
املستشار الثقافي الفلسطيني:

ٍ

ً

 نرثي قامة أبدعت لوطنها و{ألجلك يافلسطني» 

ّ

ّ

ٍ

 واكــــــــــــــــب املـــــــســـــــتـــــــشـــــــار الـــــثـــــقـــــافـــــي 

ــادة  ــعـ الــفــلــســطــيــنــي بــــالــــدوحــــة سـ

الدكتور يحيى األغا رحلة العطاء 

لــلــمــوســيــقــار الــــراحــــل عــبــدالــعــزيــز 

ناصر ومحطات مهمة في مسيرته 

الفنية التي توقف فيها كثيرا عن 

القدس واالقصى وفلسطني. يقول 

عنه الدكتور يحيى االغا:

ــا تـــفـــقـــد الـــســـاحـــة الــقــطــريــة  ــنـــدمـ عـ

أحـــد أبـــرز الــفــنــانــني عــلــى املستوى 

العربي فهذا يعكس ما لهذا الفنان 

مــــن مـــكـــانـــة مـــرمـــوقـــة فــــي الــســاحــة 

ــة، اشـــتـــغـــل مـــنـــذ الــصــغــر  ــيــ ــربــ ــعــ الــ

على بــنــاء شخصيته الفنية التي 

أحبها، وترجم هذا واقعًا من خالل 

تــكــويــنــه فــرقــة مــوســيــقــيــة فـــي سن 

مبكرة.

س حياته في 

ّ

عبدالعزيز ناصر كر

أحــد الفنون الرئيسية «املوسيقى 

فـــأبـــدع  ثـــانـــيـــًا»،  املــــســــرح  ثــــم   ،
ً
أوال

التقليد  فيهما، وخـــرج مــن عــبــاءة 

الــــتــــي كــــــان يـــعـــتـــمـــدهـــا اآلخـــــــــرون، 

ن لــنــفــســه مــنــهــاجــًا، ورؤيـــــة، 

ّ

لـــيـــكـــو

ومدرسة فنية، هذه املدرسة قائمة 

على االلتزام املهني تجاه القضايا 

ــة، مــســتــلــهــمــًا  ــيــ ــنــ ــيـــة والــــوطــ الـــعـــربـ

ه لعمله، فكان اإلبــداع 

ّ

هــذا مــن حب

الفنية في  سمة من سمات أعماله 

التلحني. اختياره لتلحني قصيدة 

«يــــا قــــدس يـــا حــبــيــبــتــي» لــلــشــاعــر 

الكبير «نــزار قباني» هي انعكاس 

، وتــرجــمــة 
ً
لــفــلــســطــني أوال ملــحــبــتــه 

الــذي اختطه لنفسه تجاه  ملنهجه 

الــقــضــايــا الــقــومــيــة والــوطــنــيــة. هو 

هكذا، ال يتعامل إال مع الكبار، ألنه 

كــبــيــر فـــي مــوســيــقــاه، وقـــامـــة فنية 

في رؤاه، اختط لنفسه ما هو غير 

مـــوجـــود عــلــى الـــســـاحـــة الــقــطــريــة، 

فأصبح عالمة فارقة في مسيرته 

ــتــــوى الــخــلــيــج  ــلــــى مــــســ الـــفـــنـــيـــة عــ

والوطن العربي.

الجوائز التي استحقها عن جدارة 

ـــم 
ّ

خـــلـــيـــجـــيـــًا وعــــربــــيــــًا، وفــــــي خـــض

ــود الــعــديــد مـــن املــلــحــنــني على  وجــ

الـــســـاحـــة الــعــربــيــة؛ إنـــمـــا يــســوقــنــا 

لــلــقــول بـــأنـــه قـــامـــة فــنــيــة تستحق 

التقدير.

ــن فقدت هــذه القامة، 

َ

ليست قطر م

ــعــــربــــي، مـــصـــر الــتــي  بــــل الــــوطــــن الــ

حصل فيها على جائزة، وسوريا، 

ــــمــــان، واإلمــــــــارات، 

ُ

والـــبـــحـــريـــن، وع

والــــكــــويــــت، وغــــيــــرهــــا مــــن الـــــــدول. 

«ألجـــلـــك يـــا فــلــســطــني» هـــي لــوحــة 

ــان فــي  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــا الـ ــ ــزهـ ــ ــــجـ ــرة أنـ ــ ــــخـ ــفـ ــ ومـ

الــعــديــد من  مسيرته، وجــمــع فيها 

األغـــــانـــــي عــــن الـــــعـــــراق وفــلــســطــني 

ولبنان، وغيرها من الدول.

إننا اليوم عندما نرثي هذه القامة 

الــفــنــيــة الـــعـــالـــيـــة بـــاســـم فــلــســطــني، 

ــا نـــســـتـــشـــعـــر بـــــــأن الـــســـاحـــة  ــنــ ــإنــ فــ

القطرية والعربية اكتنفها الفراغ 

مه في 

ّ

بفقده، ولكن عزاؤنا أن ما قد

هــذه املدرسة سيبقى أبجدية لكل 

من أراد أن يسير على نهج ونسق 

هذا الفنان من التزام وإبداع.

رحمك الله يا عبدالعزيز، وعزاؤنا 

إلـــى كــل الــفــنــانــني، وإلـــى الــعــبــيــدان 

الكرام. 
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