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يومية سياسية - تصدر في قطر

����  املطـرقـةاملطـرقـة

 

 برحيله، فقدت الساحة الثقافية والفنية في قطر احد ابرز روادها 
وصــنــاع حــداثــتــهــا، املــــؤرخ، األديــــب، الــكــاتــب، الــفــنــان، املوسيقار، 
امللحن. رحــل عبدالعزيز ناصر بجسده وبقيت روحه  املــؤلــف، 
إلى  التي عاشت تستمع  العطرة تسكن ذاكـــرة وأفــئــدة األجــيــال 
إبداعاته ولوحاته ونقوشه الفنية، التي جسدها بالكلمة والنغمة، 
املــاضــي، وتتفاعل مــع اشكاليات  تستدعي همسات وخلجات 
وتداعيات الحاضر، وترسم أمنيات وأشواق املستقبل. لقد كان 
الفقيد في مهمة قام بتأديتها على أكمل وجه لقد عمل بصمت 

وأبدع بانجاز ورحل بهدوء وسالم. 
انها شهادة للتاريخ ولألجيال القادمة، لقد كانت أعمال الراحل 
عبدالعزيز ناصر، أشبه بمشروع توثيقي شامل على مدى أكثر 
مــن 50 عــامــا لـــإلرث الــجــمــاعــي، تـــؤرخ لحقب مــتــعــددة وتتماها 
وتحكي عن سياقات مختلفة ومغايرة وأزمنة وأمكنة متباينة 
الــصــعــبــة، لترديد  الــغــوص وعــذابــاتــه وأهـــوالـــه  ومــتــعــددة، لحقبة 
الترانيم فوق رمل البحر الحارقة للعائدين من األسفار الطويلة 
املتناثرة  الفرجان  في سفنهم شبه املحطمة، الهازيج وشجون 
إلى  الكويت  الخليج من  املمتدة على ضفاف  القديمة  القرى  في 
البحرين، وقطر، واإلمارات وصوال إلى ساحل عمان، إلى صراع 
الجغرافيا والزمن والهوية والتراث، لألصالة واملعاصرة، للذاكرة 
الــتــاريــخــيــة املــنــســيــة، لــلــنــزاعــات الــســيــاســيــة اإلقــلــيــمــيــة، للقضية 
العربية واإلسالمية األولى، للنكسة والهزيمة للمشروع القومي، 
العربي  اإلنــســان  الحزينة، الزمــة  العربية واإلسالمية  للعواصم 
ــغــامــض. تمثلت  ــتــائــه، لــلــحــاضــر املـــتـــردي، ولــلــغــد الــضــبــابــي ال ال
إبداعاته في "أحبك يا قــدس" ، "عربية يا قــدس"، و"يــا قــدس يا 
، "عــرس الشهيد"  "آه يا بيروت"   ، ، "مرحبا يا عــراق"  حبيبتي" 
"الله يا عمري قطر"،  الــلــه"،  القلوب"، "محمد يا رســول  ، "ملهمة 
"الــنــشــيــد الــوطــنــي"، "ولـــهـــان ومــســيــر"، "أم الــحــنــايــا"، "الــعــايــدو"، 

"القرنقعوه"، إلى البوم السياسي "قمعستان" وغيرها.
لقد فقدنا رمــز وقامة وطنية ال تعوض ولــن تتكرر، شخصية 
رائعة وفريدة من نوعها ستبقى خالدة في ذاكــرة األجيال. إن 
تكريمه واجب، والعناية بإرثه فرض عني، وكم نتمنى أن يتحول 
املــثــقــفــني والــفــنــانــني  للجميع  كـــان ملتقي  ــــذي  ال بــيــتــه ومــجــلــســه 
واألدبــــــاء والــكــتــاب والــنــقــاد إلـــى مــتــحــف يــشــمــل جــمــيــع أعــمــالــه 
وإبــداعــاتــه وأدواتـــــه، وعـــزاؤنـــا فــي املــبــدعــني اآلخــريــن أن يكملوا 
ــتــي ســطــرهــا الـــراحـــل فـــي تـــاريـــخ الـــوطـــن وال تتعطل  املــســيــرة ال
لتدمع وإنــا على فراقك  العني  القلب ليحزن وإن  مع رحيله! إن 

ياعبدالعزيز ناصر ملحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. 

عبدالعزيز ناصر!

Aljaberzoon@gmail.com

 د. خالد الجابر 
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