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ــة اإلعــــالمــــي تــيــســيــر عــبــدالــلــه  ــيـ    اســـتـــهـــل األمـــسـ
بمقدمة عن الراحل الكبير، تناول فيها انطالقته 
فــي فــريــج الــجــســرة، عــنــدمــا أبــصــرت عــيــنــاه في 
الــعــام 1952، ونــشــأتــه فــي هــذا الــفــريــج وفــرجــان 
الدوحة األخرى، وترعرعه على مقاعد مدارسها 
والــثــانــويــة، وتلقيه علومه.  االبتدائية واإلعــداديــة 
وعرج عبدالله إلى تأسيس الراحل الكبير لفرقة 
"األضواء" كأول فرقة فنية للمسرح واملوسيقى، 
مع مجموعة من شباب مدينة الدوحة املوهوبني. 
الــفــرقــة فــي بـــروز املــواهــب، إلى   بــني دور 

ً
متنقال

القاهرة   إلــى  الثانوي، وارتحاله  أكمل تعليمه  أن 
ــة، وحــصــولــه عــلــى تــقــديــر امــتــيــار عــام  ــلـــدراسـ لـ

 .1977

الــشــاعــر، قصيدة  إبــراهــيــم  الشاعر محمد     ألــقــى 
استحضر خاللها أخالق الراحل الكبير، وحسه 
اإلنــســانــي املـــرهـــف، ودفـــاعـــه عـــن قــضــايــا أمــتــه، 
الشاعر  وقـــال  قــطــر.  الحبيب  لــوطــنــه  وإخــالصــه 

الــقــصــيــدة إهــــداء  إن هــــذه 
مـــــن نـــــــــادي الـــجـــســـرة 

الثقافي االجتماعي، 
الكبير،  الــراحــل  إلـــى 
ــًرا ملـــســـيـــرتـــه  ــ ــ ــدي ــ ــقــ ــ ــ ت
وعـــطـــائـــه اإلنــســانــي 

والــــــفــــــنــــــي، 
خـــــــــدمـــــــــة 
لــــــوطــــــنــــــه 

وأمته. 

 مسيرة فنية  مسيرة فنية 

 قصائد شعرية  قصائد شعرية 

  «هل الجسرة» يستحضرون مآثر املوسيقار الراحل 

 عبد العزيز ناصر العبيدان.. اللحن الحاضر الغائب 
طه عبد الرحمن

   بكلمات غلب عليها الحزن، تمالك الدكتور حسن رشيد، أحاسيسه، عندما تحدث عن الراحل 

ا أنه برحيله شعر باليتم للمرة الثانية، بعد فقدان والده. وقال إن من لم يقترب 
ً

الكبير. مؤكد

من عالم عبدالعزيز ناصر، لم يشعر بقيمة الفن أو اإلنسانية. وقال إن الفقيد الراحل 

عاش من أجل قطر، وتحمل معاناة أمته العربية واإلسالمية، "ولذلك فلقد خسرنا 

ا بيننا 
ً
في قطر موهبة فوق العادة، وسيظل عبدالعزيز ناصر حاضًرا بيننا، موزع

ا فــي ذاكــرتــنــا". وتــابــع د. 
ً

 أعـــذب الكلمات واأللــحــان، وخــالــد
ً

أجــمــل النغمات، حــامــال

رشيد: إن عبدالعزيز ناصر هو الرقم الصعب في مجال التلحني، والذي قدم بطاقة 

التعارف للملحن القطري إلى الحناجر العربية، سواء من أبناء الخليج، مثل إبراهيم 

ا بوديع، سعاد 
ً
حبيب، عبداملجيد عبدالله، عبدالله الرويشد، أو األصوات العربية، بدء

محمد، كارم محمود، علي الحجار، وعشرات األسماء األخرى". 

 د. رشيد: عامله حمل قيما فنية وإنسانية  د. رشيد: عامله حمل قيما فنية وإنسانية 

 سيبقى حاضرا بني أهل قطر 

 الخال: حمل حبًا صادقًا لوطنه 

ا أن 
ً

الــراحــل. مــؤكــد  تحدث الدكتور يوسف العبيدان، عن عالقته بالفقيد 

ا، وحــاضــًرا ليس فقط بني "هــل الجسرة"، ولكن بني 
ً

اسمه سيبقى شامخ

ا. 
ً

أهل قطر جميع

وثمن العبيدان مواقف القيادة الرشيدة تجاه الفقيد الكبير، وإطالق اسمه 

 من 
ً
على مسرح الريان بسوق واقف، ليحمل اسم عبدالعزيز ناصر، "وفاء

القيادة الرشيدة البن قطر البار، الذي وهب نفسه، لخدمة وطنه، ما جعله 

ة لــهــذا الــبــلــد، الــذي  شعلة فــي تــاريــخ قــطــر، وستظل ذكـــراه بــاقــيــة، مــعــطــاء

أحبه". 

 أحـــد أبــنــاء الــجــســرة، وهـــو الــســيــد حــمــد الــخــال، ألــقــى كلمة خـــالل حفل 

ــد فــيــهــا «أنــنــا عــنــدمــا نستحضر املــوســيــقــار الـــراحـــل عبد  الــتــكــريــم، أكـ

العزيز ناصر العبيدان، تكون بذلك أراوحنا قد حلقت في أقصى اآلفاق 

الوجدانية، بمعاني سامية، على نحو ما كان الفقيد الراحل، الذي حمل 

ــا لوطنه، وألمتيه العربية واإلســالمــيــة، ملا كــان يحمله من 
ً
ا صــادق

ً
حب

ضمير إنساني، وأحاسيس فنية جارفة». 

د. العبيدان: 

 في ملسة وفاء من «هل الجسرة» تجاه عميد املوسيقى القطرية الراحل 
عبد العزيز ناصر العبيدان، استضاف نادي الجسرة الثقافي االجتماعي 

مساء أمس أمسية «هل الجسرة»، لتكريم الراحل الكبير.
خالل األمسية، استحضر رفقاء الراحل الكبير مآثره، ومسيرته الفنية 
واإلنسانية. مؤكدين أن ذكــراه ستظل حاضرة في قلوب القطريني، 
والعرب واملسلمني، ملا قدمه من أعمال فنية، أثرى من خاللها الساحة 

الثقافية والفنية محلًيا وعربًيا وإسالمًيا.
حضر االحتفالية، التي تم وصفها بأنها رمزية، حشد كبير من رفقاء 

املوسيقار الراحل و»هل الجسرة»، عالوة على محبي الراحل الكبير. فيما 
ألقيت خاللها القصائد الشعرية، واألعمال الغنائية، وكلمات التكريم 
والوفاء لعميد املوسيقى القطرية. ووصف الحضور املوسيقار الراحل 
بأنه سيظل نجًما المًعا ومشًعا في سماء الفن واإلبداع القطري والخليجي 
والعربي، ملا قدمه لوطنه من عطاء، انطلق منه إلى مجاالت فنية أخرى 
في دول الخليج العربية، والوطن العربي. وفي ختام األمسية، كرم السيد 
حمد بن محمد الخال رئيس اللجنة املنظمة لـ»هل الجسرة» اسم الراحل 
الكبير، بتقديم درع إلى إخوته، وتسلمه السيد محمد ناصر العبيدان. 
فيما صدرت اسطوانة مدمجة بعنوان «رحلة ورحيل»، حملت مجموعة من 

األعمال الوطنية والتراثية للراحل الكبير. 

 د. بشير: هدفه كان تمكني
األغنية القطرية 

ــا على رفيق دربــه 
ً
   خــالل األمــســيــة، غالبت الــدمــوع الــدكــتــور مـــرزوق بشير، حــزن

الفقيد الراحل، فلم يتمالك مع إلقاء كلمته دموعه، التي كانت أسرع من كلماته، 

وعــرج على الفترة التي التقيا فيها، وكانت في مطلع السبعينيات من القرن 

املاضي، عندما تعارفا في القاهرة، أثناء الدراسة. ووصف د.بشير الفقيد الراحل 

بــأنــه كــان رؤيـــة فنية خــاصــة، وكــانــت قضيته تكمن في 

تمكني األغنية القطرية، وجعلها مزدهرة،. كما أدرك 

بوعيه أهمية األغنية التراثية، وأن 

مــن ينبغي باألغنية القطرية 

الــقــطــريــون أنفسهم. وقــال  هــم 

إن الفقيد الراحل كان يأمل في 

ــا 
ً

إعــــادة تــوزيــع أعــمــالــه تــوزيــع

ــــوال انـــقـــضـــاء أجـــلـــه،  ا، لـ
ً

ــد ــ ــديـ ــ جـ

ــه  ــ "ومـــــــــع ذلـــــــك فـــســـتـــبـــقـــى روحــ

خــــالــــدة بـــيـــنـــنـــا، تــحــثــنــا عــلــى 

ــة مـــســـيـــرتـــه، بــعــدمــا  ــلــ مــــواصــ

أفنى جل حياته في خدمة فنه 

ووطنه". 


