متابعات

بعد رحلة عطاء قاربت الـ ( )50عامًا

وداعًا ..عبدالعزيز ناصر

فقدت الساحة الثقافية والفنية في دولة قطر مؤخرًا واحدًا من أهم مبدعيها هو الفنان والموسيقار الكبير عبد
العزيز ناصر العبيدان ،حيث انتقل إلى رحمة اهلل تعالى عن عمر يناهز  64عامًا إثر صراع مع المرض.
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وق������د اس���ت���م���ر ع���ط���اء
الموسيقار ال��راح��ل عبدالعزيز ناصر
العبيدان ملحن النشيد الوطني
القطري ،على مدى أكثر من  50عامًا
من اإلب��داع ،فقد أسس في عام 1966
فرقة “األضواء” أول فرقة فنية للمسرح
والموسيقى مع مجموعة من شباب
مدينة الدوحة الموهوبين حيث كان
عمره ال يتجاوز  14عامًا فقط ،وكان لهذه
الفرقة الفضل في ب��روز العديد من
المواهب في مجال الغناء والمسرح
على الساحة الفنية القطرية ،كما
ك��ان لها دور ف��ي تأسيس مراقبة
الموسيقى والغناء بإذاعة قطر عام
 1968حيث انضم عدد من أعضائها
إل��ى المراقبة كموظفين رسميين
وكنواة لتكوين أساس المراقبة.
وق��د اهتم الموسيقار الراحل
بالتراث الشعبي القطري وقدم
أعماالً غنائية استوحاها من ذلك
التراث مثل :أم الحنايا ،العايدو،
الكركيعان “القرنقعوه”.
كما ق��دم الفقيد أع��م��االً من
وحي التراث العربي ..ومن بين أهم
ما أسعد به وج��دان وقلوب الشعب
ال��ق��ط��ري ه��و تلحينه للعديد من
األناشيد الوطنية ،ومن أهمها نشيد
قطر الوطني الذي كتبه الشاعر مبارك
ب��ن سيف آل ث��ان��ي“ ..قسمًا قسمًا
قسمـًا بمـن رفـع السماء قسمـًا بمـن
نشـر الضـياء  ...قطر ستـبـقى حـرة
تسمـو بروح األوفياء” ..وكذلك نشيد
“قطر أنت الحياة” نشيد القسم والذي
اعتمد ك���أول نشيد وط��ن��ي رسمي

اهتم بالتراث الشعبي والعربي..
وأشهر ألحانه النشيد الوطني
ونشيد القسم
مجلة الر ّيــان  /أغسطس  / 2016العدد «»102
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متابعات
للدولة عام  ،1996باإلضافة إلى أغان
مثل :اهلل يا عمري قطر ،عيشي يا قطر،
قطر يا قدر ومكتوب ،هوى الدوحة ،بيت
لكم وظالل ،عروس األرض.
وك���ان للموسيقار ال��راح��ل أيضًا
اهتمام خليجي وع��رب��ي ،فقد لحن
الكثير من األغ��ان��ي التي تبرز العزة
للعالم العربي ،وكذلك الدول العربية
وكان شاغله األكبر قضية العرب األولى
فلسطين والقدس فقدم “أحبك يا
ق��دس” “ ،عربية يا ق��دس” ،و”عدنا يا
ق��دس” “ ،ع القدس رايحين” ،بجانب
“مرحبا يا عراق” “ ،آه يا بيروت” “ ،عرس
الشهيد” “ ،ملهمة القلوب”.
كما اهتم الراحل العبيدان باألغنية
الدينية ومنها أغنية “محمد يا رسول
اهلل “ ،واه��ت��م ب��األغ��ن��ي��ة االن��س��ان��ي��ة
والعاطفية وقدم في هذا العديد من
األغاني.
وقد غنى بألحان عبدالعزيز ناصر
كثير م��ن الفنانين ال��ع��رب ومنهم:
سعاد محمد ،ك��ارم محمود ،لطفي
ب��وش��ن��اق ،علي ال��ح��ج��ار ،عبدالمجيد
عبداهلل ،لطيفة ،أحالم ،إبراهيم حبيب،
نعيمة سميح ،مدحت صالح ،أصالة،
هاني شاكر ،ماجد المهندس ،طالل
س�لام��ة ،ري��ه��ام عبدالحكيم ،صابر
الرباعي ،غادة رجب ،كما غنى من ألحانه
عدد كبير من المطربين القطريين.
وق���د ت��خ��رج ال��م��وس��ي��ق��ار ال��راح��ل
م��ن المعهد ال��ع��ال��ي للموسيقى
العربية بالقاهرة بتقدير “امتياز” عام
 ،1977وشغل منصب المراقب العام
للموسيقى والغناء بالهيئة العامة
ل�لإذاع��ة والتلفزيون منذ ع��ام 1980
ورئاسة لجنة مراقبة النصوص واأللحان،
وه��و عضو مجلس أمناء أكاديمية
الموسيقى ف��ي ق��ط��ر ،وم��ث��ل دول��ة
قطر في عضوية المجلس التنفيذي
في المجمع العربي للموسيقى ،كما
سجلت وطبعت مجموعة من أعماله
الغنائية والموسيقية في ألبومات
غنائية.
وعلى مدى مشواره الفني الطويل،
حصل الراحل على العديد من األوسمة
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كان مهمومًا بقضايا
العرب وقدم “أحبك
يا قدس” و”آه يا
بيروت” و”مرحبًا يا
عراق”
وشهادات التقدير ،من أهمها جائزة
الدولة التقديرية في مجال الموسيقى
عام  ،2006كما تم تكريمه من المؤسسة
العامة للحي الثقافي (كتارا) تقديرا
لدوره ومشواره الفني في إثراء مكتبة
الموسيقى القطرية بعدد وفير من
أعماله الفنية ،وحصل على العديد من
األوسمة منها :وسام التكريم من قادة
دول مجلس التعاون الخليجي في
العاصمة العمانية مسقط عام ،1989
وكذا من مهرجان الخليج السابع لإلنتاج
اإلذاعي والتلفزيوني بمملكة البحرين
عام  ،2001وحاز على وسام التكريم من
معهد حلب للموسيقى بسوريا عام
 ،2002والمهرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي
والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية
ع��ام  ،2004وعلى وس��ام التكريم من
المجمع العربي للموسيقى عام .2013

كما حصل الراحل عبدالعزيز ناصر
العبيدان على العديد م��ن الجوائز
ومنها جائزة (األوبرا الذهبية) الخاصة
في حفل توزيع جوائز األوسكار لألوبرا
وال��غ��ن��اء الكالسيكي ال��دوح��ة ،2014
وحصلت مجموعة من أعماله على
الجوائز الذهبية وش��ه��ادات التقدير
م��ث��ل :أغنية (ي��ا ق��دس ي��ا حبيبتي)
التي حصلت على الجائزة الذهبية
في مهرجان القاهرة السابع لإلذاعة
وال��ت��ل��ف��زي��ون  ،2001وأغ��ن��ي��ة (الطفل
والعصفور) التي حصلت على شهادة
تقدير من مهرجان القاهرة السابع
ل�لإذاع��ة وال��ت��ل��ف��زي��ون  ، 2001وأغنية
(تصدق) من أداء لطفي بوشناق التي
حصلت على جائزتين ذهبيتين عن
أفضل لحن وأفضل أداء من المهرجان
العاشر لإلنتاج اإلذاع��ي والتلفزيوني
بجمهورية مصر العربية عام .2004

