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ً

غيب الموت الموسيقار عبدالعزيز ناصر 
العبيدان عن عمر يناهز 64 بعد صراع مع 
المرض الخبيث، وبرحيله تنطفئ شمعة 
طالما أضــاءت سماء اإلبـــداع فهو الملحن 
الــــفــــذ، ورجـــــــل مـــثـــابـــر فــــي الـــنـــجـــاح خــــارج 
أضـــــواء الـــشـــهـــرة. عــرفــت أعــمــالــه االنــتــشــار 
داخــــــل الـــــواطـــــن وخـــــارجـــــه، حـــيـــث غـــنـــى لــه 
أبــــرز الــفــنــانــيــن فــي قــطــر والـــوطـــن الــعــربــي، 
علي عبدالستار وفــرج عبدالكريم ومحمد 
الساعي وصقر صالح وآخــرون من الوطن 
الــعــربــي، مــن بينهم ســعــاد مــحــمــد، وكـــارم 
محمود، ولطفي بوشناق، وعلي الحجار، 
وعــبــدالــلــه رويــشــد، وعبدالمجيد عبدالله، 

وإبراهيم حبيب، ونعيمة سميح وغيرهم.
لـــحـــن الــــراحــــل ألبــــــرز الـــشـــعـــراء الــــعــــرب مــن 
بــيــنــهــم نــــــزار قـــبـــانـــي، ومـــحـــمـــود درويــــــش، 
وسميح القاسم، ود. حسن النعمة وغيرهم، 
وبرحيله تفقد الساحة العربية علما مأل 
الــدنــيــا وشــغــل الــنــاس بــالــتــزامــه الــمــعــروف 

بقضايا أمته.
بدأ عبدالعزيز ناصر - رحمه الله - مشواره 
الفني في ستينيات القرن الماضي، حيث 
فــــرقــــة «األضـــــــــــــواء» مــع  أســــــس عــــــام 1966 
مجموعة من الشباب القطري، وكــان لهذه 
الفرقة دور في تأسيس مراقبة الموسيقى 
والــغــنــاء بــإذاعــة قطر عــام 1968، وفــي عام 
1977 التحق بالمعهد العالي للموسيقى 
العربية بالقاهرة وحصل منه على شهادة 

الـــبـــكـــالـــوريـــوس. قــــدم الــــراحــــل الـــعـــديـــد من 
أبــرزهــا نشيد  األعــمــال الغنائية الوطنية، 
الـــقـــســـم الــــــذي اعـــتـــمـــد كــــــأول نــشــيــد وطــنــي 
فــــي عـــــام 1996، وأغـــنـــيـــة  لـــلـــدولـــة  رســــمــــي 
«الــلــه يــا عــمــري قــطــر» الــتــي يــرددهــا الكبار 
والــصــغــار فـــي الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة، إلــى 
جــانــب أغــنــيــة «عــيــشــي يــا قــطــر»، و«الــهــدف 
واحــد»، و«عــروس األرض»، و«فديت ترابك 
 غنائية استلهمها 

ً

يا قطر».. كما قدم أعماال
مــن الـــتـــراث الــشــعــبــي، نــذكــر مــن بينها «أم 
الـــحـــنـــايـــا»، و«الـــــعـــــايـــــدو»، و«الـــقـــرقـــيـــعـــان» 
ا  عـــاصـــر الـــــراحـــــل األزمـــــــــات الـــعـــربـــيـــة، بــــدء
مـــن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــــرورا بــأزمــة 
لبنان والـــعـــراق، ووصـــوال إلــى الــوضــع في 
الــــعــــربــــي»، وقــــدم  ســــوريــــا ودول «الـــربـــيـــع 
الــعــديــد مـــن األعـــمـــال مـــن بــيــنــهــا «أحـــبـــك يا 
قـــدس»، و«آه يــا بــيــروت»، و«أصــــدر للورق 
هــمــي»، و«ولـــهـــان ومــســيــر»، و«حــســايــف»، 
أمـــل»، وغيرها. شغل عبدالعزيز  و«عــنــدي 
ناصر  - رحمه الله - منصب المراقب العام 
للموسيقى والغناء بالهيئة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون منذ عام 1980، ورئاسة لجنة 
مراقبة النصوص واأللــحــان، وحصل على 
الـــعـــديـــد مــــن شــــهــــادات الـــتـــقـــديـــر وأوســـمـــة 
الــتــكــريــم مــنــهــا: وســـــام الــتــكــريــم مـــن قـــادة 
الــتــعــاون فــي سلطنة  ومــلــوك دول مجلس 
الـــتـــكـــريـــم مــن  عـــمـــان عـــــام 1989م، ووســـــــام 
مهرجان الخليج السابع لإلنتاج اإلذاعــي 

والتلفزيوني بمملكة البحرين عام 2001م. 
ووسام التكريم من معهد حلب للموسيقى 
الــتــكــريــم  بـــســـوريـــة عـــــام 2002م، ووســــــــام 
مـــن الــمــهــرجــان الــعــاشــر لــإلنــتــاج اإلذاعـــــي 
والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية عام 
2004. وفـــي عـــام 2006 حــصــل عــلــى جــائــزة 
الـــدولـــة الــتــقــديــريــة فـــي مــجــال الــمــوســيــقــى، 
وكان الراحل عضو مجلس أمناء أكاديمية 
الــمــوســيــقــى فـــي قـــطـــر، ومــمــثــل الـــدولـــة في 
الــتــنــفــيــذي فــي المجمع  عــضــويــة المجلس 

العربي للموسيقى.
وقــــد ابـــنـــه الـــعـــديـــد مـــن الــفــنــانــيــن فـــي قطر 
ومنهم د. الشاعر مرزوق بشير حيث  قال: 
رفـــيـــق دربـــــي وصـــديـــقـــي وأخـــــي وشــريــكــي 
الــزمــن الصعب عندما بــدأنــا مشوارنا  فــي 
ــــس ألغـــنـــيـــة وفــــــن قــــطــــري لــــه هــويــة 

ّ
لــــنــــؤس

مستقلة، مات أهم الرفقاء وأخذ معه شروق 
الشمس وضياء القمر وألوان الربيع وطعم 
األشياء، في جنة الخلد يا أغلى األحبة، فقد 
أخذت نصفي معك ونصفي اآلخر يتشوق 

للقائك بين يدي الله.
فــقــال: من  أمــا الناقد الدكتور حسن رشيد 
أين أبــدأ؟ ومــاذا أكتب ورحلتنا وصداقتنا 
ة عـــبـــر الـــــزمـــــن، هـــنـــا وفـــــي الـــقـــاهـــرة 

ّ

مـــمـــتـــد
وحكايات ال تنتهى.. من يجمع اآلن شملنا 
فـــي لــيــالــي رمـــضـــان؟ نــعــم كـــان الــغــيــاب في 
اللقاء األخير   وكان 

ً

 قهريا

ً

هذا العام غيابا
مــــع الـــرفـــقـــاء قـــبـــل رمــــضــــان بـــأســـبـــوع ذات 

الــخــلــصــاء مـــن نـــدمـــاء مـــن بــيــنــهــم أســتــاذنــا 
الــدكــتــور حسن النعمة، جــاســم الهيدوس، 
إبــراهــيــم الــجــيــدة، نــاصــر الــجــابــر، عبد الله 
الجابر، وعــدد من رجــال الصحافة وكانت 
ســيــطــرة الـــمـــرض واضـــحـــة، ولــكــن كــعــادتــك 
كنت تتحامل على نفسك وتقاوم.. نعم كنت 
 فــي تــحــدي الــمــرض 

ً

 وصــلــبــا

ً

كــعــادتــك قــويــا
 منا أو 

ً

الخبيث، لم تكن تريد أن تزعج أحدا
 

ً

تــقــرأ فــي عيوننا مــالمــح حــزن وكــنــت قويا
 بقضاء الــلــه وقــــدره. أيها 

ً

 ومــؤمــنــا

ً

وصــلــبــا
الراحل العظيم الموت حق وقد تركت لكل 
 عظيمة وكانت لديك ثقافة 

ً
األجيال أعماال

مــوســوعــيــة ومــعــرفــة فـــي كـــل أمــــور الــحــيــاة 
وتـــركـــت لــكــل األجـــيـــال عـــالمـــات وآثـــــــاراً في 
حـــب الـــوطـــن وتـــركـــت صـــرخـــات فـــي ضمير 
 وثقافة 

ً
اإلنسانية، أنت باقٍ في ذواتنا علما

 من اإلبداع.
ً

ومعرفة وكنزا
كما قال الفنان علي عبد الستار:ال أدري هل 
ي الوطن برحيلك أيها 

ّ

ي نفسي أم أعــز

ّ

أعــز
الــغــالــي، أســتــاذي ومعلمي ورفيق  الــعــزيــز 
دربي عبد العزيز ناصر، فقدتك وأنا بعيد 
عــن أرض الــوطــن وأشــعــر بــاألســى والــحــزن 
 بــوداعــك وال الــصــالة عليك، 

َ

ألنــنــي لــم أحـــظ
سأفتقدك ما حييت، ولكن كلما غنينا لقطر 
وأنـــشـــدنـــا لــلــوطــن ســنــذكــرك وتــبــقــى فــيــنــا، 
الله أجرنا بك أيها المبدع اإلنــســان..  عظم 
اخترت الهدوء في الحياة واخترت وداعنا 
بــهــدوئــك الــمــعــتــاد.. أنـــا عــلــى فــراقــك حزين 

حزين، إنا لله وإنا إليه راجعون.
وشــــارك الــفــنــان فــهــد الــكــبــيــســي  فــي رثــائــه 
: رحـــــل األب والـــصـــديـــق واألســــتــــاذ  قـــائـــال 
الـــمـــبـــدع صــــاحــــب الـــفـــكـــر والــــثــــقــــافــــة، رحـــل 
ورحــــلــــت مـــعـــه ابــتــســامــتــه الـــصـــادقـــة الــتــي 
ال يــمــكــن أن تــتــخــيــل وجـــهـــه الـــمـــضـــيء من 
أبــدع فــأوصــل الموسيقى القطرية  دونــهــا، 
الــحــدود فلحن النشيد الوطني  أبــعــد  إلـــى 
القطري، ولحن أجمل األعــمــال وغنيت من 
ألــحــانــه الــشــجــيــة غــــردي، وفــديــت تــرابــك يا 
 يا صاحب القلب الكبير رحلت 

ً

قطر، وداعا
فرحلت بعض الموسيقى.

 :

ً

بينما رثاه الفنان عبد العزيز جاسم قائال

رحمة الله عليك يا موسيقار يا مبدع.. أنت 
الــمــوهــبــة الــمــوســيــقــيــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
وأنت من نفتخر بك وتفتخر بك قطر، أنت 
من أسس مراقبة الموسيقى وأنت من لحن 
السالم الوطني وأنت من دافع عن فلسطين 
بألحانه.. رحمة الله عليك يــا عبد العزيز 

ناصر.
امــــــا الــــفــــنــــان غــــانــــم الـــســـلـــيـــطـــي مــســتــشــار 
وزيــــــر الـــثـــقـــافـــة لــــشــــؤون الـــمـــســـرح قـــــال فــي 
 يـــعـــزف آالم 

ً

رثـــــاء الــــراحــــل: كــــان قــلــبــه وتــــــرا
اإلنــســان فــي كــل مــكــان، فــقــدتــه قــطــر وفــقــده 
المستضعفون في األرض، وفقدته الساحة 

الفنية والموسيقية.

رثاه العديد من زمالء دربه 

رحيل امللحن القطري عبدالعزيز ناصر

ً

ً

ً
ً

ً
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ً


