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   د. حسن رشيد: لّحن لقطر أجمل األغاني 
الوطنية املحفورة في الذاكرة

«قمعستان» أجرأ األلحان لوطنه العربي 
وللحرية وكأنه يتنبأ بثورة الشعوب

قاد مراقبة املوسيقى باإلذاعة 
ملواكبة املناسبات الوطنية ومؤتمرات 

الدوحة بألحان خالدة 
ٍ

ً

ترجم إيمانه بدور األغنية الوطنية في تاريخ الشعوب بتراث ضخم

عبد العزيز ناصر.. عاش مهموما بالقدس وقضايا أمته العربية واإلسالمية

لــم يغب املوسيقار عبد العزيز ناصر يوما عن 

مــنــاســبــة وطــنــيــة قــطــريــة أو عــربــيــة مــنــذ عــرفــت 

ــــف لقطر  ــ
ّ
ـــن وأل

ّ

أنــامــلــه طــريــقــهــا إلــــى الـــعـــود، لـــح

ولــلــقــدس ولــلــوطــن الــعــربــي الـــذي سكنه وتفاعل 

مــع كــل قضاياه وشــوقــه للحرية، وفــي مقدمتها 

ــــدس وفـــلـــســـطـــني، ولــــحــــن واحـــــــــدة مـــــن أجـــــرأ  ــقـ ــ الـ

الــقــصــائــد هـــي " قــمــعــســتــان" وكـــأنـــه كــــان يتنبأ 

بالربيع العربي.

 عاش املوسيقار عبد العزيز ناصر وسط فناني 

الـــزمـــن الــجــمــيــل، مــؤمــنــا بــــأن األغـــانـــي الــوطــنــيــة 

لــهــا دور كبير فــي تــواصــل الــشــعــوب مــع قضايا 

بــالدهــم، وتعريف الناس بقضايا بالدهم بنوع 

من الحماس والوطنية وحشد طاقات الشعوب 

وتعبئتها نحو قضاياها الوطنية.

اهتمامه باالغنية الوطنية كان نابعا من ثقافة 

موسوعية وتشرب لتاريخ الوطن قطر والوطن 

الــعــربــي، وفــي مقدمته قضية فلسطني والــقــدس 

التي كــان يؤمله وقوعها تحت االحــتــالل، فحشد 

لها الكلمة ولحنها وجــمــع لها أجــمــل االصـــوات 

لتشدو لها حتى تتحرر من براثن االحتالل.

عرفت املوسيقار عبد العزيز ناصر خالل ترددي 

ــة قــطــر، فــكــان فــي املــنــاســبــات الوطنية  عــلــى إذاعــ

يــحــول ستديو املوسيقى والــغــنــاء بــاالذاعــة إلى 

الــدائــم، لتسجيل  خلية نحل وحــالــة مــن النشاط 

العديد من الشيالت واالغاني الوطنية الخاصة 

الــتــي تستضيفها  بالقمم الخليجية والــعــربــيــة 

الــدوحــة، مثلما كــان يفعل فــي االســتــعــداد لليوم 

الوطنى للبالد، لم يكن فقط يلحن ولكنه يشجع 

امللحنني على تقديم االغنية الوطنية ويكتشف 

الــى الجمهور، وكــم شهدت  املــواهــب ويــدفــع بها 

بمكتبه بــاالذاعــة العديد من امللحنني والشعراء 

ــتـــرددون عــلــى مكتبه،  واملــطــربــني الــذيــن كــانــوا يـ

كمن يــزور حامل املسك طمعًا في أن يحذيهم أو 

يسمعوا منه لحنا طيبا.

يــتــحــدث الــدكــتــور حــســن رشــيــد عــن عــبــد الــعــزيــز 

ناصر واألغنية الوطنية وكيف شجع امللحنني 

واملطربني والشعراء وأخذ بهم إلى طريق اإلبداع، 

فيقول انه عاش مهموما بقضية االنسان الباحث 

عــن حــريــتــه وعـــن وطــنــه، فــبــرز اهــتــمــامــه بقضية 

لــحــن قــصــائــد للشعراء  الــجــريــحــة وقـــد  فلسطني 

هــارون هاشم رشيد ولسميح القاسم ومحمود 

درويـــش ومــعــروف رفــيــق، بــخــالف االغــانــي التي 

ارتبطت بــذاكــرة قطر وبــتــراب الــوطــن وهــي اكثر 

مــمــا نــتــحــدث عــنــهــا فـــالـــوطـــن جــــزء مـــن تــكــويــنــه 

وحياته، فلحن "الله ياعمري قطر" و"فديت ترابج 

ياقطر" و"عـــروس االصــالــة" و"فــي ليلها الدوحة" 

ــنـــدي امـــل"  ــــوى الـــدوحـــة" و"حــــب الـــوطـــن" و"عـ و"هـ

ــبــــك مـــــوت" ولــــم يقتصر  و"عـــيـــشـــي يـــاقـــطـــر" و"احــ

الــوطــن العربي بــل لحن للبوسنة  اهتمامه على 

ــان مــهــمــومــا بــقــضــيــة االنــســان  ولــلــمــحــتــاجــني وكــ

وارتبط بجذوره القطرية والعربية واالسالمية.

ويــضــيــف الــدكــتــور حــســن رشــيــد ان عــبــد العزيز 

ناصر كــان كالنحلة يستمر في ابداعاته من كل 

االطر، واهتم في اثرائه لالغنية العربية بأشعار 

نـــزار قباني الــوطــنــيــة، وكـــان الــبــومــه االخــيــر قبل 

رمضان وكأنه يودعنا بجملة من اروع ابداعاته،.

ــل هـــذه االلــحــان عــبــر أصــــوات اســاتــذة كبار 

ّ

وحــم

ــارم  ــه كــ عـــبـــر خـــريـــطـــة الــــوطــــن الـــعـــربـــي، فــغــنــى لــ

محمود وســعــاد محمد ولطفي بــوشــنــاق وعبد 

الـــلـــه رويـــشـــد ونــبــيــل شــعــيــل واحـــمـــد الــجــمــيــري 

ــيـــم حــبــيــب وعـــلـــي الــحــجــار وعــبــداملــجــيــد  وابـــراهـ

عبدالله ولطيفة وأحالم ومدحت صالح وأصالة 

وهــانــي شــاكــر ومــاجــد املــهــنــدس وطــــالل سالمة 

ــادة  ــابـــر الـــربـــاعـــي وغــ ــام عــبــدالــحــكــيــم وصـ ــهــ وريــ

رجـــب، وغــيــرهــم مــن االســـمـــاء. وهـــو لــم يــكــن فقط 

ــاد  ــعـ ــا كــــان يــكــتــشــف الــفــنــانــني واألبـ ــمـ يــلــحــن وانـ

املختلفة ألصواتهم. وكان نهرا متدفقا للمبدعني 

الـــقـــطـــريـــني ســــــواء عـــلـــي عـــبـــد الـــســـتـــار او مــحــمــد 

رشيد او فــرج عبد الكريم، او الجيل اآلخــر مثل 

صقر صالح وناصر صالح الــذي يعتبر من اهم 

اكتشافاته، ولم يتوقف فقد كان آخر اكتشافاته 

سعد حمد وقـــــــال عنه ان في حنجرتــــــــــه جوهرة 

وقد كان.

ويستعرض د. رشيد اهتمام عبد العزيز ناصر 

ــعـــض االغـــــانـــــي الـــى  ــأ فــــي بـ ــيـــث لـــجـ بــــالــــقــــدس حـ

الكورال "املجاميع" ليعبر من خاللها عن معاناة 

االنسان، ففلسطني مرسومة على شغاف قلوبنا، 

فــفــي املــرحــلــة االبــتــدائــيــة كــانــوا يــضــعــون لــنــا في 

الــوهــاب "أخــي جاوز  طابور الصباح رائعة عبد 

الظاملون املدى" فكانت هذه التنشئة لعبد العزيز 

ناصر ولجيل رفاقه، وجــاءت هزيمة 67 لتسبب 

لــه ولــلــمــبــدعــني ولــلــمــواطــن جــرحــا كــبــيــرا، فترنم 

بفلسطني في اكثر من لحن "االم الفلسطينية — 

اوالد القدس — سائلوا القدس — ايها االطفال 

— ع القدس رايحني — عرس الشهيد — ألجلك 

ــن اهــلــي  — يــافــلــســطــني — احـــبـــك يـــاقـــدس — ايــ

— عربية يــاقــدس — وعــدنــا يــاقــدس — ياقدس 

ياحبيبتي التي حصلت على الجائزة الذهبية 

في مهرجان القاهرة السابع لإلذاعة والتلفزيون 

2001 — "ياوطن" وغيرها من االعمال، لكن عبد 

ــار لكنه  الــعــزيــز نــاصــر لــم يــتــوقــف عــنــد هـــذا االطــ

لــحــن لــوطــنــه قــطــر ولـــإلنـــســـان الــعــربــي وملــعــانــاة 

االنسان اينما كان، وظل متفردا في هذا االطار.

 كما خــدم املوسيقى الخليجية والقطرية التي 

لم تكن تعرف قبل عبد العزيز ناصر سوى فنني 

مــن الــغــنــاء "فــن الــصــوت" وفــن البستة الـــذي كان 

مــســتــوردا مــن الـــعـــراق، فــكــان عــبــد الــعــزيــز ناصر 

الفارس االبرز الذي أبدع ألحانا للخليج ولقطر 

بــرفــقــة مــجــمــوعــة مـــن املــبــدعــني مــثــل حــســن علي 

الــذيــن غــيــروا مــن نمط االغنية القطرية  درويـــش 

والخليجية. 

لن يرحل موسيقار قطر وملحن نشيدها الوطني عن ذاكرتنا يوما وإن رحل جسده، ستظل 
العزيز  الفنان عبد  إلــى ملحنه  الــذي ينبهنا  الجرس  لدولة قطر)  الوطني  «قسمًا» (النشيد 
ناصر، الذي استلهم من قوة قطر ومكانتها االقليمية والدولية، جملة موسيقية لها وقعها 
في اآلذان اليملك مستمعها إال الوقوف إجالال وتعظيما، وليسطر عبد العزيز ناصر اسمه 
 من أعالمها، مثلما خلد اسمه بـ «الله ياعمري قطر»، فاستحق تكريم 

ٍ

في تاريخ قطر كعلم
قطر بمنحه جائزتها التقديرية. 

¶  لحنه الجريء قمعستان ¶  د. حسن رشيد 
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