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انا  .. بعالم أفضل منا يقول  عاش مبدعا .. يعيش حــاالت 
قادم اليكم وقلبي فوق كفي حمامة بيضاء .. افهموني فأنا 

غير طفل فوق عينيه يستحم املاء!.
.. كان  املــبــدع  الفنان  لهذا  الجسرة ببراعة وحــب  نــادي  فــي 
تدشني سيرة وكتاب الفنان عبدالعزيز ناصر على مسرح 
عبدالعزيز ناصر الذي حضره لفيف من الفنانني  والشعراء 
الجارف  الحب  وعبدالعزيز ناصر كسب طيلة حياته هــذا 
الـــذي اســعــد الكثير مــن متذوقي الــفــن األصــيــل فــي مجمل 
الجماهير في كل  التي نالت اعجاب  الفنية  اعماله وافكاره 
الــدول العربية «القدس وبيروت» كانت لحظات من الشجن 

واالحساس املرهف لفن هذا املبدع!
كان نادي الجسرة الذي كرمه احسن تكريم خالل الدعوات 
التي قدمها  السمفونية  التي اسعدت محبيه.. االروع كانت 
الــفــنــان الــقــطــري املــبــدع «مــطــر عــلــي» تكريما لــهــذا الــفــنــان.. 
كانت السمفونية .. من سمعها .. رائعة .. جمعت مجمومة 
الفنان عبدالعزيز  الغنائية التي قام بتلحينها  من االعمال 
.. فقدمها الفنان مطر علي بأحاسيسه وشعوره  ناصر 
.. فالكثير من موسيقى شجن  املبدع  الفنان  املرهف بهذا 
الـــذي اعــجــب الكثير من  ــداع  واحــســاس ورقـــي هو جمال ابـ
املبدع  الراحل  ليلة حاملة كحلم بالفنان  الحاضرين .. كــان 
الــفــتــي الــذي كــان ومــا زال يأسرنا  .. بتقسيمات االرتقاء 
بالكثير من االحاسيس والشجن بارتفاء الذوق العام .. فهو 
الكثير من الصور االنسانية والوطنية  كــان دائــمــا يختار 
والعامة لتكون مصدر الهامه وشجن اوتاره فقد كان يريد 

ان يخلدها!!
فــــي كــلــمــة قـــالـــهـــا ضـــمـــن ســـطـــور كـــتـــابـــه: عــــن اكـــاديـــمـــيـــة 
املــوســيــقــى بــني الـــحـــلـــم والـــواقـــع: قـــد ادركــــــت ان شــيــئــا لــن 
يــــحــــدث االن يــأتــي ســــوف ارحــــل حــتــى ال أرى هــــذا الــحــلــم 
الرائع!!. كانت ليلة حاملة .. ادارتها إدارة مجلس إدارة نادي 
الفني  الكثير من الشجن  أعــادت  بليلة فنية رائعة  الجسرة 
الذي يفتقده متذوقو هذا اإلحساس لهذه األجواء الفنية التي 
 .. الفن  الكبير من متذوق هــذا  الكثير من االعجاب  واكبت 
شكرا نادي الجسرة .. لتوديعه عبدالعزيز ناصر .. وشكرا 
للفنان املبدع «مطر علي» الذي قدم شجنا واحساسا مرفق 
بذوق رفيع للبعض مفردات املسيقار عبدالعزيز ناصر !!.

◄ اخر كالم: 
الجسرة يتحفنا بالكثير من روائع الغناء في الفن القطري.. 
هو إحساس مزمن لهذا النبض من الزمن الجميل، تحياتنا 

مع  شكرنا لنادي الجسرة!.

  جاسم صفر 

شكرًا نادي الجسرة 
وليلة عبدالعزيز ناصر!
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