني، وسميح القاسم، وهارون 

هاشم رشيد، وهو، كذلك، كان يكتب األغاني. كنت قد طرحت عليه فكرة إعادة بعض األغاني 

القديمة األصلية، حيث إن هذا الجيل سمع اإلعادة ال األصل، وكنت أشعر بأن تلك األعمال لم تأخذ 

حّقها في ذاك الوقت، ورأينا إعادة تسجليها. استمرَّ هذا التعاون لفترة طويلة، ولكن شاءت األقدار 
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ه وثناءه في كلمات ُمعّبرة.  أن أغيَب عن العمل، وكان يصلني حبَّ

أنا موقن بأن عبدالعزيز منبع فّني كبير لقطر، وكان يجب أن ُيستَغّل أكثر مّما حدث، ولكن شاءت 

األقدار أن نفترق. 

الفرحين  سة القطرية لإلعالم، وكان عبدالعزيز من  نت رئيسًا تنفيذيًا للمؤسَّ ُعيِّ  ،2011 في عام 

بعودتي. وقد قال: »اآلن نستطيع أن نعيد تلك األّيام، ونبدأ من جديد«، ثم استطرد: »اآلن، أصبح 

الفّنانين،  مي ألوضاع  تفهُّ وبالطبع، كان يقصد مدى  فّنانًا«.  اإلعالم  الكبار عن  المسؤولين  أحد 

وهذه الكلمة جعلتني أبذل جهدًا أكبر، من خالل مراقبة الموسيقى والغناء، وأوافق على المشاريع 

التي يقترحها الفقيد. واستطعنا، خالل فترة قصيرة، أن نقنعه بالعودة إلى العمل الفّني، وأال ُيشغل 

باله كثيرًا بالعمل اإلداري. وبالفعل، رجع إلى فّنه، وعمل بعض األغاني، مثل )سوق واقف(، وغيرها، 

ويأتي،  تكتمل.  عندما  إال  عنها  ث  يتحدَّ ال  بأعمال  يفاجئني  كان  الموسيقية.  المقطوعات  وبعض 

نتها؟ وكيف وّزعتها؟ وأين  مات، فيقول: »اسمع«، ثم تأتي األسئلة: َمن كتبها؟ ومتى لحَّ دون مقدِّ

سّجلتها؟.. كانت مفاجآته جميلة مثله.

البريد  في  رسالة  عبر  الموضوع  يرسل  وكان  )المراقبات(،  باقي  في  يوجد  ال  إداري،  أسلوب  لديه 

صل بي، ثم يأتي بالنسخ كي يتابع تلك المواضيع. وأنا كنت  العادي، لكنه يعمل منها نسخًا، ويتَّ

ته، يستأذن قبل أن يأتي، وكان  أقول له : »أنت تأتي في أّي وقت تشاء«، لكنه، لدماثة خلقه ودقَّ

يشرح لي خلفيات المراسالت التي أرسلها بالبريد، مثل بعض الحاالت التي تحتاج إلى استثناءات 

نة، أو أن قيمة األغنية تحتاج إلى معاملة خاّصة، قد ال تنطبق عليها الالئحة. كنت أبذل قصارى  معيَّ

م األمر، عندما ال تكون  ذ كل ما يطلبه عبدالعزيز، وهو كان يتفهَّ جهدي - وفق األنظمة - كي أنفِّ

هنالك فرصة لتنفيذ طلبه.

ل فراغًا  في مرحلة من المراحل، شعرُت بأنه بدأ يبتعد عن العمل، بشكل واضح، وكان غيابه يشكِّ

رئيس  اقترحُت على  يبتعد، حتى  جعله  الذي  الظرف  أعرف  ولم  أسبابه،  لديه  أن  م  أتفهَّ أنا  كبيرًا. 

سة أن نعتبره على رأس عمله؛ تكريمًا لمكانته وإنتاجه الفّني الضخم. ألن الوضع اإلداري  المؤسَّ

ف خمسة عشر يومًا ُيعتبر ُمقااًل أو مستقياًل، لكن حجم عبدالعزيز ناصر  عندنا أنه لو تغّيب الموظَّ

سة صباحًا، بهذا الشأن،  دفعنا لتجاوز ذلك، ولقد حصل أن الكتاب الذي كتبته لسعادة رئيس المؤسَّ
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الواضح من  م  التفهُّ باعتبار عبدالعزيز ناصر على رأس عمله. وشعرت بذلك  المساء،  جاء رده في 

ت تسوية أموره، وُأحيل  سة للوضع الصّحي للفقيد، وعرفت، قبل وفاته، أنه تمَّ سعادة رئيس المؤسَّ

دًا من هذا! إلى التقاعد، ولست متأكِّ

ه، وحسنًا  موهبة عبدالعزيز لم تأِت من فراغ، وكان تكليفه بتلحين النشيد الوطني القطري في محلِّ

عبدالعزيز  بعدم وضع  الرؤية  للنشيد. كانت  بعدم عمل مسابقة  البالد،  العليا في  الجهات  فَعَلت 

نين اآلخرين. وأعتقد أن عبدالعزيز عمل النشيد الوطني باقتدار؛ ما شّكل  ناصر في تساٍو مع الملحِّ

ية. بصمة كبرى في حياته الفنِّ

الخاّصة  عبدالعزيز،  ألحان  تبقى  أن  »حرام  اإلذاعة:  في  زمالئي  مسامع  على  أرّدد  دومًا،  كنت، 

بمسلسالت رمضان، فقط في شهر رمضان، وال بّد من استثمار تلك األلحان«. وفعاًل، كّنا نوّزع 

تلك األلحان بين الفقرات.

 عبدالعزيز، تعامل مع كّل الكتاب القطرّيين في تلك الفترة، دون استثناء، كما تعامل مع شعراء 

كبار مثل الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وسميح القاسم، ونزار قباني، وهارون هاشم رشيد، 

مها، مثل : آه يا بيروت- القدس- أفغانستان، وغيرها، وكثير هي  وكان يفاجئهم باألعمال التي يقدِّ

اإلذاعات العربية التي ال تهتّم بمثل هذه المواضيع اإلنسانية. أعتقد أن األعمال الوطنية التي عملها 

عبدالعزيز هي كنز لكّل اإلذاعات العربية، وسيأتي يوم تنتعش فيه تلك األغاني، وعلى اإلذاعات 

ما يوجد تقصير  )وهذا نقد ذاتي( ألن تلك  العربية مهّمة إحياء تلك األعمال الوطنية، واإلنسانية. لربَّ

ف بشكل جّيد، من خالل اإلذاعة والتلفزيون. ولم يتّم تصوير العديد من األغاني  األغاني لم ُتوظَّ

تلك  الرتقت  الحالية،  القنوات  شهدوا  وغيره  عبدالعزيز  أن  أو  ُصّورت،  أنها  ولو  الكبيرة.  العاطفية 

القنوات. أعتقد أن العمل اإلبداعي، في تلك الفترة، كان أرقى وأجمل مّما هو موجود اآلن، والدليل 

الكّتاب  من  ل  األوَّ الجيل  عملها  التي  األعمال  وتبقى  بسرعة،  تختفي  اآلن،  الجديدة،  األعمال  أن 

نين والمطربين. والملحِّ

ت إعادة تسجيل األغاني الموجودة في أرشيف إذاعة قطر، والتركيز على  أنا على قناعة بأنه لو تمَّ

ها الجيل الجديد، وتبقى حّية في األذهان، حتمًا. ها في األيام الوطنية وغيرها، ألحبَّ بثِّ

تفارقنا، أنا وعبدالعزيز، لظروف خاّصة، ولم أعلم بمعاناته أو إصابته بالمرض، وكان نبأ وفاته مثل 
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الصاعقة، وقد استلمت رسالة عبر الهاتف، وأنا خارج الوطن، بأن عبدالعزيز ناصر انتقل إلى رحمة 

الله، وبدأت أفّكر: »هل غيابه األخير كان بسبب هذا المرض..الذي لم ُيخبر عنه أحدًا؟« 

حاله ألّي  الشخصية وال بمرضه، ولم يشُك  بهمومه  أحدًا  يزعج  لم  أو غيابه،  إنه، كما في حضوره 

كانت  وفاته  لكن  الخارج،  في  العالج  على  شّجعناه  األقّل-  على   - كنا  لكّنا  فعل  أنه  ولو  شخص، 

، مثل الصاعقة، ألنه، بوجوده، كان يمكن أن تزدهر الحركة الفّنية  مفاجئة، كما كانت بالنسبة إليَّ

ر الله، وما شاء فعل. والموسيقى والمسرح. ولكن، َقدَّ

إبداعه ونبوغه، وأنه سابق لعصره، وقد قّدم هذا  رحل عبدالعزيز، وبقيت أعماله أكبر شاهد على 

الكّم وهذا النوع من األعمال الراقية لألجيال القادمة.

ولو أنه كان موجودًا، اآلن، في ظّل اإلمكانات الفّنّية، والتكنولوجية الحالية، والموارد المالية، لكان 

إبداعه أكبر.

اته. رحمه الله، وأسكنه فسيح جنَّ

 مبارك جهام الكواري

سة القطرية لإلعالم الرئيس التنفيذي السابق للمؤسَّ

 ومدير اإلذاعة، سابقًا
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ل تعاون بيننا، في أغنية )ولهان ومسّير(،  عبدالعزيز ناصر )رحمه الله(، كان صديقًا منذ أوَّ
وقد بقيت هذه األغنية خالدة حتى اليوم، وغناها العديد من المطربين العرب. ثم جمعتنا أغنيات 

أخرى، منها األخيرة )سوق واقف(. 
عبدالعزيز فّنان عبقري، ولكّل فّنان عبقري أمور خاّصة به! ولو استمرَّ الفقيد في نمط أغانيه نفسه 
أثرى األغنية القطرية أكثر، لكنه، ينتظر طوياًل من أجل الحصول  رائعة، ولكان  أنتج أغنيات  لكان 

نها!. على كالم جميل، وأنا- في الحقيقة- أرسلت له مجموعة من الكلمات، لكنه لم يلحِّ
الرابعة، وسافر فريقنا،  الخليج  الدوحة أحضر دورة كأس  أّما قّصة )ولهان ومسّير(؛ فقد كنت في 
حادات الخليجية، وأنا جالس قبالة البحر كتبت  وبقيت وحدي في الفندق، أنتظر اجتماع رؤساء االتِّ
صلون بي، ويريدون قّصة األغنية، لكني كنت أقول  األغنية، وأعطيتها لفرج عبدالكريم. كثيرون يتَّ
ر بالبيئة من حولي، وجاءت الكلمات بسيطة وسهلة وتدخل القلب«.  لهم : »يا جماعة، أنا شاعر، وأتأثَّ

)للفّنان إبراهيم حبيب رأي في هذه القضية(.
وعندما تّم تكريمه من ِقَبل صاحب السمّو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفّدى، رأيته، 
مّرة، شاحب اللون وضعيف البنية، استغربت منه، وقلت في نفسي: »قد يكون الرجل التزم بريجيم 
يت  ن، لكن الحقيقة أن المرض كان يسري في جسده، ولم أعرف ما كان يعاني إاّل بعد أن تلقَّ معيَّ

نبأ وفاته.
اًل- فقدُت صديقًا عزيًزا، وهو قريب إلى قلبي، وثانيًا،  نعم، رحيل عبدالعزيز كان َفْقدًا عاّمًا، وأنا- أوَّ
نًا كبيرًا يثق في كلماتي. ولو أن العمر طال به ألنتجنا أغنيات مثل )ولهان ومسّير(. أنا،  فقدُت ملحِّ

فعاًل، فقدُت ملحنُا، أضفى الروَح على كلماتي، بألحانه الشجية المعّبرة عن روح األغنية.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
شاعر من البحرين
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دة؛ فقد جمعتني  عبدالعزيز ناصر صديق العمر الوفي، وعالقتي به مّرت بمراحل متعدِّ
منطقة  في  ولدُت  أنا  وطموحاتنا.  أفكارنا  بين  تالٍق  هنالك  وصار  للفقيد،  الثقافية  التركيبة  به 
ن قد بدأ من تلك  )مشيرب(، وهي منطقة منفتحة على عدة ثقافات عربية وغير عربية، وكان التمدُّ
المنطقة، التي شّكلت جزًءا كبيرًا من ثقافتي وانطالقتي الفكرية. كان لدينا، في تلك الفترة، فكٌر 
مرن، قوامه التسامح، ! وعلى مقربة من منطقتنا توجد )الجسرة( التي امتازت بالثقافة التنويرية، 
التجارة  ية في قطر ؛ وذلك عن طريق  الثقافة المحلِّ التّجار الذين كان لهم دور في رفد  عن طريق 
والسفر، أو من خالل المثقفين من أبناء )الجسرة( ؛ حيث أنشأوا )نادي الجسرة(. عبدالعزيز ناصر، 
البيئة دورًا في تالقينا  لها، ولعبت  بيئة مشابهة  المنفتحة، وأنا جئت من  البيئة  جاء من رحم هذه 

الفكري، وتالقي طموحاتنا.
الفرقة منذ  أدخل  لم  أنا  الموسيقية:  التي هي مرحلة »فرقة األضواء«  المرحلة األخرى،  إلى  نأتي 
ما كانت لدّي اهتمامات أخرى شغلتني  بداية إنشائها، رغم أن مقّرها قريب جّدًا من منطقتنا. ولربَّ
ن حسن علي )رحمه الله( بتلك الفرقة، وكنا نتعاون معًا في  عن الفرقة. عام 1968، عّرفني الملحِّ
لـ»فرقة  جديدة، سواء  نوعية  نقلة  أحدث  ما  وهذا  إذاعة قطر،  افتتاح  تّم  ذاته،  العام  األغاني. في 
بالفقيد  مبدئية  معرفة  فت  تعرَّ العام،  ذلك  وفي  نين.  والملحِّ وللُكّتاب  الموسيقية  األضواء« 
عبدالعزيز ناصر، حيث كنت أذهب- على استحياء- إلى مقّر الفرقة، وأشارك في كتابات النصوص 
لت الفرقة،  فق مع بعض األعضاء، كوني ال أحّب االرتجال في المسرح، ولقد تحوَّ المسرحية، ولم أتَّ
الموجودين فيها، وقتذاك،  الجماعة  أفكار  أفكاري مع  تلتِق  إلى »مسرح األضواء«. لم  فيما بعد، 
ق، ولم نلتِق في عمل، إاّل في المرحلة الثالثة، مرحلة  فانسحبت. لكن معرفتي بعبدالعزيز بدأت تتعمَّ
الت الثقافية لكلينا، وهي مرحلة الدراسة الجامعية. والقدر، هنا، جعلنا متشابهين: عبدالعزيز  التحوُّ
ص بعثته، لكنه تحّوَل إلى الموسيقى،  سبقني بعام كي يدرس األدب في لبنان، وكان هذا تخصُّ
آلة  اختاروا  آنذاك،  المعهد،  دخلوا  الذين  ومعظم  )الكمان(.  آلة  وهي  لذلك،  الطرق  أصعب  واختار 
العود. وكان عبدالعزيز يعزف على آلة )الكمان(، قبل ذهابه إلى مصر، بل إنه كان يعزف في حفالت 
يات التي كان يعشق أن يخوضها الفقيد.  »فرقة األضواء« الموسيقية. واختياره لهذه اآللة من التحدِّ
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وفي  والدراما.  المسرح  إلى  األقدار  بي  وجاءت  الطّب،  وهو  ص  تخصُّ أهّم  تركت  أنا  المقابل،  في 
هذه المرحلة، زادت لقاءاتنا ازداد تعارفنا أكثر: عبدالعزيز لديه مشروع موسيقي غنائي، وأنا لديَّ 

مشروعي الثقافي في مجال الدراما ومجال اإلعالم.
مؤمنين  كّنا  القطرية.  األغنية  مأسسة  على  المشترك  مشروعنا  وارتكز  الطموحات،  بهذه  بدأنا 
كانت  العربية.  واألغنية  الخليجية  األغنية،  خارطة  على  مكان  القطرية  لألغنية  يكون  أن  البّد  بأنه 
منا؛ أنا وعبدالعزيز، على أن  د الموقف آنذاك، تليها األغنية السعودية. وصمَّ األغنية الكويتية تتَسيَّ
تكون لألغنية القطرية بصمة خاّصة بها. لذلك، فإن عبدالعزيز ناصر ليس مجّرد رائد للمرحلة الحديثة 
والموسيقيين،  نين  الملحِّ بقية  زه عن  ُيميِّ ما  وهذا  فّني،  إنه صاحب مشروع  بل  القطرية،  لألغنية 
في قطر. كان يدرك أين يمضي به مشروعه الفّني، وكان يعي الطريق إليه؛ لذا أدرَك أن التراث 
القطري هو المنطلق الحقيقي للمشروع الفّني، حيث قام بإعادة تشكيل نماذج التراث وغرَبَلته، 
وتقديمه بشكل تقبله األجيال الجديدة. فظهرت في تلك الفترة أغنيات، مثل )حناج عيين- يا راعي 
الملحة- القهوة(، بعضها تّمت تأديته بواسطة المجموعات، والبعض اآلخر غّناه المطربون القطريون. 
الشعبية كلمات  الُجمل  بعض  والتعديل، كانت في  االنتقاء  أعيش مرحلة  الفترة،  تلك  كنت، في 
قد التتناسب والذوق العام، فبدأت معه ضبط كلمات التراث لتكون متماشية مع عرف المجتمع، 
مثل أغنية )باجر العيد بنذبح بقرة(، فيها بعض المفردات غير االئقة، وقد تدّخلنا فيها، وعبدالعزيز 
د  محمَّ الموسيقار  مدرسة  إلى  ينتمي  وكان  الكلمة،  مع  وتعامله  استيعابه  في  الناس  أوعى  من 
رنا في  عبدالوهاب؛ وهي المدرسة التصويرية في اللحن، أي التعبير باللحن عن صورة الكلمة. قرَّ
هذه المرحلة أن تكون هنالك كلمة جديدة في األغنية. المرحوم حسن علي، كان قد جاء في مرحلة 
بين األغنية التقليدية وبين مرحلة التحديث التي قادها عبدالعزيز ناصر. ومن البداية، اّتفقنا أن نبحث 
الحداثة في  تّيار  إنهما قادا  الرحباني قدوتنا في ذاك الوقت، حيث  عن كلمة جديدة، وكان األخوان 
األغنية العربية. قال عبدالعزيز، وقتها: »نريد أن ُندخل الجديد في األغنية القطرية، ليس عبر اللحن، 
ل أغنية لي مع الفقيد أغنية )جيتك يا قطر( التي عّبرت عن  ولكن- أيضًا- عبر الكلمة«؛ وكانت أوَّ
مشاعر االشتياق للوطن، وغّناها الفّنان علي عبدالستار. ثم عملنا أغنية )محتار يا بالدي شاغني 
للناس  كان  الوطنية  األغنية  أن مفهوم  هنا،  ونالحظ،  الساعي.  المرحوم محمد  غّناها  التي  لج(، 
دة، أو مناسبات، أو شخصيات. كانت كّل أغانينا لقطر، وتلك  ولقطر، ولم نقّيد أغانينا بفترة محدَّ
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هي الفلسفة التي انطلقت منها، وهي أن نغّني لألرض والناس، وليس للمناسبات، ألن الوطن 
ليس مناسبة، وهو ليس مرتبطًا بأشخاص، هذه كانت فلسفتنا في مشروعنا الفّني. فيما بعد، 
عملنا أوبريت )عيشي يا قطر(، وهو من أهّم أعمال الفقيد، وأطولها، وتّم تسديد قيمة التسجيل 
عات الطلبة القطريين، ولم يدفع لنا في هذا العمل وغيره من األعمال الوطنية، كّلها كانت  من تبرُّ
نا للفّن لم نكن نطمح إلى الحصول  بجهودنا الخاّصة. والبّد أن يعرف الجيل الجديد أننا من شدة حبِّ
ل لنا شيئًا كبيرًا في حياتنا، ثم  على امتيازات خاّصة، بل كان انحيازنا للفّن وحده، وكانت قطر تشكِّ
عملنا أغنية )قطر ما يهون علّي الفراق(، وغّناها المرحوم فرج عبدالكريم، ثم عملنا )قطر..قطر.. 
يا حّبي قطر( التي غّناها الفّنان علي عبدالستار. هذه مرحلة األغنية الوطنية، التي كان عبدالعزيز 
بلد،  أن قطر وطن ال  رؤيتنا  للوطن. كانت  خالصة  أنها  أي  الشكل،  بذاك  تكون  أن  مًا على  مصمِّ

فحسب.
غّناها  التي  )نسيتيني(،  أغنية  وعملنا  الرومانسية،  العاطفية  األغنية  مرحلة  هي  األخرى  المرحلة 
المرحلة،  هذه  وفي  ناصر.  عبدالعزيز  للفقيد  الرومانسي  اللون  برز  وهنا  عبدالستار،  علي  الفّنان 
استخدمنا عّدة نماذج لتكوين األغنية، فإّما أن آتي له بنّص كامل، ويقوم هو بتعديله، أو أن يقول لي 
فكرَة نّص، وأنا أضع الكلمات، أو أن يضع هو لحنًا موسيقيًا، ويطلب مني أن أصوغ عليه الكلمات. 
وهنا برزت فكرة المشاركة والمعايشة. أحيانًا، نذهب إلى األسكندرية لثالثة أو أربعة أّيام، كي ننجز 

عماًل! كّنا نجلس طوياًل من أجل التحاور حول كلمة واحدة.
ن  د كلمة لكاتب قطري أو لحنًا لملحِّ مفهوم عبدالعزيز ناصر عن األغنية القطرية هو أنها ليست مجرَّ
قطري، بل كان ُيصّر على أن يكون المطرب- أيضًا- قطريًا. ومن هنا، غامر الفقيد مع أصوات قطرية 
عديدة، وكان بإمكانه - في تلك المرحلة - أن يعطي ألحانه لمطربين معروفين في المنطقة؛ إذ كان 
يوجد في مصر، وقتذاك، العديد من األسماء الالمعة، ويوجد- أيضًا- نجوم سعوديون وبحرينيون 
يريد أن تكون األغنية قطرية خالصة؛ لذلك  وكويتيون، لكن مشروع عبدالعزيز كان يختلف، كان 
بدأ بفرج عبدالكريم، ومحمد الساعي، وعلي عبدالستار، ومحمد رشيد، و محمد جولو، كما أعطى 

ألحانًا لمطربين قطريين لم يستمّروا في الفّن. 
ث عن بناء عالقة  عملنا بعد ذلك أغنية )حصية على حصية( التي غّناها محمد جولو. هذه األغنية تتحدَّ
فترة،  بعد  طرحها.  في  )الرحابنة(  إلى  أقرب  وهي  معًا،  حياتهما  بنيا  الطرفان  الالشيء،  من  حّب 
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م البعض أنها من التراث،  أصبحت هذه األغنية ُتغّنى بواسطة الفرق الشعبية في قطر، حتى توهَّ
وهي ليست كذلك. أيضًا، في تلك المرحلة، عملنا )ال تحلف لي وال تحاول( التي غّناها المرحوم 
فرج عبدالكريم، وواصلنا السير في فضاءات األغنية الرومانسية، وكان عبدالعزيز ال يقبل األفكار 
رة، وجاءت- أيضًا- أغنية )أريد واتمّنى الفرح( التي غّناها الفّنان علي عبدالستار، وفكرتها دعوة  المكرَّ
جميع الناس إلى المحّبة والفرح. وهنا، أحّس عبدالعزيز أن مشروعه الفّني قد اكتمل، رغم العوائق 
التي واجهت المشروع، كالعوز الماّدي، وكذلك لم تحصل أغانينا على الدعم اإلعالمي الذي كنا 

نحلم به، وكّنا- بوصفنا طلبة- نساهم في مصاريف تسجيل بعض األغاني. 
التي غّناها  الهوى ما كان(،  لو  أغنية )تصّور  الطريق مع عبدالعزيز ناصر، وجاءت  وهكذا، واصلت 

ل(، وغناها الفّنان البحريني إبراهيم حبيب. الفّنان علي عبدالستار، كما عملنا )لي يطرى علّي َلوَّ
وكان منزل عبدالعزيز يجمع العديد من الفّنانين القطريين وغيرهم، أمثال: محمد رشيد- حامد نعمة- 
إبراهيم حبيب- أحمد الجميري. ومن الطرائف أنهم عندما يجتمعون يستخدمون اآلالت الموسيقية، 
علّي  فرّدوا  ُأذاكر«  أنا  األصوات..  من  فوا  خفِّ »أرجوكم،  معاتبًا:  إليهم  فخرجت  لوحدي،  أذاكر  وأنا 

بتَهُكم: »ماذا نفعل؟ نحن- أيضًا- نذاكر.. لدينا امتحانات غدًا«. 
المرحوم فرج عبدالكريم.  غّناها  التي  للورق هّمي(  )أصّدر  أغنية  قد مع  المتَّ الشجن  وبدأت مرحلة 
وهكذا، نرى أن كّل أغنية تحمل جانبًا من طموحاتنا- وأيضًا- الصدمات التي كنا نالقيها في الحياة. 

م فإن ذلك ينعكس على أعمالنا، ولو بشكل غير مباشر. حيث إننا عندما نتأزَّ
عبدالعزيز، في جانبه اإلنساني، هو إنسان بكّل معاني الكلمة، رجل ملتزم دينيًا وأخالقيًا وفّنيًا، 
اللحن، وال يستعجل عمله. كما كان دقيقًا، وال يمكن أن يوافق على أن  كان ال يتنازل عن كمال 
د من أنها جاهزة مئة في المئة. ولقد تعلمُت أنا هذه الميزة، من الفقيد؛  تخرج أغنية إاّل بعد أن يتأكَّ
مني اإلصرار وااللتزام  مت أاّل أستعجل في كتابة النّص، وهو كان ُيرّدد: »ال تستعجل«! لقد علَّ تعلَّ
بالموقف. أذكر أني جئت إليه وقلت له إن أحدهم جاءني وقال لي: »إن هذه الكلمة صعبة علّي«، 
ف(، أنا تهّمني قناعاتك أنت، أنت  فقال: »أنا ال يهّمني فالن )المطرب(، الذي يهّمني أنت )المؤلِّ
الكلمة، ولكن ال تخضع لقناعات اآلخرين«.  األب الشرعي للقصيدة.. وإذا كنت أنت مقتنعًا غّير 
مت منه أن أبقى على قناعاتي الشخصية. من ناحية أخرى، عبدالعزيز ناصر لم يكن يجري وراء  تعلَّ
ب من وسائل اإلعالم،  الشهرة. أذكر أن وسائل إعالم كثيرة حاولت أن تلتقي به، وكان يرفض التقرُّ
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رة، وأنه ال بّد أن يدفع لها ثمنًا غير مباشر من عنده. ولم يكن  ألنه يحّس أن أكثر هذه الوسائل ُمدمِّ
يلتمس شيئًا من أحد، أو يسعى إلى النجوم كي يغّنوا من ألحانه، وكانت لديه عّزة نفس كبيرة. لقد 
مت ذلك منه، وكان يفّسر األحاديث، لدرجة  فاته، وتعلَّ كان الحسِّ الديني واضحًا في إيمانه وفي تصرَّ
سة دينية! كان )رحمُه الله(يلتقي كبار العلماء، ومن أبرزهم الشيخ  أن البعض يعتقد أنه خرّيج مؤسَّ

دون األمور. محمد الغزالي، الذي يعتبره من شيوخ الدين المستنيرين المنفتحين، الذين ال ُيعقِّ
من خصال الفقيد- أيضًا- أنه كان كريم اليد، يعطف على الفقراء في منطقته. أذكر أنه كان يوجد 
المالمح  هذه  بصمت.  عليه،  ويصرف  يدعوه  الفقيد  كان  الخاّصة،  االحتياجات  ذوي  من  شخص 
ية، ويبقى لكّل مّنا رأيه.  اإلنسانية ال تتوّفر في كثيرين. كنت أختلف معه، لكن خالفاتنا كانت فنِّ
جون في  أذكر أنه قال لي، مّرة: »حّقق رغبتك في المجال الذي تريده، هنالك مئات من األطّباء يتخرَّ
ن واحد،  الجامعات، لكن الجامعات والمعاهد ال ُتخّرج إال فّنانًا واحدًا. ال يوجد إال شاعر واحد، وملحِّ

بجانب عشرات األطباء والمهندسين«.
بعد عودتنا من مصر، اختلفت مساراتنا؛ أنا ولجُت الدراسة العليا، وأهملت كتابة األغنية، وقد غلبت 
أخرى  وسائل  وتلك  المقال؛  كتابة  إلى  تحولُت  ثم  ميولي،  على  العلمي  والبحث  النقدية  الدراسة 
أيضًا-  أكبر من األغنية. عبدالعزيز-  لتعبير  الفترة كانت مواتية  التعبير من خاللها، ألن  استطعت 
أصبحت له مشاريعه الخاّصة، وابتدأ في تسجيالته الخاّصة لألغاني الوطنية، وتلك المختّصة بالهمِّ 
العربي والهّم اإلسالمي، ولقد قّدم أجمل إبداعاته في الهمِّ العربي، مثل أغنية )يا قدس(، وهي من 
تْي أفغانستان، وبيروت، وما  ي عن القدس. وتبّنى الفقيد قضايا إسالمية، مثل قضيَّ أجمل ما ُغنِّ
يحدث في العالم العربي من قمع ومقاومة الرأي اآلخر. كما دخل في مرحلة الوطنيات واإلنسانيات. 
أنا لم أكن موجودًا في هذه المرحلة، وأحسسُت بأن لي مرحلة أخرى. ومن حين إلى آخر أكتب بعض 
الجميري، وغناء فرج  ألحان أحمد  للفّنان علي عبدالستار، وعملين من  األغاني، حيث عملت عماًل 

عبدالكريم، أحدهما )قّصوج يالسدرة(، كما عملت لمطربين آخرين.
لديه  كان   ! جابر  وعبدالله  صفر،  وجاسم  جمعان،  خليفة  مثل  آخرين،  كّتاب  مع  عبدالعزيز،  تعاون 
مشروع إحياء األغاني القديمة، من خالل أصوات شاّبة أو مطربين عرب، كانت لديه النّية أن يعود من 
جديد إلى الجمهور، لكنه )رحمه الله( ال يستعجل األعمال، وبعض أعماله يأخذ يومين، وبعضها يأخذ 
فقنا على آخر عمل، وقد قال لي: »ليش ما تعمل لي  سنوات، حتى تظهر بالشكل الذي يعجبه. اتَّ
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م عن إثارة ذكريات الماضي؟«، أعطيته مقطعًا يقول: عمل يتكلَّ

يا صاحبي وشلك في حاٍل تبّدل
كلما هقيت أنساه ذّكرني كالمك

تنشد عن الماضي وعن وقٍت تحّول
وما بقى منه غير كثرة مالمك

يا صاحبي طبعك من سنين األول
تطري جروح األمس وما أدري شعالمك

اهلل ال يبالك بشوق مزلزل
من عميق النوم تفّز من منامك

اللي بغيناه، عّيا لنا يحصل
ال الزمن جابه.. والحظ ما عانك

ما مضى عشته والجاي أتحمل
والكل يعيش وقته.. وعيش انته زمانك

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 د. مرزوق بشير بن مرزوق
 رفيق درب الفقيد، وكاتب أغلب األغاني التي لّحنها 
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فوني منه، وقالوا  بداية معرفتي بالموسيقار عبدالعزيز ناصر كانت غريبة، ألن الناس خوَّ
ولكن-  عليك.  ويتأّخر  العمل  منك  يأخذ  وقد  جّدًا،  دقيق  ألنه  ناصر،  عبدالعزيز  من  »التقترب  لي: 
حقيقة- أّول ما رأيته وقّدمت له أوبريت )الهدف واحد( سنة 1990، قلت له: »بوناصر، أنا جئتك كي 
د ما إذا كنت سأكتب أغنية في المستقبل أم ال!«. بعد أسبوع، كلمني،  تقّيمني، وهذا اللقاء سيحدِّ
فقال لي: »حّدد المطربين الذين تريدهم في األوبريت، وإنه سوف يستغرق ثالثين دقيقة«. قّدمنا 

األوبريت وكان ذلك بالنسبة إلّي دفعة كبيرة من الفقيد عبدالعزيز ناصر.
بعد ذلك، تعاونت معه في بعض األغاني، وأذكر أنه، مّرة، أعطاني مطلعًا يقول )أرفض(، وقال لي: 
»أكمل على هذه الكلمة«، فأكملت األغنية، وقام بتلحينها وغّناها الفّنان ناصر صالح. يقول الكالم:

أرفض تذلّني العاطفة 
أو أنحني للعاصفة..

ال للرضوخ..
وعّزتي ترفض أغّير وجهتي.

كما عملت معه أغنية )ما نستمّر(، التي تقول:
ما نستمّر

اآلن اسمح لي أعتذر
ليش إني قّررت أستقر

تقولها لي وتختصر
ال تنتظر

صدقني جيتك أعتذر.

وآخر عمل معه، كان عماًل وطنيًا بعنوان )عروس األرض(. 
كان للفقيد دور مهّم في وضع األسس لألغنية القطرية، واعتبر انطالقة عبدالعزيز في أغنية )لي 
ننسى  أاّل  يجب  أيضًا،  القطرية.  لألغنية  الجديد  المسار  كانت  االنطالقة  هذه  ل(،  َلوَّ علّي  يطرى 
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القطرية،  زة في سماء األغنية  التي أطلقها في السبعينيات، وكانت عالمة مميَّ الوطنية  األعمال 
كما أصبحت موروثًا الكّل يريد أن يغرف منه. نجح عبدالعزيز ناصر، في نهاية الستينيات، في توثيق 
األغنية الشعبية، مثل: أّم الحنايان القهوة- العايدوه- يا راعي الملحة- حناج عيين، القرنقعوه، وقد خلق 
مدرسة لإلبداع في األغنية، وأصبح موسيقارًا، ليس على المستوى المحّلي أو الخليجي فحسب، بل 

على المستوى العالمي، أيضًا.
كان الفقيد يرسم الكلمة في اللحن، ويضيف جمااًل في اللحن على جمال الكلمة، بإيجاد إسقاطات 
نة للكلمات. كما أنه يحاول تفسير الموضوع المتواري خلف الكلمة. وله ذوق عميق في تعديل  معيَّ
أنه قليل الكالم، وإذا  الذي يمتاز به، وحّبه للوفاء لكّل من حوله. كما  إلى جانب الصدق  الكلمات، 

م )أعطاك الزبدة(، أي أعطاك لبَّ الموضوع. تكلَّ
عبدالوهاب،  د  بمحمَّ أشّبهه  أنا  آخر،  ناصر  عبدالعزيز  إلينا  يخرج  حتى  عام  مئة  إلى  بحاجة  أننا  أعتقد 

وأحمد باقر. إنه رجل شاعر ومتقن للغة العربية. أنا سمعت أغنية )قمعستان( إنها أغنية مخيفة.
ل. ورغم  إن عشقه العذري قد ساهم مساهمة كبيرة في فّنه، ورحل عن الدنيا وفي قلبه حّبه األوَّ
رة، إال أنني اكتشفت وفاءُه، والحظت عشقُه مرسومًا في كّل أغانيه.  أنني عرفته في مرحلة متأخِّ
ل، حتى أغانيه الوطنية فيها عشقه، كما كان الوطن  وأذكر أغنية )واجهيني( التي تجّسد عشقه األوَّ

بالنسبة إليه عشقًا في مدارات متداخلة، ال حدود لها. 
مطر  األستاذ  لدينا  ولكن  ناصر،  عبدالعزيز  غياب  في  الفّني  المشهد  وصف  بمكان  الصعوبة  من 
د المرزوقي، وهما نشيطان في التلحين، وأشعر بأن مطر علي بدأ يقترب من مدرسة  علي، ومحمَّ

عبدالعزيز ناصر.
عبدالعزيز ناصر حالة خاّصة، ال يمكن استنساخها؛ إنها صورة أصلية، ولقد تعاملت معه في اإلذاعة، 

وأدخلني عضوًا في لجنة النصوص. 
ر، بكّل ما فيه من سمّو في األخالق، ورهافة، ورّقة، ومساحة اإلحساس  عبدالعزيز، ال يمكن أن يتكرَّ
يات واإليقاع السريع، أن يتّم تسجيل اسم آخر، بأحرف  بالوجود واآلخرين. صعب جّدًا، في زمن المادِّ

من نور، في األغنية القطرية.

حسن أحمد المهندي
 شاعر
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كان عبدالعزيز ناصر فّنانًا حقيقيًا، ويحمل ميزة الصدق في تعامله مع اآلخرين. وقد 

ض في إنسانيته وأخالقه وفّنه. شّكل رحيله صدمة كبيرة وقوّية للجميع، وهو ال يمكن أن ُيعوَّ

بين أنه  كانت االبتسامة ال تفارقه، حتى في أشّد حاالت األلم، ولقد عرفُت من أصدقائه المقرَّ

أخفى عنهم حقيقة مرضه، وكان يقول لهم : »شوّية ألم في المعدة«!. إنه فقيد قطر، ويستحّق 

ية. أن ُيطلق اسمه على أحد شوارع قطر. ألنه أحبَّ قطر، وأخلص لها في كّل أعماله الفنِّ

مع  التعامل  في  جّدًا  ودقيقًا  ألحانه،  اختيار نصوص  في  دقيقًا  الفقيد  كان  ية،  الفنِّ الناحية  ومن 

السنوات  إنتاجه، في  قّلة  أن  وأعتقد  بعناية.  يأخذه ويدرسُه  نّصًا،  له شاعٌر  قّدم  ما  فإذا  النّص؛ 

ف التأخير،  العشرين الماضية، سببها كثرة تأّنيه وتدقيقه في قبول النّص. وكثيرًا ما يمّل المؤلِّ

ألنه يريد أن تخرج أغنيته إلى النور. إنه يطرق موسيقى غير مسبوقة، وإذا ما قبل نّصًا فإنه يأخذه 

وُيتعب اآلخرين معه، لحرصه  والتدقيق،  المراجعة  يتأّنى، ويتعب من  الشاعر بسرعة، لكنه  من 

على أن يكون اللحن مكتماًل وناضجًا.

لقد لّحن الفقيد لي أغنية )واجهيني(، وبقيت لديه فترة ليست بالقصيرة، ولم تخرج إلى النور 

إال في أوائل الثمانينيات، وكان مترّددًا بين أن يعطيها للراحل طالل مّداح أو الفّنان عبدالكريم 

عبدالقادر، كما عمل لها بروفه مع ناصر صالح، لكن الفّنان علي عبدالستار غّناها، أخيرًا.

عبدالعزيز ليس كأّي ملّحن، وقد يكون عيبه وميزته - في اآلن ذاته - هو التأّني، وهو يقّدم األغنية 

على مزاجه الفّني؛ لذا ال يوجد، اليوم، له منافس، وتبقى ألحانه أمنية كّل شاعر، كونه يحتفظ 

ق، حتى ال يجرح مشاعر اآلخرين.  ز. وإذا لم يعجبه النّص فإنه يصمت وال ُيعلِّ بلون مميَّ

لنا اللحن مع الفّنان علي عبدالستار  و- لألسف-  رحل دون أن يكمل لحنًا من كلماتي، وكّنا قد سجَّ

خذ قراًرا بوقف اللحن. وكانت األغنية من أجواء الفّنانة  في اإلذاعة، ولم يعجبه التسجيل، وأخيرًا، اتَّ

فيروز نفسها؛ لكنه لم يقتنع. وللفقيد حساسية واضحة في قبول األغاني الوطنية، ونالحظ أن 

)اآله( حاضرة لديه دومًا، وتجّلى ذلك في أغنية )الله يا عمري قطر( أو )يا قطر يا قدر مكتوب(، 
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تبقى  الوطنية سوف  أغانية  فإن  لذا  الرومانسي؛  الشجن  الوطنية من  األغنية  قّرب  الذي  وهو 

طوياًل، ويتداولها الناس. كنت أتمّنى لو أني كتبت له أغنية وطنية، لكن القدر خطفه مّنا.

يه حّقه، ولقد كان محبوبًا من الجميع،  رحيل عبدالعزيز ناصر صدمة كبيرة، ومهما قلنا عنه فلن نوفِّ

ولديه نظرة استثنائية للوجود من حوله.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

جاسم صفر

 شاعر
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ربطني بالفقيد عبدالعزيز ناصر واقُع الجغرافيا، حيث كّنا نتقابل في َحّي الجسرة، وفي 

د عليها، على الرغم من  منزل والده )رحمه الله(. ولما ُأنشئت »فرقة األضواء« الموسيقية، كّنا نتردَّ

أن ميولي كانت رياضية، في الخمسينيات والستينيات، لذا بقيت في نادي الجسرة الرياضي.

اللقاء األدبي، والفّني، مع الفقيد، كان عبر قصيدة )آه لو تدري وتعلم.. كم أنا أهواك فارحم(، حيث 

قال لي ذات يوم: »سمعت أنك تكتب الشعر، فاعرض علّي ما عندك«، فأعطيته هذه القصيدة، 

القاهرة. وذات يوم، وبشكل  الطلبة في  لزيارة  وكّنا، وقتها، في اإلسكندرية، نذهب كّل أسبوع 

مفاجئ، قال لي: »تعال اسمع!«، أسمعني القصيدة على العود، بصوته، وأبكاني فعاًل؛ وذلك لرّقة 

ص للقصيدة. ثم سّجل األغنية في  اللحن وعذوبة نطقه للكلمات، و- أيضًا- للمناخ الحزين المخصَّ

األستوديو بصوت المطرب محمد رشيد. األغنية الثانية كانت عندما كنا في لندن، نتمّشى في 

)أدجور رود(. وفي أثناء مشينا، سمع عبارة من أحد األخوة العرب تقول: »السبب هي الظروف!«، 

التقط عبدالعزيز العبارة، وقال لي: »اعمل كلمات شعبية على موضوع الظروف«. اختمرت الفكرة 

ية، لكنني حاولت، وظهرت القصيدة التي يقول مطلعها: »افترقنا  في رأسي، وأنا ال أكتب بالعامِّ

النّص.  في  واضحة  الفصحى  أن  ونالحظ  وقوف«.  لحظة  في  وانتهينا  الظروف..  إهيه  والسبب 

متها للفقيد، وبعد يومين قال لي: »تعال أسمعك القصيدة على العود«، ثم  أكملت القصيدة وسلَّ

غّناها الفّنان ناصر صالح.

وكثيرون  األولى،  الدرجة  من  كلمات،  كاتب  الحّس-  مرهف  نًا  ملحِّ كونه  إلى  باإلضافة  عبدالعزيز- 

اليعرفون أنه كتب أغنية )يا قطر يا قدر مكتوب.. في كّل خطوة يتابعنا.. ال أحد يا قطر يقدر.. عن ترابج 

يفرقنا(.
أيضًا- كتابي   - و  ديوان »حبيبتي«،  إصدار  عني على  ولقد شجَّ للطاقات،  إنسان محّفز  عبدالعزيز 

»الكالم الصحيح في اللسان الفصيح«، ألنه مهتّم باللغة العربية الفصحى، وكثيرًا ما عرض علّي 

القصائد العربية، وكان يستشيرني في عشرات القصائد.
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كتبت له- أيضًا- أغنية )ُكن عذابي(، عام 1987. وحصل أن انقطعنا فترة من الوقت، بحكم دراستي 

النصوص، في  لجنة  واجتمعنا، في وقت الحق، في  عدنا  لكننا  القاهرة،  ودراسته في  لبنان  في 

الفقيد  ترك  حتى  عامًا،  عشرين  حوالي  فيها  وبقيت  اللجنة،  لعضوية  حني  رشَّ الذي  وهو  اإلذاعة، 

العمل في )مراقبة الموسيقى(، في اإلذاعة.

عبدالعزيز  دخل  ما  وتساءلت:  فاستغربت،  الزكاة،  صندوق  إلى  نذهب  أن  مني  طلب  يوم،  ذات 

المسؤول في  لنا  قال  الزكاة.  عن  أنشودة  يريدون  أنهم  أخبرني  الطريق،  الزكاة؟! وفي  بصندوق 

ية، فقلت له: »لم يسبق أن كتبت في مـوضـوع ديني، وأنا  الصندوق إنهم يريدون أنشودة بالعامِّ

نها،  ال أكتب بتكليف، لكني سأحاول«، بعد فترة، كتبت أنشودة )تَصّدق(، وأخذها عبدالعزيز، فلحَّ

وعرضها على المسؤول في الصندوق، واستحسنها، وأثنى على العمل. ورأى عبدالعزيز أن يؤّديها 

الفّنان التونسي لطفي بوشناق. وبعد يومين، فوجئنا - في مكتب عبدالعزيز - بالفّنان بوشناق 

يدخل علينا باسمًا. قال له عبدالعزيز: »سوف نذهب إلى الغداء، وفي المساء ُنسّجل األنشودة«. 

فقال بوشناق: »كاّل.. ُنسّجل، أّواًل، ثم نذهب إلى الغداء«. وافق عبدالعزيز، وأصّر على أن أكون 

في االستديو كي أراقب الحركات والسكنات واألمور النحوية. كان عبدالعزيز حريصًا على أن تكون 

األنشودة متقنة من جميع النواحي، وكان يطلب من بوشناق اإلعادة، تلو أختها، حتى سّجلها كاملة. 

الماّدي،  حّقنا  أنا وعبدالعزيز، عن  تنازلُت،  الزكاة، وهو عمل خيري، فقد  وألن األنشودة لصندوق 

األنشودة،  بانتشار  فوجئنا  فقط.  األدبي،  نا  بحقِّ نحتفظ  بأننا  الصندوق  في  المسؤولين  وأخبرنا 

ِذكر  دون  األنشودة،  عن  الصحافة،  في  اإلعالن،  وتمَّ  )كاسيت(،  شريط  الزكاة  صندوق  وأصدَر 

صل عبدالعزيز بمسؤول الصندوق، وأخبره بأننا  اسَمْينا، بل لم ُيذكر اسمانا حتى على الشريط. اتَّ

نا األدبي. أراد مسؤولو الصندوق إرضاَءنا، وَدعونا  نا الماّدي، لكن ال يجوز هضم حقِّ تنازلنا عن حقَّ

رتم في هذا!«، اعتذروا لنا عّما حصل، وأنا  لزيارتهم، فقلنا لهم: »نحن ال نريد مااًل، إن كنتم فكَّ

قبلت االعتذار، لكن عبدالعزيز  )رحمه الله( لم يرض، فقلت أنا في تلك اللحظة : 

نا الباقي.. أنا والمبدع الراقي » أضعتم حقَّ
       وُجرتم فوق هذين.. على لطفي أبي شناِق «
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ضحك عبدالعزيز ومسؤولو الصندوق، وزاَل العتب.

نها عبدالعزيز، لكنـي    عندما توّفيت زوجتي )رحمها الله( كتبت قصيدة بعنوان )ستبقى حّبي(، لحَّ

ال أعرف مصيرها اآلن.

من مزايا عبدالعزيز التواضع الجّم، وكرم النفس، والذين ال يعرفونه عن ُقرب يعتقدون أنه متقوقع، 

أو به شبه من ِكْبر. إنه ليس كذلك، إنه مدرسة بالنسبة إلى الفّنانين، وأنت تستطيع أن تمّيز ألحان 

عبدالعزيز عن باقي األلحان الخليجية. 

الفقد الكبير، برحيله، أننا لن نجد من يتابع مسيرته في اللون القطري الذي ظهرت عليه ألحانه، فقد 

أوجد األغنية بهوّية قطرية.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

عبدالله محمد الجابر

شاعر
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قطر(.  عمري  يا  )الله  أغنية  خالل  من  ناصر،  عبدالعزيز  بالفقيد  فّنّية  عالقة  ربطتني 
األهلية، وعندما  الحرب  إّبان  بيروت، في مهّمة رسمية، وكان ذلك  أنني كنت في  األغنية  وقّصة 
غادرت مبنى اإلذاعة والتلفزيون في بيروت، بلباسي الخليجي، سمعت من أحدهم كالمًا غير الئق، 
خفُت،  الكالم،  سمعت  أن  بعد  سالح.  بيده  واحد  وكّل  البالد،  في  حكومة  توجد  تكن  لم  وقتها، 
رُت والدي )رحمه الله( عندما كان يقول لي: »ابق هنـا، أفضـل لك«.  وهرولُت بعيدًا عن المكان. وتذكَّ
وبـطـريـقـة ال شعورية، وأنا أركض قلت: »الله يا عمري قطر!«. ذهبت إلى السفارة، ثم سافرت 
إلى السودان. وهنالك، كتبت المطلع )الله يا عمري قطر.. وردة وبسماتج عطر.. إنتي في قليبي 

حبيبه.. إنتي من روحي جريبة(. رجعت إلى الدوحة، وأكملت باقي األغنية.
المفارقة أنني قّدمت النّص إلى لجنة النصوص، وَتّم رفضه، وذلك عام 1976؛ كوني كنت مّصرًا 
ت اإلجازة، وُأْعطي النّص درجة )أقل من متوسط(، وذات يوم،  اًل. بعد عامين، تمَّ على إجازة النّص، أوَّ
وأنا خارج من اإلذاعة، شاهدت المرحوم محمد الساعي. فقال لي: »أريد أغنية وطنية«، فقلت له: 
باليوم الوطني، سأله  القاهرة، وفي احتفالية طلبة قطر  النّص ُمجاز«! وّلما ذهب إلى  »خذ، هذا 
الذي  النص  )الساعي(: »لدّي هذا  للحفل؟«. فردَّ  المرحوم عبدالعزيز ناصر: »أال يوجد لديك عمل 
له باسمك«. طلعت األغنية على  نه، لكني سأَسجِّ كتبه عبدالله عبدالكريم«. فقال له: »سوف ألحِّ
ن  د الساعي، وبعد أن ُأذيعت، عرف الجمهور أن عبدالعزيز ناصر هو ملحِّ ن هو محمَّ أساس أن الملحِّ
له: »لماذا ال تسّجل  آنذاك( قال  المعضادي )مدير اإلذاعة،  المرحوم عبدالرحمن  األغنية. وأذكر أن 

األغنية باسمك؟« 
ولدّقة عبدالعزيز، وحسن اختياره لتناسق النّص، قام بتبديل )الكوبليه( األخير:  

       حبيت حبات الندى.. والغيم وساعات السفر

       حبي لج طول المدى.. اهلل يا عمري قطر
وصار النص :

      حبيت حبات الندى.. والعود وساعات السمر
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قنا الله في هذه األغنية. وسألته عن هذا التغّير، فقال: »أنا شعرت بأن كلمة العود  ولله الحمد، إذ وفَّ
ية في المعنى«.  تناسب ساعات السمر، ال السفر، وتعطي روحًا فنِّ

ع لتلك األغنية هذا االنتشار، ولكن كان لدّي إيمان داخلي بأن هذا النّص سوف ينجح، ألن  أنا لم أتوقَّ
فيه الصدق والتلقائية في حّب الوطن.

التقيت الفقيد عبدالعزيز ناصر بعد فترة، فقلت له: »لماذا لم تسّجل األغنية باسمك؟«، قال لي: 
ع هذا النجاح لألغنية. »علشان )الساعي( يأخذ المكافأة«، وأشار إلى أنه لم يكن يتوقَّ

)قطر  وأغنية  محمد،  جمال  الفّنان  وغّناها  حّبي(،  لحن  )قطر  منها  األغاني،  من  مجموعة  وكتبت 
السالم(، ولكن ما أراد الله لها أن تظهر.

السابق،  الخارجية  ووزير  الوزراء  رئيس  ثاني،  آل  جاسم  بن  حمد  الشيخ  سعادة  قابلت  أنني  أذكر 
عبدالعزيز  الفّنان  »أرشح  الفور:  على  فأجبته،  الوطني؟«،  النشيد  لتلحين  ُترشح  »من  وسألني: 

قًا جّدًا. ناصر«. وفعاًل، تمَّ اختيار الفقيد، وكان اختيارًا موفَّ
فاته  ر في قلب كّل من عرفوه، بطيبته وأخالقه وتصرُّ عبدالعزيز نجمة في سماء قطر، وفقدانه يؤثِّ
رت  تأثَّ الرفيق األعلى  إلى  انتقل  أنه قد  أنا )... بكاء..(، يوم سمعت  إليَّ  بالنسبة  وُحسن طبعه، 

ر والحزن. فاته الراقية تجبر الناس على التأثُّ كثيرًا؛ ألنه مواقف الرجل وتصرُّ
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

عبدالله عبدالكريم
شاعر
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وكان  الله،  توّفاه  أن  إلى  القاهرة  في  جه  تخرُّ منذ  ناصر  عبدالعزيز  الفقيد  عاشرت  لقد 
قدوة لي، وهو حريص، في تعامله مع الناس، على أن يتعامل بحنان وطيبة، وليس لديه أّية نوازع 
سلبية تجاه اآلخرين. وكان )ِعشريًا( اجتماعيًا، يذهب إلى الرحالت معنا، ومع الزمالء في )مراقبة 
بالخير  يسعى  أنه  كما  البحر.  شاطئ  على  ليالّي  وينام  السمك،  ويصيد  والغناء(،  الموسيقى 
للجميع، وكّنا نسّميه )أبو هريرة(؛ لكثرة أعداد القطط في منزله، فكان إذا صادَف قّطة في الشارع 

يستدرجها، ويأخذها إلى منزله، ويعتني بها.
ف،  عبدالعزيز كتلة من اإلحساس، وكان شديد الحذر في اختيار النصوص الغنائية، وهو ُيتعب المؤلِّ
ن  كي يظهر النصُّ بصورة متكاملة. إنه مدرسة في األلحان، وهذه ميزة يصعب أن نجدها في ملحِّ

آخر، في العالم العربي؛ ألنه يعيش النّص، ويبحث في تفاصيل الكلمة ليصل إلى فكرة العمل. 
كنت على اّتصال معه، عندما كان طالبًا في القاهرة، وكنت أرسل له األشرطة الهندية، وهو يستمع 
يه حّقه، فقد كان لنا أنموذجًا في األخوة والمحّبة، وكنا نلجأ إليه  إلى كّل األلوان الغنائية. نحن لن نوفِّ
نًا  فيما يصادفنا، سواء في الكلمة واأللحان والعمل. وكان يضيف ألّي نّص يستلمه، وأنا أعتبره ملحِّ
أنه يحتفظ  ألحانه. كما  ر نفسه، وال تسمع تشابهًا في  د، وال يكرِّ أنه ُمجدِّ الدرجة األولى، كما  من 
ع في التلحين؛ من أغاني األطفال، إلى المسرح، إلى الوطنيات، إلى الرومانسيات، إلى  بذاك التنوُّ

األلوان األخيرة التي عملها في ألبومات، وتخّص اإلنسانية والحّق والعدالة. 
النائمين  ُيصّحي  الذي  )المسّحر(  عن  غنائية  لوحة  ثالثون  وهي  )المسّحر(،  كان  معه  لي  عمل  آخر 
الموسيقية  النقالت  على  بنفسه  أشرف  ولقد  رمضان.  في  الفجر،  لصالة  ويستعدوا  روا  ليتسحَّ

وتفاصيل العمل كّله. 
كانت لدّي نصوص جديدة، لكن أمر الله سبق فاختاره قبل أن نعيد تعاوننا السابق، مثل أغنية )أنا 
قطري ياللي تعرفونه(، وهي أغنية وطنية، وهنالك أغنية )حسايف( التي غّناها الفّنان صقر صالح. 
د األغنية وهو يدندن. وهو لم يترك شاعرًا  شعرت بأن هذا النّص المس جروحًا غائرة في ذاته، وكان يردِّ
في قطر إال تعامل معه، ولقد أخذ نّصًا للمرحوم محمد بن عبدالوهاب الفيحاني، كما لّحن للفّنان 
المناعي، وللدكتور مرزوق بشير، وجاسم صفر، ود. أحمد عبدالملك، وعبدالله جابر،  عبدالرحمن 
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أعماله مجموعة نصوص  أواخر  الكواري، وعبدالله عبدالكريم، وغيرهم. وكانت من  ومحمد سالم 
للفّنان عبدالرحمن المّناعّي مثل: )هوى الدوحة(، )دور فيها يالشمالي(، )ثلج القيظ(. للفقيد ذائقة 
النّص،  اختيار  يتعب في  أنه  ورغم  الشعر،  يكتب  نفسه  النّص، ألنه هو  اختيار  وعالية في  مرهفة 
ناصر صالح، وسعد  مثل  رًا،  مؤخَّ أصواتًا شاّبة،  تبّنى  أنه  حّقه! كما  يعطيه  نّصًا  يختار  عندما  لكنه 
حمد(، وقادهم نحو الطريق األسلم في الغناء. كما أنه تعاون مع مطربين عرب، مثل محمد ثروت، 

ولطيفة، ولطفي بوشناق، وطالل سالمة، وصابر الرباعي، وإبراهيم حبيب، وعبدالله رويشد.
عبدالعزيز يبقى عبدالعزيز، وأسّميه )جوهرة األغنية القطرية(، وكّلنا نأخذ األلق من هذه الجوهرة.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

خليفة جمعان السويدي
شاعر
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، أخ وصديق، وهو من العائلة أيضًا، ودائمًا ُيسّميني )أخوي( من الرضاعة؛  عبدالعزيز، بالنسبة إليَّ
ناصر  إلى منزل  يوميًا، وتأخذني  إلى منزلنا،  تأتي  أن عّمته كانت  أخته. كما  أرضعت  والدتي،  ألن 

عبيدان؛ )رحمه الله(، وهو البيت )الُعود(، وفي وسط البيت- كما أذكر- هنالك )سدرة( كبيرة.
الظروف  تلك  ومن  الحّي  ذاك  من  كانت  عبدالعزيز،  شخصية  على  برزت  التي  لية  األوَّ اإلرهاصات 
ل ذائقته؛ ألن لمحمد اهتمامات  د، دور في تشكُّ التي نشأ فيها. وكان لوجود أخويه: أحمد، ومحمَّ
ر شعار التلفزيون باألبيض  سينمائية، وكان يوّزع علينا قوائم ببرامج )أرامكو( لمّدة أسبوع، وأتذكَّ

واألسود، ووسط الشاشة رأس هندي أحمر.
في نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات، بدأت بوادر التمثيل والموسيقى في نادي الجسرة، ولقد 
م(، وهذه حقيقة، وكثيرًا ما دخلُت- بسببها- في حوارات مع النّقاد حول  رنا فيلمًا أسمه )الملثَّ صوَّ

نشأة الفيلم القطري.
بدأت فكرة »فرقة األضواء« الموسيقية قبل عام 1966، وفي بيت عبدالعزيز، بالذات. وكّنا نقوم 
بالتمثيل، بل إن قّصة اإلعالم، والصحافة، والخّط، والفّن ُولدت من مجلس ناصر عبيدان. كّنا نعمل 
المسرح  تأريخ  إلى  وبالنسبة  منزلنا.  أول معرض في دهليز  أنا  1962، وعملت  العام  حفالت منذ 
ُدونه بعام 1972، لكن البذرات األولى كانت في الجسرة، ولّما أرادوا دمج  في قطر، أسمعهم ُيحدِّ
األندية الرياضية، عام 1972، أصَررنا على تحويل النادي إلى ناٍد ثقافي، وكان النادي يجمع نخبة من 

الرّواد في العمل الفّني، وكذلك التّجار.
الموسيقية( كنت  )فرقة األضواء  إنشاء  المنزل، وبعد  له في  وزياراتي  بالفقيد  استمّرت عالقتي 

أتابعه، وكان أّول ظهور للفقيد على مسرح نادي الجسرة، بأغنية )افرش منديلك( لماهر العطار.
مه  يقدِّ المستمعون(  يطلبه  )ما  اسمه  برنامج  هنالك  كان   ،1968 عام  إذاعة قطر  افتتحت  عندما 
المذيع زهير قدورة، وكنت أطلب أغنية )افرش منديلك( ألن عبدالعزيز كان يغّنيها. وعندما ذهبنا 

إلى القاهرة، كّنا نلتقي، بشكل يومي، عند عبدالعزيز )رحمه الله(.
الع  شّقة عبدالعزيز في )الدقي(، شارع السلولي، ونحن نسكن قريبين من شّقته، وكّنا على اطِّ
د جولو لتسجيل بعض  بنشاطاته ومشاريعه. عام 1873، جاءنا المرحوم فرج عبدالكريم، ومعه محمَّ
ر أنه َتمَّ تسجيل أغنية )يالقهوة(  األغاني، وكان الفّنان علي عبدالستار موجودًا في القاهرة، وأتذكَّ
م كّل طالب  لفرج عبدالكريم، وأنا عملت لهم الديكور، تبرعنا، نحن- الطلبة- لدفع أجر التسجيل، فقدَّ
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جنيهًا واحدًا. واألغنية من كلمات د. مرزوق بشير. كما عملت ديكور أغنية علي عبدالستار )قومي 
َيّمه دّوري الرحى(، وأغنية محمد جولو )وّقْف يا خّلي وشوف حالي مع األّيام(. عبد العزيز وّفر لي 
ّية مع األغنية. كان منزله عامرًا بأطياف الفّنانين،  المناخ لالندماج مع الشباب، وصَقل موهبتي الفنِّ
غير طبيعية، وشخصية مغناطيسية  )كاريزما(  لديه  أم كلثوم، ألن  فرقة  عازفون في  إليه  ويأتي 
أجد  ألحانه، وال  يقوله، وكلماته عذبة مثل  لما  ينتبه  والكّل  يقول.  ما  وتجبرك على سماع  تجذبك، 

كالمًا معّبرًا عن شخصية عبدالعزيز.
في تلك الفترة، عمل األوبريت الوطني )عيشي يا قطر(، من كلمات األخ الدكتور مرزوق بشير، 
وكان الفّنان إبراهيم حبيب له وجهة نظر حول إدخال عبدالعزيز مطربة مصرية تغّني في األوبريت، 

نة، مثل المّوال، ومنه: حيث كانت ُتلقي كلمات غير ُملحَّ
)دام يا أوالدي هاذي أمانيكم.. أطلب من المولى يبارك خطاويكم.. بوحدة أيادي.. وقلوب متيّمعة، 

كل العالم اسمي بيسمعه..(
وكانت وجهة نظر إبراهيم حبيب أنه ال يجوز إدخال كلمات دون موسيقى، في األوبريت. وبعد أن 
ُه الناس. وكانت لعبدالعزيز نظرة مستقبلية بالنسبة إلى اللحن، فقد كان يدرك  ُأذيع األوبريت أحبَّ

أن اللحن سوف ينجح بالصورة التي أرادها له.
أذكر أن عبدالعزيز كان يسكن مع الدكتور محمد كافود، وعبدالله صادق، وقد قاال للفقيد: »نحن 
سوف نخرج من الشّقة ألن لديك الكثير من الضيوف، ونحن نريد المذاكرة«؛ إن شّقة عبدالعزيز 

خلّية نحل، ليس في الموسيقى فحسب، بل كانت تدور فيها نقاشات ثقافية عّدة. 
ج زواجًا تقليديًا، وأنجب األبناء لما  أنه تزوَّ ما لو  إن عدم زواج عبدالعزيز، كان له أثر على ألحانه، لربَّ
استطاع أن يبدع تلك األلحان! إن العباقرة ال يجود بهم الزمن كثيرًا! معظم العباقرة، من الفّنانين، 

عاشوا في ظروف مثل ظروف الفقيد.
مني مقالة كي تنشر في مجّلة )الدوحة(، وكان اسم  ن عبدالعزيز من نوع فريد، وكان قد سلَّ َتديُّ
المقالة )الموسيقى آية(، أخذت المقالة إلى مدير التحرير، لكنها لم تنشر، باعتبار أن العنوان كان 

صادمًا وخطيرًا!.
إنه لم يكن يرى أّي تناقض بين الدين والموسيقى. كانت الموسيقى حياته، وقد ربط بينها وبين 
جاه الصوفي، والتفكير في الملكوت والخالق. مّرًة، سألني سؤااًل، في حديقة )المساحة(،  كان  االتِّ
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)المساحة(،  مسجد  في  نصّلي  كّنا  الغزالي،  د  محمَّ والشيخ  محمود،  مصطفى  بشخصية  معجبًا 
د الغزالي. كان يعشق ربط ظواهر الكون بقدرة الخالق  بينما هو يذهب إلى حيث يصّلي الشيخ محمَّ

وبالقرآن.
ني من  فت لعدم تمكُّ وفاته كانت مؤلمة، أنا كنت في )موسكو( عندما اختاره الله إلى جواره، وتأسَّ
حضور دفنه وجنازته. أذكر، وقتئٍذ، أن سماء )موسكو( كانت زرقاء وغائمة جزئيًا، وشعرُت، لحظتها، 
لت إلى اللون األسود! كنت قد علمت عن مرضه ومكابرته، وهذه متالزمة- أيضًا-  بأن السماء تحوَّ

للعباقرة.
إنه  ناصر..  عبدالعزيز  مثل  شخص  يأتي  لن  لكن  نون،  وملحِّ موسيقيون  بعده،  يأتي،  أن  يمكن 
د، وجماله في هدوئه، كما أن وجهه يشّع بالنور، ويجذب  شخصيات عّدة في شخصية واحدة. إنه متعدِّ

ر. من حوله بطريقة عجيبة. عبدالعزيز إنسان ال يتكرَّ
إنه خسارة لإلنسانية كّلها! ستعيش قطر سنوات وسنوات على ِذكر عبدالعزيز.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 يوسف أحمد الحميد
فّنان تشكيلي وصديق الفقيد
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وكّنا  عالية،  بأخالق  ع  يتمتَّ وإنسانًا  فّنانًا  عامًا،  عشرين  منذ  ناصر،  عبدالعزيز  عرفت 

نجتمع عنده في منزله، ومعنا جاسم الهيدوس، كّل أحد. وكّنا، يوم األربعاء، نذهب لشراء لوازم 

المنزل، وكان أهّمها طعام القطط، فقد كان يعطف على القطط )لقد تكاثروا بصورة واضحة(، 

دة. ولم يكن يسمح بأن يأكلوا  المناسب. ويحرص على أن يكونوا بصّحة جيِّ ويهّيئ لهم المكان 

بقايا طعامنا، بل كان يشتري لهم الطعام الصّحي الخاّص بهم.

كان عبدالعزيز يحّب صيد السمك، وخالل الصيد، يدور حديثنا عن الفّن، كما أنه صاحب نكتة. كنا 

الفقيد هو  كان  الصالة،  يحين موعد  وعندما  الليل.  ونعود في  نهارًا،  )دخان(  إلى منطقة  نذهب 

ل أّي فرض. كما أنه يجيد تفسير القرآن  اإلمام، وهو يحرص على أداء الفروض في أوقاتها، وال يؤجِّ

الكريم، واالستشهاد باألحاديث الشريفة.

ما كان  لم يغضب عبدالعزيز من أحد، ولم َيغضب منه أحد، ولم يكن يأتي بالعود إلى الرحلة، لربَّ

بحاجة لالبتعاد عن العود، وعندما تأتيه فكرة جديدة كان يناقشها معنا، قبل البدء بتلحينها.

مته حسن األخالق وطيبة القلب. تعلمُت الكثير من الفقيد، وأهّم ما تعلَّ

ُفجعُت برحيله، وبعدم قدرتنا على رؤيته في أّيامه األخيرة.

رحمه الله وأسكنه، فسيح جّناته.

ناصر الجابر

صديق الفقيد
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ث عن رجل كبير، وإنسان فّنان، وشاعر، وأديب، عميق بفكره وصداقته  فني أن أتحدَّ يشرِّ
فت إليه، وعاشرته عن قرب، وابتدأت عالقتنا، بالصدفة،  وحّبه؛ إنه الفقيد عبدالعزيز ناصر. ولقد تعرَّ
لتبلغ سمّو  رت  تطوَّ العالقة  لكن  اإلكوادور في قطر.  لسفارة  مقّرًا  ليكون  منزله  تأجير  من خالل 
فت إلى هذا اإلنسان النبيل، ذي األخالق الرفيعة،  الصداقة. وكانت بيننا لقاءات عديدة. وخاللها تعرَّ
م من هذا الرجل، من فكره،  ر المنفتح، الفّنان الكبير، وال أبالغ إذا قلت إنني كنت دائمًا أتعلَّ المفكِّ
ك بالله تعالى،  بًا. ألنَّ اإليمان هو انفتاح وتمسُّ واألهّم أنه كان مؤمنًا، دون أن يكون منغلقًا أومتعصِّ
ب عن جهل. ولقد تمّيز الفقيد عبدالعزيز ناصر بالجرأة؛ إنه جريء  دون االنغالق على التراث. أو تعصُّ
بفكره وقوله وموسيقاه وفّنه. وجرأته كانت باحترام اآلخر، دون أن يجرح أحدًا أو يبتعد عن األخالق 

زون بها. السامية، وهذه ميزته، وقالئل هم الذين يتميَّ
إنه فّنان كبير، أعماله الموسيقية رائعة، ال تصل إلى األذن فحسب، بل تدخل القلب، وتنعش الروح. 
الله(  )رحمه  أهداني  ولقد  الموسيقى،  مع  تتجاوب  الطبيعة  ألن  الطبيعة؛  لغة  هي  الموسيقى 
في السفارة )الذين ال يتحّدثون العربية(  بت من تجاُوب موظَّ مجموعة من )األقراص المدمجة(، وتعجَّ
مع موسيقاه، وكانوا يطربون أللحانه. فعاًل، كانت ألحانه تصل إلى القلب، وأزالت الحواجز والحدود، 
من قطر إلى المنطقة العربية، وكّل شخص أصبح يسمعها، حتى لو لم يكن يتقن اللغة العربية، 
وهذا نادر الحدوث. كانت موسيقى عبدالعزيز ناصر تالمس روح اإلنسان، وهي ليست تجارية، أو 

ن.. موسيقاه خالدة. لوقت معيَّ
ته  وهويَّ ته،  بوطنيَّ كه  تمسُّ بمدى  األحاديث،  تلك  خالل  وشعرت،  لساعات،  تمتّد  لقاءاتنا  كانت 
العربية، واإلسالمية، ولقد تخّطى حدود دولته إلى الوطن العربي، ألنه كان يؤمن باإلنسان، مهما 
أن  بعيدًا، دون  العالمية في موسيقاه. ذهب  إلى  الرجل  ته. لقد ذهب  أو جغرافيَّ إقامته  كان مكان 
ث معي، ويستشهد بآيات قرآنية، ويؤمن  ته وإيمانه بوصفه مسلمًا واعيًا، وكان يتحدَّ يتخّلى عن هويَّ
بأن اإلسالم هو دين يمكن أن يكون لكّل العالم، دين كّل إنسان، وأن اإلسالم هو أن ُتحّب اآلخر، 
بَغّض النظر عن عرقه أو لونه أو مكانه. لم يكن لديه أّي تمييز بين البشر، وهذه قيمة كبيرة. وهو 
كّل  على  ننتصر  فسوف  اإلنسان،  أخوك  هو  اإلنسان  بأن  اإليمان  إلى  وصلت  متى  بأنك  مؤمن 
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اإلشكاالت، ونحّل كّل الخالفات.
الفقيد )رحمه الله( أحبَّ قطر بشكل كبير، ولكن على طريقته الخاّصة، وكان ذاك الحّب عبر شاعريته 

وموسيقاه الحالمة بقطر عزيزة وكريمة.
رًا  أنا- شخصيًا- فقدُت صديقًا، بالرغم من ِقَصر مّدة معرفتي به. الكّل فقَد فيه رجاًل عظيمًا ومفكِّ
اإلنسان  فقدنا  أننا  واألهّم  ر،  يتكرَّ ال  فّنان  إنه  الكلمة!  معاني  بكّل  اإلنساني،  باالنفتاح  ومؤمنًا 
عن  يدافع  كان  أنه  ذلك  من  واألكثر  قيمة.  بعدما  ما  روحانية  باإلنسان، كقيمة  آمن  الذي  ب  الطيِّ
إيمانه كبيرًا  األرض. وكان  الموجودة على  الكائنات  يدافع عن كّل  والطبيعة،  والحيوانات  اإلنسان 

د ومختلف عن باقي البشر«. باالنفتاح، لدرجة يمكنني فيها أن أقول: »لديه إيمان متفرِّ
عبدالعزيز ناصر، لم تفقده قطر أو شعب قطر، فحسب، بل فقدُه المجتمع العربي كّله فقدُه الفّن 

وفقدته اإلنسانية، وأتمّنى أن توجد نماذج لعبدالعزيز ناصر، حتى يكون العالم العربي بألف خير.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

األستاذ قبالن أبي صعب
 سفير جمهورية اإلكوادور في قطر
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أبرز  من  وكان   ،1968 عام  قطر،  إذاعة  في  وجوده  خالل  عبدالعزيز  الفقيد  التقيت 
رة في  المؤثِّ الشخصية  بل كان  الوطن،  اإلبداعي في هذا  الحراك  الذي ساهموا في  الموسيقيين 
هذا المجال. ولقاءاتي معه كانت بحكم أننا منتمون إلى حّيز مكاني واحد، ما بين فريج )الغانم( و 
حّي )الجسرة(. كما أن محاّلت والدي )رحمه الله( موجودة في )سوق واقف(، حيث العديد من المحاّل 
التجارية لتّجار )الجسرة(. وكان احتكاكي بالفقيد مكانيًا، قبل أّي شيء. كان لعبدالعزيز حضور قوّي 
في الحفالت التي كان يقيمها نادي »الوحدة« )نادي »العربي«، حاليًا(، وكان يغّني لعبدالحليم حافظ. 
وكّنا نلتقي بالشباب مثل الفّنان علي عبدالستار )حارس نادي الوحدة(، وقتذاك، الفّنان إبراهيم علي 

من فريج الغانم، أيضًا، ومع موسى عبدالرحمن، وعلي ميرزا محمود، وعبدالعزيز محمد. 
في القاهرة، عرفت عبدالعزيز ناصر من خالل أخي الفّنان محمد رشيد، الذي كان يدرس في معهد 
، في المنزل، فّنانون، مثل  ع لديَّ الموسيقى، وبدأُت أقترب من المناخ الفّني الخاّص به، وكان يتجمَّ
ين. وكان  لطفي بوشناق، وأحمد قاسم )رحمه الله(، ومجموعة من اإلعالميين واألساتذة الموسيقيِّ
ينضّم إلينا الشباب الذين يدرسون المسرح، مثل الفّنان غانم السليطي، ود. مرزوق بشير، ومحمد 

بوجسوم.
تربطنا بعبدالعزيز ناصر عالقة وطيدة، من خالل العمل، ومن خالل تقديمه ألحاًنا ألخي محمد رشيد. 
يا   - )الموسيقار عبدالعزيز ناصر(، وأنت  المقاييس، كثيرون يقولون  عبدالعزيز موهبة خارقة، بكّل 
دكتور- شاهد على هذا المشهد: إنه لم يكن موسيقارًا، ولم يكن يستشرف المستقبل فحسب، 
بل كان عالمًا أيضًا، وإذا جلست معه في حوار حول اللغة تجده يأخذ بزمام الحوار، ويجالسه الشاعر 
ص في اللغة عبدالله جابر، وإذا جئته من جانب الفكر، تجد معه الدكتور علي خليفة الكواري  المتخصِّ
والدكتور حسن نعمة والعديد من األصدقاء الذين يطرحون أفكارهم. عبدالعزيز عالم.. لماذا؟ ألنه 
والمجادلة مع  والتاريخ اإلسالمي،  الَمعيش،  الواقع  قراءة  القدرة على  ولديه  الكريم،  للقرآن  حافظ 
له ألن يضع بصمة في تاريخ اإلبداع القطري. قليلون هم َمْن نقول عنهم،  ثقافته الموسيقية تؤهِّ
في تاريخنا األدبي، أنهم جمعوا ما بين اإلبداع والنبوغ في إطار الموسيقى والفكر، وهو من أهّم 

رموز الفكر والثقافة في قطر. 



83
83

وُيعيد  الشاعر،  من  القصيدة  يأخذ  كان  عبدالعزيز  أن  هي  عليها،  توافقني  أن  يمكن  أخرى،  نقطة 
ر في كلمات لشاعر، لكن القريبين  صياغتها، بحيث تتواءم مع اللحن، وكان يأنف أن يعترف بأنه قد غيَّ

منه يدركون ذلك، خصوصًا أنت والدكتور مرزوق بشير! 
آخر؛ حيث يوجد الصحافي، والنحوي، والشاعر، والموسيقي. الحظ هذا  القاهرة عالم  لقاءاتنا في 
رنا بالصالونات القديمة التي  ع، وتساءل: ماذا يمكن أن يخلق؟ إنه صالون ثقافي إبداعي، ُيذكِّ التجمُّ
الفّنّية،  الصالونات  تلك  نحضر  كنا  القاهرة.  في  السقاف(،  )خديجة  أو  زيادة(  )مي  تقيمها  كانت 
في  أنه  ناصر،  عبدالعزيز  ميزة  أن  أعتقد  بكر.  حلمي  الموسيقار  منزله  في  ُيقيمه  الذي  كالصالون 
التي قّدمها  الوصفية  إلى اإلذاعة، وطلبنا األلحان  أتينا  لو  أننا  النزعة؛ بمعنى  موهبته كان عالميَّ 
لكبار المطربين، عبر الوطن العربي، لوجدنا كاّلً من: كارم محمود، وسعاد محمد، ولطيفة، وعبدالله 
رويشد، ونعيمة سميح، وعلّيا التونسية، ولطفي بوشناق، وكّلهم قد غّنوا له. كما أنه أسهم في 
صالح..  وصقر  عبدالكريم،  وفرج  رشيد،  د  ومحمَّ عبدالستار،  علي  أمثال  القطري،  الفّن  رموز  بروز 
يتبّنى  أن  يهّمه  كان  حمد.عبدالعزيز.  كسعد  الجديد،  الجيل  ومنهم  كبيرة،  مجموعة  صالح.  وناصر 
ف محمد  ث الفّني برحيل فرج عبدالكريم، وتوقُّ الفّنانين القطريين، إذ يقول: »إننا فقدنا أضالع المثلَّ
رشيد، وابتعاد ناصر صالح«. وكان )رحمه الله( يتحّسر على هذا األمر، ألن أّي ملحن يهّمه أن يكون 

الوسط الذي يتعامل معه قوّيًا، ويستطيع حمل رسالته. 
صحيح ما يشعر به كثيرون من أن لدى عبدالعزيز هيبة القّديس، لصدقه ووفائه.. إنه رجل قَدري!.

ذاَت وليمة، كان قد عمل عشاًء قبل سفره، أخذته جانبًا وسألته: »لماذا ال تأكل؟«، فقال: »عندي 
د مفتاح إلى القاهرة«، ثم اكتشفنا أنه ذهب إلى  ألم في البطن«، ثم قال : »إنني ذاهب مع محمَّ

تايالند، دون أن ُيخبر أحدًا.
أريد  ال  »أنا  لهم:  قال  أنه  جراحية،  عمليات  له  يجروا  أن  وضرورة  مرضه،  عن  أخبروه  أن  بعد  عرفت، 
على  تدلُّ  العبارة  هذه  إن  خلقني«.  كما  الله  إلى  أعود  أن  أريد  ق.  ُممزَّ وأنا  العّزة  رّب  إلى  أذهب  أن 
صاله برّبه. إنه رجل مؤمن، ألقصى درجة؛ لذلك فإنه حفظ  ته، وعمق اتِّ مدى عبقرية الرجل، وشفافيَّ
آراء بعض  البعض. وكّنا كثيرًا ما نناقش  الحديث بوعي، ال كما يفعل  القرآن، وداوم على تفسير 
العلماء الذين يْمألون العالم ضجيجًا. كانت ميزته األساسية أنه عاش حياته لآلخرين، وعاش حياته 
ع في ألحانه؛ ففي  لإلبداع؛ فهو الذي قّدم التراث القطري، بصورة لم يسبقه إليها أحد، وتالحظ التنوُّ



84

الليل(  أو )شمعتي في  غّناها محمد رشيد،  التي  جابر،  للشاعر عبدالله  تدري وتعلم(،  لو  )آه  أغنية 
ع، في آخر  التنوُّ ع، كما تالحظ  التنوُّ للمرحوم الشاعر معروف رفيق، وغّناها محمد رشيد، تجد هذا 
ألحانه )سوق واقف(، من كلمات الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة، وغّناها فهد الكبيسي وعبدالله 
رويشد وطالل سالمة. أّما بالنسبة إلى رائعته )ولهان ومسّير(، من كلمات الشيخ عيسى بن راشد 
لت إلى نشيد قومي لكّل المطربين،  آل خليفة، وغّناها المرحوم فرج عبدالكريم، فنالحظ أنها تحوَّ
سواء أكانوا يمتلكون الصوت واألداء أم ال يمتلكونه. عبدالعزيز، لم يكن يطالب بحّقه الفكري، كما 
م أعمااًل عن القدس،  م العديد من األلحان على حسابه الخاّص، وأنت شاهد على هذا، وقد قدَّ أنه قدَّ
ع الحياة ويسابقها في أن يقّدم  وعن سفينة األحزان، وعّما يخّص معاناة اإلنسان. كان المرحوم يودِّ
كّل شيء، حتى أنه في آخر مّرة لّحن لي أغنية وطنية، غّناها سعد حمد، وأعطيته أغنيتين، ولكن لم 
يكن لديه الوقت لتلحينهما. واكتشفت بأنه كان يعاني من األلم، وهو يحتفظ بآالمه لنفسه، بينما 
يمأل المكان بهجة وحبورًا. وكان ُيشعر اآلخرين بأنه ال يريد أن ُيحّملهم آالمه. وهذا يدّل على صوفية 

هذا الرجل، بالمعنى الحقيقي للصوفية.
رين، مثل  إلى فالسفة ومفكِّ لجأت  لو  لعبدالعزيز ناصر ؟ هذا سؤال صعب، حتى  بديل  هل هنالك 
الموسيقيين ال يمكن أن يظهروا  المبدعين و  سقراط، وأرسطو، فلن يستطيعوا اإلجابة عنه! إن 
جاه عبدالعزيز  بقرار! وال تستطيع أن تقول: »نريد أربعين عازفًا جّيدًا، بقرار«. رّب العباد أراد أن ُيغّير اتِّ
ناصر، عندما ذهب إلى القاهرة مع الدكتور مرزوق بشير؛ أحدهما ذهب إلى المسرح، واآلخر ذهب 

ص الذي َبرع كّل واحد منهما فيه. إلى الموسيقى، مع أن االثنين لم يذهبا إلى التخصُّ
هل سيأتي جيل من الشباب يسير على خطى فّنانينا الكبار؟ سؤال مهّم. لقد انتظرنا بعض الوقت 
د  ومحمَّ الساعي  ومحمد  عبدالكريم  فرج  بعد  لونه،  الكبيسي  فهد  الشاّب  الفّنان  علينا  حتى طرح 
رشيد وعلي عبدالستار، وهذا ليس انتقاصًا من أحد، ولدينا منصور المهندي، وعيسى الكبيسي، 

وسعد حمد، وهم من الفّنانين الذين اهتم بهم الفقيد عبدالعزيز ناصر.
عبدالعزيز موهبة خارقة، وهو مجموعة من اإلبداعات في شخص واحد، وهو عالم دين، وعالم لغة، 

وعالم لحن. خسارتنا فيه ال ُتعّوض.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

د. حسن رشيد
 ناقد وأكاديمي، وشاعر
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المرحلة التي عايشنا فيها الفقيد عبدالعزيز ناصر، كنَت أنَت أحد الذين شهدوها. ظهور 

1965(، كان ظاهرة غير عادية، خصوصًا في مجتمعنا  )عام  الزمنية  الحقبة  تلك  عبدالعزيز، في 

المحافظ، لكن حّب عبدالعزيز للموسيقى أجبرُه على أن ُيضّحي، ويواجه العديد من العقبات، التي 

حاول تجاوزها بشكل أو بآخر، لتمكين »فرقة األضواء« الموسيقية، من الصمود، حيث َتمَّ تأجير 

بالقرب من  ُأزيل، وكان  الذي  الخارجية  بالقرب من مبنى وزارة  مبنى قديم بجانب )برادات قطر(، 

ذاك  في  نجتمع  وكنا  الجسرة(.  )نادي  أصبح  الذي  )بورسعيد(  لنادي  تابعة  للتمرين  ساحة  المقّر 

ع موسيقي، وألن عبدالعزيز اهتمَّ بتجميع الموسيقيين والفّنانين،  المكان، على أساس أنه تجمُّ

لين فقد أتوا إلى »فرقة األضواء« في الفترة  وكان )رحمه الله( يبحث عنهم. أّما بالنسبة إلى الممثِّ

منا تمثيلية بعنوان )رّمانتين في يد(. لم  األولى، منهم أنا ومحمد مفتاح وعبدالرحمن الغانم، وقدَّ

نبق في ذاك المقّر طوياًل بسبب النظرة الدونية إلى الموسيقى والفّن، وكان المكان مكشوفًا، 

بحيث يسمع الناس صوت الموسيقى، وانتقلت الفرقة إلى مقّرها اآلخر خلف مصّلى العيد، في 

د عبدالرحمن عبدالله الدرويش وجهة نظر أخرى، في هذا الموضوع(. الجسرة )كان للسيِّ

على  عبدالعزيز  دأب  بحكم  الفرقة،  أعضاء  عداد  وتزايد  أكثر،  التقارب  بدأنا  الجديد،  المقّر  وفي 

عبدالرحمن  واسماعيل  أنا  كنت  الفرقة؛  إلى  ينتسبون  أيضًا-  الُكّتاب-  وبدأ  الفّنانين.  عن  البحث 

نعمة؛  جاسم  وكذلك  ذلك،  في  دور  لك  وكان  إذاعيًا،  كاتبًا  بوصفك  كذلك،  وأنَت  الله(،  )رحمه 

بالموسيقى والتمثيليات.  الزواج،  ُتحيي حفالت  وبذلك أصبح للفرقة ظهور جماهيري، وأصبحت 

وكان من مطربي تلك الفترة )1969( المرحوم فرج عبدالكريم، والمرحوم محمد الساعي، وعلي 

ر الفعلي، للجانب التمثيلي  عبدالستار، وعلي ثاني، وعبدالرحمن عبدالله )المنولوجست(. التطوُّ

ّيون في  التعاون مع اإلذاعة، ولم يكن هنالك ُكّتاب محلِّ للفرقة، كان عبر إذاعة قطر، حيث بدأنا 

ن كتبوا مسلسل )بوطحنون(،  اإلذاعة، وكانت الفرقة المصدر الفّني الوحيد إلذاعة قطر، وأنَت ِممَّ

ة ثالث سنوات، وكان ُيبّث في رمضان، ولقد بدأُه المرحوم إسماعيل عبدالرحمن. لمدِّ

الفرقة،  أعضاء  لكّل  بل  فحسب،  العازفين  أو  للموسيقيين  ليس  الروحي،  األب  كان  عبدالعزيز، 
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لون.  ومنهم الكّتاب والممثِّ

في أوائل السبعينيات، سافر عبدالعزيز إلى مصر للدارسة، وسافرت أنا- أّواًل - إلى الكويت، لمّدة 

عام، ثم انتقلنا إلى مصر، وواصلنا الدراسة، وكان معنا، آنذاك، الفّنان علي عبدالستار، ود. مرزوق 

بشير، وأصبحت الفرقة بعد عبدالعزيز يتيمة، و )تفركشت( لتصبح »مسرح األضواء«.

ّية، فحسب،  في مصر، كّنا نذهب إلى عبدالعزيز، بصفته مستشارًا لنا في أمورنا الحياتية ال الفنِّ

وكان األخ األكبر لنا، ويسكن في شّقة في شارع )السلولي( في )الدقي(، مقابل بقالة )السعودي(. 

رونه. كما كّنا نحضر  كنا نأتي إليه خالل أّيام األسبوع، ونلتقي بكثير من الناس الذين يحّبونه ويقدِّ

بعض التسجيالت في استديوهات القاهرة، وأنا حضرت تسجيل أغنية )الله يا عمري قطر( التي 

للمكفوفين.  )برايل(  الفترة، طريقة  تلك  أنه ظهرت، في  وأذكر  الساعي،  د  محمَّ المرحوم  غّناها 

ب ذلك في تأخير التسجيل لفترة طويلة،  وكان )الساعي( يحاول القراءة بتلك الطريقة، ولقد تسبَّ

وكثيرًا ما يتوّقف التسجيل، وتتّم اإلعادة؛ نتيجة ضياع )الساعي( مع األحرف.

صف بالشفافية واالنتماء إلى  ذكريات كثيرة مع الفقيد، حيث كانت له طقوسه الخاّصة التي تتَّ

ل حبَّ اإلنسان والحيوان. حتى في مرضه األخير كان يمارس طقوسًا مختلفة  الوطن واإلنسان. تحمَّ

عن بقية البشر، وما زالت صورته وابتسامته الوفية باقـيتين في أذهـاننا. ذلك أن أقـرب النـاس إليـه 

لم يكونوا يعرفون حقيقة مرضه، وكان ال يريد أن يحّمل اآلخرين همومه وأحزانه.

)التوفيقية(  الجمعة، ونذهب إلى سوق  الفقيد، حيث كّنا نخرج يوم  حصل لي موقف ظريف مع 

ث عن القدر، حيث أنه كان يوّد أن يدرس الموسيقى وقد درس  في القاهرة، وصار أن جلسنا نتحدَّ

األدب )العربي(، في بداياته، لكن حّبه للموسيقى انتصر على كّل العقبات، وشرحت له معاناتي مع 

ت تلك العبارة  التسجيل في القاهرة، كان يقول: »يا بوجسوم... إنما على نّياتكم ُترزقون(، وظلَّ

ج. وعملنا في وزارة اإلعالم، وكان كّلما رأيته ُيرّدد: »إنما على نّياتكم ُترزقون«!  معنا حتى بعد التخرُّ

قام  أن  وصار  )الُحِمد(،  الساعي  د  محمَّ المرحوم  نسمّي  كنا  أننا  جمعتنا،  التي  الطرائف  ومن 

عبدالعزيز بمداعبة )الساعي( وقائاًل: »يالُحِمد.. لو أن الله ُيرِجع لك بصرك وتصبح مبصرًا، فماذا 

ستفعل؟«، فردَّ )الساعي( : »ال.. ال.. ال أريد أن أرى.. ألنني لو أبصرت لما عرفتكم كما أعرفكم 

اآلن!«.
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ث في أمر سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي  عبدالعزيز شخص متدّين ألبعد الحدود، وعندما يتحدَّ

وله  اآلخرين،  مع  التواصل  يجيد  وكان  إليه،  يذهب  ما  د  ليؤكِّ الحديث،  أو  القرآن  من  شاهدًا  يورد 

خصوصية في طرح حواراته.

اللسان يعجز عن الحديث عن الموسيقار اإلنسان، وال أستطيع وصَف طريقة تعامله مع اآلخـرين. 

وال شّك في أن فقدان عبدالعزيز كان كبيرًا وصعبًا على الوطن والمجتمع، وعلى من عايشوه عن 

ُقرب، وعلى أهله، بالطبع.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

محمد أبوجسوم

إعالمي
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مُت الكثير من الفقيد، ولو أنني عرفته في فترة وجيزة. أعتّز بثالثة أعمال عملتها  لقد تعلَّ
مع الفقيد. إنه رجل تاريخ وأصالة، ويتبع الطريقة التقليدية والبراعة في ألحانه، من غير فلسفة أو 
منا منه، وأنا أشكر وزارة الثقافة والرياضة في دولة قطر  فبركة، كما أنه أمين على عمله، ونحن تعلَّ
ث عن الهرم القطري الكبير، والَفْقد برحيله ليس لقطر، فقط، بل لكّل  التي أتاحت لنا الفرصة لنتحدَّ

عربي يقتدي بصفاته وأخالقه، كما أن عبدالعزيز رجل أكاديمي، يعرف ماذا يفعل، وليس له نظير.
من  ألنهما  اإلقناع،  على  عصّيان  إدريس،  عبدالرب  الدكتور  والفّنان  هو  ودقيق.  مرهف  فّنان  إنه 
)المازورة( شيئًا جديدًا،  لـ  يقول شيئًا جديدًا، ويضيف  مّرة،  ض. وعبدالعزيز، في كّل  ُتعوَّ نوعية ال 
ك بتقاليد التلحين، وال يهّمه اإلبهار الصوتي، أو الغربي. وُعرف عنه الوفاء لفّنه، وله  وكان يتمسَّ

مبدأ واضح : )ال تجارة في الفّن(، وهو لم يسَع لالّتجار بفّنه.
إمكانات  لديه  أمامه.  القرآن دومًا  اإلنسانية، وكان  تجاه  ولديه حّس واضح  رجل شامل، وفّنان،  إنه 
ف. بصراحة، لم ينصفه الزمان، على ما يقول المثل )ال ُيعرف المرُء  دة، ويمارس حياته دون تكلُّ متعدِّ
العروبة. ولقد  الناس عاّمة، والمسلمين خاّصة، ومن  الفقيد يعاني من هموم  في عصره(. وكان 
يت )سوق  مة، كما في: )أصدقائي(، و)قمعستان(، لكنني غنَّ اختارني لتوصيل تلك الرسائل القيِّ

واقف(. إن )قمعستان( فيها كالم الذع ومهّم، لكنه لم يشأ أن ُيحرجني. 
ر، وأنا أحمد الله على أنني قّدمت شيئًا من أعماله. د، وال يمكن أن يتكرَّ عبدالعزيز متفرِّ

لم يتّم تسليط األضواء عليه وهو على قيد الحياة، مع أنه مثال لكّل الفّنانين العرب، ولرّبما هو من 
شاء ذلك.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 طالل سالمة
فّنــان )مطرب(
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رّد عليَّ الفّنان لطفي بوشناق، الذي غّنى عددًا من ألحان عبدالعزيز ناصر، بأن شهادته 

يريدها مختلفة عن اآلخرين، فقال: 

»هذا الرجل يحمل معاني إنسانية راقية، ال تتوّفر لكثيرين«. وأشاد بمناقب الفقيد، وبعد أسبوع 

الماطري.  محسن  ذها  ونفَّ هو،  ولّحنها  شعير،  رضا  الشاعر  كتبها  التي  الكلمات  هذه  لي  أرسل 

وأدناه، الشهادة بصورة أغنية. )المِعّد(

كنَت مبدع.. كنَت رائع.. كنَت شامخ كنَت راقي
أنت كنَت األغلى عندي.. وأنَت عندي األغلى باقي

كنُت أحّبك.. كنت بإحساسي أحّبك.. حّب خارجي عن نطاقي..
شفت فيك أحالم عمري.. كنت عمري، وعمري ليك

كان حتى اللحن عندي..يحلم بلمسة إيديك
غبَت يا غالي علينا.. ألف رحمة ونور عليك..

كنت روحي وليك حّبي.. واحترامي واشتياقي
أنَت مني وأنا منك.. وأنَت في كياني باقي..

أنا بإحساسي أحّبك.. حّب خارج عن نطاقي 
وأنَت جنبي كنَت مبدع.. كنَت دنيا من الشعور
كنت باإلحساس تفهم.. حتى ما بين السطور..

حتى في لحظة غيابك.. غاب غيابك بالحضور
غبَت يا غالي علينا.. ألف رحمة ونور عليك.

 )المطرب( القدير لطفي بوشناق



90

رت بالشروع في الكتابة عن عبدالعزيز ناصر، يعجز قلمي عن التعبير، لما ُأكّنه  ما فكَّ كلَّ
من تقدير لهذا الشامخ العظيم، منذ صغري، وأنا في تونس. عندما سمعت أغنية )أحّبك يا قدس(، 

دها وأنا أبكي، لما فيها من صدق وقّوة، وحسرة على هذا األّمة. يها، وُأردِّ صرت أغنِّ
ني العمل، وظللت  هذه األّمة التي  ال ُيحّس بها، وُيغّني لها، وُيعّبر عن مآسيها إاّل قّلة. ولقد شدَّ
ن، خاّصًة عندما قابلت الشاعر الكبير هارون هاشم رشيد، بالصدفة، مع أستاذي  أسأل عن الملحِّ
ية الفنون  جه إلى مصر الحبيبة، وأدرس في كلِّ في )الكونسرفتوار( في تونس، إلى أن ُقّدر لي أن أتَّ
ز عبدالعزيز  والُمميَّ الُمبهر  ن  الملحِّ ذاك  أحدهم عن  بالقاهرة، وكان هنالك طلبة من قطر. سألت 
ناصر، وتشاُء األقدار أن أجدُه، هو اآلخر، يسأل عني. ولقد شاركت معه في أحد األوبريتات التي 
عملها، وتعّرفت إليه عن ُقرب، وكانت أمنيتي أن أغّني )أحّبك يا قدس(، و)يا قدس يا حبيبي(، و)الله 

يا عمري قطر(، و)سوق واقف(. 
كان هنالك مشروع ألغنية مصرية، لّحنها الفقيد، ولم يتّم تنفيذها.

من الصعب أن يأتي الزمان بمثل عبدالعزيز ناصر، ذلك الفّنان القومي الصادق والطموح، الرائع؛ 
إنسانيًا وأخالقيًا وفّنيًا. إنه عالمة من أهّم العالمات الفّنّية، في قطر الحبيبة وفي األّمة العربية، 

بأكلمها.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 لطيفة 
 فّنانة )مطربة( 
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عبدالعزيز ناصر )غفر له الله( أستاذنا في خدمة الوطن. لقد وّثق تراثنا، ودعّمه بعلمه، 

رغم قّلة اإلمكانات في ذاك الزمان )بداية السبعينيات(، أنا أذكر أنه كان يذهب إلى )الخور(، يسمع 

لين، وكيف أنه تعب في مسألة جمع التراث الغنائي. لقد  من أفواه الناس، وكان يخبرنا بذكريات األوَّ

وّثق القرنقعوه، والعايدوه، والنافلة، وأّم الحنايا، وكان يحرص على أن يسمعها من األصل، ويلجأ 

إلى كبار السّن من الرجال والنساء، ويحاول أن )ينّوت( الكالم كّله، حفاظًا على تراث البلد. ولوال 

ما قام به عبدالعزيز لكان تراث قطر الغنائي والفّني قد تالشى، وهو الذي أضاف إلى تلك األلحان 

الشعبية بعضًا من الُجمل، وهّذبها بما يتالءم مع الذوق العاّم. 

يًا للفقيد، وهي تعتبر شعلة الثقافة، في قطر،  تأسيس »فرقة األضواء« الموسيقية ُيعتبر إنجازًا فنِّ

بيننا، منهم من  زالوا  ما  الذين  المبدعين  البلد، من  الفرقة عناصر مهّمة، في  آنذاك، وقد ضّمت 

ف. لقد بنى عبدالعزيز ناصر القاعدة األساسية للفّن، وأصبح هنالك مرجع  ، ومنهم من توقَّ استمرَّ

فّني في البلد.

القيادية، رغم صغر ِسّنه- أن يقود مجموعة أكبر منه سّنًا،  1965، استطاع- بشخصيته  في عام 

الفرقة  وكانت  الفرقة،  في  التمثيل  قسم  دعم  في  أيضًا-  وساهم-  الجميع،  من  محبوبًا  وكان 

من  أتوا  والمطربين،  الكّتاب  من  قطر،  فّناني  ومعظم  اإلذاعة.  لفرقة  األولى  اللبنة  الموسيقية 

»فرقة األضواء«، وأذكر منهم المرحوم فرج عبدالكريم، وعلي عبدالستار، وعبدالرحمن المناعي، 

والدكتورمرزوق بشير، وعبدالله ميرزا، وأنت كذلك. إن ما قّدمته )فرقة األضواء(، وقتذاك، عمل 

تعجز عنه وزارة إعالم، في ظّل الظروف الصعبة، آنذاك.

زًا. ولقد فتحنا أعيننا على شيء ملموس  يًا مميَّ ية، وكيانًا فنِّ َس عبدالعزيز مرجعية ثقافية فنِّ لقد أسَّ

وجاهز، وهذا ُيحَسب له. كما أنه عمل ذلك حّبًا بالعمل الفّني، وأنَت تعلم بظروفه ومعارضة أهله 

ية. ولقد أّثر ذلك في حياته االجتماعية. وكان قد تحّمل أعباء كثيرة، لكنه هوايته وُحّبه  لميوله الفنِّ

للعمل انتصرا، والكبار ينالون، بإصرارهم، دومًا، ما يطمحون إليه.

لقد وضع األغنية الحديثة على المسار الصحيح، وأضاف إليها ألحانًا عربية، فبدت األغنية القطرية 
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قريبة من األغنية العربية، فيها الحّس الخليجي، لكن اإلنسان العربي يتذّوقها، ودخلت إليها اللهجة 

نطاقها  القطرية عن  األغنية  أخرَج  وبذلك  العرب،  كّل  يفهمها  التي  الُمبّسطة  العربية  أو  البيضاء، 

ره  بالفّنان  ما كان ذلك نتيجة تأثُّ الجغرافي المحدود، إاّل أنك تشعر بأنها تخاطب العرب أكثر، ولربَّ

محمد عبدالوهاب، وهو من محّبي هذا الفّنان. كما أن الفقيد بعد أن هّذب األغنية القطرية، ووضها 

ق إليها أحد قبله،  ع المقامات واإليقاعات، كان يطرق اإليقاعات الصعبة التي لم يتطرَّ في إطار متنوِّ

وهي موجودة، إاّل أن مستخدميها قليلون. كما أنه يستخدم أوزانًا إيقاعية، ويعمل نقالت )عجيبة( 

في اللحن، كما جاء في أوبريت )عيشي يا قطر(. 

بأنه يخاطب حبيبته،  الوطن. تشعر- وهو يخاطب وطنه-  أوجد مدرسة حديثة لمخاطبة  عبدالعزيز، 

ث عن حبيبته، لكن قطر حاضرة  وتشعر بأن الوطن حيٌّ في كّل أعماله، حتى الرومانسية. إنه يتحدَّ

في النّص وفي اللحن. ولقد أّثرت فيه فتـرة بقائه في مصر، وربـط أعمـااًل عـديـدة بالـوطـن، مثــل 

قًا بقطر،  )يا قطر يا قدر مكتوب( أو )جيتك يا قطر(، وغيرها. كان الفقيد في مصر، لكنه كان متعلِّ

وهو قليل السفر. التقيت به في فرنسا، ذات يوم، جلس أّيامًا معدودات، ثم عاد إلى الدوحة، ليقول: 

»ال أستطيع المكوث أكثر«. للفقيد عالقات مع كّل فئات المجتمع، القطري. كما أنه قريب من 

ع المواهب الشاّبة. الكثيرين، وتعامل مع أكثر من جيل من الفّنانين، وكان يشجِّ

نعم، لقد أوصاني بأن أعمل على تحديث سّتة أعمال لمطربين سابقين، ونحن بإمكاننا تسجيلها 

في استديوهاتنا مع فرقة »الفلهارموني«. إنني محظوظ بثقته الكبيرة بي. قال لي. »تصّرف في 

دنا أغنية )يا قطر يا قدر مكتوب( مع راشد الماجد،  أعمالي كيفما شئت، وأنا أثق بك!« أذكر أننا َجدَّ

ورّد عليَّ الفقيد برسالة هاتفية : »إنني أثق بك، واختر من تريد وال ترجع إلّي«. كان ذلك، بالنسبة 

، سعادة ومسؤولية. وبعد ذلك، أرسل لي أعمااًل مع الفّنان إبراهيم حبيب، وقال: »تصّرفوا في  إليَّ

هذه األعمال«. 

ق في  لها الفقيد، ونأمل أن نوفَّ إن )نوتات( األعمال موجودة، ونحن بانتظار اختيار األصوات التي يفضِّ

تسجيل تلك األعمال بأصوات شاّبة، كما أوصى الفقيد.

قائاًل:  ه  وُيوجِّ األستديو،  يحضر  كان  ناصر:  عبدالعزيز  لّحنه  الذي  الوطني  النشيد  مع  حكاية  ولي 

»إعمل كذا.. وكذا«. وكان فرحًا بالتسجيل، والفّنانون القطريون، مع بعض األطفال، غّنوا النشيد. 
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مني  كلَّ فقد  بذلك.  ل من عرف  أوَّ وفاته، كنت  وبعد  الفترة،  تلك  أنه في  الغريبة  المفارقات  ومن 

ث عن الفقيد. وقال: »إنه  األخ عبدالرحمن عبيدان الساعة السادسة صباحًا، وكّنا، قبلها بيوم، نتحدَّ

الكثير من اإلشادة بي«. قلت لهّم »أريد أن  م عليك، وسّجلوا صوته وهو يرسل سالمه مع  يسلِّ

أراه«، قالوا لي: »اصبر كم يوم«، لكن الله أراد أن يأخذه إلى جواره في اليوم التالي لحديثنا عنه.

صدمني خبر الوفاة، وعبدالرحمن عبيدان يدرك مدى حرصي على الفقيد! الغريب أنه كانت بيني 

ل معًا، وأنا واثق من شغلك، واعذرني  وبينه رسالة، منذ عام كامل، يقول فيها: »أنا أريد أن نسجِّ

عن كذا..!« يوم وفاته، جاءتني تلك الرسالة، فقلت لعبدالرحمن عبيدان: »أين هاتف عبدالعزيز؟«، 

فقال لي: »هاتفه مغلق«! اكتشفت بأن الرسالة القديمة ذاتها، لكنها مقطوعة! وكان فيها كالم 

غير واضح، في ما معناه: »)معليش( أرجو المعذرة«. لم أفهم الموضوع، وشغل ذلك تفكيري، حتى 

هذا اليوم!.

رحم الله الفقيد، وأسكنه فسيح جّناته.

 محمد المرزوقي

ن، ومدير إذاعة صوت الخليج فّنان، وملحِّ
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نهوض  وبداية  قطر،  موسيقى  تاريخ  إلينا-  بالنسبة  الله(،  )رحمه  ناصر  عبدالعزيز  كان 
الموسيقى القطرية الحديثة. 

عندما بدأُت الدخول في المجال الفّني، وكنت أحاول التلحين، قمت بسماع الموسيقى القديمة، وأبحث 
عّما َتّم فعله منذ الستينيات، ألننا فتحنا أعيننا، وشاهدنا عبدالعزيز ناصر موجودًا على الساحة، ولكن، 
ماذا قبل عبدالعزيز؟ وماذا كان موقفنا الفّني واإلبداعي ضمن الوطن العربي؟ ومن هم فّنانونا؟ من 

نونا؟  لم أجد شيئًا غير عبدالعزيز ناصر!. هم ملحِّ
جيناكم(،  و)حنا  )القرنقعوه(،  الحنايا(،  )أّم  وأخرجه في شكل:  التراث كّله،  الجميع، وجمَع  لقد سبق 
وغيرها. عبدالعزيز، بالنسبة إليَّ - بوصفي فّنانًا وملّحنًا قطريًا مدرسة - وأفتخر بأن أقول: »إنني خرّيج 
مدرسة عبدالعزيز ناصر! لذا، فهو ُيعتبر- بالنسبة إلينا، في قطر-  بداية السّلم الموسيقي من )الدو(، 

ونحنا أكملنا الطريق معه. 
لي مواقف عديدة مع الفقيد، وهو سبب وجودي في المدار الموسيقي، لقد تبّناني في البداية، عندما 
نًا؟«، فأجبت:  قابلته وأنا طالب في الثانوية، وقال لي كلمتين: »أنت تريد أن تكون فّنانًا )مطربًا(، أم ُملحِّ
ن.. سوف  ن«، فرّد علّي: »ملحِّ »أنا ضائع، مّرًة ُأغّني، ومّرًة ُألّحن، لكنني أشعر في ذاتي بأنني ملحِّ
تكون خلف الستار دومًا، أال تغار من المطرب وظهوره؟« و- فعاًل - أخذُت بكالمه، وقبل أن أبدأ الدراسة 
في المعهد الموسيقي، درست دراسة حّرة، وهو الذي أخذ أوراقي إلى وزارة التربية والتعليم، وأتى لي 
بالموافقه من الكويت ومصر وتونس، وخّيرني بين المعاهد فيها. أستطيع القول إن عبدالعزيز ناصر 
ية، بتبّنيه لي في تلك المواضيع، وهو يعتبر- بالنسبة إلّي-  هو الذي كّون شخصية )مطر علي( الفنِّ
لك في غيابها،  َب رحيلُه جرحًا كبيرًا لي، وهو الشخصية التي يحّيرك وجودها، وتزعِّ شيئًا كبيرًا، وقد سبَّ
التصريح،  وأريد  العربية.  الموسيقى  أهرام  الدهشة والذهول عندما تفقد هرمًا من  وال تعرف مدى 
اآلن، بهذه الكلمة للكتاب الذي تعده عن الفقيد، حيث إنني ُأِعّد سيمفونية اسمها »مغربية«، بطريقة 
عالمية، حيث سأجمع أعماله كّلها بطريقة سيمفونية غربية/ عربية / خليجية / قطرية، والله يوّفقنا في 
هذا المشوار، وآمل أن أسّجل العمل مع الفرقة السيمفونية. وسبب تسمية العمل )مغربية( أن خبر وفاته 

وصلني في إحدى األمسيات، وقت الغروب، وأنا في الغربة.
إن رحيل عبدالعزيز مثل رحيل وقت الغروب )مغربية(، وهو وقت قصير. ولقد بحثت في أعماله، فوجدت 

م باللون السيمفوني. أغنية )مغربية( األقرب، وهي فيها موسيقى عالمية جميلة جّدًا، ولم ُتَقدَّ
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ما عزمُت على عمل شيء من التراث،  عبدالعزيز - كما قلت - سبقنا جميعًا إلى البحث في التراث، وأنا كلَّ
وجدته قد سبقني إليه! لم أبحث عن شيء من التراث إاّل وجدته في ألحان عبدالعزيز ناصر، ويمكن أن 
أطّوره، في وقت الحق، ألنه عمل أعمااًل التصقت بالوجدان القطري وبذاكرة الناس، وهي متكاملة. 
لوا  لها الناس كما تقبَّ ت أكثر من مرة، وبشكل آخر، ولكن لم يتقبَّ والحظت أن أغنية )القرنقعوه( ُسجلَّ

النسخة األصلية للحن عبدالعزيز ناصر. 
نين الشباب الذين سوف يواصلون البحث في األغنية بعد  أنا كنت، دومًا، أحرص على أن ُأَذّكر الملحِّ
عبدالعزيز ناصر، أقول لهم »حاذروا.. إن أعمال عبدالعزيز ال يمكن أن ُتطوّروها بسهولة، ألنه هو الذي 
طّورها قبل ثالثين أو أربعين عامًا«. أرى أن نترك األمر لألجيال القادمة، كي تطّور أعمال عبدالعزيز 

ناصر، ألنه )رحمه الله( لم يترك لنا شيئًا كي نطّوره.
عبدالعزيز ناصر، حاَفَظ على المفردة القطرية األصيلة، وحافظ على اللهجة القطرية في األغنية، ونحن 
البّد أن ُنكمل المسيرة المستوى ذاته ألن تداخل الثقافات واللهجات أّدى إلى تشوه المفردة األصلية. 
حدة اسم  كنا نسمع من البحرين اسم عيسى بن راشد آل خليفة، ونسمع من دولة اإلمارات العربية المتَّ
جابر جاسم، ومن الكويت غنام الديكان، ومصطفى أحمد، ونسمع اسم عبدالعزيز ناصر عن طريق 
د الساعي، والفّنان علي عبدالستار. والفقيد لم ينحرف في  المرحوم فرج عبدالكريم، والمرحوم محمَّ
فّنه مثل االنحراف الحاصل في الموسيقى العربية السريعة والقافزة. وظّل محافظًا على الكلمة القطرية 

واللحن القطري، حتى أنك ترى قطر، بأكملها، في موسيقى عبدالعزيز ناصر. 
، قّسمُه بين وطنه والوطن العربي، لقد عايش آالم اإلنسانية، مثل المجاعة،  لدى عبدالعزيز ناصر ُحبٌّ
والحروب في أفغانستان، ولبنان، والقدس، والمَس العديد من مأسي اإلنسانية. وفي مجال الوطنيات، 
نجد إبداعاته في )الله يا عمري قطر(، و)جيتك يا قطر(، و)قطر ما يهون علّي الفراق(، و)يا قطر يا قدر 
مكتوب(، و)عيشي يا قطر(، بل إنه كان يكتب بعض األغاني )كونه شاعرًا مرهفًا(، كما أنه كان ُيكمل 

بعض القصائد التي ُتعرض عليه، وهذا ليس نقصًا في الُكّتاب بل شطارة ُتحَسب لعبدالعزيز.
أنت عندما تسمع أغنية )يا قطر يا قدر مكتوب(، ماذا يحدث لك؟ إنك ترى، من خاللها، معاناة كبيرة، 

وألمًا كبيرًا داخل الفّنان.
عبدالعزيز، كان مشروع إنسان يحمل هموم الوطن وهموم اآلخرين، وقليلون َمْن هم مثله في الحياة.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.
مطر علي الكواري
 ملحن وموسيقي
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بدأت رحلتي مع الفقيد عبدالعزيز ناصر، في نادي الجسرة، على شاطئ البحر، وكان 
التقيت  نعمة.  أحمد  مع  جئتهم  وأنا  د مفتاح،  الباكر، ومحمَّ عبدالله، وصالح  عبدالرحمن  مع  يجتمع 
س فرقة، وأنت  بعبدالعزيز، وعّرفوني به بوصفي مطربًا شعبيًا. قال لنا عبدالعزيز: »نريد أن نؤسِّ
تأسيس  رنا  وقرَّ الله(،  )رحمه  عنبر  د  محمَّ ومعنا  عبيدان،  أحمد  منزل  في  اجتمعنا  العزف«.  منا  ُتعلَّ
د بن جاسم آل ثاني، عند بيت عبدالله مراد. بدأنا فرش  الفرقة عام 1966، وكان المقّر للشيخ محمَّ
الفّنان  ث  شهريًا.)تحدَّ ريااًل،   )50( اإليجار  وكان  األبواب.  بعض  بنا  وركَّ الغرف،  وصبغنا  المكان، 
م  ُأَعلِّ وانطلقُت  روبية(،   20 اإليجار كان  إن  وقال  الموضوع،  الدرويش عن هذا  عبدالله  عبدالرحمن 
مته العزف على  ن المرحوم حسن علي، وعلَّ الفقيد العزف على العود، ثم انضّم إلى الفرقة، الملحِّ
م العزف أيضًا، وجاء غيرهم، مثل: محمد مفتاح، ومبارك  العود أيضًا، ثم جاء عبدالرحمن الغانم فتعلَّ

الكواري، ووليد عبدالله.
عبدالعزيز، كان )أشطر( من الجميع، وكان يحفظ كّل يوم أغنيتين، وكنا نجلس في الليوان، ولم 
جه نحو الكمان.  فات هواء. وبعد أن أجاد عبدالعزيز العزف على العود، اتَّ يكن في مقّر الفرقة مكيِّ
وكّنا نقيم حفالت، نصرف دخلها على الفرقة. وانضمَّ إلينا، بعد ذلك، الفّنان سالم تركي، وسالم 
ل لحن لي، وهو )بنيت  غانم  )رحمهما الله(، وسالم )سّلومي( عازف الناي. ولقد عزف عبدالعزيز أوَّ
أملي معاك( عند افتتاح اإلذاعة، عام 1968. وكنا نقيم حفالت ترفيهية في )دخان( و)امسيعيد(، 
بَأْجر 300 روبية، ولم نكن نأخذ مكافأة، وعندما جاء المرحوم تيسير عقيل، واستلم فرقة اإلذاعة 

انضممنا نحن إليها، عام 1968. 
والغناء، لكنه  الموسيقى  لمراقبة  رئيسًا  تعيينه  تمَّ  القاهرة،  أن أكمل عبدالعزيز دراسته في  بعد 
اإلذاعة،  مدير  المعضادي،  عبدالرحمن  المرحوم  وأخبر  عقيل،  تيسير  المرحوم  خدمات  إنهاء  رفض 
له  عقيل  تيسير  والمرحوم  القسم،  في  يًا  فنِّ مستشارًا  تيسيرعقيل  المرحوم  يظل  أن  وقتذاك، 

ن الِفرق الشعبية، وساهم في تدوين التراث. أفضال على الفّن القطري، وهو الذي كوَّ
وخّط طريقًا  اإلنسانية،  لألغاني  جه  اتَّ ثم  القطري،  التراث  وّثق  الذي  الوحيد  هو  ناصر،  عبدالعزيز 

نين في المنطقة. زًا عن كّل الملحِّ متميِّ
من خصال عبدالعزيز أنه يحّثنا على تشجيع الفّنانين، ويوصينا بأن نأتي له بالموهوبين من الشباب. 
كثيرون هم الذين أدخلهم )رحمُه الله( الِقسم الموسيقي، وأذكر أن الفّنان الراحل فرج عبدالكريم 
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يًا، وجاء إلى الفرقة ليكون ضمن الُمرْددين. وبعد ذلك، عمل له عبدالعزيز عّدة ألحان،  لم يكن مغنِّ
م لنا عبدالعزيز كّل مساعدة ممكنة عندما كان رئيسًا للفرقة الموسيقية باإلذاعة،  فسطع نجمه. قدَّ
وكانت مرحلة عامرة باإلنتاج الفّني. اآلن، ال يوجد أي إنتاج للمراقبة، ولقد تقاعد َمْن تقاعد، ولم يبق 

فين. فيه إال عدد بسيط من الموظَّ
من يخلف عبدالعزيز؟ ال أعتقد بوجود من يخلف عبدالعزيز، ألن األوضاع، اآلن، ليست كما كانت 

في السابق، حيث التكاتف والحّب والبساطة. اختلفت، اآلن، أشياء كثيرة.
نعم، خسرنا عبدالعزيز، وشّكل رحيله فراغًا كبيرًا في الموسيقى العربية، والخليجية، والقطرية.

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

  إبراهيم علي
  فّنــــان )مطرب(
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ل تعارف لي، مع عبدالعزيز ناصر، في حفلة لـ»فرقة األضواء«، في نادي »النجاح«،  كان أوَّ
»النجاح«،  نادي  في  يلعب  الله(  )رحمه  أحمد  أخي  كان  »العربي«.  ثم  »الوحدة«،  نادي  صار  الذي 
د على النادي. وفي ليلة، قالوا أن هنالك مفاجأة، وهي أن »فرقة األضواء« الموسيقية  وكنت أتردَّ
ل الحضور، كوني أحّب الموسيقى، وكان عمري، وقتها،  سوف ُتحيي حفاًل غنائيًا ومسرحيًا. كنت أوَّ
ل التّيار إلى  بين ستة عشر وسبعة عشر عامًا. أذكر يومها أن الكهرباء انقطعت عن المكان، وتحوَّ
الموّلدات. رأيت عبدالعزيز ناصر وهو يمسك الكمان، بكّل ثقة، قائدًا الفرقة، بكّل ثبات، وأذكر أنَك 
مثّلَت في أحد االسكتشات. وغّنى عبدالعزيز أغاني عبدالحليم حافظ. ومنذ تلك الليلة، أعجبت بهذا 

اإلنسان.

مرحلة  بدأت  ومنها  اإلذاعة،  في  والغناء(  الموسيقى  )مراقبة  ِقبل  من  ُدعيُت  الثانوية،  مرحلة  في 
يت )عن مواعيدي(، و)أّم العباية(، من ألحان المرحوم حسن علي. ومن خالل مقابلة  الغناء، حيث غنَّ
تلفزيونية مع األخ أحمد األنصاري، في برنامج الرياضة، الذي كان يقّدمه، عَرفني المرحوم تيسير 
عقيل، المراقب العاّم للموسيقى والغناء باإلذاعة. ودعاني إلى اإلذاعة. وصلت في الموعد، لكن 
ل مّرة عبدالعزيز ناصر على  تصريح الدخول لم يصل، فوقفت على باب اإلذاعة الخارجي، ولقيت ألوَّ

الباب. فقال لي:

ت األّيام، وسّجلت األغنيتين   »ماذا بك؟« قلت له: »لدّي لقاء مع األستاذ تيسير عقيل«! المهّم.. مرَّ
المذكورتين. ثم سافرت إلى القاهرة للدراسة. في القاهرة، كنت ممنوعًا من الغناء من ِقبل والدي 

واألسرة، وكنت قد مسحت من فكري قضية الغناء، ألكتفي باألغنيتين. 

بدأت أبحث عن عبدالعزيز ناصر، رغم المنع والتحذير، وقلت في نفسي: على األقّل، أستمتع بسماع 
د عليه،  ني بعض الزمالء على شّقته في منطقة )الدقي( شارع )السلولي(، وبدأت أتردَّ ألحانه. فدلَّ
كان  العيد،  يوم  وفي  والعائلة.  الوالدة  إلى  اشتقت  إذ  الوطن،  إلى  للعودة  جارف  حنين  لدي  كان 

مجموعة من الطلبة مجتمعين في شّقة عبدالعزيز.

بدأ عبدالعزيز الحديث عن طموحاته بتسجيل أغاٍن قطرية، كيف شجعه المسؤولين في وزارة اإلعالم 
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واحترافية،  نقية  وبتسجيالت  القطرية،  لألغنية  كنواٍة  لإلذاعة،  أغاٍن  بتسجيل  فوه  وكلَّ ذلك،  على 
يا  »لماذا،  قائاًل:  بالجلوس.  علّي  الفقيد  أشار  اللقاء،  انتهى  أن  وبعد  القاهرة.  استديوهات  في 
تي مع األهل،  يتهما«. شرحت له قصَّ علي، ال تواصل الغناء معنا، ولقد سمعت األغنيتين اللتين غنَّ
ورفضهم التاّم لدخولي مجال الغناء، فقال: »إن ظروفي هي ظروفك نفسها، أبي منعني من دراسة 
الموسيقى، وأنا، اآلن، أدرس الموسيقى، فمن أّي شيء أنت خائف، وهذا فّن؟«. قام وأسمعني 
أغنية )قومي يّمة دّوري الرحى(، وضرب على الوتر الحساس، ثم نهضت إلى الحّمام، وبدأت أبكي. 
ت عيناي. قال: »ماذا بك؟«، فقلت  تراءت لي صورة أّمي في العيد وأنا بعيد عنها. خرجت وقد احمرَّ
له: »هذه األغنية جرحتني كثيرًا!، وأنت ضربت على الوتر الحساس«. فقال: »هذا ما عنيتُه أنا، لماذا 
ل هذه األغنية؟« قلت له: »هذا بعيد عن دراستي وطموحي، وأنا وعدُت أبي بعدم الغناء«.  ال تسجِّ
د طويل ومعاناة مع الذات. وأذكر بأنني كنت  المهّم أنني دخلت في مرحلة تسجيل األغاني بعد تردُّ

أبكي كّلما غّنى عبدالعزيز تلك األغنية. 

ل في االستديوهات المصرية، مع المهندس  ل أحالمي الجديدة بأن أسجِّ ق لي أوَّ عبدالعزيز ناصر، حقَّ
عبدالوهاب،  د  محمَّ مثل  الفّن،  لعمالقة  ل  يسجِّ المهندس  وهذا   .46 استديو  في  عامر،  زكريا 
وعبدالحليم حافظ، وفريد األطرش ووردة، وغيرهم. كما أن عبدالعزيز أدخلني في تسجيالت مع 

د لي كّل السبل. الفرقة الماسّية؛ بقيادة أحمد فؤاد حسن، وَمهَّ

ل )تركات(، بل نأخذ األغنية في تسجيل واحد مّرة واحدة، وعندما ُأخطئ  وفي األستديو، كّنا ال نسجِّ
نقوم بإعادة األغنية من البداية. ولتصويب الخطأ، كان عبدالعزيز يبعث بإشارة إلى المايسترو داخل 
الخطأ. وصادف  الذي حصل فيه  )الكوبليه(  ُأعيد  إلّي، كي  األستديو، و)المايسترو( يبعث بإشارة 
ووجدت  العزف،  عن  الفرقة  فت  فتوقَّ بإشارته،  أهتّم  أن  دون  أبكي،  وأنا  المايسترو  شاهدني  أن 
الرجل؟«؛  هذا  إلى  أصل  »كيف  لعبدالعزيز:  يقول  المايسترو  كان  علّي.  يضحكون  الموسيقيين 
لتها في ذاك  التي سجَّ أولى األغنيات  يرام، وكانت  ت على ما  المهّم أن األمور تمَّ أنا..  يقصدني 
جاء  قطر،  إذاعة  إلى  األغنية  إرسال  وبعد  عبدالعزيز.  رها  طوَّ التي  يّمه(  )قومي  هي  )األستديو(، 
د  تكليف من الدوحة بتسجيل األغنية، تلفزيونيًا، مع أغنيات أخرى، مثل )حصية على حصية( لمحمَّ

جولو، و)حناج عيين( لفرج عبدالكريم.
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ق حلمه بتسجيل األغاني، بشكل احترافي، في استديوهات  من هنا، توالت نجاحات عبدالعزيز، وحقَّ
العربي.  الوطن  أهّم عازفي  أيدي  العربي، وعلى  العالم  القاهرة، وهي أضخم االستديوهات في 
رنا أغنية )قومي يّمة(، ولقد عمل الديكور الخاّص بها الفّنان يوسف أحمد. كما تعاون  وبعد ذلك صوَّ
الطلبة القطريون، من دارسي اإلخراج، آنذاك، في إخراج تلك األعمال. ولقَيت تلك األعمال نجاحًا 
نواة  وأصبحت  النظير،  منقطع  جماهيريًا  نجاحًا  ونجحت  قطر،  تلفزيون  في  ُعِرضت  عندما  كبيرًا، 

ل بنقاوة صوت عالية. لألغنية القطرية الحديثة التي ُتسجَّ

استقبلني الناس في المطار، وأحسسُت بنجاحي، وكان الفضل يرجع لله، أّواًل، ثم لعبدالعزيز ناصر. 
إلى حوالي خمسين  نها لي،  لحَّ التي  نجاحاتنا على مستوى األغنية، ولقد وصلت األعمال،  توالت 
عماًل، وقد حظيت بهذا العدد نظرًا لوجودي في مصر في الفترة التي كان عبدالعزيز يدرس فيها 

ذاتها، وأنا، اليوم، أقوم بنشر تلك األغاني عبر )القناة اإللكترونية(.

سني الموسيقي، وكيف أتعامل مع قائد  عبدالعزيز، لم يقف معي في تقديم األغاني فحسب، بل درَّ
)األوركسترا(، ومع أكبر الفّنانيين في العالم العربي، ومع الموسقيين، وكيف أحجز االستديوهات، 
الدور، واالستفادة من  لي فرصة ممارسة  يتيح  )األستديو( كي  إلى  رًا  متأخِّ يأتي  أن  د  يتعمَّ وكان 
تجربة القيادة والمسؤولية. كنت أقول له دومًا: »لماذا تحرجني هكذا، يا عبدالعزيز؟« فيرّد: »أريدك 
م كيف ُتدير الموسيقى«، من األشياء التي كان يرّددها أمامي: »إن الفّن ليس صوتًا، بل  أن تتعلَّ
ُمك اإلدارة، قبل الغناء وقبل الموسيقى«. بالطبع، كان حريصًا  ل، وأنا ُأعلِّ إنه إدارة، في المقام األوَّ
على أدائي في االستديو، وكان يلزمني بأن ُأعيد مّرات ومّرات، حتى يصل إلى ما كان يريده مّني 

من إجادة وإتقان.

فرصة القاهرة أتاحت لنا؛ أنا، وعبدالعزيز، والدكتور مرزوق بشير - بحكم وجودنا معًا- أن نكّون ثالثيًا 
قًا، ناهيك عن أغنية )مغربية( التي نزلت خالل حفلة، ونجحت نجاحًا كبيرًا في تلك الحفلة،  يًا موفَّ فنِّ
وأذيعت من تلفزيون قطر. وخالل تلك الفترة، دخلنا في سلسلة من حفالت الطلبة، وكان للفقيد 
محمد  مثل:  الفّنانين،  من  للعديد  ألحانه  وإسناده  الحفالت،  تلك  موسيقى  تنفيذ  في  كبير  دور 
د جولو، خصوصًا أوبريت )عيشي يا  د رشيد، ومحمَّ الساعي، وفرج عبدالكريم )رحمهما الله(، ومحمَّ
قطر(. أذكُر له موقًفا مهَما جّدًا: في حفل 22 فبراير، على مسرح )البلون( في القاهرة، وأنَت كنَت 
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معنا؛ يوم غنيت )مغربية(، كانت الفّنانة وردة )رحمها الله( تنتظر دورها، وعلمت بأنها كانت معجبة 
بلحن األغنية، وُدهَشت من جمالها، وبعد أن أنهيت األغنية ذهبت إلى الكواليس، حيث تقف وردة، 
ت: »لمن هذا اللحن؟«، كان عبدالعزيز واقفًا في ركن من األركان،  مت عليها، فردَّ وأنَت معها، فسلَّ
وهو في حال من الخجل، فقلت لها: »اللحن لألستاذ عبدالعزيز ناصر«. وجئنا بعبدالعزيز كي ُيسّلم 
عليها، فقالت له : »يا سالم.. أنا فكرتك عجوز! أنت شاب )ما شاء الله عليك( وجميل وأنيق، ولحنك 

أنيق، إيه األلحان الجميلة دي!«. قابلها عبدالعزيز بكّل تواضع وخجل.

ق،  )أذكر أنا هذه الحادثة، وقد طلبت المرحومة وردة لحنًا من الراحل عبدالعزيز، إال أن ذلك لم يتحقَّ
د( حسب معلوماتي(. - )الُمعِّ

ته الموسيقية. كما  نة في أمور الدين، وكان فّنانًا، تسبقه أخالقه قبل عبقريَّ عبدالعزير، له نظرات معيَّ
ب والنصائح  ل. وكان ال يقول إال الكالم الطيِّ أنه يدخل قلوب الناس بتلك األخالق في المقام األوَّ
بة التي تفيد الصغير، كما الكبير، لكنك- في مجال الفّن- تجده أخطبوطًا عمالقًا، تجده فّنانًا  الطيِّ
العربي.  نين في وطننا  الملحِّ ُيدرك ما يقول، ويدرس ماذا يريد أن يقول، وهذا نادر أن يحصل من 
الضخم  األوبريت  هذا  قطر(؛  يا  )عيشي  أوبريت  وعمل  الوطني،  النشيد  لّحن  أنه  شرفًا  ويكفينا 
الذي شارك فيه الفّنان يوسف دوخي في اإليقاعات مع الفّنان إبراهيم جمعة، وجَمَع نخبًة من فّناني 
بة فلن أنتهي،  ث عن عبدالعزيز ناصر ومواقفه الطيِّ الخليج، وكان نواة لألغنية الوطنية. مهما أتحدَّ

ولن أستطيع أن أحصيها.

ر في ألحانه. وكان يعيش  بالنسبة إلى الفتاة المصرية التي أحّبها الفقيد، أقول إن ذاك الحّب أثَّ
نة،  تلك القّصة في كّل أغنية يعملها. يجوز أنه الحّب األّول لفتاة لم تكن من نصيبه، لظروف معيَّ

لكنها- بالطبع- كانت الملهمة والخيال الخصب لعبدالعزيز ناصر. 

يوم أن لّحن للغربة، كانت بعيدة عنه، وعندما لّحن )أريد وأتمّنى الفرح( كانت قريبة منه، أو قد يكون 
قابلها في مكان عاّم. كان يلّحن )يومين في الغربة( و )الورود( ليبعث األمل في نفسه بأن تكون 
الفتاة من نصيبه، وظهر ذلك- أيضًا- في أغنية )للحين للحين حبج في قلبي ما محته السنين(، لكن 
ت في خيال  جاه آخر، ومات وهو محروم من العاطفة واألبّوة، بل إن تلك الفتاة ظلَّ األمور سارت في اتِّ
عبدالعزيز  ألحان  الجميلة.  اإلبداعات  تلك  ألهمته  التي  حياته، وهي  أّيام  أواخر  عبدالعزيز، حتى في 
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ُيجّسد  وكان  اللحن،  من  المالئم  مكانها  في  يضعها  كان  الكلمة  مباشرًة،  المشاعر  تمّس  ناصر 
ى إاّل لقّلٍة من الموسيقيين. الكلمات، ويرسمها لحنًا، مثل أغنية )اآله أرفضها(، وهذا ال يتأتَّ

د الساعي، وشملُه برعاية  كان )رحمه الله( يعطف على الفقراء والمساكين، احتضن المرحوم محمَّ
إنسانًا حنونًا وكريمًا جّدًا.  كاته وطعامه وترتيب مكان مبيته. كان  ل تبعات تحرُّ كبيرة، وكان يتحمَّ
الليالي  ليلة من  ر  أتذكَّ يحّبه ويعطف عليه.  أحيانًا، كان عبدالعزيز  الساعي،  د  ورغم )شقاوة( محمَّ
دخلت عليهم الشّقة، التاسعة لياًل، وكان عبدالعزيز نائمًا، وكان )الساعي( قد قام بتشغيل بعض 
تعّم  الظلمة  وكانت  األلعاب،  تلك  مع  بالضحك  هو  وقام  متواصاًل،  ضحكًا  ُتصدر  التي  األلعاب 
الصالة، فوقفت صامتًا كي أعرف إلى أّي شيء سينتهي )الساعي(. وفجأًة، استيقظ عبدالعزيز 

ر، بل ضحك مع )الساعي(.  من نومه مذعورًا، ولم يعتب أو يتذمَّ

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

علي عبدالستار

 فّنـــان )مطرب(
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لقد تعاونت مع األخ عبدالعزيز ناصر )رحمه الله( في عّدة أغاٍن؛ وطنية وعاطفية، مثل )يا 
قطر دومي، وغالية، وجمعة فرحة، وصّدقني أنا أقدر، ويا ليل، ووقف يا خّلي وشوف(، باإلضافة أغاٍن 
ق كثيرًا على المطرب، ويتحّفظ على أشياء، نحن  عديدة، ال أتذّكرها اآلن. من صفات الفقيد أنه ُيدقِّ
ال ندركها، كما أنه يلزم المطرب بتنقية مخارج الحروف وشكل األداء. الناس يسمعون األغنية في 
خمس أو سّت دقائق، لكن تسجيلها يستلزم ساعتين أو أكثر في االستديو، ناهيك عن )البروفة( 

والحفظ، قبل ذلك. كما أنه )رحمه الله( يعمل كثيرًا من األلحان، لكنه ال ُيظهرها.
عبدالعزيز إنسان حّساس، ويفرض احترامه على اآلخرين، وهو شديد السؤال عن أصدقائه عندما ال 
في  يشاهدهم، وقد يسألك عن ذهابك ورجوعك، ألنه يهتّم بك. ولقد قّدم لي األلحان منذ بداية تعرُّ
إليه. أقرب األغاني التي لّحنها لي : )يا ليل- صّدقني أنا أقدر- حصية على حصية(، وهي، اآلن، تَبّث 

روا الناَس بها. على قناة الريان، ليذكِّ
عندما نذهب إلى القاهرة، كّنا نسكن عند عبدالعزيز، ويجمعنا مع الفّنانين اآلخرين، مثل المرحوم 

فرج عبدالكريم، وعلي عبدالستار، وإبراهيم حبيب.
ل هّم هو عشق الوطن، فلقد عمل العديد من األغاني الوطنية  عبدالعزيز، كان يحمل َهمَّ اآلخرين، وأوَّ
بيروت،  يا  )آه  مثل:  الدول،  لبعض  أعمااًل  وعمل  واإلسالم،  العروبة  هّم  يحمل  كان  كما  المتفّردة. 

والقدس وأفغانستان، وغيرها(. وُيشكر على ذلك.
الفّنّية الموسيقية، والتمثيلية، في  لقد قامت »فرقة األضواء« الموسيقية بدور مهّم في الحركة 

قطر، وهي التي قّدمتنا للجمهور ولإلذاعة. 
لقد قّدمني عبدالعزيز وحسن علي )رحمهما الله( للجمهور، وأعطياني العديد من األلحان. أعتقد أن 
د، وال يمكن أن تنسى لحنًا  المشهد الفّني انتهى برحيل عبدالعزيز ناصر، ألن الرجل له إحساس متفرِّ
له، وكل ألحانه في القّمة: أّما هذه األّيام، فنمط األلحان واحد، واألغنية تموت في ثاني يوم ألنها 

ليست أصلية؛ ال في الكلمات وال في اللحن.
ُتصدم  كثيرون  ُأناٌس  هنالك  لرحيله.  ُصدمت  اعتراض(  ال  )اللهم  لكنني  آلمنا،  عبدالعزيز  رحيل 
برحيلهم، أنا انصدمت بوفاة أخي أحمد، وحتى اآلن غير ُمصدق أنه ذهب دون رجعة، عبدالعزيز، أيضًا، 

له نفس المكانة في نفسي.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.                                                                                        محمد جولو

 فّنــــان )مطرب(
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فت، وأنا طالب في  ية كبيرة، تابعته منذ زمن طويل. وقد ُكلِّ عبدالعزيز ناصر قامة فنِّ
بفرقة  الخاّصة  األغاني  بعض  ولّحنت  التلحين،  )مود(  في  ودخلت  شعبية.  فرقة  بتكوين  الجامعة، 
الجامعة. عام 1987، بدأ بّث البرنامج اإلذاعي )وطني الحبيب، صباح الخير(، وكان البرنام صوت 
نه عبدالعزيز ناصر، وهو )عيشي يا قطر(. ولقد  المواطن، وكانت )شارة( البرنامج من أوبريت، لحَّ
فاق على أن تكون هنالك أغنية ثابتة في البرنامج، وتمَّ اختياري للقيام بهذه المهّمة. والحمد  تّم االتِّ
لله، استطعت أن أنجز المهّمة في شهر واحد، وعرضت األغنية على المرحوم عبدالعزيز ناصر، كونه 
ل لقاء بيني وبينه، وكان شيئًا  مسؤواًل عن )مراقبة الموسيقى والغناء( في اإلذاعة. وكان ذلك أوَّ
كبيرًا بالنسبة إلّي. لقد ُذهلت في مقابلتنا األولى، كنت أصغي إليه باهتمام، وكان بعض الكالم 
م بتواضع جّم، ويشّجعني بقوله إن اللحن سيكون له صدى في المستقبل.  يضيع مني، كان يتكلَّ
يتاجر  الفّنان اإلنسان، فلم يكن  الفّن. لَمست فيه  أواصل طريق  وذلك أعطاني دافعًا قوّيًا لكي 
بعواطفه، وكان رجاًل صريحًا، ويحاذر من كّل حرف يصدر منه، ولم يكن يؤذي أحدًا بقول أو فعل، كما 
كان يحاذر من أن تصدر منه جملة أو كلمة قد ُتفهم خطًا، ولو 1 %؛ لذا كان يراجع كلماته بحذر، وهذا 

ل عنه.  كان االنطباع األوَّ
بعد أن صرنا نتواصل، بدأُت أعرض عليه أعمالي، وأسمع مالحظاته المهّمة. وأكثر تلك المالحظات 
في نمط التلحين، وكان يقول لي: »أنت ممسك بخّط مختلف عنا كّلنا، بمن فيهم أنا، الخّط هو 
أن يكون  أن يقترب منه دون  باعتبارها حقاًل خطيرًا وصعبًا، والمرء ال يمكن  اإليقاعات الشعبية، 
نًا من أدواته، وأنت لديك هذه األدوات«. هذا الكالم حّملني مسؤولية كبيرة في البحث عن  متمكِّ
مت النوتة الموسيقية كي أستطع أنا أتعامل مع تلك  ق فيها، حتى أنني تعلَّ تلك اإليقاعات والتعمُّ

دة.  اإليقاعات، بصورة جيِّ
نًا، وأنا كذلك، لكن  جرت العادة أاّل يتقابل اثنان متماثالن في الخّط أو التنافس، فالفقيد كان ملحِّ
التي  عشرة  الحادية  الخليج  دورة  في   ،1992 عام  تعاوّنا،  فلقد  مختلفًا،  كان  عبدالعزيز  مع  األمر 
اختارني لإلشراف على  أنه  المخرج. كما  وأنا  )األوبريت(،  ن  استضافتها دولة قطر، فكان هو ملحِّ
تسجيل )األوبريت(، وكان يقول لي: »نريد أن ُنضفي على )األوبريت( لمسة شعبية، ومهّم جدًا أن 
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ز«.  تكون روح الفنون والثقافة القطرية في )األوبريت(، حتى نتميَّ
جاه نحو  التقيت مع الفقيد في مناسبة الدورة الرابعة لكأس الخليج، حيث كان التوجيه بأن يكون االتِّ
ز. ذهبنا إلى القاهرة مع بعض الفّنانين  اللون البسيط الذي يتناول تاريخ قطر، بشكل مختصر وُمركَّ
من عازفي اإليقاعات. وتمَّ تسجيل األوبريت، وكان عبارة عن خمسة فصول، كل فصل يتناول جانبًا 
ووالء  الصناعي،  قطر  تاريخ  عن  ث  يتحدَّ إنه  حيث  الفصول،  أهّم  من  الثاني  الفصل  وكان  نًا.  معيَّ
لدولة قطر، وهو من  الوطني  النشيد  أصبح  الذي  )الَقَسم(،  الفصل  لألرض، كما شمل  الشعب 
تأليف الشاعر الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني. وكما نجح األوبريت وحفل االفتتاح، نجحت قطر في 

الحصول على بطولة الخليج، وقتذاك.
عام 1995، استلم صاحب السمّو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم في البالد، وكان 
كثيرة  تجارب  توجد  كانت  وطنيًا.  نشيدًا  واعُتمد  )الَقَسم(،  اختيار  وتمَّ  وطني،  نشيد  عن  البحث 
ز، ألن فيه نغمة )الربع تون( والذي ال  ز، لكن تمَّ اختيار هذا النشيد المميَّ نين لعمل نشيد مميَّ لملحَّ
اللون )الربع تون(  النحاسية، وهذه مفارقة عجيبة، أن يتّم اختيار هذا  يمكن عزفه من خالل اآلالت 
الذي يتعارض مع تلك اآلالت! تلك كانت عبقرية عبدالعزيز ناصر! وقد تمَّ عزف النشيد بواسطة 
األوركسترا العالمي. وبعدها تمَّ الرجوع إلى النشيد األصلي الذي تعزفه، أيضًا، موسيقى الجيش، 

ز. بشكل ُمميَّ
ر نفسه، كما أنه ُملّم، موسيقيًا، بكّل ما يقوله، وقد قام  د ومبدع، وال ُيكرِّ عبدالعزيز إنسان ُمجدِّ

بعمل جليل في الرجوع إلى أصول التراث، وحفظه لألجيال القادمة.
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 فيصل التميمي
ن(  فّنـــان )ملحِّ
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حضوره،  على  حريص  حقيقي،  فّنان  وهو  االلتزام،  يمّثل  الله(  )رحمه  ناصر  عبدالعزيز 
دًا، وهذه من الصفات النادرة التي توجد  وهذا الحضور محسوس من اآلخرين، حريص على عمله جيِّ
في الفّنان. كان لدى الفقيد هدف جميل، وهو إيجاد أغنية قطرية عصرية، تختلف عن كّل األغاني 

قه، وُيحَسب له.  السابقة، وهذا ما حقَّ
عالقتي معه بدأت عام 1968. ومنذ منتصف الستينيات، كان رئيسًا لـ»فرقة األضواء« الموسيقية، 
م، وعّرفت  المنظَّ الفّني  العمل  نواة  الفرقة  لديه نظرة مستقبلية صحيحة. وشّكلت تلك  وكانت 
أتهم لقدوم األغنية الجديدة ذات المالمح المختلفة عن أغنيات  ه الفّني، وهيَّ التوجُّ الناس بشكل 
نجاًحا  ذلك  ونجح في  التراثي،  اإلطار  األغنية في  تبقى  أن  حريصًا على  لكنه كان  الخمسينيات، 
باهًرا، وأنا عندما سمعت )العايدوه(، عام 1968، شعرُت بأنها نقلة في األغنية التراثية، بدليل أنه 
يوجد ُأناس كثيرون يعتقدون أن لحن األغـنية من التـراث، وهي ليست كذلـك، ومن ذلـك، أيضـًا، 
)يا راعي الملحة( و)أم الحنايا( و)القرنقعوه(. قام عبدالعزيز ببناء تلك األلحان من الُجمل التراثية، 
ومن يقوم، اآلن، بأخذ تلك األلحان عليه أن يكون أمينًا بأن ُيرجعها إلى األصل. القت تلك األلحان 
نفسها،  يحمل همومي  بوجود شاّب  أكثر، وكنت سعيدًا  بعبدالعزيز  وُأعجبت  نفسي،  هًوى في 

وكّنا، في تلك الفترة، نحاول إعادة صياغة الترات، من جديد. 
إن معرفتي بالفقيد بدأت منذ العام 1968، كما سبق، ولم نفترق حتى وفاته. كالنا يحمل التفكير 
القطريين في صعود األغنية  الفّنانين  نفسه، والنظرة نفسها، والُبعد نفسه. ولقد ساهمُت مع 
القطرية، وشاركت في أوبريت )عيشي يا قطر(، وكنُت ُأحّفظ بعض المطربين أداء ذلك )األوبريت(. 
كان الفقيد يشاورني في أصوات بعض المطربين، وكنت أقول له، أحيانًا: »إن صوت هذا المطرب 
وهؤالء سيأتي  عارف..  »أنا  يرّد:  الله  رحمه  كان  اللحن«.  بالتزامات  الوفاء  يستطيع  وال  ضعيف، 
دون«. وتلك كانت نظرة مستقبلية، ومن هذا المنطق انطلق باألغنية القطرية  بعدهم مطربون جيِّ

الحديثة.
عبدالعزيز، عشق الفّن، ولم يكن يهّمه المال، وهذا ما لمسته خالل وجودي في القاهرة، في أثناء 
يتها كانت من ألحانه،  ل أغنية غنَّ دراستي للموسيقى، وكّنا متالزمين وال نفترق إال وقت النوم. وأوَّ
ومن كلمات مبارك الحديبي، وهي )قاعد ويشكي لي(، ولقد أخذ )ثيمة( شعبية، وبنى عليها اللحن. 
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ثم عملنا أوبريت )عيشي يا قطر(.
ية، وأحيانًا، نختلف في وجهات النظر، ولم أكن أعارضه، لمعرفتي بأن  أنا مؤمن بقدرة عبدالعزيز الفنِّ
لديه إصرارًا وقدرة وجودة، ولكن هذا ال يعني أنني أوافقه في كّل شيء. لقد صمد عبدالعزيز في 

ظروف صعبة، وهذا ما أعطاه خبرة في التعامل مع الظروف التي واجهها. 
فت من ِقَبل إذاعة أبوظبي بأن ُأسّجل لهم بعض التواشيح الدينية الخاّصة بهم.  في الثمانينيات، ُكلِّ
نّصًا خالل  ثالثين  بتلحين  يقوم  أن  منه  الله(، وطلبت  )رحمه  ناصر  عبدالعزيز  الفكرة على  طرحت 
ل أحواله، وقد يشتري منه )شّقة( خاّصة به. رفض عبدالعزيز العرض  شهرين، لقاء مبلغ كبير، قد ُيبدِّ
وقال بحّدة: »يستحيل أن أعمل ثالثين لحنًا في شهرين«. حاولت استمالته، وقلت له »هذه تواشيح 
له: »يا عبدالعزيز هذه فرصة، ال تضّيعها«، ثم  أغاني عاطفية«. قال لي: »وَلْو«، فقلت  وليست 

نين العرب، وسّجلنا التواشيح. نقلت النصوص ألحد الملحِّ
وهذه من صفات  الفّني،  العمل  يستسهل  يكن  ولم  العمل،  على  والحرص  الدّقة  لديه  عبدالعزيز، 

نًا إلنجاز اللحن.  د له زمنًا معيَّ د. ال يمكن أن تقول لعبدالعزيز »اعمل لي لحنًا«، أو تحدِّ الفّنان الجيِّ
يتها  كان ملتزمًا في بدايات شهرته، وتعّرف بكبار الفّنانين. وخاض تجارب عّدة، وأذكر أغنية وطنية غنَّ
في أثناء وجودي في قطر، وكنت قد تركت الغناء، وهي )في ليلها الدوحة(، من تأليف الشاعر أحمد 

يتها لعبدالعزيز.  المسند، وهي من أجمل األغاني الوطنية التي غنَّ
ين: )واقف على بابكم( و )ال تسأليني(، للشيخ عيسى بن راشد آل خليفة،  كنت قد جئت له بنصَّ
وكنت سأغني )واقف على بابكم(، لكن توجد في النّص مفردات لم أستسغها، مثل )تالي كشفت 

الراس( وغيرها.
ر، ويقرأ  س لديه، وأنا أسمعه يفسِّ االلتزام الديني، عند عبدالعزيز ناصر، واضح، ووقت الصالة مقدَّ
في العديد من األمور دينية، وهذا عمل له توازنًا عجيبًا، لم يقترب من السقوط، وهو شاّب وسيم 

وفي ريعان شبابه. 
بة. كما  يميل الفقيد إلى البساطة، وهو ابن بيئته، لم يخرج عن طبيعة تلك البيئة المتواضعة والطيِّ
أنه ال يحّب البهرجة في اللباس، وكنت )ُأنّكت( على سيارته عندما أخرج معه، وُألحُّ عليه بأن يشتري 
فت  دة، وال عيب فيها«. وفي إحدى المّرات، توقَّ د: »إن سيارتي جيِّ سيارة جديدة تليق به، فكان يردِّ

السيارة، ورجعنا في سيارة )بيك آب(.
الحّب في حياة عبدالعزيز، كان أمرًا حتميًا.. إنه َيعشق وُيعشق! أنا عايشت قّصة الحّب تلك، وُلمته 



108

ته مئة في المئة. في هذا الجانب يوجد غموض في حياة  عليها، وكنت أسأله إن كانت الفتاة قد أحبَّ
سًا للزواج، لكنه، بعد فترة، يتراجع، ويفتر عنده ذاك  عبدالعزيز. إنه يرفض الزواج. وأحيانًا، أجدُه متحمِّ
الحماس! أنا حضرت له نقاشات عديدة مع تلك اإلنسانة الجميلة والراقية، لكنه، في النهاية، يقول: 
به،  قة  متعلِّ وكانت هي  ة،  نيَّ لديه  إنما  الفتاة،  تلك  يد  لطلب  م  يتقدَّ لم  عبدالعزيز،  دة«.  جيِّ »إنها 
ج بالزواج! )انظر ما قاله  وتحّبه، وهو يعترف بذلك، وهو مؤمن بأن الحياة حّب، وأن الحّب ال يّد أن ُيتوَّ
ج من قطر أو من البحرين، وكان يرّد: »إن شاء  اآلخرون حول هذا الموضوع(. أنا حاولت معه كي يتزوَّ
الله«. هنالك شيء غريب في حياته؛ كونه يرفض الزواج. أقول له: »إن الحياة بعد األربعين موحشة، 
ب العزوبية«. لكنه كان يرفض. وأنا أعتقد أنه لو كانت لديه شريكة في مرضه األخير، لكان  وَتجنَّ
ته. لقد مات وحيدًا، وقد عشت معه أكثر من خمسة وأربعين عامًا، وكانت  ذلك دافعًا ألن يهتّم بصحَّ

نّية الزواج موجودة، لكنه كان خائفًا من شيء مبهم!؟
من كرم الرجل أنه لّما جئت إلى قطر، جّهز لي ركنًا في منزله كي أسكن عنده، وتواصلت لقاءاتنا. 
د:  في رمضان، ذهبت إلى البحرين، وكان قد اختفى عني في شهر مايو، وعندما ذهبت إليه كان يردِّ
»أنتم تأكلون الرز، وأنا أعمل ريجيم«. لم يكن راضيًا أن يكشف عن مرضه، وهذا من إيمانه العميق 

ه.  بالقضاء والقدر، وأن لإلنسان وقتًا معينًا للقاء ربِّ
قطر،  إلى  تأتي  التي  الِفرق  بعض  إن  حيث  غيره،  في  موجودة  غير  عبدالعزيز،  لدى  ميزة  هنالك 
ظُه  دًا، وليت َتحفُّ مها الفقيد جيِّ يستغرب فّنانوها من وجود )لونغة( موسيقية شرقية، تلك التي تعلَّ
ط ألن يسقط في اللحن، وهو يعرف األجواء جّيدًا، ولم يكن  كان 50 % ال 100 %! لم يكن يخطِّ
فق كّل من  ام صدق رؤيته. لقد اتَّ يريد أن يعمل لحنًا يموت، أو يقّدم فّنًا ال يبقى، وقد أثبتت األيَّ

ن فعاًل، وله هدف. الفّنان إبراهيم الصولة، والفّنان عبدالرّب إدريس، على أن عبدالعزيز ملحِّ
ر بعد  عندما ظهر عبدالعزيز، كان هنالك بعض المطربين الذين غّنوا أغنيات بال هوّية، لكن األمر تغيَّ

ظهوره، وظهر ذاك االلتزام، وتلك الشخصية الخاّصة بأألغنية القطرية.
ف، ولديه رؤية، ولديه قضية. ان مثقَّ وأخيرًا، عبدالعزيز فنَّ

اته. رحمه الله، وأسكنه فسيح جنَّ
إبراهيم حبيب
  فّنان )مطرب(
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لقد تفاجأُت بوفاة عبدالعزيز ناصر، وكانت فاجعة. لم أكن أعرف بأنه يعاني من مرض 
صلت بقريبه حامد نعمة، فقال لي: »إنه يكتم أسراره، وال يخبر أحدًا  ن. ولّما جاءني خبر وفاته اتَّ معيَّ
بما فيه«.مزايا ألحان عبدالعزيز العاطفية، أستطيع أن أصنفها في ثالث أغنيات: )ولهان ومسّير(، 
الكلمة، فمثاًل: عندما يقول في  العاطفة في  ُيخرج  يا عمري قطر(. عبدالعزيز  و)مغربية(، و)الله 
)ولهان ومسّير(: »اسأل عن اللي سأل محبوبي الصغير« )يؤّدي األغنية(، ولّما يقول: »فضحتني 
شكوى  فيها  تجد  األغنية(،  )يؤّدي  اللحن  غّير  كيف  إليه  استمع  الراس«،  كشفت  تالي  هوى  يا 
وصبابة«. عبدالعزيز يغوص في الكلمة، وهو ُيخرج المعنى والعاطفة منها، والشيء نفسه فَعَله 
مع )مغربية( و)الله يا عمري قطر(. شوف لّما يقول: »وردة وبسماتج عطر« )يؤّدي األغنية(، ولّما 
يقول: »الله يا عمري قطر« ُيخرج العاطفًة التي في داخل الكلمة )يؤّدي األغنية(!، وهذا ما يمّيز 
الخفيفة  األغنية  وعمل  الفلكور  معالجة  على  قدرته  إلى  إضافًة  الله(  )رحمه  ناصر  عبدالعزيز  ألحان 
األقرب إلى الشعبية، لكن أهّم ما يمّيز الفقيد هو قدرته على إبراز العاطفة المخبوءة في الكلمة. 

لديه كنٌز كبيٌر من األغاني الجميلة.
التقيت الفقيد كثيًرا، ونحن تخّرجنا عام 1977، وهو شخصية رائعة، لديه هدوء العاقل، واحترام 
الكبير، وهو ال يلفظ الكلمة المؤذية، إلى جانب تدّينه الواضح، وحّبه للناس، وهو شخصية جّذابة 
ته. وقد جّربته في مهرجان البحرين الغنائي  جّدًا. كنت أزوره في شّقته في )المساحة(، وُأعجب بدقَّ
فق على كّل شيء، وهو يرفض  مين، وكان دقيقًا جّدًا. نحن نتَّ األّول، ودعوته ليكون ضمن الُمحكِّ
ن. نقول له: »نحن األغلبية«، فيرّد: »أزيلوا اسمي من  أن يوضع اسمه على أنه وافق على لحن معيَّ
القائمة«. كان )رحمه الله( ال يريد أن يشوه أحد رأيه، ويقول لنا: »اكتبوا ما تريدون في التقييم، 
ولكن ضعوا عبارة )باستثناء عبدالعزيز ناصر(«. ذلك أنه ال يحّب المجاملة، وأنه مخلص في رأيه، 

ولم يكن يقبل عبارة )علشان خاطري( أوغيرها. 
ن تفاعل مع األغنية  يًا، وال أتصّور أن يوجد بديل له، فأنا لم أسمع بملحِّ نعم، فقدت الساحة عبقريًا فنِّ
كما فعل عبدالعزيز. معظم األغاني التي أسمعها فيها نشاز في الكلمة، كيف يمكن تلحين أغنية 
ث عن قطع العالقة بين حبيبين، أو مثل: »أنا ارتحت من حبيبي«، ثم يأتي المطرب في مقطع  تتحدَّ
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ت فيه، ويا ليت يرجع لي«؟ كيف تربط العاطفة بهذا الكالم؟ جيلنا )من مطربين  آخر ويقول: »أنا ميِّ
اآلن،  أّما  التعبير،  وصدق  والجودة  بالعطاء  يهتّم  كان  ما  قدر  بالشهرة  يهتّم  يكن  لم  نين(  وملحِّ

فيوجد سباق على النجومية، بغّض النظر عن الكلمات واللحن.
ضنا عنك  يعوِّ والله  العربية،  مته لقطر وللموسيقى  يا عبدالعزيز، على ما قدَّ الله كّل خير،  جزاك 

نا نجد في قطر الشقيقة مثلك. خيرًا، ولعلَّ
اته. رحمه الله، وأسكنه فسيح جنَّ

أحمد الجميري
ن ومطرب(  فّنان )ملحِّ



111
111

بالنسبة إلّي، إن فقد عبدالعزيز ناصر هو موت كائن بشري، ألن الحياة ميالد وموت، 
لكّن ما ُيعّزي النفس أن أعمال عبدالعزيز ناصر خالدة، وأنا أصّبر نفسي على فقده، حيث ترك آثارًا 

خالدة، ما يجعله موجودًا عبر األجيال، وهذا هو الفقد الفّني. وال أعتقد أن عبدالعزيز مفقوٌد، اآلن.
كنت أعرف أنه يحّب االختالء بنفسه، وقد تطول خلوته، وله خلوة في دنياه بعيًدا عن األضواء، وكأنه 
يقول: قد أكون متواريًا لفترة، ولكن عندما أظهر، أظهر بمستوى يليق بي. عبدالعزيز نجح في أن 

ل.. ُيغّذي النفس والروح، ليخرج بمشروع جديد. ُيخفي نفسه.. يتأمَّ
ق لقاًء معه في )صوت الخليج(، عندما كنت في الدوحة،  على الصعيد الشخصي، كنت أتمّنى أن أحقِّ
وكان على رأس القائمة من الفّنانين، ولقد أخبرني الفّنان محمد المرزوقي بأنني لن أنجح في إقناع 
ل اّتصال مباشر بيني وبينه، فشرحت له فكرة اللقاء، وبأن  صال، وكان أوَّ الفقيد بالمقابلة. تمَّ االتِّ
هذا اللقاء سيضيف كثيرًا لرصيدي الفّني. قلت له: »سأجلس معك، وننقل تجربتك ومالمح حياتك 
الجميلة للناس. لم يوافق )رحمه الله( لكنه ظلَّ عزيزًا وجمياًل في كّل األحوال، حتى لو انتقل إلى 

عالم آخر. 
ب؛ لذلك أتت ألحانُه من هذا النبع الصافي، فأنت تشّم  عرفت من أصدقائه، أنه إنسان حبيب وطيِّ
رائحة الطيبة والمحّبة في ألحانه، كما أن اإلسهامات المهنية التي قام بها تشعرك بأن قّدم عماًل 

ساتيًا، وقد شغله العمل المهني عن الجانب الفّني، لفترة.  مؤسَّ
كوا بالمناصب، بل ُخلقوا لإلبداع والفّن. إن  أنا أعتقد أن عبدالعزيز أحد هؤالء الذي لم ُيخَلقوا ليتمسَّ

ف أمر صعب جّدًا.  تحويل الفّنان إلى موظَّ
عبدالعزيز، كان يعتمد على أصوات قطرية، وخليجية، وعربية، وكان يريد تحميل العديد من الحناجر 

ي.  مشروعه الفنِّ
لقد تعاون مع المطربة عليا التونسية )رحمها الله(، ومع لطفي بوشناق، ولطيفة، وآخرين. كان لديه 
ف من: المرحوم فرج عبدالكريم،  مشروع خارج نطاق الخليج، وكان جيل عبدالعزيز، من الفّنانين، مؤلَّ
من  وكّل  وناصرصالح،  صالح،  وصقر  جولو،  د  ومحمَّ عبدالستار،  وعلي  الساعي،  محمد  والمرحوم 
ية، بحّق، تعاون معه عبدالعزيز ناصر. أغاني فرج عديدة وجميلة، ولعّل )ولهان  يوجد على الساحة الفنِّ
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دعاني  )مغربية(، وقد  إلى علي عبدالستار مع  بالنسبة  الحال  األلحان، كما هو  أجمل  ومسّير( من 
الفّنان علي عبدالستار للجلوس والتشاور حول تقصير حجم ومّدة هذه األغنية، لكنني طلبت منه 
إعادة  عملية  في  تغّيرات  بإدخال  أقوم  فسوف  حّقه،  هذا  ألن  ناصر،  عبدالعزيز  من  اإلذن  يأخذ  أن 
بموافقة  عبدالستار  علي  األخ  األساسي. طمأنني  ن  الملحِّ موافقة  على  أحصل  أن  والبّد  التوزيع، 
الفقيد عبدالعزيز ناصر، فقمت بتوزيع األغنية، وعملتها )دويتو(، و- لألسف- لم تَر النور. والحقيقة 
أن علّي عبدالستار أنجز المهّمة، لكننا لم نجد الصوت النسائي الذي نبحث عنه. والعمل، اآلن، لدى 

األخ محمد المرزوقي. كان أملي أن أعمل تلك األغنية، لكن ذلك لم يحدث. 
همومه  مع  التعامل  من  وتحّوَل  داخله،  عن  هو  كشف  كما  ذواتنا،  نكتشف  ألن  دعانا  عبدالعزيز، 
الذاتية إلى التعامل مع هموم مجتمعه وأّمته، واقترب في أعماله، بوضوح، من القضايا اإلنسانية 
والَهّم العاّم، مثل: )آه يا بيروت - أفغانستان - أحّبك يا قدس(. أتمّنى من كّل قلبي أن ُيعاد إنتاج 
هذه األغاني، خصوصًا في ظّل وجود بنية تحتية مثل )األوبرا( في قطر، وتوجد اإلمكانات: الماّدية، 

م لُمحّبي عبدالعزيز ناصر ولألجيال القادمة.  والبشرية. وستكون هذه أجمل هدية تقدَّ
عبدالعزيز كان صًدى لجيل بأكمله، وكان موجودًا في البحرين، والكويت، والسعودية، ومصر، كما 

ل ذاك الجيل. َلُه ألن يمثِّ ي المصري، أهَّ أن اختالطه، أّيام دراسته، بالوسط الفنِّ
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 خالد الشيخ
ن(   فّنان )مطرب وملحِّ
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مسرح  لحفل  البروفات  قاعة  في  ناصر،  عبدالعزيز  األستاذ  بالموسيقار  التقيت 

)البالون( في القاهرة، بمناسبة العيد الوطني الثالث لدولة قطر الشقيقة، عام 1975، وكنت 

أحد المشاركين مع الفرقة الموسيقية التي رافقت الفّنان القدير علي عبدالستار، والفّنان القدير 

د الساعي، ومن مصر الفّنان الكبير هاني شاكر، والفّنانة المرحومة وردة. المرحوم محمَّ

د في المشاركة  كنت هنالك بدعوة من الدكتور أحمد عبدالملك، والفّنان علي عبدالستار، ولم أتردَّ

الفقيد الموسيقار  البروفات، كان  أثناء  العيد الوطني لدولة شقيقة، هي دولة قطر. وفي  في 

عبدالعزيز ناصر حاضرًا، فعّرفاني به، وكان ُيشرف على بروفات أغنيتين: )مغربية( للفّنان علي 

عبدالستار، التي ما زالت في الوجدان، منذ عام 1975، وأغنية )الله يا عمري قطر( التي تغّنى 

المطربين  من  العديد  غّناها  كما  األرض،  بقاع  كّل  في  وانتشرت  الساعي،  د  محمَّ المرحوم  بها 

والمطربات العرب.

حين قابلته، وجدته شخصية اسثنائية.. قابلني بكّل هدوء واحترام. كان فّنانًا واثقًا من نفسه، 

األكاديمي  بالحّس  شعرُت  عنه.  يصدر  كان  الذي  والُخلق  وبساطته،  أسلوبه،  بُرقّي  وشعرُت 

نها في أثناء البروفات، وصدق المعاني  والمفهوم الموسيقي، وسمعت رّقة الكلمة التي كان يلحِّ

فهمت  واإلنسانية،  العاّمة  األغاني  وفي  العذبة.  ته  برومانسيَّ عت  وتمتَّ العاطفية،  األغنية  في 

له، بكل  انتمائه لوطنه، وحّبه  الوطنية لمست، وأدركت مدى  األغاني  إنسانية عبدالعزيز، وفي 

صدق ووفاء ووالء.

شعرُت، في أثناء حواري معه، حول الموسيقى والغناء في الخليج العربي، أنه كالنهر، ينبع صدق 

ن للفّن البحري القطري، ولشواطئ قطر وباديتها.  الحّس الموسيقي من ألحانه، وَيفهم ماذا ُيلحِّ

كان ُيعطي كّل بيئة حّقها، بكّل صدق وشفافية، دون انحياز، كما كان لديه طابع خاّص في ألحانه، 

وأنت َتعِرف ألحانه قبل أن تعرف من هو الذي لّحنها.

وقبل الحفل المذكور، شاركت معه في تسجيل أغنية )مغربية( في استديوهات )ماسبيرو(، في 

القاهرة، ومع أوركسترا ضخمة. كما أشرفت على تسجيل اإليقاعات، مع المهندس زكريا عامر، 
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د  الذي أشرف على تسجيل العديد من التسجيالت لعمالقة الفّن، مثل: عبدالحليم حافظ، ومحمَّ

عبدالوهاب، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، وغيرهم.

سوف تبقى ألحان عبدالعزيز ناصر ُتحّلق وتحوم حولنا كأنها فراشات جميلة األلوان، ومثل رّشات 

زة  المتميِّ بألحانه  الوجدان، خالدًا  الفّن األصيل. وسوف يبقى عبدالعزيز في  المطر، تسقينا من 

القريبة من القلب.

 الفّنان إبراهيم جمعة

مستشار الفنون في مركز حمدان بن محمد إلحياء التراث

حدة دبي - دولة اإلمارات العربية المتَّ
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بدايًة، أترحم على الفقيد، وأدعو الله أن ُيدخله فراديس جّنانه، لقاء ما أجاد من األعمال 
ّية، التي ستظّل محفورة في الذاكرة الجماعية الثقافية العربية، بوجة عاّم. الفنِّ

كانت أّول معرفتي بالفقيد عندما كان مدعّوًا في تونس )على ما أذكر(، عام 1983، في جلسات 
عبدالحكيم  طارق  ن  الملحِّ هناك  وكان  العربية.  الدول  لجامعة  التابع  للموسيقى،  العربي  المجمع 
)رحمه الله( الذي ترّأَس المجمع، وصادف أن تونس هي البلد المضيف. وصار أن تمَّ تقديم الطلبة 
صين في عزف العود. قدمُت عزفًا،  زين للعزف على آلة العود، وكنت ضمن ثالثة من المتخصِّ المتميِّ
بي،  يلتقي  أن  على  أن حرص  أخالقه  دماثة  ومن  نعمة.  حامد  قريبه  معه  موجودًا،  عبدالعزيز  وكان 
بة وصادقة. كنت بحاجة إلى عباراته، ولقد أثنى على عزفي، وقال:  عًا بصورة طيِّ واحتضنني مشجِّ

»أبشر.. ستكون معنا في المعهد الموسيقي الجديد«، وكان يديره األخ حامد نعمة. 
نا وجهات نظر األخوة  أخالق الرجل كانت واضحة في دفع المواهب الجديدة، ونحن، في تونس، تهمُّ
ت  ج في مصر، واستمرَّ العرب الذين لديهم خبرات ُتعيننا في مجال األغنية. كان عبدالعزيز قد تخرَّ
بيننا، وهو صديقي وصديق  التشاور معه، حتى دخل األستاذ لطفي بوشناق  الصداقة، واستمرَّ 
جامعة  الموسيقى في  لتأسيس قسم  تعّيني  تمَّ   ،2006 عام  ألحانه. في  من  وغّنى  عبدالعزيز، 
كان  أزوره،  وعندما  عبدالعزيز،  مع  التواصل  أنَس  ولم  قطر،  من  قريبًا  وكنت  قابوس،  السلطان 

يستضيفني في منزله، في الدوحة. 
وعندما انتقلت للعمل في المجمع العربي للموسيقى، عرفت أنه توّلى تمثيل دولة قطر في المجمع. 
سمعت بعض أعماله األخيرة، للشاعر الكبير نزار قباني )رحمه الله(، وأتمّنى من الجهات أاّل تنسى 
هذا المبدع الذي كّون نفسه بعصامية كبيرة وجهد كبير، ألن الظروف التي عايشها لم تكن ميّسرة 
أن  وحاول  وثابر  جاهد  لكنه  للموسيقى،  عًا  مشجِّ يكن  لم  االجتماعي  الوضع  اآلن.  الحال  هو  كما 
أشياء  للموسيقى، وحرم نفسه من  للفّن، وسّخر عمره وطاقته  وحياته  يعطي من صّحته ووقته 
ر هذا اإلنسان التقدير المالئم. كثيرة )كالزواج، مثاًل( من أجل إنجاح مشروعه الفّني. أتمّنى أن ُيقدَّ

د صاحب رسالة ثقافية، وإنسانية، وليس ذاك الذي يستدّر الرقص، عبدالعزيز )رحمه  ن الجيِّ إن الملحِّ
الله( كان يرسل رسائل ثقافية، وإنسانية، لمستمعيه، ولم يكن يعترف بالتطريب أو الترويح، بل 
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كان مؤمنًا بأن يعالج قضايا اجتماعية وسياسية عبر الفّن الراقي. ولقد نضج عبدالعزيز بعد أن مشى 
في هذا النهج، بصبر وإصرار.

ت، وهذه صفة محمودة؛ فالفّنان  ف، كما أنه رجُل فكٍر بدون تزمُّ في شخصية عبدالعزيز روح التصوُّ
ْيتُه القضاء«، ألنه  فًا؛ وقد قال عنه الخليفة: »لوال ما ُعرف عنه، لولَّ )إسحاق الموصلي( كان رجاًل مثقَّ
كان ُيفّسر القرآن الكريم، وكان فلكيًا وشاعرًا، إلى جانب إلمامه بالموسيقى. والفقيد عبدالعزيز 
ر انفتاحه على العلوم والثقافات األخرى. ناصر كان، دائمًا، يقول: »لكل رحلة مقتضياتها«. وهذا يفسِّ

ن الموهوب، وتدّل على مدى معرفته بخفايا  الحظت الدّقة عند عبدالعزيز، وهذه من صفات الملحِّ
األمور التي ال يدركها اإلنسان العادي أو الموسيقي العادي. بدون الدّقة، ال تصل المعاني وتجسيدات 

ن. العمل إلى أذن المستمع، كما يتمّنى ذلك الملحِّ
رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 محمد الماجري
ف موسيقي - تونس ن ومؤلِّ  ملحِّ
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عامًا،  عشرين  من  أكثر  منذ  ناصر،  عبدالعزيز  الموسيقار  الراحل  بالفقيد  لقائي  كان 
وكان اللقاء عن طريق األخ الصديق عمر الحميدي، والشاعر حسن المهندي. أذكر، تمامًا، لقائي 

ت ألكثر من عشرين عامًا. به، في منزله بالدوحة، ولم يكن لقاًء عاديًا، بل كان بداية لصداقة امتدَّ
ع به من  ن كبير فحسب، إنما لما يتمتَّ رأيت في هذا الرجل ما لم أره في شخص آخر، ليس ألنه ملحِّ
ّية- موسيقارًا عاديًا. كان يحترم الكبير ويحنُّ  إنسانية وأخالق وتواضع، ولم يكن- من الناحية الفنِّ
المزيد من  أكتشف  له  زيارة  كّل  للجميع. وفي  محّبًا  الغرور، وكان  فيه  ألمس  ولم  الصغير،  على 

سجاياه الحميدة، أحببت في الفقيد دماثة خلقه، وحّب الناس له.
أّمته  بقضايا  مهتّمًا  ية، كما كان  الفنِّ نجاحه في مسيرته  ولعمله من أسس  لوطنه  حّبه  لقد كان 
العربية وقضايا اإلنسان، بشكل عاّم. وإذا كانت أسرة آل عبيدان قد عرفت التجارة، فإن عبدالعزيز 
أوسمة: محّلية،  الفقيّد عدة  تقّلد  لقد  أيضًا.  والفّن،  الثقافة  ناصر قد وضع اسمها في فضاءات 

دة. وإقليمية، وعربية، كما فازت أعماله في مهرجانات خليجية، وأخرى عربية متعدِّ
يه حّقه. مهما أطلنا في الحديث فلن نوفِّ

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

ياسر الفارسي
 صديق الفقيد
حدة   من دولة اإلمارات العربية المتَّ
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شعروا  الذين  الفّنانين  من  وهو  العربية،  للدول  عاّمًا  فقدًا  ناصر  عبدالعزيز  فقَدُ  كان 
أعماله،  تناول، في  الذي  الوحيد  الفّنان  بل كان  ببالده، فقط،  يهتّم  ولم  العربي،  الوطن  بمآسي 
وقضايا  وأفغانستان،  ولبنان،  والقدس،  )فلسطين،  مثل:  واإلسالمي،  العربي،  الوطن  قضايا 
اإلنسانية الُمعذبة(، في وقت ال يلتفت فيه كثيرون إلى هذه المآسي. كما كان لديه حسٌّ وطني 
ث  راق. وعندما عمل ملحمة )قمعستان( كان يستشعر الحاجة إلى )ربيع عربي(، ألن الشريط يتحدَّ

يات. عن قمع الشعوب وسلب كرامتها، و- أيضًا- عن فقرها، إلى جانب الحرِّ
الجميل في عبدالعزيز )رحمه الله( أنه عندما يختار المطربين ألغنية ما أو لـ)الكوبليه(، كان يدرك أبعاد 
المطربين، ويختار لهم ما يالئم أصواتهم، مثل: ريهام، ولطيفة، وطالل سالمة، وصابر  أصوات 

ثوا فيها عن تفاصيل سياسية. الرباعي، وهؤالء لم يغّنوا أغاني فحسب، بل تحدَّ
واإليقاعات  اآلالت  بين  التوازن  لتحديد  ل  يتدخَّ عبدالعزيز  كان  الناس،  إلى  رسالته  تصل  ولكي 
والمطرب، وكان يالحظ فروقًا، ال يشعر بها كثير من الموسيقيين. فأحيانًا، تطغى )الكمنجات( 
على الجملة اللحنية فال بدَّ من تخفيف حّدتها، وكّنا نعيد )المكساج( على أكثر من صورة، حتى تظهر 

األغنية واضحة.
جاه آخر في مشروع عبدالعزيز  )سفينة األحزان(، و)متى يا سيدي تفهم( فيهما بيئة غريبة، وهذا اتِّ

ناصر الفّني، وال يوجد له نظير في العالم العربي.
صحيح أنه ُيتعب من حوله، لكن الشخص الذي يعرف أن تعبه من أجل النجاح وجودة العمل، لن يبالي.

كّنا نعيد التسجيل أكثر من عشر مّرات، ونسمع اللحن في البيت وفي السيارة، ونستشعر النقص 
في اللحن، حتى نصل إلى الصيغة النهائية. لم أجد شخصًا يهتّم بعمله أكثر من اهتمام عبدالعزيز 
ناصر، ونجاة الصغيرة؛ لدى االثنين الحرص نفسه على العمل، وهما من مدرسة واحدة، ألن كليهما 
د عبدالوهاب. كما أن عبدالعزيز كان جريئًا وواثقًا من نفسه عندما سّجل أغنية مع الفرقة  ر بمحمَّ تأثَّ
أستديو  إلى  وصل  وكونه  ن.  ملحِّ أّي  مع  تعمل  أن  ترضى  ال  التي  الوحيدة  الفرقة  وهي  الماسّية، 
الذي يسّجل فيه عبدالوهاب وعبدالحليم، فهذا شيء كبير. من ميزات عبدالعزيز حسن  )ثالثين( 
التخطيط، ورغم التعب معه إاّل أننا نجد في العمل معه متعة، وهو يأخذ وقته في اللحن، وال يعمل 
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لحنًا في يوم وليلة، وكان يعيش مع معاني القصيدة، كما أنه يغّير كثيرًا في الكلمات. ولقد عّدل 
العاّم لألغنية. وأحيانًا، يأتي الشاعر بكلمة خارج  الجّو  على شعر نزار قباني كي تناسب الكلمات 
المناخ العاّم لألغنية، فيقوم عبدالعزيز بتغييرها بكلمة أبسط وأكثر داللة، حتى تالئم فكرته. إنه 

يعيد ترتيب األبيات، دون أن تشعر بذلك، ولكأن صاحبها هو الذي عملها في شكلها الجديد.
القطرية على  أوجد األغنية  العربية. نعم،  الساحة  القطرية على  أوجد األغنية  الذي  عبدالعزيز، هو 
د الهوية الخاّصة بقطر، أي يوجد في  د هذا، ويؤكِّ خريطة الفّن. إن إحساسه باإليقاعات القطرية يؤكِّ
وهذا  فنقول: »هذا صوت كويتي،  يؤّدونها،  الذين  األشخاص  أو  للدول  الشعبية مالمح  األصوات 
صوت بحريني، وهذا صوت قطري«. ولكّل بلد تفعيلة داخل اإليقاع نفسه، تختلف من بلد إلى بلد. 

نة ليمّيز الصوت من غيره.  ن باللعب أو التحويل على آلة معيَّ وكذلك، يحدث أن يقوم الملحِّ
سنة  وكّل  قديمة،  أصوات  تسجيل  أعدنا  اإلذاعة،  في  ونحن،  الفّني،  قطر  تاريخ  الفقيد  وّثق  لقد 
يها  ننتج أكثر من سبعين أغنية، عندما كان الفقيد مراقبًا للموسيقى والغناء باإلذاعة.. وكان يغنِّ
كلٌّ من: عيسى الكبيسي، وفهد الكبيسي، وخالد سالم، وسعد حمد، ومنصور المهندي، وبدر 
س. في الوقت ذاته، وّثق الفقيد أغاني المناسبات واألعياد والعمل، دون أن تفقد تلك األعمال  الريِّ

صورتها األصلية.
كان يرسم النّص لحنًا، وُيجّسد الكلمة: أغنية )الله يا عمري قطر(، أخرجها بصورة جمالية عالية مع 
انطالق كلمة )الله(، وكذلك أغنية )ولهان ومسّير( أبعاد الموسيقى فيها تعطيك إحساسًا بالبهجة 
يًا، وهو يعرف األبعاد ومعاني الكلمات بالنغمات. وظهر  والحزن، وكان ينتقل بين النغمات انتقااًل فنِّ

ذلك، أيضًا، في أغنية )حسايف(، ففيها نقالت موسيقية ُتظهر معاني الكلمات.
كنت ألتقيه في مصر، قبل أن آتي إلى الدوحة، في التسعينيات، وكنت أسّجل كّل أعماله. ومنذ 
عام 2007، بدأت العمل معه في اإلذاعة، فرأيت شخصية عبدالعزيز ناصر اإلدارية؛ وجدته محبوبًا من 
الناس الذين يعمل معهم، وهو يعرف كيف ُيخرج إمكانات الشخص الذي يتعامل معه. كان الحّب هو 
فين حوله، ولم يكن يتعامل بمفهوم الرئيس والمرؤوس، وكّل الذين عملوا معه  الذي يجمعه بالموظَّ
فين، وأوجد حالة حّب في  ف، بل حّبًا في العمل. وله أسلوب ممتاز مع الموظَّ أّدوا أدوارهم من غير تكلَّ
قسم مراقبة الموسيقى والغناء، لم تكن موجودة، كّنا نعمل بحّرية، وال نلتزم بالخروج في مواقيت 
الدوام الرسمية، وأحيانًا، نتجاوز وقت االنصراف بساعات، كما عرف عنه أنه يؤمن بسياسة الباب 
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المفتوح، ولم يغلق الباب عليه.
إنه-  عون.  من  يستطيع  ما  كّل  لهم  ويقّدم  الشخصية،  فين  الموظَّ أمور  يناقش  الله(  )رحمه  كان 
حّقًا- صاحب واجب؛ وهذا ما جعله ناجًحا، وضاَعَف اإلنتاج الفّني لمراقبة الموسيقى والغناء، بأنواعه 

ومناسباته.
ما جاء إليها يأخذني إلى أماكن ال أعرفها، مثل الفنادق والمطاعم. كان عاشقًا للقاهرة، وكلَّ

ر عبدالعزيز أنه مقابل  ر- مّرًة- أننا ذهبنا للعشاء في مطعم، وَتذكَّ إنه يعشق أجواء القاهرة. وأتذكَّ
كانوا  الذين  الناس  عن  يبحث  فظّل  )الدقي(،  حّي  في  الدراسة  أّيام  فيها  يقيم  كان  التي  للشّقة 
ر اسم الّبواب، لقد  موجودين في الحّي، وسَأَل عن الّبواب ليطمئّن عليه، وهو - رغم السنين - يتذكَّ
وقف ربع ساعة يستذكر أسماء قاطني الشقق، ويسأل الجيران عن الّبواب. وعندما غادر القاهرة، 

أعطى سّيارته لألستاذ زكريا عامر هدّية، وحتى اآلن، عندما نذهب إلى مصر نلتقي زكريا عامر.
بة، وبه ميزات ال توجد لدى اآلخرين. الفقيد صاحب ِعشرة طيِّ

رحمه الله، وأسكنه فسيح جّناته.

 
 مدحت عبدالعظيم
 مهندس صوت
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ع في اختيار األغاني،  َنها الفقيد عبدالعزيز ناصر، وقد راعينا التنوُّ سوف نعرض، في هذا الفصل، بعضًا من األغاني التي لحَّ
ته في عّدة مواضيع،  لت شخصيَّ ية ورؤيته التي شكَّ جاهات الفقيد الفنِّ وذلك إلعطاء القارئ الكريم صورة بانورامية عن اتِّ
دًا عن سائر األغاني  جاه الرومانسي الذي جاء متفرِّ مثل: حّب األرض- التراث- قضايا اإلنسان ورفع الظلم عنه، وكذلك االتِّ

العربية.
ولقد حّتمت ندرة )النوتات( الموسيقية اختيار هذه المجموعة من األغاني، علمًا بأنني بذلت جهودًا كبيرة في سبيل الوصول 

إلى تلك )النوتات(، لكن الظروف لم تكن مؤاتية.
رة، في الجزء الثاني من هذا الفصل؛ تعميمًا للفائدة ولتعريف القارئ الموسيقي )غير  ولسوف نعرض )النوتات( المتوفِّ
ين  ية لدى الفقيد، ذلك أن الموسيقى لغة عالمية، ويستوعبها كّل الموسيقيِّ جاهات الفنِّ الناطق بالعربية( بمضامين االتِّ

في العالم.

مختارات من ألحان عبدالعزيز ناصر

الفصل الثاني
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النشيد الوطني

الســــــــــماء رفـــــــــع  مَبــــْن  قسـمــــــــًا 
الضــــــــياء  نشــــــــــــر  مَبـــــــْن  قسمـــــــًا 
قطــــــر ستـبــــقى حـــــــّرًة .. تسمــــو بــــروح األوفــيـاْء .. 
ســـروا  اأُللــــى،  نـهــــج  عــــلى  ســــروا 
األنبــــــــياء  ضيـــــــــــــــاء  وعــــــــــــلى 
قطــــــٌر بقــلــــبي ســــرٌة .. عـــــــزٌّ و أجمــــاُد اإلبــاْء .. 
لـــــن .. محــاتنــــا يــــوم النـــــداْء  قطــــــر الرجــــال األوَّ
ٌح يـــــوم الفــداْء. ومحــائــــٌم يــــوم الســــــام .. جـــــوار

كلمات: الشيخ مبارك بن سيف آل ثاني
أداء: المجموعة
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أوبريت )عيشي يا قطر(

آه.. آه..
واهلل.. آه

واهلل يا ديرتي..

واهلل يا ديرتي..
ل من شقى أنا أّول.. أوَّ
والبحر غّنى مواويلي..

آه يا يَبْه
واهلل يا يَبْه

والقمر.. القمر.. آه.. آه
قلبي.. واهلل يا يَبْه، قلبي..

غره ما هوى.. آه.. آه

كلمات: د. مرزوق بشير
غناء: فرج عبدالكريم

علي عبدالستار
إبراهيم حبيب

محمد جولو
إجالل

غره ما هوى
وجنوم ليلج كانت قناديل..
عيشي يا قطر.. يا قطر عيشي

الطر جل غّنى يف يوم فرحنا..
رّدد أغاني احلّب.. حّب بلدنا.. عيشي

يف حبر العلوم غايص أصطاد معانيها
مثل ما غاصوا هلي يف حبر ماضيها

ألجل عيوجن يا قطر نسهر ليالينا
نبني مستقبل أغّر واملوىل يهدينا

عيشي.. آه عيشي..
كثَرْت شوفوا مزارعنا إ
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بالكّد كرَبْت وأمثَرْت
أرضنا الطيبة عطتنا
وبعطاها ما خبَلْت
حّنا أراضيج يا قطر

الورود وأوراق الشجر
يا البسة النشل األخضر
عروس لعيونا بدت..

عيشي يا قطر.. يا قطر عيشي
كل طوفة، وكل حصاه

وكل بيت عايل ْفـ َسماه
وكل مصنع على أرضج

اْسئلوا من اللي بناه؟ من اللي بناه؟
وجل، يا أملنا الكبر، 

كل عسر يصبح يسر
نوينا نبنيج بأيدينا.. من نوى اهلل معاه

عيشي يا قطر.. يا قطر عيشي

آنا قلبج اللي ينبض.. اللي دّقاته احلياة
آنا صوجت اللي غّنى.. تسمع الدنيا غناه

دت على الشفاة آنا عرساجن كلمة تردَّ
آنا إحساسج وفنج اللي يفيديج بعطاه

عيشي يا قطر.. يا قطر عيشي
ه يا أعّز من هوينا ميَّ

قويل ومتنّي علينا
ودنا نعطيج كل عمرنا

وكل ما متلك ايدينا
جان، يا أوالدي، هاذي أمانيكم

أطلب من املوىل يبارك خطاويكم
بوحدة أيادي
وقلوب متّيمة

كل العامل امسي بيسمَعْه
كرب أّمكم أنا، يا أوالدي، حّقي أنا أ

كثر كلما عرفتوني أنا أعرفكم أ
عيشي يا قطر.. يا قطر عيشي



128

الله يا عمري قطر

اهلل، يـــا عمـــري قطـــر.. اهلل، يـــا عمـــري قطـــر
عطــــــــــــــر.. وبســــــــــــــماجت  وردة 
انتـــي يف قليبـــي حبيَبـــْه.. انتـــي مـــن روحـــي جريَبـــْة
ــر. ــري قطـ ــا عمـ ــر.. اهلل يـ ــماجت عطـ وردة وبسـ
ــا ــري َهنـ ــي ابعمـ ــل.. انتـ ــي أمـ ــي إبعينـ انتـ
زاجن اهلل بالربيـــع.. يـــا قطـــر أحلـــى منـــى
انتـــي يف قليبـــي حبيَبـــْه.. انتـــي مـــن روحـــي جريَبـــْه
وردة وبســـماجت عطـــر.. اهلل، يـــا عمـــري قطـــر.
ـــر ـــفت الَفْي ـــت وش ـــر.. حّني ـــا قط ـــوق ي ـــت بش حّني
ــْل ــوره َطـ ــر ابنـ ــل.. والقمـ ــا أمـ ــس تعطينـ مشـ
انتـــي يف قليبـــي حبيَبـــْه.. انتـــي مـــن روحـــي جريَبـــْه
وردة وبســـماجت عطـــر.. اهلل، يـــا عمـــري قطـــر.
ـــات النـــدى.. والعـــود وســـاعات الســـمر حّبيـــت حّب
ـــر. ـــري قط ـــا عم ـــدى.. اهلل، ي ـــول امل ـــي جل ط حّب
انتـــي يف قليبـــي حبيَبـــْه.. انتـــي مـــن روحـــي جريَبـــْه
وردة وبســـماجت عطـــر.. اهلل، يـــا عمـــري قطـــر.

كلمات: عبدالله عبدالكريم
غناء: محمد الساعي
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القرنقعوه

من التراث
أداء: المجموعة

يعطيكـــم اهلل  عطونـــا  قرقاعـــوه..  قرنقعـــوه 
يـــوّديـــكــــــــم.. مّكـــــــــــة  بيــــــت 
اّم  يـــا  معمـــورة..  يـــا  مّكـــة  يـــا 
نـــوَرْه. يـــا  والذهـــب،  الساســـل 
ــداهلل ــم عبـ ــلَّم لكـ ــال اهلل.. سـ ــن مـ ــا مـ عطونـ
باَبـــْه مشـــرَّع  أبـــوج  ياحلباَبـــْه،  بنّيـــة،  يـــا 
ــْه ــه بّواَبـ ــّط لـ ــه وال حـ ــا صّكـ ــرم مـ ــاب الكـ بـ
عطونـــا مـــن مـــال اهلل.. ســـلَّم لكـــم عبـــداهلل.
ــزان. ــلَّم لكـــم عزيـ ــزان.. سـ ــة ميـ ــا دحبـ عطونـ
باَبـــْه مشـــرَّع  أبـــوج  ياحلباَبـــْه،  بنّيـــة،  يـــا 
ــْه. ــه بواَبـ ــّط لـ ــْه، وال حـ ـ ــا صكَّ بـــاب الكـــرم مـ
يعطيكـــم اهلل  عطونـــا  قرقاعـــوه..  قرنقعـــوه 
يعطيكـــم اهلل  عطونـــا  قرقاعـــوه..  قرنقعـــوه 

يـــوّديـــكــــــــم..  مّكـــــــــــة  بيــــــت 
معمــــــــــورة يـــا  مّكــــــــــة  يــــــــا 
نـــوَرْه. يـــا  والذهـــب،  الساســـل  أّم  يـــا 
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يا راعي الملحة

امللحـــــــة راعــــــي  يــــــــا 
ـــْه ـــة جنوبيَّ ـــة.. ملح ـــي امللح ـــا راع ي
ـــْه.. وجتينـــا يف امللعـــب وتنقـــش اخلّي
ـــة.. ـــا راعـــي امللحـــة.. ملحـــة جنوبي ي
ـــْه ـــك النيَّ ـــت ل ـــي.. زان ـــد وعّلمن هّي
أبويــــــا..  عـــــن  عّلمنــــــي 
اخلاويَّـــــــــــــْه.. ســــــــبع 
ـــْه. ـــة جنوبيَّ ـــة.. ملح ـــي امللح ـــا راع ي
ــا ــرّب واليهـ ــت والـ ــحابة هلهلـ سـ
ـــا ـــي حواليه ـــان والل ـــى الرّي ـــر عل متط
ـــْه. ـــة جنوبيَّ ـــة.. ملح ـــي امللح ـــا راع ي
ـــا ـــروح وخيّلين ـــذه.. ي ـــا ناخ ـــب م غري
ناخـــذ ولـــد عّمنـــا.. حّســـه ينادينـــا
ـــْه. ـــة جنوبيَّ ـــة.. ملح ـــي امللح ـــا راع ي

من التراث
أداء: المجموعة
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العايدوه
من التراث

أداء: المجموعة

عيـــدي يالعايـــدوه  يالعايـــدوه.. 
ــعيدي ــن وسـ ــا امباركـ ــدي علينـ عّيـ
يالعـايــــــــدوه.. يالعايــــــــدوه.
ـــَرْه ـــة عم ـــد اْبطول ـــى حممَّ ـــدي عل عّي
ودالَلـــْه.. جملســـه  بيتـــه  جـــّدام 
جـــّدام بيتـــه بنـــت عّمـــه عنـــده
والرماَنـــْه. باخلوخـــة  تاعبـــه 
قومـــي يـــا لولـــوة، والبســـي العايـــة
موالَيـــْه.. ســـاعدج  رّبـــي  هّنـــاج 
ــْه ــي الريَشـ ــيخة، البسـ ــا شـ ــي يـ وانتـ
يـــا شـــيخة البنـــات يـــا غريَســـْه..
طـــر الســـعد غّنـــى علـــى الليوانـــي.
ـــر ـــّز احلم ـــي ج ـــة، والبس ـــا حّص ـــي ي قوم
ـــر.. ـــبه القم ـــا ش ـــوان، ي ـــيخة النس ـــا ش ي
وانتـــي يـــا فاطمـــة، البســـي الريَشـــْه
ــْه.. ــا غريَسـ ــات، يـ ــيخة البنـ ــا شـ يـ
طـــر الســـعد غّنـــى علـــى الليوانـــي.
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حّناج َعِيين

ــن ــاج َعِيْيـ ــة.. حّنـ ــا بنّيـ ــن، يـ ــاج َعِيْيـ حّنـ
يل دّزوج علـــى املعـــرس بـــاجل تســـتحن
ــن ــاج عيـ ــة.. حنـ ــا بنّيـ ــن يـ ــاج َعِيْيـ حّنـ
ــن. ــا تبـ ــي مـ ــج.. ونلتـ ــا قلبـ ــاف اهلنـ شـ
النســـواني شـــيخة  يـــا  بنّيـــة  يـــا 
دانـــي ج  غـــر شـــرب  رفيـــع..  ج  شـــرب
ح وقولـــوا يف العـــايل يّببـــوا حـــّق الفـــر
واملـــوا الدنيـــا بعـــد، صفقـــة وأغانـــي.
مســـاه! يف  قمـــر  املعـــرس..  علـــى  اهلل 
لقـــاه تتمّنـــى  زينـــه  والعـــروس 
وراه: هّللـــوا  املعـــرس..  حـــّق  قولـــوا 
ــه إال اهلل. ــف ال إلـ ــه إال اهلل.. ألـ ــف ال إلـ ألـ

من التراث
غناء: فرج عبدالكريم
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أحّبك يا قدس
شعر: هارون هاشم رشيد

أداء: المجموعة

ـــبُّ ـــاذا أحــ ـــف، وم ـــاذا، وكي  مل

ــبُّ ــارًا تشـ ــي، ونـ ــاق قلبـ بأعمـ

 أنـــا تائـــٌق، ومشـــوٌق، وَصـــــبُّ

ـــبُّ ـــدى وُيَحـــــــ ـــا ُيقت ـــا وطن وي

ـــبُّ ـــف أُهــــــ ، وكي ـــدُّ ـــف أص وكي

وكيـــــف يكـــــــــــون احملـــبُّ
ـــّب ـــاذا أحـــ ـــف، وم ـــاذا، وكي  مل

ــأليني   ــدُس؛ ال تسـ ــا قـ ــك يـ أحّبـ
ــخينا ــًا سـ ــك ُجرحـ ــي محلتـ فإنـ

ــتهاٌم    ــٌف مسـ ــٌق، مدنـ ــا عاشـ أنـ
أيـــا قـــدُس، يـــا دارة اخلالديـــن  
ــان   ــراك الزمـ ــك عـ ــُت منـ تعلمـ
يكـــون  كيـــف  تعلمـــُت 
النَّقــــــــــي،   الغــــــــــرام 
ــأليني ــدُس، ال تسـ ــا قـ ــك يـ أحّبـ
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آه يا بيروت

بيـــــــــــــــــــــروت.. يــــــــــا  آه.. 

الذهـــْب.. القلــــــِب  صاحبـــة  يــــــــا 

وحَطـــْب. وقـــودًا  جعلنـــاك  إن  ســـاحمينا 
نينـــي عنـــك، يـــا صاحبـــة الوجـــه احلزيـــْن طمِّ
ـــًا ـــًا، الجئ ـــَح، أيض ـــل أصب ـــّب؟ ه ـــاُل احل ـــف ح كي
الاجئيـــــــــــــــْن؟ ألـــــــــوِف  بـــن 
بيــــــــــــــروت يـــــــــــــــــــا  آه.. 
الذهـــْب القلـــِب  صاحبـــــــــة  يــــــــا 
وحَطـــْب. وقـــودًا  جعلنـــاك  إن  ســـاحمينا، 

شعر: نزار قباني
أداء: المجموعة
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ر للورق هّمي أصدِّ
كلمات: د. مرزوق بشير

غناء: فرج عبدالكريم

أصّدر للورق هّمي.. وأحزاني..
وخضت حبروف مهمومة.. تواريخ يأسي 

وآالمي..
مثل عصفور بَلّيا ريش ف ليلة شتا متطْر

جذيه احرويف على األوراق حمروقة ما بن 
األسطر.

ويف حالة ضعف مّني.. أصّدر للورق هّمي.
وعلَّمني األمل وشلون.. أتعامل مع الصخور.. 

مع األحجار..
مثل عاشق قضى عمره يتعامل مع األزهاْر..

وعلَّمني األمل ما أبوح.. لو مّتيت سنن 
جمروْح..

أشيله سّر من األسرار..
ر للورق هّمي. ويف حالة ضعف مني.. أصدِّ

سنن وأنا أشيل هموم حبجم السنْن..

وأداريها مثل عاشق.. يداري الشوق عن 
العّذال واحلاسديْن.

وعلَّمني األمل وشلون أتعامل مع األزهار..
وعلَّمني األمل ما أبوح.. أشيَلْه سّر من األسراْر

ويف حالة ضعف مني.. أصّدر للورق هّمي.
أنا هّمي حبجم األرْض..

أنا هّمي هموم الناس متَيّمَعْه..
مثل ما تنتحر الشموع يف الظلَمْه..

أشيل همومي يف نفسي مثل مشَعْه..
رفضت أرسم من همومي على جنوني خطوط 

دمَعْه..
رفضت أبوح بهمومي لّلي ما حيّس باهلّم وال 

يسمَعْه..
ر للورق هّمي. ويف حالة ضعف مني.. أصدِّ
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ولهان ومسّير

ــّيْر ــان ومسـ ــم.. وهلــــــ ــى بابكـ ــف علـ واقـ
إْســـَأْل عـــن اللـــي ســـأل حمبوبـــي الصغّيـــْر..
ـــْر.. كث ـــو أ ـــيَّ سنتيـــــن.. ل يوميـــــــــن مـــّروا عل
ـــرْب. ـــوفتج أص ـــن ش ـــي، ع ـــا منيت ـــدرت، ي ـــا ق م
ـــروْن.. ـــا صغ ـــّب أن ـــْب.. أح ـــب انكت ـــذا النصي ه
ـــْه خيـــاف ال يــــــــدروْن حيّبـــــني.. لكــــــن هَل
فضحتنـــي يـــا هـــوى تـــايل كشـــفت الـــراْس..
ــاْس. ــن كّل النـ ــي.. واحلـ ــدْن درى بقّصتـ َمْحـ
خّليتنـــي، يـــا هـــوى، أوقـــف علـــى البيبـــاْن..
ـــجاْن.. ـــرة األش ـــن كث ـــا، م ـــن يف احلش ـــن حّرت م
ـــراْس.. ـــفت ال ـــايل كش ـــوى، ت ـــا ه ـــي، ي فضحتن
َمْحـــدْن درى بقّصتـــي.. واحلـــن كّل النـــاْس..
ومســـّيْر. وهلـــان  بابكـــم..  علـــى  واقـــف 

كلمات: الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة
غناء: فرج عبدالكريم
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عندي أمل
كلمات: د. مرزوق بشير

غناء: فرج عبدالكريم

عندي أمل.. طال الزمان.. ِقصر الزمان..
عندي أمل.. وعمر األمل ما مّرة خان..

عندي أمل.. طال الزمن و إّلا ِقصْر..
عندي أمل.. بيجينا يوم بنلتقي بعد الصرْب..

عندي أمل.. ترّد الليايل، عقب احلزن، مشوع 
ْح.. وفر

عندي أمل.. ترّد احلياة وّيا الربيع.. الورد 
ح.. عندي أمْل.. إجنر

ح أمل.. ترد الليايل، عقب احلزن، مشوع وفر
عندي أمل.. ومنّد أيادينا سوا بالشوق، ويسبقنا 

اهلوى.. عندي أمْل..
بعد السهر بيجيني ليْل.. بأنام فيه، وأشبع مناْم

باْصحى على نور الَفِيْر ميحي من دروبي 
الظاْم..

وساعتها، يا عمري لك.. ماْدِري ْشَأقول؟
بيضيع من عندي كام.. كّل الكام.. وميكن، 

من فرحي، بعد، أنسى الساْم!
باْشِتكي جْل، وميكن الشكوى تطوْل.. ميكن 

أقول.. وميكن، يا عمري، ما أقوْل..
آنا اللي شْفَتْه يف هواْج.. من غربتي، وآنا 

معاْج..
ح..  وترّد الليايل، عقب احلزن، مشوع وفر

عندي أمْل.
ح.. عندي  ترّد احلياة وّيا الربيع.. الورد إجنر

أمْل.
ومنّد أيادينا سوا بالشوق، ويسبقنا اهلوى.. 

عندي أمْل.. أنا عندي أمْل.
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ال تسأليني َبَعد

تذكـــْر؟ صوحيبـــي،  يـــا  َبَعـــد..  تســـأليني  ال 
جســـمي إللـــي عّنـــْج ابتعـــد.. بـــس قلبـــي مـــا ينكـــر
يســـوى العمـــر  يـــوم  العمـــر..  ســـنن  إنتـــي 
وإنتـــي شـــبابي الـــذي.. عّنــــــه مـــا يل ســـلوى
بَعـــْد. وال  راح  ال  اهلـــــــوى..  ريـــــــــت  يـــا 
صوحيبـــج مـــا نســـى.. يـــا قطعـــة مـــن روحـــي
ْد. عـــوَّ لنـــا  ليتـــه  ـــدج..  بعَّ الزمـــن  بـــس 

كلمات: عيسى بن راشد آل خليفة
غناء: فرج عبدالكريم
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مغربية
كلمات: د. أحمد عبدالملك

غناء: علي عبدالستار

تاقينـــــــــــــا مغربيـــة.. وســـــــط ســــــــــّكة 
كينا وتشــــــا عينـــــي  عينج..إدمعـــت  إضحَكـــــْت 
حياجينـــا. الصمـــت  وكان  كام..  بليـــا  حتاجينـــا 
أنـــا أقـــول جل.. أنـــا أذكـــر.. أنـــا كاتـــب معـــاج أســـراْر
تـــذكاْر ِلْيحـــن  كتابـــج  يف  وردة  معـــاج  راوي  أنـــا 
صـــاْر مـــا  أبـــد  وقلتـــي  وجرحتينـــي،  نكرتينـــي 

وتركتينـــي  صغـــار  كنـــا  أدري  مـــا  أنـــا  ل  أوَّ زمـــان 
نفســـي؟. ألـــوم  وإّلا  ألومـــج،   .. دربــــــي  وحيـــد 
تاقينـــا سكــــــــّـــة  وســـــــــــط  مغربيـــــــة.. 
كينا وتشـــا عينـــي..  إدمعـــت  عينـــج..  إضحكـــت 
حياجينـــا. الصمـــت  وكان  كام..  بلّيـــا  حتاجينـــا 
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أريد واتمّنى الفرح

القلـــوْب كّل  يف  ح  الفـــر وامتّنـــى  أريـــد 
الـــدروْب كّل  يف  الربيـــع  أشـــوف  أريـــد 
ـــْه.. ـــا فرحاَن ـــوف الدني ـــي.. أش ـــان ومتهّن ـــا فرح وأن
وأنـــا فرحان،أشـــوف القمـــر.. يأخذنـــي باحضاَنـــْه.
بتواســـينا ظنينـــا  يامـــا  الصـــرب..  مواويـــل 
فينـــا األمل  وتزيـــد  حّراقـــة،  اْحروفـــه  لقينـــا 
ح ومشـــوْع.. أريـــد النـــاس تغّنـــي.. غناويهـــا فـــر
ضايـــــــــــْع أمــــــــل  كّل  ـــــــــــــع  ترجِّ
باألمــــــــل الدمــــــــــــوْع. متســــــــــح 
والبســـمة أريدهـــا دوْم.. مـــا تفـــارق شـــفايفنا..
أريـــد احلـــّب جيمعنـــا.. مـــا أريـــده يفّرقنـــا
ح ومشـــوع.. أريـــد النـــاس تغّنـــي.. غناويهـــا فـــر
ضايـــــــــــْع أمــــــــل  كّل  ـــــــــــــع  ترجِّ
باألمــــــــل الدمــــــــــــوْع. متســــــــــح 

كلمات: د. مرزوق بشير
غناء: علي عبدالستار
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الورد
كلمات: عبدالرحمن سالم الكواري

غناء: علي عبدالستار

الورود يف قلبج ذابَلْه.. مسا قلبي إتشّتي
ُدوري.. وَدْوَرْي.. واْسِئلي العوسي

ميكن حاضري يبان.. واّلا طرف أمسي..
الورود.. الورود.

اللي يسأل ما يضْيع.. إشعاد.. إشعاد يل سألتي!
يا َدّوري الربيع فيج.. إحذاج.. وين ما عشتي..

ُدوري وَدّوَرْي حبيبات اْبرِدي
حبيبات يف نفسج.. تدّلْج على نفسي..

الورود يف قلبج ذابَلْه.. مسا قلبي إتشّتي
ُدوري.. وَدّوَرْي..

حبيبات يف نفسج.. تدّلج على نفسي..
اللي يسأْل ما يضْيع.. إشعاد.. إشعاد يل سألتي!.
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ر تَصوَّ
كلمات: د. مرزوق بشير

غناء: علي عبدالستار

ر لو اهلوى ما كاْن.. تَصوَّ
وال كّنا أنا وأنَت، يا عن، أحباْب
نعيش أغراب.. ومنضي أغراْب!

ر لو يزورنا ليل، بلّيا أقماْر تَصوَّ
يزورنا ربيع دائم، بلّيا أزهاْر!
ر لو البحر كّله با شاِطي تَصوَّ

نعيش العمر، أنا وإنَت، با ماضي!
جذيه الدنيا بلّيا حّب

ورد من غر عبر يفوْح..
جسد خايل بلّيا روْح

وعن تنوح، بلّيا دموْع

وقلب يشكي، بلّيا جروْح
جذيه الدنيا بلّيا حّب.

صحارىما ارتوت باملاْي
ــاْن..  ــْد عطشـ ــش أبـ ــجر عايـ شـ

ــّب. ــا ُحـ ــا بلّيـ ــه الدنيـ جذيـ
ــا  ظّلهـ ــاب،  هبـ روح  فــــ  ــا  بقايـ
ـــواْن. ـــا أل ـــل بلّي ـــا.. ورد ذاب يغّطيه

جذيه الدنيا بلّيا ُحّب.
يطول الدرب على اإلنساْن،

ـــة..  ـــا قيم ـــْه ب ـــح كّل خطاويَن وتصب
ـــواْن ـــا عن ـــة.. ب ـــا غاي ب

جذيه الدنيا بلّيا ُحّب.
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حسايف
كلمات: خليفة جمعان

غناء: صقر صالح

حسايف تنقضي األعماْر
حسايف ينتهي املشواْر

ـــة  ـــْل.. وفرح ـــي تذب ـــايف وردت حس
ـــْل ـــا تكم ـــري م عم
وامّت وّيا األمل ساهْر

عذاب الليل.. واألفكاْر..
وأرّدد كلمتي، وأقوْل :

حسايف تنقضي األعماْر.
أنـــا ليلـــي مُيـــر مثـــات ســـحابة 

صيـــْف
ــادم  ــْه أنـ ــا كلَّـ ــاس وأنـ ــّط النـ تغـ

ــْف طيـ

أقول بدله وبأتصبَّْر
أالقي بلوتي تكرْب..

حّس إن العمر جيري.. َأ
وأنا كلَّْه أقول بدري.

وكّل شيء ْبـِدقايق صاْر
حسايف.. تنقضي األعماْر..

ـــة  ـــْل.. وفرح ـــي تذب ـــايف وردت حس
ـــْل ـــا تكم ـــري م عم
وامّت وّيا األمل ساهْر

عذاب الليل.. واألفكاْر..
وأرّدد كلمتي، وأقوْل :

حسايف تنقضي األعماْر.
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ْل لين يطرى َعَلّي َلوَّ

ْل.. لن يطرى علّي َلوَّ
تطرا يل سوالفكم.

أالقي نفسي تأخذني على غفلة بسّكْتُكْم..
يل هّب اهلوى الغربي جايب يل نساميُكْم

كّل نسمة تهّز قلبي أشّم فيها خناينُكْم.
كّرني بقعدتُكْم.. لن طّل القمر من بعيد.. ذ
ولن يّف الضحى بّيْن.. أرد أذكر سدرتُكْم..

يف فّيها ربينا نداري موّدتُكْم.
يا ريت الزمن، يوم دار،

ُكْم.. عن عيني ما َبّعْد
ْل... ولن يطرى َعَلّي َلوَّ

كلمات: د. مرزوق بشير
غناء: إبراهيم حبيب
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الفصل الثالث

قالوا عن عبدالعزيز ناصر  

عها، يجوز أن  حاولت، في هذا الفصل، أن َأحُصر ما ُكتب عن الفقيد عبدالعزيز ناصر )رحمه الله(، ولكثرة المقاالت وتنوُّ
يسقط بعضها. ولقد لجْأُت إلى اإلنترنت وحصلت على المزيد منها. 

صال بأصحابها  ة مشكلة واجهتني في أثناء إعداد هذا الفصل، هي أن بعض المقاالت ُوجدت دون تواريخ، ما حّتم االتِّ ثمَّ
ومعرفة تواريخ النشر، كما أن ترتيب المقاالت، في هذا الفصل، ال ُيعّبر عن تصنيف أو تفضيل مقصود.

ه قد بدت على الورق، في سالسة  وكما سيرى القارئ الكريم، إن مشاعر كّل من عرفوا عبدالعزيز أو استمعوا إلى فنِّ
حزينة عّبرت عّما يكّنونه لهذا االنسان االستثنائي من محّبة وتقدير.

ّية بحتة. ن الفصل بعض القصائد التي قيلت في الفقيد، وجاءت في نهاية الفصل لضرورات فنِّ كما تضمَّ
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وأنت  للحزن..  موسمًا  زرعت  لماذا  سريعًا؟  رحلت  لماذا 
السنوات،  هذه  كل  الممتّدة  حياتك  عبر  تزرع،  كنت  الذي 
معك؟  موعد  على  الغريب  الزائر  كان  هل  للفرح؟  بساتين 
كانت مالمح اإلعياء بادية على محّياك.. وأنت ُتكابر.. قبل 
عت األحّبة  قدوم شهر رمضان من هذا العام. وكعادتك، جمَّ
والمريدين من خلصائك في بيتك العامر دومًا بالحّب.. كان 
سؤالي.. وكان هروبك من اإلجابة.. فقط، وضعت النقاط 
على الحروف بأنك سوف تسافر إلى مدينة تعشقها؛ إلى 

د مفتاح. قاهرتك، برفقة محمَّ
كانت القاهرة الساحرة، دومًا، ذاكرتنا الجمعية.. مدينة لن 
الدراسة  أّيام  وسنوات..  سنوات  الوراء  إلى  وأعود  تنام. 
محمد  الدراسة  وزميل  الساعي،  محمد  المرحوم  بصحبة 
رشيد.. وإلى ليالي أحمد قاسم ولطفي بوشناق، وذاكرة 
وذلك  عيسى،  علي  األساتذة:  حيث  والغناء  الموسيقى 
ز وجدي الحكيم، وصالح عرام، وعشرات  اإلعالمي المتميِّ
الفّنان  المنطقة:  أبناء  من  الدرب  رفقاء  بجانب  األسماء.. 
الله،  عبد  علي  ومحمد  الجميري،  وأحمد  حبيب،  إبراهيم 
وبئر  والحّب،  المدينة،  القاهرة،  كانت  المهنا.  ويوسف 
لم  المرهف..  كيانك  من  جزءًا  لت  شكَّ التي  الذكريات 

عبد العزيز ناصر…
 المبدع الذي رحل سريًعا  

د.حسن رشيد
جريدة »الشرق« القطرية، 28/7/2016

تستطع البعد عنها.. وعندما نلتقي على انفراد، كنا نجتّر 
ذكريات الزمن الجميل في مدينة، نعشقها معًا!

لكن الزائر الغريب استعجل الحضور، ودون موعد.. وفجأًة، 
اختطَفك مّنا.. آه، أّيها الراحل الجليل! يا من َشملت مزاياه 
كّل مفردات اللغة، ويا من رسمَت في ذاكرة كّل من عرفك 
لوحاٍت إبداعية، قوامها الحّب.. الحّب في المطلق، والكرم 
في المطلق واإليثار بال حدود.. والتواضع الجّم، والموهبة 
كّل  في  والتجديد  الكلمة،  شمولية  في  والثقافة  الخارقة، 

لحن من إبداعاتك.
وأنت  الجميلة،  الصحبة  فأنت  يتامى؛  أصبحنا  برحيلك، 
الموسيقّي الموسوعّي الذي بمقدوره أن ينبش في ذاكرة 
أّي موضوع.. مناقشات، في إطار اللغة، مع صديق عمرك 
اللغوي عبدالله الجابر.. مناوشات في إطار الموسيقى مع 
والسيرة،  الدين  علوم  في  ونبش  النعمة،  حسن  الدكتور 

وعودة إلى تاريخ الغناء العربي.
والرفقاء  بامتياز،  ّيًا،  فنِّ ثقافيًا  أدبيًا  صالونًا  منزلك  كان 
ون صحبتك: جاسم الهيدوس، وخالد عبيدان، وناصر  الَيملَّ
رجال  بجانب  األسماء،  وعشرات  مفتاح،  ومحمد  الجابر، 
الصحافة واإلعالم. ألم أقل إنك حالة إبداعية قطرية فريدة؟ 
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قت-  وحقَّ حلَمك،  البكر  صباك  منذ  حملت  وقد  ال،  كيف 
رغم الصعوبات- ما كنت تحلم به، ومن خالل تلك الحكايا 

مت بطاقة التعارف إلى اآلخرين؟. واألهازيج القديمة، قدَّ
وثرى هذا الوطن لك معه عالقة خاّصة؛ ومن ثم فإن مركز 
الكون هي )الجسرة(.. بشوارعها وبيوتها.. وما ِزلت، حتى 
قديمًا  خشبيًا  بابًا  ل  ُتمثِّ بلوحة  بيتك،  في  تحتفظ،  اآلن، 
من  لواحد  صورة  تضّم  زيني،  جاسم  اآلخر  المبدع  رسمه 

رجاالت العائلة. 
عبد العزيز ناصر..

رت: من أين أبدأ؟ فرحلتنا  أّيها الراحل الجليل، كما قلت، وكرَّ
تمتّد، في عمر الزمن، إلى نصف قرن.. هنا وهناك.. ولكن، 
يرتمي  جعله  الذي  ما  أقرانه؟  عن  الطفل  هذا  مّيز  الذي  ما 
في أحضان الفّن سوى ذاكرة الَجّدات والَعّمات وحكايا ليالي 
الشتاء، والمرازيم تنهمر بمياه المطر، أو لفحات حرِّ الصيف، 
واألهازيج  الحكايات  وسرد  األسطح،  أو  الحوش  وافتراش 
ك قطار اإلبداع في ذاكرتك،  التي ال تنتهي؟ من هنا، تحرَّ

ف.  ولم يتوقَّ
ويعرفون  المستقبل..  يستشرفون  من  ونادرون  قليلون 
قون أحالمهم.. أّما أنت- أّيها الراحل  مواطئ أقدامهم.. ويحقِّ
قطري  أنموذج  أنت  الوطن..  أحالم  قت  حقَّ فقد  الجليل- 
د الخصال.. موهبة فوق العادة، ومع هذا كنَت تملك  متفرِّ
ع إلى  صمَت الفالسفة وحضور الحكماء. كنت دائمًا تتطلَّ
ما وراء األفق. كان االنتقال اإلبداعي، في كل مرحلة، مثار 

دهشة الجميع.
ف  ثم ماذا في جعبتك، وأنت نهٌر متدفق العطاء، لم تتوقَّ
آخر  ذات مساء،  للحضور،  مت  قدَّ عندما  رحيلك؛  قبل  حتى 
ق الدكتور حسن  إبداعاتك من أشعار نزار قباني؟ حينها، علَّ
وكان  األشعار،  من  بكثير  أقوى  الموسيقى  بأن  النعمة 
دافعت  لكنك  الكواري،  خليفة  علي  الدكتور  بحضور  ذلك 
عن  والدفاع  باآلخرين،  إيماُنك  دأبك:  وهذا  المفردة،  عن 

إبداعاتهم.

ر  أتذكَّ األمر..  هذا  د  تؤكِّ البدايات  إلى  العودة  فإن  لذا، 
الدرب:  رفقاء  ر  وأتذكَّ الشعبي،  البيت  ذلك  »الجسرة«، 
الرحمن  عبد  السبع-  وليد  تركي-  سالم  علي-  إبراهيم 
جاسم  خالد-  إسماعيل  عنبر-  محمد  ثاني-  علي  المناعي- 
النعمة- مرزوق بشير- أحمد عبد الملك- فرج عبد الكريم-عبد 
الرحمن الغانم- علي عبد الرحمن العباسي- حسن حسين- 
األسماء،  بعض  نسيت  إذا  وعذرًا  درويش..  علي  حسن 
إلى  انتموا  أيضًا- أطفال  الزمن، ولكن كان هناك-  لتقادم 
حسين  منهم  1966م،  عام  في  سته  أسَّ الذي  الكيان 
جاسم، وعبدالله ميرزا، وآخرون. نعم، كنت تسبق سنوات 
ط لتحقيق حلمنا الجمعي، وكانت  عمرك المديد.. كنت تخطِّ
لتؤّدي  المسرح،  تعتلي خشبة  أن  من  بكثير  أكبر  أحالمك 
أغنية لفّنان عربي. هذا األمر كان جزءًا من الحلم، ولم يكن 

الحلم كّله.
الصغيرة  األندية  عبر  كانت  التي  البدايات  اآلن،  أتذّكر، 
وحفالت األعراس في نادي »الوحدة« )العربي، حاليًا(، وبرفقة 
زمالئك: إبراهيم علي، وحسن علي درويش، وعبدالرحمن 
عبد الله درويش، وعبد الرحمن الغانم، وفرقة الكورال في 

الخلفية: نبيل الباكر، وأحمد عبد الملك، وغيرهم.
وكانت البداية درسًا في التقليد والمحاكاة، حتى في اللباس! 
ط،  م والُمخطِّ نعم، كانت البداية حلمًا.. كنت القائد والمعلِّ
وكنت صاحب الرؤية األبعد. لكن، كيف استطعت أنَ تُلمَّ 
شتات الجميع ومن كّل األحياء: من شرق ومن غرب، ومن 
شمال، ومن جنوب، وكذلك مدينتك )الدوحة(التي عشقتها 
إلى حّد الجنون؟ بال شّك، كنت على وعي وإدراك إلى أين 
أين تسير سفينة »فرقة األضواء«.  تقودك قدماك، وإلى 
والمدينة  هذا،  كان  فراغ.  من  تخطو  ال  ماهرًا..  رّبانًا  كنت 
ذلك،  ومع  عثرة.  حجر  تقف  األسرة  وارتباطات  والمجتمع 
ل موهبة فوق  انطلقت خارج السرب، ورغم القيود التي تكبِّ

قت حلمك وحلم الوطن. العادة، وحقَّ
كانت النظرة إلى الفّن والطرب - أيها الراحل الكبير- نظرة 
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تحمُل الكثير من عالمات االستفهام، ومع ذلك، استطعَت 
وصورة  بعد،  فيما  آخر،  إطارًا  موا  تقدِّ أن  الدرب  رفقاء  مع 
ما قمت  أن  واألهّم  الغناء…  بفّن  مرتبطًا  كان  لما  مغايرة 
به، الحقًا، أمر شبه مستحيل؛ أن تنقل الصورة الجديدة واقعًا 
آخر مغايرًا لما هو ُمتعارف عليه. كان الطرب القديم مرتبطًا 
جاه )فّن الصوت - فّن البسته(، وُجلُّ  بفّن غنائي أحادي االتِّ
المصاحبين للفّنان ضاربو عود، أو مرواس، أو طبلة، وكانوا 
فرسان الحلبة، فيما مضى، ال يخرجون عن كينونة إسماعيل 
عبيدان، وإسماعيل القطري )ُعرف بهذا االسم، بينما هو 
األنصاري(، وسالم فرج،  المرحوم إسماعيل محمد كاظم 
وإبراهيمعلي وإدريس خيري، ومع هؤالء كوكبة من فّناني 
لعل  األعراس،  مناسبات  في  السمر  ليالي  يحيون  الخليج 
أشهرهم كان محمد راشد الرفاعي، وعبدالله أحمد، وأحمد 
سند، ويوسف فوني، وعلي هزيم. أّما األكثر شهرًة فكانا 

محمد زويد، ونجم الغناء عوض الدوخي.
أكثر إشراقًا،  بغٍد  الدرب.. تحلمون  فجأة، ظهرَت مع رفقاء 
مون صورة مغايرة. أنت القائد والُملِهم، بالنسبة إلى  وُتقدِّ
ش لخلق إطار آخر لفّن الغناء. كان هذا في العقد  جيل متعطِّ
السادس من القرن الماضي، وكان طموحك ليس له حدود، 
المسير.. كثيرون ال  تواصل  أن  آليت على نفسك  أن  منذ 
يعرفون كيف تغلبت على كّل العقبات! لم تكن وحدك في 
تحطيم التابو.. كان معك- أيضًا- الصديق الدكتور مرزوق 
اّتجه إلى عوالم المسرح.  الفّن، وإن  بشير، الذي لّبى نداء 

ق ما يصبو إليه.  كالُكما حقَّ
أن  األسمى  فالغاية  أحالمك،  تحقيق  على  مصّرًا  كنَت 
ق به ذاته، وأن يكون صادقًا وهو يعبُر  يفعل اإلنسان ما ُيحقِّ
مسارات الحياة، وكان ما كان، منذ أن وضعَت نصَب عينيك 
تلك المقولة الخالدة لمبدع موسيقي هو »بتهوفن«، عندما 
لم  وأنت  الملك(،  تاَج  الحق ولو خسرت  )قل  خذت شعار:  اتَّ
عينيك  نصَب  وضعت  بل  الكلمات،  وال  الحروف  تستبدل 
وسوف  وطموحاتك،  حلمك  ق  يحقِّ ما  )افعل  أخرى:  جملة 

ق المستحيل(، وهذا ما حصل؛ فعندما التحقَت بالدراسة  تحقِّ
رَت بوصلة الدراسة، كان الرفاق معك:  في قاهرة الُمعز، وغيَّ
زمالء  نحن-  أّما  رشيد،  محمد  دربك  ورفيق  النعمة،  حامد 
الرحلة- فقد كانت وجهتنا قريبة منك، في األكاديمية ذاتها، 
زمالؤك:  وكان  المسرح،  وأعني  آخر،  فرع  عبر  كانت  وإن 
محمد بوجسوم، ورفيق دربك الدكتور مرزوق بشير،و)العبد 
لله(، وغانم السليطي، وسالم ماجد، وموسى عبد الرحمن.
ماثلة  حقيقة  إلى  ل  تتحوَّ إلينا،  بالنسبة  الُحلم،  القاهرة 
للعيان. وكانت االنطالقة عندما ارتمينا في أحضان مدينة 
تحتضن اإلبداع، وعبر كّل الفنون اإلبداعية اإلنسانية.. في 
الشدو  صوت  عبر  إال  تنام  ال  التي  الساحرة.  المدينة  تلك 
ل، في حاضرة الخلود،  الجميل، كانت رحلة اإلبداع، لمبدع ُسجِّ

اسُمه بأحرف من نور.. هو أنت، أّيها الراحل الجليل.
عبد العزيز ناصر.. الراحل الذي ترك فجوة في قلوب الجميع: 
َر من  أحبائه عّشاق فّنه، ندمائه وخلصائه.. إنه المبدع الذي غيَّ
نمط الغناء في وطنه األّم، قطر، وساهم في تغيير نمط 
الغناء في المنطقة، عبر إبداعاته اللحنية. يقول: »كنُت )وما 
ر  أزال( مؤمنًا بأن الفّن الحقيقي إنما هو ذلك الفّن الذي ُيعبِّ
ر عن اإلنسان ومعاناته،  عات أبناء الوطن، وُيعبِّ عن آمال وتطلُّ

عاته«. وأحالمه، وتطلُّ
أحادي،  لون  خالل  من  القديم،  الغناء  نمط  من  ر  غيَّ نعم.. 
إطار  إلى  و»البسته«،  كـ»الصوت«  عليه،  متعارفًا  كان 
أماكن  إلى  جه  واتِّ اللحن،  جوانب  بكّل  يهتّم  أوركسترالي، 
ع عبر صوت محمد رشيد،  أبعد، عبر أدواته. ونالحظ هذا التنوُّ
إلى  وتعلم(،  تدري  لو  )أه  الجابر  الله  عبد  من خالل قصيدة 
الفرح في صوت فرج عبد الكريم، أو إلى العمق والبساطة، 
في آن واحد، عبر أصوات كّل من علي عبد الستار، وناصر 

صالح..، وغيرهم.
هذه النقلة تحسب بكّل المقاييس إلى موهبة خارقة فوق 
وموهبة  ثقافة موسيقية  خالل  من  رت  تطوَّ وكيف  العادة، 
قة، ثم كيف كان صاحبها مهمومًا بقضية الوطن، ليس،  خالَّ
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فقط، عبر حدودنا الجغرافية، بل عبر الوطن الممتّد من الماء 
إلى الماء. كيف لفتت نظره قصيدة للشاعر )هارون هاشم 
ل ألحانه في عام 1967م، والتي  رشيد(، وصاغ من خاللها أوُّ
وهذا  أرضي(؟  المحتّل  )أّيها  الصرخة  تلك  مفرداتها  حملت 
عبر  المبدعين،  كّل  ذاكرة  بقعة ضوء في  جعله، الحقًا،  ما 
محمود،  كارم  مثل:  األصوات،  من  لعدد  إبداعاته  تقديم 
وسعاد محمد، ولطفي بوشناق الذي حصد، من خالل لحنه 
ثالث  الجابر(،  الله  عبد  دربه  رفيق  كلمات  )من  »تصّدق« 
جوائز في إطار كلٍّ من الغناء واللحن والكلمات، في مهرجان 
اإلذاعة والتلفزيون في مصر، وكنت عضوًا في لجنة التحكيم 
م بألحانه الفّنانون:  في مجال الغناء والموسيقى. وكيف ترنَّ
عبد الله الرويشد، وطالل سالمة، وإبراهيم حبيب، ونعيمة 

سميح، وغيرهم.
كيف َعشق ذلك الطفل الصغير الموسيقي، وارتمى في 
آلة من أصعب اآلالت  ص، الحقًا، في  الفّن، وتخصَّ أحضان 
)آلة الكمان(! هل كان لذلك الفّنان السوري تيسير عقيل، 

دور في بروز تلك الموهبة واالرتباط بتلك اآللة؟
وكيف احتفظت ذاكرتُه بأحاديث كبار السّن واألهل، وهم 
ثون عن تلك األهازيج، وما احتفظت به ذاكرة السنين؟  يتحدَّ

به؟ وكيف طّور التراث وهذَّ
نعم، لم ينقل التراث كما هو، بل وضع فيه روحه وضميره، 
إن  األولى.  مراحله  في  مازال  وهو  ومدركًا،  واعيًا  وكان 
 - القرانقعوه  فكانت:  أمانة،  الموروث  بهذا  االحتفاظ 
والعايدوه- حناج عيين- باجر العيد بنذبح إبَكره - الحّيه بّيه - أّم 

الحنايا، وعشرات األغاني المرتبطة بضمير الشعب.
في  المناسبات  أغاني  أحيا  كما  أحياها  وترنيماٌت،  أهازيُج 
شعبان ورمضان، واحتفظ للغواص القديم بما بقي من إرثه. 
ومن خالل تلك األهازيج واأُلطر الفلكورية، خلَق وشائج مع 
المتلّقي. نعم، إن ترنيمة )أّم الحنايا يّدفوها على السيف( 
تصعُب  سؤال  المبدع؟  هذا  مه  قدَّ كيف  ولكن،  منا،  جزٌء 

اإلجابة عليه!.

جه بموهبته إلحياء إرث األجداد واآلباء عبر ترنيمة )يا  وكيف اتَّ
العايدوه.. يا العايدوه عيدي(، وأفَرَح الجميع وهو ينبش في 
ذاكرة اإلنسان القطري والخليجي عبر) قرنقعوه قرقاعوه(، 
)حناج  مثل  األفراح،  وأغاني  واللحم(،  الشحم  أم  و)النافلة 
م بها واحٌد من أفضل األصوات القطرية؛ هو  عيين( التي ترنَّ

الفّنان الراحل فرج عبدالكريم.
هذا  دها  خلَّ وطني،  في  هنا،  الناس  ضمير  من  أغنيات 
العبقري: )يا راعي الملحة، ملحة جنوبية(، و)يا لقهوه( التي 
إبداعاته  تقتصر  ولم  الكريم.  عبد  فرج  المرحوم  بها  م  ترنَّ
على الفلكور أو نمٍط لحنيٍّ أحادي النغمات، بل كان كنزًا، 
ف نتاجه عند مرحلة. كان يطرح لحنًا بصوت فّنان، ثم  اليتوقَّ
يخلق وشائَج مع المجاميع، وبخاّصة في األناشيد واألهازيج 
هذا  اإلنسان،  بقضية  مهمومًا  كان  ألنه  لماذا؟  الوطنية.. 
أو  المحتّلة  أو في فلسطين  الذي تساوى عنده في وطنه 

في السودان أو في أدغال أفريقيا أو البوسنة والهرسك.
)أنا  الرائع:  المقطع  لوا  تأمَّ قدس(،  يا  )أحّبك  رائعته  في 
وكيف،  لماذا،  تسأليني  )ال  مقطع  أو  ُمستهام(  عاشٌق 
بيروت(،  يا  )آه  رائعته  في  اآلخر،  وكذلك  ُأحّب؟(،  وماذا 
البحث والتنقيب عن  التي كانت صرخة أطلقها. كان دائم 
لمفردات  الداخلي  المعنى  عن  بحثًا  يغوص  وكان  المفردة، 
يًا وعربيًا.. من هنا،  القصيدة، وينقله عبر روائع اآلخر، محلِّ
مرزوق بشير، وجاسم صفر، وحسن النعمة، ومن هناك نزار 
وسميح  رشيد،  هاشم  وهارون  درويش،  ومحمود  قباني، 

القاسم، وعشرات األسماء.
ر عن نفسي«.  يقول المرحوم: »أبحث عن المفردة التي ُتعبِّ
أن  بمعنى  لحنًا ميكانيكيًا؛  لم يضع  المناسبات  حتى في 
يصوغ اللحن، فحسب. ال.. لم يفعل؛ ألنه شاعر، فقد ساهم 
في إعادة صياغة العديد من األغاني لعدد من الشعراء بما 
المناسبات  أغاني  أو  الوطنية  أهازيجه  في  واللحن  يتالَءم 
)هال  مثل  الذاكرة،  في  يعيُش  لحٍن  صاحب  هو  القومية، 
مليون هال(، و)عيشي يا قطر( أو رائعة محمد الساعي )الله 
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م  يا عمري قطر(، وفي الفترة األخيرة، وعبر المجاميع، قدَّ
العديد من الروائع، مثل الشريط الخاّص )قمعستان(، وأغاني 
ُنقشت في الذاكرة الجمعية تحمل مضامين إنسانية، مثل 

ية(، وغيرهما. )سفينة األحزان(، و)شمس الحرِّ
يقارب من نصف  لما  الزمن،  الممتّدة في عمر  الرحلة  هذه 
الذي حصده  التكريم  فإن  لذا  خالدة؛  روائَع  لنا  أفرزت  قرن، 
في حياته تكريٌم ُمستحّق لرائد قطري، سواء من سلطنة 
الدولة  الذهبية، وجائزة  األوبرا  جائزة  القاهرة، مثل  أو  ُعمان 
األصوات:  عشرات  بألحانه  م  ترنَّ وقد  ال،  كيف  التقديرية! 
وطالل  الرويشد،  الله  وعبد  الحجار،  وعلي  محمود،  بكارم 
سالمة، ولطفي بوشناق، وعبد المجيد عبد الله، ولطيفة، 
وأصالة،  صالح،  ومدحت  سميح،  ونعيمة  حبيب،  وإبراهيم 
وهاني شاكر، وماجد المهندس، وريهام عبد الحكيم، وراشد 
الماجد..، وغيرهم. ومن أبناء قطر: محمد رشيد، وفرج عبد 
الكريم، وعلي عبد الستار، ومحمد الساعي، وناصر صالح، 
وعيسى الكبيسي، وفهد الكبيسي، وصقر صالح، وسعد 

حمد، ومحمد جولوه، وغانم شاهين.. وغيرهم.
القطري  لإلبداع  تكريمًا  كان  رحيله،  بعد  تكريمه،  أن  كما 
عبر تسمية »مسرح الرّيان« باسم هذا الرائد الكبير. وهنا، 

ف قلياًل ألطالب الجهات المختّصة باآلتي: أتوقَّ
أغنية  ُتمنح ألفضل  الفقيد،  اسمه  تحمل  جائزة  - تخصيص 
وأن  والغناء،  واللحن،  الكلمات،  من  كلٍّ  مجال  في  قطرية 

يكون ذلك ضمن احتفال فّني قطري.
صة - دراسة حول  ّية المتخصِّ م - عبر األكاديميات الفنِّ - أن ُتقدَّ
م البحوث في إطار الدراسات األكاديمية  ُتَقدَّ إبداعاته، وأن 
أو  الماجستير  العلمية في  الدرجات  العلمية، للحصول على 

الدكتوراه.
- أن تقوم الجهات المعنّية بتكليف الباحثين بتحليل أعماله، 
صين )وما أكثرهم..( في دول المنطقة، مثل  عبر المتخصِّ
الدكتور مبارك نجم في البحرين، على سبيل المثال الالحصر، 
عن  قة  معمَّ دراسة  بوضع  الباحثين  من  مجموعة  وتكليف 

رحلته اإلبداعية، وُأرشح هذه األسماء للبحث: علي شبيب 
المناعي، وعلي الفياض، والدكتور ربيعة الكواري، والباحث 
ن عاشوا  صالح غريب، والعديد من المراجع ورفقاء الدرب، ممَّ

معه، مثل د. حسن النعمة، وغيره.

أّيها الراحل الجليل: كان سؤااًل صعبًا وقاسيًا، ونحن نتلّقى 
ر - في حزن وأسى- صديقنا  العزاء فيك بعد رحيلك، عندما عبَّ
رحل  لقد  نلتقي؟  وين  الحين  »بوعلي،  قائاًل:  الجابر،  ناصر 
إلى دار الخلود من كان يضّمنا، دومًا، تحت جناحيه.«، فكان 

الصمت!.

رحلَت- أّيها المبدع الكبير- بجسدك الفاني، إلى دار الخلود، 
مبدع  مسيرة  في  فارقة  عالمات  ستظّل  إبداعاتك  لكن 
ملمح  وكل  عرق..  نقطة  كّل  الوطن  هذا  أعطى  قطري، 
فكر. بعدك، من ُيكمل؟! نعم.. رحلت، فمن ينبش بعدك، 
في الذاكرة، في كّل األطر، لحنًا شجيًا، من أعماق إنسان 
م روائعك؟ لقد أصبح )السالم(نشيدًا  هذا الوطن؟ ومن يقدِّ

نرّدده في كّل آن: قسمًا بمن رفع السماء...

أنت لم ترحل.. أنت باٍق في ضمائرنا.. وكم كان فلذة كبدي 
)علي( صادقًا، وهو ُيعّبر عّما يجيش في صدره من مفردات، 

عندما سمع بنبأ رحيلك المفاجئ:

رحل.. ال.. ما رحل عايش..
وال بيموت..

ألنه يف مسامعنا حلن وإحساس..
»فمان اهلل«. خمنوقه وبليا صوت..

حزينة الدوحة بغيابك..
وكّل الناس.

نعم، أّيها الراحل الجليل.. حزننا كان ثقياًل، ولكن هذه إرادة 
الله.. وال رادَّ لقضائه..

لك الرحمة، ومثواك جّنة الخلد، ولنا الصبر والسلوان.



212

يا قطر، يا قدر مكتوب
يف كل حلظة يتابعنا
ال أحد يا قطر يقدر

عن ترابج يفّرقنا.
عمري قطر.. روحي قطر

يا أّم الكرم واجلود
عمري قطر.. ألرضج قطر

نشتاق ونعود.
***

يا قطر أنت احلياة، أنت الوجود
يا قطر يا أحلى حلن يف الوجود

يا قطرنا.. يا أملنا.. حبنا جل ماله مثن وال حدود
يا قطرنا.. يا أملنا.. بأرواحنا نفديج يا أرض اجلدود.

يا قطر، يا قدر مكتوب
مبارك جهام الكواري 
13/3/2017

كتبها،  والخالدة،  زة  المميَّ ّية  الفنِّ األعمال  من  هي 
عبدالعزيز  الموسيقار  المبدع  الفّنان  لحنًا  وصاغها 
َأسنَد  وقد  التقديرية،  الدولة  جائزة  على  الحائز  ناصر، 
ته بكل براعة،  األداء إلى مجموعة راقية من الكورال، أدَّ

بإحساس أهل قطر كّلهم.

النشيد  بمنزلة  وكانا  الثمانينات،  في  العمالن  ُأنتج 
الوطني، حيث لم يكن في ذلك الوقت وجود للنشيد 
الوطني الرسمي، كانت بعض المدارس تحرص على 
بّث هذه األعمال واألغاني الخالدة مثل: )الله يا عمري 
من  وغيرها(،  قطر،  وعيني  الشباب،  ونشيد  قطر، 
رات الصوت، في طابور الصباح، وفي أثناء  خالل مكبِّ

الفرصة.

عن  بعيدًا  الموضوع،  هذا  في  الكتابة  دُت  تعمَّ وقد 
مناسبة اليوم الوطني؛ بغرض أن أقول إنه يجب على 
السنة  أّيام  في  الوطنية  روح  بّث  والصحافة  اإلعالم 
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كّلها، وأن ال يقتصر هذا األمر على يوم أو أكثر، وأن 
ال يرتبط، فقط، بالمناسبات الوطنية.

لي مسؤولية اإلذاعة-  وقد كنت َأحرص كثيرًا- أّيام تحمُّ
نًا  متضمِّ للبرامج  اليومي  ط  الُمخطَّ يكون  أن  على 
وأن  )العرضات(،  الشيالت  وبعض  الوطنية،  األغنية 

تذاع في أوقات الذروة.
ّية  الفنِّ األعمال  ذ  ونفَّ كتب،  من  لكّل  والتقدير  التحّية 
والغنائية الوطنية التي تزخر بها إذاعة قطر وهي كثيرة، 
والحمد لله. وقد كان بعض الشعراء والفّنانين ينتجون 
نفقاتهم  على  محض،  وطني  بدافع  األعمال،  تلك 
الخاّصة حتى، ولو لم يكن هناك تكليف رسمي بذلك.

آخر الكالم:

حبي جل يا بالدي دامي ميلي فؤادي
أسولف، يا قطر، عنج أسولف وما أمل منج
ويف كل حزة تالقيني أدافع، يا قطر، عنج.

هذا ماكتبته في صباح األحد، بتاريخ: 15.3.2009
محاولة مني إلعطاء أحد مبدعي هذا الوطن جزءًا، ولو 

هم المعنوي علينا نحن- الكّتاب.  يسيرًا، من حقِّ
عاشها  التي  الصدمه  أمام  أكتبه  ما  اآلن،  أجد،  وال 
الوطن، وتألمُت غاية األلم )كنت خارج الوطن( صباح 
الجمعة الماضي، برحيل الموسيقار الكبير واألخ العزيز 
عبدالعزيز ناصر، وَأسفُت لعدم مشاركتي في وداعه 

ه له من حّب وتقدير.. إلى مثواه األخير، لما ُأكنُّ
عاش معظم حياته بهدوء، ورحل في غاية الهدوء!!

سعدُت بتسمية »مسرح الرّيان« باسم الفقيد؛ وهو 
بأعماله  اسَمه  نحَت  ألنه  جدارة-  بكّل  ذلك-  يستحّق 
هو،  سَكَن  كما  القلوب،  كلَّ  سكنت  التي  الراقية 

ته وأخالقه الرفيعة، قلوَب َمْن عرفوه. بإنسانيَّ
َم  رحَمك الله، وغفَر لك، وأسكنك فسيح جّناته، وعظَّ

الله أجرك يا قطر.
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اختطفتك يُد الموت، يا عبد العزيز، ونحن لم نرتِو، بعد 
حال  ُعمق  في  الموغلة  ونظرتك  ونقائك  صفائك  من 
العرب والمسلمين، ولم تشبع العصافير والزوايا، بعد، 
الجامدة  األشياء  على  تُضفي  التي  الشجية  ألحانك  من 

قبسًا من حياة. 
ألحانك  عبق  نثرَت  أن  بعد  العزيز،  عبد  يا  سريعًا،  مررَت 
في زوايانا المأتمية، وعروقنا التي عانت وطأة المواقف، 
وبعد أن أوقدَت شموَعك على طريق عذاباتنا مع حبيباتنا 
وأمهاتنا وأحيائنا البريئة، من »الجسرة« حتى »فويرط«. 

)الرجال  هامات  على  رقيقة  نسمًة  العزيز-  عبد  يا  مررَت- 
)يوفهم  في  الذين  لكّل  شافيًا  وبلسمًا  لين(،  األوَّ
قلبها(،  في  ذبلت  )التي  للورود  يَت  وتأسَّ عطش(، 

بينما كانت )سما قلبك تشّتي(. 

يا  )عيشي  األولى  الشهقة  من  العزيز،  عبد  يا  أَسرتَنا، 
قطر.. يا قطر عيشي(، وزرعَت أقمارًا في فلوات الصمت 
وجداُنك  بها  تسربَل  التي  اللهفة  بتلك  مرورًا  والحيرة، 

أوجعتنا برحيلك، يا عبدالعزيز
 د. أحمد عبد الملك  
جريدة »الشرق« القطرية، 27/7/2016  

غربة  عقب  من  جيت  قطر..  يا  جيتك  )جيتك..  الغربة  في 
وسفر.. جيتك وشفتك عروس حلوة في حضن القمر(، 
العروس وال دفَء األحضان!! كم  الذي لم تعرف  وأنت 

رًا، يا عبد العزيز!. كنت مؤثِّ
ت من عام 1967  كنا نتساءل، في غيابك، بعد رحلة امتدَّ
سوف  متى  القاهرة:  في  الدراسة  من  عودتك  وحتى 
جنا وأنجبنا! وعندما نلقاك  ج عبد العزيز؟، فكّلنا تزوَّ يتزوَّ
باليد  والعود  بيد،  المصحف  تبتسم.. تمسك  باألسئلة 

األخرى، وترحل في سماواتك المجهولة. 

داعَب عوُدك قدَسنا السليبة )أحّبك يا قدس ال تسأليني 
لم  نادر،  نوع  من  حّبك  ولكأن  أحّب؟(.  وكيف  لماذا 
القمع  ضّد  ونبضك  عوُدك  كافح  البشر.  قلوب  تعرفه 
األحزان(،  )سفينة  إلى  )قمعستان(  فكانت  والجبروت، 

وأنت ال تعرف السباحة في بحر يخنق اإلنسان! 

)آه..  آهة  فكانت  مأتم،  لحظَة  بيروَت  عيناك  تجاورت 
يابيروت ..سامحينا إن جعلناك وقوداً وحطب!(.. حفظت، 
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لين، وشاركت  يا عبدالعزيز، تراثنا الساكن في قلوب األوَّ
و)العايدوه(،  )الكرنعكوه(  في  البريئة  الحارات  صبيان 
باألرض.  اإلنسان  لعالقة  س  يؤسِّ طفولي  مشهد  في 
القطريين،  البّحارة  كّل  جباَه  الرقيقة  أناملك  مسَحْت 
حبل  لت شقَوَق غضب  وتأمَّ الحنايا(،  )أّم  رسمت  عندما 
عليهم.  خّفف  نوخذاهم  )يا  البّحارة،  أيادي  في  الغوص 
قّطع  الغوص  حبال  عليهم...ترى  غصبن  البحر  ترى 
وغضب  البحر  غضب  ضّد  البّحارة  مع  وكنت  أياديهم(، 

النوخذا. 

رت  وصوَّ العميري(،  عمير  يا  جيناكم..  )حّنا  لنا  حفظت 
)بنتكم  طالبيها:  حال  لساَن  دًا  ُمردِّ المخطوبة  البنت  لنا 
نبيها والغالي نعطيها(، وأدخلت ثنايا التراث في ذاك 
اللحن الجميل؛ تراث قد ال تحفظه الكتب وال المقاالت، 

لكنه استوطن آذاننا، وحفر اسمه في التاريخ. 
الموّشاة  الرسائل  وأصحاب  بالعشاق،  لصيقًا  كنت 
بالورود والقلوب المجروحة، فكانت )للحين للحين.. حّبك 

الفقد  مرارة  رت  وصوَّ السنين(،  محته  ما  قلبي  في 
ل(. األكبر في )صرتي نصيب غيري، وللحين هواي األوَّ

كان العطش يالزمك في رحلة تأسيس »فرقة األضواء« 
أحاطت  التي  الظروف  القاهرة، رغم  خالل دراستك في 
هذا  وظّل  عطش(،  )بيوفي  فكانت  الدارسة!،  بتلك 
)أبوهامور(!  في  الوداع  لقاء  يوم  حتى  معك  العطش 
رحلَت، ولم تستطع المعاجم تفسير كّل ذاك العطش، 
وأنت- أيضًا- لم ترسم لونه. غادرتنا وتركتنا مع حيرتنا: 
تجاوز  الذي  عطَشك  نُترجم  وكيف  ُنفّسرك؟  كيف 

غضَب الصحارى وملوحَة البحر؟. 
هّمك(،  للورق  ر  )ُتَصدِّ أن  سوى  وسيلة  لديك  يكن  لم 
ونحن لم نستوعب- أيضًا- مساحة ذاك الَهّم، وال وطأته 
لَم  جلساتنا!؟  في  حتى  الصمت  آثرت  كونك  عليك؛ 
- يا عبد العزيز- عن البوح، وأنت أكثر الناس إعالنًا  تَّ صَمَ
عن مشاريع الحّب والتسامح والعدالة بين البشر؟. كانت 
الَهّم،  ذاك  باّتجاهات  وتُخبرانا  أحيانًا،  تفضحانك  عيناك 
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لكننا نعجز عن تفسير لغة عينيك، فرحل التفسير معك، 
إلى قبرك! 

أحزانك،  سّلة  في  وضعتها  التي  الفقد  حاالت  كّل  ومع 
كانت )عندي أمل.. طال الزمان وإال قصر.. عندي أمل(. 
اللقاء  ذلك  يحصل  لم  المعاناة،  وكبر  األّيام  ولعسف 
لسنين  تجاهر،  أنك  رغم  األمل  د  تبدَّ المستحيل!.. 
أهل  يستجب  لم  ومسّير(،  ولهان  بابكم  على  )واقف 
الدار للَوله، وال )للوقوف على البيبان .. من حرتين في 

الحشا من كثرة األشجان(. 
تغازُل  كنَت   ،1975 عام  القاهرة،  مساءات  وفي 
النيل، سؤال  العائمة على نهر  المغْربية  ل  الغروب، وتتأمَّ
العين المسكونة بالتوق )اسئلت عينج.. ادمعت عيني 
العّشاق والمنكوبين  وتشاكينا(!.. كنت تحمل شكوى 
ل..  لَوَّ عَلّي  يطرى  )لين  بداخلك  ُد  الفراق،وُتردِّ بداء 
عبد  يا  معك،  تحملنا  كنت  سوالفكم(..  لي  وتطرى 

العزيز، تمامًا، كما كنت تحمل الوطن أينما حللت. 

حرَّ  اقتسمنا  كما  العزيز-  عبد  يا  األمل-  معك  اقتسمنا 
المقهور،  ف  والمكيِّ الصيف في مقّر »فرقة األضواء«، 
في  أو  القديم،  الدوحة  لمطار  المقابل  المطعم  في  أو 

استديوهات إذاعة قطر. 

العزيز- ضاع من يدنا األمل، ألنك رحلت  يا عبد  واليوم- 
علينا  م  وخيَّ الوقت،  قبل  أنامُلك  ست  وتيبَّ الوقت،  قبل 
حنونًا..  كنت  كم  عبدالعزيز،  يا  آه،  الوقت.  قبل  الصبا 
الفّنانين  تقود  وأنت  مبدعًا،  حكيمًا..  رقيقًا..  شغوفًا.. 
زمان  في  مبدعًا،  كنت  كم  وعالمة!  حازمة  وقفة  في 
يقطعون فيه وريد األشجار كما يقطعون وريد األطفال 
قّصوج  البيت..  وسط  في  يللي  السدرة  يا  )قّصوج 
وعروجج للحين في قلبي.. ترويج عروقي وعروق من 
السدرة،  ماتت  العزيز..  عبد  يا  قلبك،  صمَت  حّبيت(! 

وزادت وحشة الكون ومساحات العذابات، وبُعدت الشّقة 
بين ألحانك وكلمات الكون.

ماتت السدرة، وهجم الهجيُر على األطفال الذين يلتقون 
الشوارع،  في  األطفال  تناثر  )الْكنار(،  ويجمعون  تحتها، 
البراءة  وضاعت  )السّيارات(،  الموت  آالُت  فهم  تتخطَّ

التي تسكن وجوههم.. ومات )الْكنار( في التراب.

رّقًة!  شوقًا..  ..مدرسًة..  العزيز  عبد  يا  كنَت،  وطنًا 
آهات  ُيْشَف من  لم  لحنًا  األبجدية،  ُكنَت، جافت  كلماٍت 

قة وأصحاب الِحيل الضعيفة.  القلوب الممزَّ

لكنك  سنُحَبك،  وكم  العزيز!  عبد  يا  أحببناَك،  كم 
أوجعتَنا برحيلك! سُنحّبك ألنك أحببَت الجميع، وأوصلَت 
وصدق.  محّبة  بكّل  آذاننا،  إلى  والعشق  الوطن  نبض 

وكأن ذلك قدر )يا قطر يا قدر مكتوب.. في كّل خطوة 

والذي  يفّرقنا(.  ترابك  عن  يقدر..  قطر  يا  أحد  ال  يتابعنا.. 
ل هذا اللحن، يشعر بأنه يصلح نشيدًا آخر للوطن.  يتأمَّ

وها أنت قد ُعدت إلى ترابها، محمواًل على األعناق، نحو 
أبدّية، ال يعلم مداها إال الله! نعم.. إنه )قدٌر مكتوب(، 
التراب، وال تكون..  التحّدي! فأن تكون فوق  وإنها قّمة 
يا  أدركتها،  وفلسفة  َقَدرية..  تلك  التراب،  تحت  وكأنك 

عبد العزيز، منذ زمن طويل. 

بحنانك  لُهما  َظلِّ العزيز..  عبد  يا  بوالديك،  التحْق 
الذي  ونقاؤك  وعلمك  وسّجادتك  فإيمانك  الالمحدود، 
على  كّلها  ُتعينك  سوف  اإلعالم،  وسائل  تعرفه  لم 
تحقيق ما لم نستطع تحقيقه، في عالم، يُسُمونه الدنيا 

)إصغيرة  الطوال  أّيامها  عشنا  مهما  صغيرة  تظّل  التي 

هالدنية.. هالدنيا إصغيرة.. ما جّنه كّنا إصغار(!.
كبرنا يا عبد العزيز، وكبرت معنا همومنا، واستَشرست 
سؤال  زال  وما  والنوارس،  والقناديُل  الزهوُر  حولنا  من 

مساءات القيظ، في الدوحة، يحتّل أعيننا!.
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غياب  عن  وُأعلن  واحدة،  دفعًة  الموسيقى  قلب  ف  توقَّ
ن للريح  موسيقار الخليج عبد العزيز ناصر، الوتر الذي دشَّ
تتغّنى  عربية  وسنابَل  غناًء  األرض  لتنمو  البدء،  نغمة 

بالقومية، والمجد، والبحر.
ويطعُن  يؤلمنا،  الذي  الغياب  وإنه  أخرى،  مّرًة  الموت  إنه 
أحالمنا الكثيرة! الفاجعة كبيرة هذه المّرة، والفقد ال يمكن 
ناصر،  العزيز  عبد  فالفقيد  تجاوزه؛  يمكن  وال  احتماله، 
ينا على ألحانه، ووقفنا شامخين على  اللحن الخالد الذي تَربَّ
النشيد الوطني الذي أّلفه بحّب. كيف لنا أن نصرخ بملِء 
أت تراَب الوطن بأخضرك؛ لُتعلن  قلوبنا المكلومة، التي َعبَّ
فنا واحدًا  لنا رحيلك، دفعًة واحدة؟ تركَت رائحة الفقد تتخطَّ
أين سَتبتعُد  الُمّرة،  الفجيعة  واحدًا، وُتسقطنا في ظالل 
شاركته  الذي  الشجّي  اللحن  وبرائحة  البهاء،  هذا  بكّل 
بنا  رَت  وبشَّ له،  الحّب  رائحَة  سَت  وَأسَّ الطيور،  نبرات  في 
الكون  قلُب  يقف  حين  ونصمُت  بالحلم،  نكُبر  أصدقاء 
الصغير، نصمُت حدَّ التالشي، ُمدركين رائحة غيابك الذي 
طنا بريحه الصفراء التي تنهش  طنا كالشجر الغادر، حوَّ حوَّ
في  الطرقات،  أرصفة  على  معًا  كتبناها  التي  ذكرياتنا 
الدوحة؛ الدوحة التي وقفت مفجوعًة يعُصرها الحنين وهي 
ونزيف  يديك،  تحت  من  َمرَّ  الذي  الوطني  النشيَد  ل  ُترتِّ

عبد العزيز ناصر
 إبراهيم خليل الجيدة 
رئيس مجلس إدارة »نادي الجسرة الثقافي«
موقع الجسرة الثقافي، 2016/7/25

أعصابك التي جبلت للوطن وللعروبة؟!.
في  جلساتنا  أستعيُد  عنك..  أكتُب  وأنا  اآلن،  َأستعيُدك 
فاقنا واختالفنا،  بيتك الرحب..أستعيُد نقاشاتنا الحاّدة واتِّ
ثم عودتنا إلى فكرٍة وحيدة هي الحّق.. أستعيُد مواقفك 
الموسيقى..  ُتشبه  التي  وشجاعتك  النبيلة  اإلنسانية 
أستعيد قلبك الذي ال يعرف الُكرَه، قلبك الكريم بالحّب 
ف ليذهب إلى عالم آخر، وكأنه ضاق بهذا  َر أن يتوقَّ الذي قرَّ
آالتك  ُتشبه  وألحانًا  أخرى  أقانيَم  بالحّب،  ليفتح،  الكون 
ها الصديق  أيُّ مْت.. أستعيُد عينيك،  الموسيقية التي تيتَّ
س  المقدَّ وللصمت  للسكينة،  االنصياع  ألختار  ب،  الطيِّ
المعروقتين،  بيديك  زرعتها  كنخلة،  دواخلي  يهزُّ  الذي 
ُل  وتتمثَّ تشبهك،  وموسيقى  حّبًا  أرواحنا  على  فأمطرت 
بك! عليك السالم، أّيها اللحن الخالد.. يا وترًا للذين حملوا 
أحالمهم على متن أرواحهم، وكانوا السّباقين في الوطن.

وغبَت  الطريق  لنا  تركَت  إذ  صاحبي،  يا  السالم،  عليك 
ق  ُنصدِّ ال  نزال  ال  ونحن  غبَت  بيننا..  من  كغيمة شفيفة 
ك تخرج علينا بجديد قلبك، مازجًا  هذا الرحيل المفاجئ، لعلَّ
خلف  من  الموسيقى  برائحة  لنا  لتعود  الفقد،  هذا  كّل 
ُت  ظهورنا. الطريق الطويل ُيتعب أرواحنا، وأنا ما زلُت أتلفَّ

ك تأتي!. خلفي لتأتي إلينا.. لعلَّ
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له:  وقلت  األصدقاء،  أحد  عرس  من  خارج  وأنا  مّرًة،  قابلته 
»بوّدي لو أجلس معك، أعتقد أننا، في هذا المجتمع، بحاجة 
ر  إلى فهم قيمة ثقافة اللحن«، فقال: »كما ُتحب«. لم ُيقدَّ
لي أن أراه بعد ذلك، لكنه كان قريبًا إلينا جميعًا. أشرُت، في 
مقال سابق لي عنه، إلى أنه أحد آباء الحداثة في المجتمع 
القطري، حيث نقَل اللحن القطري إلى جميع االقطار العربية، 

بال استثناء.
نحن، اليوم، في أشّد الحاجة، من أّي وقت مضى، إلى ألحان 
عبدالعزيز ناصر، ألن اللحن صيغة وجود، وإحساس كينونة. 
من  فيه  ن،  الملحِّ أبناؤه.  ده  ُيردِّ لحن  سوى  ليس  الوطن 
دت أوطانًا.  الشفافية ما لم تجده عند غيره، هناك ألحان َخلَّ
نين هم ُرسل داخل أوطانهم، ُتعَزف  كبار الموسيقين والملحِّ
سيمفونياُتهم وألحانهم، على َمّر األجيال. الخلود في الدنيا 
هو خلود اللحن، سواء أكان شعرًا أم كان لحنًا. ألحان عبدالعزيز 
ناصر مزجت بين )الفريج( القطري والمدينة العربية.. موسيقاه 
عكست )سكيك( الدوحة في مرآِة عروبِة األّمة. أستمُع إليه 
في )أحّبك يا قدس( فَأشعُر أن القدس ليست مكانًا جغرافيًا، 
بَقدر ما هي روٌح تسكنني، وأستمع إليه في )واقف على 
بابكم( فَأشعُر ببراءة اإلحساس وصدق المشاعر في الحّب؛ 
ر َعّزة. ُيخرجني لحنه  وكأنه ُيعيدنا إلى أّيام جميل بثينة أو ُكثيِّ
في )الله يا عمري قطر( من ضيق المكان إلى فضاء محّبة 

عبدالعزيز ناصر.. 
دًا!  اللحن الذي لم ُنصِغ إليه جيِّ

عبدالعزيز الخاطر
جريدة »الوطن« القطرية، 26/7/2016

األوطان، وأقُف مشدوهًا أمام النشيد الوطني الذي صاغ فيه 
رة لحنًا رائعًا، أخرجُه بها من رسمية النشيد  هذه الكلمات الُمعبِّ
د السمها.  الوطني إلى شعبية المواطن العاشق لبلده، الُمردِّ
نحتاج عبدالعزيز ناصر اليوم، أكثر من َأّي وقت مضى، ألن 
اآلذان أصابها الَصمم من سماع النشاز.. نحتاج ألحاَن عبدالعزيز 
ض لرياح عاتية تكاد  ناصر اليوم؛ ألن األصالة في مجتمعنا تتعرَّ
تقتلعها من الجذور.. نحتاج موسيقى عبدالعزيز ناصر، اليوم، 
رت لنا )الحارة( و)الفريج( الذي اختفى من الواقع  تلك التي صوَّ
ليعيش في ذاكرة أهلِه وساكنيه.. تحتاجه الدوحة حتى تغّني 
بالبُلها، تحتاجه قطر حتى يرسمها لحنًا يعانُق السماء. رحَل 
دًا، ألن  باكرًا كما ترحل الطيور بأعذب األلحان، لم ُنصغ إليه جيِّ
د، بل لُتعاَش شعورًا وأحاسيس.  ألحانه لم تكن، فقط، لُتردَّ
عبدالعزيز ناصر، كان ينتشل الوطن بلحن جديد، عندما يشعر 
أن مسامع هذا الوطن قد أصغت لغير بالبله.. لم نستمع إليه 
دًا؛ ألنه يحكي مسيرة سالم وحّب.. لم ُنصغ إليه بما فيه  جيِّ
الكفاية؛ ألن ألحانه كانت تسرد حكاية تآلٍف ووّد.. لم نصغ 
إليه بما فيه الكفاية؛ ألن َألحانه كانت صياغة ارتباط عضوي 
بين اإلنسان و)الفريج( والوطن والُحكم. أخاف على سمع 
ف بنشاز، وهو الذي كان  الوطن َأن ُيخَتطف بعده، أو َأن ُيشنَّ

حريصًا على إحساسه وأصالته!.
رحم الله هذا الفّنان اإلنسان، وأكرم مثواه.
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فّنان ُمرهف، عرف معنى االحترام فاحترمه الجميع، كما 
ّية  للفّن معنى، وكان قامة فنِّ الفّن فأصبح  عرف معنى 
عابرة  فجيعة  ليس  فقدك  إن  تنكسر.  ولن  تنكسر،  لم 
منها  نتعافى  لن  تجتاحنا،  عميقة  قشعريرة  بل  عها  نتجرَّ
بسهولة.. رحمك الله يا صانع الدهشة والبهجة والمتعة!.
الدولة  وجائزة  الخليجي  التعاون  مجلس  وساَم  نال 
أحد  على  اسمه  إلطالق  المسؤولين  وندعو  التقديرية، 

الشوارع، كما نقترح إحداث جائزة ثقافية تحمل اسمه.
الكبار ال يغادرون؛ يرحلون بأجسادهم، وتظّل إبداعاتهم 
ورسومهم باقية، أو- كما يقول المثل الشعبي القطري 

األصيل- »تفنى الجسوم وتبقى الرسوم«.
القطري  الموسيقار،  اآلخرة  الدار  إلى  غادرنا،  باألمس، 
عاش  الذي   ،)2016  -  1952( ناصر  عبدالعزيز  الكبير 
د، لنا  وترعرع في »حّي الجسرة« في مدينة الدوحة، وخلَّ
ُحّب قطر،  الرائعة في  األلحان  أعظَم  القادمة،  ولألجيال 
كما  وغيرها،  ولبنان،  والعراق،  والبوسنة،  وفلسطين، 

عبدالعزيز ناصر..
 في سجّل الخالدين والمبدعين العرب
د. ربيعة بن صباح الكواري
جريدة »الشرق« القطرية، 24/7/2016

د لنا أجمل األغاني: الوطنية، والعاطفية، واإلنسانية،  خلَّ
اسم  د  التي سُتخلِّ األطفال  وأغاني  والدينية،  والتراثية، 
المبدعين  من  واحدًا  كونه  األبد؛  إلى  ناصر  عبدالعزيز 
على  يكن  لم  إن  العربي،  العالم  مستوى  على  الكبار، 
أيضًا-  ولكونه-  الله(،  رحمة  )عليه  العالمي  المستوى 
 50 الـ  واحدًا من أعمدة الثقافة واإلبداع في قطر، خالل 

الماضية. سنة 
لقد كان الفقيد يؤمن بالقضاء والقدر، فهو مؤمن بالله، 
لنا كلمات األغاني  ويجعل القدر دائمًا أمام عينيه، ولو تأمَّ
ناصر  عبدالعزيز  المبدع  أن  فسنجد  بتلحينها  قام  التي 
وأسوق  رفيع،  بذوق  وينتقيها  شديدة،  بعناية  يختارها 
)حسايف(،  عنوانها  بتلحينها،  قام  ألغنية،  األمثلة  أحد 

وهاهي كلماتها الرائعة:
حسايف تنقضي األعمار
حسايف ينتهي املشوار

حسايف وردتي تذبل
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وفرحة عمري ما تكمل
أحّس أن العمر جيري
وأنا كّله أقول: بدري
د كلمتي وأقول: وأردِّ

حسايف تنقضي األعمار

زة والخالدة التي  ّية المميَّ وهناك الكثير من األعمال الفنِّ
كتبها، وصاغها لحنًا الفّنان المبدع الموسيقار عبدالعزيز 

ناصر، وكانت رائعة في نوعية التلحين، ومنها:
يا قطر يا قدر مكتوب
يف كل حلظة يتابعنا
ال أحد يا قطر يقدر

عن ترابج يفّرقنا
عمري قطر روحي قطر

يا أّم الكرم واجلود
عمري قطر ألرضك قطر..نشتاق ونعود.

وأغنية »غردي« وتقول كلماتها:
غردي .. كل البالبل غردت

غردي .. كل العصافري احلزينة عّودت

وكذلك أغنية  »يا قطر«، التي تقول كلماتها:
يا قطر، أنت احلياة أنت الوجود
يا قطر يا أحلى حلن يف الوجود

يا قطرنا.. يا أملنا
حّبنا لك ماله مثن وال حدود

يا قطرنا.. يا أملنا
بأرواحنا نفديك يا أرض اجلدود. 

واألغنية التراثية الرائعة )لين يطرى علي لول(:

لين يطرى علي لَول .. تطرى يل سوالفكم
أالقي نفسي تأخذني .. على غفلة بسّكتكم

لني هّب اهلوى الغربي .. جايب يل نساميكم
كل نسمة تهّز قلبي .. أشّم فيها خناينكم.

نستطيع  ّية،  الفنِّ وبيئته  حياته  مشوار  عن  ثنا  تحدَّ ما  وإذا 
العبيدان(  أحمد  ناصر  )عبدالعزيز  الموسيقار  إن  القول: 
1996م  سنة  قطر،  دولة  في  الوطني  النشيد  ن  ملحِّ
)كتبه الشاعر مبارك بن سيف آل ثاني(، من مواليد سنة 
وعبدالرحمن  ومحمد،  أحمد،  اإلخوة:  من  ولديه  1952م، 
ل  أوَّ األضواء«؛  »فرقة  س  مؤسِّ وهو  وزارة(.  )وكيل 
وآخر  للمسرح،  قسم  قسمين:  من  نت  تكوَّ ّية  فنِّ فرقة 
للموسيقى، وقد أنشأها مع مجموعة من الشباب القطري 
الفرقة  لهذه  وكان  1966م،  فبراير  بتاريخ  الموهوب، 
الفضل في بروز العديد من المواهب القطرية الشاّبة، في 
ّية القطرية. كما  مجال الغناء والمسرح، على الساحة الفنِّ
الفرقة دور مهّم في تكوين وتأسيس )مراقبة  كان لهذه 
مع  1968م،  عام  قطر،  إذاعة  في  والغناء(  الموسيقى 
العام،  ذلك  في  رسمي  بشكل  الوطنية،  اإلذاعة  إنشاء 
بوصفهم  المراقبة،  إلى  أعضائها  من  عدٌد  انضمَّ  حيث 

ين ونواة لتكوين أساس المراقبة. موّظفين رسميِّ

التحق عبدالعزيز ناصر بالمعهد العالي للموسيقى العربية 
البكالوريوس  شهادة  على  منه  وحصل  القاهرة،  في 
المراقب  منصب  وشغل  1977م،  عام  امتياز،  بتقدير 
لإلذاعة  العاّمة  الهيئة  في  والغناء(  )الموسيقى  لـ  العاّم 
مراقبة  لجنة  ورئاسة   ،1980 عام  منذ  والتلفزيون، 
1982م(،  )تحديدًا، سنة  النصوص واأللحان. وفي عهده 
فت  توقَّ ثم  الموسيقية،  الجسرة«  نادي  »فرقة  ست  تأسَّ
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وكانت  تقريبًا،  نشأتها،  على  سنوات  خمس  مضّي  بعد 
ن من كلٍّ من: جاسم الهيدوس، وعبدالعزيز جاسم  تتكوَّ
وقد  المعضادي.  وخالد  صادق،  وعبدالعزيز  الهيدوس، 
الشعبي  بالتراث  ناصر  عبدالعزيز  الموسيقار  اهتمَّ 
زة،  ومميَّ رائدة  غنائية  أعمااًل  م  قدَّ حيث  القطري، 
استوحاها من ذلك التراث القطري األصيل، وكان يضع، 
 - الحنايا  أّم  منها:  الموسيقي،  ه  حسَّ األغاني،  هذه  في 
- حنا  العيد  باجر   - بّية  الحية  النافلة-  القرنقعوه-  العايدوه- 
َهّل    - يا لقهوة   - الملعب  راعي  يا   - - حناج عيين  جيناكم 

هاللك.. وغيرها.
الشاطئ-  مياه  يا  لألطفال:  األغاني  بعض  بتلحين  وقام 
جاءت  غنمي-  غنمي  والعصفور-  الطفل  فرحتي-  يا 
خالق كّل شيء..  الله  باء-  ألف  اإلبداع-  براعم  معلمتي- 
أعمااًل  م  وقدَّ اإلنسانية،  الغنائية  باألعمال  اهتمَّ  كما 
غنائية خالدة تناولت قضايا قومية، وأخرى عاطفية، مثل: 
المجاعة - أحّبك يا قدس- ألجلك فلسطين - محمد رسول 
ولهان   - ق  تصدَّ  - هّمي  للورق  ر  أصدَّ  - بيروت  يا  آه   - الله 
م أعمااًل  ومسير- حسايف - عندي أمل- سوق واقف. وقدَّ
أوبريت  من  وأكثر  األغاني  عشرات  في  وطنية  غنائية 
غنائي، مثل: الله يا عمري قطر- عيشي يا قطر- الهدف 
واحد - عروس األرض - فديت ترابك يا قطر - لين يطرى 
ل - هوى الدوحة. كما شارك في أداء بعض أغانيه  َعَلّي لوَّ
بجانب المطربين القطريين عَدٌد من كبار مطربي الوطن 
بوشناق  لطفي   - محمود  كارم   - محمد  سعاد  العربي: 
-علي الحجار - عبدالله رويشد - عبد المجيد عبدالله- لطيفة 
إبراهيم حبيب - نعيمة سميح - مدحت صالح - أصالة -   -
هاني شاكر - ماجد المهندس - طالل سالمة- ريهام عبد 
الحكيم - راشد الماجد. وقام بتلحين العديد من األناشيد 
نشيد   - الحياة  أنت  قطر  يا   - الشباب  نشيد  الوطنية: 
لدولة  رسمي  وطني  نشيد  كأول  اعتمد  والذي  القسم 

الذين  القطريين  الفّنانين  أبرز  أّما  1996م.  عام  قطر، 
رشيد،  محمد  منهم  فنذكر  الراحل،  الموسيقار  لهم  ن  لحَّ
الكبيسي،  الساعي، وعيسى  عبدالكريم، ومحمد  وفرج 
وصقر صالح، وناصر صالح، وسعد حمد، ومحمد جولوه، 

وعلي عبدالستار .. وغيرهم.
ن لهم الفقيد:  ومن الُكّتاب والشعراء القطريين الذين لحَّ
المهندي،  الحسن  أحمد  بن  وحسن  الفيحاني،  محمد 
ومبارك  بشير،  ومرزوق  المناعي،  إبراهيم  وعبدالرحمن 
بن سيف آل ثاني، وعبدالرحمن سالم الكواري، وعبدالله 
وخليفة  صفر،  وجاسم  الجابر،  وعبدالله  عبدالكريم، 
عبدالملك،  وأحمد  العبدالله،  همام  ومحمد  جمعان، 
وغيرهم كثير، كما تعاون معه المذيع واإلعالمي القدير 

عبدالعزيز محمد، في إلقاء بعض القصائد.
تعاون معه، في العزف على اآلالت الموسيقية، الكثير، 
وراشد  الهتمي،  بوعواد  وسعد  الساعي،  أحمد  منهم: 
جمعة  وخميس  مبارك،  سعيد  وعتيق  المال،  خميس 
بوحبل المنصوري، وحسن درويش، وعنبر مبارك، وحسن 
نين  الملحِّ أشهر  أّما  الهيدوس.  علي  وإبراهيم  علي، 
ناصر،  عبدالعزيز  الموسيقار  عاصروا  الذين  القطريين 
ومطر  الله(،  )رحمه  درويش  علي  حسن  منهم:  فنذكر 
المرزوقي،  ومحمد  جمعان،  وخليفة  نعمة،  وحامد  علي، 
وعنبر مبارك، وإبراهيم علي، وفيصل التميمي، وسالم 
خيري،  وإدريس  فرج،  وسالم  العبدالله،  ومرزوق  تركي، 

وعبدالكريم فرج، وسلطان سعد مبارك، وغيرهم. 
أّما رؤساء الفرق الموسيقية اإلذاعية، والتلفزيونية، في 
أحمد  منهم:  فنذكر  ناصر،  عبدالعزيز  الموسيقار  عهد 
ومحمد  النحاس،  ويحيى  علي،  أحمد  ومصطفى  آدم، 

القصبجي، وفؤاد الحريري، وأغلبهم من مصر وسوريا.
وجود  فترة  عاصروا  الذين  القطريين  المبتعثين  ومن 
خالل  الدراسة،  أّيام  القاهرة،  في  ناصر  عبدالعزيز 



222

السبعينيات، نذكر: عبدالله صادق، ود. محمد عبدالرحيم 
كافود، وعلي بن ناصر النعيمي، ود. مرزوق بشير، وأحمد 
سعد  ود.  الكواري،  سعيد  وعلي  السليطي،  عبدالله 
الخليفي،  وعبدالرحمن  سعد،  آل  ومريم  الكواري،  سعيد 
الكواري،  صالح  ومحمد  الكواري،  سالم  ود.عبدالرحمن 

ومحمد بوسطوة الهاجري..، وغيرهم.  
وقد حصد الفقيد الكثير من الجوائز واألوسمة والميداليات 
التقديرية  الدولة  جائزة  أبرزها  لعّل  حياته،  مشوار  طوال 
م من  )2006(، من قطر، في مجال الموسيقى، كما ُكرِّ
وُمِنح وسام  الخليجي،  التعاون  وملوك مجلس  قادة  ِقَبل 
ذلك  في  القطريين  المبدعين  من  نخبة  مع  المجلس، 
سنة  العمانية،  مسقط  مدينة  في  التكريم  وتمَّ  الوقت، 
1989م، وَتمَّ تكريمه في مهرجان الخليج السابع لإلنتاج 
اإلذاعي والتلفزيوني في مملكة البحرين، عام 2001 م. 
ِقَبل معهد حلب للموسيقى  التكريم من  كما نال وسام 
في سوريا عام 2002م، وكذلك وسام التكريم من ِقَبل 
المهرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني في جمهورية 
نها  مصر العربية، عام 2004م. وحصلت األغنية التي لحَّ
مهرجان  في  الذهبية  الجائزة  على  حبيبتي(  يا  قدس  )يا 
وحصلت  والتلفزيون،2001م،  لإلذاعة  السابع  القاهرة 
أغنية )الطفل والعصفور( على شهادة تقدير من المهرجان 
نفسه. كما مّثَل دولة قطر في عضوية المجلس التنفيذي 
في المجمع العربي للموسيقى. ونال وسام التكريم من 
المجمع العربي للموسيقى، عام 2013م، وجائزة )األوبرا 
لألوبرا  األوسكار  جوائز  توزيع  الخاّصة، في حفل  الذهبية( 

والغناء الكالسيكي، الدوحة، 2014م. 
عن  الذاكرة  في  عالقة  زالت  ما  التي  الذكريات  ومن 
الموسيقار عبدالعزيز ناصر، تواصلي معه - شخّصيًا - سنة 
2005م، عندما شرعُت في تاليف أحد الكتب العلمية عن 
شاعر قطر الراحل محمد بن جاسم بن محمد بن عيدالوهاب 

ني - رحمه الله - ببعض  الفيحاني )1907 - 1939(، حيث َأَمدَّ

التي  األلحان  لبعض  الموسيقية  والنوتات  المخطوطات 

وكان  الرائعة،  الفيحاني  قصائد  من  وهي  بتلحينها،  قام 

رًا بقّصة الفيحاني وتجربته العاطفية التي مرَّ بها، وكان  متأثِّ

ل  رة في النفس، وأنا أوَّ يقول عنها: »إنها تجربة فريدة ومؤثِّ

ر بها بسبب مرارتها«. ويقول إنه يبكي، أحيانًا، عند  من تأثَّ

سماع َأشعار الفيحاني.

وقد قام الموسيقار الراحل بتلحين بعض قصائد الفيحاني، 

كقصيدة )الدار(، وقصيدة )هاضني وأحدث شجوني(. 

أسابيع، في منزله  عّدة  الثاني معه فكان قبل  لقائي  أّما 

أحد  إلنجاز  زرته  حيث  محمود«  ابن  »حّي  في  الخاّص، 

المشاريع التراثية لمتحف قطر الوطني الجديد، برفقة األخ 

الباحث محمد أبوهندي، لتوثيق »السالم األميري« لدولة 

في  للتراث  منتدبًا  مستشارًا  عملي  بحكم  وذلك  قطر، 

)لجنة المحتوى( في هيئة المتاحف، وكان ذلك مساء يوم 

األحد، خالل جلسته األسبوعية في مجلسه الخاّص، وكانت 

الجلسة بحضور نخبة من الشعراء واألدباء والموسيقيين 

الموسيقار  أفاد  حيث  وغيره.  نعمة،  حسن  كالشاعر 

عبدالعزيز بأن سمّو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل 

كان  وأنه  الوطني،  بالسالم  كبير-  بشكل  مهتّم-  ثاني، 

الوطن، وكذلك  لهذا  اإلبداع  دائم، على  عه، بشكل  ُيشجِّ

صاحبة السمّو الشيخة موزا بنت ناصر )حفظهما الله(.

 كلمة أخيرة...

رحم الله عميد الموسيقى القطرية، وصاحب األخالق العالية.

جّنات  مثواه  واجعل  السؤال،  عند  عنه  واعُف  ارحمُه،  اللهمَّ 

النعيم.. اللهّم آمين.
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أحد  ّية، في قطر،  والفنِّ الثقافية،  الساحة  فقدت  برحيله، 
والكاتب،  واألديب،  خ،  المؤرِّ حداثتها:  وُصّناع  رّوادها  أبرز 
ن. عبدالعزيز ناصر،  ف، الملحِّ والفّنان، والموسيقار، والمؤلِّ
ذاكرة  تسكن  العطرة  روحه  وبقيت  بجسده،  رحل  الذي 
ولوحاته  إبداعاته  إلى  التي عاشت تستمع  األجيال  وأفئدة 
دها بالكلمة والنغمة، تستدعي  ّية، التي جسَّ ونقوشه الفنِّ
همسات الماضي وخلجاته، وتتفاعل مع إشكاليات الحاضر 
وتداعياته، وترسم أمنيات وأشواق المستقبل. لقد كان 
الفقيد في مهمة قام بتأديتها على أكمل وجه؛  لقد عمل 

بصمت، وأبدع بإنجاز، ورحل بهدوء وسالم.
الراحل  أعمال  القادمة: كانت  للتاريخ ولألجيال  إنها شهادة 
عبدالعزيز ناصر أشبَه بمشروع توثيقي شامل، على مدى 
دة،  خ لحقب متعدِّ 50 عامًا، لإلرث الجماعي، تؤرِّ أكثر من 
وأمكنة  وأزمنة  ومغايرة  مختلفة  سياقات  مع  وتتماهى 
وأهواله  الغوص وعذاباته  لحقبة  توثيق  دة،  متباينة ومتعدِّ
البحر  رمل  فوق  الترانيم  بترديد  عنها  وتحكي  الصعبة، 
الطويلة في سفنهم شبه  للعائدين من األسفار  الحارقة 
القرى  المتناثرة في  الفرجان  مة، ألهازيج وشجون  المحطَّ
إلى  الكويت  من  الخليج،  ضفاف  على  الممتّدة  القديمة 
إلى  عمان،  ساحل  إلى  وصواًل  واإلمارات،  وقطر  البحرين 
لألصالة  توثيق  والتراث،  والهوّية  والزمن  الجغرافيا  صراع 

عبدالعزيز ناصر
د. خالد الجابر
جريدة »الشرق« القطرية، 27/7/2017

وللنزاعات  المنسية،  التاريخية  وللذاكرة  والمعاصرة، 
السياسية اإلقليمية، للقضية العربية واإلسالمية األولى، 
العربية  للعواصم  القومي،  للمشروع  والهزيمة،  للنكسة 
واإلسالمية الحزينة، ألزمة اإلنسان العربي التائه، للحاضر 

المترّدي، وللغد الضبابي الغامض.
لت إبداعاته في: )أحّبك يا قدس(- )عربية يا قدس(- و)يا قدس  تمثَّ
الشهيد(-  بيروت(- )عرس  يا  )آه،  يا عراق(-  يا حبيبتي(- )مرحبًا 
قطر(-  عمري  يا  )الله  الله(-  رسول  يا  د  )محمَّ القلوب(-  )ملهمة 
)العايدوه(،  الحنايا(-  )أّم  ومسّير(-  )ولهان  الوطني(-  )النشيد 

)القرنقعوه(، إلى األلبوم السياسي )قمعستان(..، وغيرها.
ر..   ض، ولن تتكرَّ لقد فقدنا رمزًا كبيرًا، وقامة وطنية ال تعوَّ
شخصية رائعة وفريدة من نوعها، ستبقى خالدة في ذاكرة 
األجيال. إن تكريمه واجب، والعناية بإرثه فرُض َعين، وكم 
الذي كان ملتقى لجميع  بيته )مجلسه(  ل  يتحوَّ أن  نتمّنى 
فين والفّنانين واألدباء والكّتاب والنّقاد إلى متحف  المثقَّ
يشمل جميع أعماله وإبداعاته وأدواته. وعزاؤنا في المبدعين 
رها الراحل في تاريخ  اآلخرين أن يكملوا المسيرة التي سطَّ
ل مع رحيله! إن القلب ليحزن، وإن العين  الوطن، فال تتعطَّ

لتدمع، وإنا على فراقك- يا عبدالعزيز ناصر- لمحزونون.
إّنا لله وإّنا إليه راجعون.
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الموت حّق، لكنه- أيضًا- صدمة؛ وقد ُصِدمُت، بقسوة، 
صباح الجمعة الماضية، بخبر وفاة الموسيقار عبد العزيز 
ئ  ناصر. لم أكن أعرف، قبل عّدة سنوات، أن القدر ُيخبِّ
قبل  عرفته  وحين  والتقارب.  والتعارف  اللقاء  فرصة  لنا 
ُيفاَرق،  ال  أخًا   - إليَّ بالنسبة  أصبح-  سنوات،  خمس 

ض. وصديقًا ال ُيعوَّ
ن قطري معروف، تغّنى  عبد العزيز ناصر موسيقي وملحِّ
بألحانه مطربون قطريون وخليجيون وعرب عديدون. هذا 
ف إليه. لفتت موسيقاه،  ما كنت أعرفه عنه قبل أن أتعرَّ
و)القرنقعوه(،  الحنايا(،  )أّم  انتباهي:  باستمرار، 
و)حسايف(،  ق(،  و)تصدَّ و)ولهان ومسّير(،  و)العايدوه(، 
د رسول الله(، و)المجاعة(،  و)الله يا عمري قطر(، و)محمَّ

مه، بموهبة وإبداع. وكّلها ليست إال قلياًل من كثير قدَّ
وألني من عّشاق الموسيقار المصري رياض السنباطي، 
ولم  داخلها،  من  العربية  الموسيقى  ر  يطوِّ كان  ألنه 
فقد  الغرب،  من  والنقل  المزج  موجات  أمام  َيضعف 
ناصر  عبدالعزيز  بموسيقى  أهتّم  بالمثل-  وجدتني- 
وأهيم بها؛ لمضمونها ومنهجها. فالراحل )رحمة الله عليه(  
الخليجية،  الموسيقية  بالقوالب  انطلق من معرفة قوّية 

عبدالعزيـز ناصر ..
 معالم الرحلة، وألم الرحيل

د. إبراهيم عرفات 
جريدة »الوطن« القطرية، 25/7/2016

مًا أعمااًل  رًا فيها بِحْرفية ُتشعرك بهوّية واضحة، ُمقدِّ ُمطوِّ
الرخيصة  التجارية  األعمال  تلك  تمامًا-  ُتناقض-  زة  متميِّ
التي ال ُيعرف لها هوّية، وليس فيها من الموسيقى أّي 

شيء من أصولها. 
فت إليه وأصبحنا أصدقاء، أن  ولم يكن غريبًا، بعد أن تعرَّ
زت  تميَّ التي  والمسؤولية  ية  الجدِّ وراء  ما وقف  أكتشف 
يعرف  ُمحترف  موسيقي  د  مجرَّ يكن  فلم  أعماله؛  بها 
غزير  فًا  مثقَّ كان  بل  الكلمات،  فوق  األلحان  يضع  كيف 
المعرفة واالّطالع. كان يقرأ كثيرًا، بالذات، فيما يخّص 
الدين، بل كان )رحمه الله( حافظًا للقرآن الكريم، فاهمًا- 
بوعي شديد- لمعانيه، وواعيًا بالصراعات الثقافية التي 
بكّل  يدفع،  وكان  بالذات.  الموسيقى،  حول  فيه  دارت 
أدب ومقدرة، بالحجج والبراهين الشرعية، والعقلية التي 
د رسالة الموسيقى وتماشيها مع اإلسالم، طالما  تؤكِّ

كانت مسؤولة وراعية لحسن الخلق. 
جه عام 1977،  إن الرحلة المهنية لعبدالعزيز ناصر، منذ تخرُّ
في المعهد العالي للموسيقى العربية، في القاهرة، إلى 
والنجاح.  الَعَرق  معالمها  كانت  أّيام،  قبل  الله  توّفاه  أن 
والكلمات  فة  الُمجفَّ الموسيقى  أمام  يومًا  َيضعف  لم 
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الفوضى  تحارُب  ألحانًا  شديد،  بذكاء  م،  قدَّ الُمبتذلة. 
ّية وتهتّم بالمواطنة. أّما فيما  واالستبداد، وتتغّنى بالحرِّ
أنموذجًا،  ولكثيرين(  )لي  م  قدَّ فقد  ته،  بشخصيَّ صل  يتَّ

ما تجده في إنسان بمثل شهرته. قلَّ
ق. واألعجب أنه كان ُيخفي  كان بسيطًا إلى َحّد ال ُيصدَّ
داخله بحورًا من اآلالم؛ فقد امتألت حياته بشجون وِمَحن 
ومواجع، ما بين صحّية وعاطفّية وثقافية، لم يكن يبوح 
يشأ  لم  الله(  )رحمه  األخير  مرضه  حتى  ندر.  ما  ِإاّل  بها 
لنفسه،  بالمّر  يحتفظ  كان  مبّكرًا.  بأمره،  أحدًا  ُيزعج  أن 
ويشارك - ما أمكنُه - في أّية مناسبة للسعادة والسرور. 
ألحانه  مجموعة  قليلة،  أشهر  قبل  إلّي،  َأرسَل  وعندما 
به  صلت  اتَّ تفهم؟(  سيدي  يا  )متى  بعنوان  األحدث، 
المحيطة  الغالف  أفتح ورقة  لن  له: »إني  شاكرًا، وقلت 
بالقرص المعدني ِإاّل عندما أحضر إلى مجلسك يوم األحد 
المقبل، بإذن الله«. لكن القدر شاء، وقتها، أن يمنعني 
بي،  ألمَّ  صعب  صّحي  عارض  بعد  مجلسه،  وعن  عنه 
تواصلنا  القلب،  مستشفى  في  طبيًا  اًل  تدخُّ واستدعى 

بعدها، مرارًا، رغم مرضي، ورغم أسفاره. 
في  أكون  أن  على  عازمًا  منها  عدُت  قصيرة،  رحلة  وبعد 

بخبر  الكرام  أقربائه  أحُد  فاجأني  األسبوع،  هذا  ته  معيَّ

أن  بعد  لنفسي،  لومي  من  وليزيد  ليصدمني،  وفاته، 

علمت أنه سَأَل عنّي باالسم، قبل أّيام قليلة من فراقه. 

ومناسبات  ذكريات  من  طويل  شريط  برأسي  طاف 

عديدة جمعتني به. 

يعلم الله أني لم ألتِق أحدًا في مناسبة، ثم جاءت سيرُة 

والمحّبة  الخير  وكان  ِإاّل  فيها،  ناصر  عبدالعزيز  األستاذ 

ُتغره الشهرة  قريَنْين السمه. كان إنسانًا استثنائيًا، لم 

سما  بعواطفه،  الموسيقى  َسَمت  ما  وبقدر  ُتغّيره.  أو 

كّلها  رحلته  معالُم  كانت  عطاءاته.  في  بها،  أيضًا-  هو- 

تدلُّ على رجل متمّيز ومتواضع، مشهور، لكنه عازف عن 

ف وجَد في الموسيقى طريقًا للتعبير عن  األضواء، مثقَّ

قناعاته. 

رحم الله األستاذ عبدالعزيز ناصر رحمًة واسعة.

لقد كان أخًا كريمًا وصديقًا عظيمًا، شعَّ بالمحّبة على كلِّ 

من يعرفهم.

إّنا لله وإّنا إليه راجعون.
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خالص  م  أقدِّ »بدايًة،  بوشناق:  لطفي  الفّنان  يقول 
وإلى  وإخوانه  أهله  الى  الفقيد،  روح  في  العزاء، 
ني  هزَّ وقد  كبيرة،  فيه  فخسارتنا  القطري؛  الشعب 
موته. لكن، ماذا نقول عن األستاذ غير ماقاله الله لنا: 
»إنا لّله وإنا إليه راجعون«، وما قاله النبي- صّلى الله 

ت«؟. م-: »ِعش ما شئَت فإنك ميِّ عليه وسلَّ
 - جانبًا  ّية  الفنِّ القيمة  وضعنا  إذا   - ناصر  العزيز  عبد 
كان  ف موسوعة،  مثقَّ ديانته،  معتدل في  إنساٌن  هو 
ع بثقافة، على كّل المستويات: ثقافة سياسية،  يتمتَّ
موسيقية؛  ّية  وفنِّ وتراثية،  واجتماعية،  دينية،  وثقافة 
جمعتني  الموسوعية.  والثقافة  والفّن  األخالق  كان 
إذا جلسَت مع  الفكاهة.  روُح  لها  ُتظلِّ به عالقٌة عميقة 
عبد العزيز فسوف تستفيد في أّي موضوع يثار، فقد 

عبد العزيز ناصر
ع بثقافة موسوعية   مبدع زاهد تمتَّ

لطفي بوشناق 
جريدة »الشرق« القطرية، 25 يوليو 2016

وانضباط  أخالق  رجل  كان  دومًا.  يقوله  ما  لديه  كان 
أجمل  إال  عنه  أحمل  وال  جّم،  تواضع  وذا  التعامل،  في 
ينل  لم  فإشعاعه  كبيرة؛  خسارة  وفقدانه  الذكريات، 
المكانة التي يستحّقها على مستوى العالم العربي؛ 
ألنه كان زاهدًا متواضعًا قنوعًا فّنانًا، ال ُيحّب الظهور، 
ته. مؤمنًا بما فعله، وما يفعله من أجل إبداعه وروحانيَّ

أّما كيف كان مسكونًا بالَهمِّ القومي؛ فإن عبد العزيز 
التي  الوطنية  فاألعمال  حقيقيًا؛  قوميًا  كان  ناصر 
صل  أنجزها كثيرة، وقد جمعني معه هذا الَهّم، حيث اتَّ
ل معه عماًل للقدس، فكان قريبًا مني في  بي أُلَسجِّ
تنا  وقضيَّ العربية،  تنا  ألمَّ واالنتماء  والروح،  الزهد، 
األّمة  هموم  وكانت  وفلسطين،  القدس  قضية 
العربية من أولوّياتنا؛ لذلك كنت متناغمًا معه، ودائمًا 

باسم كبير  ناصر،  العزيز  عبد  الراحل  للموسيقار  العربية،  الوطنية  األعمال  ارتبطت 
االنتماء  جمعهما  وتقديره،  وقاره  له  فّنان  العربي،  المستوى  على  الغناء،  عالم  في 

للوطن العربي والَهمُّ العربي، هو الفّنان الكبير لطفي بوشناق.
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يطرحه  عمل  أّي  تجاه  شرط،  أو  قيد  دون  خدمته،  في 
د، شاركت في أعماله. وبفضل الله،  علّي، وبدون تردُّ
أنجزنا الكثير ألن الفّن كان هاجسه دائمًا، منذ عرفته، 
وقضية  معتداًل،  مسلمًا  عربيًا  إنسانًا  القاهرة،  في 
القدس- برأينا- ليست قضية الفلسطينيين، فحسب، 
بل هي قضية كّل إنسان مسلم صادق، وكانت أولى 
أو  ب  تعصُّ أّي  بال  ناصر،  العزيز  القبلتين هاجَس  عبد 
منظور  من  لكنها-  ديانة(،  )بوصفها  لليهودية  كراهية 
قامت  ودولة  صهيونية  منظومة  وكونها  السياسة- 
على أنقاض دولة عربية شقيقة غالية هي فلسطين، 
ينتمي  من  كل  ومن  مّنا  كراهية،  كّل  إاّل  تستحّق  لم 
العزيز  عبد  هاجس  كان  وهذا  واإلنسانية،  الدين  إلى 
أنشودة  عملنا  كما  عقيدته.  كانت  وهذه  ناصر، 
والمحتاجين  للمسلمين  الزكاة  على  للحثِّ  بسيطة 
يعانيه  وما  اإلنسانية  كانت  فقد  األرض؛  أصقاع  في 
الله(، وقال لي مازحًا، يومها:  )رحمه  له  الناس هاجسًا 
»وهل  له:  فقلُت  مقابل،  لها  ليس  األنشودة  »هذه 
أنت، فقط، الزاهد؟ تعلم أني مثلك«، فضحك وقال: 
جائزتين  على  األنشودة  هذه  حصلت  وقد  »أعرف«، 
المهرجان  من  أداء،  وأفضل  لحن  أفضل  عن  ذهبيتين 
عام  بمصر،  والتلفزيوني  اإلذاعي  لإلنتاج  العاشر 

وأخرى  عربية،  بجوائز  فازت  أعماله  أن  ورغم   .2004
الجوائز  في  ر  يفكِّ ناصر  العزيز  عبد  يكن  لم  خليجية، 
يًا؛  ومؤدِّ نًا  وملحِّ شاعرًا  يلتقي  عندما  إنه  يبدع.  حين 
نفسه،  واالنتماء  واإليمان  والصدق  بالروح  يلتقيهم  
ليكون اإلبداع الخالص؛ فلم يجمعني بعبد العزيز ناصر 
مني،  قريبًا  فكان  االنتماء،  بل  المصلحة،  أو  الماُل 
الفّن  وإلى  الحياة  إلى  نظرتنا  في  منه،  قريبًا  وكنت 
الوطنية  األغنية  بدور  آَمّنا  وقد  المجتمع،  في  ودوره 
في مجتمعنا العربي. وما خرج من القلب والروح يصل 
إلى الروح والوجدان، ويبقى في الذاكرة، ألنه صادق، 
المستوى  على  نجاحه،  قبل  العمل  نجاح  نتصّور  فكّنا 
اإلعالمي أو على مستوى تقييم النّقاد له، ألننا كّنا 
فرحتنا  ونترجم  بالقصيدة،  فنفرح  بصدق،  به،  نؤمن 
لحنًا وأداًء، كما كّنا نؤمن معًا بأننا  ال نبحث عن عمل 
موقف  عن  نبحث  ما  بقدر  الساحة،  هذه  في  موقع  أو 
وعمل يذكرُه لنا التاريخ، ويبقى في الذاكرة، وهذا ما 

طلبه عبد العزيز ناصر، وَأطلبه.
أّمتنا  يجمع شمل  وأن  والرحمة،  بالمغفرة  له  الله  أدعو 
غدها  يكون  وأن  األّمة،  هذه  ومستقبل  الخير  فيه  لما 
ه،  ه ربَّ أفضل من يومها، فهذا ما كان عبدالعزيز يدعو بَّ

دائمًا«.
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األسبوعية  زاويتي  في  كتبت   ،2008  ،1  ،15 في 
الرجل  )لنتواصل(، في جريدة »الشرق«، مقااًل عن هذا 
للموسيقى  إبداع  من  مه  قدَّ وما  اإلنسان،  الموسيقار 
وشفافية  اإلنسان  الموسيقار  )هذا  بعنوان  واأللحان، 
بهدوء  بيننا  يعيش  كان  حيث  لأللحان(،  اإلبداع 
المتواضعة  السطور  هذه  أكتب  واليوم،  واطمئنان. 
الجمعة،  يوم  صباح  في  األخير،  مثواه  إلى  رحل  أن  بعد 
22 يوليو، حيث وّدعه المواطنون والمقيمون، بمختلف 

األعمار واألطياف، في موكب مهيب.
ّية،  الفنِّ إنجازاته  في  خالدة  تبقى  سوف  الذكرى  ولكن 
أبوناصر  العزيز،  الموسيقار  هذا  بإبداع  ارتبطت  التي 

عبد العزيز.
عالقتي بهذا الشهم المغوار )رحمه الله(، بدأت في عام 
الموسيقية،  األضواء«  »فرقة  إنشاء  بدء  مع   ،1966
من  عربي  بيت  في  البداية،  في  مقّرها،  كان  والتي 
منطقة  في  فخرو  علي  يوسف  ُمْلك  اإلسمنت، 
الخارجية  وزارة  مكان  قطر(،  )بّرادات  بجانب  الجسرة، 
ثم  رًا،  مؤخَّ أزيلت  والتي  الكورنيش،  على  الحالي، 

رحَل الموسيقار العزيز 
)أبو ناصر( عبدالعزيز

محمد أبوجسوم
جريدة »الشرق« القطرية، 2/8/2016  

عن  بعيدًا  هدوءًا  أكثر  مقّر  إلى  االنتقال  َتّم  ذلك،  بعد 
عن  الناس  مفهوم  كان  حيث  الناس،  وأعين  الضوضاء 
الموسيقى والفّن، بشكل عاّم، ينطوي على أنهما نوع 
من العبثية، ويدخل في إطار الممنوعات. كان هذا الرجل 
الروحي  األب  هو  الله(  )رحمه  والمبدع  الفّنان  العبقري 
واالستشارة.  المشورة  في  لها،  ه  والموجِّ الفرقة  لهذه 
ضمن  والتمثيل،  الموسيقى  مجاَلي  في  معًا  عملنا 
مجموعة من ذلك الجيل الذي أصبح، فيما بعد، جزءًا من 
الحدث والمنظومة اإلعالمية المسموعة، والمرئية، في 
إلى  ذهبنا  السبعينيات،  بداية  في  المعطاء.  البلد  هذا 
القاهرة؛ هو لدراسة الموسيقى، وأنا لدراسة المسرح، 
الجيل  من  األضواء«،  »فرقة  أعضاء  من  مجموعة  مع 

نفسه.
المشورة  لنا في  ه  الموجَّ أيضًا- هو  القاهرة. كان-  وفي 
ّية،  دة، اجتماعية كانت أم فنِّ والرأي ألمور كثيرة ومتعدِّ
وكانت زيارتنا له واجبة مساء كّل خميس من كل أسبوع، 
بقالة  مقابل  )الدقي(  منطقة  في  الكائنة  ته  شقَّ في 
)السعودي(، وكانت هذه المجموعة تضّم كاّلً من: محمد 



229

إسماعيل  والمرحوم  بشير،  مرزق  والدكتور  أبوجسوم، 
الستار، وحامد نعمة، والمرحوم محمد  خالد، وعلي عبد 
الساعي، الذي كان يعتبر عبد العزيز ناصر األَب الروحي 

ّيًا واجتماعيًا، وولّي أمره في القاهرة. له، فنِّ
عام  في  وهو   ،1976 عام  في  أنا  القاهرة؛  في  جنا  تخرَّ
1977، ثم التحقنا بالعمل في وزارة اإلعالم، آنذاك، هو 
وكان  والفنون،  الثقافة  إدارة  في  وأنا  اإلذاعة  إدارة  في 
العمل،  خالل  من  إّما  مستمّرًا؛  بيننا  الحميم  التواصل 
في  العامر  منزله  في  األسبوعية  جلساته  خالل  من  أو 
الفئة  من  الجميع  يأتيه  كان  والذي  محمود،  بن  منطقة 

ّية، والفئة االجتماعية.  الفنِّ
القطرية  سة  المؤسَّ في  العمل  ترك   ،2014 عام  وفي 
مها  لإلعالم، وترك مراقبة الموسيقى والغناء التي تسلَّ
رًا  مخيَّ ليصبح  شخصية،  برغبة  عقيل،  تيسير  المرحوم 
باألحاسيس  المليء  الخاّص  عالمه  ويعيش  رًا،  مسيَّ ال 
رحلة  والمتاعب،  اآلالم  من  ومايصاحبها  والمشاعر، 
طويلة حملت معها مجمل العالقات اإلنسانية واإلبداعات 
ّية. كان حّسه الديني )رحمه الله( يسبق حّسه الفّني  الفنِّ
له  وكانت  اآلخرين،  مع  عالقته  في  االجتماعي  وحّسه 
ودماثة  الشفافية  أساسها  ذلك،  في  الخاّصة  طقوسه 

بين إليه. الخلق وروعة االبتسامة، حتى مع أقرب المقرَّ

األحاسيس  بهدوء  أيضًا-  بيننا-  وعاش  بهدوء،  عنا  رحل 
َله من آالم ومتاعب. والمشاعر، وما تحمَّ

آلة  ثم  الكمان،  آلة  دربه  ورفقاء  أصدقائه  أهّم  من  كان 
األساسي  الدافع  هي  تبقى  الكمان  آلة  لكّن  العود، 
ك  والمحرِّ العربية،  اللغة  من  بداًل  للموسيقا  لدراسته 
ّية، والتي يؤكد فيها  الفنِّ الخيال واإلبداع ألعماله  لَمَلكة 

ّية الكيف ال الكّم، في مفهوم إنتاجية األعمال.  أهمِّ

بالبعد  بدءًا  األبعاد،  باختالف  األلحان  مدارس  دت  تعدَّ
قدر  يا  قطر  )يا   - قطر(  ياعمري  )الله  مثل:  الوطني، 
السالم  ألحان  وروعة  ياقطر(،  ترابك  )وأحّب   - مكتوب( 
مثل:  عروبته،  د  ليؤكِّ العربي  البعد  يأتي  ثم  األميري، 
بألحانه  ج  يعرِّ ثم  بيروت(،  يا  )آٍه  ياحبيبتي(-  )ياقدس 
أغنية:  في  اإلسالمي،  والبعد  اإلنساني،  البعد  على 
ل  فتمثَّ العاطفي  البعد  أّما  و)أفغانستان(.  )المجاعة( 
في: )أصّدر للورق هّمي( و)واقف على بابكم(، ثم يأتي 

اًل في )يالعايدوه( و)القرنقعوه(. التراث ممثَّ

وفي الختام، نقول: مهما كتبنا عن هذه األسطورة في 
لة في شخص ذلك الرجل اإلنسان  عالمنا المعاصر المتمثِّ
والمبدع، الفّنان الموسيقار العزيز، أبوناصر عبد العزيز، 

ه، وهذا هو األهّم!. فلن نوفَيُه حقَّ
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الراحل  بالموسيقار  شخصيًا-  ف-  التَعرُّ بشرف  أحَظ  لم 
عبدالعزيز ناصر، عن قرب، ولم أجتمع به أو ألتقيه ِإاّل فيما 
ندر، وبشكٍل عارض، إاّل أنه كان حاضرًا، بشكل دائم، في 
ذاكرة جيلنا، من خالل أعماله الرائعة وأخالقه العالية والتزامه 
في وسٍط، طالما كان ُينعت المنتمون إليه بصفات غير 
فًا  م نفسه مثااًل رائعًا للفّنان المحترم، ُمخلِّ مناسبة، فقدَّ
وراءه كنوزًا من األلحان الراقية، والكفيلة بتخليد اسمه في 

سجّل الفّن العربي والفّن العالمي.
وقد صعد إلى قّمة التلحين، من خالل الموهبة التي صقلها 
خمسين  ت  امتدَّ العطاء  من  رحلة  وعبر  والعلم،  بالثقافة 
كان  بل  فحسب،  زًا  متميِّ فّنانًا  عبدالعزيز  يكن  لم  عامًا. 
بقضايا  بداياته،  منذ  ارتبط،  فقد  وفكر؛  رسالة  صاحب 
عنها  والتعبير  واإلسالمية،  العربية  ته  وأمَّ وطنه  وهموم 

من خالل موهبته التلحينية وقدراته الموسيقية الفّذة.
ع سيرته الذاتية ُيدرك أنه كان يملك، منذ البداية،  ومن يتتبَّ
منهجًا ومشروعًا للنهوض بالموسيقى القطرية، واالرتقاء 
ية، والوصول بها إلى المحيط  بها إلى آفاق رحبة تتجاوز المحلِّ
فبدأ  اإلنساني.  والمحيط  اإلسالمي،  والمحيط  العربي، 
إلى  ل  تحوَّ ثم  وإحيائها،  القطرية  التراثية  األغاني  بتطوير 
إلى  وصواًل  الوطنية،  باألغاني  مرورًا  العاطفي،  اللون 

األغاني القومية، واإلنسانية.
ن عبدالعزيز- بفضل  ومن المثير لإلعجاب، فعاًل، أن يتمكَّ

ُق عاليًا  عبدالعزيز ناصر ُيحلِّ
عبدالرحمن حسين النعمة 
جريدة »الوطن« القطرية، 29/7/2016

األضواء«  »فرقة  تأسيس  من  رة-  المبكِّ القيادية  قدراته 
خمس  لمّدة  رئاستها  مسؤولية  ل  تحمَّ التي  القطرية، 

سنوات متتالية، وهو لم يتجاوز الرابعة عشرة من العمر.
عام  أكتوبر،  شهر  في  )تحديدًا،  تقريبًا  سنتين،  ومنذ 
صال  اتِّ 2014(، أمّدني صديق كريم مشتَرك، كان على 
ْين له، هما: )قمعستان(،  دائم بعبدالعزيز، بآخر عملين قوميَّ
و)سفينة األحزان(، ولم يتسنَّ لي االستماع إليهما، فقد 
فرنسا،  جنوب  إلى  إجازة  في  السفر  وشك  على  كنُت 
فأخذت العملين معي، وقابلت أصدقاء لي من المغتربين 
العرب في فرنسا، حيث قمنا برحلة بالسيارة، امتدت لـ 6 
ساعات، ذهابًا وإيابًا، بين مدينة »نيس« الفرنسية ومدينة 

»بورتو فينو« اإليطالية.
وموسيقاه  لعبدالعزيز  السّت،  الساعاُت  هذه  أتاحت  وقد 
الرائعة، مرافقتنا في هذه الرحلة الممتعة، وسط طبيعٍة 
خالبة، ما بين سهوٍل ممتّدة وأوديٍة نضرة وجباٍل شامخة. 
ومن خالل هذا التمازج البديع، ما بين الطبيعة والموسيقى، 
كلمات  ُعمق  بين  نشَب  جمياًل  تنافسًا  وكأن  أحَسسنا 
مع  تاّم  وبتناغم  عبدالعزيز،  وِسْحِر موسيقى  قباني  نزار 

انسياب الطبيعة وجمالهاِ.
بين  ما  اللقاء،  هذا  عن  نتجت  عديدة  نزاعاٍت  أن  وأحسب 
مع  الكلمات  صدُق  فتواجَه  الُمبدَعْين؛  العمالقين  هذين 
هذه الربوات الخضراء الجميلة، وصوت الموسيقى مقابل 
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صمت الطبيعة، وهذا النسق الموسيقي البديع واإليقاع 
نات  المتباطئ، حينًا، والمندفع، حينًا آخر، في مواجهة مكوِّ
الخاّلبة، من هضاب وأودية وشعاب تتداخل  هذه الطبيعة 
ّية في غاية البهجة  ق من كّل صوٍب، راسمًة لوحاٍت فنِّ وتتدفَّ

واإلبداع.
منازع،  دون  األجواء،  على  عبدالعزيز  َألحاُن  سيطرت 
وإعجابهم،  األصدقاء،  تركيز  على  تمامًا-  واستحوذت- 
جديد،  من  لتحملهم،  الغربة  في  أجوائهم  من  فأخرجتهم 
ت به أنفُسهم من ظلم  إلى وطنهم األّم، وأظهرت ما غصَّ
الخارج.  إلى  للهجرة  لهم، واضطرارهم  أوطانهم األصلية 
وقد عّبَر أحدُهم عن انبهاره بهذه األلحان قائاًل: »لقد قرأنا 
ن  الملحِّ لنزار قباني، لكن عبقرية هذا  كّلنا هذه األشعار 
وُمعّبرة،  رائعة  موسيقية  قوالب  في  وضعها  في  تكمُن 
عمقًا  أشدَّ  يجعلها  وهذا  العميقة،  مضامينها  عن  بدّقة، 

وتأثيرًا في نفوس المستمعين إليها، ومشاعرهم«.
إلى  االستماع  األصدقاء  وطلب  اإلعجاب،  آهات  ووسط 
المزيد من أعماله، استعنُت بـ»اآليبود« الخاّص بي، فتوالت 
نشيد  عراق-  يا  بيروت-  يا  آه  األخرى:  تلو  الواحدة  روائعُه 
والجود-  الكرم  أّم  قطر  هذي  العال-  مهد  قطر  الشباب- 
فلسطين- الله يا عمري قطر- سائلوا القدس.. وقصيدة 
القدس، التي بلغ اللحُن فيها درجة عالية من اإلتقان في 
ل في القضية  التعبير عن مضمون األغنية الفكري المتمثِّ
الفلسطينية، وما زالت هذه األغنية تحتّل مكانًة خاّصة في 
اليوم،  حتى  بمشاعِرهم  وتستأثر  المستمعين،  نفوس 

نت للقدس. وُتَعّد من أعظم األعمال الموسيقية التي ُلحِّ
والذي  )قَسمًا(  قطر  لدولة  الرسمي  النشيد  جاء  ثم 
المعاني  عن  ببراعة،  رًا،  وُمعبِّ بالحماسة  ُمفعمًا  لحنُه  جاء 
الوطنية التي يحملها هذا النّص الرائع الذي كتبه، بإبداع، 
ذلك  تال  ثم  ثاني(،  آل  سيف  بن  )مبارك  الشيخ  الشاعر 
أمل-  عندي  مثل:  الرائعة،  العاطفية  أغانيه  من  مجموعة 
ولهان ومسير- تدورفنا- دنيا- هاضني- أصّدر للورق هّمي- 

كانت عالمات  التي  األغاني  من  وغيرها  والتسأليني..، 
لت جزءًا رئيسًا من  فارقة في تاريخ عبدالعزيز ناصر، وشكَّ

تاريخ األغنية القطرية.
أن  بوضوح-  لنا-  ن  يتبيَّ األعمال،  هذه  جميع  خالل  ومن 
عبدالعزيز ناصر كان يحمل إحساسًا عميقًا بالكلمة، وكان 
لذلك  والجميلة؛  الراقية  الكلمة  عن  دائم  بحٍث  حالة  في 
كانت لديه عالقة خاّصة ومتينة بالشعر الفصيح، فتعامل 
والشيخ  القاسم  وسميح  قباني  كنزار  الشعراء  كبار  مع 
مبارك بن سيف آل ثاني والدكتور حسن النعمة وهارون 

هاشم رشيد ومعروف رفيق..، وغيرهم.
تعاظَم  »نيس«  مدينة  إلى  وعودتنا  الرحلة  انتهاء  بعد 
ن  شعوري بالفخر تجاه هذا الموسيقار القطري الذي تمكَّ
ولم  العالية  المرتبة  هذه  إلى  وموسيقاه  ه  فنِّ إيصال  من 
يتركني أصدقائي ِإاّل بعد أن وعدَتهم بإرسال نسخ كاملة 
إلى  عودتي  بعد  فعاًل-   - َتمَّ ما  وذلك  إليهم،  أعماله  من 

الدوحة.
ومن اإلنصاف القول إن عبدالعزيز ناصر ُيَعّد ثروة قومية،  
باألغنية  النهوض  أكتافه مسؤولية  بحّق؛ فقد حمل على 
من  األغنية:  ضروب  كّل  في  إبداعُه  ق  وتدفَّ القطرية، 
العاطفية، إلى الوطنية، إلى القومية، ثم اإلنسانية، تاركًا 

إرثًا ناصعًا ال ُيجارى، من األلحان الرائعة والراقية.
كتاٌب  يصدر  أن  أتمّنى  اإلرث،  هذا  على  وللمحافظة 
شامل لحصر جميع أعماله وإبراز دوره الرائد والتاريخي في 
تطوير األغنية القطرية، وإسهاماته وجهوده في تعزيز دور 
الموسيقى السامي في التعبير عن هموم األّمة العربية، 

واإلسالمية.
المعروفة  الوثائقية،  الجزيرة  قناة  تقوم  أن  أقترح  كما 
الموسيقار  عن  وثائقي  فيلم  بإنتاج  عالميًا،  بانتشارها 

الراحل.
رحم الله عبدالعزيز ناصر، وأسكنه فسيح جّناته.
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ال أعرف من أين أبدأ: َأِمن فراش المرض الذي التهم 
طوياًل،  يمهلك  ولم  بصمت،  معه  وعشَت  جسَدك، 
حارق  ألم  من  المفاجئ،  رحيلك  بعد  تركته،  مّما  أم 
صخٌب  الوطَن  فعمَّ  القلوب،  وأفجَع  العيون،  أدمَع 
تعيشها  أن  آثرَت  التي  حياتك،  هي  كما  وصمٌت 
ل،  وتتحمَّ األضواء،  وضجيج  اإلعالم  جلجلة  عن  بعيدًا 
وإيماننا  أملنا  كان  لكن،  وأحزانها؟!  آالمها  بنفسك، 
في الله أن ينزل رحمته على جسدك العليل، لتتعافى 
عطائك  مسيرَة  لُتكمل  وأمانيك،  بأحالمك  وتعود 
عرفناك  كما  وانتماء،  بإخالص  الوطن  خدمة  في 
لكنه  الوطن،  أبناء  من  محّبوك  عرفك  وكما  قريبًا، 
كتابه  في  تعالى-  الله-  ذكرُه  والذي  المكتوب  القدر 
تكونوا  »أينما  وقوله  كتاب«  أجل  العظيم:»لكل 

بروج مشيدة«. ولو كنتم في  الموت  ُيدرككم 
الفّنان وعميد  22/7/2016 كان موعد   ، الجمعة  يوم 
الله(  )رحمه  ناصر  عبدالعزيز  القطرية  الموسيقى 
لتنطوي  تألمنا،  أم  بكينا  أبينا،  أم  شئنا  القدر،  مع 

وداعًا .. يا صاحب اللحن الصادق
عائشة عبيدان
جريدة »الشرق« القطرية، 24/7/2016

بأحاسيَس  شجية،  ألحانًا  رَسمت  طالما  صفحة، 
متجاوزًة  الوطن،  جداريات  على  وطنية،  عميقة 
القديم،  الوطن  تراث  عن  ر  َعبَّ وحدوده.  أسواره 
بكّل  صغره،  منذ  عشقها  التي  القديمة،  بمكنوناته 
بمفاهيمها  متجاوزًا،  صادق،  وإحساس  وطني  عمق 
لينقلها  الكبار،  قبل  الصغار  عقول  التراثية،  وقيمها 
فكانت  رة،  ُمعبِّ سلسة،  وكلمات  جميلة  بأهازيج  لهم 

و)القرنقعوه(. )العايدوه(، 
ألسنة  على  ُدهما  تردُّ ينضب  ال  تراثيان،  أنموذجان 
ْيف(.  السِّ على  يّدفوها  الحنايا  )أم  وهاهي  الصغار، 

وصوت البحر وتالطم األمواج وعودة الغواصين، تعود 
يغيب  مّنا  ومن  واألجداد.  اآلباء  زمن  إلى  بحنين  بنا 
الوطنية،  والهموم  للقضايا  الفقيد  معايشة  عنه 
بألحان  تجاهها،  ونقل مشاعره  واإلنسانية،  والعربية، 
التي  الخفي  الحزن  شجية ال تخلو نبراتها من لمسات 
جمااًل  عليها  أضفت  التي  تلك  وجدانه،  في  تعيش 
والمسلمين  العرب  قضيُة  شغلته  لقد  وصدقًا؟!. 
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م للقدس: )أحّبك يا قدس(، )ع القدس  األولى، فقدَّ
)والقدس حبيبتي(،  كما  يا قدس(،  )عربية  رايحين(، 
ولإلنسانية  يابيروت(،  )آه  لها  م  فقدَّ لبيروت،  غّنى 
ق(، وغيرها  م لحن )أنا  إنسان(، و)تصدَّ المظلومة قدَّ
من األلحان الجميلة القوية، تعَجز أقالمنا عن حصرها، 

صداها. د  ُيردِّ للواقع  نتركها 
رحل عبدالعزيز؛ ابن الوطن الباّر، وعمالُق الموسيقى 
ببارِئها.  روحه  لتلتقي  الطاهر،  بجسده  الوطنية، 
الكثيرون،  عليه  وبكى  الكثيرون،   الثرى  إلى  عُه  شيَّ
ر عن رحيله الكثيرون!  وسائل التواصل االجتماعي  وعبَّ
والرحمة،  بالمغفرة  له  والدعاء  توديعه  عن  ف  تتوقَّ لم 
الموسيقية  ّية  الفنِّ إنجازاته  ذكر  عن  ف  تتوقَّ لم  كما 

الشاعر: يقول  ما  والحّق  الوطنية، 

اخَلطُّ يبقى زمانًا بعد صاحبِه
        وكاتب اخلِط حتت األرض َمدفوُن      

هكذا- يا عبد العزيز- رحلت، لكنك تركَت ثروة وتركة 
اللحن  في  الوطنية  اإلنجازات  من  لوطنك  كبيرة 

فهل  أوُتنسى،  تنطوي  أن  يمكن  ال  والموسيقى، 
األلسنة  ُترّددها  التي  قطر(  ياعمري  سَننسى)الله 
نشيَدنا  سَننسى  أم  الوطنية،  المناسبات  في 
حين  للوطن،  االنتماء  بقّوة  ُيشعرنا  الذي  الوطني 
لهذا  احترامًا ومحّبة وإجالاًل  القوي فنقف  لحنه  نسمع 
الوطن ولترابه، أم ننسى دماثة ُخلقك وسعة ثقافتك 
في  ُيجالسك  من  منَك  يقترب  حين  هدوئك  وجماَل 

والمناقشات؟؟. األحاديث 
ووطنك،  ومحّبيك  أهلك  قلوب  في  وتركَت،  رحلَت 
وصدُق  وُحّبَك  وفاؤَك  دُه  ُيجسِّ عزاؤنا  عميقًا..  حزنًا 
مشاعرك تجاه الناس والوطن.. عزاؤنا أنك تركت داَر 
منا-  تألَّ راحلون!   إليها  جميعًا  نحن  بقاء،  دار  إلى  فناء 
رحيلك  على  الوطن  أَلم  لكن  لفراقك،  ياعبدالعزيز- 
قون  المتذوِّ يعشقها  قيثارًة  لحُنك  وسيبقى  أكبر، 
صادقة  موسيقية  أعمال  عن  والباحثون  لإلبداع، 

النشاز.  عن  بعيدة 
الصادق. اللحن  ياصاحب  وداعا، 
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دأبت الدولة- كعادتها- على تكريم اإلبداع والُمبدعين في 
الوطن  لهذا  إبداعاتهم  قّدموا  الذين  المجاالت،  مختلف 
 ، الذي يستحّق منهم الكثير؛ فبناًء على التوجيهات، َتمَّ
العزيز  عبد  القطري  الموسيقار  اسم  إطالق  أّيام،  منذ 
إنذار،  الذي غاب عّنا فجأًة، دون سابق  الله(  ناصر )رحمه 
على »مسرح الرّيان«، فقد كان- بال شّك- رمزًا من رموز 

الفّن والموسيقى.
على  المرحوم  اسم  )إطالق  الخبر  هذا  أسعدني  وقد 
»مسرح الرّيان«، الواقع في سوق واقف( نظرًا لما يتمّيز 
به موقع هذا المسرح الجغرافي، في مكان ُيعتبر ملتقى 
الثقافات واإلبداع.  فهذا السوق يرتاده الناس منذ الِقدم، 
وُيعتبر من أهّم المعالم السياحية؛ فهو يجمع بين العراقة 
واألصالة، وبين المدنية الحديثة، وهو، حالّيًا، أشهر َمعلم 
وتحديثه،  تجديده  بعد  السّياُح،  يقصدُه  وتراثي  سياحي 

بشكل خاص.
مسرح عبد العزيز ناصر، من المسارح الحديثة التي تتوافر 

وماذا بعد مسرح عبد العزيز ناصر؟
 محمد جاسم الجاسم
جريدة »الراية« القطرية،27/7/2016

تجلب  أن  شأنها  من  والتي  الحديثة،  التقنيات  كلُّ  فيها 
المسرحية،  والعروض  الموسيقية،  العروض  من  الكثير 

والندوات الثقافية.
العزيز  عبد  مسرح  استغالل  يجب  بأنه  نقوله  أن  نوّد  ما 
ناصر، على مدار العام، ال في المناسبات فقط. وعلى 
الجهات المسؤولة، كالمكتب الهندسي الخاّص، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة والرياضة، أن تقوم بعمل برامج ودعوات 
للفرق الموسيقية المعروفة: العربية، واألجنبية، وكذلك 
والموسيقيين، خصوصًا  والفّنانين  نين  الملحِّ دعوة كبار 
َمن َعِمل مع الراحل عبد العزيز ناصر، كما نتمّنى، كذلك، 
استغالل المسرح بوضع صوٍر نادرة لهذا الفّنان وألعماله 
الخاّص  وعوده  الموسيقية،  وأدواته  الخالدة  الموسيقية 
الدراسة وحتى قبل وفاته، لكي يتعّرف  الذي الزمُه منذ 
ه، وعشقه للموسيقى،  المرحوم وفنِّ تاريخ  إلى  الزائرون 

وما قّدمه، من ألحان خالدة، لوطنه وعروبته.
والله من وراء القصد.
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ُتبرز  له  صورة  يتداولون  األصدقاء  رأيُت  رحيله،  من  أّيام  قبل 
ية، وكيف تدهورت. وفي يوم األربعاء، نشرُت في  حالته الصحِّ
وكنت  المستشفى،  دخوله  خبَر  )اإلنستجرام(  على  صفحتي 
أرغب في زيارته يوم الجمعة، حيث إن له مكانة عندي، منذ أن 

بدأت العمل الصحافي!
إليه  يقّدم  وكيف  إليه،  قدم  إن  به،  ب  يرحِّ أحد كيف  ينسى  ال 
من  كّل  رأي  هذا  بحّق؛  رائع،  إنسان  إنه  يريد!  التي  المعلومة 
أم  الثقافي  الوسط  في  سواء  ناصر،  العزيز  عبد  الفّنان  عرف 
برحيله،  علمُت  عندما  كثيرًا  حزنت  لقد  االجتماعي.  الوسط 
حيث لم ُيمهلني القدر أن أراه قبيل رحيله، وعندما حضرُت إلى 
في  الذي  ذاته  الشعور  تمتلك  الجموع  رأيُت  مسيمير،  مقبرة 
قلبي لعبد العزيز الذي طالما أطربنا بألحانه: الوطنية، والدينية، 
واالجتماعية، والعاطفية، وكان آخر األعمال هو »متى يا سيدي 
الفّنان غانم السليطي، ومنذ ذلك اليوم  إّياه  تفهم«، أهداني 
وهو الشريط الوحيد الذي أستمع إليه، حتى إنني عندما رافقت 
تكريمه  حفل  لحضور  الشارقة،  إلى  السليطي،  غانم  الفّنان 
متها لألصدقاء تعبيرًا  هناك، كنت قد طبعُت مجموعة منه، وقدَّ
عن اإلبداع الفّني لقطر. أغانيه الوطنية، هي األخرى، ما زالت 

رحيل عبد العزيز ناصر
صالح غريب
 جريدة »الشرق « القطرية، 28/7/2016

عالقة في أسماعنا: آه يا بيروت، والقدس، والله يا عمري قطر، 
خ لحقبة تاريخية من تاريخ  باإلضافة إلى أعماله التراثية التي تؤرِّ
األغنية  سماع  ُأحبُّ  )القرنقعوه(،  أغنية  تطوير  ورغم  قطر.  
نها عبد العزيز ناصر )رحمة الله عليه(، فرحيله كان  القديمة التي لحَّ
ا علينا نحن- ُمحّبيه- وعلى كّل من استمع إلى تلك األعمال  ُمرَّ

مها، طوال مشواره الفّني، في مجال األغنية القطرية. التي قدَّ
إن قرار المكتب الهندسي الخاّص بإطالق اسمه على »مسرح 
وُتكرم  اإلبداَع  ر  ُتقدِّ التي  الدولة  من  وطنية  خطوة  الريان« 
ل مبدع يستحّق التكريم، وإن كّنا  المبدع؛ فعبد العزيز ناصر أوَّ
فقدناه روحًا وجسدًا، فإن ذكراه العطرة سوف تبقى بيننا، ولن 
تنسى تلك االبتسامة التي يستقبلك بها، سواء أكان يعرفك 
أم ال يعرفك!  هكذا هم الكبار.. وهكذا هم المتواضعون؛ ال 
ينظرون إلى ما وصلوا إليه من مكانة، بل ينظرون إلى أن ذلك 
الفّواح هي  بعطرها  الناس  مع  العالقة  تبقى  لكن  ُيبَذل،  ُجهد 
األبقى، أّما اآلخر فهو ذاهب كما ذهب هو، وبقيت تلك السمعة 

بة لدينا. الطيِّ
رحم الله عبد العزيز ناصر، وجعل مثواه الجنة، وإنا لله، وإنا إليه 

راجعون.
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النشيد  ن  ملحِّ رحَل  العطاء،  من  عامًا  خمسين  بعد 
عبدالعزيز  الكبير  الموسيقار  القطري  الوطني 
وبفقدانه،  ضخمًا.  ّيا  فنِّ إرثَا  تاركًا  عالمنا،  عن  ناصر، 
من  واحدًا  القطرية،  ّية  والفنِّ الثقافية  الساحة  فقدت 
الماضي،  الجمعة  رحيله  إعالن  ومنذ  مبدعيها.  أهّم 
التواصل  ومواقع  الجرائد  صفحات  تمأل  األقالم  توالت 
فقده،  على  وحزنًا  بإبداعاته،  اعترافًا  االجتماعي؛ 
كّل  ومن  المشوار،  وزمالء  ومريديه  يه  محبِّ ِقَبل  من 
قي موسيقاه الراقية، خاّصًة أولئك الذين عاصروه  متذوِّ
مع »فرقة األضواء« التي أّسسها عام 1966، وزمالءه 
في  سها  أسَّ التي  والغناء«  الموسيقى  »مراقبة  في 
أساس  تكوين  نواة  لُتصبح   ،1968 عام  قطر  إذاعة 
الفّنان  هذا  بإسهامات  نعترف  أن  علينا  لزامًا  المراقبة. 
التي  البارزة  الذي خّلد اسمُه في قائمة األسماء  القدير 
فيه.  التكرار  يصُعب  مجال  في  تها  وأمَّ وطنها  خدمت 
في  الريادي  دورُه  سجّلِه،  في  ُيحفظ،  أن  فخرَا  ويكفيه 

عبد العزيز ناصر.. اسم قطري 
ده التاريخ سُيخلِّ

خالد عبدالله الزيارة    
جريدة »الشرق« القطرية، 25/7/2016

األغنيات  من  مجموعة  وتسجيلُه  القطري،  التراث  حفظ 
أعمااًل  خاللها  م  قدَّ االندثار،  من  وحفظها  التراثية، 
ما  أهّم  بين  ومن  التراث.  ذلك  من  استوحاها  غنائية، 
للعديد  تلحينه  القطري وقلبه،  الشعب  به وجداَن  َأسعَد 
يا  )الله  أغنية  َأشهرها  الوطنية،  واألغاني  األناشيد  من 
السعيدة،  المناسبات  ر في كّل  تتكرَّ التي  عمري قطر( 
مسيرته،  في  األبرز  يبقى  الوطني(  )النشيد  أن  إاّل 
بإبداعه  اعترافًا  الرشيدة؛  حكومتنا  من  وتشجيع  بدعم 
من  يومّيًا  الوطني  النشيد  ينطلق  ز.  المتميِّ ونبوغه 
به  ل  لُيسجِّ قطر،  مدارس  طلبة  أبنائنا؛  ومشاعر  حناجر 
التي  مسيرته  في  ساطعة  نقطة  ويظّل  اإلبداع،  قّمة 
هذا  وليكون  ّية،  الفنِّ مسيرته  طوال  إنجازاته  بها  ج  َتوَّ
ُيعزف  عندما  وحماسنا،  وعّزتنا  فخرنا  مصدَر  النشيد 

العالمية. المحافل  الرسمية، وفي  المناسبات  كّل  في 
وتطّورُه  نبوغه  الجهات،  أعلى  من  المسؤولون،  تابع 
َجه  تَدرُّ والحظوا  والغناء،  الموسيقى  في  زين  المتميِّ
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خارج  إلى  وانتقالها  القطرية  األغنية  بروز  في  ر  المتطوِّ
الخليجية،  الساحتين:  على  مكانها  لَتحجَز  الوطن،  حدود 
جائزة  بإهدائه  الدولة  كّرمته  ذلك،  إثر  وعلى  والعربية. 
2006، ثم  الدولة التقديرية في مجال الموسيقى، عام 
التكريمات  ومن  والشهادات.  والجوائز  األوسمة  توالت 
األوسمة،  من  العديد  على  ُتذكر، حصوله  أن  يجب  التي 
التعاون  مجلس  دول  قادة  من  التكريم،  وسام  منها 
الخليجي في العاصمة العمانية مسقط، )1989(، ومن 
والتلفزيوني  اإلذاعي  لإلنتاج  السابع  الخليج  مهرجان 
استحقاقاته،  ومن   .)2001( البحرين،  مملكة  في 
للموسيقى، في  حلب  التكريم من معهد  حيازته وسام 
2002، والمهرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي  سوريا، عام 
 ،)2004( العربية،  مصر  جمهورية  في  والتلفزيوني 
للموسيقى  العربي  المجمع  من  التكريم  ووسام 
العاّمة  سة  المؤسَّ من  تكريمه  الى  باإلضافة   ،)2013(
ودوره  الفّني،  لمشواره  تقديرًا  الثقافي »كتارا«؛  للحّي 

من  وفير  بعدد  القطرية  الموسيقى  مكتبة  إثراء  في 
ّية. الفنِّ أعماله 

الفّنان  لرحيل  والمؤلمة  الحزينة  اللحظة  هذه  في 
الجميع  يقف  ناصر،  عبدالعزيز  القطري  الموسيقار 
صّفًا واحدًا خلف ميراثه الفّني الراقي؛ اعترافًا بمسيرته 
اإلنسانية  ومواقفه  المرهفة  مشاعره  وصدِق  العزيزة 
والذكرى  الجديد،  للجيل  الالمحدود  ودعمِه  الراقية، 
تجعل  أن  متمّنين  مسيرته،  عن  تركها  التي  الجميلة 
اسمِه  بإطالق  ذكراه،  لتخليد  مناسبة  رحيله  من  الدولة 
على أحد شوارع الدوحة، وليكن أحد شوارع الجسرة التي 
)سكيكها(  من  إبداعاته  واستمدَّ  فيها،  وترعرع  ترّبى 
قيادتنا  إلى  يه  محبِّ من  أمنية  بل  دعوة،  إنها  ودهاليزها. 
قطر  موسيقار  أن  واحد:  بصوت  ُنطلقها  الرشيدة، 
التكريم بعد نهاية حياة حافلة، قّدم  الراحل يستحّق هذا 

الحبيبة قطر. فيها عصارة فكرِه وإبداعه، من أجل بلده 
وسالمتكم.
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وأدواتها  الموسيقى  أصبحت  )بوناصر(-  يا  برحيلك- 
ورّوادها ومرتادوها يتامى، العائل لهم، وما من قائل: 

البلسم«. »أنا 
وموسوعتها  تها  مرجعيَّ القطرية  الموسيقى  فقَدت 
األصقاع  به  ُتباهي  إرثًا  كسبت  لكنها  تها،  وهويَّ

واألمصار.
قطر(،  ياعمري  )الله  في  عزاؤنا  ترحل.  ولم  رحلَت، 
و)أّم  و)القرنقعوه(،  )العايدوه(،  في  جراحنا  ونضّمد 

بـ)القَسم(. األمَم  ونقارع  الحنايا(. 
)يا  قطر  أرض  من  شبر  كل  في  حيينا،  ما  سنلقاك، 
حصية على حصية(، وفي وجداننا نحياك بحّب )القدس( 
على  كثيرًا  َمْت  تألَّ التي  و)بيروت(  عشقتك،  التي 
ينزف.  جرحها  يزل  لم  التي  )أفغانستان(  حتى  رحيلك، 
لقد زرعت لك شأوًا يتعاظم بين فينة وأخرى، في كّل 
بين  بحسرتهم  المأل  فتركت  فأمنت،  رحلت،  البقاع. 

عبد العزيز ناصر.. رحلت فَأِمنت

فيصل التميمي 
جريدة »الشرق« القطرية، 27/7/2016

ناي،  ودمعة  ثكلى،  نغمة  في  عنك  بحثًا  األثير  موجات 

وتر  على  تئنُّ  قوس  سحبة  أو  حشرجته،  األلباَب  ع  تقطِّ

)التشيللو(. 

وأفنيتها  للحياة،  عاشقًا  بل  محّبا  حياتك  عشَت  لقد 

ذاتك،  مع  متصالحًا  نغُمك،  تطاله  من  كّل  لُتسِعد 

ملتزمًا بعقيدتك، لم يصدر منك ما يؤذي، حتى أصغر 

نشعر  ولم  معطاًء،  حياتك  عشت  لذلك  الكائنات، 

حتى  معطاٌء  اإلنسان  أن  منك  منا  فتعلَّ بالفّن،  إال  بك 

حانت  وعندما  واالستعراض.  للرياء  مكان  وال  الفناء، 

لحظة الحسم الرّبانية، ُولدت كبيرًا قديرًا، ألنك أصبحت 

وأنت  الموسيقيين-  معَشر   - ُهنا  وتوجِّ وتأمرنا،  ُتديرنا، 

بأمرَك، وُنطيع!. نأتمُر  الثرى، ونحن  تحت 

األعلى  الفردوس  في  ورحمته،  بكرمه  الكريم  َدك  تغمَّ

الله أن يجمعنا بك فيها. الجّنة، وعسى  من 
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ب الموُت، في 22 يوليو الماضي، الموسيقار عبدالعزيز  غيَّ
ناصر العبيدان، ذلك الرجل الذي أمضى ُجلَّ حياته في خدمة 
األلحان  َأعذَب  ر  لُيسطِّ الفّن  محراب  في  عاكفًا  الوطن، 
بشكل  القطري،  الفّني  الوسط  في  اسمه  دت  خلَّ التي 

خاص، والوسط العربي، على وجه العموم.
حياته لم تكن ِإاّل نبعًا من اإلبداع؛ فقد أطلق، في بداية 
تلك  الستينيات،  األضواء«، في منتصف  حياته، »فرقة 
المجال  في  المبدعين  من  العديد  جت  خرَّ التي  الفرقة 
في  أساسيًا  دورًا  ولعبت  الموسيقي،  والمجال  الفّني، 
قطر،  إذاعة  في  والغناء(  الموسيقى  )مراقبة  تأسيس 
حيث انضمَّ العديد من أعضائها إلى تلك اللجنة، ومنهم 
عام  من  لها،  العاّم  المراقب  منصب  شغل  الذي  الراحل، 
1980 إلى أن رحل عن هذه الدنيا، وقد مضى في صقل 
ج في  ّية بالدراسة األكاديمية، فتخرَّ موهبته وهوايته الفنِّ
العربية،  مصر  جمهورية  في  للموسيقى،  العالي  المعهد 

عام 1977م.
 لعبد العزيز ناصر العديد من األلحان، أعظمها لحن النشيد 
الوطني لدولة قطر، الذي تمَّ اعتماده في عام 1996م.  
م  وكان الراحل مهتّمًا باألغنية الشعبية، ومغرمًا بها، فقدَّ

عبدالعزيز ناصر.. في ذّمة الله

عادل الكلدي 
مجّلة »الريان«، أغسطس، 2016

الكثير من األلحان الشعبية، جياًل بعد جيل، وكذلك اهتّم 
بالقضايا العربية، كما كــان له مبادرات وإسهامات جليلة 
لدعم القضية العربية األولى، ولعل أشهر ألحانه، في هذا 

المجال، أغنية )يا قدس(.
 إن الكتابة عن الراحلين وِسيَرهم أصعُب من الكتابة في 
حّقها  وإعطاؤها  سردها  الصعب  فمن  آخر؛  موضوع  أّي 
ق ومستفيض حتى  في مقال، فهي تحتاج إلى بحث ُمعمَّ
اسم  بإطالق  الكريمة،  المبادرة  ولعل  حّقها.  تستوفي 
مسرح عبدالعزيز ناصر على »مسرح الريان«، سابقًا، ُتعّد 
مه  بما قدَّ واعترافًا  الراحل،  المبدع   تكريمًا يستحّقه ذلك 
ّية، والعربّية.  من أعمال للوطن والمكتبة الموسيقية المحلِّ
التقدير  شهادات  من  العديد  على  الراحل  حصَل  كما 
واألوسمة، وَتمَّ تكريمه في العديد من المناسبات، في 

الداخل وفي الخارج.
زاال  ما  العطرة  وسيرته  أعماله  لكن  العزيز،  عبد  رحل 

خالَدْين، ومازال الحديث عنه مستمّرًا إلى ما شاء الله. 
فاصلة أخيرة: لعائلته وذويه وللوسط الفني والموسيقي، 
وأن  الجّنة،  ُيسكنه  أن  الله   ونسأل  أّواًل،  الحاّرة،  تعازينا 

ُيلهمنا وذويه الصبر والسلوان.
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الجالل  ذو  ربك  وجُه  ويبقى  فان،  عليها  من  »كّل 
التعايش  علينا  َوجب  إلهّية،  واإلكرام«.. حقيقة وحكمة 
ع-  معها، يحدونا َأمل الرحمة من جواد كريم. وها نحن نودِّ
باستمرار- أهالينا وُمحّبينا، مع ما في الفراق من مرارة 
وألم .. ويظّل الموت حّقًا، كما هي الحياة. ومازال الوطن 
والله  كبده،  وفلذات  أبنائه  من  النجباء  بفراق  ينزف 

المستعان.
الذي  ناصر،  عبدالعزيز  المخلص  ابنه  الراحلين  آخر  كان 
عاش بوقار، ورحل برقّي.. عاش هادئَا مكافحًا لرسالته، 
أّمته وآهاتها.. لم يهتّم بالشهرة، ولم يسَع  حامال آالم 
طوال  وظّل  بصدق،  لعمله،  مخلصا  وكان  يومًا،  إليها 
حياته يهرب من األضواء، إاَل أن األضواء ما تزال تسعى 

وراءه، وتحتار في دروبه. 
رحل عبدالعزيز .. وظلت أعماله الخالدة التي سّطرها 
واأللم  الُحّب،  أوتار  على  وعزفها  صادقة،  بأحاسيَس 
بتاريخه  الوطن،  واحترام  بة،  الُمَعذَّ أّمته  هموم  على 
د إاّل االحترام، فقد ذرَف  وأبنائه. وألن االحترام ال ُيولِّ
الحياه  غادر  عندما  العزيزة،  الدموع  ومحّبوه  الوطُن 

قطر تبكي رقّيًا 
جاسم ابراهيم فخرو 
جريدة »الشرق« القطرية،28/7/2016

رأينا  لقد   .. مبارك  جمعة  يوم  في  المعهود،  بهدوئه 
المستويات  كاّفة  على  عديدة،  بأوجٍه  الوطن  دموع 
على  العزاء،  واجب  تقديم  خالل  من  والوسائل؛ 
المواد  وبّث  اإلعالمية،  والتقارير  المستويات،  أعلى 
التلفزيونية، واإلذاعية، والمقاالت الصحافية، ووسائل 
في  اسمُه  د  لُيخلَّ تهدأ  لم  التي  االجتماعي  التواصل 
أكبر مسارح قطر المغلقة.. و- بالفعل- )الله يا عمري 

قطر(، كما تنّبأ! 
رحم الله ابن قطر الباّر، عبدالعزيز ناصر، الذي جاَد بقريحته 
للوطن وشَرفِه، ففاَض عليه الوطُن بالحّب والتقدير والوداع 

والبكاء الراقي.
إن عبدالعزيز- وإن غادرالحياة بجسده ووجهه الجميل- سيظّل، 
الوطن  وحّب  والقلب  الروح  تلمُس  التي  الخالدة  بأعماله 
وأبنائه، بيننا، ألجيال قادمة؛ فالكبار يأبون الرحيل بسهولة!

، َأبدلُه دارًا خيرًا من داره، وَأهاًل خيرًا من أهله، وأدخلُه  اللهمَّ
الجنة، وًأعذُه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهّم، اجعل 
قبره روضة من رياض الجنة، وامألهُ بالرضا والنور والفسحة 

والسرور. آمين، يارّب العالمين.  



241

فقدت قطر، نهاية األسبوع الماضي، أحَد أبنائها البَررة، 
الحداثة في قطر،  آباء  َأبًا من  الُمنصفون  اعتبره  والذي 
نظرًا  بالموسيقار؛  تسميته  على  شعبها  فق  اتَّ التي 

إلبداعاته المتواصلة في مجال التلحين والموسيقى. 
َغّيب الموُت الفّنان الراقي الرقيق عبدالعزيز ناصر، وهو 
خلق  في  باقتدار-  نجح-  قطر،  مبدعي  أهّم  من  واحد 

بصمة ال تمحى، وأثر ال يندثر.
البشر  يرفعون ذكره كبقية  أبناًء  الراحل خلفه  يترك  لم 
خالدة  أعمااًل  َف  خلَّ أنه  إاّل  آخر،  إرثا  يملكون  ال  الذين 
وذلك  أبدًا؛  تنسى  لن  العربية  الذاكرة  في  محفورة 

ألصالتها وعمق الوالء العروبي فيها. 
ال أشّك أبدًا، في أن دمعة طفرت من عين )القدس( حين 
)سراييفو(،  وكذلك  تها..  بمحبَّ تغّنى  من  الناعي  نعى 
قة بالحزن، إّن َعلَمًا كعبدالعزيز  وغيرها من الجروح المعتَّ
زًا  ُمرمَّ عّزها  مادام  تنساه  ولن  قطر،  تغفله  لن  ناصر 
ة الفقيد وانتمائه لهذه  بنشيدها الوطني الممزوج بمحبَّ
بة التي تغّنى بها ولها: )الله يا عمري قطر(،  األرض الطيِّ
تراثها  د  وجدَّ قطر(،  و)عيني  الحياة(،  أنت  قطر  و)يا 
في  والعيد  الحنايا(  )أّم  في  السفينة  فكانت  الشعبي 

)العايدوه(، وفرحة القرقيعان في )القرنقعوه(.
فنعَم االبن البار هو! وكيف ال يكون، ومن عرفه عرف 

الموسيقار
نورة المسيفري
جريدة »العرب« القطرية،24/7/2016 

الكاسات،  ُيعاقر  ولم  السهرات  ُيِقم  فلم  استثناء،  أنه 
المهذبة  الراقية  واللغة  الَجّم  لألدب  أنموذجًا  كان  بل 
األصيلة  موسيقاه  عن  كثيرًا  يختلف  ال  الذي  والصوت 
واحدًا،  لحنًا  أحد، فهو لم يسرق  التي لم يستلهما من 
استثناء في  لذلك هو  واحدة؛  لحنية  جملة  يسَتِعْر  ولم 

كّل شيء!؟.
قت الدموع من المآقي صباح الجمعة، وكأن  ولهذا، تدفَّ
كثيرًا  امتنَّ  الذي  شعبها  خالل  من  تبكيه  قطر  عين 

إلبداعات الراحل، وافتخر بها في كّل محفل.
فَنم بسالم، أّيها الموسيقار!

 غفر الله لك وأرضاك في اآلخرة، كما رضيت بقدره في 
الدنيا.

إضــاءة... 
إقناعه  أحاول من خاللها  الراحل،  مع  يتيمة  لي مكالمة  كانت 
بتصوير تقرير شامل عنه وعن أعماله، لعرضه في احتفاالت 
اليوم الوطني، فاعتذر بلطفه المعهود الضطراره إلى السفر. 
ختمُت مكالمتي برجاء إعادة التفكير ألنه يستحّق، فشكرني 

بُرقّي، وَوعدني وعدًا، لكن الموت ينكث كلَّ الوعود.
رحمك الله، يا عبدالعزيز ناصر! هكذا.. دون ألقاب.. فالمبدع 

يكفيه اسمه!
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عبدالعزيز.. ما زلنا، وبعد أّيام من رحيلك المّر، نرتشُف 
الحزن بصمت وهدوء..  نبكيك في أعماقنا، كما لم نبِك 
من قبل.. نحترق حزنًا عليك وحزنًا على أن كلماتنا فيك 
لن تصلك، ولن تكون هنا لتقرأها، ولن تكون بيننا لترى 
والمسارح  والبرامج  الصحف  اسمك في كّل مكان: في 

والمجالس والشوارع واألمسيات، وفي القلوب. 
وأليم  موجع  بهدوء  ورحلَت  عميق،  آسٍر  بهدوء  عشَت 
لنا، نحن الذين أحببناك وحملناك في قلوبنا شمعة حّب 
كّلما  طوياًل  أبكي  كنت  وجمال..  إبداع  ولحن  وعطاء، 
سمعت صوت الراحل فرج عبد الكريم يشدو بالكلمات، 
فال تكاد األغنية تبدأ إاّل والدموع تغرق عيوننا حزنًا على 
بيننا،  خالدًا  يعيش  زال  ما  الذي  لصوته  وشوقًا  رحيله 
وينبض بإحساسنا ومشاعرنا. لكن، كيف سيكون الحال 
ترحلون  معًا؟  واللحن  الصوت  نبكي  حيث  رحيلك،  بعد 
كما ترحل الشهب في لحظة إضاءة ووهج، تترك الدهشة 
والجمال وروعة السحر، وترحل وتنطفئ، فما الذي يبقى 
بعدكم غير َأثركم الجميل، الذي أتمّنى، من كّل قلبي، 
أن نظّل نحتضنه ونتمّسك به بحرص؛ ليبقى نهَجًا ألجيالنا 

د وُيذَكر؟. د اسم يتردَّ القادمة، ال مجرَّ
أحدَث  رحيلك  لكن  وداع،  غير  من  رحلَت  العزيز..  عبد 
ضّجة في قلوب محّبيك، ونزفت األقالم بعدك، وبكت، 

وإّنا لمفجوعون
زهرة السيد

جريدة »الشرق« القطرية، 31/7/2016 

واختنقت األصوات حزنًا. 
رحلَت في هدوء الخاشعين اآلمنين الذين يرحلون واثقين، 
انطالقًا مّما زرعوه من جمال وعطاء مثمر في أراضيهم.. 
المعطاءة  المآثر  في  هو  حقًا-  الخلود-  أن  منا  لتعلِّ رحلَت 
رة عن عمق المحّبة واإلخالص للوطن وأهل الوطن.. الُمعبِّ

أذكرها؛  ولن  معروفة،  فتلك  الخصال،  على  م  أتكلَّ لن 
أنت عن إظهاره،  امتنعت  لما  أن أكون ُمظهرًة  خوفًا من 
الرياء والمباهاة،  في حياتك، حيث كنت دومًا بعيدًا عن 
رافضًا ألّي ظهور. وكم حاولُت- شخصيًا- تسجيل لقاءات 
أخرى  أسماء  لي  وُترّشح  ترفض،  كنت  لكنك  معك، 

بمنطق األب الحنون الحريص على دعم كّل من حوله.
ستكون  عنها  الكتابة  ألن  أعمالك  عن  هنا،  أكتب،  لن 
جاهات، وألن الكتابة عنها  كثيرة مستقباًل، في كّل االتِّ
معطاءة  أنامَل  من  وفخرًا،  حّبًا  ر  يتفجَّ نهر  مثل  فاضت 
نة لجهودك النادرة، التي أعتقد أنها  رة وُمثمِّ صادقة وُمقدِّ

ر. من المستحيل أن تتكرَّ
ها األستاذ األخ واألب  وداعًا، عبد العزيز ناصر.. وداعًا، أيُّ
والصديق، وعلى روحك السالم.. فلتنعم بما أعده الله 
للصالحين واألبرار من نعيم، َتنسى به لوعة الفقد وفراق 
وإننا  والحّب،  الجمال  من  دنيا  برحيلك،  فقدنا،  األحبة.. 

برحيلك لمفجوعون، يا عبدالعزيز!
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ل لقاء جَمعنا سوّيًا، عام  شهدت استديوهات إذاعة الدوحة أوَّ
شهادة  على  حصوله  من  واحد  عام  قبل  ذلك  كان   .1976
البكالوريوس، بتقدير امتياز، من المعهد العالي للموسيقى 
العلم  بين  ناصر  عبدالعزيز  ليجمَع  القاهرة،  في  العربية 

والموهبة التي منحها الله له.
قاء، فقد كان )يرحمه  قت عالقتنا منذ اللحظة األولى للِّ توثَّ
ز بُحسن الُخلق، وقد أجمع كّل أصدقائه،  الله( متواضعًا، ويتميَّ
من  منطلقًا  أبدًا،  ف،  يتصرَّ لم  أنه  على  معارفه،  وحتى 

فاته.  ته تتقدم كّل تصرُّ ته، بل كانت إنسانيَّ نجوميَّ
نبأ  سماعي  لدى  عيوني،  من  الساخنة،  الدموع  انسابت 
ام قالئل، كنت  وفاته، صباح يوم الجمعة الماضي، فقبلها بأيَّ
بآمال عريضة في  ث معه هاتفيًا، وكان حديثه مملوءًا  أتحدَّ
ّية الطويلة التي بدأت قبل 50 عامًا، تقريبًا  إطار مسيرته الفنِّ
َس »فرقة األضواء« مع مجموعة  )فبراير، 1966(، عندما أسَّ
من الشباب القطري الموهوب، وكان عمره ال يتجاوز الـ 14 

عامًا. 
نت  ّية في قطر، تكوَّ ل فرقة فنِّ و»فرقة األضواء«، كانت أوَّ
من قسمين: قسم للمسرح، وآخر للموسيقى، وساهمت 
في تنمية العديد من المواهب، في مجال الغناء والمسرح، 
في  كبيرًا  دورًا   لعبت  كما  القطرية،  الفّنّية  الساحة  على 
تأسيس )مراقبة الموسيقى والغناء( في إذاعة قطر، عام 
فين  1968، حيث انضمَّ عدد  من أعضائها إلى المراقبة موظَّ

ين.  رسميِّ

عبدالعزيز ناصر.. 
نجم سيظّل المعًا!

جاسم علي الجاسم 
جريدة »الشرق« السعودية، 30/7/2016

كان عبدالعزيز ناصر )يرحمه الله( وطنيًا حتى النخاع، يعشق 
بعروبته  ك  ويتمسَّ خليجي،  هو  ما  كّل  وُيحّب  قطر،  وطنه 
وإسالمه. وظهر ذلك، جلّيًا، في شهادات التكريم واألوسمة 
وسام  ومنها  وعربيًا.  وخليجيًا،  قطرّيًا  عليها؛  حصل  التي 
التكريم من قادة وملوك دول مجلس التعاون في مسقط 
)1989(، ووسام التكريم من مهرجان الخليج السابع لإلنتاج 
اإلذاعي والتليفزيوني في مملكة البحرين، )2001(، ووسام 
التكريم من معهد حلب للموسيقى في سوريا، )2002(، 
لإلذاعة  السابع  القاهرة  مهرجان  من  الذهبية  والجائزة 
والتليفزيون )2001( عن أغنية )يا قدس يا حبيبتي(، ووسام 
التكريم من المهرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي والتليفزيوني 

في جمهورية مصر العربية، )2004(.
التقديرية، في  الدولة  المرحوم كان يعتّز كثيرًا بجائزة  لكن 
االحتفال  شاركُته  يومها،   .2006 عام  الموسيقى،  مجال 
فين  بالحضور إلى الدوحة، بوجود المئات من الفّنانيين والمثقَّ
احتفاًء  كبيرة  فّنّية  تظاهرة  إلى  االحتفال  ل  ليتحوَّ العرب، 
د ذكره بأنه ملّحن نشيد  بموسيقار قطر الموهوب الذي تخلَّ
)يا قطر أنِت الحياة(، ومن بعده  النشيد الوطني الرسمي 

لدولة قطر )قسمًا بمن رفع السماء(، عام 1996.
لن  واضحة  بصمة  ترك  فقد  الناصر،  عبدالعزيز  الله  رحم 
تنسى، في تاريخ الموسيقى القطرية، والخليجية، والعربية، 

وسيظّل نجمُه يتألأل، على مدى األجيال.
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»وردة ونسماجت عطر.. اهلل ياعمري قطر
أنتي يف قلبي حبيبة

أنتي من روحي قريبة...
حّبيت حّبات الندى

والعود ساعات السمر
حبي جل طول املدى

اهلل يا عمري قطر«
إلى  منها  الغزلي  عر  الشِّ إلى  أقرب  وطنية،  أغنية  كلمات 

القصيد الوطني والحماسة، ُخلقت لتعيش؛ ألنها نابعة من 
صادقة،  بعفوية  قت  تدفَّ الحقيقي،  الحّب  ومركز  الوجدان 
رت عن مشاعر إنسانية من لدن الشاعر الفّنان عبدالله  وعبَّ
عبد الكريم الحمادي، الذي فاضت أحاسيسه حّبًا، ومنذ أكثر 
جة، إلى يومنا هذا، في  ت متوهِّ 40 عامًا، لقطر، فظلَّ من 
نها المبدع الراحل عبد العزيز ناصر، وغّناها  قلوب األجيال، ولحَّ
ثالثيًا منسجمًا، في  لوا  الساعي، فمثَّ الراحل محمد  الفّنان 
مشاعرهم وأدائهم؛ فخاطبت الوجداَن المجتمعي، )وماتزال(، 
وظلت ُتستدعى أنيقًة المعًة، على مرَّ الزمان ودوران عجلته. 
ث الشاعر عبدالله عبدالكريم عن مولد  في أحد اللقاءات، تحدَّ
قصيدته )الله يا عمري قطر(؛ أنه كان في مهّمة رسمية، خارج 
ض لمضايقات؛ فخرجت هذه الجملة تلقائية، حيث  الدولة، وتعرَّ

الله يا عمري قطر... لماذا؟   
  عواطف عبداللطيف                                                                                 
جريدة »الشرق« القطرية ،19/12/2016 

كانت مشاعره، حينها، ُمتخمة باألحاسيس والحنين، واللهفة 
لت  لحضن وطنه؛ لذلك لمَس فيها الكثيرون أوطانهم، وَمثَّ
البسيطة،  ّية  العامِّ كلماتها  رغم  دًا،  متفرِّ إنسانيًا  أنموذجًا 
السودان،  زار  قصيرة،  فترة  بعد  أنه،  وقتها  الشاعر  وذكر 
إلى  بعدها  عاد  األغنية،  من  ل  األوَّ المقطع  أكمل  وهناك 
الدوحة، فأكمل أبيات القصيدة التي لم ُتجز كأغنية إال بعد 
فترة؛ ثبت، مع األيام ومرِّ السنين، أنها األقدر على مالمسة 
أجاد  وكما  للوطن.  وعشقًا  حّبًا  الهّمة  واستنهاض  الوجدان 
الفّنان الراحل محمد الساعي التغّني بها، وإيصالها إلى مسامع 
ع على عرش األغنية الوطنية، في  يها، ها هي اليوم تتربَّ محبِّ
ت  عيد قطر الوطني. وبعد مرور هذه السنين الطويلة، ظلَّ
محتفظة بتأثيرها الوجداني الحميم، ومهما تغّنى بها مغّنون 
ُكثر، أو ُأدخلت على نوتة لحنها األصلي تركيبات موسيقية، 
تبَق  رات صوتية مستحدثة،  أداؤها بآالت حديثة وموثِّ أو تمَّ 

بوهجها نفسه.
للوطن  كان  إن  والوالء،  بالمحّبة  الدّفاق  القلب  حديث  إنها   
ولألّم ولألبناء ! إنها اللغة الناصعة الصادقة الدافقة كالدماء 
في الشرايين أو كالماء السلسبيل الذي ُيحيي الزرع والضرع، 

وتبقى )الله يا عمري قطر(.
همسة: أّي شيء يمكن أن ُيصنع إال الحّب الصادق؛ يتدّفق 

بتلقائية من القلب، وتبقى، كما هي، )الله يا عمري قطر(.
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أيقونة  لرحيل  ألمًا  ُيعَتصر  القلب  يزال  وال  وقعه،  للفقد  مازال 
الموسيقى القطرية وحارسها األمين، عبد العزيز ناصر العبيدان، 
من  عظيمًا  إرثًا  وراءه  فًا  مخلِّ هدوء،  في  دنيانا  عن  رحل  الذي 
ق بها خارج حدود الوطن،  ّية، واأللحان الشجية التي حلَّ األعمال الفنِّ
فطرب لها عّشاق النغم األصيل، واستحوذت على إعجاب النّقاد 
ع  ف والموزِّ ن والمؤلِّ والمهتّمين، فكانت الدليل إليه، وهو الملحِّ
م على يده عدد كبير من الفّنانين القطريين، وسيظّل-  الذي تعلَّ

يه  وذاكراتهم. رغم الغياب- حّيًا في وجدان محبِّ
لمزيد من تسليط الضوء على وقع الحدث، التقت »الشرق« نخبة 

من الكّتاب والفّنانين، فكان اآلتي:
يت رسالة نصية ينبئني صاحبها بفقدنا الموسيقار  جمال فايز: تلقَّ
القطري العربي عبد العزيز ناصر الذي أبدع في مجاله، وكان، 
من خالل هذا اإلبداع، حاضرًا ُمحّبًا لوطنه، من خالل استحضار 
م لنا ألحانًا عذبة  الموروث الشعبي القطري وإعادة تطويره، وقدَّ
عديدة، وكان سنا إبداع تجّلى في النشيد الوطني )قسمًا بمن 
رفع السماء(، كما كان وفيًا لوطنه من خالل عطائه الفّني، حين 
ته.  أبدع العديد من األلحان األصيلة، وكان عاشقًا لعروبته محّبًا ألمَّ

ومازال حاضرًا من خالل رائعتيه: )أحّبك يا قدس(، و)آه يا بيروت(.
ض ..خسارة هذا الموسيقار الرائع  إبراهيم محمد: إنسان ال ُيعوَّ
بقطر،  مهمومًا  الراحل  كان  لقد  القطري.  للفّن  خسارة  هي 
وبالتراث، وبالوطن العربي، وبأصدقائه وزمالئه. هذا االنسان 

ض! الُيعوَّ
َن للكثير من المطربين  لقد اكتشف العديد من األصوات، ولحَّ
والمطربات، واهتمَّ بالتراث القطري. كان الوطن ُيشغل باله في 

كثير من األمور.

ُكّتاب وفّنانون: عبد العزيز ناصر حيٌّ في الوجدان والذاكرة

في وداع أيقونة الموسيقى القطرية
هاجر بوغانمي
جريدة »الشرق« القطرية، 24/7/2016

عبد الواحد محمد: رحَل بهدوء .. رحَل منها بهدوء، مثلما عاش 
فيها بهدوء، بعيدًا عن األضواء والشهرة وضجيج اإلعالم، رغم 

إبداعه الفّني الغزير. هو ذلك اإلنسان الخلوق عبد العزيز ناصر.
هكذا هم العظماء حين يرحلون؛ ال يتركون لنا فرصة كي نذرف 
دمعًا للرحيل، ألنهم مرابطون في وجداننا ما حيينا. هي كلمات 
تقال، اليوم، في وداع الموسيقار الكبير عبدالعزيز ناصر العبيدان، 
الذي وافته المنّية صباح أمس، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد صراع 
س »فرقة األضواء« عام 1966،  مع المرض الخبيث. هو مؤسِّ
مع مجموعة من الشباب القطري، وفي عام 1977 حصل على 
شهادة البكالوريوس من المعهد العالي للموسيقى العربية في 

القاهرة. 
م الراحل العديد من األعمال الغنائية الوطنية، أبرزها نشيد  قدَّ
ل نشيد وطني رسمي للدولة في عام  )القَسم( الذي اعُتِمد أوَّ
1996، وأغنية )الله ياعمري قطر( التي يرّددها الكبار والصغار 
في المناسبات الوطنية، إلى جانب أوبريت )عيشي يا قطر(، 
و)الهدف واحد(، و)عروس األرض(، و)فديت ترابك يا قطر(.. كما 
م أعمااًل غنائية استلهمها من التراث الشعبي، نذكر منها: )أّم  قدَّ
الحنايا(، و)العايدوه(، و)القرنقعوه(.. عاصر عبدالعزيز ناصر األزمات 
العربية؛ بدءًا من القضية الفلسطينية، مرورًا بأزمة لبنان والعراق، 
م العديد  وصواًل إلى الوضع في سوريا، ودول )الربيع العربي(، وقدَّ
ر  من األعمال؛ من بينها )أحّبك يا قدس(، و)آه يا بيروت(، و)أصدِّ

للورق هّمي(، و)ولهان ومسّير(، و)حسايف(.
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هذا هو حال لسان وقلب كّل قطري، إثر رحيل الموسيقار 
القطري عبد العزيز ناصر العبيدان الفخرو؛ ملّحن السالم 
الساحتان:  برحيله،  فقدت  والذي  القطري،  األميري 
الثقافية، والفّنّية، في دولة قطر والوطن العربي، واحدًا من 
أهّم مبدعيها، حين انتقل إلى رحمة الله- تعالى- يوم أمس، 
الجمعة، 22 يوليو/ تموز، 2016، عن 64 عامًا، إثر صراع مع 

المرض.   
ره عّشاق قطر وعّشاق ألحانه، في كلِّ مّرة ُيعَزف  وسيتذكَّ
رًا مقرونًا بطلب الرحمة  فيها النشيد األميري القطري، َتذكُّ
أغنياتها.  في  بصماته  وتركت  قطر،  َعشقت  التي  لروحه 
ر مبدَعها، وابَنها الباّر عبد العزيز ناصر  وستظّل قطر تتذكَّ
العبيدان؛ أحد أهّم أعمدتها في الموسيقى والغناء، مبدع 
عبدالكريم  عبدالله  كلمات  قطر(،  عمري  يا  )الله  ألحان: 
الحمادي، وغناء الفّنان الراحل محمد الساعي، و)عيشي يا 
قطر(، و)يا قطر يا قدر مكتوب(، )وهوى الدوحة(،و)قطر 

بيت لكم وظالل(.
لخصوصية  عشقُه  الراحل  المبدع  موسيقى  وتعكس 
الوجداني، وهو ما  القطري، مع شغفه اإلنساني  المكان 
قه ألحان أغنية )سوق واقف(، التي غّناها الفّنان عبدالله  توثِّ
ها إلى ألبوم )أنِت ُحلم(،2011، وهي من  الرويشد، وضمَّ

كلمات الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة. 
ُل للمبدع الكبير عشقُه للمكان العربي، حيث َخصَّ  وُيسجَّ

رحيل الموسيقار عبد العزيز ناصر عن 64 عامًا، 
وعشرات األلحان الخالدة 

الدوحة- سميرة عوض 
»قطر ستـبـقى حـّرة/ تسمـو بـروح األوفــيـاء« 
 

فلسطين بعدد من ألحانه، والقدس، خاّصة، إذ اختار قصيدة 
العربي نزار قباني،  يا حبيبتي(، كلمات الشاعر  )يا قدس 
في  ُسّجلت  حيث  الجزيرة،  أطفال  كورال  ويغّنيها  نها  ليلحِّ
مارس/آذار، 2009، بمناسبة اختيار القدس عاصمة الثقافة 

العربية، للعام )2009(.  
ن  لحَّ العربي،  وللمكان  الجميلة،  للكلمة  عشقه  وبسبب 
أغنية  َن  لحَّ كما  نزارقباني،   للشاعر  بيروت(  يا  )آه  أغنية 
ها إلى  )معتقلون(، كلمات الشاعر نزار قباني أيضًا، وضمَّ

ألبوم )سفينة األحزان(.
ّية، في دولة قطر، فارَسها الموسيقار  فقدت األوساط الفنِّ
ّية حافلة بالعطاء  عبدالعزيز ناصر العبيدان، بعد مسيرة فنِّ
النشيد  ن  ملحِّ الفّنان،  هذا  عطاُء  تواصل  إذ  واإلنجازات، 
الوطني القطري، على مدى أكثر من 50 عامًا من اإلبداع؛  
ّية  فنِّ فرقة  ل  أوَّ األضواء«،  1966 »فرقة  عام  س  أسَّ حيث 
للمسرح والموسيقى، مع مجموعة من شباب مدينة الدوحة 
الموهوبين، وكان عمره ال يتجاوز 14 عامًا فقط، وكان لهذه 
الفرقة الفضل في بروز العديد من المواهب، في مجال الغناء 
ّية القطرية، كما كان لها دور في  والمسرح، على الساحة الفنِّ
تأسيس )مراقبة الموسيقى والغناء( في إذاعة قطر عام 
1968، حيث انضمَّ عدٌد من أعضائها إلى المراقبة بوصفهم 

فين رسميين، ونواة لتكوين أساِس المراقبة.  موظَّ
م  الراحل بالتراث الشعبي القطري، وقدَّ اهتّم الموسيقار 
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أعمااًل غنائية استوحاها من ذلك التراث، مثل: أّم الحنايا، 
والقرنقعوه، و يا راعي الملحة، وحناج عيين، وغيرها. 

وكانت  العربي،  التراث  وحي  أعمااًل من  الفقيد  م  قدَّ كما 
الكثير  ن  لحَّ فلقد  وعربية،  خليجية،  اهتمامات  أيضًا-  له- 
ة للعالم العربي، وكذلك الدول  من األغاني التي ُتبرز العزَّ
العربية. وكان شاغله األكبر قضية العرب األولى؛ فلسطين 
م: )أحّبك يا قدس(- )عربية يا قدس(- )عدنا  والقدس، فقدَّ
)عرس  عراق(-  يا  )مرحبا  رايحين(-  القدس  )ع  قدس(-  يا 

الشهيد(- )ملهمة القلوب(. 
أغنية  ومنها  الدينية،  باألغنية  العبيدان  الراحل  اهتّم  كما 
د يا رسول الله(، وكذلك باألغنية اإلنسانية، واألغنية  )محمَّ

العاطفية. 
العرب،  الفّنانين  من  كثيٌر  ناصر  عبدالعزيز  بألحان  تغّنى 
ومنهم: سعاد محمد- كارم محمود- لطفي بوشناق- علي 
الحجار- عبدالمجيد عبدالله- لطيفة، أحالم- إبراهيم حبيب- 
ماجد  شاكر-  هاني  أصالة-  صالح-  مدحت  سميح-  نعيمة 
المهندس- طالل سالمة- ريهام عبدالحكيم- صابر الرباعي- 
المطربين  من  كبير  عدد  ألحانه  من  غّنى  كما  رجب،  غادة 

القطريين. 
للموسيقى  العالي  المعهد  في  الراحل  الموسيقار  ج  تخرَّ
وشغَل  عام1977،  امتياز،  بتقدير  القاهرة،  في  العربية، 
منصب المراقب العام للجنة )مراقبة الموسيقى والغناء( 
 ،1980 عام  منذ  والتلفزيون،  لإلذاعة  العاّمة  الهيئة  في 
ورئاسة لجنة )مراقبة النصوص واأللحان(، وكان عضوًا في 
دولة  َل  ومثَّ قطر،  في  الموسيقى  أكاديمية  أمناء  مجلس 
قطر في عضوية المجلس التنفيذي، في المجمع العربي 
الغنائية  أعماله  من  مجموعة  لت  ُسجِّ كما  للموسيقى، 

والموسيقية في ألبومات غنائية، وُطبعت، أيضًا. 
وعلى مدى مشواره الفّني الطويل، حصد الراحل األوسمة 
وشهادات التقدير، من أهّمها: جائزة الدولة التقديرية، في 
مجال الموسيقى، عام 2006، ووسام التكريم من قادة دول 
مجلس التعاون الخليجي في العاصمة العمانية مسقط، عام 

1989، وكذلك من مهرجان الخليج السابع لإلنتاج اإلذاعي 
على  وحاز   ،2001 عام  البحرين،  والتلفزيوني في مملكة 
للموسيقى، سوريا، عام  التكريم من معهد حلب  وسام 
2002، ومن المهرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني 
بجمهورية مصر العربية عام 2004، وعلى وسام التكريم 

من المجمع العربي للموسيقى، عام 2013.
كما حصل الراحل عبدالعزيز ناصر العبيدان على العديد من 
حفل  في  الخاّصة،  الذهبية(  )األوبرا  جائزة  ومنها  الجوائز، 
توزيع جوائز األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي، الدوحة 
2014. وحصلت مجموعة من أعماله على الجوائز الذهبية 
التي  حبيبتي(  يا  قدس  )يا  أغنية  مثل  التقدير،  وشهادات 
فازت بالجائزة الذهبية في مهرجان القاهرة السابع لإلذاعة 
والتلفزيون، عام 2001، وأغنية )الطفل والعصفور( التي 
السابع  القاهرة  مهرجان  من  تقدير  شهادة  على  حصلت 
ق( من أداء  لإلذاعة والتلفزيون، عام 2001، وأغنية )تصدَّ
الفّنان لطفي بوشناق التي حصلت على جائزتين ذهبيتين 
عن أفضل لحن وأفضل أداء، من المهرجان العاشر لإلنتاج 
عام  العربية،  مصر  جمهورية  في  والتلفزيوني،  اإلذاعي 

  .2004
وآخر تكريم حظَي به الراحل، كان من طرف المؤسسة العاّمة 
للحّي الثقافي )كتارا(، في توزيع جوائز النسخة الرابعة من 
حفل توزيع جوائز األوسكار لألوبرا والغناء الكالسيكي، في 
ديسمبر، عام 2014، حيث قال وقتها: »إن تقدير المبدع 
دافٌع للمزيد من عطاءاته، إذ يخلق لديه شعورًا بالسعادة، 
وبأن هناك من ُيقيمِّ جهده، وُيقّدر إبداعاته. وأن يأتي هذا 
الممنوحة لكبار  التقدير ضمن حفل توزيع جوائز األوسكار 
ُم حجَم المسؤولية  الفّنانين العالميين، فهذا يجعلني أتفهَّ
لله،  فحمدًا  ته.  وأمَّ وطنه  قضايا  تجاه  الفّنان  يحملها  التي 
وشكرًا لكّل القائمين على هذا األمر، وكّل الحّب والتقدير 

بين، ولحبيبتي الغالية قطر«. للناس الطيِّ
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ّية(، إن أردنا أن ننصفه؛ فهو األب  فّنان أو )موسوعة فنِّ

فّنًا قطريًا،  أثمرت  التي  البذرة األولى  الروحي وصاحب 

بأنواعه المختلفة. أعماله وإبداعاته ستبقى، أبد الدهر، 

عالمة  وسيبقى  والوطن،  للفّن  عطائه  على  شاهدًة 

الناس  يرويها  وحكاية  القطري،  الفّن  جبين  في  بارزة 

ِإاّل  للساحة  م  يقدِّ َأاّل  الزمن، فقد حرص على  ويتناقلها 

باللحن  انزلقوا  من  مع  ينزلق  أن  وأبى  لديه،  ما  أفضل 

شهدته  حال  أسوأ  إلى  بهما  وصلوا  حتى  والكلمة 

األغنية. إنه الفّنان والموسيقار الكبير عبدالعزيز ناصر، 

ل  أوَّ راح يبوح بمكنون قلبه لجريدة »الشرق« في  الذى 

والصراحة،  الوّد  لقاء  ّية، وفي  حوار شامل لصحيفة محلِّ

كشف ناصر عن الكثير من تفاصيل حياته ومسيرته مع 

فنا، من خالله، إلى رأيه في الكثير  اللحن والكلمة، تعرَّ

ّية واإلنسانية: من الموضوعات الفنِّ

محمود سليمان
جريدة »الشرق« القطرية، 28/12/2011

التي  األولى  بالوخزة  ناصر  العزيز  عبد  شعر  متى   *

تشده نحو الفّن والموسيقى؟

- كان ذلك في السابعة من عمري، يوم جذبتني أصواُت 

عبد  والشيخ  المنشاوي،  كالشيخ  الكريم،  القرآن  ُقّراء 

د أصواتهم وأسلوب أدائهم النغمي  الباسط، وأخذُت أقلِّ

آليات القرآن. وبعد ذلك، في التاسعة من عمري، حينما 

أجهشُت في البكاء طالبًا من والدي أن يشتري لي جهاز 

األفالم  بمشاهدة  الشديد  لولعي  سينمائي،  عرض 

السينمائية. وبما أن والدي كان ال يعزُّ عليَّ شيئًا، وال 

نت،  يرفض لي طلبًا، فقد أحضر لي جهاز العرض الذي تمكَّ

القديمة، مثل  الكثير من األفالم  أن أشاهد  من خالله، 

أفالم أم كلثوم، وليلى مراد، وكارم محمود، وشادية، 

ني  وفريد األطرش، وإسماعيل ياسين؛ األمر الذي شدَّ

وأنا  ودفعني-  والموسيقى،  والغناء  التمثيل  عالم  إلى 

ل  في الثالثة عشرة من عمري- إلى التفكير في إنشاء أوَّ

»ليس هناك مساحة منصفة، في وسائل اإلعالم، للفّنان الجاّد والفّن األصيل«

الموسيقار  عبدالعزيز  ناصر  

ّية  ل حوار  شامل لصحيفة محلِّ في أوَّ
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»فرقة  هي  1966م،  عام  والموسيقى،  للمسرح  فرقة 
األضواء«.

كنَت  ما-  ربَّ و-  األضواء«،  »فرقة  مع  البداية  كانت   *
نت من قيادتها؟ أصغر أعضائها سّنًا، فكيف تمكَّ

للفرقة، وحّبي لآلخرين، والتفاني  - بعشقي وإخالصي 
س  مؤسِّ كوني  إلى  باإلضافة  أجلهم،  من  العمل  في 
الفرقة، كّل هذا منحني ثقة اآلخرين بي، ِإاّل أنَّ األمر لم 

العوائق، أذكر منها يوم قّرر بعض  يخُل من وجود بعض 
ن يكبروني سّنًا، تنحيتي عن قيادة الفرقة  األعضاء، ِممَّ
تركت  أن  ِإاّل  منى  كان  فما  سّني،  بصغر  ذلك  رين  مبرِّ
ِإاّل  وماهي  المكان،  عن  وابتعدت  الفرقة،  قيادة  لهم 
أيام حتى جاؤوا إليَّ طالبين مني العودة الستالم قيادة 

الفرقة؛ حرصًا منهم على استمرارها.

فّنانًا،  ابنه  يكون  أن  يستحيي  كان  والدك  إن  ُيقال   *
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فكيف أقنعته بدخولك معهد الموسيقى؟
قي بالفّن  - والدي كان أحد األسباب )دون قصد( في تعلُّ
وحّبي له، يوم َأحضَر لي جهاز العرض السينمائي، وهو 
نفسه الذي رفض رفضًا باتًا ذهابي إلى القاهرة لدراسة 
الموسيقى، فلم يكن مني، أمام إصرار أبي الذي أحّبه 
جامعة   - اآلداب  ّية  بكلِّ االلتحاق  قبلت  أن  ِإاّل  وأحترمه، 
العربية، على أن يسمح لي- في  اللغة  القاهرة، لدراسة 
لدراسة  العالي  المعهد  إلى  باالنتساب  نفسه-  الوقت 
ِإاّل  القاهرة،  بجامعة  التحقت  كان.  وقد  الموسيقى، 
االنتساب؛  فكرة  رفَض  للموسيقى  العالي  المعهد  أن 
لكونه معهدًا عمليًا، واالنتظام فيه ضروري وأساسي. 
ثُت   واصلُت دراسة اللغة العربية، وفي السنة الثانية تحدَّ
مشكلتي  حول  األكبر،  أخي  مع  بالله(،  )مستعينًا 
ولحرصه  إلّي.  بالنسبة  الموسيقى  دراسة  ّية  وأهمِّ
الدراسي  وضعي  تغيير  على  أَقدَم  مستقبلي،  على 
إلى  وأنتسب  الموسيقى،  لدراسة  بالمعهد  ألتحق  بأن 
جامعة بيروت العربية لدراسة اللغة العربية. وبفضل الله 
العالي  بالمعهد  االلتحاق  في  ُوفقت  أخي،  ومساعدة 

لدراسة الموسيقى.

الملوك  ِقَبل  من  م  ُتكرَّ وأنت  حّيًا،  الوالد  كان  لو   *
في  َتنال  وأنت   ،1989 عام  عمان،  في  والرؤساء، 
ع رّدَة  عام 2006 جائزة الدولة التقديرية... كيف تتوقَّ

فعله؟ وماذا كنت ستقول له؟
الموسيقى،  عن  المجتمع،  في  السائدة  الفكرة  إن   -
والفجور،  اللهو  بمجالس  مرتبطة  تسلية  أداة  كونها 
المجال،  هذا  دخولي  رفضه  في  ر  الُمبرِّ لوالدي  أعطت 
هي  مثلما  الموسيقى،  أن  يرى  حينما  أنه  أعتقد  لكني 
فّن من الفنون، هي- أيضًا- علٌم من العلوم اإلنسانية، 
ه للخير وخدمِة اإلنسان والمجتمع، ويتيّقن-  يمكن أن ُتوجَّ

التعبير،  طريق  اخترت  قد  أنني  من  نفسه-  الوقت  في 
سوف  عاتهم،  وتطلُّ الناس  قضايا  عن  بالموسيقى، 
سوف  حينها،  التكريم.  بهذا  وَيسعد  نفُسه،  تطمئّن 
العزيز، فكما كنَت سببًا  والدي  يا  لك،  له: شكرًا  أقول 
قي بالفّن وحبي له، عبر جهاز العرض السينمائي  في تعلَّ
الذي أحضرته لي وأنا طفل، كنَت- أيضًا- السبب في أن 
أسلك، بالموسيقى، طريق الخير والفضيلة؛ وذلك يوم 
م الموسيقى خوفًا عليَّ من السير في  منعتني من تعلُّ
يختار  من  خطورة  إلى  بذلك،  هَتني،  فَنبَّ الرذيلة،  طريق 
الذي جعلني حريصًا  له؛ األمر  الموسيقى والفّن طريقًا 

على استخدامها، فيما يخدم المجتمع وينفع الناس.

د من األغاني الوطنية، أشهرها )الله  * لديك رصيد جيِّ
ياعمري قطر(، و)أحّبك يا قدس(، فهل كان ذلك نابعًا 
تبني  كنت  أنك  أم  وطني،  بدور  القيام  ضرورة  من 

مجَدك فّنانًا؟

- ال أبحث عن مجد، وال عن دور وطني، وال يوجد فّنان 
الله من مواهب لمآرب  يحترم نفسه، يستخدم ما حباه 
الدور  مع  تنسجم  ال  ومقاصد  آنّية،  وأغراض  شخصية، 
الحقيقي للفّن. الوطنية عندي انتماء وعاطفة نبيلة، ال 

عاء. تستسيغ التكّلف، وال تقبل االدِّ

قباني  نزار  بينهم  الشعراء،  من  لمجموعة  نَت  لحَّ  *
ومحمود  النعمة،  حسن  والدكتور  القاسم،  وسميح 
بين  الفرق  فما  رشيد،  هاشم  وهارون  درويش، 

كلماتهم وكلمات شعرائنا من جيل الشباب؟

الفصحى؛  شعراء  من  هم  ذكرَتهم  الذين  هؤالء   -
والكثير من جيل الشباب- لألسف- قد هجَر اللغة العربية 
حتى  الدارجة..  ّية  بالعامِّ الكتابة  واستسهَل  الفصحى، 
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ّية، في األغنية، كانت لها درجات من الترّقي، وكانت  العامِّ
تقف، أحيانًا، على قدم المساواة مع الفصحى، عند جيل 
الرّواد العظام، أمثال أحمد رامي، وبيرم التونسي، لكن 
هذا ال ينفي وجود مواهب شاّبة في كتابة األغنية، ولو 

ُوجدت الرعاية الكاملة ألعطت الكثير.

ك(؟، وما سرُّ العالقة  * هل مازلت )تصّدر للورق همَّ
القوّية بينك وبين هذه األغنية؟

- ما ظّنك بالفّنان المهموم بقضايا الناس، وهو يعيش 
في عالم الظلم واالستخفاف بالقيم؟ ماعساه أن يفعل 
ر للورق همومه؟! أتمّنى أن تعيش األجيـال  غير أن يصدِّ
للعالم  فيه  ر  ُتصدِّ عصرًا  العربية،  أرضنا  على  القـادمة، 

سعادتها وانتصاراتها!.

هي  اإلذاعة  أن  مناسبة،  من  أكثر  في  دَت،  أكَّ  *
مجال  في  اإلذاعات  دور  فما  احتضنتك،  التي  األّم 

الموسيقى والغناء، من وجهة نظرك؟

إلى  الوصول  طريق  في  األولى  المحّطة  هي  اإلذاعة   -
منذ  اإلذاعات،  َعملت  وقد  ووجدانهم،  الناس  قلوب 
على  األخرى،  السمعية  التوصيل  وسائل  قبل  نشأتها، 
احتضان المواهب في مجال الغناء والموسيقى، وإيصال 
ُأجزم  وأكاد  األرض.  أرجاء  في  المستمعين  إلى  صوتها 
َعَبروا،  قد  المعروفين  العربي  الوطن  فّناني  معظم  أن 
إلى عالم الفّن والشهرة، عبر بوابة اإلذاعة. وإذاعة قطر- 
لفّناني  الحاضنة  األّم  هي  كانت  المثال-  سبيل  على 
األغنية )وماتزال(، ومازلت أذكر احتضانها لنا، ونحن في 
ل الطريق، عند افتتاحها عام 1968، وهي التي َعملت  أوَّ
على إيصال أصواتنا إلى الناس. كذلك نرى، اليوم، ما 
تقّدمه إذاعة، كإذاعة )صوت الخليج( وإذاعة )الريان(، من 

دعم لألصوات الغنائية في منطقة الخليج، والعمل على 
نشرها. 

* هناك جهد لحني كبير واضح في النشيد الوطني، 
فكيف تعاملت معه وأنت تنوي أن ُتخِرج للوطن أفضل 

ما لديك؟

السمّو،  صاحب  فتكّرم   ، عليَّ يتفّضل  أن  الله  شاء   -
الله(  أمير البالد، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني )حفظه 
في  رسمي  نشيد  ل  أوَّ ليكون  )القَسم(  نشيد  باعتماد 
المبذول،  الجهد  أّما عن  1996م.  عام  دولة قطر،  تاريخ 
أمام عطائها  يتضاءُل  ُحّب قطر،  ُيبذل في  أيَّ جهد  فإن 

الكبير، وحّبها العظيم.

القطرية،  األغنية  على  الحفاظ  الهدف هو  إذا كان   *
فكيف يكون ذلك، من وجهة نظرك؟

يتجّزأ من  أغنية خليجية- جزٌء ال  القطرية- كأّي  - األغنية 
ناتها، رافدًا مهّمًا  ل، في مكوِّ األغنية العربية، وهي تشكِّ
من روافد الثقافة العربية، والحفاظ عليها يكون بالحفاظ 
االهتمام  مع  يتنافى  ال  أمر  وهو  العربية،  تها  هويَّ على 

مات تلك الهوّية. بتطويرها، وفق مقوِّ

المسؤول  هو  إبداعية-  أعمال  من  م  يقدِّ فيما  والفّنان- 
حيث  من  العربية،  األغنية  هوّية  على  الحفاظ  عن  ل  األوَّ
سة  الشكل والمضمون، مدعومًا، في ذلك، من المؤسَّ
إلى  فبالنسبة  المختلفة.  اإلعالم  ووسائل  الثقافية 
الشكل - على سبيل المثال - ينبغي االحتفاظ بالمقام 
والغنائية  الموسيقية  القوالب  على  والحفاظ  العربي، 
والخليجية،  عاّمة،  بصفة  العربية،  واإليقاعات  العربية 
فالحفاظ  المضمون،  إلى  بالنسبة  أّما  خاّصة.  بصفة 
مع  تنسجم  التي  األصيلة  والمعاني  الجذور  على  يكون 
إاّل  روحية.  أم  كانت  جمالية  واإلسالمية،  العربية  القيم 
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االنفالت  من  حالة  لألسف-  تعيش-  اليوم،  األغنية،  أن 
ضح في ابتعادها عن جذورها وقيمها، وعن  واإلسفاف تتَّ
دورها الحقيقي في التعبير عن قضايا الناس واالرتقاء 

بمشاعرهم وتهذيب نفوسهم.

وما  الموسيقى؟،  أكاديمية  مستقبل  تقرأ  كيف   *
اآللّيات الحقيقية لالستفادة منها لخدمة الساحتين: 

الغنائية، والثقافية، في قطر؟
طوال،  سنوات  عبر  راودنا  ُحلم  الموسيقى  أكاديمية   -
لت  تفضَّ أن  بعد  تحقيقه،  في  المساهمة  على  وحرصنا 
صاحبة السمو الشيخة موزا )حفظها الله( بدعم الفكرة 
تبني  أن  أردت  إن  أنك  ذلك  األكاديمية؛  إنشاء  وإعالن 
من  فنٍّ  أو  العلوم،  من  ِعلم  في  ما،  لدولة  مستقباًل 
أو  تعليمية  سة  بإنشاء مؤسَّ تبدأ  أن  لك  فالبّد  الفنون، 
ممنهجة  علمية  خّطة  وضع  على  تعمل  علمية  أكاديمية 
العلمية،  المجاالت  في  المستقبلية،  األهداف  لبلوغ 

والمجاالت الفّنّية المختلفة.
الخطة  مع   - يقتضي  للموسيقى  أكاديمية  إنشاُء 
القائمين عليها، من  اختيار  ة في  الدقَّ  - الُممنهجة علميًا 
صين ذوي كفاءة مهنّية  ّيين وأساتذة متخصِّ إداريين أو فنِّ
عالية من أمناء وتربويين، مع اعتماد المدرسة اإليطالية 
الموسيقية،  النوتة  قراءة  في  األلمانية  والمدرسة 
وكتابتها. إاّل أن األمر - من وجهة نظري - ال يبلغ غايته 
إاّل إذا كان الطفل ابن السادسة أو السابعة من العمر هو 
الغاية والوسيلة معًا؛ أي أن البداية الصحيحة واالنطالقة 
الموسيقى،  أكاديمية  إنشاء  أهداف  لبلوغ  السليمة 
وتقديم  الموهوبين،  باألطفال  باالهتمام  اًل-  أوَّ تكون- 
ق  تتذوَّ أجيال  إنشاء  هدف  إن  لهم.  المطلوبة  الرعاية 
ال  الموسيقي  الوعى  نشر  على  وتعمل  الموسيقى، 
للموسيقى،  المرجّوة  اآلمال  لتحقيق  وحده  يكفي 

ى  تتولَّ ُمبدعة  أجيال  إلى  ع  نتطلَّ أن  ُبدَّ  ال  إذ  قطر؛  في 
وقيادًة  تأليفًا  الموسيقي،  العمل  في  الريادة  مسؤولية 
أجيال تؤمن برسالة الموسيقى السامية،  وعزفًا وإدارًة، 
ودورها في بناء اإلنسان والمجتمع، وتعمل وفق ذلك، 
حتى ال يتصّور أحٌد، من خالل النتائج السلبية، بعد ذلك 
عليه  ُصِرفت  مشروعًا،  إاّل  تكن  لم  أنها  الله(  )السمح 

األموال الطائلة بهدف االستهالك اإلعالمي.

مستقبلية  نظرة  )قمعستان(  لـ  اختيارك  كان  هل   *
لواقع األّمة، أم أنه ِحّس الفّنان الذى يبحث عن الجودة 

في هموم الناس واألوطان؟!
الناس  - أكاد ال أجد قيمة في األرض تستحّق أن يقاتل 

من أجل بلوغها، كالحّرية. 
تها، وأعطاها الحّق،  يَّ وإني ألعجب من أّمة منحها الله حرِّ
تختاره  تؤمن،  ال  أو  به  تؤمن  أن  في  األرض،  هذه  على 
رّبًا أو ال تختاره: »وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن 
ثقافتها  هذه  ألّمة،  عجبًا  أقول:  فليكفر«.  شاء  ومن 
بعده  أحد  خالقها، كيف تسمح ألّي  وهذا هو شأنها مع 
أن ُيصاَدر حّقها في أن تختار ما تشاء.  إن ممارسة القمع 
على إنسان ما، أو حيوان، أو طير أو شجر، أمٌر بغيض؛ 
يبغضه الله، ويبغضه أصحاب الضمائر والقلوب العامرة 
بصَرك  تولِّ  أينما  العربي،  عالمنا  وفي  والرحمة.  بالحّب 
الحاكم،  يمارسه  واستبداد  قمع  من  للقمع:   وجه  فثمَّ 
يمارسه  قمع  إلى  أسرته،  على  األب  يمارسه  قمع  إلى 
للقمع،  وجوه كثيرة  الله.  اإلنسان على سائر مخلوقات 
أصبح  قد  القمع  أن  دت  أكَّ السنين،  من  عشرات  عبر 
لألسف-  ل-  يشكِّ أصبح  بل  النفسي،  تكويننا  من  جزءًا 
يها - إن شئت - ثقافة القمع. والفّنان  ثقافة، لك أن ُتسمِّ
رين  المتأثِّ مة  مقدِّ في  يكون  أن  المفروض  من  المبدع، 
والمساهمين في اإلصالح، الداعين إليه، شأنه في ذلك 
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شأن الُمصلح االجتماعي، ولكن بأدواته وبوسائل التعبير 
ّيات، في  الحرِّ لقد شغلني موضوع  له.  الله  التي وهبها 
عالمنا العربي، منذ أن كنت طالبًا في المرحلة الثانوية، 
كما سبق أن تناولت هذا الموضوع في عدد من أعمالي 
كما  التناول،  في  المباشرة  بهذه  ليس  لكن  السابقة، 
هي في ألبوم )قمعستان(، حيث لم يعد، بعد اآلن، في 
مقدور اإلنسان الحّر، أن يداري ما يجري بعد أن استفحل 

األمر، وأوشك أن يفتك بالجميع.

* حفظ التراث القطرى من االندثار، هل هو مسؤولية 
المبدع أم الدولة؟

دون  وتدوينه،  وحفظه  التراث  توثيق  أن  في  شّك  ال   -
مسؤولية  من  هو  ومضمونًا،  شكاًل  به،  المساس 
ة ومراكز التراث في الدولة. إاّل أنه،  سات المختصَّ المؤسَّ
سات الدولة عن دورها تجاه التراث،  في ظّل غياب مؤسَّ
التراثية،  األعمال  بعض  بتوثيق  ما  مهتٌم  يتصّدى  قد 
والتدوين  النقل  في  ودقيقًا  أمينًا  يكون  أن  عليه  وهنا، 
رؤية  تقديم  في  المبدع  دور  ينحصر  بينما  والتوثيق. 
يجب  لكنها  فيه،  رًا  ومؤثِّ به  رًا  متأثِّ التراث،  في  ابداعية 
تلزم  رؤية  نفسه؛  بالمبدع  وخاّصة  واعية  رؤية  تكون  أن 
عن  بعيدًا  التراث  تأخذ  وال  بالمسؤولية،  سم  وتتَّ الحذر، 

روحه ومدلوالته األصلية.

منها:  القطري  التراث  أغانى  من  العديد  طّورَت   *
)القرنقعوه( و)العايدوه(، و)أّم الحنايا(..، وغيرها. أال 

تها بالتطوير؟ ترى أن األغنية التراثية تفقد هويَّ

تستوجب  قيمًة  يحمل  كان  وإن  بالتراث-  ُيعرف  ما  إن   -
بأّي  يجوز-  ال  بها-  المساس  من  والحذر  عليها  الحفاظ 
حال من األحوال- أن يحمل صفة القداسة؛ فهناك- مثاًل- 

العرف  عن  خارجة  وألفاظًا  معانَي  تحمل  تراثية  نصوص 
باستمرار  مؤَتَمن  إنساٌن  أو  عاقٌل  ينصح  ال  والمألوف، 
)لغًة(،  التطوير  أن  كما  التراث،  مسّمى  تحت  تداولها 
وكذلك  األفضل،  إلى  التغيير  معنَيْين:  تحمل  كلمة 
التغيير إلى األسوأ، وُتطلق هذه الكلمة- عادًة- على ما 
يحِدثُه المبدع من تغيير خالل تقديمه لرؤيته الخاّصة في 
التراث، وهو تغيير يستدعي الوعي والمسؤولية والحذر 
كذلك،  الحفاظ،  ّية  أهمِّ مع  بالمضمون،  المساس  من 
على الجّو الروحي للتراث. أذكر- على سبيل المثال- أغنية 
متها عام 1968، التي تعاملُت، من  )القرنقعوه( التي قدَّ
خاللها، مع النّص األصلي للتراث، بحذر شديد، واخترت 
منه ما يوجد شبُه إجماع عليه، في معظم مناطق قطر، 
كلمة  في  إاّل  األصلي  النّص  في  تغيير  أيَّ  ُأحدث  ولم 
فقمت  بالكرم،  استبدلتها  التي  »الخال«،  هى  واحدة 
أكثر  مضمونها  في  تحمل  التى  »الخال«  كلمة  بحذف 
فق مع جالل المناسبة، وأحللُت  من معنى، منها ما اليتَّ
تحمله هذه  الذى  المعنى  لجمال  »الَكْرم«  مكانها كلمة 
الكلمة، وانسجامها مع جالل المناسبة. أّما بالنسبة إلى 
لحن األغنية، فقد كنت حريصًا على إبقاء الُجملة اللحنية 
مع  تنسجم  لحنية  ُجماًل  روحها،  من  وَأضفُت،  األصلية، 
عاشت  وقد  بالمضمون.  المساس  دون  التراث،  روح 
هذه األغنية، مع الناس، لمّدة ال تقّل عن األربعين عامًا. 
األغنية  طّورت  إني  أقول  أن  الالئق  غير  من  ذلك،  ومع 
والنّقاد،  الناس  لُحكم  األمر متروك  إلى األفضل، فهذا 
فهم الذين لهم الحّق أن يحكموا على أّي تطوير، إن كان 

لألفضل أم كان لألسوأ.

بك الكثيرمن الفّنانين باألب الروحي لهم، فلم  * ُيلقِّ
يضّمهم  جماعي  كيان  أو  نقابة  لتكوين  تسعى  ال 

جميعًا، ويحتضن المواهب الجديدة؟



254

إنشاء النقابات عندنا - بحسب علمي -  فكرة لم تتبلور 
)جمعية  جماعي،  كيان  لتكوين  أسعى  أن  أّما  بعد. 
للموسيقيين، مثاًل( فأنا على استعداد كي أبذل قصارى 
ما إذا  جهدي، وأساهم مع اآلخرين فيما أقدر عليه، ال سيَّ
كان  هذا السعي سيساهم في موافقة المسؤولين في 

الدولة، ودعمهم للفكرة.

* لك في مصر، في أثناء دراستك، حكايات وعالقات 
هذه  عن  به،  ثنا  تحدِّ الذي  فما  تنسى،  ال  وذكريات 
المرحلة المهّمة في حياتك؟                                                                   

 - قلت  كما  حياتي-  في  مهّمة  مرحلة  أنها  في  شّك  ال   -
وذكرياتها عزيزة على نفسي، وهي- بالفعل- ال ُتنسى. 
والحديث عن مرحلة امتّدت لعشر سنوات من العمر، يحتاج 
الذكريات-  تلك  ليس هنا مجاله. ومن  إلى وقت طويل، 
َن  ُألحِّ أن  فيه  رُت  قرَّ الذي  اليوم  ذلك  المثال-  على سبيل 
قد  يومئذ،  أكن،  ولم  د،  محمَّ سعاد  الكبيرة  للمطربة 
تجاوزت التاسعة عشرة من عمري. كان ذلك في منزلها 
بالقاهرة، وقد َأبدت استغرابها من إقدامي على التلحين 
لها، لصغر سني، قائلة: »أنت عارف جاي تلّحن لمين؟!«،  
»أنت  قالت:  د«،  محمَّ سعاد  الكبيرة  »للفّنانة  قلت: 
الحكاية  كّل  »أبدًا،  قلت:  إيه؟!«،    واّل  بطبعك،  جريء 
إني طالب أدرس في المعهد العالي للموسيقى، وواحد 
قني الله لتلحين  من آالف المعجبين بصوتك، وحينما وفَّ
بصوتك  أسَمعها  أن  يت  تمنَّ بالفصحى،  القصيدة،  هذه 
رغم  بموافقتك،  الفوز  محاواًل  إليِك  لهذا سعيت  الرائع؛ 
نظير  لك  ألدفعه  تستحّقينه  مااًل  أملك  ال  أيضًا-  أني- 

عني لحنك؟«. ، ثم قالت: »سمَّ ذلك!«.. نظرت إليَّ
من  انتهيت  إن  وما  بالغناء،  وشرعُت  بالعود،  أمسكُت 
 - الجلسة  يشاركنا  وكان   - بزوجها  فوجئت  حتى  األداء 
هذا  ما  ده؟  الجميل  اللحن  إيه  الله،  »الله،  دًا:  ُمردِّ يصيح 

األداء الرائع؟!، وأخذ يبالغ في المدح والثناء؛ األمر الذي 
هًة الكالم لزوجها:  أغضبها، فقالت باللهجة المصرية، موجِّ

»ما تبّوظش الواد؟! قوّله مش بطال«.

وأردفت قائلة لي: »أوعك تسمع الناس اللي بتمتدحك.. 
العلمي..  بالتحصيل  موهبتك  ونّمي  بدراستك،  اهتّم 

أنت قّدامك المشوار طويل«.

أن  أم  للحّكام،  المطربون  يغّني  أن  الخطأ  من  هل   *
ذلك ضرورة، ألن الطرب نوع من التوثيق لإلنجازات، 

بشّتى أنواعها؟

ضرورة  للحّكام  المطربين  غناء  يكون  أن  الجائز  من   -
وراء  من   - دنيويًا   - الفّنانون  ينتفع  أن  بمعنى  نفعية؛ 
التمجيد، لكني ال أتصّور أن تمجيد الحّكام واألفراد، من 
لَسَبقنا  كذلك  كان  ولو  تاريخية،  ضرورة  الفّنانين،  ِقبل 
فّنانو الغرب العظام إليه، فال نسمع، لدى الغرب - مثاًل- 
الشعب.  من  منتَخبون  أنهم  مع  الرؤساء،  د  تمجِّ أغنيات 
هو  نظري،  وجهة  من  درجاته،  أعلى  في  الفّن  دور  إن 
الناس:  قضايا  عن  والتعبير  اإلنسانية،  بالنفس  السّمو 
 - وهو  عاتهم،  وتطلُّ وآمالهم،  ومعاناتهم،  مشاعرهم، 
أن  إاّل  األفراد،  وتمجيد  الناس  - تسلية  درجاته  أدنى  في 
يراه غيري.  أراه قد ال  للجميع، وما  التعبير مكفولة  ّية  حرِّ
ف على الغاية التي ينشدها كّل فّنان،  األمر - إذن - يتوقَّ

ومالديه من قناعات يؤمن بها.

أشهر  من  اليوم،  ناصر،  العزيز  عبد  يكن  لم  لو   *
نين العرب، ففي أي مجال كّنا سنراه؟ الملحِّ

يترك لي فرصة  الصغر، لم  للموسيقى، منذ  - عشقي 
ر أن أكون شيئًا آخر؛ لكن هذا ال ينفي أنني، منذ  أن أتصوَّ
ق بين دور الُمصلح االجتماعي ودور  البداية، لم أكن أفرِّ
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الفّنان، ِإاّل من حيث األدوات والوسائل المستخدمة.

* دور األّم في حياتك، كيف تصفه لنا؟

- بإيجاز شديد، أّمي هي مدرسة الحّب األولى في حياتي، 
ومعنى  الصبر،  ومعنى  الرحمة،  معنى  منها  مُت  تَعلَّ

التسامح.

* لماذا غابت األغنية الوطنية، واألغنية التراثية، عن 
اآلذان؟

مرتبطتان  عندنا،  التراثية،  واألغنية  الوطنية  األغنية   -
بالمناسبات الوطنية، والمناسبات االجتماعية، ونادرًا ما 
اإلعالم  وسائل  عبر  تذاع،  تراثية  أو  وطنية  أغنية  نسمع 

المختلفة،  في غير تلك المناسبات.

امرأة!  الشعراء-  من  كثير  إلى  بالنسبة  اإللهام-   *
ماذا عن هذا اإللهام في الموسيقى؟

- من أهّم مصادر اإللهام المرأة؛ ليس للشعراء وحدهم، 
لديهم؛  التعبير  وسائل  اختالف  على  للمبدعين،  بل 
من  هم  العالم،  في  المبدعين،  معظم  بأن  يوحي  ما 
العلماء، والخير غاية األنبياء  الحّق غاية  الرجال. وبما أن 
والمصلحين، فإن الجمال هو غاية الفّنانين. والمرأة - بال 
ل للفّنان مجموعة  مة األشياء التي ُتشكِّ شّك - في مقدِّ

من الصور الجمالية؛ الحّسية منها، والروحية.

أم  العاطـفية  قـلبك؛  إلى  أقرب  األلحـان  أّي   *
التراثـية؟

العاطفة  من  يخلو  لحن  وأّي  سامية،  قيمة  العاطفة   -
عاطفة  إن  القلب.  يالمس  أن  ري-  تصوُّ في  يمكنه-  ال 
الوطن، وعاطفة االنتماء، وعاطفة الدين، تجعلني ُأدرج 

الدينية،  وكذلك  التراثية،  واألغنية  الوطنية،  األغنية 
واإلنسانية، تحت مسّمى األغنية العاطفية.

د - أن أقول لك إن أقرب  هنا، فقط، أستطيع - بدون تردُّ
األلحان إلى قلبي، هي العاطفية.

نة للتـلحـيـن؟ * هل لك طـقوس معيَّ
أن  ِإاّل  للتلحين؛  نة  معيَّ بوجود طقوس  كثيرًا  أؤمن  - ال 
مصادر اإلبداع عندي ال تخرج عن ثالثة: إلهام يستدعي 
تستدعي  وِحرفية  الصدق،  تستدعي  وتجربة  الصبر، 

اإلتقان.

* ما الذي ُيحزن عبد العزيز ناصر؟
- الظلم، حينما ُيماَرس على أيٍّ من مخلوقات الله.

* وما الذي ُيسعدك؟
- أن يسود العدُل والحبُّ والرحمُة، على أرض الله.

* ما الذي يجعلك تستغرب؟
- أن َيسُجد الناُس لّله في صالتهم، بينما يفعلون في 

ك في ذلك!. سلوكهم ما ُيشكِّ

الفّنانين،  من  الجديد  الجيل  انتماءات  ُتقّيم  كيف   *
ق بالتراث والهوية؟ خاّصة فيما يتعلَّ

أنَّ  دائمًا،  د،  نؤكِّ وأن  الجديد،  الجيل  نظلم  َأاّل  علينا   -
أمر  والتعميم  د،  الجيِّ وغير  د  الجيِّ جيل،  كّل  في  هناك، 
المشكلة  أن  إاّل  منطق.  يقبله  وال  عقل،  اليستسيغه 
اإلعالمي  التركيز  هذا  في  تكمن   - نظري  وجهة  من   -
نة من الفّن ومن الفّنانين، بما  الُمفرط، على نوعّية معيَّ
التي  النوعية  هذه  من  الجيل  هذا  أبناء  كّل  بأن  يشعرنا 
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تعيش حالة الالمباالة تجاه كّل ما يمّت ِبِصلة إلى التراث 
واألصالة. في الماضي، كانت هذه النوعية من الفّنانين 
اإلعالم،  وسائل  عن  بعيدًا  نشاطها  وتمارس  موجودة، 

في أماكن خاّصة، ال يقصدها إاّل من رغب في ذلك.

ر األمر، وأصبحنا ُمحاَصرين، من ِقبل وسائل  اليوم، تغيَّ
الفّنانين وإنتاجهم  النوعية من  اإلعالم المختلفة، بهذه 
ُمنصفة،  مساحة  نرى  نكاد  ال  وأصبحنا  االستهالكي، 
في وسائل اإلعالم، للفّنان الجاّد والفّن األصيل. حتى ما 
ُيطرح عبر وسائل اإلعالم هذه، على أنه تراث، ال يتعّدى- 
لألسف - كونه نوعًا من التباهي والَمنظرة واإلدعاء، ال 

صلة له، من قريب أو بعيد، باألصالة.

بك  مّر  كّلما  لديك،  الذاكرة  يثير  الذي  الموقف  ما   *
موقف مشابه مثله؟

الذي  التعتيم  المثال:  سبيل  فعلى  موقف،  من  أكثر   -
الغير  ِقَبل  من  والسطو  ألحاني،  على  أحيانًا،  ُيمارس، 
إلى  بالذاكرة  أعود  يجعلني  إليهم،  لُتنسب  بعضها  على 
الوراء، إلى اليوم الذي ُمنَعْت فيه ألحاني، من قبل اإلذاعة 

والتلفزيون، في بداية السبعينيات.

أّي  وعن  حياتك؟،  في  تقاضيته  أجر  ل  أوَّ كان  كم   *
عمل؟

ل أجر تقاضيته، في مجال التلحين، كان مبلغ مئة ريال  - أوَّ
قطري، عن أغنية )القرنقعوه(، من إذاعة قطر، مع بداية 

افتتاحها عام 1968.

ّيته في العمل اإلبداعي؟،  * النقد الموسيقي، ما أهمِّ
وهل يوجد لدينا ما يمكن أن نسّميه )نقدًا موسيقيًا(؟

وسلبّياته،  عيوبه  بنقد  يبدأ  شيء،  أّي  في  اإلصالح،   -

النقد  المنطلق،  هذا  ومن  العالج...  ُسبل  وتوضيح 
 - إلى حدٍّ كبير   - ف عليه  للغاية، ويتوقَّ الموسيقي مهّم 
تصحيح  أن  كما  األفضل،  إلى  الموسيقي  العمل  ر  تطوُّ
مسار األغنية ومستقبلها المرجّو، ال يمكن لنا أن نطمئّن 
واٍع ومؤتمن؛ هذا  نقٌد موسيقي  رافَق ذلك  إذا  إاّل  عليه 
بأصول  والمعرفة  العلم  على  القائم  الموسيقي  النقد 
مفقود،  ية،  المحلِّ صحافتنا  في  الموسيقي،  العمل 
الموسيقي  الناقد  وجود  لعدم  ذلك  ويرجع  لألسف، 
الدارس والُملّم بمقامات الموسيقى العربية، وقواعدها 
الغربية، الذي لديه القدرة العلمية والمنهجية في الدراسة 
بالنوتة  تاّمة  معرفة  على  أساسًا-  يعتمد-  مّما  والتحليل، 
الهارمونية  وبالتآلفات  وكتابًة،  قراءًة  الموسيقية، 
ال  فهو  ية،  المحلِّ صحفنا  في  ُيكتب  ما  أّما  وتصريفها. 
نفسه،  بالكاتب  خاّصًا  شخصيًا  انطباعًا  كونه  يتعّدى 
النقد  مستوى  إلى  األحوال-  من  حال  بأّي  يرقى-  ال 

الموسيقي الهادف والمستفاد منه.

ّية، كيف تراها من حيث اهتمامها  * الصحافة المحلِّ
بالفّنان القطري ودعمها له؟

في  والثقافية،  ّية،  الفنِّ الصفحات  معظم  اًل:  أوَّ  -
تناول  على  مقتصرة  تكون  تكاد  ية،  المحلِّ الّصحف 
 - مكان  وال  األجانب،  والفّنانين  العرب  الفّنانين  أخبار 
إاّل ما ندر - ألخبار الفّنانين القطريين. وإذا ما استثنينا 
الوطن  بقضايا  المهمومة  الشريفة  األقالم  بعَض 
أحترمها،  التي  المختلفة  المجاالت  في  والمواطن 
لألسف-   - األخرى  األقالم  فإن  تقدير،  كلَّ  لها  وُأكنُّ 
إاّل أدواٍت ُمستخدمة وفق أجندات خاّصة؛ فإذا  ليست 
كنَت ضمن أجندتهم ترى الصحافيين ال ينقطعون عن 
نشاطك،  أخبار  وآخر  أخبارك  آخر  لمعرفة  بك  صال  االتِّ
على المستويين: الشخصي، والرسمي، وترى أخبارك 
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بالخّط العريض، وذلك للمحظوظين. أّما إذا كنَت من غير 
الَمرضيِّ عنهم فلن تجد شيئًا، عن نشاطك، ُيذكر على 
بخطٍّ  خبرًا  ُوِجد فستجدُه  وإْن  اليومية،  الصحف  صفحات 
اسمك،  وكذلك  دة،  المجرَّ بالعين  ُيرى  يكاد  ال  صغير، 
بحجم  فستجدها   - صورة  لك  ُوضعت  إن   - صورتك  أّما 
م من أعمال،  الذبابة، مهما كانت قيمتك وقيمة ما تقدِّ
للفّنان  ية  المحلِّ الصحافة  دعم  في  أشّكك  ال  هنا  وأنا 
األّول  مستوى:  من  أكثر  على  دعم  لكنه  القطري، 
أن  يمنع  ما  لديهم  يوجد  وال  هذا  به،  الُموصى  للفّنان 
توضع له صورة بالحجم الكبير، واسمه مع الخبر،  بالخّط 
العريض، حتى ولو بشكل يومي؛ والمستوى الثاني من 
الدعم هو للفّنان غير الُموصى به، وهذا ال تكاد تسمع 
ِإاّل ما ندر، وإذ ما ُنِشر عنه شيء تجد  عنه أو عن أخباره 
اسمه والخبر عنه بخّط ال ُيرى، وصورته بالحجم الصغير، 
أّما المستوى الثالث من الدعم فهو دعٌم مدفوع األجر، 
على  للفّنان،  الصحافة  دعم  إن  نقول  أن  بقي  مًا.  مقدَّ
جميع المستويات، ال يخضع- في الغالب- للقيمة الفّنّية 

للفّنان أو للعمل الفّني.

* ما قولك فيمن يرى أن الموسيقى حرام؟

- الموسيقى فطرة، واإلسالم هو دين الفطرة، والناس 
حتى  به،  ر  والتأثُّ الجميل  النغم  ُحّب  على  مفطورون 
قصدَت  إن  أّما  بالموسيقى.  ر  تتأثَّ والنباتات  الحيوانات 
من سؤالك )الغناء(، فأنا مع الرأي القائل )سمعتُه على 
كالم،  »الغناء  الغزالي(:  محمد  الجليل  الشيخ  لسان 

حَسنُه َحسن، وَقبيُحه قَبيح«. 

)ألجلك  ياحبيبتي(،  )ياقدس  اإلحساس(،  )وطن   *
غنائية  ألبومات  إلخ،  )قمعستان(....  فلسطين(، 

من  تبحث،  فهل  سياسية،  لقضايا  فيها  ض  تتعرَّ
أنَت  هل  آخر:  بمعنى  سياسي؟!  دور  عن  خاللها، 
سياسي يستخدم موهبته الموسيقية لطرح أفكاره 

وآرائه السياسية؟

بين  ق  ُيفرِّ يكاد  ال  الذي  وأنا  كيف،  بالله!  أعوذ   -
السياسة والكذب، في بعض األحيان والمواقف، بينما 
- هي عالم الصدق والجمال؟!  الموسيقى- بالنسبة إليَّ
ينأى  الذي  هو   - نظري  وجهة  من   - الحقيقي  والفّنان 
أو  سياسية،  أيدولوجية  وفق  العمل  عن  وفّنه  بنفسه 

حزبية أو طائفية، أو حتى دينية.

م مثَل هذه األعمال؟ * عن أي دور- ِإذًا- تبحث، وأنت ُتقدِّ

- َأبحُث عن الدور الحقيقي، للفّن، في التعبير عن قضايا 
الجمال،  بذلك  وأنشُد  عاتهم،  وتطلُّ ومعاناتهم  الناس، 
طالبًا وجه الحّق، وأن أكوَن عند ُحسن ظّن الله فينا، يوم 

أن قال لمالئكته: »اسجدوا آلدم«.

قتها وُحب الناس لك، ما الحلم  * رغم الشهرة التي حقَّ
السبيل  وكيف  اآلن؟  حتى  لديك،  ق  يتحقَّ لم  الذي 

إليه؟

ق، لكن، ألسَت معي في أن  - لدّي أحالم كثيرة لم تتحقَّ
ق( أكون بهما قد  ُحّب الناس )إن ُوجد(، ورضا الله )إن تحقَّ

كسبت الدنيا واآلخرة.

* ماذا تعني لك هاتان الكلمتان: الحزن - المعاناة؟، 
وماذا عن الفرح واألمل في حياتك؟

بقيمة  ومعرفًة  شعورًا  الناس  َأكثَر  الظمآُن  كان  إذا   -
الماء، فأنا من أكثر الناس شعورًا ومعرفًة بقيمة الفرح، 

وكذلك من أكثرهم معرفًة وشعورًا بقيمة األمل.
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تكريمه  عقب  ناصر،  عبدالعزيز  الكبير  الموسيقار  ر  َعبَّ
والثالثين  التاسعة  بالذكرى  إذاعة قطر  احتفال  بمناسبة 
يأتي  الذي  التكريم  بهذا  سعادته  بالغ  عن  لتأسيسها، 
 .2006 لعام  التقديرية  الدولة  جائزة  على  حصوله  عقب 
د، في حوار مع »الشرق«، تفاؤله بمزيد من االزدهار  وأكَّ
من  كغيرها  تحظى،  بأن  تفاؤله  وعن  اإلذاعة،  لهذه 
سات الدولة، باالهتمام والدعم الالزمين، واللذين  مؤسَّ

مة اإلذاعات العربية، أداًء وسمعة.  يجعالنها في مقدِّ
العالي  المعهد  في  ج  متخرِّ ناصر  عبدالعزيز  والموسيقار 
عام  س،  أسَّ ولقد  القاهرة،  في  العربية  للموسيقى 
ل فرقة موسيقية  1966، »فرقة األضواء« التي ُتعتبر أوَّ
ن النشيد الوطني لدولة قطر، وله أغاٍن  في قطر، وهو ملحِّ
وطنية عديدة، وأخرى تستلهم التراث الشعبي القطري، 

إضافًة إلى األغاني العاطفية. سألته »الشرق«:
م في الذكرى التاسعة والثالثين  *ما شعورك وأنت ُتكرَّ

عبدالعزيز ناصر:
 اإلذاعة هي األّم التي احتضنتنا

جريدة »الشرق« القطرية، 27/6/2007

لتأسيس إذاعة قطر؟ 
- »أنا سعيد بهذه اللفتة الكريمة من ِقَبل األخوة والزمالء 
األعّزاء في اإلذاعة، الذين أسعدهم حصولي على جائزة 
له، فلهم على  أهٌل  التقديرية،فأكرموني بما هم  الدولة 

ذلك خالص الوّد واالمتنان والشكر.

عملك  مّدة  طيلة  باإلذاعة،  عالقتك  كانت  كيف   *
فيها؟ 

- اإلذاعة - في رأيي - هي األّم التي احتضنتنا ونحن في 
بداية الطريق، فأحاطتنا برعايتها، وغمرتنا بحّبها، فبذلنا، 

في هواها، ما نملك من حّب وعطاء.

من  عامًا   39 بعد  قطر،  إذاعة  مستقبل  ترى  كيف   *
ر الذي تشهده البالد؟ التأسيس، في ظّل التطوُّ

أمور،  عّدة  على  ومستقبلها  اإلذاعة  ر  تطوُّ ف  يتوقَّ  -
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تعوق  التي  السلبيات  معالجة   - رأيي  في   - أهّمها 

ق  تتعلَّ التي  تلك  ما  سيَّ ال  ر،  التطوُّ نحو  مسيرتها 

وضعيها:  تحسين  وعدم  زة،  المتميِّ الكفاءات  بندرة 

ر  الماّدي، واألدبي، المتمّيزين. إاّل أنني في ظّل التطوُّ

أمير  يوليها  التي  الكريمة  والرعاية  البالد  تشهده  الذي 

آل  خليفة  بن  حمد  الشيخ  السمّو  البالد، حضرة صاحب 

بما في ذلك اإلعالم، وفي  المجاالت،  لمختلف  ثاني، 

من  اإلذاعة،  تقود  التي  المخلصة  األيادي  وجود  ظّل 

من  زة،  المتميِّ الكفاءات  أصحاب  األوفياء،  قطر  أبناء 

سات  المتفائلين بأن تحظى اإلذاعة - كغيرها من مؤسَّ

يجعالنها  اللذين  الالزمين،  والدعم  باالهتمام   - الدولة 

في مقّدمة اإلذاعات العربية.

*ما تقييمك للمرحلة الماضية من مسيرة اإلذاعة؟ 

هي مسيرة حافلة بالعطاء والجهد واإلخالص، تصدى لها 

شباب أَحّب العمل اإلذاعي، فذاب فيه عشقًا، من أمثال 

المعضادي،  سيف  عبدالرحمن  األستاذ  المرحوم  األخ 

الذي سّجَل بإخالصه وتفانيه في العمل، أنصَع الصفحات 

في تاريخ العمل اإلعالمي القطري، ومعه في ذلك زمالء 

رشيد،  حسن  والدكتور  المعضادي،  محمد  مثل:  أفاضل 

الحاج  وحسن  الكواري،  ومحمد  حسين،  غازي  الفّنان 

هنا،  المجال،  سع  يتَّ ال  وآخرين  الكواري،  جهام  ومبارك 

سلبيات  عن  الحديث  المناسب  من  أرى  وال  لذكرهم. 

تلك المرحلة وإيجابياتها؛ حيث إن لكّل مرحلة من المراحل 

ية  متأنِّ دراسة  إلى  تحتاج  التي  وإيجابياتها،  سلبّياتها 

ننا من إنصافها واالستفادة من نتائجها. تمكِّ
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الموسيقى  لعميد  الجسرة(  )هل  من  وفاء  لمسة  في 
استضاف  العبيدان،  ناصر  العزيز  عبد  الراحل  القطرية 
نادي الجسرة الثقافي االجتماعي، مساء أمس، أمسية 

)هل الجسرة(، لتكريم الراحل الكبير.

مآثره،  الكبير  الراحل  رفقاُء  استحضر  األمسية،  وخالل 
ّية، واإلنسانية. مؤّكدين أن ذكراُه ستظّل  ومسيرته الفنِّ
حاضرة في قلوب القطريين، والعرب، والمسلمين، لما 
ّية، أثرى من خاللها الساحة الثقافية،  مه من أعمال فنِّ قدَّ

ّية، محليًا وعربيًا وإسالميًا. والفنِّ

حشٌد  رمزية،  بأنها  وصفها  تمَّ  التي  االحتفالية،  حضر 
كبير من رفقاء الموسيقار الراحل، و)هل الجسرة(، عالوة 
على محبّي الراحل الكبير، فيما ألقيت خاللها القصائد 
والوفاء  التكريم  وكلمات  الغنائية،  واألعمال  الشعرية، 

لعميد الموسيقى القطرية.

نجمًا  سيظّل  بأنه  الراحل  الموسيقار  الحضور  ووصف 

عبد العزيز ناصر العبيدان..
 اللحن الحاضر.. الغائب

طه عبدالرحمن
جريدة »الشرق« القطرية، 21/2/2017

القطري،  واإلبداع  الفّن  سماء  في  ومشّعًا  المعًا 
مه لوطنه من عطاء، انطلق  والخليجي، والعربي؛ لما قدَّ
العربية،  الخليج  دول  في  أخرى،  ّية  فنِّ مجاالت  إلى  منه 

والوطن العربي.

مة عن  استهلَّ األمسية اإلعالمي تيسير عبدالله بمقدِّ
الراحل الكبير، تناول فيها انطالقته في فريج )الجسرة(، 
األخرى،  الدوحة  وفرجان  )الجسرة(  فريج  في  ونشأته 
واإلعدادية،  االبتدائية،  وترعرعه على مقاعد مدارسها: 

والثانوية، وتلّقيه علومه فيها.

ج تيسير عبدالله على تأسيس الراحل الكبير لـ»فرقة  وعرَّ
ّية للمسرح والموسيقى،  ل فرقة فنِّ األضواء«، بوصفها أوَّ
مع مجموعة من شباب مدينة الدوحة الموهوبين. متنّقاًل 
بين دور الفرقة في بروز المواهب، إلى أن أكمل تعليمه 
الثانوي، ثم سفره إلى القاهرة للدراسة، وحصوله على 

تقدير امتيار، عام، 1977.
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كلمة  ألقى  الخال،  حمد  د  السيِّ وهو  الجسرة،  أبناء  أحد 
نستحضر  عندما  »إننا  فيها:  قال  التكريم،  حفل  خالل 
الموسيقار الراحل عبد العزيز ناصر العبيدان، تكون بذلك 
بمعاٍن  الوجدانية،  اآلفاق  أقصى  في  قت  حلَّ قد  أراوحنا 
سامية، على نحو ما كان الفقيد الراحل، الذي حمل حبًا 
كان  لما  واإلسالمية؛  العربية،  َتْيه  وألمَّ لوطنه،  صادقًا 

ّية جارفة«. يحمله من ضمير إنساني، وأحاسيس فنِّ

وألقى الشاعر محمد إبراهيم الشاعر، قصيدة استحضر 
ُه اإلنساني المرهف،  خاللها أخالق الراحل الكبير، وحسَّ
ته، وإخالصه لوطنه الحبيب، قطر. ودفاعه عن قضايا أمَّ

وقال الشاعر إن هذه القصيدة إهداء من »نادي الجسرة« 
الثقافي االجتماعي، إلى الراحل الكبير؛ تقديرًا لمسيرته 

ته. وعطائه اإلنساني، والفّني، خدمة لوطنه وأمَّ

الدكتور مرزوق بشير،  الدموُع  غالبت  األمسية،  وخالل 
يتمالك، في  فلم  الراحل،  الفقيد  دربه  رفيق  حزنًا على 
أثناء إلقاء كلمته، حبس دموعه، التي كانت أسرع من 
ج على الفترة التي التقيا فيها، وكانت في  كلماته، وعرَّ
تعارفا  عندما  الماضي،  القرن  من  السبعينيات  مطلع 

في القاهرة، في أثناء الدراسة.

ّية  فنِّ رؤية  كان  بأنه  الراحل  الفقيد  د.بشير  ووصف 
األغنية  تمكين  في  تكمن  قضّيته  وكانت  خاّصة، 
ّية  أهمِّ بوعيه-  أدرك-  كما  مزدهرة،  وجعلها  القطرية، 
باألغنية  يهتّم  أن  ينبغي  من  وأن  التراثية،  األغنية 
»إن  أضاف:  ثم  أنفسهم.  القطريون  هم  القطرية 
الفقيد الراحل كان يأمل في إعادة توزيع أعماله توزيعًا 
روحه  ستبقى  ذلك،  ومع  أجله.  انقضاء  لوال  جديدًا، 
خالدة بيننا، تحّثنا على مواصلة مسيرته، بعدما أفنى 

ُجلَّ حياته في خدمة فّنه ووطنه«.

بكلمات غلب عليها الحزن، تمالك الدكتور حسن رشيد 

دًا أنه،  ث عن الراحل الكبير، مؤكِّ أحاسيَسه، عندما تحدَّ
برحيله، شَعر باليتم، للمّرة الثانية، بعد فقدان والده. 
ناصر،  عالم عبدالعزيز  يقترب من  لم  وقال: »إن من 
»إن  وأضاف:  اإلنسانية«،  أو  الفّن  بقيمة  يشعر  لم 
ته  ل معاناة أمَّ الفقيد الراحل عاش من أجل قطر، وتحمَّ
في  خسرنا،  نحن  ولذلك  اإلسالمية،  ته  وأمَّ العربية، 
ناصر  عبدالعزيز  وسيظل  العادة،  فوق  موهبة  قطر، 
عًا بيننا أجمل النغمات، حاماًل أعذب  حاضرًا بيننا، موزِّ

الكلمات واأللحان، وخالدًا في ذاكرتنا«.
الصعب  الرقم  ناصر هو  عبدالعزيز  »إن  د.رشيد:  وتابع 
ن  م بطاقة التعارف للملحِّ في مجال التلحين، والذي قدَّ
القطري إلى الحناجر العربية، سواء من أبناء الخليج، مثل 
إبراهيم حبيب، وعبدالمجيد عبدالله، وعبدالله الرويشد، 
وطالل سالمة، وغيرهم،  أو من األصوات العربية، مثل 
ولطيفة،  الحجار،  وعلي  محمود،  وكارم  محمد،  سعاد 

وهاني شاكر، وغيرهم.. 
ث الدكتور يوسف العبيدان، عن عالقته بالفقيد  كما تحدَّ
دًا أن اسمه سيبقى شامخًا، وحاضرًا، ليس  الراحل، مؤكِّ
جميعًا.  قطر  أهل  بين  بل  فحسب،  الجسرة(  )هل  بين 
الفقيد  تجاه  الرشيدة  القيادة  مواقف  العبيدان  ن  وثمَّ
الكبير، وإطالق اسمه على »مسرح الريان« في سوق 
لخدمة  الذي وهَب نفسه  الباّر،  واقف، وفاًء البن قطر 
ذكراه  تاريخ قطر، وستظّل  في  جعله شعلة  ما  وطنه، 

باقية، معطاءة لهذا البلد الذي أَحّبه.
م السيد حمد بن محمد الخال،  وفي ختام األمسية، كرَّ
الراحل  اسَم  الجسرة«،  لـ»هل  مة  المنظِّ اللجنة  رئيس 
د  مه السيد محمَّ الكبير، بتقديم درع إلى إخوته، وقد تسلَّ
بعنوان  ُمدمجة  أسطوانة  صدرت  فيما  العبيدان.  ناصر 
الوطنية،  األعمال  من  مجموعة  حملت  ورحيل(،  )رحلة 

والتراثية، للراحل الكبير.
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عن  واإلعالميين  فين  والمثقَّ الفّنانين  من  عدٌد  ر  عبَّ
عبدالعزيز  القطري  الموسيقار  لرحيل  حسرتهم 
للفّن  فادحة  خسارة  رحيله  ُمعتبرين  العبيدان،  ناصر 
ُيَعّد  ناصر  عبدالعزيز  أن  خاّصة  قطر،  في  والموسيقى 
الموسيقية، في  الساحة  أثَروا  الذين  المبدعين  بين  من 
قطر، بعدد من اإلبداعات التي ستبقى خالدة إلى األبد.

مدير  الهاجري،  العجالن  فالح  قال  السياق،  هذا  في 
والرياضة،  الثقافة  وزارة  في  والفنون  الثقافة  إدارة 
خارج  مهّمة  في  وهو  حزن،  بكّل  الرحيل  خبَر  تلّقى  إنه 
إلى  مشيرًا  الفقيد،  لعائلة  التعازي  بأحّر  مًا  متقدِّ قطر، 
غانم  الفّنان  وقال  أركانه.  أحد  فقَد  القطري  الفّن  أن 
الراحل  إن  والرياضة،  الثقافة  وزير  مستشار  السليطي، 
وفقدته  مكان،  كّل  في  اإلنسان  آالم  يعزف  وترًا  كان 
وَفَقده فّن  المستضعفون في األرض،  َفَقده  قطر كما 
بأعمال  القائم  بشير  مرزوق  الدكتور  أّما  الموسيقى. 
الثقافة  وزارة  في  والتراث  العاّمة  المكتبات  إدارة  مدير 
رفيق  كان  الراحل  إن  رة،  مؤثِّ كلمة  في  فقال،  والتراث، 

عبدالعزيز ناصر 
كان وترًا يعزف آالم اإلنسان

الحسن آيت بيهي
جريدة »العرب« القطرية، 23/7/2016

المشوار  بدأنا  الصعب؛ عندما  الزمن  دربه وشريكه في 
س ألغنية وفّن قطرّيين لهما هوّية مستقّلة،  معًا لنؤسِّ
وقد  الرفقاء،  أهّم  مات  ناصر،  برحيل  أنه،  إلى  مشيرًا 
الربيع  وألواَن  القمر  وضياَء  الشمس  شروَق  معه  أخذ 
وطعَم األشياء، ثم ختم بقوله: »في جنة الخلد يا أغلى 

األحّبة، أخذت نصفي معك«.

عبدالستار،  علي  الفّنان  القطرية،  األغنية  سفير  أّما 
نفسي  »ُأعّزي  الموسيقار:  رحيل  بخصوص  فقال 
وَأشعُر  الوطن،  عن  بعيد  وأنا  الغالي،  أّيها  برحيلك، 
الصالة  وال  بوداعك  أحَظ  لم  ألنني  واألسى  بالحزن 
لقطر،  ينا  غنَّ كّلما  لكننا  حييت،  ما  سأفتقدُك  عليك. 
الحياة،  في  الهدوء  اخترَت  رك.  سنتذكَّ للوطن  وأنشدنا 

المعتادين«. واخترَت وداَعنا بهدوئك وصمتك 

»رحل  الراحل:  يرثي  الكبيسي  فهد  الفّنان  وقال 
صاحب  والمبدع،  واألستاذ  والصديق  األب  عبدالعزيز، 
الصادقة  ابتسامته  معه  ورحلْت  رحَل  والثقافة..  الفكر 
ل وجَهه المضيَء من دونها.. َأبدَع  التي ال يمكن أن تتخيَّ
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ن  فَلحَّ الحدود،  أبعد  إلى  القطرية  الموسيقى  فأوصل 
قطر(،  عمري  يا  و)الله  القطري(،  الوطني  )النشيد 
و)مغربية(،  قدس(،  يا  و)أحّبك  بابكم(،  على  و)واقف 
يُت  وغنَّ وغيرها،  و)حسايف(..  هّمي(،  للورق  و)أصّدر 
قطر(.  يا  ترابك  و)فديت  )غّردي(،  الشجية  ألحانه  من 
معك  فَرحلْت  رَحلَت  الكبير..  القلب  صاحب  يا  وداعًا 

الموسيقى«. بعُض 

قال:  جاسم،  عبدالعزيز  القطرية  الدراما  ونجم  الفّنان 
الوطن  كّل  في  الموسيقى  َمفخرة  كان  الراحل  »إن 
والشاعر  الكاتب  بر  عَّ فيما  لقطر«،  فخٌر  وهو  العربي، 
عبدالرحيم الصديقي عّما يشعُر به من حزن وأسى، في 
واقف  ناصر:  عبدالعزيز  الملهم  »إلى  فيها:  قال  كلمة 
)يا عمري قطر(،  الليلة  ولهان ومسّير  الحزن،  باب  على 
الصغير..  بوجهي  الخشب(  )خيلي  رك  تتذكَّ متغّير  الجّو 

)قسمًا(... ترى قطر كّلها تبكيك!«.

مت  »تعلَّ أستاذه:  يرثي  فقال  حامد،  حسن  ن  الملحِّ أّما 
طغى  وقت  في  سامية،  رسالة  الفّن  يكون  كيف  منك 

ّية  مت منك أهمِّ فيه االبتذال والسعي وراء الماّدة.. تعلَّ
بساطتك،  ّية..  الفنِّ القيمة  على  الفّنان  يحافظ  أن 
وطيبتك، وثقافتك، وتدّينك، ورفقك بالحيوان، وتَدّبرك 
خالدة  ستبقى  األمور  هذه  كّل  الكريم..  القرآن  آليات 
ونصائحك  أفضالك  أنسى  ولن  حييت،  ما  ذهني  في 

وتشجيعك لي. وداعًا، أستاذي«.

عليك،  الله  »رحمة  الرميحي:  خليفة  اإلعالمي  وقال 
لن  وموسيقارًا  أستاذًا  كنت  القطري..  الفّن  فقيد  يا 
يوم  ننسى  وال  وصديقًا،  وأخًا  أبًا  عرفناك  لقد  ر.  يتكرَّ
رسائلك  الكثير من  م  نتعلَّ الفترات،  من  فترة  كّنا، في 
في  أفكارنا،  منها  نستقي  كّنا  التي  النبيلة  الصادقة 
كّلها..  قطر  وفقدتك  ففقدناك  اإلعالم،  في  مجالنا 

إلى جنان الخلد، يا عبدالعزيز«.

وقال المطرب أحمد عبدالرحيم: »لم أجد كالمًا أواسي 
َفقد موسيقارنا عبدالعزيز ناصر، لكننا  به نفسي على 
اللحنية،  ُجملك  وحّب  اليوم،  هذا  في  ك  حبِّ على  فقنا  اتَّ

وإبداعاتك«. الوطن، بموسيقاك  أحببَت  مثلما 
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أمس،  دولة قطر،  ّية، في  والفنِّ الثقافية،  الساحة  فقدت 
الكبير  والموسيقار  الفّنان  هو  مبدعيها؛  أهّم  من  واحدًا 
عبدالعزيز ناصر العبيدان، عن عمر يناهز 64 عامًا، إثر صراع 
النشيد  ن  ُملحِّ العبيدان،  عطاُء  استمّر  وقد  المرض.  مع 
الوطني القطري، على مدى أكثر من 50 عامًا من اإلبداع، 
ل  س، في عام 1966، »فرقة األضواء«، أوَّ فهو الذي أسَّ
ّية للمسرح والموسيقى، مع مجموعة من شباب  فرقة فنِّ
 14 يتجاوز  ال  عمره  كان  حيث  الموهوبين،  الدوحة  مدينة 

عامًا.
م  اهتّم الموسيقار الراحل بالتراث الشعبي القطري، وقدَّ
مثل  القطري،  التراث  ذلك  من  استوحاها  غنائية  أعمااًل 
م الفقيد  )أّم الحنايا(، و)العايدوه(، و)القرنقعوه(، كما قدَّ
َن عددًا من األناشيد  أعمااًل من وحي التراث العربي، ولحَّ
كتبه  الذي  الوطني(  قطر  )نشيد  ها  أهمِّ من  الوطنية، 
)قطر  ثاني، وكذلك نشيد  آل  بن سيف  الشاعر مبارك 
أنت الحياة(، ونشيد )القَسم(، باإلضافة إلى عّدة أغاٍن، 
مثل )الله يا عمري قطر(، و)عيشي يا قطر(، و)يا قطر 
لكم  بيت  و)قطر  الدوحة(،  و)هوى  ومكتوب(،  قدر  يا 

وظالل(، و)عروس األرض(.
كما كان للموسيقار الراحل اهتمام خليجي وآخر عربي؛ 

رحيل عميد الموسيقى القطرية 
عبدالعزيز ناصر العبيدان

جريدة »أخبار الخليج«،23/7/2016

للعالم  ة  العزَّ ُتبرز  التي  األغاني  من  الكثير  ن  لحَّ فقد 
العربي والدول العربية. كان شاغلُه األكبر قضّية العرب 
قدس(،  يا  )ُأحّبك  م  فقدَّ والقدس،   فلسطين  األولى: 
و)عربية يا قدس(، و)عدنا يا قدس(، و)ع القدس رايحين(، 
بجانب )مرحبا يا عراق(، و)آه يا بيروت(، و)عرس الشهيد(، 
الدينية،  باألغنية  الراحل  اهتّم  كما  القلوب(.  و)ملهمة 
باألغنية  جانب  إلى  الله(،  رسول  يا  د  )محمَّ أغنية  ومنها 
م، في هذا، عددًا من  اإلنسانية، واألغنية العاطفية، وقدَّ

األغاني.
العرب،  الفّنانين  من  كثير  ناصر،  عبدالعزيز  ألحاَن  غّنى 
محمود  وكارم  محمد،  وسعاد  حبيب،  إبراهيم  منهم 

ولطفي بوشناق، وعلي الحجار، وآخرون.
حصل الراحل على عدد من األوسمة وشهادات التقدير، من أهّمها 
2006، كما  جائزة الدولة التقديرية في مجال الموسيقى، عام 
سة العاّمة للحّي الثقافي )كتارا(؛ تقديرًا  َتمَّ تكريمُه من المؤسَّ
القطرية  الموسيقى  مكتبة  إثراء  في  ودوره  الفّني،  لمشواره 
ّية، كما حصل على عدد من األوسمة،  بعدد وفير من أعماله الفنِّ
منها وسام التكريم من قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في 
مسقط، عام 1989، وكذلك من مهرجان الخليج السابع لإلنتاج 

اإلذاعي والتلفزيوني، في مملكة البحرين، عام 2001.
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القطري  الموسيقار  الدوحة،  في  الجمعة،  اليوم،  ع،  ُشيِّ
عامًا،   64 ناهز  عمر  عن  العبيدان،  ناصر  العزيز  عبد 
القطري،  الوطني  النشيد  بتلحين  ُعرف  الذي  وهو 
األغاني  من  العديد  تلحين  في  ساهم  كما   ،1996 عام 
أشهرها  ومن  ّية،  الفنِّ مسيرته  خالل  الوطنية  واألناشيد 
عبدالكريم  عبدالله  كلمات  من  قطر(،  عمري  يا  )الله 

الساعي. محمد  الراحل  الفّنان  وغناء  الحمادي، 

في  التقديرية  الدولة  جائزة  على  ناصر  الموسيقار  حصل 
العديد  على  حصل  كما   ،2006 عام  الموسيقى  مجال 
المحّلية،  من الشهادات واألوسمة في مختلف المحافل: 

والعربية.

ل  أوَّ س  مؤسِّ ناصر،  العزيز  عبد  القطري  الفّنان  وُيعد 
التي  األضواء«،  »فرقة  وهي  قطر،  في  ّية  فنِّ فرقة 
للموسيقى،  وآخر  للمسرح،  تكّونت من قسمين: قسم 
في  القطري،  الشباب  من  مجموعة  مع  أنشأها  والتي 
في  الفضل  الفرقة  لهذه  وكان   ،1966 شباط،  فبراير/ 
والمسرح،  الغناء  مجال  في  المواهب  من  العديد  بروز 

القطرية.  ّية  الفنِّ الساحة  على 

ن النشيد الوطني القطري  وفاة ُمَلحِّ
عبد العزيز ناصر

جريدة »العربي الجديد«، 22/7/2016

كما كان لـ»فرقة األضواء« دور في تكوين لجنة )مراقبة 
عام  قطر،  إذاعة  في  وتأسيسها  والغناء(  الموسيقى 
المراقبة،  إلى  أعضائها  من  عدد  انضّم  حيث   ،1968

المراقبة. أساس  لتكوين  ونواة  رسميين،  فين  موظَّ

للموسيقى  العالي  بالمعهد  القطري  الفّنان  التحق 
البكالوريوس،  شهادة  على  وحصل  القاهرة،  في  العربية 
بالتراث  اهتمامه  عنه  وُعرَف   ،1977 عام  امتياز،  بتقدير 
استوحاها  غنائية،  أعمااًل  م  قدَّ إذ  القطري،  الشعبي 
و)العايدوه(،  الحنايا(،  )أّم  مثل  التراث،  ذلك  من 
اإلنسانية،  الغنائية  باألعمال  اهتمَّ  كما  و)القرنقعوه(. 
م أعمااًل غنائية تناولت قضايا قومية، ووطنية، منها  وقدَّ
بيروت(،  يا  و)آه  الله(،  رسول  د  و)محمَّ قدس(،  يا  )أحّبك 
و)الهدف  قطر(،  يا  و)عيشي  قطر(،  عمري  يا  و)الله 

واحد(، و)عروس األرض(، و)فديت ترابك يا قطر(.

كما شغل الموسيقار عبد العزيز ناصر، منصب المراقب 
الهيئة  في  والغناء(  الموسيقى  )مراقبة  للجنة  العاّم 
ورئاسة   ،1980 عام  منذ  والتلفزيون،  لإلذاعة  العاّمة 

واأللحان(. النصوص  )مراقبة  لجنة 



266

أمس،  القطرية  ّية  والفنِّ الثقافية،  الساحة  فقدت 
الفّنان  هو  مبدعيها،  أهّم  من  واحدًا  )الجمعة(، 
العبيدان، عن عمر  ناصر  الكبير عبدالعزيز  والموسيقار 

إثر صراع مع المرض. 64 عامًا،  يناهز 
النشيد  ن  ُملحِّ الراحل،  الموسيقار  عطاء  استمّر 
من  عامًا   50 من  أكثر  مدى  على  القطري،  الوطني 
1966، »فرقة األضواء«؛  س، في عام  إذ أسَّ اإلبداع، 
مجموعة  مع  والموسيقى،  للمسرح  ّية  فنِّ فرقة  ل  أوَّ
عمره  كان  إذ  الموهوبين،  الدوحة  مدينة  شباب  من 
بروز  الفضل في  الفرقة  لهذه  وكان  عامًا،   14 اليتجاوز 
على  والمسرح  الغناء  مجال  في  المواهب  من  العديد 
ّية القطرية، كما كان لها دور في تأسيس  الساحة الفنِّ

رحيل الموسيقار القطري 
عبدالعزيز العبيدان

جريدة »الحياة«، 23/7/2016

قطر،  إذاعة  في  والغناء(  الموسيقى  )مراقبة  لجنة 
المراقبة  إلى  أعضائها  من  عدد  انضمَّ  إذ   ،1968 عام 

المراقبة. أساس  لتكوين  ونواة  رسميين،  فين  موظَّ

القطري،  الشعبي  بالتراث  الراحل  الموسيقار  اهتّم 
مثل  التراث،  ذلك  من  استوحاها  غنائية،  أعمااًل  م  وقدَّ

و)القرنقعوه(. و)العايدوه(،  الحنايا(،  )أّم 

العربي، ومن  التراث  أعمااًل من وحي  الفقيد  م  كما قدَّ
بين أهّم ما أسعد به قلوب الشعب القطري، ووجدانه، 
أهّمها  ومن  الوطنية،  األناشيد  من  للعديد  تلحينه  هو 
بن  مبارك  الشاعر  كتبه  الذي  الوطني،  قطر  نشيد 

ثاني. آل  سيف 
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 قالوا في الفقيد 
شعرًا 

وفي  القطري،  المجتمع  في  كبيرة،  مكانة  للشعر 
المجتمع العربي، عمومًا، وهو ديوان العرب الذي َسّجَل 
األحداث  تفاصيل  وحفظ  الِسَير،  ق  ووثَّ التاريخ،  أحداث 

التي مّرت بها المجتمعات العربية.
الموسيقار  برحيل  القطريين  الشعراء  بعض  تأّثر  ولقد 
عبدالعزيز ناصر، شأنهم شأن الُكّتاب والناثرين، وجاءت 
كلماتهم صادقة وُمعّبرة عن مشاعرهم تجاه الفقيد، وما 

أحدثُه رحيله من حزن لفَّ المجتمع كّله.
َق ما وصلني من األشعار التي قيلت  ولقد رأيُت أن ُأوثِّ
إن  بل  ينفصالن،  ال  والموسيقى  فالشعر  رحيله،  في 

الشعر يكون أقرب إلى اللحن، منه إلى النثر.
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َأْكَبْرت ِفْيَك الصالحات مناقبًا
من ِشْعر الدكتور: حسن علي حسين النعمة

ِجــْد َلــَك ِفــي الَوفــاِء َمِثيــالَشــقَّ الِرثــاُء َعَلــى َفِمــي ِلَيقــُوال ِإْذ َلــْم َأ

َوُميــوالَيــا أيُّهــا الَرُجــُل الكــِرمُي مشاِئــً  َومَباِدئــًا  َوَمواِهبــًا 

إْيفاِئــِه يف  الَســْمُح  ْرَيِحــيُّ  َوَنِزيــالأَل ظاِعنــًا  يعاِنــُق  َوَطنــًا 

َوُرُســْوُمها ْدواُحــُه  َأ َلــُه  َتْمِثْيــالَطاَبــْت  َوْعيــِه  ِفــي  َوَتَمثََّلــْت 

ْلطاِفــِه فــاَء َعَلْيــِه ِمــْن َأ َظِليــالَوَطــٌن َأ ناِظَريــِه  ِفــي  َغــدا  ِظــالًّ 

ُه َيُشــفُّ »عبُدالعزيــِز«  بــِه  ُفُصــوالَوَنمــا  َهــواُه  يف  ر  َفَســطَّ ُحــبٌّ 

ــى ــازُل فارَتض ــَك امَلن ــُه ِتْل ــْت َل َوَمِقيــالَطاَب َوارفــًا  َفْيئــًا  ِفْيهــنَّ 

َوَأِصيــالَطاَفــْت َعلــى َعْيــِن احلبيــب ُطُيوُفهــا ُبكــَرًة  إَلْيهــا  َوَرنــا 
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َأْكَبْرت ِفْيَك الصالحات مناقبًا
من ِشْعر الدكتور: حسن علي حسين النعمة

َطِوْيــال»عبَدالعزيــز« َويِف الِشــغاِف َمحّبــٌة مــاِن  الزَّ كــّر  َعَلــى  َتْبقــى 

َمِســيالَنْبــُع الَصفــاِء َصفــاَك يِف َحْصباِئــِه احَلنــني  ِبَرْقــراِق  َيْجــري 

ــَدا ــا َب ــَك م ــز« ويف َعطاِئ َوالَتْبجيــال»عبَدالعزي الَتْنِوَيــَه  َيْســَتْلِزُم 

ْســِتقي ــه َلــَك َأ ــُو الــِوداِد َمَحْضُت والَتخييــالَصْف اإلحيــاَء  وْرِدَك  ِمــْن 

كْبــْرُت ِفْيــَك الصاحلــات َمناقبــًا َتْفضيــالَأ امُلْلَتقــى  ِفــي  لَتهــا  َفضَّ

َوَجميــالِقيــُم اهُلــدى واخلــري طــاَب َجميُلهــا باِهــرًا  ُصْنعــًا  ِبُهــداَك 

ــما ــْد َس ــنَِّك َق ــُد َف ــَت َوُجْه ْن ــِه َأ َمْبــُذوالِلل َبــدا  كَمــا  ِبامْلُعَطيــاِت 

َدْوَحــٌة امُلُعّنــى  بإبــداع  مثــوالَشــُرَفْت  أرَدَت  َقــْد  فيمــا  ُتزِهيــَك 

ــْت ــوِن َتناَوَح ــراِج اللُح ــٌك مِبْع ْي هديــالَأ ِبشــْجَوِهنَّ  احَلمــاُم  ِفْيــِه 

ــاَقها ــْوُع َوش ــَك الُرُب ــِه ِتْل ــْت ِب وُســُهْوالَحُلَم ُرًبــى  ُيناِجيهــا  َشــْدٌو 

ْوطاِنــهِ يُّهــا احلانــي َعَلــى َأ َمْتُبــواليــا َأ ها  َوَشــفَّ َهــواُه  ْت  َشــفَّ

َوإنَّهــا اخَلُلــوُج  ِلشــاِديها  َتْبكِيــِه َعْرضــًا ِفــي البــالِد َوُطــوالَحنَّــْت 

َوَتجاَوَبــْت رواُحنــا  َأ بــِه  كِلْيــالَعِلَقــْت  ُيَغــضُّ  ــا  َلمَّ بــارٍق  ِفــي 

ْنغــام الَشــجيِّ َوَهيََّجــْت ْكنــاِف احِلَمــى َوُشــُبوالَتاَقــْت أَل ُســدًا ِبأ ُأ

ــِه ــَهَد ُلُحوِن ــَرْوَض ْش ــثُّ ال ــاٍد َيُب َتْنويــالَش فْيُضهــا  َفَيْهمــي  ُبْشــرى 

َتْدِليــالَواَلطْيــُر ِفــي امِليــِد اْلِلــداِن َتَناَغَمْت غصاِنهــا  َأ ِفــْي  لِّ  باَلــدَّ

ــي ــْدس الت ــّب للُق ــاَد احُل ْوَرى ِزْن ــالَأ ــجُّ َعِوي ــى َتُض ــاحِة اجُللَّ ــي س ِف

ــَرْت ــز« َفصاَب ــا »عبُدالعزي ــى هل َوَحُمــوالغّن ِمْئناَفــًة  ِبجهادهــا 
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ى َعَلــى ُدْنيــا الُعروَبــِة َصْيَحــًة َوالتأِجيــالَدوَّ اإلمطــاَل  َتْســَتْهِجُن 

ــداؤُه ــَتِحثِّ ُن ــُن امُلْس ــْؤ َمْت ــْم َيُن َمْخــُذوالَل َواِهنــًا  َتراَجــَع  ْكبــًا  َر

ْلَفْيــُت ْفــِي »عبدالعزيــز« َحِميَّــًة باحَلــّق أضحــى َشــْيُبها املســلوالَأ

َيْنَطِفــْئ َلــْم  ُمْلَتــٍظ  ِبَقْلــٍب  َفِتيــالَنــاٌر  تْســَتِحرُّ  ِإْذ  ِإيْقاُدهــا 

ــٍة مَّ ــَة ُأ ــَت ِمحَن ــذي َغنَّْي ــَت الَّ ْن امَلْشــُلوالَأ ِكياَنهــا  َيُهــزُّ  َلْحنــًا 

َتْبِليــالِفــي خاِفَقْيــك َتَخاَلَطــْت مُزُن الَشــَجا َوُبلَِّلــْت  باحلاِدَثــاِت 

ــٍة مَّ ُأ ِبواِقــع  ُيــْزري  مــا  َغــاِة طويــالَغنَّْيــَت  الطُّ بَهــا جــْوُر  ْزَرَى  َأ

تْعِليــالَغنيَّــَت مــا ُيْشــجي امَلراِبــَع واحِلمــى ُشــْجوَنها  ُيِثــرُي  َلْحنــًا 

ِرَســاَلٌة َوللفنــوِن  ِإَلْيــَك  والَتضِليــالَفَرَنــْت  التَّْزييــَف  َتْرتِضــي  ال 

ِبُمِفــاِرٍق َجواِنــٌح  ــالالِذْكريــاُت  ــتطاَع َرحي ــا اس ــاَل َوم ــدَّ الِرح َش

ــا ــوِد وِإنَّه ــْوُس اخُلُل ــْدُس« ناُم ــى“الُق ــِن اأْلُوَل ى يف القْبَلَتْي ــدَ يل اْلُه أُل

ــَك َمْوعــٌد للقــدِس َتْرُقــُب َنْصَرهــا امَلأْمــوالُرْحَمــاَك ِفــي اْلُجّلــى أَمضَّ

ِمَهــاِده َوَفــْوَق  َوَطنــًا  تْكحيــالَناَغْيَتــُه  ُيِزيــُدُه  الَوليــِد  َشــَجُن 

ــْل ــْم َيَن ــَك َل ــاِدي َومْثُل ــا الشَّ ــا أيُّه ذَاَك الِوَصــاَل َوَمــا أَرْدَت ُوُصــوالَي

با الُشُجوِن َوَقْد َعَرْفَت َعلى امَلَدى َأ تْأِميــالَأ َنا  تُشــدُّ اللُحــْوُن  َكْيــَف 

ــَزْل ــَك َومل ْي ــا َعَلْي ــاَلْت َمداِمُعن َمْشــعُوالَس واُرهــا  ُأ اأَلْوفيــاِء  فِي 

ــًا ــاِت َجواِنح ــا الِذْكري ــَت ِفْين ْحَيي ُهُطــوالَأ َمِعْيَنُهــنَّ  َســَكْبَت  َريَّــا 



271

إْحَســاِنها مــن  اهلل  ُرُوُح  ــْتَك  ــْد َصَنْعــَت َجْميــًَوشَّ ــُع اْللُحــْوِن َوَق ُصْن

َجزْيــالَوَطــٌن َتَرَقــَرَق مــاُؤُه ِفــْي َدْمعــٍة احَلِميــِد  بالِذْكــر  ُيْزِجيــَك 

ــذِه ــَت وَه ــْد َرَحْل ــوُل َوَق ُق ــاذا َأ الِقيــالَم َتْســِتحقُّ  َعطاِئــَك  ُيْمنــى 

ــَك ِذْي ــِز« َوتْل ــا »عبُدالعزي ــاٍق َلن َتْرِتْيــالَب ُرتَِّلــْت  َقــْد  أْلَحاُنــُه 

ــٌد ــاُؤَك َخال ــادي َعط ــا الشَّ يُّه ــا َأ َوَرحْيــالَي طالئعــًا  ِحَمــاَك  لَبنــي 

َمرابــٍع َنِشــْيُد  ْهــَوى  الزَّ ْنغاُمــَك  َتْكليــالَأ َتكلََّلــْت  بَالُنْعَميــاِت 

ِبُرُبوِعهــا طاِئــٌف  َلْحنــَك  َمْصقــوالِمْعــَراُج  اهُلــدى  بألطــاِف  َفنَّــًا 

َصاَفْيَتــُه َشــاِعٍر  َحَنايــا  َغِليــالَفاَضــَت  َرْويــُت  َوَقــْد  اإلَخــاِء  َوْرَد 

ــا ــا ِمْدَراُره ــوَن ُرؤاَك َم ــَرِت اْلُجُف َهْميــالَم َيســْتِهلُّ  ِعهــاُدَك  َإاّل 

ِبِإجنازاِتــِه ُمشــُهوٌد  ُحُئــوالاْلُعْمــُر  َيُحــول  َزَمــٌن  َعاَقــُه  َمــا 

َحْيــَرى َتــُروُد َمِصرَيَهــا امَلْجُهــوالاُلُعْمــُر َيْمِضــي واخلالِئــُق تْرَتِجــي

ــي ــَك تْلتَق ــٍة ِب ــَن ِرقَّ ــَت َحاِض ــْد ُكْن َوُعُقــوالَق َســرائرًا  ِبُمنْتــَداَك 

َوباْلُهــدى اِلَحــاِت  بالصَّ ْعَتهــا  ــالَجمَّ ــَدى َتْجِمي ــْت باْلُه ــْت َوَطاَب َك َفَز

ــْوالَقــُرَب اْلَمــَزاُر ُبَعْيــَد َمــا َنــَأِت امُلَنــى ــاِم ُمُح َح باحِلَم ــوَّ ــُرْوُض َص َوال

ــْت ــَك اْلَتَق ــاُت ِب ــدًا َفاْلَحاِنَي ــْم َخاِل َوَقُبــوالَن رضــا  ِبشــاِديَها  َزْهــَوى 

ــٍن ــْأوى ُمْؤِم ــواِن َم ْض ــِة الرُّ ــي َجنَّ َوَجليــالِف راِحمــًا  َربَّــًا  بــاهلِل 

ــتقي ــا َتْس ــاِن ِويف َثَراَه ــْف باْلِجَن َمْشــُموالُط برمحــٍة  اخُلُلــود  ِوْرَد 
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لما لمسته من شّدة  رُت  وتأثَّ  ،)2016/7/22( الصباح  تك عبدالعزيز عبيدان هذا  ابن عمَّ »لقد سمعُت عن وفاة 
ومع  بالمصيبة.  لتأثرك  الحديث معي  على  قدرتك  ولعدم  معزًيًا،  متَك  كلَّ عندما  عليك  البادية  الحزن  أعراض 

أنني ال أعرف المرحوم عن كثب ، إال أن األحزان ُتعدي، فأشجانك أثارت أشجاني ، فكتبت لك تعزية ورثاء في 
فقيدكم«:

منـوُن عزيـزي  يـا  عزيـَزك   خطفـت 

الثــــــرى يف  منّيُتـه   ســــكبت 

دائـِه حقيقـة  عـن  أعلـم  كنـت   مـا 

لداِرنـا العزيـز”  “عبـُد   ففقيدكـم 

 مـا  كنـت  أعرُفـُه،   ولكـن  قلت  يل:

 فاصرب على حكِم القضـاِء على الورى

كأّننـا يـدوُم،  ال  السـعادِة   زمـُن 

راضيـًا تصبَّـر  مـن  ُيْؤجـر   فـاهلل 

أهّلـُه وُيْؤجــــــر  يرمحـُه  واهلُل 

أيُّهــا احملــزوُن  فاقبــْل عزائــي 

ــجوُن ــك املش ــه، وصوت ــي علي  تبك

ــوُن ــه عي ــت علي ــى قضى،وبك  حت

قريــُن لديــه  مــا   ، وفــذٌّ  ِابــٌن، 

ليقــنُي وإّنــه  الفنــوِن،   شــيُخ 

ــوُن ــا مضم ــُش يف داِر الفن ــا العي  م

َمشــحوُن بعقــارٍب  قــارٍب   يف 

 واحُلــزُن يعصــف يف الفــؤاد مكــنُي

ــاُة شــجوُن فالقلــُب حيــزُن، واحلي

أخوك/ حجر أحمد حجر البنعلي – منترو- سويسرا
22/7/2016

من الدكتور حجر أحمد البنعلي إلى الدكتور حسن النعمة
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هذا جزء من قصيدة طويلة، لن تكون لها نهاية، يالغالي عبدالعزيز ناصر.

شعر: الدكتور مرزوق بشير
 الشرق،24/7/2016

ــت ــك رحلـ ــي يومـ ــا صاحبـ يـ
بالرحيـــل؟ لـــت  عجَّ ليـــش 
ــي ــدك معـ ــى بعـ ــدن بقـ حمـ
الطويـــل الليـــل  نســـامر 

***  
الـــدار مـــن بعـــدك خلـــت
نشـــفت دمعتهـــا  والعـــني 
ــكت ــدك سـ ــن بعـ ــود مـ والعـ
ــل ــت الدليـ ــدرب ضيَّعـ ويف الـ

***  
ــت ــك رحلـ ــي يومـ ــا صاحبـ يـ
اللحـــن يشـــاطرني  منهـــو 
معـــاي يغنـــي  منهـــو 
للوطـــن اغانـــي  مجـــل  َأ

***    
بالـــكالم شاســـّوي  بوســـعود 
ــل كتمـ ــا ا ــي مـ ــن اللـ واللحـ
كلمتـــي ـــن  يلحِّ ومنهـــو 
ويقـــول معـــاي: عنـــدي أمـــل

***    
اهلمـــوم كل  شـــاركتني 
للـــورق هّمنـــا  رنـــا  وصدَّ
ح الفـــر متّنينـــا  وللنـــاس 
ــرق ــم انسـ ــا حلـ ــعود، يـ بوسـ

***   

يا صاحبي..
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مكتـوب( قـدر  )يـا  ـل   ترجَّ

بقلـوب قطـر  يـا   ِبْنشـيدك 

باسـلوب قطـر(  يـا   و)عمـري 

مسـلوب ووطـن  قـدٍس   وعـن 

حمبـوب وعـن  عاشـق   وعـن 

ثـوب بأحلـى   و)مغربيـة( 

تـذوب كالشـموع   وانتـه 

لغـروب انتحـت  مشـس   مثـل 

مشـبوب بالغـال  ٍج  ِسـر  يـا 

والطـوب احلصـى   ويبكيـك 

األوزان ــم  َنغَّ َمــن   رحــل 

األشــجان ســّطر  َمــن   رحــل 

ألــوان الــراث  ل   وَشــكَّ

واألفغــان بــريوت   وعــن 

البيبــان  وعلــى واقــف علــى 

 وعــن اجلــوع وعــن اإلنســان

اســتئذان بــال  عنــا   رحلــت 

إخــوان بكتــك  بوناصــر   يــا 

أحــزان معشــوقتك   قطــر 

بــركان اخلــرب  هــذا   وِنــَزل 

 

شعر: حسن المهندي

ل فارس األلحان ترجَّ
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ل فارس األلحان ترجَّ

ومســـيِّر  وهلـــان   : احلـــزن  بـــاب  علـــى  واقـــف 
متغّيـــر  اجلـــّو  قطـــر،   عمـــري  يـــا  الليلـــة، 
لصغّيـــر    بوجهـــي  اخلشـــب  خيـــل  تتذكَّـــرك 
» قســـمًا« تـــرى.. كّلهـــا قطـــر تبكيـــك يـــا َخّيـــر

ر قطر تبكيك يا َخيِّ
شعر: عبدالرحيم الصّديقي

24/7/2017
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أقالمنا..والقراطيس عليك   وتبكي 
متاعيس رحيلك..  ..ليلة   ونفوسنا 
حمابيس  .. دموٍع..بامّلاقي   فاضت 
قيس( مع  )ليلى  حّب   حّب..جتاوز 
 ويقّدس امسك ..صدق اإلبداع تقديس
فوانيس  .. دجانا  يف  يشعشع   نور 
تأسيس الصدق  على  سته   تاريخ..أسَّ
القراطيس بياض  من  أنصع   صفحات 
األحاسيس مجيل  باحلانك..   ِعزفت 
قيس املشاعر..مبا  نبض  قطر   وكانت 
اهلواجيس مجيع  ..من  وأمسى  كَبر   أ
بالفكر لك هواجيس  .. )كابل(   ومأساة 
وإبليس  .. الذنب  من  رّبك   ويطّهرك 
القواميس ..بكّل  خالد(  )حلن  يبقى 

واإلعالم املشاعر  وترثيك   أرثيك.. 
وآالم حزن  يف  قطر..ترثيك   وأرضك 
ينالم هوب  الشعب..ما  بَكاك   وإىل 
األنام قلوب  ..يسكن  حّبك  إن   حيث 
األنغام تذكرك  احلاضر..  الغايب   يا 
األعوام طول  لنا  بوناصر(  )يا   باقي 
ومرسام معلم  بالدار..  لك  إن   حيث 
إبهام بصمة  لك   .. اإلبداع  عامل   يف 
األعوام مّر  امُلرهف...على   بإحساسك 
أنغام هيئة  يف  مرسوم  وطن(   )عشقك 
 وُحب )النبي( ..قد كان عندك .. واإلسالم
 دافعت عن األقصى..وبريوت ..والشام
..ذنوبك..واآلثام لك  يغفر   اهلل 
إهلام مصدر  السما(  رفع  مبن  )قسمًا 

ترثيك المشاعر واإلعالم
شعر : محمد إبراهيم الشاعر
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ترثيك المشاعر واإلعالم





الفصل الرابع

)صـور ووثائـق(
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تكريم من صاحب السمّو األمير األب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني )رحمه الله(.. في استاد خليفة
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أخر تكريم من حضرة صاحب السمّو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير  البالد المفّدى 



282

منزل الفقيد بالجسرة.. وصورة لوالدهالفقيد بين أصدقائهبراءة الطفولة

الفقيد على مقاعد الدراسةالفقيد مع أصدقاء الطفولة
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أعضاء »فرقة األضواء«

يغني في إحدى الرحالت

نظرة النبوغ في عيني الفقيد

يعزف على الكمان برفقه »فرقة األضواء«



284

يعزف على الكمان في إحدى األمسيات

أيام القاهرة مع األستاذ عبدالله صادق مع المطرب الشعبي إبراهيم علي

أعضاء »فرقة األضواء« يحتفون بالفّنان محّرم فؤاد في زيارته للدوحة
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الفقيد يصاحب المرحوم فرج عبدالكريم في إحدى الحفالت

في إحدى جلسات السمر

إحدى بروفات »فرقة األضواء«

رحلة مع الفّنان إبراهيم علي
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بين الفّنان سمير غانم والفّنان جورج سيدهمابتسامة مع الفّنان سمير غانم

في مراقبة الموسيقى مع الفنان عادل المأمونيشرف على تسجيل إحدى أغانيه
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مع الفّنان لطفي بوشناق والدكتور حسن رشيد

نظرة إلى المجهولمع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم

في إحدى حفالت »فرقة األضواء«
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عزف منفردالبساطة وروح المرح تجمعه مع نظرائه الفّنانين

عزف منفردعلى العود مع فناني »فرقة األضواء«
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االبتسامة لم تكن تفارق محّياه.. مع الشاعر عبدالله الجابر

ن المرحوم حسن عليمع ابن أخيه الشاعر خالد عبيدان .. مع الملحِّ
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العود كان دومًا رفيق دربهحب الحياة من مزايا الفقيد

مع الفّنان صابر الرباعيمع الفّنان طالل سالمة
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با، في إحدى رحالته الخارجية.. وبجانبه أخوه عبدالرحمن أيام الصِّ

د أبو جسوم مع رفيق دربه جاسم الهيدوسمع الفّنان محمَّ

مع الشاعر الدكتور حسن نعمة
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في إحدى البروفات مع الفّنانة لطيفةمع الفنانة لطيفة

كلمة بمناسبة نيله جائزة الدولة التقديرية تسلم جائزة الدولة التقديرية من سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية
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يمارس التلحين حسب األصول العلميةكان رفيقًا للفّنانين العرب

مع الفّنان ماجد المهندس في أحد االستوديوهاتمع الفّنان هاني شاكر 
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مع الشاعر الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة

حرص الفقيد على دّقة عمله، وتشاوره مع األساتذة الموسيقيينتكريم الفقيد في إحدى المناسبات وبجانبه الدكتور حسن نعمة

مع بعض الفّنانين.. ويبدو في الصورة الفّنان أحمد فتحي والدكتور حسن رشيد
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مع الشاعر حسن المهندي

ل موسيقيةمع الفّنان يحيى الفخراني في لحظة تأمُّ

مع الفّنان عيسى الكبيسي
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في تسجيل إلحدى األغنياتمع الفّنان منصور المهندي

مع الشاعر الكبير الشيخ مبارك بن سيف آل ثانيالفقيد مع مجموعة من األصدقاء
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مواجهة للكاميرا مع صديقه جاسم الهيدوسمراجعة إلحدى القصائد مع الشاعر عبدالله الجابر

مشاركًا الصديقين الدكتور حسن رشيد واألستاذ عبدالله صادق في وجبة دسمةحرص ومتابعة واحترام لكل الفّنانين
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شهادات التقدير
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301



302

وثائق فرقة األضواء
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َنها  قائمة األعمال التي لحَّ

الموسيقار عبدالعزيز ناصر

د  نها الموسيقار عبدالعزيز ناصر )رحمه الله(؛ وذلك لعدم وجود سجّل موحَّ من الصعب جّدًا حصر األعمال التي لحَّ
ومتكامل لتلك األعمال. وقد حاولت قدر المستطاع جمع تلك األعمال من مصادر عّدة، وقد تسقط بعض 

األعمال أ أو المقطوعات التي لم يتّم تسجيلها، أو ألن كاتبها غير معروف.
مات المسلسالت والبرامج والمقطوعات الموسيقية، وكذلك  والشّك في أن الفقيد عمل العديد من مقدِّ
يا  ألبومات، هي )قمعستان(، و)سفينة األحزان(، و)متى  َتمَّ توثيقها في ثالثة  الخاّصة به، والتي  األعمال 

سيدي تفهم(، وغّناها كبار المطربين: الخليجين، والعرب.
ر لي تسجياًل حوى أكثر من 95 %  ولوال المساعدة التي حصلُت عليها من األخ عبدالعزيز عبدالله عبيدان )وفَّ
ر قائمة بتلك األغاني(، لما استطعت حصر األغاني في القوائم اآلتية. له مني كّل  من أعمال الفقيد، كما وفَّ
الشكر والتقدير، كما أشكر األستاذ أحمد النواوي الذي ساهم مساهمة ثرّية في هذا الخصوص، وأرسل لي 

بعض القوائم التي وقعت تحت يديه.
د مصادر تلك  وبعد، فإن حصل وسقطت بعُض األعمال من محاولة الحصر هذه، فذلك دون قصد، بل لتعدُّ

دة، مع الجهات المختّصة ومع األفراد. األعمال وصعوبة الوصول إليها، رغم المحاوالت المتعدِّ
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فالمطرباألغنية المؤلِّ

العباس بن األحنفالمجموعةأبكي الذين

حسن النعمةكارم محمودأتوق إليك ياسمراء

د.حسن رشيدسعد حمدأحّبك موت

هارون هاشم رشيدالمجموعةأحّبك ياقدس

حسن كمالإبراهيم حبيبأخاف بعد السفر

حسن المهنديناصر صالحأرفض

نزار قبانيماجد المهندسأريد أن أحّبك

د.مرزوق بشيرعلي عبدالستارأريد وأتمّنى الفرح

جاسم صفرإبراهيم حبيبأسولف يا قطر عنك

ر للورق هّمي د.مرزوق بشيرفرج عبدالكريمَأصدِّ

نزار قبانيالمجموعةأصدقائي

د.مرزوق بشيرجمال محمداضحك لي َمّرة

-فرج عبدالكريمألف باء

فلكلورالمجموعةأّم الحنايا

  نزار قبانيالمجموعةأمريكا

حسن المهنديناصر صالحامطري يا غيوم

أعمال الموسيقار عبدالعزيز ناصر
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نزار قبانيالمجموعةأمير النفط

خليفة جمعانصقر صالح أنا قطري

جاسم صفرمحمد الساعيأنا يا حبيبي مشتاق

-المجموعةأنت أنت

محمد عبد الوهاب الفيحانيمحمد جولوآه أنا وّنيت

نزار قبانيالمجموعةآه يا بيروت

نزار قبانيالمجموعةأوالد القدس

نزار قبانيالمجموعةأيا طويل العمر

محمود درويشالمجموعةأين أهلي

نزار قبانيالمجموعة أّيها األطفال

سليم سعيدالمجموعةاألّم الفلسطينية

مبارك بن سيفمجموعة من المطربيناإلنسان واألرض

جاسم صفرعلي عبدالستاراآله أرفضها

ناصر العثمانعليا التونسيةالحّب األكبر

علي عبداللطيففرج عبدالكريمالحلو َمن َقده

عبدالعزيز ناصرفرج عبدالكريمالحلو َيْحليَلْه

نزار قبانيالمجموعةالديك

حسن النعمةالمجموعةالسحر بجفنيك

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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نزار قبانيالمجموعةالطرب الرسمي

--الطفل والعصفور

فلكلورالمجموعةالعايدوه

فلكلورالمجموعةالكرنكعوه

-المجموعةالله خالق كل شيء

عبدالله عبدالكريممحمد الساعيالله يا عمري قطر

ناصر العثمانأحمد الجميريالله يهنيكم

فلكلورالمجموعةالنافلة

مبارك بن سيفالمجموعةالنشيد الوطني

حسن المهنديمجموعة من المطربينالهدف واحد

نزار قبانيالمجموعةالوطن المسافر

فلكلورالمجموعةباجر العيد

محمد إبراهيم الشاعرمحمد الساعيبدر التمام

-المجموعةبراعم اإلبداع

نزار قبانيالمجموعةبالد بدون بالد

عبدالرحمن المناعيفرج عبدالكريمبيوفي عطش

لي جاسم الباكرجمال محمدتأمَّ

علي الشريفناصر صالحتالي هالعمر

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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حسن حسينفرج عبدالكريمتدورفنا

ق عبدالله الجابرلطفي بوشناقتصدَّ

ر مرزوق بشيرعلي عبدالستارتصوَّ

مرزوق بشيرفرج عبدالكريمتغربنا

طالل السعيدصقر صالحتفارقنا

ر محمود درويشالمجموعةتكبَّ

-صقر صالحثواني

مرزوق بشيرعلي عبدالستارجيتك يا قطر

نزار قبانيالمجموعةجياًل غاضبًا

حسن المهنديناصر صالححب الوطن

خليفة جمعانصقر صالححسايف

مرزوق بشيرمحمد جولوحصية على حصية

فلكلورالمجموعةحّنا جيناكم

فلكلورفرج عبدالكريمحّناج عيين

عبدالرحيم الصديقيناصر صالحخيل الخشب

عبدالرحمن الكواريفرج عبدالكريمدنيا

تيسير عبداللهناصر صالح وهدى حسيندوحة الجميع

إبراهيم البشريالمجموعةدوحة العز

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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عبدالرحمن المناعيناصر صالحدور فيها

ك محمد المعضاديمحمد جولودومي بعزِّ

ابن زيدونالمجموعةدومي على العهد

فالح العجالنإبراهيم حبيبذاب شوق الليالي

- محمد رشيدذكرى

فلكلورالمجموعةراعي الملحة

عبدالله عبدالكريمجمال محمدزمان يا عمر الهوى

حسن النعمةالمجموعةسائلوا القدس

عبدالعزيز ناصرلطفي بوشناقسراييفو

نزار قبانيالمجموعةسفينة األحزان

عبدالرحمن المناعيناصر صالحسمعتك لو يتراوى لي

عيسى بن راشد الخليفةعبدالله الرويشدسوق واقف

عيسى بن راشد الخليفةعلي عبدالستارشاسّوي يا عمري

نزار قبانيالمجموعةشعراء األرض المحتّلة

رّية نزار قبانيالمجموعةشمس الحِّ

جاسم الباكرعلي عبدالستارشمس العصر

معروف رفيقمحمد رشيدشمعتي

- المجموعةشيلة )اسمك عزيز(

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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-المجموعةشيلة )خليجنا َمْحاله(

-المجموعةشيلة )شمس وجدايلها ذهب(

-المجموعةشيلة )عيشي يا قطر(

-المجموعةشيلة )كثر غال عيني(

-المجموعةشيلة )كل ليلة يا بلدنا(

يوسف الحميدالمجموعةشيلة )يا حّيا الله أوالد العّم(

مرزوق بشيرمحمد جولوصّدقني

عبدالعزيز ناصرالمجموعةصرخة إنسان

ميسر الشمريناصر صالحصوتك همس

حسن حسينفرج عبدالكريمطالت الغيبة

من وحي االنتفاضةمجموعة من المطربينع القدس رايحين

مرزوق بشيرعلي عبدالستارعذريني

جاسم صفرمحمد الساعيعذريني

هارون هاشم رشيدالمجموعةعربية يا قدس

معروف رفيقالمجموعةعرس الشهيد

حسن المهنديسعد حمدعروس األرض

خليفة جمعانعادل الخميسعروس األصالة

مرزوق بشيرعلي عبدالستارعشقتج

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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عبدالرحمن المناعيحامد نعمةعلى ياحمود

مرزوق بشيرفرج عبدالكريمعندي أمل

مذكر آل شافيالمجموعةعيدي يا دار

مرزوق بشيرمجموعة من المطربينعيشي يا قطر

نزار قبانيهاني شاكرعيناك

عبدالرحمن المناعيناصر صالحغّردي 

أبوبكر محمد بن زهرالمجموعةغصن بان

أم الهناء بنت القاضيلطفي بوشناقغلب السرور

جاسم صفرناصر صالحغلطة عمر

-المجموعةغنمي غنمي

يوسف الحميدفهد الكبيسيفديت ترابك يا قطر

أحمد المسندإبراهيم حبيبفي ليلها الدوحة

مرزوق بشيرمحمد جولوفي يمعة فرح

مبارك الحديبيإبراهيم حبيبقاعد ويشكيلي

مرزوق بشيرفرج عبدالكريمقبل ما تنسيني

محمد المعضاديفرج عبدالكريمقّصة أملنا

محمد عبدالوهاب الفيحانيفهد الكبيسيقصيدة الدار

عبدالله عبدالكريمجمال محمدقطر انِت

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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مرزوق بشيرفرج عبدالكريمقطر ما يهون

نزار قبانيمجموعة من المطربينقمعستان

سميح القاسممجموعة من المطربينقوس قزح

فلكلورعلي عبدالستارقومي يّمه

فالح العجالنناصر صالحكّل الجهات انت

عبدالله الجابرمحمد رشيدكم أنا أهواك

عبدالله الجابرناصر صالحكن عذابي

سميح القاسمالمجموعةألجلك

مرزوق بشيرفرج عبدالكريمال تحلفلي

عيسى بن راشد الخليفةفرج عبدالكريمال تسأليني

سنان المسلمانيناصر صالحال تشعل الصمت

نزار قبانيالمجموعةال غالب إال الحّب

عيسى بدر فرج عبدالكريملثنين لثنين

عبدالرحمن الكواريعلي عبدالستارلورود

-علي عبدالستارلي متى ؟

عبدالرحمن المناعيناصر صالحليل الخليج

نزار قبانيالمجموعةمتى يا سيدي تفهم؟

مرزوق بشيرمحمد الساعيمحتار يا بالدي

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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د رسول الله هارون هاشم رشيدمجموعة من المطربينمحمَّ

نزار قبانيالمجموعةمدينة األحزان

نزار قبانيالمجموعةمرحبا يا عراق

حصة العوضيجمال محمدمركب هوانا

مرزوق بشيرمجموعة من المطربينمسرحية )إلى أين ؟(

نزار قبانيالمجموعةمعتقلون

أحمد عبدالملكعلي عبدالستارمغربية

مة فوازير )حكايات مشاهير( تيسير عبداللهداوود وإنتصارمقدِّ

مة فوازير )صار ويش كان( عبدالرحيم الصديقيالمجموعةمقدِّ

مة مسلسل )تناتيف( جاسم صفرالمجموعةمقدِّ

مة مسلسل )فايز التوش( عبدالرحمن رفيعغانم السليطيمقدِّ

--مقطوعة سماعي نكريز

--مقطوعة فيفيان

--مقطوعة لونجا راست

--مقطوعة هوبيل يالمال

حسن النعمةالمجموعةملهمة القلوب

نزار قبانيأصالةمن أين يأتينا الفرح ؟

عيسى بن راشد الخليفةإبراهيم حبيبمن صغرنا

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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أحمد يوسف الجابرفهد الكبيسيمهد العال

خليفة جمعانمجموعة من الممثلينموسيقى مسلسل )أحلى األيام(

ح )أقبلت( حسن النعمةسعاد محمدموشَّ

-فرج عبدالكريمناحت حمامة

عبدالرحمن الكواريالمجموعةنادانا البحر

تيسير عبدالله، ع. الصديقيناصر صالحنجمة سفر

مرزوق بشيرعلي عبدالستارنسوك يا قلبي

مرزوق بشيرعلي عبدالستارنسيتيني

مبارك بن سيفالمجموعةنشيد )الشباب(

-المجموعةنشيد )مدينة العلم(

- محمد المعضاديالمجموعةنشيد )وطني دمي(

-المجموعةنشيد )يوم العلم(

محمد عبدالوهاب الفيحانيفرج عبدالكريمهاضني

يوسف السويديالمجموعةهّلي يالفرحة

زكي الجابرالمجموعةهمسة الوعد

عبدالرحمن المناعيناصر صالحهوى الدوحة

عبدالله الجابرناصر صالحوافترقنا

حصة العوضيمحمد جولووأنا في الغربة

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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عبدالعزيز ناصرالمجموعةوا إسالماه

جاسم صفرعلي عبدالستارواجهيني

َع الصبر ابن زيدونالمجموعةودَّ

مرزوق بشيرمحمد جولووّصي لياليك

عبدالعزيز ناصر ناصر صالحوطن اإلحساس

حسن النعمةالمجموعةوعدنا يا قدس

مرزوق بشيرمحمد جولووقف ياخّلي

عيسى بن راشد الخليفةفرج عبدالكريمولهان ومسّير

ل حرف مرزوق بشيرالمجموعةيا أوَّ

معروف رفيقمحمد رشيديا بالدي

عبدالرحمن المناعيناصر صالحيا ثلج القيظ

حسن شكري فلفلالمجموعةيا شاعري

حمد الرميحيصقر صالحيا عبيد

العباس بن األحنفالمجموعةيا غريب

مانع سعيد العتيبةإبراهيم حبيبيا غصين البان

-المجموعةيا فرحتي يا فرحتي

نزار قبانيلطفي بوشناقيا فلسطين

نزار قبانيالمجموعةيا قدس يا حبيبتي

فالمطرباألغنية المؤلِّ
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فالمطرباألغنية المؤلِّ

عبدالعزيز ناصرالمجموعةيا قطر انِت الحياة

مرزوق بشيرمحمد الساعييا قطر حّبي

عبدالعزيز ناصرالمجموعةيا قطر يا قدر مكتوب

فلكلورفرج عبدالكريميالقهوة

عبدالرحمن المناعيناصر صالحياللوزة

مرزوق بشيرمحمد جولوياليل ياليل

حسن النعمةالمجموعةيا معين المقلتين

-المجموعةيا مياه الشاطئ

سميح القاسمالمجموعةيا وطن

ْل مرزوق بشيرإبراهيم حبيبيطرى عَلّي َلوَّ

مرزوق بشيرعلي عبدالستاريللي نقشتي

مرزوق بشيرعلي عبدالستاريومين في الغربة
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2000حصة العوضيالبدء من جديد1

2000فاطمة الكواريبداية أخرى2

2000د. حسن رشيدأصوات من القصة القصيرة في قطر3

2000دالل خليفةدنيانا .... مهرجان األيام والليالي4

2000جاسم صفرقالت ستأتي5

2001فاروق يوسفغنج األميرة النائمة6

2001سعاد الكواريوريثة الصحراء7

2001أحمد الصديقيويخضر غصن األمل8

2001حمد محسن النعيميبستان الشعر9

2001ترجمة/ النور عثمانرومانوف وجوليت10

2001د. حسام الخطيباألدب المقارن من العالمية إلى العولمة11

2001د. حسن رشيدالحضن البارد12

2001خالد عبيدانسحابة صيف شتوية13

2001أمير تاج السرسيرة الوجع14

إصدارات وزارة الثقافة والرياضة
إدارة البحوث والدراسات الثقافية

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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2001حصة العوضيوجوه خلف أشرعة الزمن15

2001غازي الذيبةحافة الموسيقى16

2001د. هيا الكواريقصص أطفال17

2001د. أحمد عبد الملكأوراق نسائية18

2001إسماعيل ثامرالفريج19

2002د. أحمد الدوسرياألعمال الشعرية الكاملة ج1 –  ج202

2002معروف رفيقعلمني كيف أحبك21

2002خليفة السيدقصص وحكايات شعبية22

2002صدى الحرمانرحلة أيامي23

2002عبد الرحيم الصديقيجرح وملح24

2002وداد الكواريخلف كل طالق حكاية25

2002د. أحمد عبد الملكدراسات في اإلعالم والثقافة والتربية26

2002د. عبد الله إبراهيمالنثر العربي القديم27

2002جاسم صفركأن األشياء لم تكن28

2002عبد السالم جاد اللهنعاس المغني29

2002د. زكية مال اللهمدى30

2002خليل الفزيعقال المعنى31

2002د. عوني كروميالمسرح األلماني المعاصر32

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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2002محمد رياض عصمتالمسرح في بريطانيا33

2002حسن توفيقإبراهيم ناجي - األعمال الشعرية المختارة34

2003د. صالح القصبمسرح الصورة بين النظرية والتطبيق35

2003صيتة العذبةالنوافذ السبع36

2003جمال فايزالرحيل والميالد37

2003د. كلثم جبرأوراق ثقافية38

2003علي الفياض/ علي المناعيبدائع الشعر الشعبي القطري39

2003ظافر الهاجريشبابيك المدينة40

2003د. شعاع اليوسفحضارة العصر الحديث41

2003غانم السليطيالمتراشقون “مسرحية”42

2003د. حجر أحمد حجرمعاناة الداء والعذاب في أشعار السياب43

2003سنان المسلمانيسحائب الروح44

2003د. عبد الله إبراهيمأصوات قطرية في القصة القصيرة45

2003خالد البغداديذاكرة اإلنسان والمكان46

2003عبد الله فرج المرزوقيإبراهيم العريض شاعرًا47

2004إبراهيم إسماعيلالصحافة العربية في قطر48

2004علي ميرزاأم الفواجع49

2004وداد عبداللطيف الكواريصباح الخير أيها الحب50

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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الصحافة العربية في قطر “مترجم إلى اإلنجليزية”51
إبراهيم إسماعيل

ترجمة / النور عثمان
2004

2005علي عبد الله الفياضآللئ قطرية52

2005مبارك بن سيف آل ثانياألعمال الشعرية الكاملة53

2005دالل خليفةالتفاحة تصرخ.. الخبز يتعرى54

2005عبد العزيز العسيريإدارة التغيير55

2005د. عبد الله فرج المرزوقيالشعر الحديث في قطر56

2005خليفة السيدالشرح المختصر في أمثال قطر57

2005خالد زيارةلؤلؤ الخليج ذاكرة القرن العشرين58

2005محمد إبراهيم السادةعلى رمل الخليج59

إبداعات خليجية60
)مسابقة القصة القصيرة لدول مجلس 

التعاون(
2005

2005د. حسام الخطيباألدب المقارن وصبوة العالمية61

2005د. موزة المالكيمهارات اإلرشاد النفسي وتطبيقاته62

2005نورة محمد آل سعدتجريبية عبد الرحمن منيف في مدن الملح63

2005د. أحمد عبد الملكالمعري يعود بصيرًا64

2005حسن توفيقوردة اإلشراق65

2005حصة العوضيمجاديفي66

2005د. زكية مال اللهاألعمال الشعرية الكاملة ج671

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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أسباب لالنتماء68
رانجيت هوسكوتي
ترجمة: ظبية خميس

2005

2005بشرى ناصرتباريح النوارس69

2005د. حسن رشيدالمرأة في المسرح الخليجي70

2005حمد الرميحيأبو حيان .. ورقة حب منسية71

تطور التأليف في علمي العروض والقوافي72
د. أنور أبو سويلم
د. مريم النعيمي

2005

2005أمير تاج السرأحزان كبيرة73

2005عيد بن صلهام الكبيسيالديوان الشعبي74

75
سمك القرش والنورس البحري

دومينيك دو فيلبان
هاشم صالح ومحمد مخلوف. 

مراجعة د. حسام الخطيب
2005

76
مسلمو الغرب ومستقبل اإلسالم

طارق رمضان
د. إبراهيم الشهابي 

مراجعة د. حسام الخطيب
2005

2006علي بن خميس المهنديذاكرة الذخيرة77

2006باسم عبود الياسريتجليات القص “مع دراسة تطبيقية في القصة القطرية”78

2006د. أحمد سعدسمط الدهر “قراءة في ضوء نظرية النظم”79

2006خولة المناعيكان يا ما كان80

2006د. حسن رشيدالظل والهجير “نصوص مسرحية”81

2006مجموعة مؤلفينالرواية والتاريخ82

2006خليفة عبد الله الهزاعوجوه متشابهة “قصص قصيرة”83

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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2006د. يونس لوليديالمسرح والمدينة84

2006د. زكية مال اللهاألعمال الشعرية الكاملة ج852

2006حصة العوضيالدفتر الملون األوراق86

2006نسرين قفةالظل وأنا87

2006صفاء العبدحقيبة سفر88

2006غانم السليطي(Gulfمسرحيات قطرية )أمجاد يا عرب - هلو 89

2006د. إسماعيل الربيعيالعالم وتحوالته ) التاريخ –  الهوية - العولمة(90

2006حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة “نصان مسرحيان”91

2006مريم النعيميحكاية جدتي92

2006إمام مصطفىصورة المرأة في مسرح عبدالرحمن المناعي93

94
تاريخ اللغات ومستقبلها، عالم بابلي

هارالد هارمان
سامي شمعون، 

مراجعة محمد فرززات
2006  

95
فلسطين في الشعر األسباني المعاصر

محمد الجعدي
محمد الجعدي، مراجعة د. حسام 

الخطيب
2006  

96
هل كّنا مثل أّي عاشقين؟

نفتاج سارنا
  2006د. منذر محمد

2007حسن حمد الفرحانديوان ابن فرحان97

2007حمد الرميحيموال الفرح والحزن والفيلة “مترجم إلى الفرنسية”98

2007خالد البغداديالفن التشكيلي القطري.. تتابع األجيال99

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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2007حمد الفرحان النعيميدراسة في الشعر النبطي100

2007فاطمة الكواريبداية أخرى “مترجم إلى اإلنجليزية”101

2007د. كلثم جبروجع امرأة عربية “مترجم إلى اإلنجليزية”102

2007صالح الجيدةالخيل.. رياضة اآلباء واألجداد103

104
شجرة الغاف

باحثون من جامعة قطر
  2007مجموعة باحثين، جامعة قطر

105
 بداية جديدة

A new beginning
تأليف/ فاطمة الكواري ، ترجمة/ 

النور أسامة ابوبكر 
 2007

106
 موال الفرح والحزن والفيلة

La chanson du Bonheur ET Malheur
تأليف/ حمد الرميحي ، ترجمة علي 

زينل
2007  

107
القضية المشتركة

د. فيليب آغران
عبدالودود العمراني مراجعة د. حسام 

الخطيب
2007  

2008د. مريم النعيميالنقد بين الفن واألخالق، حتى نهاية القرن الرابع الهجري108

2008حسين أبو بكر المحضاروداع العشاق109

2008د. لطيفة السليطيالوزة الكسولة110

2008خليفة السيد محمد المالكيالمهن والحرف والصناعات الشعبية في قطر111

2008خولة المناعيالعشر األوائل.. رائدات الفن التشكيلي في قطر112

2008عماد البليكالرواية العربية.. رحلة بحث عن المعنى113

2008د. عبد القادر حمود القحطانيدراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر114

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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السالحف البحرية في دولة قطر115
د. جاسم عبد الله الخياط

د. محسن عبد الله العنسي
2008

116
تجليات اللون في الشعر العربي الحديث
في النصف الثاني من القرن العشرين

2008د. ماجد فارس قاروط

117
عصر النفط

ليوناردو ماوجري
  2008د. إبراهيم الشهابي

118
حكايات من األدب الشعبي الفارسي
مقتطفات من شهنامه الفردوسي

  2008د. مصطفى باكور

119
بنت عرب

إفلين شاكر
أمل منصور، مراجعة د. فائقة 

صديقي
2008  

2009د. زكية مال اللهالموسوعة الصيدالنية120

121
المدارس المسرحية

منذ عصر اإلغريق حتى العصر الحاضر
2009أ. د. جمعة أحمد قاجة

2009علي عبد الله الفياضمن أفواه الرواة122

2009د. إبراهيم إسماعيلصورة األسرة العربية في الدراما التلفزيونية123

دور الدراما القطرية في معالجة مشكالت المجتمع124
 د. ربيعة الكواري

د. سمية متولي عرفات
2009

2009إسماعيل تامرديوان الغربة125

2009خالد سالم الكلبانيالحب والعبودية في مسرح حمد الرميحي126

السنةالمؤلفاإلصداراتم
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127
عناق األسرة
نوبو كوجيما

  2009د. منذر محمد

2010حمد الرميحيقصة حب طبل وطارة “مترجم إلى اإلنجليزية”128

2010د. حسن المخلفالتراث والسرد129

2010تحقيق: د. محمود الرضوانيديوان األعشى )جزآن(130

2010لولوة حسن العبداللهتوظيف التراث في شعر سميح القاسم131

132
إساءة الوالدين إلى األبناء

وفاعلية برنامج إرشادي لعالجها
2010أمل المسلماني

2010ياسين النصيرشحنات المكان133

2010عبدالكريم قاسم حربمن أدب الزنوج األمريكان134

2010حسن توفيقأزهار ذابلة وقصائد مجهولة للسياب135

136
وضاح اليمن

دراسة  في موروثه الشعري
2010د. باسم عبود الياسري

137
عروق القدس النازفة

مجموعة باحثين، تحرير د. منير العكش
2010د. منير العكش

138
اللغة والثقافة
كلير كرامش

د. أحمد الشيمي
مراجعة عبدالودود العمراني

2010

139
مستقبل الدراسات األدبية

هـانس غومبرخت، والتر موزر
د. ربى محمود
ود. منذر محمد

2010
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140
عصارة األيام

سمرست موم
2010د. حسام الخطيب

141
ُكُتب تحترق، تاريخ تدمير المكتبات

لوسيان بوالسترون
هاشم صالح ومحمد مخلوف. 

مراجعة عبدالودود العمراني
2010

142
الترجمة والعولمة
مايكل كرونين

محمود الهاشمي وعبدالودود 
العمراني مراجعة د. حسام الخطيب

2010

143
العلم في الترجمة

سكوت مونتغومري
د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء 

التومي
2010

144
 قصة حب طبل وطارة والقرن األسود

تأليف / حمد الرميحي
2010، ترجمة / عبدالودود العمراني 

2011ندى لطفي الحاج حسينقطر الندى145

2011فضل الحاج عليالوحي الثائر “سلسلة شعراء من السودان”146

2011الجيلي صالح الدينشيء من التقوى “سلسلة شعراء من السودان”147

2011محمد عثمان كجرايفي مرايا الحقول “سلسلة شعراء من السودان”148

2011مصطفى طيب األسماءالمغاني “سلسلة شعراء من السودان”149

2011أبو القاسم عثمانعلى شاطئ السراب “سلسلة شعراء من السودان”150

2011الشيخ عثمان محمد أونسةديوان أم القرى “سلسلة شعراء من السودان”151

2011محمد عثمان عبدالرحيمفي ميزان قيم الرجال “سلسلة شعراء من السودان”152

2011د. سعد الدين فوزيمن وادي عبقر “سلسلة شعراء من السودان”153
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2011حسين محمد حمدنا اللهشّبابتي “سلسلة شعراء من السودان”154

2011محمد المهدي المجذوبغارة وغروب “سلسلة شعراء من السودان”155

2011د. محيي الدين صابرمن التراب “سلسلة شعراء من السودان”156

2011محمد محمد عليالمجموعة الشعرية الكاملة “سلسلة شعراء من السودان”157

158
ضفدع مقاطعة كاالفيراس وقصص أخرى

مارك توين
2011خليفة الهزاع

محاضرات الحائزين على جائزة نوبل في األدب159
عبدالودود العمراني مراجعة وفاء 

التومي
2011

160
جسور إلى الالنهاية

مايكل غيلن
د. عامر شيخوني مراجعة بدرالدين 

عالء الدين ووفاء التومي
2011

161
الهند تظفر بالحرية

أبو الكالم آزاد
د. نبيلة الزواوي

مراجعة أ.د. محمد لطفي اليوسفي
2011

162
منظومة حيوانات قطر

محمد جاسم العبدالجبار
بدور القحطاني وسامي بن صغير. 

مراجعة فرانسيس غيلسبي
2011

163
الحرية االفتراضية

داون نونسياتو
2011أنور الشامي. مراجعة وفاء التومي

2012أ.د. رعد ناجي الجدهالنظام الدستوري في دولة قطر164

2012إسماعيل تامرالفريج )رواية( – الطبعة الثانية165

2012محمد إبراهيم السادةالسردية الشفاهية166

2012خليل الفزيعحادي العيس167
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168
المال العزيز

مارثا ماكفي
أ.د. منذر محمد محمود. مراجعة 

عبدالودود العمراني
2012

169
سعًيا للّصمت
جورج بروشنيك

د. إبراهيم الشهابي مراجعة وفاء 
التومي

2012

170
المتعة في تعّلم اللغات

فابيو كاون
2012ترجمة /د. رشيد بلحبيب

171
مهر الصياح

THE KORAK COUNCIL

تأليف / أمير تاج السر
ترجمة/ عبدالوهاب عبدالله ،أمل 

عبدالله
2012

الحائزين على جائزة نوبل لآلداب 1721999-1985
عبدالودود العمراني

مراجعة
2012

173

La fable du lac
أسطورة اإلنسان والبحيرة

دالل خليفة
2012– د.جالل الغربي

دليل المؤلف وكاتب السيناريو –دليل عملي للكتابة174
ناديج ديفو – ترجمة :أ.د شكري 

المبخوت
2012

2012إعداد/محمد حسن الكواريدليل المؤلفين القطريين175

2013د. هند المفتاحهموم في اإلدارة176

2013عبدالرحمن المناعيهالشكل يا زعفران )مسرحيتان باللهجة العامية(177

2013عبدالرحمن المناعيمقامات ابن بحر178

2013محمد قجةالقدس في عيون الشعراء179

2013حسين الجابرالمصورون في قطر180
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بشرى ناصرعناكب الروح180
2013

181
الخليج العربي

دراسات في األصول التاريخية والتطور السياسي
2013د. مصطفى عقيل الخطيب

182
فّن الرسم عند األطفال:
جمالّياته ومراحل تطوره

2013سوسن عصفور

2013أحمد محمد الصديقواحات وظالل183

184
أنا الياسمينة البيضاء )باللغة اإليطالية(

gelsomino bianco  lo
2013دالل خليفة

185
INBOUND TRAVLERS )AND OTHER STORY(

العابرون إلى الداخل
جمال فايز

ترجمة: محمد مبخوت
2013

186 LES ARTS ISLAMIQUES -2013مجموعة من المؤلفين  

  2013خليفة هزاع/إدغاو رانبو األريكة البشرية187

  2013  عبدالودود العمرانيالثورة الرومنسية تيم بالنينغ188

2014حسن توفيقحلم يتفتح في صخر189

2014محمد ابراهيم السادةاناشيد البالبل190

2014عبد الله السالم عيوب الشعر191

2014أحمد منصور محمد عليالمشكالت العملية في المناقصات والمزايدات192

 الخليج حضارة وتاريخ193
أحمد بن يوسف الخليفي

2014

2014أ.د. حسن حسين البراويالحماية القانونية للمأثورات الشعبية القطرية194
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2014د. إبراهيم اسماعيلاإلعالم المعاصر زاسائله، مهاراته، تأثيراته، أخالقياته195

196
 اإلصدارات الثقافية للوزارة

من 2013-1976
2014محمد الكواري- شيخة الكواري

197
 The Magic of Qatar“سحر الطبيعة في قطر “ 

landscape “ 
2014أحمد بن يوسف الخليفي

2014د. يحيى زكريا األغاسميح القاسم في ظل الغياب198

2014لولوة البنعلي األرنب خرنوق199

2014ترجمة: نزار  شقرون- أ.نعيم عاشوررواية الوردة )غيوم دو لوريس(200

2014الشاعر / يونس أبو الهيجاءكيف يفقهني المقام201

2014ترجمة /عبدالودود العمرانيترجمة مبارك بن سيف أل ثاني – للفرنسية202

2015خالد المسلمانيلمسات معمارية203

204
البنية النحوية في شعر مبارك بن سيف آل ثاني

)دراسة نحوية داللية(
2015د. علي الطوالبة

2015بسام علوانيقاريء الشرفات205

2015د. عبد الغفور الهيتيحراثة في الذاكرة206

2015محمد حسن الكواري الدوريات في قطر207

208
Bracelets de violettes –Recuil de poesie 

أساور البنفسج
سميرة عبيد

ترجمة للفرنسية/ عبدالله فريج 
2015

209
 ثقافة قطر وتراثها

)رؤية نقدية في السرد القطري - القصة القصيرة نموذجًا(
2015إعداد/جمال فايز 
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2016حصة المنصوريالنسوية في شعر المرأة القطرية210

211
 القصة القصيرة في قطر – بيبليوجرافيا شاملة ودليل وصفي

 تحليلي

إعداد / أ.د صبري حافظ ، د/ محمد 
مصطفى سليم ، د/إكرامي فتحي 

حسين 
2016

2016عبدالرحمن المناعيالمرزام212

2016د/ رامي أبو شهاباألنساق الثقافية في القصة القطرية213

2016د/أحمد طعمة حلبيالقيم الجمالية في الشعر العربي214

215
 مدى - ديوان شعري - بثالث لغات

العربية واإلنجليزية والفرنسية
2016تأليف /د.زكية مال الله

2016اعداد نزار عابدينرسالة الغفران216

217
 الفكرة القاتلة

)السياسة ، األعمال ، الثقافة ... - إصرار األفكار الخالدة(

نيكوال بورداس - 

مراجعة وتحرير /نزار شقرون 
2016

218
 السياسة العامة للمسؤولية االجتماعية في دولة قطر

 »دور منظمات المجتمع المدني»
2016تأليف /منى الخليفي

2016شمة شاهـين الكواري  »وردة وخمس بتالت »مجموعة قصصية219

2016محمد ابرهيم السادة  ديوان منهل الصادي220

2016عبدالرحمن عبدالله الدليميهالل في منتصف الشعر221

222

مختارات من قصص قصيرة قطرية
 Crops

Anthology of Qatari Short Stories

ترجمة / سمر حمود الشيشكلي
 Translation

Samar Hamoud Alchichakli
2016

223
  مختارات قصصية لمؤلفين قطريين - الترجمة لتركية

KATAR ÖYKÜ ANTOLOJİSİ
 :Türkçesi

 Mehmet Şayir
2016

224
  العمارة التقليدية في قطر - الترجمة لتركية
KATAR›DA GELENEKSEL MİMARİ

 Muhammed
Casem El Holeyfi

Çeviren Abdulkadir Abdelli
2016
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225

الزواج في قطر
ُنظمه وَعاداته وتقالَيدة
Marriage in Qatar

Its Regulations,Custumes and Traditions 

المؤلفة: 
نورة بنت ناصر بن جاسم آل ثاني

 Noora Bint Nasser Bin Jassem
Al Thani

2016

2016نوال الكبيسي ، أنيسة سيار  دليل الجوائز والمسابقات في دولة قطر226

2016د/فاضل الربيعي مدخل لإلحصاء التطبيقي في تقييم األداء الثقافي227

228

 الفنون اإلسالمية - الترجمة اإلنجليزية
ISLAMIC ARTS

 Heritage Identity and Globalized Society

الترجمة لإلنجلزية/ 

محمد طرابلسي

المراجعة /عبدالودود العمراني

2016

229

 الفنون اإلسالمية –الترجمة اإلنجليزية
ISLAMIC ARTS

 Heritage Identity and Globalized Society

الترجمة لإلنجلزية /محمد طرابلسي

المراجعة /عبدالودود العمراني
2016

2017ترجمة / سمر حمود الشيشكليخطابات الحائزين على جائزة نوبل في اآلداب 2301984-1970

231

قطاف
مختارات من قصص قصيرة قطرية

ERNTE
Ausgewählte Kurzgeschichten 

aus Katar

الترجمة لأللمانية/إيفيلن أغباريا

Evelyn Agbaria
2017

232
 قطاف - مختارات من القصة القصيرة في قطر

)باللغة العربية(
2017مجموعة كتاب قطريين

233
مغامرات فهد وروضة مع أوس

قصة مصورة لألطفال
2017شمة شاهين الكواري

2017ظافر الهاجري شمس السنين234

محمد عبدالوهاب الفيحاني235
علي عبدالله الفياض

علي شبيب المناعي

 2 0 1 7
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