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الجسرة يحيي الذكرى الخامسة 
لرحيل املوسيقار عبدالعزيز ناصر

الــذكــرى الخامسة لرحيل املوسيقار  تحل حاليا 

األشــهــر عبدالعزيز نــاصــر، الـــذي رحــل عــام 2016، 

عــن عــمــر نــاهــز 64 عــامــًا، مخلفًا إرثـــًا مــن األعــمــال 

الفنية التي ما زالــت تثري الساحة الفنية محليًا 

وخليجيًا وعربيًا، إذ يشدو بها الجميع في داخل 

وخــارج قطر، ملا حملت من معان وطنية وقومية، 

مـــا جــعــل ألــحــانــه خـــالـــدة، يــســتــحــضــرهــا الــجــمــيــع، 

الــوقــت نفسه سيرة مؤسس فرقة  مستذكرين فــي 

األضواء عام 1966، ومسيرته الرائدة في النهوض 

باألغنية املحلية، التي شهدت على يديه، ورفقاء 

 بــــأن تــحــيــا إلــى 
ً
جــيــلــه تــأســيــســًا قـــويـــًا، كــــان كــفــيــال

يـــومـــنـــا، حــتــى صــــار «أيـــقـــونـــة األغـــنـــيـــة الــقــطــريــة» 

الــوقــت نفسه عبر  الــغــائــب، والــحــاضــر فــي  بمثابة 

مختلف الفعاليات الفنية، السيما عند أداء النشيد 

الوطني، الذي قام الراحل بتلحينه، ليعتمد كأول 

نشيد وطني رسمي للدولة عام 1996. 

·، ومـــن خـــالل اســتــحــضــارهــا لــذكــرى الرحيل 

الكبير، رصــدت جملة مــن التغريدات التي تذكره 

الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي، حيث  فــيــهــا رواد مـــواقـــع 

توقفوا عند سيرته، كما لم يغفو الحديث عن أبرز 

أعماله، عــالوة على بثهم ملقاطع غنائية بصوته، 

عكست ما كــان يتمتع به الــراحــل من صــوت عذب، 

كــمــا كــانــت ألـــحـــانـــه، تــالمــس أوتـــــار الـــعـــازفـــني، في 

الــوقــت الـــذي اســتــعــاد فيه نـــادي الــجــســرة الثقافي 

ــتـــمـــاعـــي إرث الــفــقــيــد الـــــراحـــــل، فـــبـــث مــوقــعــه  االجـ

اإللكتروني العديد من أعماله الفنية، الخاصة في 

العيد، والتي قام بتلحينها، باإلضافة إلى توثيقه 

ملسيرة الراحل، وعطائه الفني الكبير. 

ــســــرة أغـــنـــيـــة  وفـــــــي هـــــــذا اإلطـــــــــــار، بـــــث نــــــــادي الــــجــ

«العايدوه»، وأغنية «باجر العيد»، وهى من أغاني 

الـــعـــيـــد الـــتـــي ســـبـــق أن قـــــام املــوســيــقــار 

ــل بـــتـــلـــحـــيـــنـــهـــا، لــتــضــاف  ــ ــراحــ ــ الــ

إلــــــــــى جــــمــــلــــة مـــــــن رصـــــيـــــده 

ــا أغــنــيــة  ــهـ ــنـ ــر، ومـ ــ ــزاخــ ــ ــ ال

«الـــلـــه يـــا عــمــري قــطــر»، 

الـــــتـــــي تــــحــــولــــت إلــــى 

ــة تـــرســـخ حــب  ــقـــونـ أيـ

الـــوطـــن، وتــعــزز لــدى 

املواطن واملقيم روح 

االنتماء والوفاء، إلى 

جانب أغنية «عيشي 

يـــــا قـــــطـــــر»، و»الـــــهـــــدف 

واحــــــــــــــــــــــــد»، و»عـــــــــــــــــروس 

تـــرابـــك  ــــت  ــديـ ــ األرض»، و»فـ

يــا قــطــر»، بــاإلضــافــة إلــى أعمال 

غـــنـــائـــيـــة أخــــــــرى اســـتـــلـــهـــمـــهـــا الــفــقــيــد 

الــتــراث الشعبي، ومنها «أم الحنايا»،  الــراحــل مــن 

و»العايدو»، و»القرنقعوه».

 املثقف الشامل 
وبــدوره، أكد السيد إبراهيم خليل الجيدة، رئيس 

مجلس إدارة نــادي الجسرة الثقافي االجتماعي- 

في الذكرى الخامسة لرحيل املوسيقار عبدالعزيز 

نــــاصــــر- أن تــــاريــــخ رحــــيــــلــــه، هــــو ذكـــــــرى حــضــور 

الــوطــن والخليج، ولــيــس عــنــوان غياب.  موسيقار 

ــرك عـــطـــر أنــغــامــه  ــ ــذي تـ ــ ــاءل: كـــيـــف يــغــيــب الــ ــ ــسـ ــ وتـ

الفواحة على شرفات العقول والقلوب والوجدان؟، 

ــَر أرواحــنــا بطيب الكلمات 
َ

ــم
َ
الـــذي ع وكــيــف يغيُب 

ونــبــل األلــحــان وســمــو الــــدالالت واملــعــانــي؟، وكيف 

يغيب الذي استطاع أن يصوغ لنا ذاكرة موسيقية 

ولحنية فريدة، تميزنا، ويستطيع كل من يصغي 

إلــيــهــا أن يـــقـــول: إن هــــذه الــنــغــمــة قـــطـــريـــة، وهـــذه 

الــدوحــة،  األلــحــان تــرفــرف كالحمائم على أغــصــان 

ــوت“ العاشق هو صــوت قطري يحمل 
ّ

وهــذا ”الــص

ــعـــودة املــيــمــونــة بــالــخــيــر واملــحــبــة  ــالـ الـــبـــشـــارات بـ

والرزق الوفير.

وأكــد الجيدة «أنــنــا نحتفي بحضور موسيقارنا 

الكبير، ويتوج هذا االحتفاء، لنستعيد بعده هذا 

الـــحـــضـــور بـــــروح جـــديـــدة وعـــــزم جـــديـــد وإلـــى 

األبــــــد، إن عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر هـــو رمــز 

وعــالمــة ومــثــقــف شــامــل، وهـــو رمــز 

لعبقريتنا، عبقرية قطر املكان 

والزمان واإلنسان في قدرتها 

عــلــى تــحــويــل كــل تفاصيلها 

إلى ألحان وأنغام خالدة، من 

موسيقى نشيدنا الوطني، 

ــل عـــاشـــق وولـــهـــان  وحـــتـــى كـ

ومسير، وهو عالمة من عالمات عصرنا وجيلنا، 

ــمـــوذج لــلــمــثــقــف الـــشـــامـــل، الـــــذي اســتــوعــب  وهــــو نـ

عــصــره وواقــعــه االجــتــمــاعــي والــثــقــافــي، واستطاع 

أن يعبر عنه بأكثر الطرق عبقرية، وبواسطة أكثر 

الفنون دقة وحساسية، وهي املوسيقى».

وقال: إن الراحل «لم يحتفظ بخبرته الفنية لنفسه، 

بـــل مــنــحــهــا بــكــرم لــكــل مـــن أراد مــعــرفــة بــهــذا الــفــن 

أو خــبــرة فــي هــذا املــجــال، لــذلــك، هــو مثقف شامل 

ــــر مــن خـــالل تأسيسه 
ّ
وصــانــع أشــكــال ثــقــافــيــة، وف

ــواء، إطـــــارا اســتــوعــب مــوهــوبــي جيله  ــ ــ فــرقــة األضـ

ــة، ومــن  ــ ــيـــال الــالحــقــة وقــدمــهــم لــلــوطــن واألمـ واألجـ

م خبرته للجميع، وحلق 
ّ

خالل عمله في اإلذاعة قد

باإلبداع القطري في أثير الخليج والوطن العربي 

والعالم، ومن خالل انفتاحه على اإلبــداع العربي، 

ــر الــنــغــمــيــة والــلــحــنــيــة ألشـــعـــار الــكــبــار،  صــنــع األطــ

ــقــت ألــحــانــه مـــن املــحــيــط إلــــى الــخــلــيــج، فــكــان 
ّ
فــحــل

نموذجا للمثقف والفنان الذي يجيد التعبير عن 

أحالم أبناء وطنه وأمته».  وتابع الجيدة:»عندما 

قمت بتدشني إذاعـــة املوسيقار عبدالعزيز ناصر 

ــادي اإللـــكـــتـــرونـــي، قــصــدنــا تــعــزيــز  ــنـ عــلــى مــوقــع الـ

هــــذا الـــحـــضـــور بــصــون 

تـــــــــــــراث مــــوســــيــــقــــارنــــا 

الــكــبــيــر، وجــعــل كــنــوزه 

مـــــــن روائــــــــــــــع األلــــــحــــــان 

ـــــفــــــات واألغــــــانــــــي  واملــــــؤلـ

مــــــتــــــاحــــــة لـــلـــمـــســـتـــمـــعـــني 

ــثـــني، ويـــشـــّرفـــنـــا أن  ــبـــاحـ والـ

نــصــون تــــراث هـــذا املــوســيــقــار 

الكبير ونحفظه لألجيال».

مسيرة فنية 
وقــــد اســتــحــضــر رواد «تـــويـــتـــر»، الــفــقــيــد الـــراحـــل 

مـــــرزوق بشير  عــبــر حــســابــاتــهــم، إذ اســـتـــذكـــره د. 

فـــي تــغــريــدة قـــال فــيــهــا: «تــحــل الـــذكـــرى الــخــامــســة 

ــــدرب والـــوطـــن عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر، اللهم  لــفــقــيــد الـ

اغفر له وارحــمــه، وهــذا صوته وهــو يغني للوطن 

الـــذي أحــبــه». وتــفــاعــل مــع التغريدة عــدد مــن رواد 

ــمـــي والــــروائــــي د. أحــمــد  ــاديـ ــر»، مــنــهــم األكـ ــتـ «تـــويـ

 الله وأسكنه فسيح جناته.. 
ُ
:»رحمه

ً
عبدامللك قائال

ــهــا األول.. ورحــــل عنا 
َ
كـــان أيــقــونــة قـــطـــر.. وعــاشــق

رًا». كما أحال د. عبدامللك - في تغريدة أخرى - 
ّ
بك

ُ
م

متابعيه إلى حفل تدشني كتابه الصادر عن الفقيد 

الراحل، واملعنون بـ»عبدالعزيز ناصر.. رحلة الحب 

والـــوفـــاء». وذكـــر حــســاب طــرب قــطــر، أن املوسيقار 

الراحل عبدالعزيز ناصر، قدم مع الشيخ عيسى بن 

الله، عدة أعمال جميلة  راشد آل خليفة يرحمهما 

فـــي فــتــرة الــســبــعــيــنــيــات، مــثــل: واقـــــف، صويحبك 

ليعود بهم الزمن من جديد، بعد ٣٧ سنة في أغنية 

«ســــوق واقــــف» والــتــي قــدمــهــا بــشــكــل رائــــع الــفــنــان 

الكويتي عبدالله الرويشد.

«قيثارة الخليج»
ــيـــاق الــتــطــويــر  ــه فــــي سـ ــ ــادي الـــجـــســـرة أنـ ــ وأعــــلــــن نــ

الــحــاصــل فــي مختلف منصاته الرقمية، فقد «تم 

إدخال تحديث بإذاعة املوسيقار عبدالعزيز ناصر، 

الــتــي يــرعــاهــا الـــنـــادي مـــن مــنــطــلــق الـــحـــرص على 

الــراحــل، وهــو ما سيلمسه  إحياء تــراث املوسيقار 

املـــتـــابـــع لــــإلذاعــــة الـــتـــي تــبــث عــبــر أثـــيـــرهـــا الـــتـــراث 

ــل». ويـــتـــنـــوع مــحــتــوى  ــيــ املــوســيــقــي الـــعـــربـــي األصــ

اإلذاعــة بني تقديم الطرب األصيل، وبرامج ثقافية 

وشــعــر عــربــي، ويــأتــي تقديمها فــي حــلــة جــديــدة، 

في إطار التفاعل العربي مع اإلذاعــة التي انطلقت 

تلبية ألصــحــاب الـــذوق الفني الــرفــيــع، والـــذي كان 

الــراحــل الكبير. كما يــأتــي التطوير إلذاعــة  يمثله 

املــوســيــقــار الــراحــل عــبــدالــعــزيــز نــاصــر، فــي ظــل ما 

ــع، تـــنـــوع بني  ــ ــة مـــن جــمــهــور واســ ــ ــ حــصــدتــه اإلذاعـ

أصحاب الذائقة الفنية من أنحاء الوطن العربي، 

الفنية من عمق وطني،  في ظل ما عكسته أعماله 

وانــتــمــاء عـــروبـــي، حــيــث اســتــطــاعــت اإلذاعـــــة الــتــي 

ــًا فــنــيــًا بـــني جمهور  ــ تــحــمــل اســمــه أن تــحــقــق رواجـ

املستمعني، على نحو ما عكسته تعليقات املتابعني 

عبر املوقع اإللكتروني، وحسابات نادي الجسرة، 

ــتــــي يـــتـــواجـــد عــلــيــهــا عـــبـــر املـــنـــصـــات الــرقــمــيــة  والــ

الــنــادي فيلمًا وثائقيًا  أنــجــز  املختلفة. وســبــق أن 

الــراحــل بعنوان «قيثارة الخليج»،  عــن املوسيقار 

وذلــك بعد صــدور مؤلفه «الــســيــرة الــذاتــيــة»، الــذي 

كتبه قبل رحيله، وألقى خالله الضوء على العديد 

من الجوانب الشخصية في حياته، راصدًا رحلته 

التعليمية، ومحطاته الفنية املختلفة.

¶ مع الفنان سيد مكاوي

¶ مع فايز حسني وعبدالوهاب املطوع في إحدى املناسبات العائلية بالقاهرة

طه عبدالرحمن


