
ــدم أعـــمـــاًال غــنــائــيــة وطــنــيــة مـــثـــل: الــلــه  قــ
الهدف   - يــا قطر  - عيشي  ياعمري قطر 
واحــــد - عــــروس األرض - فــديــت تــرابــك 
يـــا قــطــر . ولـــحـــن الــعــديــد مـــن األنــاشــيــد 
قطر  يــا   – الــشــبــاب  نشيد  مثل  الوطنية 
اعتمد  والـــذي  القسم  الحياة نشيد  أنــت 
كــــأول نــشــيــد وطــنــي رســمــي لــدولــة قطر 

عام ١٩٩٦.
وقــد شكلت فرقة األضـــواء التي أسسها 
عبدالعزيز ناصر الحاضنة التي انطلق 
الفنانني فــي تخصصات  منها عــدد مــن 
مختلفة حيث تعد «األضــواء» أول فرقة 
مــن قسمني  تــكــونــت بقطر وكــانــت  فنية 
للموسيقى،  ــر  واآلخــ لــلــمــســرح  أحــدهــمــا 
وأنشأها ناصر مع مجموعة من الشباب 

فبراير ١٩٦٦. كان  املــوهــوب في  القطري 
لها الفضل في بروز العديد من املواهب 
الساحة  على  واملسرح  الغناء  في مجال 
ــان لــهــا دور في  الــفــنــيــة الــقــطــريــة. كــمــا كـ
تــكــويــن ، وتــأســيــس مــراقــبــة املــوســيــقــى 
بـــإذاعـــة قــطــر عــــام ١٩٦٨ حيث  والـــغـــنـــاء 
انــضــم عـــدد مـــن أعــضــائــهــا إلـــى املــراقــبــة 
ــواة لــتــكــويــن  ــ ــنـ ــ كـــمـــوظـــفـــني رســـمـــيـــني وكـ

أساس املراقبة. 
ومـــا كـــان لــنــاصــر أن يــقــدم هـــذا اإلبــــداع 
بـــفـــضـــل املـــوهـــبـــة فـــقـــط لــكــنــهــا املـــوهـــبـــة 
ــة ،  ــيـ ــمـ ــاديـ ــالــــدراســــة األكـ ــا بــ ــتـــي عــــززهــ الـ
للموسيقى  العالي  باملعهد  التحق  فقد 
الــعــربــيــة بـــالـــقـــاهـــرة وحـــصـــل مــنــه على 
شــهــادة الــبــكــالــوريــوس بــتــقــديــر امــتــيــاز 

عام ١٩٧٧، وفي القاهرة كانت له صوالت 
وجــــوالت مــع أســاتــذة املــوســيــقــى وكــبــار 
الفنانني وامللحنني من الذين تتلمذ على 
أيديهم وعاصروه من زمالء على طريق 
الــعــطــاء لــلــفــن واملــوســيــقــى ، وعــلــى نهج 
الجودة التي يعد اإلبداع والدراسة أحد 
وجهيها سار عبدالعزيز ناصر ليسجل 
الــســبــق والــــريــــادة فـــي مــجــال املــوســيــقــى 
ــثـــري املــكــتــبــة املــوســيــقــيــة  ــيـ الـــعـــربـــيـــة ولـ
القطرية بــعــدد مــن روائـــع األعــمــال التي 
السنني شاهدة  مــر  على  خــالــدة  ستظل 
عــلــى تــألــق هـــذا الــفــنــان الــكــبــيــر وإبــداعــه 
عندما  خاصة  املتدفق  وعطائه  املتميز 
شــغــل وظــيــفــة رئــيــس مــراقــبــة املوسيقى 
ــــام ١٩٨٠وكــــــــذا  والـــغـــنـــاء بــــإذاعــــة قـــطـــر عـ

ــنـــصـــوص  رئــــاســــتــــه لـــلـــجـــنـــة مــــراقــــبــــة الـ
واأللــــحــــان، حــصــل نـــاصـــر عــلــى الــعــديــد 
 ، التكريم  التقدير وأوسمة  من شهادات 
كما حصل على جائزة الدولة التقديرية 
ــام ٢٠٠٦. ومثل  فــي مــجــال املــوســيــقــى عـ
في  التنفيذي  املجلس  قطر في عضوية 
املــجــمــع الــعــربــي لــلــمــوســيــقــى ، ســّجــلــت 
الغنائية  أعماله  مــن  مجموعة  وطبعت 
منها:  غنائية  ألبومات  في  واملوسيقية 
الله يا عمري  القطري.  التراث  من وحي 
ومسّير.  ولهان  واألرض.  اإلنــســان  قطر. 
وطن اإلحساس. عيشي يا قطر . أصدر 
لــلــورق هــمــي. يــا قــدس يــا حبيبتي . من 
وحـــي الــتــراث الــعــربــي. ألجــلــك فلسطني. 

قمعستان. �
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عبدالعزيز ناصر..
من وحي التراث القطري  

�  محمود سليمان 

يلقبه فنانو قطر والخليج بأبي الفن القطري لدوره البارز في مجال الفن القطرى ليس على الصعيد 
املوسيقي فقط وإنما في فنون املسرح والدراما ، فهو العاشق للفن بأنواعه املختلفة، وإن كانت عالقته 

األصيلة بالوتر والنغم، لكن بدايته في ساحة الفن لم تكن متخصصة ، فقد كان حاملا بساحة فنية 
متميزة في وطنه الذي يعشقه ، والذي تغنى به وله فيه الكثير من األعمال واملناسبات الوطنية ، لعل 
أبرزها رائعته « الله يا عمري قطر « وتلحينه للنشيد الوطني ، وأعمال مثل: أم الحنايا – العايدو – 

الكركيعان «الكرنكعوه» وغيرها من املناسبات التي طاملا حملت أغانيها بصمته الخاصة.. 
ولم يكن الوطن بحدوده الجغرافية هو شاغله األوحد ؛بل كان للقضايا العربية أيضا نصيب كبير من 
أعماله ،وللقيم اإلنسانية واألخالق مكان في ذلك الفضاء الرحب الذي أسسه ناصر وكان له السبق في 

إطالق شرارة الفنون في قطر من خالل فرقة األضواء فكان له مع قضايا الوطن واإلنسان أعمال تناولت 
قضايا قومية وعاطفية مثل : املجاعة - أحبك يا قدس - محمد رسول الله - آه يا بيروت - أصدر للورق 

همي - تصدق - ولهان ومسير – حسايف - عندي أمل - سوق واقف. 

أسس فرقة ا5ضواء مع كوكبة من فناني المسرح والموسيقى

عبدالعزيز ناصر

درس في 
القاهرة وكانت 

له صوالت مع 
كبار الفنانين 

والملحنين

�

 عبدالعزيز ناصر يتوسط املطرب الراحل فرج عبدالكريم والشاعر مرزوق بشير في القاهرة  امللحن عبدالعزيز ناصر واملطرب لطفي بوشناق 


	ND_9: 


