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يوم الثاين والعرشين من شهر يوليو من كل عام،هو ذكرى حضور 
موسيقار الوطن والخليج  عبد العزيز نارص أحمد العبيدان املتصل، وليس 

عنوان غياب.
فكيف يغيب الذي ترك عطر أنغامه الفواحة عىل رشفات العقول 

والقلوب والوجدان!
وكيف يغيب الذي أعمر أرواحنا بطيب الكلامت ونبل األلحان وسمو 

الدالالت واملعاين!
وكيف يغيب الذي استطاع أن يصوغ لنا ذاكرة موسيقية ولحنية فريدة، 
متيزنا، ويستطيع كل من يصغي إليها أن يقول: إن هذه النغمة قطرية. 
"الّصوت"  وهذا  الدوحة.  أغصان  عىل  كالحامئم  ترفرف  األلحان  وهذه 
العاشق.. هو صوت قطري يحمل البشارات بالعودة امليمونة بالخري واملحبة 

والرزق الوفري.
لذلك.. أصالة عن نفيس وباسم زماليئ األفاضل يف مجلس إدارة نادي 
الجرسة الثقايف االجتامعي.. أؤكد: أننا نحتفي بحضور موسيقارنا الكبري.. 
هذا  بعده  لنستعيد  االحتفاء،  يتوج  هذا  يوليو  من  والعرشون  والثاين 

الحضور بروح جديدة وعزم جديد وإىل األبد بإذن الله.
فبالنسبة لنا.. عبد العزيز نارص، هو رمز وعالمة ومثقف شامل:

هو: رمز لعبقريتنا.. عبقرية قطر املكان والزمان 
واإلنسان يف قدرتها عىل تحويل كل تفاصيلها إىل ألحان 

وأنغام خالدة تبقى إىل األبد.
عاشق  كل  الوطني.. حتى  نشيدنا  من موسيقى 

وولهان ومسري..
وهو: عالمة من عالمات عرصنا وجيلنا..

استوعب  ..الذي  الشامل  للمثقف  منوذج  وهو: 
عرصه وواقعه االجتامعي والثقايف، واستطاع أن يعرب 
عنه بأكرث الطرق عبقرية، وبواسطة أكرث الفنون دقة 

وحساسية.. وهي املوسيقى.
وهو روح كرمية وهبها لنا املوىل عز وجل، وعقل متفتح استوعب 

أحالم جيله وأمته، وعرّب عنها بأكرث الوسائل رحابة وأناقة وجامل.
وهو مل يحتفظ بخربته الفنية لنفسه بل منحها بكرم لكل من أراد 

معرفة بهذا الفن أو خربة يف هذا املجال الدقيق.
لذلك هو مثقف شامل.. وصانع أشكال ثقافية..

وّفر من خالل تأسيسه لفرقة األضواء ..إطاًرا استوعب موهويب جيله 
واألجيال الالحقة وقدمهم للوطن واألمة.

باإلبداع  وحلق  للجميع  خربته  قدم  اإلذاعة  يف  عمله  خالل  ومن 
القطري يف أثري الخليج والوطن العريب والعامل.

ومن خالل انفتاحه عىل اإلبداع العريب.. صنع األطر النغمية واللحنية 
ألشعار الكبار.. فحلّقت ألحانه من املحيط إىل الخليج..

فكان منوذًجا للمثقف والفنان الذي يجيد التعبري عن أحالم أبناء وطنه 
وأمته من خالل اللحن واألغنية واألوبريت ومالحم موسيقية خالدة.

وعندما قمت بتدشني إذاعة املوسيقار عبد العزيز نارص عىل موقع 
النادي اإللكرتوين.. قصدنا تعزيز هذا الحضور بصون تراث موسيقارنا الكبري، 
وجعل كنوزه من روائع األلحان واملؤلفات واألغاين متاحة للمستمعني 

والباحثني.
ويرشفنا أن نصون تراث هذا املوسيقار الكبري ونحفظه 
لألجيال، فهو ابن هذا النادي العريق حمله شذاه وعطره 

إىل كل ربوع بلدنا ووطننا العريب الكبري.
واالحتفاء بهذه الذكرى.. هو تجديد لعهدنا به، ووفاء 

لتجربته.. واحرتام لعبقريته.
رحم الله موسيقارنا الكبري، وطيَّب ثراه وأكرم مثواه 
وجزاه عن وطنه وأمته خري الجزاء.. هو نعم املوىل ونعم 

النصري.
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