
 وّقـــع الــمــؤلــف إبــراهــيــم بن 
عــلــي الــمــطــوع مــســاء أمـــس في 
الــدوحــة  بمعرض  كــتــارا  جــنــاح 
الدولي للكتاب، أحدث األعمال 
العامة  المؤسسة  عن  الــصــادرة 
للحي الثقافي كتارا وهو كتاب 
”الموسيقار“ عبد العزيز ناصر 
رؤية فنية.. وشهد حفل التوقيع 
ســعــادة صـــالح بــن غــانــم العلي 
وعدد  والرياضة  الثقافة  وزير 
والمثقفين  الــمــســؤولــيــن  مـــن 
ـــيـــن، ويـــعـــتـــبـــر كــتــاب  ـــان ـــفـــن وال
األعمال  أول  هو  ”الموسيقار“ 
الفنية النقدية المتخّصصة في 
واحــد  أعــمــال  وفــي  الموسيقى 
ـــفـــن الــقــطــري  مــــن قــــامــــات ال
والــــعــــربــــي وهــــــو الــمــوســيــقــار 

الراحل عبد العزيز ناصر.
الكتاب  توقيع  حفل  وشهد   
إقباالً كبيراً من الجمهور الذين 
حـــرصـــوا عــلــى اقــتــنــاء الــكــتــاب 
الــفــاخــر الــــذي أصـــدرتـــه كــتــارا 
قّيمة  معلومات  على  ويحتوي 
ومـــــادة غـــزيـــرة عـــن الــتــجــربــة 
الــمــوســيــقــيــة لــلــفــنــان الـــراحـــل، 

وهـــو بــاكــورة اإلصـــــدارات التي 
تعتزم ”المؤسسة العامة للحي 
الثقافي (كتارا)“ نشرها ضمن 
تجارب  بتوثيق  يُعني  مــشــروع 
المبدعين القطريين في حقول 

مــخــتــلــفــة وســـيـــكـــون اإلصـــــدار 
مــتــوفــراً فــي مــعــرض الــدوحــة 

الدولي للكتاب.
 اإلصــــدار يــقــّدم رؤيـــة فنّية 
عـــــن نـــــاصـــــر، وأهــــــــم وأبـــــــرز 

على  معتمداً  فــيــه،  المحطات 
األعمال  ألبــرز  والتحليل  النقد 
عبر  قــّدمــهــا  الــتــي  الموسيقية 

مشواره الفني الطويل. 
 مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال مــؤلــف 

المطوع:  علي  إبراهيم  الكتاب 
عبد  الــــراحــــل  الــمــوســيــقــار  إن 
إنسانية  شخصية  ناصر  العزيز 
حظيت  مــرمــوقــة  وموسيقية 
جميع  قبل  مــن  كبيرة  بمحبة 
ســؤال  عــلــى  ورداً  الــقــطــريــيــن، 
حـــول بــدايــة مــيــالد فــكــرة هــذا 
الـــعـــمـــل قــــــال: إنـــــه كـــــان يهتم 
ناصر  الــعــزيــز  عــبــد  بموسيقى 
بــشــكــل خـــــاص وأنـــــــه اســتــفــاد 
مــن أخــيــه عــبــد العزيز  كــثــيــراً 
كان  الـــذي  اهللا  رحمه  المطوع 
وأحد  الموسيقار  أصدقاء  أحد 
أعضاء فرقة األضواء الموسيقية 
ناصر  العزيز  عبد  أّسسها  التي 
فـــي مــنــتــصــف الــســتــيــنــيــات من 
الــــقــــرن الـــمـــاضـــي وهـــــو األمــــر 
الـــــذي ســـاعـــدنـــي فـــي الــتــعــرف 
على إبداعات الراحل عن قرب 
بحكم أنني ترعرعت في كنف 
موسيقاهم وإبداعاتهم، وكانت 
لقاء  خــالل  بيننا  العالقة  بداية 
ذلك  بعد  تــطــّور  عابر  صحفي 
إلــــى صـــداقـــة قـــويـــة وجــلــســات 

دورية بشكل منتظم.

  رؤية فنية لمسيرة الموسيقار عبد العزيز ناصر 
 في حفل توقيع أحدث إصدارات الكاتب إبراهيم المطوع

جانب من حفل توقيع الكتاب بالمعرض
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