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الدوحة تفقد أحد أهم أعمدتها في الموسيقى والغناء

 وداعً مبدع النشيد الوطني
و»الله يا عمري قطر«

 ̂  الدوحة  
تصوير: ساجيف

ُفِجعت الس��احة الثقافية والفنية في دولة 
قطر، صباح أمس الجمعة، برحيل واحد من 
أهم مبدعيها، هو الفنان والموسيقار الكبير 
عبدالعزيز ناصر العبي��دان، حيث انتقل إلى 
رحمة الله تعالى عن عمر يناهز 64 عاما، إثر 

صراع مع المرض.
الراح��ل  الموس��يقار  عط��اء  واس��تمر 
عبدالعزي��ز ناصر العبيدان ملحن النش��يد 
الوطن��ي القط��ري ومب��دع أش��هر اأغاني 
الوطني��ة، وعل��ى رأس��ها »الله ي��ا عمري 
قط��ر«، التي تغنى بها الفنان الراحل محمد 
الس��اعي، عل��ى مدى أكث��ر م��ن 50 عاما 
م��ن اإب��داع، حيث أس��س في ع��ام 1966 
فرقة »اأض��واء« أول فرقة فنية للمس��رح 
والموسيقى مع مجموعة من شباب مدينة 
الدوحة الموهوبين، وكان عمره ا يتجاوز 14 
عاما فق��ط، وكان لهذه الفرقة الفضل في 
بروز العديد من المواه��ب في مجال الغناء 
والمس��رح على الس��احة الفنية القطرية، 
كم��ا كان له��ا دور ف��ي تأس��يس مراقب��ة 
الموس��يقى والغناء بإذاعة قطر عام 1968، 
حيث انضم عدد من أعضائها إلى المراقبة 
بصفتهم موظفين رس��ميين ونواة لتكوين 
أس��اس المراقبة، مهتما بالتراث الش��عبي 
القطري ومقدما أعمااً غنائية اس��توحاها 
م��ن ذلك التراث، مث��ل: أم الحنايا – العايدو 
– الكركيعان »القرنقعوه«. كما قدم الفقيد 
أعماا من وحي التراث العربي، ومن بين أهم 
ما أسعد به وجدان وقلوب الشعب القطري 
تلحينه للعديد من اأناش��يد الوطنية، ومن 
أهمها نش��يد قط��ر الوطني ال��ذي كتبه 

الشاعر مبارك بن سيف آل ثاني:
قسمً قسمً قسمً بمن رفع السماء 

قسمً بمن نشر الضياء
قطر ستبقى ح�رة تسمو بروح اأوفياء

كذلك نش��يد قطر أن��ت الحياة، نش��يد 

القسم الذي اعتمد أول نشيد وطني رسمي 
للدولة ع��ام 1996، باإضافة إلى أغاٍن مثل: 
عيشي يا قطر – قطر يا قدر ومكتوب – هوى 
الدوح��ة – قطر بيت لكم وظ��ال – عروس 

اأرض.
وكان للموس��يقار الراح��ل أيض��ً اهتمام 
خليجي وعربي، فقد لحن الكثير من اأغاني 
التي تبرز العزة للعالم العربي، كذلك الدول 
العربية، وكان ش��اغله اأكبر قضية العرب 
اأولى فلس��طين والقدس، فقدم »أحبك يا 
قدس«، و«عربية يا ق��دس«، و«عدنا يا قدس«، 
و«ع القدس رايحين«، بجانب »مرحبا يا عراق«، 
و«آه يا بيروت«، و«عرس الش��هيد«، و«ملهمة 
القلوب«. كما اهتم الراحل العبيدان باأغنية 
الدينية ومنها أغنية »محمد يا رسول الله«، 
واهتم باأغنية اإنس��انية والعاطفية وقدم 

في هذا العديد من اأغاني.
وقد غنى م��ن ألحان عبدالعزيز ناصر كثير 
من الفنانين العرب، ومنهم: س��عاد محمد، 
وكارم محم��ود، ولطف��ي بوش��ناق، وعل��ي 
الحج��ار، وعبدالمجيد عبدالل��ه، ولطيفة، 
وأح��ام، وإبراهيم حبيب، ونعيمة س��ميح، 
ومدح��ت صالح، وأصال��ة، وهاني ش��اكر، 
المهن��دس، وطال س��امة، وريهام  وماجد 
عبدالحكي��م، وصابر الرباع��ي، وغادة رجب، 
كما غنى من ألحانه عدد كبير من المطربين 
القطريي��ن وعلى رأس��هم س��فير اأغنية 
القطرية علي عبدالستار ومنصور المهندي 

وفهد الكبيسي. 
يشار إلى أن الموس��يقار الراحل تخرج في 
المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة 
بتقدير امتي��از عام 1977، وش��غل منصب 
المراقب العام للموس��يقى والغناء بالهيئة 
العامة لإذاع��ة والتليفزيون منذ عام 1980 
ورئاسة لجنة مراقبة النصوص واألحان، وهو 
عضو مجلس أمناء أكاديمية الموسيقى في 
قط��ر، ومثَل دولة قطر في عضوية المجلس 
التنفيذي في المجمع العربي للموس��يقى، 
كما س��جلت وطبعت مجموعة من أعماله 

الغنائية والموسيقية في ألبومات غنائية.
 وعلى مدى مشواره الفني الطويل، حصل 
الراحل على العديد من اأوس��مة وشهادات 
التقدير، من أهمها جائ��زة الدولة التقديرية 
ف��ي مج��ال الموس��يقى ع��ام 2006، كما 
حصل عل��ى العديد م��ن اأوس��مة، منها 
وس��ام التكريم من قادة دول مجلس التعاون 
الخليجي في العاصمة العمانية مس��قط 
عام 1989، وكذا من مهرجان الخليج السابع 
لإنت��اج اإذاع��ي والتليفزيون��ي بمملك��ة 
البحرين عام 2001، وحاز على وسام التكريم 
من معهد حلب للموس��يقى بس��وريا عام 
2002، والمهرج��ان العاش��ر لإنتاج اإذاعي 
والتليفزيون��ي بجمهورية مصر العربية عام 
2004، وعلى وس��ام التكريم م��ن المجمع 

العربي للموسيقى عام 2013.
وكان آخر تكريم حظي به الراحل من طرف 
المؤسسة العامة للحي الثقافي »كتارا« في 
توزيع جوائز النسخة الرابعة من حفل توزيع 
جوائز اأوس��كار لأوبرا والغناء الكاسيكي، 
في ديسمبر من عام 2014، حيث قال وقتها: 
»إن تقدي��ر المبدع دافع للمزيد من عطاءاته، 
إذ يخلق لديه ش��عورا بالسعادة، وبأن هناك 
من يقيِم جهده ويقدر إبداعاته، وأن يأتي هذا 
التقدي��ر ضمن حفل توزيع جوائز اأوس��كار 
الممنوحة لكب��ار الفنانين العالميين، فهذا 
يجعلن��ي أتفه��م حجم المس��ؤولية التي 
يحمله��ا الفنان تجاه قضاي��ا وطنه وأمته، 
فحمدا لله، وشكرا لكل القائمين على هذا 
اأمر، وكل الحب والتقدي��ر للناس الطيبين 

ولحبيبتي الغالية قطر«.

الراحل عبدالعزيز ناصر

المئات شيعوا الراحل إلى مثواه اأخير

خال تكريم الراحل في حفل توزيع جوائز اأوسكار لأوبرا والغناء الكاسيكي بكتارا

عبروا عن حزنهم لرحيل عميد الموسيقى والغناء في قطر

مبدعون: عبدالعزيز ناصر كان وترً 
يعزف آام اإنسان 

 الدوحة   الحسن أيت بيهي

عبَ��ر ع��دد م��ن الفناني��ن والمثقفي��ن 
واإعاميي��ن عن حس��رتهم عل��ى رحيل 
الموس��يقار القط��ري عبدالعزي��ز ناصر 
العبيدان، معتبرين رحيله خس��ارة فادحة 
للف��ن والموس��يقى في قط��ر، خاصة أن 
عبدالعزي��ز ناصر يعد م��ن بين المبدعين 
الذين أثروا الس��احة الموسيقية في قطر 
بع��دد من اإبداعات التي س��تبقى خالدة 

إلى اأبد.
في ه��ذا الس��ياق، قال فال��ح العجان 
والفنون  الثقاف��ة  إدارة  الهاج��ري، مدي��ر 
ب��وزارة الثقافة والرياضة، أن��ه تلقى خبر 
الرحيل ب��كل حزن وهو ف��ي مهمة خارج 
قطر، متقدما بأحر التعازي لعائلة الفقيد، 
مش��يرً إل��ى أن الفن القط��ري فقد أحد 
الفن��ان غانم الس��ليطي،  أركان��ه. وقال 
مستشار وزير الثقافة والرياضة، إن الراحل 
»كان وترا يعزف آام اإنسان في كل مكان، 
وفقدته قطر وفقده المس��تضعفون في 

اأرض وفقده فن الموسيقى«. أما الدكتور 
مرزوق بشير القائم بأعمال ومهام مدير إدارة 
الثقافة  ب��وزارة  والتراث  العامة  المكتبات 
والتراث، فقال ف��ي كلمة مؤثرة، إن الراحل 
كان رفيق دربه وشريكه في الزمن الصعب 
»عندما بدأنا المشوار معا لنؤسس أغنية 
وفن قطري له هوية مستقلة«، مشيرً إلى 
أنه برحيل ناصر »م��ات أهم الرفقاء وأخذ 
معه شروق الش��مس وضياء القمر وألوان 
الربيع وطعم اأش��ياء، ف��ي جنة الخلد يا 

أغلى اأحبة، أخذت نصفي معك«.
أما س��فير اأغنية القطرية الفنان علي 
عبدالس��تار، فقال حول رحيل الموسيقار: 
»أعزي نفسي برحيلك أيها الغالي وأنا بعيد 
عن الوطن، وأشعر بالحزن واأسى أنني لم 
أحظ بوداعك وا الصاة عليك، سأفتقدك 
ما حييت، ولكن كلما غنينا لقطر وأنشدنا 
للوط��ن س��نتذكرك، اخترت اله��دوء في 
وداعن��ا بهدوئك وصمتك  الحياة واخترت 
المعتاد«. وقال الفنان فهد الكبيسي يرثي 
الراح��ل: »رحل عبدالعزي��ز اأب والصديق 

واأستاذ والمبدع صاحب الفكر والثقافة، 
رحل ورحلت معه ابتسامته الصادقة التي 
ا يمك��ن أن تتخيل وجه��ه المضيء من 
دونها، أبدع فأوصل الموس��يقى القطرية 
إلى أبعد الحدود، فلحن النش��يد الوطني 
القط��ري، الله يا عمري قط��ر، واقف على 
بابك��م، أحبك ي��ا قدس، مغربي��ة، أصدر 
للورق همي، حس��ايف وغيرها، وغنيت من 
ألحانه الش��جية طغردي، وفديت ترابك يا 
قطر، وداعا يا صاحب القلب الكبير، رحلت 

فرحلت معك بعض الموسيقى«.
الفنان ونجم الدراما القطري عبدالعزيز 
جاس��م ق��ال إن الراح��ل كان مفخ��رة 
الموس��يقى في كل الوطن العربي، وهو 
فخر لقطر، فيما عبر الكاتب والش��اعر 
عبدالرحي��م الصديقي عن ما يش��عر 
به من حزن وأس��ى في كلمة قال فيها: 
»إلى المله��م عبدالعزي��ز ناصر واقف 
على باب الحزن ولهان ومسير الليلة )يا 
عمري قطر(، الجو متغير تتذكرك )خيلي 
ترى  الخشب( بوجهي الصغير )قسما( 

كلها قطر تبكيك«.
أم��ا الملحن حس��ن حامد، فق��ال يرثي 
أس��تاذه: »تعلمت منك كي��ف يكون الفن 
رسالة سامية في وقت طغى فيه اابتذال 
والس��عي وراء المادة، تعلمت منك أهمية 
أن يحافظ الفن��ان على القيم��ة الفنية، 
بساطتك، طيبتك، ثقافتك، تديّنك، رفقك 
بالحي��وان، تدب��رك آيات الق��رآن الكريم، 
كل هذه اأمور س��تبقى خالدة في ذهني 
ما حييت لن أنس��ى أفضالك ونصائحك 

وتشجيعك لي، وداعً أستاذي«.
وقال اإعام��ي خليفة الرميحي: »رحمة 
الله عليك يا فقيد الفن القطري أس��تاذا 

وموسيقارا لن يتكرر، لقد عرفناك أبً وأخً 
وصديقً، ا ننس��ى يوم كّن��ا في فترة من 
الفترات وأنت تعلمنا الكثير من رس��ائلك 
الصادقة النبيلة التي كّنا نس��تقي منها 
أفكارنا في مجالنا ف��ي اإعام، ففقدناك 
وفقدت��ك قطر كلها، إلى جن��ان الخلد يا 

عبدالعزيز«.
وق��ال المطرب أحم��د عبدالرحيم: »لم 
أجد كامً أواس��ي به نفس��ي على فقد 
لكنن��ا  ناص��ر،  موس��يقارنا عبدالعزي��ز 
اتفقن��ا على حب��ك في هذا الي��وم وحب 
جمل��ك اللحنية، مثل م��ا أحببت الوطن 

بموسيقاك وإبداعاتك«.

فهد الكبيسي غانم السليطي علي عبد الستار مرزوق بشير بن مرزوق فالح العجان الهاجري


