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بـــثـــت  الدوحة-[: 
إذاعــــــة صــــوت الــخــلــيــج وعــلــى 
سهرة   ،

ً

تقريبا ساعتين  مدى 
عامين  مرور  بمناسبة  إذاعية 
الكبير  الموسيقار  رحيل  على 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز نــــاصــــر، شــــارك 
فـــي تــقــديــم الــســهــرة الــدكــتــور 
وأستاذ  الشاعر  بشير  مــرزوق 
كلية  فـــي  واالتـــصـــال  الـــدرامـــا 
الــمــجــتــمــع، حــيــث اســتــعــرض 
الراحل  الموسيقار  مع  رحلته 
 إيــــاه بــأنــه فــنــان كبير 

ً

واصـــفـــا
وإنسان كبير تعلم منه الكثير. 
من  نجم  مبارك  الدكتور  أمــا 
كلمته  في  أثنى  فقد  البحرين 
الكبير  الــراحــل  على  المسجلة 
 أنه من الفنانين الرواد 

ً

مؤكدا
على مستوى العالم العربي.

حسن  الدكتور  شكر  بــدوره 
رشـــيـــد إذاعـــــة صــــوت الــخــلــيــج 
وجود  واقترح  اهتمامها،  على 
جـــــائـــــزة بــــاســــم عـــبـــدالـــعـــزيـــز 
نـــاصـــر تـــقـــدم ألفـــضـــل لــحــن، 
وقـــد أيــــده فـــي هـــذا االقـــتـــراح 
الــدكــتــور ربــيــعــة الـــكـــواري في 
مضيفا:  الــهــاتــفــيــة.  مــداخــلــتــه 
إيـــجـــاد  الــــــضــــــروري  مـــــن  أن 
كـــلـــيـــات مـــتـــخـــصـــصـــة تــتــولــى 

عملية إيصال إبداع الموسيقار 
القادمة،  األجيال  إلــى  الراحل 
لــــتــــرســــيــــخ هــــــويــــــة األغــــنــــيــــة 
الــقــطــريــة. أمــا الــدكــتــور أحمد 
عبد الملك فأشار في مداخلته 
 

ً

إلى كتابه الذي سيصدر قريبا
 بــــدوره 

ً

عـــن الــــراحــــل، مـــؤكـــدا
على إنسانية عبدالعزيز ناصر. 
وقـــــــال الـــصـــحـــفـــي مــصــطــفــى 
عـــبـــدالـــمـــنـــعـــم فــــي مـــداخـــلـــتـــه 
يكن  لــم  الــراحــل  إن  الهاتفية 
فقط،   

ً

فــنــانــا أو  فــقــط   

ً

مــلــحــنــا

وإنما كان داعية وفيلسوفا.
كــــذلــــك شـــــــارك بـــمـــداخـــلـــة 
العبيدان  الرحمن  عبد  هاتفية 
الراحل،  الموسيقار  خالة  ابــن 
الـــذي تــحــدث عــن عــالقــتــه به 
 

ً

ـــعـــاشـــرة، مــشــيــرا مــنــذ ســـن ال
بـــــدوره إلــــى أن عــبــد الــعــزيــز 
يحنو  كان  الذي  اإلنسان  ناصر 
ويرعى  الحيوانات  على  حتى 
الـــــمـــــريـــــض مــــنــــهــــا ويــــذهــــب 
ــبــيــطــري.  بـــه إلــــى الــطــبــيــب ال
أذيـــعـــت فـــي الـــســـهـــرة بــصــوت 

مرة  ألول  الراحل  الموسيقار 
ورديـــة»  كلمة  «أحــبــك  أغنية 
مــن كــلــمــات الــدكــتــور مــرزوق 
للسهرة  هــديــة  قــدمــهــا  بــشــيــر 
اإلعــــــالمــــــي تـــيـــســـيـــرعـــبـــداهللا 
كعادته  بفعالية  شـــارك  الـــذي 
فــــي اإلعـــــــــداد لـــلـــســـهـــرة. كــمــا 
حسن  الدكتور  قصيدة  أذيعت 
والدبلوماسي  الشاعر  النعمة 
كتبها  التي  الثقافي  والمستشار 
في  بــصــوتــه  مسجلة  وألــقــاهــا 
رثـــاء الـــراحـــل الــكــبــيــر. أذيــعــت 

 أغــنــيــات 

ً

فــــي الـــســـهـــرة أيــــضــــا
شــهــيــرة مـــن ألـــحـــان الـــراحـــل 
صوت  إذاعة   

ً

خصيصا أنتجتها 
مثل  فنانين  بــأصــوات  الخليج 
هميم  وأصــيــل  الكبيسي  فهد 
غــنــاء «حسايف»  أعـــادت  الــتــي 
ناصر  عبدالعزيز  ألــحــان  مــن 
وغناء  جمعان  خليفة  وكلمات 
صقر صالح. يذكر أن السهرة 
كــــانــــت مــــن إعــــــــداد وتـــقـــديـــم 
تنفيذ  جــــــاداهللا،  عــبــدالــســالم 
فـــيـــصـــل الــــشــــيــــراوي، تــنــســيــق 

مــحــمــد الـــهـــيـــدوس، وإشــــراف 
رئــيــس قــســم االســتــوديــوهــات 

محمد عبداهللا.
ـــعـــزيـــز نـــاصـــر  قــــــدم عـــبـــدال
الـــعـــديـــد مــــن األعـــــمـــــال الــتــي 
خـــلـــدتـــه فــــي ذاكـــــــرة الـــنـــاس، 
الشعبي  بــالــتــراث  اهــتــم  حــيــث 
غنائية   

ً

أعماال وقدم  القطري 
ــتــراث  اســتــوحــاهــا مـــن ذلـــك ال
الــعــايــدو،  الــحــنــايــا،  أم  مـــثـــل: 
الــكــركــيــعــان «الـــكـــرنـــكـــعـــوه»، 
واهــــتــــم بــــاألعــــمــــال الــغــنــائــيــة 
 

ً

ــــة وقـــــــــدم أعـــــمـــــاال ــــي ــــســــان اإلن
قومية  قضايا  تناولت  غنائية 
وعـــاطـــفـــيـــة مـــثـــل الـــمـــجـــاعـــة، 
أحبك يا قدس، محمد رسول 
ولــهــان  بــــيــــروت،  ـــا  ي آه  اهللا، 
غنائية   

ً

أعماال وقدم  ومسير، 
يـــاعـــمـــري  اهللا  مـــثـــل  وطـــنـــيـــة 
الهدف  قطر،  يا  عيشي  قطر، 
واحد، عروس األرض وفديت 
الراحل   ولحن  قطر.  يا  ترابچ 
الوطنية  األنــاشــيــد  مــن  العديد 
قطر  ويـــا  الــشــبــاب  نشيد  مــثــل 
أنـــــت الـــحـــيـــاة ونـــشـــيـــد الــقــســم 
ـــــــذي اعـــتـــمـــد كــــــأول نــشــيــد  وال
وطني رسمي لدولة قطر عام 

.١٩٩٦

ْثون عبدالعزيز ناصر في ذكرى رحيله فنانون ير
في سهرة إذاعية عبر أثير صوت الخليج

ـــــرة م ألول  ــــــــــــذاع  ت ـــــه  ـــــوت ـــــص ب ـــــا  ـــــاه ـــــن غ ـــــــــــــــــة»  وردي كــــلــــمــــة  «أحــــــــبــــــــك 

ً

ً

ُ

ً
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