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عالمة استفهامعالمة استفهام
د. ربيـعة بن صباح الكـواري
منها بسهولة ورحمك اD يا صانع الدهشة والبهجة واملتعة!.����؟

ـام �لس التعاون اخلليجي وجائزة الدولة التقديرية، وندعو 

اجلسوم وتبقى الرسوم". وبا]مس غادرنا إa الــدار ا`خـ
القطري الكبo عبدالعزيز ناصر (1952 - 2016) الذي عاش وترعرع c "حي 
اجلسرة" مبدينة الدوحة، وخلد لنا ولqجيال القادمة أعظم ا]حلان الرائعة 

c حب قطر وفلسطني والبوسنة والعراق ولبنان وغoها،

ومــن الــكــتــاب والــشــعــراء القطريني الــذيــن لحن 
لهم: محمد الفيحاني وحسن بن أحمد الحسن 
املهندي وعبدالرحمن إبراهيم املناعي ومرزوق 
بشير ومبارك بن سيف آل ثاني وعبدالرحمن 
الــكــواري وعبدالله عبدالكريم وعبدالله  سالم 
الجابر وجاسم صفر وخليفة جمعان ومحمد 
هـــمـــام الــعــبــدالــلــه وأحـــمـــد عــبــداملــلــك وغــيــرهــم 
القدير  املــذيــع واإلعــالمــي  كثير. وتــعــاون معه 

عبدالعزيز محمد في إلقاء بعض القصائد. 
ــاعــــات  ــقــ أداء اآلالت واإليــ فــــي  مـــعـــه  ــــاون  ــعـ ــ وتـ
الساعي  أحــمــد  أمــثــال:  الكثير مــن  املوسيقية 
وسعد بــو عــواد الهتمي وراشـــد خميس املــال 
وعــتــيــق ســعــيــد مـــبـــارك وخــمــيــس جــمــعــة بو 
حـــبـــل املـــنـــصـــوري وحـــســـن درويـــــــش وعــنــبــر 
الهيدوس.  مبارك وحسن علي وإبراهيم علي 
الــذيــن عاصروا  القطريني  امللحنني  أمــا أشهر 
فــنــذكــر: حسن  نــاصــر  املــوســيــقــار عبدالعزيز 
علي درويش ومطر علي وحامد نعمة وخليفة 
ــــي وعـــنـــبـــر مـــبـــارك  ــــرزوقـ جـــمـــعـــان ومـــحـــمـــد املـ
وإبراهيم علي وفيصل التميمي وسالم تركي 
ومرزوق العبدالله وسالم فرج وإدريس خيري 
ــلـــطـــان ســـعـــد مـــبـــارك  وعـــبـــدالـــكـــريـــم فـــــرج وسـ

وغيرهم .
ــوســـيـــقـــيـــة اإلذاعـــــيـــــة  أمـــــــا رؤســــــــــاء الـــــفـــــرق املـ
والتلفزيونية فــي عهد املوسيقار عبدالعزيز 
أحــمــد آدم ومصطفى  مــنــهــم:  فــنــذكــر  نــاصــر 
أحمد علي ويحيى النحاس ومحمد القصبجي 
وفؤاد الحريري، وأغلبهم من مصر وسوريا. 

الذين عاصروا فترة  القطريني  املبتعثني  ومن 
وجــــود عــبــدالــعــزيــز نــاصــر فـــي الـــقـــاهـــرة أيـــام 

ــــدراســــة خــــالل الــســبــعــيــنــيــات فــنــذكــر مــنــهــم:  ال
عبدالله صــادق ود. محمد عبدالرحيم كافود 
مـــرزوق بشير  النعيمي ود.  بــن ناصر  وعلي 
وأحمد عبدالله السليطي وعلي سعيد الكواري 
ــــكــــواري ومـــريـــم آل سعد  ال ود. ســعــد ســعــيــد 
الخليفي ود. عبدالرحمن سالم  وعبدالرحمن 
الــكــواري ومحمد بو  الــكــواري ومحمد صــالــح 

سطوة الهاجري وغيرهم .
¶

الجوائز  الكثير مــن  الفقيد على  وقــد حصل 
واألوســـمـــة واملــيــدالــيــات الــتــي حــصــدهــا طـــوال 
ــزة الـــدولـــة  ــائـ ــا جـ ــوار حـــيـــاتـــه، لــعــل أبــــرزهــ مـــشـ
التقديرية 2006 من قطر في مجال املوسيقى، 
كما كرم من قبل قادة وملوك مجلس التعاون 
الخليجي ومــنــح وســـام املجلس مــع نخبة من 
املبدعني القطريني في ذلك الوقت، وتم التكريم 
بــمــديــنــة مــســقــط الــعــمــانــيــة ســنــة 1989م. وتــم 
السابع لإلنتاج  الخليج  تكريمه فــي مهرجان 
الــبــحــريــن عــام  اإلذاعــــي والــتــلــفــزيــونــي بمملكة 
2001 م. كما نال وسام التكريم من قبل معهد 
حلب للموسيقى بسوريا عام 2002م. وكذلك 
ــام الــتــكــريــم مـــن قــبــل املـــهـــرجـــان الــعــاشــر  ــ وسـ
ــتــلــفــزيــونــي بــجــمــهــوريــة  لـــإلنـــتـــاج اإلذاعـــــــي وال
العربية عام 2004م. وحصلت األغنية  مصر 
ــا حــبــيــبــتــي) عــلــى  الـــتـــي لــحــنــهــا (يـــــا قـــــدس يــ
السابع  القاهرة  الذهبية في مهرجان  الجائزة 
لـــإلذاعـــة والــتــلــفــزيــون2001م، وأغــنــيــة (الطفل 
والـــعـــصـــفـــور) الـــتـــي حــصــلــت شـــهـــادة تــقــديــر 
ــن املــــهــــرجــــان نـــفـــســـه. كـــمـــا دولــــــة قـــطـــر فــي  مــ
العربي  التنفيذي في املجمع  عضوية املجلس 

التكريم من املجمع  للموسيقى. وكذلك وسام 
عــــام 2013م، وجـــائـــزة  لــلــمــوســيــقــى  الـــعـــربـــي 
(األوبـــــرا الــذهــبــيــة) الــخــاصــة فــي حــفــل تــوزيــع 
الكالسيكي  جوائز األوسكار لألوبرا والغناء 

الدوحة 2014 م .
·

ومن الذكريات التي ما زالت عالقة في الذاكرة 
عن املوسيقار عبدالعزيز ناصر تواصلي معه 
– شخصيا - ســنــة 2005 م عــنــدمــا شرعت 
ــيــف أحــــد الــكــتــب الــعــلــمــيــة عـــن شــاعــر  ــي تــال فـ
الــراحــل محمد بــن جاسم بــن محمد بن  قطر 
الفيحاني (1907 - 1939) حيث  عيدالوهاب 
أمـــدنـــي – رحــمــه الــلــه – بــبــعــض املــخــطــوطــات 
التي قام  األلــحــان  والنوتات املوسيقية لبعض 
الرائعة،  بتلحينها وهي من قصائد الفيحاني 
ــفــيــحــانــي وتــجــربــتــه  ــان مـــتـــأثـــرا بــقــصــة ال ــ وكــ
العاطفية التي مر بها، وكان يقول عنها: بأنها 
تجربة فريدة ومؤثرة في النفس وأنا أول من 

تأثر بها بسبب مرارة التجربة. ويضيف: بأنه 
الفيحاني.  أحــيــانــا عــنــد ســمــاع أشــعــار  يبكي 
ــام بتلحني  ــإن املــوســيــقــار الـــراحـــل قـ ولــلــعــلــم فـ
الــدار،  الفيحاني مثل: قصيدة  بعض قصائد 

وقصيدة هاضني وأحدث شجوني .
الثاني معه فكان قبل عــدة أسابيع  لقائي  أمــا 
ــن مــحــمــود»  ــي ابــ ــه الـــخـــاص فـــي «حــ فـــي مــنــزل
ــد املـــشـــاريـــع الــتــراثــيــة  ــه إلنـــجـــاز أحــ ــ حــيــث زرتـ
ملتحف قطر الوطني الجديد برفقة األخ الباحث 
«الــســالم األمــيــري»  أبــو هــنــدي لتوثيق  محمد 
لـــدولـــة قــطــر، وذلــــك بــحــكــم عــمــلــي كمستشار 
منتدب في التراث بـ (لجنة املحتوى) في هيئة 
املــتــاحــف، وكـــان ذلــك مــســاء يــوم األحـــد خالل 
الخلص، وكانت  جلسته األسبوعية ملجلسه 
الشعراء واألدبــاء  الجلسة بحضور نخبة من 
واملوسيقيني مثل الشاعر حسن نعمة وغيره. 
حــيــث أفـــاد املــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز بـــأن سمو 
بــن خليفة آل ثاني  الــوالــد الشيخ حمد  األمــيــر 
الوطني وأنــه كان  مهتم بشكل كبير بالسالم 
الوطن،  يشجعه بشكل دائــم على اإلبــداع لهذا 
وكـــذلـــك صــاحــبــة الــســمــو الــشــيــخــة مــــوزا بنت 

ناصر (حفظهما الله) .
º

قال عنه املذيع القدير عبدالعزيز محمد رفيق 
ــه فـــي إذاعـــــة قـــطـــر: ( املــوســيــقــار الـــراحـــل  ــ دربـ
عبدالعزيز ناصر فنان مــرهــف، عــرف معنى 
االحترام فاحترمه الجميع، وعرف معنى الفن 
الفنان  أيــهــا  الــلــه  للفن معنى، رحــمــك  فأصبح 
ــزا كــبــيــرا مــن رمــوزنــا،  اإلنـــســـان، فــقــد كـــان رمـ
وقامة فنية لم ولن تنكسر، ونسمة علية كانت 

تقينا حــرارة بالدنا. إن فقدناك ليس فجيعة 
أتجرعها وحــدي في غربتي  شخصية عابرة 
لــن نتعافى  تــجــتــاحــنــا،  بــل قــشــعــريــرة عميقة 
الدهشة  يــا صــانــع  الــلــه  منها بسهولة. رحــمــك 

والبهجة واملتعة، وإلى جنة الخلد بإذن الله) . 
ويــقــول عــنــه الــكــاتــب والــنــاقــد الــدكــتــور حسن 
رشــيــد: مــا أقــســى رحــيــل رفــقــاء الـــــدرب، كــان 
املرحوم نموذجا يحتذى به، ثقافة موسوعية 
الفن واملوسيقى، وبرحيله  ــداع فــي مجال  وإبـ
الــوطــن،  ثــرى هــذا  إلــى  خسرنا مبدعا ينتمي 
وتــكــريــمــه يــكــون بــإيــجــاد جــائــزة فــنــيــة تحمل 
اســـمـــه، فــقــد حــمــل إبـــــداع هـــذا الـــوطـــن إلـــى كل 
األرجـــــــاء، وســيــظــل الــفــقــيــد ثــــروة وطــنــيــة بما 
أنجز، وقد عرف عنه أنه اعتلى املسرح كمغن 
إذاعــة قطر 1968م، وأســس فرقة  افتتاح  قبل 
ــواء، وأعـــمـــالـــه يــمــكــن حــصــرهــا، وهــنــاك  ــ ــ األضـ
مــادة حديثة وزعــهــا املــرحــوم قبيل وفــاتــه في 
شهر رمضان الفائت من كلمات نزار قباني. 
ويضيف: أهم أصدقاء الدراسة مع املوسيقار 
الــراحــل: حسن رشيد وحــامــد نعمة ومــرزوق 
ــو جــســوم  بــشــيــر ومــحــمــد رشـــيـــد ومــحــمــد أبــ

ومحمد الساعي وغيرهم.
ــرح األســــــتــــــاذ عـــلـــي صــــــــادق مـــســـؤول  ــتــ ــقــ ويــ
املكتبات بجامعة قطر ضرورة االهتمام بتراث 
أن تستفيد  أتمنى  قــائــال:  الــراحــل  املــوســيــقــار 
الدولة من مقتنياته ووثائقه الورقية والخطية، 
أسوة بما أمر به سمو األمير الوالد الشيخ حمد 
بن خليفة آل ثاني باالحتفاظ باملرسم الخاص 
واللوحات واألدوات والفرشاة الخاصة بالفنان 

الراحل جاسم زيني.  

¶     املوسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر 
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فنان مرهف عرف معنى االحــ%ام فاح%مه اجلميع، وكما عرف معنى 
الفن فأصبح للفن معنى، وكان قامة فنية 7 ولن تنكسر. إن فقدناك 
ليس فجيعة عابرة نتجرعها بل قشعريرة عميقة جتتاحنا. لن نتعافى 

نال وسـ
املسؤولني �طالق اسمه على أحد الشوارع ونق%ح إيجاد جائزة ثقافية 
حتمل اسمه. الكبار ال يغادرون، بل يرحلون بأجسادهم وتظل إبداعاتهم 
ورسومهم باقية، أو كما يقول املثل الشعبي القطري ا]صيل: "تفنى 
ـرة املوسيقار 


