التمهيذ والذراسات السابقة
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ت ـمـه ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــد
إف الدراسات السابقة َب ٣تاؿ األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) قليلة .وسوؼ يستعرض الباحث أىم
الدراسات الىت قُدمت َب ٣تاؿ األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) و٢تا صلة ٔتوضوع البحث.
الدراسات السابقة8
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الدراسة األولى" 8الموسيقى القبطية فى مصر وصلتها بالموسيقى الفرعونية"

ويهدؼ ىذا البحث إٔب التعرؼ على أصوؿ ا١توسيقى القبطية وتارٮتها ودور ا١ترتلُت ،ومقاماهتا ا١توسيقىة،
والصيغ ا١تستخدمة .وكذلك دراسة العناصر اليت ٢تا تأثَت على ا١توسيقى القبطية مثل موسيقى اإلغريق
وا١توسيقى البيزنطية وا١توسيقى الفرعونية وعبلقتها با١توسيقى القبطية.
كما يهدؼ البحث إٔب دراسة التدوينات ا١تختلفة لبعض األٟتاف القبطية ،للوقوؼ على التدوينات الىت
٘تثل اللحن األصلى وتكوف مطابقة للتسجيبلت ا٠تاصة با١ترتلُت ا١تشهود ٢تم بالدقة.
ورغم أن الباحث لم يفرد قسما لنتائج بحثو ،إال أنو قد توصل إلى التوصيات اآلتية-8
 أ٫تية تدريس ا١توسيقى القبطية واألٟتاف بعناصرىا ا١تختلفة لؤلجياؿ القادمة بطرؽ تربوية فنية. ضرورة تدوين وٖتليل ٚتيع األٟتاف القبطية اليت ًب تسجيلها. البحث والدراسة َب ٖتليل ا١توسيقى القبطية للوصوؿ إٔب قواعد وأسس ثابتة لتناو٢تا . يفضل عند تدوين األٟتاف القبطية االستعانة ٔتوسيقىُت مصريُت ٢تم إحساس بأرباع التوف وخربة َبتدوين ىذا النوع من ا١توسيقى.
ويرتبط ىذا البحث بالبحث الراىنَ 8ب الدراسة التحليلية لبعض ٪تاذج من األٟتاف القبطية وتدوينها.
ويختلف معوَ 8ب تناوؿ الباحث موضوع كتابة مؤلف موسيقى جديد باالستفادة من تنوع تراث األٟتاف
ا١تصرية القدٯتة (القبطية) َب تكوين أوركسًتأب ،والتعرؼ على أساليب قيادة األٟتاف للتكوينات ا١تختلفة.
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الدراسة الثانية" 8الموسيقى القبطية بوليفونيا وىارمونيا"

ويهدؼ ىذا البحث إٔب عمل تطبيقات باستخداـ اإلمكانات ا١تتاحة حاليا ومستقببل َب إضافة أعماؿ
إبداعية تقوـ على أساس قوى ،ىو النسيج اللحٌت لًتاث ا١توسيقى واألٟتاف القبطية ،متعاملة مع
 1نبيل كمال بطرس 8رسالة ماجيستير غير منشورة  -كلية التربية الموسيقية – جامعة حلوان 6754 -
 2عادل كامل حنا .رسالة دكتوراه غير منشورة – المعهد العالي للدراسات القبطية  -سنة 6774
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األساليب ا١توسيقية الىت حققها العلم ا١توسيقى َب العآب ،وذلك لتقدٙب أعماؿ موسيقية آلية وغنائية ٖتمل
العمق التارٮتى والديٌت والروحىٔ ،تا َب ذلك االلتزاـ بطقس وعادات وتقاليد الكنيسة القبطية.
ومن أىم النتائج التي توصل إليها الباحث-8

 إمكانية استخداـ عنصرى البوليفونية وا٢تارمونية َب التعامل مع األٟتاف القبطية ،من خبلؿ قوالب
عا١تية متعارؼ عليها ،ٯتكن من خبل٢تما التطور والتطوير َب شىت ألواف التأليف ا١توسيقى.
 أف أسلوب الكتابة الفوجالية يعد إمكانية تتناسب مع طبيعة األٟتاف القبطية الىت تقوـ على لوف
موسيقى شرقى السمات.
 أف االٕتاه إٔب األساليب العا١تية سيعطى ا١توسيقى القبطية ديناميكية وحيوية وحركة تنقلها من مرحلة
السكوف الًتاثى إٔب مرحلة القوؿ الكوٗب أى ٥تاطبة الكوف كلو.
ويرتبط ىذا البحث بالبحث الراىنَ 8ب دراسة توظيف علم ا٢تارموٗب والكنًتبنط َب األٟتاف القبطية
ويختلف معوَ 8ب تناوؿ الباحث موضوع كتابة مؤلف موسيقى جديد َب تلوين أوركسًتأب باالستفادة من
تنوع تراث األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) ،مع دراسة أساليب قيادة التكوينات ا١تختلفة َب الكنيسة
القبطية وكيفية تقنينها ُب شكل علمي أكادٯتي وتطويرىا.
الدراسة الثالثة" 8تناول كورالي لبعض األلحان الموسمية للكنيسة المصرية"
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ويهدؼ ىذا البحث أب دراسة وٖتليل بعض أٟتاف الكنيسة ا١تصرية ،ومعرفة الفلسفة ا١توسيقية ٢تذه
األٟتاف عن طريق ما ًب نشره لبعض أراء الباحثُت والكنيسة ،وإثراء ىذه األٟتاف بنسيج بسيط متعدد
التصويت (ىارمونيا – بوليفونيا) مع اٟتفاظ على الطابع الوقور ٢تذه األٟتاف.
ومن أىم النتائج التي توصل إليها الباحث-8

 تستخدـ الكنيسة ا١تصرية االسلوب ا١تيليسمي بكثرة ُب بعض أٟتاف القداس اإل٢تي وأٟتاف ا١تناسبات،
كما تستخدـ أليت الناقوس وا١تثلث ُب مصاحبة بعض أٟتاهنا.

 1ماجد صموئيل إبراىيم – رسالة دكتوراه غير منشورة – كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان-سنة 1006
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 تقوـ التونالية ُب الغالب علي األجناس ا١تقامية وخاصة ا١تقامات الكنسيةأ او العربية باستخداـ أربع أو
ٜتس أو ست نغمات من ا١تقاـ.
 كلما زادت النصوص كانت اٞتملة اللحنية صغَتة والعكس صحيح.
 األٟتاف قائمة على تسلسل سلمي صاعد أو ىابط مع إستخداـ قليل للقفزات.
 ٯتكن البداية بدرجة صوتية غَت درجة الركوز ،واستخداـ درجات ركوز ٥تتلفة داخل اللحن ،وىذا
يعطي إحساس بتغَت ا١تقاـ.
 إستخداـ ا١توازين البسيطة والثابتة وعدـ إستخداـ ا١توازين ا١تركبة وااليقاعات السنكوبية.
ويرتبط ىذا البحث بالبحث الراىنَ 8ب دراسة وٖتليل بعض أٟتاف الكنيسة ا١تصرية وإمكانية توظيف
علم ا٢تارموٗب والكنًتبنط
ويختلف معوَ 8ب تناوؿ الباحث موضوع إستخداـ ا٠تلية ا١توسيقية ا١تصرية القدٯتة (القبطية) ُب كتابة
مؤلف موسيقى معاصر ،مع دراسة أساليب قيادة التكوينات ا١تختلفة َب الكنيسة القبطية وكيفية تقنينها
ُب شكل علمي أكادٯتي وتطويرىا.

^^^^^^^
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الفصل األول
(اإلطار النظري)
 المبحث األول 8دراسة تاريخية لأللحان المصرية القديمة (القبطية) وأساليب قيادتها
 المبحث الثاني 8أساليب األداء ،وطرق القيادة فى األلحان المصرية القديمة (القبطية)
 المبحث الثالث 8مقامات األلحان المصرية القديمة (القبطية)
 المبحث الرابع 8سرعات وإيقاعات وقفالت األلحان المصرية القديمة (القبطية
 المبحث الخامس8استخدام األلحان المصرية القديمة (القبطية) في كتابة مؤلفات موسيقية
مصرية معاصرة.
 المبحث السادس 8الق ـيـادة الـكـورالــية واألوركسترالية ،وعالقتها بقـيـادة األلـحــان المصرية
القديمة "القـب ـطـية"
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المبحث األول
دراسة تاريخية لأللحان المصرية القديمة (القبطية)
وأساليب قيادتها
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الف ـصــل األول
اإلطــار الـنـ ـظـرى للبح ــث
 المبحث األول 8دراسة تاريخية لأللحان المصرية القديمة (القبطية) وأساليب قيادتها.
 مقدمة8
ذكر العبلمة كليمندس السكندري ( 505 – 051ـ) َب كتابو ا٠تامس "الطبقات" أنو:

"كانت الموسيقى َب مصر ،شأهنا َب ىذا شأف الفلك ،تدخل فى عداد العلوم المقُ َدسة
والىت كانت تقتصر دراستها ومعرفة كل فروعها على طبقة الكهاف بصفة خاصة"

كذلك كتب العآب ا١توسيقى "جيوـ أندريو فيوتو – 0759( "Guillame Andre Viilloteau
 0889ـ) عن ا١توسيقى والغناء عند قدماء ا١تصريُت:
"١تاذا نشك َب روعة موسيقى القدماء ،بينما كل شئ يربىن لنا أف ىؤالء القدماء قد ٕتاوزونا كثَتا ،ليس
فقط َب كل الفنوف األخرى كما َب الشعر والعمارة والنحت ....إْب ،والىت النزاؿ نرى لو ٖتت ابصارنا
٪تاذج ٢تا تدعو لئلعجاب ،بل أف ما بقى من ىذه كذلك حىت اليوـ ال يزاؿ يستعصى علينا تقليده ...إف
ىؤالء الذين اقاموا ىذه الصروح وروائع االعماؿ ،قد كاف لديهم ذوؽ أكثر رقةً ومبادئ أكثر وثوقاً عما
ىو لدينا .فإذا كاف مثل ىذا التقريظ الذي يكيلو أمثاؿ ىؤالء ا١تؤلفُت القدماء للموسيقى القدٯتة قد ٕتاوز
َب كثَت ا١تديح الذى دّتوه ١تنتجات الفنوف األخرى ،فليس ذلك إال ألف ا١توسيقى كانت تفوؽ كل ىذه
الفنوف َب أزماهنم بقدر كبَت".
وقاؿ علماء اٟتملة الفرنسية َب كتاب (وصف مصر) اٞتزء السابع ترٚتة "زىَت الشايب" :

"إننا كلما رجعنا إٔب الوراء بإٕتاه العصور القدٯتة الضاربة َب ِالقدـ ،كلما اٗتذت ا١توسيقى طابعها الوقور،
اٞتاد والنبيل  ،وكلما إتسع مداىا وزادت سطوهتا ،وعلى العكس من ذلك كلما اقًتبنا بإتاه العصور
اٟتديثة ،كلما بدأ ىذا الفن ا١توسيقى تدر٬تياً يفقد من وقاره ومن صرامتو ،وكلما أصبح ىشاً تافهاً،
ينطوى على نفسو ليتخبط داخل ٍ
حدود ضيقة".
ولعل ىذا القوؿ يفتح اجملاؿ للحديث عن األٟتاف القبطية اليت تعتَّقت داخل الكنائس ا١تصرية ٨تو ألفى
عاـ  ،لذا فهى تعترب أٝتى أنواع ا١توسيقى ،إذ أهنا تعتَّقت سنيناً ىذا مقدارىا َب صحن الكنيسة ،فقد
صار ٢تا عمق روحى أب جوار قيمتها ا١توسيقية واٟتضارية ،لذا فهى ٢تا تأثَت بالغ على من يستمع اليها.
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 الموسيقى فى الكنيسة المصرية القبطية األرثوذكسية8
عند االستماع إٔب ا١توسيقي ا١تصرية القدٯتة وأٟتاف الكنيسة ا١تصرية القبطية األرثوذكسية ،فإنو ال يشعر
ا١تستمع باهنا موسيقي عبادية تُنشد خبلؿ طقوس صماء جامدة ،بل إٔب عبادة حية متجددة ،برغم
تقليديتها إذ أهنا انتقلت بالتقليد الشفاىى بالتواتر بُت األجياؿ .وعند ٝتاعها فإنو ٯتكن إدراؾ أف ىناؾ
متعة شخصية تتولد من اإلرتباط با١توسيقى عندما نتابع بناء ٚتلة موسيقية ،وكأهنا صرح شامخ يتم بناؤه،
نغمة فوؽ نغمة ،فينمو اللحن مضطرداً حىت يصل إٔب قمتو َب التعبَت واإلنفعاؿ عن طريق النبضات
واألحساس الداخلي للمستمع .فتندمج َب ىذا البناء الروحى  ،ويتجلى ىذا اإلندماج َب هناية ا١تقطع٦ ،تا
يؤكد أف اللحن َب الكنيسة القبطية ىو فكرة مطروحة للمشاركة ،والتجاوب والتفاعل معها يؤدى إٔب
االندماج ،وبالتواصل الفكرى والتجاوب مع اللحن يتم الوصوؿ إٔب قمة اللحن ،فتكوف ىناؾ مشاركة بُت
اللحن الذي ًب ٝتاعو وبُت الشخص الذى يستمع اليو.1
فعند االستماع إٔب ا١توسيقى القبطية ال يشعر ا١تستمع اهنا موسيقى ىدفها الشحذ الروحاٗب للمؤمنُت ،بل
يظهر على الفور حرفية مؤلفيها ،الذين ٢تم قدرة فائقة على الصياغة ا١توسيقية الواعية ،واالستخداـ األمثل
للجمل والعبارات ،والتوظيف اٞتيد للقفبلت ا١توسيقىة .أما عن القدرة الفائقة َب التجواؿ بُت ا١تقامات
ا١تصرية القدٯتة بسبلسة ،فهذا ىو أىم ماٯتيز ىذا الًتاث ا١توسيقى الضخم الذي يزيد عن (0108الف
وٙتانية واربعُت ٟتنا) تتفاوت أزمنة أى منها ما بُت ٜتس ثواٗب ليصل َب بعض األٟتاف الكبَتة إب ٨تو
ثبلثُت دقيقة.2
وباألٟتاف تذوب الكنيسة ،البطريرؾ واألسقف مع الكاىن والشماس مع اإلكلَتوس (كلمة يونانية تشَت
إب كل الرتب الكنسية) وكل الشعبَ ،ب وحدانية وارتباط وثيق ،وكأف اللحن ىو ا٠تيط الرفيع الذي يربط
حبات السبحة بعضها ببعض ،إذا كانت ىذه اٟتبات ىى ىؤالء اجملتمعُت معا َب صحن الكنيسة.

 1ميشيل بديع عبد الملك -محاضرة مسجلة على كاسيت

 2محاضرة للباحث ألقاىا في جامعة روسيا للعلوم اإلنسانية في  66أكتوبر 1066
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جدوؿ رقم ()0

}بياف بعدد األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) َب ا١تناسبات ا١تختلفة{1
م عدد ألحان المناسبة

األلـح ــان المـصريـة الـقـديـمـة (الـقـبـطـيــة)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

104
209
78
17
9
14
72
12
7
5
21
17
38
18
20
5
5
12
28
27
8
11
6
10
6
7
26
45
33
12
10
58
15
16
67

1048

الطقس

القداس األلهى

التسبحة

) فرايحي (

كيهك
أصوام
حزايني
صـلــوات
أســرار

إسم المـناســبة الطقســية

أجمالى األلحان

ألحان القداس األلهى
ألحان الكاهن ومردات الشماس بالقداس
ألحان رفع بخور عشية وباكر
مردات وألحان الشماس لرفع بخور
ألحان التماجيد
ألحان تسبحة العشية
ألحان تسبحة نصف الليل
ألحان عيد النيروز
يوحنا المعمدان
ألحان سبت لعازر
ألحان أحد الشعانين
ألحان سبت الفرح
ألحان عيد القيامة
ألحان عيد الصعود
ألحان عيد العنصرة والسجدة
ألحان عيد الرسل
لقان عيد الرسل
ألحان عيد الصليب
ألحان برامون و عيد الميالد
ألحان عيد الغطاس
ألحان عيد الختان
ألحان عيد عرس قانا الجليل
ألحان عيد دخول المسيح الهيكل
ألحان عيد البشارة
ألحاد عيد دخول المسيح مصر
الحان عيد التجلى
ألحان األكاليل
ألحان شهر كيهك
ألحان صوم نينوى والصوم الكبير
ألحان صوم الرسل
ألحان صوم العذراء
ألحان أسبوع األالم وصلوات التجنيز
ألحان صلوات تبريك المنازل والغاليليون
ألحان صلوات السيامات وتكريس الرهبان
ألحان سر الميرون ومسحة المرضى والمعمودية

أجمالى عدد ألحان الكنيسة القبطية

 1حصر عددي لجميع األلحان المصرية القديمة (القبطية) اعده الباحث بمعاونة "جورج عاطف" أحد أعضاء فرقة دافيد.
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289

45
55
58
15
16
67
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شكل رقم ()0
(يبُت دائرة األٟتاف القبطية منسوبة مئوياً إٔب ا١تناسبات الىت تُنشَد فيها)
لقد بقيت الكنيسة القبطية حافظة على ما تسلمتو من اآلباء ا١توىوبُت الذين اضطلعوا بتطبيق األٟتاف
القبطية على ا١تزامَت والصلوات األؤب َب أضيق نطاؽ دوف أى تأليف جديد ال َب األوزاف وال َب
الطرائق ،أما الكنيسة الغربية الىت أخذت عنا ما تسلمناه صارت تنطلق َب ىذا ا١تيداف تسبق وتستخرج
1
من األصوات األؤب أوزاف وطرائق ببل عدد.

 الطرائق ىي طقوس لحنية خاصة باأللحان القبطية لتميز كل مناسبة عن األخرى خالل السنة فمثال ىناك الطريقة الفرايحي والحزايني
والكيهكي والصيامي والشعانيني والسنوي .ومن بين األلحان القبطية الشهيرة لحن يسمى "السبع طرائق".
 1األب متي المسكين 8التشبحة اليومية و مزامري الشواعى -دراسات في التقليد الكنسي – الكتاب الرابع -الطبعة الثالثة -سنة
 – 6771دير القديس أنبا مقار برية شهيت .صفحة 111
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إف األٟتاف القبطية نشأت مع الكنيسة نفسها ،وتاريخ اللحن الكنسى بدأ مع القديس "مرقس" َب
اإلسكندرية فمن ا١تعروؼ أف اإلسكندرية َب ذلك الوقت كانت مركز ىاـ للثقافة ،وأف مارمرقس نفسو
درس
كاف مثقفاً باللغات العربية والبلتينية واليونانية .لذلك قاـ بإنشاء (مدرسة البلىوت) ،والىت كانت تُ َّ

وعُت لرئاستها العبلمة
فيها الموسيقى والفلسفة وا١تنطق والطب وا٢تندسة إٔب جوار العلوـ الدينية ّ
"يُسطس" ،وقد اشتهرت ىذه ا١تدرسة جداً حىت أف "أمونيوس السقاص" زعيم فبلسفة الوثنيُت كاف
يستمع إٔب ٤تاضراهتا 1.ولعل ىذا ىو أكرب دليل على أف األٟتاف القبطية ليست مستلهمة بالروح فقط،
لكنها وليدة دراسة علمية أكادٯتية.
ويروي ا١تؤرخ الكنسي ا١تشهور األسقف "يوسابيوس القيصري" (801-560ـ) نقبلً عن العبلمة "فيلو
ا١تؤرخ اليهودي" وىو إسكندري ا١تولد (51ؽ.ـ – 55ـ) وكاف معاصراً للرسل فيقوؿ :

(وىكذا ال يقضوف وقتهم َب تأمبلت فحسب،
بل أيضا يؤلفوف األغاٗب والًتانيم هلل بكل أنواع األوزاف واألٟتاف
ويقسموهنا بطبيعة اٟتاؿ إٔب مقاييس ٥تتلفة).2

دونو الذى شاىد بعينيو ا١تسيحيُت األوائل يعترب من أىم الوثائق الىت ٖتت أيدينا
والواقع أف التسجيل كما َّ
عن بداية نشأة األٟتاف هبذه القوة بالكنيسة القبطية .

فقد اضطلع ىؤالء اآلباء بوضع خطوط الليتورجيا األؤب كلها أى ا٠تدمات اإل٢تية بتسابيحها وأٟتاهنا
وأوزاهنا وأوقاهتا الليلية والنهارية والىت لؤلعياد وا١تواسم ألنو معروؼ أنو بعد قبوؿ اإلٯتاف على يد مرقس
الرسوؿ عاشت الكنيسة مدة قرنُت كاملُت َب غاية ا٢تدوء والسبلـ ،حىت تتفرغ الكنيسة لغرس تقاليدىا
األؤب الىت تسلمتها من الرسل َب الًتبة ا١تصرية.3
وعندما يتحدث "كاسياف " عن بدء اٟتياة الكنسية كتسليم من القديس "مارمرقس" كاروز الديار
ا١تصرية ،يتبُت لنا أف النظاـ الكنسي استقر أساسو وتدبَته وٖتديده منذ األياـ األؤب لئلٯتاف .وىكذا يتفق
 1قداسة البابا شنودة الثالث – ناظر اإللى اإلجنيلي مرقص الرسول ،القديص والشويد -الطبعة الثالثة 6763
 2مصطفى عطاهلل وجورج كيرلس – املوسيقى القبطية  -مشروع دبلوم الدراسات العليا في علوم الموسيقى الفرعونية – جامعة
حلوان - 1004 -ص71
 كلمة ليتورجيا مصطلح يونانى يتكون من مقطعين "ليؤس" أى شعب و "إرغون" أى عمل فالمعنى "عمل شعبى" وىى تشير الى العبادة
المسيحية والخدمة الكهنوتية والصلوات الطقسية فى الكنيسة بكافة انواعها ،باعتبار أنها عمال يشارك فيو الشعب ،وصارت ىذه الكلمة
اآلن بديلة لكلمة " 8قداس إلهى" او "أنافورا".
 3األب متي المسكين 8مرجع سابق
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"كاسياف" مع "يوسابيوس" َب ٖتديد الزماف الذي بدأ فيو التنظيم الكنسى ٓتصوص العبادة اليومية من
إعداد ا١تزامَت وطرؽ خدمتها وأٟتاهنا وأوزاهنا.

شكل رقم ()5

(صورة للقديس يوحنا كاسياف)

وتقليد الكنيسة القبطية ا١تصرية ،ىو األصل الذي أخذت عنو معظم كنائس الشرؽ والغرب من حيث
نظاـ الصلوات وترتيبها والسواعى ،فالكنيسة القبطية ا١تصرية ىى معلمة ا١تسكونة.
فالتسبيح وطريقة ا٠تدمة سواء بػ ػ ػ ػػ"األنتيفونا" أو ا١تردات وكذلك إعداد ا١تزامَت الىت تقاؿ وخدمة سهر
الليل ،كل ىذه الًتتيبات الكنسية استقرت َب مصر منذ القرف األوؿ ،ومن مصرٍ ،ب انتشر ىذا النظاـ
والًتتيب الكنسى عن طريق الرىباف األجانب الذين جاءوا وتتلمذوا على أيدى اآلباء بعد ذلك بنحو
ثبلثة قروفَ ،ب فلسطُت على يدى الراىب القديس "ىيبلريوف" وفىما بُت النهرين على يدى الراىب

 ولد في عام  140م ،زار مصر ليتتلمذ علي أيدي قديسيها وىو من أشهر اآلباء المؤرخين للكنيسة ،ولما لو من خبرة ودراية باألنظمة
الرىبانية في مصر ،كان يُنظر اليو كمرجع ومصدر ثقة ،وقد قام بنقل التراث القبطي من تعاليم وتسابيح وصلوات الي الكنيسة الغربية.

 ىو الغناء التبادلي أو التقابلي  .إستُ َخدم قديماً في القرن الرابع بالكنيسة الكاثوليكية الرومانية واألرثوذكسية اليونانية ،نقالً عن الكنيسة
القبطية المصرية  ،كما يطلق اسم (األنتيفونا) على مؤلف موسيقي غنائي أو آلي تؤديو مجموعتان تتناوب الجمل الموسيقية فيما بينها

بأوكتاف.
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"أوجُت" وَب كبادوكيا وآسيا الصغرى على يدى الراىب القديس "باسيليوس" وَب فرنسا وإيطاليا على
يدى "أثناسيوس الرسؤب" أوالً أثناء منفاه الثاٗب ىناؾ (806-801ـ) ٍب على يدى "كاسياف".1
ىؤالء ٚتيعاً جاءوا وزاروا مصر ونقلوا عنها نظامها وترتيبها احملكم َب العبادة والنسك والصبلة وطرقها وَب
التسبيح خاصة  ،وعرفوا فىها طقساً يربط كافة الصلوات بطرائق وأنغاـ معينة ٤تببة للنفس.
 العالقة التاريخية بين الموسيقى المصرية القديمة و ٍ
كل من البيزنطية والسريانية8
أوالً 8الموسيقى البيزنطية8

لقد أخذت الكنيسة اليونانية واقتبست َب أٟتاهنا الكثَت من روح الًتتيبات وا١تناسبات السريانية والفاظها،
ولكن تعذر عليها إقتباس األوزاف التساع الفوارؽ اللغوية ،وٓب تدخل الكنيسة اليونانية عصر اللحن
اٟتقيقى إال َب هناية القرف السادس على يد اناتوليوس أسقف القسطنطينية (058ـ) ٍب اندراوس الكريىت
(785-661ـ) ٍب جرمانوس الشماس الرائع (780-680ـ) ،ويوحنا الدمشقى (781ـ) وقزماس
االورشليمى ا١تسمى بػ "ا١تغٌت" (781ـ) وثيؤفانس (808-759ـ) وتيؤدور من ستوديوـ (856ـ)
وميثوديوس (806ـ) ويوسف من ستوديوـ ( )881ومًتوفانوس من ٝتَتنا (911ـ ويوثيوس
(951ـ).2
وا١توسيقى البيزنطية بشكل عاـ ىى موسيقى كنسية ،وقد كاف ٢تا دور ىاـ َب تنقية ا١توسيقى العامة َب
الدولة ،حيث قامت بتنقيتها من الشوائب .3وقد كانت ا١توسيقى البيزنطية أقرب أب الغناء ،ولذلك
استقطبت العديد من الفنانُت ا١تغنيُت ،وأسهمت َب الرقى با١توسيقى العامة .كما أثرت ا١توسيقى البيزنطية
على موسيقى الكنيسة البلتينية الغربية (الكاثوليكية فيما بعد).
واستفادت الكنيسة البيزنطية من ٚتيع الًتاثات ا١توسيقية األخرى ،ومزجتها باإلبداع ا١توسيقى ٢تا ،وقد
إىتمت بأ٫تية أداء أٟتاهنا أداءا موسيقيا رفيعا ،ولذا اىتمت بانشاء فرؽ ا٠تورس ا١تدربة تدريبا شاقا حىت
تكوف ىى ا١تسئوؿ األوؿ عن الًتتيل ،ولقد اىتم القديس امربوسيوس باألداء ا١توسيقى داخل الكنيسةٍ ،ب
إىتم بضرورة اشًتاؾ ٚتهور ا١تصلُت َب األداء َب شكل خوارس من ٥تتلف طبقات الشعب.
 1األب متي المسكين 8مرجع سابق -ص 162
 2المرجع السابق – ص 663
 3مكاريوس االسقف العام "مدخل الي املوسيقى القبطية" مصادرىا .خصائصها.ثراؤىا – طبعة تحضيرية – الناشر ايبارشية المنيا وأبو
قرقاص لالقباط األرثوذكس -اكتوبر  – 1060ص 671
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و٬تمع ا١تؤرخوف على أف االداء ا١توسيقى َب الكنيسة البيزنطية قد بلغ حداً رائعاً من التعبَت الفٌت والروحى
ُ
َب وقت واحد ،كما تطور ا١تضموف ا١توسيقى هبا أب مؤلفات للكوراؿ احملًتؼ داخل الكنيسة ذات
مستوى ٍ
عاؿ من السمو ا١توسيقى ،حىت امكن االعتماد على تلك ا٠توارس ا١تدربة.
وعندما قبلت روسيا االٯتاف ا١تسيحى َب عهد القديس فبلدٯتَتٛ ،تلت اإلرساليات التبشَتية من ببلد
اليوناف الطقوس واألٟتاف البيزنطية وفقا ١تا وصفو القديس يوحنا الدمشقى ،وقد قاموا بالتوفيق بُت األٟتاف
البيزنطية واللغة الروسية (الىت كانت معروفة وقتها بلغة ستاروسبلؼ  ،)Staroslaveوقليبلً قليبلً ظهر
التاثَت الروسى َب تلك األٟتاف من جهة الًتاث الوجداٗب للشعب ىناؾ ،حيث ُٝتى ىذا الطابع الكنسى
الروسى بأسلوب "األوبيخود  ،"Obikhodeوأصبح اللحن األوبيخودى روسياً ،بينما العبلمات
ا١توسيقية بيزنطية.1
وَب سنة 0566ـ انضمت ٦تلكة أوكرانيا األرثوذكسية أب ٦تلكة بولونيا الكاثوليكية (واليت تتبع الطقس
البلتيٍت) ،وعندئذ بدأ الطقس البلتيٌت بأٟتانو َب االنتشار َب أوكرانيا حيث أُعجب الناس بو َب البداية،
السيما ما يسمى بالتآلفات الثبلثية وىى ٗتتلف عن األٟتاف البوليفونية٦ ،تا نتج عنو مايسمى
بال ػػ"كثلكة" (ٖتويل اورثوذكس أوكرانيا إب الكاثوليكية)  ،وىكذا تألفت كنيسة كاثوليكية بيزنطية ُٝتيت
بالكنيسة ا١تتحدة أو الكنيسة األوكرانية ،والىت ٗتلت تدر٬تيا عن تقليدىا االرثوذكسى .حيت قاـ الغيوروف
منهم وجاىدوا من اجل استعادة التقليد األرثوذكسى ٔتوسيقاه البوليفونية مع تطوير ٢تا ،حىت استعادت
الكنيسة األوكرانية تراثها ،وامتبلت العاصمة "كييف" باألساتذة الذين يدرسوف البوليفونية مع االستفادة
بتقنيات الغرب َب ذلك .وىكذا انتشرت انتشاراً ىائبلً َب ٚتيع بقاع روسيا ،وكاف البطريرؾ "ليكن"
واالمرباطور "اليكس ميخائيلوفىتش" من اكرب مشجعى ىذا االٕتاه.
ونبغ علماء الكنيسة ا١توسيقيوف فيو وعادوا أب ا١تخطوطات ا١توسيقية القدٯتة وفك رموزىا ،وعادوا مرة
أخرى أب أٟتاف "األوبيخود" ،ومن بُت العلماء الذين ١تعوا َب ذلك الوقت الفناف "رمسكى كورساكوؼ"
والذى استلهم موسيقاه من الًتاث الشعىب الروسى ،وىو ماٝتى ب ػ ػ ػ " البوليفونية الشعبية" َب سنة
كل من العلماء :كريتشا نينوؼ وتشيزنوكوؼ وكاستالسكى وا١تبدع
0885ـ وتبعو َب ىذا ا١تضمار ٌ
رٛتانينوؼ.2

 1المرجع السابق – ص 672 ، 671

 2عادل كامل – رسالة دكتوراة  8مرجع سابق -ص 47
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ولكن بالنظر إب تاريخ مصر الفرعونية الذي انتهي بغزو االسكندر االكرب ا١تقدو٘ب ١تصر سنة  885ؽ.ـ.
٬تد الباحث اف مصر بدأت حقبة جديدة ْتكم البطا١تة ٢تا .وتعترب كليوباترا السابعة ( 81 – 69ؽ.ـ).
آخر ملوؾ البطا١تة .وتنتهي ىذه اٟتقبة بانتصار األمرباطورية الرومانية ،وانتحار ماركوس انطونيوسٍ ،ب
كليوباترا سنة  81ؽ.ـ .ليبدأ فصل جديد من تاريخ مصر ىو عصر االمرباطورية الرومانية ( 81ؽ.ـ– .
858ـ) حيث صارت مصر والية رومانية تابعة إب ىذه اإلمرباطورية ا١تًتامية األطراؼ ،واليت جعلت من
البحر ا١تتوسط علي اتساعوْ ،تَتة رومانية حكمها اباطرة الروماف بدءا من أغسطس ( 81ؽ.ـ00- .ـ)
إب ليكنوس (858 – 808ـ) .ىذا ساىم َب اندماج ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة َب وسط موسيقات ىذه
الشعوب.
تاريخ ونشأة االمبراطورية البيزنطية8
عندما انتقلت عاصمة االمرباطورية الرومانية إب اٞتزء الشرقي منهاُ ،دعيت باسم االمرباطورية البيزنطية،
نسبة أب مدينة بيزنطة القدٯتة اليت تاسست عاـ  657ؽ.ـ ،.والىت قامت علي انقاضها مدينة
القسطنطينية الىت صارت عاصمتها اٞتديدة .1وقد كانت بيزنطة ا١تطلة على البوسفور من أمهات ا١تدف

اليونانية.
والكنائس األرثوذكسية البيزنطية واليت اصبحت تُعرؼ بالكنائس األرثوذكسية الشرقية Eastern
 Orthodox Churchesواليت ٯتكن تقسيمها إب ٣ 09تموعة:
 األربعة بطريركيات القدٯتة  :وىي القسطنطينية – اإلسكندرية – أنطاكية – اورشاليم
 ا٠تمس بطريركيات اٟتديثة :وىي روسيا – صربيا – رومانيا – بلغاريا -جورجيا
 الست كنائس ا١تستقلة  : Autocephalous Churchesوىي قربص – اليوناف –
تشيكوسلوفاكيا – بولندا  -ألبانيا – جبل سيناء.
 األربع كنائس الىت ٢تا اٟتق الذاتى َب إدارة شئوهنا  : Autonomos Churchesوىى فنلندا
– الياباف – أمريكا  -الصُت
وقد إختار الباحث للكنيسة البيزنطية من ٚتيع ا٨تاء العآب ا٠تمس البطريركيات البيزنطية اٟتديثة ١تعرفة
تاريخ نشأة ا١توسيقى فيها:
 إسطنبول حاليا بعد أن أخذىا القائد العثمانى محمد الثانى عاصمة لإلمبراطورية العثمانية
 1الراىب القس اثناسيوس المقاري -الكنائص الشرقية واوطانوا -الجزء الرابع -الكنائس البيزنطية – الطبعة الثانية  -1061 -ص 14
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بطريركية روسيا:
يرجع تاريخ الكنيسة الروسية ا١تسيحية إب سنة 860ـ عندما أرسل بطريرؾ القسطنطينية "فوتيوس" أسقفا
أب "كييف" ليكرز با١تسيحية َب روسيا .وكاف "فوتيوس ىو أوؿ بطريرؾ علي القسطنطينية .وقد ظلت
الكنيسة الروسية طيلة فًتة ازدىار "كييف" خاضعة للقسطنطينية حيت سنة 0587ـ ،حيث كانت كييف
قلب الكنيسة الروسية ،حىت ًب تدمَتىا علي يد ا١تغوؿ سنة  0587وكاف َب الغالب "مًتوبوليت روسيا"
حيت ىذه السنة من أصل يونا٘بٍ .ب انتقل مقر إقامة مًتوبوليت روسيا من كييف إب موسكو وظلت
موسكو منذ 0855ـ مقرا ألعلي سلطة دينية َب الببلد.
لذلك فالكنيسة ا١تصرية تعترب من الناحية التارٮتية سابقة للكنيسة البيزنطية َب روسيا بأكثر من ٙتا٪تائة
عاـ .لذا تعترب الكنيسة القبطية ىى ا١تؤسس للطقوس والليتورجيات وا١توسيقى العبادية فيها.
ولقد قاـ الباحث بزيارة لعدد من الكنائس األرثوذكسية ُب روسيا ُب الفًتة اليت تسبق عيد القيامة وأسبوع
األالـ وحضر ليتورجية القداس األ٢تي ُب ىذه الفًتة بكنيسة ترينيت ٔتوسكو ،لدراسة اوجو الشبو وا٠تبلؼ
بُت الكنيستُت القبطية األرثوذكسية والروسية األرثوذكسية ،وقد وجد اآلٌب-:
 أف عدد األٟتاف اليت يشارؾ فيها الشعب ال يتعدي أصابع اليد الواحدة ،أ٫تها قانوف األٯتاف الذييقاؿ بطريقة ريستاتيفية (إلقاء منغم) وٟتن آخر أثناء التناوؿ ،اما باقي األٟتاف يقوـ هبا كوراؿ
متخصص يقف أماـ األيقونستات ،تقوده فتاة تقف اماـ الكوراؿ (الذي ليس لو زي طقسي) ويرٖب
ُب اربعة اصوات متوافقة ىارمونيا بينما بقية الشعب ال يشارؾ ألف ترنيم الشعب ُب اربعة اصوات
ليس أمرا يسَتا .بينما ُب الكنيسة القبطية تكوف مشاركة الشعب علي نطاؽ واسع نظرا ١تونوفونيتها
وطبيعتها األحادية الصوت.
 أف الكوراؿ ىذا يتقاضي أجرا لقاء ىذه ا٠تدمة وليس تطوعا ٦تا ٬تعل ا٠تدمة منتظمة ومتقنة .وتقوـىناؾ جامعة "سانت تيخوف" ُب موسكو (قاـ الباحث بإلقاء ٤تاضرة هبا بعنواف "أٟتاف عاشت الفي
عاـ ٔتصر") بتدريس العلوـ ا١توسيقية البحتة لنحو 5سنوات ليتخرج منها الطلبة وقد ا٘توا دراستهم
اإلنتظامية واليت ٘تكنهم من القياـ هبذه ا١تهمة (الًتنيم ُب الليتورجيا) ،بل وٯتكنهم استكماؿ الدراسات
العليا ُب نفس اٞتامعة (ماجستَت ودكتوراه)ُ ،ب حُت أف مشامسة الكنيسة القبطية يقوموف هبذه ا٠تدمة
طواعية دوف اف يتقاضوا أجرا ،ودوف اف يتلقوا العلوـ ا١توسيقية اليت ٘تكنهم من أداء خدمتهم علي
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النحو الصحيح٦ ،تا ٬تعلها عرضة لعدـ االتقاف بسبب عدـ الدراسة العلمية وبسبب عدـ انتظامهم
النشغا٢تم باالمور اٟتياتية االخري.
 بسؤاؿ الباحث عن دخوؿ ا٢تارمو٘ب ُب الليتورجية الروسية ،أجاب األب أليكس رئيس اٞتامعة ،بافا٢تارمونية دخلت ُب الثبلثة القروف األخَتة فقط٦ .تا يدلنا علي اف الكنيسة القبطية حافظت علي
التقليد ا١تونوفو٘ب حيت اآلف بينما نظَتهتا الروسية ٗتلت عنو منذ ثبلثة قروف.
 يقوـ الكهنة بإرتداء زي خاص و٭تملوف اجملامر يتصاعد منها البخور ويطوفوف حوؿ ا١تذبحوااليقونستات والكنيسة ومعهم الشمامسة بزيهم ا٠تاص ،وكل ذلك متشابو ُب كل من الكنيستُت
القبطية والروسية.

بطريركية صربيا:

تقع ٚتهورية صربيا َب وسط شبو جزيرة البلقاف وعاصمتها "بلجراد" وٖتدىا اجملر من الشماؿ ومقدونية
من اٞتنوب وبلغاريا من الشرؽ والبوسنة وا٢ترسك من الغرب .واعتنقت صربيا ا١تسيحية َب القرف التاسع
ا١تيبلدى وخضعت لسيادة اإلمرباطورية البيزنطية .وقد إختار "فوتيوس" بطريرؾ القسطنطينية شقيقُت
يونانيُت من تسالونيكى ٫تا قسطنطُت (869 – 856ـ) وأخيو ميثوديوس (885 – 805ـ) وأرسلهما
أب ا١توارفيُت والبلغار والصرب والروس ،ومن ىنا يتضح أيضا أف الكنيسة ا١تصرية ىى ايضا أقدـ من
كنيسة صربيا بنحو ٙتا٪تائة عاـ.
بطريركية رومانيا:
تقع رومانيا جنوب شرؽ اوربا وعاصمتها بوخارست .وقد دخلت ا١تسيحية رومانيا َب القرف الرابع
ا١تيبلدى ،وكانت ليتورجيتها ا١تبكرة ىى الليتورجية البلتينية ،ومن ذلك ندرؾ أف الكنيسة القبطية تسبق
الكنيسة الرومانية بنحو ثبلٙتائة عاـ.
بطريركية بلغاريا:
تقع بلغاريا جنوب شرؽ اوربا ٖتدىا تركيا واليوناف من اٞتنوب ورومانيا من الشماؿ .وعاصمتها "صوفيا"

الىت تعترب مقر البطريركية .وقد ٛتل تبلميذ "ميثوديوس" رسالة ا١تسيحية أب بلغاريا بعد طردىم من مورافيا
َب عاـ 858ـ .لذا فالكنيسة ا١تصرية القدٯتة تسبق مثيلتها البلغارية بنحو ٙتا٪تائة عاـ ايضا.
 بالد التشيك وسلوفاكيا
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بطريركية جورجيا:
تقع جورجيا مشاؿ ارمينيا وتطل علي البحر األسود .وتُعد كنيسة جورجيا من اقدـ الكنائس األرثوذكسية
الشرقية ،حيث دخلت ا١تسيحية ىناؾ على أيدى إثنُت من اليهود اللذين شاىدا صلب ا١تسيح عند
اٞتلجثة ،فأتيا إب مدينة "متسخيتا  "Mitsighetaالعاصمةالقدٯتة ،كما يقاؿ أنو جاء اليها ايضا
القديس "أندراوس" ،و"ٝتعاف القانوي" الذي يقاؿ أنو مدفوف َب سوخومى  ."Sukhumiولكن
االنتشار اٟتقيقى للمسيحية ًب َب سنة  881على يدى سيدة مسيحية من "كبادوكية" وىي القديسة
"نينا" .وتؤكد وثائق ٣تمع نيقية ا١تسكوٗب األوؿ سنة 855ـ وجود أسقف ١تدينة بيتسوند غرب جورجيا
يدعى "سًتاتيبلت ٦ ،"Stratilatتا يدؿ على وجود مركز أسقفى َب ىذه الببلد منذ القرف الرابع
ا١تيبلدى.1
وَب ذلك ٯتكن القوؿ بأف الكنيسة ا١تصرية تسبق الكنيسة اٞتورجية من ناحية استقرار الطقوس العبادية
فيها بنحو ثبلثة قروف.
ثانياً 8الموسيقى السريانية8

ال يوجد تاريخ موثق ١تصادر ا١توسيقى السريانية سوى التقليد ،وإف كاف من الثابت أهنا تاثرت ٔتوسيقى
حضارات سومر وبابل وأكاد وآشور وآراـ ،شأهنا َب ذلك شأف ٚتيع الكنائس ،والىت تأثرت بًتاثها
اٟتضارى قبل ا١تسيحية .وتوجد األٟتاف الكنسية السريانية َب مصدرين ىامُت ٫تا-:
 .0مدراش مار افراـ السَتياٗب ،ويوجد َب مكتبة دير الزعفراٗب.
 .5كتاب "بيت كاز" وىو يضم األٟتاف السَتيانية االنطاكية الىت وجدت من القرف االوؿ حيت القرف
الثا٘ب عشر .ىذا وقد بلغت األٟتاف الىت فيو ٨تو ٟ 5511تن ،غَت أف النسخ ا١توجودة حاليا ٖتتوى
على ٟ 551تن فقط.
و٭توى كتاب االشحيم الطقس السنوى الذي ٚتعو مار يعقوب الرىاوى ،واألٟتاف الىت فيو تنسب أب:
 مار افراـ السرياٗب
 مار يعقوب السروجى
 مار اسحق
 1الراىب القس أثناسيوس المقاري-الكنائس الشرقية وأوطانها– مرجع سابق – ص 161
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 مار باالى
 مار مشعوف الفخارى
 -أسماء االلحان السريانية:1

 طلبة :ا٠تفى او احملجوب عند اسداؿ ستار ا١تذبح
 ا٢تبلؿ :وىو خاص با٢تلليلويا و٢تا ٙتانية أٟتاف.
 مدراش :وىى اناشيد مار افراـ السرياٗب.
٘ تجيد :وىي للسيدة العذراء و٢تا ٙتانية أٟتاف ،لكل ٟتن ٜتس أٟتاف.
 ا١تناداة :وىى األٟتاف الىت تقاؿ اثناء السيامات.

 سهر :وىي الًتاتيل الىت تقاؿ َب سهرات القديسُت.
وغَتىا من األٟتاف مثل ا١تراحل والشمبلية وا١ترقى وا١تعانيت والعقب واٞتواب والثبلثة التقديسات.
 نشأة الطقوس واأللحان السيريانية:َب منتصف القرف الرابع ا١تيبلدي بدأت الكنيسة السريانية َب تكوين االٟتاف َب الطقوس ،وتأليف
األناشيد وتلحينها .حيت أواخر القرف السابع مع إضافات قليلة خبلؿ القروف التالية .وكاف يعقوب
مستخدـ َب الكنيسة.
الرىاوى ىو أوؿ من رتب الصلوات َب كتاب
َ
والفرؽ بُت الطقس السرياٗب الغرىب والشرقى ىو أف الغرىب ٥تتصر بينما الشرقى مسهب.
وٗتتلف أٟتاف الكنيسة السريانية َب غرىب الفرات (حيث تضم سوريا – االردف – لبناف – تركيا – امريكا
 اوربا – اسًتاليا) عن شرقى الفرات (العراؽ). خصائص الموسيقى السريانية:ًب توارث ا١توسيقى السريانية من خبلؿ التقليد وتعترب ٚتلها بسيطة وعفوية َب كثَت من األٟتاف ،وٖتوى
مسافات أرباع ،مثلها َب ذلك مثل ا١توسيقى العربية والًتكية والفارسية .وتعتمد على األجناس الثبلثية
والرباعية وا٠تماسية .أما اٞتمل فهى مرّكبة تركيباً تسلسلياً ،مع وجود قفزات كبَتة َب ٚتيع األٟتاف ،أغلبها
رباعى والباقى ٜتاسى وسداسى وسباعى َب بعض ا١تداريش.
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كما أف معظم ا١توتيفات ٢تا تراكيب ٟتنية ٦تيزة خاصة هبا ،ومعظم األٟتاف السريانية يساير ويوازى القالب
الشعرى َب النص .بينما قسم آخر منها ٮتتلف مع القوالب الشعريةٔ .تعٌت ،أنو للجمل اللحنية ايقاع
خاص ٮتتلف عن ايقاع النص الشعرى .ولكن العادة أف لكل مقطع لفظى درجة موسيقية واحدة غالبا،
وأحيانا ا١تقطع الواحد اللفظى ٭تمل درجتُت موسيقتُت او اكثر ،وَب الػ "ٗتشفتات" يصل أب اكثر من
عشرة ،ليقًتب من اسلوب ا١تيليسماَ ب ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة وا١تأخوذ عن ا١توسيقى الفرعونية.
 -مقامات الموسيقى السريانية:

ٖتورت مقامات األٟتاف السورية من اللغة السريانية أب العربية ىكذا:1

 بايـا = بـيـاتـي ( :من كلمة بات أى أدركو الليل) ،وذلك من الكلمة السريانية "بيا" أى عزى وسرىا٢تم.

 ىاوسون = الحسينى :وىى مشتقة من اٟتسن أى اٞتماؿ ،بينما َب السريانية تعٌت الرفق واٟتناف،وىذا ينسجم مع طبيعة مقاـ اٟتسيٌت.

 أورا = العُ ـراق  :ويلفظها العاميوف "أوراؽ" رازد = الـراست :ويعٌت َب السريانية ثبت او أصلح. أوجــوا = أوج  :وَب السريانية تعٌت زىور أو ر٭تاف. أجـام = عجم  :ويعٌت الغريب وَب األرامية رجوع أو ىبوط(.ينزؿ من أعلى أب اسفل) صـبا = صبا  8تعٌت نسيم مشأب رقيق ،وَب السريانية تعٌت فرح وسرور ،وىذا ا١تقاـ مفضل عندالسرياف ،السيما َب تذكارات الشهداء لكونو مقاـ شجى حزين.

 حاجو = حجاز :وقد إنتقل ىذا ا١تقاـ من سوريا أب اٟتجاز ،واعتمد عليو ٟتن "اآلذاف" َبا١تساجد.
 السلم الموسيقى السرياني وألحانو الثمانية فى الكنيسة السريانية:يقوؿ ابن العربي إف ىناؾ درجات للتفاعل مع اللحن:
 األوؿ للبسطاء ،وىم الذين تتمتع نفوسهم باللحن فقط دوف تأمل ا١تعٌت،
Melisma ىو أسلوب تطويل المقطع اللفظي الواحد من الكلمة بعدة درجات موسيقية  ،وىو يختلف عن األسلوب الدمجي
السيالباتي الذي فيو يكون لكل مقطع لفظي واحد من الكلمة درجة موسيقية واحدة تقابلو.
 1مكاريوس االسقف العام – المرجع السابق – ص  651و651

20

 والثانية للمفكرين الذين يشعروف بعذوبة الكلمات واللحن معاً،
 والثالثة درجة الكاملُت وىم الذين ٢تم أذف ا١تسيح فيتأملوف فيما يسمعوف.
ويعود السلم ا١توسيقى إٔب حضارة سومر وأكاد ،وقد أدخلو إٔب الكنيسة مار إفراٙب من خبلؿ ا١توسيقيُت
َب أيامو ،إذ ٚتع ا١توىوبُت من ٚتيع األقطار وعينهم مشامسة َب خورس ضخم .واكتشف ىذا السلم
العآب األثرى" :لينار وؤب" ،وذلك َب سنة  0975ـ ،من خبلؿ قيثارة سومر ،والىت ترجع إٔب عاـ
 5511ؽ.ـ ،.حيث أمكن إثبات أبعاد السلم السباعى ،ويؤكد ذلك األشعار الىت اكتُشفت ٤تفورة على
قطع من الفخار َب خرائب أور ونينوى .وقد قاـ موسيقيوف موىوبوف من جامعة واشنطن بكشف الستار
عن ىذا السلم وأٟتانو بأٝتائها السبعة من اللغة األكادية وىي:
اللحن األوؿ :إيشاتو ،اللحن الثاٗب :كيتمو ،اللحن الثالث :أمبوبو ،اللحن الرابع :بيتو ،اللحن ا٠تامس:
يند كابليت ،اللحن السادس :نيث كاباري ،اللحن السابع :كابليتو.
وىناؾ سبلٓب موسيقية وقيثارات أخرى ًب اكتشافها ،لعل أ٫تها ذلك السلم ا١توسيقى السورى ،وقد رٝتو
طبق األصل ا١توسيقى ا١تاىر ؼ .جالنب  F. Galpinوذلك نقبلً عن النقوش ا١تسمارية ،مع ٖتويلها إٔب
األّتدية ا١تستخدمة َب عهده ،وذلك بتحويل ا١تقاطع ا١تسمارية إٔب أصوات (أى رموز) "ألفبائية" (أ –
ب -ج) بالطريقة األكردفونية.
كما أطلق السومريوف على األوتار السبعة قيثارة سومر وجعلوا لكل وتر اٝتاً خاصاً باآل٢تة:1
 oاألوؿ أسود رمز زحل
 oالثا٘ب أبيض رمز للزىرة
 oالثالث أرجواٗب رمز ا١تشًتى
 oالرابع أزرؽ وىو يتألق َب القمة بلونو الذىىب  ..وىكذا
ىذا وتوزع األٟتاف الثمانية بواقع ٟتنُت كل أسبوع ،األوؿ مع ا٠تامس ،والثاٗب مع السادس ،والثالث مع
السابع  ،والرابع مع الثامنٍ .ب العكس.
وقد كانت ىناؾ ٤تاوالت جادة لتدوين األٟتاف السريانية مثل الىت قاـ هبا الراىباف البندكيتوف وقد وقعوا
٨تو  711نغمة َب  661صفحة وًب نشر ىذا العمل َب 0958ـ َب القدس.
وحاوؿ "كربئيل صومى" ىو وابنو بسيم صومى ٔتحاولة أخرى َب ساف باوؿ بالربازيل عاـ .0989
وىناؾ دراسات ٖتليلة قاـ هبا العآب الربوفىسور ىيزخ ىوزماف لبعض ىذه األٟتاف.1
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البنود التي تحدد أىمية القيادة في األلحان المصرية القديمة

قاـ الباحث بعمل دراسة عن أ٫تية القيادة ،ومىت ٭تتاج عمل موسيقى ما أب وجود قائد وقاـ بتطبيق ذلك
على األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) من أجل الوقوؼ على أ٫تية وجود قائد ٢تا من عدمو ،فوجد أف
ىناؾ سبعة بنود أساسية يتوقف عليها أ٫تية وجود القائد وىي:
 .0أسلوب صياغة العمل ا١توسيقى:
كلما كاف العمل ا١توسيقى شديد التعقيد ،٭تتوى على تغَتات ايقاعية وانتقاالت مقامية ،وكلما كاف
دور أكثر أ٫تية خاصة إذا تضمنت الصياغة مقاطع
القالب ا١توسيقى مركب وغَت بسيط ،كاف القائد لو ٌ
أدليبية حرة األداء ،وخاصةً إذا كانت العبلقة بُت العبارات اللحنية والعبارات اإلنشائية (اللفظية) متداخلة
( ٔ )staggeredتعٌت أنو ال تنتهي العبارة ا١توسيقية بنهاية العبارة اللفظية.
وا١توسيقى القبطية ٖتوى تغَتات ايقاعية ،وانتقاالت مقامية غزيرة وشديدة التعقيد ،والقالب ا١توسيقى
١تعظم ىذه األٟتاف مركب وغَت بسيط ،والصياغة اللحنية هبا يتخللها مقاطع أدليبية حرة األداء ،والعبلقة
بُت العبارات اللحنية والعبارات اإلنشائية (اللفظية) متداخلة ( )staggeredوَب معظم األٟتاف وخاصة
ا١تصاغة باسلوب ا١تيليسما تنتهي العبارة ا١توسيقية بينما العبارة اللفظية ٓب تنتهى بعد َب ذات ىذه العبارة
ا١توسيقية ،بل تنتهى َب بداية العبارة ا١توسيقية الىت تليها .وىكذا  ..ليصبح اللحن مًتابطاً كالبنياف

ا١ترصوص يشد بعضو بعضاً .وىذه ٝتة ٘تيز األٟتاف القبطية عن سائر األٟتاف األخرى .لذلك فالقيادة َب
ا١توسيقى القبطية ٢تا أ٫تية خاصة وطبيعة ٦تيزة رغم اهنا أحادية النسيج الصوٌب Monophonic

 .5إستخداـ النسيج ا١توسيقى ا١تتعدد التصويت  Polyphonicوا١تتجانس :Homophonic
كلما كاف ىناؾ َب التأليف ا١توسيقى إستخداـ للنسيج ا١تتعدد التصويت (الذى تتعدد فيو األصوات َب
اإلٕتاه األفقى) ،وكذا كاف ىناؾ إستخداـ للنسيج ا١تتجانس (الذى تتعدد فيو األصوات َب األٕتاه
الرأسى) ،كلما كاف دور القائد أكثر أ٫تية مقارنة باألعماؿ ا١توسيقية األحادية . Monophonic
 .8عدد الذين يؤدوف العمل ا١توسيقى:
ا١تؤدين من كوراؿ وأوركسًتا ،كلما كاف دور القائد أكثر أ٫تية .واألٟتاف القبطية يتم أداؤىا
كلما زاد عدد ّ
من خبلؿ خورس ْترى وآخر قبلى ،وبالرغم من أنو ال يوجد أوركسًتا يعزؼ ،إال أنو يوجد ٚتهور
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يوحد أداء الشعب
الشعب واإلكلَتوس الذى لو مردات ٕتاوبية ٖتتاج قائد شديد الفراسة ليستطيع أف ّ
واإلكلَتوس مع ا٠تورسُت القبلى والبحرى ،من خبلؿ إشارات واضحة ٤تددة.
 .0اٟتركة أثناء األداء:
كلما كانت ىناؾ حركة مصاحبة لؤلداء وخاصة إذا كانت اٟتركة َب شكل دوراف او بالطواؼ او
بالسجود ،كلما كاف دور القائد أكثر أ٫تية مقارنة باألداء من الثبات.
يؤدى أثناء الدوراف بالكنيسة وأثناء الطواؼ حوؿ ا١تذبح ،وأماـ
واألٟتاف القبطية هبا عدد كبَت منها َّ
األيقونات والبعض منها يؤدى أثناء اإل٨تناء بالرأس او اإل٨تناء بالركبة او بالسجود التاـ ،لذا كاف دور
القائد غاية َب األ٫تية حىت ال يسود ا٢ترج وا١ترج عندما ال يسمع ا١تؤدوف بعضهم بعضاً.
 .5أماكن األداء:
كلما كاف ىناؾ تعددية َب األماكن الىت يتم منها األداء ،أى مؤدوف يقفوف َب مكاف ما ،يتحاوروف غنائياً
مع آخرين يقفوف مقابلهم ،ويتجاوبوف مع آخرين يقفوف َب مكاف آخر ،فإف ذلك يستدعى وجود قائد
يضبط ىذه اٟتوارات الغنائية .وتتعدد األماكن الىت يتم منها أداء األٟتاف القبطية ،فهناؾ مشامسة يرتلوف
من داخل ا٢تيكل ،وآخرين من خارجو ،وىناؾ من يقف على ا١تنجلية (اليت يوضع عليها اإل٧تيل عند
قراءتو) لَتتل ،ومن يقف على باب ا٢تيكل لَتد ،وىناؾ الشعب ا١توجود َب صحن الكنيسة ليشارؾ
متجاوباً با١تردات ،فإف ذلك يستدعى وجود قائد يضبط ىذه اٟتوارات الغنائية ويقوـ بدور ا١تنسق بُت كل
ىؤالء وذلك مع الكهنة الذين يرتلوف أيضاً من أماكن متفرقة داخل البيعة.
ىذا ال ٯتنع أف ٯتنح ىذا القائد "الُمعلِّم" بعض صبلحياتو أب كبَت مشامسة ا٢تيكل ،لكى يقوـ ٔتهمة قيادة
٣تموعة الشمامسة ا١تنوطُت ٓتدمة ا١تذبح والقائمُت على الطقوس الداخلية الىت تتم داخل ا٢تيكل ،ويقوـ
بتوزيع ا١تردات واألٟتاف ا٠تاصة ٓتدمة ا٢تيكل وا١تذبح على ىذه اجملموعة ،وقيادهتم َب ا١تردات الكبَتة اليت
ٯتكن اف تقاؿ بشكل ٚتاعي ،مثل ٟتن "اسباتَت آجيوس" (واح ٌد ىو اآلب القدوس) وٟتن "اسباذيسىت"
(ال ُقبلة ا١تقدسة) وٟتن "ىب نيشىت" (العظيم) وغَتىا من األٟتاف الكبَتة الشديدة التعقيد والىت قد يؤديها
مشامسة ا٢تيكل معاً بصوت واحد .وعادة ما تكوف ىناؾ صلة مستمرة وتنسيق دائم بُت " الُمعلِّم " وىو
اؿ Maestroاألكرب األساسى الذى يقود كل ٣تاميع الشمامسة والشعب واإلكلَتوس خارج ا٢تيكل،
وبُت "قائد" ٣تموعة مشامسة ا١تذبح داخل ا٢تيكل.
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 .6وجود ترتيبات أو طقوس تصاحب األداء:
كلما صاحب الغناء ترتيبات وطقوس كحمل الشموع واجملامر وفتح الستور ووضع األغطية وٛتل
الشارات ،....،...،كلما كاف دور القائد مهماً وأصبح دوره يشبو دور ا١تخرج .وىذه ٚتيعها موجودة
داخل الليتورجيا القبطية.
 .7وجود تعبَتات وديناميكية لؤلداء:
كلما كانت ا١توسيقي هبا تعبَتات وديناميكيات لؤلداء ،وٚتلها ا١توسيقية تشرح معا٘ب الكلمات ،كلما
كانت ىذه ا١توسيقي ٖتتاج إب قائد ليقود باشاراتو ىذه التعبَتاتو ىذه الديناميكيات .وا١توسيقي القبطية
ىي موسيقي تعبَتية و٘تتلئ بديناميكيات األداء ،لذا فهي ٖتتاج إب قائد.
إف ىذه النقاط السبعة  -من وجهة نظر الباحث  -ىى الىت ٖتدد أ٫تية دور القائد َب العمل ا١توسيقى،
يؤدى
إال أنو مهما كاف العمل بسيطاً َب أسلوب صياغتو ،مونوفونيا ببل تركيبات بوليفونية أو ىوموفونيةَّ ،
من الثبات دوف أدٗب حركة أثناء األداء ،وٚتيع ا١تؤدين يقفوف َب مكاف واحد ،وال توجد ترتيبات أو
طقوس تصاحب أداءه ،فطا١تا يؤديو أكثر من شخص فإنو البد أف يكوف ىناؾ قائد ٢تذا العمل ٭تدد َب
أدٗب صورة إشارتى البداية والنهاية.
وتتميز الكنيسة القبطية بالدقة الشديدة َب الًتتيبات والطقوس الىت تصاحب أداء األٟتاف القبطية ،فكل
ٟتن لو طقس يصاحب أداءه ،فًتتيل اإل٧تيل لو طقوس واألٟتاف الىت تقاؿ قبل اإل٧تيل ٢تا طقوس أخرى
والىت تقاؿ بعده ٢تا طقوس ٥تتلفة ،وأٟتاف دورة اٟتمل ٢تا طقوس أخرى أيضاً.
"عريف" أو بالػ
ومن ىنا كانت األ٫تية الشديدة لدور القائد َب ا١توسيقى القبطية ،والذي يسمى بالػ ّ
"مرتِّل" أو بالػ "  ."Cantorفالػ " ُمعلِّم " يعترب ىو أوؿ " "Maestroيتم تعيينو َب
"معلِّم" أو بالػ ُ
ُ
الكنيسة القبطية منذ  5111سنة ،وقتما ٓب يعرؼ العآب العلماٗب القيادة أنذاؾ.
إال أنو قبل أف تعرؼ الكنيسة القبطية القيادة ،إستطاع "داود النىب وا١تلك" أف يؤسس مفهوـ حتمية وجود
القائد وا٠تبَت وا١ترشد ،طبقاً للنص الذي كتب يقوؿ:


المعلمين لأللحان التى حفظوىا وحافظوا عليها بتسليمهم إياىا بالتواتر الشفاىى بين األجيال ،ودورىم أشبو بدور القائد في األعمال

الكورالية العالمية.
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"وَكنػَنْػيَا رَِئيسُ البلَّ ِويُِّتَ عَلَى ا ْٟتَمْ ِل مُ ْرِشدًا َب ا ْٟتَمْ ِل ألَنَّوُ َكافَ خَِبَتاً"1

فكننيا ىذا كاف رئيس البلويُت ا١توسيقيُت قائماً على تدريبهم وتعليمهم أصوؿ الغناء واألداء وكاف
يرشدىم ويقودىم ألنو كاف خبَتاً.
ىذا ،وقد "أَمر داود رَؤساء البلَّ ِويُِّت أَ ْف يوقِ ُفوا إِخوتَػهم الْمغَنُِّت بِآالَ ِ
ت ِغنَ ٍاء ،بِعِ َ ٍ
ٍ
وج،
صنُ ٍ
َْ ُ ُ ُ َ
يداف َوَربَاب َو ُ
َ ُ
ََ َ ُ ُ ُ َ َ
الصو ِ
مس ِّمعِ َ ِ
ت بَِفَرٍح".2
ُت بَرفْ ِع َّ ْ
َُ
فهذا يؤكد وجود رؤساء أى قادة كثَتين ليقودوا ا١تغنُت والعازفُت آلالت الغناء والعيداف والرباب والصنوج،
فلم يكن ىناؾ قائد واحد أو اثناف ،إ٪تا رؤساء كثَتوف.

 كننيا 8اسم عبري معناه "من ثبتو يهوه" وىو رئيس الالويين في ملك داود وىو من اليصهاريين وقد عُيّن ىو وبنوه ،رؤساء للعمل
الخارجي على الشعب ،عرفاء وقضاة ( 6أخبار  ) 17 814كما اشتركوا بألحانهم أثناء إصعاد تابوت العهد من بيت عوبيد ادوم ( 6أخبار
 11 863و  .)15وكان رئيس المغنين حسب ما جاء في الهامش العبرى لهذين العددين .وكان رئيساً للموسيقيين الالويين ألنو كان
خبيراً في الموسيقي كما ورد في كتاب التفسير التطبيقي للكتاب المقدس الذي أخذ النص الكتابي من الكتاب المقدس "كتاب الحياة"

الذي ترجم عن اللغات األصلية بلغة عربية معاصرة.

 الالا ِويو َن 8ىم نسل الوى بن يعقوب وقد كان لو ثالثة بنين جرشون وقهات ومرارى أسس كل منهم عشيرة لنفسو (تك١١ 8٦٤
وخر ١٤ 8٤وعد ١١ 8٣و ١أخ  .)٦٤-١٤ 8٤وقد كان موسى وىارون الويين من بيت عمرام وعائلة قهات (خر.)٦٤-١٤ 8٤
الرجال الذين من سبط الوى ىم المكلفون باالىتمام بالمقدس وقد أُف ِرز ىارون وأبناؤه ليكونوا كهنة للرب وأصبحت ىذه الخدمة وراثية.
سمح لهم أن يقدموا ذبائح أو يَحرقوا بخورا أو يروا األشياء المقدسة إال مغطاة (عد٦
وكان الالويون متوسطين بين الشعب والكهنة ولم يُ َ

63 8و10و )16وقد كان الالويون يبدأون الخدمة على وجو العموم وىم في الخامسة والعشرين من العمر إنما كانوا ال يُعداون مقتدرين
مختبرين في ىذه الخدمة إال عند بلوغهم الثالثين .وكانوا ينسحبون من الخدمة عندما يبلغ أحدىم الخمسين من العمر إنما كان يجوز

لهم أن يستمروا في الخدمة لمساعدة من يحل محلهم .وكانوا يرتدون مالبس رسمية خاصة ( ١أخ  ٦١ 8١١و ٦أخ .)١٦ 8١
سمون إلى أربعة أقسام8
وفي زمن داود كان الالويون يق ا
 -١مساعدو الكهنة في خدمة المقدس.
 -٦القضاة والكتبة.
 -٣البوابون.
 -٦الموسيقيون.
وكان كل قسم من ىذه األقسام ما عدا القسم الثاني على األرجح يتفرع إلى  ٦٦فرقة للتناوب على الخدمة ( ١أخ  ٦٤-٦٦قابل
األصحاح  ٦٦-١٤ 8١١و ٦أخ  ١٤ 8٣٣ ،١١-٤ 8١١و ١١وعز ١٤ 8٤ونح.)١ 8١٣
 1الكتاب المقدس – العهد القديم – سفر أخبار األيام األول – أصحاح  63آية 11
 2الكتاب المقدس – العهد القديم – سفر أخبار األيام األول– أصحاح  63آية 64
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اٞتي ِ ِ ِ ِ
اؼ وىيما َف وي ُدوثُو َف الْمتَػنَبِّئُِت بِالْعِ َ ِ
الرب ِ
اب
ُ َ
"وقد أَفْػَرَز َد ُاوُد َوُرَؤ َساءُ َْْ
يداف َو ََّ
آس َ َ َ ْ َ َ َ
ش ل ْلخ ْد َمة بٍَِت َ
وج".1
الصنُ ِ
َو ُّ
اب والْعِ َ ِ ِِ ِ ِ ِ
" ُك ُّل ىؤالَِء َْٖتت ي ِد أَبِي ِهم ألَج ِل ِغنَ ِاء بػي ِ
وج و َّ ِ
ت يَ ِد
ب بِ ُّ
الر ِّ
ت َّ
ُ
يداف ٠ت ْد َمة بَػْيت اهللَْٖ ،ت َ
َْ
ْ ْ
َ َ
الربَ َ
الصنُ ِ َ
ِِ
اؼ َويَ ُدوثُو َف َوَىْي َما َف".2
آس َ
الْ َملك َو َ
ِِ
ِ
ا٠تبِ َِتين ِمئَتَػ ِ ِ
ِ
ُت"(.أخبار األياـ األوؿ
ُت الْغِنَاءَ لِ َّلر ِّ
بُ ،ك ِّل َْ َ ْ
ُت َوَٙتَانيَةً َوَٙتَان َ
َوَكا َف َع َد ُد ُى ْم َم َع إِ ْخ َوهت ِم الْ ُمتَػ َعلِّم َ
.)7 : 55
فعدد ا٠ترباء القائمُت علي تعليم الغناء الذي ىو  588خبَت ،يدلنا علي الصورة اليت كاف عليها الغناء
العبادى لئللو ا٠تالق ،وكيف كانت متقنة وبدرجة علمية عالية اٞتودة .والتعبَت "ٖتت يد أبيهم" يدلنا على
ليتوج رئيساً وقائداً
التلمذة َب الغناء على يد اآلباء ،أى أف البيت كلو مكرساً للغناء الديٌتٍ .ب ٬تئ "كننيا َّ
للحمل ،ووجود عدد كبَت من رؤساء ا١تغنُت يدلنا على إىتماـ "داود" النىب بالقيادة ،فرؤساء الغناء ىم
قادة الكوراالت الغنائية ،وكثرة رؤساء الغناء يدلنا على كثرة الفرؽ ا١تغنية.
إذف فالتسبيح أياـ داود النىب وا١تلك ٓب يكن ٣ترد تسبيحاً كالذى نعهده اليوـ بل تسبيحاً متقناً لو قواعد
ولو أصوؿ ،ولو قادة للتدريب ،وخرباء لئلرشاد والتوجيو ،ولو ميزانية للصرؼ حىت يكوف تسبيح الرب
متقناً .فليس من ا١تنطق أف يكوف الغناء الدنيوى الذي يُقدَّـ للبشر متقناً ،والتسبيح الذى يُقدِّـ لئللو
ا٠تالق البشر غَت متقناً.

 " آساف" المرنم | آساف الالوي المرتل اسم عبري ومعناه "الجامع" أو ربما ىو اختصار "يهوه ساف" أى "الرب جمع" وىو8اسم
لالوى ىو ابن برخيا من عشيرة الجرشوميين ( 6اخبار  17 84و .) 21وكان يقف مع المغنين بآالت غناء ورباب وصنوج مستمعين برفع
الصوت بفرح ،ىو وىيمان بن يوئيل وايثان بن قوشيا ( 6اخبار  )67-64 863ثم بعد ذلك عين في وظيفة دائمة في ضرب الصنوج في
الخدمة في الهيكل ( 6اخبار  .)5 ،3 ،2 864ويدعى آساف ،بالرائي ،كغيره من رؤساء المغنين ( 1اخبار  10 817وقارنو مع  1اخبار
 6&63 813اخبار  .)3 813ولما حان الوقت لوضع ترتيب كامل نهائي للخدمةُ ،عهد بصفة دائمة إلى عشيرتو ،وآساف على رأسها،
بالجزء الموسيقي ألجل غناء بيت الرب بالصنوج والرباب والعيدان لخدمة بيت اهلل ( 6اخبار .)7-6 813

 ىيمان ابن زارح 8اسم عبري معناه "امين" وىو اسم 8ابن َز َارح من بني يهوذا ( 6أخبار  .)4 81وقد ُعرف بحكمتو المتناىية حتى
ضرب بها المثل ( 6مل  .)16 82وىو ناظم المزمور الثامن والثمانين .ويوجد ايضا ىيمان ابن يوئيل وىو من بني قورح الالويين (6
ُ

أخبار  11 84و  .)65 863وكان مغنياً عند داود .كما كان يعزف على صنوج النحاس ( 6أخبار  .)67 863وكان من كبار المغنين أمام

تابوت الرب ( 6أخبار  26 86و .)21

 1الكتاب المقدس – العهد القديم – سفر أخبار األيام األول– أصحاح  13آية 6
 2الكتاب المقدس – العهد القديم – سفر أخبار األيام األول– أصحاح  13آية 5
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إذاً فالقيادة َب ا١توسيقى كانت موجودة بصورة فعالة أياـ داود النىب ،وال يُستبعد أف يكوف األصل فيها
لببلط الفرعوف ٔتصر .فلقد ترىب "موسى النىب" على ىذا النحو َب ببلط فرعوف مصر ٍ ،ب تعلم القراءة َب
سن العاشرة ،وبعد ذلك تعلم اٟتساب وا٢تندسة وا١توسيقى بكافة أشكا٢تا ،وتشتمل على ا١توسيقى
ا٢تارمونية واإليقاعية والصوتية وموسيقى الشعر (البحور واألوزاف)ٍ ،ب درس الطب ،وبعد أف تلقى كل
1
العلوـ ا١تدنية والعسكرية تلقى على يد أكثر أساتذة مصر شهرة  ،دراسة العلوـ الفلسفية والبلىوت.
وا١تقصود أف أ٫تية القيادة َب ا١توسيقى العبادية موجودة من سالف الزماف ،كعلم وكفن وكضرورة لتسبيح
2
يليق باإللو .لذلك أيضاً كانت ىناؾ أ٫تية لوجود قائد لؤلٟتاف القبطية ا١تصرية لؤلسباب السابقة.


أساليب الصياغة المختلفة من حيث العروض الموسيقى لأللحان القبطية8

تتميز األٟتاف القبطية َب أساليب صياغتها بأسلوبُت ٫تا أسلوب ا١تيليسما وأسلوب الدمج.

أوال 8أسلوب الميليسما:

إف اسلوب اإلطناب النغمى " "Melismaىو أف يتناغم كل حرؼ لفظى بنغمات ٦تتدة ،تعلو
وتنخفض  ،تطوؿ وتقصر  ،تتقطع وتتصل  ،قبل أف يتم النطق باٟترؼ اللفظي الذى يليو.
وكاف ىذا األسلوب موجوداً َب ا١توسيقى الفرعونية ،وقد أكد ذلك دٯتًتيوس الفالَتوٗب َب عاـ  597ؽ.ـ
وىو أحد أمناء مكتبة االسكندرية الذي كتب:

"إن كهنة مصر كانوا يسبحون آلهتهم من خالل السبعة حروف المتحركة التى كانوا يأخذون فى
الغناء بها الواحد تلو اآلخر  ،وكان ترديدىم بهذه الحروف ينتج أصواتاً عذبة"

ويتضح ٦تا كتبو دٯتًتيوس الفالَتوٗب أف اإلطناب النغمى ىو أسلوب َب الغناء كاف موجوداً أياـ الفراعنة
وقد امتد إٔب الكنيسة القبطية كأسلوب وليس كأٟتاف بذاهتا.3
أسباب أستخدام الكنيسة المصرية للميليسما:
ٞتأ آباء الكنيسة عند وضعهم أٟتاهنا ا١تختلفة أب أسلوب ا١تيليسما للعديد من األسباب منها-:

 .6الميليسما للتسبيح على الدوام8

إف التسبيح َب الكنيسة القبطية مبٌت على فكرة رئيسية ىى التشبّو با١تبلئكة الذين يسبحوف اهلل سبحانو
وتعأب على الدواـ بغَت إنقطاع وال فتور ،مستندين على اآلية الىت تقوؿ:
 1الكتاب األول "حياة موسى" للمؤرخ "فيلون اليهودى".

 2مرجع الهوامش السابقة8كتاب كل العصور "برنامج الكتاب المقدس"
 3مصطفى عطاهلل و جورج كيرلس – الموسيقى القبطية -مرجع سابق  -ص .34
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يزوجوف وال يتزوجوف ،بل يكونوف كمبلئكة اهلل َب السماء .1
"ألهنم َب القيامة ال ِّ

لذلك فاستخداـ ا١تيليسما ىو األسلوب الصياغى األمثل لتحقيق فكرة التسبيح على الدواـ أو بغَت
انقطاع ،ألنو با١تيليسما تزداد النغمات وتتعدد وتعلو فًتتفع وهتبط فتنخفض وتطوؿ ٍب تقصر ،وكل ذلك
٭تدث ٟترؼ لفظى واحد قبل النطق باٟترؼ الذي يليو.
ٟتن مدتو أربعة دقائق كاملة بالرغم من أنو مبٌت على حرؼ لفظى
لذلك فإف ٟتناً مثل "اللى القرباف"ىو ٌ
واحد وىو اٟترؼ األوؿ من األّتدية القبطية ا١تسمى "ألفا" " "aوَب ىذا اللحن كاف أيضا ىو اٟترؼ
األوؿ للكلمة "ىلليلويا" ،حيث بدأ اللحن هبذا اٟترؼ األوؿ من ىذه الكلمة ،وٓب ينطق باٟترؼ الذي
يليهى إال قبالة هناية اللحن .أما باقى حروؼ الكلمة "ىلليلويا" يتم إنشادىا َب اللحن "ىلليلويا فاي ىب
يب" وىو اللحن الذي يقاؿ َب دورة اٟتمل بالقداس اإل٢تى .وغالبا ما ال يتم إكتماؿ تبلوة ٟتن اللي
القرباف بالكامل طبقا للطقوس ا١تتبعة اليت تتيح تبلوة جزء من اللحن فقط .وعند اإلستماع أب ٟتن "اللي
القرباف" الذي مدتو  0دقائق وقد ًب صياغتو لنص مكوف من حرؼ لفظى واحد .يتضح أف ا١تيليسما ىى
أسلوب ابتدعتو وأبدعتو الكنيسة القبطية من أجل جعل التسبيح حياة مستمرة معاشة تشبُّهاً با١تبلئكة
الذين يسبحوف على الدواـ بغَت فتور قائلُت قدوس قدوس رب اٞتنود السماء واألرض ٦تلوءتاف من ٣تدؾ
األقدس ،وىذه الكلمات أيضا ًب صياغتها بأٟتاف عديدة ،معظمها بأسلوب ا١تيليسما.
 -5الميليسما تجىء للتعبير -8
ٓب تكن ا١تيليسما َب تراث ا١توسيقى القبطية يوماً ما "حشواً نغمياً" بغرض امتداد أزمنة التسبيح لئللو
اٟتى ،بل عند التدقيق والتحليل لؤلٟتاف الىت ًب صياغتها هبذا األسلوبُ ،وجد أف ا١تيليسما ٕتئ لكي ما
تعرب عن ثبلثة:
 .aمعاٗب الكلمات بشكل صريح الىت ًب تلحينها هبذا األسلوب ا١تيليسماتى ،فتشرح بالنغمات معاٗب
الكلمات .فمثبلً ٟتن "أريهؤو تشاسف" الذى معٌت كلماتو" :زيدوه علواً الى االبد"

إال انو عند االستماع لنغمات كثَتة ٢تذه الكلمات القليلة ٘تتد إٔب ٨تو ست دقائق ىى مدة ىذا اللحن،

وعند التدقيق َب ا١تعاٗب الىت ترمى ٢تا ىذه النغمات ،يكوف ا١تعٌت الذى ٖتويو كلمة "زيدوه" يعطى تفسَتاً
النطبلؽ النغمات هبذا اللحن الرائع لدعوة ٚتيع البشر لتسبيح الرب ببل فتور وببل توقف بل بإزدياد،
فا١تعٌت الذى ٖتويو كلمة "زيـ ـ ـدوه” يعطى تفسَتاً للجمل ا١توسيقية الىت ًب حشوىا بالنغمات ا١تيليسمية

 1الكتاب المقدس 8إنجيل متى االصحاح  11آية 10
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الزائدة والتسلسل النغمى ا١تمتد عرب اللحن واإلنتقاالت ا١تقامية مابُت مقاـ العجم والراست ٍب أب العجم
مرة أخرى َب منطقة القراراتٍ ،ب أب مقاـ العراؽ َب منطقة اٞتوابات.
وا١تعٌت الذى تتضمنو كلمة "علـ ـ ـواً" يعطى تفسَتاً للتصاعد النغمى السلمى الذي يبدأ من ا١تنطقة
الوسطى ويبدأ بالتصاعد والعلو ليصل أب منطقة اٞتوابات ،وا١تعٌت ا١تختبئ بُت ثنايا كلمة "إلى األب ـ ـد"

يتم ترٚتتو عند إعادة القسم بأكملو ،والذي يشبو َب قالب السوناتا قسم إعادة العرض من حيث الفكرة
وليس من حيث الصياغة.
 .bاٟتالة الروحية اليت تعيشها الكنيسة:
 oاف كانت حالة نسك كحاؿ الكنيسة أياـ الصوـ الكبَت ،فأٟتاف الصوـ الكبَت تتميز بالتقشف والزىد،
لذا فا١تيليسما َب بعض أٟتاف الصوـ الكبَت تكوف ٤تدودة للغاية ،وقد تنعدـ َب بعض األٟتاف مثل
"تى ىَتيٌت" الذى يعترب ٪توذجا للتقشف النغمى والزىد اإليقاعى.1وإف ُوجدت ُب بعض األٟتاف
الصيامي ،فيكوف ٢تدؼ رزحي ،كلحن "إنثو تى ٌب شوري" و "شاري إفنوٌب" و اللحن العريق
"ميغالو" الذي يقاؿ ُب أحاد الصوـ وٚتعة ختاـ الصوـ.
 oاو حالة حزف شديد كحاؿ الكنيسة َب أسبوع اآلالـ ،الذى تتميز أٟتانو بالشجن وتصل ا١تيليسما
فيها أب ذروهتا ،وتبلغ ا١تيليسما قمة ىذه الذروة َب يوـ اٞتمعة العظيمة إبتداءاً من أٟتاف الساعة
السادسة حىت الساعة الثانية عشر.
 oاو حالة فرح وابتهاج كحاؿ الكنيسة َب أعياد ا١تيبلد والغطاس والقيامة والعنصرة (كلمة عربية معناىا
اجتماع) واألعياد السيدية الكربى او الصغرى الىت تتميز أٟتاهنا بالبهجة والزخارؼ اللحنية للتعبَت عن
فعاؿ خفيف الظل ،مثل "ا١تزمور
ىذه البهجة ،وتتغلغل ا١تيليسما وتتحد مع ىذه الزخارؼ بشكل ّ
السنجارى" (نسبة إب بلدة سنجار) الذي ينتهى ٔتجموعتُت من ا٢تلليلويا تكاد النغمات ا١تيليسمية
والزخارؼ اللحنية من فرط هبجتهما أف ٗترجاه عن وقاره.
 oاو حالة ترقب كحاؿ الكنيسة طواؿ شهر كيهك وىى تنتظر ميبلد السيد ا١تسيح ،فتكوف أٟتاف غزيرة
كثيفة يُتلى الواحد تلو اآلخر َب سهرات ،تروح فيها ا١تيليسما وتغدو ،وال تنتهى إال عندما يلوح
الفجر ،فتبدأ أٟتاف أخرى ىى أٟتاف القداس اإل٢تى الىت التنتهى إال صباحاً.
 oاو حالة الًتجى واالستعطاؼ عند طلب مراحم الرب الواسعة مثل أٟتاف "كَتياليسوف" الىت تعٌت "
يارب ارحم" أب غَتىا من اٟتاالت ا١تختلفة الىت تعيشها الكنيسة على مدار السنة الطقسية والىت
 1محاضرة للباحث ألقاىا في جامعة سان تيخون بموسكو في إبريل 1061
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تعرب
تتكوف من ٨تو  85طقس كل منو لو طابعو ا٠تاص ،وٚتيع أٟتاف كل طقس تسعى دائماً ألف ّ
بالنغمات عن حاؿ ىذا الطقس.
فكر روحى او مفهوـ روحى تعيشو الكنيسة أثناء أداء اللحن .فاألٟتاف َب الكنيسة القبطية
.c
ليست ٣ترد نغمات موسيقية مرصوصة ،بل ىي نغمات ىادفة ،حيت أنو أحيانا تصمت الكلمات ٘تاما
لتبدأ النغمات وحدىا َب ٖتمل مسئولية أف تشرح الفكر الروحى الذى تعيشو الكنيسة ،مستعينة بالطقس
حامل
ذاتو َب عملية الشرح ىذه .ألف الطقس أيضا َب الكنيسة القبطية ليس أصماً ،لكنو ٌ
نابض باٟتياة ٌ
فكر الكنيسة بُت ثناياه .فمثبل ٟتن "أللى القرباف " وىو ٟتن قدٙب عريق ،يؤكد قدمو اإلشارة الىت وردت
عنو َب قوانُت البابا أثناسيوس الرسؤب عندما كتب يقوؿ-:
"ال يقلق أحد من الكهنة عندما يريد أن يبدأ القداس ،قبل أن يجتمع الشعب ويسمعوا الليلويا( ".القانون.)20

فنص القانوف  01ىو دليل واضح على أف ترتيل ىذا اللحن كاف ىو البداية األؤب لطقس تقدٙب
اٟتمل.1ىذا اللحن العتيق الذى يقاؿ بعد صبلة ا١تزامَت وقبل دورة اٟتمل ،عندما يقف الكاىن َب باب
ا٢تيكل متجهاً إٔب الشعب غرباً وبيده لفافة والشماس يقف عن ٯتينو وبيديو اليمٌت لفافة هبا قارورة ٖتمل
عصَت الكرمة ،وبيده اليسرى مشعة لتضئ على اٟتمل (القرباف) وقت إنتخابوٍ ،ب يقدـ لو القرباف ليختار
منو اٟتمل وكذلك عصَت الكرمة .فيختار الكاىن اٟتمل الذي ببل عيب وىو مواجهاً شعبو غرباًٍ ،ب
يتقدـ إٔب ا١تذبح شرقاً َب خلوة مع اهلل يصلى فيها من أجل ا١تؤمنُت وٮتص بالذكر منهم أٝتاء الذين
قدموا القرابُت والذين قُدمت عنهم من األحياء واألموات .وَب أثناء ذلك يضع اٟتمل على يده اليسرى،
ويبل أطراؼ أصابعو اليمٌت با١تاء وٯتسح هبا على اٟتمل إشارة أب العماد الطاىر للسيد ا١تسيح َب هنر
االردف ،وىنا تبدأ أصوات الشمامسة تنطلق بنغمات ٟتن اللى القرباف َب أداء ٚتاعى بدوف مصاحبة
الناقوس أو ا١تثلث لكى ترسم رحلة السيد ا١تسيح من ٟتظة عماده َب هنر األردف حىت قيامتو ا١تقدسة الىت
عندىا يرٖب الشعب كلو "ىلليلويا فاى ىب ىب" ،ىذا ىو اليوـ الذي صنعو الرب ،فلنفرح ولنتهلل فيو.
وينقسم اللحن إٔب ستة أقساـ رئيسية كل قسم يرسم مرحلة َب ىذه الرحلة ،تبدأ من مقاـ رى الصغَت
بسرعة :بطيئة جداً " =75 "Adagioؤتيزاف ثبلثى نادر االستخداـ َب األٟتاف القبطية ( 8من ،)0
إال أنو ال يستمر ىكذا أكثر من  01موازير يعود بعدىا إٔب سرعة معتدلة  =95وإٔب ميزاف رباعى
يستمراف آلخر اللحن .فانسياب النغمات من أفواه الشمامسة َب مطلع ٟتن "أللى القرباف" متئدة رزينة
 1أثناسيوس راىب من الكنيسة القبطية -مقدمات يف طقوض الكنيشة – " 1\4معجم المصطلحات الكنسية" -الجزء األول -1006
ص 611
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بإيقاعها الثبلثى ا١تتمهل الذى يشَت أب خطوات السيد ا١تسيح ا١تباركة وىى تتحرؾ من اٞتليل إٔب األردف،
وا١تاء الذى بلل بو الكاىن أصابعو اليمٌت ليمسح اٟتمل الذى استقر على يده اليسرى ليجسد العماد
ليعرب عن ىذا الفكر وتلك ا١تعاٗب رغم عدـ وجود
ا١تقدس ،كل ذلك من نغمات وطقوس وضعتو الكنيسة ّ
كلمات با١ترة .فصارت مسئولية شرح ا١تعٌت وٕتسيد الفكر ىى مسئولية نغمية طقسية ْتتة ،وبدوف
ا١تيليسمآب يكن ٦تكنا ٖتقيقها على اإلطبلؽ.
 -8للميليسما قيمة موسيقية فعالة8
للميليسما قيمة موسيقيةكبَتة ،جعلت بعض مؤلفى ا١توسيقى خارج الكنيسة يصيغوف أٟتاناً هبا إطناب
نغمى .ولعل قالب "الدور" يؤكد ذلك ،إذ يتم حشو القسم الثاٗب من ىذا "الدور"باآلىات  ،ويطلق عليو
"ا٢تنك" وىو مصطلح يطلق على أسلوب الغناء َب "الغصن الرئيسى للدور" عندما يتبادؿ ا١تغٌت
وا١تنشدين اآلىات .ولو ٓب تكن للميليسما ىذه القيمة ا١توسيقية ١تا استخدمها ا١تؤلفوف ا١توسيقيوف َب
مؤلفاهتم الغنائية .فما أكثر األغاٗب الىت ًب حشوىا بنغمات ميليسمية .ويعترب "٤تمد عبد الوىاب" واحداً
من بُت كثَتين أدركوا قيمة ىذه ا١تيليسما وفهموا كيف تستخدمها الكنيسة برباعة ،فراحوا يستخدموهنا
مثلها .فعندما صاغ رائعتو "مريت على بيت اٟتبايب" ووصل أب اٞتملة اإلنشائية "وقفت ٟتظة" فإنو أراد
أف يعرب با١تيليسما عن أف ىذه اللحظة الىت مضت من عمره عندما مر على بيت اٟتبايب عندما كاف
الشوؽ واٟتنُت ٯتؤل قلبو وعقلو وفكره ا١توسيقى ،ىذه اللحظة ا٢تنية ،مرت كلحظة بينما ىى ٓب تكن
كذلك ،فقدماه قد تسمرتا علي بيت اٟتبايب ،فلم يربحو حىت أنعش فؤاده وعينيو هبذا اٞتو ا١تعبق برائحة
اٟتبيب .لذلك رغم أف كلمة "وقفت" ٚتيع حروفها ساكنة ،وال تسمح با١تيليسما ،وبالرغم من أف قواعد
التلحُت األساسية األولية ىى عدـ ا١تد على حرؼ ساكن ،إال أف "عبد الوىاب" وجد نفسو مضطرا
وآسفا أف يكسر ىذه القواعد ا١تتعارؼ عليها ،ويضع ميليسماكثيفة على ىذا اٟترؼ الساكن األوؿ من
كلمة "وقفت" َب ٍ
ٖتد ىدفو التعبَت عن أف ىذه اللحظة ا٠تاطفة كانت من الطوؿ الشديد ،إذ فيها
اسًتجع كل ذكرياتو مع اٟتبيب ،بينما ال يوجد من اٟتبيب سوى اٞتو الذى كاف او مازاؿ يعيش فيو.
أليس ىذا ىو الذي حدث َب "اللى القرباف" الذي امتد على اٟترؼ اللفظى األوؿ من الليلويا ،إال أف
الكنيسة القبطية الىت أ٢تمت عبد الوىاب بالفكر ا١تيليسمىٓ ،ب تكسر القاعدة ا١توسيقية الشهَتة ،إذ أف
اٟترؼ األوؿ من الليلويا ىو حرؼ ألفا  Aوىو متحرؾ وليس حرفاً ساكناً .وىناؾ أمثلة عديدة تبُت
كيف استخدـ مشاىَت ا١توسيقُت ا١تيليسما َب أعما٢تم الغنائية لقيمتها ا١توسيقية الرائعة.
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 الميليسما لوضع االنسان فى حالة صفاء 8
فاالنساف يعيش خارج الكنيسة َب عآب من الضجيج والصخب واالضطراب والتشويش والصراعات،
وعندما يدخل إب الكنيسة ،تبدأ اوال َب تنقيتو من ىذا الضجيج والصخب واالضطراب والتشويش،
وٖتاوؿ جاىدة اف ٗتفف من وطأة ىذه الصراعات ا١تختلفة اليت بداخلة ،فتكوف النغمات ا١تيليسمية
ا١تتصلة ا١تنسابة َب ىدوء ،ىي اليت تقوـ هبذا الدور الفعاؿ ،وتتعمد الكنيسة َب ذلك اف تكثر من
النغمات وتقلل من الكلمات حيت الترىقو َب فهم وتركيز ،حيت يصفى وينقي ذىنو ٘تاما من طوفاف ْتر
العآب الصاخب ،عندئذ ٯتكن اف تبدأ معو َب وضع كلمات اكثر ٖتتاج إب فهم وتركيز.فاالنساف َب ٟتظة
دخولو من ا٠تارج إب الكنيسو يكوف اشبو بكوب ا١تاء ا١تمتلئ غبارا وعكارا وشوائب ،فتصرب عليو
الكنيسة حيت تًتكز ىذه ٚتيعها َب القاع وتصفى وتتنقى افكاره ،وتكوف ا١تيليسما عامبل مساعدا َب
سرعة عملية التنقية ١تا ٢تا من مقدرة فائقة َب هتدئة النفس.
 الميلسما تعطى فرصة للتأمل وإلنسياب الفكر8
تلجأ الكنيسة القبطية أب ا١تيليسما لتعطى ا١تؤمنُت فرصة للتأمل ،لينساب فكرىم الذى قد يكوف ٖتجر
بسبب ا٢تموـ والضغوط العصبية ،فيبدأ الفكر َب أف يرتفع ويسمو أب فوؽ٤ ،تموالً على ذبيحة النغم.
فالكلمات ا١تنطوقة دائما ما تكوف ٔتثابة معلومات روحية ٖتتاج أب تركيز الذىن ،بينما ا١تيليسما تكوف
ٔتثابة نغمات ببل معلومات لًتفع القلب َب سياحة تأملية .فالفكر والتأمل قد يقوداف اإلنساف أب فهم
البلىوتيات والسمائيات واآلخرويات وتعطيو القدرة عن رسم التصورات الروحية َب خيالو بشكل أفضل
وأٝتى بكثَت من الوعظ والتعليم ا١تباشر .ورٔتا القصة الشهَتة الىت لذلك الطفل ،الذى ظل خادمو (الذي
يقوـ علي خدمتو ُب مدارس األحد) يكلمو ويشرح لو ما ىو "ا١تبلؾ" ذلك ا١تخلوؽ السمائى النقى
األبيض ا١تنَت ذو األجنحة ،وإذ بدأ الطفل يرسم صورة للمبلؾ من نسج خيالو الشخصى بفكره وبدأ
يتأملها وينميها حىت تشبع ٘تاما بصورة ذلك ا١تبلؾ .وعندما أراد ا٠تادـ أف ٬تسد صورة ا١تبلؾ ٢تذا
الطفل ،أحضر صورة مرسومة للمبلؾ ،فبكى الطفل ،فسألو ا٠تادـ ١تاذا تبكى ،فقاؿ لو ،إف الصورة الىت
رٝتتها َب خيأب ٢تذا ا١تبلؾ ٓب تكن كهذه ،بل أٚتل بكثَت .وا١تقصود هبذه القصة ىو قدرة الفكر وا٠تياؿ
والتأمل على ٕتسيد ا١تفاىيم الروحية والبلىوتية والىت يكوف للميليسما فيها قدرة فائقة على فك الروابط
الىت تقيد الفكر وٖتوؿ دوف التأمل.
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 الميليسما الستعواض اآلالت الموسيقية8
فعندما بشر اآلباء الرسل األطهار با١تسيحية َب أ٨تاء ا١تسكونة اختاروا طقس اجملمع اليهودى وىو الذى
كاف يعتمد بشكل واضح على ا١توسيقى الغنائية البحتة " ،"Acapellaأما طقس ا٢تيكل والذي كاف
معروفاً عند العربانيُت باستخدـ ٚتيع اآلالت ا١توسيقية ،فلم يلجأ اليو اآلباء الرسل عند وضع طقوسهم.
وأكد ذلك قانوف (رقم  )81إلكليمندس السكندرى الذى منع دخوؿ واستعماؿ اآلالت ا١توسيقية َب
الكنيسة .وحيث أف حنجرة اإلنساف ىى أعظم آلة موسيقية تستطيع تأدية ا١تيكروتوف بدقة ومهارة فلم
تلجأ الكنيسة الستخداـ اآللة ا١توسيقية الىت ىى أقل عظمة من اٟتنجرة الطبيعية الىت خلقها اهلل .ىذا
ساعد الكنيسة العامة شرقاً وغرباً ألف تقطع كل صلة بالعبادات األخرى ،فاآلالت ا١توسيقية كانت تشكل
عنصراً أساسياً َب االحتفاالت الوثنية ،ومنعها كاف ٯتثل صوناً للمؤمنُت من تذكارات الشر الوثنية وتركيزاً
النتباىهم َب قوة الكلمات اإل٢تية.
٢تذه االسباب ولغَتىا منعت الكنيسة القبطية إستخداـ اآلالت ا١توسيقية َب الليتورجيا ،وحيث أف اآلالت
ا١توسيقية ال تنطق ألفاظا بل تعزؼ نغمات فقط ،لذلك ٞتأت الكنيسة أب أسلوب ا١تيليسما كأسلوب
استعواضى لغياب اآلالت ا١توسيقية َب الليتورجيا .فصارت ا١تيليسما تقوـ بدور اللزمات ا١توسيقية ،وإذ
كاف ذلك ٚتيبلً ويصدر أصواتاً عذبة ،إمتد أب ما ىو أبعد من اللزمات ا١توسيقية ،فصارت ا١تيليسما
متغلغلة َب عدد كبَت من األٟتاف بشكل غزير ،حىت أف بعض األٟتاف الىت يصل زمن أدائها أب ٨تو نصف
ساعة ،ال يتعدى عدد كلماهتا أصابع اليد الواحدة.
و٦تا سبق ٯتكن استخبلص أف ا١تيليسما ىى اخًتاع فرعوٗب ال غش فيو ،انتقل أب ا١توسيقى القبطية
كأسلوب ،وليس كأٟتاف ،من أجل الوصوؿ أب تسبيح مبلئكى ٦تتد ال يفًت على الدواـ ،وقد طورتو
الكنيسة ووظفتو ووضعتو َب األشكاؿ والقوالب والصيغ الىت ٗتدـ ا١تفاىيم الروحية واستخدمتو للتعبَت عن
اٟتالة اليت تعيشها ولتفسَت الكلمات ،ولتصفية وتنقية الذىن من تشويشات العآب ا٠تارجى ،وإلتاحة
فرصة للتأمل ،كما استعوضت بو اآللة ا١توسيقية الىت منعت استخدامها َب الليتورجيا ا١تقدسة.وىذا
األسلوب ا١تيليسماتى انتقل بعد ذلك أب ا١توسيقى العربية َب القالب ا١توسيقى الغنائى الشهَت ا١تسمى بػ
"الدور" فخصصت جزء منو وىو "ا٢تنك" ليمتلئ با١تيليسماٍ ،ب انتقلت منو أب األغاٗب القدٯتة ،حىت
وصلت ا١تيليسما بشكل ٥تفف أب األغاٗب ا٠تفيفة ا١تعاصرة.
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الميليسما Error! Bookmark not
 defined.فى الموسيقى الفرعونية
(بالتنغيم على السبعة حروؼ ا١تتحركة)
وتعترب ىى اساس ا١تيليسماَب العآب كلو

الميليسما فى الموسيقى القبطية
انتقلت إليها من ا١توسيقي الفرعونية ،فطورهتا الكنيسة القبطية ووظفتها لتخدـ ا١تفاىيم الروحية وللتعبَت عن اٟتالة
الىت تعيشها الكنيسة ولتفسَت الكلمات ،ولتنقية الذىن من تشويشات العآب ا٠تارجى ،وإلتاحة فرصة للتأمل،
والستعواض اآللة ا١توسيقية الىت منعت استخدامها َب الليتورجيا ا١تقدسة.

الميليسما فى الموسيقى العربية
انتقلت اليها من ا١توسيقي القبطية
فظهرت بوضوح ُب قالب الدور ) ا٢تنك)
ومنو انتقلت أب األغاٗب ا١تصرية القدٯتة

الميليسما فى األغانى الخفيفة
انتقلت اليها من ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة،
ولكن بشكل مبسط

شكل رقم ()8
إنتقاؿ أسلوب ا١تيليسما من الفراعنة حيت اآلف
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ثانياً 8أسلوب الدمج: Syllabic 

إذا كاف األسلوب ا١تيليسماتى  Melismaticقد وضعتو الكنيسة ا١تصرية القبطية األرثوذكسية إلعطاء
ا١تؤمنُت اٟتضور فرصة للتأمل َب معاٗب الكلمات وا١تفاىيم الروحية والطقسية ،فإف أسلوب الػ Syllabic
ا١تسمى بالدمج ،قد وضعتو أيضا لضخ كمية كبَتة من ا١تعلومات الروحية والعقائدية َب أقل وقت ٦تكن.
ٍ
نغمات عديدةً ٟترؼ لفظى واحد،
فبينما َب االسلوب "ا١تيليسماتى" تتعمد الكنيسة ا١تصرية أف تضع
يكوف على النقيض َب ىذا األسلوب "السيبلباتى" الد٣تى تتعمد أف تضع لكل حرؼ لفظى نغمة واحدة
فقط .واكثر من ىذا ،فإنك ٕتد أحياناً أف حرفُت لفظيُت بل رٔتا اكثر قد اند٣تا معاً َب نغمة واحدة.
ومن خبلؿ ىذا األسلوب الد٣تى الذي عادة ما تكوف ايقاعاتو سريعة نشيطة ،تستخدمو الكنيسة ُب بث
كل ا١تفاىيم والعقائد والقصص الروحية وا١تزامَت وا١تدائح وذلك من خبلؿ ٟتن بسيط عادة ما ٮتلو من
التغَتات االيقاعية او اإلنتقاالت ا١تقامية ،لذلك تكوف ىذه األٟتاف ا١تصاغة بأسلوب الدمج "السيبلباتى"
من السهولة الىت ُ٘ت ِّكن ٚتيع ا١تؤمنُت اٟتضور من أدائها بإتقاف ومن ىنا تكوف ا١تشاركة لكل الشعب
ا١توجود بصحن الكنيسة.
وىذا األسلوب وجد قبوالً َب األوساط الفنية خارج الكنيسة ا١تصرية ،فامتد أب األغاٗب ٔتصر وخارج مصر
وىو ماٝتى ٔتوسيقى الراب ) Rap (Rhythmic African Poetryواٞتملة تعٌت " الشعر
األفريقى ا١تقفى "حيث أف الكلمة كانت جزء من لغة األمريكيُت األفارقة منذ الستينات فموسيقى الراب
ىي عنصر أساسى َب ا٢تيب ىوب ،ويكمن القاء الراب بوجود اإليقاع أو بدونو (ٔتا يعرؼ بالفرى
ستايل )Free Styleوبشكل عاـ فإف صوت ا١تغٌت أو ا١تغنية ليس ىو ا١تعيار إ٪تا نبضات ا١توسيقى
نفسها وكلمات األغنية .فمن حيث األسلوب ،فإف الراب يقع َب منطقة رمادية بُت الكبلـ والشعر والنثر
والغناء .وقد استخدمت الكلمة َب اللغة اإل٧تليزية الربيطانية ٔتعٌت "يقوؿ" منذ القرف الثامن عشر.
ويرى الباحث أنو كما أوحت أٟتاف الكنيسة ا١تصرية الضاربة َب القدـ بنحو ألفى سنة وأ٢تمت ا١تؤلفُت
ا١توسيقيُت َب أ٨تاء العآب بأسلوب ا١تيليسما الفرعوٗب األصل ،ىكذا أيضا أوحت ٢تم بأسلوب الدمج
السيبلباتى ويؤكد ذلك اٝتو األفريقى األصل ،رغم أنو ظهر َب الواليات ا١تتحدة األمريكية َب بداية


تتعمد الكنيسة أن تضع لكل حرف لفظى نغمة واحدة فقط .وأكثر من
الدمج  " Syllabic" :فى ىذا االسلوب" السيالباتى "الدمجى ّ

ىذا ،فأحيانا مايكون ىناك حرفين لفظيين بل ربما أكثر قد اندمجا معاً فى نغمة واحدة.

35

السبعينيات فقط من القرف العشرين َب حى برونكس بوالية نيويورؾ على أيدي األمريكيُت األفارقة كما
انتشر عا١تياً منذ بداية التسعينيات من نفس القرفٍ ،ب انتشرت موسيقى الراب َب ا٨تاء متفرقة من العآب.
وكما أنو َب أسلوب الدمج السيبلباتى بإيقاعاتو السريعة النشيطة تبث الكنيسة كل ا١تفاىيم والعقائد
والقصص الروحية وا١تزامَت وا١تدائح من خبلؿ ٟتن بسيط ،فإنو أيضا َب موسيقى الراب يتحدث ا١تؤدوف
عادة عن أنفسهم ،ولكن يستخدـ النوع ا١توسيقى أحياناً َب التعبَت عن استيائهم وغضبهم على صعوبات
اٟتياة ،لذا فاألغاٗب يرافقها غالبا التحدث عن قضية شائكة أو قضية مشوشة للمجتمع الذى تنحدر منو
أصوؿ األغنية.
وقد كتبت "ويكيبيديا" ا١توسوعة اٟترة أف بعض مغنِت الراب يقوموف بالًتكيز َب أغانيهم على اٞتانب
الروحى أو الديٌت ،وأف الراب ا١تسيحى حاليا يعترب الشكل األكثر ٧تاحاً ٕتارياً من أنواع ا١توسيقى الدينية.
بينما "أمة ا٠تمسة َب ا١تئة" ( )Five Percent Nationوىى ٚتاعة دينية إسبلمية ،تواجدت َب
الراب أكثر من أى ٚتاعة دينية أخرى .وقدـ الفنانوف أمثاؿ  ،Rakimبوستا راٯتز ،وناس٧ ،تاح كبَت
َب نشر ىذا ا١تذىب.
وا١تبلحظ أف ٚتيع ىؤالء ٢تم أسلوهبم ثابت ورتيب َب الغناء٦ ،تا قد يصيب اإلنساف با١تلل إذا ظل
يستمع أب موسيقى الراب بإيقاعها الثابت وشعرىا ا١تلقى بكثافة داخل إطار زمٌت قليل ،لكن الكنيسة
ا١تصرية كاف ٢تا حكمة َب أف ٘تزج بُت أسلوىب السيبلباتى وا١تيليسماتى َب أٟتاهنا ا١تتعاقبةْ ،تيث إذا
استمعت َب طقس ما أب ٟتن بأسلوب الدمج كاف الذى يليو بأسلوب ا١تيليسما ،وىكذا.
فعلى سبيل ا١تثاؿ ال اٟتصر ،فإنو َب طقس تسبحة نصف الليل يبدأ بلحن "تُت ثينو" (قوموا يابٌت النور

عدد من االستيخونات بأسلوب الدمج
لنسبح رب القوات) ا١تصاغ بأسلوب ا١تيليسماٍ ،ب يأتى بعده ٌ
تبدأ باللحن السيبلباتى"ىوبوس انتيف اري إ٫توت ناف" (لكى ينعم لنا ٓتبلص نفوسنا).
وىكذا َب ا٢توسات (التسبيحات) األربعة ،إذ يبدأ الهوس األول "توتى افهوس ا٧تى مويسيس" (حينئذ

سبح موسى) والذى ٭تكى قصة عبور شعب اهلل َب ْتر سوؼ (البحر االٛتر) و٧تاهتم من مركبات فرعوف

وىو مصاغ بػأسلوب السيبلباتىٍ ،ب يليو لُبش الهوس االول "خُت أوشوت افشوت" (قطعاً انقطع
ماء البحر والعمق العميق صار مسلكا) وىو ُمصاغ بأسلوب ا١تيليسما.
 األبيات الشعرية او األرباع الغنائية
 كلمة قبطية معناىا ختام

 كلمة قبطية معناىا تسبيح
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ويأتى بعد ذلك الهوس الثاني "أوأونو أيفوؿ اٙب ابشويس" (أشكروا الرب ألنو صاّب) وىو ٟتن د٣تى
١تزمور داود النىب رقم ( )085ويليو لُبش الهوس الثاني "مارين أوأونو ايفوؿ" (فلنشكر ا١تسيح ) وىو
بأسلوب ا١تيليسما .وىكذا يكوف اٟتاؿ هبذا التنوع باقى ا٢توسات ولبشها ،بل وباقى كل طقس تسبحة
نصف الليل٦ ،تا ال يسبب أى نوع من ا١تلل حيث يصل زمن ىذه التسبحة أب مايزيد عن أربعة ساعات
متصلة من األٟتاف الد٣تية وا١تيليسمية.
 القوالب الغنائية المستخدمة فى الموسيقى المصرية القديمة.
القوالب ا١توسيقىة لؤلٟتاف القبطية توضح مدى اإلدراؾ ا١توسيقى والوعى الفٌت الذى كاف يتمتع بو آباء
الكنيسة األولوف .فالقوالب عديدة ومتنوعة ،منها البسيط ومنها ا١تركب ،واٟتقيقة الغائبة أف عدـ دراية
الشمامسة وا١تعلمُت بقوالب ىذه األٟتاف يؤدى أب أداء مطموس ا١تعآب ،فبل نستشعر بداية كل جزء
واٞتزء الذى يليو من أجزاء القالب ،األمر الذى يؤدى َب النهاية أب أف يتوه كل من ا١تر٪تُت وا١تستمعُت َب
ْتر من النغمات تلطمهم فيها أجزاء القالب ا١تفككة.
 أىمية فهم الشماس والمرتل للقالب الموسيقي للحن:وعملية فهم الشماس وا١ترتل للقالب ا١توسيقى للحن ىى عملية غاية َب األ٫تية لؤلسباب اآلتية:
عرؼ الشماس وا١ترتل بالتقسيم الداخلى للحن(،مثبل  )A,B,A,Cفيستوعب ا١تعآب ا١توسيقية
 .0تُ ّ
ا٠تاصة باللحن ،ويعرؼ األجزاء الىت يتم إعادهتا واألجزاء اٞتديدة الصياغة.
ٕ .5تعل الشماس وا١ترتل يسبحاف بفهم ،فيؤدى اللحن موضحاً تقسيماتو الداخلية الىت إستوعبها من
قبل ،فينعكس فهمو على أدائو ،فيصلى بالروح وبالذىن أيضا.
 .8فهم القالب يساىم بشكل فعاؿ َب سرعة إستبلـ اللحن من الُمعلم ،فبل تصبح حصص األٟتاف
٣تهدة للشمامسة من فرط تركيزىم َب حفظ النغمات تلو النغمات ببل حدود زمنية فاصلة بُت جزء
واٞتزء الذى يليو ،خاصة عندما ال يفضل البعض استخداـ النوتات ا١توسيقية لؤلٟتاف للحفاظ على
ىويتها األصلية من حيث التقليد الشفاىى.

 .2إف إستيعاب القالب ا١توسيقى للحن يسهل فهم إختيار أسلوب األداء ا١تناسب (أسلوب األنتيفونا
بُت خورس قبلى وْترى،أو أسلوب الريسبونسوريأب أو اٞتماعى أو الفردى)
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 أنواع قوالب األلحان القبطيةلؤلٟتاف القبطية قوالب موسيقية عديدة ومتنوعة ،يذكر منها:

 oالقالب (أ-أ-6أ-1أ ) 1وىو مثل القالب ذو "الصيغة األحادية"،وىو موجود بكثافة َب تسبحة
نصف الليل،كما يوجد َب أٟتاف القداس اإل٢تى مثل ٟتن "ا٢تيتنيات" (الشفاعات) ،وٟتن العذراء مرٙب
"أونوؼ إ٦تو ماريا" (إفرحى يامرٙب العبدة واألـ) ،والذى يسمى بػ"االسبسمس اآلداـ" ويقاؿ بعد
صبلة الصلح َب القداس اال٢تى.
وىذا القالب منتشر بكثرة وأحيانا ينتهى ّتملة ختامية (ب) ٥تتلفة عن اٞتملة األساسية (أ) ،وتكوف
(ب) ٔتثابة كودا  Codaأو تذييل ختامى للحن ،مثل ٟتن أبؤرو الفرا٭تى (ياملك السبلـ الذى يقاؿ
َب األعياد واألكاليل)

جــملة ( أ

)

جــملة ( أ) 1
جــملة ( أ) 2
جــملة ( أ)3
وىذا وأحيانا تتكرر اٞتملة (ب) َب هناية اللحن و٘تتزج ّتملة أخرى (ج) ،مثل ٟتن خُت أوشوت (لبش
ا٢توس األوؿ) وٟتن مارين أؤنو إيفوؿ (لبش ا٢توس الثاٗب).
وَب مثل ىذه األٟتاف تكوف (ب) ٚتلة بسيطة الًتكيب ٗتلو من ا١تيليسما ويغلب عليها الطابع الريتمى
النشيط (الدمج).إال أنو َب بعض القوالب ٬تئ اٞتزء (ب) بشكل مركب متحرر من اإليقاع (أدليىب) ٦تتزج
بقليل من ا١تيليسما،مثل ٟتن (إبشويس افنوتى) الذى جاء فيو اٞتزء (ب) ليس كتذييل ختامى كا١تعتاد،
لكن ليكوف لو دور تصويرى بنغماتو ا١ترتفعة لعرش رب الصاباؤت ا١تمجد وحولو طغمات ا١تبلئكة تسجد
ٓتشوع قائلُت :قدوس قدوس رب الصاباؤوت(.كلمة عربية معناىا اٞتنود)
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 oالقالب (أ-ب-أ-6ب-6أ-1ب-1ج) مثل ٟتن ٗب سافيف تَتو (يا كل اٟتكماء) الذى يقاؿ
َب حضور اآلباء البطاركة واألساقفة.
وىذه القوالب ٚتيعها عادة ما تكوف بسيطة التكوين والصياغة ،وسهلة التحليل ا١توسيقى.
إال أف ىناؾ بعض األٟتاف تكوف قوالبها شديدة التعقيد ،وتكوف قريبة الصياغة بقالب الصوناتا Sonata
 Formبأقسامو الثبلثة ،العرض  Expositionوالتفاعل أو التطوير  Developmentوالذى
٭تدث فيو إنتقاالت مقامية وتغَتات إيقاعية غَت تقليدية ،تُظهر الرباعة الفائقة ١تؤلفى ىذه األٟتافٍ ،ب
قسم إعادة العرض  Recapitulationوالذى َب بعض األٟتاف ال يكوف من ا١تقاـ األساسى للحن
مصوراً على درجة موسيقية أعلى بنصف نغمة ،مثل ٟتن "كاتا ٗب خوروس" (كل
كما ىو معتاد ،بل َّ
صفوؼ وطقوس السمائيُت) اللحن الرائع الذى يقاؿ َب توزيع قداس عيد القيامة.

جــملة ( أ )
جــملة ( ب )
جــملة ( أ) ١
جــملة ( ب) ١
جــملة ( ج )
واٞتمل ا١توسيقية َب األٟتاف القبطية متوازنة وٕتىء عبارتيها على شكل سؤاؿ وجواب  ،مثل ٟتن
"غولغوثا" "اٞتلجثة بالعربانية "...الذى يقاؿ َب ذكرى دفن السيد ا١تسيح يوـ اٞتمعة العظيمة وىو من
مقاـ "مى بيموؿ" الكبَت ،والذى كتب عنو فيلوف ( 51ؽ.ـ –  55ـ) ا١تؤرخ الذى كاف معايشاً لآلباء

الرسل األولُت ،أنو كاف يقاؿ أيضا َب ا١تعابد الفرعونية عند ٕتنيز الفرعوف.
ىذا وتوجد العديد من القوالب األخرى مثل قالب ا١تزمور السنجارى (نسبة إب بلدة سنجار اليت أغرقها
الطوفاف) الذى يتميز بأنو يبدأ وينتهى ٔتجموعتُت من ا٢تلليلويا ويتخللو أداء ريستاتيفى ىكذا:
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• مجموعة هلليلويا

إفتتاحية

• ريستاتيف
• لحن (أ) ويتميز بأسلوب الميليسما

• ريستاتيف
• لحن (ب) ويشتمل على ذروة اللحن

Milisma

Peak

• ريستاتيف
• لحن (ج) ويتميز باألداء الدمجى

Cylabic

• ريستاتيف
• لحن (د) ويتميز باألداء الدمجى

Cylabic

• مجموعة هلليلويا

ختام

كذلك توجد قوالب معقدة الًتكيب والصياغة مثل ٟتن مرد اإلبركسيس الكبَت والذى يتكوف من ستة
أجزاء بأسلوب ميليسمى صرؼ ٍب تذييل ختامى ،وتفصيلو كالتأب:
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• جزء (أ)
• إعادة الجزء (أ)
• جزء ( ب) تمهيد لذروة اللحن
• جزء ( ج ) ذروة اللحن
• جزء (د) به تغيرات مقامية وإيقاعية
• جزء (جـ  )1إعادة للجزء (ج)

Station 1,2

Station
3,4

Station
5,6

تذييل ختامى بأسلوب الدمج
الُمطعّم بالميليسما
إف القوالب والصيغ ا١توسيقية لؤلٟتاف القبطية (ٟ 0108تن) عديدة وىى جديرة بأف تكوف موضوع
لرسالة ْتثية خاصة هبا ،يتم فيها ٖتليل ٚتيع ىذه األٟتاف بوعى وإدراؾ موسيقى ١تعرفة أشكا٢تا ا١تختلفة
وللوقوؼ على تصنيفها لكافة أنواعها ،وربطها بالطقوس الىت تؤدى فيها.
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 أىم القائمين على حفظ األلحان المصرية القديمة (القبطية)
 الكنيسة القبطية األرثوذكسية8إف ما فعلتو الكنيسة القبطية األرثوذكسية من أجل اٟتفاظ على األٟتاف القبطية اليت تسلمتها من اآلباء
األولُت  ،يُعد معجزة ،فإذا كاف الغرب يقف مندىشاً أماـ آثارنا الفرعونية الىت بقيت راسخة آالؼ
السنُت  ،فإنو يقف أكثر إندىاشاً أماـ ىذه األٟتاف متسائبلً " :كيف إستطعتم أف ٖتافظوا على نغمات
تتحرؾ َب ا٢تواء وتنتقل بُت ا١تشاعر واألحاسيس ألفى عاـَ ،ب أزمنة غابت فيها أجهزة التسجيل ؟ وكيف
بقيت َب قلب الكنيسة ىذه األٟتاف وٓب يكن وقتئذ علم التدوين ا١توسيقى قد ُوجد ؟"
إهنا " معجزة التسليم" أو التواتر بُت األجياؿ أو "التقليد الشفاىى"  ،" Oral Traditionالىت تؤكد
إصرار الكنيسة القبطية على اٟتفاظ على كل ما تسلمتو من اآلباء الرسل  ،الطقوس والصلوات واألسرار
الروحية والرتب الكهنوتية  ،وا١تفاىيم الروحية ،وكذلك األٟتاف الىت يبدو للفاىم إستحالة بقاؤىا عشروف
قرناً دوف تدوين موسيقى أو تسجيل .ومن أجل ذلك عينت الكنيسة القبطية "العرفاف" أو "ا١ترتلُت
 Cantorsالقادرين على ٗتزين كل ىذه األٟتاف َب الذاكرة رغم اختبلؼ طرائقها ومقاماهتا وا١تناسبات
الىت تقاؿ فيها ،ورغم تباعد ا١تناسبات زمنياً حىت أف بعض ىذه األٟتاف يُقاؿ مرة واحدة َب السنة ،
1
وصارت ِ
توجد َب كل جيل من يستطيع أف يُسلِّم  ،ومن يستطيع أف يتسلَّم ىذه األٟتاف.
 مرتلي الكنيسة القبطية األرثوذكسية 8من ا١تعروؼ أف قدماء ا١تصريُت كانوا يفضلوف أف يكوف ا١تغنّوف من مكفوَب البصر ،وأهنم كانوا يضعوف
أيديهم على وجناهتم أثناء األداء .ومن ىنا جاءت فكرة الكنيسة القبطية لئلستعانة ٔتكفوَب البصر َب
 كان التدوين الموسيقي شائعاً في أوروبا في مستهل القرن التاسع  ،وكان يسمى بالـ (نيومز) وكانت لو رموز تشبو األشكال الخاصة
باالختزال  ،كالنقطة والشرطة المنحنية يميناً أو يساراً والفاصلة  ..إلى آخره .وكلها كانت توضع فوق ألفاظ الشعر لتذكير المغني بإتجاه
النغمات  ،من جهة صعودىا وىبوطها للحن الذي يعرفو من قبل  ،وكانت ىذه الرموز قاصرة على تحديد طول النغمة أو قصرىا وتوضيح
الزمن المخصص لها  ،أو لإلنتقال من نغمة إلى أخرى  ،وظلت ىذه الطريقة في التدوين حتى نهاية القرن الحادي عشر حتى إبتكر
"فرانكو الكولوني"  ،وىو من مدين ة كولونيا بألمانيا  ،عالمات جديدة ذات أشكال مختلفة ،لكل منها قيمة زمنية ،وكل عالمة تبلغ قيمتها
ثلث قيمة العالمة التي تكبرىا مباشرة .وفي القرن الرابع عشر أضاف إليها "فيليب دي فيتري" عالمات أخرى ذات قيمة زمنية أقل ،وظل
شكل العالمات يتحسن ويتبدل إلى أن أخذت أشكالها وأسمائها الحالية .وقد أفاد التدوين الموسيقي في حفظ المؤلفات الموسيقية من
الضياع والتشويو والتحريف ،فضالً عن أن العالمات التي أضيفت إليو زادت دقة وثراء ،وأصبحت قادرة على تسجيل جميع تفاصيل
المقطوعة ومواضع التنفس وألوان وظالل األداء والتعبير.
 1جورج كيرلس 8األحلان القبطية روحانيتوا وموسيقاها ،الطبعة االولي  ،1006الناشر مؤسسة مارمرقص لدراسات التاريخ القبطي .ص 41
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تسليم وتسلم ىذه األٟتاف جيبلً بعد جيل ،وذلك لتمتعهم بذاكرة قوية وقدرة شديدة على الًتكيز
"ا٢تزات".
وإمكانياهتم الفائقة َب ٗتيّل النغمات واألشكاؿ اإليقاعية والىت أطلقوا عليها مصطلح ّ
وقد كاف يتم إختيارىم بعناية من حيث القدرة على األداء الصوتى السليم للنغمات واألشكاؿ اإليقاعية،
وقد أُطلق عليهم "العرفاف" أو "ا١تعلمُت" أو "ا١ترتلُت" " " Cantorsوظل حىت اآلف لكل كنيسة مرتل
خاص هبا  ،تكوف مهمتو األساسية – إٔب جوار الًتتيل َب القداسات والتسبحة والصلوات ا١تختلفة –
أف يتؤب تسليم األٟتاف ٖ "،تفيظها" جملموعات من الشمامسة يصط ّفوف َب خورسُت أثناء القداسات
والتسابيح ا١تختلفة  ،خورس ْترى وخورس قبلى  ،ويقف" ا١ترتل" أو" العريف" أو "ا١تعلم" على رأس
اجملموعة الىت تقف َب اٞتهة البحرية ،ليقوـ بدور القائد أو" "Maestroالذي بإشارات دقيقة بيده ،
٭تدد السرعة ا١تناسبة للحن ،والطبقة الصوتية اليت منها يبدأ الًتنيم ،وكذلك مواضع البدايات والنهايات
لؤلٟتاف.1
ويقوـ ا١ترتل بالعزؼ على آلة الناقوس لضبط األيقاع ،على أف يقوـ أحد الشمامسة با١تصاحبة بالعزؼ
على آلة ا١تثلث  ،خاصة عند أداء أحد األٟتاف الفرا٭تى .
وعن اإلشارات الىت يقوـ هبا ا١ترتلوف بأيديهم عند قيادة ىذه األٟتاف يقوؿ "راغب مفتاح":2
"ثبت من واقع الصور التى وجدت على اآلثار المصرية القديمة ،أن الحركات التى يجريها بيديو
المعلم "ميخائيل البتانونى" عند ترديده األلحان القبطية تشبو كثيراً ذات الحركات التى كان يؤديها
المرتلون والموسيقيون فى مصر الفرعونية"

وكتب عادؿ كامل" 3لقد أوردنا صورة لكبَت مرتلي الكنيسة ا١ترقسية وأستاذ اٞتيل ُب األٟتاف الكنسية
ا١تعلم الراحل ميخائيل البتانو٘ب أثناء أدائو لبعض حركات وإشارات إيقاعية  Cironomieمطابقة ٘تاما
١تا كاف يؤديو سلفو من الدولة القدٯتة ،والواضح على جدراف مقربة ننخفتكا بسقارة ،كما اف ٙتة تشابو
بُت صوت ا١تنشد القبطي الكنسي وصوت ا١تغٍت ُب رنينو الذي ٘تتلئ بو اٟتنجرة الصوتية ،ولقد كاف
كورت زاكسي  Kurt Saczأوؿ من كشف عن ىذا التشابوٍ ،ب تاصلة بُت ىذا ونظَته ،من خبلؿ
إنقباضة عضبلت اٞتبهة من أعلى األنف مع إنقباض عضبلت الفم"
 1محاضرة للباحث في بيت الموسيقيين الروس – أكتوبر 1066

 2مجلة الفكر والفن المعاصر  ،القاىرة  ،العدد  ، 620يولية  ، 6772صفحة .631
 3عادل كامل –رسالة دكتوراه – مرجع سابق – ص 671
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شكل رقم ()0
(صورة للمُػعَلم ميخائيل جرجس البتانو٘ب)
وأحياناً ما يكف العريف عن الًتتيل عندما يطمئن إٔب خورس الشمامسة أو عندما يكوف بينهم من
يستطيع أف يقوـ بدوره  ،أو عندما يكوف ىناؾ رئيس للشمامسة (أرشى ذياكوف)  ،وكأنو َب صمتو ىذا
يتأكد من ٧تاح مهمتو َب أف ٮتلق جيبلً جديداً يقدر على أف ٭تافظ على ىذا الًتاث الروحى ا٠تالد.1

ويكوف من مهاـ ا١ترتلُت أيضا  ،غرس حب األٟتاف القبطية َب قلوب ىؤالء الشمامسة وخلق جيل جديد
من األطفاؿ ا١توىوبُت موسيقياً ليصبحوا مشامسة ا١تستقبل.

 1جورج كيرلس – األلحان القبطية روحانيتها وموسيقاىا – مرجع سابق – ص 43
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"راغب مفتاح"(ٕتربة مفتاح ما٢تا وما عليها)8

شكل رقم ()5
صورة للعبلمة راغب مفتاح (وُلد عاـ 0898
"راغب مفتاح" من مواليد  ، 0898ينتمى إٔب عائلة قبطية عريقة  ،على رأسها ا١ترحوـ "روفائيل
مفتاح" الذي عاش َب أوائل القرف السابع عشر  ،ويدؿ على ذلك ما جاء عن أسرتو با١تخطوطة رقم 75
با١تتحف القبطي  ،مؤرخة بعاـ  .0608وقد قدمت ىذه العائلة خدمات جليلة للكنيسة القبطية .
تعلم ا١توسيقى بأ١تانيا  ،ومن أىم إ٧تازاتو أف ٚتع تراث األٟتاف القبطية من أفواه ا١ترتلُت وقاـ بتسجيلو
صوتياً على عشرات من أشرطة الكاسيت لتكوف نرباساً ومنارة لكافة األجياؿ القادمة.
واستقدـ من ا٧تلًتا ا٠تبَت األجنىب "أرنست نيوالند ٝتث" األستاذ باألكادٯتية ا١توسيقية ا١تلكية بلندف،
وىو أيضا مؤلف موسيقى  ،وكانت تكاليف السفر واإلقامة واإلعاشة واألتعاب على نفقة "راغب
مفتاح" ،وكاف التعاقد بأف يقضى "ٝتث" َب مصر سبعة أشهر من كل سنة من أوؿ أكتوبر إٔب هناية أبريل
لتدوين النوتات ا١توسيقية لؤلٟتاف القبطية  ،واستمر ذلك من عاـ  0958على عاـ  ، 0986وقد
اعتمد "ٝتث" َب تدوينو لؤلٟتاف القبطية على ا١تعلم ميخائيل البتانوٗب ،وذلك ٞتماؿ صوتو ودقة أدائو،
وقد أًب "ٝتث" َب ىذه ا١تدة ستة عشر ٣تلداً تشمل كل طقوس الكنيسة القبطية .وَب عاـ 0901ـ كوف
راغب خورساً (أى فرقة من ا١ترتلُت) من طلبة الكلية اإلكلَتيكية ،كما كوف خورسُت أحد٫تا من طلبة
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اٞتامعة واآلخر من الطالباتٍ .ب دعا ا١توسيقية اجملرية "مارجريت توت" إحدى تلميذات ا١توسيقار الكبَت
"بيبل بارتوؾ " وذلك لوضع ِ
اٟتليات ا١توسيقية لؤلٟتاف القبطية الىت دوهنا "أرنست نيوالند ٝتث".
َب عاـ  0980سافر إٔب إ٧تلًتا ليلقى ثبلث ٤تاضرات َب اكسفورد وكمربدج ولندف ،وَب عاـ 0985
دعى إٔب ا١تؤ٘تر ا١توسيقى الدؤب الذى عقد بالقاىرة والذى كاف يضم ثبلثُت عا١تاً َب ا١توسيقى من
جامعات أوروبا ،فكاف من بُت موضوعات الدراسة (ا١توسيقى القبطية)  ،و٢تذا فقد دعا "مفتاح" أعضاء
ا١تؤ٘تر ٟتضور قداس قبطى َب كنيسة ا١تعلقة ،وعقد ٢تم عدة جلسات َب بيتو با٢ترـ لدراسة ا١توسيقى
القبطية ،وكاف بعد ذلك أف قرر ا١تؤ٘تر تسجيل بعض األٟتاف وبعض فقرات من القداس اإل٢تى على
اسطوانات تنتجها شركة جرامافوف.
وَب عاـ  0989دعتو إذاعة برلُت لزيارة أ١تانيا وتسجيل بعض قطع من األٟتاف القبطية .وَب عاـ 0995
أىدى كل إنتاجو إٔب مكتبة الكو٧ترس بواشنطن وذلك ٟتفظها على مدى األجياؿ بالوسائل التكنولوجية
اٟتديثة .وَب عاـ  0998أصدر كتاب بعنواف (الليتورجية القبطية األرثوذكسية للقديس باسيليوس) مع
ا١تدونات ا١توسيقية الكاملة  ،وقامت بنشره اٞتامعة األمريكية بالقاىرة.
ٕتربة "مفتاح" (ما ٢تا وما عليها ) :
وعن ىذه التجربة والكتاب السابق اإلشارة إليو  ،يري الباحث مايلى-:
 إف اجملهود الضخم والعظيم الذى ًب بذلو َب تسجيل األٟتاف القبطية من أفواه ا١ترتلُت األوائل – ا١تشهود٢تم من اٞتميع بدقة أدائهم – على شرائط كاسيت ىو عمل عظيم جداً ،سيذكره التاريخ لػ "راغب
مفتاح" ألنو سيكوف ىو ا١ترجع الصادؽ واألمُت ،الذى ال يعرؼ التحريف أو التغيَت ،ألنو جعل اللحن
(ا٠تاـ) ٮترج إلينا من منبعو األصلى قبل عمل أى معاٞتات علمية.
 إف ىذا الكتاب ىو َب اٟتقيقة عمل ضخم  ،يظهر فيو ٣تهود سنوات طويلة  ،من ثبلثة أحبوافأعطوا من وقتهم وجهدىم ىم "راغب مفتاح" ا١تصرى القبطى ،و"مارجريت توت" اجملرية الكاثوليكية
 ،و"مارثا روى" األمريكية الربوتستانتية ،والباحث من خبلؿ اطبلعو على ىذا اجمللد كانت لو بعض
ا١تبلحظات وىى كاآلتى :



الحليات الموسيقية ىي نغمات إضافية توضع لتضفي على العمل الموسيقي جماالً ومزيداً من التنوع ،وىي إما أن تكتب على ىيئة

صغيرة أو كإشارات أو رموز خاصة ت وضع قبل األصوات الرئيسية أو تليها أو فوقها ،وعند كتابتها ال تحتسب مدتها الزمنية من أزمنة
المازورة ،بل تأخذ مدتها الزمنية من األصوات الرئيسية التي تليها أو تسبقها ،وللحليات الموسيقية أنواع وأسماء كثيرة منها األبودجاتورا
واألتشكاتورا والموردينت والجربتتو والتريل.
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أوال  :إف األٟتاف القبطية ىى أٟتاف خاصة تعكس حضارة شعب مصرى عريق وىى ٗتتلف ٘تاماً عن
موسيقات باقى الشعوب ،لذا فإنو ال يستطيع أحد أف يدوف ىذه ا١توسيقى إف ٓب يكن مصرياًُ ،ملماً
بأوزاف وضروب وقواعد ومقامات ا١توسيقى ا١تصرية  ،والطرؽ العلمية السليمة لتدوينها ،ويرى الباحث أف
ٕتربة استقداـ أجنىب من أوروبا ليدوف موسيقانا القبطية  ،أو استقداـ ٣ترية لتدوين اٟتليات لؤلٟتاف
القبطية ٬تب أف تؤخذ بشىء من اٟتذر .فػ "مارجريت توت" ىى أكفأ من يكتب الًتاث الشعىب للمجر،
ولكنها رٔتا ال تعرؼ أف تدوف تراث األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) بشكل دقيق.
ثانيا  :إف ىذا التدوين ًب بأسلوب دقيق للقياسات النغمية والزمنية من خبلؿ جهاز مثل (ا١تيلوجراؼ)،
لكن على ما يبدو أف الىت قامت بتشغيل ىذا اٞتهاز ٓب تفهم روح ىذه األٟتاف  ،فلم تُعِد تشكيل
نغماهتا داخل ا١توازير ا١توسيقية  ،وألهنا غَت مصرية فلم تفهم مقامات ىذه األٟتاف ،وأيضا ٓب تضع َب
األرماتورا (دليل السلم ا١توسيقى)  Key signatureدليبلً سليماً يعرب عنها ،وٓب ٗتًت الطبقة الصوتية
الطبيعية ا١تناسبة الستقرار ا١تقاـ  ،لذلك ظهرت األٟتاف القبطية وكأف ليس ٢تا أوزاف أو ضروب أو
إيقاعات أو مقامات .رغم أف ا١تعروؼ علمياً وعا١تياً أف ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة ىى الىت وضعت أصوؿ
األوزاف والضروب واإليقاعات ١توسيقات الشعوب األخرى .وأبسط دليل على ذلك أننا ٪تسك بالناقوس
وا١تثلث لتوقيع ضروهبا ا١تنتظمة  ،وأف مقامات ىذه األٟتاف ىى ذات ا١تقامات ا١تصرية القدٯتة ،الىت أشاد
هبا علماء ا١توسيقى أمثاؿ "أفبلطوف" و "فيثاغورث" ولكل مقاـ دليل ٯتيزه عن غَته من ا١تقامات ،ويرجع
َب ذلك إٔب ٚتيع كتب قواعد ا١توسيقى ا١تصرية.
ثالثا  :إف تدوين اٟتليات الىت امتؤل هبا ىذا الكتاب –والىت ليس ٢تا عبلقة باللحن القبطى األساسى–
شوشرت على اللحن القبطى الرئيسى ،فضاعت معا١تو الرصينة وسط ْتر خضم من اٟتليات والزخارؼ
الىت أظهرت اللحن القبطى بشكل أخرجو عن وقاره .
٦تا ال شك فيو أنو توجد ىناؾ حليات وزخارؼ تعد جزء أساسى من السياؽ اللحٌت ،وىى الىت يتفق َب
أدائها الكثَت من ا١ترتلُت والشمامسة ،أما تلك الىت يضيفها كل مرتل حسب رؤيتو وإحساسو ا٠تاص بو
فهذه ال تعد جزء أساسى من اللحن .
إف اٟتليات أو العرب أو ا١تنمنمات األرابيسكية ىى إضافات يضيفها كل ٍ
مؤد ٢تذه األٟتاف حسب رؤيتو
َُ
ا٠تاصة وإحساسو باللحن وبالكلمات ومعانيها ،بل إهنا ٗتتلف لنفس الشخص من وقت آلخر حسب
اٟتالة ا١تزاجية والنفسية والروحية الىت يعيشها ٟتظة أدائو األٟتاف ،وتدوين ىذه اٟتليات إ٪تا ىو تدوين
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لنغمات ليست ٢تا عبلقة باللحن األساسى  ،canto fermoإ٪تا ىو تدوين لنغمات جاءت وليدة
للحظة إنفعاؿ وقىت ومشاعر خاصة بشخص وليست خاصة باللحن.
رابعا ٬ :تب ْتث األىداؼ الىت سعى الكتاب إٔب ٖتقيقها ،فإذا كاف ىدفو حفظ الًتاث لؤلجياؿ
القادمة ،فكاف ٬تب أف يكتب بطريقة علمية سليمة توضح أوزاف ىذه األٟتاف وضروهبا ومقاماهتا خاصة
الىت ترتل ٔتصاحبة الناقوس ،وأف ال تدوف اٟتليات الىت ىي ٣ترد نغمات خاصة ببعض ا١ترتلُت والىت ال
تعرب إال عن أحاسيسهم ا٠تاصة ا١تتغَتة من وقت ألخر وىى إ٪تا تعلن عدـ الثبات أو الرسوخ َب اللحن،
بل أحياناً تعلن إنفصا٢تا عن اللحن األساسي عندما ٮتفق ىذا ا١ترتل َب اختيار نوع الزخرفة ا١تناسبة أو
طوؿ الزخرفة الذي يؤدى أحياناً ٔتيزاف اللحن ا١تنتظم .
وإف كاف ا٢تدؼ من إصدار ىذا الكتاب ىو تعليم األٟتاف القبطية بالنوتة ا١توسيقية ،فإف طريقة تدوين
األٟتاف هبذا الكتاب ٕتعل من الصعب على أعظم ا١توسيقيُت قراءهتا.
٬تود هبا ا١ترتلوف اللحن القبطى ،وتصنيفها
أما إذا كاف ا٢تدؼ من اإلصدار ىو دراسة أنواع الزخارؼ الىت ّ
وتاثَتىا على اللحن األساسى ،ففى ىذه اٟتالة سيكوف ىذا الكتاب مفيداً للقلة الىت ترغب َب ىذه
الدراسة أمثاؿ روبرت الخ ،الذى ٗتصص َب دراسة ا١تليسما والزخارؼ َب موسيقى الكنيسة الشرقية،
ومثل الباحثة إيلونا بورساى الىت نشرت ْتثاً عن أنواع الزخارؼ َب اللحن القبطي .
إف التجربة العظيمة والرائدة لػراغب مفتاح قد فتحت الطريق أماـ أناس كثَتين ليقدموا جزءاً ٦تا قدمو ىذا
الرجل وليضيفوا خطوة أخرى على ىذا الطريق.1
 "فرقة دافيد" لأللحان القبطية8يتلق ا١ترتلوف
أداء األٟتاف َب الكنيسة القبطية كاف يعتمد بشكل أساسى على الفطرة ا١توسيقية ،إذٓب َّ
"ا١تعلموف" القائموف على تسليم وٖتفيظ ىذه األٟتاف أية دروس َب العلوـ ا١توسيقية والصيغ وا١تقامات
والقفبلت ا١توسيقية ،وكيفية ٖتليل اللحن أب ٚتل وعبارات موسيقية ،وٖتديد درجات اإلستقرار .إ٪تا األمر
ٓب يكن يتعدى تسليماً لنغمات اللحن وايقاعاتو وتفعيبلتو الداخلية تسليماً دقيقاً ،دوف فهم موسيقي
وربطو ٔتعٌت اللحن .كاف ىذا ،أب أف تكونت "فرقة دافيد" عاـ  0975وٗتصصت َب تقدٙب األٟتاف
القبطية وا١تزامَت بأسلوب علمى ال يفقدىا روحانيتها ،وبدأت هتتم باألداء ا١تتقن ٢تذه األٟتاف وتدوينها
على النوتة ا١توسيقية ٔتا يتطابق مع ما يتم ترنيمو بالكنيسة القبطية منذ القدـ.

 1جورج كيرلس -األلحان القبطية روحانيتها وموسيقاىا  8مرجع سابق ص 57
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استطاعت من خبلؿ التحليل ا١توسيقى والتعمق َب الطقوس الىت َّ
ترٖب فيها ىذه األٟتاف (يصل عددىا
على مدار السنة الواحدة ٨تو  85طقس يرٖب فيو ٨تو ٟ 0108تن) ،أف توجد عبلقة بُت النغمات والنص
ا١تنغم والطقس الذي يؤدى فيو كل ٟتن .ومن خبلؿ ىذه الدراسة استطاعت "فرقة دافيد" أف تقدـ
األٟتاف مع شرح وتفسَت وتوضيح للمفاىيم الروحية والطقوس الىت ٖتيط باألٟتاف٦ ،تا جعل لؤلٟتاف مذاقاً
خاصاً ٓتبلؼ ما قبل .والقى ىذا األداء الواعى العلمى قبوال لدى كل اٞتمهور القبطى واإلكلَتوس ،وكذا
لدى قيادات الكنيسة ا١تصرية َب مصر وَب ا٠تارج وعلى رأسها قداسة البابا البطريرؾ شنودة الثالث
الراحل ،الذى كاف حريصا على االستماع لػ "فرقة دافيد" ،وكاف عندما يستمع اليها ،يقوؿ مداعباً:
"انا مش إستمعت ..انا إستمتعت"

والقى ىذا األداء العلمى ا١تمتزج بالفهم قبوال لدى قداسة البابا تواضروس الثاٗب اٟتأب وعدد كبَت من
اآلباء ا١تطارنة األساقفة والكهنة َب كل اإليبارشيات واألقاليم .فصارت "فرقة دافيد" تقدـ ىذه األٟتاف َب
حفبلت خاصة خارج الليتورجيا ا١تعتاد تقدٙب ىذه األٟتاف فيها ،فقدمتها َب مصر َب دار األوبرا ا١تصرية
مرات عديدة على ٚتيع مسارحها ا١تختلفة ،الكبَت والصغَت وا١تكشوؼ وا٢تناجر واٞتمهورية ،وصار
اٞتمهور يتهافت على حضور ىذه اٟتفبلت .كما قدمت العديد من اٟتفبلت َب ا١تراكز الثقافية ا١تختلفة
كالثقاَب اإليطأب والفرنسى وغَت٫تا من ا١تسارح األخرى َب أ٨تاء ٚتهورية مصر العربية .وٓب يقتصر األمر
على حفبلت داخل مصر فحسب ،إذ ذاع صيت الفرقة على مستوى العآب ،فتم دعوهتا لتقدٯتها على
مسارح األوبرا وَب الكاتدرائيات وَب ا١تهرجانات العا١تية َب العديد من الببلد .فقدمت حفبل على مسرح
"سَتؾ دى فَت" َب باريس عاـ  ،0995ؤتهرجاف "رى اورينت" َب ستوكهوٓب عاـ  ،0997وَب أوبرا
مارسيليا وبكاتدرائية "سانت دوٗب" بباريس عاـ  ،0998ؤتعهد العآب العرىب ومسرح بلدية "أجد"
ّتنوب فرنسا عاـ  ،5111ؤتهرجاف "إكسبو"  5111هبانوفر وبالكنيسة القبطية بفرانكفورت َب ا١تانيا،
وَب كاتدرائية "ساف مارؾ" ٔتيبلنو وايضا َب فينيسيا ،ؤتسرح األكادٯتية ا١تصرية بروما عاـ ،5111
ؤتسرح اليونسكو بباريس عاـ  ،5110وعلى مسرح القصر ا١تلكى "سيىت ىوؿ" وبكاتدرائية "صوفيا"
وبكاتدرائية "ىاجأب" بستوكهوٓب بالسويد عاـ  ،5118وبأوبرا تسالونيكى باليوناف عاـ  ،5100وبقاعة
"ا١تانيج" ٔتوسكو ؤتسرح أكابيبل األكادٯتي وبا١تسرح الفيلهارموٗب َب ساف بطرسربج عاـ  5105وعاـ
 ،5108وعلى مسرح سفيتوسافيسكي بنيس ُب صربيا ،وكاتدرائية السيدة العذراء أـ ا١تعونة بأستانا
وكاراجاندا بكازاخستاف ُب .5108
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أصدرت "فرقة دافيد" العديد من األلبومات البعض من انتاج "فرقة دافيد" واآلخر من انتاج معهد العآب
العرىب ومؤسسة "فَتجن كبلسيك ليميتد" .وقدمت "فرقة دافيد" أكثر من  65حلقة تليفزيونية ٖتت
عنواف برنامج "ما وراء األٟتاف" وىو اوؿ برنامج متخصص يغوص َب األٟتاف القبطية زمن كل حلقة 81
دقيقة وقد حاز على أعلى نسبة مشاىدة عاـ  .5118وشاركت "فرقة دافيد" َب ا١توسيقات التصويرية
لعدد من األفبلـ الروائية القبطية للمخرج ٝتَت سيف.
واستطاعت "فرقة دافيد" ألوؿ مرة َب التاريخ أف ٘تنهج األٟتاف القبطية لتصبح مادة ٯتكن تدريسها
باٞتامعات ،وقد ًب تدريس ىذا ا١تنهج لطلبة الدراسات العليا للموسيقى الفرعونية بكلية الًتبية ا١توسيقية
ّتامعة حلواف منذ سبع سنوات وحىت تارٮتو .وشاركت َب العديد من الربامج التليفزيونية احمللية والعا١تية
مثل برنامج "مقامات شرقية" و "علي األصل دور" و "عبلمات" و "وسط البلد" و "روسيا اليوـ" و
"أٟتاف من السما" و " طقسيات" .كما شاركت "فرقة دافيد" َب العديد من ا١تؤ٘ترات العا١تية منها مؤ٘تر
موسيقى حوض البحر األبيض ا١تتوسط الذي أقيم ٔتدينة تسالونيكي باليوناف عاـ 5115
وتعترب فرقة دافيد أوؿ فرقة موسيقية اىتمت باألٟتاف القبطية ووضعتها َب إطار علمى عا١تى ،لفت أنظار
العآب أب ىذا الًتاث ا١توسيقى اٟتضارى الذى يضرب ّتذوره َب أعماؽ التاريخ.

شكل رقم ()6
صورة أرشيفية لفرقة دافيد باستوكهوٓب عاـ 5118
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المبحث الثاني
مـقـدم ـة

أساليب األداء ،وطرق القيادة فى األلحان المصرية القديمة (القبطية)

األٟتاف ا١تصرية القدٯتة اليت تُنشد ُب الكنيسة القبطية ،تتميز بتنوع أساليب أدائها ،وطرؽ قيادهتا .لذا قاـ
الباحث بدراسة ىذه األساليب وأسباب إختيار الكنيسة القبطية ٢تذه األساليب ،كذلك قاـ الباحث ُب
دراسة الطرؽ التلقائية اليت من خبل٢تا أستطاع قادة األٟتاف ُب الكنيسة ا١تصرية من قيادة األٟتاف ا١تختلفة،
ا١تتنوعة ُب أساليب أدائها خبلؿ إنشادىا ُب الطقوس ا١تختلفة.
 -أنواع أساليب األداء في األلحان المصرية القديمة (القبطية)-8

ىناؾ أساليب ٥تتلفة للتسبيح ،أوجدهتا الكنيسة ا١تصرية القدٯتة ،والغرض من ىذه األساليب
ا١تختلفة ىو خلق نوع من اٟتوار التسبيحى بُت ا١تسبحُت ،ولًتكيز أذىاف ا١تؤمنُت ا١تستمعُت ٢تذه األٟتاف
حىت ال يتسرب إليهم روح ا١تلل بسبب األداء ذى الوتَتة الواحدة َ Monotonyب حاؿ التسبيح
بأسلوب واحد طواؿ الطقوس الىت زمنها ٯتتد لساعات طواؿ .وىذا وقد الحظ الباحث أف كل أسلوب
من ىذه األساليب يكوف ىناؾ دور للقائد ٥تتلف عن األسلوب اآلخر ،ومن ىذه األساليب :
 -التسبيح فى خورسين 8Antiphonal

ويعرؼ بالػ "أنتيفونا"  ،" Antiphonal Singingوىى طريقة التسبيح بُت خورسُت ،خورس قبلى
وخورس ْترى ،وكل واحد يرد على اآلخر .وقد احتار العلماء َب أصل دخوؿ األنتيفونا َب الكنيسة،
فبعضهم قاؿ  :إف بطرس الرسوؿ رآىا َب رؤيا ،وآخروف قالوا  :إف ىذا األسلوب أُدخل إٔب كنيسة
أنطاكية عن طريق القديس "أغناطيوس الثيؤفورس" َب القرف األوؿ للمي ػػبلد ،نقبلً عن نظاـ العبادة َب
٣تامع اليهود .وأنو انتقل من أنطاكية (أى من سوريا) إٔب فلسطُت ٍب إٔب مصر.
وتروى قصة عند القديس "أغناطيوس" أنو رأى َب رؤياه  ،ا١تبلئكة ينشدوف بالتبادؿ ترانيم للثالوث
األقدس ،وىذا يتوافق ٘تاماً مع ما جاء بأشعياء النىب " :السَتافيم واقفوف فوقو لكل واحد ستة أجنحة،

بإثنُت يغطى وجهو وبإثنُت يغطى رجليو وبإثنُت يطَت .وىذا نادى ذاك وقاؿ قدوس. "1

واٟتقيقة أف أسلوب التسبيح َب خورسُت ىو طقس قدٙب جداً َب ا٢تيكل ومعموؿ بو منذ أياـ "عزرا"
و"٨تميا"  ..إذ يقوؿ الكتاب :

 1الكتاب المقدس – العهد القديم – سفر أشعياء األصحاح السادس آية 6
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شكل رقم ()7
صورة ارشيفية ٠تورس ْتري وخورس قبلي
"وعند تدشُت سور أورشليم طلبوا البلويُت من ٚتيع أماكنهم ليأتوا هبم إٔب أورشليم لكى يدشنوا
ووَكبَت الواحدة
بفرح وْتمد وغناء بالصنوج والرباب والعيداف  ..وأقمت فرقتُت عظيمتُت من َّ
اٟتمادين َ

ٯتيناً  ...والفرقة الثانية من اٟتمادين َ ،وَكبَت مقابلهم  ...فوقف الفرقتاف من اٟتمادين َب بيت اهلل
...وغٌت ا١تغنوف٨( 1"...تميا .)05-57 :05
ويعتقد أف الًتٚتة القبطية للمزامَت مأخوذة عن النسخة العربية ا١تسماة با١تاسورية  ، "Massoreticالىت
ٖتو٢تم إٔب ا١تسيحية ،وأنو عنهم إستلم األقباط طريقة
النساؾ قبل ّ
كاف يستخدمها يهود اإلسكندرية ّ
الًتنيم باألنتيفونا " " Antiphonaأى اجملاوبة الصوتية.
وَب الكتاب الذى وضعو العبلمة "فيلو" اليهودى يصف فيو حياة الكنيسة األؤب َب اإلسكندرية وكل
مصر ،وىى ال تزاؿ َب صبغتها اليهودية األؤب (55-05ـ) ،يذكر أف ىؤالء النساؾ كانوا يستخدموف
طريقة األنتيفونا َب تسبيحهم الليلى ،2وىكذا انتقلت األنتيفونا كطقس خدمة إ٢تية من ىؤالء النساؾ إٔب
الكنيسة ،وقد أخذت الكنائس البلتينية ىذه الطريقة َب التسبيح عن كنيستنا.
 1الكتاب المقدس – سفر نحميا األصحاح  61آيات من  15الي 21
 2المرجع السابق – ص  65و66
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وقد رتبت الكنيسة أنتيفونا وتسبيحاً مشاهباً يتمثل َب خورس داخل ا٢تيكل ،وخورس خارج ا٢تيكل َب
عيد القيامة مرتباً على ا١تزمور " 50إفتحوا أيها ا١تلوؾ أبوابكم" ،إستمراراً للتقليد.
وما ٭تدث َب صبلة الساعة الثانية عشر من يوـ اٞتمعة العظيمة ،بعد أف يفتح باب ا٢تيكل ،عبلمة
ا١تصاٟتة بُت السمائيُت واألرضيُت ،عندما يبدأ اٟتوار بُت ٣تموعة الشمامسة الذين َب ا٢تيكل من داخل،
والذين ىم خارج ا٢تيكل ،فيجاوبوف بعضهم البعض قائلُت "ثوؾ تيو تيجوـ" ىى صورة أخرى من صور
األنتيفونا ٬تسدىا طقس الكنيسة .
ويذكر كل من إ٧تيل "مرقس" و "مىت" أف اٞتماعة الىت خرجت الستقباؿ السيد ا١تسيح عند دخولو مدينة
قسمت نفسها إٔب خورس ٯتشى أماـ ا١تسيح وخورس ٯتشى وراءه  " -:واٞتموع الذين تقدموا
أورشاليمّ ،

 ،والذين تبعوا  ،كانوا يصرخوف (الواحد قبالة اآلخر) أوصنا إلبن داود مبارؾ اآلتى باسم الرب " ( .مت

)9 :50
والقديس "باسيليوس" أيضا َب ا٠تطاب رقم  517إٔب كهنة قيصرية يؤكد أ٫تية األنتيفونا قائبلً:
"يذىب الشعب إٔب بيت الصبلة َب الليل َب دموع متواصلة يعًتفوف أماـ اهلل وأخَتاً ينتقلوف من الصبلة

ليبدأوا بتسبيح ا١تزامَت وذلك بأف ينقسموا أوالً إلى فريقين ليرددوا التسابيح مقابل بعضهما  ...وبعد
ذلك يسلموف مطلع اللحن إٔب واحد وبقية اٞتماعة ترد".

وعن القيادة ا١توسيقية لؤلٟتاف الىت تُنشد َب خورسُت ،تبلحظ أف ا١تعلم الذي يقف عادة على رأس
ا٠تورس البحرى ،يكوف ىو القائد الذى يعطى االشارات بيده اليمٌت ،وبتعبَتات وجهو ذلك الف ا٠تورس
البحرى ىو الذي يبدأ التسبيح بقيادتوٍ ،ب يرابعو (أي يرٖب الربع او االستيخوف الذى يليو) ا٠تورس القبلى
الذى يقف أيضا على رأسو قائد آخر يقود بإشارات أقل وضوحا من ا١تعلم ،ألف ا١تعلم مازاؿ ىو القائد
األوحد لكبل ا٠تورسُت .واألٟتاف الىت تُنشد َب خورسُت ٢تا طبيعة خاصة:

 فهى ٖتتوى على إنتقاالت مقامية أحيانا ما تكوف شديدة التعقيد ،وٖتتاج أب قدرة عالية َب ضبط
النغمات.
ٖ تتوى على تغَتات ايقاعية وتغَتات َب السرعة ٖتتاج أب ٖتكم َب ميزاف وضرب وسرعة اللحن.
٢ تا قوالب موسيقية مركبة.
 تتميز بأسلوب ا١تيليسما الذى أحيانا ما تكوف كثافتة عالية جداً.
لذا فدور القائد ىنا يكوف حيوى ورئيسى وفعاؿ ،واٞتهل بعلوـ وإشارات ومفاىيم القيادة عند ا١تعلم قد
يؤدى أب تدمَت اللحن.
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 التسبيح التجاوبي بالمرد "8" Responsorialكتبت بعض كتب التاريخ ا١توسيقى وا١تراجع العلمية مؤكدة ،أف الغناء التجاوىب أو الًتددى أسلوب عرؼ

َب القرف الرابع عشر مأخوذاً عن الكنيسة القبطية القدٯتة ،حيث كاف يرد الكورس أو ٚتاعة ا١تصليُت على
العريف "ا١تغٌت ا١تنفرد"  ،وقد أدى ىذا األسلوب إٔب ظهور نوع ا١تغٌت البارع الفَتتيوز" Virtuose
".وىذا يؤكد أف أداء العريف كاف رائعاً معرباً حىت أف الذين ىم من خارج الكنيسة كانوا ينبهروف ويتأثروف

من عذب ودقة أدائو .لقد كاف يتلو العريف أرباعاً بينما ينصت الشعبٍ ،ب يجاوبون عليو َب كل آخر
ربع ٔترد ثابت.

شكل رقم ()8
صورة ارشيفية تبُت اسلوب التسبيح التجاويب
و٭تكى عن القديس "أثناسيوس الرسؤب" بأنو كاف يوصى الشماس بأف يرٖب ا١تزمور وأف يجاوب الشعب
عليو قائلُت " -:ألف إٔب األبد رٛتتو" ،أى أنو أوصاىم بإنشاد ا٢توس الثاٗب (ا١تزمور  )086بنظاـ الًتنيم

ا١تنفرد والمجاوبة با١ترد.
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ودوف "فيلو" بصفة خاصة سهرات الليل الىت كانوا ٯتارسوهنا ٔتناسبة العيد العظيم والًتانيم الىت إعتادوا
ّ
تبلوهتا ،مبيناً كيف أنو عندما كاف الواحد يرٖب َب الوقت احملدد كاف اآلخروف يصغوف َب صمت وال
يشًتكوف َب الًتانيم إال َب آخرىا.1
والقديس "باسيليوس" أيضاً َب نفس ا٠تطاب رقم  ، 517بعد أف يشرح كيف أهنم ينقسموف إٔب فريقُت
لَتددوا التسابيح مقابل بعضهم  ...يقوؿ:
"وبعد ذلك يسلموف مطلع اللحن إٔب واحد وبقية الجماعة ترد".

وما ٬تدر اإلشارة إليو ،أف الكنيسة ا١تصرية القدٯتة أوجدت ىذا األسلوب ألسباب عديدة:
 مشاركة الشعب بالتسبيح من خبلؿ مرد صغَت يسهل على اٞتميع غناءه( .آمُت – ىلليلويا-
كَتياليسوف .....اْب)
 التأكد من ٕتاوب الشعب وتركيزه َب العبادة.
 عدـ انفصاؿ الشعب عن الليتورجيا َب فًتات التسبيح الفردى ،وإذا انفصل يرده ا١ترد.وعن القيادة
ا١توسيقية َب ىذا األسلوب يتبلحظ أف دور القائد ينحصر َب قيادة ا٠تورس القبلى والبحرى والشعب
إذ أهنم يشًتكوف معاً َب ا١ترد  ،بينما تًُتؾ اٟترية للمرٖب ا١تنفرد َب أدائو ٟتُت الوصوؿ أب ا١ترد ،لذلك
فا١تعلم يومئ برأسو ليعطى اإلشارة بالبدء للجميع ويبدأ بالغناء َب التوقيت ا١تناسب ويبدأ معو
ا٠تورسُت القبلى والبحرى وكل الشعب.
وىذا ا١ترد لو مواصفات قياسية ىى:
 زمنو ال يتعدي عشر ثواٗب.
 عدد موازيره اليتعدى ثبلث مازورات (يعترب كأنو خلية موسيقية )Theme
 ليس بو ميليسما على اإلطبلؽ فهو عادة بأسلوب الدمج السيبلباتى.
 ليست بو أى تغَتات ايقاعية
 ليست بو تغَتات َب السرعة
 ميزانو ا١توسيقى بسيط
لذلك فهو ٮتتلف عن األسلوب األوؿ األنتيفونأب وكذلك عن األسلوب اٞتماعى.

 1المرجع سابق – ص 616
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 التسبيح بصوت جماعي واحد 8Collectiveمثل ٚتيع ا١تردات الىت يرٖب هبا الشعب كلو ويذكرىا كتاب ا٠توالجى (الذي ٭توي القداس اإل٢تي بًتتيباتو
واٟتانو ومرداتو) مشَتاً إليها بعبارة " -:يقوؿ الشعب"  .وعادة ما تكوف طلبات بلجاجة وقوة  ،مثل ٟتن
"آمُت طوف ثاناتوف" الذى يتعهد فيو كل الشعب بأف يبشر ٔتوت ا١تسيح وبقيامتو ا١تقدسة ،كذلك ٟتن
"إريبو إٝتو إثؤواب" .وكذلك ٟتن "أوس بَتين كى إستيستُت" كما أنو ىناؾ أٟتاناً كثَتة للشعب ٢تا
نغمات طويلة ومركبة .وحقيقة األمر أف طبيعة ىذه األٟتاف الىت يرٖب هبا كل الشعب ٗتتلف ٘تاما عن
تلك الىت يرٖب هبا ا٠تورسُت القبلى والبحرى َب كوهنا:
 أبسط من الناحية ا١توسيقية ،فعاد ًة ال يتخللها إنتقاالت مقامية او تغَتات ايقاعية معقدة.
 عادة ما ال تتغَت السرعة خبلؿ اللحن إال قليبل (كما َب ٟتن ىيتيٌت برسفيا)

 زمنها ال يتعدى الدقيقة الواحدة ،ليسهل حفظها.
 تتميز باألسلوب السيبلباتى "الدمج" ،فا١تيليسما تزيد من صعوبة حفظ األٟتاف .كذلك فهى ٗتتلف
َب طبيعتها عن ىذه الىت يرٖب هبا الشعب َب األسلوب التجاوىب ،فهى ٘تثل مرحلة أكثر قوة من حيث
مشاركة الشعب َب الليتورجيا ،حيث أف زمن اللحن َب األسلوب التجاوىب ال يتعدى ثواٗب معدودة،
وبالتأب فهو أكثر بساطة من الناحية ا١توسيقية ،وبالتأب فهو أيسر حفظاً.
ويؤكد القديس "باسيليوس" َب الرسالة ( )517ضرورة التسبيح اٞتماعى قائبلً " :يرفع اٞتميع معاً مزمور
اإلعًتاؼ للرب كما بصوت واحد وقلب واحد".

وعلي القائد (ا١تػُػعلم) توحيد أداء اللحن لكل من الشمامسة (ا٠تورس القبلى وا٠تورس البحرى) وٚتيع
أفراد الشعب من خبلؿ-:
 oتوحيد النبض Beat
 oتوحيد التنفس
 oتوحيد الفكر
 oتوحيد األحاسيس
 التسبيح الفردى 8"Soloإف التسبيح الفردى َب الكنيسة ىو أسلوب تتميز بو الكنيسة القبطية  ،فجميع ما يصلى بو الكاىن أو
األسقف ىو شكل من أشكاؿ التسبيح الفردى .فعندما يقوـ الشماس بقراءة ٟتن مقدمة البولس (نسبة
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إب القديس بولس الرسوؿ) أو الكاثوليكوف أو اإلبركسيس ، أو ليطرح ا١تزمور باللحن َب القداس ،أو
عندما يتلوه باللحن اإلدريىب َب أسبوع اآلالـ ،كل ىذه ىى من أشكاؿ التسبيح الفردى.

شكل رقم ()9
صورة ارشيفية تبُت مشاس يقف علي امنجلية لَتٖب منفردا "ٟتن البولس" واٞتميع ينصت
وىذا أيضا يؤكده القديس "باسيليوس" أيضا َب ا٠تطاب رقم  517إٔب كهنة قيصرية قائبلً -:
" ...ويبدأوف بتسبيح ا١تزامَت وذلك بأف ينقسموا أوال إٔب فريقُت لَتددوا التسابيح مقابل بعضهما ...

وبعد ذلك يسلّمون مطلع اللحن إلى واحد وبقية اٞتماعة ترد".

وللكنيسة القبطية مفهوـ ىاـ جداً هبذا ا٠تصوص ،فهى تشًتط أال يكوف "التسبيح ا١تنفرد" سبباً َب الزىو
بالذات بسبب طراوة صوت ا١تسبح ا١تنفرد ،بل ٬تب أف يكوف إعبلناً عن "حب منفرد" لصاحب ذلك
الصوت فيو يقطع عهداً مع اهلل أنو ٭تبو أكثر من الكل.
ويؤكد القديس "يوحنا ذىىب الفم" َب تفسَته للمزمور  – 05على ذلك قائبلً-:

 كلمة يونانية معناىا جامعة وتشير الي رسائل كتبها بعض الرسل
 كلمة يونانية معناىا أعمال وتشير الي سفر أعمال الرسل
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"إذاً فبل تظن أنك جئت إٔب ىهنا جملرد أف تقوؿ كلمات  ،بل إنك عندما تقوؿ ا١ترد  ،فاعترب ذلك ا١ترد
عهداً  ،ألنو عندما تقوؿ " :كما يشتاؽ اإليل إٔب جداوؿ ا١تياه تشتاؽ نفسى إليك يا اهلل" فإنك تقطع
عهداً مع اهلل ،أنك توقع إتفاقاً بدوف حرب أو ورؽ ،لقد اعًتفت بصوتك أنك ٖتبو أكثر من الكل  ،أنك
ال تفضل عليو شيئاً  ،أنك تلتهب ٔتحبتو".
وعن القيادة َب األسلوب الفردى ،فيمكن القوؿ أف دور ا١تعلم يقتصر على ا١تتابعة من بُعد للمرٖب ا١تنفرد
حىت إذا ما أخطأ أدركو ٓتفة وبسرعة ٔتا اليؤثر على التسبيح.
 طرق القيادة فى األلحان المصرية القديمة (القبطية)-:
القيادة َب ا١توسيقى القبطية َب غاية األ٫تية لؤلسباب السابق ذكرىا ،ولوجود مايسمى "بالشعب" او
ٚتهور ا١تصلُت الذين يشاركوف بالغناء َب بعض األٟتاف .إال أنو بالرغم من ىذا فالقيادة تتم بشكل عفوى
وتلقائى .وقد ٘تكن الباحث من خبلؿ دراستو أف يصنف القيادة من منظور اٞتمهور او الشعب أب
تصنيفات ،أٝتاىا بػ "القيادة األمامية وا٠تلفية" ،و"القيادة ا١تباشرة والغَت مباشرة" وفيما يلى يتم توضيح
ا١تفاىيم األساسية الىت بٌُت عليها ىذا التصنيف-:
 القيادة األمامية والخلفية8تعود أغلب القادة على أف القيادة ىى لؤلوركسًتا والكوراؿ الذي أمامو فقط٦ ،تا ٯتكن تسميتها "بالقيادة
ّ

األمامية" .ومن وجهة نظر الباحث أنو ىناؾ قصور ُب منظومة القيادة بسبب ذلك ،إذ اف القائد الذي
يفعل ىذا ،إ٪تا ينسى عادة أف ىناؾ ٚتهور ٬تلس خلفو أكثر بكثَت من الذين ٬تلسوف أمامو (أوركسًتا
العازفُت والكوراؿ) وأف ىذا الػقائد  Maestroإذا ٓب ٯتسك بزماـ ىذا اٞتمهور ،و١تا يستطع أف ٬تعلو
مند٣تاً َب العمل ا١توسيقى ليكوف جزءاً ال يتجزأ منو حىت ال ينفصل اٞتمهور عن ىذا العمل الذى يقوـ
األوركسًتا بتنفيذه ،انفصل اٞتمهور عن األوركسًتا وفقد األوركسًتا تركيزه وإحساسو بالعمل ا١توسيقى
الذى يقوـ بتنفيذه.
وعاد ًة قبل حدوث ىذا االنفصاؿ يكوف ىناؾ بعض العبلمات الىت تدؿ على ذلك ،منها أف يبدأ بعض
يشت بذىنو بعيداًٍ ،ب يتدرج أب
من اٞتمهور بأف يبتعد عن العمل ا١توسيقى وجدانياًٍ ،ب فكرياً بأف ّ
التحدث ٫تساً مع من ٬تلس أب جوارهٍ ،ب يتدرج بأف ينتشر ىذا اإلحساس الفوضوى أب اآلخرين،
وٯتكن أف ٭تدث كل ذلك والػ  Maestroىو آخر من يشعر ،إذ انو ال يوجد قيادة منو ٢تذا اٞتمهور
اٟتاضر ،والىت يسميها الباحث ىنا "بالقيادة ا٠تلفية"
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وَب ىذا ٯتكن تسمية قيادة الػ  Maestroللعازفُت والكوراؿ "بالقيادة ا١تباشرة" ،وقيادتو للجمهور الذى
خلفو "بالقيادة غَت ا١تباشرة".

شكل رقم ()01
صورة ارشيفية لقائد اوركسًتا وكوراؿ ،وقد أدار ظهره لكل اٞتمهور
والقيادة الغَت ا١تباشرة من وجهة نظر الباحث ٢تا أسس وقواعد ،وأول قاعدة ٢تا ىى مشًتكة مع القيادة
ا١تباشرة لؤلوركسًتا .وىي أف يقوـ الػ  Maestroقبل بدء القيادة باإلشارات ،أف يبدأ القيادة برفع
الغموض الذى ٭تيط بالعمل ا١توسيقى ،ويفسره للجمهور بأسلوب مبسط ٥تتلف عن تفسَته ألوركسًتا
العازفُت .فإف تفسَت العمل وقراءة مابُت سطوره للعازفُت الدارسُت للعلوـ ا١توسيقية ،بالطبع ٮتتلف عن
تفسَته للجمهور ا١تتبسط َب معلوماتو ا١توسيقية.
وتكوف الطامة الكربى عندما ال يقوـ القائد بعمل ذلك مع العازفُت بشكل فعاؿ متعمق ،ومع اٞتمهور
بشكل مبسط ،قد ال يتجاوز الدقيقة الواحدة او الدقيقتُت على األكثر.
وثاني قاعدة َب القيادة الغَت مباشرة ،ىى أف يلمح القائد ٚتهور اٟتاضرين أثناء قيادتو للعازفُت وا١تغنُت
الذين يقفوف او ٬تلسوف َب أطراؼ ا١تسرح ،فهذا ىو التوقيت ا١تناسب ١تراقبة انفعاالت اٞتمهور بالعمل
وتواصلو مع القائد والعازفُت وا١تغنُت ومع العمل ا١توسيقى ذاتو .إذ أف القائد عندما ينظر أب وسط ا١تسرح
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"أى أمامو بالتماـ" يكوف قد أعطى ظهره للجمهور بالتماـ ايضا٦ ،تا ٬تعل متابعة اٞتمهور شيئاً صعب
الوصوؿ اليو ،ولكنو ليس مستحيبلً .وٯتكن توضيح عملية اللمح ىذه بأهنا مشاهبة لتلك اليت يلمح هبا
1
العازفُت الذين ٬تلسوف ُب جوانب ا١تسرح إشارات القائد ،واليت تسمى " "Peripheral Vision
وعندما ال يقوـ القائد هبذا اللمح اٞتانيب وال هبذا التفسَت للجمهور ،يكوف ىذا دليبلً قاطعاً على أف رأسو
خاوية من ا١تعلومات الكافية عن العمل ا١توسيقى الذي يقدمو ،أو عن مؤلف ىذا العمل ،او عن الظروؼ
الىت دفعت ا١تؤلف أب تأليف عملو ا١توسيقى وٕتربتو الشعورية الىت مر هبا عند تأليف مؤلفو ،كما يكوف
برىانا على عدـ اكًتاثو باٞتمهور الذى حضر خصيصاً ٢تذا الكونسَتت ،فإذا با١تايسًتو يتغافلو ويهمل
وجوده.
واٟتق يقاؿ أف إدراؾ القائد لكل ىذا وتوصيلو للعازفُت والكوراؿ وللجمهور ،ىو أىم بكثَت من دقة
اإلشارة الىت تصدرىا عصا القيادة الىت ٖتدد سرعة اللحن والشكل اإليقاعى وا١توازين والضروب وكل
التقنيات والبنود األخرى لفنوف القيادة ،وذلك ألنو ثبت عملياً أف األوركسًتا والكوراؿ الذى يفهم العمل
الذى يعزفو ويغنيو ،يستطيع أف يبدع َب أحاسيسو أثناء األداء أكثر بكثَت من اإلبداع الذى ينشأ من
جراء اإلتقاف َب القيادة ودقة اإلشارات .واٞتمهور عندما يفهم مايقدـ من فن موسيقى لو اسراره ،وعندما
يشعر بأنو جزء من ىذا اٟتدث ا١توسيقى ،الذي يقدـ لو ىو شخصياً دوف غَته ،فإنو يشعر ٔتتعة ال
تضاىيها ىذه ا١تتعة الىت يعيشها بسبب إتقاف ا١تايسًتو إلشاراتو القيادية .وما يؤكد صحة ما يقولو
الباحث  ،ىو أف ا١تصورين ا١تتمكنُت ١تثل ىذه الكونسَتات ،عادة ما تتنقل عدسات كامَتاهتم مابُت
ا١تايسًتو والعازفُت وا١تغنُت واٞتمهور بالتساوى .فبالرغم من أف اٞتمهور اليعزؼ وال يغٌت ،إال أف ىؤالء
1

“A Handbook for ChoralوDon V Moses, Robert W. Demaree, Jr. and Allen F. Ohmes
Conductors”, Face to Face with orchestra and Chorus, Second Expanded Edition, Indiana
University Press Bloomington and Indianapolis, 2004- P 35.
 المايسترو Maestro :كلمة معناىا أستاذ أو قائد أوركسترا ،وفي القرن الثامن عشر كانت تطلق على عازف آلة" الهاريبسكورد "
وكذلك على قائد الموسيقى الكنائسية ،ودور المايسترو ىو توصيل األلحان إلى المستمع على أكمل وجو ،وذلك عن طريق الربط
والتنسيق بين العازفين والمرنمين وتوجيههم إلخراج اللحن بالصورة والشكل الذي صيغ عليو .لذا يجب أن يكون مؤىالً بثقافة موسيقية
عالية تمكنو من فهم طبيعة األلحان التي سيقودىا وأسلوب العصر الذي صيغت فيو ،وأن يكون متمتعاً بأذن حساسة مرىفة وذاكرة قوية،
وذا شخصية قيادية ومحبوبة تحمل اآلخرين على التجاوب معو واإلنقياد إليو ،وأن يجيد العزف على آلة أو أكثر .ودائماً ما يكون
للمايسترو إحساسو وفكره الخاص باأللحان التي يقودىا فيترك بصماتو عليها .لذا يختلف أداء األلحان باختالف القائد ،ومنذ القديم
وعرف القائد في التسبيح والترتيل للرب.
ُ
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ا١تصورين ومدير التصوير الذى يوظفهم وا١تخرج الذى يوجو عدساهتمٚ ،تيعهم يدركوف أ٫تية أف اٞتمهور

حسى يتولد بُت اٞتمهور وبُت ىؤالء
جزءٌ من ىذه السيمفونية وليس متفرجاً فقط ،ألنو ىناؾ نسيج ّ
الذين جلسوا أماـ اٞتمهور .والدليل على صحة ذلك ،ىو الفارؽ الشاسع بُت الربوفة النهائية الىت تكوف
ببل ٚتهور ،وبُت اٟتفل الذى يليها بساعات ولكن ّتمهور.
ويستدؿ الباحث على ذلك بأنو َب عاـ  0998دعيت "فرقة دافيد" لتشارؾ َب العمل ا١توسيقى الضخم
"موزار ا١تصرى" الذي قُ ِدـ على مسرح اوبرا مارسيليا ،وقد أصر ا١تخرج الكبَت "اوج دي كورسو" أف تكوف
الربوفة النهائية ْتضور ٚتهور ،وقد ًب طباعة تذاكر ببل مقابل جملرد تنظيم الدخوؿ ،ألنو أراد أف ٬تعل
ا١تايسًتو والعازفُت وا١تغنُت يعيشوف َب الربوفة النهائية نفس أحاسيس اٟتفل ،وىذا لن ٭تدث بزيادة
التدريبات وال بكثرة الربوفات ،ولكن سوؼ ٭تدث ىذا بوجود ٚتهور ،الذى بغيابو يفقد العمل قيمة
كبَتة ،ال يدركها إال الباحثُت فيما وراء األحداث.
 القيادة الغير المباشرة فى الكنيسة القبطية8وعند فحص أسلوب الكنيسة القبطية َب ىذا الشأفُ ،وجد أهنا ادركت أ٫تية القيادة ا١تباشرة والغَت مباشرة،
األمامية وا٠تلفية ،لذا أسست مفهوـ القيادة اٞتانبية ،الىت ٖتقق كل ٦تيزات القيادة األمامية وٖتل
مشكبلت القيادة ا٠تلفية .فمما ال شك فيو أف القيادة ا٠تلفية ىى غاية َب الصعوبة ،إذ كيف يقود
ٚتهورا قد أدار ظهره لو؟
لذلك خصصت الكنيسة القبطية مكانا للمرتل او ا١تعلم او  The Cantorليكوف أب جانب خورس

الشمامسة البحرى وأماـ خورس الشمامسة القبلى ،وشبو اماـ ٚتهور السيدات ،وأب جانب ٚتهور
الرجال .وهبذا الوضع ،ال يكوف اٞتمهور خلفو بل أب جواره ،وشبو أمامو فيكوف ىناؾ سهولة َب
توصيل االشارات أب كل ٚتهور ا١تصلُت بسبلسة ،وىذا مطلوب َب ليتورجيا الكنيسة القبطية ،خاصة أف

مشارك َب التسبيح َب ٚتيع ا١تردات
اٞتمهور َب الكنيسة ليس ٚتهوراً مستمعاً فحسب ،بل
ٌ
الريسبونسوريالية "التجاوبية" وَب بعض األٟتاف اٞتماعية.
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قيادة األلحان القبطية فى الدورات اإلحتفالية:
ومن أىم الطقوس اليت ٖتتاج من ا١تعلم اف يقود بدقة وأكثر تركيزا ،ىي الدورات الطقسية اإلحتفالية ،وىي
اليت يتم فيها الطواؼ حوؿ ا١تذبح او الكنيسة .فلقد وضعت الكنيسة القبطية للدورات "والزفّات"
تصميماً دقيقاً لكل تفاصيلها،كما تبيّنو النقاط اآلتية-:

 oتوقيت بدء الدورة لكل طقس :فلكل زفة َب كل طقس ميعاد ٤تدد لبدايتها وأٟتاف ٤تددة يتم الًتٖب
هبا ال سواىا .ففى يوـ اٞتمعة العظيمة تبدأ الزفة َب هناية صبلة الساعة الثانية عشر وعقب ا١تطانيات
(السجود الكامل) اإلسًتحامية ذات األربعة مائة كَتياليسوف ،وخبلؿ ىذه الزفة يتم التسبيح بلحن
كَتياليسوف الكبَت الفرا٭تى باستخداـ الناقوس وا١تثلث .وَب ليلة األبوغا١تسيس (سهرة سبت الفرح)
تكوف ىناؾ ثبلث دورات:
 األوٕب بعد مزمور"انوؾ بييب كوجي" (انا الصغَت ُب إخوٌب) ،ويتم الًتٖب ُب ىذه الدورة بلحن "مارين
أواونو أيفوؿ"
 الثانية قبل بداية صبلة رفع ٓتور باكر ،ويتم الًتٖب ُب ىذه الدورة بلحن "تُت أويو إنثوؾ"
 الثالثة قبل أوشية اإل٧تيل اليت ُب صبلة رفع ٓتور باكر ،ويتم الًتٖب فيو بلحن "كَتياليسوف".
ىذا باإضافة إب دورة رابعة تكوف ُب مساء نفس اليوـ عند البدء ُب تسبحة عيد القيامة اجمليد ويتم الًتٖب
فيها بلحن "تُت ثينو إإبشوي" (قوموا يابٍت النور)
وَب ليلة عيد القيامة ٕتئ دورة القيامة بعد ٘تثيلية القيامة وإضاءة األنوار .وَب ا٠تماسُت ا١تقدسة وحىت
التاسع والثبلثُت منها ٕتئ دورة القيامة بعد قراءة فصل من سفر أعماؿ الرسل "اإلبركسيس" وفيها يتم
التسبيح بأٟتاف عديدة منها اليوناٗب الكلمات مثل "خريستوس آنيسىت الكبَت والصغَت" و "توليثو" و" توف
سينا" ومنها القبطى مثل "ٓتريستوس أفطونف".
وُب عيد الصعود (اليوـ األربعُت من ا٠تمسُت ا١تقدسة) توجد أيضاً دورة ٦تاثلة ،وُب عيد العنصرة (عيد
حلوؿ الروح القدس علي التبلميذ ُب يوـ ا٠تمسُت من القيامة اجمليدة) توجد زفة أخرى لكنها تتم أثناء
رفع ٓتور صبلة باكر.
ويوجد ىناؾ دورات أخري طقسية ُب عيدى الصليب وَب طقس إستقباؿ الكاىن اٞتديد ،وَب طقس
ٕتنيز الكاىن وَب التماجيد ،وَب العماد  ...،اْب َب كل ىذه الطقوس ىناؾ دورات طقسية يتم فيها
إنشاد األٟتاف ويقوـ فيها ا١تػ ػُػعلم بدور ىاـ َب قيادة األٟتاف فيهاػ
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 oالمشاركين فى الدورات الطقسية 8حددت الكنيسة بدقة من الذى ٬تب أف يشارؾ َب ىذه
الدورات ،فهناؾ دورات مثل دورة ٓتور البولس وتنقسم أب قسمُت ،داخل ا٢تيكل والىت يشارؾ فيها
الكاىن ا٠تدٙب وأمامو بالتبادؿ يدور مشاس خدمة ا١تذبح ،وخارج ا٢تيكل والىت ال يشارؾ فيها سوى
الكاىن ا٠تدٙب فقط ،لكن أثنائها يرٖب الشمامسة بعض األٟتاف مثل "طاى شورى" (َب األعياد
واآلحاد وُب أياـ السنة اليت ال يكوف فيها صوـ) و"تى شورى" (َب أياـ الصوـ وسبوت وآحاد الصوـ
الكبَت) و"إنثو تى تيشورى" (َب أياـ الصوـ الكبَت وصوـ أىل نينوى) .كما أف ىناؾ دورة اٟتمل
والىت يشارؾ فيها الكاىن ا٠تدٙب ومشامسة خدمة ا٢تيكل والىت يبدأىا الكاىن بلحن "أونيم اوطايو أو
طايو نيم أو أه أو" ٣تداً وإكراماً إكراماً و٣تداً ،ويرد عليو مشامسة ا٢تيكل "بروس إفكساسىت إيربتوف"
صلوا من اجل ىذه القرابُت ا١تقدسة الكرٯتة ٍب يرتل الشعب بفرح وهتليل "ىلليلويا فاى بيو ىب" ىذا
ىو اليوـ الذى صنعو الرب .أما دورة الساعة الثانية عشر من يوـ اٞتمعة الكبَتة ودورات القيامة
وا٠تماسُت ا١تقدسة فيشارؾ فيها كل الكهنة والشمامسة.
 oترتيب المشاركين أثناء الدورات  8من الذى يتقدـ الدورة ومن يتبعو ومن يكوف َب مؤخرهتا وماذا
٭تمل كل منهما .فعادة ما يتقدـ دورة الساعة الثانية عشر من يوـ اٞتمعة الكبَتة ودورات القيامة
وا٠تماسُت ا١تقدسة ودورتى عيدى الصليب رئيس الشمامسة حامبلً الصليب الكبَت ،يتبعو الشمامسة
واألغنسطسيُت واإلبسلطسيُت حاملُت الشارات ا١تناسبة للطقس والصلباف الصغَتة والشموعٍ ،ب
يتبعهم أحد كبار الشمامسة حامبل أيقونة ا١تناسبة الطقسية معطياً ظهره لباقى الشمامسة ووجو
للكاىن الذى ٭تمل ا١تبخرة ليبخر أماـ األيقونة ا١تناسبة للطقس ويتبعو أحد الشمامسة حامبلً درج
البخور ،ووجهو َب نفس إٕتاه وجوه ٚتيع الشمامسة حاملى الصلباف والشارات.
 oمالبس المشاركين فى الدورات الطقسية :فهناؾ بعض الدورات الىت تتم با١تبلبس الكهنوتية
البيضاء ،ويكوف الشمامسة مرتدين التونية البيضاء والبطرشيل (الزي الذي يرتديو الشماس) ،مثل
دورات القيامة وا٠تماسُت . ،....،....وىناؾ بعض الدورات الىت تتم با١تبلبس الكهنوتية السوداء مع

إرتداء الربنس فوقها ،ويكوف الشمامسة غَت مرتدين التونية البيضاء أوالبطرشيل ،مثل دورة ٜتيس
العهد ودورات ليلة األبوغا١تسيس الثبلثة ،.....،.... ،وىناؾ بعض الدورات الىت تتم با١تبلبس
الكهنوتية السوداء مع إرتداء الربنس فوقها ،ويكوف الشمامسة مرتدين التونية البيضاء أوالبطرشيل مثل
دورة اٞتمعة العظيمة.
 صدرة يلبسها الكاىن مطرزة بالسيرما.
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 oمسار حركة الدورات :لكل دورة من الدورات السابقة مسار ٤تدد ٮتتلف بإختبلؼ الطقس ا٠تاص
هبذه الدورة ،وإف كاف أغلبها يبدأ دائماً من داخل ا٢تيكل وينتهى أب داخل ا٢تيكل ،إال أف بقية
ا١تسار ٭تدده نوع الدورة وعدد ا١تشاركُت فيها ،فهناؾ دورات تبدأ وتنتهى داخل ا٢تيكل ،مثل دورة
اٟتمل الىت تتكوف من دورة واحدة داخلية ،وىناؾ الدورات الىت تستمر أب خارجو مروراً بطرقات
الكنيسة الطرفية أوالً وثانياً ٍب ثالثاً بالطرقة الوسطى لتنتهى الدورة الىت تستقر داخل ا٢تيكل كما
بدأت.
 oاأللحان التى يرددىا المشاركون وغير المشاركين فى الدورة 8التوجد دورة واحدة تتم َب طقوس
العبادة بالكنيسة ا١تصرية األرثوذكسية دوف اف يصاحبها أٟتاف ،فالكنيسة ا١تصرية بَػنَت ٚتيع طقوسها
وعبادهتا على التسبيح واألٟتاف .لذا ال توجد دورة واحدة ٗتلو من مصاحبة األٟتاف ،فاألٟتاف ىى
القاسم ا١تشًتؾ َب ٚتيع الدورات .وعندما يصمت الكاىن والشماس الذين ٮتدموف ا١تذبح َب دورة
البخور ،ألف كليهما يتلو صلو ٍ
ات سرية ،عندئذ يقوـ خورس الشمامسة خارج ا٢تيكل بتبلوة األٟتاف
ا١تناسبة للطقس ،وىكذا ال يسكت التسبيح أبدا َب أى من ىذه الدورات.


تقسيم الدورات الطقسية فى الكنيسة القبطية8

قبل البحث َب كيفية قيادة األٟتاف القبطية َب الدورات الطقسية والذي يُعد أسلوباً منفرداً َب الكنيسة
القبطية األرثوذكسية ٔتصر٬ ،تب أوال التعريف ٔتاىية "الدورات اإلحتفالية" ،فكلمة "دورة" ىى اصطبلح
طقسى قبطى يقابلو َب السريانية ِ"زيَاح" .وىو موكب طقسى كنسى ذو مغزى عقيدى أو روحى ٤تدد،

مشروحاً بالطقس .والدورة الطقسية تكون مصحوبة باأللحان والمردات ا١تختلفة ا١تناسبة مع البخور
والشموع والصلباف.1
وأوؿ ذكر ٢تذه الدورات موجود َب مذكرات السائحة األسبانية "إ٬تَتيا" (أواخر القرف الرابع ا١تيبلدى) َب
وصفها ١تواكب أسبوع الفصح (أسبوع اآلالـ) فقد كانت تتنقل بُت األماكن ا١تقدسة الىت شهدت
أحداث األياـ األخَتة من حياة ا١تخلّص على األرض َب مدينة أورشليم.
وعادة ما هتتم الكنيسة القبطية بالدورات اإلحتفالية الطقسية ،فالدورات ىى طقس قدٙب معروؼ من
القروف األؤب ا١تيبلدية .وىى دائما ما يصاحبها أٟتاف ومردات وٓتور ومشوع وصلباف وأيقونات.
 1أثناسيوس راىب من الكنيسة القبطية -مقدمات في طقوس الكنيسة – " 1\5معجم املصطلحات الكنشية" -الجزء الثاني – 1001
ص 55

66

والدورات َب الكنيسة ٢تا مغزى روحى عميق ،فهى ٕتعل كل الشعب غَت منفصل عن طقوس العبادة،
فهى ٕتعلو مشاركا تارةً بالنظر أب الطقوس أثناء ٦تارستها ،فبل ينشغل بالذىن أب غَتىا ،وتارةً أخرى
ٕتعلو مشاركا باللمس والتربؾ من الصليب واأليقونات والشارات ا١تقدسة الىت ٘تر أب جواره وتكوف أقرب
لئللتصاؽ بو ،فيشعر باٞتملة القائلة "اهلل َب وسطنا اآلف" فهو ليس بعيد ىناؾ على ا١تذبح ،كما يقوؿ
حاضر َب كل مكاف وىنا أب جواره .وتارةً أخرى ال
ٟتن "شارى إفنوتى" وٟتن "أسباذسىت" ،لكنو أيضاً
ٌ
ٕتعلو مشاركاً باللمس والتربؾ فقط بل بالتسبيح خاصة عندما تكوف األٟتاف سهلة ومتكررة مثل
"كَتياليسوف الفرا٭تى" الذى يكرر كثَتاً َب دورة الساعة الثانية عشر من يوـ اٞتمعة العظيمة ودورة باكر
سبت الفرح.
ىذا ولعل أصوات التسبيح ٢تؤالء الشمامسة وىى تعلو تدر٬تياً كلما أقًتب الشمامسة من أ ٍى من ىؤالء
ا١تؤمنُت (الشعب) وقد وقف مشرئباً بعنقو ١تتابعة حركة الصليب واأليقونة وىى تقًتب منو لكى يتبارؾ
منهما ،وكذا ذات ىذه األصوات وىى ٗتفت شيئا فشيئا كلما إبتعد ىؤالء الشمامسة عنو وىم يسبحوف،
لعل ىذا التدرج الطبيعى للصوت بالتصعيد  Crescendoأو با٠تفوت  Diminuendoالذى
ُٖتدثو الزفة والدورة َب أذف كل مؤمن حضر وسط الشعب ،لو تأثَت روحى ونفسى عميق ٬تعل ىذه
األٟتاف تتغلغل َب وجدانو.
ولعلنا نعرؼ ٚتيعاً أف الكثَت من مهندسى الصوت يقوموف بتقليد ىذا الكريشندو والدمينويندو الطبيعى
من خبلؿ برامج موسيقية تقوـ بعمل ما يسمى ب  Fade in & Fade outىذا جملرد إحداث
ىذا التأثَت النفسى والروحى العميق الذى ٖتدثو مثل ىذه الزفة الطبيعية.
ىذا وقد قاـ أحد مهندسى الصوت بتسجيل ٟتن "غولغوثا" َب أسطوانة "موزار ا١تصرى" وقد ٞتأ أب ىذه
اٟتيل التكنولوجية اٟتديثة َب هناية اللحن ليحدث ىذا التأثَت.
والدورات الطقسية َب الكنيسة القبطية ٯتكن تقسيمها أب ثبلثة اقساـ:
القسم األول 8دورات ضمن خدمة سر االفخاريستيا ،مثل:1
 دورات البخور :وىى عاد ًة ما تكوف للكاىن فقط وحوؿ ا٢تيكل ثبلث مرات ،وَب أثنائها يرتل
الشمامسة األٟتاف ا١تناسبة وىم وقوؼ (ال يشًتكوف َب الدورة إال باألٟتاف مثل أرباع الناقوس
والذكصولوجيات) ،وَب مثل ىذه الدورات تكوف قيادة األٟتاف ١ترتل الكنيسة ،واقفا على رأس ا٠تورس
البحرى ،معطياً إشارات بيده لتحديد بداية كل مقطع وهنايتو ،ولتحديد سرعة اللحن .وإذا كاف ا١ترتل
 1المرجع السابق -ص 55
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يعزؼ على آلة الناقوس ،فإف دقات الناقوس تكوف ىى احملدِّدة لسرعة اللحن ،بينما اإلٯتاءات الىت
يقوـ هبا ا١ترتل برأسو ،تكوف ىى احملددة لبداية كل مقطع وهنايتو .ويقف مقابلو ا٠تورس القبلى يتناوب
التسبيح معو تقابلياً "انتيفونأب"

 دورة الحـمـل  :وىى للكاىن ومعو الشمامسة "ا١تنوطُت ٓتدمة ا٢تيكل فقط" وىم يطوفوف حوؿ

ا٢تيكل مرة واحدة ،وأوجههم للكاىن الذى يطوؼ معهم ووجهو لؤلماـ َب إتاه الدورة ،بينما
الشمامسة يسَتوف للخلف وأوجههم للكاىن وىم يرتلوف ٟتن "بروس فكساسىت" "صلوا من أجل
ىذه القرابُت" ،وتكوف قيادة اللحن ىنا للشماس الذي ٭تمل القارورة ،ليتسلم منو مرتل الكنيسة
القيادة الىت منها يبدأ ٟتن "ىلليلويا فاى بيو ىب" وىو واقف على رأس ا٠تورس البحرى ،معطياً
إشارات بيده لتحديد بداية كل مقطع وهنايتو ،ولتحديد سرعة اللحن .ويقف مقابلو ا٠تورس القبلى
مشًتكاً معو َب ذات اللحن.

 دورة االنجيل  :وىى تتم قبل قراءة اإل٧تيل وبعد "أوشية (كلمة اصلها يونا٘ب معناىا طلبة تشفعية)

اإل٧تيل" ويطوؼ فيها الكاىن مرة واحدة حوؿ ا٢تيكل ووجهو للشماس األوحد الذى شاركو مردات
"أوشية اإل٧تيل" والذى يطوؼ معو ،وَب أثناء ىذا الطواؼ يرتل ا١تزمور باللحن ا١تناسب (إما سنوى
– او كيهكى – او سنجارى ) ،وتكوف القيادة ١ترتل الكنيسة لتحديد البدايات والنهايات لكل ٚتلة
من ٚتل ا١تزمور األربعة ( حيث كل مزمور يتكوف من أربعة استيخونات) خاصة أنو قبل كل اٞتمل
اللحنية لكل استيخوف عادة ما يسبقها قراءة ريستاتيفية غَت منغمة ،يؤديها أحد الشمامسة الذين ٢تم
ا١تقدرة على األداء الريستاتيفى الغَت منغم .لذلك تتطلب القيادة ىنا تركيزاً عالياً من ا١ترتل "الذى يقوـ
بدور القائد" خاصةً َب اللحن السنجارى ا١ترّكب ا١تمتلئ بالتغَتات اإليقاعية Rhythmic
 Modulationوا١تقامية  ،Scale Modulationوالذى يتميز بأنو يستحوذ على مساحات
صوتية هتبط أب الطبقات الصوتية ا٠تفيضة َب مستهل بدايتو ،وتتدرج أب ا١تتوسطة َب اٞتزء الثاٗب
الذي شيئا فشيئا يتصاعد أب العلو حيث النغمات اٟتادة ،أب أف ينتهى ٔتجموعات من الزخارؼ
اللحنية َب الكلمة "ىلليلويا" الىت تتكرر تعبَتاً عن البهجة والتهليل وذلك ألنو يرتَّل َب األعياد السيدية
مثل أعياد ا١تيبلد والغطاس وأحد الشعانُت القيامة.
القسم الثانى 8ىى دورات احتفالية َب مناسبات األعياد السيدية مثل:
 دورة الصليب 8وىى دورة تتم َب عشية وباكر عيدى الصليب ( 07توت و  01برمهات من كل
سنة قبطية) وذلك بالطواؼ حوؿ ا٢تيكل وحوؿ البيعة ثبلث مرات ويقوـ بالطواؼ الكهنة ومشامسة
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خدمة ا٢تيكل ،عند الطواؼ حوؿ ا٢تيكل ،وينضم اليهم ا٠تورسُت البحرى والقبلى ويرتل فيها ٟتن
الصليب بعدما تقاؿ "كَتياليسوف" ثبلث مرات باللحن الكبَت .ويكوف مرتل الكنيسة ىو القائد ٢تذه
األٟتاف َب ىذه الدورة ،ويلقى على عاتقو قيادة ٚتيع الشمامسة الذين يطوفوف ا٢تيكل ومعهم
ا٠تورسُت البحرى والقبلى عند الطواؼ حوؿ البيعة ،بل وكل الشعب الذى يشارؾ بالتسبيح معهم
خاصة َب اللحن الرائع "كَتياليسوف الكبَت" فتكوف مهمة القيادة ىنا أصعب بكثَت من القيادة َب
دورات البخور واٟتمل واإل٧تيل ،وعندما ال يتقن ىذا ا١تايسًتو دوره القيادى َب مثل ىذه الدورة ،فإنو
قد ٭تدث عدـ توافق بُت ٚتوع ا١تسبّحُت.

 دورة أيقونة الدفن :والىت تتم َب هناية صلوات الساعة الثانية عشر من يوـ اٞتمعة العظيمة،وفيها

يطوؼ رئيس الكهنة والكهنة والشمامسة حوؿ ا١تذبح ثبلث مراتٍ ،ب حوؿ الكنيسة ثبلث مرات
ينشدوف ٟتن "كَتياليسوف" الكبَت ،وعندما يرجعوف أب ا٢تيكل بعد هناية الطواؼ حوؿ الكنيسة َب
ا١ترة الثالثة ،ينشدوف اللحن الرائع "غولغوثا" الذي يسمى بقانوف الدفن والذى لو جذور فرعونية طبقاً
١تا ا ّكده "فيلو" ا١تؤرخ اليهودى الذى عاش أياـ الرسل.
وَب ىذه الدورة ايضا تكوف مهمة القيادة كدورة الصليب من حيث أ٫تيتها وصعوبتها على درجة من
األ٫تية تفوؽ أ٫تية القيادة َب دورات البخور واٟتمل واإل٧تيل ،وعندما ال يتقن ا١تايسًتو دوره القيادى َب
مثل ىذه الدورة ،فإنو قد ٭تدث عدـ توافق بُت ٚتوع ا١تسبّحُت ،خاصةً أف الكنيسة َب ىذه الدورة تكوف
مكتظة با١تؤمنُت مزدٛتة با١تصلُت ،الذين يريدوف أف يشاركوا الشمامسة َب التسبيح باللحن اٞتميل
"كَتياليسوف"٦ ،تا يزيد عبء القيادة على ا١تايسًتو "ا١تعلم" الذى ٬تب عليو أف يقود ٚتيع الشمامسة
ا١تنتشرين حوؿ الكنيسة َب كل أرجائها ينشدوف ،وينشد معهم ٚتوع الشعب ا١تصلى والذى ٬تب أف
ٮتضع لنفس القائد.
واألمر ال ٮتتلف كثَتاً َب القيادة َب دورات سهرة سبت الفرح الثبلثة ،وَب دورة القيامة َب عيد القيامة وأب
اليوـ الػ  ،89إال اف أٟتاف دورة القيامة أصعب ومتعددة وكل ٟتن لو طابع وريتم وطبقة صوتية٦ ،تا يزيد
األمر صعوبة من ناحية ،إال أنو يقلل عدد اٞتمهور ا١تسبّح من ناحية أخرى لصعوبة األٟتاف.
القسم الثالث 8ىى دورات احتفالية كنسية فى مناسبات أخرى:
وىي دورات مثل:

 دورة تكريس الكنيسة الجديدة.
 موكب سر الزيجة المقدس َب دخوؿ العروسُت أب الكنيسة وخروجهما منها َب هناية الطقس.
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 الدورة الجنائزية أل ٍى من رجاؿ اإلكلَتوس َب يوـ نياحتو بعد مراسيم الصبلة على جثمانو بالكنيسة.
وىذه الدورات تقل أ٫تية القيادة فيها عن الدورات السابقة ،فيما عدا أنو َب دورتى سر الز٬تة تكوف
مشاعر الفرح وزغاريد النساء تصعب قليبل من القيادة ،وَب الدورة اٞتنائزية ،تكوف مشاعر اٟتزف وصراخ
النساء ايضاً تصعب من عملية القيادة.
كما توجد دورات طقسية أخرى يذكر منها:
 .0دورة ٜتيس العهد "يهوذا ٥تالف الناموس"
 .5دورة تقدٙب اٟتمل َب األعياد السيدية
 .8دورة طقس إستقباؿ الكاىن اٞتديد
 .0دورة أحد الشعانُت وا١تماثلة لدورة عيدي الصليب
 .5دورة إستقباؿ األب البطريرؾ واآلباء ا١تطارنة واآلباء األساقفة
وَب ىذه ٚتيعاً يكوف ايضاً ىناؾ دور ىاـ للقائد ٗتتلف أ٫تيتو من دورة ألخرى.

70

المبحث الثالث

مقامات األلحان المصرية القديمة (القبطية)

71

المبحث الثالث

مقامات األلحان المصرية القديمة (القبطية)
 مقدمة8
من ا١تعروؼ أف ا١تقامات ا١توسيقية بأبعادىا ومقاييسها ىي اليت تشكل ا١تذاؽ اللحٍت ١توسيقات الشعوب
على إختبلؼ طبائعهم .لذلك فا١توسيقى الغربية تتميز ٔتحدودية مقاماهتا ا١تنحسرة مابُت ا١تقاـ الكبَت،
وا١تقاـ الصغَت بنوعيو .وا١توسيقى السودانية تتميز بالسلم ا٠تماسي األبعاد ،وا١توسيقى العربية تتميز
با١تقامات ا١تتعددة اليت ٖتوي الربع توف .أما ا١تقامات ا١تصرية القدٯتة (القبطية) فهي بالرغم من تشاهبها
مع ا١تقامات العربية ُب تعدد مقاماهتا و٘تيزىا بالربع توف ،إال أهنا ٗتتلف عنها ُب بعض ا٠تواص ا١توسيقية.

 طبيعة مقامات األلحان القبطية وأجناسها:

١تقامات الكنيسة القبطية طبيعة خاصة ومذاؽ خاص ،وا١تؤلفات الىت ٘تت باستخدامها٢ ،تا أصوؿ وقواعد
خاصة هبا .وبالرغم من العبلقة الوطيدة والتشابو الشديد بُت مقامات ا١توسيقى القبطية وأجناسها،
ومقامات ا١توسيقى العربية وأجناسها ،إال أف ىذه الطبيعة ا٠تاصة وىذا ا١تذاؽ ا٠تاص ٬تعلها ٥تتلفة عند
السمع ،ويزداد ىذا االختبلؼ والتباين عند ٖتليلها موسيقياً.
وعند التحدث عن مقامات ا١توسيقى القبطية ٬تب أوال يتم التعرؼ على مدى العبلقة بُت اللحن القبطى
والفرعوٗب وإٔب أى مدى تأثر اللحن القبطى بالفرعوٗب .ألنو كثَتاً ما يقاؿ أف اللحن القبطى "فرعوٗب
األصل" ،إال أف الباحث يرى َب ىذا القوؿ ،أنو من الطبيعى جداً أف الفراعنة ا١تتخصصُت َب موسيقى
اآل٢تة بأسرارىا الفرعونية عندما دخلوا اإلٯتاف ا١تسيحى ٓب يستطيعوا أف يتخلصوا من ا١توسيقى الفرعونية
وال من مقاماهتا وأجناسها وصيغها وقفبلهتا ا١توسيقية ،ألف ا١توسيقى عندما تدخل أب األذف٘ ،تتزج
وٗتتَزف َب العقل الباطن .لذلك إذا
بوجداف اإلنساف بكل تفاصيلها وصفاهتا و٘تتزج بكل مظاىر اٟتياة ُ
اراد اإلنساف أف يصيغ أٟتاناً جديدة ،ال يستطيع بكل ما أوتى من قدرة على الًتكيز ،أف يتخلص من
طبيعة ىذه ا١توسيقى بتيماهتا وتفاعيلها ا١توسيقية ومقاماهتا وأجناسها .1قد يبتكر ٚتبلً موسيقية جديدة،
ويؤلف عبلقات بُت ا١تقامات وبعضها البعض ،وي ِ
وجد إنتقاالت مقامية جديدة ،ويتفنن ُب التشكيل
ً
ُ
ا١توسيقى باستخداـ أجناس ىذه ا١تقامات ،لكن تظل طبيعة ا١توسيقى وروحها النابضة بإيقاعاهتا مهما
اختلفت ،تظل ىى ا١تسيطرة ،وتظل ىى اإلطار العاـ الذى يشكل و٭تدد كنهها .فكما يقولوف عن
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اإلنساف وطبيعتو" ،إف الطبع يغلب التطبّع" ،فهكذا ايضاً عن موسيقى الشعوب ،فإف طابع موسيقى
شعب ما ،يغلب تطبعو بأى موسيقات أخرى.
بطباع
ويعطى الباحث مثاالً "٤تمد عبد الوىاب" الذى َب رحلة عمر تأليفو ا١توسيقى تطبعت موسيقاه ٍ
متنوعة ،واستخدـ إنتقاالت مقامية كالىت ٝتعها َب ا١توسيقى القدٯتة الىت للكنيسة القبطية اٟتالية ،واستغل
الكثَت من التيمات من موسيقات عا١تية ،واستحدث ٍ
آالت غربية ،كل ذلك التطبّع ٓب يؤثر من قريب او
من بعيد َب طبيعة موسيقاه ا١تصرية األصيلة فظلت موسيقاه رغم تطبعها ٔتا سبق اإلشارة اليو٢ ،تا طابعها
ا١تصرى الذى ال يقبل جداالً أنو ٯتثل موسيقى الًتبة ا١تصرية ا٠تالصة.
ىكذا ايضاً اآلباء األولوف مؤلفو ا١توسيقى القبطية ذوى األصوؿ الفرعونية ،جاءت طبيعة موسيقاىم
القبطية َب مهدىا من نفس طبيعة ا١توسيقى الفرعونية ،ألهنا حتما قد حوت بُت طياهتا بعض ا٠تبليا
ا١توسيقية " "Themesالفرعونية أو بعض السلخات ا١توسيقية الىت يسلخها البل شعور من اٞتمل
ا١توسيقية ا١تختزنة َب العقل الباطن ١تؤلفات ا١توسيقى الفرعونية الىت ٝتعوىا آنذاؾ ،والىت يصدرىا إٔب
العقل الواعى عندما تتوافق ا١تشاعر واألحاسيس ا١تراد التعبَت عنها مع ا١تخزوف ا١توسيقى الغَت مدرؾ،
فتذوب ىذه ا٠تبليا ا١توسيقية الفرعونية مع اٞتمل اٞتديدة لينتج نسيج "موسيقى" جديد مؤتلف" يصبغو
بصبغة جديدة قبطية مصرية ،فا١توسيقى ال ُٗتلق من العدـ.
فما ألفو وما كتبو موزار من أٟتاف ىو حصيلة ما ٝتعو خبلؿ سٌت حياتو من موسيقات ٥تتلفة لشعوب
٥تتلفة بعد أف امتزجت داخلو واختلطت بعضها ببعض ٍب خرجت إلينا بفكر جديد ورؤية جديدة وروح
جديدة .إف دراسات كثَتة قد قدمت عن تأثر أٟتاف الفناف العا١تى موزار ٔتوسيقانا ا١تصرية القبطية رغم أنو
ٓب يعش ُب مصر (ولد ُب سالزبورج عاـ 0756ـ) إال أف ىذه الدراسات تؤكد أف تيمات ""Themes
وٚتبلً موسيقية موجودة َب موسيقاه مأخوذة ومستوحاة من ا١توسيقى القبطية وا١توسيقى ا١تصرية ومن أشهر
.
ىذه الدراسات ما قدمو الباحث "سليماف ٚتيل" ()0995-0950
وأكثر من ذلك فإف إحدى ا١تؤسسات اإلنتاجية الكربى ُب فرنسا ىي مؤسسة ""E.M.I.Virgen
باالشًتاؾ مع ا١تركز ا١تصري للثقافة والفنوف قد أصدرت أسطوانة ليزر " "C.D.بعنواف "موزار ا١تصرى"
يسمى بقانوف الدفنة ،حيث
تؤكد ا١تفهوـ السابق ،وٖتمل بُت ثناياىاً تسجيبلً للحن "غولغوثا" والذى َّ
يقاؿ َب تذكار دفن السيد ا١تسيح َب هناية الساعة الثانية عشر من يوـ اٞتمعة العظيمة ،وىو ٟتن ذو
جذور فرعونية (كما سيوضح فيما بعد) .ىذا اللحن الرائع ا١تصاغ من مقاـ مى بيموؿ الكبَت ،قد ذاب
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وسط موسيقى القداس اٞتنائزى " "Requiemالذى كتبو موزار ،ووسط األنشاد الصوَب الذى انشده
الشيخ ٤تمد ا٢تلباوى.
وا١تستمع إٔب ىذه األسطوانة ٬تد أف موسيقى موزار ٔتقاماهتا وأجناسها الغربية قد ائتلفت وتآلفت
واند٣تت مع ا١توسيقى ا١تصرية" ،القبطية والصوفية" ٔتقاماهتا وأجناسها ا١تصرية األصيلة َب نسيج واحد
بشكل غريب وعجيب حىت أنو يصعب عليك َب بعض األحياف أف ٖتدد ما تسمعو َب ٟتظة ما إذا كاف
موزارياً أو مصرياً ،قبطياً كاف أـ صوفياً ،كما يظهر َب ىذه األسطوانة التيمات الىت استوحاىا موزار من
ا١توسيقى ا١تصرية.
وىذا ليس غريباً إذ أف موزار كاف شديد الولع ٔتصر حىت أنو أطلق أٝتاء مصرية على العديد من مؤلفاتو
مثل "تاموس ملك مصر" و "أوزة القاىرة" و"السيمفونية ا١تصرية" .فإذا كاف موزار دوف أف يعيش َب مصر
– وإف كانت موسيقانا ا١تصرية عاشت َب وجدانو – قد تأثرت أٟتانو ّتمل من موسيقانا ا١تصرية ،أفبل
تتأثر ا١توسيقى القبطية با١توسيقى الفرعونية وقد عاش مؤلفو ىذه األٟتاف وسط نغمات ا١تعابد ٔتقاماهتا
وأجناسها ا١توسيقية ،وأوزاهنا وضروهبا وصيغها وقفبلهتا ورددوىا قبل قبو٢تم اإلٯتاف ا١تسيحى؟
ولعل ىذا يقودنا إٔب أف ا١تقامات الىت صاغ منها موزار موسيقاه ،يوجد ما يناظرىا َب مقامات األٟتاف
القبطية ،وإف كاف العكس ليس بصحيح.
ولعل ما يثبت صحة ذلك أف ٟتن "غولغوثا" ىذا الذى ًب تسجيلو باألسطوانة ا١تشار إليها آنفا ،من مقاـ
"مى بيموؿ الكبَت" ولعل ىذا أيضا يؤكد أف ا١تقاـ الكبَت الذي نسب اكتشاؼ أبعاده لػ "فيثاغورث" ،ىو
مقاـ مصرى موجود من أياـ الفراعنة،إذ أف "فػيلوف  51( "Philonؽ.ـ –  50ـ) الفيلسوؼ اليهودى
الذى حاوؿ أف يشرح الدين بتعابَت الفلسفة اليونانية ،وأكثر استعماؿ الطريقة الرمزية ،وكاف لو تأثَت َج ّدى
على آباء الكنيسة الشرقية 1ىذا قد عاش الفًتة األؤب لتأسيس األٟتاف القبطية فكتب يقوؿ-:

إف ٚتاعة ا١تسيحيُت األولُت قد أخذوا أٟتاناً من مصر القدٯتة ووضعوا ٢تا النصوص ا١تسيحية ومن بُت
ىذه األٟتافٟ ،تن "غولغوثا" الذى كاف يرتلو الفراعنة أثناء عملية التحنيط وَب مناسبة اٞتنازات."2
إف اآلباء األولُت عندما صاغوا ىذه األٟتاف القبطية البد أف يكونوا قد تأثروا ٔتوسيقى الفراعنة ألهنم ٓب
يكونوا ٔتعزؿ عنها.
و لقد قاـ فريق من كبار الباحثُت ا١تتخصصُت َب ا١توسيقى والكمبيوتر وكاف على رأسهم

 1المنجد في اللغة واألعالم – دار المشرق – بيروت –  – 6764الطبعة 14

 2مصطفى عطاهلل – جورج كيرلس – الموسيقى القبطية – مرجع سابق – ص 20
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، Prof. Ropert Gribbs-University Sacremento-California State
"فتحى صاّب" األستاذ بكلية ىندسة جامعة القاىرة٤" ،تمود عفت" األستاذ ٔتعهد ا١توسيقى العربية
أكادٯتية الفنوف بالقاىرة ،ىؤالء قد قاموا بإجراء أْتاثاً واسعةً على آالت النفخ احملفوظة با١تتحف ا١تصرى
والثبلثة كانت تشغلهم منذ فًتة فكرة أف ا١توسيقى كانت تشكل َب حياة الفراعنة اىتماماً كبَتا  ،والبد أف
يكونوا قد سبقوا اليونانيُت َب وضع القواعد العلمية لعلم ا١توسيقى .وأسفرت أيضاً نتائج البحث عن
نتيجة علمية ىامة باستخداـ الكمبيوتر ،فمن خبلؿ ا١تعلومات وبيانات تعطى للجهاز عن النغمات
والذبذبات الىت يردىا العزؼ بالناى ،ٯتكن ٖتديد بدقة األبعاد الىت ٯتكن أف ٖتدث تثقيب للناى عندىا،
وتأتى النغمات مطابقة ٘تاماً ١تا ىو مطلوب .وأثبتوا ُب عاـ  0990أف ا١تصريُت القدماء ىم أوؿ من
طوروه
اكتشفوا السلم ا١توسيقى ا٠تماسي  Pentatonic Scaleالذى استعمل َب الدولة القدٯتة ٍب ّ
مع بداية الدولة اٟتديثة إٔب السلم ا١توسيقى السباعى  Seven Note Scale of Aminoووفقاً
٢تذا التقرير فإف القدماء ا١تصريُت ىم أوؿ من عرؼ ا١توسيقى ،وأف ما نسب إٔب فيثاغورث عآب
الرياضيات اليوناٗب الشهَت باكتشافو ىذه السبلٓب ا١توسيقية ،ىو ٣ترد خلط ألوراؽ التاريخ الواضحة!!
عاما ،ينهل من علومها وآداهبا وفنوهنا بل أف
ويؤكد ذلك أف فيثاغورث قد عاش ُب مصر واحداً وعشرين ً
اإلغريق أيضا كتبوا عن جودة وكماؿ ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة .ووفقاً ٢تذه التقارير يتضح أيضا أف
ا١توسيقى القبطية الىت ىى االمتداد التارٮتى للموسيقى الفرعونية ىى واضعة األصوؿ واألوزاف والقواعد
١توسيقات الشعوب األخرى الىت إذا أردنا ٣تاملتهم فإننا قد ننسب ٢تم فضل تطوير ىذه األصوؿ واألوزاف
والقواعد حىت وصلت إٔب شكلها اٟتأب.

 فرعنة اللحن القبطي:

ىناؾ قوؿ منتشر يبُت أف األٟتاف القبطية ىى أٟتاف فرعونية صرؼً ،ب تركيب كلمات قبطية عليها .ىذا
القوؿ يردده البعض ،مستندين إٔب بعض النقاط الضعيفة ،مثل التطويل َب النغمات ا١تسمى باإلطناب
النغمى " "Melismaومستندين إٔب أف بعضاً من ىذه األٟتاف ٭تمل أٝتاء ١تدف مصرية قدٯتة اندثرت

منذ زمن بعيد مثل اللحن ا١تسمى بالػ"سنجارى" وىو اسم ١تدينة مصرية بشماؿ الدلتا يرجع زمنها إٔب
زمن رمسيس الثاٗب ،وكذلك اللحن اإلدريىب "كى ايربتو" والذى يتكرر كثَتاً َب أسبوع اآلالـ والذى يرجح
أنو مشتق من الكلمة القبطية "إترىيىب " ‘terhipiوالىت تعٌت اٟتزف ،أى "اللحن اٟتزين" ،وإف كاف
البعض ينسب اسم ىذا اللحن إٔب بلدة أدريبية الىت تقع َب مدينة سوىاج بصعيد مصر ،علما بأف ا٢تنود
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واألحباش واألفارقة والسرياف كانوا أيضا ينسبوف أٝتاء األٟتاف أب أٝتاء بلداف عندىم ،إال أف الباحث
يرى أف ىذا الرأى برمتو ضعيف لؤلسباب اآلتية :
 )0ألف اإلطناب النغمى " "Melismaقد ثبت انو أسلوب َب الغناء كاف موجوداً أياـ الفراعنة وقد
امتد إٔب الكنيسة ا١تصرية القدٯتة "القبطية" كأسلوب وليس كأٟتاف بذاهتا.
 )5ألنو ليس من ا١تنطق أف ٯتتد اٟترؼ القبطى بلحن تصل مدتو َب بعض األٟتاف إٔب أكثر من عشرين
دقيقة جملرد استخدامو ٟتن فرعوٗب.
ليعرب عن معٌت روحى وليشرح
 )8ألف اإلطناب النغمى "َ "Melismaب األٟتاف القبطية دائماً ٬تئ ّ
معٌت لفظى ولو كاف غَت ذلك لكاف ٟتناً ساذجاً .فاإلطناب النغمى الشديد الذي يظهر َب ٟتن
لست
"آريهؤو اتشاسف شاٗب اينيو" جاء ليعرب عن "زيدوه علواً إٔب اآلباد" الىت ىى ترٚتة اللحن و ُ
أتصور أف يتم التعبَت عن سبحوه وزيدوه علواً إٔب اآلباد بغَت ىذا اإلطناب النغمى.
 )0ألنو كاف ٯتكن – من بُت آالؼ من األٟتاف الفرعونية العديدة – اختيار أٟتاف يتناسب طوؿ نغماهتا
مع عدد الكلمات القبطية ا١تطلوبة تلحينها أو االكتفاء باٞتمل ا١توسيقية من اللحن الفرعوٗب الىت
تتساوى مع عدد الكلمات القبطية مع إهنائها عند أقرب قفلة تامة .ألنو ليس من الطبيعى أف ٗتتار
الكنيسة ٟتناً فرعونياً طويبلً لتعرب بو عن كلمات قليلة لتستكمل ما تبقى من نغمات ببل ىدؼ
روحى او حىت ىدؼ موسيقى منطقى.
 )5أغلب الظن أف أصحاب ىذا الرأى – وىم قلة قليلة – ٓب يسًتشدوا َب رأيهم برباىُت علمية أو
ٔتخطوطات أو مدونات موسيقية ألٟتاف فرعونية نستخدمها اآلف َب الكنيسة القبطية  ،ألف وسائل
التدوين ا١توسيقى ٓب تكن معروفة َب ذلك الوقت وبالطبع ٓب يكن ىناؾ أجهزة لتسجيل الصوت.
 )6إف التجارب العديدة لًتكيب كلمات على أٟتاف ،قد ٘تت دوف اللجوء إٔب التطويل النغمى ويؤكد
صحة ذلك ٚتيع األٟتاف القبطية الىت ترٚتت إٔب اللغة العربية والىت ٓب ٭تدث هبا ىذا اإلطناب
النغمى ،مثل ٟتن إفرحى يا مرٙب والذى ًب تنغيمو بنفس نغمات اللحن "اونوؼ إ٦تو ماريا" ،وكذلك
ٟتن "أيها الرب إلو القوات" والذى ًب تنغيمو بذات اللحن "ابشويس افنوتى" وأٟتاف أخرى كثَتة
موجودة َب تسبحة نصف الليل ًب فيها تركيب كلمات على أٟتاف ،دوف اللجوء لئلطناب النغمى،
وإف كاف للباحث بعض التحفظ على تعريب األٟتاف القبطية.
 )7ألف كتب التاريخ الكنسى العديدة تؤكد أف آباءنا األولُت كانوا يقضوف أوقاهتم َب تأليف األغاٗب
والًتانيم هلل ،وأف ىناؾ أٝتاء لبعض اآلباء القديسُت ،ذكر التاريخ أهنم من بُت الذين وضعوا وصاغوا
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أٟتاناً قبطية مثل "ديدٯتوس الضرير" والقديس "أثناسيوس الرسؤب" الذى يقاؿ أنو ىو الذي وضع
ٟتن "أومونوجينيس" (أيها األبن الوحيد اٞتنس) والذي يقاؿ َب صبلة الساعة السادسة من يوـ
اٞتمعة العظيمة .ومن بُت ما سجلو التاريخ ما خطّو العبلمة "فيلو" وما سبق أف أشرنا إليو إذ قاؿ:

"وىكذا ال يقضوف وقتهم َب تأمبلت فحسب ،بل أيضاً يؤلفوف األغاٗب والًتانيم هلل بكل أنواع األوزاف
واألٟتاف ويقسموهنا بطبيعة اٟتاؿ إٔب مقاييس ٥تتلفة."1

من الطبيعى أف تأليف ىذه األغاٗب والًتانيم اٞتديدة جاء بإستخداـ نفس ا١تقامات واألجناس ا١توسيقية
ا١تعتاد ٝتاعها ،فمن السهل تأليف ترنيمة جديدة ولكن ليس من السهل إبتكار مقاـ موسيقى جديد.
ولست أشك للحظة أف يكوف من بُت الذين قبلوا االٯتاف ا١تسيحى مؤلفُت وملحنُت درسوا العلوـ
ا١توسيقية ُب ا١تدرسة البلىوتية باالسكندرية وٖتركت أحاسيسهم ومشاعرىم ٨تو ا١تسيح فصاروا يؤلفوف
ويلحنوف للرب "ترنيمة جديدة" تعرب عن مشاعرىم اإلٯتانية.
وإف كاف ىذا الفيلسوؼ فيلو ذكر َب موضع آخر-:

"أف ٚتاعة ا١تسيحيُت األولُت قد أخذوا أٟتاناً من مصر القدٯتة ووضعوا ٢تا النصوص ا١تسيحية"

كذلك أيضا ٯتكن ٔب أف أستنتج ،أف ىذه اٞتماعة من ا١تسيحيُت األولُت قد أخذت ىذه األٟتاف ا١تشار
إليها بذات ا١تقامات ا٠تاصة هبا.
إال أف التعارض بُت أقواؿ الفيلسوؼ "فيلو" َب أهنم كانوا يؤلفوف األغاٗب والًتانيم هلل بكل أنواع األوزاف
واألٟتاف وأهنم قد أخذوا أٟتاناً من مصر القدٯتة ووضعوا ٢تا النصوص ا١تسيحية ،يفسره الشرح الذى سبق
اإلشارة اليو ،أف ىؤالء اآلباء القديسُت ٓب يستطيعوا اف يتخلصوا من ا١توسيقى الفرعونية ،ومن مقاماهتا
وأجناسها وطابعها ا١توسيقى " ، ”Moodsوالىت كانت قد عاشت َب وجداهنم واختزنت َب عقلهم
الباطن ،فصاروا يصيغوف بالروح الذى مؤلىم أٟتاناً جديدة حىت وإف حوت بُت طياهتا بعض ا٠تبليا
ا١توسيقية " "themesالفرعونية او بعضاً من اٞتمل ا١توسيقية ا١تختزنة َب العقل الباطن بنفس مقاماهتا
وأجناسها وطابعها ا١توسيقى "ٍ ”Moodsب تذوب ىذه ا٠تبليا ا١توسيقية الفرعونية مع اٞتمل اٞتديدة
لينتج نسيج موسيقى جديد بصبغة مصرية قبطية.
ويري الباحث من وجهة نظره ،إنو إذا كانت ىناؾ موسيقى فرعونية ظهرت َب موسيقانا القبطية فهى
خبليا موسيقية أو عبارات أو ٚتل موسيقية فقط٢ ،تا نفس ا١تقامات واألجناس والطابع ا١توسيقى
 1األب متى المسكين 8مرجع سابق – ص 615
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" ، ”Moodsولكنها ليست أٟتاناً كاملة ًب تركيب كلمات قبطية على نغماهتا وإال هبذا ٨تكم على
كنيستنا بأهنا انتحلت شخصية الببلذجياريو " "Plagiarioالذى يسرؽ مؤلفات الغَت وينسبها إٔب
نفسو.
 )8ألنو إذا كانت الكنيسة القبطية األرثوذكسية عرب القروف ترفض الًتانيم الروحية الىت أصدرىا بعض
الشباب ألهنم راحوا يطبقوف كلماهتا على أٟتاف بعض األغاٗب الدنيوية بالرغم من أف ىذه الًتانيم ال
تقاؿ داخل الليتورجيا ا١تقدسة وال حىت داخل صحن الكنيسة َب االجتماعات الروحية ،وإ٪تا جملرد أهنا
سجلت على شرائط كاسيت او أسطوانات مد٣تة تذاع َب ا١تسجبلت با١تنازؿ ،فهذه ترفضها
الكنيسة خوفاً من تسلل روح ىذه األغاٗب الدنيوية إٔب قلوب الذين ينصتوف إليها فيتشتت الفكر
بعيداً عن الروحيات مقًتباً إٔب اٞتسدانيات.
وتعبَتاً عن ٥تاوؼ الكنيسة القبطية وقفت بعض ا١تؤسسات الروحية ُب وجو من قاـ بًتكيب األلفاظ
الروحية على أٟتاف األغاٗب الدنيوية فوقف ضد ذلك نيافة األنبا "ىيدرا" أسقف اسواف وأصدر كتاباً يقاوـ
فيو ىذه الًتانيم وصارت جريدة وطٌت تبلحق ىؤالء با١تقاالت إٔب أف ٧تحت ُب مصادرة بعض ىذه
الكاسيتات.
فإذا كاف ذلك اآلف مرفوضا ،فهل نظن أف الكنيسة الرسولية األؤب وىى تؤسس ا١تفاىيم الروحية والتقليد
والطقس والصلوات والتسابيح ،تسمح بأف األٟتاف الىت تقاؿ َب الليتورجيا ا١تقدسة تكوف من بينها أٟتاف
يتغٌت هبا غَت ا١تسيحيُت وىم ٯتارسوف عباداهتم ،فتشتت األذىاف وٖتدث بلبلة وخلط بُت عبادة اهلل
والعبادات األخرى؟ لذا يعتقد الباحث أنو من الطبيعى أف الكنيسة الرسولية األؤب ٓب تسمح بذلك .وٓب
٭تدث قط أف الكنيسة وقفت ضد إستخداـ مقامات أو أجناس ىذه األغاٗب ،ألف إستخداـ ا١تقامات
واألجناس ال يشكل ا٠تطورة السابق اإلشارة اليها.
 )9ألنو من ا١تعروؼ أف الكنيسة الرسولية األؤب قد منعت استخداـ اآلالت ا١توسيقية َب الليتورجيا
1
ا١تقدسة على يد القديس كليمندس السكندرى ٨تو عاـ  091ميبلدية  ،ألهنا كانت تشكل عنصراً
أساسياً ُب ا١تعابد الفرعونية وذلك تركيزاً النتباىهم َب قوة الكلمات اإل٢تية ولكى ال يوجد ربط ذىٌت
من بعيد أو من قريب بُت عبادة السيد ا١تسيح والعبادات األخرى.
فإذا كانت اآللة ا١توسيقية الربيئة دائماً ٦تا يعزؼ عليها – إذ أنو يعزؼ عليها اٞتيد والردئ بغَت إرادهتا –
قد منعت الكنيسة الرسولية األؤب استخدامها ألهنا كانت يوماً ما يُعزؼ عليها أٟتاناً للعبادات االخرى،
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فهل تًتؾ الكنيسة ىذه األٟتاف ذاهتا بكل موسيقاىا وبنفس الصياغة ا١تيلودية الىت ىى أكثر شىء سيعلق
َب الذىن ،فيكوف كلما أُنشد ٟتن فرعوٗب أثناء الصلوات ا١تقدسة الىت ترفع القلب ٨تو السماء حيث اإللو
اٟتقيقى  ،تأتى نغماتو العالقة َب الذىن فتحمل إليو كل صور العبادات األخرى لتجذبو مرة أخرى إٔب
حيثما كاف من قبل؟ اعتػقػد أنػػو مػن الطبيعى أف الػكػنػيػسػة الػرسػولػيػة األؤب اٟتكيمة ٓب تسمح بػذلػك.
 )01إنو من ا١تعروؼ أيضاً عن ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة الفرعونية ارتباطها القوى وا١تنطقى بالرقص حىت
أنو يصعب على اإلنساف فصل احد٫تا عن اآلخر ،وبالرغم من ىذا استطاعت الكنيسة الرسولية
أف تفصل الرقص عن ا١توسيقى و٘تنعو ٘تاماً مثلما منعت اآلالت ا١توسيقية .ألف ىدؼ الكنيسة كاف
واضحاً منذ البداية أف تقطع كل ما لو صلة بالعبادات األخرى من آالت موسيقية ورقص وأٟتاف
وتصفيق إٔب آخر ىذه الصور.
لذا فإنو ٯتكن القوؿ بأف األٟتاف القبطية ىى االمتداد الطبيعى للموسيقى الفرعونية ،وأف الكنيسة
القبطية بالرغم من إقتباسها لبعض ٚتل األٟتاف من الفراعنة أو اليهود ،إال أف أٟتاهنا ٔتجملها ٢تا ىويتها
وٓب تعش َب جلباب ثقافات أخرى .وإذا كاف ٟتن "غولغوثا" الذى كتب عنو "فيلو" أنو ٌٝتع َب ا١تعابد
الفرعونية ،فإننا نستنتج ٔتا ال يدع ٣تاال للشك أف ا١تقامات الىت نرتل منها األٟتاف القبطية ،ىى ذات
ا١تقامات الىت أنشد هبا الكهنة أٟتاهنم َب معابدىم الفرعونية.
وحيث أف ٟتن "غولغوثا" من مقاـ مى بيموؿ الكبَت ،فإف ذلك يعٌت أف ا١تقاـ الكبَت ىو مقاـ مصرى
أصيل ،وحيث أف العديد من مقامات الكنيسة القبطية ًب صياغتها من مقامات ٝتيت بأٝتاء فارسية
وتركية ،مثل الصبا والبياٌب واٞتهاركاه والسيكاه وا٢تزاـ  ،....،..إٔب آخره من ىذه ا١تقامات ،فإف ىذا
يدلنا على أف أصل ىذه ا١تقامات ىو فرعوٗب مصرى أصيل وما ىذه التسميات إال ٣ترد أٝتاء فارسية
وتركية أضفيت على ىذه ا١تقامات َب فًتة ما عندما كاف يصاحب ذلك بعض اإلغداؽ ا١تادى على من
يفعل ذلك.
 تأثر اللحن القبطى والعبرى باآلخر:1

إ ذ أردنا دراسة مدى تأثر كل من اللحن القبطى والعربى باآلخر فعلينا االستعانة بكتاب التوراة فقد ذكر
َب سفر ا٠تروج:

"وىذه أٝتاء بٌت إسرائيل الذين جاءوا إٔب مصر مع يعقوب جاء كل إنساف وبيتو رأوبُت ومشعوف والوى
ويهوذا ويساكر وزوبولوف وبنيامُت وداف ونفتأب وجاد وأشَت وكانت ٚتيع نفوس ا٠تارجُت من صلب
1
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يعقوب سبعُت نفساً ولكن يوسف كاف َب مصر .وأما بنو إسرائيل فأٙتروا وتوالدوا و٪توا وكثروا كثَتاً جداً
وامتؤلت األرض منهم" (خر .)7-0 :0

و٦تا ذكره سفر ا٠تروج يتبُت أف شعب بٌت إسرائيل بأسباطو اإلثٌت عشر قد عاشوا ٔتصر وٝتعوا أٟتاف
مصر الفرعونية ١تدة أربع مئة وثبلثُت سنة ىى مدة إقامة شعب بٌت إسرائيل ٔتصر حسب نص سفر
ا٠تروج (خر  )01 : 05و٦تا ال شك فيو أهنم خبلؿ  081سنة استطاع ٨تو ست مئة ألف رجل  -غَت
األوالد -من شعب بٌت إسرائيل الذين رحلوا من رعمسيس ،كاف من الطبيعى جدا أف ٭تفظوا فيها الكثَت
من األٟتاف ا١تصرية القدٯتة ،وأف يتأثروا هبا وأف تعيش ُب وجداهنم وأف يتعرفوا على مقاماهتا وأبعادىا،
وقياساهتا ا١توسيقية وضروهبا وإيقاعاهتا وموازينها وقوالبها وصيغها ا١تختلفة ،وأف يرحلوا هبا من أرض مصر
حاملُت إياىا َب بوتقة مشاعرىم وَب ذكرياهتم وَب طقوس عبادهتم.
وَب االٕتاه اآلخر كاف دور القديس "مرقس" الرسوؿ الذى عاش فًتة بُت نغمات داود النىب البيت ٟتمى
وىى يًتدد صداىا َب اجملامع اليهودية وَب العلية ا١تقدسة على شفىت السيد ا١تسيح ويرددىا خلفو اإلثٌت
عشر تلميذاً عندما "سبحوا وخرجوا إٔب جبل الزيتوف" البد أيضاً أف ىذه األٟتاف بكل تفاصيلها اللحنية
قد ٛتلها القديس مرقس إٔب مصر وكاف يرددىا وىو يسَت َب الطريق إٔب مصر ليتغلب هبا على مشقة ىذا
الطريق الطويل والصعب الذي هترأ فيو حذاؤه ،والبد أيضاً أنو عندما أسس "مدرسة البلىوت"
درس هبا ىذه األٟتاف ،وأنو وضع
درس هبا ا١توسيقى إٔب جوار العلوـ البلىوتية ،أنو َّ
باإلسكندرية وجعل يُ ّ
بعضاً منها َب القداس اإل٢تى الذى كتبو والذى يعترب أقدـ قداس عرفتو الكنيسة القبطية ،وىذا استنتاج
شخصى من الباحث.
و٦تا سبق يتضح لنا أف اللحن القبطى واللحن العربى قد امتزجا معاً وتأثر كل منهما باآلخر .وقد كتب
األب مىت ا١تسكُت يقوؿ:

"يستحيل بأى حال من األحوال أن يقال إن اللحن القبطى مأخوذ من العبرى أو ناقل عنو وال فى
ىزة واحدة من ىزاتو المبدعة ،ولكن كل ما يمكن أن يقال ىو أن اللحن القبطى توقع على الطرق
المستتبة فى إنشاد المزامير بالعبرية ولكنو ظل محتفظاً بروحو وأوزانو القبطية األصلية".1

إال أنو يفضل أيضاً أف يتدخل الباحثوف ا١توسيقيوف ا١تتخصصوف أيضاً َب التحديد الدقيق ١تدى تأثر كل
من اللحن القبطى والعربى باآلخر ،والذى منو ٯتكن استنباط ا١تقامات العربية لؤلٟتاف الىت نشأت َب
ذلك الوقت .ويقوؿ العآب األ١تاٗب ىيكماف:
 1األب متى المسكين 8مرجع سابق
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"بالرغم من أف موسيقى اجملامع اليهودية قد لعبت دوراً ىاماً ُب تطور الليتورجيات السَتيانية والبيزنطية إال
أنو على عكس ذلك ُب مصر ،فقد تأثرت ا١توسيقى اليهودية بالصلوات ا١تصرية القدٯتة نظراً للفًتة الىت
عاشها شعب بٍت إسرائيل ُب مصر َب الغربة حيث حدث اندماج مع البيئة واٟتياة ا١تصرية"

كاف ىناؾ إنتاج وتبادؿ موسيقى بُت اليونانيُت وا١تصريُت وبرع َب ىذا اٞتو معلموف كثَتوف ،منهم
"ديدٯتوس النحوى" و"دٯتًتيوس الفالَتوٗب" الذي وضع مفاتيح ا١توسيقى الىت كاف يستمع إليها َب ىذا
الوقت (القرف األوؿ ا١تيبلدى) كذلك ظهر "كلوديوس البطلمى" َب القرف الثاٗب وقد صار ىذا مقياساً َب
حساباتو ا١توسيقيةٍ .ب جاء "اليكيوس اإلسكندرى" سنة 861ـ وىو الذى وضع العبلمات ا١توسيقية ٍب
جاء "ديسقوروس" َب القرف الرابع و"فالنتينوس" و"بروكولوس" ىؤالء ٚتيعاً نشأوا َب اٞتو اليوناٗب ا١تصرى
وكتبوا عن ا١توسيقى .ولكن بعد االنشقاؽ الذى حدث َب ٣تمع خلقيدونية سنة  050ـ قطع األقباط
كل صبلهتم مع الكنيسة البيزنطية وكنيسة روما واحتفظوا بكل تقليدىم وأٟتاهنم بشكل منعزؿ عن التأثَت
البيزنطى ،وإف كاف بعض اآلباء البطاركة َب القروف ا١تتأخرة قد أدخلوا ٣تموعة من األٟتاف اليونانية إٔب
الكنيسة القبطية بأٟتاهنا الكاملة ،وإف كاف أداؤىا يغلب عليو "الريتم" البطئ واألبعاد ا١تقامية ا١تصرية ،ومن
أمثلة ذلك ٟتن "إى بارثينوس".
وبالرغم من أف ىناؾ بعض النصوص ا١تشًتكة بُت الكنيسة القبطية واليونانية لؤلٟتاف ،ولكن بسبب غٌت
الروح القدس والتأثر الشديد باٟتضارة ا١توسيقية ا١تصرية القدٯتة بدأت الكنيسة القبطية تضع ىذه األٟتاف
باألسلوب ا١توسيقى وا١تقامى الذى يتناسب مع الًتبة ا١توسيقية ا١تصرية.
وبُت الكنيسة القبطية والكنيسة السريانية أيضاً حدث اندماج حىت أف بعض الرىباف ذىبوا ليتعلموا َب
الكنيسة السريانية ناحية البحر ا١تيت ونقلوا ما يسمى بػ "قانوف اللحن".
ويقاؿ إف ىناؾ ٚتاعة يهودية تسمى "الثَتابيوتا" كانت تسكن ّتوار مريوط باإلسكندرية َب حياة شبو
رىبانية ،وىذه اٞتماعة ٞتأت إٔب بعض ا١تعزوفات ا١توسيقية وكانوا يستمدوهنا من ا١تصادر الفرعونية

القدٯتة.

 طبيعة الميكروتون المميز لمقامات الموسيقى القبطية8
مقامات ا١توسيقى القبطية سباعية التكوين النغمى ،وتكوف إما دياتونية طبيعية منتظمة Diatonic
 Scaleكالسبلٓب الكبَتة والصغَتة فتكوف األبعاد بُت نغمات السلم ا١توسيقى درجات كاملة أو نصفها،

 محاضرة مسجلة على كاسيت لألستاذ الدكتور ميشيل بديع عبد الملك.
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أو تكوف األبعاد بُت بعض النغمات على مسافة ثبلثة أرباع النغمة ،والىت تسمى بػ" البعد ا١تتوسط".
وىذا النوع من األبعاد أوجد إمكانية تقسيم السلم ا١توسيقى – من الناحية النظرية  -أب أربعة وعشرين
ربعا ( ٦ )Microtoneتا ترتب عليو نشوء كثرة من السبلٓب ا١توسيقية متنوعة يفوؽ عددىا ا١تائة.
ويتكوف البناء ا١توسيقى ٢تذه ا١تقامات من تتابع جنسُت  Guensإما متصلُت أو منفصلُت ببعد فاصل،
وكل جنس منهما يتكوف من أربعة نغمات .
وا١تقامات العربية قد أخذت الكثَت من مقامات ا١توسيقى القبطية  ،وجاء الفرس فأطلقوا أٝتاء فارسية
عليها وعلى نغماهتا مثل الراست والدوكاه والسيكاه .ومازالت ىذه األٝتاء تستعمل حىت اآلف .وكم أ٘تٌت
أف يقوـ فريق من الباحثُت بإعادة تسمية ىذه ا١تقامات بأٝتاء قبطية تعرب عن ىذه ا١تقامات ٔتا يتناسب
وطبيعة الطقوس الىت تؤدى فيها ىذه األٟتاف وا١تقامات.
 درجات االستقرار في المقامات القبطية8
إف ما ٯتيز مقامات األٟتاف القبطية عن مثيلتها العربية  ،ىو أف ا١تقامات العربية عادة ما يتقيد فيها ا١تؤلف
ا١توسيقى بدرجات االستقرار التاـ ( )Tonicوا١تؤقت ،فتكوف القفبلت متوقعة ،أما َب ا١تقامات القبطية
فهى تعطى فرصة للتحرر من االلتزاـ بدرجات االستقرار ىذه ،فيعطى ذلك تلويناً وثراءً أكثر للصياغة.
كما تتميز َب أف البعد ا١تتوسط (مسافة الثبلثة أرباع النغمة) يزيد عن مثيلو العرىب بػ "كوما" Comma
ىذا يعطى مذاقاً خاصاً ٥تتلفاً.
والكوما ىى بعد صغَت الٯتكن ٖتديده اال حسابياً ،وىو الفارؽ ا١توجود بُت نغمتُت يصدراف صوتا
"ترادفياً" واحدا اهنارمونيا (مثل رى دييز – مى بيموؿ) حيث يوجد بينهما َب الواقع اٟتساىب الرياضى
فارؽ صغَت جداً يسمى "كوما"ومقدار ىذا الفرؽ ناشئ من تقسيم البعد الكبَت الطنيٌت "التوف" أب
نصفُت ،أحد٫تا طبيعى (دياتوٗب) واآلخر ملوف (كروماتى) .وأف النصف ا١تلوف (رى – رى دييز) يكرب
النصف الطبيعى (رى – مى بيموؿ) ٔتقدار  1/9من التوف وا١تساوى لػ "كوما" حيث أف "نصف التوف
ا١تلوف" ٭تتوى على  5/9من التوفَ ،ب حُت أف "نصف التوف الطبيعي" ٭تتوى على  4/9منو هبذا الفارؽ
ا١تساوى لػ  1/9وا١تسمى بالكوما .ويبلحظة ىذا الفارؽ الطفيف اكثر َب اآلالت الوترية .ويطلق ىذا
اللفظ على الفرؽ بُت البعد الكبَت التاـ (دو – رى) ونسبتو طبيعيا  9/8والبعد الكبَت الناقص (رى –
مى) ونسبتو طبيعيا  10/9والفارؽ بينهما .81/80

82

ويظهر الفارؽ بُت أداء ا١تيكروتوف َب األٟتاف ا١تصرية القدٯتة ومثيلو الربع توف َب ا١توسيقى العربية عندما
يلتحق أحد العازفُت من فرقة ا١توسيقى العربية بفرقة تعزؼ األٟتاف القبطية مثل "فرقة دافيد" ،فإف عازفاً ما
آللة مثل الكماف "الفيولينة" ٭تتاج أب وقت يتدرب فيو على اداء ا١تيكروتوف باللحن القبطى.
 اإلنتقاالت المقامية فى األلحان القبطية8
تتميز بعض األٟتاف القبطية با١تناورات الشديدة واإلنتقاالت ا١تقامية خبلؿ اللحن الواحد ،وىذا يرجع
لرباعة مؤلفى ىذه األٟتاف من جهة ولتعدد ا١تقامات القبطية من جهة أخرى ،وَب هناية اللحن عادة ماال
يتم اإللتزاـ بالعودة إٔب ا١تقاـ األصلى الذى بدأ منو كما ىو معتاد َب ا١تؤلفات األخرى.

أيضاً

وجد الباحث َب الكثَت من األٟتاف القبطية ما يسمى بػ "اإلنتقاالت ا١تقامية" Scale

 Transpositionوىو أسلوب تغيَت ا١تقاـ أثناء اٟتركة اللحنية مثل ٟتن ""kata nixoroc
وىذه اإلنتقاالت ا١تقامية اقتبسها بعض ا١توسيقيُت (أمثاؿ سيد درويش وعبد الوىاب) من ا١توسيقى
القبطية ليثروا هبا موسيقاىم وأصبح وجود اإلنتقاالت ا١تقامية بأى ٟتن إ٪تا يدؿ على ارتقاء وٝتو للحن
وعلى دسامة وثراء.
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المبحث الرابع
سرعات وإيقاعات وقفالت األلحان المصرية القديمة (القبطية)
 مقدمة8
تتميز األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) بتنوع وتغَت سرعاهتا سواءا مابُت ٟتن وآخر ُب تعاقب األٟتاف
داخل الريبَتتوار التسبيحي لكل طقس على حده ،أو ُب تغَت السرعات داخل نفس اللحن الواحد.كما
تتميز بتنوع شديد ُب إيقاعاهتا وُب قفبلهتا.
 خضوعها لألوزان والضروب
األوزاف والضروب َب الكنيسة القبطية ٤تدودة وبسيطة للغاية ،فالكنيسة القبطية ال تعتمد َب تسابيحها
على اإلهبار اإليقاعى َب األوزاف والضروب ،ألنو من ا١تعروؼ أف اإليقاع العنيف لو تأثَت أقوى على
اٞتسد وليس الروح،كما أنو كلما زادت الكثافة اإليقاعية َب األٟتاف كلما كاف ٢تذا مدلوال على ضحالتها
وضعف قيمتها ا١توسيقية والروحية.
ولعل ىذا يكوف واضح َب بعض األعماؿ ا١توسيقية غَت الكنسية ،حيث أف دور اإليقاع واآلالت
اإليقاعية مثبل يتضاءؿ َب األعماؿ األوركسًتالية العا١تية الراقية ،حيث يكوف باألوركسًتا الكبَت عدد  5آلة
تيمباٗب وطبلة كبَتة ومثلث وجونجْ ،تيث ال يزيد عدد اآلالت اإليقاعية إٔب جوار اآلالت ا١تصوتة عن
ٜتسة َب ا١تائة ،من إٚتأب عدد آالت األوركسًتا الكبَت ،الذي يصل أب ٨تو مائة وعشروف آلة موسيقية.
ىذا ويتم توظيف اإليقاع واآلالت اإليقاعية توظيفا دقيقا ٤تددا ،يتم تدوينو للعازفُت ،ويصل عدد ا١توازير
الىت يصمت فيها اإليقاع إٔب ٨تو ستمائة مازورة أحيانا ،األمر الذي يوضح أف ٢تا دوراً ٤تدداً ضئيبلً ال
تتعداه.
وكلما ا٨تدرنا َب أنواع ا١توسيقى األخرى كلما زادت نسبة ىذه اآلالت وزاد الدور الذى تلعبو والزمن
الذى يستغرقو ىذا الدور ،حىت يصل َب موسيقى ا١توالد وزفات األفراح الدنيوية إٔب أف  %91من آالت
الفرقة ىى آالت إيقاعية ،وعدد ضئيل جدا ىو الذى يقوـ بالتصويت أو الغناء ،حىت أنو ال يُسمع سوى
إيقاعات مستمرة كل الوقت ٮتتفى خلفها بصيص نغمات غَت متقنة األداء تصدر من بعض آالت
النفخ كا١تزمار البلدى .لذلك فالتسبيح َب الكنيسة القبطية يعتمد بشكل رئيسى وأساسى على اٟتنجرة،
اآللة الطبيعية الىت خلقها اهلل ٟتمده وتسبيحو ،وال يصاحبها أية آالت إيقاعية إال آلىت الناقوس
(الصاجات) وا١تثلث اللتاف يندر استخدامهما عند الرغبة َب إضفاء روح البهجة والسرور َب األعياد
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والتماجيد واألكاليل ،وعند أداء بعض األٟتاف الىت يتطلب أداؤىا ضبطاً لئليقاع ُب بعض ا١تناسبات اليت
تسمح بذلك.
ىذا والكنيسة القبطية ٓب تقلص دور اآلالت اإليقاعية َب الليتورجيا فحسب لكنها قلصت أيضا الضروب
واألوزاف فلم تسمح بأكثر من األوزاف اآلتية-:
* األوزاف الرباعية
* األوزاف الثنائية
*األداء اٟتر األدلييب . AdLibitum
* األوزاف الثبلثية )قليبل)
ىذا ويوجد تغَتات إيقاعية وتغَتات َب السرعة خبلؿ اللحن الواحد َب بعض األٟتاف ا١تركبة والكبَتة.
 أسلوب األدء الحر الغير مقيد Adlibitum
من أكثر األساليب شيوعاً َب أٟتاف الكنيسة القبطية ىو األسلوب اٟتر َب التأليف  .Adlibitumوىو
ينتشر بشكل متميز َب أٟتاف الكنيسة القبطية وخاصة تلك الىت تعتمد على ا١تيليسما او االطناب
النغمى .وعادة مايعطى ىذا األسلوب الفرصة للمرٖب ا١تنفرد كى يعرب عن أحاسيسو بإضافة بعض
الزخارؼ اللحنية او ا١تنمنمات األرابيسكية َب إطار ال ُٮترج اللحن عن وقاره .وُب معظم طقوس الكنيسة
القبطية الىت يصل عددىا أب  85طقس على مدار السنة ،توجد ىذه األٟتاف األدليبية الطابع .ففى
القداس اإل٢تى يوجد عدد كبَت منها ٟتن البولس واالبركسيس والذى ير٪تو مشاس منفرد واقف على ا١تنجلية
(حامل األ٧تيل) وٟتن ابيكراف الذى يرٖب للقديس األنبا انطونيوس مؤسس الرىبنة َب مصر والعآب كلو.
ىذا وىناؾ بعض األٟتاف يتخللها مقاطع ادليبية مثل ٟتن "ابشويس افنوتى" (ايها الرب إلو القوات) الذى
فيو ا١تقطع األخَت منو بالكامل ادليىب بالرغم من أنو منذ بداية اللحن وحىت ىذا ا١تقطع ىو ٟتن ايقاعى
سبب دعا اليو ،فمثبلً َب ىذا
وايقاعو منتظم ومن ميزاف رباعى .وعادة مايكوف وراء األٟتاف األدليبية ٌ

اللحن "ابشويس افنوتى" والذى يسمى باألسبسمس اآلداـ ينتهى باٞتملة الشهَتة "أجيوس قدوس رب
اٞتنود السماء واألرض ٦تلوءتاف من ٣تدؾ األقدس .فاللحن َب بدايتو يتمثل َب "طلبة" توسلية للرب إلو
يصور وقوؼ الشعب اماـ اٟتضرة اإل٢تية صارخاً
القوات أف ينظر أب خليقتو ،أما عند هنايتو فاللحن بدأ ّ
قائبل "قدوس قدوس رب الصاباؤوت" ٦تا يعطى الطابع األدليىب احساساً اكثر بالوقار عند الوقوؼ اماـ
اٟتضرة اإل٢تية سجوداً .وَب باقى طقوس الكنيسة تكوف ىناؾ أٟتاف حرة اإليقاع إما كاملةً او متخللة
بعض األٟتاف.
 اسباسموس كلمة يونانية معناىا قبلة السالم
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 التغيرات اإليقاعية فى اللحن الواحد:
إف األٟتاف ا١تصرية القدٯتة من الناحية اإليقاعية ،متنوعة ،فهناؾ أٟتاف بسيطة من الناحية االيقاعية ،تبدأ
وتنتهى َب نفس السرعة اللحنية وبنفس الشكل اإليقاعى ونفس الضرب دوف أدٗب تغيَت ،وىناؾ أٟتا ٌف
ٖتدث هبا تغَتات ايقاعية .وَب كلتا اٟتالتُت سواء كاف اللحن بسيطاً ايقاعياً ليس بو تغيَت ،او بو تغَتات
ىدؼ من ذلك.
ايقاعية ،فعادةً مايكوف ىناؾ ٌ
ٟتن ايقاعو مركباً ٦تا يعطى تلويناً َب ا٠تريطة اللحنية الىت أعدهتا
وعاد ًة مايعقب اللحن ذو اإليقاع البسيط ٌ
الكنيسة القبطية َب كل طقس من طقوسها.
ففى تسبحة نصف الليل ،يبدأ ٟتن "تُت ثينو" (قوموا يابٌت النور لنسبح رب القوات) ّتمل موسيقية ذات
إيقاعات متغَتة متنوعة َب طبيعتها وسرعاهتا ىذا خبلؿ اٞتزء األوؿ من اللحن ا١تصاغ بأسلوب ا١تيليسما،
ٍب بعد ذلك تبدأ ٣تموعة أخرى من االستيخونات ذات األسلوب السيبلباتى ا١تدمج َب ٟتنو ،وىكذا
يعود االيقاع أب شكلو البسيط الذى ال يعرؼ للتغَتات اإليقاعية مكاناً.
ٍب بعد ذلك يأتى مايسمى با٢توس األوؿ (ىوس كلمة قبطية معناىا تسبحة) وىو مدمج بسيط اإليقاع
بسيط اللحن تتكرر فيو اٞتمل اللحنيةٍ ،ب يليو ٟتن "خُت أوشوت" (قطعا انقطع ماء البحر) وىو بو
ميليسما ومتعدد التغَتات االيقاعية .وىكذا دواليك َب ا٢توس الثاٗب والثالث والرابع.
وقد يكوف اللحن قصَتاً جداً وزمنو ال يتعدى الدقيقة الواحدة ،إال أنو يشتمل على تغَتات إيقاعية بالرغم
من صعوبة ذلك من الناحية التأليفية ،مثل ٟتن "ىيتيٌت بريسفيا" (بشفاعات القديسة مرٙب) والذى يرتَّل
َب صبلة الصلح َب القداس اإلغريغورى.
 إستخدام الناقوس والمثلث لضبط اإليقاع

آلتا الناقوس وا١تثلث ٫تا اآللتاف الوحيدتاف اللتاف تُستخدما كآالت إيقاعية مصاحبة لؤلٟتاف َب الكنيسة
القبطية .و٫تا يستخدماف ألمرين ال ثالث ٢تما:
األوؿ :ىو لضبط اإليقاع َب األٟتاف الغَت أدليبية الطابع (أى الغَت متحررة من اإليقاع) وخاصة َب
الدورات الىت فيها يطوؼ الشمامسة فيها حوؿ الكنيسة والىت تسمى بػ ػ "الزفة" ،حيث أنو يكوف للناقوس
ىاـ بصوهتما اٟتاد والرناف َب توحيد أداء الشمامسة ا١تنتشرين َب أرجاء
دور ٌ
وا١تثلث َب ىذه الدورات ٌ
صحن الكنيسة ،فيكوف عازفا اإليقاع ٫تا اللذاف يستطيعاف ضبط ايقاع اللحن ٞتميع الشمامسة
اآلخرين.
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والثا٘ب :ىو ألف ىاتُت اآللتُت عند استخدامهما ،فإهنما يشيعاف َب الكنيسة روح البهجة والفرحة ،لذا
فاف معظم استخداـ ىذه اآلالت يكوف َب الطقوس وا١تناسبات ا١تفرحة كاألعياد والتماجيد واألكاليل،
وأياـ اآلحاد بإعتبار اهنا أياـ يتم فيها تذ ّكر قيامة السيد ا١تسيح.
وعاد ًة َب الكنيسة تستخدـ آلة ناقوس واحدة ٯتسك هبا "ا١تعلم" ا١تسمى بػ "العريف" وىو الذى يقوـ
بتسليم األٟتاف جملموعة الشمامسة ،او ٯتسك بو "رئيس الشمامسة" ا١تشرؼ على ٖتفيظهم ،وعادةً ما
يكوف ىذا قد تدرج َب الدرجات الشماسية من ابسالطيس "مرتل" أب أغنسطس " قارئ" ٍب ايبوذياكوف
"مساعد مشاس" أب ذياكوف "مشاس وأخَتاً "ارشى ذياكوف "رئيس مشامسة".
ىذا وٯتسك با١تثلث الشماس الذى يتم اختياره من بُت ٚتيع الشمامسة إلجادتو حفظ األٟتاف من جهة،
ولقدرتو على ضبط اإليقاع وعزؼ آلة ا١تثلث من جهة أخرى.
إال أنو أحيانا تُستخدـ أكثر من آلة ناقوس ٯتسك هبا أكثر من مشاس أب جوار ما يعزؼ بو ا١تعلم او
رئيس الشمامسة٦ ،تا يؤدى ىذا أب ٍ
بعض من التشويش وقلة الًتكيز وعدـ الدقة َب األداء.
ويطلق البعض على آلة الناقوس إسم آلة الدؼ " "Tophوىى كلمة عربية تعٌت نوعاً من الدفوؼ الىت
كانت تستخدمها النسوة قدٯتاً وىى الكلمة ا١ترادؼ للكلمة القبطية "."Kemkem
الدؼ والىت تعترب نوع من الطبوؿ تضرب باليد ،وىى عبارة عن قطعة
إال أف ىناؾ خلط بينو وبُت آلة ُ
من اٞتلد الرقيق مشدودة ُٖتدث صوتاً ٚتيبلً ،وكانت النساء قدٯتاً تقوـ بالضرب عليو كمصاحبة للغناء.
ومراراً كثَتاً كانت تضرب الدفوؼ ويرقص الراقصوف على انغامها كما أهنا تستعمل مع غَتىا من اآلالت
ا١توسيقية ١ترافقة جوقات الًتنيم أو تستخدـ مع الفرؽ ا١توسيقية الىت تشًتؾ َب عبادة الرب اإللو كما ورد
َب سفر ا٠تروج" :فأخذت مرٙب النبية أخت ىروف الدؼ بيدىا وخرجت ٚتيع النساء وراءىا بدفوؼ
ورقص واجابتهم مرٙب :ر٪توا للرب فإنو قد تعظم ،الفرس وراكبو طرحها َب البحر" (خر .)51 : 05
وكما ورد ُب صموئيل األوؿ" :إنك تصادؼ زمرة من األنبياء نازلُت من ا١ترتفعة وأمامهم رباب ودؼ
وناى وعود وىم يتنبأوف فيحل عليك روح الرب فتتنبأ وتتحوؿ إٔب رجل آخر" ( 0صم .)5 : 01
عز وبأغاٗب وعيداف
كما ورد َب سفر أخبار األياـ األوؿ" :وداود وكل اسرائيل يلعبوف أماـ اهلل بكل ٍّ
ورباب ودفوؼ وصنوج وأبواؽ" ( 0أخبار .)8 : 08
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وُب ا١تزمور " :80ر٪توا هلل قوتنا ،اىتفوا إللو يعقوب ،ارفعوا نغمة ،وىاتوا دفاً عوداً حلواً مع رباب" (مز
.)5 : 80
الدؼ وليس الناقوس ،أما الناقوس " "Cymbalsاو السيمنتَتى كما
وُب ىذه األسفار ا١تقصود ىو ُ
يسميو بعض ا١تؤلفُت او ا٢تاجيوزيدير " "Hagiosidereوىى كلمة يونانية تتكوف من مقطعُت ٫تا
"ٔ "Hagiosتعٌت مقدس و"ٔ "Siderosتعٌت حديد وبذلك تعٌت الكلمة "اٟتديد ا١تقدس".والناقوس
من اآلالت االيقاعية وىو عبارة عن صحيفة مستديرة من ٨تاس ٥تلوط ٔتعدف أخر يضرب هبا على أخرى
متكافئة وكبل٫تا ٤تدب و٢تا مركز على شكل قبة مرتفعة هبا ثقب لرباط من اٞتلد ٟتملها.
وأما ا١تثلث " "Triangleوىو من اآلالت االيقاعية الىت تستخدـ احياناً ُب األوركسًتا فهو قضيب
معدٗب يُ َّ
شكل إٔب ثبلث زوايا على شكل مثلث ويصدر صوتاً عند ضربو بعصا معدنية صغَتة.
ويذكر َب بعض الكتب الكنسية أف الناقوس كاف عبارة عن جهاز خشىب يستخدـ لضبط الًتديد
اٞتماعى َب عدد قليل من األٟتاف ال تعدو الثمانية َب كل صلوات طقوس الكنيسة القبطية على مدار
وعم استعمالو على مدى
السنة كلها وحالياً يستخدـ بشكلو ا١تعدٗب ا١تعروؼ – الذى سبق وصفو – َّ
صلوات القداسات واألٟتاف الفرا٭تى.
وقد قرأ الباحث رأياً ٔتجلة إبداع ُب عددىا "الًتاث القبطى تراث لكل ا١تصريُت" عن أف استخداـ
الناقوس َب صلوات القداسات وأٟتاف الكنيسة يسبب ضجيجاً وإزعاجاً للصلوات نفسها الىت ىى
صلوات روحانية ٖتتاج إٔب ا٢تدوء والصفاء وأنو إطلع – صاحب الرأى – على ٚتيع ا١تراجع وا١تخطوطات
الكنسية الطقسية ا١توجودة ٔتصر كما إطلع على تلك ا١توجودة با١تكتبة األىلية بباريس وا١تتحف الربيطاٗب
وا١توجودة ايضاً ُب مكتبات الفاتيكاف وأ١تانيا ،فوجدىا كلها متفقة ٘تاماً َب استخداـ الناقوس .وإف آلىت
الناقوس وا١تثلث ٫تا اآللتُت الوحيدتُت ا١تستخدمتا ُب ٚتيع طقوس الكنيسة القبطية ،لذا عند العزؼ
عليهما بدوف إتقاف وبعدـ دقة ،فإف ذلك يؤدى أب فقداف القيمة العظمى من استخدامهما ،وبالتأب
فقداف ا٢تدؼ األساسى من وراء التسبيح بشكل عاـ.
فهاتُت اآللتُت ٫تا كأى آلة ايقاعية٬ ،تب التدرب على استخدامها ،و٬تب أف يكوف ٢تا ميتودات ،و٬تب
أف يتعرؼ عازفها على ٚتيع أنواع الضروب واألوزاف ا١توسيقية .كما ٬تب أف يعرؼ عازفها أف اإلكثار
من إضافة التفاصيل والزخارؼ اإليقاعية الكثَتة داخل الوحدة اإليقاعية او الطقم اإليقاعى او داخل
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ا١تازورة ا١توسيقية ،يقلل من وقار اللحن ويفقد من قيمتو الروحانية كما يكوف مثل ملح الطعاـ الذى إف
زاد عن حده فإنو يؤدى أب فساد ا١تذاؽ.
 أنواع القفالت الموسيقية في التراث القبطي القديم
القفبلت َب ا١توسيقى القبطية غريبة َب شكلها ومضموهنا وطبيعتها .فليست ٢تا القفبلت ا١تبهرة الىت نراىا
َب األعماؿ الكبلسيكية والىت تأتى بشكل حاسم وواضح َب خامسة السلم ا١توسيقى ٍب أولو (صوؿ –
دو) لتحدث القفلة التامة الصارخة ،وال ىى ايضا كالقفبلت َب الغناء العرىب والىت عاد ًة ماتكوف َب شكل
سلم ىابط ينتهى بأساس ا١تقاـ ا١توسيقى ،او بأى شكل آخر يعطى ما يسمى بػ "القفلة اٟتراقة" وىى
القفلة الىت مهما كاف اللحن ساذجاً او بسيطاً او ىادئاً او على وتَتة واحدةٍ ،ب تأتى مثل ىذه القفبلت
فتستدعى للتو تصفيق اٞتمهور نظراً لقوهتا وقدرهتا على جذب انتباه اٞتمهور فيندفع تصفيقاً.
أما َب األٟتاف القبطية ،فاألمر ٥تتلف ٘تاماً فليس ىناؾ رغبة للتصفيق بل التصفيق غَت ٤تبذ هنائيا َب
الصلوات الطقسية .كذلك ليس ىناؾ رغبة َب عمل إهبار للمصلُت من خبلؿ قفبلت شديدة صارخة.
لذلك تأتى القفبلت ُب األٟتاف ا١تصرية القدٯتة بالكنيسة القبطية ىادئة ولكنها ٥تتلفة ومتنوعة .وليس
ىناؾ اشًتاطات ألف تكوف القفلة منتهية بدرجة األساس الىت للمقاـ ا١توسيقى الذى انتهى فيو اللحن ،بل
ٯتكن أف تتحرؾ أب الدرجة الثانية او الثالثة او اى درجة أخرى طبقاً للحالة الروحية واحساس ا١تؤلف
الذى يوجهو ويقوده.
ولعلو من ا١تعروؼ موسيقياً أف اإلنتهاء بدرجة غَت درجة األساس يتطلب حنكة موسيقية وقدرات
موسيقية عالية ،إذ أف أى موسيقى مبتدئ التلحُت يسهل عليو دوف عناء عمل قفلة تامة منتهية بأساس
ا١تقاـ ا١توسيقى الذى يصيغ منو اللحن ،بل ٯتكننا أف نقوؿ أف السلم ا١توسيقى بطبيعتو يقود ا١تلحن أب
ْتساس السلم (الدرجة السابعة منو والىت تسمى بالػ Leading
درجة االستقرار والركوز الطبيعية مروراً ّ
 )Noteوتسمى بذلك ألهنا تقود العازؼ وا١تلحن وا١تغٌت أب درجة االستقرار الطبيعية الىت ىى "أساس
السلم ا١توسيقى".
وىنا يقدـ الباحث ٪تاذج ٥تتلفة من القفبلت لعدد من األٟتاف لتعطى صورة عن ماًب التعرض لو آنفاً.
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 خضوع األلحان القبطية للضبط اآللى
٦تا ال شك فيو أف التقليد جعل الكنيسة القبطية تلتزـ باستخداـ الناقوس وا١تثلث فقط َب
الليتورجيا ولكن ليس ىذا ألف األٟتاف ال ٗتضع للضبط اآلٔب! فلقد قرأ الباحث رأياً للموسيقى العا١تى
نيوالند ٝتث َب أحد الكتب مشَتاً إٔب أف مصدر التأليف ليس موسيقى آٔب وأف ا١تلحن َب تأليفو للحن

91

القبطى كاف ال يرتبط بأصوؿ وأوزاف وقواعد موسيقية 1بل كاف مرتبطاً ٔتعٌت األٟتاف القبطية الىت تتميز عن
ٚتيع أٟتاف الكنائس األخرى َب العآب بعدـ خضوعها للضبط ا١توسيقى اآلٔب.
لذا فقد رأى الباحث أف يبحث َب السبب الذى دعا ىذا ا١توسيقى ألف يدٔب هبذه ا١تقولة ،فرٔتا ألنو من
الطبيعى ألجنىب مثلو ال يعرؼ ا١تقامات القبطية ،أف يقف عاجزاً أماـ آلتو ا١توسيقية ،مىت طُلب منو أف
يعزؼ مقاماً من ىذه ا١تقامات الىت ٖتوى بُت نغماهتا ا١تيكروتوف.
فاألٟتاف القبطية وضعت من ا١تقامات ا١تصرية األصلية والىت استخدمتها فيما بعد ا١توسيقى العربية
وأعطتها اٝتاء تركية وفارسية وعربية مثل اٞتهاكاره والسيكاه والنهاوند والعجم وا٢تزاـ واٟتجاز  ...إْب،
وٚتيع ىذه ا١تقامات ا١توسيقية ًب توقيعها على اآلالت ا١توسيقية إذ صاغ منها معظم ا١تلحنُت من خارج
الكنيسة  ،مؤلفاهتم الغنائية واآللية .وقاـ الباحث ٔتصاحبة الكثَت من العرفاف وبعض الكهنة وأحد
األساقفة الذين ٬تيدوف حفظ األٟتاف القبطية بالعزؼ على آلة العود أثناء تسبيحهم ٢تذه األٟتاف َب
الكثَت من اللقاءات ا٠تاصة وكانوا َب إصرار بالغ ،يريدوف تكرار ىذه ا١تصاحبة لبلستمتاع ّتماؿ اللحن
القبطى عندما يصاحب أداءه العود ،وقد شهدوا ٚتيعهم بقدرة العود على ٤تاكاة اللحن بدقة شديدة .
ويذكر الباحث أنو عندما كاف يتسلم من ا١تعلم " كامل عياد قليٌت" ٟتن حلوؿ الروح القدس "ىب ابنفما
إمباراكليتوف" وقد استغرؽ ثبلث حصص نظراً لطولو ،وَب اٟتصة الرابعة وكانت "حصة تسميع " أى
اختبار ١تدى قدرة الباحث على أداء اللحن منفرداً ،فدخل الباحث أب ا١تعلم إليو حامبلً "آلة العود" َب
يده  ،وٓب يشعر ا١تعلم الضرير بوجود آلة "عود" ،فقاؿ للباحث "ىل ذاكرت اللحن يا مشاس" ،وطلب منو
أف يتلوه عليو ،وبدأ الباحث يعزؼ اللحن منشداً بصوتو مع العود نغمات اللحن الشجية ،وىو يراقب
اإلنفعاالت على وجو ا١تعلم الضرير ،وقد بدأ يفرؾ عينيو ا١تغلقتُت بغَت إرادتو ،ويضرب بكفيو ضربات
عفوية تُعرب عن سعادة بالغة ،ويًتؾ مقعده الرتفاع بسيط ليعاود اٞتلوس مرة أخرى وكأنو يريد أف يقفز
فرحاً ،فقد كانت ىذه ىى أوؿ مرة يستمع فيها للحن بغَت صوت إنساف ،و١تا انتهى الباحث من أداء
اللحن ،أثٌت ا١تعلم على إجادة اٟتفظ والعزؼ ،وقاؿ:
"العود ده صوتو ٚتيل قوى ،وحافظ صح".
واألٟتاف القبطية أيضا ًب توقيعها على اآلالت ا١توسيقية بدقة بالغة وروعة فائقة ،واستمتع بأدائها
ٔتصاحبة اآلالت ا١توسيقية  ،كل من صاحب القداسة األب البطريرؾ البابا األنبا شنودة الثالث ا١تتنيح
والبابا األنبا "تاوضروس الثاٗب" .وأثٌت كبل٫تا على أداء األٟتاف.
 1األب متى المسكين 8مرجع سابق (نقالً عن نيوالند سميث) – ص 614
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وقد اصدرت فرقة دافيد تسجيبلت لبعض ىذه األٟتاف ٔتصاحبة بعض اآلالت ا١توسيقية عسى أف يكوف
برىاناً لصحة ذلك.
اما قوؿ مسًت ٝتث أف ا١تلحن َب تأليفو للحن القبطى كاف ال يرتبط بأصوؿ وأوزاف وقواعد موسيقية فإنو
ٯتكن الرد على قولو ىذا بالنقاط اآلتية:
 )0منذ القدـ كانت األٟتاف الىت يسبح هبا اإلنساف خالقو ىى دائماً أرقى األٟتاف وأقواىا وأعبلىا شأناً
وأكثرىا التزاماً بالقواعد ا١توسيقية العلمية وأنو منذ القدـ ايضاً وكانت األٟتاف الىت يسبح هبا اإلنساف
خالقو ىى ا١تثاؿ الذى ٭تتذيو من ىم خارج دائرة اإلٯتاف باهلل عندما يقدموف أعما٢تم ا١توسيقية
الدنيوية .وىذه الصورة اٟتقيقية امتدت إٔب كل العصور وٓب تضعف إال َب ىذا العصر الذى نعيشو
اآلف والذى فيو يقدـ للمخلوقات ،ما ىو أكثر اتقاناً وعلماً وبراعة من الذى يقدـ للخالق .ولعل ما
دونو علماء اٟتملة الفرنسية َب كتاهبم الشهَت "وصف مصر" عن تراتيل موسى النىب الىت أنشدىا بعد
عبوره البحر األٛتر وايضاً الىت أنشدىا قبل وفاتو بوقت قصَت إذ كتبوا :
"إف موسى الذى تلقى َب مصر كل علوـ ا١تصريُت بالعناية نفسها الىت كاف البد من بذ٢تا لو أف الذى
كاف يتلقى العلم ىو إبناً لفرعوف ذاتو ،كاف البد لو بالضرورة أف يؤلف ىذه الًتاتيل طبقاً للمبادئ الىت
تلقاىا عن معلميو وبالذوؽ واإلحساس نفسيهما اللذين اكتسبهما من الشعر اٞتميل واألغنيات اٞتميلة
الىت عند ا١تصريُت عند دراستو للنماذج الىت كاف عليو أف ٭تاكيها َب دروسو وكذلك عند دراستو لؤلشعار
يتمعنها بنفسو".
واألغنيات الىت استحقت بسبب روعة ٚتا٢تا أف تؤدى ُب ا١تعابد حيث أمكنو أف ّ
ٍب يستطرد ىؤالء العلماء قائلُت" :ىل سيسألن أحد اآلف ما إف كاف ينبغى على العبقرية الىت أملت مثل
ىذا الشعر اٞتميل على موسى أف توحى إليو بغناء ٚتيل ،غناء لو تعبَت يوحى بقوة اإلحساس وقد كاف
موسى متبحراً على ىذا النحو العميق ُب كل فروع موسيقى قدماء ا١تصريُت" (الكتاب السابع صػ،90
 .)98و٦تا كتبو ىؤالء العلماء يتبُت أف ما صاغو موسى النىب عندما رفع صوتو ليقدـ اٟتمد والثناء لئللو
ا٠تالد كاف مبيناً على علم ودراسة لقواعد الشعر والتلحُت والصياغة لؤلغنيات وليس عن جهل هبا.
 )5إف ا١تدرسة البلىوتية األؤب الىت أسسها مارمرقس الرسوؿ والىت ٖتكى عنها كتب التاريخ أهنا كانت
عظيمة الشأف حىت منتصف القرف ا٠تامس ا١تيبلدى حىت أف منصب رئيسها أل٫تيتو كاف يلى ا١تنصب
البطريركى َب الرتبة وظل أساقفة وباباوات الكرسى اإلسكندرى زمناً طويبلً يُنتخبوف من بُت رؤسائها،
وٗترج منها أعاظم بابوات اإلسكندرية الذين اشتهروا بسعة العلم واإلطبلع وعظم الغَتة مثل
الكنسدروس وأثناسيوس وديونسيوس وكَتلس وديسقوروس ىذه ا١تدرسة كاف يدرس هبا ا١توسيقى إٔب
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جوار العلوـ البلىوتية .فهل يظن مسًت ٝتث أف َب ىذه ا١تدرسة كاف اآلباء يتعلموف ا١توسيقى ببل
أصوؿ أو قواعد أو أوزاف للموسيقى؟ فإنو مىت وجدت مدرسة هبذه ا١تكانة العا١تية وتدرس هبا
ا١توسيقى فبلبد أف توجد أصوؿ وأوزاف وقواعد موسيقية بل اعتقد أنو من ىذه القواعد إنبثقت
وتطورت ٚتيع القواعد ا١توسيقية الىت ظهرت ُب كل أ٨تاء العآب بل إنٌت استطيع بكل جرأة أف أقوؿ
أف علم ا٢تارموٗب (أى علم التوافق ُب تعدد النغمات ا١تختلفة رأسياً بعزفها َب ٍ
آف واحد بإنسجاـ)،
وكذلك علم الكنًتبنط (أى علم التوافق َب تعدد األٟتاف ا١تختلفة افقياً) ،قد عرفت قواعد٫تا َب ىذه
ا١تدرسة ،ويستدؿ الباحث على قولو ٔتا جاء على لساف القديس أثناسيوس الرسؤب بابا اإلسكندرية
العشروف (878-856ـ) وىو واح ٌد من القديسُت العظماء اللذين ٗترجوا من مدرسة اإلسكندرية
البلىوتية إذ قاؿ:
" ...فكما إذا ٝتع ا١ترء عن بعد قيثارة مكونة من أوتار متعددة ٥تتلفة ،وأعجب بتوافق نغماهتا – أى أف
صوهتا ال يتكوف من نغمات منخفضة وال من نغمات عالية أو متوسطة فقط – بل تعطى كل األوتار
أصواهتا متوازنة معاً .وكما إذا ضبط موسيقى قيثارة وبذكائو جعل النغمات العالية متوافقة مع ا١تنخفضة
والنغمات ا١تتوسطة مع بقية النغمات وكانت نتيجة ىذا إعطاء نغمة واحدة ىكذا ايضاً أمسكت حكمة
اهلل الكوف كقيثارة فجعلت ما َب ا٢تواء متوافقاً مع ما على األرض ،وما َب السماء متوافقاً مع ما َب ا٢تواء
ووحدت اٞتزء مع الكل "....
ولعل البابا أثناسيوس الرسؤب بكلماتو" :بتوافق نغماهتا" "وتعطى كل األوتار اصواهتا متوازنة معاً"
"ونتيجة ىذا إعطاء نغمة واحدة" ٯتكننا أف نستشف منها أف قداستو كاف يعرؼ علم توافق األصوات.
كما أنو ال ٯتكننا أف ننسى شخصيتو ا١توسيقية الفريدة إذ قد وضع بعض األٟتاف ا١تعروفة الىت منها
"أومونوجنيس" الذى يقاؿ ُب الساعة السادسة من طقس يوـ اٞتمعة العظيمة.
 )8لقد قاـ الباحث بنفسو بتحليل الكثَت من األٟتاف القبطية ووجدىا ٗتضع ألصوؿ وألوزاف ولضروب
ولقواعد موسيقية وأف أشكا٢تا اللحنية تنقسم إٔب ٚتل موسيقية سليمة وتتكوف كل ٚتلة من ٙتاٗب
موازير موسيقية وتنقسم كل ٚتلة إٔب عبارتُت موسيقيتُت تنتهى العبارة األؤب منها بػ ػ قفلة مضطربة
" "Interrupted cadenceوالثانية بػ ػ قفلة تامة  Perfect Cadenceلتشكل ىذه القفلة
التامة هناية ٚتلة موسيقية سليمة ترتكز على درجة األساس Tonicولتبدأ ٚتلة أخرى ٪تطية .وىذا
ىو الشكل العلمى السليم الذى اُتبع فيما بعد َب األعماؿ ا١توسيقية العديدة الىت قدمها كبار
ا١توسيقيُت العا١تيُت نقبلً عن ا١توسيقى القبطية.
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 )0ايضاً وجد الباحث أثناء ٖتليلو لبعض األٟتاف أف بعض اٞتمل ا١توسيقية الىت تنتهى بتطويل آخر نغمة
(كرونا) تتكوف من عدد من ا١توازير ا١توسيقية أقل من الطوؿ اٟتقيقى للجملة السليمة وبنفس مقدار
التطويل وىذا من الناحية ا١توسيقية يسبب نوعاً من التوازف ا١توسيقى الذى ٞتأ إليو الكثَت من
ا١توسيقيُت العا١تيُت َب بعض أعما٢تم ذلك عندما كانوا يضعوف فوؽ النغمة األخَتة َب هناية اٞتملة
ا١توسيقية "كرونا" أى عبلمة تطويل ٢تذه النغمة ليحدث ىذا التوازف ا١توسيقى.
 )5ايضاً وجد الباحث َب الكثَت من األٟتاف القبطية ما يسمى بػ "اإلنتقاالت ا١تقامية" Scale
 Modulationوىو أسلوب تغيَت ا١تقاـ أثناء اٟتركة اللحنية وىذه اإلنتقاالت ا١تقامية اقتبسها
العآب كلو من ا١توسيقى القبطية ليثرى هبا موسيقاه وأصبح وجود اإلنتقاالت ا١تقامية بأى ٟتن إ٪تا يدؿ
على ارتقاء وٝتو اللحن وعلى دسامة وثراء.
 )6كما يوجد هبذه األٟتاف تغَتات إيقاعية أى أف اإليقاع أو الضرب أو الػ  Tempoال يستمر ثابتاً
من أوؿ اللحن إٔب آخره بل يتغَت من وقت آلخر كلما دعت الضرورة إٔب ذلك .والتغيَت ُب
اإليقاعات او الضروب ىو ايضاً أسلوب جعل ا١توسيقى القبطية تأخذ مكانة ا١تعلم بُت موسيقات
الشعوب الىت جعلت موسيقاىا تتلوف بالضروب ا١تختلفة لتخرج من حيز السذاجة ا١توسيقية وترتقى
بسمو متشبهة ٔتوسيقانا ا١تصرية القدٯتة "القبطية".
وكذلك تغيَت السرعات أثناء اللحن والذى صار ٝتة ٦تيزة للموسيقى الكبلسيكية العا١تية الىت أخذت عن
ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة "القبطية" ىذا األسلوب فصار مؤلفو ىذه السيمفونيات والسوناتات وقوالب
الكونشَتتو يضعوف اٟتركة األؤب َب سرعة ٗتتلف عن اٟتركة الثانية – الىت عادة ما تكوف بطيئة –
وٗتتلف ايضاً عن اٟتركة الثالثة والىت عادة ما تكوف سريعة .فكيف تكوف ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة
"القبطية" ببل أصوؿ وال قواعد وال أوزاف ،وىى واضعة األصوؿ والقواعد واألوزاف ١توسيقات العآب كلو
1
وكانت تقوـ بتدريسها َب ا١تدرسة البلىوتية باإلسكندرية ٞتميع العلماء؟
 التباين الشديد في طول وقصر األلحان فى البرنامج التسبيحي الواحد:
الحظ الباحث أف الكثَت من األلبومات الغنائية الىت تصدر خبلؿ ا٠تمسة وعشروف سنة ا١تاضية تتكوف
من ٣تموعة من األغاٗب ،معظمها يًتاوح زمنو أب ٨تو ثبلث دقائق ،تزيد قليبلً او تنقص قليبلً٦ .تا جعل

 1جورج كيرلس 8األلحان القبطية روحانيتها وموسيقاىا -مرجع سابق – ص 620
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الباحث ُٯتعن النظر والتحليل َب ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة "القبطية" من ىذا ا١تنظور .وخبلؿ ْتثو ىذا
تكشف أنو َب ٚتيع الربامج التسبيحية َ Repertoiresب طقوس الكنيسة القبطية ،تتباين أزمنة
ّ
األٟتاف ا١تتعاقبة تبايناً شديداً ،وتًتاوح أزمنة ىذه األٟتاف ما بُت ثواٗب معدودة قد تصل أب ثبلث ثواٗب
فقط ،و٘تتد َب بعض األٟتاف األخرى أب ٨تو  85دقيقة .وما بُت ىذه األٟتاف القصَتة جداً ( 8ثواٗب)
وتلك الطويلة جداً (جزء من كسر الساعة) يوجد عدد يصل أب ٨تو ٟ 0108تن أزمنتهم تتدرج ما بُت
ىذه القصَتة جداً وتلك الطويلة جداً.
إال أنو قد الحظ الباحث ايضاً أف ىذه األٟتاف عندما تتعاقب داخل الطقس الواحد ،فإهنا تتباين َب
ٟتن
ٟتن مدتو دقيقة واحدةٍ ،ب يليهما ٌ
أزمنتها .فاللحن الذى مدتو  8ثواٗب ٯتكن أف يليو َب الطقس ٌ
ٟتن قصَتٌ مدتو  7ثواٗب وىكذا دواليك.
مدتو  5دقائق ٍب ٌ
والحظ الباحث أف التباين َب زمن األٟتاف يعطى نوعاً من التنوع داخل الربنامج التسبيحى ٦تا يبعد
اإلحساس با١تلل او الرتابة عند تعاقب ىذه األٟتاف .إال أنو ليس فقط التباين َب األزمنة الذى يبعد روح
تغَت أسلوب أداء اللحن من فردى أب ٚتاعى أب ريسبونسوريأب أب انتيفونأب،
ا١تلل والرتابة ،بل ايضا ُّ
ايضاً ىذا لو تاثَت شديد ُب جعل الريربتوار متنوعاً .فاللحن الذى مدتو  8ثواٗب يكوف ٟتن فردى ٍب يليو
ٟتن مدتو  8دقائق ويكوف ٚتاعي وىكذا .وليس التباين َب الزمن واألداء فقط ولكن َب أسلوب
الصياغة ،فاللحن الذى يُصاغ بأسلوب ا١تيليسما يعقبو ٟتن مصاغ بأسلوب سيبلباتى مدمج وىكذا.
ٟتن من
واللحن الذى يُعزؼ معو الناقوس وا١تثلث يليو آخر ال يُعزؼ معو ،واللحن الذى من مقاـ يليو ٌ
مقاـ آخر .والذى يُصاغ من ايقاع سريع ،يليو آخر لو ايقاع بطئ .واللحن الذى يُ َّرٖب بو والشمامسة
ٟتن والشمامسة ثابتوف ير٪توف َب اماكنهم .وىكذا تنوع َب كل ما٭تيط باألٟتاف ٦تا
يطوفوف البيعة ،يليو ٌ
٬تعل الربنامج التسبيحى غٌت وال ٯتكن معو أف يصاب أح ٌد با١تلل ،خاصة أف بعض الطقوس تستمر ٨تو
اكثر من عشر ساعات متصلة ،لذلك قد راعت الكنيسة القبطية منذ قدٙب الزماف أف يتنوع ريربيتوار أٟتاهنا
ىذا التنوع السابق اإلشارة اليو ،وليس فقط من ناحية الزمن.
ويقدـ الباحث جدوال ألحد الربامج التسبيحية بالكنيسة ا١تصرية القدٯتة لتوضيح ىذا التباين ُب تعاقب
األٟتاف داخل الطقس الواحد .ويود الباحث لو أف يػُتَّبع ذلك َب كل الربامج ا١توسيقية ا١تصرية سواء َب
اٟتفبلت العامة او اإلذاعات او التسجيبلت باألسطوانات ا١تد٣تة الىت تطرح َب األسواؽ.
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جدوؿ رقم ()5
عينة من أٟتاف اسبوع اآلالـ ُب الكنيسة القبطية

ملحوظة :ىناؾ عدد كبَت من ا١تردات القصَتة اليت يرٖب هبا الشعب باالسلوب التجاويب ( )Responsorialوزمنها
ال يتعدي نصف الدقيقة (مثل آمُت – كَتياليسوف – ىلليلويا) ٓب يتم إدراجها ُب اٞتدوؿ أعبله.
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المبحث الخامس
المقومات األساسية في كتابة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة
باستخدام األلحان المصرية القديمة (القبطية)
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المبحث الخامس
المقومات األساسية في كتابة مؤلفات موسيقية مصرية معاصرة
باستخدام األلحان المصرية القديمة (القبطية)

مقدمة

األٟتاف ا١تصرية القدٯتة (القبطية) ىي مادة موسيقية خصبة جدا إذا ما أستخدمت ُب تطعيم ا١تؤلفات
ا١توسيقية ا١تصرية ا١تعاصرة .فهي غنية با٠تبليا ا١توسيقية وبالعبارات ا١توسيقية ا٠تبلبة ،اليت تؤثر سريعا ُب

الوجداف .وىي غنية باٞتمل ا١توسيقية ا١تتوازنة .فهذه مىت توافرت ألي مؤلف موسيقي القدرة علي
أستلهامها ،فباجملهود وبإستخداـ كل أدوات التأليف ا١تمكنة  -اليت سيتم إفراد ٢تا ُب ىذا ا١تبحث جزءاً
كامبل -ٯتكن صياغة مؤلف موسيقي معاصر لو نكهة مصرية خالصة بعيدة عن تأثَتات الغرب وفر٧تة
أٟتاننا ا١تصرية اليت ٯتكن ٢تا ذات يوـ أف تصبح ببل ىوية علي اإلطبلؽ.
 أىمية اإللهام  Inspirationوالمجهود  Perspirationفي التأليف الموسيقي:
كتب "توماس ألفا إديسوف  "Thomas Alva Edisonيقوؿ:

"إف العبقرية ىي ٙترة  % 01إ٢تاـ و  %91عرؽ وجهد"
فليس باأل٢تاـ وحده سوؼ توجد ا١توسيقي ،وليس باإل٢تاـ وحده يستطيع مؤلف ما أف يصيغ عمبل
موسيقيا بديعاً ،لكنو ٬تب أف يعوؿ علي العرؽ واٞتهد وا١تثابرة وا١تذاكرة والعلم واالطبلع.1

Nuwan I. Senaratna, Automatic Music Composition Using a Tree of Interacting Emergent

1

System, Final Report for the Individual Project (CSS4164) +submitted in partial fulfillment
of the requirements for the Degree of Bachelor of Computer Science (Special) of the
University of Colombo. (Index Number: 7096; Registration Number:2002s8423), 2006,
Supervisor: Dr. D. N. Ranasinghe( - P 6.
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وقد ثبت بالقطيعة أنو ُب معظم األحياف يطلق علي مؤلف موسيقي ما ويوصف بأنو رائعاً أو ٦تتازا ،إذا
تقابلت وٕتمعت لديو خصائص اٞتهد والعرؽ ُ ، Perspirationب حُت انو من النادر جداً أف يكوف
األ٢تاـ  Inspirationىو العامل الرئيسي ُب تصنيف عمل ما بأنو "عظيم" أو "رائع".
وٯتكن إعتبار أف كل عامل منهما قادراً أف يقود إب بعض ا٠تصائص والسمات ُب التأليف ا١توسيقي.
 خصائص وسمات اإللهام





فهي تتضمن القدرة علي إبتكار وٗتيل اٟتاف وايقاعات مبدعة.
والقدرة علي اجملئ بطرؽ جديدة إلستخداـ ا١تادة ا١توسيقية.
وىي فورية وعفوية.
ال ٯتكن تدريسها.
من الصعب تفسَت أو ٖتليل نتائجها.
 -خصائص وسمات الجهد والعرق







Inspiration Characteristics

Perspiration Characteristics

فهي تتضمن القدرة علي العمل بقةو وسرعة وفاعلية.
والقدرة علي التمسك بالقواعد ا٠تاصة بالتأليف ا١توسيقي.
والقدرة علي ا١تذاكرة واالطبلع والتدريب لسنُت طويلة.
يسهل تدريس القواعد البلزمة لتأليف عمل جيد.
يسهل ٖتليل النتائج وتقيمها.

 أنواع المؤلفين الموسيقيين8

ومن ىذا ا١تنظور ٯتكن تقسيم ا١تؤلفُت ا١توسيقُت إب أربعة:1

 -0المؤلفون العفويون Spontaneous Composers
وا١تؤلفُت العفويُت يقوموف بالتأليف بالسليقة ،وال يستخدموف قصاصة ورقة واحدة ليكتبوا عليها
موسيقاىم ،فكل موسيقاىم ُب العقل .وىم يعتمدوف علي األ٢تاـ بشكل اساسي .وعادة مايصاحب
تأليفهم حالة مزاجية تعتمد علي العاطفة واٟتالة النفسية اليت يعيشها ىذا ا١تؤلف.

Ibid.,P 7
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ومن أبرز ا١تؤلفُت العفويُت ا١تلهمُت ُب الكنيسة القبطية "فيصل فؤاد" وىو الذي قاـ بتلحُت معظم قصائد
البابا ا١تتنيح األنبا شنودة الثالث ،واليت كتبها قداستو ُب كتابو الشهَت "إنطبلؽ الروح" .لقد صاغ فيصل
كل اٟتاف ىذه القصائد ُب رأسو وكاف يغنيها بصوتو فقط ،وأحيانا قليلة كاف يغنيها ٔتصاحبة آلة
"األوكورديوف" ،إال أنو ورقة ما او قصاصة ما ٓب يكتب عليها ٚتلة موسيقية واحدة.
 -5المؤلفون البناؤون Constructive Composers
وىم ا١تؤلفوف الذين يعتمدوف علي اال٢تاـ ُب الفكرة االساسية او ا١توتيفة االيقاعيةٍ ،ب بعد ذلك
يستكملوف مؤلفهم باجملهود وا١تعلومات والعلوـ اليت درسوىا .ومعظم ا١تؤلفات ا١توسيقية العا١تية ا١تشهورة،
ًب تأليفها من ىذا النوع من ا١تؤلفُت.
-8

المؤلفون التقليديون Traditionalist Composers

ا١تؤلفوف التقليديوف ٯتكن وصفهم بالػ "ظاىرة تارٮتية" .فأساليب وتقنيات مؤلفاهتم تظل تتطور عرب
التاريخ .فلهم دائما أساليب جديدة ُب التأليف ناضجة كاملة النمو .و٢تم القدرة علي اٗتاذ األساليب
ا١توسيقية ا١توجودة وتطويرىا بشكل ما جديد -كما لو اف أحد ما ٓ -ب يقدمو ىكذا من قبل .وبالتإب
فإف ا١تؤلف التقليدي يقتصر ابداعو علي حدود النمط ا١توسيقي  Music Styleعلي عكس ا١تؤلفوف
البناؤف.
فا١تؤلفوف البناؤف ٢تم اسًتاتيجية البناء اللحٍت من أسفل إب اعلي ،حيث أف أصغر خلية موسيقية تكوف
اسفل البناء ا١توسيقي ومنها يبدأ تشييد عملو ا١توسيقي .اما ا١تؤلفوف التقليديوف فإسًتاتيجية بنائهم
ا١توسيقي تكوف من أعلي إب أسفل ،حيث يبدا بالنمط ا١توسيقي وليس با٠تلية ا١توسيقية.
-0

المؤلفون الثوريون Revolutionary Composers

ا١تؤلف الثوري ىو الذي يسعي بكل وعي وإدراؾ أف ٬تد كل ماىو جديد ُب كل وسائط وطرؽ التأليف
ا١توسيقي ،حيت لو بطريقة راديكالية ترجع إب اٞتذور واألصوؿ ،وحيت لو كانت من احملرمات او
ا١تمنوعات او الغَت معتاد عليها.
وىؤالء ا١تؤلفُت ٬تدوف صعوبة بالغة ُب توصيل فنهم إب ٚتوع الناس لصعوبة فهمها ،ولذلك فقليل منهم
الذي يكتب لو النجاح اٞتماىَتي .ولذلك فالبعض منهم الذي يصبح مؤلف كبَت ،يكوف لو تأثَت عميق
علي األجياؿ اليت تأٌب بعده.
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وا١تؤلفوف ا١توسيقيوف الثوريوف علي عكس ا١تؤلفوف العفويوف ،فالثوريوف يعتمدوف علي العقل الواعي بشكل
اساسي ،والعفويوف يعتمدوف علي العقل الباطن بشكل تلقائي.
 كيفية تقييم المؤلفات الموسيقية Evaluating Musical Compositions
عندما يتم تأليف عمل موسيقي ما٬ ،تب أف يتم تقييم ىذا العمل ْتيث ٯتكن تصنيفو بأنو عمل جيد او
ردئ ،وىذا يتم من خبلؿ ىذه ا١تنظومة:1

التوازن •

التعبير

الجمال

التنوع •
Balance

Variety

Symmetry

Subtelity

الـتـأليــف الجــــيــــــــد

الترفيه

التماثل •

الدقـة •

شكل رقم ()05
ا٠تصائص األربعة اليت ٕتعل التأليف اٞتيد ٭تقق االىداؼ الثبلثة
 الهدف من المؤلف الموسيقي الجيد:
ىناؾ ثبلثة أىداؼ ٬تبأف يضعها كل مؤلف موسيقي بينما ىو يصيغ مؤلفو ،ىذه األىداؼ الثبلثة ىي
أيضاً يتوقعها وينتظرىا ا١تتلقي ٢تذا العمل ا١توسيقي ،وىي-:
 التعبير Expression

فا٢تدؼ الرئيسي من ا١تؤلف ا١توسيقي ىو أف ا١تؤلف يريد اف يعبر  Expressionعن فكرة ما بداخلو،
او يعرب أو يوصف رأي أجتماعي أو سياسي أو عاطفي.
 الجمال اإلبداعي Beauty
لذا يأٌب ا٢تدؼ الثا٘ب وىو كيف أف يعرب عن ذلك بشكل جمالي  Beautyإبداعي مؤثر.
 القدرة علي الترفيو Entertainment
Ibid.,P 9
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ٍب يأٌب ا٢تدؼ الثالث وىو كيف ٬تعل العمل ُب النهاية بعد إكتمالو أف يكوف قادرا علي جذب إنتباه

ا١تستمع قادرا علي اف يسري عنو ويرفو  Entertainmentوٮتفف من ضغوط اٟتياة عنو.
 الخصائص األربعة للتأليف الموسيقي الجيد:
من أجل ٖتقيق ىذا ىناؾ ٣تموعة من ا٠تصائص اليت تقود ا١تؤلف ٨تو ىذا ا٢تدؼ وىي-:

 دقة ورشاقة اللحن واأليقاع

Subtlety

فا١توسيقي اٞتيدة ٬تب أف يكوف فيها اللحن واأليقاع يتميزوا بالدقة  Subtletyوالرشاقة واٞتدية.
 التنوع والتباين

Variety

كذلك ا١توسيقي اٞتيدة ٬تب اف تتميز بالتنوع  Varietyوالتباينْ ،تيث تبدو دائما متجددة فبل
تصيب ا١تستمع با١تلل.
 التوازن

Balance.

كذلك ا١توسيقي اٞتيدة ٬تب اف تكوف متوازنة ٝ Balanceتعيا من حيث األصوات ،ومتوازنة من
حيث اٞتمل والعبارات ،واإلحساس بالسؤاؿ واٞتواب فيها.
 التماثل والتناسق

Symmetry

 وا١توسيقي اٞتيدة ٬تب اف تكوف متماثلة  Symmetryاو متناسقة من حيث التكرار فبل تثقل كاىل
ا١تستمع ّتمل طويلة او ايقاعات معقدة.
ُب النهاية افضل ا١توسيقات ىي اليت يتذكرىا ا١تستمع ،ويدركها بسهولة ،ويرتبط هبا.
 المكونات األساسية لمؤلف موسيقي
من ا١تعروؼ أف اي عمل موسيقي يتم بناؤه من اآلٌب:

 الخلية الموسيقية الصغيرة Motif

ومن خبلؿ ا٠تلية ا١توسيقية الصغَتة والتنمية ٢تا بالطرؽ التقليدية ا١تختلفة (سيتم التعرض ٢تا بالشرح) ،أو
بطريقة عشوائية  ،Random Motif Generationأو بطريقة Escape Time Fractal
 Motif Generation1اليت ىي التوالد النمطي للخلية ا١توسيقية وتركها مع الزمن.واليت ٯتكن
تبسيطها ىكذا:
Ibid.,P 32

1

103

التوالد األول

التوالد الثالث

Generation 1

Generation 3

الحالة األبتدائية Initial State

التوالد الثاني

Generation 2

شكل رقم ()08
التوالد النمطي للخلية ا١توسيقية مع الزمن
 التكوين األيقاعي Rhythm
وٯتكن أيضا للشكل األيقاعي أف يتم توليده بطريقتاف إما بطريقة اؿ Random Fractal
 Rhythm Generationوىي ٯتكن تبسيطها ىكذا:

أو بطريقة ”Iterated Function System “Fractal Rhythm Generation
وىذه أيضا ٯتكن تبسيطها ىكذا:
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 تعبيرات األداء Dynamics
من خبلؿ ديناميكيات التعبَت سواء اليت يكتبها ا١تؤلف او اليت يؤديها العازؼ وا١تغٍت من تلقاء نفسو،
ىذه ٚتيعها تولد أ٪تاط ٥تتلفة لؤلداء تلوف وتظلل ا١تؤلف ا١توسيقي .وعلي قدر ما يُثري ا١تؤلف ا١توسيقي
كتابتو هبذه التعبَتات وا١تصطلحات كلما إزدادت قيمة العمل.
وللتيمة الواحدة وللعبارة او اٞتملة الواحدة عند تكرارىا بتعبَتات ٥تتلفة ٯتكن اف يتوالد ٢تا احساس جديد
عند ا١تستمع ُب كل مرة تتكرر فيها بتعبَت جديد فتصَت جديدة ُب أذف ا١تستمع.
 خامة ورنين الصوت Timber
أف خامة ورنُت الصوت ٢تا دور فعاؿ ُب تكوين ا١تؤلف ا١توسيقي ،وكلما كانت ىناؾ قدرة من ا١تؤلف
علي فهم طبيعة اصوات االوركسًتا والرنُت الصادر من كل ٣تموعة علي حدة ،وكذلك تشكيل تراكيب
صوتية جديدة ٦تزوجة من آلتُت ٥تتلفتُت او ثبلثة او اكثر من فصائل ٥تتلفة (نفخ خشب مع نفخ ٨تاس
مع وتر مع ايقاع مع اآلالت االخري وخاصة الشرقية كالعود والناي والقانوف واآلالت االخري كالبزؽ
والسيتار ا٢تندي ...اْب) كل ىذا يؤدي إب توليد احساس جديد مع كل تيمة او عبارة اوٚتلة او حركة.
 التآلفات

Chords

إف التألفات ىي من العناصر ا٢تامة ُب التكوين ا١توسيقي للمؤلف ،وىي تثريو من جهة ،وتنوعو من جهة
اخري ،وٯتكن من خبل٢تا توليد التألف  Chord Generationخلق اشكاؿ ٥تتلفة للخلية
األساسية ،وذلك من خبلؿ توحيد التألف رأسيا او تفريطو افقيا او من خبلؿ وضعو ُب كل آالت
االوركسًتا موزعا بينها او ٗتصيص فصيلة من فصائل االوركسًتا لسماعو فيها ٍب نقلو إب الفصائل األخري
او من خبلؿ استخداـ طريقة  Fractal Based Chord Generationوىي ٦تاثلة لطريقة
” Iterated Function System “Fractal Rhythm Generationواليت ًب شرحها
انفا لكيفية توليد االيقاع .Rhythm Generation
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Chords

Timber

Dynamic
s

Rhyth
m

Motif

Phrase

Subject

Movemen
t

شكل رقم ()00
ا١تكونات األساسية للمؤلف ا١توسيقي اليت تشكل عبارة فجملة فحركة
وٯتكن لعناصر أخري اف تنضم إب ىذه ا١تنظومة مثل ا١تقامات ،والسرعات ،والقفبلت...،و...و اْب،
1
وىذه ٚتيعا تشكل ا١تكونات االساسية ألي عمل موسيقي.
التسلسل البنائي للمؤلف الموسيقي:
إذا اردنا تأليف موسيقي مصرية معاصرة٢ ،تا صبغة مصرية ،ليست متفر٧تة (غربية) وليست تائهة ُب ْتر
الشرؽ الواسع ،علينا إذف اف نغوص ُب اعماؽ ا١توسيقي ا١تصرية القدٯتة ،نقتبس منها التيمات
 Themesونستلهم منها الروح والعمق واالصالةٍ ،ب نبدأ ُب بنائها مستخدمُت ىذه التيمات ا٠تالدة
لتثري اٟتياة ا١توسيقية ا١تصرية بكل ماىو ٚتيل ومؤثر .ولكي مايقوـ مؤلف موسيقي ما ببناء مؤلف ما،
ىناؾ تسلسل بنائي ٬تب أف يتم إتباعو وىو يبدأ بالفكرة.

Ibid.,P 32
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 الفكرة  : Motifوىي أصغر شكل من أشكاؿ الفكرة ا١توسيقية ،وٯتكن أف تكوف قصَتة جدا
حيت ال تتعدي نغمتاف .مثل أوؿ نغمتاف ُب األغنية الشهَتة " ."Feelingوٯتكن لعدد قليل من
الثيمات والفكر ا١توسيقية اف تشكل عبارة ٟتنية.

 العبارة اللحنية  :Melodic Phraseوىذه قد ٘تتد نغماهتا لتصل إب ٨تو أربعة أو أكثر من

ا١توازير ا١توسيقية .والعبارة ال تكوف فكرة موسيقية كاملة .وغالبا ما يتم فصلها عن العبارات األخري
إما بنفس أو بتوقف ٟتظي بسيط ،او بسكتة موسيقية .والعبارة اللحنية ُب ا١توسيقي يقابلها "شطر"
واحد ُب الشعر .وعدد قليل من العبارات يشكل ٚتلة ٢تا هناية وقفلة ووقفة.
 الجملة الموسيقية : Period
واٞتملة ا١توسيقية ىي فكرة كاملة النمو ،وٯتكن اف تتكوف من  0او  8او  06مازورة موسيقية ،وٯتكن اف
ٖتتوي علي ثيمات او عبارات قصَتة او طويلة .وىي ُب النهاية تُشكل إكتماؿ ونضوج الفكرة ا١توسيقية
اليت بُنيت عليها اٞتملة .وعندما نقوـ بتحليل القوالب ونشَت إب التكوينات ا١تختلفة باألحرؼ AB
( AC ADعلي سبيل ا١تثاؿ) فإف كل حرؼ منها يشَت إب ٚتلة موسيقية مكتملة .وبإستخداـ ىذه
العناصر الثبلثة ٯتكن للمؤلف أف يبٍت مؤلفو ا١توسيقي كامبلً.
وُب كثَت من االحياف يكوف البناء اللحٍت ١تؤلف موسيقي ما ٭تتوي علي ٚتل ٟتنية طويلة ُمعقدة الًتكيب،

يتم إ٪تائها مستخدما عبارات وتفاصيل ٟتنية بشكل مضفر  Braidedوباسلوب اطنايب موسعُ ،ب حُت
أف بعض ا١تؤلفات األخري او ا١تؤلفُت اآلخرين يستخدموف ٚتبل قصَتة بشكل قاطع بدوف اسهاب ُب
l

إ٪تاء الفكرة ا١توسيقية ،وبشكل بسيط.


االدوات الموسيقية التأليفية التي يستخدمها المؤلف في بناء مؤلفو:

يري الباحث أف ا١توسيقي ا١تصرية القدٯتة (القبطية) تتميز بأهنا غنية باالفكار ا١توسيقية والعبارات اللحنية
واٞتمل ا١توسيقية اليت ُ٘تكن اي مؤلف موسيقي من اف يستخدمها ُب كتابة وإعادة صياغة مؤلفات
موسيقية معاصرة .كما اهنا تتميز بعذوبة وٚتاؿ كل فكرة منفرد ًة او ٣تتمعة معا لتشكل عبارات ٟتنية أكثر
تأثَتا ،وٚتبل موسيقية هبا عبق تارٮتي منقطع النظَت.
l

Scott Jarrett and Holly Day, Music composition for Dummies, Wiley publishing, Inc. – 2008
)(PP.363
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وعلي ا١تؤلف ا١توسيقي اف يستمع أكثر من مرة إب العمل ا١توسيقي ا١تصري القدٙب أو اللحن القبطي الذي
منو يريد أف يستوحي افكاره وأف ينتقي منو أبسط واكثر فكرة مؤثرة استطاعت أف تسيطر علي وجدانو
لتكوف ىي حجر االساس والركيزة االساسية والوحدة ا١توسيقية اليت سيبٍت ويستوحي منها كل االفكار
البنائية اآلخري .فمثبل ىناؾ ٟتن "أوكَتيوس ميتاسو" يقاؿ ُب أعياد القديسُت ُب الكنيسة القبطية وكلماتو
يونانية ،يتميز بأكثر من فكرة موسيقية صغَتة يذكر منها:
الفكرة األولي وىي-:

والفكرة الثانية ىي-:

وىناؾ بعض االدوات ا١توسيقية التأليفية ٬تب علي ا١تؤلف أف يستخدمها أثناء إعادة صياغة ىذه
ا١توتيفات ا١تصرية القدٯتة من أجل الوصوؿ إب مؤلف موسيقي معاصر ٥تتلف جديد لكنو ٭تمل نفس
الروح ا١تصرية ُب أصالة جذورىا تضرب ُب أعماؽ التاريخ .ومن ىذه األدوات مايلي:
-0

أسلوب إعادة الموتيفة األساسية ،كما ىي فور ٝتاعها لػتأكيدىا وذلك إما:

 .aإعادة كاملة دوف حذؼ أو إضافة.
 .bأو إعادة كاملة مع إختزاؿ جزء بسيط ليساعد علي ربط الفكرة بإعادهتا.
 .cأو إعادة كاملة مع إضافة جزء بسيط ليساعد علي ربط الفكرة باإلعادة.
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 -1األسلوب التقهقري (اإلرتداد) Retrograde
وىو بكتابة الفكرة األساسية من هنايتها إب بدايتها باسلوب تقهقري مرتد وكأنك تنظر إب الفكرة ُب مرآة
رأسية .وكمثاؿ للفكرة األوٕب تكتب ىكذا:

 -1األسلوب المقلوب (المعكوس) Inversion1
وىو بكتابة الفكرة األساسية ُب صورة انقبلبية (معكوسة) ،وكأنك تنظر إب الفكرة األساسية ُب مرآة
افقية .وكمثاؿ للفكرة األوٕب تكتب ىكذا:

 -2األسلوب التقهقري المقلوب Retrograde Inversion
وىو بكتابة الفكرة األساسية بعد قلبها (بعد كتابتها معكوسة) بشكل تقهقري مرتد .وكأنك تنظر إب
الفكرة األساسية ُب مرآة افقية ،بعد كتابتها متقهقرة  .وكمثاؿ للفكرة األوٕب تكتب ىكذا:

 -3بتقسيم الفكرة الي أفكار اصغرDivision of Motif Into Segments.
وٯتكن اف ٭تدث ىذا إذا كانت الفكرة االساسية كبَتة ْتيث تسمح بالتقسيمات الداخلية.

H. Owen Reed and Robert Sidnell, Materials of music Composition –1978
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وٯتكن خبلؿ ىذا التقسيم أف يتم ٬تميع أجزاء من ىذه األفكار الصغَتة ُب تكوينات غَت اليت كانت
تشكل الفكرة األساسية .1

 -4بحشو الفكرة بوحدات إيقاعية صغيرة لتشكل تناغم داخلي
Insert small rhythm Motifs

 -5بتكبير وزيادة زمن الفكرة The Augmentation of Motif

 -6بتناقص وتصغير زمن الفكرة The Diminution of Motif

H. Owen Reed and Robert Sidnell- Ibid.
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 -7إعادة صياغتة الفكرة في شكل تتابعي
The sequential Restatement of Motif

 -60تغيير مسافة قفزات الفكرة الموسيقية رأسيا بالزيادة او النقصان
The Vertical Variation of an Interval in Motif by Expansion
or Contraction

 -66حذف بعض نغمات الفكرة الموسيقية The Deletion of Tones in Motif

مع استبدالها بنغمات اخري او بسكتات.

 -61بإقحام ودس بعض النغمات داخل الفكرة الموسيقية
The Interpolation of Tones in Motif
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 ٕتميع األشكال المشتقة من الفكرة األساسية لتكوين شكل جديد يحمل خصائص الفكرة-61
. 1األساسية ولكن في وحدة وانسجام وتنوع



1

Bob Taylor, Bob Taylor, The Art of Improvisation, Version 1.0 – 8/22/2000. Creating
real-time music through jazz improvisation, Introduction, ©2000 Taylor-James
Publications. PP 372.
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المبحث السادس
الق ـيـادة الـكـورالــية واألوركسترالية،

وعالقتها بقـيـادة األلـحــان المصرية القديمة "القـب ـطـية"
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المبحث السادس
الق ـيـادة الـكـورالــية واألوركسترالية،
وعالقتها بقـيـادة األلـحــان المصرية القديمة "القـب ـطـية"
 مقدمة:
أوال 8نبذة عن تاريخ القيادة فى الموسيقى
إف أصل القيادة َب العآب كلو يرجع أب مصر الفرعونية القدٯتة ،فمن أقدـ النقوش ما وجد َب مقربة
امنمحات َب طيبة ( 0511سنة قبل ا١تيبلد) حيث تُبُت اللوحة قائداً َب مواجهة فرقة من العازفُت
وا١تنشدين .وقد تطورت القيادة َب مراحلها ا١تختلفة حىت وصلت أب ماوصلت اليو اٟتضارة ا١توسيقية
الفرعونية القدٯتة من أف يكوف ىناؾ قائد متخصص يقف أماـ الفرقة ا١توسيقية ليقودىا .إال أنو ٬تب أف
نستعرض التطور الطبيعى الذى حدث َب القيادة بشكل عاـ.
 القيادة بالضرب باألقدام وباأليدى Tactosَب اٟتضارة اليونانية القدٯتة كاف إيقاع كل من الكورس واآلالت ا١توسيقية يُ َبُت عن طريق القائد الذى كاف
يضرب األرض بالقدـ اليمٌت ،والىت كاف يلصق هبا قطعة من اٟتديد لتُحدث صوتاً ايقاعياً .وقد تطور
فيما بعد أب إشارات مرئية تعٌت إدارة األداء ا١توسيقى لضبط وتوحيد األداء اٞتماعى ،والذى يقضى برفع
اليد اليمٌت للتعبَت عن زمن ضغطو ضعيف ،وخفضها للتعبَت عن زمن ضغطو قوى.
وَب مطلع القرف السادس عشر ظهر تقليد َب بوىيميا يقضى بضرب األرض باألقداـ لضبط اإليقاع،

وكاف ىذا ٤تل إنتقادٍ .ب عرفت القيادة عن طريق الضربات ا١تستمرة لضبط اإليقاع وذلك باليد أو لليد
والىت تسمى "تاكتوس"  Tactosأى الصوت اإليقاعى ا١تنتظم  The Stroke of the handاو
ضرب اإليقاع بالعصا ،وىذا ما كاف ٭تدث من قائد فرقة ا١تنشدين َب الكنيسة.
وقد إنتقد بَتمودو  0509( Bermudoـ) التقليد الذى كاف متبعاً والذى يقوـ فيو القائد بضرب
ا١تدونة ا١توسيقية بأيديهم حىت تُسمع َب كافة أرجاء الكنيسة لتوحيد سرعة أداء ٚتوع ا١تنشدين ،وقد كتب
بورترجارى َ Bortergaryب عصر باليسًتينا والسوس ( 0611 – 0560ـ) عن فرقة موسيقية من
الراىبات َب أحد أديرة فَتار ٘ Feraraتيزت با١تستوى الرفيع َب توحيد األداء عن طريق قائدة للفرقة.
ويبلحظ أنو خبلؿ العصور الوسطى وخبلؿ عصر النهضة األوربية وقبل بداية القرف التاسع عشر كاف قائد
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الكوراؿ َب الكنيسة يستخدـ يديو ليوضح للمغنيُت اإلرتفاع واإل٩تفاض ا٠تاص بالطبقة الصوتية للحن،
وكاف ذلك يسمى كَتونوميا .Chironomia
وقد استمر اإلستخداـ ا٠تاص بضرب الوحدة الزمنية حىت القرف السابع عشر حيث قاؿ كريستوفر سيموف
 0665( Christopher Simonـ):

إنو من أجل احملافظة على الزمن ،فإننا نستخدـ حركة دائمة من اليد ،أو عندما تكوف اليد مشغولة
بالعزؼ مثبل ،أو بإمساؾ النوتة ا١توسيقية ،فإننا نستخدـ القدـ لضبط اإليقاع"

كانت تلك الفرؽ َب أغلبها غنائية تؤدى الًتانيم الدينية ذات الطابع اإليقاعى ا١تنتظم ،لذا كانت اليداف
توضحاف اإليقاع صعوداً وىبوطاً للداللة على الضغوط القوية والضعيفة ،وكانت إشارات القائد تتم َب
أحياف كثَتة ٔتادة ٯتسك هبا بيده اليسرى بينما تقود يده اليمٌت ا١تغنيُت من خبلؿ التوجيهات الفنية .وقد
كتب مَتزف َ Mersnneب كتابو "ا٢تارمونية العا١تية" ”ٚ “ Harmonie Universelleتبلً
ينصح فيها القادة بدراسة فن اإلشارة عن طريق "البندوؿ" ،ولكنو حذر من اإلنسياؽ بشكل صارـ َب
ىذا اإلٕتاه ،نظراً ألف بعض ا١تؤلفات كانت تتضمن تغيَتاً َب الزمن وقدراً معيناً من اٟترية َب سرعة األداء
"روباتو" ” ،“Rubatoكما أف خطوط ا١توازير كانت قد ظهرت َب القرف السادس عشر إال أهنا ٓب
تكن مستخدمة َب أغاٗب ا١تادر٬تاؿ الىت كانت غالباً مؤلَّفة ألربعة أصوات ٥تتلفة (أربعة خطوط ٟتنية).1
 -القيادة باستخدام لفافة من الورق أو عصاةً كبيرة

أما َب اجملموعات ا١توسيقية الكربى فكانت تستخدـ عصا كبَتة وضخمة للقيادة مصنوعة من ا٠تشب
بعد أف كانت ُب أغلب األحياف تستخدـ لفافة من الورؽ .ومع ذلك فقد استمر التقليد ا٠تاص
باستخداـ لفافة من الورؽ متبعاً .وقد كانت ٕتربة القيادة بالعصا الكبَتة غَت مؤثرة بقدر تاثَت القيادة
بلفافة الورؽ ،وكاف ذلك يرجع أب سبب عدـ ا١تعرفة بكيفية اإلمساؾ بالعصا لضبط اإلشارة وتوحيد
الزمن وذلك لضخامتها.
 القيادة باستخدام العين8إف عُت القائد ىى من أىم الوسائل لئلتصاؿ باألوركسًتا مثل العصا ،وىى تعرب عن اليقظة ا١تستمرة
للقائد ومبلحظتو لكل أعضاء األوركسًتا والكوراؿ ،بل ويلمح هبا اٞتمهور حىت ال ينفصل عنهم وجدانياً.
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ويُنسب أب سبونتيٌت  Spontiniو فيرب  Weberأف العُت ٢تا القدرة على نقل ماتعجز عن نقلو
اإلشارات بالعصا ،وأف إستخداـ العُت يوفر اٞتهد .فبواسطة العُت يرى عازَب األوركسًتا أف القائد ال
٭تدد ٢تم مواقيت دخو٢تم فقط ،لكنو يذكرىم أيضا بأسلوب األداء الذى اتفق عليو خبلؿ التدريبات الىت
تسبق اٟتفبلت.1
ويري الباحث أف القائد يستطيع أف ينقل أب عازَب األوركسًتا ومغنِت الكوراؿ كم من األحاسيس
واإلنفعاالت من خبلؿ نظرات عينيو ٍ
لكل منهم ومن خبل٢تا يستطيع أف يشرح ويفسر العمل ليند٣توا معو
ويشاركونو نفس اٟتالة الوجدانية الىت يعيشها .لذلك ال ٬تب أف يقود القائد عمبلً موسيقياً ال يفهمو او
ال ينسجم وأحاسيسو .وقد تبلحظ أف ىناؾ من القادة الذين ٗتصصوا َب قيادة األوركسًتا والكوراؿ
للموسيقى القبطية ،كاف عندما يصل أب حالة من التأثر واالنفعاؿ بالعمل ا١توسيقى وينتابو إحساسا مليئاً
بالروحانية ،كانت تدمع عيناه ،وكاف ينعكس ىذا علي أداء األوركسًتا والكوراؿ بشكل ٕتاوىب ملحوظ،
فيشاركونو ىذه األحاسيس واإلنفعاالت وذلك من خبلؿ العزؼ والغناء ا١تمتلئ بالتعبَتات ،ومن خبلؿ
أداء يوحده إحساس القائد بالعمل ا١توسيقى ا١تفعم بالروحانية.
 -الغناء أثناء القيادة 8

أما فاجنر فكاف يصر على أف تقوـ موسيقى اآلالت بالغناء كما لو كانت أصواتاً بشرية ،و يؤمن بأف
القائد يتمكن من ٖتديد سرعة ا١توسيقى بشكل اكثر دقة وأقرب أب رغبة ا١تؤلف عندما يغٌت ىذه األٟتاف
َب أعماقو قبل أف ينقلها أب العازفُت .ومن ا١تعروؼ أف ميلزيل  Maelzelالسويسرى الذى إخًتع
ا١تًتونوـ سنة  0805ـ قد ساىم َب التحديد الدقيق لسرعة الزمن ا١توسيقى تبعاً لرغبة ا١تؤلف بأقل
تدخل شخصى وبأقل إجتهاد من القائد او العازفُت .وي ِ
عترب فاجنر أف التحديد الدقيق للسرعات باألرقاـ
َ
قد تسلب الروح من العمل ،لذا فقد استغٌت فاجنر عن كتابة عبلمات ا١تًتونوـ الدالة على سرعة الزمن
باستخدامو مصطلحات السرعة مثل Moderato, Allegro, Adagio,… :أب آخره من
ا١تصطلحات الىت توضح السرعة دوف أف تقيدىا برقم ميًتونومى دقيق .وكتب فاجنر يقوؿ َب كتابو عن
القيادة :On Conducting

2

"إف الفهم الصحيح الكامل لؤلٟتاف ىو الدليل الوحيد ا١توصل أب التمبو الصحيح" وإف قادة االوركسًتا
غالباً مايفشلوف َب الوصوؿ أب التمبو اٟتقيقى ألهنم ٬تهلوف الغناء ،وٓب أقابل بعد قائداً ا١تانياً ٯتكنو أف
1
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يغٌت ٟتناً سواء كاف صوتو ٚتيبلً أـ رديئاً ،فهؤالء الناس ينظروف أب ا١توسيقى بإعتبارىا شيئا ٣ترداً ،أو
خليطا من القواعد واٟتسابات الرياضية والًتبية ا١توسيقية ولكن ال ينتج عن ذلك مقدرة على إعطاء اٟتياة
والروح لؤلداء ا١توسيقى َب العروض واٟتفبلت "

أما َب مصر فقد إنتشرت َب منتصف القرف التاسع عشر ا١تيبلدى آلىت العود والقانوف وأضيف اليهم الناى
وآالت اإليقاع وعُرفت ىذه اجملموعة "باٞتوقة" ٍب "بالتخت الشرقى" ،وكاف ا١تغٌت ىو القائد الذى يدير
األداء ويتبعو العازفوف فيما ٯتليو عليهم وحسب حالتو ا١تزاجية ،وما يرٕتلو من أفكار موسيقية وليدة
اللحظة .ولعل من يشاىد سيدة الغناء العرىب أـ كلثوـ ،يلحظ إشاراهتا ا١تختفية الىت هبا كانت ٖتدد ما إذا
كاف قد جاء بعد وقت دخو٢تا بالغناء( ،)Cueاـ مازالت ٖتتاج أب ٚتل ٖتضَتية تتكرر حىت تبدأ َب
غنائها ،كذلك اإلشارات الىت كانت تعطيها بيدىا من ا٠تلف لعازؼ القانوف ا١تشهور "عبده صاّب"
لتوضيح رغبتها َب التكرار او َب إهنائو.
كذلك ا١تغٌت عبد اٟتليم حافظ كاف مشهورا ْتبو للقيادة قبل أف يغٌت من خبلؿ استمتاعو بقيادة الفرقة
ا١توسيقية َب ا١تقدمات ا١توسيقية الطويلة الىت كانت تسبق غناءه ،كما أيضا كاف يعطى إشارات للفرقة
ا١توسيقية (الفرقة ا١تاسية بقيادة أٛتد فؤاد حسن) اثناء غنائو .ويرى الباحث أف قيادة عبد اٟتليم حافظ
كانت تعترب ٔتثابة نقل إحساسو بالعمل ا١توسيقى واستمتاعو بو ،إال أهنا ٓب تكن ٖتمل إشار ٍ
ات دقيقة
تتناسب مع القيمة ا١توسيقية لؤلغنية الىت كانت عادةً من تلحُت كبار ا١تؤلفُت ا١توسيقيُت أمثاؿ بليغ ٛتدى
و٤تمد ا١توجى وكماؿ الطويل.
وَب مصر عندما ازداد عدد العازفُت وأصبح ِعلم القيادة منتشراُ ،بدأ يظهر القادة ا١تتخصصُت َب القيادة
أمثاؿ ا١تايسًتو يوسف السيسى وعبد اٟتليم نويرة وحسُت جنيد وسامى نصَت وأٛتد الصعيدى ومصطفى
ناجى وسليم سحاب وإبراىيم حجاج وعلى اٝتاعيل وميشيل يوسف واندريو رايدر وعزيز صادؽ و٤تمد
حسن الشجاعى وناير ناجى وخالد فؤاد وجهاد سامى داوود وطو ناجى وسيد عوض وشعباف ابو السعد
واٛتد عبيد وصبلح عراـ وٛتادة النادي وغَتىم من القادة ا١تصريُت ا١تشهود ٢تم.
 القيادة بقوس آلة الفيولينة أو برقبة آلة العود8وعنما بدأت أعداد العازفُت وا١تغنُت تزداد بشكل ملحوظ خاصة مع بدايات القرف السابع عشر ،أصبح
ىناؾ حتمية إلستخداـ ا١تدونات ا١توسيقية ذات ا١توازير احملددة ،من أجل دقة أكثر َب ٕتميع وتوحيد
األداء .ومن ىنا جاءت مسئولية القائد نتيجة حرية التأليف الىت جعلت من األداء ا١توسيقى شيئاً متغَتاً،

117

٦تا أدى أب البحث عن وسائل أخرى لتوحيد األداء ولتُ ِحد من التطرؼ وا٠تروج عن النص والتفكك َب
األداء .وعندما توَب لوللى  Lullyعاـ  0687ـ ،زاد اإلىتماـ بدور القائد حفاظاً على مؤلفاتو حيث
بدأت فكرة القيادة بواسطة قوس الفيولينة ا٠تاص برئيس العازفُت.
وَب فرنسا كاف إستخداـ قوس الفيولينة َب القيادة مرتبطاً ٔتؤلف اٝتو "ىابينيك"  Habeneckوقد
عرؼ كيف يستخدـ قوس الفيولينة َب القيادة ،ولذلك أُعتربت القيادة بقوس الفيولينة أسلوبا فرنسياً َب
األداء وذلك من خبلؿ كل من اٟتفبلت ا١توسيقية واألوبرالية ،وكاف القائد يتؤب القيادة من مدونة
الفيولينة ،ويكتب لنفسو اإليضاحات واإلشارات ا١تفسرة إلشًتاؾ آالت األوركسًتا األخرى َب األداء.
وأُعترب ىذا النوع من القيادة دليبلً على قصور ىابينيك َب اإلمكانيات ا١توسيقية َب القيادة من خبلؿ
1
مدونة الفيولينة فقط.
وظهرت َب فيينا  Viennaالقيادة باستخداـ قوس الفيولينة على يد يوىاف شًتاوس  ،J. Strausوىو
اإلبن الذى اشتهر ٔتؤلفات الفالس الرائعة ،فتارًة كاف يقود وىو يعزؼ الفيولينة ،وتارةً أخرى كاف يقود
مكتفياً بتحديد الزمن لؤلوركسًتا بقوس الفيولينة .وقد أدى ىذا أب ظهور مدرسة القيادة بقوس الفيولينة
للمؤلفات الكبلسيكية ا٠تفيفة واألوبريتات ،ومن أتباع ىذه ا١تدرسة فرانز ليهار  Franz Leharمؤلف
2
أوبريت األرملة الطروب.
ويتضح من النموذجُت أوبريت األرملة الطروب للمؤلف النمساوى فرانز ليهار ومقطوعة الدانوب األزرؽ
دوف فيها توضيحات
للمؤلف يوىاف سًتاوس أف مدونة الفيولينة األوؿ الذي يتؤب فيها مهمة القيادة ،قد ّ
وإشارات لدور اآلالت األخرى ا١تشًتكة َب األداء حىت يقوـ بتوجيهها والًتابط معها ،كما يبلحظ أف
التدوين ُكتِب برموز صغَتة لآلالت األخرى ْتيث ٗتتلف عما ُكتِب آللة الفيولينو ذاهتا.
وَب مصر كاف عبد اٟتليم على يقود فرقتو وىو يعزؼ على آلة الكماف ا٠تاصة بو ،بالرغم من أنو أحيانا
أخرى كاف يقود ٦تسكاً بعصا القيادة.
واشتهر عطية شرارة وىو عازؼ فيولينة بالقيادة وىو ٦تسكاً بآلتو ليعزؼ هبا ويعطى هبا إشارات القيادة
ايضاً كلما استدعى األمر ذلك .بل إنو احياناً إذا تصادؼ واستدعت القيادة أف يصدر إشارة ما وكاف
عندىا منشغبل بالعزؼ على كمانو ،فإنو يعطى اإلشارة بإٯتاءة من رأسو او ْتركة بسيطة بطرؼ كمانو
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من ناحية البنجق (الىت هبا ا١تفاتيح مثبتة) او إذا تعذر األمر ٭ترؾ النصف العلوى من جسده لؤلماـ مع
إٯتاءة شديدة من رأسو .وذكر مَتزف  Mersenneأف ذلك كاف متبعاً َب قيادة ا١توسيقى ا٠تاصة
باألصوات واآلالت مثل العود ،وكاف العازؼ الرئيسى آللة العود يوضح الزمن بتحريك رقبة العود ليحافظ
على اإليقاع.
وَب مصر كاف يقود التخت ا٠تاص بو عازؼ العود عبد العزيز ٤تمد وأيضا كاف يقود فرقة الفجر ا١توسيقية
"جوىر" وىو يعزؼ على آلة البزؽ ،وكذلك فرقة سيد ٤تمد ا١توسيقية كاف يقودىا سيد ٤تمد وىو جالسا
يعزؼ على آلة القانوف ا٠تاصة بو ،وكانت آلة القانوف تسمح بإستخداـ كلتا يديو َب القيادة َب األوقات
الىت ليس فيها عزؼ للقانوفٓ ،تبلؼ آلة الكماف الىت تشغل يد القائد اليسرى بالكامل حىت َب األوقات
الىت ليس فيها عزؼ.
 القيادة بعازف آلة الهاربسيكورد8أما ٓتصوص القيادة ُب "األوبرا" فقد كانت ٘تثل مشكلة ،فقد كانت القيادة الشائعة َب أوبرا باريس غَت
٤تببة نظراً ألهنا كانت تركز على فريق الكوراؿ الذى يتحرؾ بشكل دائم على ا١تسرح .أما َب األوبرا
اإليطالية فقد كاف للكوراؿ دور ثانوى ٦تا كاف يسهل السيطرة على أدائو ،وكاف ىناؾ إثناف من القادة
أحد٫تا ٬تلس أب آلة ا٢تاربسيكورد " لوحة ا١تفاتيح  Key Boardحيث كاف يصاحب اإللقاء ا١تنغم
وكاف يتؤب ايضاً مسئولية السيطرة على ا١تغنُت ،أما القائد الثاٗب فكاف العازؼ الرئيسى للفيولينة الذى كاف
يتؤب مسئولية األوركسًتا وكاف ذلك يتم َب نفس الوقت ،وكاف التوحيد فيما بينهما يتم بسهولة نظراً لقلة
عدد العازفُت وا١تغنُت على حد السواء .وَب ا١تسارح الكربى كاف يوجد َب بعض األحياف إثناف من عازَب
ا٢تاريبسكورد كما ىو اٟتاؿ َب أوبرا "جلوؾ"  Gluckوا١تعروفة باسم انتصار كليليا Opera il
 Trionfo di Celiaوذلك عندما عُرضت َب مدينة بولونيا  Bolognaسنة 0768ـ ،حيث
جلس ا١تؤلف أب إحدى اآللتُت بينما كاف مانزوٗب  Manzoniقائد الذفرقة ٬تلس أب اآللة األخرى،
وأصبحت القيادة من خبلؿ عازؼ ا٢تاربسيكورد تُػ َعد تقليداً َب مسارح كل من ا١تانيا والنمسا.
وقد كتب موتسارت  Mozartعاـ 0785ـ عن أداء أوبرا اإلختطاؼ من السراى والىت عرضت أماـ
الدوؽ األكرب الروسى باولفر  Baulofrحيث كتب يقوؿ:

"إٗب أظن أنو من األفضل أف أقود ىذا العمل من موقعى كعازؼ للهاريبسيكورد"

كذلك كارؿ فيليب إٯتانويل باخ  C.P.E. Bachكتب يقوؿ سنة 0758ـ:

"إنو من األفضل لقيادة موسيقى اآلالت أف تنبع َب األصل من عازؼ ا٢تاربسيكورد".
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وظل تقليد القيادة لعازؼ ا٢تاربسيكورد مستمراً حىت يومنا ىذا بواسطة قلة من عازَب البيانو الذين يعزفوف
ويقودوف األوركسًتا َب وقت واحد .كما استمر ىذا التقليد جنباً أب جنب مع تقليد القيادة بقوس
الفيولينة ،ومع ٪تو األوركسًتا َب منتصف القرف التاسع عشر أصبح ىناؾ ضرورة إل٬تاد قيادة تستطيع
الربط بُت األعداد الكبَتة للمغنُت والعازفُت .لذا ظهرت مدرسة ماهناٙب وىى ا١تدرسة األ١تانية الىت ظهرت
َب النصف األخَت من القرف الثامن عشر حىت الربع األوؿ من القرف التاسع عشر 1،وقد أسهمت بشكل
كبَت َب تطوير األداء األوركسًتأب واإلرتفاع ٔتستوى الكتابة لؤلوركسًتا بشكل عاـ والىت جعلت ا١توسيقار
األ١تاٗب شوبرت  Sohubartيقوؿ واصفاً أداء األوركسًتا قائبلً:

"إف الفورتى َب عزفهم كالرعد ،والكريشندو كالشبلؿ ،والدٯتنوندو يشبو خرخَت غدير بلورى ،والبيانو مثل
2
نسمة ناعمة بقدوـ الربيع"

وقد بدأ دور القائد يصبح غاية َب األ٫تية لكى مايستطيع أف يسيطر على أداء ىذا العدد الضخم من
العازفُت ليستطيعوا أف يوحدوا أداءىم خاصة َب التلوين والتظليل َب األداء ا١توسيقى من حيث الشدة
والضعف ،اإلبطاء أو اإلسراع وغَتىا من األساليب الىت ٖتدد ديناميكية األداء.
 القيادة بإستخدام عصا صغيرة:ومن ىنا وبسبب ىذا التطور بدأت فكرة االستغناء عن عازؼ ا٢تاربسيكورد الذى كاف يتؤب مسئولية
القيادة ،من خبلؿ العزؼ وسط ٣تموعة صغَتة من العازفُت ،حيث أصبحت ىذه اآللة ال تفى بالغرض
َب القيادة ألف صوهتا صار ال يُسمع بعد إزدياد عدد عازَب األوركسًتا َب قاعات االحتفاالت الكربى.
حىت جاء اليوـ الذى قاـ فيو سفور  Sphorوىو مؤلف موسيقى َب بداية القرف التاسع عشر ،وفاجأ
رؤساء ٣تموعات األوركسًتا والكوراؿ بأف أخرج عصاةً كاف قد أخفاىا َب جيب معطفو ،وإذ بالتجربة
تلقى ٕتاوباً كبَتاً من العازفُت وا١تغنُت على السواء .إال أنو بدأ بعد ذلك َب التفكَت َب كيفية اإلمساؾ هبا
وطريقة استخدامها َب رسم ٪تاذج وأشكاؿ اإلشارات ا١تختلفة لؤلزمنة ا١تختلفة الثنائى والثبلثى والرباعى
وغَتىا ،وكيفية أف تصبح ىذه العصا الصغَتة قادرة على توحيد األداء ٞتميع العازفُت وا١تغنُت ،وكذلك
رسم ا٠تياؿ البلزـ للتعبَت عما ىو مدوف من ديناميكيات األداء ا١تختلفة وا١تتباينة.

 1يوسف السيسى – دعوة الي الموسيقى -مرجع سابق
 2أحمد المصري ،حميط الفنون ( )1الموسيقى ،دار النشر "دار المعارف المصرية"
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وكانت عصا القيادة تصنع من سن الفيل وكانت ٝتيكة و٘تتزج بالعاج َب ا١تنطقة ا١تتطرفة الىت ٯتسك هبا
القائد .إال أف بعض القادة كانوا يستخدموف عصا أصغر لقيادة األغاٗب األوبرالية ،ويذكر أف سبوتيٌت
شهد َب برلُت عاـ 0850ـ عرضا ألوبرا القناص لػ "فيرب" حيث كاف يستخدـ عصا صغَتة جداً ٘تكن
من خبل٢تا من السيطرة الكاملة على األوركسًتا والغناء ،ىذا بالرغم من العصا الىت كانت منتشرة والىت
كاف طو٢تا  51سم تقريبا ،وغالبا ما كانت خفيفة الوزف ورفيعة ْتيث يكوف طرفها سهل اٟتركة لتوضيح
النبضات ومن الناحية األخرى "بصلية" الشكل او تغَطّى بالنيلوف حىت ٯتكن إمساكها جيداً باليد اليمٌت
بُت اإلهباـ واإلصبعُت األولُت ولتستقر ىذه النهاية ذات الشكل البصلى ُب بطن راحة اليد ٍب يلتف حو٢تا
اإلهباـ والسبابة والوسطي ،ويتم التحكم فيها ٔتعصم اليد والذراع لتكوف ىى إمتداد للذراع.

شكل رقم ()05
طرؼ عصا القيادة البصلي الشكل
أما فيليكس مندلسوف 0807 – 0819( Mendessonـ) فيعترب من أىم مؤلفى ا١توسيقى األ١تاف
الذين برعوا َب القيادة ،فقد كاف يستخدـ عصا بيضاء لتكوف واضحة ألعُت ا١توسيقيُت ،كما كاف يفرض
نظاماً صارماً َب التدريبات ا١تنضبطة ٦تا أضاؼ أب التقاليد فيما ٮتتص بساعات العمل والدقة ا١تتناىية َب
األداء وٖتديد السرعات وشرح اٞتو العاـ للعمل ا١توسيقى ،فضبلً عن اختيار السرعة الىت تتناسب مع
مفهومو وإحساسو للموسيقى الىت يؤديها سواء كانت من مؤلفاتو او من مؤلفات معاصريو وأسبلفو ،وكاف
يتمكن من خبلؿ ىذه الدقة والسيطرة الكاملة على ا١توسيقيُت من إخفاء بعض العيوب الىت كانت َب
ا١تؤلفات الىت يتناو٢تا بالقيادة.
كذلك يعترب فايرب 0856 – 0786( Veberـ) ىو ا١تؤسس اٟتقيقى ١تدرسة القيادة األ١تانية
اٟتديثة .ولكن العمر ٓب ٯتتد بو ليلحق بكل من فاجنر Vagnerوبرليوز  Berliozاللذين يرجع اليهما
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الفضل األكرب َب إرساء مبادئ فن القيادة وىى ا١تبادئ الىت التزاؿ سارية َب ٦تارسة ىذه ا١تهنة بواسطة
عظماء قادة األوركسًتا َب العآب حىت يومنا ىذا.
 -سيكولوجية التعبير الموسيقي بعصا القيادة8

شكل رقم ()06
سيكولوجية التعبَت بعصا القيادة
ذكر برليوز  Berliozعاـ  0887عن فاجنر أنو أصبح أكادٯتياً وأف تدريبو لؤلوركسًتا وقيادتو
باستخداـ عصا القيادة بشكل متحضر ومن خبلؿ مدونة القائد ،قد أتاح لو إمكانيات الرؤيا الشاملة
واألداء ا١تتكامل .ىذا وقد أضاؼ برليوز مبلحظات وتفاصيل عن اإلشارات ا١توسيقية للقائد يشرح فيها
أف اإلشارة ٬تب أف تتضمن سيكولوجية التعبَت ا١توسيقى ،وأهنا ٬تب أف ٗتتلف َب طبيعتها التعبَتية من
عمل أب آخر ،كما أنو نادى بتدريبات منفصلة للمغنيُت وا١توسيقيُت كل على حده قبل أف ٬تتمعوا معاً
َب األداء .وَب نفس الوقت ىاجم بريليوز القيادة ا١تيكانيكية اٞتامدة والعسكرية ،وأوضح أ٫تية الربط بُت
ا١تغنُت على خشبة ا١تسرح وبُت عازَب األوركسًتا َب اٟتفرة ،وأ٫تية التوازف بُت األصوات واآلالت والوحدة
فيما بينهم.
ىذا وقد إختلف كل من برليوز وفاجنر َب أسلوب القيادة ،فبينما كاف فاجنر يتطرؼ َب حرية اٟتركة َب
الزمن  Rubatoوذلك من أجل التعبَت العاطفى اٟتاد ،كاف بريليوز شديد الدقة وبعيداً عن كل كل
تطرؼ من أجل وحدة أكرب َب األداء .وقد كاف من ا١تعتاد َب القرف التاسع عشر أف يقف القائد بُت
األوركسًتا وا١تسرح ،وكاف برليوز يوافق على ذلك .أى أف القائد يؤب ظهره للعازفُت ووجهو للمنشدين
وراقصى الباليو ىذا من أجل أف يكوف القائد وسيلة ربط قوية بُت ا١تسرح واالوركسًتا ،حىت يكوف
األوركسًتا مصاحباً لؤلوبرا وليس طاغياً على الغناء .وكاف ىذا التقليد يلقى معارضة من الكثَتين حىت
انتهى األمر بزيادة عمق اٟتفرة أسفل ا١تسرح حىت يتمكن القائد من أف يكوف قريباً ٔتشاعره وتعبَتاتو
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وإشاراتو من ا١تسرح ْتركتو وغنائياتو ،ومن األوركسًتا الذى يقف َب مواجهتو .وكاف برليوز يفضل السرعة
1
ا١تنتظمة وكاف دقيقاً َب مبلحظاتو للعازفُت.
 القيادة في الموسيقى المصرية القديمة "القبطية"8قاـ الباحث بزيارة أب كنيسة مارجرجس القبطية األثرية بصهرجة الكربى والىت يرجع عهدىا أب القرف
الرابع وا٠تامس ا١تيبلدى َب مصر ،حيث وجد ىناؾ آلة صنج وىى تشبو الناقوس اٟتأب ا١تستخدـ اآلف
بالكنيسة القبطية إال أنو أكثر ُٝتكاً ( فقد يصل ٝتكو لنحو  8ملليمًت وىو ضعف ٝتك ا١تستخدـ
حالياً) وأكرب قُطراً (حيث يصل قطره أب ٨تو  81سنتيمًتَ ،ب حُت أف ا١تستخدـ حاليا قطره ال يزيد عن
 51سنتيمًتا) ،وىى توضح أف ا١ترتل او ا١تعلم " "Cantorكاف يستخدمو أثناء ترتيلو للقيادة بالنقرات
ا١تتباعدة زمنياً لتوقيع النرب القوى َب ا١تازورة ٓتبلؼ ما ٭تدث اآلف من إستخداـ الصنج او الناقوس األقل
ٝتكاً واألصغر قطراً والذى ٯتكن عازفو (وىو مرتل الكنيسة) من أف يعزؼ تفاصيل اإليقاع Rhythm
للحن الذى يتم إنشاده ،وليس ٣ترد نقر للنبضات اإليقاعية األساسية.
وتبلحظ نشاط غَت مسبوؽ َب ا١توسيقى القبطية َب هناية القرف العشرين عندما إٕتو أحد الشمامسة
لدراسة العلوـ ا١توسيقية والتأليف ا١توسيق وقيادة األوركسًتا ،وبدأت األٟتاف تتخذ طابعاً أوركسًتالياً بعيداً
عن الطقوس الكنسية (الليتورجية) والىت تغٌت فيها األٟتاف بأسلوب األكابيبل فقط  Acappellaوقد
قدمت "فرقة دافيد" أوؿ عمل أوركسًتأب بعنواف "العذراء" كتب عنو ا١تؤلف ا١توسيقى عزيز الشواف ،وًب
بعد ذلك تكوين أوركسًتات أخرى منها "أوركسًتا وكوراؿ الكنيسة القبطية" الذى كاف يقدـ حفبلتو على
مسرح شهَت بشارع طوسوف باشا بشربا ،وكاف لؤلوركسًتا والكوراؿ  -الذى وصل عدده ٨تو مائة عازؼ
ومغٌت -قائد يقف يقود عن دراسة علمية بعد أف صارت القيادة علماً يُ َد َّرس َب أكادٯتية الفنوف إعتبارا
من عاـ .0989
وظهر "أوركسًتا وكوراؿ الناظر أب اإللو" با١تعادى وكاف يقف أمامو قائد متخصص َب القيادة ،وظهر
أوركسًتا وكوراؿ تقوده "ىناء طانيوس" بالدقى ،وآخر يقوده حساـ أديب بالعباسية ،كل ذلك جعل ىناؾ
أ٫تية لدراسة القيادة َب ا١توسيقى القبطية سواء الىت تُرتَّل َب صحن الكنيسة بشكلها التقليدى "أكابيبل"
او الىت تنشد خارجها َب حفبلت عامة وعلى مسارح الدولة كاألوبرا وغَتىا.
1
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 األوركسترا بدون قائد8ُب الربيع األوؿ من القرف العشرين وبالتحديد عاـ  0955ـ تكوف َب اإلٖتاد السوفيىت أوركسًتا بدوف
قائدٍ ،ب إنتقل ىذا التقليد أب اجملر وتشيكوسلوفاكيا وأمريكا فتكونت أوركسًتات تعزؼ بدوف قائد ،وَب
ىذه اٟتالة كاف األوركسًتا يتدرب مع قائد كماف كما كاف يعزؼ بإشارات من رائد األوركسًتا "وىو عاد ًة
مايكوف عازؼ الفيولينة األوؿ" وغالباً كاف ىذا األوركسًتا يؤدى أعماالً ليس فيها أجزاء تتطلب حتمية
نشد داخل الكنيسة
تدخل القائد بشكل ملحوظ .ويرى الباحث أنو ايضاً َب بعض األٟتاف القبطية الىت تُ َ
ا١تصرية التقليدية ،ال يكوف ىناؾ دور فعاؿ للقائد ،ىذا عندما يكوف اللحن لو إيقاع منتظم وليس بو
تغَتات إيقاعية او إنتقاالت مقامية او تراكيب موسيقية وال يتخللو أداء أدليىب حر ،ىنا ال يكوف ىناؾ
دور فعاؿ للقائد (الذى عادةً مايكوف ا١تعلم أو رئيس االشمامسة) سوى أف يعطى إشارة البدء بإٯتاءة من
رأسو او بإشارة من يديو ٤تدداً السرعة ا١تناسبة للحن ،ليتم استكماؿ اللحن بذات السرعة.
وىناؾ ٪توذج لذلك ٟتن "اريبصالُت" ويسمى بإبصالية الثبلثة فتية القديسُت ،وىو يتكوف من أربعة
وعشرين بيت شعرى مرتبة باألّتدية القبطية كتبها ا١تعلم سركيس وىو مقتدر َب اللغتُت القبطية واليونانية
وًب تلحينها على ٚتلة واحدة من مقاـ عجم تتكرر أربعة وعشرين مرة ،ويتم مصاحبتها باآللتُت
اإليقاعيتُت "الناقوس" و"ا١تثلث" .إال أف ىناؾ أٟتانا أخرى مركبة ومعقدة َب تراكيبها ا١توسيقية وصيغها
وقوالبها وتتميز بالتغيَتات ا١تقامية  ،Scale Modulationوكذلك بالتغيَتات اإليقاعية
 Rhythmic Modulationىذا ٓتبلؼ األداء األدليىب اٟتر الذى يتخللها ،مثل ٟتن " كاتا ٗب
خوروس" الذى يقاؿ َب توزيع عيد القيامة ،والذى بدوف قائد ،قد يصبح ٟتناً مشوىاً.
القيادة بدون مدونة قائد Partitura1
من الطبيعى أف يستخدـ قائد األوركسًتا مدونة القيادة َب ٚتيع التدريبات بدوف استثناء ،وذلك حىت
يتمكن من تدريب ا١توسيقيُت على الفقرات الصعبة بإعادهتا وحىت يتمكن من ٖتقيق التوازف بُت ا٠تطوط
اللحنية ا١تختلفة وا١تتباينة ٔتا يربز خطاً ٟتنياً معينا فوؽ النسيج ا١توسيقى الشامل ،وأيضا ليش ّكل اٞتُمل
ا١توسيقية وعبلقاهتا وٖتديد ذروة األداء والتحضَت ٢تا من خبلؿ ىذه ا١تدونة ،مستغبلً َب ذلك الًتقيمات
واٟتروؼ الىت تقسم العمل من خبلؿ ا١توازير ا١توسيقية .أما َب اٟتفبلت فهناؾ بعض القادة كثَتاً ما
يقودوف العمل بدوف مدونة على اإلطبلؽ .ويتحكم بذاكرتو َب ٖتديد السرعة وتغيَتىا وإشارات البدء
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والقطع واإلهناء وإشارات ديناميكية األداء معتمداً على اٟتفظ اٞتيد والذاكرة ا١توسيقية القوية أب جوار
ا٠تربة الطويلة َب ٦تارسة ىذا النوع من القيادة الىت ٘ت ّكنو من إطبلؽ العناف للخياؿ واإلثارة دوف توزيع
إنتباىو بُت القراءة والقيادة أثناء اٟتفل.
وَب األٟتاف القبطية يرى الباحث أنو ٯتكن التحرر من ا١تدونة أثناء األداء إال أنو َب الربوفات وحصص
األٟتاف ال ٬تب أف تغيب ا١تدونة ال عن عُت القائد وال عن أعُت ا١ترتلُت.
ثانيا8أىمية قائد االوركسترا8

1

إف عمل قائد األوركسًتا ٖتوطو كثَت من األسرار ولكن األداء ا١تسموع يكوف ىو الرد الطبيعى وا١تفسر
ألى تساؤؿ .وعندما نتكلم عن توحيد األداء للعازفُت وا١تغنُت ،فإننا نتكلم عن توحيد أربعة عناصر غاية
َب األ٫تية ىى:

 توحيد النبض  : Beatوىو الذى ٬تعل األوركسًتا وا١تغنُت ٚتيعاً ٢تم نفس النبضة اإليقاعية الثابتة ،وحىتعندما تتغَت السرعة أو اإليقاع ،فإف النبض يتغَت طواعيةً لكنو َب تغيَته البد من أف يتوحد بُت ا١تغنُت
والعازفُت ،ألف َب عدـ توحيده ىرج كبَت ،وَب توحيده إنسجاـ أكرب .ولعل ىناؾ الكثَت من اٞتمل
ا١توسيقية الىت تبُت توحيد النبض من عدمو مثل السبلٓب ا١توسيقية السريعة ا٢تابطة والصاعدة ،واٞتمل الػ
 Pizzicatoلآلالت الوترية بالنقر باألصبع على األوتار َب ٚتل سريعة ،ىذه ٚتيعها تكشف بسهولة
شديدة دور القائد ُب توحيد النبض.
 توحيد التنفس :فالقائد يتعامل مع جهاز التنفس الذى ٗترج بو األصوات سواء من آالت النفخ بأنواعهااو من ا١تغنُت .والبد أف تكوف يداه ٫تا الرئة الىت توحى ٞتهاز التنفس للعازؼ باٟتركة ا١تنتظمة ،و٘تنحهم
السكوف البلزـ إل٘تاـ تغيَت النفس َب توقيتات ٤تددة ،قد يقوـ ىو بتحديدىا وتنظيمها إف ٓب تكن
يفوت على كاتبو الكثَت من االمكانيات
مدونة ،أو لو كانت متعارضة مع النص األصلى الذى قد ّ
العلمية لؤلداء.
وعازفو اآلالت الوترية ذات القوس فإف حركة أقواسهم ا١تتحدة فهى أيضا ٢تا عبلقة بالتنفس ،والعازؼ
الذي ال يتمكن من تنظيم تنفسو متوحداً مع الذي يقصده ا١تؤلف والذي يًتٚتو لو القائد ،فإنو ٮتتنق
حىت لو كاف عازفا للفيولينة او الشيلو .وىذا اإلختناؽ يؤدى بالتأكيد أب إجهاد وبلبلة َب األداء .وإتساع

 1تيمور احمد يوسف – المرجع السابق – ص 127

125

أو ضيق ذراع او ذراعى القائد َب إشارة التنفس ىى الىت ٖتدد كمية ا٢تواء الىت تتسلل أب رئىت كل من
ا١تغٌت أو عازَب آالت النفخ ،أو أب قوس عازَب الوتريات.
إف تنظيم التنفس الزـ ايضاً للمستمع الذى يتنفس مع اللحن وطريقة أدائو وسرعة نبضو ووحدة عاطفتو،
ىذا لو كاف القائد موفقا َب ربط ا١تؤلف با١تستمع والتحكم َب ىذا العآب اإلنساٗب الفٌت.
فهذا ىو القائد الذى يضع اللحن َب قبضتو ويضع نفسو وكل أحاسيسو مع اللحن ليتسلل أب وجداف
ا١تستمع وليتحد مع فكره وأحاسيسو .وىناؾ قائد يقود بيديو وأصابعو إمعانا َب التعبَت البشرى وغالباً ما
يلجأ قادة الكوراؿ أب اإلكتفاء بالقيادة بأيديهم دوف إستخداـ عصا قيادة ١تزيد من األحاسيس وكثَت من
التعبَت حىت لو أثّر قليبل على دقة النبض الذى ٦تا الشك فيو يكوف أكثر دقة عند استخداـ العصا .ولعل
من أبرز القادة الذين يستخدموف أصابعهم وأيديهم دوف عصا َب عصرنا اٟتأب ىو ا١تايسًتو "سليم
سحاب".
 توحيد الفكر 8إف القائد عندما يقوـ بشرح الفكرة ا١توسيقية الىت َب العمل ا١توسيقى الىت توالدت عندتأليفو َب عقل وقلب وخياؿ ا١تؤلف ا١توسيقى من خبلؿ إشاراتو وعصاتو وإٯتاءاتو وتعبَتات وجهو،
يوحد فكر األوركسًتا والكوراؿ ليتوائم ويتوافق ويتوحد َب فكر واحد
فإنو بطريقة مباشرة وغَت مباشرة ّ
وىو فكر ا١تؤلف طبقا ١تا استطاع أف يستوعبو ويستشفو القائد من خبلؿ اطّبلعاتو وقراءاتو وثقافاتو
وأْت اثو ودراساتو الىت ٦تا الشك فيو تنعكس ٚتيعها على شخصيتو الفكرية الىت يقود هبا .لذا فإف قائد
جاىل وغَت مثقف وغَت ُمطّلع ،مهما كانت دقة إشاراتو لن يستطيع أف يوحد فكر موسيقييو ومغنييو،
حىت لو ٧تح َب توحيد النبض من خبلؿ إشارة دقيقة.
 توحيد األحاسيس 8إف توحيد األحاسيس أثناء القيادة ىى من أىم مهاـ القائد من خبلؿ إشاراتوطبقا ١تا ىو مدوف من ا١تصطلحات والتعبَتات ا١توسيقية والىت كلما كاف تدوينها واضحاً ودقيقاً
ومراجعاً قبل الربوفة من قِبَل القائد ،كلما استطاع القائد أف يوحد أحاسيس ٚتيع ا١تغنُت والعازفُت َب
ُ
إحساس واحد.
إف أعظم األعماؿ ا١توسيقية وأروع األٟتاف ٯتكن أف تتحوؿ أب رماد بارد ببل حياة ٖتت قيادة قائد ال
يفهم مضموف اللحن .والعكس صحيح ،فإف اللحن الباىت الذى الحياة فيو ٯتكن أف ينشط ويعرب
بوعى وأحساس بفعل قائد بارع .فهناؾ حركة َب الزمن تؤدى أب ذروة اإلنفعاؿ َب اللحن ،تلك الذروة
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الىت ٬تب أف ٭تضر ٢تا القائد وٯتهد ٢تا ،ويبٍت إشاراتو ليبينها ْتكمة وفهم وحس حىت ٕتيئ ذروة التعبَت
متفقة مع ماقصد اليو ا١تؤلف.
معلِم" تكوف الطامة
و١تعظم األٟتاف ا١تصرية القدٯتة "القبطية" ذروة ،عندما ال يٌدركها القائد "أى الُ َ
الكربى ،عندما تتهشم ىذه الذروة ،فبل يصبح للحن معٌت إذ قد ًب ىدـ ىذا البناء ا١توسيقى على صخرة
اٞتهل هبا .لذا يرى الباحث أ٫تية توعية القادة الذين يقودوف ىذه األٟتاف بقيمة اٟتفاظ على ذروة اللحن
وكيفية التحضَت ٢تا من قبل.
واألوركسًتا لو رنُت ٥تتلف ٖتت قيادة قائد ٥تتلف من خبلؿ التجاوب العصىب والتصور النغمى قبل
إعطاء إشارة ما .واألوركسًتا يتحوؿ أب آلة موسيقية ٗترج أصواهتا بتأثَت إشارات القائد ٘تاما كما تعزؼ
الفيولينة بفعل أصابع عازفها ،وٮتتلف صوهتا إذا امسك هبا ٍ
عازؼ آخر .ولذلك فالعازؼ َب األوركسًتا
ينكر ذاتو ليتحوؿ أب جزء من الكل .إنو يستمع أب زمبلئو ويتحوؿ معهم أب وحدة منصهرة َب بوتقة
نادرة ىى األوركسًتا .والعازؼ األوركسًتأب َب ذلك ٯتتلك قدرات ال تتوافر َب زميلو العازؼ ا١تنفرد ،مهما
بلغت إمكانيات األخَت .ألنو يعرؼ كيف ال يفرض أداءه الفردى وفهمو الشخصى للعمل الذى يقوـ
األوركسًتا بأدائو .ولكنو ٯتتلك شخصية ٚتاعية وٕتاوباً عصبياً ٭تولو أب وحدة مع اجملموع وَب اجملموع،
وبالتأب يتمكن القائد من وضع بصماتو الىت ٖتمل اٝتو وشخصيتو على األداء والىت ٘تيز تفسَته للعمل
وفقا إلحساسو ومفهومو.
 تأثير المزاج الشخصي علي القيادة8إف ا١تزاج الشخصى لقادة األوركسًتا وشخصيتهم القومية قد تؤثر َب أسلوب قيادهتم ،فمثبلً:
 "نيكتش"  Nikitschو"ريتشارد شًتاوس"  R. Straussإشتهروا بفضل أسلوهبم ا١تتباىىوا١تلفت لؤلنظار.
 ستوكوفسكى  Stokowskyو"برننشتُت"  Bernsteinكانا ناجحُت بفضل أسلوهبما األكثرزخرفة وإهبارا.
 فورتفنجلر  Furtwanglerوتوماس بيتشاـ  Thomas Beechamاشتهروا بأسلوهبما الراقىا١تتطور.
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وىكذا فإف كل قائد تكوف لو شخصية ومزاج وطبيعة معينة ،ىذه تنعكس على أسلوب قيادتو .وتبعاً ٢تذه
الشخصية يتوقف مدى تقبّل الناس للعمل ا١توسيقى من عدمو ،ورٔتا اليدركوف أف السبب َب تقبّلهم لو أو
نفورىم منو قد يكوف راجعاً للقائد وليس للمؤلف.
ثالثا 8كيفية التعامل مع األوركسترا والكورال وج ــهاً لـوجـ ــو

Working With an Orchestra and Choir Face to Face

إف التعامل مع األوركسًتا والكوراؿ وجهاً لوجو يتطلب مهارات عالية وإمكانيات شخصية وموسيقية ٬تب
أف تتوافر مع قائد األوركسًتا والكوراؿ .ىذه اإلحتياجات األساسية كانت ىى مايشغل الباحث خبلؿ
فًتة ْتثو حيت استطاع أف يوجزىا َب الصفحات القليلة القادمة.1
 -6اإلحتياجات األساسية للقائد

Basic Needs of the Conductor

إستطاع مؤلفو كتاب وجهاً لوجو مع األوركسًتا والكوراؿ أف ٭تددوا بعض ىذه االحتياجات َب النقاط
األربعة اآلتية:
 .aأف يكوف قائد األوركسًتا والكوراؿ باعتباره ا١تفسر وا١تًتجم الرئيسى للعمل ا١توسيقى مشاركاً َب
قرارات األداء ا٠تاصة بأمور اآلالت ا١توسيقية ا١تختلفة .فهذه ٬تب أف تكوف جزءاً ال يتجزأ من
ا١تفاىيم األساسية لدى القائد وَب متناوؿ يده.
 .bأف يكوف القائد َب إرتياح تاـ مع األوركسًتا وأف يتخلص ٘تاماً من ٚتيع اٟتواجز والعوائق من
خربات سابقة أو تدريبات أو مصطلحات ٯتكن ٢تا أف تعوؽ كل سبل التواصل مع األوركسًتا
يعرب عن نفسو جيداً من خبلؿ صوتو وعصاتو حىت يتمكن
والكوراؿ فالقائد ٬تب أف يتعلم كيف ّ

ىو مع العازفُت وا١تغنُت أٚتعُت من صناعة ا١توسيقى.

 .cأف يستوعب القائد جيداً أنو لن يستطيع أف يستخدـ إال كمية ٤تدودة جداً من وقت األوركسًتا
على ٨تو فعاؿ ،فقائد الكوراؿ واألوركسًتا ٭تتاج إٔب التعامل مباشرة مع الواقع ا١ترير وىو أف القادة
عادة ما يستطيعوف اٟتصوؿ على نتائج أفضل من الكوراؿ أكثر من األوركسًتا خاصة َب األعماؿ
ا١توسيقية الدينية كاألوراتوريو مثبلً.
Don V Moses, et al.“A Handbook for Choral Conductors”. Ibid.- P 3.

1

128

 .dأف يستطيع القائد أف يتعلم ا١تناىج واألساليب والتقنيات َب قيادة بعض النماذج واألعماؿ ا١تتميزة
ا١تعروفة والىت ٯتكن ٢تا أف تساعده وتفيده فيما بعد َب قيادة أعماؿ أخرى على نطاؽ أوسع ومن
خبلؿ ىذه النماذج ٬تب أف يتعرؼ على :
 ا١تناطق الىت تشكل خطورة عند قيادهتا.
 أساليب القيادة ا١تتعارؼ عليها وا١تمارسات ا١تعموؿ هبا عند أداء مثل ىذه النماذج.
 معرفة التفسَتات ا١تختلفة ٢تذه النماذج واألعماؿ ا١توسيقية العا١تية.
 يتطلب من القائد أف يتفهم ويستوعب ويدرؾ أوالً ما ىى طبيعة األوركسًتا الذى يقف أمامو وما ىى
تكويناتو اآللية وفصائلو وأعداد كل فصيلة منها .كما ٬تب عليو أف يكوف ملماً بإمكانيات كل آلة
ستخدـ عند
موسيقية على حدة وطبيعة صوهتا وا١تدى الصوتى لكل آلة وا١تفاتيح ا١توسيقية الىت تُ َ
التدوين ٢تا ،والطبيعة الصوتية آلالت التحويل كالكبلرينت والكورنو والكونًتباص.
 على قائد األوركسًتا أف يدرس مدونة القائد دراسة جيدة بفهم ويضع مبلحظاتو وعبلماتو ا٠تاصة بو
الىت ٘تكنو من الًتتيب واإلعداد اٞتاد للربوفة ْتيث يتمكن من اإلستفادة الُمثلى والقصوى لزمن
الربوفات.
ٍب يبدأ القائد َب ضبط ورسم التقنيات وتكنيكات حركة عصا القيادة رٝتاً دقيقاً ألنو من خبلؿ

ىذه العصا الصغَتة يتم توحيد ٚتيع أفراد ا١توسيقيُت والكوراؿ َب قبضتو بشكل دقيق .كل ذلك سوؼ
ٯت ّكن القائد من عمل بروفة ناجحة مستغبلً كل ٟتظة من زمن الربوفة ،وٯت ّكنو ٘تاماً للوقوؼ وجهاً لوجو
مع األوركسًتا والكوراؿ.
ويرى الباحث أنو ٯتكن ٦تا سبق اإلشارة إليو َب استعراض سريع أف يتم البحث فيو بشكل أكثر تدقيقاً
وعمقاً للوقوؼ على قيادة تنتج عمبلً موسيقياً دقيقاً متكامبلَ ،لذا فيجب على القائد أوالً أف يفهم
طبيعة األوركسًتا.
 فهم طبيعة األوركسترا The Nature of Orchestraٖتظى ا١توسيقى َب العآب الغرىب بنصيب كبَت وجوىرى َب األداء من خبلؿ تركيبة أوركسًتا وكوراؿ ٣تتمعُت
معاَ .ومن أكثر األعماؿ ا١تشهورة الىت ًب تنفيذىا ُب ٚتيع أ٨تاء العآب "ا١تيسايا" ٞتورج فريدريك ىاندؿ
و"القداس اٞتنائزى" ١توتسارت .والذى يتطلع إٔب مدونة القائد  Partituraوا١تدوف هبا أصوات الكوراؿ
واألصوات ا١تنفردة بأنواعها واآلالت ا١توسيقية بفصائلها ا١تختلفة  :النفخ ا٠تشىب والنحاسى واآلالت
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الوترية واإليقاعية واآلالت األخرى٬ ،تد أنو أماـ قائمة من حشد من أصوات متباينة للكوراؿ وا١تغنُت
ا١تنفردين واألوركسًتاٖ ،تتاج من قائد العمل أف يبذؿ قصارى جهده َب فهمها وٖتديد دوره وإشاراتو
وإٯتاءاتو لكل خط أفقى من ىذه ا١تنظومة الرأسية ا١تتعددة ا٠تطوط.
وقادة الكوراالت بشكل عاـ لديهم خربات ٤تدودة َب بروفات وتدريبات وتنفيذ وأداء األعماؿ
األوركسًتالية .فقادة الكوراالت الذين اعتادوا على طبيعة وتقنيات األعماؿ الكورالية قد يكوف من
الصعب أو الغريب عليهم أف يتعاملوا مع التوقعات أو اإلحتياجات ا٠تاصة بالعازفُت .والقادة عندما
يتعاملوف مع العازفُت ا٢تواة قد ال يكوف لديهم القدرة على مساعدهتم ٔتا فيو الكفاية ،كذلك عندما
يتعاملوف مع العازفُت احملًتفُت فإنو يشوهبم شعور با٠توؼ .إال أنو َب كلتا اٟتالتُت فإف ىؤالء القادة قد
٬تدوف أنفسهم غَت قادرين على ٖتقيق أفضل النتائج الىت كانوا يرجوهنا فا١تشكلة ليست َب العازفُت أو
ا١تغنُت.
ومن وجهة نظر مؤلفى كتاب "وجهاً لوجو مع األوركسًتا" فإنو ٯتكن التغلب على ىذه ا١تشكلة بثبلثة
نقاط رئيسية:1
 -0التجهيز الكاملة واإلعداد التاـ للربوفة.
 -5استخداـ اللغة الدقيقة الىت يفهمها العازفُت وا١تغنُت.
 -8ا٠تربة.
و١تواجهة األوركسًتا والكوراؿ بثقة ٬تب أوالً أف نفهم اآلتى قدر اإلمكاف:
 -0اآلالت ا١توسيقية بإمكانياهتا ومداىا الصوتى وأساليب العزؼ عليها واألوضاع الصعبة العزؼ
وا١تقامات الصعبة األداء.
 -5العازفُت وا١تغنُت.
 -8الطرؽ القياسية وا١تثلى لتواصل ىؤالء مع بعضهم البعض.
وىناؾ شئوف وأمور أساسية  Fundamental Mattersفعازَب األوركسًتا يتم تدريبهم وفقاً لتقليد
٥تتلف عن ذلك ا١تتعارؼ عليو ألعضاء الكوراؿ.
وا١توسيقيُت ا١تعتادين على ىذا التقليد وىذا الروتُت قد ٬تدوا أف لغة اٟتوار وأسلوب القيادة وا٠تطوات
ا١تتبعة َب الربوفة لقائد كوراؿ ٦تتاز قد ٬تدوهنا غريبة ورٔتا تدعو للحَتة وا٠تلط بُت األمور ا١تختلفة.
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 فهم اإلختالفات بين العازفين والمغنين8عندما نتحدث عن ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة القبطية ،فإننا نتحدث عن موسيقى أكابيبل صوتية ْتتو،
وعندما نتحدث عن القيادة َب ا١توسيقى القبطية ٬تب أف تُوضع بعض اإلعتبارات َب ذىن القائد َب
اٟتالتُت ،إذا ما كاف القائد قد إعتاد أف يقود أوركسًتا ويريد أف يقود كوراؿ ،أو إذا ما كاف القائد قد إعتاد
أف يقود الكوراؿ ويريد أف يقود أوركسًتا .ففى اٟتالتُت ٬تب أف يضع القائد بعض االعتبارات ألنو ىناؾ
العديد من االختبلفات بُت العازفُت وا١تغنُت يُذكر منها اآلتى:
 -1إف عازَب األوركسًتا بصفة عامة ٭تتاجوف إٔب عدد ساعات أقل َب الربوفة ٟتفلة ما ،وٯتكنهم أف
يستوعبوا كم كبَت من ا١توسيقى بسرعة أكرب وىم َب نفس الوقت يتوقعوف ذلك من قائد األوركسًتا.
ولعل ىذا أكثر وضوحا َب ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة القبطية ،فعند تنفيذىا على مسارح الدولة،
يستوعب ا١توسيقيوف ا١تدونة ا١توسيقية ويقرأوهنا وىلياً ،بينما الكوراؿ يستغرؽ فيها وقتاً طويبلً ،بل
احياناً يتم تعليمهم ٚتلة فجملة .لذا يفضل أف ُٗتصص للكوراؿ بروفات منفصلة حىت يصل أب
ا١تستوى الذى عنده ٯتكن استدعاء ا١توسيقيُت.
 -2عازؼ األوركسًتا من احملتمل وا١ترجح أف يكوف قد قضى سنيناً أكثر َب التدريبات الفردية أكثر من
مغٌت الكوراؿ.
 -3عازفو األوركسًتا يقرأوف ا١توسيقى ويعزفوهنا وتكوف ىناؾ "عُت اتصاؿ" بُت العازفُت وا١تايسًتو وىى
تأتى بشكل متقطع فهى صعبة ،لذلك فهى تعتمد بشكل كبَت على تتبع عصا القيادة.
 -4عازفو األوركسًتا معروؼ أهنم يتقاضوف أجراً عن عملهم لذلك فهم أقل عرضة من ا١تغنُت ا١تتطوعُت
َب عملية إقامة "عبادة شخصية" ” “personality cultحوؿ ا١تايسًتو .1ولنفس ىذا السبب
فإهنم ٯتيلوف إٔب عدـ التجاوب مع احملادثات اٟتماسية  Pep Talksكالىت تقوـ هبا بعض فرؽ
الكوراؿ.
 -5بالرغم من أف عازَب آالت الفيولينة ( الوتريات ) يشبهوف مغنِت الكوراؿ َب تقسيمهم إٔب فصائل
و٣تموعات ،إال أف عازَب آالت النفخ واآلالت اإليقاعية يعتربوف عازفُت منفردين ()Soloists
ولذلك فكل نغمة يعزفها ىؤالء تعترب مكشوفة ( .) exposed
َ -6ب األوركسًتا ال يكوف ىناؾ عازؼ بيانو كبَت لقيادة اجملموعة َب اٞتمل الصعبة أثناء الربوفة ،وىو
األمر الذى ٭تدث عادة لعازَب البيانو ا١ترافقُت لفرؽ الكوراؿ .فالقائد وعازَب األوركسًتا ٬تب أف ٬تدوا
Ibid.- P 3,4.
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حبلً ٞتميع مشاكلهم بدوف ىذا الُمرافق .لذا فمتابعة األوركسًتات ٗتتلف ٘تاماً عن الكوراؿ َب ىذه
وَب غَتىا من البنود األخرى.
ستخدـ مفاىيم وإجراءات خاصة َب القيادة.
و٬تب على القادة أف يبدأوا َب معرفة ١تاذا ٬تب أف تُ َ
 قائد الكوراؿ الذى يقوـ بتدريب أوركسًتا ٬تب أف يضع َب اعتباره أف يقوـ بتغطية ا١توسيقى بسرعةأكثر بكثَت ٦تا اعتاد عليو مع الكوراؿْ ،تيث يتم إيقاؼ الربوفة عدد مرات أقل من الذى اعتاد عليو
َب تدريبات الكوراؿ.
يعوؿ أكثر ويعتمد على العازفُت أكثر ٦تا ىو معتاد
 على قائد الكوراؿ الذى يقوـ بتدريب أوركسًتا أف ّمن قبل مع كورالو.
 ٬تب عليو أف يقوـ بتنقيح وتطوير إشاراتو وإٯتاءاتو لؤلوركسًتا ،واضعاً َب اعتباره أف ىؤالء العازفُت ٓبيعتادوا من قبل على ىذه اإلشارات ،وليسوا على دراية هبا مثلما اعتادىا من قبل مع الكوراؿ.
 ٬تب عليو أيضاً أف يعمل بطريقة مباشرة وموضوعية جداً. ٬تب عليو مراجعة أسلوبو وتقنياتو ا٠تاصة َب القيادة ،فرٔتا ستكوف ىذه فرصة سا٨تة لو ١تمارسةوتوسيع نطاؽ عملو كقائد.
 عليو أف ال ٮتشى من أف أية تعديبلت يقوـ بعملها ،سوؼ تشكل خطراً يهدد عملو كقائد كوراؿ.فكثَت من ا٠تبلفات بُت ما يسمى قيادة كوراؿ وقيادة أوركسًتا ٘تثل باألكثر عادات واعتبارات أكثر
من أف تكوف أموراً جوىرية .فاألوربيون مثبلً يعًتفوف بأنو ال فرؽ بُت قيادة األعماؿ الكورالية
واألوركسًتالية ،بينما التفريق بينهما ىو َب ا١تقاـ األوؿ صناعة أمريكية.1
 ليس ىناؾ داعى للمخاوؼ من أف عازَب األوركسًتاالت سوؼ يتحاملوف على قائد الكوراؿ بطريقةما أثناء التدريب لكونو قائد كوراؿ وليس قائد أوركسًتا ،فمن غَت ا١ترجح أهنم سيتساءلوف كثَتاً عن
خلفيتو ا١توسيقية ،أو أف يهتم العازفُت ٔتعرفة كيف كانت دراستو وثقافتو ا١توسيقية ،ألهنم فقط سوؼ
يهتموف كيف سيقوـ ىذا القائد بالعمل معهم سريعاً وبفاعلية خبلؿ الربوفات ٟتل ا١تشاكل واٞتمل
الغَت واضحة وا١تشكوؾ ُب طريقة أدائها ،ويعرؼ كيف يدمج اٞتزء ا١توسيقى ا٠تاص هبم داخل
النسيج ا١توسيقى للعمل بأكملو .فإف كاف القائد مستعداً ٘تاماً لتدريبهم َب الربوفة ومعاملة العازفُت
بطريقة احًتافية ومهنية فإهنم سوؼ يتجاوبوف معو ومع أفكاره ومع إشاراتو.
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 يقوـ بعض قادة الكوراؿ بإعداد فرقة أو جوقة ويقوـ بإستئجار أوركسًتا ٍب ٯتضى قُ ُدما َب بروفة ٢تؤالءٚتيعاً ،كما لو أف الكوراؿ فقط ىو الكائن أمامو ،ويُبقى اآلخرين منعزلُت ٘تاماً عن اإلعتبارات ا٠تاصة
الىت تنشأ عندما يعمل شخص ما مع العازفُت .فهناؾ العديد من القرارات ا٢تامة الىت ينبغى أف تُتخذ
مع العازفُت:
 oالتقويس(  ) Bowingلآلالت الوترية
 oالتعامل مع التقسيم  Divisiللمقاطع الىت هبا تراكيب ىارمونية
 oأساليب التعبَت َب آالت النفخ ومايشاهبها
كل ىذه ٖتتاج اٗتاذ قرار حاسم وسريع َب ٖتديدىا ٚتيعا .وإف ٓب يقم القائد باٗتاذ قراراً بشأهنا ،فإف رائد
األوركسًتا أو العازفُت سوؼ يقوموف بإٗتاذ قرارىم هبذا الشأف ،رٔتا دوف أف يعرفوا بوضوح ماىى رغبتو
وماىو تفسَت القائد ٢تذا اٞتزء .األسوأ من ذلك أهنا قد تؤدى أب اختيارات عشوائية وغَت متناسقة ونتيجة
لذلك قد ٭تدث تعارض َب التقويس وغَته خبلؿ مواصلة األداء.
اإللمام بتقنيات استخدام عصا القيادة Adjusting Your Baton Technique
إف العملية الفعلية لقيادة كوراؿ ىى كثَتة الشبو بقيادة األوركسًتا بشكل عاـ .وقادة الكوراؿ ا١تتميزين
األكفاء بالرغم من أهنم قد يستخدموف إشارات ٥تتلفة أثناء القيادة ،إال أنو عادة مايكوف ٢تم نفس
القدرات وا١تفاىيم الىت خلف ىذه اإلشارات واإلٯتاءات كنظائرىم من قادة األوركسًتا .ويسعى الباحث
ىنا أف يبُت أ٫تية القدرات واٟتركات واإلشارات واإلٯتاءات اٞتسدية الىت يستخدمها قائد كوراؿ متميز،
وكيفية تطبيقها َب قيادة األوركسًتا وما ىى اإلجراءات ا٠تاصة الىت تُتبع عندئذ وىي:
 القدرة على القيادة Leadershipكما ًب اإلشارة إليو من قبل أف قادة الكوراؿ بشكل عاـ يستغرقوف وقتاً أطوؿ َب الربوفات عن قادة
األوركسًتا إال أنو عادة ما يكوف ىناؾ مع قائد الكوراؿ "مرافق متميز" “Excellent
” Accompanistوظيفتو األساسية أف يساعد القائد بشكل روتيٌت َب :
 قيادة جوقة ا١تر٪تُت َب األعماؿ اٞتديدة
 تصحيح النغمات الغَت منضبطة
 ا١تساعدة َب اٟتفاظ على جودة الغناء Intonation
 التأكيد على حفظ سرعة اللحن  Meter/Tempoوالشكل اإليقاعى Rhythm
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 توضيح الصياغة ا١توسيقية من ٚتل وعبارات Phrasing
فالكثَت من فرؽ الكوراؿ ٭تفظوف عن ظهر قلب معظم -إف ٓب يكن كل -األعماؿ ا١توسيقية الىت يغنوهنا،
ومن خبلؿ ذلك يتعلموف أكثر من ىذه األعماؿ .ونتيجة لذلك ولغَتىا يصبح كثَت من قادة الكوراؿ
مدربُت ٔ Coachesتا ٖتملو معٌت كلمة مدرب ،أكثر من أف يكوف قائد او مايسًتو ،فا١تدرب يعمل
ويكرر ويعيد اٞتمل ا١توسيقية حىت يتم تنقيحها.
 إدراك الفرق بين مفهوم القيادة والتدريبىناؾ خطأ شائع ُب قيادة األٟتاف ا١تصرية القدٯتة "القبطية" وىى ٖتوؿ الفكر من "القيادة" أب
"التدريب" ،وىو فكر ٭تتاج أب تصحيح للمفهوـ األساسى من القيادة بشكل عاـ بغض النظر عن قيادة
أٟتاف مصرية قدٯتة "قبطية" او حديثة او غَتىا ،وبغض النظر عن قيادة كوراؿ ْتت ،او أوركسًتا ْتت ،او
كوراؿ وأوركسًتا ٣تتمعُت معاً ،ففى ٚتيع اٟتاالت ٬تب أف يتغَت مفهوـ التدريب أب مفهوـ القيادة.
فبعض قادة الكوراؿ بشكل عاـ يقضوف أوقاهتم على ا١تنصة  Podiumفقط يقولوف "إبدأ" و "قف"
و ِ
"أعد" وىكذا يقضي القائد وقتو َب تشكيل كوراؿ عأب التدريب.
لذا عندما يقف القائد أماـ الكوراؿ أو األوركسًتا ٬تب عليو أف يقود مرة ٔتفهوـ القيادة وليس التدريب.
حىت لو إنتابو الشعور بأف التدريب ٓب يكن كافياً .فالعازفوف قد ٭تتاجوف أب مساعدة من القائد أكثر من
ا١تغنُت الذين عادة مايكونوا قد إستمعوا للعمل كثَتا .لذلك ىناؾ بعض ا١تخاوؼ من فشل القائد ُب
قيادة األوركسًتا إذا إعتاد التعامل مع الكوراؿ كأنو  Coachوإذا تعامل مع األوركسًتا من خبلؿ بروفة
روتينية .ألف ذلك قد يؤدى أب أف العازفُت ينتظروف حىت يفرغ القائد من تدريب الكوراؿ ،والقائد أيضا
ينتظر ا١تغنُت حىت يتقنوف الغناء ،والعازفوف بالتباعية ينتظروف اإلثناف (القائد والكوراؿ) حىت يفرغ كبل٫تا
٦تا يقوماف بو .وىذا يؤدى َب النهاية أب:
Tempos get flabby
 أف سرعة اإليقاع تبدأ َب الًتىل
 أف اإليقاع يصبح مهلهبلً
Morale sags
 أف تصاب الروح ا١تعنوية باإلحباط
فكل من ا١تغنُت واألوركسًتا ال يريدوف شيئاً سوى أف يكوف ىناؾ "قائد" يقود العمل .لذلك٬ :تب على
القائد أف يُعد نفسو "بدنياً" 1من خبلؿ إعادة النظر َب أساليب استخدامو لعصا القيادة .فكمثل
Rhythm became ragged
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التدريب لشخص رياضى ،ىكذا ٬تب الرجوع أب أساسيات ا١تهنة .فلو كاف َب اإلمكاف أف يرجع القائد
أب تسجيبلت فيديو خاصة بو ليستطيع أف ينتقد ذاتو .أو إف يطلب من زميل لو مراقبتو أثناء القيادة َب
الربوفات ومشاىدتو ٍب إخطاره باألخطاء وا١تبلحظات ليصححها وليتدرب عليها .وعلى القائد أيضا أف
يضع َب إعتباره التأكد من أنو خبلؿ السنوات الىت تلت دراستو الرٝتية النظامية َب القيادة ،قد إستطاع
أف يُبطل عادة أو إثنُت من العادات السيئة وأف يُطور من نفسو ٕتاه ىذه العادات.
كذلك ٬تب على القائد أيضا أف يُعد نفسو "عقليا" ،فيعطى ١تدونة القائد  Partituraإىتماما كافيا
قدر ماتستحقو من اىتماـ .ىذا وينصح مؤلفو كتاب "وجهاً لوجو مع األوركسًتا والكوراؿ" القائد بأف
يعطى  % 75من وقت بروفاتو لقيادة العازفُت و  % 55منها لتوجيو الكوراؿ ،ىذا َب األعماؿ الدينية
القياسية كاألوراتوريو Oratorio
كما ينصحوف باٟترص على عدـ التعامل مع ىذه األعماؿ العا١تية الرائعة كأهنا أعماؿ كورالية يصاحبها
أوركسًتا ،ولكن بإعتبارىا أعماؿ متكاملة ،فهذه ليست طبيعة األعماؿ الرائعة الىت تسمى بالػ
.Masterpieces
 -اإلعداد للضرب اإليقاعي

Preparation of The Beat

اإلعداد للضرب اإليقاعى يػُ َعد واحداً من أساسيات القيادة َب شكلها العاـ سواء لكوراؿ او أوركسًتا،
سواء ١توسيقى مصرية قدٯتة او حديثة ،سواء ١توسيقى غربية اـ عربية ،فاإلعداد للضرب اإليقاعى ىو
ٕتهيز القائد ١تن يقودىم من خبلؿ "نبضة" لينطلقوا َب األداء.

فأحيانا يقوـ القادة بإعطاء إشارة للبدء بالنبضة القوية ألسفل والىت تسمى بالػ ٍ Downbeatب
ينتظروف األوركسًتا ألف يبدأ العزؼ ،بدال من أف يستمروا َب التواصل واإلنتقاؿ مع العازفُت واستكماؿ
قيادهتم ،وىذا ماال ٬تب فعلو.
فالنظرية األساسية َب القيادة وا٠تاصة بالػ  Beatsىى أنو عندما يكوف العازفُت يقوموف بعزؼ نغمة ما
ضر ذاتو للنبضة الىت تليها ،وذلك بإعطائهم اإلشارة ا٠تاصة
كائنة َب نبضة ما٬ ،تب على القائد أف ُ٭تَ ّ
بالسرعة وطريقة أداء النغمة الىت سوؼ يقوموف بأدائها .وىكذا فالقاعدة األساسية ىى:
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“You should not be conducting with them,
but one beat ahead with them”1

أى أف القيادة ٬تب أف تسبق العزؼ بنبضة واحدة كاملة .فيجب على العازفُت وا١تغنُت بانتظاـ٤ ،تاولة
اللحاؽ بركب إشارة القائد الذى دائماً ما يكوف متقدما عليهم بنبضة واحدة كاملة فقط.
فالشكوى األكثر شيوعاً لصغار وشباب قادة األوركسًتا من العازفُت ىى أهنم يتأخروف َب استجابتهم
إلشارة عصا القائدَ ،ب حُت أف ذلك ٭تدث دائماً بسبب الفشل َب "اإلعداد للضرب اإليقاعي" والذى
يسمى بالػ ”“Preparation of the Beat
٭تتاج األوركسًتا أف يعرؼ وأف يدرؾ حجم ونوع الطاقة الىت ٬تب أف يستخدمها للبدء َب أداء ٚتلة ما،
فهم ٭تتاجوف أب أف يعرفوا:

 أين ىى ذروة اٞتملة ا١توسيقية?

 ماىو نوع القفلة الىت سيتم تقدٯتها َب النهاية?
ولكى يستطيع القائد أف ٬تسد ويصور ٢تم ىذا ٬تب عليو أف يكوف ُمستبقا ومتقدماً عليهم هبذه النبضة.
التصور ويرسم قمة اٞتملة ا١توسيقية ونوع القفلة وأف يسمعها داخلو مبكراً
كما ٬تب عليو أف يرسم ىذا ّ
بنبضة واحدة  ،One Beat Earlyكما ٬تب نقل ىذه الصورة من خبلؿ إٯتاءاتو وإشاراتو وعصاتو
الىت ترسم ٟتظة بلحظة وتنقل ٟتظة بلحظة كل ىذه ا١تفاىيم.
 -تفهم الرؤية المحيطة

Peripheral Vision

ط بُت العازفُت وا١تغنُت٬ ،تب على القائد أف يتذكره دائماً ،وىو أف العازفُت ال
فارؽ واح ٌد ٤تب ٌ
ىناؾ ٌ
يتذكروف ا١توسيقى وال ٭تفظوهنا َب ذاكرهتم ،بل يقرأوهنا َب كل وقت قراءةً وىليةً .ونتيجة لذلك فهم
يبدوف وكأهنم ال يشاىدوف القائد ،ولكن واقع األمر غَت ذلك ،إهنم فعبل يستخدموف مايسمى بالػ"رؤية
احمليطة"  Peripheral Visionوىى الىت ٘ت ّكنهم من ١تح عصا القائد وإشاراتو بشكل غَت مباشر.
ولكنهم ال يشاىدوف وجهو كثَتاً .لذلك ٯتكن القوؿ:

“They are using peripheral vision to watch the Baton,
”They do not watch the face much

وىذا يفسر ١تاذا تكوف بعض التعبَتات العاطفية ١تشاىَت القادة ،ليس ٢تا عبلقة وطيدة بالعازفُت.
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 -القدرة على توصيل النبض اإليقاعى

Delivery of The Beat

إعتاد العازفُت أف يرفعوا آالهتم ا١توسيقية ٔتجرد أف يرفع القائد يديو ألعلى .لذلك على القائد أال يرفع
يديو ألعلى إنذاراً بالبدء ٍب يبدأ َب اٟتديث .يرفع القائد يديو ألعلى فقط بعد االنتهاء من اإلدالء ّتميع
تعليماتو وإرشاداتو ونصائحو وتوجيهاتو للعازفُت وا١تغنُت.
وَب ىذا الصدد ٬تب معرفة أف ىناؾ إيقاع َ Rhythmب عملية اإلعداد الكامل لؤلوركسًتا ٯتاثل ٘تاماً
لذلك الذى مع الكوراؿ .فإنو قد يستطيع أف يدرب ا١تغنُت أف يوحدوا أنفاسهم من خبلؿ اإلعداد
للضرب اإليقاعى  Preparatory Beatمن أجل أف ٬تعل القائد ا١تغنُت لديهم نفس اإلحساس
بالنبضة والنربة والسرعة القادمة ،وشعورىم ٔتسئوليتهم اإليقاعية كفرقة مًتابطة البنياف.
وعلى نفس ا١تنواؿ ٬تب على القائد أف يعد األوركسًتا على اإلحساس بالبداية ا١توحدة معاً .إهنا تتلخص
َب درجة من اإلستعداد والًتكيز والتناسق َب التوقيت وىى ىامة جداً إذا كاف القائد يرغب َب اٟتصوؿ
على دخبلت نظيفة موحدة والىت تسمى بالػ  ، Clean Attackكما ينبغى أال يكوف ىناؾ أى فرؽ
حقيقى بُت نبض الكوراؿ  Choral Beatونبض العازفُت  .Instrumental Beatولكن لكىي
حدث ذلك ،يُفًتض أف قائد الكوراؿ يستخدـ إشارات وإٯتاءات وحركات كاملة الوضوح وا١تعآب والنقاء،
وحقيقةً الكثَت ال يفعل ذلك.

شكل رقم ()07
٪توذج ٟتركة عصا القيادة ١تازورة متصلة Legato
ٖتمل متتابعات متصلة ومربوطة أب األماـ وتستخدـ ا١تستوى األفقى بشكل فعاؿ
إف شكل نبضات عصا القيادة الىت تستخدـ ٬تب أف تتجنب أى تقسيمات غَت ضرورية (فالكثَت من
القادة إعتادوا أف يعلموا ويلقنوا الكوراؿ اإليقاع  Rhythmحىت تطور األمر وأصبح عادة على مر
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السنُت) .كما ٬تب ٕتنب اٟتركات ا١تبالغ فيها  Ultra Sostenuto motionsوالىت يلجأ ٢تا
بعض القادة من أجل "سحب" الصوت ا١تتصل " "Legatoمن الكوراؿ.
ىذا وىناؾ نوعاف من النبض ٢ Beatsتما خطورهتما و٫تا:
Bounce Beat 
Stopped Beat 
فبالرغم أهنما قد يكونا مفيديْن َب بعض األحياف احملدودة إال أهنما ال ٯتكن استخدامهما إلظهار أى من
اإلسراع التدر٬تى  Accelerandoاو اإلبطاء التدر٬تى Decelerandoلكنو من ا١تفيد أف
يستخدما َب اٞتمل العرجاء  Syncopatic Passagesإال أنو ٬تب أال تتحوؿ لتصبح عادة.
إف مايريد األوركسًتا أف يراه ىو شكل  Patternمرسوـ من عصا القائد بأقصى درجة وضوح وأنقى
إشارة ٦تكنة .لذا فكل مايريد القائد أف يُظهره ويوضحو ٬تب أف يكوف من خبلؿ عصا القيادة .وبالتأب
فطابع وشخصية عصا القائد يتغَت طبقاً لطبيعة اٞتمل اللحنية الىت يتم أداؤىا .فعلى قائد األوركسًتا أف
يتمرس على ٣تموعة متنوعة من اإلشارات واٟتركات الىت يتم تصميم ٍ
كل منها ليشَت أب طابع ما :
 Marcato, Loud, Soft Legato,أب آخره من اإلنطباعات.
فالكثَت من قادة األوركسًتا يعودوف بإشارة العصا وىى مرتدة أب نفس ا١تكاف الذى كانت فيو النبضة
نفسها .لذا ٬تب أف ٭تاوؿ القائد أف ٭تمل إشارة عصاتو عند إرتدادىا َ Reboundب إٕتاه النبضة
التالية  Next Beatفإف ذلك سوؼ ٬تعل شكل حركة إشارتو  Patternأكثر وضوحاً عند إصدار
أصوات متصلة .Legato
و٬تب عليو أف يستخدـ ا١تستوى األفقى 1أكثر عند توقيع النبضات  ، Beatsإال أف معظم القادة
يبالغوف َب جعل إشاراهتم عمودية َب اإلٕتاه الرأسى .وقد كاف ا١تايسًتو يوسف السيسى عند تدريسو
القيادة َب ا١تعهد العأب للموسيقى العربية يركز على أف ٚتيع نبضات اشارة القائد ٬تب أف تكوف َب
"السرة"  Navel / Umbilicusالىت للقائد (أى فوؽ
مستوى أفقى واحد ،ٯتر ٔتنسوب ما يسمى ُ
مستوى اٟتزاـ بقليل) ،ألف الباحث الحظ أف ىناؾ بعض القادة ا٢تواة يكوف مستوى نبض إشاراهتم َب
مستوى ٍ
عاؿ َب منسوب األكتاؼ ،وىم يفعلوف ذلك من أجل أف تكوف إشاراهتم مرئية ،فهم يتخوفوف
من عدـ رؤية العازفُت وا١تغنُت إلشاراهتم ،ومن وجهة نظر الباحث أف ىذا خطأ ويسبب حالة تعليق
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نفسى وعدـ االستقرار داخل ٚتيع العازفُت وا١تغنُت واٞتمهور اٟتضور .ىذا و٬تب على القائد أف ٬تعل
العازفُت وا١تغنُت مرتبطُت معو من خبلؿ طرؼ عصاتو ،بأف ٬تعلهم يعزفوف معو.
٬تب مبلحظة أنو إذا كاف العازفوف غَت ُم َؤَمنُت ال يشعروف باألماف مع القائد ،وال يشعروف بالطمأنينة َب
إشاراتو ،فإهنم قد ينتظروف بدوف عزؼ َب إنتظار أف يتلمسوا الطريق أب نغمة أو أب إشارة من القائد
تردىم أب قطيع العازفُت ،وبالرغم من ذلك فإهنم قد يظلوف بعيداً عن القائد .فإف حدث ىذا ،فمن
ا١ترجح أف يكوف ىذا ىو خطأ القائد ،ومن ا١ترجح أيضا أف ىذا ا٠تطأ نابع من عدـ اإلعداد اٞتيد
للضرب اإليقاعى  Inadequate Preparatory Beatsفالعازفوف عادة مايتصرفوف ببساطة
مثل
دفاعية ٟ Defensivelyتماية أنفسهم من الرثاثة وعدـ اإلنتظاـ  Raggednessوىناؾ ٌ
معروؼ ١تؤلف موسيقى مشهور َب القرف العشرين ظهر وكأنو "قائد زائر " Guest Conductor
ٌ
أصر وىو شارد الذىن أف يضرب ضربتاف َ Two Beatsب اٞتملة ا١توسيقية الصعبة الىت كاف ىو
و َ
بذاتو كاف قد كتبها َب ثبلثة ضربات . Three Beats
لذا توقف األوركسًتا َب ىذا ا١تقطع ألكثر من مرة َب الربوفاتٍ ،ب بدأوا يتمردوفٍ ،ب ٖتولوا لينظروا َب
ا١تدونة ا١توسيقية لعازؼ الكماف  Concert master’s violinوالىت فيها ظهر ثبلثة نبضات كالىت
قاـ بعزفها عازؼ الكماف قائد األوركسًتا .لذلك فأحياناً عبقرية الشيخوخة على ا١تنصة مع قصر النظر
ٕتعل من الصعوبة معرفة ما ٭تدث.
 القدرة علي قيادة"التباطؤ" ”“Retardsتتميز ا١توسيقى ا١تصرية القدٯتة القبطية بأف ٢تا هنايات تتميز بالتباطؤ اإليقاعى  Retardsوتقنية التباطؤ
ىذه تُعد إحدى التقنيات الىت ال ٯتتلكها كثَتاً من قادة الكوراالت .إهنم يقوموف بتدريب فرؽ الكوراؿ
على التباطؤ حىت إٔب نقاط معينة فقطٍ ،ب يعتمدوف على الكوراؿ الستكماؿ التباطؤ 1.إال أف ىذا يػُ َعد
خطأ فادحاً ،ومن ا١تبلحظ أف األوركسًتا ال يعمل هبذا األسلوب ،فإذا أراد قائد ما أف يسارع اإليقاع أو
يباطؤه فبلبد أف يقود ذلك بإشارة عصاتو حىت النهاية.
وىناؾ خطوات ٬تب على القائد أف يتبعها عندما يريد أف يقود التباطؤ او التسارع بشكل عاـ .فقبل أف
يبدأ عملية تغيَت اإليقاع أف يقوـ بتقسيم مازورة واحدة تقسيماً داخلياً َب ذىنو وعقلو أوالً ،وسوؼ يرى
العازفُت ذلك ويشعرونوٍ .ب يبدأ بتحريك عصا القيادة ببطئ بتدرج وَب نفس الوقت يبدأ َب زيادة مقياس
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النبضة لتأخذ مشواراً أطوؿ ٦تا قبلٍ ،ب َب اللحظة ا١تناسبة يبدأ َب ضرب النبضات بعد تقسيمها تقسيماً
داخلياً إٔب وحدات أصغر .وٚتيع العازفُت سوؼ يتتبعوف ىذه اإلرشادات والتقسيمات.

(شكل رقم ()08
٪توذج ٟتركة عصا القيادة ١تازورة من ميزاف رباعي وهبا فَتماتا بالضلع األخَت
ونفس األسلوب معكوساً َب حالة التسارع  ، Accelerandoأما ٓتصوص الػ  Fermataأو الػ
 Coronaأى إطالة زمن النغمة ،فهى ٥تتلفة َب قيادهتا مع عازَب األوركسًتا .فبل يزاؿ العديد من
قائدى فرؽ الكوراؿ يستمر َب ٖتريك يده الىت تنبض باإليقاع  Beat handخبلؿ قيادة اؿ
Fermataمن أجل تشجيع ا١تغنُت على مواصلة ودعم النفس واٟتفاظ على جودة النغمة.
إف ذلك يسبب بعض ا٠تلط عند قيادة العازفُت .فالػ  Fermataعند قيادة األوركسًتا ٬تب أف تتم
بتوقف القائد عن النبض بالعصا حىت الػ  Preparatory Beatالىت للنغمة الىت تلى الػ Fermata
كما ٬تب على القائد أف يبلحظ األوركسًتا َب مثل ىذه اللحظات .فكما يهتم ويبلحظ القائد ا١تغنُت
َب مواصلة استمرار النفس خبلؿ الػ  ، Fermataىكذا أيضاً ٬تب مبلحظة عازَب الوتريات حىت ال
ينتهى معهم طوؿ القوس ،وكذلك آالت النفخ ا٠تشبية والنحاسية حىت ال ينتهى منها ىواء التنفس.
لذلك ٬تب أيضاً على القائد أف يضع عينو على رائد األوركسًتا  Concert Masterألنو سوؼ
يُتيح لقائد األوركسًتا معرفة ا١توقف.
من ا١تستغرب أف استخداـ اليد اليسرى إلهناء اٞتملة ا١توسيقية قد ال يعمل بكفاءة مع العازفُت ،ألهنم
اعتادوا على متابعة عصا القيادة بعناية فائقة وإطاعتها طاعة عمياء .لذلك كل ما ٭تتاج القائد أف يقولو
٬تب أف يبُت َب عصاه.
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٬ تب على القائد مبلحظة عازَب الكماف األوؿ والفيوال فالعازفُت الذين َب أطراؼ ا١تسرح (أقصى
اليمُت وأقصى اليسار) والذين ٬تلسوف ُب مستويات منخفضة من ا١تسرح down stage
 playersيروف عصا القائد من منظور واحد وبالتأب يروف النبض َب بعد واحد وليس َب ثبلثة ابعاد
 .one dimentional beatوبالتأب َب بعض األحياف قد ال يستطيعوف أف ٯتيزوا نبضتُت من
ثبلثة .لذلك َب ا١تناطق الىت تشكل خطورة من ىذه اٞتهة ٬تب على القائد أف يوجو اإلشارات
اٞتانبية والنبضات األفقية ٕ Lateral Beatsتاه ىؤالء العازفُت الذين َب األطراؼ.
 على قائد األوركسًتا والكوراؿ أال يفاجأ إذا وجد نفسو يعكس ٪تط عصاتو وإشاراتو بشكل ٦تاثل
 Mirrorإٔب يده اليسرى ،بالرغم من أنو قد يكوف قد تعلم أف يفعل ذلك .فمناخ األوركسًتا
٥تتلف ،ألنو حىت عند استخداـ القائد يده اليمٌت وعصاتو َب اإلشارات فإف عازَب الكماف األوؿ
يكونوف على يساره ،لذا قد يضطر القائد إٔب توضيح اإليقاع أو النرب بيده اليسرى أماـ وجو عازَب
الكماف األوؿ خاصة َب ا١تواضع اٟتساسة أو ما يسمى بالػ . Touchy spots
أيضاً َب األعماؿ ا١توسيقية كالػ  ،Oratorioيكوف ا١تغنوف ا١تنفردوف واقفُت بُت القائد وبُت العازفُت
اٞتالسُت َب أسفل منطقة َب ا١تسرح ” “Down stageلذلك فمن ا١تهم أف يقوـ القائد بعمل البلزـ
ليتأكد من أهنم يروف إشارات عصاتو.
 -معرفة كيفية تدخيل العازفين

Cueing the Players

إف ا١تغنُت الذين يُعطى ٢تم مدونة العمل ا١توسيقى لؤلصوات  Score of Vocal Partsعاد ًة ما ال
غٌت
٭تسبوف ا١توازير الىت هبا سكتات  Measures of Restsإهنم عاد ًة ما يتعلموف ا١توسيقى الىت تُ َّ
من حو٢تم ومنها ٭تددوف دخلتهم  Attackالتالية ٢تا .أما عازَب األوركسًتا فبل يروف إال ا١تدونة ا٠تاصة
دوف ٢تم أحياناً
هبم فقط ،فيقوموف ْتساب وع ّد ا١توازير بدقة ،وخاصةً عازَب آالت النفخ واإليقاع الذين يُ َّ
مئات من ا١توازير الىت هبا سكتات ،وىذه ٬تب عليهم أف يعدوهنا و٭تسبوهنا بدقة بالغة .و٢تذا السبب
يكوف من ا١تطمئن جداً ٢تؤالء العازفُت أف يقوـ القائد بإعطائهم إشارة تسمى بالػ ” “CUEوذلك
للدخبلت ا٢تامة جداً ا٠تاصة هبم بعد فًتات طويلة من الصمت والسكتات ،وكما أف إشارات القطع او
اإلهناء والىت تسمى باؿ  Cuttoffsالىت يؤديها ا١تايسًتو بيده اليسرى ليست فعالة مع العازفُت (كما
ىو اٟتاؿ مع ا١تغنُت) ،كذلك إشارات اليد اليسرى للػ  CUEالىت تعترب إشارة للتنبيو ىى أقل عُرضة ألف
يُنظر ٢تا.
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لذا فمن ا١تهم لقائد األوركسًتا أف يبذؿ مزيد من اٞتهد َب أف ٬تعل معظم اشارات الػ  Cuesتظهر َب
عصا اليد اليمٌت ليلتقطها العازفُت ايضاً.
وَب ا١تواضع الصعبة والعبارات ا١تعقدة يكوف حجم وطبيعة اإلٯتاءة واإلشارة ا١تستخدمة لو تأثَت فعاؿ على
النتيجة النهائية لؤلداءَ ،ب حُت َب حاالت أخرى مثبلً عند اإلشارة لطمأنة عازَب الًتمبيت عند بداية
عزفهم بعد فًتات صمت طويلة فإنو ٣ترد "حملة" إليهم قد تكوف كافية لتذكَتىم وتنبيههم .فمن ا١ترجح
أهنم سيكونوف موجهُت أنظارىم للقائد على أمل أف تكوف حساباهتم لعدد ا١توازير الىت هبا سكتات كانت
مضبوطة ،فتكوف "حملة" القائد أو إلتفاتتو اليهم ٖتمل معها كل تقدير ٢تم.
على القائد أال يستخدـ أى شيئ أقل من إشارة كبَتة للعصاة الىت ُب يده اليمٌت ،خاصةً َب اٞتُمل ا٢تامة
والىت تشكل خطورة َب دخبلهتا  Risky Enterance1وذلك مثل ا٠تبطات اٟتاٝتة آللة الػ
 Cymbalsوالضربات ا١تلفوفة آللة التيمباٗب Timpani Rolls.
كذلك عندما يرفع القائد يده اليسرى لئلشارة أب ٚتلة موسيقية ناعمة ٬ Soft Passageتب أف
٭ترص أال يًتكها معلقة َب ا٢تواء (ينساىا معلَّقة) ،فمثل ىذه اإلشارات تؤدى أب تقييد أيدى عازَب
وتقصر مشوار قوسهم ٦ Shorten the Bow Strokeتا يؤثر على ثراء اٞتملة الىت
الوتريات ّ
يعزفوهنا .لذا ٬تب أف يتأكد القائد من أنو يعٌت كل إشارة تصدر منو.
فعند قيادة "فوجو"  ، Fugueليس من الضرورى أف يعطى إشارة لكل مطلع جديد فيها للكوراؿ
واألوركسًتا ،لذا يُنصح هبذه اٞتملة الشهَتة:
”“Don’t Cue every new attack
أى ليس من الضرورى أف تعطى إشارة تدخيل لكل بداية ٚتلة ،بل ٬تب على القائد أف ٭تدد لنفسو
مداخل ا١توضوع الرئيسى َ Subjectب الفوجة وكذلك ا١توضوع ا١تضاد  ،Counter Subjectىذا
من أجل ا١تساعدة َب وضوح النسيج ا١توسيقى ،وَب نفس الوقت يراقب و٭تًتس من الدخبلت
 Attacksالغَت معتادة والىت تشكل خطورة على أداء العمل ،وىذه يُعَتىا كل اإلىتماـ.
َب النهاية٬ ،تب على القائد أف "يقػتػصد" َب كل إشارة أو إٯتاءة أو حركة تصدر منو ،فبل يُصدر أى
إشارة إال عندما يتأكد من أهنا "مطلوبة" و"ضرورية" ،وأف تكوف أيضا "واضحة" .وعليو ايضاً أف يتذكر
أف كل إشارة غَت ضرورية وكل حركة غَت فعالة ىى ٔتثابة "٥تاطرة" ألف تُ ِ
وجػد ٟتظة خلط عند أ ٍى من
العازفُت أو ا١تغنُت او كليهما معاً.
Ibid.- P 37.
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قيــادة بـروفـة األوركـسـتـرا Rehearsing the Orchestra

 -تقنيات وفنيات البروفة

Rehearsal Techniques

ىناؾ تقنيات ومهارات وفنيات وأساليب ونظم ٬تب على قائد األوركسًتا والكوراؿ أف يتبعها للوصوؿ إٔب
بروفة ناجحة .فهناؾ العديد من الطرؽ للتعامل مع ا١توسيقيُت وأعضاء الكوراؿ خبلؿ الربوفات ،بعضها
قد يكوف أكثر فائدة من اآلخر.
إف قيادة الربوفة ىى ا٠تطوة األؤب َب قيادة اٟتفل .لذا قبل أف يتحرؾ القائد َب بروفتو األؤب ٬تب عليو
أف يتأكد من أنو قاـ بالتخطيط بعناية شديدة لكل مايريد أف يقوـ بإ٧تازه َب ىذه الربوفة .فيجب عليو
حساب أزمنة كل حركة من حركات العمل الذى يقدمو ،وكل قسم من أقسامو الىت يريد أف يقوـ بالعمل
فيها خبلؿ الربوفة .فيجب عمل خطة زمنية او برنامج زمٌت للربوفة ،كما ٬تب أف يضع َب إعتباره بعضاً
من الوقت اإلضاَب لضبط وهتذيب اٞتمل الصعبة والعسرة األداء ،أى يعمل ما يسمونوDrilling " :
ٍ ،"the difficult Passagesب بعد ذلك ٬تب أف يسعى جاىداً ألف يلتزـ هبذه ا٠تطة الزمنية
واإلبقاء على ىذا الربنامج الزمٌت ا١توضوع بدقة.
وقد يفاجأ القائد بكمية العمل الىت يقوـ بإ٧تازىا حىت َب الدقائق ا٠تمس األخَتة من الربوفة ،ىذا إذا ما
كاف يعرؼ ٘تاماً و٭تسب بدقة مايريد ٖتقيقو َب ىذه الربوفة.
يبلحظ أنو إذا كاف أعضاء األوركسًتا نقابيُت ،ىنا ٬تب معرفة القواعد والقوانُت احمللية الىت تنظم وٖتدد
طوؿ الربوفة ،وزمن اإلسًتاحات وتوقيتاهتا (موقعها أثناء الربوفة) ،ومعرفة كل مالو صلة بالقوانُت ا١تنظمة
٢تذه الربوفات .و٬تب ٖتديد أيضاً الشخص ا١تسئوؿ عن دعوة األوركسًتا للعودة أب إستكماؿ الربوفة
واٞتلوس كل َب مكانو بعد إنتهاء اإلسًتاحة .كذلك عند قرب انتهاء موعد الربوفة ،على القائد أف
يراقب ساعتو ،فالتشغيل للكوراؿ لوقت فوؽ الوقت األصلى قد ال يشكل خطورة بالنسبة ألفراد الكوراؿ،
لكنو قد يكوف باىظ التكاليف مع إٖتاد ونقابة ا١توسيقيُت ا١تنظمة لقوانُت وقواعد العمل ٢تم َب الربوفات.
من ا١تعتاد أنو ٯتكن إطبلؽ سراح العازفُت الذين ٓب تعد ىناؾ ضرورة او حاجة إلبقائهم َب الربوفة ،إذا
كاف ذلك ال يؤثر سلباً على استمرارية العمل .لذلك ٬تب على القائد أف يقوـ برسم خريطة استخداـ
أى
العازفُت خاصة عازَب آالت النفخ ا٠تشبية والنحاسية واإليقاعية قبل كل بروفة .وٖتديد ما إذا كاف ٌ
منهم ُمتضمن َب حركة او اكثر من حركات العمل ا١توسيقى .فإذا كاف ذلك ٦تكناً من الناحية العملية،
فعلى القائد أف يبدأ الربوفة باٟتركة الىت يشًتؾ فيها ٚتيع العازفُت أوالًٍ ،ب يواصل بعد ذلك الربوفة
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باٟتركات الىت هبا عازفُت أقل ،مع إعفاء العازفُت الغَت ضروريُت ُب باقى الربوفة ،فليس ىناؾ عند العازؼ
من ملل أكثر من حضور بروفة اليشارؾ فيها بالعزؼ.
Tuning The Orchestra
 ضبط آالت األوركسترابوقت ٍ
٬تب على القائد أف يكرس ويسمح ٍ
كاؼ للعازفُت لضبط آالهتم ،وىناؾ بروتوكوؿ ٬تعل أنو من
ا١تمكن لقائد األوركسًتا أال يشارؾ َب ىذا الضبط (باستثناء أوركسًتا الطلبة الصغار) .فرائد األوركسًتا
 Concertmasterٯتكن أف يكوف مسئوالً عن عملية الضبط Tunningىذه .فإنو يدعو آلة
األبوا األؤب أف تعزؼ نغمة " "Aأى "ٍ "Laب يدعو باقى آالت األوركسًتا ألف يضبطوا آالهتم على ىذه
النغمة " "Laواح ٌد فواح ٌد .وعاد ًة ما يبدأ بضبط اآلالت النفخ ا٠تشبية أوال ٍب النحاسية ٍب الوتريات ٍب
األوركسًتا معاً.
٦تا الشك فيو أنو احياناً يكوف ىناؾ ظروؼ إستثنائية على سبيل ا١تثاؿ ،إف كاف العمل ال يتضمن مدونة
موسيقية آللة "األبوا" ،ففى ىذه اٟتالة ٯتكن للًتومبت األوؿ أف يقوـ هبذه ا١تهمة عوضاً عن آلة األوبوا،
كذلك لو كاف َب العمل مدونة آللة البيانو او األرغن او ا٢تاربسيكورد ،فهذه ٚتيعها ٬تب أف تكوف
مصدراً لنغمة الػ " "Laالىت يتم ضبط األوركسًتا عليها  ،ألف ضبطها ثابت ال يتغَت.
إف عملية الضبط  Tuning processعاد ًة ما تأخذ وضعاً أو حبلً وسطياً . compromise
فاآلالت الوترية دائماً تريد ا٠تطوة  Pitchأعلى (لكى ما يكوف العزؼ مشرقاً وبراقاً) َب حُت أف آالت
النفخ تفضل أف يكوف ضبطها خطوة أكثر ا٩تفاضاً  Down Pitchوأحياناً ٭تدث احتكاؾ بينهما.
كذلك ٬تب الوضع َب اإلعتبار أف األوركسًتا األوروىب عادةً ما يضبط آالتو أكثر علواً من األوركسًتا
األمريكى .1فمثبلً منذ سنوات عديدة مضت ،رفضت سوبرانو مشهورة أف تغٌت مع أوركسًتا رئيسى
أوروىب حيث قالت َب حيثيات رفضها:

" إذا أرادوا مٌت أف أغٌت من نغمة ( C sharpدو دييز) بدالً من ( C naturalدو الطبيعية) ،فيجب
عليهم أوالً أف يدفعوا ٔب ٙتن غنائى من طبقة الدو اٟتادة (دييز)".
First Reading
 السماح بالقراءة األولىعلى القائد أف يعطى العازفُت الفرصة لقراءة اٟتركة كاملة دوف انقطاع َب ا١ترة األؤب كلما كاف ذلك
٦تكناً .فإذا كاف القائد يعرؼ أف ىناؾ:
Ibid.- P 40.
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 ٚتل موسيقية قد يكسر فيها العازفُت اإليقاع. أو ٚتل هبا تغيَتات إيقاعية أو تباينات َب السرعة. أو ٚتل هبا إنتقاالت مقامية. أو ٚتل موسيقية معقدة العزؼ.ٍ
عندئذ من ا١تفضل أف يًتؾ القائد العازفُت أف يقوموا بالتسخُت وذلك بالتمرين على ىذه اٞتمل
ا١توسيقية .فيجب أف يًُتؾ للعازفُت فرصة ومساحة من الوقت لرؤية اٟتركة كاملة ،ولتحديد والتعرؼ على
أخطائ هم .ال ٬تب ترؾ أى ٚتلة حىت ىذه اٞتملة الواضحة ،بل ٬تب تركهم ٭تاولوف عزؼ كل ٚتلةٍ .ب
بعد ذلك يتم عمل بروفة على كل اٞتمل الىت تعثروا فيها حسبما تقضى الضرورة.
كما ٬تب منحهم الفرصة لتصحيح ٚتيع أخطائهم الىت وقعوا فيها َب ا١ترة األؤب ،متذكراً أف ىذه ىى
٣ترد الفرصة رقم  5فقط لتصحيح ىذه األخطاء .فيجب تشجيعهم على التدريب على ىذه اٞتمل
الصعبة بطريقتهم ا٠تاصة .و٬تب مساعدهتم على القراءة الوىلية  sight readingبشكل جيد ،ألهنم
٭تتاجوف ىذه ا١تهارة َب ٣تا٢تم ا١تهٌت اإلحًتاَب.
كذلك على القائد أف يتذكر أف يستدعى الكوراؿ إٔب الربوفة ٔتجرد أف يكوف ذلك ٦تكناً من الناحية
العملية .فهناؾ أجزاء كثَتة َب العمل ا١توسيقى ستكوف أكثر وضوحاً وفهماً للعازفُت ٔتجرد استماعهم
للمغنُت (للكوراؿ) .فهذه نصيحة ىامة:
"إف عمل بروفات كثَتة بدوف الكوراؿ يُعد مضيعة للوقت".
علي القائد أيضا أف يتجنب تكرار وإعادة مقطع بعينو دوف سبب .وإذا كاف ىناؾ حتمية لتكرار او إعادة
أى جزء مرة أخرى ،فيجب عليو أف يربر ويعطى العازفُت سبباً واضحاً لذلك .إهنم يريدوا أف يعرفوا ما
الذى يتوقعو منهم القائد ،ليعزفوه بالشكل الذى يريده عند اإلعادة .فليتذكر القائد أف العديد من
التصحيحات والتوجيهات الىت يريد أف يفعلها خاصة مع الوتريات ،ٯتكن أف يتم توصيلها من خبلؿ
مديرى الفصائل ا١تختلفة  .Principalsفإنو من ا١تمكن تأجيل مثل ىذه التصحيحات حىت يأٌب ميعاد
اإلسًتاحة ،فمثبلً أمور مثل تغيَت إٕتاه القوس ٯتكن إجراؤىا أثناء اإلسًتاحة ٦تا ٭تافظ على وقت الربوفة
الثمُت.
وهبذه ا١تناسبة ،بينما يسعي القائد أب ٕتنب اٟتديث الذى الفائدة منو ،سوؼ ٬تد أحيانا أف العازفُت
يتحادثوف فيما بينهم وىم يعزفوف .وىنا يُنصح بأال يتم انتهارىم او تأنيبهم ،فإهنم غالباً يرصدوف
ويصححوف النغمات ا٠تطأ ويفحصوا التقويس واؿ  String Crossingويقوموف بتحديد بعض
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التفاصيل ،وذلك ٘تاشياً مع ا١تعايَت وا١تقاييس الىت تفرضها تقاليد بروفة األوركسًتا .على العكس ،على
القائد أف يسعد بذلك ،فكل بند يقوموف ىم بتصحيحو ىو البند الذى لن يقوـ القائد بتصحيحو بذاتو.
فرٔتا قد جاء الوقت الذى فيو يتمٌت القائد أف يستطيع كورالو أف يعمل بكفاءة َب ىذه التفاصيل على
النحو الذى يعمل بو عازفيو.
و٬تب أف يسأؿ القائد سؤاالً :ماىو مقدار التعليمات والتوجيهات الىت ٬تب عليو أف يقو٢تا لعازَب
الوتريات ٓتصوص تقنيات العزؼ؟؟ فإف قادة الكوراؿ عاد ًة مايتحدثوف بشكل روتيٌت للمغنُت عن:
 إختيار طريقة أداء اٟتروؼ ا١تتحركة َب الغناء Vowels
 التشديد على اٟتروؼ الساكنة Consonants
 مقدار الفرباتو "هتديج الصوت" Vibrato
 طريقة إختيار لوف الغناء او التنغيم Tone Color
 كيفية تدعيم النفس َب ا١تقاطع الطويلة
كل ىذه وغَتىا من التقنيات واإلعتبارات الفنية ٯتكن أف يقو٢تا القائد لكورالو .فهل با١تثل ٬تب على
القائد أف يوجو عازَب الوتريات على سبيل ا١تثاؿ ٓتصوص :
 طوؿ القوس وسرعتو؟
 أداء البورتامنتو؟ (إنزالؽ أصبع العازؼ على الوتر لربط نغمتاف معا لعمل تأثَت رومانسى)
 او ٓتصوص مقدار الفرباتو  Vibratoالذى يستخدمو؟
لو كاف قادة الكوراؿ وقفوا أماـ األوركسًتا بقدر ما وقفوا من قبل أماـ فرؽ الكوراؿ ،لكانوا يشعروف
بالكفاءة والثقة عند مناقشة كل تفاصيل األداء من فرباتو او غَته.
لذا ينصح بأف يقوـ قادة الكوراؿ بزيارة لربوفات األوركسًتا قبل أف يقوموا ْتمل عصا القيادة ،وذلك ١تعرفة
اللغة الىت تستخدـ .1
إف القدر من النصائح والتوجيهات الفنية والتقنية الىت ٭تتاج القائد أف يلقنها للعازفُت تعتمد أب حد كبَت
على خربة ومكانة ىؤالء العازفُت .فمع العازفُت الصغار يُتوقع من القائد أف يقوؿ ٢تم الكثَت من ىذه
النصائح والتوجيهات ،إال أنو َب الوقت ذاتو ٬تب أف يعطيهم مزيداً من اٟترية لتجربة ىذه األمور،
ويريهم ويبُت ٢تم الشكل والقالب وا٠تطوط العريضة ٢تذه ا١تقطوعة ،واألسلوب  Styleالذى ٬تب أف

Ibid.- P 41.
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يتعلموه للتعبَت عنها .أما مع العازفُت الكبار فسيكوف األمر أكثر وضوحاً وفهماً (لن تكوف ىناؾ حاجة
أب أف يشرح أو اف يُكثر َب التوضيح).
٬تب على القائد أف يتوقع من ٚتيع العازفُت مع إختبلؼ سنهم وخرباهتم ،أف ٮتوروا وتفرغ طاقاهتم خبلؿ
الربوفات الطويلة ،ىنا من ا١تفضل أف يتم دعوهتم للًتكيز الكامل عن طريق جعلهم يستمعوف أب انفسهم.
فيمكن للقائد أف يطلب من ٣تموعة الوتريات – على سبيل ا١تثاؿ -أف يقوموا بالعزؼ منفردين ،عندئذ
يبدأوا َب الًتكيز واإلكًتاث ّتودة النغمات ،ويصبحوا أكثر حرصاً َب أداء الفرباتو ،وأكثر دقةً َب سرعة
وطوؿ القوس ،وأكثر ضبطاً للخطوة  ،Pitchفعادة مع العازفُت ذوى ا٠تربة الطويلة ،مثل ىذا النقد
الذاتى  Subjective Criticismتكوف لو إ٬تابية وإنتاجية أكثر بكثَت من النصائح والتوجيهات
والتعليقات للتفاصيل الفنية والتقنية.1
أما ٓتصوص عازَب الكماف الثاٗب ،فهم عادة مايكونوا أضعف وأقل َب ا١تستوى الفٌت (ْتكم تعريفهم
بأهنم "ثاٗب") ومسئولياهتم دائما ما تكوف بقدر أقل من تلك الىت لعازَب الكماف األوؿ.ىؤالء قد يقوموف
بعزؼ الكثَت من ا١توسيقى دوف أف يعزفوا منفردين مقطعاً واحداًٍ ،ب فجأة ٬تدوف أنفسهم بعد كل ىذا
العزؼ ا١تصاحبَ ،ب مواجهة مع ٚتلة موسيقية ىامة غاية َب الصعوبة .لذا ٬تب على القائد أف يعاملهم
بإعطائهم أ٫تية َب كل بروفة كأ٫تية عازَب الكماف األوؿ ،وذلك بلفت اإلنتباه أب اٞتمل الىت يعزفوهنا.
فيجب أف تتكوف عبلقة وطيدة بينو وبينهم ،وأف يتم دائماً رفع روحهم ا١تعنوية.
وىناؾ حالة معروفة وىى الىت ُوضعت فيها الثقة َب الكماف الثاٗب .فغالبا مايبدأ ا١تؤلفوف ا١توسيقيوف
باٞتمل ا٢تامة َب الفوجة بالكماف الثاٗب (كما ىو ا١تقطع السريع من  Et Vitam Venturiمن
أعماؿ بيتهوفن " "Missa Solemnisوكذلك اٟتركة األخَتة لكونشَتتو البيانو رقم ( )0لػ "برامز" َب
سلم "رى" مينور .ففى ىذه ًب توفَت آالت الكماف لوقت الحق عند مدخل ذروة العمل ا١توسيقى ،ىذا
نظراً ألف الكماف الثاٗب يفتقر أب الثقة ،كما أنو قد ال يستطيع أف يُصدر صوتاً فخماً كالكماف األوؿ.
لذا يُنصح بأف يُطلب من عازَب الكماف الثاٗب أف يعزفوا على األقل بصوت أشد درجة واحدة من ا١تدوف
أمامهم َب النوتة ا١توسيقية.
إف ا٢تيبة وا١تكانة الرفيعة ىى عامل ىاـ جداً لكل أعضاء األوركسًتا بالكامل .لذا على القائد التأكد من
أف العازفُت يتفهموف ويدركوف أنو ٭تًتـ ويقدر مسئولياهتم .فإنو إذا أعطى ٢تم انطباعاً أهنم عازفُت مرافقُت
او مصاحبُت ،وأف إىتمامو الوحيد ىو للعازفُت ا١تنفردين وٞتوقة ا١تنشدين ،وأف باقى العازفُت ماىم سوى
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ٍ
عندئذ سوؼ يكوف ٕتاوهبم معو ضعيفاً وسيكونوف
كماليات وملحقات ،أو ٣ترد مرافقُت أو مصاحبُت،
متجهمُت سا٫تُت طواؿ الوقت .لذا على القائد أف ٬تعلهم يشعروف بأ٫تيتهم عنده وأف ٬تعلهم يشعروف
أيضا أهنم شركاءٌ َب العمل ا١توسيقى وجزءٌ ال يتجزأ من نسيجو ،وعلى قدـ ا١تساواة مع العازفُت ا١تنفردين
وا١تغنُت.
 -حل مشكالت التوازن الصوتى

Balance Problems

كثَت من قادة الكوراؿ عندما يواجهوف األوركسًتا ألوؿ وىلة ،يعتقدوف أف العازفُت يعزفوف بصوت ٍ
عاؿ
جداً ،ذلك ألهنم ٓب يعتادوا من قبل على مثل ىذا الصوت.
فمشاكل التوازف الصوتى عاد ًة ٖتدث َب وقت مبكر من الربوفات ،ولكن العديد منها يتم تبلفيو قبل
األداء العلٌت َب اٟتفل .لذا ٬تب على قائد األوركسًتا أف يضع البنود التسعة اآلتية َب إعتباره قبل أف ُ٬ترى
أية تغيَتات او تعديبلت على العبلمات ا٠تاصة بديناميكية األداء والتعبَت وقبل أف يتخذ أى قرار بشأف
ٗتفيض عدد العازفُت ،1وىى:
 -0من ا١تفيد جداً لؤلوركسًتا أف يعزؼ َب البداية بصوت أعلى "أشد" عند القراءة الوىلية( .الحظ أف
معظم فرؽ الكوراؿ ال تستطيع القراءة الوىلية عند األداء ا٠تافت) .لذلك ال ٬تب إنتهارىم باستمرار
ألهنم سوؼ يتجاوبوف بشكل أفضل ٔتجرد التعرؼ اٞتيد على العمل.
و٬تب علي القائد أف يذىب أوال أب القاعة الىت سيتم فيها العرض ،ففى ا١ترة الثالثة لعزؼ اٞتمل الىت هبا
مشاكل توازف صوتى ،رٔتا ٗتتفى ا١تشاكل ىناؾ (َب القاعة) ،وىناؾ قوؿ مأثور:

ُ"أحصل أوال على الفرقة متكاملةٍ ،ب بعد ذلك إسعَ لديناميكية األداء"
First get ensemble, and then strive for daynamics

 -5ومع ذلك فعلى القائد أف يتوقع حدوث العكس .فقد تتزايد الثقة أكثر وذلك بسبب حرص العازفُت
على ا١تشاركة بفاعلية أكثر خبلؿ اٟتفل ذاتو ،لذا ٬تب على القائد أف يكوف َب حالة تأىب لتحقيق
التوازف خبلؿ اٟتفل ،ويتفاعل ويعاِب أية تغيَتات مفاجئة َب ديناميكية األداء والتعبَت .وعلى العازفُت
أف يستجيبوا إب تعليماتو َب ىذه اللحظة.
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 -8على القائد أف يعرؼ أف كاًب الصوت  Mute /Sordineليس من بُت إستخداماتو أف ٭تل
مشاكل التوازف الصوتى .فكاًب الصوت ىو جهاز متخصص َب تغيَت طابع الصوت Timbre
وليس لعبلج إرتفاع شدة الصوت .إهنا إخًتاعات قدٯتة عُرفت َب أياـ ىايدف وموتسارت وبيتهوفن
وغَتىم ،وٯتكن مبلحظة أف العديد من مدوناهتم كانت ٖتمل العبلمة " "Con Sordinoعندما
كانوا يريدوف وضعها َب اآللة ا١توسيقية.
 -0ٯتكن لقائد األوركسًتا ٗتفيض عدد عازَب اآلالت الوترية إذا تاكد لو أف ذلك من الضرورة ،وإف فعل
ىكذا٬ ،تب أف ٮتتار عازَب الصف األمامى فهم أكثر قوة من اآلخرين ،وإف كاف مازاؿ األمر ٤تتداً،
ٯتكن أف ٮتتار عازفاً من كل فصيلة او ثبلثة ،لكنو ال يُنصح بأخذ عازفُت ،ألف ثبلثة عازفُت آللة
الكماف يعطوف اندماجاً أكثر ،أما َب حالة استخداـ إثنُت من العازفُت ،فإف الصوت يكوف غَت
منسجم .أيضا ٬تب أف يتذكر أف عازؼ واحد َب الفصيلة يُغَت طبيعة الصوت  ،Timberألف
الفرباتو ا١تنفرد يُسمع بأكثر وضوحاً.
إف شخصاً واحداً يعزؼ  Mizzo Forteيكوف ٥تتلف ٘تاما َب طبيعة الصوت عن أربعة عازفُت
يعزفوف بصوت خافت .Piano
٬ -5تب أف يدرؾ القائد أنو أحيانا ما يقوـ ا١تؤلف ا١توسيقى بتحديد بعض الفقرات وا١تناطق هبدؼ أف
يكوف فيها األوركسًتا ىو ا١تسيطر وا١تهيمن على الكوراؿ وعلى السوليستات (العازفُت ا١تنفردين
وا١تغنُت ا١تنفردين) ،و٦تكن للعكس ايضاً أف يكوف صحيحاً .لذا ٬تب السماح للعازفُت عند الذروة
ا٠تاصة هبم أف تكوف ( Tuttiأى تُعزؼ ّتميع العازفُت) عندما ٭تُت وقتها.
 -6أحيانا يكوف سبب مشكلة التوازف الصوتى نإتة عن العزؼ ا٠تاطئ ،لذا قد ٭تتاج القائد أب تصحيح
التقويس .فالعازفُت قد ٭تتاجوف أب أف يرفعوا قليبلً شدة الصوت َب النغمات القصَتة عند تقويسها.
فرٔتا ٭تتاجوف أب أف يتم كتابة ىذا ا١تقطع بتعبَت أكثر خفة عما ىو َب ٥تيلتهم.
٬ -7تب أال نعترب أف مشاكل التوازف الصوتى ىى خطأ األوركسًتا بأى شكل من األشكاؿ .فمغنية
السوبرانو احملًتفة الباىظة الثمن عندما توفر صوهتا َب منطقة ما لتدخره ١تنطقة هبا نغمة حادة "كنغمة
السى بيموؿ اٞتواب" ،قد يكوف ىذا سبباً َب عدـ التوازف الصوتى .كذلك عند إستخداـ مغنُت غَت
٤تًتفُت مع عازفُت ٤تًتفُت ،ىذا أيضا قد ُ٭ت ِدث عدـ توازف صوتى .ىذا وعادة ما٭تدث أف يتم تأجَت
عازفُت ٤تًتفُت للعزؼ مع كوراؿ من الطلبة ،فعلى القائد إذاً أف يكوف حذرا َب أال ُ٬ترب عازَب
األوركسًتا أف يعزفوا باكثر إ٩تفاضاً عن أف يعزفوا بشكل ٚتيل.

149

٬ -8توز لقائد األوركسًتا أف يضاعف آالت النفخ َب بعض اٟتاالت لتحقيق التوازف الصوتى بُت آالت
األوركسًتا ،وكثَت من القادة ا١تشهورين يفعلوف ذلك .فإف كاف القائد اليسمع بوضوح عازؼ الفلوت
األوؿ ،حينئذ ٯتكنو اضافة الفلوت الثاٗب اليو .وىذه ا١تشكلة عادة ٖتدث عند قيادة األعماؿ
ا١توسيقية للموسيقار بيتهوفن على سبيل ا١تثاؿ ،بسبب أننا إعتدنا َب األوركسًتات اٟتديثة إستخداـ
عدد آالت وترية أكثر ٦تا كاف متاحاً من قبل .فاللحن َب آالت النفخ قد ٮتتفى َب وسط أصوات
اآلالت الوترية الكثَتة.
 -9عندما يتم عمل بروفة َب القاعة الىت سيتم فيها األداء ،من ا١تهم أف ٬تعل القائد مساعداً لو ١تراقبة
ورصد التوازف الصوتى َب كل وقت.
 إعداد الكورال لبروفات األوركسترا
Preparing The Chours for Orchesta rehearsals
إعتادت فرؽ الكوراؿ أف ٬تذب إنتباىهم حب التفاصيل ،إهنم يتوقعوف أف يقوـ القائد َب كل مرة بتوضيح
عمل أكثر تعقيداً من
كل التفاصيل .وا١تشكلة ىى أف أوراتوريو رئيسى  Major Oratorioىو ٌ
عدد كبَتٌ من الفنانُت مابُت مغٌت وعازؼ وىو مطالب بالتنسيق فيما
ا١تدر٬تاؿ اإليطالية .والقائد لديو ٌ
بينهم ٚتيعاً .وىو ال يستطيع أف يكرس وقتو كلو للكوراؿ فقط َب عمل مركب من كوراؿ وأوركسًتا
كالذى يفعلو َب األعماؿ الكورالية البحتة والىت تسمى  . A cappellaفبل ٯتكن ألى قائد أف يفعل
ذلك وال ٬تب أف يفعل ذلك .بل ٬تب على أعضاء الكوراؿ أف يتحملوا ا١تسئولية بأنفسهم وعلى القائد
أف يسعى إلعدادىم أب مثل ىذه الظروؼ .واإلعتبارات اآلتية ٢تا أ٫تية خاصة بذلك:
٬ -0تب تدريبهم على أف يعدوا النبضات الىت َب النغمات الطويلة ،وأف يستطيعوا أف ٭تددوا الوقفات
 Cutoffsعلى مدونة الكوراؿ ا٠تاصة هبم .وينبغى عليهم أف يبدأوا وينهوا اٞتمل دوف اإلعتماد
على إشارة من القائد.
٬ -5تب أف يعرفوا الدخبلت  Attacksويكونوا على استعداد للدخوؿ َب الوقت ا١تناسب احملدد بدوف
إشارة  Cueفقد يكوف القائد منشغبلً ٔتشكلة أكرب مع األوركسًتا قد يتصادؼ حدوثها َب نفس
ىذا التوقيت.
٬ -8تب تدريبهم على مضاعفة مستوى ديناميكية األداء للحروؼ الساكنة ،فإنو ٯتكنهم غناء اٟتروؼ
ا١تتحركة بنعومة وعذوبةَ ،ب حُت أف اٟتروؼ الساكنة تكوف ديناميكية أدائها بصوت أشد .كما ٬تب
ٖتريك اٟتروؼ الساكنة ا٢تامة بعيداً عن النبض  Beatsكلما كاف ذلك ٦تكناً.
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٬ -0تب أف يتيقن القائد من أف الكوراؿ يفهم الديناميكية والتعبَتية ا١تطلوبة منهم ،وأف يتعلموا كيف
٭تافظوا على مستوى التعبَت الصحيح ا١تطلوب منهم.
٬ -5تب توجيههم أب اٞتمل والنقاط الىت تشكل خطورة ،وإعدادىم بشكل دفاعى للمشاكل الىت قد
تطرأ ،وعلى أف ٭تاولوا قدر اإلمكاف أف يتداركوىا من تلقاء أنفسهم.
ُب أوؿ لقاء لؤلوركسًتا مع الكوراؿ احيانا يرغب القائد َب أف يتجاىل الكوراؿ (ٯتكن للقائد تنبيههم
مسبقاً أف ذلك قد ٭تدث) ألهنم قد تدربوا جيداً .لذا ٯتكن تركهم يتعاملوف بأنفسهم ويستمعوف أب
األوركسًتا ويدركوف أ٫تية ا١توسيقى األوركسًتالية .إف ذلك سوؼ يساعدىم على أف يعتمدوا على أنفسهم
ويشعروا با١تسئولية عن أدائهمٔ ،تساعدة من القائد أقل بكثَت من ا١تعتادة.
من خبلؿ إعطاء االىتماـ الكامل لؤلوركسًتا ،سوؼ يطمئن العازفُت من أهنم ليسوا َب أ٫تية ثانوية َب
عقل القائد الذى سوؼ ينظر أب إحتياجاهتم خبلؿ األداء بنفس األ٫تية الىت يوليها للكوراؿ.
إف القائد هبذه اإلجراءات واإلعتبارات ٯتكنو ٖتقيق التوازف َب الطاقات والقوى الىت يقف أمامها.
 ما يجب أن يقولو القائد وما يجب تجنبو What to Say, What to Avoid1أثناء قيادة القائد للربوفة يكوف عاد ًة ىناؾ ِش ّقاف حاكماف لسَت الربوفة :األوؿ ىو الكبلـ ٔتا يشملو من
إرشادات وتوجيهات وتعليمات وتفسَتات ونصائح وانتهار وخبلفو من الكبلـ ،والشق اآلخر ىو العزؼ
والغناء .وىناؾ قاعدة أساسية َب تعامل القائد مع األوركسًتا وىى:

ال تتحدث كثَتاً“Do not talk much” .

(شكل رقم ()09
ا١تنصة اليت يقف عليها القائد ”“Podum
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َب البداية تكوف أفضل فكرة ىى صعود القائد على الػ  Podumوالبدء َب ا١توسيقى .وال ٬تب عليو أف
يستغرؽ وقتاً َب إظهار امتنانو بالعمل ا١توسيقى .لكن ببساطة شديدة ٯتكن أف يقوؿ القائد لعازفيو عما
إذا كاف سوؼ يقود ىذا ا١تقطع َب ثبلثة ضربات أـ َب ضربة واحدة .فاألحاديث اٟتماسية Pep 1
 talksال تُغٌت وال تُسمن َب بروفة أوركسًتا وال ُ٬تتٌت من ورائها شيئاً ما .فالعازفوف َب الوقت اٟتاضر
قليلو اإلىتماـ بالسَتة الذاتية ١تؤلف العمل والنواحى التارٮتية وبالتحليل وكل ما شابو ىذه ا١تواضيع .فمثبلً
"روبرت شو"  Robert Shawوىو الذى يعرؼ الكثَت عن الكوراؿ واألوركسًتا يقوؿ أحياناً:

"العازفُت ال يريدوف أف يعرفوا شيئاً عن علم ا١توسيقى
بل يريدوف أف يقاؿ ٢تم ما إذا كنت أريد أف ىذه اٞتملة أسرع أو أبطأ
أو بصوت ٍ
عاؿ أو بصوت لُت".

فالعازفوف يكرىوف أف يتم إيقافهم أثناء إندماجهم َب العزؼ ،خاصة َب منتصف القسم الرئيسى للحركة.
وىذا ىو الفارؽ األساسى لعدد كبَت من قادة الكوراؿ الذين يقوموف دائماً بإيقاؼ ا١توسيقى بُت كل
عبارة وأخرى للتصحيح والتعليق.
فاإليقاؼ ا١تستمر أثناء الربوفة يتسبب ُب أنو:
 -0يؤثر على عملية ا١تتابعة الىت تعد من أىم أساسيات الربوفة.
 -5يؤدى إٔب انقطاع العازفُت وا١تغنُت عن التحقق من العبلمات اإلرشادية ا٠تاصة هبم.
 -8يؤدى إٔب فقداف اإلحساس باإلستمرارية والتواصل خبلؿ اٟتركة أو العمل ا١توسيقى.
فيجب أف يطمئن القائد إٔب أف معظم األخطاء الىت يسمعها سيتم تصحيحها دوف اٟتاجة إٔب إيقاؼ
الربوفة ،وعلى أى حاؿ فالعديد من التصحيحات الىت يريد القائد أف تتم ٯتكن تنفيذىا َب وقت الحق
من الربوفة َب اللحظة ا١تناسبة٬ .تب على القائد أف يػُنَ ّمى داخلو القدرة على تذكر كل األخطاء
وا١تبلحظات والتوجيهات وٕتميعهاٍ ،ب تلقينها للعازفُت وا١تغنُت دفعة واحدة .وال ٬تب إيقاؼ الربوفة إال
قوى يستدعى ذلك .وَب ىذه اٟتالة ،على القائد أف يشرح "بسرعة" ١تاذا
سبب وجيوٌ ٌ
عندما يكوف ىناؾ ٌ
ًب اإليقاؼٍ ،ب ينادى على الفور برقم ا١تازورة او اٟترؼ الذى سيبدأ من عنده الربوفة ،وليحرص دائما
على عدـ السماح للربوفة من أف تفقد زٜتها وقوهتا.

Ibid.- P 40.
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ىناؾ قائد أوركسًتا معروؼ يستطيع أف يدير الربوفة دوف استخداـ األحرؼ او األرقاـ للموازير .وعندما
يعمل بروفة مع العازفُت احملًتفُت الذين يعزفوف َب أوركسًتات الدرجة ا١تمتازة ،فإنو فقط ينهى تعليماتو
وإرشاداتو الىت اوقف من أجلها الربوفةٍ ،ب يغٌت بصوتو عبارة او بضعة موازير تسبق اٞتملة الىت اوقف
عندىا الربوفةٍ ،ب يعطى إشارة النبضة القوية ألسفل َ Downbeatب اللحظة ا١تناسبة .وحيث أف
العازفُت يعرفوف ا١توسيقى جيداً بالقدر الذى ٯتكنهم من متابعة غنائو ،لذا يستطيعوف أف يبدأوا مع
إشاراتو .إال أف عدداً قليبلً جداً من ا١توسقيُت ا٢تواة او طلبة األوركسًتا يستطيعوف أف يفعلوا ذلك .1
عاد ًة ما يكوف للقادة بعض ا٠تربات عندما يتفوىوف بكلمة على سبيل ا١تزاح ،وفجأة يتحوؿ ا١توقف العاـ
ألفراد األوركسًتا والكوراؿ بأكملو من جو زمبلء ورفقاء إٔب جو مشحوف بالنفور واالستياء والوجوـ .لذا
يُنصح أف يضع القائد النصيحة اآلتية َب ذىنو-:

”“Once something is out of your mouth, you cannot take it back

لذا يرى أنو أفضل وسيلة ١تنع مثل ىذه ا١تواقف الىت تضيع أوقات الربوفات الثمينة ىو اإلكثار من
استخداـ األيدى َب القيادة والتحدث َب أضيق اٟتدود قدر اإلمكاف إذا لزـ األمر.

“Show as much as you can with your hands and talk as little as
”possible”.“Tell them what you want, don’t criticize what they did

ألنو ليس ىناؾ فائدة من كثرة اإلنتقادات للعازفُت وا١تغنُت ،ففى هناية ا١تطاؼ ٚتيع ا١توسيقيُت يريدوف
عزؼ وغناء كل ٚتلة وكل تعبَت بشكل صحيح ،إال أنو َب بعض األحياف يكونوف غَت مستعدين بشكل
صحيح أو يكوف ذلك بسبب سوء تقنيات القيادة أو عدـ وضوح إشارات القائد أو بسبب عدـ وجود
أو عدـ توافر ا١تعلومات أو ا١تصطلحات َب ا١تدونة ،فأحياناً يصدر القائد إشارات متضاربة تربك
ا١توسيقيُت .فإذا أساء ا١توسيقيوف تفسَت أو فهم إشارة أو إٯتاءة أو لفتة ما وحدث خطأ ما ،فيجب على
القائد أال يقوـ بتوبيخهم ،لكن ٬تب ٤تاولة أف يقوؿ ٢تم ما يريد فقط .فإنو إذا وضع ذلك َب اعتباره عند
كل توجيو ألعضاء األوركسًتا والكوراؿ فإف ذلك سوؼ ٭تقق دائماً نتيجة إ٬تابية وبروفة مثمرة.
ويُعطى  Wittryمؤلف كتاب  Beyound The Batonبعض األمثلة ليوضح كيفية ٖتقيق
ذلك عملياً ،فمثبلً على القائد: 2

1
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بدالً من أن يقول:

ىذه النغمة منخفضة Flat
التآلف ىنا بو نشاذ

ال تعزؼ النغمات قصَتة ومتقطعة
staccato & short

١تاذا العزؼ غَت موحد
إنتم متأخرين

يحاول أن يقول:
ىل ٦تكن أف نعزؼ نغمة اؿ  Gأكثرعلواً
ىل ٦تكن ضبط نغمات ىذا التآلف
تعالوا ٨تاوؿ عزفها أطوؿ قليبلً وبعذوبة
ىل ٦تكن عزؼ ىذا اٞتزء بأكثر دقة
من فضلكم ٦تكن أسرع قليبلً

كذلك ٬تب أف يعرؼ القائد أف كل كلمة أو توجيو أو نقد يقولو لعازؼ أو لفصيلة من فصائل
األوركسًتا أو ١تغٌت أو جملموعة من ا١تغنُت ،يسمعو األوركسًتا والكوراؿ بالكامل .لذا ٬تب على القائد أف
٬تعل تعليقاتو لبنياف األوركسًتا وليس لتحطيمو.
فإف قائد أوركسًتا فعاؿ ومؤثر ٯتكنو ٖتفيز العازفُت وا١تغنُت للعزؼ والغناء ٔتهارة تفوؽ اإلمكانيات
وا١تواىب الفردية ألعضاء األوركسًتا والكوراؿ .إهنا حقاً قدرة ذات قيمة فعالة لتحقيق اإلتقاف.
 خبلؿ الربوفة يكوف القائد َب حاجة إٔب حل الكثَت من ا١تشكبلت وتغطية كثَت من ا١تبلحظات َب عجالةشديدة .لذا فمن ا١تفيد أف تكوف تعامبلتو مع األوركسًتا من خبلؿ ٚتل قصَتة وفعالة .فيجب أف
يستخدـ ٚتلة أو اثنُت على األكثر مع تعزيزىا بتعابَت الوجو وإشارات اليد.
فهناؾ مقولة قدٯتة شهَتة تقوؿ أف عازَب األوركسًتا يريدوف فقط أف يعرفوا اآلٌب:

" ىل تريدىا أعلى أو أقل Higher or Lower
Softer or Louder
أسرع أو أبطأ
ىل تريدىا أقصر أو أطوؿ Faster or Slower

فهذه تقريباً تُشكل ا١تتطلبات األساسية لؤلداء .و٬تب أال ٮتشى القائد استخداـ ىذه التعبَتات ،إال أنو
٬تب أف يتجنب أف يقوؿ للعازؼ أو ا١تغٌت التعبَتات ا١توجودة أمامو َب الربوفة ا١توسيقية "٣تردة".
فعلى سبيل ا١تثاؿ ،إذا كاف مدوناً أماـ العازؼ أو ا١تغٌت العبلمة "  " mfوالىت تعٌت ""mezzo forte
٬تب أال يتم تكرارىا كما ىى فقط .لكن بدالً من ذلك ٯتكن أف يقوؿ القائد للعازؼ أو ا١تغٌت  -إذا ما
كاف يريد منو أف يعزؼ أو يغٌت ىذا اٞتزء بصوت أكثر علواً أو أكثر ليونوُ -مستخدماً مفردات ذات
طبيعة وصفية مثل" :بقوة" أو "ْتسم" أو "بإحساس" أو "بنعومة" .فمثل ىذه ا١تفردات الوصفية تعطى
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٣تموعة أوسع بكثَت من ا١تشاعر واألصوات الىت هبا ٯتكن رسم صورة دقيقة لؤلداء ا١تطلوب .فإذا كاف
ىناؾ تعبَت ما مثل "التصعيد" " ٓ " crescendoب يقم عازؼ بعزفو ،فعلى القائد قبل أف يشكك َب
أف العازؼ قد أخفق َب عزفو ،أف يتحقق من أنو موجوداً َب مدونة ىذا العازؼ .فهناؾ اختبلفات كثَتة
وتعبَتات تسقط سهواً وأخطاء مطبعية َب ا١تدونات ا٠تاصة بالعازفُت وا١تغنُت ،وٖتدث عادة أثناء إعادة
الطباعة.
 وينصح  Wittryقائد األوركسًتا بأنو بينما ىو يعطى توجيهاتو ومبلحظاتو لؤلوركسًتا ٬تب أف ٭ترصعلى عدـ إىانة أو إحراج أ ٍى منهم ألنو ال فائدة من وراء ذلك على اإلطبلؽ .فأى عازؼ غَت سعيد لن
يقوـ بأداء عمبلً ٢تذا القائد الذى أحرجو أو أىانو .وىذا سوؼ يقف َب طريق صناعة موسيقى ىذا
القائد .و٬تب على القائد أال يسيطر على الناس بالتخويف ،فا٠توؼ من الفشل يػُ َع ّد واحداً من أسوأ
احملفزات .ألف العازفُت ا٠تائفُت أكثر عُرضةً إلرتكاب أخطاء وسوؼ تبلحظ أف الطاقة الىت ٘ت ّكنو من
صناعة ا١توسيقى قد تقلصت.
وعندما يتحدث القائد مع األوركسًتا٬ ،تب أف ينتظر اللحظة الىت يكوف فيها ىدوء مطلق بعد إيقاؼ
العزؼ قبل البدء َب إعطائهم التعليمات الىت يريد أف يوجهها لؤلوركسًتا والكوراؿ .إف ىذه اللحظة
السحرية تسمى ” “Pauseأى "وقفة" .فإف ىذه اللحظة من الصمت ٢تا بالغ األ٫تية لًتكيز اىتماـ
وطاقة كل أعضاء األوركسًتا والكوراؿ .فإذا ٓب ٯتتثلوا للهدوء ،يقوؿ  Wittryأنو ال يصح أبداً للقائد أف
يقوؿ "ىش"” “shhلؤلوركسًتا  ،لكنو بدالً من انتهارىم هبذه الطريقة الغَت متحضرة ،فإنو ٯتكن لو
االنتظار قليبلً ،ففى أوؿ مرة سوؼ يستغرؽ ىذا االنتظار وقتاً طويبلً ،إال أنو بعد ذلك سوؼ يعتاد
األوركسًتا والكوراؿ على االمتثاؿ للهدوء لبلستماع إٔب مبلحظات القائد .إال أنو ٔتجرد أف يهدأ
ٍ
وبصوت ٍ
عاؿ ،فإنو َب بعض األحياف ال يستطيع
ا١توسيقيوف فإف على القائد أف يتحدث اليهم ببطئ
ا١توسيقيوف الذين َب ا٠تلف أف يسمعوا القائد بوضوح .1
 وضع الثقة في العازفين-8وينصح  Wittryقادة األوركسًتا والكوراؿ بوضع الثقة َب ا١توسيقيُت الذين أمامو .فالقائد ٬تب أف
يكوف لديو قناعة كاملة أف الربوفة األؤب الىت سيقودىا معهم ستكوف رائعة وسيكوف كل شئ فيها على ما
يراـ .وبالرغم من أف قادة األوركسًتا أثناء ٖتضَتاهتم ا٠تاصة هبم قبل الربوفة يكوف لديهم الرغبة َب أف
Ibid.- P 188
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يتوقعوا بعض اٞتمل الىت ٘تثل بؤرات أو مناطق اضطراب وتوتر ،إال أف  Wittryينصح بأنو ٬تب ٕتنب
تصحيح ىذه اٞتمل أو مناطق اإلضطراب والتوتر َب الربوفة قبل حدوثها.
 كذلك ينصح  Wittryأف يضع القائد عينو على العازفُت الذين ٬تلسوف با٠تلف َب كل فصيلة منفصائل األوركسًتا ،وكذلك ا١تغنُت الذين يقفوف َب صفوؼ خلفية حىت يشعر ىؤالء أهنم ٭تظوف أيضاً
باىتمامو فا٢تدؼ العاـ ٬تب أف يكوف خلق جو من اإلندماج واإلحًتاـ لكل فرد َب األوركسًتا
والكوراؿ أينما كاف موقعو.
 ٬تب أف تكوف الربوفة عبارة عن ٙترة جهد مشًتؾ كما لو كاف القائد يستعد بفرقة موسيقى حجرةسوؼ تؤدى حفبلً بدوف قائد.
أمور ٬تب أف يتذكرىا ،ألهنا حقائق شاملة وعا١تية وقابلة
عندما يتعامل القائد مع األوركسًتا ىناؾ أشياءٌ و ٌ
دائماً للتطبيق .وقد ذكر  Wittryبعض ىذه اٟتقائق العا١تية والتقنيات الىت تفيد قائد األوركسًتا َب
تدريباتو للعازفُت وا١تغنُت خبلؿ الربوفات وىى:
٬ .0تب أف تكوف ا١توسيقى ىى احملور والقلب ومركز اإلىتماـ وبالتأب ٗترج من الصورة ٘تاماً أية عوامل
شخصية "شخصنة".
٬ .5تب دعوة األوركسًتا للعزؼ ليس طلبهم للعزؼ (ال تأمرىم)

”“Invite the orchestra to play don’t demand

٬ .8تب معرفة نوعية الصوت الذى تنشده وخذ وقتاً كافياً لبلستماع اليو داخلك ،اظهره لؤلوركسًتاٍ ،ب
استمع اليهم دوف أف تسمح لو بأف يربح أذنك.
 .0ال تسمح ألف ٭تل "التوتر" ٤تل "الشدة" فالتوتر يضغط الصوت  ،بينما الشدة تطلقو.
 .5كلما كانت ا١تقطوعة ا١توسيقية أقل تشويقاً واىتماماً ،كلما احتاجت إٔب بذؿ مزيد من اٞتهد .كما
٬تب أف يتم تشجيع العازفُت للحفاظ على الطاقة عند غناء النغمات البطيئة اٟتركة.
 .6عندما تكوف ىناؾ صعوبة َب ٖتقيق التوازف السمعى بُت ا١تغٌت ا١تنفرد أو العازؼ ا١تنفرد مع األوركسًتا،
ا١تغٌت أو العازؼ ا١تنفرد بدالً من أف
يػُّ َفضَّل أف يسأؿ القائد األوركسًتا أف يعزفوا َب نفس لوف ومود ّ
يطلب منهم أف يعزفوا بأكثر ليونة على حد تعبَت .Wittry

”Ask them: “Play into the color of the soloist” instead of: “Play softer

 .7اآلالت ا٠تافتة الصوت ٖتتاج أب ا١تزيد من التوضيح لصوهتا ،لذا ٬تب على القائد تشجيع عازفيها
للعزؼ بالتأكيد على بدايات النغمات ،أو بالتشديد على النغمات ”“Slight sound attack
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كذلك بالنسبة للمغنُت الذين أصواهتم ضعيفة ٬تب أف ينصحهم باالىتماـ ٔتخارج األلفاظ والتشديد
على اٟتروؼ الساكنة.
 عند عزؼ النغمات ا١تتصلة ٬ Legatoتب على القائد االستماع إٔب هنايات ىذه النغمات ليتأكد
أف ا١توسيقيُت قد استمرت طاقتهم حىت هناية النغمات.
٬ تب على القائد أف يساعد األوركسًتا والكوراؿ َب تكوين ما يسمى بػ"نقاط الًتكيز السمعية"
 .“aural focal points”1فيمكن اختيار عازؼ واحد فقط لعزؼ جزء ما بوضوح ليكوف ىو
ٔتثابة نقطة تركيز ٝتعية جملموعة عازفُت حولو .كذلك عزؼ جزء ما َب طبقة صوتية أعلى ،أحيانا
يكوف أسهل لآلخرين من عزفو َب طبقة صوتية منخفضة.
 عند القياـ بضبط نغمات تآلف ما ،فليبدأ القائد أوالً بنغمة "األساس" و"ا٠تامسة"ٍ ،ب يطلب إضافة
"ثالثة" التآلف بعد ذلك ،فإف ذلك يساعد ا١توسيقيُت َب فهم موضع وبُعد نغمتهم الىت يؤدوهنا.
ويفضل أف ٬تعل ثالثة التآلف الكبَت مرتفعة وثالثة التآلف الصغَت منخفضة.
 عندما تكوف ىناؾ مشكلة َب التناغم  Intonationألصوات آالت النفخ النحاسية عند عزفهم
نغمات مزدوجة  Double Notesأو أوكتافات ،فيجب على القائد أف يطلب من العازؼ الثاٗب
 Secondoا١تسئوؿ عن النغمات ا١تنخفضة َب ىذا ا١تقطع أف يعزؼ بليونة أكثر.
 على القائد أف يُعطى عازَب آالت النفخ بأنواعها ا٠تشبية والنحاسية إشارة دخوؿ دقيقة لتمكنو من
أخذ النفس ا١تناسب .وأف يُعطى إشارة لنفس أعمق  more breathلكل من ا٢تورف والًتمبيت
والًتمبوف ،وأف يعطى إشارة بدء أوضح  more attackللباسوف واألبوا.
 عندما ٬تد القائد أف األوركسًتا مندفعاً َب أدائو أسرع من ا١تدوف٬ ،تب أف يعطى النبضات َب إشارات
كبَتة ا١تدى ،ليتمكن من هتدئتهم والتحكم فيهم ،وإلعادهتم مرة أخرى إٔب السرعة األصلية.
 عند عمل التخطيط لوقت الربوفة ،فمن اٟتكمة أف يبدأ القائد باألعماؿ الىت األوركسًتا والكوراؿ
على دراية هبا .فإف ذلك ٯتكن القائد أكثر َب الًتكيز على التفاصيل ا١توسيقية من بداية الربوفة دوف
اٟتاجة إٔب القلق الكثَت بشأف دقة النغمات وسبلمتها .ألف البدء ٔتقطوعة َب الربنامج صعبة األداء
وشديدة التعقيد سوؼ ٮتلق جو من التوتر والقلق ويسبب إجهاد األوركسًتا ويؤدى َب النهاية إٔب
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تعثر الربوفة وتعطيلها ويستنفذ الطاقة اإل٬تابية ا١تتدفقة َب األوركسًتا .كما أنو ال ٯتكن جدولة
ا١تقطوعات الصعبة والشديدة التعقيد َب آخر الربوفة عندما يكوف ا١توسيقيوف قد أُهنَكوا جسدياً
شعور باليأس.
وذىنياً .ألف ذلك يسبب اإلحباط وسوؼ يًتؾ ا١توسيقيُت الربوفة وىم يتملكهم ٌ
 كذلك من ا١تفضل أف ٮتطط القائد للربوفات ْتيث يبدأ باألعماؿ ذات اآلالت األوركسًتالية األكرب
فاألقل أو العكس .والعازفُت ال يفضلوف اٞتلوس لنحو  05دقيقة فًتة الربوفة َب عمل موسيقى ال
يعزفوف خبللو شيئاً ما يُذكر .بعض األعماؿ قد ال ٯتكن تفادى ذلك فيها ،ولكن كلما كاف َب
اإلمكاف ٬تب فعل ذلك .و٬تب على القائد أف يضع َب اعتباره أثناء وضع برنامج الربوفات أف يطلق
سراح العازفُت أو ا١تغنُت الذين سوؼ ال يكوف ٢تم دور فيما بعد ،بعد أداء دورىم مبكراً ،ألهنم
سوؼ يق ّدروف للقائد اجملهود الذى بذلو من أجل راحتهم.
صص لعزؼ كل ا١تقطوعات ،فإف ذلك ٯتَُ ّكن القائد من معرفة الوقت
 إف الربوفة األؤب عادة ما ُٗت َّ
ا١تطلوب َب باقى الربوفات.
 أما الربوفات الوسطى فعادة ما ُٗتصص لتفتيت وحل مشاكل اٞتُمل الصعبة لكل فصيلة من فصائل
األوركسًتا أو كل صوت من أصوات الكوراؿ.
 أما الربوفة النهائية فهى ٗتصص لتحقيق األداء ا١تتواصل بدوف أخطاء والوصوؿ إٔب اإلقتناع ٔتا ًب
التوصل اليو من أداء جيد.
 من ا١تفيد وا١تستحسن أف يقوـ القائد بعد كل بروفة من الربوفات السابقة (ثبلثة أنواع) أف يدوف
مبلحظاتو على ماًب تنفيذه جيداً وما الذى ما زاؿ ْتاجة إٔب ٘ترين أكثر ،فإف ذلك ٯت ّكن القائد من
استخداـ وقتو على ٨تو أكثر فاعلية.
َ ب كل مرة يتم فيها العمل مع األوركسًتا والكوراؿ٬ ،تب على القائد أف ٭تدد لنفسو ىدفاً ٤تدداً
٭تتاج إٔب إ٧تازه وٖتقيقو .عادة ما يقوـ القائد بوضع عبلمات على البارتيتورا ا٠تاصة بو ( post it
 ) notesلتذكَته ببعض األشياء ا٢تامة مثل "التكرار ٢تذا اٞتزء مهم" أو لتحديد مقاطع معينة يريد
أف يوضحها للعازفُت قبل بدء أي مقطوعة .1فبدوف مثل ىذه التذكَتات البسيطة وا١تبلحظات
ا١تدونة ،من السهل على القائد نسياف ىذه التفاصيل ا٢تامة الىت ٕتعل العمل أكثر وضوحاً.
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 قبل البدء ُب الربوفة من ا١تفيد جداً ترؾ العازفُت لفًتة من الوقت بسيطة يعزفوا ْترية .فإهنم ٭تتاجوف

إٔب بعض الوقت للتسخُت حىت تتدفق ا١توسيقى منهم.
 عند البدء َب الربوفة ليبدأ با١تقاطع الكبَتة والعبارات الطويلة .فبل يوجد أحد من ا١توسيقيُت يرغب َب
أف يعزؼ مازورة مازورة٬ .تب دائماً أف يعطى ا١توسيقيُت فرصة االستمتاع بإهناء اٞتملة ا١توسيقية
كاملة ٍب بعد ذلك ليبدأ َب إعبلمهم بقائمة ا١تبلحظات الىت يريد منهم أف يضعوهنا َب االعتبار،
وذلك قبل أف يطلب منهم إعادة أدائها مرة أخرى.
من ا٠تطأ اٞتسيم أف يُطلب من األوركسًتا والكوراؿ إعادة جزء ما مرة أخرى دوف إعبلمهم ٔتا يريد القائد
تغيَته عند اإلعادة .ألهنم دائماً يرغبوف َب أف يعرفوا ١تاذا يطلب منهم اإلعادة.
ال ٬تب مطلقاً أف يطلب منهم اإلعادة جملرد أنو أخفق َب قيادهتا .لذا ٬تب على القائد أف ٭تدد اٞتزء
الذي ٭تتاج ىو بذاتو أف يذاكره ويدرسو بنفسو قبل الربوفة.
عندما يريد القائد أف يعطى تعليمات لؤلوركسًتا خاصة ّتزء ما أو مقطع ما من ا١تؤلف ا١توسيقى الذى
سيبدأ من عنده الربوفة٬ ،تب أف ٮتطر اآللة الىت يريدىا أف تعزؼ (مثبلً الًتمبيت) كما ٬تب أف ٭تدد
بدقة ا١تكاف الذى من عنده سيبدأ العزؼ فمثبلً يقوؿ" :بعد اٟترؼ ” “Tبعدد  6مازورات " .وبعد
إخطارىم باٟترؼ وعدد ا١توازير الىت من عندىا سيبدأ العزؼ أو الغناء٬ ،تب أف ٯتنحهم الوقت الكاَب
للبحث عن ىذا ا١تكاف َب ا١تدونة ا١توسيقية قبل أف يعطى إشارة البدء بالعزؼ .فإف االنتظار برىة سوؼ
ُ٬تنّب القائد سؤاؿ ا١توسيقيُت لو " :أين ا١تكاف الذى سنبدأ منو" .وسيتجنب أف يبدأ البعض بالعزؼ ،
بينما اآلخروف ما زالوا ٓب ٯتيزوا نقطة البدء.
 عندما ٖتدث مشكلة ما أثناء الربوفة ،غالباً ما يقوـ القائد بعمل بروفة جملموعة ما أو لفصيلة من
فصائل األوركسًت منفصبلً عن باقى األوركسًتا ،لذا ٬تب على القائد أف يضع َب اعتباره أف باقى أفراد
األوركسًتا والكوراؿ منتظرين أف تنتهى ىذه اجملموعة أو ىذا الفصيل من ىذا التدريب.
فإذا ٓب ُٖتل ا١تشكلة بعد ثبلثة ٤تاوالت على األكثر فإنو على القائد أف يطلب من ىذه اجملموعة أو ىذا
الفصيل أف يقوموا ٔتذاكرة ىذا اٞتزء بأنفسهم َب االسًتاحة أو بعد الربوفة .ألف االستمرار َب التدريب
على جزء ما صعب أثناء الربوفة قد يزيد األمر سوءاً وال يُفيد بل يضيع الوقت .فالقائد الناجح يعرؼ مىت
ينتقل لؤلماـ من جزء إٔب آخر .وعندما تتأزـ األمور ويزداد التوتر َب جزء ما ،فإنو َب كثَت من األحياف
يتم حل ا١تشكلة بشكل تلقائى ٔتجرد العودة اليها مرة أخرى َب الربوفة ا١تقبلة.
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 عندما يقوـ القائد بتنسيق بروفتو٬ ،تب أف يقوـ بعمل تباين بُت كم التدريب الذى يتم بكامل أفراد
األوركسًتا والكوراؿ والذى يتم ٔتجموعة ما أو فصيلة ما من فصائل األوركسًتا والكوراؿ.
ألنو ٬تب على القائد أف يضع ىدفاً لو خبلؿ كل بروفة أف يكرس بعض الوقت للتدريب مع كل قسم من
أقساـ وفصائل األوركسًتا ،وذلك من أجل تشجيعهم على عملهم الشاؽ وتقدمهم لؤلماـ .إف ذلك
سمع داخل األوركسًتا .إال أنو
يساعد كل عضو من أعضاء األوركسًتا والكوراؿ بأف يشعر بقيمتو و٬تعلو يُ َ
٬تب على القائد َب نفس الوقت أال يًتؾ باقى األوركسًتا جالساً وقتاً طويبلً على ا١تسرح دوف العزؼ أو
الغناء أثناء تدريب اجملموعات أو الفصائل األخرى.
 من ا١تهم جداَ لقائد األوركسًتا أف ٭تافظ على اٞتدوؿ الزمٌت الذى خططو للربوفة والذى أعلنو مسبقاً
لؤلوركسًتا ألنو حىت وإف كاف ىناؾ بعض األخطاء َب العمل ٖتتاج إٔب تصحيح َب اٟتركة األؤب
مثبلً ،إال أنو إف ٓب يستمر الستكماؿ باقى ا١تقطوعة فإنو يكوف عُرضة للمخاطرة بأداء العمل
بالكامل ،حيث قد يسرقو الوقت لعمل بروفة على اٟتركة األخَتة.
لذا من ا١تفضل أف يثق القائد َب األوركسًتا ا٠تاص بو وأف يتأكد من أف ىناؾ أشياء كثَتة سوؼ ُٖتَل من
تلقاء نفسها خبلؿ الربوفة الثانية .والقائد وا١تايسًتو ذو ا٠تربة اٟتقيقية يعرؼ ما ىى األخطاء الىت ٬تب
من أجلها إيقاؼ الربوفة وما ىى الىت ُٖتل من تلقاء نفسها ُب الربوفة التالية.
 إذا أخطأ عازؼ أو مغٌت َب نغمة أو فاتو أف يعزؼ نغمةً ما ،فيجب على القائد أف يتتبع "عيٌت
العازؼ" ١تعرفة ما إذا كاف على علم هبا أـ ال .فإذا كاف ُملماً هبا وعلى علم هبا فليس ىناؾ داعى إٔب
إعادة ىذا اٞتزء ،أو حىت أف يُذكر ذلك عبلنية .فمن ا١تهم للقائد أف يتذكر أنو َب كل مرة يتم فيها
إيقاؼ األوركسًتا والكوراؿ فإنو يفقد على األقل ثبلث دقائق من وقت الربوفة الثمُت .1فإذا كاف
بإمكاف القائد أف ٭تل ا١تشكلة بإشارة أكثر وضوحاً ،أو با٢تمس بكلمة ما أو بإٯتاءة أو با٨تناءة دوف
إيقاؼ األوركسًتا والكوراؿ ،فإنو َب هناية ا١تطاؼ سيستطيع أف ٭تقق ويُنجز بشكل أكثر فاعلية
خبلؿ بروفاتو وتدريباتو.
َ ب الربوفة النهائية ،سيجد القائد نفسو مطالَباً بأداء مقطوعات كبَتة ،وعادة ما يكوف الوقت قليبلً َب
النهاية لعمل التمرينات والتدريبات للجمل الىت ٘تثل بؤرات توتر َب العمل وإلعبلف األوركسًتا
بتعليمات وتعليقات ٤تددة .لذا فمن ا١تهم بالنسبة للقائد أف يكوف قادراً على ُّ
تذكر كل اٞتمل
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وا١تقاطع الىت ٘تثل بؤرات توتر و٘تثل مشكبلت َب األداء ،وأف يكوف قادراً على ٖتديد أماكنها َب
البارتيتورا بسرعة ومهارة فائقة.
وينصح  Wittryقادة األوركسًتا باستخداـ أسلوبُت أو تقنيتُت ٟتل ىذه ا١تشكلة كاف قد اعتاد ىو
نفسو أف يتبعهما:
 األؤب :أف تكوف مع القائد رزمة بطاقات مفهرسة (فواصل) َب متناوؿ يده يضعها على البارتيتورا
"مدونة القائد" كلما حدثت مشكلة .وعند الرجوع إٔب ىذه البطاقات (الفواصل) سيتذكر القائد ما
ىى ا١تشكلة وكيف كانت ،وسيخطر األوركسًتا برقم مازورة ٤تدد يبدأ من عنده ا١تراجعة ،أو
سيتحدث مع عازؼ معُت عن أدائو شيئاً كاف ٥تالفاً وىكذا.
 الثانية :وىى تقنية أقل وضوحاً من األؤب ،وىى ثٌت طرؼ الصفحة من البارتيتورا "ا١تدونة" عند ىذا
ا١تقطع .وَب هناية ا١تطاؼ أثناء ا١تراجعة سيتمكن القائد من ٖتديد الصفحات الىت ًب ثنيها وسيقوـ
بعمل ٘ترين خاص هبا .ومن ا١تهم بعد ا١تراجعة والتدريب على ىذا اٞتزء أف يتم فرد طرؼ الصفحة
ا١تنثٌت ْتيث عندما يتم قيادة ا١تقطوعة فيما بعد ،تكوف بداية بدوف أخطاء.
وختاماً ،يرى الباحث أف فاعلية وكفاءة "تقنيات الربوفة" ” “Rehearsal Techniquesىى َب
غاية األ٫تية لنجاح ا١تايسًتو وتتلخص َب:

 جعل الكبلـ والتوجيهات أقل ما يكوف.
 جعل التعليقات ٤تددة وواضحة.

 اإلكثار من استخداـ التشبيهات وا١تقارنات أو بغناء أمثلة و٪تاذج ٞتمل وعبارات موسيقية للتوضيح.
 إف أفضل صناعة موسيقى ىى الىت ٖتدث على ا١تستوى الغَت ملموس ،أى الىت ُٖتس.
 مهم جداً أف يكوف القائد متحمساً للموسيقى الىت يقودىا ،٭تبها ويعشقها ويفهمها.

٬ تب أف يكوف إحساس القائد با١تؤلف ا١توسيقى مغروساً َب كيانو ومظهره على خشبة ا١تسرح.
وُب النهاية٬ ،تب أف يكوف القائد أميناً وصادقاً مع ٚتيع أعضاء األوركسًتا والكوراؿ ،وبالتبعية سيكونوف
ىم ٚتيعاً ٥تلصوف لو.

