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ڈ هــــل لــــديــــك عـــمـــل فــنــي 
جديد؟

- نــعــم، فــأنــا أحـــّضـــر حــالــيــاً 
لــســيــمــفــونــيــة خـــاصـــة بــعــنــوان 
«الموسيقار عبد العزيز ناصر» 
ــتــي نــالــت  تــجــمــع كـــل أعــمــالــه ال
والتي  الجمهور  وأحّبها  شهرة 
مثل  الموسيقية  هويتنا  تمثل 
«قرنقعوه» و»ولهان ومسير» 

و»المغربية» و»يا قدس».
ڈ ما رؤيتك الموسيقية في 
تتعّدد  التي  السيمفونية  هــذه 

فيها األغاني المختارة؟
بينها  بالربط  أقــوم  ســوف   -
كلياً  جــديــد  ســيــمــفــونــي  بــشــكــل 
وأنــتــقــل بــالــمــســتــمــع مـــن مــقــام 
لـــمـــقـــام ومـــــن أغـــنـــيـــة ألغــنــيــة 
وسوف تعزفها أوركسترا قطر 

الفلهارمونية.
المؤسس 
الحقيقي 
للموسيقى

ڈ ما الدافع 
عــمــلــك  وراء 
فـــــــــــــي هـــــــــذه 
السيمفونية؟

الــــــدافــــــع   -
أن  الـــرئـــيـــســـي 
الـــمـــوســـيـــقـــار 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

الحقيقي  المؤسس  يُعد  ناصر 
رائــد  أو  الــقــطــريــة  للموسيقى 
األوائــــــل،  الــتــأســيــس  رواد  مـــن 
بكل  فنياً  ثرية  شخصية  وكــان 

المقاييس فقد بحثنا في التراث 
فـــوجـــدنـــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز نــاصــر 
حاضراً بأجمل األعمال، وبحثنا 
في الموسيقى الشرقية فوجدنا 
له لمساته الخالدة، وبحثنا في 
له  فوجدنا  الغربية  الموسيقى 
كتلة  فهو  اإلبــداعــيــة،  إطــالالتــه 
من اإلبداع والجمال الفني الذي 
تـــرك لــنــا إرثــــاً مــوســيــقــيــاً رائــعــاً 
ســــوف تــقــف عــنــده الـــدراســـات 
في  لتفتش  طــويــالً  األكــاديــمــيــة 

أسراره وتستخرج كنوزه.
الوفاء للرموز

ڈ ما الــدرس المستفاد من 
عليه  تعكف  الـــذي  العمل  هــذا 

حالياً؟
- هو درس لألجيال أن تظل 
الكبيرة  الفنية  لرموزها  وفّية 
وأن تبقي على 
تـــراثـــهـــا الــفــنــي 
مـــــــــــن خــــــــالل 
احــــــتــــــرامــــــهــــــا 
لــــرواد ورمـــوز 
هــذا الفن ولن 
على  يـــحـــافـــظ 
البلد  مــــوروث 
إال أبناؤها ولن 
يــخــّلــد الــرمــوز 
األوفــــــيــــــاء  إال 
لـــــــــــلـــــــــــوطـــــــــــن 
وألمــجــاده ولــمــن ســاهــمــوا في 

ـــــــن جــــــــديــــــــديــــــــن ـــــــي أتـــــــــــــــعـــــــــــــــاون مـــــــــــــع عــــــــيــــــــســــــــى الـــــــكـــــــبـــــــيـــــــســـــــي فـــــــــــــي عـــــــمـــــــل
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سيمفونية عبد العزيز ناصر.. سيمفونية عبد العزيز ناصر.. 
أحـــدث أعــمــالـيأحـــدث أعــمــالـي

ستعزفها أوركسترا قطر الفلهارمونية.. مطر علي:

 أكد الموسيقار مطر علي على ضرورة المحافظة على الهوية الموسيقية القطرية من قبل أبنائها 
المخلصين، وطالب األجيال الجديدة بالوفاء للرموز الفنية الكبيرة، مشيراً إلى أنه ابتعد منذ فترة 
بأن  لشعوره  ذلك  معلالً  القطري؛  والشكل  والموسيقى  واللحن  الكلمة  إلى  واتجه  السوق  أغاني  عن 
حارساً  الفنانين  أحد  يظل  أن  والبد  علينا  الغريبة  األلوان  زحف  مع  تضيع  سوف  الموسيقية  هويتنا 

أميناً على تراث بالده وهويتها الفنية.  
 وكشف لـ [ عن تحضيره لعمل سيمفوني جديد بعنوان عبد العزيز ناصر سيجمع فيه أهم 
إلى  الفلهارمونية،  قطر  أوركسترا  ستعزفه  فريد  سيمفوني  عمل  في  الكبير  الموسيقار  هذا  أعمال 

جانب عملين فنيين مع المطرب عيسى الكبيسي أيضاً.

وزارة الثقافة 
مقّصرة في 
حق هويتنا 
الموسيقية  

أطالب
األجيال بالوفاء 
لرموزها الفنية 

الكبيرة

مطر علي

كتب - محمود الحكيم:

نائه.
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