
أوَجعَتنا برحيلك يا عبدالعزيز

مقالمقال
د. أحمد عبدامللك

اختطفتك يُد املوت يا عبد العزيز ونحن بعد � نرتِو من صفائك ����
 �ونقائك ونظرتك املوغلة 3 ُعمق حال العرب واملسلمني، و
تشبع العصاف< والزوايا من أحلانك الشجية التي ُتضفي على 

اHشياء اجلامدة قبسC من حياة.
مررَت سريعC يا عبد العزيز بعد أن نKَت عبق أحلانك 3 زوايانا 
املأمتية، وعروقنا التي عانت وطأة املواقف، وبعد أن أوقدَت 
شموَعك على طريق عذاباتنا مع حبيباتنا وأمهاتنا وأحيائنا الUيئة 

من اجلسرة وحتى فويرط.
مررَت يا عبد العزيز نسمًة رقيقة على هامات (الرجال اHولني)، 
وبلسمC شافيC لكل الذين 3 (يوفهم عطش)، وتأسيَت للورود 

(التي ذبلت 3 قلبها)، بينما كانت (سما قلبك تشتي)!

ــى  ــ ــا عــبــد الــعــزيــز مـــن الــشــهــقــة األول ــا يـ ــنـ ــرَتـ سـ
َ
 أ

ــَت  (عــيــشــي يــا قــطــر.. يــا قــطــر عــيــشــي)، وزرعــ
أقمارًا في فلوات الصمت والحيرة، مرورًا بتلك 
ــداُنـــك فــي الــغــربــة  الــلــهــفــة الــتــي تــســربــل بــهــا وجـ
(جيتك.. جيتك يا قطر.. جيت من عقب غربة 
ــوة فــي  ــلـ وســــفــــر.. جــيــتــك وشـــفـــتـــك عــــــروس حـ
حضن الــقــمــر)، وأنـــت الـــذي لــم تــعــرف الــعــروس 
وال دفء األحـــضـــان!! كــم كنت مــؤثــرًا يــا عبد 

العزيز؟.
كنا نتساءل في غيابك، بعد رحلة امتدت من 
الــــدراســــة في  عــــام 1967 وحـــتـــى عـــودتـــك مـــن 
القاهرة: متى سوف يتزوج عبد العزيز؟، فكلنا 
تــزوجــنــا وأنــجــبــنــا. وعــنــدمــا نــلــقــاك بــاألســئــلــة 
تــبــتــســم.. تــمــســك املــصــحــف بــيــد والـــعـــود باليد 

األخرى، وترحل في سماواتك املجهولة.
يــا قدس  السليبة (أحــبــك  ــَب عـــوُدك قدَسنا  داعـ
أحــــب؟) ولــكــأن حبك  ملـــاذا وكــيــف  ال تسأليني 
مــن نـــوع نـــادر لــم تــعــرفــه قــلــوب الــبــشــر؟. كافح 
القمع والجبروت.. فكانت  عــوُدك ونبضك ضد 
(قمع ستان) حاضرة بكل تفاصيلها املخيفة 
ــدارات  ــ وحــرابــهــا وانــكــشــاريــتــهــا. رحـــلـــَت مـــع املـ
املخيفة على (سفينة األحــزان)، وأنت ال تعرف 
الــســبــاحــة فــي بــحــر يخنق اإلنـــســـان! تــجــاورت 
يا  (آه..  آهــة   مأتم، فكانت 

َ
بــيــروَت لحظة عيناك 

بيروت.. سامحينا إن جعلناك وقودًا وحطب)!
الساكن في قلوب  حفظت يا عبدالعزيز تراثنا 

البريئة في  الحارات  األولــني، وشاركت صبيان 
(الــكــرنــعــكــوه والـــعـــايـــدوه)، فـــي مــشــهــد طفولي 
يـــؤســـس لــعــالقــة اإلنــــســــان بـــــــاألرض. مــســَحــت 
أنــامــلــك الــرقــيــقــة جـــبـــاَه كـــل الــبــحــارة الــقــطــريــني 
عــنــدمــا رســمــت (أم الــحــنــايــا)، وتــأمــلــت شــقــوَق 
ــبــحــارة، (يــا  غــضــب حــبــل الــغــوص فــي أيــــادي ال
نــوخــذاهــم خــفــف عــلــيــهــم. تـــرى الــبــحــر غصنب 
ــع أيــاديــهــم)،  عــلــيــهــم...تــرى حــبــال الـــغـــوص قــطَّ
البحر وغضب  البحارة ضد غضب  وكنت مع 

النوخذا!.
العميري)،  حفظت لنا (حنا جيناكم.. يا عمير 
وصورت لنا البنت املخطوبة ُمرددًا لساَن حال 
نــبــيــهــا.. والــغــالــي نعطيها..)  (بــنــتــكــم  طــالــبــيــهــا: 
الجميل.  اللحن  الــتــراث فــي ذاك  وأدخــلــت ثنايا 
املـــقـــاالت، لكنه  الــكــتــب وال  قــد ال تحفظه  تــــراث 

استوطن آذاننا وحفر اسمه في التاريخ.
ــلــعــشــاق، وأصــــحــــاب الــرســائــل  كــنــت لــصــيــقــًا ل
املــوشــاة بـــالـــورود والــقــلــوب املــجــروحــة! فكانت 
ــبـــك فــــي قـــلـــبـــي مــــا مــحــتــه  ــلـــحـــني لـــلـــحـــني.. حـ (لـ
ــر في  ــبـ ــرارة الــفــقــد األكـ ــ ــورت مــ ــ الـــســـنـــني)، وصــ
(صــرتــي نصيب غــيــري وللحني هـــواي األول)، 
كــان العطش يــالزمــك فــي رحــلــة تأسيس فرقة 
ــتـــك فـــي الـــقـــاهـــرة، رغــم  ــواء وخــــالل دراسـ ــ األضــ
الــظــروف الــتــي أحــاطــت بتلك الـــدارســـة؟. فكانت 
(بــيــوفــي عــطــش) وظــل هــذا العطش معك حتى 
يـــوم لــقــاء الــــوداع فــي (أبـــوهـــامـــور)! رحــلــَت ولــم 

العطش وأنت  املعاجم تفسير كل ذاك  تستطع 
أيــضــًا لـــم تــرســم لـــونـــه. غـــادرتـــنـــا وتــركــتــنــا مع 
ُنترجم عطَشك  ُنفّسرك؟ وكيف  حيرتنا كيف 

 البحر.
َ
الذي تجاوز غضَب الصحارى وملوحة

للورق  أن (تــصــّدر  لديك وسيلة ســوى  لــم يكن 
هّمك)، وأيضًا نحن لم نستوعب نحن مساحة 
الَهم، وال وطأته عليك، كونك آثرك الصمت  ذاك 
العزيز  حتى في جلساتنا!؟ ملا صمَت يا عبد 
عن البوح وأنت أكثر الناس إعالنًا عن مشاريع 
ــة بــني الــبــشــر!. كانت  ــعــدال الــحــب والــتــســامــح وال
أحــيــانــًا وُتــخــبــرنــا باتجاهات  عيناك تفضحك 
ذاك الَهم، ولكننا نعجز عن تفسير لغة عينيك. 

فرحل التفسير معك إلى قبرك!
ومــع كــل حــاالت الفقد التي وضعتها فــي سلة 
أحــزانــك، كــانــت (عــنــدي أمـــل.. طــال الــزمــان وإال 
ــوم وبــنــلــتــقــي)..  قـــصـــر..عـــنـــدي أمــــــل.. بــيــجــي يــ
ولــعــســف األيــــام وِكــبــِر املــعــانــاة لــم يحصل ذاك 
اللقاء املستحيل!؟ تبدد األمل رغم أنك تجاهر 
لــســنــني (واقـــــف عــلــى بــابــكــم ولـــهـــان ومــســّيــر)، 
لـــم يــســتــجــب أهــــل الــــــدار لـــلـــولـــه، وال (لــلــوقــوف 
الحشا مــن كثرة  البيبان..من حرتني فــي  على 

األشجان)!
القاهرة عــام 1975 كنَت تغازُل  وفــي مــســاءات 
ــغــروب وتــتــأمــل (املــغــربــيــة) الــعــائــمــة عــلــى نهر  ال
بــالــتــوق (اسئلت  الــعــني املسكونة  الــنــيــل، ســـؤال 
عينك.. ادمعت عيني وتشاكينا)! كنت تحمل 

د  الفراق، وتردِّ العشاق واملنكوبني بداء  شكوى 
يــطــرى عــلــيــك األول.. وتـــطـــرا لي  ــــي  بــداخــلــك (ل
العزيز،  يــا عبد  سوالفكم)، كنت تحملنا معك 

تماما كما كنت تحمل الوطن أينما حللت.
ــا عـــبـــد الـــعـــزيـــز، كــمــا  اقــتــســمــنــا مـــعـــك األمــــــل يــ
اقتسمنا حــرَّ الصيف فــي مقر فرقة األضــواء 
واملــكــيــف املــقــهــور، أو فــي املــطــعــم املــقــابــل ملطار 

الدوحة القديم، أو في استديوهات إذاعة قطر.
ــعــزيــز ضــــاع مـــن يــدنــا األمـــل  والـــيـــوم يـــا عــبــد ال
أنــامــُلــك قبل  ست  الــوقــت، وتيبَّ ألنــك رحلت قبل 
آه يا  الوقت.  (الَصبا) قبل  م علينا  الوقت، وخيَّ
العزيز كم كنت حنونًا.. شغوفًا.. رقيقًا..  عبد 
الفنانني فــي وقفة  حكيمًا.. مبدعًا وأنــت تقود 
ــان  ــي زمــ ــم كـــنـــت مـــبـــدعـــًا فــ ــة وعــــاملــــة. كــ ــازمــ حــ
يقطعون فيه وريد األشجار كما يقطعون وريد 
األطـــفـــال (قــصــوك يــا الـــســـدرة يــلــلــي فــي وســط 
الــبــيــت.. قــصــوك وعـــروجـــك لــلــحــني فـــي قــلــبــي.. 
ترويج عروقي وعروق من حبيت)، صمت قلبك 
الــســدرة، وزادت وحشة  الــعــزيــز، مــاتــت  يــا عبد 
الشقة بني  العذابات وبــُعــدت  الكون ومساحات 

ألحانك وكلمات الكون.
مــاتــت الـــســـدرة وهــجــم الــهــجــيــُر عــلــى األطــفــال 
ــذيـــن يــلــتــقــون تــحــتــهــا ويــجــمــعــون (الـــكـــنـــار)،  الـ
الـــشـــوارع تتخطفهم آالُت  فـــي  ــفـــال  األطـ تــنــاثــر 
التي تسكن  البراءة  املوت (السيارات) وضاعت 
وجوههم.. ومات (الكنار) في التراب. وطنًا كنَت 

يا عبد العزيز.. مــدرســة.. شــوقــًا.. رقــة! كلماٍت 
لم ُيشَف من آهات  ُكنَت جافت األبجدية، لحنًا 

القلوب املمزقة وأصحاب الِحيل الضعيفة. 
كما أحببناَك يا عبد العزيز وكم سُنحبك رغم 
أوجــعــَتــنــا برحيلك! سُنحبك ألنــك أحببَت  أنــك 
الــجــمــيــع، وأوصـــلـــَت نــبــض الــوطــن والــعــشــق إلــى 
آذانــنــا بكل محبة وصـــدق. وكـــأن ذلــك قــدر (يا 
قــدر مكتوب.. في كل خطوة يتابعنا..  يا  قطر 
ال أحد يا قطر يقدر.. عن ترابك يفرقنا) والذي 
بــأنــه يصلح نشيدًا  الــلــحــن، يشعر  يــتــأمــل هـــذا 

آخر للوطن.
وها أنت قد ُعدت لترابها محموًال على األعناق 
إنــه قدٌر  الله! نعم  أبدية ال يعلم مداها إال  نحو 
مــكــتــوب، وإنــهــا قمة الــتــحــدي! فــأن تــكــون فوق 
الــتــراب!؟ قدرية..  التراب وال تكون، كأنك تحت 
وفلسفة أدركتها يا عبد العزيز منذ زمن طويل.
التحق بوالديك يا عبد العزيز.. وَظللُهما بحنانك 
الالمحدود، فإيمانك وسجادتك وعلمك ونقاؤك 
الـــذي لــم تعرفه وســائــل اإلعـــالم، ســوف ُيعينك 
لــم نستطع تحقيقه فــي عالم  مــا  على تحقيق 
التي تظل صغيرة مهما عشنا  الدنيا  ُيسُمونه 
ــدنــيــة.. هــالــدنــيــة  أيــامــهــا الـــطـــوال (إصــغــيــرة هــال
إصغيرة.. ما جنه كنا إصغار)، كبرنا يا عبد 
الــعــزيــز، وكــبــرت معنا همومنا، واسَتشرست 
من حولنا الزهور والقناديل والنوارس، وما زال 
سؤال مساءات القيظ في الدوحة يحتل أعيننا؟ 

محليات6 Al-Sharq ► WEDNESDAY ٢٧ JULY ٢٠١٦ – No ١٠٢٦٨
ء ◄ األربعاء ٢٢ شوال ١٤٣٧ هـ ٢٧ يوليو ٢٠١٦م – العدد ١٠٢٦٨
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