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ملخص
تتميز الموسيقى العربية بتنوع ألحانھا ومقاماتھا الكثيرة بينما تتميز الموسيقى الغربية بث راء
الھارموني والتوزيع اآلل ي ف ي ح دود س لمين )الكبي ر والص غير( ،ولق د اتج ه العدي د م ن الم ؤلفين
القوميين العرب ال ى دم ج الموس يقى العربي ة بالغربي ة م ن خ الل اإلس تفادة م ن عل وم الھ ارموني
والكنتربوينت بھدف إثراء الموسيقى الشرقية وتقديمھا بحلّه تتناسب م ع أص حاب ال ذوق الرفي ع ،
وبارغم م ن وج ود ع دد كبي ر م ن مؤلف ات عربي ة أوركس ترالية إال ان غالبيتھ ا كتب ت ف ي قوال ب
التأليف الغربية  ،وھذا يتناقض مع مباديء المدرسة القومي ة الت ي اعتم دت عل ى اس تخدام مالم ح
محلي ة تب رز الھوي ة  ،فقوال ب الت أليف العربي ة ال تق ل ف ي أھميتھ ا ع ن الغربي ة اذا ت م اس تخدامھا
بالشكل الذي يحقق التوازن بين الحداثة واألصالة.
الكلم ات المفتاحي ة :موس يقى ،قال ب الس ماعي ،الكتاب ة األوركس ترالية ،المدرس ة القومي ة،
ھارمونيي ،كنتربوينت.
Abstract
Arabic music is characterized by a variety of melodies and a lot of
modes, While Western music is characterized by richness of Harmony
and Orchestration in two scales (Major and Minor), most of Arabs
National composers combined Oriental and western music together by
utilizing theories of harmony and counter point to enrich the music of
East and present it in a new style Commensurate with the audience high
taste. Although there are a large number of orchestral works for Arab
composers, but the Majority was in western forms, this contrasts with the
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principles for the school of nationalism which relied on the use of local
styles, Arabic musical composing forms not less important than western
if we use it correctly to save the balance between the Modernity and
originality.
Keywords: Music, Asamai template, writing orchestral, National
School, Music, Harmonaa, Kintrboynt.
مقدمـة
لقد كتب العديد من المؤلفين القوميين العرب العديد من المؤلفات التي ترتقي بمستواھا إلى
وح َرص
المستوى العالم ّي من خالل استخدام علوم الھارموني والكنتربوينت والتوزيع اآلليَ ،
معظمھم على إظھار الجانب القوم ّي في موسيقاھم من خالل استخدام عناصر المدرسة القومية،
فاستخدموا المقامات الشرقيّة والضروب واأللحان الشعبية وحاولوا إضفاء النكھات المحلية على
مؤلفاتھم ،وكانت غالبية مؤلفاتھم في قوالب التأليف الغربيّة سوا ًء اآللية أم الغنائيّة ،وابتعدوا عن
قوالب التأليف العربيّة ،وقد يُعزى ذلك إلى ّ
أن أھم القوالب اآلليّة العربيّة تعتمد على موازين
مر ّكبة مثل :السماعي ،البشرف ،وكذلك تعتمد على تقنيات ومھارات العزف كقالب اللونجا،
ومنھا ما يعتمد على االرتجال مثل التقاسيم ،وقد يُعزى السبب أيضًا إلى حبّ المؤلف لكتابة عمل
أوركسترالي يكون أقرب ما يكون إلى المؤلفات العالمية مستخد ًما القوالب الغربيّة لتحقيق ھذا
الھدف ،فھل قوالب التأليف العربيّة ال تصلح في الكتابة األوركسترالية ؟ وھل تح ّد من إمكانية
اإلبداع ونماء األفكار اللحنية للوصول بھا إلى الذروة كما في قسم التفاعل في قالب السوناتة ؟
وھل التقيّد بعدد الموازير في السماعي الذي يقتضي استخدام  4أطقم من ضرب السماعي الثقيل
في ك ّل جزء من أجزاء السماعي الخمسة )التسليم وأربع خانات( يح ّد من استخدام فنون
التنويعات التي تعتمد على التكرار؟ سأحاول في ھذا البحث إثبات إمكانيّة وصالحية استخدام
قوالب التأليف العربيّة في الكتابة األوركسترالية من خالل كتابة سماعي بعنوان "عروس
الشمال" لألوركسترا الكالسيكية المضاف إليھا بعض اآلالت الشرقية تحقيقًا ألھداف البحث.
أھميّة البحث :إمكانية تقديم قوالب التأليف العربيّة في الكتابة األوركسترالية شأنھا شأن
قوالب التأليف الغربيّة ،من خالل قالب السماعي كأنموذج ،وذلك بكتابته لألوركسترا الكالسيكية
ًّ
مستغال علوم الھارموني والكنتربوينت الغربيّة ،في محاول ٍة
مضافًا إليھا بعض اآلالت الشرقية
لتقديم عمل أوركسترالي في قالب تأليف عربي شأنه شأن القوالب الغربيّة ،للمساھمة في تأكيد
الھُويّة العربيّة من خالل الكتابة األوركسترالية.
مشكلة البحث :بالرغم من وجود كثير من األعمال األوركسترالية للمؤلّفين العرب إال ّ
أن
ھناك مشكلة تكمن في ندرة استخدام قوالب التأليف العربيّة في الكتابة األوركسترالية ،األمر الذي
يستدعي التأ ّمل والبحث.
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أھداف البحث
 .1االستفادة من تطوير قالب السماعي العربي الذي ُكتب لألوركسترا الكبير بأسلوب جديد
يتحرّر من القيود التقليديّة فيما يتعلّق بالشكل السائد للسماعي ونماء أفكاره اللّحنيّة.
 .2تحقيق إمكانية استخدام قوالب التأليف العربيّة في الكتابة األوركسترالية مع المحافظة على
الھُويّة.
 .3استغالل علوم الھارموني والكنتربويت والتوزيع اآللي الغربيّة في خدمة الموسيقى العربيّة،
وتقديم قوالب التأليف العربيّة من خالل مؤلﱠفات تجمع بين األصالة والحداثة في أوركسترا
تجمع بين اآلالت الكالسيكية الغربيّة واآلالت الشرقية األصيلة.
اإلطار النظري :ظھرت فنون الكتابة األوركسترالية واستخدام علوم الھارموني
والكنتربوينت الغربي في التأليف العربي عند معظم المؤلّفين القوميين العرب منذ مطلع القرن
العشرين الماضي ،حيث استخدموا بعض المقامات والضروب العربيّة في مؤلفاتھم
األوركسترالية ،بھدف البحث عن منابع جديدة مستقاة من روح موسيقاھم وبيئتھم ،وابتكار آفاق
جديدة تجمع بين علوم الكتابة األوركسترالية الغربيّة وخصائص الموسيقى العربيّة ذات الطابع
ت محليّة من خالل
الخاص المتميّز ،فكتبوا العديد من األعمال التي تحمل في طيّاتھا نكھا ٍ
ّ
ّ
ألحان وضروب ،وھذا ما صنفه النقاد ضمن
استغالل منابع الموروث الشعبي المحلّي من
ٍ
المدرسة القوميّة ،أو االتجاه القومي  ،Nationalismوبذلك ّ
فإن كتابة سماعي لألوركسترا يع ﱡد
ً
شكال من أشكال المدرسة القوميّة ،حيث تُستخدم الضروب والمقامات العربيّة األصيلة في قالب
عربي من خالل صياغة أوركسترالية.
المدرسة القومية :ظھر االتجاه القومي في أوروبا خالل القرن التاسع عشر عندما شعر
بعض األوروبيين بقوّة إلى حاجة بالدھم إلى الوالء والتضحية ،فازدادت لديھم مشاعر االرتباط
باللّغة والثقافة والتاريخ ،وتضاعف عندھم الشعور الوطني الذي جسّده الحب تجاه التراث القومي
للفرد ).(Kamien, 2000, P 367-368
كان الھدف األساسي من ھذه الحركة ھو التخلص من سيطرة الموسيقى األلمانية واألوبرا
اإليطالية ،والرغبة في تأكيد الذات وتوضيح االنتماء إلى وطن مح ّدد ،والعمل على إحياء تراثه،
وقد ظھر ھذا االتجاه في روسيا على يد جماعة الخمسة الكبار) ،(1ثم انتقل االتجاه القومي إلى
كثير من البالد األوروبية ،ومنھا :تشيكوسلوفاكيا ،رومانيا ،المجر ،النرويج ،بولندا ،وفنلندا ،وقد
كانت ھناك إرھاصات لھذا االتجاه ظھرت في أعمال بعض الرومانتيكيين دون وعي منھم
لتوضح أحاسيسھم القومية تجاه بالدھم ).(Nassar, 1999, P94
) (1ميلي باالكيريف  ،(1910 – 1937) Mily Balakirevاليكساندر بورودين Alexander Borodin
) ،(1887 – 1833سيزار كوي  ،(1918 – 1835) Cesar Cuiموديست موسورسكي Modest
 ،(1881 – 1839) Mussorgskyرمسكي كورساكوف .(1908 – 1844) Rimsky Korsakov
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ق ّ
وللح ّ
أن شوبان كان -في األغلب -أوّل ممثل للموسيقى القوميّة ،وأعظم ھؤالء الموس يقيين
ّ
ّ
ّ
شأنًا ،ولقد تجسّمت روح بولندا في موسيقاه أكثر من تمثلھا في مؤلفات أي موس يقي آخ ر .م ا م ن
شكﱟ في ّ
أن موسيقى ش وبان حقق ت معن ًى وطنيًّ ا ال ينك ر ،وذل ك ف ي ك ّل األوق ات الت ي عاص رت
المحنة الوطنيّة ببولندا ).(Einstein, 1973, P313
أ ّم ا م دارس الموس يقى القوميّ ة ف ي الق رن  19فھ ي تمث ل تح و ًّال كبي رًا ف ي مس ار الموس يقى
الغربيّة ،بما أضافته إليھا من قيم موسيقيّة جديدة مستم ﱠدة من تراثھا ،ومميّزة لكلﱟ منھا ،وقد نشأت
ھ ذه الم دارس ف ي ظ ّل رومانس يّة  Romanticismالق رن التاس ع عش ر مدفوع ة بش وق
الرومانسيّين للعودة للماضي ،وحنينھم لبساطة الريف وبدائيّته ،وح بّھم لل وطن ،وعش قھم للطبيع ة
ولك ّل ما يھربون به من واقعھم المصطنع ال ُمف رط ف ي التم ّدن ،وك ان ال ب ّد لھ م م ن الغ وص بحثً ا
عن الجذور ،فاكتشفوا منابعھم في أحد مصدرين ،ھما:
 .1الموسيقى الشعبية أو الفلكلور الموسيقي.
 .2الموسيقى الدينيّة المحليّة.
ومن ھذه المنابع األصيلة استقى المؤلّفون القوميّون ألحانًا ذات مقامات تختلف عن المق امين
الكبير والصغير ،واكتشفوا آفاقًا في التكثيف النغمي – ھارمونيًّا وبوليفونيًّا تختل ف ب ل وتتع ارض
أحيانًا مع اللغة التقليدية للموس يقى األوروبي ة ،وأدھش تھم اإليقاع ات الش عبيّة بموازينھ ا األحاديّ ة،
وتكويناتھ ا المر ّكب ة والمزدوج ة ،ووج دوا ف ي آالت موس يقاھم الش عبيّة ألوانً ا مميّ زة م ن ال رنين
الموسيقي تصلح لتطعيم التلوين اآللي ).(Alkhouli, 1990, P8-9
أ ّما في الوطن العربي فيتجلّى ھذا االتجاه بعفويّة وتلقائيّة بسبب الجانب الوطني والقومي
للمواطن العربي ،خصوصًا شريحة المثقفين والفنّانين والمبدعين ،وذلك بحكم الظروف السياسية
واالجتماعية التي يفرضھا الواقع ،وانعكس ذلك على إبداعاتھم التي حرصوا من خاللھا على
إظھار النكھات المحلية التي تمثل ھويّتھم ،ففي مصر ظھر ك ﱞل من :أبو بكر خيرت ،عزيز
الشوان ،رفعت جرانة ،عطية شرارة ،جمال عبد الرحيم ،كامل الرمالي  ...وغيرھم ،وفي
سوريا :نوري اسكندر ،صلحي الوادي )العراقي األصل( وفي لبنان ظھر توفيق الباشا ،وفي
ً
أعماال متع ّددة التصويت أو
األردن ظھر يوسف خاشو ،عبدالحميد حمام ،صاغ جميعھم
أوركسترالية مستخدمين فنون الكتابة اآللية وعلوم الھارموني والكنتربوينت ،وكانت صياغاتھم
في القوالب الغربيّة كالسيمفونية والمتتالية والكونشيرتو ،ولم يكترث بعضھم بااللتزام بقالب
مح ّدد ،وصاغوا أفكارھم وأطلقوا العنان لمخيّلتھم في القالب ال ُح ّر.
قالب السماعي :يطلق لفظ السماعي على صيغة تأليف آلي تتفق وصيغة البشرف ،إنّما
يختلف عن البشرف ّ
بأن ھذا القالب ال يوزن إال على إيقاع السماعي الثقيل
القالب باسم اإليقاع الذي يوزن عليه اللحن ،كما في الشكل رقم ) (1اآلتي:

أي ارتبط ھذا
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وھو صورة مص ّغرة من البشرف يتكون من أربعة أجزاء رئيسة يس ّمى ك ﱞل منھا )خانة(
ويفصل بينھا جزء أصغر يس ّمى )التسليم( ،الخانة األخيرة تكون في ميزان ثالثي (Nassar,
).1998, P313
يعاد التسليم بعد كل خانة ،وتلحّن الخانة األولى والثانية والثالثة ،والتسليم على إيقاع
السماعي ،أ ّما الخانة الرابعة فتلحّن على إيقاعات سريعة أو مر ّكبة وغالبًا تكون من الفالس ،اھتم
الملحّنون بھذا القالب ولحّنوا عليه كثيرًا ،ونذكر من أھ ّمھم :سماعي ھزام لمحمد عبد الوھاب،
سماعي حجاز كار كردي لمنير بشير ،سماعي عجم عشيران للشيخ علي الدرويش ،سماعي
عشيران للشيخ علي الدرويش ،سماعي نھاوند لنديم الدرويش ،وكان السماعي والبشرف
يستخدمان كاستھالل للوصالت الغنائيّة ،ومع مرور الوقت وتق ﱡدم الزمن ح ّل السماعي مح ّل
البشرف ،وذلك قبل البدء بالوصلة الغنائية ليت ّم تھيئة أذن المطرب على المقام الذي سيغنّي منه
وصلته الغنائية ،وفي ھذا الباب نجد ّ
أن المقابل للسماعي في الموسيقى الغربيّة ھو افتتاحية
نفسي
جو
الكونسيرت  Concert Overtureوھي مقطوعة موسيقيّة من حركة واحدة ،ذات ﱟ
ﱟ
مر ّكز ،تؤ ّديھا األوركسترا ،وكانت من قبل تؤ ﱠدى قبل عرض األوبرا لتلخيص أحداثھا ،وس ّميت
في ذلك الوقت افتتاحية  ،Overtureإلى أن انفصلت عن األوبرا ،وأصبحت تُعرض مستقلّة في
الحفالت الموسيقية ،ومن ھنا جاء اسم افتتاحية الكونسير ).(Matar, 1998, P26
أ ّما افتتاحيات الحفالت األخرى التي ظھرت في بداية القرن التاسع عشر ،فكانت افتتاحيات
عرضية مثل افتتاحية ” “Die Weibe des Hausesلبيتھوفن ،أو مجرّدة مثل االفتتاحية التي
كتبھا شوبرت بأسلوب األغاني ).(Alison 2002, p 919
يع ﱡد المؤلﱢف القومي عطية شرارة ) ( - 1923صاحب التجربة الرائدة في كتابة السماعي
لألوركسترا ،حيث كتب سماعي نھاوند شرارة ) (1978ولقد كتبه المؤلف ً
أوال لفرقة الموسيقى
العربيّة ،ثم أعاد كتابته لألوركسترا ،كما كتب سماعي كرد شرارة ).(1984-1983
).(Nassar, 1990, P111-112
بينما نجد ّ
أن معظم المؤلﱢفين القوميّين لم يتطرّقوا إلى المحاولة في الكتابة األوركسترالية في
قالب السماعي ،حيث كتب غالبيتھم السيمفونية والمتتالية واألوبرا والكونشيرتو .ولقد تم تصنيفھم
كاآلتي:
الجيل األول :يوسف جريس ) (1961-1899أبو بكر خيرت ) (1963-1910حسن أحمد
رشيد ) ،(1969-1896بھيجة رشيد ) (1987-1899أحمد عبيد ) (1980-1916محمد حسن
الشجاعي ).(Alkhouli, 1998, P:82, 62, 112, 126, 136, 150) .(1963-1899
الجيل الثاني :جمال عبد الرحيم ) (1988-1924رفعت جرانة ) ( -1924عزيز الشوان
) (1993-1916عطية شرارة ) ( -1923عواطف عبدالكريم ) ( -1931كامل الرمالي
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) ( -1922علي إسماعيل ) (1974-1922فؤاد الظاھري ) (1988-1916سيد عوض
) (2000-1926عبد الحليم نويرة )107, 85, P:33, 2003, (Alkhouli, .(1985-1916
213) 209, 193, 177, 161, 135,
اإلط ار العمل ي :التحلي ل التفص يلي لس ماعي "ع روس الش مال" م ن خ الل مع ايير التحلي ل
العلميّة اآلتية:
−

المقاميّة .Scales

−

النسيج :Texture
 .1الكنتربنطي . Counterpoint
 .2الھوموفوني . Homophone
 .3المونوفوني . Monophony

−

التل وين األوركس ترالي  :Orchestration Colorم ن خ الل ھ ذه المع ايير س نتم ّكن م ن
معرفة إمكانيّة استخدام قوالب التأليف اآللي في الكتابة األوركسترالية ،والتع رف ع ن ق رب
إلى م دى تطبي ق ھ ذا ال دمج ب ين الش رق والغ رب ،األم ر ال ذي يص بّ ف ي خدم ة الموس يقى
العربيّة وتقديمھا إلى العالم بأسره في حلّ ٍة تجمع بين األصالة والحداثة.

تحليل سماعي عروس الشمال
 .1شكل التأليف :قالب السماعي.
 .2المقام :حجازكاركرد .

 .3السرعة :معتدل ɛ =110 moderato
 .4الميزان
 .5عدد الحقول )الموازير( 100 :مازورة .
 .6تكوين األوركسترا:
 −آالت النفخ الخشبية 2 :فلوت 2 ،أبوا 2 ،كالرينيت  2 ، Bbباصون .

 −آالت النفخ النحاسية 4 :كورنو فا )القرن الفرنسي(  2 ، Fترومبيت . Bb
 −اآلالت اإليقاعية :رق ،سيمبال.
 −اآلالت الوترية :الكمان األول ،الكمان الثاني ،فيوال ،تشيللو ،كنترباص.
 −اآلالت العربيّة :عود ،قانون ،ناي.
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الخانة األولى :انكروز) (1م – 1م :(2)10تعتمد الخانة األولى على فكرتين:
الفكرة األولى :انكروز م – 1م :4وتنقسم إلى عبارتين:
العبارة األولى :انكروز م – 1م) 2الضلع التاس ع( :تعتم د عل ى الفك رة اللّحني ة المبنيّ ة عل ى
قفزة مسافة الرابعة التا ّمة الھابطة من أساس المق ام )دو( إل ى الخامس ة )ص ول( م ع حرك ة تغيي ر
 changing noteواالنتھاء على الخامسة ،وذلك كما في الشكل ) (2اآلتي:

شكل ):(2
يصاحب ھذه الفكرة لحن كنتربنطي في التشيللو والكنترباص والباصون ،يعتمد ھذا اللحن
على البدء من الدرجة األولى )دو( في تسلسل صاعد للدرجة الثالثة )مي بيمول( مستخد ًما
الدرجة الثانية المرفوعة )ري بيكار( ً
بدال من )ري بيمول( ما يعطي اإلحساس بمقام نھاوند على
درجة راست .كما في الشكل رقم ) (3اآلتي:

شكل ):(3
العب ارة الثاني ة :انك روز م – 3م  :4وتعتم د عل ى التنوي ع للفك رة الس ابقة واس تخدام التل وين
اللّحني باستخدام الدرجة الثالثة المرفوعة)مي بيكار( والدرجة الثاني ة المرفوع ة)ري بيك ار( ،م ع
الوقوف على الدرجة السابعة المرفوعة )سي بيكار( ً
بدال من )سي بيمول( ما يعطي اإليحاء بمقام
حجازكار ،وذلك كما في الشكل رقم) (4اآلتي:

شكل ):(4

) (1أنكروز :وھو مصطلح يدل على النغمة أو النغمات التمھيدية التي تبدأ قبل المازورة األولى.
) (2الحرف )م( ھو اختصار لمازورة كنوع من االختصار في الكتابة عند التحليل ،وھو أمر متّبع في معظم كتب
التحليل الموسيقي المتخصصة.
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الفكرة الثانية :م – 5م :6وھي دمج للفكرتين السابقين ،مع استخدام التلوين اللحني
الكروماتي واستخدام الدرجة الرابعة الزائدة )فا دييز( كحساس  Leading noteمصرّفة للدرجة
الخامسة )صول( ،كما في الشكل رقم ) (5اآلتي:

شكل ):(5
انك روز م – 7م :10إع ادة للفك رة األول ى بالكام ل م ع تغيي ر ف ي التل وين األوركس ترالي،
وتنتھ ي الخان ة بت آلف السادس ة الزائ دة  Aug6عل ى الدرج ة الثاني ة )ري بيم ول( ،م ع اس تمرار
النغمة باستخدام الكرونا.
ً
أوال :المقامية
المقام األساسي لھذه الخانة ھو )حجازكاركرد( م ع االعتم اد عل ى التل وين اللّحن ي باس تخدام
عالمات التحويل المرفوعة والمخفّضة للمقام األساسي )حجازكاركرد(.
−

استخدام الدرجة الثانية المرفوع ة )ري بيك ار( ف ي م ،1م ،2م ،7م 8ال ذي يعط ي اإلحس اس
بجنس النھاوند على درجة الراست.

−

استخدام الدرجة الثالثة المرفوعة )مي بيكار( ف ي م ،3م 9كحس اس للدرج ة الرابع ة )ف ا( م ا
يعطي اإلحساس بجنس نھاوند على درجة جھاركاه.

−

استخدام الدرجة السادسة المرفوعة )ال بيكار( في م ،5ما يعطي اإلحساس بجنس عجم على
درجة جھاركاة.

ثانيًا :النسيج
 .1النسيج الكنتربنطي
تعتمد ھذه الخانة بشكل أساسي على الت أليف الكنتربنط ي كمحاك اة ف ي آالت الب اص )تش يللو
وكنترباص وباصون وخط الباص في البيانو( ،وذلك في م – 1م ،4تعاد في م – 7م.10
 .2النسيج الھوموفوني
يستخدم في ھذه الخانة )وبشكل واضح في السماعي( المزج بين النسيج الكنتربنطي
والنسيج الھوموفوني الذي تلعبه بشكل أساسي آلة البيانو ،فلقد استخدمت التآلفات اآلتية في ھذه
الخانة:
Cm , Fm , Bb7 , C7 , F7 , DbAug6 , Csus4 , Eb7 , AbM7 , Fm(add6) , Fm7 ,
A Aug6 , Gsus4
b
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استخدم المؤلف ھذه التآلفات بأسلوب تقليدي من حيث التصريف  Progressionومن
حيث لمس الدرجات والتحويل .Modulation
ثالثًا :التلوين األوركسترالي
 .1أداء اللّحن األساسي لآلالت العربيّة )ع ود ،ن اي ،ق انون( م ع مجموع ة الكم ان األول الث اني
والفيوال ،ودمجھا مع آلتي الفلوت وآلتي األوبوا على درجة األوكتاف.
 .2إسناد الكتابة الھارمونية الرأسية آلالت الكورنو األربعة ،وآلتي الكالرينيت.
 .3المصاحبة الھارمونية باإليقاع الثابت )أوستيناتو(  Ostinatoعلى إيقاع السماعي الثقيل في
آلة البيانو.
 .4نوتة البدال في آالت الباص :الكنترباص ،التشيللو ،والباصون.
وص لة :م – 11م :12وھ ي عب ارة ع ن طقم ي إيق اع الس ماعي الثقي ل تص احبه الوتري ات
والبيانو والكورنو بأسلوب المصاحبة الھارمونية اإليقاعية )أوستيناتو( تعتم د عل ى ض غوط إيق اع
السماعي الثقيل ،التي اعتمدت على تآلفي. Csus4 , Cm :
التس ليم :انك روز م – 12م :18وھ ي ف ي المق ام األص لي حجازك اركرد ،وھ ذا م ن ض من
تقاليد قالب السماعي ،تتكوّن من عبارة مطوّلة بالتتابع :م 14تتابع على مسافة رابع ة تا ّم ة ھابط ة
لمازورة  ،15م 16تتابع على مع تنويع لمازورة .13
تعتمد على الفكرة اللحني ة الس ابقة م ع التنوي ع واس تخدام تسلس الت س لميّة متن ّوع ة ،كم ا ف ي
الشكل رقم ) (6اآلتي:

شكل ):(6
ً
أوال :المقاميّة
لحني يعطي اإلحساس بأجناس مختلفة ،وذلك على
استخدم المؤلّف عالمات التحويل كتلوين
ﱟ
النحو اآلتي:
 .1استخدام )ال بيكار( كحسّاس لنغمة )سي بيمول( ومص ّرفة باألسلوب التقليدي ،ما يعطي
اإلحساس بجنس نھاوند على درجة سي بيمول ،م .14
 .2استخدام )دو بيمول( ما يعطي اإلحساس بجنس صبا زمزمة على درجة النوى.
لحني يعطي اإلحساس بجنس نھاوند على درجة الراست.
كتلوين
 .3استخدام نغمة )ري بيكار(
ﱟ
ٍ
 .4استخدم المؤلف جنس أثر كر ّد على درجة الراست في نھاية التسليم.
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ثانيًا :النسيج
 .1النسيج الكنتربنطي
−

اس تخدم المؤل ف لحنً ا كنتربنطيًّ ا ف ي خ ط الب اص م ن م – 13م ،18يعتم د ھ ذا اللّح ن
الكنتربنطي على الدرجات المص ّرفة للتآلفات التي تؤ ّديھا آلة البيانو.

−

كما استخدم المؤلف لحنًا كنتربنطيًّا يعتمد على أسلوب التغيير ،وذلك في م – 14م 15ي ؤ ّدى
من آلتي :القلوت واألوب وا ،م ع اس تخدام أس لوب الترعي دة ،Tremoloيس انده التش يللو عل ى
مسافة أوكتاف ھابط.

 .2النسيج الھوموفوني
استخدم المؤلف التآلفات اآلتية:
b

, E7 , A7 , F7 , B m7 , Cm7 , DbAug6 , Cm , Cm(add9) ,

)(add9

Fm7 , Gsus4

AbAug6

استخدم المؤلف ھذه التآلفات بأسلوب تقليدي من حيث التصريف  Progressionومن
حيث لمس الدرجات والتحويل .Modulation
ثالثًا :التلوين األوركسترالي
 .1أسند اللحن األساسي لآلالت العربيّة )عود ،ناي ،قانون( مع مجموعة الكمان األول والثاني
بنفس األوكتاف ،ومجموعة الفيوال على مسافة أوكتاف ھابط.
 .2المصاحبة الھارمونية آللة البيانو بأسلوب المصاحبة اإليقاعية الثابتة.
 .3يدعم خط الباص في الباص للبيانو من قبل آلة الكنترباص الذي يؤدي الخط اللحني نفسه
بأسلوب النقر  ،Pizzوذلك تدعي ًما لضغوط إيقاع السماعي الثقيل.
 .4الكتابة الھارمونية الرأسية آلالت الكورنو مع الباصون والكالرينيت.
 .5دمج آلة الكالرينيت في اللحن في م – 16م 17مع اآلالت العربيّة والوتريّة.
 .6اسند اللحن الكنتربنطي للفلوت واألوبوا في األوكتاف نفسه مدعوم بآلة التشيللو على مسافة
أكتاف ھابط ،وذلك في م) 14الضلع السادس( وم )15الضلع السادس(.
 .7استخدم المؤلف أداء القفلة التا ّمة في م) 18نھاية التسليم( على مسافة  3أكتافات تؤ ﱠدى من
جميع آالت األوركسترا.
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الخان ة الثاني ة :انك روز م –19م :24المق ام األساس ي لھ ذه الخان ة ھ و راس ت عل ى درج ة
جھارك اه ،الت ي تتك وّن م ن عب ارة مطوّل ة بالتت ابع :م 21تت ابع لم ازورة  20م ع التنوي ع ،م22
تتابعات صاعدة تأخذ الفكرة اللّحني ة للتس ليم نفس ھا الت ي تعتم د عل ى القف زة الھابط ة ،وتعتم د ھ ذه
الخانة على ثالث أفكار رئيسة:
الفكرة األولى :م – 19م) 19الضلع الثامن( :تبدأ بالتسلسل السلﱠمي الھابط للمسافة الثامنة
من درجة )دو( خامسة مقام راست على درجة الجھاركاه ،وتعتمد فكرتھا اللّحنية على أسلوب
التغيير واستخدام الحليات اللّحنية ترعيدة  Trillوالجروبيتّو  ،Gruppettoوذلك كما في الشكل
رقم ) (7اآلتي:

شكل ):(7
الفكرة الثانية :أنكروز م – 20م) 20الضلع الثامن( :تعتمد فكرتھا اللّحنية على أسلوب
التغيير – كما في الفكرة السابقة – واستخدام عالمات التحويل المختلفة مع استخدام الحليات
اللّحنيّة أتشيكاتورا  ،Acciaccaturaوذلك كما في الشكل رقم) (8اآلتي:

شكل ):(8
الفكرة الثالثة :أنكروز م – 21م) 22الضلع األول( :تعتمد فكرتھا اللّحنية على التسلسالت
السلﱠمية الصاعدة والھابطة ،مع استخدام الحليات اللّحنية األتشيكاتورا ،وذلك كما في الشكل رقم
) (9اآلتي:

شكل ):(9

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد 2014 ،(11) 28

 2652ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "الكتابة األوركسترالية لقوالب التأليف اآللي العربية "السماعي إنموذج""

ً
أوال :المقاميّة
استخدم المؤلف عالمات تحويل عديدة في ھذه الخانة التي تميّزت بالتنويع المقامي ،وذلك
على النحو اآلتي:
 .1المقام األساسي للخانة ھو مقام راست على درجة الجھاركاة.
 .2استخدم المؤلف درجة )مي يبمول( ما يعطي اإلحساس بمقام سوزناك ،م.19
 .3استخدم الباحث جنس ھزام على درجة )تك حصار( ،م. 20
 .4استخدم المؤلّف نغمة )صول بيمول( ما يعطي اإلحساس بجنس صبا على درجة الدوكاه
وبمقام دلنشين على درجة جھاركاه ،م.21
 .5استخدم المؤلّف جنس حجاز على درجة كردان وبذلك يتكون مقام سوزدالر على درجة
الجھاركاه.24 ،
ثانيًا :النسيج
 .1النسيج الكنتربنطي
−

لح ن كنتربنطيً ا ف ي خ ط الب اص ف ي م – 19م ،24ويعتم د ھ ذا اللح ن الكنتربنط ي عل ى
الدرجات المصرفة للتآلفات التي يؤديھا آلة البيانو.

−

وفي م) 21الضلع الثامن( – م :22لحن كنتربنطي يؤ ﱠدى بطريقة النقر  ،Pizzم ن مجموع ة
الكمان األول والثاني على نفس األكتاف ،ومجموعة الفيوال على مس افة أكت اف ھ ابط ،وھ و
لحن مستمد من التآلفات التي يؤديھا البيانو.

 .2النسيج الھوموفوني
استخدم المؤلّف التآلفات اآلتية:
Fsus4 , Cm7 , Bb , Cm , C , Csus4 , Gsus4 , Gb
استخدم المؤلّف ھذه التآلفات بأسلوب تقليدي ،من حيث التصريف مع استخدام االنقالبات
لعمل خطوط لحنيّة في الباص ،التي تؤ ﱠدى من آلة البيانو بأسلوب المصاحبة الھارمونية اإليقاعية
التي تعتمد على ضغوط إيقاع السماعي الثقيل.
ثالثًا :التلوين األوركسترالي
 .1أسند لحن الخانة األساسي آللة الناي.
 .2االعتماد على آلة البيانو في المصاحبة الھارموني.
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 .3استخدام األلحان الكنتربنطية ال ُمسندة لمجموعة الكمان األول والثاني على نفس األكتاف،
وذلك لتدعيم الخط المصاحب ،ومجموعة الفيوال على مسافة أكتاف ھابط.
 .4إسناد خط الباص في المصاحبة الھارمونية الذي تؤ ّديه آلة البيانو )اليد اليسرى( إلى
مجموعة التشيللو والكنترباص على مسافة أكتاف ھابط.
أنكروز م  – 25م :30إعادة التسليم :يعاد التسليم بالكامل كما ھو مع اختالف القفلة ،حيث
ينتھي على الدرجة السادسة )ال بيمول( لمقام حجازكاركرد على درجة الراست ،وذلك تمھيدًا
للخانة الثالثة في مقام عجم على درجة الحصار.
الخانة الثالثة :م) 38 – 31الضلع التاسع( :المقام األساسي لھذه الخانة ھو مقام عج م عل ى
درجة حصار ،وتتكون من جملة موسيقية تنقسم إلى عبارتين:
العبارة األولى :م – 31م :34وتنقسم إلى قسمين :Sections
القسم األول :section 1 :م – 31م :32تعتمد على التنويع لفكرة التسليم مع قفزات
الرابعة والخامسة ،وذلك كما في الشكل رقم ) (10اآلتي:

شكل ):(10
القسم الثاني :section 2 :م – 33م :34وھو إعادة للقسم األول مع التنويع.
العبارة الثانية :م – 35م38
وھي إعادة للعبارة األولى بالكامل مع تغيير في التلوين األوركسترالي ،وزيادة التكثيف
السمعي بأداء المصاحبة الھارمونية من جميع آالت النفخ.
ً
أوال :المقامية
اعتمدت ھذه الخانة على مقام عجم على درجة الحصار دون أ ّ
ي تحويل مقامي ،مع استخدام
نغمة )مي بيكار( كتلوين لحني وھارموني دون أ ّ
ي تحويل.
ثانيا :النسيج :النسيج الھوموفوني
استخدم المؤلف التآلفات اآلتية:
Ab , C7 , Fm7 , F7 , Bb7 , Eb7 , F# dim7 , Cm(add)9
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استخدم المؤلف ھذه التآلفات بأسلوب تقليدي من حيث التصريف مع استخدام االنقالبات
لعمل خطوط لحنيّة في الباص ،التي تؤدى من آلة البيانو بأسلوب المصاحبة الھارمونية اإليقاعية
التي تعتمد على ضغوط إيقاع السماعي الثقيل.
ثالثًا :التلوين األوركسترالي
 .1إسناد اللّحن األساسي لھذه الخانة لمجموعة اآلالت العربيّة )عود ،ناي ،قانون( مع تدعيم
اللحن بآلة واحدة من كل من الكالرينيت والتشيللو.
 .2إسناد المصاحبة الھارمونية المكتوبة بشكل رأسي لمجموعة الكمان األول والثاني،
ومجموعة الفيوال التي تؤدي المصاحبة بأسلوب النقر  ،Pizzوذلك في العبارة األولى من
م – 31م.34
 .3إسناد اللّحن األساسي في العبارة الثانية من م – 35م 38إلى مجموعة الكمان األول والثاني
بنفس األكتاف ،ومجموعة الفيوال على مسافة أكتاف ھابط ،مع مجموعة اآلالت العربيّة.
 .4في العبارة الثانية أسند المؤلف الكتابة الھارمونية الرأسية إلى مجموع اآلالت النفخيّة
الخشبيّة والنحاسيّة.
أنكروز م – 39م :44إعادة للتسليم
الخانة الرابعة :م – 45م:88
الميزان:
السرعةAllegro ɛ =140 :
المقام األساسي لھذه الخانة ھو حجازكار على درجة الراست ،وتنقسم الخانة الرابعة إلى
قسمين:
القسم األول :م – 34م :68يُع ﱡد ھذا القسم كقسم العرض في صيغة الفوجا  Fugueلثالثة
أصوات )سوبرانو ،ألطو ،باص( ،وھي بمنزلة ثالث جمل موسيقية )أصوات(:
الصوت األول )الجملة األولى( :م – 45م :52يؤ ّديه ك ﱞل من الفلوت واألوبوا باألكتاف نفسه
مع الكالرينيت على مسافة أكتاف ھابط .
الصوت الثاني )الجملة الثانية( :م – 53م :60تؤ ّديه مجموعة الكمان األوّ ل والثاني
ومجموعة الفيوال بنفس األكتاف ،يرافقه الكنتربوينت األ ّول من الفلوت واألوبوا والكالرينيت –
تما ًما كما في قسم العرض لصيغة الفوجا.
الصوت الثالث )الجملة الثالثة( :م – 61م :68تؤ ّديه آالت الباص :التشيللو والباصون
بنفس األكتاف ،الكنترباص على مسافة أكتاف ھابط ،ومجموعة الكورنو على مسافة أكتاف
صاعد ،وذلك لتحقيق التكثيف السمعي وتقوية اللّحن األساسي ليتناسب مع مرافقة صوتين من
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الكنتربوينت ،حيث تؤدي لحن الكنتربوينت األول مجموعة الكمان األ ّول والثاني والفيوال،
ويؤدي الكنتربوينت الثاني الفلوت واألوبوا والكالرينيت ،وذلك تماشيًا مع تقاليد قسم العرض
لصيغة الفوجة المكونة من ثالثة أصوات.
القسم الثاني :م – 69م :88يتك ّون ھذا القسم من جملتين وعبارة:
الجملة األولى :م – 69م :76تنقسم ھذه الجملة إلى عبارتين منتظميتن:
العبارة األولى :م – 69م :72تعتمد الفكرة اللّحنية فيھا على تكرار الموتيف المكوّن من
أربع نغمات في جنس حجاز على درجة النوى ،وذلك كما في الشكل رقم ) (11اآلتي:

شكل ):(11
العبارة الثانية :م – 73م :76تعتمد على استغالل الشكل اإليقاعي لفكرة العبارة األولى ،مع
التنويع للفكرة اللّحنيّة السابقة ،وذلك كما في الشكل رقم ) (12اآلتي:

شكل ):(12
الجملة الثانية :م – 77م :84وھي تكرار للجملة السابقة بالكامل ،مع اختالف التكثيف
السمعي من خالل التلوين األوركسترالي ،حيث يُسند اللّحن األساسي لمجموعة النّفخ الخشب ّي مع
آلة القانون.
العبارة من م – 85م :88وھي عبارة منتظمة تعتمد فكرتھا اللّحنيّة على التكرار ،وزيادة
في التكثيف اللّحني من خالل تدعيم اللّحن بمسافات مختلفة على النحو اآلتي :كما في الشكل رقم
):(13

شكل ):(13
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ً
أوال :المقاميّة
يستخدم المؤلّف في ھذه الخانة ألوانًا لحنيّة كثيرة باستخدام عالمات التحويل المتغيّرة بشكل
ومتتال ،بحيث يكثر استخدام األجناس المختلفة ،وذلك على النحو اآلتي:
سريع
ٍ
 .1يبدأ اللحن في مقام حجاز عجمي على درجة الراست ،مع استخدام جميع درجات المقام،
وذلك في العبارة األولى للجملة األولى )م – 45م.( 48
 .2ينتقل اللحن إلى مقام حجازكار في العبارة الثانية )م – 49م ،( 2مع استخدام جميع درجات
المقام.
 .3استخدم المؤلّف جنس الحجاز على درجة النوى.
 .4استخدم المؤلّف إحساس جنس نھاوند على درجة جھاركاه مع الوقوف على الح ّساس )مي
بيكار( ،وذلك في م – 73م.74
 .5في م – 75م :76استخدم المؤلف جنس كرد على درجة الراست.
ثانيًا :النسيج
 .1النسيج الكنتربنطي
اعتمد المؤلف في ھذه الخانة على النسيج الكنتربنطي حيث تُع ﱡد الجملة األولى في ھذه
الخانة بمنزلة قسم العرض في صيغة الفوجة المكوّنة من ثالثة أصوات )سوبرانو ألطو ،باص(،
وذلك على النحو اآلتي:
 (aاللّحن األساسي  C.Fفي صوت السوبرانو من م – 45م.52
 (bاللّحن األساسي في صوت األلطو من م – 53م ،60مع لحن الكنتربوينت األول  C.P1في
صوت السوبرانو.
 (cاللّحن األساسي في صوت الباص من م – 61م ،68مع لحن الكنتربوينت األول  C.P1في
صوت األلطو ،ولحن الكنتربوينت الثاني  C.P2في صوت السوبرانو.
 .2النسيج الھوموفوني
َد َمج المؤلّف بين النسيج الكنتربنطي والھوموفوني ،حيث استخدم التآلفات اآلتية متماشية مع
المصاحبات الكنتربنطية:
Csus4(add)9 , G7(-5) , DbAug6 , C , G9 , Db , Cm
كما استخدم المؤلّف نوتة بدال  Pedal Noteتؤ ﱠدى في صوت الباص من مجموعة التشيللو
والكنترباص على مسافة أكتاف ھابط ،وكذلك من صوت الباص آللة البيانو.
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ثالثًا :التلوين األوركسترالي
 .1أسناد اللّحن األساسي في الجملة األولى آللة الفلوت واألوبوا بالطبقة الصوتية نفسھا مد ّع ًما
بأكتاف ھابط من آلة الكالرينيت.
 .2أسناد اللّحن األساسي لمجموعة الكمان األ ّول والثاني ومجموعة الفيوال بالطبقة الصوتية
نفسھا ،مع دخول لحن الكنتربوينت األول في اآلالت السابقة.
 .3أسناد اللّحن األساسي لصوت الباص في مجموعة التشيللو والكنترباص على مسافة أكتاف
ھابط ،مع الباصون ومجموعة الكورنو ،مع دخول لحن الكنتربوينت األول والثاني في
اآلالت السابقة.
وصلة :م – 89م) 93الضلع الثاني( :وھي عبارة عن استغالل الفكرة اللّحنية األساسية
للتسليم بالتكرار التي تعتمد على القفزة ،مع اختالف مسافات القفزات والتلوين األوركسترالي
والمصاحبة الھارمونية.
أنكروز م – 94م) 99الضلع الثامن( :إعادة للتسليم بالكامل مع فارق عدم أداء القفلة التا ّمة،
حيث يتصل التسليم بالقفلة )م  (100بأداء أربيج تآلف .Csus4(add)9
القفلة )م :(100وھي عبارة عن إعادة آلخر مازورة في التسليم مع اختالف أسلوب األداء
في القفلة التا ّمة ،حيث تؤ ّديھا جميع آالت األوركسترا بأسلوب األداء القو ّ
ي ج ًّدا) (ffوينتھي
السماعي بالقفلة التا ّمة التقليدية  V – Iبأسلوب األداء الصارخ بالقوّة ) (Sfzعلى مسافة 4
أكتافات.
نتائج البحث
بعد الدراسة والبحث وإعادة صياغة سماعي "عروس الشمال" وكتابته لألوركسترا
الكالسيكية مضافًا إليھا اآلالت العربيّة )العود ،الناي ،القانون ،اإليقاع الشرقي( ،توصّل الباحث
إلى النتائج اآلتية:
ّ .1
إن قوالب التأليف اآللي العربيّة تصلح للكتابة األوركسترالية.
ّ .2
إن استخدام فنون الكتابة الكنتربنطية في التأليف العربي مناسبة ،وتتيح للمؤلف آفاقًا واسعة
ألحان متداخلة.
عمل
في
ٍ
 .3يمكن دمج اآلالت العربيّة )عود ،ناي ،قانون ،رق( مع األوركسترا الكالسيكية ،وعمل
صوتي ،بحيث يتم سماعھا بشكل مناسب.
توازن
ﱟ
ٍ
ّ .4
إن الموازين المر ّكبة في قوالب التأليف العربيّة ال تش ّكل عائقًا أمام الكتابة األوركسترالية إذا
استخدمت المصاحبات الھارمونية اإليقاعية بشكل يُبرز ضغوط الضرب المستخدم بشكل
جيّد دون التأثير في المسار اللّحني ،بل يزيد العمل خصوصيّة وتميّ ًزا عن الموسيقى
الغربيّة.
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 .5ال تح ّد قوالب التأليف العربيّة من إبداع المؤلّف ،وإمكانية استخدام فنون التنويعات ونماء
األفكار اللّحنية للوصول بھا إلى الذروة ) ً
مثال( كما في قسم التفاعل في قالب السوناتة ،بل
تعطي آفاقًا جديدة ومميّزة للھُويّة العربيّة.
ّ .6
إن استخدام قوالب التأليف العربيّة يُع ﱡد واحدًا من أھم عناصر المدرسة القومية العربيّة ،التي
تُسھم في رفد المكتبات الموسيقية بأعمال ترتقي بمستواھا األوركسترالي إلى العالميّة ،مع
المحافظة على الھُويّة.
ّ .7
إن قالب السماعي أو أيًّا من قوالب التأليف اآللي العربيّة ال يشترط فيھا عدد معيّن من
الموازير -األمر الذي قيّد العديد من المؤلّفين بسبب التزامھم ب  4أطقم لكل خانة أو التسليم
 وبذلك ّفإن المؤلّف له حريّة التعبير عن أفكاره اللّحنية دون قيد ،كما ھو الحال في قوالب
التأليف الغربيّة.
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