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الذي  ا للحزن.. وأنــت 

ً

ملــاذا زرعــت موسم ا؟ 

ً

 ملــاذا رحلت سريع
كــنــت تـــزرع عــبــر حــيــاتــك املــمــتــدة عــبــر هـــذه الــســنــوات بساتني 
للفرح.. هل كان الزائر الغريب على موعد معك؟ كانت مالمح 
اإلعــيــاء بــاديــة عــلــى مــحــيــاك.. وأنـــت تــكــابــر.. قــبــل قـــدوم شهر 
عت األحبة واملريدين من 

َّ

رمضان من هذا العام، وكعادتك جم
ــا بالحب.. كان سؤالي.. وكان 

ً

العامر دوم خلصائك في بيتك 
الحروف بأنك  النقاط على  هروبك من اإلجابة.. فقط وضعت 
سوف تسافر إلى مدينة تعشقها.. إلى قاهرتك برفقة محمد 

مفتاح.. وصمت..
الجمعية.. مدينة لن  ـــا ذاكــرتــنــا 

ً

الــســاحــرة.. دوم الــقــاهــرة  كانت 
تنام.. وأعود إلى الوراء سنوات وسنوات.. أيام الدراسة بصحبة 
املرحوم محمد الساعي وزميل الدراسة محمد رشيد.. وليالي 
أحمد قاسم ولطفي بوشناق.. وذاكرة املوسيقى والغناء حيث 

الحكيم،  املتميز وجــدي  األســاتــذة علي عيسى ذلــك اإلعــالمــي 
صالح عرام وعشرات األسماء.. بجانب رفقاء الدرب من أبناء 
املنطقة الفنان إبراهيم حبيب، أحمد الجميري، محمد علي عبد 

الله، يوسف املهنا. 
كــانــت الــقــاهــرة، املــديــنــة، والــحــب، وبــئــر الــذكــريــات الــتــي شكلت 
البعد عــنــهــا.. وعندما  لــم تستطع  املــرهــف..  ا مــن كيانك 

ً

جـــزء
نلتقي على انفراد كنا نجتر ذكريات الزمن الجميل في مدينة 
الغريب استعجل الحضور ودون  الزائر  ا. ولكن 

ً

نعشقها مع
الجليل.. يا  الراحل  أيها  آه  موعد.. ولكن فجأة اختطفك منا.. 
من شملت مزاياه كل مفردات اللغة ويا من رسمت في ذاكرة 
كل من عرفك لوحات إبداعية قوامها الحب.. الحب في املطلق، 
والكرم في املطلق واإليثار بال حدود.. والتواضع الجم.. واملوهبة 
الخارقة.. والثقافة في شمولية الكلمة.. والتجديد في كل لحن 

من إبداعاتك..
بــرحــيــلــك أصــبــحــنــا يــتــامــى.. فــأنــت الــصــحــبــة الــجــمــيــلــة.. وأنــت 
املوسيقي املــوســوعــي الـــذي بــمــقــدوره أن ينبش فــي ذاكـــرة أي 
اللغوي  اللغة مع صديق عمرك  موضوع.. مناقشات في إطار 
الدكتور  الــجــابــر.. مناوشات فــي إطــار املوسيقى مــع  الله  عبد 
حسن النعمة، نبش في علوم الدين والسيرة، عودة إلى تاريخ 

الغناء العربي..
ــا بــامــتــيــاز.. والــرفــقــاء 

ً

ــا فــنــي

ً

ــا ثــقــافــي

ً

ــا أدبــي

ً

كـــان مــنــزلــك صــالــون
ال يــمــلــون مـــن صــحــبــتــك.. جــاســم الـــهـــيـــدوس، خــالــد عــبــيــدان، 
ناصر الجابر، محمد مفتاح وعشرات األسماء بجانب رجال 
الصحافة واإلعالم.. ألم أقل إنك حالة إبداعية قطرية.. كيف ال.. 
وقد حملت منذ صباك البكر حلمك.. وحققت رغم الصعوبات 
ما كنت تحلم به؟! ومن خالل تلك الحكايا واألهازيج القديمة.. 

قدمت بطاقة التعارف إلى اآلخرين.. عبد العزيز ناصر.
وثـــرى هــذا الــوطــن عــالقــة خــاصــة ومــن ثــم فــإن مــركــز الــكــون.. 
الــجــســرة.. بــشــوارعــهــا وبــيــوتــهــا.. ومــازلــت حتى اآلن تحتفظ 
املبدع اآلخر  ا رسمه 

ً

ا قديم

ً

ا خشبي

ً

باب في بيتك بلوحة تمثل 
العائلة... عبد  الرجاالت  جاسم زيني تضم صــورة لواحد من 

العزيز ناصر.
أبــدأ؟ فرحلتنا  الراحل الجليل.. كما كــررت وقلت من أين  أيها 
تمتد في عمر الزمن إلى نصف قرن.. هنا وهناك.. ولكن ماذا 
ز هذا الطفل عن أقرانه؟ ما الذي جعله يرتمي في أحضان 

ّ

مي
الفن؟ سوى ذاكرة الجدات والعمات وحكاياهم في ليالي الشتاء 
واملرازيم تنهمر بمياه املطر.. أو لفحات حر الصيف وافتراش 
الحوش أو األسطح وسرد الحكايات واألهازيج التي ال تنتهي.. 
من هنا تحرك قطار اإلبداع في ذاكرتك ولم تتوقف عند مرحلة. 

د. حسن رشيد

كاتب قطري

املوسيقار عبد العزيز ناصر.. املبدع الذي رحل سريعًا  µمقالمقال

ً

ً

ً


