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تدشني سيرته الذاتية

«الجسرة» يحتفي باملوسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر«الجسرة» يحتفي باملوسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر

تــــم خـــــالل الـــحـــفـــل، الــــــذي نــظــمــه 

ـــــــجـــــــســـــــرة الـــــثـــــقـــــافـــــي  نـــــــــــــــادي ال

االجـــتـــمـــاعـــي بـــحـــضـــور ســـعـــادة 

الــســيــد صــــالح بـــن غـــانـــم الــعــلــي 

وزيـــر الــثــقــافــة والــريــاضــة وعــدد 

عرض   ، واملهتمني  الفنانني  مــن 

فــيــلــم وثــائــقــي مـــن إنـــتـــاج نـــادي 

الــجــســرة الــثــقــافــي االجــتــمــاعــي، 

تاريخ  الجسرة..  «نــادي  بعنوان 

بالذكرى  فيه  رجــع  التميز»،  من 

إلـــــــى األيــــــــــام الـــــخـــــوالـــــي عـــنـــدمـــا 

ــل هــذا الــنــادي نــواتــه األولــى 
ّ
شــك

فـــي حـــي الـــجـــســـرة الــعــتــيــق عــام 

1961، مــرورًا بسنوات االزدهــار، 

واألسماء الكبيرة في عالم الفكر 

والثقافة، التي استضافها طوال 

الــــســــنــــوات املــــاضــــيــــة، وتــمــثــيــلــه 

املــشــرف لــدولــة قطر فــي املحافل 

الدولية.

تال ذلك عرض وثائقي من إنتاج 

الـــــنـــــادي بــــعــــنــــوان: «مـــوســـيـــقـــار 

ر 
ّ
الخليج عبدالعزيز ناصر»، ذك

في  الكبرى  باملحطات  الحضور 

حياة املحتفى به، وأملع املطربني 

ن لهم.
ّ

والفنانني الذين لح

وقــــــــال ســـــعـــــادة الــــســــيــــد صــــالح 

بـــن غــانــم الــعــلــي، وزيــــر الــثــقــافــة 

والـــــريـــــاضـــــة فـــــي كـــلـــمـــة لـــــــه، إن 

غائبا بجسده،  كان  وإن  الراحل 

اليوم التي ساقها  إال أن أعماله 

مــطــر عـــلـــي، جـــســـدت املــوســيــقــار 

الــيــوم.. فهو فنان كبير،  بــروحــه 

مــــذكــــرا بـــمـــوقـــف لــــه مــــع الـــراحـــل 

أثناء اإلعــداد لليوم الوطني في 

أحــد األعـــوام، وأنــه رفــض مطلقا 

تــقــاضــي أجـــر نظير لــحــن قــدمــه، 

معلال ذلــك أنــه من املستحيل أن 

أتسلم مبلغا حول عمل وطني.

سيرة «ناصر» كما دّونها في حياته

يـــــقـــــع كــــــتــــــاب الـــــســـــيـــــرة الـــــذاتـــــيـــــة 

لــلــمــوســيــقــار الـــراحـــل عــبــدالــعــزيــز 

نــاصــر الـــذي كتبه فــي حــيــاتــه في 

349 صــفــحــة مـــن الــحــجــم الــكــبــيــر، 

أ له بـ»حديث النفس» واختتمه 
ّ
وط

بـ/خواطر إيمانية/.

ويضم الكتاب عددا من املواضيع 

مــنــهــا: الــحــيــاة مـــن جـــديـــد، البيت 

الـــعـــود، املـــدرســـة، االنــتــمــاء، أبـــراج 

الــــــحــــــظ، فـــــريـــــج الـــــجـــــســـــرة، فـــرقـــة 

األضــواء، اللحن األول، 

ــــــحــــــريــــــة،  ــــــفــــــنــــــان وال ال

الـــطـــريـــق،  أول  الـــــتـــــراث 

الــــــقــــــاهــــــرة، أزهـــــــــــري فــيــث 

معهد املوسيقى، الحب األول، 

الرحيل، الصدمة، األمل الضائع، 

الــــفــــنــــان بـــــني الــــنــــاقــــد والــــحــــاقــــد، 

العودة، العم أحمد، البيت الجديد، 

إنــســانــيــة الــفــن، الــكــابــوس، املــبــدأ، 

الــفــنــان والــحــاكــم املــطــلــق، مــغــادرة 

املكان في ظل قمعسنان، أكاديمية 

ثم  والــواقــع  الحلم  بــني  املوسيقى 

خواطر إيمانية.
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خالد العبيدان:

االحتفالية ملسة وفاء وتقدير ملكافح كبير

ألـــــقـــــى  خــــالــــد الــــعــــبــــيــــدان -نـــائـــب 

نـــــــادي  إدارة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس 

الـــجـــســـرة الـــثـــقـــافـــي االجـــتـــمـــاعـــي- 

أن  خاللها  أبــرز  باملناسبة،  كلمة 

الـــنـــادي دأب مــنــذ تــأســيــســه على 

االحــتــفــاء بــاملــبــدعــني وتــكــريــمــهــم، 

الفــتــًا إلـــى أن هـــذه االحــتــفــالــيــة ما 

هي إال ملسة وفاء وتقدير للراحل 

الــكــبــيــر املـــوســـيـــقـــار عــبــدالــعــزيــز 

نــاصــر؛ لــتــدشــني ســيــرة كــفــاح في 

تـــأصـــيـــل قـــيـــم الــــحــــّب والـــجـــمـــال، 

ه 
ُ

لتدشني حكاية نغم خالد نابض

الله وقطر واإلنسان.

وأبرز العبيدان أن السيرة الذاتية 

لــلــمــوســيــقــار عــبــدالــعــزيــز نــاصــر 

هي آخر إبداع كتبه بنفسه كتابة 

، متجنبًا كــل مــا مــن شأنه أن 
ٍّ
تـــأن

ــر صــفــو انــســيــابــيــة ســردهــا 
ّ
يــعــك

وحـــقـــائـــقـــهـــا، مـــشـــفـــوعـــة بـــصـــورة 

املوسيقية  للحركة  تــــؤّرخ  نــــادرة 

في قطر.

وأوضــــــــح نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

الــراحــل،  أن  الــجــســرة  نـــادي  إدارة 

على الرغم من أن املرض أخذ منه 

كل مأخذ، إال أن اآلهة أو موحيات 

اه؛ مخافة 
ّ
لــم تــنب على محي األلــم 

أن تـــدمـــع عـــني زائــــــره وهــــو الـــذي 

بنبض أنغامه عقد االبتسام على 

مـــراشـــف أيـــامـــهـــم، إال فـــي الــلــيــلــة 

عندما  وفـــاتـــه،  ليلة  سبقت  الــتــي 

ــــــره بــأغــنــيــة «قـــطـــر مـــا يــهــون» 
ّ
ذك

نها في سبعينيات القرن 
ّ

التي لح

إلـــى  رأســــــه  أدار  حـــيـــث  املـــــاضـــــي؛ 

الجانب اآلخــر، وقــد أخــذ النشيج 

مــن صــوتــه كــل مــأخــذ.. إنــهــا قطر 

 عليه أن يغادر 
ّ
الوحيدة التي يعز

الحياة ويفارقها.
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مقطوعات موسيقية ملطر علي تستذكر
األعمال الخالدة للراحل

علي، مقطوعتني  الكبير مطر  القطري  امللحن  م 
ّ

قــد

موسيقى  كتيبة  سيمفونية  أدتهما  موسيقيتني، 

القوات املسلحة.

الــنــوخــذة»، بقيادة  املقطوعة األولـــى بــعــنــوان «بــنــت 

التراث  مــن  وهــي مستوحاة  زيــاد حسن،  املايسترو 

املياه  القطري، واسمها هو اسم لسمكة شهيرة في 

القطرية، وتتمتع باإليقاعات البحرية املضافة إليها 

عن  للتعبير  وذلــك  منها،  املنبثقة  القطرية  والـــروح 

أصــالــة هــذا الــوطــن املمتد بحرًا وبـــرًا، املتأصل فيث 

الثانية، فهي  املقطوعة  أمــا  اإلنــســانــي.  الــتــراث  عمق 

بــعــنــوان «ســيــمــفــونــيــة عــبــدالــعــزيــز نـــاصـــر»، بــقــيــادة 

املــايــســتــرو عـــــارف جـــمـــن. وكـــانـــت الـــبـــدايـــة بــتــوزيــع 

مــســتــوحــى مـــن كــبــريــاء وشـــمـــوخ وعـــــزة املــوســيــقــار 

الراحل وما تمتاز به من سمات شخصية فيها األنفة 

املوسيقى  تتنقل  ذلــك  بعد  النفس،  وعــزة  والكبرياء 

بشكل سلس لتتناول أحد أعمال الراحل الخالدة.
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النعمة: دوحة املبدعني
خير مهاده

د 
ّ

رثا الشاعر الكبير حسن النعمة، الفقيد بقصيدة رصينة، عد

فيها مناقب املوسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر  مطلعها: 

ألــــــــــحــــــــــانــــــــــه وفـــــــــــــــــــــــي  فــــــــــــنــــــــــــه  فـــــــــــــــــي  َرّق 
ـــــــــــبـــــــــــــــدع ســـــــــــــــابـــــــــــــــق عــــــــــــلــــــــــــى أزمـــــــــــــــانـــــــــــــــه مــــ

ـــــا ـــــحـــــنـــــاي ــــــــــوجــــــــــد واصـــــــطـــــــفـــــــتـــــــه ال ــــــــــه ال
ّ
َشــــــــــف

فــــــــســــــــقــــــــانــــــــا مــــــــــــــن مـــــــــــتـــــــــــرعـــــــــــات ديــــــــنــــــــانــــــــه
التـــــــــســـــــــلـــــــــنـــــــــي عـــــــــــــــن املـــــــــــــــشـــــــــــــــوق املـــــــعـــــــلـــــــى

ـــــــنـــــــي عــــــــــــــن حـــــــــبـــــــــه وحــــــــنــــــــانــــــــه بــــــــــــــل فـــــــســـــــل
دوحــــــــــــــــــــــــــة املــــــــــــبــــــــــــدعــــــــــــني خـــــــــــيـــــــــــر مـــــــــــهـــــــــــاده

ـــــــــــــــــــــــــى أحـــــــــــضـــــــــــانـــــــــــه كـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــا عــــــــــــــــائــــــــــــــــد إل


