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خالل تدشني كتاب املوسيقار الراحل في أمسية فنية

عبدالعزيز ناصر  يروي فصوًال من حياته في سيرته الذاتية
   طه عبدالرحمن

ــر مــســاء  احـــتـــضـــن مـــســـرح عـــبـــدالـــعـــزيـــز نـــاصـ
الذاتية  أمس احتفالية تدشني كتاب السيرة 
ــر،  ــز نـــاصـ ــزيـ ــعـ ــدالـ ــبـ لـــلـــمـــوســـيـــقـــار الـــــراحـــــل عـ
ــــرف عــلــى تــدقــيــقــهــا قبيل  والـــتـــي كــتــبــهــا وأشـ
ــادي  ــ ــا نـ ــهــ ــامــ ــه، وذلــــــــك فـــــي أمـــســـيـــة أقــ ــلــ ــيــ رحــ
ــاعــــي، بــحــضــور  ــمــ ــتــ ــقـــافـــي االجــ ــثـ الـــجـــســـرة الـ
ســعــادة السيد صــالح بــن غــانــم العلي، وزيــر 
الفنانني  الثقافة والرياضة، وحشد كبير من 
واملـــبـــدعـــني ومــحــبــي الــــراحــــل الــكــبــيــر، الــذيــن 

جمعهم الوفاء للموسيقار الراحل.
شهدت األمسية التي قدمها اإلعالمي تيسير 
عبدالله، تقديم السيمفونية الفنية، وهى من 
الــكــواري، وقــدم  تأليف املوسيقار مطر علي 

خاللها روائع ألحان املوسيقار الراحل.
ــه أهـــــــدى الـــســـيـــد مـــحـــمـــد نــاصــر  ــبـ ــانـ ــن جـ ــ ومــ
العبيدان، أحد مؤسسي نادي الجسرة، واألخ 
ــبـــر لــلــمــوســيــقــار الــــراحــــل، كـــتـــاب الــســيــرة  األكـ
الذاتية لسعادة الوزير، ليكون بذلك أول إهداء 
ــذي حــمــل عـــنـــوان «إلـــى  مـــن نــوعــه لــلــكــتــاب، الــ
الحاملني معي بعالم أفضل أهدي هذه السيرة 
الذاتية.. عبدالعزيز ناصر.. 1966 — 2013».

وأعقب اإلهداء، كلمة لسعادة الوزير قال فيها 
الراحل الكبير عبدالعزيز ناصر قد  «إذا كان 

غاب عنا بجسده، إال أن أعماله التي صاغها 
املوسيقار مطر علي عبر السيمفونية الفنية، 
جسدت أمامنا املوسيقار الراحل بكل روائعه 

املوسيقية».
ووصف العلي املوسيقار الراحل بأنه « فنان 
كبير، كما كان إنسانًا كبيرًا، يعشق تراب هذا 
الــوطــن». واســتــعــاد ســعــادة الــوزيــر بــالــذاكــرة 

أحـــد املـــواقـــف مــع املــوســيــقــار الـــراحـــل. والــتــي 
ــا قــــائــــًال: «أذكــــــر أنـــنـــي عــنــدمــا قــابــلــتــه  ســـردهـ
أثناء تنظيم إحــدى فعاليات اليوم الوطني، 
وعــنــدمــا كنا نتحدث عــن إعـــداد عمل وطني 
فــنــي، قــال إنــه تــوقــف منذ فــتــرة عــن التلحني، 
ولكن ما دام ذلك هو عمل وطني، فلن أتردد 
فـــي تــنــفــيــذه، ووافـــــق عــلــى الــتــلــحــني، ورفـــض 
مطلقًا ان يتقاضي أجرًا عليه، باعتباره عمًال 

وطنيًا».
ومـــن جــانــبــه، ألــقــى الــشــاعــر خــالــد الــعــبــيــدان، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة نــــادي الــجــســرة، 
أكـــد فيها أن األمــســيــة تــأتــي فيما دأب  كلمة 
عليه النادي من تكريم املبدعني، «لتكون هذه 
االحتفالية وفاًء وتقديرًا للموسيقار الراحل، 
بتدشني سيرته الذاتية، والتي تؤكد انحيازه 
لقيم الحب والجمال، وآخر ما كتبه من إبداع، 

نابع من عبق هذه األرض الطيبة».

عشق املوسيقى

 إذاعة هاتفية 

 بصمات قطرية 

العبيدان، توقف فــي تصريحاته   السيد محمد ناصر 
� عــنــد جــانــب مــهــم مــن حــيــاة املــوســيــقــار الــراحــل، 
تعكس ولعه الكبير باملوسيقي، عندما يقول العبيدان إن 
"الوالد كان يرغب أن يتجه املوسيقار الراحل إلى دراسة 
الكبير كانت ميوله  الراحل  االقتصاد والسياسة، ولكن 
لها، شغوفًا بها،  إلــى املوسيقى، فقد كــان محبًا  تتجه 
وعندما حــرص على إرضـــاء والـــده بااللتحاق بجامعة 
بيروت العربية، ودراسة اللغة العربية، فقد آثر أن يلتحق 
للموسيقى، فظل على حالته هذه  العالي  أيضًا باملعهد 
إلــى أن وجــد أن  العربية،  يجمع بــني املوسيقى ودراســـة 
املوسيقى أخذته بشكل كبير، فآثرها على اللغة العربية، 
ولم يجد الوالد ُبدًا من قبول األمر الواقع، وخاصة مع ما 

حققه الراحل من نجاح موسيقي كبير". 

   شــــهــــدت األمــــســــيــــة تــــدشــــني تـــطـــبـــيـــق إذاعـــــــة 
املــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر عــبــر الــهــواتــف 
الذكية، ليصبح بمقدور مستخدميها تحميل 
الــتــطــبــيــق عــبــر هــواتــفــهــم، فيستمتعون  هــــذه 
بــروائــع املــوســيــقــار الـــراحـــل، وذلـــك فــي امــتــداد 
إلذاعة املوسيقار الراحل، التي سبق أن دشنها 

النادي عبر موقعه اإللكتروني. 

ـــ"�"     الــفــنــان غــانــم شــاهــني، أعـــرب فــي تصريحاته ل
عن سعادته بما أسفرت عنه األمسية من سيمفونية 
فنية من تأليف املوسيقار مطر علي، قدم خاللها روائع 
املوسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر، خاصة وأنها جاءت 
ببصمات قطرية خالصة ، "ما يجعلنا نفخر بهذا العمل، 
ــــذي يــذكــرنــا بــروائــع املــوســيــقــار الـــراحـــل، لــيــكــون هــذا  وال
العمل هو أقــل القليل الــذي نقدمه  له في هــذه األمسية، 

التي تشهد تدشني سيرته الذاتية". 

   يستهل املــوســيــقــار الــراحــل كتابه بــإهــداء إلــى األوفــيــاء 
واملؤمنني بالله والحاملني بعالم أفضل، مستعرضًا خالله 
جــوانــب مــتــعــددة مــن حــيــاتــه، عــنــوانــهــا "حــديــث النفس، 
أبراج  املدرسة، االنتماء،  العود،  البيت  الحياة من جديد، 
الحظ، فريج الجسرة، فرقة األضواء، اللحن األول، الفنان 

والحرية، التراث أول الطريق".
كما تضمنت السيرة عناوين: "القاهرة، أزهري في معهد 
املوسيقى، الحب األول، الرحيل، الصدمة، األمل الضائع، 
الــفــنــان بــني الــنــاقــد والــحــاقــد، الــعــودة، الــعــم أحــمــد، البيت 
الفنان والحاكم  املبدأ،  الكابوس،  الفن،  الجديد، إنسانية 
املــطــلــق، مـــغـــادرة املـــكـــان فـــي ظـــل قــمــعــســتــان، أكــاديــمــيــة 

املوسيقى بني الحلم والواقع، خواطر إيمانية".
ــوار صــحــفــي أجـــراه  ــذاتــيــة أول حــ وتــضــمــنــت الــســيــرة ال
ــذي لــم يكن  ــ املــوســيــقــار الــراحــل مــع جــريــدة الــشــرق، وال
ــًا. وضــم  ــامـ ــتـــدت لــنــحــو 20 عـ ــرى قــبــل حـــــــوارات، امـ ــ أجـ
الكتاب العديد من الصور الشخصية للراحل الكبير مع 
العديد من املبدعني القطريني والعرب، عالوة على النوتة 
املوسيقية له.واختتم املوسيقار الراحل سيرته بالتأكيد 
أنــه لم يذكر كل ما حــدث، "ولــم أقــل كل ما أعــرفــه، لكني 

والحمد لله كنت صادقًا فيما قلت". 

¶    خالد العبيدان ¶    وزير الثقافة يلقي كلمته  محطات حياتية 

¶     من عزف السيمفونية الفنية 

 تصوير: إبراهيم كوتي¶    من تدشين الكتاب 


