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D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

ثالث سنوات على رحيل املوسيقار القطري املبدع 
 -  1952) آل عبيدان  ناصر  والعبقري عبدالعزيز 
الدنيا فجأة  الــذي غــاب عن  اإلنــســان  2016).. ذلــك 
وهـــو فــي عــمــر الــعــطــاء واإلنـــتـــاج.. وكـــان أنــمــوذجــًا 
منذ طفولته  به  تعلق  الــذي  املخلص ملجاله  للفنان 

الله. عليه رحمة 

◄ البداية مع فرقة األضواء:

 ولــعــل الــبــدايــة الــحــقــيــقــيــة لــلــمــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز 
نــــاصــــر كــــانــــت مـــــع فــــرقــــة األضــــــــــواء املـــوســـيـــقـــيـــة 
ــام 1966 م مــع  الـــتـــي أســســهــا فـــي عــ واملــســرحــيــة 
ــد واملــتــطــلــع  ــواعـ ــقــطــري الـ مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب ال
الفترة  تلك  قاعدة مسرحية وموسيقية في  لبناء 
التي لم تتواجد بها تلك االهتمامات بشكل واضح 

وناضج.
أن عزيمة وإصــرار عبدالعزيز على ظهور هذا  إال 
له  يــراوده.. وقد تحقق  النور كان حلما  الكيان إلى 
ما كان يخطط له رغم التحديات والصعوبات التي 

كانت تواجهه مثل:

 ● التحديات االجتماعية
 ● التحدبات املالية

ولـــعـــل مـــثـــابـــرتـــه وإصـــــــــراره عـــلـــى تـــأســـيـــس فــرقــة 
ــيـــاديـــة صـــادقـــة  األضـــــــواء جـــعـــل مـــنـــه شــخــصــيــة قـ
ــــى املــجــتــمــع رغـــم  ــــي إلـ ــداعـ ــ إلخــــــراج مـــشـــروعـــه اإلبـ
اإلمكانيات املتواضعة التي بدأ بها فرقته مع بعض 

زمالئه من رفقاء الدرب.

◄ دراسته في القاهرة:

ومــــن مـــراحـــل نــضــجــه الـــفـــكـــري بـــجـــانـــب مــوهــبــتــه 
القاهرة  املوسيقى في  املوسيقية عزم على دراسة 
فــي مشواره  الجديدة  اآلفــاق  لــه بعض  فتحت  التي 
ــي.. حــيــث كــانــت الــقــاهــرة مــحــط رحــالــه في  ــداعـ اإلبـ
تلك  في  نجاحاته  زاد من  وقد  السبعينيات..  بداية 
وامللحنني  الــشــعــراء  مــن  بكوكبة  التصق  انــه  الــبــالد 
أثناء  الذين عاصروه هناك  واألكاديميني  واألدبــاء 

الجامعية مثل: دراسته 
● الدكتور محمد كافود

● الشاعر الدكتور مرزوق بشير 

● الفنان إبراهيم حبيب.. وغيرهم كثير.

الخالد: الوطني  النشيد   ◄

فـــي  يـــــقـــــوم  أن  نـــــاصـــــر  عــــبــــدالــــعــــزيــــز  ــطـــــاع  ــتـــ اســـ
لــدولــة قطر  الــوطــنــي  النشيد  بتلحني  التسعينيات 
أن يكون هو من يقوم بأداء هذا  الذي كان يتمنى 
أراد.. وســاعــده  مــا  لــه  الــوطــنــي.. وقــد تحقق  العمل 
عــلــى نــجــاح هـــذه الــتــجــربــة الــثــريــة الــشــاعــر الشيخ 
كلمات هذا  الــذي وضــع  ثاني  آل  بن سيف  مبارك 
الــنــشــيــد.. فــصــاغــه لــحــنــا بــصــورة رائــعــة وراقـــيـــة.. 
ــــت هـــذه املــقــطــوعــة املــوســيــقــيــة تــتــردد  حــيــث مـــا زال
عــلــى كــل لـــســـان.. ســـواء عــلــى الــســاحــة املــحــلــيــة أو 

والدولية. اإلقليمية  الساحتني 

الذاتية: ◄ تدوينه لسيرته 

ولـــعـــل تـــدشـــني كـــتـــاب ســـيـــرة عــبــدالــعــزيــز نــاصــر 
التوثيقي  الكتاب  بمثابة  تعد  قبل سنوات  الذاتية 
كــل صغيرة  فــيــه  بنفسه وســجــل  كتبه  ألنــه  املــهــم 
بحلوها  اإلبــداعــيــة..  وكبيرة عن مشوار مسيرته 

ــادي الـــجـــســـرة الــثــقــافــي  ــ ــن نـ ــا.. ونــتــمــنــى مـ ــرهــ ومــ
نظرا  بإعادة طباعته من جديد  القيام  االجتماعي 
لإلقبال عليه من قبل املهتمني والباحثني وعشاق 

فن هذا املبدع. 

ثالث سنوات على رحيل عبدالعزيز ناصر
قدم أعماًال وطنية خالدة

د. ربيعة بن صباح الكواري

كلمـة أخيــرة

لــن ينسى عبدالعزيز  الشعب القطري كله 

ـــخــــلــــوق واملـــــوهـــــوب  نــــــاصــــــر.. اإلنــــــســــــان الـ

وصـــاحـــب الــشــخــصــيــة الــــفــــذة.. ولــــن ينسى 

الــتــي ولـــدت بالفطرة  إبــداعــاتــه املوسيقية 

ــذا الــعــبــقــري الـــنـــادر فـــي مسيرة  مـــن قــبــل هـ

".. ولعل  أبــو ناصر   " الله  املوسيقى.. رحــم 

مشروع كتابي القادم " عبدالعزيز في ذاكرة 

اإلبــداع " مع الدكتور حسن رشيد سيكون 

ــان والــــوفــــاء لـــه في  ــســ مــعــبــرا عـــن هــــذا اإلنــ

أصــداء دراســة تخلد شخصيته وابداعاته 

املوسيقية الخالدة بإذن الله تعالى.

إبداعاته ما تزال ماثلة
 أمامنا بقوتها وعطائها املميز

النشيد الوطني أبرز أعماله
 التي ال يمكن لنا أن ننساه لألبد

تأسيسه فرقة األضواء كان
 جهدًا جبارًا في فترة الستينيات


