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   سيظل نداؤه 
«ياقدس» مترددا 

في الوجدان حتى تتحرر

تجاوب بأوتاره
 مع معاناة املحتاجني فأبدع 

«تصدق تصدق» 

جمعهما االنتماء للعروبة وهمومها والشوق للقدس.. لطفي بوشناق لـ ء:

عبد العزيز ناصر
مبدع زاهد تمتع بثقافة موسوعية

• طه حسين

العزيز  الــراحــل عبد  للموسيقار  العربية  الوطنية  ارتبطت األعــمــال 
ناصر، باسم كبير في عالم الغناء على املستوى العربي، هو فنان 
له وقاره وتقديره جمعهما االنتماء للوطن العربي والهم العربي، هو 

الفنان الكبير لطفي بوشناق، يقول الفنان لطفي بوشناق: بداية أقدم 
خالص العزاء في روح الفقيد الى أهله وإخوانه وإلى الشعب القطري. 
فخسارتنا فيه كبيرة وقد هزني موته لكن ماذا نقول عن األستاذ 
غير ماقاله الله لنا (إنا لله وإنا اليه راجعون) وما قاله النبي صلى الله 

عليه وسلم «عش ماشئت فإنك ميت»..

ــر إذا وضـــعـــنـــا الــقــيــمــة الــفــنــيــة   عـــبـــد الـــعـــزيـــز نـــاصـ

جانبا فهو كشخص إنسان متدين معتدل، مثقف 

موسوعة، كــان يتمتع بثقافة على كل املستويات، 

ثقافة سياسية وثقافة دينية واجتماعية وتراثية 

وفــنــيــة مــوســيــقــيــة، كــــان األخـــــالق والـــفـــن والــثــقــافــة 

املــوســوعــيــة، وجمعتني بــه عــالقــة عميقة تظللها 

روح الفكاهة، كنت تجلس مع عبد العزيز تستفيد 

في أي موضوع يثار كان لديه مايقوله، فنان مثقف 

ورجل أخالق وانضباط في التعامل وتواضع جم. 

وال أحمل عنه اال اجمل الذكريات وفقدانه خسارة 

كبيرة، فإشعاعه لم ينل املكانة التي يستحقها على 

مستوى العالم العربي ألنــه كــان زاهـــدا متواضعا 

قــنــوعــا فــنــانــا اليــحــب الــظــهــور مــؤمــنــا بــمــا يفعله 

ويفعله من أجل ابداعه وروحانيته.

أمـــا كــيــف كـــان مــســكــونــا بــالــهــم الــقــومــي — يوضح 

الــفــنــان لطفي بــوشــنــاق — فــإن عبد الــعــزيــز ناصر 

كــان قوميا بأتم معنى الكلمة، فاالعمال الوطنية 

التي أنجزها كثيرة وجمعني معه هذا الهم، حيث 

اتصل بي ألسجل معه للقدس، فكان قريبا مني في 

الزهد والروح واالنتماء ألمتنا العربية، وقضيتنا 

ــة الــعــربــيــة،  قــضــيــة الـــقـــدس وفــلــســطــني وهـــمـــوم األمــ

حيث كانت من اولوياتنا، ولذلك كنت متناغما معه 

ودائما في خدمته دون قيد او شرط تجاه اي عمل 

يطرحه علي.

، وبـــــدون تــــردد شـــاركـــت فـــي أعــمــالــه وبــفــضــل الــلــه 

أنجزنا الكثير ألنــه كــان هاجسه دائما منذ عرفته 

في القاهرة انسانا عربيا معتدال متدينا مسلما، 

فقضية القدس ليست قضية الفلسطينيني بل هي 

قــضــيــة كــل انــســان مــســلــم صــــادق، فــأولــى القبلتني 

كانت هاجس عبد العزيز ناصر بال اي تعصب او 

كــراهــيــة لليهود كــديــانــة، لكن كسياسة ومنظومة 

صهيونية وكدولة قامت على انقاض دولــة عربية 

شــقــيــقــة غــالــيــة هـــي فــلــســطــني، لـــم تــســتــحــق اال كل 

كراهية منا ومن كل من ينتمي للدين ولالنسانية 

ــذا كـــان هــاجــس عــبــد الــعــزيــز  ــاء، وهــ ــيـ وملــنــطــق االشـ

ناصر وعقيدته، كما عملنا انشودة بسيطة للحث 

عــلــى الـــزكـــاة لــلــمــســلــمــني واملــحــتــاجــني فـــي أصــقــاع 

الــنــاس  االرض، فــقــد كــانــت االنــســانــيــة ومـــا يعانيه 

هاجسا له — رحمه الله — وقال لي مازحا يومها: 

هــذه االنــشــودة ليس لها مقابل فقلت لــه: وهــل انت 

فقط الزاهد؟ تعلم أني مثلك. فضحك وقــال: أعرف. 

وقد كنا تجمعنا الفكاهة فكنت أحكي له مايجعله 

يستغرق في الضحك طويال،.

وقد حصلت هذه االنشودة على جائزتني ذهبيتني 

عن أفضل لحن وأفضل أداء من املهرجان العاشر 

لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني بمصر عام 2004.

فــازت بجوائز  انــه رغــم ان أعماله  ويــؤكــد بوشناق 

لــم يكن  الــعــزيــز نــاصــر  فــإن عبد  عربية وخليجية، 

انــه عندما  يفكر فــي الجوائز حــني يــبــدع. ويضيف 

يلتقي شاعر وملحن ومؤٍد بنفس الروح والصدق 

وااليـــمـــان واالنــتــمــاء، يــكــون االبــــداع الــخــالــص، فلم 

يــجــمــعــنــي بــعــبــد الــعــزيــز نــاصــر املــــال او املصلحة 

ــاء، فـــكـــان قــريــبــا مــنــي وكـــنـــت قــريــبــا  ــمـ ــتـ ولــكــنــه االنـ

الــفــن ودوره في  الــى الحياة والـــى  منه فــي نظرتنا 

املــجــتــمــع، وقــــد آمـــنـــا بـــــدور االغـــنـــيـــة الــوطــنــيــة في 

مجتمعنا الــعــربــي. ومـــا خـــرج مـــن الــقــلــب والــــروح 

ــدان ويــبــقــى فـــي الـــذاكـــرة،  يــصــل الـــى الـــــروح والــــوجــ

النه صدق، فكنا نتصور نجاح العمل قبل نجاحه 

عــلــى املــســتــوى االعـــالمـــي او عــلــى مــســتــوى تقييم 

الــنــقــاد لــه، ألنــنــا كنا نــؤمــن بــه بــصــدق، فكنا نفرح 

، وقــد كنا 
ً
بالقصيدة ونترجم فرحتنا لحنا وأداء

نؤمن معا بأننا النبحث عن عمل في هذه الساحة 

او موقع بقدر ماكنا نبحث عن موقف وعمل يذكره 

ــــرة، وهـــــذا مــاطــلــبــه  ــــذاكـ ــتـــاريـــخ ويــبــقــى فـــي الـ لــنــا الـ

الله له باملغفرة  عبد العزيز ناصر وأطلبه.. داعيا 

والرحمة وأن يجمع شملنا ملا فيه الخير ومستقبل 

هذه األمة، وأن يكون غدها أفضل من يومها، فهذا 

ما كان يدعو به ربه دائما. 

¶  الثنائي عبد العزيز ناصر ولطفي بوشناق جمعهما هم عربي واحد 
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