
صديــق مرحلة الطفولة ومدارك خطوات الحياة عبــد العزيز.. كان 
نقطــة اللقاء دوًما عرب منزله العامر باألحبة، وكنت أصطحب الرفاق، 
وكان يســعده أن يكون منزله ملتقى أدبياً، ويشهد عىل هذا الصديق 
الشاعر عبدالله الحامدي.. كان الشاعر مذكر آل شايف مرصاً عىل اللقاء 
ولكــن املرحوم ترك هذه الدنيا الفانية وترك حرسة يف نفوس الجميع، 
اآلن أين امللتقى؟ أين يذهب بقية الصحبة بدءاً بنارص الجابر، عبدالله 
الجابر، إبراهيم الجيدة، خالد عبيدان، مرزوق بشري، جاسم الهيدوس، 
أحمد النووي، أحمد إبراهيم، عبدالرحمن عيل، بــل أين يلتقي 
األســاتذة لطرح مواضيع الفن والفكر واإلبداع اإلنساين، واملريدون يف 
حالة االستامع، أتحدث عن عيل املناعي ومحمد الخليفي واملفكر 
الدكتور عيل خليفة الكواري والشاعر الدكتور حسن النعمة والفنان 

إبراهيم حبيب، وعدد آخر منهم الشعراء واألدباء والفنانني.
أعود بالذاكرة ســنوات وسنوات إىل الوراء يف األحياء القدمية، كان 
املجال املحدد لنشاطنا ألعاباً متواضعة (التيلة والقلينة واملاطوع)، ثم 

بدأنا رحلة الكرة مع (كورة أم بوز)..
ولكن ملاذا خرج هذا اإلنسان عن الرسب؟ وملاذا غرّد بعيداً؟ ملاذا 
ارمتى رسيعاً يف أحضان الفن فيام بعد.. كيف وملاذا جرفه حب الفن؟ 
مع أن هذا النشاط اإلبداعي كان األبعد تأثريا يف حياتنا، بدءاً بخلو 
الواقع الدرايس منه، فال املراحل الدراسية كانت تهتم بهذا الجانب، ومل 
يكن هناك دور لوسائط اإلعالم كالصحافة واإلذاعة والتلفزة، أتحدث 
عن عقد الستينيات من القرن املايض، ملاذا انجرف ذلك الطفل الصغري 
بكل كيانه إىل اإلبداع يف مجال املوسيقى مع خلو الساحة من هذا 

النشاط اإلبداعي، إال عرب ليال للسمر هنا وهناك.. 
هل للجرسة كنقطة ارتكاز يف العاصمة وملتقى كل الفرجان (األحياء) 
دور يف هذا؟ ماذا لو مل يحطم التابو وينجرف إىل حبه وعشقه؟ نعم، 

ها، ألن هذا اإلبداع  فمن ارتبط باملوســيقى ال ميكنه الفكاك من أْرسِ
ميثل له كل ملذات الحياة، وهي تكمل دورة الحياة بالنســبة إليه، 
ألن املوسيقى كانت جرسه للخلود، هي الكون، وهي األرسة والزوجة 

واألوالد.
ماذا لو ارتبط هذا املبدع الراحل بالزوجة واألطفال، هل كان مبقدوره 
أن ينجــز كل هذه األطر اإلبداعيــة وأن يغوص يف الرتاث، وأن يحمل 
لواء التجديد والتطوير، وأن يقدم للساحة بني حني وآخر نجوم ملعت 

يف سامئنا؟
قليلون بل نادرون أولئك املبدعون ممن تركوا ملذات الحياة وأخلصوا 
لإلبداع، وخلقوا جرسا للتواصل مع الذات أوالً، ومــع اآلخر ثانياً، 

وعاشوا يف ذاكرة الوطن ثالثاً..
اآلن ويف مناسبات عدة، نرتّنم مبا حفره يف ذاكرتنا نغامت أللحان 
رددها الشــعب ”أم الحنايا يدفوها عىل الســيف.. كلها صبيان.. تجر 
املباديــف“.. أو تلك األنغام التي نرددها يف مناســبة ”القرنقعوه“.. 
وتظل ”العايدوه“ جواز مرور ونحن نســتقبل ليلة العيد.. أهازيج 
طورها، ســواء ملناســبات خاصة أو دينية مثل النافلة والحية بية، 
وعــرشات األلحان واألنغام التي ارتبطت بذاكرة اإلنســان يف هذا 

الوطن، وشكلت جزءاً من ترنيمة املنطقة بأرسها.
آه أيها الحزن.. يا من غلفت ما بقي من أيامنا بهذا القدر من القسوة.. 
من لألوتار اآلن؟ وماذا يفعل من ينتظر لحنا يسجل حضوره يف ذاكرة 
األغنيــة القطرية هنا؟ رحلت.. ال.. مثلك لن يرحــل.. ألنه يعيش يف 

ذاكرة الوطن، وذاكرة األغنية، والذاكرة الجمعية. 
كيف يرحل إنسان أعطى هذا الوطن نبض روحه وقلبه؟ 

كان يعترص أملاً، وكان يسّيل ليالينا بكل ما ميلك من حكمة األيام، 
يناوش األصدقاء يف كل املجاالت اإلبداعية.. شعراً ونرثاً.. 

رحل رسيعاً.. وغلف أيامنا بالحزن.. عبد العزيز نارص العبيدان.. من للحكايات؟ من للمناوشات؟ وملواضيع 
شتى يف املوسيقى والشعر والسري.. هل كان كالهام عىل موعد مع الرحيل.. أستاذنا املرحوم سليامن 

السناوي الذي رحل يف غربة إجبارية؟ 

أعطى للوطن نبض روحه

ذاكرة الخشبة
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