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ــوزه الــفــنــيــة يــوم  ــ ــارع الــقــطــري رمــــزا مـــن رمـ              فــقــد الـــشـ
الجمعة املاضي ٢٠١٦/٧/٢٢ عميد املوسيقى القطرية 
إلى وفاته  أدت  العزيز ناصر بعد وعكه صحية  عبد 
عــن عمر نــاهــز 64  عــامــا ومسيرة عــطــاء وإنــجــازات 
ــا يــــقــــارب  50  عـــامـــا تــضــافــرت  ــمـــرت مــ ــتـ فــنــيــة اسـ
الفنية على املستوى املحلي والعربي ومهما  جهوده 
تحدثنا فلن نستطيع أن نحصر ما قدمته شخصية 
اجتماعية وعربية وفنيه لونت التاريخ الفني بسلسلة 
التراثية  الفنية واملوسيقية  مــن األعــمــال واإلنـــجـــازات 
الــيــوم ونــحــن نفتخر بها ويسردها  ســردهــا اإلعـــالم 
الــرائــدة ودخــلــت التاريخ الفني  اإلعـــالم بهذه الــصــورة 
واإلعالمي ليس فقط كفنان وملحن وموسيقار عربي 
أصيل عشق التراث والوطن من خالل أعماله وألحانه 
ولــكــن كشخصية اجتماعية عربية تميز بكاريزما 
القطري والعربي  الشعب  وشعبية كبيرة نالت قلوب 
من خالل سمات شخصيته األخالقية واالجتماعية 
ومواقفه الرائدة مع الجميع وعشقه للعمل والفن وهو 
يعمل بصمت بعيدا عن الضوء اإلعالمي وكل هدفه 
اإلنــســانــي والــفــنــي أن يــقــدم بــصــمــة قــويــة فــي تــاريــخ 
قطر والوطن العربي وبالفعل كان أول مؤسس لفرقة 
األضواء وكان هناك قسم للمسرح وآخر للموسيقى 
مع مجموعة من الشباب القطري املوهوب 1966 وكان 
عمره ١٤ عاما وكان لهذه الفرقة دور كبير في ظهور 
الغناء واملــســرح بالفن  املــواهــب فــي مجال  العديد مــن 
الــقــطــري وحــصــل على درجـــة الــبــكــالــوريــوس بتقدير 
للموسيقى  العالي  ممتاز عام ١٩٧٧ والتحق باملعهد 
الــعــربــيــة بــالــقــاهــرة ويــعــتــبــر مــن أشــهــر أعــمــالــه الفنية 
والوطنية النشيد الوطني القطري كأول نشيد وطني 
ورســمــي لــدولــه قطر عــام ١٩٩٦ وأمـــا أشــهــر األغــانــي 
الــتــي قــدمــهــا ولــهــا صـــدى كبير بــني شــرائــح املجتمع 
الحنايا  أم  القطري ألن محتواها ومضمونها تراثي 
ــا عــلــى اهــتــمــامــاتــه  -عـــايـــدة -الــكــركــيــعــان وغــيــرهــا وأمــ
اإلنسانية والوطنية وكــان لها حس وطني كبير من 
خـــالل ألــحــانــه الــلــه يــا عــمــري قــطــر، وعــيــشــي يــا قطر 
العديد من  يــا قطر غير حصوله على  تــرابــك  وفــديــت 
املــســتــوى املحلي  التقدير واألوســمــة على  الــشــهــادات 
والعربي ومنها تكريمه من قادة وملوك دول مجلس 
التعاون بمسقط بسلطنة عمان ١٩٨٩ ، وجائزة الدولة 
التقديرية في مجال املوسيقى ٢٠٠٦ ووســام تكريم 
السابع لإلنتاج اإلذاعــي  التكريم خليج.  من مهرجان 
والتليفزيوني بمصر ٢٠٠٤ ويتبعها عضو مجلس 
أكاديمية املوسيقى في قطر وممثل دولــة قطر  أمناء 
العربي  التنفيذي فــي املجتمع  فــي عضوية املجلس 
للموسيقى وال نستطيع أن نسرد ما قدمته من أعمال 
وإنجازات راقية لها إسهامات واضحة أضافت اليوم 
الــقــطــري والــعــربــي بوجود  الفني واإلعــالمــي  للتاريخ 
للفن والــوطــن حتى  الكثير حــبــا  قــدمــت  ملــســات فنية 
الدولة ويعتبر قليال في حق  اليوم من  أعماله  توجت 
التاريخ اإلعالمي  شخصية تعتبر معلما من معالم 
والتراثي وذلك بإطالق اسمه على أكبر مسرح مغلق 
بــدولــة قطر وهــو مــســرح الــريــان وأصــبــح اســمــه اليوم  
مسرح  عبد العزيز ناصر وكنا نتمنى أن تتوج أعماله 
الفنية واملوسيقية قبل وفاته هو وغيره من رموز قطر 
في كافة املجاالت ليكونوا نموذجا تحتذي به األجيال 
الفكري واألخــالقــي  القادمة ويسيرون على نهجهم 
والوطني والفني وغيرها من املجاالت األخــرى والتي 
العربي بأكمله وأخيرا  الدولة والوطن  ترفع من شأن 
لــن ننسى عــبــد الــعــزيــز نــاصــر مــن قــامــوس ذاكــرتــنــا 
وسوف تظل نبراسا يضيء الحياة نورا وفكرا وتراثا 
وطــنــيــا أصــيــال عــشــق وطــنــه بــكــل حـــب وأمـــانـــة حتى 
اختتمت أعماله بهذه الصورة الجميلة اليوم وما نأمله 
األيام القادمة تسليط األضواء على الكفاءات الوطنية 
الحقيقية وعرض تجاربهم وأعمالهم في كل املجاالت 
لالستفادة منهم بصورة أكبر وأشمل مما نراها بعد 

وفاتهم .  

   الموسيقار عبد العزيز بن ناصر

 Moza.148@hotmail.com

 إبداعات  إبداعات 
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