
 ربيعة بن صباح الكواري بقلم الدكتور                                   

 ..ذكرى رحيل عبدالعزيز نارص                                       

(  2016  -  1952ز نارص آل عبيدان )تمر الذكرى الخامسةء لرحيل الموسيقار المبدع عبدالعزي   

بالفن   ت  ز امتدت عىل مدى عقود طويلة تمير ي 
الت  ألحانه  الكثير لوطنه وعشاق  بعد أن أعىط 

ي  ة بطريقة فنية فريدة من نوعها عىل مستوى العالم العربر  .األصيل والنغم الجميل والكلمة المعير

ي ذكراه الرابعة 
 
 وف

وقد  نارص  عبدالعزيز  اليوم  أمامنا  من   يمثل  حافال  القطرية سجال  الموسيقية  الذاكرة  ي 
فز خلد 

ي سنظل نفخر بها مدى الدهر.. ومن عاش ليخدم رسالته ووطنه لن ينساه كل من  
اإلبداعات الت 

ي حولت ألحانه إىل أحاسيس تالمس مشاعرنا 
عارصه واستمع ألعذب مقطوعاته الموسيقية الت 

ت عن حالته اإلبداعية بشكل أبهر   .كل من استمع إليها  بكل صدق حيث عير

ي عرفناها 
 إنسانيته الت 

 يحب الخير للجميع.. لم يحقد أو يتكير عىل أحد ولم يسع لجمع ثروة بل سىع لجمعها من 
ً
 بسيطا

ً
ي مشوار حياته إنسانا

عاش عبدالعزيز فز

ي تعد  
ي حقيقة األمر    –خالل من عاش حوله وأعجبته إبداعاته الموسيقية الت 

ي كا  –فز
وة الت  ن يبحث عنها طوال عمره.. ألنه كان  هي الير

 
ً
 بان إيصال رسالة الفنان المبدع هي الهدف األسىم لصاحب هذه الرسالة عىل الدوام.. وبقدر ما كان الموسيقار عبدالعزيز فنانا

ً
ي مقتنعا

فز

ب من ي كسب كل من اقي 
 يتعامل مع محيطه برفق وحنان ومحبة ملهمة فز

ً
 .ه أو شاركه همومه الحياتيةألحانه الراقية بقدر ما كان إنسانا

ي 
 
 صالونه الثقاف

 بل ت 
ً
ي ال تعرف المجامالت أبدا

ي الذي نتبادل فيه األفكار الجميلة واآلراء الرصيحة الت 
قدم كانت جلسته األسبوعية بمثابة الصالون الثقافز

أم عىل   
ً
غيورا عبدالعزيز  وكان   ..

ً
واجتماعيا  

ً
وسياسيا  

ً
ثقافيا المعاش  للواقع  شفافة  دفاعه  رؤية  وبخاصة  النخاع،  حت   عنها   

ً
ومدافعا ته 

 فأخرج  
ً
 وسىع من خالل ألحانه اإلبداعية إىل ترجمة ذلك لحنا

ً
ا ي تأثر بها كثير

لنا  المستميت عن قضيتنا األوىل وهي القضية الفلسطينية الت 

ي "
ي "و "أحبك يا قدس ال تسأليتز

ي حب القدس و  "يا قدس يا مدينت 
هما من األعمال الخالدة فز ز المغتصبة وغير  .أرض فلسطير

اثية والوطنية   إبداعاته الت 

ي المجتمع  
اثية القديمة فز ي الي 

ي أعماله الرائعة عن قضايا اإلنسان وسطر أجمل األلحان فيها.. وكانت األغابز
القطري من أجمل  وقد عير فز

ي شهرته والتعرف عىل إبداعاته لدى عامة الناس.. حيث قدم لنا  
ي كانت السبب فز

حنا "و "القرنقعوه"و "النافلة  "أعماله الجميلة، وهي الت 

ها كثير  "يا راعي الملعب "و "أم الحنايا"و "باكر العيد"و "جيناكم  .وغير

.. فقد
ً
ي وكانت األلحان الوطنية شاهدة عىل عرصه أيضا

ي تاري    خ قطر فز
ي الرائع الذي قدم بالكلمة واللحن ألول مرة فز

م لنا النشيد الوطتز

 فقط دون أي كلمات.. وبالطبع ساهم الشاعر المبدع الشيخ مبارك بن سيف  
ً
ي السابق لحنا

ي بعد أن كان يقدم فز
تسعينيات القرن الماضز

ي وضع كلماته الحماسية
ي فز
 .آل ثابز

 
 
 ترجمة اإلحساس لحنا

ي  
ة عن الحدث عير اختياره ألجمل األشعار أما فز ي وانتقائه للكلمات المعير

ز بدوره الراف  مجال األلحان العاطفية والقومية فكانت أيضا تتمير

ي المبدع    لنخبة من شعراء قطر خاصة والعرب عامة.. وعىل رأسهم شاعر قطر الشعتر
ً
أما شعراء  .."مرزوق بشير "الشعبية والفصيحة معا

ي وهارون هاشم رشيد وحسن نعمة"حن ل  الفصىح الكبار فل
هم .."نزار قبابز  .وغير

ي 
 يا قدس يا حبيبت 

ي "تقول كلمات قصيدة  
ي   "يا قدس يا حبيبت 

ار قبابز ز ، وغنتها المجموعة وكذلك الفنانة لطيفة التونسيةليز
ً
ي صاغها عبدالعزيز نارص لحنا

 :والت 

ي 
ي  يا قدس.. يا حبيبت 

 .  يا قدس.. يا مدينت 

هر الليمون ز .. سير
ً
.. غدا

ً
اء والزيتون  غدا ويرجع    إىل السقوف الطاهرة  ..وترجع الحمائم المهاجرة  ..وتضحك العيون  وتفرح السنابل الخرصز

 ل يلعبوناألطفا

ي اآلباء والبنون
 يا بلد السالم والزيتون ..يا بلدي ..عىل رباك الزاهرة ويلتق 

ة  :كلمة أختر

ي وضع اللبنات ما زلت أطالب بتكريم هذا اإلنسان 
ه.. فعبدالعزيز نارص ساهم فز ز عن غير المبدع التكريم المستحق الذي يمنحه حق التمير

المراتب منذ   تتبوأ أعىل  ي جعلها 
بالفعل فز المجاورة، وقد نجح  الخليج  القطرية لمنافسة دول  األوىل لمنهج صحيح تسير عليه األغنية 

ي عندما أسس مع مجموعة من رف
ي    1966قاء دربه فرقة األضواء الموسيقية والمرسحية عام  ستينيات القرن الماضز

ي بناها وهو فز
م الت 

ة رحمه هللا رحمة واسعة   .ريعان شبابه وعمره لم يتجاوز سن الرابعة عرسر

 


