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 يــــنــــظــــم نـــــــــــادي الــــــجــــــســــــرة الــــثــــقــــافــــي 
احتفالية  الثالثاء،  اليوم  االجتماعي، 
املـــــوســـــيـــــقـــــار الــــــــراحــــــــل عــــبــــدالــــعــــزيــــز 
أعماله  آخــر  تدشني  بمناسبة  ناصر، 
اإلبــداعــيــة «الــســيــرة الــذاتــيــة» للراحل 
بنفسه وهــي عبارة عن  كتبها  والتي 
رحلة عطاء بإمضاء الراحل جدمعها 
فـــي لــحــنــه األخـــيـــر ووثــقــهــا بــالــصــور، 
وذلـــــــك بـــمـــســـرح عـــبـــدالـــعـــزيـــز نـــاصـــر 

بسوق واقف.
عرض  االحتفالية  برنامج  ويتضمن 
فيلم وثائقي من إنتاج نادي الجسرة، 
بــــعــــنــــوان «نـــــــــادي الـــــجـــــســـــرة.. تـــاريـــخ 
مـــن الــتــمــيــز»، ويــلــيــه عــــرض وثــائــقــي 
مــــن إنــــتــــاج نــــــادي الـــجـــســـرة الــثــقــافــي 
االجــــتــــمــــاعــــي بــــعــــنــــوان «مـــوســـيـــقـــار 
وتدشني  ناصر»،  عبدالعزيز  الخليج 
الــــــكــــــتــــــاب، ثـــــــم عـــــــــرض ســـيـــمـــفـــونـــيـــة 
مطر  للموسيقار  ناصر»  «عبدالعزيز 

علي.
وقــــال خــالــد الــعــبــيــدان، نــائــب رئــيــس 

الثقافي  الجسرة  نــادي  إدارة  مجلس 
الــــذي سيتم  االجــتــمــاعــي: إن الــكــتــاب 
تدشينه عن سيرته الذاتية التي كتبها 
الــراحــل فــي حياته هــو مصدر وليس 
تكمن  أهميته  أن  إلــى  مشيرًا  مرجعًا، 
في أنه من تأليفه، يؤرخ ألهم محطات 
حياته ومعاناته من أجل تثبيت قيم 
الــجــمــال والــحــب، وكــفــاحــه للتأسيس 
ألغــنــيــة قــطــريــة؛ ألن املــوســيــقــى آنـــذاك 
كــانــت مــوســيــقــى شعبية فــي إطــارهــا 
ولـــــم تـــكـــن تـــعـــبـــيـــريـــة، وأخــــرجــــهــــا مــن 
إطـــــارهـــــا الـــشـــعـــبـــيـــة وأضــــفــــى عــلــيــهــا 
لــهــا شخصيتها  الــتــعــبــيــري  الــجــانــب 

واعتباريتها.
بــــدوره، أوضـــح املــوســيــقــار مــطــر علي 
الكواري، أنه في أول األمر كّلم السيد 
خــالــد الــعــبــيــدان، وأخــبــره أن لــه عمًال 
خاصًا باملوسيقار الراحل عبدالعزيز 
ناصر، الفتًا إلى أن هذا الفنان الرائد 
س املوسيقى القطرية، وأنه 

ّ

هو من أس
فتح عينيه على موسيقى هذا الفنان 

الكبير.
وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، أوضـــــــــح مــطــر 
مه خالل 

ّ

الكواري أن العمل الذي سيقد

االحـــتـــفـــالـــيـــة هــــو عـــمـــل وطـــنـــي كــبــيــر، 
عبدالعزيز  أعمال  من  عــددًا  فيه  جمع 
نــاصــر فـــي ســيــمــفــونــيــة أطــلــق عليها 

«عبدالعزيز ناصر».
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أوضـــــــح أن الـــفـــرق 
الـــشـــعـــبـــيـــة آنــــــــــذاك كـــــانـــــت أقـــــــــوى مــن 
س األغنية 

ّ

املطربني، وجاء ناصر وأس
والــفــن فــي قــطــر، حــيــث «بـــدأنـــا نسمع 
هذه  بحب  وتعلقت  ناصر،  موسيقى 

الشخصية، وقلت (الزم) أصل إليه».
وأوضـــــــح مـــطـــر أن هـــــذا الـــحـــفـــل الــــذي 

يحتفي بعبدالعزيز ناصر ضم جانبًا 
مــــن أعـــمـــالـــه الـــكـــبـــرى الــــخــــالــــدة، مــثــل 
«خــيــل الــخــشــب»، وقــبــلــهــا «مــقــاديــر»، 
ثم «القرنقعوه» إشارة إلى تراث قطر، 
ــر»، 

ّ

ثـــم مــحــطــة أغــنــيــة «ولـــهـــان ومــســي
ثــم أغــنــيــة «يـــا قـــدس» لــبــيــان قوميته، 
ثـــم وطــنــيــتــه «والـــلـــه يـــا عــمــري قــطــر»، 
الــصــوت،  وفـــن  الشعبية،  واإليــقــاعــات 
ويختمها بالسالم الوطني؛ ألنه الذي 

نه. 

ّ

لح

 «الجسرة» يحتفي اليوم باملوسيقار الراحل 
عبدالعزيز ناصر 
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