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ّ

ّ

د. أحمد عبدالملك

ــرى الـــثـــانـــيـــة  لــرحــيــل  ــذكــ ــ ــوع املـــاضـــي ال ــبــ  مـــــّرت األســ

أبناء هذه  أحــد  العزيز عبدالعزيز ناصر،  املوسيقار 

ا 
ً
ــــذي مــأل قــطــر حب ـــرد ال

َ
األرض الــطــيــبــة، والــطــيــر الـــغ

 عامرة ، وتسامى فوق 
َ
ــا ، وأقــام للفرح مــوائــد

ً
وشــوق

 الوطن بال حواجز أو 
َ
الجراحات الغائرة، ُميمًما وجه

سدود.

وكانت إذاعة ( صوت الخليج) قد خصصت حلقة في 

ثت مجموعة 
ّ
ساعتني للحديث عن الراحل، حيث تحد

ــاب والــفــنــانــني ، وبــعــضــهــم عــاصــَر 
ّ
مـــن اإلخـــــوة الــكــت

الــراحــل سنوات طويلة، وآخـــرون عرفوه في سنواته 

األخيرة.

 قبل خمسني عــاًمــا، حيث 
ُ
، كما عرفته وعبدالعزيز 

كان لقاؤنا األول في فرقة األضواء املوسيقية، إنسان 

اســتــثــنــائــي، ونــســخــة أصــلــيــة ال تــتــكــرر. ولــقــد ارتــبــط 

 املــواقــف 
َ

ـــص
ّ
بـــــاألرض، وعــانــى هــمــوَم الـــنـــاس، وشـــخ

السياسية واالجتماعية والتراثية والعاطفية بأسلوب 

فريد لم يسبقه إليه أحد.

لم يسمح لي الوقت في حلقة (صوت الخليج) للحديث 

مق 
ُ
عن عبدالعزيز بإسهاب ، وذلك لكثرة املتحدثني وع

معلوماتهم وذكرياتهم مع الفقيد. إذ منذ لقائنا األول 

 مالمح الفقيد 
َ

 استخالص بعض
ُ

عام 1967 استطعت

حيط به نفسه من صمت وتأٍن في 
ُ
وخوافيه، رغم ما ي

الردود ، ومن هذه املالمح:

تحدث.
ُ
* شدة اهتمامه بامل

 بمواصلة الحديث.
َ
غريك

ُ
 كبير داخل عينيه ي

ٌ
* عمق

* الصدق الصافي مع االبتسامة الساحرة.

* الصبر والتأني.

ا.
ً
* فن القيادة، من خالل قيادته عازفني يكبرونه سن

* قوة املالحظة ودون تجريح.

* عــمــق الــثــقــافــة واإلحــــاطــــة لــيــس بــعــلــم املــوســيــقــى 

فحسب، بل إنه مرجعية في التفسير، واللغة والتاريخ، 

ولقد اقترب من الخط الصوفي.

أو تجسيد  ا، 
ً
الكلمة لحن الفائقة على رســم  القدرة   *

املوقف في القصيدة، بحيث يكون لكل كلمة صورة 

بحد ذاتها.

ـــا عــنــدمــا تنتهي 
ً

* إشـــاعـــتـــه لــجــو املــــــرح، خـــصـــوص

ا إلى املطعم 
ً
الفرقة، ونذهب مع اليومية في  البروفات 

الهندي - بجوار دوار املطار القديم - كل ليلة، ومعنا 

ــغــانــم، ولــيــد عــبــدالــلــه،  مـــن األصــــدقــــاء: عــبــدالــرحــمــن ال

املـــرحـــوم حــســن عــلــي، املـــرحـــوم حــســن حــســني، فــرج 

عبدالله، املرحوم اسماعيل عبدالرحمن ، املرحوم علي 

عبدالرحمن .. وغيرهم من أعضاء الفرقة آنذاك.

التجديد في األغنية  عتبر عبدالعزيز ناصر رائــد 
ُ
وي

 التراث الغنائي من أفواه الرواة 
َ
القطرية، إذ بعد أن جمع

والفنانني والفنانات الشعبيات، على امتداد دولة قطر، 

ا على 
ً
قام بتلحني ذاك التراث بصورة رصينة محافظ

وية القطرية في 
ُ
األصالة ، في الوقت الذي أكد على اله

 هنا ، بعض األغاني 
ُ
ذاك التراث. ومما يستوجب ِذكره

التي ارتبطت باألرض، مثل: أم الحنايا، يا راعي امللحة، 

باجر العيد.. وغيرها .

في املرحلة الثانية بدأ عبدالعزيز ناصر في تحضير 

ــان من  ــ ــدة، وكـ ــديـ ــجـ مــشــروعــه الــفــنــي عــبــر الــكــلــمــة الـ

املــشــروع الصديق  أن يشاركه في هــذا  الطالع  سن 
ُ
ح

الدكتور مرزوق بشير ، الذي كان يدرس في القاهرة 

ر للورق 
ّ
د

َ
آنذاك، ومما جادت به قريحة الرجلني : أص

ر لو الهوى ما كان، لني يطرى علي لول، 
ّ

هّمي، تصو

لــي، قبل ما تسنيني، عشقتج،  نسيتيني، ال تحلف 

أريد وأتمنى الفرح، إضحك لي مرة .. وغيرها. ولقد 

ا ثالثيات في األغنية القطرية 
ً
ل وجود الرجلني مع

َّ
شك

فـــرج عــبــدالــكــريــم ومحمد  ــني 
َ
ــراحــل ال ، جمعتهما مــع 

الــســاعــي، وعــلــي عــبــدالــســتــار ومــحــمــد جــولــو وصقر 

الدكتور مــرزق  صالح وغيرهم ممن تغنوا بكلمات 

بشير وألحان الراحل عبدالعزيز ناصر.

الراحل على تشجيع كل من يمتلك موهبة  كما دأب 

ــتــاب ، 
ُ
الــكــتــابــة، وظــهــرت عــلــى يــديــه مجموعه مــن الــك

بــعــضــهــم كــتــب أغــنــيــة أو اثــنــتــني، وبــعــضــهــم واصـــل 

ح النصوص وال يتسرع 
ّ
صل

ُ
العطاء. وكان عبدالعزيز ي

أكمل  أنــه  أن يتيقن مــن  األغــانــي، إال بعد  فــي تنفيذ 

بناءها وأتقن جودتها.

الفني  في مرحلة أخــرى من درب عبدالعزيز ناصر 

اتجاهه لألغنية الوطنية ! حيث ربط العشق بالوطن، 

ومــن أبـــرز مــا لحنه أو بــريــت ( عيشي يــا قــطــر) من 

تأليف الدكتور مرزوق بشير، وتغنى به مجموعة من 

الفنانني القطريني : علي عبدالستار، محمد الساعي، 

محمد جــولــو، إبــراهــيــم حــبــيــب، واملــطــربــة إجـــالل من 

ــدت األغــنــيــة الــعــالقــة العضوية بني 
ّ

مــصــر. ولــقــد جــس

اإلنسان القطري واألرض، وأبرزت طموحات الشباب 

الوحدة  ورؤيتهم لوطنهم ومستقبله، وعزمهم على 

 
ّ

وحـــب الــوطــن. ومـــن األغــانــي ذات الــعــمــق الـــذي يمس

شغاف القلب، ما كتبه هو بنفسه ، وهي أغنية:

يا قطر يا قدر مكتوب .. في كل خطوة يتابعنه..

ال أحد يا قطر عن ترابج يفّرقنه..

عمري قطر .. روحي قطر يا أم الكرم والجود

عمري قطر.. ألجلك قطر نشتاق ونعود

عيني قطر.. عمري قطر.. أفديج أنا بروحي

عمري قطر.. ألجلك قطر إتهون أنا جروحي

ا عن وطنه، 
ً
الكلمات وهــو في غربة بعيد ولقد صــاغ 

ــد نــفــســه يــبــكــي ويــريــد الـــعـــودة إلـــى قــطــر، فقام  ووجــ

بتأليف هـــذه األغــنــيــة. وأعــتــقــد بـــأن هـــذه األغــنــيــة من 

أصــدق مــا جــادت بــه قريحته، وتشكل املــدى الواسع 

العديد من  والــواثــق لحب عبدالعزيز لوطنه. وهنالك 

، فديت  أنِت  الوطنية مثل: دومي بعزك، قطر  األغاني 

ترابج يا قطر، يا قطر حبي..آنه قطري، الحب األكبر، 

يا  الغيبة، محتار  الــوطــن، طــالــت  قــطــر،حــب  يــا  جيتك 

بالدي ، هوى الدوحة، وطن اإلحساس، يا قطر إنتي 

الحياة إنتي الوجود،.. وغيرها.

ــديــــدة دخـــلـــهـــا الـــراحـــل  ــرى ومـــســـاحـــة جــ ــ مـــرحـــلـــة أخــ

العربية  باللغة  عبدالعزيز ناصر هي مرحلة األغاني 

الفصحى ، وهنا استعان بكبار الشعراء العرب أمثال: 

نـــزار قــبــانــي، هـــارون هــاشــم رشــيــد، سميح القاسم، 

د.حسن نعمة ، معروف رفيق، العباس بن األحنف.. 

وغــيــرهــم، حــيــث تــنــاول قــضــايــا إنــســانــيــة وسياسية 

 
ٍ
رت عما يجيش في صدره من حب وتسام

ّ
ووطنية عب

لإلنسانية وعمل الخير.

 أود قوله في حلقة ( صوت الخليج) املذكورة 
ُ

ما كنت

أن  الفقيد، حيث بعد  أنني أشعر بالتقصير تجاه   ،

الــظــروف لست ســنــوات متواصلة فــي فرقة  جمعتنا 

األضواء، افترقنا في مرحلة الدراسة الجامعية ، وما 

 أنا من اإلسكندرية، 
ُ

إن عاد الفقيد من القاهرة وعدت

حتى افترقنا من جديد ، ولقد ألهتني الحياة وظروف 

العليا  إنهائي دراســتــي  العمل عن زيــارتــه حتى بعد 

عام 1989، وبعدها عملت خارج الوطن ألكثر من ست 

 فرقه األضواء وتحولها إلى فرقة 
َّ

سنوات. كما أن حل

 من فرص لقاءاتنا، مع 
َ

مسرحية، بوجوه جديدة، قلل

الخميس األخير من كل  الفقيد كــان يجمعنا في  أن 

رمضان على مائدته العامرة في منزله، ولكن مع ذلك 

 أنا 
ُ

رقة التي حصلت بيننا، كنت
ُ
، فأنا حزين على الف

السبب فيها، حتى فوجئنا بمرضه األخير واحتجابه 

عن الجميع.

رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. 

كاتب وروائي

  عبدالعزيز ناصر.. الحاضر دوًما 
  في ذكرى رحيله الثانية 

النشيد الوطني النشيد الوطني 

نسخة قطرية  نسخة قطرية  

ج الـــراحـــل حــبــه الــكــبــيــر لــوطــنــه 
ّ

ــو ــ  لــقــد تـ

الــذي سيظل  الوطني،  النشيد  بتلحينه 

حــاضــًرا كــل صباح على وجــوه أطفال 

ــــفــــرش الـــســـجـــاد 
ُ
املــــــــــدارس، وعـــنـــدمـــا ي

ــر، فـــي كـــل لـــقـــاء رســـمـــي. ولــئــن  ــمــ األحــ

ــســعــفــه الــحــظ – رحــمــه الــلــه – في 
ُ
لـــم ي

ــرالـــي الــكــبــيــر، إال  إنــهــاء مــشــروعــه األوبـ

الـــوطـــنـــي ســيــحــفــظ اســـم  الـــنـــشـــيـــد  أن 

عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر لـــألبـــد. كــمــا أنــنــي 

املرزوقي  الفنان األخ محمد  علمت بأن 

الخليج) يضطلع  إذاعـــة (صـــوت  مــديــر 

هذه األيام بإتمام املشروع املذكور، وله 

في هذا كل الشكر والتقدير. 

 عبدالعزيز ناصر نسخة قطرية أصلية 

التي  ال تتكرر، وشخصية عبدالعزيز 

جمعت الــفــن والــديــن والــتــصــوف ودفــق 

لت 
ّ
ــا الــحــب الــضــائــع، شك

ً
الــحــب، وأيــض

أيــقــونــة مــن الــصــفــاء والــصــدق يــنــدر أن 

توجد في أي شخص. 


