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اللحن الغائب الحاضر في الذاكرة

«هل الجسرة» يكرمون
الراحل عبدالعزيز ناصر
الدوحة الحسن أيت بيهي
تصوير :سيد محمد

نظم «هل الجسرة» ليلة أمس الثاثاء
بمقر نادي الجس��رة الثقافي أمسية
خاص��ة بتكريم عميد الموس��يقى
القطري��ة ،الفنان الراح��ل عبدالعزيز
ناصر العبيدان ،بحضور عدد من أفراد
أسرة الراحل وأصدقائه ومحبيه.
وتم خال اللق��اء ،الذي أداره الزميل
اإعامي تيس��يرعبدالله ،وانطلقت
بالنش��يد الوطني القطري الذي لحن

كلماته الراحل عبدالعزيز ناصر ،كما
ت��م تقديم عدد م��ن أغان��ي الراحل
الش��هيرة مثل «عشقي قطر» «والله
يا عم��ري قطر» من ط��رف فرقة نادي
الجسرة للموس��يقى برئاسة الفنان
فتح��ي بيوض ،كما عرفت اأمس��ية
تقدي��م قصي��دة ش��عرية من طرف
محم��د إبراهيم الش��اعر فضا عن
عدد م��ن الكلمات في حق الراحل من
ط��رف عدد من أصدقائ��ه ومجايليه،
إلى جانب تقديم كلمة باسم اللجنة
المنظم��ة ،ليتم في نهاي��ة الحفل

تس��ليم درع تذكارية أس��رة الراحل
وفاء من «هل الجسرة» لمسار الراحل
الذي فق��دت قطر من خال��ه واحدا
م��ن أه��م مبدعيها الذين س��اهموا
في تلحين عدد من اأغاني واأناشيد
الوطني��ة وعل��ى رأس��ها النش��يد
الوطني القطري ،علما بأن عبدالعزيز
ناصر نال عددا من اأوسمة على مدار
مش��واره الفني ومنه��ا جائزة الدولة
التقديرية في مجال الموس��يقى عام
 ،2006تقدي��را لجه��وده ف��ي خدمة
الوطن وتطوير اأغنية القطرية.

جانب من الحضور

درع تكريمي من «هل الجسرة» أسرة الفقيد

فرقة الجسرة تقدم أغاني الراحل

حسن رشيد:
كان موهبة سابقة
لزمنها

يوسف العبيدان:

إطاق اسم الراحل على مسرح
الريان يخلد ذكراه
الدوحة ^

الدوحة ^

قال الكاتب والناقد المس��رحي الدكتور حس��ن رشيد في
كلمت��ه الت��ي ألقها بالمناس��بة :إن الحديث ع��ن الراحل
الموس��يقار عبدالعزيز ناصر أكبر من الكلمات ،مشيرً إلى
أنه يوم وفاته ش��عر باليتم للمرة الثانية في حياته ،خاصة
أنه كان قريبا من عالم الراحل ،الذي ا يمكن أن تش��عر من
خال قربك منه س��وى بذلك اإنسان الذي يسكنه خاصة
أنه ليس موس��يقيا فقط ،ولكنه كان موس��وعة في ليالي
قطر التي كانت تكثر في جلس��اتهم المناوشات في اللغة
والشعر والتاريخ وغيرها .وتوقف حسن رشيد عند اللقاءات
الت��ي كانت تجمعه مع الراحل والتي كان عنوانها «عش��ق
قطر» كما استحضر معاناته مع المرض قبل رحيله ،ليؤكد
أنه برحيله فقد صديقا ورفيقا للدرب ،خس��رته قطر أيضا
وهو ال��ذي كان موهبة فوق العادة وكان س��ابقا لزمنه من
خ��ال أعماله التي كان يامس من خالها قضايا اإنس��ان
وقهر اإنسان؛ حيث س��يبقى الزمن في ذاكرة أعماله وفي
ذاكرة شعب قطر الذي ترك له أجمل النغمات.

حسن رشيد

ق��ال الدكتور يوس��ف العبيدان إن
رحيل عب��د العزيز ناصر خس��ارة
للوطن ،مش��يرً ف��ي كلمته خال
ه��ذا التكريم إل��ى ااهتمام الذي
أولت��ه الدولة للراحل خ��ال فترة
مرض��ه ،ومتابعته��ا لوضع��ه
الصحي حتى وفاته؛ وتقدير عطائه
بإطاق اس��مه على مسرح الريان
بس��وق واقف؛ اعترافا بالدور الذي
لعب��ه الراحل في تطوي��ر اأغنية
القطريةوتجديدها ونذره لنفس��ه
لخدمة الفن بقط��ر ،مضيفا إلى
أن اس��م عبدالعزيز ناصر سيبقى
عالق ف��ي أذهان الن��اس إلى اأبد،
وهو ما ترجمه ااهتمام الذي أولته

يوسف العبيدان

وسائل اإعام ووس��ائل التواصل
ااجتماع��ي لوفاته ،وهو ما كان له
بالغ اأث��ر في التخفي��ف من ألم
فراقه على كل أفراد أسرته.

الخال :قطر لن تنساك ما دامت
الحياة مستمرة

مرزوق بشير :قادة على
صدر الوطن
الدوحة ^

مرزوق بشير

ألقى الدكتور مرزوق بشير رفيق درب الراحل
عبدالعزيز ناصر كلمة مؤثرة خال اأمسية
التكريمية ،خالطت فيها الدموع الكلمات؛
حي��ث توق��ف مرزوق بش��ير عن��د عدد من
المحطات التي جمعته بالراحل والتي تفجر
بعضه��ا إبداعا غنائيا من خ��ال الكلمات
واألحان.
وقال مرزوق بش��ير :إن الحديث عن الراحل
يحت��اج إلى عمر ربما س��تتم ترجمته يوما
في كتاب يخلد هذه العاقة ،مشيرا إلى أن
عاقت��ه بالراحل بدأت في قطر وتوطدت في
القاهرة أيام الدراس��ة؛ حيث عرف أن الراحل
لي��س ملحنا فقط ،ولكن صاحب مش��روع
وطن��ي ورؤية فنية بعي��دة المدى ترمي إلى
وضع قطر في الخريط��ة الغنائية العربية؛

حي��ث أدرك مبكرا ضرورة ااهتمام باأغنية
التراثي��ة وإع��ادة توزيعه��ا لتك��ون مدخا
اأغني��ة القطرية هويتها م��ع العمل على
تعميق المضم��ون في الكلم��ات واعتماد
المص��ادر واأف��كار ،فضا ع��ن ااهتمام
بالصوت القطري من أجل الوصول باأغنية
إلى المراتب التي تس��تحقها ليش��ير في
نهاية كلمت��ه إلى أن عبدالعزيز ناصر نجح
في مشروعه إلى حد بعيد ،وهو ما تترجمه
عدد م��ن إبداعاته الغنائية ،التي س��تبقى
خالدة؛ حيث إنه ورغم أن قطر دفنت جسده
فإن روحه س��وف تبقى تحوم حولنا وتحثنا
على مواصلة مسيرته ،خاصة أنه كان فنانا
أصيا وكريما وخلوق��ا وعطوفا على الناس
وق��دم كل عم��ره وفنه لوطنه ال��ذي عليه
واجب تذكره الدائم وجعله قادة على صدر
الوطن.

الدوحة ^

قال حمد بن محم��د الخال رئيس
اللجنة المنظمة ،إن هذه اأمسية
جاءت إحي��اء ذكرى اس��تثنائية،
مش��يرا في كلمته الت��ي ألقاها
في ختام اللقاء باس��م اللجنة أن
عبدالعزيز ناصر شخص من خيرة
رجاات قطر المثقفين الذين لمع
نجمهم إقليميا وعربيا كما «جادت
قريحته بأعذب األحان في المجال
اإنس��اني والوطن��ي ودغدغ��ت
ريش��ته مش��اعرنا وأحاسيس��نا
بفضل حس��ه المرهف الصادق»،
مش��يرا إلى أن الراح��ل حلق إلى
أقص��ى آفاق الوجداني��ة مخاطبا
خلجات القل��وب والفكر بالمعاني
الس��امية في حب الوط��ن ،كما
حاول بجهده الراقي إحياء الضمير
اإنساني في الدواخل وإبراز كل ما
هو جميل حيث غرس البذور الراقية
في أعماق الناس وس��قاها بالحب
واإخ��اص والضمير الحي بأعذب

حمد بن محمد الخال

م��ا تجود به نفس��ه م��ن اأنغام،
ليتوجه في النهاية بالش��كر إلى
الحاضرين على مس��اهمتهم في
إحياء هذه المناس��بة التي تم من
خالها اس��تحضار إسهامات ابن
قط��ر الب��ار الذي خاطب��ه بقوله:
«رحمك الل��ه يا ابن قط��ر البار ..
قطر لن تنس��اك ما دامت الحياة
مستمرة».

