
مدارات24 Al-Sharq ► SUNDAY ٣١ JULY ٢٠١٦ – No ١٠٢٧٢
ء ◄ األحد ٢٦ شوال ١٤٣٧ هـ ٣١ يوليو ٢٠١٦م – العدد ١٠٢٧٢

   عبد الــعــزيــز، الزلــنــا وبــعــد أيـــام مــن رحيلك املـــر؛ نرتشف 
لــم نبك  الــحــزن بصمت وهــــدوء، نبكيك فــي أعماقنا كما 
من قبل، نحترق حزنا عليك وحزنا على أن كل كلماتنا 
لتقرأها ولــن تكون بيننا  فيك لن تصلك، ولــن تكون هنا 
لترى اسمك في كل مكان في الصحف والبرامج واملسارح 
ــــشــــوارع واألمـــســـيـــات، وفـــي الــقــلــوب عشت  واملــجــالــس وال
لنا نحن  بهدوء آسر عميق ورحلت بهدوء موجع وأليم، 
الــذيــن أحببناك وحملناك فــي قلوبنا شمعة حــب وعطاء 
ــداع وجـــمـــال.. كــنــت أبــكــي طــويــال كــلــمــا سمعت  ــ ولــحــن إبـ
لم تكن  بالكلمات،  الكريم يشدو  الراحل فرج عبد  صوت 
األغنية تبدأ إال والدموع تغرق عيوننا حزنا على رحيله 
الــذي ما زال يعيش خالدا بيننا وينبض  وشوقا لصوته 
بــإحــســاســنــا ومــشــاعــرنــا ولــكــن كــيــف يــكــون الــحــال بعد 
الــصــوت واللحن معا، ترحلون كما  رحيلك، حيث نبكي 
ــج تــتــرك الــدهــشــة  ــاءة ووهــ ــ تــرحــل الــشــهــب فـــي لــحــظــة إضـ
والجمال وروعــة السحر وترحل وتنطفئ فما الذي يبقى 
أن  أتمنى مــن كــل قلبي  الـــذي  الجميل  أثــركــم  بعدكم غير 
نظل نحتضنه ونتمسك به بحرص ليبقى نهجا ألجيالنا 

القادمة وليس مجرد اسم يتردد ويذكر. 
عبد العزيز، رحلت من دون وداع لكن رحيلك أحدث ضجة 
األقــالم بعدك وبكت واختنقت  في قلوب محبيك ونزفت 
األصوات حزنا رحلت في هدوء الخاشعني اآلمنني الذين 
انطالقا مما زرعـــوه مــن جــمــال وعطاء  يرحلون واثــقــني، 
الخلود حقا في  أن  لتعلمنا  أراضــيــهــم.. رحلت  مثمر في 
املآثر املعطاءة املعبرة عن عمق املحبة واإلخــالص للوطن 
الخصال فتلك معروفة ولن  أتكلم عــن  لــن  الــوطــن..  وأهــل 
أذكــرهــا خــوفــا مــن أن أكـــون مــظــهــرة ملــا امتنعت أنـــت عن 
ــا بــعــيــدا عـــن الــريــاء  إظـــهـــاره فـــي حــيــاتــك حــيــث كــنــت دومــ
واملــبــاهــاة رافــضــا ألي ظــهــور، وكـــم حــاولــت بنفسي في 
لــقــاءات معك فترفض وترشح لي أسماء أخرى  تسجيل 
الحريص على دعــم كــل مــن حوله..  الحنون  بمنطق األب 
لن أكتب هنا عن أعمالك ألن الكتابة عنها ستكون كثيرة 
الكتابة عنها فاضت  مستقبال في كل االتجاهات، وألن 
أنــامــل معطاءة صادقة  مثل نهر يتفجر حبا وفــخــرا مــن 
ومــقــدرة ومثمنة لــجــهــودك الـــنـــادرة الــتــي أعــتــقــد أنــهــا من 

املستحيل أن تتكرر..
 وداعــا عبد العزيز ناصر، وداعــا أيها األستاذ األخ واألب 
والــصــديــق، وعــلــى روحـــك الــســالم.. فلتنعم بما أعـــده الله 
للصالحني واألبــرار من نعيم تنسى به لوعة الفقد وفراق 
األحــبــة، فــقــدنــا برحيلك دنــيــا مــن الــجــمــال والــحــب، وإنــنــا 

برحيلك مفجوعون يا عبدالعزيز. 
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