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كلمة أخيرةكلمة أخيرة

رحم الله عبدالعزيز 

ناصر الذي سخر 

أعماله اإلبداعية 

لخدمة التراث 

القطري األصيل الذي 

كان يمثل له الهوية 

الوطنية التي لم 

ينفك عنها في حياته 

قط.  

املوسيقار عبدالعزيز ناصر وتسخير إبداعاته لخدمة التراث القطري
ª ل فارس اللحن الجميل وعميد املوسيقى القطرية

ّ

وترج

Dr.alkuwari@hotmail.com

عالمة استفهامعالمة استفهام
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

سيبقى املوسيقار الراحل عبدالعزيز ناصر عالمة مميزة ولن تتكرر ����؟
عــ5 تــاريــخ ومــســ2ة العطاء / املوسيقى ، ليس لكونه عميد 
املوسيقى القطرية فحسب، بل لكونه أكــ8 امللحنني املبدعني 
 A يقف عند حد معني، فقد حلن / شتى 

ً

الذين أعطوا بغزارة عطاء
اجملاالت ا�بداعية، حيث كان الوطن هو هاجسه اGول كما كان الوطن 
العربي ومن بعده ا�سالمي هاجسه اSخر، وقد حتقق له ما كان يصبو 
إليه، كما حلن اGغاW العاطفية وأعاW اGطفال واGغاW القومية واقتحم 
بقية اجملاالت، فكان بارعا / التلحني ومبدعا فيما اختار من كلمات 

وصاغها بلحن مميز.

   اذا تحدثنا اليوم عن إبداعات عبدالعزيز ناصر الرائعة في 

أول  يــكــون  قــد  للماضي، فسنجده  الــتــراث والــحــنــني  مــجــال 

ملحن قطري يلجأ إلى هذا التوجه في التلحني، خاصة أن 

هذا االختيار جاء مع افتتاح إذاعة قطر سنة 1968 م ومن 

قبلها بدأ املوسيقار الراحل اهتمامه هذا مع تأسيس إذاعة 

املسجد الكبير بعد منتصف الستينيات خاصة بعد حرب 

الوقت،  العرب مع إسرائيل في ذلــك  التي خاضها  1967 م 

الشعب  القطري يقف بكل ما يملك مع  الشعب  حيث كــان 

أعــداء  املصري والفلسطيني لتحرير فلسطني املحتلة من 

األمة.

ونجد أن البدايات األولى للموسيقار عبدالعزيز كانت تركز 

القطري األصيل من خالل استماعه لألهازيج  التراث  على 

الشعبية التي كانت تتردد بني الناس، وخاصة في املناسبات 

الغوص  االجتماعية كاألعياد واالحتفال بالحناء وأهازيج 

على اللؤلؤ، ويمكن حصرها في األهازيج اآلتية:

الحنايا يدفوها على  "أم  أهــزوجــة  الحنايا: قد تكون  أم   ¬

الــســيــف" هــي أكــثــر األهـــازيـــج أو األغــانــي الشعبية األوســـع 

انتشارا على أرض قطر، وخاصة لدى أهل الساحل، حيث 

كان أهل البحر وأهالي املدن والقرى من الجنسني يرددونها 

اقــتــراب موسم  بحماس شديد وبلحن جميل وخاصة مع 

"الدشة" وهو بدء دخول الغوص العود أو الكبير كما يسمى 

ويستمر ألكــثــر مــن أربــعــة أشــهــر وهــم يبحثون عــن جني 

املحار في الهيرات "مغاصات اللؤلؤ".

تقول األغنية الشعبية:

 املياديـف

ّ

فوها على السيف / كلها صبيان تجر

ّ

 الحنايا يد

ّ

أم

وا امليداف با آجر 

ّ

يا رايحني الغوص باسير وياكم / لي جر

وياكم

ط 
ّ
ة) وأسمع حكاياكم / يا نواخذاهم ال تسل

ّ
القعد على (الفن

عليهم

ب عليهم / تــرى حبال الغوص قطع 

ْ

ص
َ
تــرى البحر بــارد غ

أياديهم

M الــكــرنــكــعــوه: وهــي مــن أشــهــر األغــانــي الشعبية الــتــي ال 
تردد في قطر فقط، بل تردد في كل دول الخليج كافة، وإن 

"الكرنكعوه"  املــفــردات، ففي قطر يقال  اختلفت فــي بعض 

 " "الكركيعان" وفــي سلطنة عمان يقال  الكويت يقال  وفــي 

القرنقشوه" .. وهكذا في بقية دول املنطقة.

أن  الله –  واستطاع املوسيقار عبدالعزيز ناصر – رحمه 

يحول كلمات هذه األغنية الشعبية إلى أجمل األلحان التي ما 

زالت باقية حتى هذا اليوم دون تغيير أو تبديل في كلماتها 

الرائعة واملميزة. تقول كلمات أهزوجة  اللحنية  وصياغتها 

الكرنكعوه:

قرنقعوه قرقاعوه 

عطونا الله يعطيكم بيت مكه يوديكم  

يام السالسل والذهب يانوره                                                    

يا مكه ياملعموره / عطونه دحبه ميزان                                

سلملكم عزيزان / يا بنيه يالحبابه                                     

ع بابه 

ّ

أبوج مشر

باب الكرم ماصكه وال حطله بوابه

قرنقعوه قرقاعوه /عطونا الله يعطيكم 

يكم / يا مكة ياملعمورة    

ّ

بيت مكة يود

يا ام السالسل والذهب يا نورة

الــعــايــدوه: وهــي من أكثر األغــانــي الشعبية انتشارا في   

الراحل  قــام املوسيقار  العيد، وقــد  أيــام  تــردد  قطر، وكــانــت 

بتطويرها وتلحينها منذ وقــت طويل، وكانت تعرض في 

اإلذاعة والتلفزيون أيام هذه املناسبة السنوية. تقول كلمات 

أغنية العايدوه:

الــعــايــدوه عــيـــــدي / عــيــدي علينـا مباركيـن  يـــــا  الــعــايــدوه  يــا 

وسعيـدي 

عيدي على محمد بطولـة عمـره / جـدام بيتـه ميلـسـه وداللــه

جـدام بيتـه بنـت عمـه عـنـده / تالعبـة بالخـوخـه والرمـانـه

قومي يا لولـوة والبسـي لعاليـة / هنـاج ربـج ساعـدج مـواليـه

يـا  الــبــنـــــات  يـــــا شيخـة   / الــريــشـــــة  البسـي  يــا شيخـه  وانــتــي 

غريسـه

الليوانـي / قومي يا حصه والبسي  طير السعد غنـى علـى 

الجز الحمر

يا شيخة النسوان يـا شبـه القمـر  / وانتي يا فاطمـة البسـي 

الريشـه

يـا شيخـة البنـات يـا غريسـة

ª النافلة: وأنشودة "النافلة" كانت تردد مع احتفال أطفال 

قــطــر فـــي الـــرابـــع عــشــر مـــن شــهــر شــعــبــان بــلــيــلــة "الــنــافــلــة" 

التقليدي والغترة  التي يستقبلها األطفال كل عــام بالثوب 

الزاهية،  النشل بألوانه  الرجالية والفتيات بالبخنق وثــوب 

حاملني معهم "أكياسا" ليضعوا فيها الحلويات واملكسرات 

دين أغاني تدل على العطاء وتذكير 

ّ

من األهل والجيران، مرد

الناس بهذا العطاء والرحمة والتكافل، تقول كلمات النافلة: 

يالنافلة يا أم الشحم واللحم / يا رافعة اللي عطا واللي رحم   

يا أهل الكــــرم يا أهل الشيم / زيـدوا الــعـطــا تـزيــد الـنـعـــم   

® عناك عيني: وهي أهزوجة شعبية تردد على العروس مع 

ليلة الحماء قبل زفاقها، وتقول كلماتها:

حناك عيني يا بنية حناك عيني (عجني)

لي دزوك على املعرس بالك تستحني

¯ باكر العيد: وهي أهزوجة عن ليلة عيد األضحى، تقول 

كلماتها:

باكر العيد بنذبح بقرة / نادوا يعيد بسيفه وخنجره

باكر العيد بنلبس الجديد / ونعطر البيت بخور وعنبرة 

 مارسها األطفال 
ٌ
ه: وهي مناسبة سنوبة وعادة

ّ

ه بيـ

ّ

° الحيـ

ــوم الــوقــفــة"؛ إذ  ــا فــي الــيــوم الــتــاســع مــن ذي الــحــجــة "يـ

ً

قــديــم

 فيها شعير 

ٍ

يرمون "الحيه بيه" وهي على هيئة سلٍة صغيرة

ليرموها  البحر  إلــى  الشعير، يذهب األطفال  وعندما ينمو 

ـــرددون مع بعضهم البعض 

ُ

وهــم واقــفــون على الشاطئ وي

أغنية "الحية بية"، والتي تقول كلماتها الشعبية:

حية بية.. راحت حية.. ويات حية.. على درب الحنينية

يا حيتي حيي بي.. بيت مكة دقي بي

اشربي من ماي زمزم.. و ادعي لديارنا تسلم

حية بية.. راحت حية.. و يات حية.. على درب الحنينية

يا رب أعيادنا دوم ..... فرحة عدونا في البحر طابعة

عشيتج وغديتج نهار العيد ال ادعني علي

حية بية.. راحت حية.. و يات حية.. على درب الحنينية

ياةحيتي غديتج وعشيتج ونهار العيد قطيتج 

مع السالمه يا حييتيه.. أمنتج الله و ابري ذمتيه

± يا القهوة: أغنية "يا لقهوة" من أقدم األغاني التي لحنها 

الراحل  الراحل في السبعينيات، وغناها املطرب  املوسيقار 

فرج عبدالكريم، وكلماتها تراثية قديمة، يقول مطلعها:

يا لقهوة / با شارع وياك

لو يستوي / منك بعسرين

يا زين ريم / قاعد يقالك

² يا هالل هلك الله: وكذلك أغنية "يا هالل هلك الله" وتغنى 

على مــولــد الــهــالل واحــتــفــال الــنــاس بــظــهــوره قــديــمــا، ســواء 

كان هالل رمضان أو هالل شوال، يقول مطلع هذه األغنية 

الشعبية الجميلة:

يا هالل هلك الله هلك الله 

منذ نعومة أظفاره وهو يعشق 
التراث وقد صور ذلك عبر أكثر من 

أغنية شعبية في ألحانه املميزة

��


