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ء ◄ السبت ١٨ شوال ١٤٣٧ هـ ٢٣ يوليو ٢٠١٦م – العدد ١٠٢٦٤

¶  عبد العزيز ناصر  ¶ مع الفنان   لطفي بوشناق  ¶  عبد العزيز ناصر يتسلم جائزته من عبدالله العطية 

¶ فهد الكبيسي

 د مرزوق بشير: مات أهم الرفقاء 
 رحـــــم الـــلـــه رفـــيـــق دربــــــي وصــديــقــي 

وأخي وشريكي في الزمن الصعب..

ــا لــنــؤســس  ــا مــــشــــوارنــ عـــنـــدمـــا بــــدأنــ

ألغنية وفن قطري له هوية مستقلة. 

مات أهم الرفقاء، وأخــذ معه شروق 

الـــشـــمـــس، وضــــيــــاء الـــقـــمـــر، وألـــــــوان 

ــاء. فــــي جــنــة  ــ ــيـ ــ ــع، وطـــعـــم األشـ ــيـ ــربـ الـ

الخلد يا أغلى األحبة. أخذت نصفي 

معك، ونصفي اآلخر يتشوق للقائك 

بني يدي الله. 
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����

 فهد الكبيسي: وداعًا
يا صاحب القلب الكبير 

 رحــــــــل عــــبــــدالــــعــــزيــــز األب والــــصــــديــــق 

واألســــــــتــــــــاذ واملـــــــبـــــــدع صـــــاحـــــب الـــفـــكـــر 

والثقافة. رحــل ورحــلــت معه ابتسامته 

الصادقة التي ال يمكن أن تتخيل وجهه 

املــــضــــيء مــــن دونــــهــــا .. أبـــــــدع فـــأوصـــل 

املــوســيــقــى الــقــطــريــة إلـــى أبــعــد الــحــدود، 

الــقــطــري، والــلــه  الــوطــنــي  فلحن النشيد 

ــلـــى بـــابـــكـــم،  ــر، وواقــــــــف عـ يــــاعــــمــــري قــــطــ

ـــة، وأصــــدر 
ّ
ـــْربـــي

َ
ـــغ

َ
وأحـــبـــك يـــا قـــــدس، وم

للورق همي، وحسايف وغيرها الكثير، 

ــه الــشــجــيــة غـــــردي،  ــانـ وغـــنـــيـــت مــــن ألـــحـ

وفديت ترابك يا قطر.. وداعًا يا صاحب 

ــلـــت فـــرحـــلـــت بــعــض  الـــقـــلـــب الـــكـــبـــيـــر. رحـ

املوسيقى. 

 أحمد عفيف: ستذكره 
األجيال القادمة 

 رحــل املــبــدع ولــكــن كلماته خــالــدة. (الله 

يــا عمري قطر) نترنم بها فــي كــل وقت 

ويـــتـــرنـــم بـــهـــا الــجــمــيــع فــــي املــنــاســبــات 

الــســعــيــدة. و(قــســمــًا بــمــن رفـــع الــســمــاء) 

ــن فــــخــــورون بــكــلــمــاتــهــا  نــنــشــدهــا ونـــحـ

لــن ننسى  الــغــالــي.  وألحانها وبــالــوطــن 

ــه، وســـتـــذكـــره األجـــيـــال  ــانـ كــلــمــاتــه وألـــحـ

القادمة. إلى جنات الخلد يا بوناصر. 

وترجل ملحن النشيد الوطني عن صهوة اإلبداع

 املوت يغّيب املوسيقار عبدالعزيز ناصر عن 64 عامًا 

•  هاجر بوغانمي

غيب املوت صباح أمس املوسيقار عبدالعزيز ناصر العبيدان 

عــن عمر يناهز 64 بعد صــراع مــع املــرض الخبيث، وبرحيله 

ــــنــــا فــي 
ْ
ــاء اإلبـــــــــداع، فــــُرزئ ــمـ ــا أضـــــــاءت سـ ــاملـ تــنــطــفــئ شــمــعــة طـ

مــوســيــقــار لــن تــلــد الــبــالد مــثــلــه. لكنهم الــعــظــمــاء يــرحــلــون في 

هدوء ـ جسدا ـ وتظل أرواحهم تحوم حولنا.

هــو املــلــحــن الــفــذ، والـــرجـــل املــثــابــر فــي الــنــجــاح خــــارج أضـــواء 

الشهرة. عرفت أعماله االنتشار داخــل الوطن وخارجه، حيث 

غنى له أبرز الفنانني في قطر نذكر من بينهم، علي عبدالستار 

وفـــرج عــبــدالــكــريــم ومــحــمــد الــســاعــي وصــقــر صــالــح وآخــــرون..  

ومـــن الــوطــن الــعــربــي، ســعــاد مــحــمــد، وكــــارم مــحــمــود، ولطفي 

بـــوشـــنـــاق، وعــلــي الـــحـــجـــار، وعــبــدالــلــه رويـــشـــد، وعــبــداملــجــيــد 

عبدالله، وإبراهيم حبيب، ونعيمة سميح وغيرهم.

ــزار قــبــانــي،  ــرز الــشــعــراء الـــعـــرب مـــن بــيــنــهــم نــ لــحــن الـــراحـــل ألبــ

ومحمود درويـــش، وسميح القاسم، والــدكــتــور حسن النعمة 

الــعــربــيــة علما مــأل الدنيا  وغــيــرهــم.. وبــرحــيــلــه تفقد الــســاحــة 

وشغل الناس بالتزامه املعلن بقضايا أمته. 

بدأ عبدالعزيز ناصر ـ رحمه الله ـ مشواره الفني في ستينيات 

الـــقـــرن املـــاضـــي، حــيــث أســــس عــــام 1966 فــرقــة "األضــــــــواء" مع 

ــان لــهــذه الــفــرقــة دور في  مــجــمــوعــة مـــن الــشــبــاب الــقــطــري، وكــ

تأسيس مراقبة املوسيقى والغناء بإذاعة قطر عام 1968، وفي 

عام 1977 التحق باملعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة 

وحصل منه على شهادة البكالوريوس.

 قـــدم الـــراحـــل الــعــديــد مــن األعـــمـــال الــغــنــائــيــة الــوطــنــيــة أبــرزهــا 

الـــذي اعتمد كـــأول نشيد وطــنــي رســمــي للدولة  نشيد القسم 

في عام 1996، وأغنية "الله يا عمري قطر" التي يرددها الكبار 

والصغار في املناسبات الوطنية إلى جانب أغنية "عيشي يا 

قــطــر"، و"الــهــدف واحــــد"، و"عــــروس األرض"، و"فــديــت تــرابــك يا 

التراث الشعبي،   غنائية استلهمها من 
ً
قطر".. كما قدم أعماال

ــن بــيــنــهــا "أم الـــحـــنـــايـــا"، و"الــــعــــايــــدو"، و"الــكــركــيــعــان"  نـــذكـــر مـ

(الكرنكعوه). 

ا من القضية الفلسطينية،  عاصر الراحل األزمات العربية، بدء

مــرورا بأزمة لبنان والعراق، ووصــوال إلى الوضع في سوريا 

ودول "الــربــيــع الــعــربــي"، وقـــدم الــعــديــد مــن األعــمــال مــن بينها 

ــلـــورق هــمــي"،  ــيــــروت"، و"أصــــــدر لـ ــا بــ ــــدس"، و"آه يـ ــا قــ ــبـــك يـ "أحـ

و"ولهان ومسير"، و"حسايف"، و"عندي أمل"، وغيرها...

شــغــل عــبــدالــعــزيــز نــاصــر ـ رحــمــه الــلــه ـ منصب املـــراقـــب الــعــام 

للموسيقى والغناء بالهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون منذ 

عام 1980، ورئاسة لجنة مراقبة النصوص واأللحان، وحصل 

على العديد من شهادات التقدير وأوسمة التكريم منها: وسام 

الــتــكــريــم مــن قــــادة ومــلــوك دول مــجــلــس الــتــعــاون فــي سلطنة 

عمان عام 1989م، ووسام التكريم من مهرجان الخليج السابع 

لإلنتاج اإلذاعـــي والتلفزيوني بمملكة البحرين عــام 2001م. 

ووســـــام الــتــكــريــم مـــن مــعــهــد حــلــب لــلــمــوســيــقــى بــســوريــا عــام 

2002م. ووسام التكريم من املهرجان العاشر لإلنتاج اإلذاعي 

والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية عــام 2004. وفــي عام 

2006 حصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال املوسيقى، 

ــان الـــراحـــل عــضــو مــجــلــس أمــنــاء أكــاديــمــيــة املــوســيــقــى في  وكــ

قطر، وممثل الدولة في عضوية املجلس التنفيذي في املجمع 

الــعــربــي للموسيقى.  § الــتــقــت عـــددًا مــن أصــدقــاء الــراحــل 

ورفقاء دربه وتالمذته فكان التالي :

امللحن حسن حامد: 

 وداعًا أستاذي 

 تعلمت منك كيف يكون الفن رسالة 

سامية فــي وقــت طغى فيه االبــتــذال 

املــــــادة.. تــعــلــمــت منك  والــســعــي وراء 

أهمية أن يحافظ الفنان على القيمه 

الفنية.. بساطتك.. طيبتك.. ثقافتك.. 

نك.
ّ
تدي

ــيـــرك آليـــات  ــدابـ رفـــقـــك بـــالـــحـــيـــوان.. تـ

القرآن الكريم. كل هذه األمور ستبقى 

خالدة في ذهني ما حييت. لن أنسى 

نــصــائــحــك وتــشــجــيــعــك لـــــي.. وداعــــًا 

أستاذي. 

 عبدالسالم جاد الله:  
 سيد القدوم واملغادرة 

الــرثــاء،   مفاجأة الرحيل اغتالت كلمات 

الــذي  عبدالعزيز ناصر اللحن القطري 

عانق غيابه تــاركــًا فــي غيابنا وجــوده، 

ــقـــدوم واملــــغــــادرة، أســـتـــاذ األدب  ســيــد الـ

وحضور الدهشة، حزنت لفقدك، لكنني 

أخــــبــــئ مـــــا تــــركــــتــــه مـــــن حـــــب لـــإلنـــســـان 

ولوطنك في روحي التي تحتفظ بمهابة 

فنك، إلــى رضــوان الله ورحمته يا سيد 

املعنى. 

   مات املوسيقار املبدع.. إنه الباحث واملنقب 

لــــلــــتــــراث الـــشـــعـــبـــي واألهــــــــازيــــــــج والـــشـــعـــر 

ــم املـــــدفـــــون. أغـــنـــيـــات كــانــت  ــهــ الــشــعــبــي والــ

نــتــعــايــش معها  منسية أخــرجــهــا وجــعــلــنــا 

مــثــل "الــكــرنــكــعــوه" و"الـــنـــافـــلـــه" و"مــغــربــيــه"، 

و"وســـط سكه تــالقــيــنــا"، و"أحــبــك يــا قــدس"، 

يــا بــيــروت ان جعلناك وقــودا  و"سامحينا 

وحطب" للشاعر نزار قباني، و"الله ياعمري 

الله يا صاحبي.. يا  قطر" وغيرها.. رحمك 

الــدراســة في املرحلة االبتدائية..  رفيقي في 

ــة  ــريــ ــات أســ ــ ــالقــ ــ ــك عــ ــعــ ــن تـــربـــطـــنـــي مــ ــ ــا مــ ــ يــ

عــمــيــقــة، فلئن رحــلــت يــا عــبــدالــعــزيــز ناصر 

ــنـــك وروحـــــــك لــــن تـــمـــوت،  ــإن بــصــمــاتــك وفـ ــ فـ

وستذكرها األجيال جيال بعد جيل. 

 كم هو محزن خبر رحيله 
فالح العجالن الهاجري:

 أحزنني كثيرا خبر وفاة الصديق واألخ عبدالعزيز 

ــا فــي مهمة خــارج  نــاصــر، حــيــث تلقيت الــخــبــر وأنـ

البالد. 

أتــقــدم  املــنــاســبــة األلــيــمــة، إال أن  وال يسعني بــهــذه 

بأحر التعازي ألهل الفقيد وعائلة العبيدان الكرام، 

سائال املولى أن يغفر للفقيد ويتقبله برحمته، وأن 

يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه 

راجعون. 

  غانم السليطي: 

  عبدالعزيز جاسم:

 فقدته قطر 

 موهبة موسيقية نفخر بها 

 حسن املال: مات املوسيقار 

   رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جنانه 

.. كان قلبه وترا يعزف آالم االنسان في كل 

.. فقدته قطر .. وفقده املستضعفون  مكان 

في األرض .. نسأل الله الصبر والسلوان.. 

وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

 رحــمــة الــلــه عــلــيــك أيــهــا املــوســيــقــار املــبــدع 

عـــبـــدالـــعـــزيـــز نـــــاصـــــر. لـــقـــد كـــنـــت مــوهــبــة 

موسيقية في الوطن العربي،.

أنــت مــن نفخر بــك فــي قطر يــا مــن أسست 

ــبــــة املـــوســـيـــقـــى ومــــــن لـــحـــن الــنــشــيــد  مــــراقــ

الوطني.

ولفلسطني عــزفــت أجــمــل األلـــحـــان. رحمك 

الله يا "بو ناصر". 

   ال أدري هل أعــزي نفسي أم أعــزي الوطن بأهله جميعا. برحيلك أيها العزيز الغالي، 

أستاذي ومعلمي ورفيق دربــي عبدالعزيز ناصر، فقدتك وأنــا بعيد عن أرض الوطن 

وأشعر باألسى والحزن أنني لم أحظ بوداعك وال الصالة عليك، سأفتقدك ما حييت، 

الله أجرنا بك  ولكن كلما غنينا لقطر وأنشدنا للوطن سنذكرك وستبقى فينا. عظم 

أيها املبدع االنسان. لقد اخترت الهدوء في الحياة، واخترت وداعنا بهدوئك وصمتك 

املعتاد .. عبدالعزيز ناصر.. أنا على فراقك حزين حزين!! إنا لله وإنا إليه راجعون. 

 علي عبدالستار: 
  فقدتك وأنا بعيد عن أرض الوطن 


