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ــوم: (أبـــحـــث عـــن املـــفـــردة الـــتـــي تــعــبــر عن  ــقـــول املــــرحــ      ويـ
ا 

ً

ا ميكانيكي

ً

لم يضع لحن املناسبات  نفسي)، حتى في 
بمعنى أن يصوغ اللحن والسالم.. ال.. ألنه شاعر.. فقد 
ــادة صياغة العديد مــن األغــانــي لــعــدد من  أســهــم فــي إعـ

الشعراء بما يتالءم واللحن..
القومية هو  املناسبات  أغــانــي  أو  الوطنية  أهازيجه   فــي 
الــذاكــرة مثل (هــال مليون هال،  صاحب لحن يعيش في 
وتعيشي يا قطر) أو رائعة محمد الساعي ( الله يا عمري 
قطر)، وفي الفترة األخيرة وعبر املجاميع قدم العديد من 
الروائع مثل الشريط الخاص (بقمعستان) وأغان نقشت 
فـــي الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة تــحــمــل مــضــامــني إنــســانــيــة مــثــل: 

سفينة األحزان وشمس الحرية وغيرها.
هذه الرحلة املمتدة في عمر الزمن ملا يقارب من نصف 
ــع خـــالـــدة، ولـــذا فـــإن الــتــكــريــم الــذي  ــرزت لــنــا روائــ قـــرن أفــ
لرائد قطري، سواء  حصده في حياته تكريم مستحق 
من سلطنة عمان أو القاهرة مثل جائزة األوبرا الذهبية، 
تــرنــم بألحانه  التقديرية كيف ال.. وقــد  الــدولــة  وجــائــزة 
ا بكارم محمود، علي الحجار، عبد 

ً

عشرات األصوات بدء
الله الرويشد، طالل سالمة،

إبراهيم  الــلــه، لطيفة،  بــوشــنــاق، عبد املجيد عبد   لطفي 
حــبــيــب، نــعــيــمــة ســمــيــح، مــدحــت صـــالـــح، أصـــالـــة، هــانــي 
شاكر، ماجد املهندس، ريهام عبد الحكيم، راشد املاجد.. 

وغيرهم.
ومن أبناء قطر: محمد رشيد، فرج عبد الكريم، علي عبد 

الستار، محمد الساعي، ناصر صالح، عيسى الكبيسي، 
فهد الكبيسي، صقر صالح، سعد حمد، محمد جولوه، 

غانم شاهني، وغيرهم.
ا لإلبداع القطري 

ً

كما أن تكريمه بعد رحيله كان تكريم
عبر تسمية مسرح الريان باسم هذا الرائد الكبير.. وهنا 

 ألطالب الجهات املختصة باآلتي: 

ً

أتوقف قليال
Ö إيجاد وخلق جائزة تحمل اسمه تمنح ألفضل أغنية 
قطرية في مجال الكلمات، اللحن، الغناء، وأن يكون ذلك 

ضمن احتفال فني قطري.
Ü أن يقدم عبر األكاديميات الفنية املتخصصة دراسة 
ــار الــدراســات  حـــول إبــداعــاتــه وأن تــقــدم الــبــحــوث فــي إطـ
العلمية في  الدرجات  العلمية للحصول على  األكاديمية 

املاجستير أو الدكتوراه.
الباحثني بتحليل  املعنية بتكليف  الجهات  أن تقوم   Ý
املنطقة  أكثرهم في دول  أعماله عبر املتخصصني ومــا 
مثل الدكتور مبارك نجم في البحرين على سبيل املثال 

ال الحصر.
Þ تكليف مجموعة من الباحثني بوضع دراسة معمقة 
للبحث وهم:  اإلبداعية وأرشــح هــذه األسماء  عن رحلته 
عــلــي شــبــيــب املـــنـــاعـــي، عــلــي الـــفـــيـــاض، الـــدكـــتـــور ربــيــعــة 

الكواري، الباحث صالح غريب وغيرهم.
وهناك العديد من املراجع ورفقاء الدرب ممن عاشوا معه 

مثل د. حسن النعمة وغيرهم.
ا ونحن 

ً

ا وقاسي

ً

 صعب

ً

الجليل: كــان ســؤاال الــراحــل  أيها 

ــعــزاء فــيــك بــعــد رحــيــلــك، عــنــدمــا عــبــر فــي حــزن  نلتقي ال
: بو علي الحني وين 

ً

وأسى صديقنا ناصر الجابر قائال
ا 

ً

نلتقي.. لقد رحل إلى دار الخلود من كان يضمنا دوم
تحت جناحيه.. فكان الصمت!! 

رحــلــت أيــهــا املـــبـــدع الــكــبــيــر.. بــجــســدك الــفــانــي إلـــى دار 
الـــخـــلـــود.. ولــكــن إبـــداعـــاتـــك ســتــظــل عـــالمـــات فـــارقـــة في 
الوطن كل نقطة عــرق..  مسيرة مبدع قطري أعطى هــذا 
فــكــره.. بعدك من يكمل!! نعم.. رحلت فمن  وكــل ملمح 
ا.. 

ً

ا شجي

ً

ينبش بــعــدك فــي الــذاكــرة فــي كــل األطـــر.. لحن
مــن أعــمــاق إنــســان هــذا الــوطــن ومــن يقدم روائــعــك.. لقد 
ا بمن رفع 

ً

ا نردده في كل آن.. قسم

ً

أصبح السالم نشيد
السماء..

 فــي ضمائرنا.. وكــم كــان فلذة 

ٍ

أنــت لــم تــرحــل.. أنــت بــاق
ا وهو يعبر بما يجيش في صدره من 

ً

كبدي علي صادق
مفردات عندما سمع بنبأ رحيلك املفاجئ..

رحل.. ال.. ما رحل عايش..
وال بيموت..

ألنه في مسامعنا لحن وإحساس..
فمان الله مخنوقة وبليا صوت..

حزينة الدوحة بغيابك..
وكل الناس..

.. ولكن هذه 

ً

الجليل.. حزننا كان ثقيال الراحل  أيها  نعم 
 لقضائه.. لك الرحمة ومثواك جنة الخلد 

َّ

إرادة الله.. وال راد
ولنا الصبر والسلوان. 

د. حسن رشيد

دراسة

كاتب قطري

ß ا

ً

الموسيقار عبد العزيز ناصر... المبدع الذي رحل سريع


