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الوطني  النشيد  العطاء رحــل ملحن  بعد خمسني عاما مــن 
الــقــطــري املــوســيــقــار الــكــبــيــر عــبــدالــعــزيــز نــاصــر عـــن عــاملــنــا، 
الثقافية  الساحة  فــقــدت  إرثـــا فنيا ضخما، وبفقدانه  تــاركــا 
والفنية القطرية واحدًا من أهم مبدعيها، ومنذ إعالن رحيله 
الجمعة املاضي، توالت األقالم تمأل صفحات الجرائد ومواقع 
التواصل االجتماعي اعترافًا بإبداعاته وحزنًا على فقده، من 
محبيه ومريديه وزمالء املشوار ومن كل متذوقي موسيقاه 
الراقية، خاصة اولئك الذين عاصروه مع فرقة األضــواء التي 
اسسها عام 1966 وزمالؤه في مراقبة املوسيقى والغناء التي 
نــواة تكوين أساس  اسسها بإذاعة قطر عام 1968، لتصبح 
املراقبة. لزاما علينا ان نعترف بإسهامات هذا الفنان القدير 
الذي خلد اسمه على قائمة االسماء البارزة التي خدمت وطنها 
وأمتها في مجال يصعب التكرار فيه، ويكفيه فخرا ان يحفظ 
في سجله دوره الريادي في حفظ التراث القطري وتسجيله 
باقة من االغنيات التراثية وحفظها من االندثار، وقدم خاللها 

 غنائية استوحاها من ذلك التراث.
ً
أعماال

ــدان وقــلــوب الــشــعــب القطري  ومـــن بــني أهـــم مــا أســعــد بــه وجــ
تلحينه للعديد من األناشيد واالغاني الوطنية أشهرها اغنية 
«الله يا عمري قطر» التي تتكرر في كل املناسبات السعيدة، اال 
ان «النشيد الوطني» يبقى االبرز في مسيرته بدعم وتشجيع 

من حكومتنا الرشيدة اعترافا بإبداعه ونبوغه املتميز.
ابنائنا  الوطني يوميا مــن حناجر ومشاعر  النشيد  ينطلق 
طلبة مدارس قطر، ليسجل به قمة اإلبداع ويظل نقطة ساطعة 
الفنية،  إنــجــازاتــه طـــوال مسيرته  تــوج بها  الــتــي  فــي مسيرته 
وليكون هذا النشيد مصدر فخرنا وعزتنا وحماسنا عندما 

يعزف في كل املناسبات الرسمية وفي املحافل العاملية.
املتميز في  الجهات نبوغه وتطوره  تابع املسئولون من اعلى 
املوسيقى والغناء، والحظوا تدرجه املتطور في بروز االغنية 
الــوطــن، لتحجز االغنية  الــى خــارج حــدود  القطرية وانتقالها 
اثر  الخليجية والعربية، وعلى  الساحة  القطرية مكانها على 
التقديرية في مجال  الدولة  الدولة باهدائه جائزة  ذلك كرمته 
املوسيقى عام 2006، ثم توالت االوسمة والجوائز والشهادات، 
ومــن الــجــوائــز الــتــي يجب ان تــذكــر حصوله على الــعــديــد من 
التعاون  التكريم من قادة دول مجلس  األوسمة، منها وسام 
العمانية مسقط عـــام 1989، ومــن  الــعــاصــمــة  الخليجي فــي 
مهرجان الخليج السابع لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني بمملكة 
البحرين عام 2001. ومن استحقاقاته حيازته وسام التكريم 
للموسيقى بسوريا عــام 2002، واملهرجان  من معهد حلب 
العاشر لإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني بجمهورية مصر العربية 
للموسيقى  العربي  التكريم مــن املجمع  عــام 2004، ووســـام 
عام 2013، باالضافة الى تكريمه من املؤسسة العامة للحي 
الثقافي «كتارا» تقديرا لدوره ومشواره الفني في إثراء مكتبة 

املوسيقى القطرية بعدد وفير من أعماله الفنية.
الــفــنــان املوسيقار  الحزينة واملــؤملــه لرحيل  اللحظة  فــي هــذه 
الجميع صفا واحـــدا خلف  القطري عبدالعزيز ناصر يقف 
مــيــراثــه الــفــنــي الـــراقـــي، اعــتــرافــا بــمــســيــرتــه الــعــزيــزة وصـــدق 
مشاعره املرهفة ومواقفه االنسانية الراقية، ودعمه الالمحدود 
للجيل الجديد والذكرى الجميلة التي تحلى بها طوال مسيرته، 
الدولة من رحيله مناسبة لتخليد ذكــراه  ويتمنون ان تجعل 
بإطالق اسمه على احــد شــوارع الــدوحــة، وليكن احــد شــوارع 
ــتــي تــربــى وتـــرعـــرع فــيــهــا واســتــمــد ابـــداعـــاتـــه من  الــجــســرة ال
الــى  انــهــا دعـــوة وأمــنــيــة مــن محبيه  «سكيكها» ودهــالــيــزهــا. 
بــأن موسيقار قطر  الرشيدة نطلقها بصوت واحــد  قيادتنا 
الراحل يستحق هذا التكريم بعد نهاية حياة حافلة قدم فيها 
عصارة فكره وإبداعه من اجل بلده الحبيبة قطر. وسالمتكم..

عبدالعزيز ناصر اسم قطري سيخلده التاريخ

 qna_75@hotmail.com

صد و ردصد و رد

خالد عبدا( زيارة

9 Al-Sharq ► MONDAY ٢٥ JULY ٢٠١٦ – No ١٠٢٦٦

ء ◄ اإلثنين ٢٠ شوال ١٤٣٧ هـ ٢٥ يوليو ٢٠١٦م – العدد ١٠٢٦٦ محليات


