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)قاسم باشا( الفنان الشعبي ناصر جاسم العوض 

ضيف هذا اللقاء الفنان الشعبي ناصر جاسم العوض. يحدثنا بداية عن ميالده والفريج في احلي القبلي وشارع فهد السالم قدميا ما قبل النفط ثم عن تعليمه واملدارس التي 

التحق بها، وبعدها يذكر عمله في وزارة العدل كمندوب ويشرح لنا طبيعة عمله فيها، يتطرق كذلك الى احلديث عن الفن وكيف واين بدأ مشواره في هذا املجال، كما يتحدث 

عن خاله سالم السالحي الذي جمع وسجل كثيرا من االغاني ملجموعة من املطربني واين ذهبت هذه الثروة التراثية، اضافة الى كيف تعلم العزف على العود ومع من كان يجتمع 

وفي اي مكان، وفي البخار الذي نقول عنه الدكان تعرف على مجموعة كبيرة من الفنانني الذين سبقوه بالعمل الفني، وكان يزور بعض الفنانني في مقر جتمعهم في الدوحة 

وفي اخلالدية وفي العديلية وكانوا في مرحلة الشباب فأخذ منهم علم فن الصوت وادائه. يحدثنا عن الصوت العربي والشامي والسامريات، وعن سفره الى دول اخلليج العربي 

ومشاركته فناني تلك الدول. ناصر جاسم عوض فنان شعبي له عدة مساهمات في حفظ الفن الشعبي، نتعرف على ذلك اكثر من خالل هذا اللقاء:

ناصر العوض: أيام الصبا كنا نذهب في الربيع إلى حوطة ابن اجلراح للصيد 
اعداد: منصور الهاجري

كان والدي يستأجر أفالمًا ويعرضها 
في البيت ويحضر اجليران رجااًل 
ونساًء وأطفااًل ملشاهدتها وكنا 

من أوائل من اشتروا جهاز تلفزيون

أبي فتح دكان بقالة في اخلالدية 
وكانت أمي تشاركه في البيع 

من خلف ستارة

لدي عملي في »العدل« وكنت أحاول 
التوفيق بني الدائنني واملدينني وذات 

مرة تنازل صاحب الدين عن ماله 
عندما رأى زوجة وأطفال املدين

تعّلمت العزف على العود عام 1967 
وكنت أرافق خالي سالم السالحي 

وكان فنانًا يضرب املرواس

الش���عبي ناصر  الفنان  يبدأ 
جاسم العوض حديثه الشائق عن 
ذكريات املاضي ومسالكه ودروبه 
واحداثه اجلميلة التي التزال عالقة 
في ذهنه، ويستهل باحلديث عن 

مولده قائال:
ولدت في الكويت باحلي القبلي 
بجوار مس���جد املهارة واملنطقة 
قدميا كانت مكتظة بالسكان من 

الكويتيني.
واذكر اجليران وايام الطفولة 
الفري���ج طفولة حلوة  ابناء  مع 
وجميلة � الناس بذلك الوقت كانوا 
متحابني راضني مبا قسم اهلل لهم، 
ومتآخني يحب بعضنا البعض وما 

كنا نتشاجر.
ومن جيراننا بيت املشوطي 
وبيت احلجمة وبيت حمد عشيرة 
وبي���ت ام ادري���س وتقيم حفل 
ليلة اجلمع���ة للزيران وابراهيم 
العبيد وبيت الصومالي وحسني 
االصمخ وبيت بالل واحلساوي 
وبيت علي الس���يفان ومما اذكر 
شباب ذلك الزمن وصديقي سعود 
املش���وطي وخالد احمد احلجمة 
ويوس���ف املجيم وطالب وكنت 
ألع���ب »اجلنجفة« م���ع صديقي 
عبدالوهاب، وكنت اركب الدراجة 

واجتول بها من حي آلخر.
وعالقتنا عائلية حتى االمهات 
واآلباء، واذا البنات لعنب البزوي 
نتدخ���ل وننهي لعبه���ن نلعب 
الدوامة وكن���ت اذهب الى البحر 
نقعة اخلرافي ونس���بح ونصيد 
الس���مك، مع شباب اكبر منا مثل 
املجري واملاجد وكان عندهم فريق 

كرة قدم ونلعب معهم.
كن���ا اخوان اآلب���اء واالمهات 
الفريج بالواحد  ابن���اء  يعرفون 
وال يخافون علينا النهم يعرفون 
ان الول���د يلعب مع اصدقائه من 
ابناء الفريج واذا ابتعدنا نذهب 
الى البحر او حوطة ابن اجلراح 
لصيد الطيور ايام الربيع وفيها 
شجر الكنار وشارع فهد السالم 
احلالي على اجلانبني بيوت قدمية 

من الطني وشجر االثل.

السينما المنزلية

يتحول العوض للحديث عن 
جانب من الترفيه في حياته وظاهرة 
كانت بدأت تنتش���ر في املجتمع 
الكويتي في تلك اآلونة اال وهي 
السينما فيقول: كنت اذهب ملشاهدة 
االفالم العربية اسود وابيض وكان 
افالما ويعرضها  الوالد يستأجر 
في البيت، وجميع اجليران اوالد 
ونساء ورجال يحضرون ملشاهدة 
الفيلم والبيت يتحول الى مسرح 
والوالدة تستغل الفرصة وتبيع 
على احلضور )دندرمة( آيس كرمي 
تصنعه بنفسها من شربات الفيمتو 
بالعصا وكذلك باحلليب وشربات 

البرتقال.
الوالدة تبيع  ويوميا كان���ت 
بعدما اشترى الوالد جهاز تلفزيون 
البيت  كبيرا ووضعه في ليوان 
واالوالد والبن���ات يحض���رون 
التلفزيون وخاصة مع  ملشاهدة 
بداية التلفزيون لم يكن متوافرا 
بجمي���ع البيوت فأبن���اء الفريج 
يحضرون وكان القس���ط عشرة 
التلفزيون  انتشار  دنانير وبعد 

قل حضور ابناء الفريج.
وكن���ا نتعجب من عنتر وهو 
يضرب ويصارع املمثلني، اقول ان 
الوالد فتح له دكان بقالة في بيتنا 
الوالدة ايضا  باخلالدية، وكانت 

تشاركه في البيع بالدكان.
جتلس خلف الستارة وتبيع 
على من يحضر ويدفع او يضع 
املبلغ عل���ى الطاولة، بعد احلي 
القبلي سكنا اخلالدية وتغيرت 
احلياة فاالصدق���اء غير االولني 
والبيت احلديث غير البيت القدمي 

وكل شيء تغير.

الدراسة والتعليم

عن مشواره في التعليم يقول 
عوض: بدأت حياتي التعليمية من 
مدرسة املثنى االبتدائية الواقعة 
في الصيهد بالصاحلية ومن أولى 
ابتدائي وكانت املدرسة قريبة من 
منزلنا بالقبلة وال يوجد ازدحام 
سيارات وشاهدت السيارات اللوري 
وكان كثير من األوالد يستخدمون 
الدراجة »ال���كاري« وفيه اضاءة 
وأرميجر ودينامو ومن مدرسي 
املثن���ى عقاب اخلطي���ب ومحمد 
النشمي وعبداحلميد عطية وبعد 
ذلك انتقلت الى مدرسة عمر بن 
اخلطاب على ساحل البحر – الناظر 
سعدي بدران والوكيل محمد غيث 
ومن بعد يعقوب الرشيد، ومدرس 
اللغة االجنليزية صالح ش���هاب 
ومدرسون كويتيون ووافدون أما 

املراجعة فقد كنت بنفسي اكتب 
الواجب، فالوالد والوالدة ال يعرفان 
الق���راءة وال الكتاب���ة لم أمارس 
الرياضة في املدرسة وكان نشاطي 
الرياضي بالفريج مع األصدقاء، 
وكنت العب في الهجوم واجتهت 
للتحكي���م وكان باملصادفة وكان 
ملعبنا باخلالدية مقابل احلديقة 
وملعب آخر باخلالدية أيضا مقابل 
احلديقة وكنت احكم بني الفرق، 
ومن الليل نتفق على اللعب عصر 
الثان���ي، وكانت اخلالدية  اليوم 
منطقة برية ونادي كاظمة احلالي 
في العديلية كان صيهد نلعب بتلك 
املنطقة وكان���ت العديلية مزارع 

للقمح.
أيضا من أنشطة الشباب كنت 
اصيد الطي���ور بالفخ.. الطفولة 
كانت جميلة وحل���وة أحلى من 
هذه األيام وم���ن األصدقاء عناد 
السهلي ومحمود سويدان والفنان 

محمد مطر.

مدرسة الفيحاء

يس���تطرد ضيفنا حديثه عن 
سنوات دراس���ته قائال: التحقت 
مبدرسة الفيحاء ومنها نقلت الى 
اخلليل بن أحم���د بكيفان وكان 
الناظر املرحوم خالد املس���عود 
الفهيد وزير التربية األسبق وقد 
الطابور ومن ثم  أثناء  جحشني 
نقل���ت الى الفيحاء املتوس���طة، 
والناظ���ر فلس���طيني ومن بعد 
التجاري  الى املعهد  انتقلت  ذلك 
والتعليم ملدة سنتني للحصول على 
دبلوم متوسط، وكانت التجارية 
في املثنى بش���ارع فهد الس���الم 
وبعدها أنهيت دراس���ة الدبلوم، 
ومن حسن احلظ مت افتتاح معهد 
جتاري ثانوي فالتحقت به وملدة 

4 سنوات.
أنهي���ت الدراس���ة بحصولي 
على دبلوم جتاري ثانوي وكان 
الوالد - رحمه اهلل - يوصلني 
الى املعهد ذهابا وإيابا وكان عنده 
سيارة »زفير« وبعدها »فوكصول« 
مودي���الت قدمي���ة.. وكان معي 
محمود س���ويدان وناصر بخيت 
وعناد السهلي وبعد حصولي على 
الثانوي تقدمت للعمل،  الدبلوم 
أما بالنسبة للثانوية العامة فكان 
املطلوب تقدمي امتحان في مادتي 
االجنليزية واجلغرافيا، ما قدمت 
واجتهت للتجاري بعد حصولي 
على دبل���وم املتوس���ط، واثناء 
العمل التحقت بالدراسات الليلية 
وحصلت عل���ى الدبلوم الثانوي 

التجاري.

أول عمل في العدل

بعد االنتهاء من الدراسة كان 
عوض على موعد مع الدخول الى 
ميدان العمل وعن ذلك يقول: عينت 
موظفا بوزارة العدل بعد حصولي 
على الدبلوم املتوسط وبعد ذلك 
الثانوي  الدبل���وم  حصلت على 
التج���اري أثناء العم���ل بوزارة 
الع���دل، وعينت في عمل مندوب 
إعالن وكان وكيل الوزارة احلاج 
عبدالعزيز املطوع )ابوصافي(، 
وقد قال »نعينك في االعالنات« 
فقلت »أنا متخصص باإلعالنات 
التجارية، فقال »ال هذا يختلف«، 
انت تعلن املطلوب احلضور أمام 
احملاكم، وكان املدير املستش���ار 
راشد عبداحملسن احلماد وسلطان 
الس���بيعي وناصر املعيلي كان 
راشد احلماد يتعامل مع العاملني 
معه برقي وحسن اخللق وطيب 
النفس وهو رجل طيب جدا ورجل 
متسامح واذا غاب موظف يجلس 
معه ويستفسر عن سبب غيابه 
بكل طيب ومحبة وقد حددت لي 
النموذجية واألس���واق  املناطق 
واملدعي يحضر ونذهب معه الى 
املدع���ى عليه، وذلك لعدم وجود 
عناوين واضحة، ومنذ الصباح 
يحضر صاحب القضية، وأحيانا 
يتكرر إع���ادة اإلع���الن للمدعى 
عليه وأحيانا حتدث مشاجرات 
قوية بني الدائ���ن واملدين.. واذا 
لم يتسلم نعلن مختار املنطقة، 
ومخفر الشرطة نسلمهم البالغ، 
كان هذا العمل فيه إرهاق وتعب 
وكان معنا بعض الوافدين ولديهم 

خبرة طويلة بالعمل.
حاليا العمل توزع واملوظفون 
زاد عددهم وكنت دائما ماشيا... 
وبعد ذلك تعلمت قيادة السيارة – 
والوالد اشترى لي سيارة والقسط 

الشهري 20 دينارا.
وكن���ت اس���تخدم الس���يارة 
الفولكس للتنقل بها من منطقة 
البداي���ة في العمل  الخرى، كان 
رئيس االعالنات سلطان السبيعي 
وحسني املال رئيس القسم وكذلك 

يكن املدراء قضاة في السابق بل 
اداريني وكان مديرا واحدا  كانوا 
ف���ي ادارة التنفي���ذ حاليا املدير 
ومعه مساعدون في االدارة وفي 

اخلارج.
قدميا كنا في العاصمة صرت 
مراقب ادارة ومسؤوال عن املأمورين 
وأضع ج���دوال للجميع للتوزيع 
على العاملني حسب املناطق واذا 
املأمور لم يجد اح���دا في البيت 
املراد احلجز على ممتلكات صاحبه 
يذهب الى املخفر ويضع حراسة 
على البيت ويرفع االمر الى مدير 
القرار ال  التنفيذ وبدوره يصدر 
مانع من استعمال القوة اجلبرية، 
العمل متعب وفيه امانة، واقول ان 
املأمورين يستاهلون مكافأة طيبة 

ومجزية كذلك املندوبون.
مث���ال اذا كان البي���ت ثالث���ة 
طوابق يفتش بالكامل حس���بما 
هو مطلوب، واملأمور يحجز على 
اجلزء املراد دفع ثمنه، واقول هنا 
ان القضاء الكويتي سليم ونزيه 
وادارة التنفيذ 30 س���نة واقول 
ان املأموري���ن جنود مجهولون، 
واملأمور في حالة خطر، املأمورون 
يدخلون املعهد القضائي لعقد دورة 
لهم، مبا يتناسب وعمله، واملزاد 
العلني املأمور يتواجد مع الداللني 
للبيع ويشرف على البيع كل يوم 
ثالثاء، واذكر من الداللني الصقران 
والعصفور والف���ورط والريش 
والعطار، مس���جلني عند االدارة 
وكل اسبوع على واحد، واحيانا 

س���عود الوقيان وحسني دشتي، 
نحن بني كتبة ومسؤولني كويتيني 
ومعنا بعض الوافدين، ومجموعة 

مندوبني.

الترقية إلى مأمور

بعد العمل لبعض الوقت في 
وظيفة مندوب مت ترقية العوض 
الى مأمور وعن ذلك يقول: املأمور 
يعطى طبيعة عمل عالوة وكانوا 
بحاج���ة للمأموري���ن الكويتيني 
املندوب غير املأمور وهو للتنفيذ، 
فنقل���ت مأمورا لتنفي���ذ احلكم، 
واحيانا آخذ معي ش���رطة واذن 
من مدير التنفيذ بأنه ال مانع من 
استخدام الشرطة وهو للحماية 
واذ وجدنا الب���اب مغلقا نطلب 
من املدعي بالتصرف بفتح الباب 
بأي وسيلة، وندخل داخل البيت 
وجنرد ونس���جل ما ي���راد بيعه 
واحملجوز عليه ومشاكل كبيرة، 
مثال ندخل الڤيال الكبيرة احملجوز 
على االغراض وال جند شيئا من 
االثاث ش���اهدت بعض العائالت 
ينامون على االرض باستخدام اثاث 
بسيط، االب يبيع النه مطلوب من 
ع���دة جهات وعند احلجز ال جند 
شيئا، دخلت بيوتا كبيرة وبعد 
ذلك حصلت على ترقية من مأمور 

الى رئيس قسم ومراقب.
وحصل���ت على قرار ان اعمل 
مدير تنفيذ بالوكالة اثناء غياب 
املدير االصلي، وفي هذه املرحلة 
شاهدت مشاكل انسانية كثيرة ولم 

اصحاب الشركات الدائنة يعيدون 
جدولة الديون ويتم االتفاق بني 
الدائ���ن واملدي���ن، واحيانا اقول 
للدائن ترى املدين ما عنده املبلغ 
بالكامل يدفع لك النصف فيقول 
حاضر ويتسلم النصف ويتنازل 
عن الباقي فاملأمور احيانا يخفف 

ويتفق مع الطرفني.
ومم���ا اذكر ان اح���د الدائنني 
تنازل ع���ن املبلغ بالكامل عندما 
ش���اهد االطفال وامهم، وابلغني 
بذل���ك ووقع امامي على التنازل، 
كمس���ؤول تنفيذ ادخل واسطة 
بينهم واقول للدائن اذا لم يدفع 
بوجهي املدين بخون واحتمل الدفع 
وآخرين املبلغ ناقص واكمله عنه، 
واخالء محالت وبيوت وكراجات 
كلها بس���بب الديون ايضا مرات 
اخالء البيت عدا طابقا واحدا تبقى 
فيه املطلق���ة زوجته مع اوالدها 
الصغار واملش���اكل بازدياد واما 
الوافدون فيتم عليهم ضبط احضار 

ومنع السفر.

الحياة الزوجية

دخل الفن���ان ناصر العوض 
مرحلة جديدة من حياته االجتماعية 
حيث تزوج عام 1973 وعن هذه 

اخلطوة املهمة في حياته يقول:
تزوجت عن حب وهي قريبة 
من عائلتي وكانت طالبة والدها 
عبدالرحمن الس���الحي والوالدة 
خطبتها ومتت املوافقة من دون 
تردد والشيخ ناصر املعيلي كتب 
عقد الزواج )امللچة( وعمها سالم 
السالحي حضر عقد الزواج ألن 
والدها كان متوفى والقاضي سألها: 
هل أنت موافقة؟ فقالت: نعم. وكان 
ذلك عام 1973.. والدها خالي.. فهي 
بنت خالي.. أنهت الثانوية العامة 
واش���تغلت واهلل رزقنا بولدين 
وابنتني، األولى مديرة فرع في أحد 
البنوك وقد أسميتها اجلازي على 
اسم جدتي وأما الثانية فهي أسماء 
موظفة وعبدالرحمن يعمل بالنفط 
وبدر عسكري.. عبدالرحمن على 

اسم خالي والد الزوجة.

حياة الوالد

يستذكر العوض والده وبعض 
املواقف من حياته فيقول: والدي 
القبلي  الكوي���ت باحلي  ولد في 
وبداية حياته كان يعمل مع السفن 
الشراعية بحارا وأمضى حياته مع 
النواخ���ذة ولكن ال أعرف مع من 
من النواخذة.. وبعد البحر عمل 
بالوزارات احلكومية، والدي رحمه 
اهلل كان رج���ال هادئا كان عنده 
راديو يسمع األخبار خاصة بعد 
التقاعد، ويذهب الى ديوانية ابن 
حسني ويش���اركهم الفن والغناء 
والصفقة أثناء الغناء وكان ينش 
وهي حركة الدوران وهو وضع أو 
زخرف���ة معينة وهو مثل الزفان 

حركة على حسب اللحن.

حادث حريق

بعد وفاة خالي سالم السالحي 
ولده عبداهلل أخذ جميع األشرطة 
واملسجالت واحتفظ بها وخزنها 
بالشبرة فوق السطح، املهم اني 
كنت أريد االحتفاظ بتلك األشرطة 
واالس���طوانات واملسجالت لكن 
وضعها فوق السطح بالشبرة أدى 
الى احتراقها كلها بسبب تعرضها 
حلرارة الش���مس لسنوات عدة، 
وانتهى التراث الذي جمعه خالي 
الفترة  الس���الحي، بنفس  سالم 
كنت اذهب الى بيت خالي اجتمع 
مع ولده محمد وكان يدندن على 
العود.. وكنت ارسم واخط على 
لوحة بنفس امل���كان واذا تعبت 
آخذ العود وأيضا ادندن، من تلك 
البسيط  العزف  الدندنة تعلمت 
على الع���ود وكان ذلك عام 1967 
وأول أغنية »مر ظبي س���باني« 
س���باتي والثانية »بالبله دانه« 
بنفس الوقت تعرفت على طارق 
الرومي  العوضي وسعد فرحان 
وكذلك عيسي دش���تي وكان في 
أنحاء القوى وكان يسكنون في 
العديلية ويجلسون في ديوانية 

سعد الرومي.

تعلم العزف

يستطرد الفنان ناصر العوض 
في حديثه عن تعلمه العزف على 
العود وضرب املرواس ويفصل في 
هذا األمر قائال: هكذا بداية تعليمي 
العزف على العود والغناء عندما 
كنت مرافقا خلالي سالم السالحي 
وكان فنانا يضرب املرواس ويقوم 
برقم املراويس وكذلك من هواياته 
التس���جيل للمطربني ما يس���مع 
عن مطرب إال وراح يس���جل لهم 
ومما اذكر انه سجل عدة أشرطة 

كنت ألعب مع أبناء الفريج اجلنجفة 
والدوامة ونذهب إلى نقعة اخلرافي 

للسباحة في البحر وصيد السمك

بوعوض يزفن مع العصفور

بو عوض وصالح حمد 

بوعوض مع الشيخ طالل الفهد وعماد أمان

الفنان ناصر عوض مع فرقة بن حسني

..ومع بدر اجلويهل وجنم العميري من فرقة التليفزيون

تزوجت من ابنة خالي 
عام 1973 وكان 
الزواج عن حب

والدي ركب البحر 
وخاض أهواله 

وعمل بحارا بالسفن 
الشراعية
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وكان فيها شجر الكنار واألثل ومكانها خلف املستشفى األمريكاني حاليًا

أثناء عملي مأمورًا لتنفيذ األحكام 
شاهدت ڤيالت كبيرة خالية 

من أي أغراض وبها عائالت 
ينامون على األرض

عزفت مع فرقة األضواء الكويتية 
على العود وسجلت في اإلذاعة 

كمطرب شعبي عام 1978

للفنانني مبارك النومان وسعود 
العروج وللفنان عبدالعزيز بورقبة 
ومطربني بحرينيني آخرين وكان 
يعمل مناذج للس���فن الشراعية 
البداية تعلمت  فكان فنانا، وفي 
من خالي سالم السالحي ان أرقم 
املرواس وعنده من األوالد اثنان 
وكانا مهتم���ني بالتراث... وكنت 

معهم.
وعيسى دش���تي كان يسكن 
بالقرب منهم رجل عماني اسمه 
عبداهلل وكان يعزف على العود 
وطارق العوضي بيتهم بالعديلية 
وكنا جنتمع ف���ي البراحة مقابل 
الفيحاء وديوانية مقابل البراحة 
وكنا مجموعة من الشباب، وكان 
طارق العوضي يفرش لنا سجادة 
وجنل���س عليها وس���عد فرحان 
وط���ارق العوضي يضربان على 
املرواس والعماني يجلس معنا.

ب���دأت العزف وف���ي الفيحاء 
ديوانية كان مش���اري املس���باح 
م���ن رواد تل���ك الديوانية فكان 
يعبر ع���ن الفيحاء الى العديلية 
ويجلس معنا وكان من العازفني 
املمتازين وكان يقلد ضاحي بن 
وليد في الغناء، وكل ليلة يغني 
لنا اغنيتني، هذه املرحلة االولى من 
تعليم العزف، اما املرحلة الثانية 
فكانت في ديوانية خالي عبداهلل 
في العديلي���ة متمكن من الزفان 
ويضرب امل���رواس والكف ومن 
الفنان الشعبي مبارك  اصدقائه 
احلج���ي والفنان يوس���ف الفهد 
وطارق املنديل وابراهيم الوهيب 
والفنان مصطفى العدساني ومحمد 
احلمد وآخر اس���مه سيف، ايضا 
معنا خلف املسعود وعلي املسعود 
وعبدالوهاب عبدالس���الم فكنت 
اذهب م���ع خالي عبداهلل عندهم 
في مخيمهم في الدوحة عند املدينة 

الترفيهية احلالية.
وكانوا يجتمع���ون كل اثنني 
وخميس فأكون متواجدا عندهم 
وبعد العشاء يبدأ العزف وحفلة 
الس���مر، وعندهم مسجد بجوار 
الش���اليه وبعد الصالة يبدأون 
الليل بعد االنتهاء  احلفل، وآخر 
من السمر يناديني الفنان مبارك 
احلجي ويعطيني العود واباشر 
العزف على الع���ود واذكر حمد 
اللوغاني يقول من هذا اللي صوته 
وصواصه، وفي اخلالدية توجد 
ديواني���ة محمد مط���ر العبيدان 
وعبداهلل يعزفون العود ومحمد 
عنده بشتخته يشغل االسطوانات، 
وكنا جنلس في البخار وهو عبارة 
عن دكان خالي والوالد عنده دكان 
وفيه عامل يبيع والكبار يلعبون 

كوت ابوستة.

التواجد في البخار

نحن مقابلهم في البخار نعزف 
العود، وبخار آخر الحمد الدويخ 
يجلس ويجتمع فيه الشباب بذلك 
الوقت وهو عازف عود وش���اعر 
وكنا نطلق عليه احلوري، ومما 
اذكر عندي حمامة اسميتها احلوري 
نسبة للشاعر، كان يجلس عنده 
جمعة الطراروة وهو فنان ومغن 
ومحمد املطر ايض���ا فنان وهو 

مطرب ممتاز.
وكان اخي احمد يعزف العود 
والكمان وكان مبدعا فيهما وكان 
راشد احلملي يعلم اخي احمد وكانا 
يغنيان اغان���ي ام كلثوم، وكان 
محمد ويوس���ف املطر يحضران 
عندي، هكذا تعلمت العزف على 
الع���ود بالتواجد م���ع مجموعة 

الفنانني بذلك الوقت.
وكن���ت اعزف العود لراش���د 
احلمل���ي وهو يغني واخي احمد 
يع���زف الكمان واس���تمررت في 
العزف والتعل���م بدأت مع ثالث 

مجموعات.

فرقة األضواء الكويتية

العوض بالعزف مع  ش���ارك 
فرق���ة االض���واء الكويتية حيث 
كان يعزف على العود وعن ذلك 
يقول: تأسس���ت فرق���ة االضواء 
الس���تينيات وحضرت  اواخ���ر 
العود على  عندهم وكنت اعزف 
اخلفيف ورئيس الفرقة س���عود 
الرندي ونائب الرئيس احمد خلف 
بوراشد وسعود الفرج ايضا من 
ضمن الفرقة وسالم الفرج وفاضل 
عبداهلل وصالح سلطان وسليمان 
املال وهو عازف وناجي سلطان 
وعبداللطيف احلم���دان وطارق 
الدالمة وجميع ه���ؤالء فنانون 

ايضا عبداهلل الراشد اسير.
اس���تمررت في العم���ل وكنا 
نش���ارك ايام الترويح السياحي 
كذلك كنا نستأجر بيتا في خيطان 
من بي���وت عبدالعزي���ز الرندي 

وجنتمع فيه للفن وكان يحضر 
عندنا املرحوم ابوسعود الرندي 
هنا حض���ر عندنا احمد درويش 
ويوسف املال وسليمان املال واحمد 
درويش م���ن الفنانني املمتازين 
في تلك الفترة بدأت اغني ومعنا 
عبدالعزيز حسن عازف القانون 
وابراهي���م البخار يعزف قانون، 
ومم���ا اذكر ان طلب���ة بحرينيني 
كانوا يحضرون عندنا وعبداهلل 
بوخيري، متكنت من العزف، قدمت 
لالذاعة عام 1978 للتسجيل كمطرب 
شعبي واول اغنية سجلتها صوتا 
كانت »امانة ايها القمر املطل« ثم 
بعدها »باح دمعي بالذي اخفيته« 
وبعد ذلك سجلت عشرة اصوات 
مبرافقة فرقة جاس���م العصفور 
الشعبية واستمررت معهم وتركت 
فرقة االضواء كان خالي مع فرقة 
العصفور أيض���ا كنت أذهب مع 
خالي س���الم ال���ى ديوانية أوالد 
ابن حسني والوالد ايضا مع ابن 

حسني
انشقت الفرقة حمد بن حسني 
وحمد بن حسني، والوالد مع االثنني 
حس���ب إقامة الفرق���ة للحفالت 
الشعبية، اس���تمررت مع جاسم 
العصف���ور في فرقت���ه وفتح له 
ديوانية وص���رت مطرب الفرقة 
ومعنا املرحوم س���عود العروج 
وأما املرواس فأذكر خلف املزيعل 
وحصلت على هوية كمطرب شعبي 
في االذاع���ة حتى الغزو العراقي 
وبعد التحرير ذهبت الى االذاعة 

امل���رواس االول���ني والذين كانوا 
بالقمة كانوا مدارس وهم أدركوا 
فترة البحر والسفر الشراعي، أيضا 
حضر عندنا عام 1996 مجموعة 
كبيرة من الشباب واملخضرمني، 
وس���ليمان اللهو قد فتح له دارا 
وديوانية في بيته، أيضا حضر 
عندن���ا محمد التن���اك والعمارة 
وصالح جوي���د وناصر الفوزان 
وأحمد زيد أبوخالد واس���تمرت 
الدار الى عام 2001 كنت بنفسي 

أدفع االيجار.
كذلك أيضا انتقلت الى دار ثالثة 
في الفنيطي���س والفن والفنانني 
والشباب والكبار وحضر عندي 
حميد مجيد لغناء املقامات، وكذلك 
حضر عندنا أبوعوف من هذه الدار 
أنشأت مدرسة خاصة لي وعندي 
مقلدون ومحب���ون لفن الصوت 
وأحفظ شعر الزهيري وحفظت 
الشعر الفصيح وهذا منوذج من 

شعر الزهيري الذي أحفظه:
يا من غرامه بأقصى 

الضماير حكم
وأثر املقادير جتري واملقدر 

حكم
شتان بيني وبينك بالدعاية 

حكم
حالي نحل وانتحل وصار 

النفس مقطوع
من يوم حبل املودة بيننا 

مقطوع
حتى في لعب الورق ذاتي 

أنا مقطوع

للتسجيل كان امللف مفقودا.
وعملت ملفا جديدا بدرجة )ج( 

عند مراقبة البرامج.
حاليا املوظفون القدماء تغيروا، 
وحاليا مطرب شعبي ونهام ودرجة 

)ج� : أ(.

استراحة الفنيطيس

كانت لضيفنا استراحة يتجمع 
فيها جن���وم الف���ن وغيرهم من 

الشباب ويقول عنها:
بعد هذا املجهود والعمل بالفن 
أسست استراحة فنية واستأجرت 
بيتا في الفنيطيس، وأطلقت عليها 
»اس���تراحة دار الط���رب« وأحد 
االصدق���اء كان عنده اس���تراحة 

اسمها »دار الفن«.
الفنان���ون باحلض���ور  ب���دأ 
ومجموع���ة من الش���باب وحمد 
خليفة من احلضور واحتفلنا معه 
وسجلت له أصوات وهو فنان كبير 
الفنانني  وقدمي حضر عندي من 
علي املسعود ومحمد املطر وسالم 
الفهاد وإبراهيم س���جل عدنيات 
وأصوات وفهد سناف وكثير من 
املطربني، وأذك���ر مبارك احلجي 
وصالح حمد خليفة، استمررت 
حتى الغزو العراقي ومحمد احلمد 
وأبو بشير املاص وعبداهلل املاص 
وعبداهلل الدخيل وبعد التحرير من 
براثن الغزو العراقي أسست دار 
الطرب للمرة الثانية واستمررت 
بها وحضر الشباب اجليل الثاني 
وعلي املسعود.. املروسة ضاربي 

كل ما أقط له ورق ينزل 
علي حكم

زهيرية للنهمة التي تعلمتها 
عند محمد بن حس���ني وهو نهام 
رجل طيب ذو أخالق عالية ويحب 
اخلير للجميع، وقبل ذلك البداية 
مع جاسم العصفور وكذلك أدركت 
املرحوم سعد العبكل أبومساعد 

وشاركته في النهمة.
ومع راش���د اجليماز وعيسى 
العميري  بن جاس���م وعيس���ى 
وياسني جميعهم مشاركتهم النهمة 
أداؤها  النهمة  البحرية، أقول ان 
صعب وكنت أذهب الى البحرين 
وأشاركهم وتعرفت على الصديق 
س���الم العبداهلل ضارب مرواس 
قال لي يا أبوعوض إما ان تكون 
مطربا لغناء االصوات أو تتفرغ 
للنهمة وهي صعبة وتنتهي صوتك 
حاليا أنا مطرب أصوات والنهمة 

قليال ما أؤديها.

الحفالت الغنائية

سافرت الى البحرين وشاركت 
الفرق البحرينية بالسمرات وكونت 
صداقات مع فنانني بحرينيني كذلك 
الى قطر وأقمت حفالت  سافرت 
وس���جلت بعض االغاني، أيضا 
سافرت الى دولة االمارات وشاركت 
في احلفالت وسجلت أغاني أصوات 
وبعد كل هذه املشاركات أقول ان 
الصوت الكويتي في أدائه يختلف 
عن أداء الصوت البحريني، الصوت 
الكويتي طربي ملحن حلو وسريع، 
أم���ا الصوت البحرين���ي فيأخذ 
مس���احة أكبر وفيه نقش للعود 
ومساحة للخرفان والصفقة فيه 
فراغات.. الكويتي موسيقي مثل 
صوت »حرق شجوني غزال فاق 

البدر والغزاال«، ومثل:
قف بالطواف ترى الغزال 

احملرما
حج احلجيج وعاد يطلب 

زمزما
ما االسم قالت سلمى 

واملنازل مكة
والبيت ما بني احلجون وبينما

وأقول هنا إن احلكومة ووزارة 
االعالم م���ا يقصرون معي كل ما 
أطلب تتم املوافقة، والفن الكويتي 
اآلن في القمة كل شيء ممتاز ودول 
اخللي���ج ال يوجد فيها دعم للفن 
الشعبي مثل الكويت، نحن سنويا 
نسجل لالذاعة وقبل شهر بتاريخ 
2011/3/29 قمت بتس���جيل حفلة 

لالذاعة.
ودائما معي عبداحملسن ستيل 
واحمد الدخيل وجاسم مصطفى 
وجمال العروج يضربون مرواس 
وابن���ي يعزف كمان ملش���اركتي 
ومحمد رويشد على القانون حلن 
لي أصوات عددها س���تة أصوات 
حاليا يشرف على فرقة التلفزيون 
وأنا واحد من املؤسسني للفرقة، 
وشاركت معهم بالغناء، والفرقة 
تأسس���ت على أس���اس للفنون 
واالغاني الشعبية بعد ذلك دخل 
فيها الرق���ص واحلركات فتركت 

الفرقة.
الفن الشعبي بحاجة للدعم فنيا 
وماديا، التلفزيون مطلوب االهتمام 
بالفنانني الشعبيني خسارة بأن 
الكبار توفوا.. عندما يحضر فنان 
من اخلارج يسجلون له وتعرفت 
على الش���اعر أحمد النمش كتب 

زهيرية وهي:
اسأل إلهي الرحمن يحفظ 

الكويت وأهلها
مثل امي عزت علي والكرام 

أهلها
أهل االصل والطيب الصفاة 

أهلها
الوطن غالي والزم تلتزم 

بأرضك
مهما طالت الغربة الزم 

تقدس أرضك
الناس تاكل بعض اهلل 

يستر على عرضك
عاشرت جميع االجناس ما 

شفت طيب من أهلها
أيضا بعث ل���ي احمد النمش 

بهذه االبيات:
يابو عوض يا شيخ 

الرجولة
طيب والنعم من الطفولة

أقول كنت أكتب  آخر ش���يء 
في احدى الصحف اليومية وملدة 
ليست قصيرة وأكتب عن فنون 
شعبية موجزة عن كل مطرب قبل 
ذلك جريدة فنون وملدة سنتني بعد 

ذلك أنهيت العمل الصحافي.
آخر ش���يء أقوله يا بوطالل 
شكرا لك على هذا املجهود الطيب، 
وشكرا جلريدة »األنباء« الهتمامها 
بالش���خصيات الكويتية وحفظ 

التاريخ الكويتي.

كنا نلعب الكرة باخلالدية وكانت 
منطقة برية ونادي كاظمة كان صيهد 

فيما العديلية مزارع قمح

أول عمل لي كان في وزارة العدل 
إلعالن املطلوب حضورهم أمام 

احملاكم وكنت أذهب إليهم 
مشيًا على القدمني

لدى دراستي مبدرسة اخلليل 
بن أحمد جحشني خالد الفهيد 
وزير التعليم األسبق في الطابور

سافرت إلى البحرين وقطر 
واإلمارات وأقمت حفالت 

غنائية وسجلت العديد 
من األغاني ولي الكثير 

من األصدقاء هناك

كنت من مؤسسي 
فرقة التلفزيون 

وشاركت معهم في الغناء 
ولكن عندما دخل 

فيها الرقص تركتها

بوعوض مع فرقة التلفزيون

الفنان ناصر العوض متحدثا للزميل منصور الهاجري

بوعوض مع املرحوم أحمد بوعوض وفرقة األضواء الكويتية

بدر مهنا الهاجري والفنان ناصر عوض

الفنان ناصر عوض خالل إحدى احلفالت

بوعوض مع الفنان محمد احلمد واملرحوم حمد اللوغاني واملرحوم مبارك املنديل

املروس أحمد الدخيلشيخ املطربني الشعبيني سعود العروج

بوعوض مع املروس بو حمد

كنت أمارس الرياضة 
في الفريج 

مع األصدقاء 
وألعب في الهجوم 

واجتهت للتحكيم


