
 قبل أيام من رحيله رأيت األصدقاء يتداولون صورة 
لــه تــبــرز حالته الصحية وكــيــف تــدهــورت، وفــي يوم 
األربـــعـــاء، نــشــرت فــي صفحتي بــاإلنــســتــجــرام خبر 
دخـــولـــه املــســتــشــفــى، وكــنــت يـــوم الــجــمــعــة أرغــــب في 
زيــارتــه حيث إن له مكانة عندي منذ أن بــدأت العمل 
الصحفي وكــيــف أنـــه يــرحــب بــك ويــقــدم لــك املعلومة 
التي تريد، إنه إنسان رائع بكل ما تعنيه الكلمة، هذا 
رأي كل من عرف الفنان عبد العزيز ناصر سواء في 
الوسط الثقافي أو االجتماعي، وحزنت كثيرا عندما 
أراه قبيل  أن  الــقــدر  لــم يمهلني  علمت برحيله حيث 
إلــى مقبرة مسيمير رأيــت  رحيله وعندما حضرت 
الـــذي فــي قلبي لعبد  الــشــعــور  نــفــس  الــجــمــوع تمتلك 
الوطنية والدينية  الــذي طاملا أطربنا بألحانه  العزيز 
واالجتماعية والعاطفية، وكان آخر األعمال هو سي 
دي "متى ستفهم يا سيدي"، أهداني إياه الفنان غانم 
الــذي استمع  الوحيد  اليوم وهــو  السليطي ومنذ ذلــك 
السليطي  الفنان غانم  إنني عندما رافقت  إليه حتى 
الشارقة لحضور حفل تكريمه.. هناك كنت قد  إلــى 
طبعت مجموعة منه وقدمتها لألصدقاء كنوع من 
اإلبداع الفني لقطر، كما أن أغانيه الوطينة هي األخرى 
ما زالت عالقة في أسماعنا: آه يا بيروت والقدس والله 
التراثية وهي تؤرخ لحقبة  يا عمري قطر إلى أعماله 
"الكرنكعوة"  تاريخية لقطر ورغم تطوير مثال أغنية 
إال إنني أحب سماع األغنية القديمة والتي لحنها عبد 
العزيز ناصر رحمة الله عليه، فرحيله كان مرا علينا 
نحن محبيه، وكــل من استمع إلــى تلك األعــمــال التي 
قدمها طوال مشواره الفني في مجال األغنية القطرية، 
وأن قرار املكتب الهندسي الخاص بإطالق اسمه على 
مسرح الريان لهي خطوة وطنية من الدولة التي تقدر 
اإلبداع وتكرم املبدع وأن عبد العزيز ناصر أكثر مبدع 
التكريم، وإن كنا فقدناه روحــا وجسدا إال  يستحق 
أن ذكــراه العطرة ســوف تبقى بيننا ولــن ننسى تلك 
أو  التي يستقبلك بها ســواء كــان يعرفك  االبتسامة 
املتواضعون ال  الكبار وهكذا هم  ال يعرفك هكذا هم 
إليه من مكانة، بل ينظرون  إلــى ما وصلوا  ينظرون 
إلى أن ذلك جهد يبذل ولكن تبقى العالقة مع الناس 
بعطرها الفواح هي األبقى.. أما اآلخر فهو ذاهب كما 
ذهب هو وبقيت تلك السمعة الطيبة لدينا.. رحم الله 
لله وإنا  الجنة، وإنــا  العزيز ناصر وجعل مثواه  عبد 

إليه راجعون..

رحيل عبد العزيز ناصر 

salehghareeb@yahoo.com
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