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الجسرة يكّرم اسم الموسيقار عبد العزيز ناصر
وسط إقبال كبير من منتسبي النادي

ـــــة حــــيــــاتــــه    ـــــص ــــــــــــروي ق ــــــي ي ــــــق ــــــائ ــــد إلنــــــــتــــــــاج وث ــــع ــــت ــــس ـــــــدة: ن ـــــــجـــــــي ال

كتب - مصطفى عبد المنعم:

نّظم نادي الجسرة الثقافي 
لجنة  في  ممثالً  واالجتماعي 
(هــــل الـــجـــســـرة) مـــســـاء أمــس 
عميد  لتكريم  خاصاً  احتفاالً 
الفنان  الــقــطــريــة  الــمــوســيــقــى 
الــــراحــــل عـــبـــدالـــعـــزيـــز نــاصــر 
ــيــداً  الـــعـــبـــيـــدان، وذلــــــك تــخــل
إلسهاماته  وتــقــديــراً  لــذكــراه 
ــفــنــيــة. وشـــهـــد االحــتــفــالــيــَة  ال
وجمٌع   

ٌ

كبير حــشــٌد  الــرمــزيــَة 
ــــنــــادي،  ــــنــــاء ال غـــفـــيـــٌر مــــن أب
والـــعـــديـــد مــــن الــشــخــصــيــات 
الراحل  للموسيقار  والمحبين 
الـــــــــذي قـــــــــّدم مــــســــيــــرة مــن 
الــعــطــاء واإلبـــــداع امــتــدت لما 
يــقــرب مــن ٥٠ عـــامـــاً، أثــرى 
ــثــقــافــيــة  خـــاللـــهـــا الـــســـاحـــة ال
بمقطوعاته  وخليجياً  محلياً 
ـــه الــمــســتــوحــاة من  ـــداعـــات وإب
الــتــراث الــعــربــي، والــتــي أََســر 
بــهــا وجـــــدان وقـــلـــوب شــعــوب 
الــمــنــطــقــة. وأّكــــــد عـــــدٌد مــن 
الــمــثــقــفــيــن والــمــبــدعــيــن أن 
الـــراحـــل كـــان هــمــزة الــوصــل 
بــــيــــن مـــــا كـــــــان ومـــــــا ســــوف 
الموسيقى،  عــالــم  فــي  يــكــون 
سينتج  الــجــســرة  نــــادي  وأن 
ـــمـــاً وثــــائــــقــــيــــاً ســــيــــروي  فـــيـــل
صور  النادي  أن  كما  سيرته، 
ألغــنــيــتــيــن  كـــلـــيـــب  فـــيـــديـــو   ٢
مـــــن أغــــنــــيــــاتــــه، وأوضـــــحـــــوا 
الــــمــــوســــيــــقــــار  صــــــالــــــون  أن 
الـــراحـــل كـــان يــتــنــاول أحــدث 
والثقافية  الفنية  المستجدات 
وأنــــــــه مـــــن الـــصـــعـــب وجـــــود 
وعطائه.  بحجمه  آخــر  فنان 
وأشـــــاروا إلـــى أن نــاصــر كــان 
الموسيقى،  رمــوز  مــن  رمـــزاً 
في  التلحين  أســاطــيــن  وأحـــد 
ــمــنــطــقــة، وصــــاحــــب رؤيــــة  ال
ــــرة وصـــــاحـــــب فــكــر  ــــصــــي وب
باللفتة  وأشـــــــادوا  ُمــســتــنــيــر، 

صاحب  حضرة  من  الكريمة 
حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو 
المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل 
عالجه  بــضــرورة  واهــتــمــامــه 
في أي مكان في العالم. وفي 
لجريدة  خــاصــة  تــصــريــحــات 
نــــادي  رئـــيـــس  أعـــلـــن   ]
واالجتماعي  الثقافي  الجسرة 
إبـــراهـــيـــم خــلــيــل الــجــيــدة أّن 
فيلم  إلنــتــاج  سيّتجه  الــنــادي 
لسيرته  يـــوّثـــق  عــنــه  وثــائــقــي 
فيديو   ٢ أنتجنا  كما  وأغانيه، 
العزيز  عبد  أغاني  من  كليب 
ناصر، وهما « اه يا بيروت»، 
و«أحـــبـــك يـــا قـــــدس»، وهـــذا 

لــفــتــة  إال  هــــو  مــــا  االحــــتــــفــــال 
صــغــيــرة مــن الـــوفـــاء لــلــراحــل 
ــعــزيــز. وقــــال الــجــيــدة: إنــه  ال
لـــكـــالم ثــقــيــل حــيــن تــتــحــدث 
نبيل  وإنسان  أثير  صديق  عن 
بــحــجــم عــبــد الــعــزيــز نــاصــر، 
عميقاً  تحفر  لذكريات  وأنها 
قلباً  تتذكر  وأنـــت  القلب  فــي 
أرواحنا  في  الموسيقى  يضخ 
ـــقـــاء، خــــرج نـــاصـــر من  كـــل ل
بحلم  ممتلئاً  الــجــســرة  نـــادي 
وحيد هو االنتصار للموسيقى 
وتشكيل ُهوية أصيلة لمنتجه 
الــغــنــائــي الــمــوســيــقــي والــســفــر 
فـــي عـــوالـــم ال تــعــرف  بـــعـــيـــداً 

سوى الكلمة واللحن الجميل،  
أو  ناصر  العزيز  عبد  ورحيل 
الخليج  قــيــثــارة  أســمــيــه  كــمــا 
وظــروف  آخــر  لــزمــن  يحتاج 
أخـــــــرى وإيـــــمـــــان كـــبـــيـــر كــي 
بحجمه. آخـــر  فــنــان  يــخــرج 
االحتفالية  شهدت  وقد  هذا، 
من  لمجموعة  وغــنــاء  عــزفــاً 
ألــــحــــان الـــمـــوســـيـــقـــار أداهــــــا 
ـــغـــنـــاء  قـــســـم الـــمـــوســـيـــقـــى وال
أستاذ  بقيادة  الجسرة  بنادي 
الــمــوســيــقــى فــتــحــي بــيــوض، 
قّدمه  الــذي  الحفل  شهد  كما 
اإلعــــالمــــي تــيــســيــر عـــبـــد اهللا 
كلمات رثــاء وإطــراء في حب 

الــراحــل كــان أبــرزهــا مــا قاله 
إننا  العبيدان  يوسف  الدكتور 
يجب في هذا الجمع أن نتوّجه 
بالشكر لقيادتنا الرشيدة التي 
تــهــتــم بــالــمــبــدعــيــن وبـــرمـــوز 
ــفــكــر فـــي قــطــر،  الــثــقــافــة وال
وأكــــد أنـــه شــاهــد عــيــان على 
هذا االهتمام الذي تجلى في 
إطالق اسم الموسيقار الراحل 
ليصبح  الـــريـــان  مــســرح  عــلــى 
ــعــزيــز نــاصــر،  مــســرح عــبــد ال
إننا  يوسف:  الدكتور  وأضــاف 
قيادة  من  الوفاء  بلمسة  نعتز 
أبنائها  مــن  ابــن  تجاه  الــدولــة 
الــمــبــدعــيــن، فـــشـــكـــراً جــزيــالً 

لهما، ورحم اهللا فقيدنا.
حسن  الدكتور  تحدث  كما 
بالراحل  تربطه  الــذي  رشيد 
لعقود  ممتدة  صداقة  عالقة 
عدة، وقال: بفقد المبدع عبد 
الــعــزيــز نــاصــر فــقــدت قطر 
الموسيقى  رمـــوز  مــن  رمــــزاً 
في  التلحين  أســاطــيــن  وأحـــد 
همزة  هو  فناصر  المنطقة، 
وصـــــــل بــــيــــن مــــــا كـــــــان ومــــا 
الموسيقى  عالم  في  سيكون 
ــــقــــطــــريــــة، وهـــــــو صـــاحـــب  ال
ـــــم يــكــن  رؤيــــــة وبـــصـــيـــرة ول
إنما  موسيقي،  ملحن  مجرد 
مستنير،  فــكــر  صــاحــب  كـــان 

ولــــديــــه مـــشـــاريـــع مــســتــنــيــرة 
خالل  مــن  اإلنسانية  لخدمة 

الموسيقى.
وتــحــدث الــدكــتــور مــرزوق 
من  طــويــلــة  رحــلــة  عــن  بشير 
الصداقة ليقول: الحديث عن 
المغفور له إن شاء اهللا زميل 
لعمر  يــحــتــاج  والــقــلــم  الكلمة 
جزءاً  نوفيه  حتى  العمر  فوق 
مــن حــقــه، فــأنــا عــرفــتــه قبل 
وتوطدت  الجامعية،  الدراسة 
عــالقــتــنــا ونـــحـــن نـــــدرس في 
مــصــر، ومــنــذ الــبــدايــة عرفت 
وإنــمــا  فــقــط  ملحناً  لــيــس  أنــه 
صـــــاحـــــب مـــــشـــــروع ورؤيـــــــة 

قطر  لتكون  طموحنا  والتقى 
على الخريطة الثقافية رائدة، 
أكبر  ـــه  وإرادت طموحه  وكــان 
ذلك  فــي  المعاش  الــواقــع  مــن 
بتطوير  مهتماً  وكــان  الوقت، 
باالعتماد  الــقــطــريــة  األغــنــيــة 
عــــــلــــــى شــــــكــــــل ومـــــضـــــمـــــون 
مــخــتــلــفــيــن لــألغــنــيــة، وكـــان 
مــشــروعــه قــبــل وفــاتــه إعـــادة 
بتوزيع  القديمة  أغانيه  إنتاج 
جــــديــــد وأصــــــــــوات جــــديــــدة. 
الخال  حمد  تحدث  وبــدوره، 
عن  نيابة  الجسرة:  أبناء  أحد 
هـــل الــجــســرة، قـــائـــًال: أشــكــر 
ذكرى  إلحياء  حضوركم  لكم 
خيرة  مــن  استثنائي  شخص 
صيتهم  ذاع  الذين  قطر  أبناء 
الذي  وعالمياً،  وعربياً  محلياً 
ـــا إلــــى أقــصــى  حــلــق بـــأرواحـــن
إحياء  آفاق الوجدانية محاوالً 
النفوس  في  اإلنساني  الضمير 
ومــهــد األرض وغـــرس بــذور 
نفوس  في  واإلخـــالص  الحب 

كل من استمعوا أللحانه.
ـــادي  ن إدارة  أهـــــدت  وقــــد 
الــجــســرة لـــــذوي الــمــوســيــقــار 
الراحل درعاً تكريمية تكريماً 

إلنجازاته الموسيقية.
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تهتم بمبدعيها 
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مثقفون ومبدعون خالل حفل التكريمدرع نادي الجسرة لذوي  عبد العزيز ناصر
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