
يبقى  ذلــك  فــإن  كــل حياته  للوطن  يقدم  الــذي  الحقيقي   املــبــدع 

فــي وجــــدان الــجــمــهــور هــكــذا كــانــت ســيــرة عــبــدالــعــزيــز ناصر 

الثقافي واالجتماعي االسبوع  التي احتفل بها نادي الجسرة 

املــاضــي فــي حــفــل كــبــيــر بــمــســرح عــبــدالــعــزيــز نــاصــر بسوق 

ابداع فنه وما  الحفل حضورا كبيرا من محبي  واقف وشهد 

بيننا  التي عاشها، فقد كان حاضرا  قدم خالل تلك املسيرة 

بذلك العطاء املوسيقي الذي تجسد في السيمفونية التي ألفها 

ابداعي فرقة  الكواري وعزفتها بشكل  املوسيقار مطر علي 

ــداع لعبدالعزيز  ـجــيــش املــوســيــقــيــة، مــن هــنــا اكــتــمــل ذلــك االبــ

الـــرحـــل، هــكــذا عــرفــنــاه وهـــكـــذا عــرفــه الــجــمــهـ

ــان الــفــيــلــم الــوثــائــقــي الــذي  الــحــفــل واســتــمــتــع بــمــا قـــدم فــيــه، كـ

ــن تــلــك الــســيــرة  ــامـــال عـ ــة الــحــفــل شـــامـــال وكـ ــدايـ عــــرض فـــي بـ

بتأسيس  عــام 1966  الــفــنــان عبدالعزيز  بــدأهــا  الــتــي  الطويلة 

أرضية  انــه أسهم في وضــع  املوسيقية وكيف  فرقة األضــواء 

أغطي  الراحل عندما كنت  القطرية، عرفت  لألغنية  موسيقية 

املوسيقى  بمراقبة  فــي مكتبه  أزوره  الفنون وكــنــت  فعاليات 

لــلــقــاء وكــنــت اخــرج  الــفــرصــة  والــغــنــاء بـــاالذاعـــة كلما سمحت 

عــلــى حسابه  بــأخــبــار ألعــمــال جــديــدة يسجلها  مــنــه محمال 

الخاص دون ان يعتمد على تكليفات وزارة االعالم أو اإلذاعة 

ــان يــمــدهــا بــتــلــك االعـــمـــال مــجــانــا حيث  او الــتــلــفــزيــون فــقــد كـ

يقدم  بــأن  للوطن  الوفاء  إنــه  الشخصي،  انتجها على حسابة 

له تلك األعمال املوسيقية، وكنت مهتما بالتراث فتلك االعمال 

و»بــاجــر  و»الــعــايــدوه»  الحنايا»  «ام  الــتــي قدمها مثل  التراثية 

اما  الــيــوم،  آذانــنــا حتى  و»الكرنكعوه» فهي الزالــت في  العيد» 

االعــمــال الــوطــنــيــة مــثــل «احــبــك يــاقــدس» و»اه يــا بــيــروت» هي 

يا  «الــلــه  اغنية  كــانــت  وان  فــي حياته  االخـــرى مسيرة مشعة 

عمري قطر» التي قدمت في حفل طلبة قطر بالقاهرة دمعت 

عيناي وانا أستمع لها بصوت الراحل محمد الساعي والحان 

السالم الوطني التي نردد كلماتها كل لحظة إنه إبداع الراحل 

عبدالعزيز ناصر .  
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الراحل،  الفنان  الذي حضره كل محبي  املهيب  الحفل  مع هذا 

الفنان  املسرح وجنباته روح  بيننا وزين  فكان كأنه متواجد 

ـور الــــذي حضر 


