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مقال

عبدالعزيز ناصر
في مثل هذا اليوم الثاني والعشرين من يوليو من عام
 2016رحل عن عاملنا إلى جوار ربه
املــوسـيـقــار الكبير عبدالعزيز
نــاصــر ال ـع ـب ـيــدان ،ت ــارك ــا لنا
أعـمــاال فنية خــالــدة ال تغيب
عن األذهان ،النشيد الوطني
وع ـ ـ ــدد كــبــي ــر مـ ــن األغـ ــانـ ــي
الوطنية والعاطفية منها على
سـبـيــل امل ـثــال ال الـحـصــر ال ـلــه يا
عمري قطر ،وقطر يا قدر مكتوب ،يا
قطر انتي الحياة انتي الــوجــود ،وأحبك يا قــدس ،ويا
قدس يا حبيبتي ،واه يا بيروت ،وأنا إنسان ،ومحمد
ي ــا رس ـ ــول الـ ـل ــه ،وك ــذل ــك ولـ ـه ــان وم ـس ـي ــر ،وم ـغــرب ـيــة،
وأصدر للورق همي ،وعروس األرض ،وغيرها الكثير
والبعض من أعماله كانت من كتاباته أيضًا.
غ ـنــى ل ــه أغ ـل ــب ك ـب ــار امل ـط ــرب ــن ال ـق ـطــريــن وع ـ ــدد من
مطربي الــوطــن العربي أمـثــال( :سـعــاد محمد  -كــارم
محمود  -لطفي بوشناق  -علي الحجار  -عبد الله
رويـ ـش ــد – ع ـبــد امل ـج ـيــد ع ـبــد ال ـل ــه  -لـطـيـفــة  -أح ــام
 إبــراهـيــم حبيب  -نعيمة سميح  -مــدحــت صــالــح -أصالة  -هاني شاكر  -ماجد املهندس  -طالل سالمة
 ريهام عبد الحكيم).وتقديرا لجهوده تم إطــاق اســم (مسرح عبدالعزيز
نــاصــر) عـلــى م ـســرح الــريــان أك ـبــر م ـســرح مغلق في
ق ـطــر ب ـس ــوق واق ـ ــف خ ـل ـفــا الس ـم ــه ال ـســابــق (م ـســرح
الريان).
جـمـعـتـنــي م ــع امل ــرح ــوم عــاقــة ع ـمــل م ـم ـيــزة اتـسـمــت
بالتقدير واالحترام املتبادل.
كـتـبــت ك ـل ـمــات نـشــرتـهــا ع ــام  ٢٠٠٨أرثـ ــي فـيـهــا أعــز
ناسي والدتي رحمها الله وأسكنها الفردوس األعلى
ونشرتها كذلك فــي الـجــزء األول مــن كتابي «صباح
األح ـ ــد» وال ـ ــذي أه ــدي ــت ن ـس ـخــة م ـنــه ل ـل ــراح ــل ال ـعــزيــز
املوسيقار الكبير عبدالعزيز ناصر وذات يوم اتصل
بي طالبًا مني الكلمات لتلحينها قائال :منذ فترة وأنا
أبحث عن عمل عن األم لتلحينه ،وقد فاجأني كثيرًا
بهذا الطلب ! عبدالعزيز ناصر القامة الفنية الكبيرة
يلحن لي كلمات متواضعة كتبتها بشكل عفوي !!
وطلب مني كذلك أن أضيف على ما كتبت
وفعال خالل فترة وجيزة أتممت الكلمات وذهبت بها
له وقــد أثنى عليها واعــدًا بإنجازها متى ما سنحت
الفرصة ،على أن تــرى النور في يــوم األم ،لكن القدر
امل ـح ـتــوم كـ ــان أس ـ ــرع ،رحـ ــل ع ـبــدال ـعــزيــز ع ـنــا بشكل
مفاجئ ومبكرا إلى جوار ربه ولم يتمم العمل الذي كم
تمنيت أن يجمعني معه ،وإليكم الكلمات التي كتبتها:
شلت انا النعش
من طرف االقدام
ابي جنتك يمه
ابي رضى الرحمن
ابي ربي يصبرني
على فرقا اعز انسان
ودامك راحلة هاليوم
شسوي باقي االيام
ابي باكر يظل باكر
يظل اليوم ..لآلخر
يظل نعشك على كتفي
وال ادفن اعز انسان
تمر سنني وال تغيب شمسك
صورتك قدامي
اشتاق لشوفك
اشتاق لهمسك
بس الي يصبرني
طيب االثر ..طيب ذكراك
وانشغال يومي بأمسك

آخر الكالم..
رحلت يا عبدالعزيز باكرًا
وتركت أثرًا خالدًا.
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