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كلمـة أخيــرةكلمـة أخيــرة
رحم الله عبدالعزيز ناصر .. ذلك اإلنسان الذي عاش 
حياة البساطة ، والقلب الحنون ، والعطوف ، وكرمه 
الحاتمي الذي عرف عنه .. فما أن تسأل أي شخص 
عنه بعد رحيله إال ويرفع له القبعة معلنا إعجابه 
 .. ،  وبإبداعاته الفنية ثانيا  بأخالقه الرفيعة أوال 
لــه بأنه كــان شديد  وملــن ال يعرف عبدالعزيز نقول 
الــتــديــن ومــحــافــظــا عــلــى صــلــواتــه فــي وقــتــهــا ولعل 
أعماله الخيرية واإلحسان إلى الغير كانت شاهدة 

على فترة حياته التي عاشها بحلوها ومرها .

سنتان على غياب الموسيقار العبقري عبدالعزيز ناصر 
(1952 - 2016) .. هذه الشخصية الفذة التي أعطت الكثير 
Gمتها وتناولت العديد من القضايا والمجاالت في فن 
التلحين الذي برع فيه (رحمه اK) .. فخلد لنا أجمل وأعذب 
اGلحان الموسيقية في وقت قل فيه عدد المبدعين 
.. وقدم الفقيد الراحل  القطريين والعرب خالل عصره 
فنه لكل العرب والعالم حيث كان يؤمن برسالته الخالدة 
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ــام 2016  ــل عــنــا عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر فـــي صــيــف عــ رحــ
ــــرك لــوطــنــه وأمــتــه  م عـــن عــمــر نـــاهـــز (64) ســنــة .. وتـ
الــعــالــم مجموعة مــن األلــحــان  العربية واإلنــســان فــي 
التي قدمها من خالل الفترة التي عاشها طوال فترة 
العقود الخمسة التي بزغ فيها فجره في فن التلحني 
القرن املاضي من خالل فرقة  مع منتصف ستينيات 
األضواء املوسيقية واملسرحية التي قادها منذ سنة 
1966 م وهو في سن الرابعة عشرة من عمره في حي 
الجسرة بمدينة الدوحة العاصمة .. وإن كانت بوادر 
النشأة للفرقة قد بدأت قبل ذلك بسنة أو سنتني كما 

يقول املقربون من عبدالعزيز ناصر .

◄  البدايات التي ال تنسى
كـــان املــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر مــوهــوبــا فــي فن 
الــتــلــحــني كــمــا كـــان يــجــيــد الــغــنــاء صــغــيــرا.. وظــهــرت 
.. حيث  اظــفــاره  الفنية منذ نعومة  بـــوادر عبقريته 
ــان كــثــيــر الــتــعــلــق بــاملــوســيــقــى واآلالت املــوســيــقــيــة  كـ
مــنــذ وجـــــوده فـــي املـــدرســـة االبـــتـــدائـــيـــة وتـــطـــور هــذا 
الحس من خالل اختالطه ببعض االصدقاء في حي 
الفن يعد  الذي عاش فيه في وقت كان فيه  الجسرة 
املجتمع  الكثير من رجال  .. حيث غدا  املحرمات  من 
يتحفظ على ممارسته أو إحيائه في األماكن العامة 
املـــبـــادرات الشخصية  بــعــض  كــانــت هــنــاك  .. ولـــهـــذا 
ــذا الــــشــــيء وأســــســــت بـــعـــض دور  ــ ــتـــي تــــجــــاوزت هـ الـ
الطرب الشعبي في الخفاء .. فقد انتشرت هذه الدور 
في بعض البيوت الخاصة في تلك الفترة سواء في 
الـــدوحـــة او خــارجــهــا مــنــذ االربــعــيــنــيــات كــمــا تــقــول 
الدوحة والوكرة وشمال  ، وكان مقرها في  املصادر 
قطر على وجه الخصوص .. وبدأ عبدالعزيز ناصر 
رحــلــتــه مــع تــأســيــس « فــرقــة األضــــواء « الــتــي كــانــت 
لــه بمثابة املــحــرك األول ألشــجــانــه وصــقــل إبــداعــاتــه 
ــذا الـــطـــريـــق  ــ ــــي هــ ــة لـــلـــســـيـــر فـ ــيـ ــقـ ــيـ ــه املـــوسـ ــتـ ــبـ ومـــوهـ
الـــذي اخــتــاره بــحــريــة ورغــبــة مــنــه ملــواصــلــة مــشــواره 
الـــذي بـــرز بــعــد ســنــوات مــن تــقــديــم األلـــحـــان املــبــهــرة 
والـــجـــمـــيـــلـــة الـــتـــي ســـاهـــمـــت فــــي االرتـــــقـــــاء بــاملــشــهــد 
املــوســيــقــي فــي قــطــر ومــن ثــم وصــل بــعــدهــا إلــى دول 

الجوار ومنها انطلق إلى املحيط العربي . 

◄  القاهرة محطته الثانية 
لعل ذهابه إلــى « قاهرة املعز « في بداية سبعينيات 
ــداع  الــقــرن املــاضــي كــانــت مــرحــلــة االنــطــالقــة نــحــو اإلبــ
من خالل جمعه بني الجانني النظري والتطبيقي في 
املوسيقى .. فما أجمل أن يجمع املــوهــوب بني دراســة 
املوسيقى ويتعرف على اصولها وانواعها ومفاتيحها 
ثم يقوم بعد ذلك بتطبيق ما درسه عمليا .. حيث التقت 
موهبته املوسيقية من خالل ذلك عبر ألحانه الراقية 
ــارة واضــحــة  ــ الــتــي كــانــت فـــي السبعينيات تــشــيــر إشـ
لظهور فنان مبدع ينطلق من قطر ويهدي ألحانه إلى 
كــل القطريني والخليجيني ومــن ثــم إلــى الــعــرب .. وقد 
شجعه على ذلك وجود احد الشعراء الذين برعوا في 
كتابة األغنية الوطنية والعاطفية والدينية في بداية 
ــرزوق بشير وعبدالله  مــشــوار حياته .. حيث ظهر مــ
الجابر وعبدالرحمن املناعي وحسن املهندي من قطر .. 
ثم واصل دربه مع تلحني أشعار بعض فطاحل الشعر 
العربي الفصيح في الوطن العربي الذين كتبوا لألمة 
وقضاياها وهمومها الني كانت سائدة في تلك الفترة 
حــيــث ملــع فيها نــحــم املــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر .. 
فلحن – رحمه الله -  لنزار قباني وهارون هاشم رشيد 
وغسان كنفاني واحمد ين يوسف الجابر ومبارك بن 

سيف آل ثاني وحسن نعمة .. وغيرهم .

◄ ألحانه للتراث والوطن
 أبدع عبدالعزيز في ألحانه الرائعة مع بداية مشوار 
التراث  التلحني في إهــداء عشاق فنه في قطر أغاني 
واألعياد واملناسبات االجتماعية والطقوس الدينية 
التي كانت تردد في البيوت القطرية بحماس شديد 
نظرا لجمال كلماتها وتلحينها بشكل جعل الجميع 
يسجل إعجابه بفنان مبدع استطاع ان يحول فيها 
اإلحساس لحنا عبر هذه الكلمات واألناشيد الشعبية 
املتداولة قديما ، بجانب األغاني الوطنية التي ظهرت 
فــي فــتــرة السبعينيات والثمانينيات بشكل خاص 
.. فــأغــانــي األعـــيـــاد والــطــقــوس الــرمــضــانــيــة والــــزواج 
والغوص على اللؤلؤ كلها كانت تعبر عن مدى عشقه 
لثقافة بيئته التي عاش وترعرع فيها وأحبها حتى 
النخاع .. وقد مكنته هذه البيئة التي كان يعيش فيها 
فــي حــي الجسرة مــن تقديم هــذه األعــمــال بشكل يعد 
فريدا من نوعه في تلك األيام .. واستطاع عبدالعزيز 
ان يجذب كافة شــرائــح املجتمع القطري والخليجي 
لالستماع أللحانه بقالب تشويقي ولد ألول مرة في 
تــاريــخ قطر فــي الستينيات وتــطــور إلــى األفــضــل مع 

فترة السبعينيات وما بعدها .

◄ اإلذاعة بيته األول
.. التحق عبدالعزيز  الــقــاهــرة  ومــع بــدايــة عــودتــه مــن 
.. وفــي هــذه املرحلة بدأ  بــإذاعــة قطر كموظف  ناصر 
ينشر إبداعاته املوسيقية من خالل تعاونه مع الكثير 
من الشعراء وكتاب األغنية القطرية والعربية .. فبرع 
في تلحني االغاني العاطفية والوطنية والقومية التي 
نالت استحسان الجميع .. وهي ال شك مرحلة خصبة 
للغاية أفادته كثيرا وعرفت به لجميع البلدان لعربية 
التي زارها وقامت بتكريمه نظير جهوده في ابداعه 
املوسيقي .. ولعل وجوده في إذاعة قطر كانت بمثابة 
املــرحــلــة املــهــمــة فـــي مــواصــلــة ســـيـــره نــحــو االنــتــشــار 
وبرفقة املوسيقار (تيسير عقيل) مراقب النصوص 
ــة فــي ذلـــك الــوقــت .. وهـــي مــرحــلــة  تــمــتــد إلــى  بـــاإلذاعـ
ــن الـــعـــطـــاء .. بــــــدأت ســـنـــة 1980  ــــرن مــ ــع قـ ــ ــوالــــي ربـ حــ
واستمرت مع اإلذاعة حتى تقاعده عن العمل ومن ثم 
مرضه حتى وفاته في عام 2016 – عليه رحمة الله – 

وخالل هذا الوقت قدم عبدالعزيز ناصر ألحانه التي 
تتصل بقضايا األمــة والــدفــاع عــن فلسطني والقدس 
، كما تناولت ألحانه  وبيروت والعراق وأفغانستان 
قــضــايــا الــســاحــة الــعــربــيــة مــع انــفــجــار ثــــورات الربيع 
الــعــربــي الــتــي انــطــلــقــت شــرارتــهــا األولـــــى فـــي تــونــس 
بشهر ديسمبر 2010 م .. والقت ألحانه هذه الترحيب 

من كافة عشاق فنه في العالم العربي . 

◄ توثيق السالم األميري
قبل رحيل عبدالعزيز ناصر بسنوات تــم تكليفي – 
شخصيا – من قبل هيئة متاحف قطر بتوثيق السالم 
ــيـــري لـــدولـــة قــطــر .. حــيــث اشــتــمــل هــــذا التكليف  األمـ
الــذي وضــع في عهد  القديم  بتوثيق السالم األميري 
حــاكــم قــطــر الــراحــل الــشــيــخ أحــمــد بــن عــلــي آل ثــانــي ، 
وكذلك السالم األميري الجديد الذي لحنه املوسيقار 
عبدالعزيز وكــتــب كلماته الشاعر الشيخ مــبــارك بن 
تـــرددت على  .. وقــد  ثــانــي فــي التسعينيات  سيف آل 
زيارته مــرارا في بيته الخاص برفقة الباحث محمد 
أبــو هندي من متاحف قطر ألجــل هــذا التوثيق املهم 
ــيـــري .. وبــالــفــعــل تم  فـــي تـــاريـــخ الــعــلــم والــنــشــيــد األمـ
تــدويــن الــكــثــيــر عــن الــســالم األمـــيـــري وبـــدايـــة كتابته 
وتلحينه والظروف التي مر بها حتى خرج بالصورة 

التي عرفناها جميعا بعد ذلك .

ال يمكن لنا أن ننسى هذه 
الشخصية الفذة التي أخلصت 

في رسالتها الفنية

إطالق اسمه على إحدى 
األكاديميات املوسيقية بات 

مطلوبا لتخليد ذكراه

سنتان على رحيل املوسيقار املبدع عبدالعزيز ناصر
اعتز بعروبته وأحس بهموم أمته ولحن نشيد قطر الوطني فترجم اإلحساس لحنا


