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الطفل الصغير املوسيقى وارتمى   كيف عشق ذلك 
ــــة من  ـــا فـــي آل

ً

فـــي أحـــضـــان الــفــن وتــخــصــص الحـــق
السوري  لذلك  الكمان) هــل كــان  ــة  (آل أصعب اآلالت 
وشقيقه أحمد دور في بروز تلك املوهبة واالرتباط 

بتلك اآللة؟
وكيف احتفظت ذاكرته بأحاديث كبار السن واألهل 
وهــم يتحدثون عــن تلك األهــازيــج ومــا احتفظت به 

ب التراث؟

ّ

ر وهذ

ّ

ذاكرة السنني؟ وكيف طو
ــتــراث كــمــا هــو بــل وضـــع فــيــه روحــه  نــعــم لــم ينقل ال
ــو مـــــازال في  ــا وهــ ــ

ً

ــدرك ـــا ومــ

ً

ــان واعـــي ــ وضــمــيــره وكـ
مراحله األولى أن االحتفاظ بهذا املوروث أمانة، فكان 
الــكــرانــكــعــوه والــعــايــدوه وحــنــاج عــجــني، بــاجــر العيد 
بنذبح إبكره، الحيه بيه، أم الحنايا، وعشرات األغاني 
املرتبطة بضمير الشعب. أهازيج وترنيمات أحياها 
املناسبات فــي شعبان ورمضان  أغــانــي  كما أحيا 

واحــتــفــظ لــلــغــواص الــقــديــم بــمــا بــقــي مــن إرثــــه، ومــن 
الفلكورية خلق وشائج  خالل تلك األهازيج واألطــر 
مع املتلقي.. نعم إن ترنيمة (أم الحنايا يدفوها على 
الــســيــف) جـــزء مــنــا ولــكــن كــيــف قــدمــه هـــذا املــبــدع؟ 
اتجه بموهبته  سؤال صعب اإلجابة عليه..! وكيف 
إلحياء إرث األجداد واآلباء عبر ترنيمة (يا العايدوه 
العايدوه عــيــدي)، وأفــرح الجميع وهــو ينبش في  يا 
القطري والخليجي عبر كرنكاعوه  ذاكــرة اإلنسان 
كركاعوه والنافلة أم الشحم واللحم، وأغاني األفراح 
مــثــل حــنــاج عــجــني الـــذي تــرنــم بــه واحـــد مــن أفضل 
األصوات القطرية. أغنيات من ضمير الناس هنا في 
وطني خلدها هذا العبقري.. (يا راعي امللحة، ملحة 
الجنوبية)، و(يا لقهوة) التي ترنم بها املرحوم فرج 
أو  الفلكور  إبداعاته حول  الكريم، ولم تقتصر  عبد 
ا ال يتوقف 

ً

نمط لحني أحـــادي الــنــغــمــات.. كــان كــنــز

ا بصوت فنان ثم 

ً

نتاجه عند مرحلة.. كان يطرح لحن
يخلق وشائج مع املجاميع.. وبخاصة في األناشيد 
ا بقضية 

ً

واألهازيج الوطنية.. ملاذا؟ ألنه كان مهموم
اإلنسان... هذا اإلنسان في إنسانيته يتساوى عنده 
الــســودان  أو فــي  أو فــي فلسطني املحتلة  فــي وطــنــه 
أو فــي أدغــــال إفــريــقــيــا أو الــبــوســنــة والــهــرســك. في 
رائــعــتــه (أحــبــك يــا قـــدس) تــأمــلــوا املقطع الــرائــع (أنــا 
عاشق مستهام) أو مقطع ( ال تسأليني ملاذا وكيف 
وماذا أحب)، وكذلك اآلخر في رائعته (آه يا بيروت) 
صرخة موجهة أطلقها.. كان دائم البحث والتنقيب 
الداخلي  املعنى  ا عن 

ً

املفردة وكــان يغوص بحث عن 
ا 

ً

القصيدة وينقل عبر روائـــع اآلخــر محلي ملــفــردات 
النعمة،  ا.. هنا مــرزوق، جاسم صفر، حسن 

ً

وعربي
وهناك نزار قباني، محمود درويش، هارون هاشم 

رشيد، سميح القاسم وعشرات األسماء. 

د. حسن رشيد

دراسة

كاتب قطري

ا 

ً

الموسيقار عبد العزيز ناصر... المبدع الذي رحل سريع
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