
الثقافي االجتماعي  نــادي الجسرة   استوقفني خبر استضافة 
أمسية بعنوان "هل الجسرة" لتكريم املوسيقار الراحل الكبير عبد 
العبيدان، وقد استعدت بذاكرتى مجموعة األغاني  العزيز ناصر 
الــتــى كنا نسمعها ونــرددهــا ونــحــن صغار،  الوطنية والعاطفية 
الجميلة وااللــحــان  الكلمات  لكننا النعي والنــعــرف مــن وراء هــذه 
الشجية، ولكنها بقيت عالقة بمسامعنا وراســخــة فــي قلوبنا، 
وبعد أن كبرنا وميزنا وعرفنا من هو صاحب هذه االلحان العذبة 
اللحن  واألحاسيس الشجية، أصبحنا نربط شخصية صاحب 
باالغنية، ومن االغاني الجميلة والعزيزة على قلوبنا أغنية الله يا 
عمري قطر، وأغنية عيشي قطر واغنية ولهان ومسّير، وأغنية 
أصـــدر لــلــورق هــمــي، وغــيــرهــا الكثير الكثير مــن الــحــان االغــانــي 
العالقة بمسامعنا وذاكــرتــنــا كقطريني ومحبني لسماع االغاني 

القطرية االصيلة والعريقة.
واستحضرتنى فكرة تخليد ذكرى املوسيقار الراحل عبد العزيز 
ناصر العبيدان بتدريس وتعليم الفنانني القطريني القادمني خط 
ونــهــج االلــحــان الــتــى قــدمــهــا، حــيــث كـــان هــدفــه رحــمــه الــلــه تمكني 
األغنية القطرية من الظهور واالنتشار واالزدهار، وتدريس الجيل 
بــدايــات  القطرية ودراســــة  التراثية  االغــنــيــة  الــوعــي بأهمية  الــقــادم 
مؤسسي الفن القطري من كّتاب وملحنني، وتوثيق هذه املعلومات 
بإصدار كتاب يتحدث عن سيرته الذاتية واملهنية ويقدم معلومات 
قيمة غائبة عن أذهان الكثير منا، مثل أنه رحمه الله لحن العديد 
أنتى  الــشــبــاب ونشيد ياقطر  الوطنية مثل نشيد  األنــاشــيــد  مــن 
الحياة أنتي الوجود، ونشيد القسم الذي تم اعتماده كأول نشيد 
وطني رسمي لدولة قطر سنة 1996، باالضافه إلى مشاركته في 
الغنائية والتسجيلية مع عــدد من كبار  تسجيل بعض األعــمــال 

فناني الوطن العربي.
أتوجه بالشكر والتقدير لكل شخص ساهم في  أن  أود  من هنا 
الفن القطري، فنانني وممثلني  الراحلني من عمالقة  تخليد ذكرى 
مــوهــوبــني ومغنني راحــلــني، وتخليد ذكــراهــم بصفتهم مواطنني 
ــهــذا الــبــلــد أعـــمـــاال خـــالـــدة اســتــمــر صــيــتــهــا بعد  قــطــريــني قـــدمـــوا ل
رحيلهم، أسماء قطرية راحلة بقيت في محيطنا مثل شذى عبير 
البهجة والفرح  الــذي تفوح رائحته وتمأل كل مكان وتثير  العطر 
الجهود  والــســرور فــي نفس محبيها ومستنشقيها، ومــن هــذه 
القيمة اطالق اسم املوسيقار الراحل عبد العزيز ناصر العبيدان 
على مسرح الــريــان بسوق واقـــف، وبــهــذا الــقــرار املــشــرف سيظل 
اسمه باقيًا فــي تــاريــخ قطر الفني ولــدى كــل مــن مــر أو قــرأ اسم 

املسرح واستفسر ملاذا سمي بهذا االسم، تخليدًا لذكرى راحل.
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