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             قليلون ونــادرون من يستشرفون املستقبل.. ويعرفون 

موطئ أقدامهم.. ويحققون أحالمهم.. أما أنت أيها الراحل 

الوطن.. نموذج قطري متفرد  الجليل فقد حققت أحــالم 

الخصال.. موهبة فــوق الــعــادة.. ومــع هــذا فقد كنت تملك 

ــا تتطلع 

ً

الحكماء.. كنت دائــم الفالسفة وحضور  صمت 

إلى ما وراء األفق.. كان االنتقال اإلبداعي في كل مرحلة 

مثار دهشة الجميع.

 متدفق العطاء.. لم تتوقف 

ٌ

ثم ماذا في جعبتك؟ ولكنك نهر

حتى قبل رحيلك عندما قدمت للحضور ذات مساء آخر 

الدكتور حسن  نــزار قباني، فعلق  إبــداعــاتــك مــن أشــعــار 

أقــوى بكثير من األشــعــار!! وكان  بــأن املوسيقى  النعمة 

الــكــواري.. ولكنك دافعت  الــدكــتــور علي خليفة  بحضور 

عــن املـــفـــردة.. وهـــذا دأبـــك إيــمــانــك بــاآلخــريــن والــدفــاع عن 

إبداعاتهم.. 

ولـــذا فـــإن الــعــودة إلـــى الــبــدايــات تــؤكــد هـــذا األمــــر.. أتــذكــر 

إبراهيم  الــدرب..  الشعبي ورفقاء  البيت  الجسرة ذلك  في 

عــلــي، ســالــم تــركــي، ولــيــد الــســبــع، عــبــدالــرحــمــن املــنــاعــي، 

النعمة،  علي ثاني، محمد عنبر، إسماعيل خالد، جاسم 

الغانم،  فــرج، عبدالرحمن  مــرزوق بشير، أحمد عبدامللك، 

العباسي، حسن حسني، حسن على  علي عبدالرحمن 

ا إذا نسيت بعض األســمــاء لطول املــدة.. 

ً

درويـــش.. وعـــذر

ــا أطــفــال انــتــمــوا إلـــى الــكــيــان الــذي 
ً

ولــكــن كـــان هــنــاك أيــض

أسسته فــي عــام 1966م منهم حسني جــاســم وعبدالله 

املديد..  ميرزا وآخــرون.. نعم كنت تسبق سنوات عمرك 

الــجــمــعــي وكــانــت أحــالمــك  كــنــت تخطط لتحقيق حلمنا 

أغنية  لتؤدي  املــســرح..  أن تعتلي خشبة  أكبر بكثير من 

ا من الحلم ولم يكن جل 

ً

لفنان عربي.. هذا األمر كان جزء

أحالمك!! 

أتذكر اآلن والبدايات كانت عبر األندية الصغيرة وحفالت 

ـــا)  وبــرفــقــة 

ً

األعـــــراس فـــي نــــادي الـــوحـــدة (الــعــربــي حـــالـــي

زمالئك.. إبراهيم علي، حسن علي درويش، عبدالرحمن 

عبدالله درويش، عبدالرحمن الغانم، والكورال في الخلفية 

من أمثال نبيل الباكر وأحمد عبدامللك وغيرهم..

ــــا فــي الــتــقــلــيــد واملــحــاكــاة حــتــى في 

ً

وكــانــت الــبــدايــة درس

ــا.. كنت الــقــائــد واملعلم 

ً

الــلــبــاس!! نعم كــانــت الــبــدايــة حــلــم

ــد.. ولــكــن كيف  ــعــ واملــخــطــط وكــنــت صــاحــب الـــرؤيـــة األبــ

الجميع ومــن كــل األحـــيـــاء.. من  أن تلم شــتــات  استطعت 

شرق ومن غرب وشمال وجنوب؟! مدينتك التي عشقتها 

إلى حد الجنون – الدوحة - بالشك كنت على وعي وإدراك 

إلــى أيــن تــقــودك قــدمــاك!! وإلـــى أيــن تسير سفينة فرقة 

ا.. ال تخطو من فراغ.. كان هذا 

ً

ا ماهر
ً
األضواء.. كنت ربان

واملدينة واملجتمع وارتباطات األســرة تقف حجر عثرة.. 

التي تكبل  ومــع ذلــك فقد انطلقت خــارج السرب والقيود 

موهبة فوق العادة.. وحققت حلمك وحلم الوطن.. 

الفن والطرب نظرة  إلى  العظيم  الراحل  أيها  النظرة  كانت 

تحمل الكثير من عالمات االستفهام.. ومع ذلك استطعت 

ا آخــر فيما بعد صورة 

ً

مع رفقاء الــدرب أن تقدموا إطــار

أن ما قمت  الغناء... واألهــم  ا بفن 
ً
مغايرة ملا كــان مرتبط

ا أمر شبه مستحيل.. أن تنقل الصورة الجديدة 
ً
به الحق

را ملا هو متعارف عليه.. كان الطرب القديم 

ً

ا آخر مغاي

ً

واقع

ا بفن غنائي أحـــادي االتــجــاه (فــن الــصــوت – فن 
ً
مرتبط

البسته). 

د. حسن رشيد

ä ا

ً

الموسيقار عبدالعزيز ناصر... المبدع الذي رحل سريع

كاتب قطري

ــبـــني لـــلـــفـــنـــان (عـــــــود ومــــراويــــس               وجـــــل املـــصـــاحـ

وطــبــلــه) وكـــانـــوا فـــرســـان الــحــلــبــة فــيــمــا مــضــى.. 

ال يـــخـــرجـــون عـــن كــيــنــونــة إســمــاعــيــل عــبــيــدان 

وإسماعيل القطري الذي عرف بهذا االسم وهو 

املـــرحـــوم إســمــاعــيــل مــحــمــد كـــاظـــم األنـــصـــاري، 

سالم وإبراهيم فرج، إدريس خيري، ومع هؤالء 

ليالي السمر  الخليج يحيون  كوكبة مــن فناني 

فـــي مــنــاســبــات األعــــــــراس.. لــعــل أشـــهـــرهـــم كــان 

محمد راشد الرفاعي، عبدالله أحمد، أحمد سند، 

يوسف فوني، علي هزيم.. أما األكثر شهرة فكان 

محمد زويد ونجم الغناء عوض الدوخي.. 

فرسان الحلبه 
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