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لنتواصل     بــتــاريــخ 15-1-2008 كتبت فــي زاويــتــي األسبوعية 
 عن هذا الرجل املوسيقار اإلنسان 

ً

آنذاك في جريدة الشرق مقاال
وما قدمه من إبداع للموسيقى واأللحان بعنوان "هذا املوسيقار 
كــان يعيش بيننا  لــأللــحــان"، حيث  ــداع  اإلبــ اإلنــســان وشفافية 
بهدوء واطمئنان، واليوم أكتب هذه السطور املتواضعة بعد أن 
رحل إلى مثواه األخير في صباح يوم الجمعة 22 يوليو حيث 
ــه املــواطــنــون واملــقــيــمــون بمختلف األعـــمـــار واألطـــيـــاف في  عــ

ّ

ود
موكب مهيب تم توديع الروح والجسد في مساء ذلك اليوم.

الــذكــرى ســوف تبقى خــالــدة فــي إنــجــازاتــه الفنية والتي  ولــكــن 
العزيز،  أبــو ناصر عبد  العزيز  بــإبــداع هــذا املوسيقار  ارتبطت 
ارتــبــاطــي وعالقتي بــهــذا الشهم املــغــوار -رحــمــه الــلــه- بـــدأت في 
عام 1966 مع بدء إنشاء فرقة األضــواء املوسيقية والتي كان 
مــقــرهــا فــي الــبــدايــة فــي بــيــت عــربــي مــن اإلســمــنــت مــلــك يوسف 
علي فخرو في منطقة الجسرة بجانب برادات قطر مكان وزارة 
ا، ثم بعد 

ً

الخارجية على الكورنيش الحالي، والتي أزيلت مؤخر
ا عن الضوضاء وأعني 

ً

ا بعيد

ً

ذلك تم االنتقال إلى مقر أكثر هدوء
الناس حيث كــان مفهوم املوسيقى والفن بشكل عــام هو نوع 

من العبثية ويدخل في إطار املمنوعات في ذلك الوقت، وكان هذا 
املقر يقع في منطقة الجسرة خلف مصلى العيد الحالي، وكان 
هذا الرجل العبقري الفنان واملبدع -رحمه الله- هو األب الروحي 
ا 

ً

لها في املشورة واالستشارة. عملنا مع الفرقة واملوجه  لهذه 
الجيل  في مجال املوسيقى والتمثيل ضمن مجموعة من ذلــك 
الذي أصبح فيما بعد هو جزء من الحدث واملنظومة اإلعالمية 
املسموعة واملرئية في هذا البلد املعطاء ملثل هذه األجيال املبدعة. 
القاهرة هو لدراسة املوسيقى  إلى  السبعينات ذهبنا  في بداية 
وأنا لدراسة املسرح مع مجموعة من أعضاء فرقة األضواء من 

نفس الجيل.
ا كان هو املوجه لنا في املشورة والرأي ألمور 

ً

وفي القاهرة أيض
كثيرة ومتعددة اجتماعية كانت أو فنية وكانت زيارتنا له واجبة 
فــي مــســاء كــل خميس مــن كــل أســبــوع فــي شقته الــكــائــنــة في 
منطقة الدقي مقابل بقالة السعودي، وكانت هذه املجموعة تضم 
املــرحــوم إسماعيل  مـــرزق بشير،  الــدكــتــور  أبــوجــســوم،  محمد 
الساعي  الستار، حامد نعمه، واملرحوم محمد  خالد، علي عبد 
ا 

ً

له فني الروحي  العزيز ناصر هو األب  والــذي كــان يعتبر عبد 

ا وبمثابة ولي أمره في القاهرة.

ً

واجتماعي
تخرجنا مــن الــقــاهــرة أنـــا فــي عـــام 1976 وهـــو فــي عـــام 1977 
التحقنا بالعمل في وزارة اإلعالم آنذاك هو في إدارة اإلذاعة وأنا 
ا 

ً

في إدارة الثقافة والفنون، وكان التواصل الحميم بيننا مستمر
إما من خالل العمل أو من خالل جلساته األسبوعية في منزله 
العامر في منطقة بن محمود والذي كان يأتيه الجميع من الفئة 

الفنية واالجتماعية. 
القطرية لإلعالم وترك  العمل باملؤسسة  تــرك  وفــي عــام 2014 
التي تسلمها املرحوم تيسير عقيل  مراقبة املوسيقى والغناء 
ا ويعيش عامله الخاص 

ً

ا ال مسير

ً

برغبة شخصية ليصبح مخير
املليء باألحاسيس واملشاعر ومايصاحبها من اآلالم واملتاعب 
رحلة طويلة حملت معها مجمل العالقات اإلنسانية واإلبداعات 
الــفــنــيــة، كـــان حــســه الــديــنــي -رحـــمـــه الـــلـــه- يــســبــق حــســه الفني 
واالجتماعي في عالقته مع اآلخرين وكان له طقوسه الخاصة 
في ذلك أساسها الشفافية ودماثة الخلق وروعة االبتسامة حتى 
ا بهدوء 

ً

مع أقرب املقربني له، رحل عنا بهدوء وعاش بيننا أيض
األحاسيس واملشاعر وماتحمله من آالم ومتاعب.

كان من أهم أصدقائه ورفقاء دربه- رحمه الله- آلة الكمان ومن 
ثم آلة العود ولكن تبقى آلة الكمان هي الدافع األساسي لدراسته 
اللغة العربية واملحرك مللكة الخيال واإلبــداع   من 

ً

املوسيقية بدال
ألعماله الفنية والذي يؤكد فيه أهمية الكيف ال الكم في مفهوم 

إنتاجية األعمال. 
تــعــددت مـــدارس األلــحــان بــني البعد الوطني واالنــتــمــاء إليه مثل 
أغنية (الله ياعمري قطر، يا قطر يا قدر مكتوب، وأحب ترابك 
العربي  البعد  األمــيــري، ثم يأتي  السالم  ألحان  ياقطر)، وروعــة 
 يا بيروت) 

ٍ

(يــاقــدس ياحبيبتي، وآه أغنية  ليؤكد عروبته مثل 
أغنية  البعد اإلنساني واإلســالمــي، مثل  إلــى  ثــم يعرج بألحانه 
العاطفي فتمثل في  البعد  أمــا  أفــغــانــســتــان).  (املــجــاعــة وأغــنــيــة 
لــلــورق همي، واقــف على بابكم)، ومــن ثــم يأتي التراث  (أصـــدر 

 في (يالعايدوه والقرنقعوه).

ً

ممثال
وفــي الختام نــقــول مهما كتبنا عــن هــذه األســطــورة فــي عاملنا 
ــبــــدع الــفــنــان  املـــعـــاصـــر فـــي شــخــص ذلــــك الـــرجـــل اإلنــــســــان واملــ
العزيز فلم ولن نوفيه حقه..  أبو ناصر عبد  العزيز  املوسيقار 

وهذا هو األهم. 

محمد أبو جسوم

رحل الموسيقار العزيز أبو ناصر عبدالعزيز 
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