
فقال:  رشيد  حسن  الدكتور  الناقد  أمــا 
من أين أبدأ وماذا أكتب ورحلتنا وصداقتنا 
مــمــتــّدة عــبــر الــزمــن، هــنــا وفـــي الــقــاهــرة 
وحكايات ال تنتهي.. من يجمع اآلن شملنا 
في ليالي رمضان؟ نعم كان الغياب في هذا 
وكانت سيطرة المرض  قهرياً  العام غياباً 
واضحة، ولكن كعادتك كنت تتحامل على 

قوياً  كعادتك  كنت  نعم  وتــقــاوم..  نفسك 
وصلباً في تحدي المرض الخبيث، لم تكن 
تريد أن تزعج أحداً منا أو تقرأ في عيوننا 
الموت  العظيم  الراحل  أيها  حــزن.  مالمح 
حق وقد تركت لكل األجيال أعماالً عظيمة 
وكانت لديك ثقافة موسوعية ومعرفة في 

كل أمور الحياة.

د. حسن رشيد: امتلك ثقافة موسوعية ومعرفة كبيرة

وزير  مستشار  السليطي  غانم  الفنان 
يقول  المسرح  لشؤون  والرياضة  الثقافة 
يعزف  وتــراً  قلبه  كان  الراحل:  رثــاء  في 

آالم اإلنــــســــان فـــي كـــل مـــكـــان، فــقــدتــه 
األرض،  في  المستضعفون  وفقده  قطر 

وفقدته الساحة الفنية والموسيقية.

غانم السليطي: قلبه وتر يعزف آالم اإلنسان

١٥١٥ ثقافة وفنثقافة وفن
السبت ١٨ شوال ١٤٣٧ هـ - ٢٣ يوليو ٢٠١٦ م - العدد (١٢٤٩٥)

عبد العزيز مؤسس فرقة األضواء وهي 
أول فرقة فنية للمسرح والموسيقى والتي 
أنــشــأهــا مــع مــجــمــوعــة مــن شــبــاب مدينة 
 ،١٩٦٦ الـــدوحـــة الــمــوهــوبــيــن فــي فــبــرايــر 
وكان لهذه الفرقة الفضل في بروز العديد 
والمسرح  الغناء  مجال  فــي  الــمــواهــب  مــن 
عــلــى الــســاحــة الــفــنــيــة الــقــطــريــة، كــمــا كــان 
وتأسيس  تكوين  فــي  دوٌر  األضـــواء  لفرقة 
قطر  بــإذاعــة  والــغــنــاء  الموسيقى  مــراقــبــة 
أعضائها  من  عدد  انضّم  حيث   ١٩٦٨ عام 
كنواة  رسميين  كموظفين  الــمــراقــبــة  إلــى 

لتكوين أساس المراقبة.
الـــتـــحـــق بــالــمــعــهــد الـــعـــالـــي لــلــمــوســيــقــى 
العربية بالقاهرة وحصل منه على شهادة 

 ،١٩٧٧ عــام  امتياز  بتقدير  البكالوريوس 
للموسيقى  العام  المراقب  منصب  وشغل 
والتلفزيون  لإلذاعة  العامة  بالهيئة  والغناء 
١٩٨٠ ورئـــاســـة لــجــنــة مــراقــبــة  مــنــذ عـــام 
أمناء  مجلس  وعضو  واأللــحــان،  النصوص 
أكــاديــمــيــة الــمــوســيــقــى فــي قــطــر، وممثل 
التنفيذي  المجلس  عضوية  في  قطر  دولة 

في المجمع العربي للموسيقى.

أعماله أهم 

الــشــعــبــي  بـــالـــتـــراث  اهللا  رحـــمـــه  اهــــتــــّم 
استوحاها  غنائية  أعــمــاالً  وقـــّدم  القطري 
من ذلك التراث مثل: أم الحنايا - العايدو 

- الكركيعان «الكرنكعوه».

اإلنسانية  الغنائية  بــاألعــمــال  اهــتــّم  كما 
غنائية تناولت قضايا قومية  وقّدم أعماالً 
قدس  يا  أحبك   - المجاعة  مثل:  وعاطفية 
- محمد رسول اهللا - آه يا بيروت - أصّدر 
 - ومسير  ولــهــان   - تــصــدق   - همي  لــلــورق 
حسايف - عندي أمل - آه لو تدري وتعلم - 
مغربيه - سمعتك لو بتراوالي - يطرا علي 

األول - قوس قزح.
يا  اهللا  مثل:  وطنية  غنائية  أعماالً  قّدم 
عمري قطر - عيشي يا قطر - قطر يا قدر 
ومكتوب - هوى الدوحة - قطر بيت لكم 
العديد  ولــحــن  األرض،  عـــروس   - وظـــالل 
من األناشيد الوطنية مثل: نشيد الشباب - 
والــذي  القسم  نشيد   - الحياة  أنــت  قطر  يا 

اعــتــمــد كـــأول نشيد وطــنــي رســمــي لــدولــة 
قطر عام ١٩٩٦. 

غنائية ألبومات 

أعماله  مــن  مجموعة  وطبعت  سجلت 
غنائية  ألبومات  في  والموسيقية  الغنائية 
اإلنسان  القطري،  التراث  وحي  من  منها: 
واألرض، ولهان ومسّير، وطن اإلحساس، 
عــيــشــي يــــا قـــطـــر، أصـــــــّدر لــــلــــورق هــمــي، 
ــتــراث  يـــا قـــدس يـــا حــبــيــبــتــي، مـــن وحـــي ال
الـــعـــربـــي، ألجـــلـــك فــلــســطــيــن، قــمــعــســتــان 
٢٠١٠، أحّبك موت ٢٠١٢، سفينة األحزان 
بــجــانــب  ـــهـــا  أدائ فـــي  شــــارك  والـــتـــي   ٢٠١٣
الــمــطــربــيــن الــقــطــريــيــن عــــدد مـــن كــبــار 

مــطــربــي الـــوطـــن الــعــربــي أمـــثـــال: (ســعــاد 
بوشناق  لطفي   – محمود  كــارم   – محمد 
 – عــبــداهللا  عبدالمجيد   – الــحــجــار  عــلــي   –
لطيفة – أحالم – إبراهيم حبيب – نعيمة 
هاني   – أصــالــة   – صالح  مدحت   – سميح 
شاكر – ماجد المهندس – طالل سالمة – 
ريهام عبدالحكيم – صابر الرباعي – غادة 

رجب).

وأوسمة جوائز 

حصل على العديد من شهادات التقدير 
منها:  الخاصة  والجوائز  التكريم  وأوسمة 
وســــام الــتــكــريــم مـــن قــــادة ومـــلـــوك دول 
سلطنة   - مــســقــط  فـــي  الـــتـــعـــاون  مــجــلــس 

من  الــتــكــريــم  وســــام   ،١٩٨٩ عــــام  عــمــان 

اإلذاعـــي  لــإلنــتــاج  الــســابــع  الخليج  مــهــرجــان 

 ،٢٠٠١ عام  البحرين  بمملكة  والتلفزيوني 

للموسيقى  حلب  معهد  من  التكريم  وسام 

الــتــكــريــم  وســـــــام   ،٢٠٠٢ عـــــام  بـــســـوريـــا 

مــن الــمــهــرجــان الــعــاشــر لــإلنــتــاج اإلذاعــــي 

والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية عام 

٢٠٠٤، جائزة الدولة التقديرية في مجال 

من  التكريم  وسام   ،٢٠٠٦ عام  الموسيقى 

 ،٢٠١٣ عـــام  للموسيقى  الــعــربــي  الــمــجــمــع 

جائزة (األوبرا الذهبية) الخاصة في حفل 

تــوزيــع جــوائــز األوســـكـــار لـــألوبـــرا والــغــنــاء 

الكالسيكي الدوحة ٢٠١٤.

ملحـــن الســـالم الوطنــي فـــي ذمـــة اللــهملحـــن الســـالم الوطنــي فـــي ذمـــة اللــه
صاحب «اهللا يا عمري صاحب «اهللا يا عمري 

قطر» يترك إرثاً فنياً قطر» يترك إرثاً فنياً 
ً ًحضارياً كبيرا حضارياً كبيرا

فارس اللحن الجميل فارس اللحن الجميل 
يترجل عن صهوة جوادهيترجل عن صهوة جواده

كتب - مصطفى عبد المنعم:

تــرجــل فـــارس األلــحــان وإمــبــراطــور الموسيقى 
صهوة  عن  العبيدان  ناصر  العزيز  عبد  القطرية 
جواده ليغادر دنيانا صباح أمس الجمعة، وكعادته 
عن  هــدوء  في  كذلك  رحــل  الهدوء  يحب  كــان  حيث  الحياة  في 
عمر يناهز الـ ٦٤ عاماً، بعد صراع مع المرض لم يدم طويالً فقد 
اختار العزلة عن كل من يعرفه في أيامه األخيرة حتى ال يسبب 
الجمعة  يوم  صباح  لبارئها  الطاهرة  روحه  لتصعد  أذى  أي  لهم 
مخلفاً وراءه إرثاً من األلحان الخالدة التي لن تموت من أهمها 
األغنيات  من  كبيراً  وعــدداً  قطر «قسماً»  لدولة  الوطني  السالم 
كبار  ألحانه  وغّنى  أيضاً  والعاطفية  والعربية  والتراثية  الوطنية 
كان  والــجــوائــز  األوســمــة  مــن  العديد  نــال  العربي،  الــوطــن  نجوم 
حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة  استقبال  آخــرهــا 
ــبــالد الــمــفــدى لــه وتــكــريــمــه ضــمــن المبدعين  آل ثــانــي أمــيــر ال

الخليجيين.

قــال:  بشير  مـــرزوق  الشاعر  الــدكــتــور 
وشريكي  وأخــي  وصديقي  دربــي  رفيق 
مشوارنا  بدأنا  عندما  الصعب  الزمن  في 
هوية  لــه  قــطــري  وفــن  ألغنية  لــنــؤّســس 
معه  وأخــذ  الرفقاء  أهــم  مــات  مستقلة، 

شــــروق الــشــمــس وضــيــاء الــقــمــر وألــــوان 
يا  الخلد  جنة  في  األشياء،  وطعم  الربيع 
معك  نصفي  أخــذت  فقد  األحــبــة،  أغلى 
يدي  بين  للقائك  يتشوق  اآلخر  ونصفي 

اهللا.

الــفــنــان عــلــي عــبــد الــســتــار كــتــب من 
خــارج الــبــالد يــقــول: ال أدري هــل أعــّزي 
أيها  بــرحــيــلــك  الــوطــن  أعــــّزي  أم  نفسي 
ورفيق  ومعلمي  أستاذي  الغالي،  العزيز 
وأنــا  فقدتك  نــاصــر،  العزيز  عبد  دربـــي 
باألسى  وأشــعــر  الــوطــن  أرض  عــن  بعيد 
والـــحـــزن ألنــنــي لـــم أحــــَظ بـــوداعـــك وال 

الـــصـــالة عــلــيــك، ســأفــتــقــدك مـــا حييت، 
للوطن  وأنشدنا  لقطر  غنينا  كلما  ولكن 
أجرنا  اهللا  عظم  فينا،  وتبقى  سنذكرك 
بك أيها المبدع اإلنسان.. اخترت الهدوء 
فــي الــحــيــاة واخـــتـــرت وداعـــنـــا بــهــدوئــك 
حزين،  حزين  فراقك  على  أنا  المعتاد.. 

إنا هللا وإنا إليه راجعون.

جاسم  العزيز  عبد  الفنان  رثــاه  بينما 
قـــائـــًال: رحــمــة اهللا عــلــيــك يـــا مــوســيــقــار 
في  الموسيقية  الموهبة  أنــت  مــبــدع..  يــا 
الـــوطـــن الــعــربــي وأنــــت مـــن نــفــتــخــر بك 

وتفتخر بك قطر، أنت من أسس مراقبة 
الموسيقى وأنت من لحن السالم الوطني 
بألحانه..  فلسطين  عــن  دافــع  مــن  وأنــت 

رحمة اهللا عليك يا عبد العزيز ناصر.

د. مرزوق بشير: شريكي في الزمن الصعب

علي عبد الستار: أستاذي ومعلمي ورفيق دربي

عبد العزيز جاسم:موهبة موسيقية نفتخر بها

قال  الكبيسي  فهد  والمطرب  الفنان 
ــائــه لــلــراحــل عــبــد الــعــزيــز نــاصــر:  فــي رث
المبدع  واألســـتـــاذ  والــصــديــق  األب  رحـــل 
ورحلت  رحــل  والثقافة،  الفكر  صاحب 
معه ابتسامته الصادقة التي ال يمكن أن 
أبدع  دونها،  من  المضيء  وجهه  تتخيل 

أبعد  إلـــى  الــقــطــريــة  الموسيقى  فــأوصــل 
القطري،  الوطني  النشيد  فلحن  الحدود 
ولحن أجمل األعمال مثل اهللا يا عمري 
قطر، واقف على بابكم، أحبك يا قدس، 
حسايف  هــمــي،  لــلــورق  أصـــّدر  مغربية، 

وغيرها الكثير.

فهد الكبيسي: أوصل الموسيقى القطرية ألبعد الحدود

خالد  واإلعـــالمـــي  الــكــاتــب  قـــال  فيما 
الـــزيـــارة: ســتــجــّف األقــــالم ولـــن نوفيك 
يـــا عــبــد الــعــزيــز نــاصــر اإلنـــســـان، الـــذي 
تغلغلت بسماته في وجداننا مع كل لحن 
فكم  وووجداننا،  عقولنا  المست  وكلمة 
فنية  هــامــة  كــنــت  إبـــداعـــاتـــك،  سنفتقد 
راقية وستظل ذكراك خالدة في قلوب 
آلمهم  الــذيــن  الطيبين  قــطــر  أهـــل  كــل 
رحــيــلــك الــمــفــاجــئ خــاصــة مــمــن كــانــوا 
فقد  وإبداعاتك،  إحساسك  من  قريبين 
بألحانك  الوطن  رايــة  رفع  في  ساهمت 

المبدعة وسوف تظل دائماً ورحيلك لن 
ستظل  الخالدة  فألحانك  فراغاً،  يترك 
حبلى بالُمبدعين  وقطر دوماً  معنا أبداً 
وكنت  مبدعينا،  أهــم  مــن  واحــد  وأنــت 
تعمل في صمت وهدوء واخترت  دائماً 
االعـــــتـــــزال وعـــانـــيـــت الــــمــــرض وحــــدك 
فــســنــظــّل نـــردد دائـــمـــاً أغــانــيــنــا الــتــراثــيــة 
التي  العربية  القومية  وأغاني  والوطنية 
كبيراً  جــهــداً  فيها  وبــذلــت  لــنــا  قــدمــتــهــا 
عن  وتــدافــع  سباتها  مــن  األمـــة  لــتــوقــظ 

اإلنسانية.  قضايا 

الزيارة: ألحانه وكلماته المست وجداننا

الوسط الفني ينعى الموسيقار عبد العزيز ناصر
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