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الجسرة يحتفي بالموسيقار عبد العزيز  ناصر .. ٢٠ مارس
في حفل فني يشهد تدشين كتاب سيرته الذاتية
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كتب - أشرف مصطفى:

 أعــــــلــــــن نـــــــــــادي الــــجــــســــرة 
احتفالية  تفاصيل  عن  الثقافي 
عــبــدالــعــزيــز ناصر  الــمــوســيــقــار 
المزمع انطالقها يوم ٢٠ مارس 
الــــجــــاري عــلــى خــشــبــة مــســرح 
سيتم  حيث  ناصر  العزيز  عبد 
”السيرة  كتابه  تدشين  خاللها 
قبيل  منه  فرغ  الذي  الذاتية“، 
رحيله بشهور قليلة، إلى جانب 
للموسيقار  سيمفونية  تقديم 
مــطــر عــلــي تــســتــعــرض رحــلــة 
نـــاصـــر الــمــوســيــقــيــة وكـــذلـــك 

عرض فيلم وثائقي عنه.
وفـــــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق قــــال 
مجلس  رئــيــس  العبيدان  خــالــد 
مؤتمر  خـــالل  الــجــســرة  إدارة 
صــحــفــي: إن تــدشــيــن الــكــتــاب 
للموسيقار   

ً

وفاء يأتي  نتظر 

ُ

الم

الـــراحـــل، بــعــدمــا اخــتــار ناصر 
الــــنــــادي خــــالل حــيــاتــه لــتــولــي 
أنه  بحكم  كــتــابــه،  نشر  ة 

ّ

مهم
مـــن أبـــنـــاء مــنــطــقــة الــجــســرة، 
حــصــل  الـــــنـــــادي  أن   
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مـــوضـــحـــا
مــن ورثــة الــراحــل الكبير على 
الموسيقار  كتبها  التي  النسخة 
قبيل  منها  وانتهى  حياته،  في 
رحيله، وأكد العبيدان أن قيمة 
هـــذا الــكــتــاب تــكــمــن فــي كونه 
شخصية  يحمل   

ً

مهما  

ً

مصدرا
خلق  استطاع  الــذي  الموسيقار 
قــيــم مــوســيــقــيــة جــمــالــيــة، ما 
يومنا،  إلـــى   

ً

قــائــمــا أثــرهــا  زال 
 إلـــى أن الــســيــرة الــذاتــيــة 

ً

الفــتــا
الكثير  تحمل  الكبير  لــلــراحــل 
يعلم بها  من التفاصيل التي ال 
أسرته  أن  وأوضـــح  كــثــيــرون، 
لنادي  إصدارها  أمانة  أسندت 
القيام  يشرفه  والذي  الجسرة، 

 

ً

 ووفـــــاء

ً

بـــهـــذا الــعــمــل، تـــقـــديـــرا
للراحل الكبير، ودوره الوطني. 
أن  االحتفالية  تفاصيل  وحــول 

ستهل بعرض 

ُ

برنامجها سوف ي
من  االفتتاح  قبل  وثائقي  فيلم 
إنـــتـــاج نــــادي الــجــســرة بــعــنــوان 

”نـــــادي الـــجـــســـرة.. تـــاريـــخ من 
االفتتاح  سيتم  بعدها  التميز“، 
وإلقاء كلمة النادي، ثم عرض 

النادي  إنتاج  من  وثائقي  فيلم 
عبد  الخليج  بعنوان ”موسيقار 
تدشين  يعقبه  ناصر“،  العزيز 

الـــكـــتـــاب، ثـــم تــصــل بــعــد ذلــك 
األخيرة  لمحطتها  االحتفالية 
عبدالعزيز  سيمفونية  بعرض 

ناصر للموسيقار مطر علي.
سيمفونية موسيقية

 عـــــلـــــى الـــعـــمـــل 

ً

وتــــعــــلــــيــــقــــا
تقديمه  المنتظر  الــمــوســيــقــي 
الموسيقار  قال  االحتفالية  في 
الــســيــمــفــونــيــة  إن  عـــلـــي  مـــطـــر 
الــتــي ســيــتــم عــزفــهــا، ســتــكــون 
مـــــن خـــــــالل فــــرقــــة قـــطـــريـــة 
خالصة، حيث سيتم استحضار 
الــراحــل  أعــمــال  مــن  مجموعة 
الـــكـــبـــيـــر، وســـتـــحـــمـــل الـــعـــديـــد 
التي  الموسيقية  المقاطع  مــن 
الكبيرة  ة 

ّ

الفني القيمة  تعكس 
للموسيقار، بما خلفه من إرث 
ستتضمن  حيث  ع، 

ّ

مــتــنــو فني 
اللوحات  من   

ً

عددا السيمفونية 
وطنية  تعكس  التي  الموسيقية 

ــــراحــــل  وقــــومــــيــــة وشـــــمـــــوخ ال
من  جملة  باستعراض  الكبير، 
منها  أن  كــمــا  الــهــامــة  أغــنــيــاتــه 
مـــا يــرتــبــط بـــالـــتـــراث كــأغــنــيــة 
 عــن أغــانــي 

ً

الــقــرنــقــعــوه، فــضــال
خيل  قـــطـــر،  عـــمـــري  يـــا  ”اهللا 
الــخــشــب، ولـــهـــان ومــســيــر، يا 
قدس يا حبيبتي“، بينما سيتم 
اخـــتـــتـــام الــســيــمــفــونــيــة بــلــحــنــه 
الــمــتــمــثــل فـــي الــنــشــيــد الــوطــنــي 

لدولة قطر.
ــبــه أكــــد اإلعـــالمـــي  مـــن جــان
سيقوم  الــــذي  عــبــداهللا  تيسير 
بتقديم الحفل أن االستعدادات 
تـــتـــم عـــلـــى قـــــدم وســــــاق حــتــى 
يليق  بشكل  االحتفالية  تخرج 
بـــالـــمـــوســـيـــقـــار الـــكـــبـــيـــر، ذلـــك 
 

ً

اإلنـــســـان الـــــذي كــــان مــهــمــومــا
ــا اإلنـــــســـــان، فــاســتــحــق  بــقــضــاي

تقدير الجميع له. 
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