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عالمة استفهامعالمة استفهام
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

عندما غاب املوسيقار الكب) عبدالعزيز ناصر قبل أسابيع أظهر ذلك ����؟
احلدث احلزين ;بة الناس له واالفتخار بإنتاجه وابداعاته الرائعة التي 
خلدها ليتعلم منها أبناء اليوم ، فهو بكل صراحة مدرسة خالدة وستظل 
خالدة N الذاكرة ، فقد حتدث عنها القريب والبعيد ، وأشار �جنازاتها كل 
من كان يعشق فنه ، سواء كان ذلك على الصعيد احمللي واالقليمي أو 
على الصعيد العربي ، فهو صاحب مكانة كب)ة N نفوس جميع العرب 
، وقد خلد بعض اYدباء والشعراء القطريني أجمل صور احلب N رثائه 
وتأبينه بعد رحيله املفاجئ عليه رحمة ا\ . فقد حلن املوسيقارالراحل 
للعديد من أبرز الشعراء العرب من بينهم نزار قبا` ، و;مود درويش 
، وسميح القاسم ، وشاعر قطر الكب) الدكتور حسن النعمة وغ)هم ، 
وبرحيله فقدنا أحد أهرامات االبداع N قطر وN وطننا العربي بعد ان 

شغل الناس بحبه لقضايا أمته والتزامه املعروف بقضايا هذه اYمته. 

 µ
ولعل الشاعر حسن نعمة هو أاول املتأثرين برحيله 
، وترجم ذلك التأثر بقصيدة فصيحة وفريدة من 
نــوعــهــا  ،  عــبــرت عــن فــقــدانــه وبــنــبــرة حــزيــنــة يــوم 

وداعه ، ونختار منها هذه األبيات:
ــي لـــيـــقـــول ــمــ شــــــق الـــــــرثـــــــاء عــــلــــى فــ

اذ لــــم أجـــــد لــــك فــــي الـــــوفـــــاء مــثــيــال
يــــا أيــــهــــا الــــرجــــل الـــكـــريـــم شــمــائــال

ومـــــــواهـــــــبـــــــا ومـــــــبـــــــادئـــــــا ومــــــيــــــوال
ــا ــهــ ــومــ ــــت لـــــه أرواحـــــــهـــــــا ورســ ــابـ ــ طـ

ــيـــال ــثـ ــمـ وتـــــمـــــثـــــلـــــت فـــــــــي وعـــــــيـــــــه تـ
وطـــــــــن أفــــــــــــاء عــــلــــيــــه مـــــــن ألــــطــــافــــه

ــــريــــــه ظـــلـــيـــال ظـــــــال غـــــــــدا فـــــــي نــــــاظــ
ـــــعـــــزيـــــز يـــشـــفـــه ونــــــمــــــا بـــــــه عـــــبـــــدال

 ، فــســطــر فــــي هــــــواه فــصــوال

ّ

حـــــب
ــازل فــارتــضــى ــ ــنـ ــ ــه تـــلـــك املـ ــ طـــابـــت ل

ــيــــال ــعــ ــا وارفــــــــــــــــا ومــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــن فـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
طــافــت عــلــى عـــني الــحــبــيــب طيوفها

ــا بـــــــكـــــــرة وأصــــــيــــــال ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ورنـــــــــــــا إل
ــعــزيــز وفــــي الـــشـــغـــاف محبة عــبــدال

 الــــــزمــــــان طـــويـــال

ّ

ــر ــ ــ ــلــــى كـ ــقـــى عــ ــبـ تـ
نــبــع الــصــفــاء صــفــاك فــي حصبائه

ــري بـــــرقـــــراق الـــحـــنـــني مــســيــال ــجــ يــ
ــا بـــدا ــي عـــطـــائـــك مــ ــ عـــبـــدالـــعـــزيـــز وفـ

ــه والـــتـــبـــجـــيـــال ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يــــســــتــــلــــزم الـ
ــــك أســتــقــي ـــه ل

ّ

صـــفـــو الــــــــوداد مـــحـــط
اإليــــــحــــــاء والـــتـــخـــيـــيـــال مـــــن وردك 

ــالـــحـــات مــنــاقــبــا ــبــــرت فـــيـــك الـــصـ أكــ
ــقـــى تــفــضــيــال ــتـ ــلـ ــــي املـ فــضــلــتــهــا فـ

ــاب جميلها قــيــم الــهــدى والــخــيــر طـ
ــرا وجـــمـــيـــال ــ ــاهــ ــ ــ ــداك صـــنـــعـــا ب ــ ــهــ ــ ــ ب

لــــلــــه أنــــــــت وجـــــهـــــد فــــنــــك قــــــد ســمــا
بــــاملــــعــــطــــيــــات كـــــمـــــا بـــــــــدا مـــــبـــــذوال

شـــــرفـــــت بـــــــابـــــــداع املــــعــــنــــى دوحــــــة
مـــثـــوال أردت  ــد  ــ قـ ــا  ــ مـ ــــي  فـ ــك  ــيـ ــزهـ تـ

ــلــحــون تــفــاوحــت أي كـــن بــمــعــراج ال
 هـــديـــال 

ّ

ــه الــــحــــمــــام بـــــشـــــدوهـــــن ــيــ فــ
·

الشاعر املبدع الدكتور حجر أحمد حجر كان أول 
من كتب في رثــاء الفقيد الراحل ، وسطر لنا هذه 
املرثية الرائعة ، يقول وهو يخاطب صديقه الدكتور 

حسن نعمة وأحد أقارب عبدالعزيز ناصر: 
خــطــفــت عــــزيــــزك يــــا عـــزيـــز مــنــون

فــــاقــــبــــل عــــــزائــــــي أيـــــهـــــا املـــــحـــــزون
ســكــبــت مــنــيــتــه دمـــوعـــك فـــي الــثــرى

تـــبـــكـــي عـــلـــيـــه وصــــوتــــك املـــشـــجـــون
ــا اعــــلــــم عـــــن حـــقـــيـــقـــة دائـــــه ــنــ مـــــا كــ

حـــتـــى قـــضـــى وبـــكـــت عــلــيــه عــيــون
ــا ــدارنـ لـ  " فــفــقــيــدكــم " عـــبـــدالـــعـــزيـــز 

ــن ــ ــريــ ــ ابــــــــــــــن وفــــــــــــــذ مـــــــــــا لـــــــــديـــــــــه قــ
ــي: ــلـــت لـ ــن قـ ــكــ ــ ــه ول ــ ــرفـ ــ ــنـــت أعـ ــا كـ ــ مـ

ــيــــقــــني ــ شـــــــيـــــــخ الــــــــفــــــــنــــــــون وانــــــــــــــــه ل
فاصبر على حكم القضاء على الورى

الــفــنــا مضمون الــعــيــش فــي دار  مــا 
يـــــــدوم كــأنــنــا ــادة ، ال  ــعــ ــــســ ال زمـــــن 

ــحـــون فــــــي قــــــــــارب بـــــعـــــقـــــارب مـــشـ
ـــر راضـــيـــا

ّ

ــن تـــصـــب فـــالـــلـــه يـــأجـــر مــ
الــفــؤاد مكني والــحــزن يعصف فــي 

ــه ويــــــــأجــــــــر أهــــلــــه ــ ــمــ ــ ــرحــ ــ والــــــــلــــــــه يــ
فــالــقــلــب يـــحـــزن والـــحـــيـــاة شــجــون

´
أمــــا صـــديـــق دربـــــه الـــشـــاعـــر الــشــعــبــي واالعـــالمـــي 
املخضرم حسن أحمد املهندس فكتب هذه األبيات 

الشعبية معبرا عن رحيله املفاجئ ، قائال :
تــــــــــــرجــــــــــــل فـــــــــــــــــــــــارس األلــــــــــــحــــــــــــان

تــــــــــــرجــــــــــــل يــــــــــــــا قـــــــطـــــــرمـــــــكـــــــتـــــــوب
نـــــــــغـــــــــم األوزان  رحـــــــــــــــــل مـــــــــــــن 

بــــــنــــــشــــــيــــــد لـــــــــــك قــــــــطــــــــر بـــــقـــــلـــــوب

رحــــــــــــــــل مــــــــــبــــــــــدع رحــــــــــــــــل فــــــنــــــان
ــوب ــ ــ ــل ــ ــســ ــ ــربــ ــ ــطــ ــ وعـــــــــــمـــــــــــري يـــــــــــا قــ

ـــــــــــتـــــــــــراث الــــــــــــوان ـــــــــل فـــــــــي ال

ّ

وشـــــــــك
ــلـــوب  وعــــــــن الــــــقــــــدس الــــــوطــــــن مـــسـ

وعـــــــــــــــــن بـــــــــــــيـــــــــــــروت واالفـــــــــــــغـــــــــــــان 
وكــــــــــــــــــل لـــــــــحـــــــــن تـــــــــحـــــــــال بـــــــثـــــــوب

ــــلــــــى الــــبــــيــــبــــان وعـــــــلـــــــى واقـــــــــــــف عــ
وكــــــــــــل نـــــغـــــمـــــة ذهــــــــــــب مــــصــــبــــوب

ــــــــجــــــــوع وعــــــــــن اإلنـــــــســـــــان وعــــــــــن ال
ــــوب ــبـ ــ ــحـ ــ ـــــق مــــــــع املـ وعــــــــــن الــــــعــــــاشـ

عــــلــــى اوجـــــــاعـــــــه طــــــــوى الـــنـــســـيـــان
مــــــثــــــل شـــــمـــــعـــــة تــــــركــــــهــــــا تـــــــــذوب

ــــــــــال اســـــــتـــــــئـــــــذان ورحــــــــــــــــل عـــــــنـــــــا ب
مـــــثـــــل شـــــمـــــس انـــــتـــــحـــــت لـــــغـــــروب

تـــــــــركـــــــــنـــــــــا مـــــــــــوقـــــــــــد االشـــــــــــجـــــــــــان
وتــــــــــــــرك ســـــــرجـــــــه لــــــنــــــا مــــشــــبــــوب

وخــــــــــــلــــــــــــد ذكــــــــــــــــــــــــره لــــــــــــألزمــــــــــــان 
فـــــــي صــــفــــحــــة مـــــــا بـــــهـــــا عـــــــــذروب

نـــــــــــــــزل هـــــــــــــــذا الــــــــخــــــــبــــــــر بــــــــركــــــــان
ر صــــــــــافــــــــــي املــــــــــشــــــــــروب

ّ

وكـــــــــــــــــــــــد
ــك اخــــــــــوان ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــر بـ ــ ــ يــــــــا بــــــــو نـــــــاصـ

بـــــــــــــدمـــــــــــــع انـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــر مـــــــغـــــــلـــــــوب
ــك احـــــــــــــزان ــ ــتــ ــ ــوقــ ــ ــشــ ــ ــعــ ــ وقــــــــطــــــــر مــ

ــــحــــصــــى والــــطــــوب ــكـــي ال ــبـ ــيـــك يـ ــلـ عـ

²
 وكــتــب أيــضــا صــديــق ورفـــيـــق مـــشـــواره الــشــاعــر 
ــــكــــاتــــب عـــبـــدالـــرحـــيـــم الـــصـــديـــقـــي هـــــذه األبـــيـــات  وال
الشعرية الشعبية الجميلة عن فقدان صاحبه املبدع 

االبــيــات بكلمات تقول  ، مقدما  عبدالعزيز ناصر 
الله عليه االنسان عبدالعزيز  الى استاذي رحمة   "

ناصر " ، يقول :
واقف على باب الحزن : ولهان ومسير

الليلة : يا عمري قطر 
الجو متغير

تتذكرك : خيل الخشب
ر

ّ

بوجهي لصغي
" قسما " ترى كلها قطر

ر

ّ

تبكيك يا خي

º
ــــرزوق بــشــيــر ، رفــيــق  ــدكــتــور مـ  وكــتــب الــشــاعــر ال
دربه في الدراسة ، والذي لحن له الفقيد عبدالعزيز 
القبول  التي نالت  الشعبية  ناصر بعض قصائده 
واالستحسان فــي بــدايــة مــشــواره ، يقول فــي هذه 

القصيدة النثرية وهي من الشعر الشعبي :
من هو يشاطرني اللحن

من هو يغني معاي
اجمل أغاني للوطن

بو سعود شا اسوي بالكالم
واللحن اللي ما اكتمل
ومن هو يلحن كلمتي

ويقول معاي عندي أمل
شاركتني كل الهموم
وصدرنا همنا للورق
وللناس تمنينا الفرح

بو سعود يا حلم انسرق  

 عبدالعزيز ناصر حني 
يكون الوطن  في فنان 

ويكون الفنان
في وطن

كبير في الحضور وكبير 
في الغياب وسيظل في 
عيون أهل قطر إلى األبد 
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