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الرحيم الرمحن اهللا بسم

الخلعي كامل محمد بقلم

الواجب لقّيس أهداًفا فرتكها العشاق، قلوب عىل مستوليًا املحبة سلطان جعل ملن حمًدا
ميادين يف رصعى فرتكتهم القدود. ورماح األلحاظ سيوف فيهم وحكم األحداث. ونبال
لهم فخضع الحلل، أفخر الجمال مالبس من املالح عىل وخلع شهود، لهم تقبل فال الغرام
وجعل السهام، نفوذ القلوب يف العيون أحكام ذ ونفَّ والدول. املمالك أرباب الحسن دولة يف

الزحام. كثري العذب واملورد عذبًا الثغر مورد
الُوْرق سجعت ما دائمة صالة عدنان، خالصة من جاءنا نبي عىل وسالًما وصالة

األغصان. عىل
ومرشبًا، مورًدا وأعذبها مذهبًا، الفنون أجلِّ من املوسيقى فن كان فلما بعد) (أما
القلوب. مغناطيس وهو ال كيف الكريمة. للنفوس وأروضها السليمة. للطباع وأمزجها

األرواح. وغذاء األتراح، ومذهب للمحبوب. املحب حال ورشح

ال��م��ن��ام ط��ي��ف األط��ف��ال ل��ن��ف��وس وي��ه��دي ل��ل��ق��ت��ال ال��ج��ي��ش ي��دف��ع

وأبي والفازاني، والفارابي سينا كابن الخلف، وأساتذة السلف، أئمة به ُعني ولذا
يضيق شهرية، ومؤلفات كثرية. قيمة كتبًا فيه وألفوا األغاني، صاحب األصبهاني الفرج
القوم هم فأولئك استقصائها. عن العمر طول ويقرص استقرائها. عن الفكر مجال
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أحقاب، ذهابهم عىل مضت يبىل. وال يبيد ال الذي والرشف املعىل. بالقدح الفائزون
كتاب. كل يف مخلد األلسنة عىل باق وذكرهم

األح��داق وع��ق��ل��ة ال��ن��ف��وس ش��رك ك��الم��ه��م ال��زم��ان ش��رف ب��ه��م ق��وم
ب��اق��ي ال��ل��ي��ال��ي م��ر ع��ل��ى أب��ًدا ذك��ره��م ول��ك��ن ص��رف��ت أش��خ��اص��ه��م

بأذيال تمسكت الفاخر، العقد ذلك يف باالنتظام عليهم هللا منَّ ممن إني وحيث
إىل التطلع من نفيس وأرحت املنحة، هذه الزمان من وقنعت اآلخر. يف جئت وإن املاضني

كلمحة. طال وإن فالعمر غريها

ال��ه��م��وم ك��ل ع��ن وت��خ��ل واح��ًدا ه��م��وم��ك اج��ع��ل
ال��ع��ل��وم ك��ل ع��ن ي��غ��ن��ي��ك ب��م��ا ت��ح��ظ��ى أن ف��ع��س��اك

وكرمه. رشفه مناط هي التي روحه بتدبري ال جسمه، بتدبري عنايته كانت من ألن
إنسان. بالجسم ال بالروح املرء فإن العرفان. حد تجاوز فقد

فيه وبلوت نديًما، واتخذته قديًما. أساتذته أكرب عىل وعمالً علًما الفن هذا مارست
تشفي ال الحديثة الكتب أكثر أن فألفيت وزان، شان ما منه وميزت واألوزان. األلحان
جملة من أكون أن عىس بما فيه، التكلم نحو الهمة وجهت ولذا علة؛ تربي وال غلة.
بني أمري واقتسام وآمايل. مطالبي وتعرس أحوايل. اختالل من به ُرميت ما مع واصفيه،
يستقيم ال معاند أو مرض. قلبه يف وعدو وجاحد. للفضل ومنكر وحاسد. للهمة مثبط
جهة إىل كالمي وجه ويحرفون شاهد. غري وأنا الغيب، بظهر فيجرحونني غرض. له
أزهاره. وزوت ناره. خبت قد الفن وهذا زماني استقبلت وقد سيما الفاسد. غرضهم
اإلصابة. من أكثر فيه والخطأ صبابة. إال أهله بيد يبق ولم طالعه. وخوى مطالعه. ودجت
املجيدون نفد وقد الفضيلة. من تعد ال فيه والرباعة قليلة. الفن قواعد معرفة يف ورغباتهم
يف به واستعنت والكسل، العجز من باهلل فاستعذت والجهالء، املدَّعون وكثر والعلماء.
أودعته فيما جهًدا آُل ولم املثال. العزيز املنال. القريب الكتاب هذا ووضعت األمل. بلوغ
مع الصحاح. واألوزان والتصوير النغم علم من يلزمه عما واإلفصاح التوضيح من فيه
— تالحيني من املختار إليه وأضفت بالعيان. يشاهد كأنه حتى بيان، أتم لذلك تبيني
العالم األعوام، ببقائه وتزينت األيام. بوجوده سعدت الذي األول أستاذي حرضة وتالحني
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الرحيم الرحمن هللا بسم

الوجود نادرة نغمات من وأكثرها خليل) أبو أحمد (الشيخ النبيل. واملوسيقار الجليل،
فمن كار.) والحجاز والبوسليك والعجم نكار. والبسته (كالنهاوني األمصار. هذه يف
أنه شك فال األوزان. مسافات وتصور بها. املرصعة باهتزازاتها أصلها. عىل حفظها
حجمها صغر ولو العطر، من كالنقطة فهي بقيمتها تزري ال وقلتها األقران. عىل فائز
هذا مشهوري أشهر بصور أيًضا صفحاته زينت ولقد الزهر. من كثري محصل ولكنها
أن القدير. املوىل من وسؤيل بضاعتهم وبدائع صناعتهم. محاسن من املختار مع العرص
لدى يحظى وأن املأمول. النفع كبري. صغري (كالنجم) هو الذي الكتاب هذا عىل يرتتب
هذه مثل يف يسأل أن من أكرم وهو القبول. بحسن عموًما والطالب خصوًصا املوسيقيني

يخيب. ال هللا وسائل يجيب. وال الطلبة
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مقدمة

وعن — والنافر اللذيذ تأليفه جهة من النغم أحوال عن فيه يبحث علم هو املوسيقى
األول بجزئني: يتم أنه فعلم والقرص. الطول جهة من النغمات بني املتخللة األزمة أحوال

باألصول. أيًضا املسمى وهو اإليقاع علم والثاني — اللحن وهو التأليف علم
الحروف من الخايل الساذج الصوت (لغة) وهي بالتحريك نغمة جمع (فالنغمات)

به. املرتنم الصوت و(اصطالًحا) —
من ركب ما و(اصطالًحا) املصوغة األصوات من صوت (لغة) بالسكون (واللحن)
كاألحرف للحن (والنغم — معلومة نسب عىل بعض عن يسفل أو يعلو بعضها نغمات
سنذكرها التي األوزان أحد عىل يصاغ أنه أي — موزونًا ترتيبًا يرتب ثم — للكالم)
— القريض — هي التي السبعة الفنون سائر من غريه أو الشعر من بيشء ويقرن بعد.
التعريف وهذا وكان. وكان — والقومة — والزجل — واملوشح — واملوايل — والدويت
والقدود والبستات البرشاوات واألدوار املوشحات عىل زيادة فيه دخل حيث مانع؛ جامع
الفرس أو الرتك من ولحنها ربطها من لغة عىل موزون بكالم مقرونة هي إذ والرشقيات،
النغمات الرتكيب بقيد وخرج — التعريف يف وداخلة األلحان جملة من فهي غريهما، أو
فال موزون، غري ترتيبها ألن وفروًعا؛ أصوالً املقامات املوزون الرتتيب وبقيد — الفردة

لحنًا. ذكر مما يشء يسمى
ارتجاًجا الهواء يف تُحدث رنان لجسم اهتزازية حركة كل عن يصدر ما هو والصوت
االهتزازات لعد املعدة األجهزة وعن الصوت تولد عن (وسنتكلم ما. بعد إىل فيه يسري

هللا). شاء إن به خاص باب يف الصوتية
عندما املغنيني واختالل اختاللها لعدم لأللحان موازين عن عبارة هي واألصول
كواحد. مجموعهم يكون بل عنه يتأخر وال اآلخر أحدهم يسبق ال حتى مًعا ينشدون
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الغناء. يكون ذكر وبما
عاداتهم حسب ذلك ولكن األلحان حبِّ عىل الطبقات جميع من األمم أجمعت وقد
ويفرحون يستلذونها ونغمات ألحانًا الناس من أمة لكل تجد ألنك بالدهم؛ واصطالح
والعرب واألتراك والفرس الروم غناء مثل سواهم؛ بها يفرح وال غريهم يستلذها ال بها،
واألخالق والطباع األلسن املختلفة األمم من وغريهم والزنج والسوريني واألرمن واألكراد

كان. لحن يف الطرب مواقع بمعرفة أو سماعها عىل بالتعود إال — والعادات
الفرح عند تارة يستعملونها الناس كون النفوس يف تأثريًا لها أن البنيِّ الدليل ومن
يف وطوًرا — واملآتم واملصائب والغم الحزن عند وأخرى — والوالئم واألعراس واللذة
الراحة وعند والحرض األسفار ويف واملنازل األسواق يف وآونة — واألعياد العبادة بيوت
والصبيان والنساء الرجال ويستعملها — السوقة ومنازل امللوك مجلس ويف والتعب

الناس. طبقات وجميع والتجار والصناع والجهالء والعلماء واملشايخ
املواهب أبو الشيخ قال العصبية. األمراض بعض عالج يف املفيدة األدوية من وهي
ونصب قام الطرب آالت سمع فلما قامته، ينصب ال مقعد رجل كان أنه حكي رسالته: يف

مفاصله. وارتاحت قامته
الراجز: قال املعضلة1 املسائل يف تعبه بعد الفكر لرتويض أيًضا وتفيد

راب��ي داء ال��ق��ل��وب ف��ي ي��ورث ال��ص��ع��اب ال��م��س��ائ��ل ف��ي ال��ف��ك��ر
ب��يِّ��ن ح��ك��ٌم (ال��م��ع��اق) ف��ي وذاك ي��ح��س��ن ص��وت س��م��اع دواؤه

وقوف عند للطالب ينبغي :— تعاىل هللا رحمه — املناوي الرءوف عبد الشيخ وقال
تصور عن ذهل أغلق إذا الفكر فإن حكايات؛ أو (سماع) أو شعر بنحو ترويُحه — سنه
قلبه وغلبة الفهم، عىل ذهنه مكابدة عىل إنسان يقدر وال أحد منه يسلم ال وذلك املعاني،
أُكِره إذا القلب أن األثر ويف نفوًرا، وأبعد قبوالً، أشد اإلكراه مع القلب ألن التصور؛ عىل
له فيستجيب األدب، من نحوه أو بشعر برتويحه عليه طرأ ما دفع عىل يعمل ولكن عمي

الشاعر: قال مطيًعا، القلب

ش��ف��ي��ع ال��ض��ل��وع ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م إذا ش��اف��ُع ال��م��ودة ف��ي ب��م��غ��ٍن ول��ي��س

بدونه، البدن قيام لعدم املأكل أربعة: الوجود مدار عليها التي املالذ إن وقيل:
وامللبس بالنسل، لتعلقه والنكاح الجسم، أجزاء أرشف وهي بالروح لتعلقه والسماع
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مقدمة

ما اإلعياء، حصل ذلك عن فيها زيد فإن اللزوم، عن منها كل يف يزاد وال البدن، لسرت
األسقام. من وشفائه البدن وراحة الروح لغذاء فيه الزمة فالزيادة السماع؛ عدا

منها خمد حزنت إذا النفس فإن الطيبة؛ األصوات فليستمع حزن من أفالطون: قال
خمد. ما منها اشتعل يطربها ما سمعت فإذا نورها،

حدس؛ أو انقباض من مزاجه يُعيي ما نفسه يف وجد إذا القرنني ذو إسكندر وكان
يجده. كان ما عنه فيزول عليه، ويرضب العود له ليحرض تلميذه دعا

الذاتية، للمنافع بل واللهو، للتسلية الحكماء تضعه لم العلم هذا إن أفالطون: وقال
فيعتقد ذلك، يف دراية له ليس من أما الدم، وترويق النفس وبسط الروحانية الروح ولذة

بأمانيها. والغرور الدنيا شهوات لذة يف والرتغيب واللعب للهو إال وضع ما أنه
النفس عىل يتعذر ولم إظهارها املنطق عىل تعذر فضيلة الغناء إن الحكماء: أحد قال
استلذتها الطبيعة سمعتها فلما — موزونًا لحنًا النفس فأخرجتها بالعبارة، إخراجها
والتأمل الطبيعة ودعوا ومناجاتها، حديثها النفس من فاسمعوا بها، ت وُرسَّ وفرحت

تغرنَّكم. لئال لزينتها؛
نحو البهيمية النفس شهوات بكم يثور أن املوسيقى سماع عند احذروا آخر: وقال

العليا. النفس مناجاة عن وتصدكم الهدى، سنن عن بكم فتميل الطبيعة، زينة
لها ليس — بسيطة كانت وإن — ونغماتها الطرب آالت أصوات إن آخر: وقال
أن وذلك بينهما؛ ما ملشاكلة قبوالً؛ أرسع ولها ميالً أشد إليها النفوس فإن معجم، حروف
أشكالها إىل واألشكال كذلك، الطرب آالت ونغمات روحانية بسيطة جواهر أيًضا النفوس

أميل.
أرسار عن تخرب فصيحة، ناطقة فهي بحيوان، ليست كانت وإن نعم آخر: وقال

الرتجمان2. إىل يحتاج أعجمي كالمها ولكن القلوب. وضمائر النفوس
وكانت التأليفية، لألعداد ومشاكالً مجانًسا كان ملا النفس جوهر إن آخر: وقال
متناسبة، بينها ما وسكونات نقراتها حركات وأزمان موزونة الطرب آالت نغمات
املشاكلة من بينهما ملا النفوس؛ بها ت وُرسّ األرواح، بها وفرحت الطباع، استلذتها
ألن الطبيعيات؛ وزينة الوجوه استحسان يف حكمها وهكذا — واملجانسة والتناسب

أجزائها. تأليف وحسن أصباغها، تناسب أجل من هي الطبيعية املوجودات محاسن
إدراك هي اللذة إن الغناء: عن الناشئة اللذة سبب يف خلدون) ابن (العالمة وقال
كانت ومالئمة للمدرك مناسبة كانت فإذا كيفية، منه تدرك إنما واملحسوس — املالئم
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الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

مناسبة كانت فإذا كيفية، منه تدرك مؤملة كانت منافرة له منافية كانت وإذا ملذة
من فاملالئم مؤملة، كانت منافرة له منافية كانت وإذا ملذة، كانت ومالئمة للمدرك،
ويف — امللبوسات من املالئم وكذا مزاجها، يف الذوق حاسة كيفيته ناسبت ما الطعوم
ولهذا الحاسة؛ تؤديه وإله املدرك ألنه البخاري؛ القلبي الروح مزاج ناسب ما الروائح
الحرارة لغلبة للروح؛ مالءمة وأشّد رائحة أحسن والعطريات واألزهار الرياحني كانت

القلبي. الروح مزاج هي التي فيها
فهو وكيفياتها، أشكالها يف األوضاع تناسب فيها فاملالئم واملسموعات، املرئيات وأما
وتخاطيطه أشكاله يف متناسبًا املرئي كان فإذا لها، مالءمة وأشد النفس عند أنسب
املناسبة كمال من الخاصة مادته تقتضيه عما يخرج ال بحيث مادته، بحسب له التي
للنفس مناسبًا حينئذ ذلك كان — مدرك كل يف والحسن الكمال معنى هو وذلك والوضع،
عن يعربون املحبة يف املستهرتين العاشقني نجد ولهذا — مالئمها بإدراك فتلتذ املدركة
من كنت إن تفهمه رس هذا ويف املحبوب، بروح أرواحهم بامتزاج وعشقهم محبتهم غاية
يف اتحاًدا وبينه بينك رأيت وتأملته نظرته إذا سواك ما كل وإن املبدأ اتخاذ وهو أهله،
يرشك الوجود أن — آخر وجه من — ومعناه الكون، يف اتحادكما به لك يشهد البداية
به، لتتحد الكمال، فيه شاهدت بما تمتزج أن فتوّد الحكماء، تقوله كما املوجودات بني

والكون. املبدأ اتحاد هي التي الحقيقة إىل الوهم عن الخروج حينئذ النفس تروم بل
موضوعها تناسب يف الكمال يدرك أن إىل وأقربها اإلنسان عىل األشياء أنسب كان وملا
التي املدارك من وأصواته تخاطيطه يف والحسن للجمال إدراكه فكان اإلنساني، شكله هو
الفطرة بمقتىض املسموع أو املرئي من بالحسن إنسان كل فيلهج فطرته، إىل أقرب هي
لها األصوات أن وذلك متنافرة؛ ال متناسبة األصوات تكون أن املسموع يف والحسن —
والتناسب ذلك، وغري والضغط والقلقلة والشدة والرخاوة والجهر الهمس من كيفيات
بتدريج، بل دفعة، حده إىل الصوت من يخرج أال فأوالً: الحسن؛ لها يوجب الذي هو فيها
وتأمل — الصوتني بني املغاير توسط من بد ال بل — املثل إىل وهكذا كذلك، يرجع ثم
من فإنه املخارج، املتقاربة أو املتنافرة الحروف من الرتاكيب اللسان أهل افتتاح من هذا
من جزء أو ثلثه إىل أو نصفه إىل الصوت من فيخرج األجزاء يف تناسبها وثانيًا: بابه.
كانت فإذا — الصناعة أهل حرصه ما عىل مناسبًا التنقل يكون ما حسب عىل منه كذا
— ملذة مالئمة كانت الصناعة، تلك أهل ذكره كما الكيفيات يف تناسٍب عىل األصوات
يحتاجون ال عليه مطبوًعا الناس من الكثري ويكون بسيًطا، يكون ما التناسب هذا ومن
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الرقص وتوقيع الشعرية املوازين عىل املطبوعني تجد كما صناعة، وال تعليم إىل فيه
يقرءون املثابة بهذه القراء من وكثري باملضمار، القابلية هذه العامة وتسمي ذلك، وأمثال
وتناسب مساقهم بحسن فيطربون املزامري، كأنها أصواتهم تالحني يف فيجيدون القرآن
معرفته، يف يستوي الناس كل وليس بالرتكيب، يحدث ما التناسب هذا ومن — نغماتهم
علم به يتكفل الذي التلحني هو وهذا علم، إذا به العمل يف صاحبها توافق الطباع كل وال

املوسيقى.
﴿يَِزيُد :— وجل عز — فقال صاحبه، عىل به هللا أنعم مما الصوت حسن وإن
— سبحانه — هللا وذم الحسن. الصوت ذلك من التفسري يف جاء يََشاءُ﴾ َما اْلَخْلِق ِيف
مدح عىل مفهومه يدل اْلَحِمرِي﴾ َلَصْوُت األْصَواِت أَنَكَر ﴿إِنَّ فقال: الفظيع3 الصوت

النقي. الحسن الصوت
يزيد الحسن الصوت فإن بأصواتكم؛ القرآن (حسنوا الرشيف: الحديث يف ورد وقد

حسنًا). القرآن
حلية، يشء (لكل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال — قال عنه) هللا (رىض مالك بن أنس وعن

الحسن). الصوت القرآن وحلية
ريض — الشافعي وأجازها بالتلحني. القراءة — تعاىل هللا رحمه — مالك أنكر وقد
أن ينبغي ال فإنه الصناعي؛ املوسيقى تلحني بالتلحني املراد وليس — عنه تعاىل هللا
تحتاج واألداء القراءة ألن وجه؛ بكل للقرآن مباينة الغناء صناعة إذ حظره؛ يف يختلف
موضعها يف الحركات اتباع حيث من ال الحروف أداء لتعيني الصوت من مقدار إىل
من مقدار له يتعني أيًضا والتلحني — ذلك وأمثال يقرصه أو يطلقه من عند املد ومقدار
أحدهما واعتبار التلحني حقيقة يف قلناه الذي التناسب أجل من به إال يتم ال الصوت
القرآن، يف املنقولة الرواية تغيري من متعني الرواية وتقديم تعارضا، إذا باآلخر يُخّل قد
البسيط التلحني مراُدهم وإنما بوجه، القرآن يف املعرب واألداء التلحني اجتماع يمكن فال
نسب عىل ترديًدا أصواته فريدد قدمناه كما بطبعه املضمار صاحب إليه يهتدي الذي
الخالف4 محل هو هذا مالك، قال كما بوجه ذلك ينبغي وال وغريه، بالغناء العاِلم يدركها
القرآن ألن تعاىل؛ هللا رحمه — اإلمام إليه ذهب كما كله هذا عن القرآن تنزيه والظاهر
األصوات، من الحسن بإدراك التلذذ مقام وليس بعده، وما املوت بذكر خشوع محل
(لقد ملسو هيلع هللا ىلص: قوله وأما — أخبارهم يف كما عنهم هللا ريض الصحابة قراءة كانت وهكذا
حسن معناه إنما والتلحني، الرتديد به املراد فليس داود) آل مزامري من مزماًرا أوتي

بها. والنطق الحروف مخارج يف واإلبانة القراءة وأداء الصوت
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من كثريًا إن الرموز): (حل كتابه يف — هللا رحمه — املقديس غانم ابن وقال
غلط وهذا ورشًعا، وحقيقة وفرًعا، أصالً وأنكروه السماع كرهوا واملتقشفني املتعمقني
من كثري وتفسيق — تعاىل — هللا أولياء من كثري تخطئة إىل يفيض ذلك ألن منهم؛
والغشية الرصاخ إىل ذلك بهم وأفىض وتواجدوا الغناء سمعوا أنهم خالف ال إذ العلماء؛
إىل ذلك يحتاج وإنما األحوال، أتم سالكون وهم نقٌص إليهم ينسب فكيف والصعق،
قصده وحسن فهمه صح فمن — طبقاتهم واختالف السماع أهل يف ونظر تفصيل
األكدار تصاعد من فصفا رسه قضاء العزيمة نسمات وجلت قلبه مرآة الرياضة وصقلت
من وتطهر الشهوات، حظوظ عن وعري وساوسه وخياالت برشيته من ونجا طبعه،

خطأ. وفعله حرام سماعه إن تقول فال الشبهات، دنس
امللوك من ملك مجلس يف والفالسفة الحكماء من جماعة اجتمع فلسفية) (محاورة
هما والبرص السمع أن أنكر ال بقوله: السمع عىل البرص أحدهم املحاورة أثناء ففضل
أرى ولكن للحيوان، ثناؤه جل الباري وهبه التي وأرشفها الخمس الحواس أفضل من
أفضل السمع بل ال أحدهم: فقال — كالليل والسمع كالنهار البرص ألن أفضل؛ البرص أن
— العبيد مثل يدركها حتى ويخدمها محسوساته، طلب يف يذهب البرص ألن البرص؛ من

امللوك. مثل تخدمه حتى محسوساته إليه يحمل والسمع
من يدركها والسمع — مستقيم خط عىل إال محسوساته يدرك ال البرص آخر: وقال

الدائرة. محيط
كلها السمع ومحسوسات — جسمانية أكثرها البرص محسوسات آخر: وقال

روحانية.
— والزمان باملكان عنها غائب هو من خرب تنال السمع بطريق النفس آخر: وقال

الوقت. يف حاًرضا كان ما إال تنال ال البرص وبطريق
املوزون الكالم الذوق بجودة يعرف كان إذ البرص؛ من تمييًزا أدق السمع آخر: وقال
والبرص — اللحن استواء من والخروج واملنزحف الصحيح بني والفرق املناسبة، والنغمات
بعيًدا والقريب كبريًا، والصغري صغريًا الكبري يرى ربما فإنه مدركاته، أكثر يف يخطئ
مستويًا. واملعوج معوًجا واملستوي متحرًكا، والساكن ساكنًا واملتحرك قريبًا، والبعيد

يألف اإلنسان إن امللك: فقال امللوك، بعض عند جالًسا كان الحكماء بعض إن وقيل
— استعداد طبعه يف كان إن يألفه الحكيم: له فقال الطرب، مجالس تعود إذا السماع
— نعم فقال: — ذلك عىل دليل لك هل وقال: امللك، عليه فأنكر — الخلقة أصل من يعني
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والعلماء والوزراء األمراء أوالد من الناس بني من طفل مائة بإحضار الحكيم فأمر
أشهر عرشة عىل تزيد ال أعمارهم وكانت وغريهم، والعبيد والسوقة والزراع والكتاب
الحكيم وأمر بستان يف محًال لهم هيّأ وقد النهار، أول من معلوم يوم يف وأحرضوا
بردهم أمر ثم الشديد، الجوع أقلقهم حتى يوم نصف عنهم أنفسهن يحجبن أن أمهاتهم
برضب الحكيم أمر إذ بالتغذي، مشغولون هم وبينما لريضعنهم، واحدة مرة أمهاتهم إىل
أعضاءه محرًكا الصوت نحو شاخًصا التغذي ترك من فمنهم واحدة، دفعة الطرب آالت
مرة يلتفت جعل من ومنهم يتحرك، ال ساكنًا التغذي ترك من ومنهم يضحك، وهو
من ومنهم التغذي، يرتك ولم ويديه رجليه يحرك جعل من ومنهم — أخرى ويتغذى
يف وهلل الحكيم، قاله ما صحة للملك ظهر ذلك فعند يلتفت، ولم التغذي يف همته بذل

يشاء. ما خلقه
تلقي كانت الطيور أن من ورد فما الناطق، غري الحيوان عىل السماع تأثري وأما
بعضها إن حتى الحسن فصوته مزامريه، — السالم عليه — داود لقراءة وتصغي بنفسها

الراجز: قال حسنة) كلها األنبياء أصوات (وكانت الطرب. شدة من يموت

ال��ص��وت ح��ن��ي��ن إل��ى إص��غ��اؤه ل��ل��م��وت ي��س��وق��ه ق��د وال��ط��ي��ر

سريها، يف وترسع فتهيم لها الحادي لغناء صاغية أعناقها تمد نراها اإلبل وكذلك
ال وهي أحمالها، ثقل مع السري رسعة من نفسها أتلفت وربما أحمالها، تزعزع حتى

نشاطها. بسبب بذلك تشعر
كنت قال: عنه) (رىضهللا الدينوري داود بن محمد بكر أبا أن األحيان يف غفل وقد
فرأيت خباءه، وأدخلني منهم، رجل فأضافني العرب قبائل من قبيلة فوافيت بالبادية
ناحل جمل منها وبقي ماتت قد وجماالً إبالً ُقباله ورأيت بقيد، مقيًدا أسود عبًدا فيه
مكرم فإنه موالي؛ إىل يل تشفع أن ولك ضيف أنت الغالم يل فقال روحه ينزع كأنه ذابل
أشفع لم ما آكل ال قلت: الطعام أحرض فلما قال: القدر، هذا يف شفاعتك يرد وال لضيفه،
له إن فقال: فعل؟ ماذا فقلت: مايل، جميع وأهلك أفقرني العبد هذا إن فقال: العبد، لهذا
يحدو وكان ثقاالً أحماالً فحّملها الجمال، هذه ظهور من أتعيش كنت وإني طيبًا، صوتًا
أحمالها حطت فلما — نغمته طيب من واحدة ليلة يف أيام ثالثة مسرية قطعت حتى لها

لك. وهبته قد فلكرامتك ضيفي أنت ولكن الجمل، هذا إال كلها ماتت
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املاء ليستقي قوي جمل عىل يحدو أن أمره أصبحنا فلما صوته أسمع أن فأحببت
فما وجهي عىل فوقعت حباله وقطع الجمل ذلك هام صوته رفع فلما — هناك برئ من

منه. أحسن صوتًا قط سمعت أني أظن
من للماء ورودها عند والحمري والخيل والبقر الغنم رعاة يستعمله ما قبيله ومن

رشبه. يف لها ترغيبًا الصفري
وقت يف به يغنون غناء لهم وغريها والقطا والدراج الغزالن صيادي إن وقيل:

بيدهم. ويأخذوها يوقعوها حتى الليل؛ ظالم يف صيدها
عن تلهيها واملالهي الطرب، وآالت بالسماع والغزال الفيل يصيدون والصيادون

وتُصاد. تؤخذ حتى والهرب الرعي عن فتسهو رعيها
شجيّة. بأصوات السمك يصطادون بالنواحي السماكون وكذلك

الشاغلة. السارية الجذبة من الغناء يف ملا الطيور؛ من كثريًا يصيدون وكذلك
السمع. جامعة لها التي الحيوانات جميع يستلذها أنه القول وجملة

يرضبون الحدادين من جمًعا رأى قد وكان فيثاغورث، فقيل الواضع، يف واختلف
حصل وملا األصوات، من املناسبات أنواع وقصد رجع ثم فتأمل التناسب، عىل باملطارق
التوحيد يف شعًرا وأنشد وتًرا عليها وشد آلة جمع إلهامي وفيض كثري بتفكر قصده ما له
تلك وصارت الدنيا عن الخالئق من كثري بذلك فأعرض اآلخرة، أمور يف الخلق وترغيب
العلماء بعدها وأضاف — الفن هذا قواعد بعدها وضع ثم الحكماء بني معززة اآللة
قديمة آلة وهي األرغنون وضع ثم ففكر أرسطو، إىل النوبة انتهت أن إىل مخرتعاتهم
بعض إىل بعضها تضم الجواميس جلود من كبار زقاق ثالثة من تعمل لليونانيني
استعمال حسب عىل ثقب لها أنابيب الزقاق عىل يركب ثم آخر زق الزق رأس عىل ويركب

املستعمل5.
وولدت فحبلت امرأته قايني وعرف التكوين) سفر من الرابع اإلصحاح يف (وذكر
وعرياد عرياد. لحنوك وولد حنوك. ابنه كاسم املدينة اسم فدعا مدينة، يبني وكان حنوك.
لنفسه المك واتخذ المك. ولد ومتوشائيل متوشائيل. ولد ومحيويائيل محيويائيل. ولد
لساكني أبًا كان الذي يابال عادة فولدت صلة، األخرى واسم عادة، الواحدة اسم امرأتني.
واملزمار. بالعود ضارب لكل أبًا كان الذي يوبال، أخيه واسم املوايش. ورعاة الخيام

وحديد. نحاس من آلة كل الضارب قايني توبال ولدت أيًضا وصلة
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واخرتع — السالم عليه — نوح وضعه من أول وقيل: — تاريخه يف الكامل قال
عهد يف ثم — الطوفان عند العود ذلك وانعدم النغمات منه واستخرج املعروف العود

عليه. ورضب وهذب استخرج داود
عليه — نوح أوالد من المك وضعه من أول أن الغلطات، تصحيح يف ذكر وقد
إسكندر زمن ويف — اآللة تلك ُفقدت بختنرص فتنة وبعد املعهود العود واخرتع — السالم
أرسطو أن ثبت وقد املوسيقى علم الرياضة بقوة الكاملون الحكماء أوجد القرنني ذي

املوسيقى. استعملوا قد وأفالطون وجالينوس وسقراط وبقراط
فن جملتها ومن للناس وعلمتها بحكمتها الصنائع استخرجت الحكماء إن وقيل

الصنائع. كسائر واستعمل املوسيقى
بمدينة كان 6— الفرس ملوك من ملك وهو — جمشيد وضعه من أول إن وقيل:

الشرياز. بقرب صغرية قرية اآلن صارت التي اصطخر
ومدنهم، أمصارهم يف زاخر بحر منها اإلسالمية امللة قبل العجم سلطان يف وكان
الصناعة، هذه بأهل اهتمام لهم كان لقد حتى به ويولعون ذلك يتخذون ملوكهم وكان
وهذا — فيها ويغنون ومجامعهم مشاهدهم يحرضون وكانوا دولتهم يف مكان ولهم

ممالكهم. من ومملكة آفاقهم من أفق كل يف العهد لهذا العجم شأن
تناسب عىل متساوية أجزاء الكالم فيه يؤلفون الشعر فّن أوالً لهم فكان العرب، وأما
يكون تفصيالً األجزاء تلك يف الكالم ويفّصلون والساكنة، املتحركة حروفها عدة يف بينها
الطبع فتالئم البيت، ويسمونه اآلخر عىل ينعطف ال باإلفادة، مستقالً منها جزء كل
وتطبيق املقصود املعنى بتأدية ثم واملبادئ، املقاطع يف األجزاء بتناسب ثم أوالً، بالتجزئة
ألجل لغريه ليس الرشف من بحظ كالمهم بني من فامتاز به، فلهجوا عليها، الكالم
لقرائحهم ومحًكا ورشفهم، وحكمهم ألخبارهم ديوانًا وجعلوه التناسب بهذا اختصاصه
وفيها إال املعاني يف الترصف عىل قوة لها أمة من وما األساليب. وإجادة املعاني إصابة يف
ذلك عىل واستمروا يخفى. ال كما مشهور العربية األشعار فضل أن إال بلسانهم، شعراء
بحر من قطرة الحروف من والساكن واملتحرك األجزاء أجل من الذي التناسب وهذا
علًما ينتحلوا لم حينئذ ألنهم سواه؛ بما يشعروا لم أنهم إال واأللحان، األصوات تناسب
إبلهم، ُحداء يف منهم الحداُة تغني ثم — نحلهم أغلب البداوة وكانت صناعة، عرفوا وال
كان إذا الرتنم يسّمون وكانوا وترنموا، األصوات فرجعوا خلواتهم، قضاء يف والفتيان
املوحدة، والباء املعجمة بالغني تغبريًا القراءة نوع أو بالتهليل كان وإذا غناء، بالشعر
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وربما اآلخرة، بأحوال أي: الباقي وهو بالغابر، تذكر بأنها الزجاج إسحاق أبو وعللها
العمدة كتاب آخر رشيق ابن ذكره كما بسيطة مناسبة النغمات بني غنائهم يف ناسبوا
يرقص الذي الخفيف يف منهم يكون ما أكثر وكان السناد، يسمونه وكانوا — وغريه
وهذا الهزج هذا يسمون وكانوا الحلوم، ويستخف فيطرب واملزمار، بالدف ويميش عليه
تعليم، غري من الطباع له تتفطن أن يبعد وال أوائلها، من هو التالحني من كله البسيط

وجاهليتهم. بداوتهم يف العرب شأن هذا يزل ولم الصنائع، من كلها البسائط شأن
وكان عليه، وغلبهم العجم سلطان وحاز الدنيا ممالك عىل واستوىل اإلسالم جاء فلما
ترك يف وشدته الدين غضارة مع لهم عرفت التي الحال عىل والغضاضة البداوة من أهله
امللذوذ يكن ولم ما شيئًا ذلك فهجروا معاش وال دين يف بنافع ليس وما الفراغ، أحوال
جاءهم فلما — ومذهبهم ديدنهم هو الذي بالشعر والرتنم القراءة ترجيع إال عندهم
ة ورقَّ العيش نضارة إىل صاروا األمم غنائم من لهم حصل بما الرفه عليهم وغلب الرتف
وصاروا الحجاز إىل فوقعوا والروم، الفرس من املغنون وافرتق الفراغ واستحالء الحاشية
تلحينهم العرب وسمع واملزامري، واملعازف والطنابري بالعيدان جميًعا وغنوا للعرب، موايل
خائر وسائب وطويس الفاريس نشيط باملدينة وظهر أشعارهم عليها فلحنوا لألصوات
ثم ذكر، لهم وطار فيه وأجادوا ولحنوه العرب شعر فسمعوا جعفر بن هللا عبد موىل
أن إىل تندرج الغناء صناعة زالت وما — وأنظاره رسيج وابن وطبقته معبد عنهم أخذ
وابنه إسحاق وابنه املوصيل وإبراهيم املهدي إبراهيم عند العباس بني أيام يف كملت
لهذا وبمجالسه به بعده الحديث تبعه ما ببغداد دولتهم يف ذلك من وكان — حماد
واألشعار والقضبان امللبس يف الرقص آالت واتخذت — واللعب اللهو يف وأمعنوا — العهد
بالكرج، تسمى للرقص أخرى آالت واتخذت وحده صنًفا وجعل عليه، بها يرتنم التي
ويحاكني القيان يلبسها أقبية بأطراف معلقة الخشب من مرسجة خيل تماثيل وهي
وأيام واألعراس للوالئم املعد اللعب من ذلك وأمثال ويفرون فيكرون الخيل، امتطاء بها
غريها. إىل منها وانترش العراق وأمصار ببغداد ذلك وكثر واللهو، الفراغ ومجال األعياد
أبي هذا وقال: اإلنسان، طبائع عىل وجعله والده مات مّلا صنعه الفارابي7 إن وقيل
شاء إن — الساز يضبط أن إىل وتعرك األوتار فيه تربط لوالب له وعمل به، ليتسىل
مسدوًدا، جعله بل وجهه، يثقب ولم بطنًا، له يجوف لم ولكنه — رخيًما شاء وإن حاذًقا،
إنه ثم أخرس، أبي إن يقول وصار تركه خرس بل طنني له يظهر ولم عليه رضب فلما
نقره قد الفار فإذا إليه فنظر عال صوت له فظهر عليه ورضب األيام بعض يف تفقده
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ذلك أجل ومن قالوا: أبي الفار بل بأبي، ليس هذا فقال الفار، نقر من صوته أن فعلم
بالفارابي. أي: به لقبوه

أو سيحون نهر وراء ناحية وهي فاراب، إىل نسبة ألنها بيشء؛ ليس هذا وأقول:
القاموس. يف كما أترار املدينة اسم

ولكنه السابقة، األمم مخرتعات من أنه علم أن بعد قط العود يبدع لم والفارابي
املعازف. آالت من آلة اسم العود أن الصحاح صاحب ذكر وأيًضا وأتقنه. أنغاًما فيه زاد
انقراض بعد إال ظهر ما والفارابي به نطقت ما أي: العرب، لغة إال يذكر لم والصحاح

مستعرب. عجميٌّ بل منهم، ليس أيًضا وهو العرب من بلغته يعتد من
(بالقانون) املسماة للغناء املعروفة اآللة وضع من أول أن السيوطي) أوائل (ويف

سيناء. ابن أستاذ الفارابي نرص أبو ورتبها
وتفسريه الرببط سماه: وأنه الفرس، حكماء بعض العود صنع من أول إن وقيل:
بإزاء أربعة أوتاره جعل وقد — الجنة باب رصير من مأخوذ أنه واملعنى النجاة) (باب
البلغم بإزاء واملثلث10 الدم بإزاء واملثنى9 — الصفراء بإزاء فالزير8 — األربع الطبائع
الطبائع جانست يجب، ما عىل ورتبت أوتاره، اعتدلت فإذا — السواد بإزاء واليم11 —
عدة زالت ما ثم واحدة. دفعة الطبيعية الحالة إىل النفس رجع وهو الطرب، وأنتجت
فيه وتمهر املوصيل إسحاق من العود رضب وتعلم زرياب ظهر أن إىل أربعة أوتاره
فجعل — الطبائع من بإزائها هو ما بألوان األربع األوتار وصبغ أستاذه وفاق برع حتى
بإزاء وما — أبيض البلغم بإزاء وما — أحمر اليم بإزاء وما — أسود السوداء بإزاء ما

بدونه. األربع الطبائع قيام لعدم النفس؛ سماه: خامًسا وتًرا وزاد أصفر، الصفراء
فاخرج ويسعك يسعني ال العراق إن قال: األمر؛ بهذا أستاذه إسحاق علم أن وملا
يف فبالغ األندلس، أمري الداخل الرحمن عبد بن هشام بن بالحكم ولحق فخرج منه.
وندمائه دولته من وأحّله والجرايات، واإلقطاعات الجوائز له وأسنى للقائه وركب تكرمته
مرضاب عن عوًضا النرس قوادم من العود مرضاب باألندلس اخرتع الذي وهو — بمكان
عىل الوتر سالمة وطول األصابع عىل وخفتها الريشة، للطف ذلك يف فأبدع — الخشب
الطوائف، أزمان إىل تناقلوه ما الغناء صناعة باألندلس فأورث — إياه مالزمتها كثرة
العدوة بالد إىل غضارتها ذهاب بعد منها وتناقل زاخر بحر بإشبيلية منها وطما
عمرانها تراجع عىل صبابة منها اآلن وبها أمصارها، عىل وانقسم واملغرب، بإفريقية

دولتها. وتناقص
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الحارث؛ بن النرض الفرس.. بألحان العرب من العود عىل غنى من أول إن وقيل:
أهلها. فعلَّم مكة وقدم والغناء العود رضب فتعلم كرسى، عىل وفد أنه وذلك

بن هللا عبد أن وذلك طويس؛ الفرس بألحان اإلسالم يف غنى من أول إن وقيل:
ع فوقَّ بألحانهم، يغنون الفرس من صناع بنائها يف كان ورفعها، الكعبة بنى ملا الزبري
فارس إىل رحل ثم — الروم ألحان من فأخذ الشام دخل ثم العربي، الغناء عليها طويس

بعده. من وأتبعه بالعود ورضب الغناء فأخذ
طويس: به يغني كن اإلسالم يف به ُغني صوت أول أن السيوطي) (أوائل ويف

أذوب وج��دي م��ن ك��دُت ح��ت��ى ال��ش��وق ب��ران��ي ق��د

املنورة باملدينة اإلسالم ظهور عند بالدف رضب من أول إن السيوطي: وقال
وهنَّ بها ويرضبن يتغنني بالدفوف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول استقبلن النجار، بني من الجواري

يرتجزن.

ج��ار م��ن م��ح��م��ٌد ح��ب��ذا ي��ا ال��ن��ج��ار ب��ن��ي م��ن ج��وار ن��ح��ن

بشعر ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قدوم عند املدينة يف والصبيان النساء به تغنى غناء وأول
وهو: لطيف

ال��وداع ث��ن��ي��ات م��ن ع��ل��ي��ن��ا ال��ب��در ط��ل��ع
داع ل��ل��ه دع��ا م��ا ع��ل��ي��ن��ا ال��ش��ك��ر وج��ب
ال��م��ط��اع ب��األم��ر ج��ئ��ت ف��ي��ن��ا ال��م��ب��ع��وث أي��ه��ا

الحزينة باألصوات رقيًقا جديًدا طريًقا للناس وجعل القديم الغناء أفسد من وأوَّل
لآلن]. ذلك يف جميًعا املرصيون [وقلده — السيوطي) (أوائل املهدي بن إبراهيم

لحسن باملصطلق ويلقب سعد بن خزيمة الِحجازية العرب من تغنى من وأول
(قاموس). غنائه يف صوته

عنهما هللا ريض — عباس ابن عن روي — مرض من غالم الحداء أحدث من وأول
ممن فقال: إليه بنا ميلوا فقال: يحدو حاد صوت فسمع مرض ملسو هيلع هللا ىلصيف هللا رسول كان —
إن فقال: وأمنا، بأبينا ال قالوا: الُحداء كان متى أتدرون فقال: مرض. من قالوا: القوم؟
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بالعصا يده عىل فرضبه إبله عليه تفرقت قد غالمه فوجد له مال يف خرج مرض أباكم
فقال واجتمعت.. صوته اإلبل فسمعت وأيداه، وأيداه يصيح وهو الوادي يف الغالم فعدا
من الُحداء فاشتق اإلبل عليه يجتمع كالًما لكان هذا مثل الكالم هذا من اشتق لو مرض:

ذلك.
يوًما فقال بحدائه، املثل يُرضب العباسية الدولة يف العرب من الحادي سالم وكان
يف آخذ فإني املاء، يوردوها ثم اإلبل يظمئوا بأن الني الجمَّ مر املؤمنني، أمري يا للمنصور:

وارتجز: التزم ما فأجرى قال ما ففعلوا الرشف، وترتك رءوسها، فرتفع الحداء

ب��غ��داد ن��ه��ر ب��ش��اط��ئ ال��ح��ادي ب��ان��ة ي��ا أال
م��ي��اد ف��وق ط��روب ص��ب��اح ف��ي��ك ش��ج��ان��ي
ال��وادي رب��ة ت��رن��م ت��رن��م��ه ي��ذك��رن��ي
ال��ح��ادي) (أن��ج��ش��ة ف��م��ن ب��ن��غ��م��ت��ه��ا ج��ادت وإن

أخطأه فقد لها واضًعا حدد من وكل واضع، لها يعرف لم املوسيقى أن والحقيقة
أي يف اإلنسان فإن اإلنسان، بني وأطوار العمران حقيقة يدرك ولم الباطل، وخدعه الجد
الهمجية األمم ترى تراك ما أو — أليفه والشعر حليفه فالغناء انترش، وأرض ظهر طور
يف تختلف إنها نعم — حالها تناسب طبعها تالئم وأنغام ألحان لها الوحشية والقبائل
يف ودرجاتهم املدنيّة يف تفاوتهم هذا ومنشأ عظيًما، تباينًا وتتباين هائال اختالًفا األمم
يضع أوربا يف واألديب — أفريقيا يف الزنجي إىل مثالً ينظر فالذي — والحضارة العلم
نوع من ليس اآلخر إىل بالنسبة كأنه األول أن يرى — ميزان كفة يف منهما واحد كل
أن وكما — العضالت وتقاطيع القامة اعتدال يف يشبهه آخر نوع من هو بل اإلنسان،

وغنائهما. لحنهما بني تراه وعلمهما شكلهما يف تراه الذي الفرق
الفرح يدركها واألصوات النغم سماع عند النفس أن املوسيقى يف القول وقصارى
ذلك يف ويستميت الصعب بها يستسهل نشوة الروح مزاج فيصيب شك، بال والطرب
والخيل بالحداء اإلبل بانفعال العجم الحيوانات يف حتى موجود وهذا فيه، هو الذي الوجه
يف كما متناسبة األصوات كانت إذا تأثريًا ذلك ويزيد — علمت كما بالصفري والحمري
يف العجم تتخذ ذلك وألجل — املعنى هذا مثل من لسامعه يحدث ما تعلم وأنت الغناء،
موكبه يف بالسلطان املغنون فيحدق بوًقا وال طبالً ال املوسيقية) (اآلالت حروبهم مواطن
أيًضا سمعنا ولقد االستمالة. إىل برضبهم الشجعان نفوس فيحركون ويغنون بآالتهم،
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همم فتجيش ويطرب، بالشعر املوكب أمام يتغنى كان من األقدمني العرب حروب يف أن
زناتة وكذلك — قرنه إىل ِقرن كل وينبعث الحرب مجال إىل ويسارعون فيها بما األبطال
الجبال بغنائه فيحرك ويتغنى الصفوف، أمام عندهم الشاعر يتقدم املغرب أمم من
— (تاصوكايت) الغناء ذلك ويسمون بها، يظن ال من االستمالة عىل ويبعث الروايس،
بما الخمر نشوة تنبعث كما الشجاعة عنه فتنبعث النفس، يف يحدث فرح كله وأصله

الفرح. من عنها يحدث
من وظيفة غري يف كمايل ألنه الفنون؛ من العمران يف يحصل ما آخر الفن وهذا
اختالله عند العمران من ينقطع ما أول أيًضا وهو والفرح، الفراغ وظيفة إال الوظائف

اآلن. بالرشق واقع هو كما وتراجعه
مكسورة قاف بينهما تحتيتني بمثناتني موسيقي إحداهما لغتان لفظه ويف
وسكون امليم بضم هو اللغتني، من كل وعىل — األوىل الياء بحذف موسقي (واألخرى)
هو هذا وكان — واأللحان النغمات علم معناها يونانية كلمة املهملة السني وكرس الواو
وامللحن املطرب، املغني: ويسمون اللغات، سائر يف العلم هذا عىل َعَلًما صار ثم فيه، األصل
من يظهر حسبما (موسيقريي) وغريه كالعود بها يصور التي واآللة (موسيقار) املجيد:
إال الطبيعي، الجسم فموضوعها باليد متعلقة صناعة كل قالوا: حيث كالمهم، تتبع
أن عليك يخفى وال املخصوصة، األلحان عىل املشتمل الصوت فموضوعها املوسيقريي،
وآلة (باملوسيقان) املغني يسمى وبعضهم فقط اآللة يف يجري إنما باليد الصناعة تعلق

(باملوسيقات). الغناء

هوامش

واملخرتعني واملؤلفني واملحامني القضاة مثل إذًا يسمعها أن املستحسن فمن (1)
النفوس. وتعب األذهان كد عنهم لتخفف

وال تطرب تغاريدها يف الطيور وأصوات صدحها يف الطرب آالت كانت فإذا (2)
ما ويفهم السامع يسمعها التي امللحنة املفيدة باأللفاظ ظنك فما يفهم، معنى عىل تدل

معانيها! من يستفيده
لتلميذه: فقال التلحني مع الطرب آالت نغمات فيلسوف سمع أنه حكي (نكتة) (3)
غري لحنًا سمع منه قرب فلما — رشيفة صورة يفيدنا لعله املوسيقار هذا نحو بنا امض
موت عىل يدل البوم صوت أن الكهانة أهل زعم لتلميذه: فقال طيبة غري ونغمة موزون

البوم. موت عىل يدل املوسيقار هذا فصوت حًقا قالوا ما كان فإن إنسان،
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األول الفصل

الصوت

الصوت توّلد يف

يسري ارتجاًجا الهواء يف تحدث رنان لجسم اهتزازية حركة كل عن يصدر ما هو الصوت
صوت حدوث ألجل البللور من كوبة عىل صلب بجسم طرق إذا فمثال — ما بعد إىل فيه
عىل تدل جًدا رسيعة رجات فيه حصل خفيًفا، مًسا باإلصبع الكوبة هذه حافة ومست
االهتزازية حركتها إليقاف امللموسة الحافة عىل باإلصبع ضغط وإذا — الكوبة اهتزاز
لجدر مالمسة العاج من صغرية كرة علقت إذا كذا — الحال يف الصوت انقطاع شوهد
حركات جملة تفعل الكرة أن شوهد صوت الناقوس يف أحدث ثم الزجاج، من ناقوس

الناقوس. اهتزاز حركة عىل تدل رسيعة وإياب ذهاب
تولد عندما الرنانة األجسام يف تحصل التي االهتزازية الحركات طبيعة ولبيان
وضعها عن تبعد ثم (1-1 (شكل حـ منجلة يف ب أ الصلب من صفيحة تثبت صوتًا
ذلك عند فيشاهد وترتك مثالً د أ املوضع يف تجعل بأن موازنة حالة يف فيه تكون الذي
هـ أ وضع يف تصري أن إىل تتعداه بل فيه، تثبت ال أنها إال األصيل، وضعها إىل تعود أنها
الحركات هذه من تامة حركة وكل — وهكذا د أ إىل بالثاني تعود ثم د أ للوضع مماثل
مرات جملة السابقة التجربة أعيدت وإذا ذبذبة، لها: يقال وإياب ذهاب من مكونة
الجزء بتقصري تزداد التذبذب رسعة أن شوهد منها، كل يف املتذبذب الجزء تقصري بعد
مشاهدتها يمكن ال إنه حتى جًدا، رسيعة واإلياب الذهاب حركة تصري أن إىل املتذبذب
وهو تراه العني لكون وذلك مفرطح؛ الصفيحة من الخالص الطرف أن يرى ذلك وعند
يرى عظيمة التذبذب رسعة تصري فعندما وأخريًا واحد، آن يف املختلفة أوضاعه شاغل

التذبذب. فيها حاصالً دام ما صوتًا تولد الصفيحة أن



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

1-1 شكل

يف يكون الذي وضعه عن أبعد فإذا مشدود، وتر بواسطة أيًضا ذلك بيان ويمكن
مشدوًدا كان وإذا املتوسط، جزئه يف خصوًصا تفرطح، فيه شوهد وترك موازنة حالة
تكون ذلك عند تذبذبه رسعة ألن وذلك يذبذب؛ عندما صوت منه فيسمع قويٍّا شًدا

عظيمة.
ويستمر رنني ذو عظيم، صوت بذلك يحدث عليها نفر إذا املجوفة الصلبة واألجسام
وما والعود القانون مثل ينقبون لهم ولذلك فيها؛ وتموجه جوفها يف الهواء لرتدد زمنًا

جوفها. يف الهواء لتموج شاكلهما
مسافة يف الهواء تموج بسبب عظيم؛ صوت منها يخرج الطوال البوقات وكذلك

طولها.
يف الرئتني من الخارج الهواء تصادم عند يحدث والحيوان اإلنسان صوت وكذلك

الحنجرة.
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الصوت

والنغمة واالرتفاع الشدة بني الفرق

تذبذب، عند صوتًا تولد بحيث طوالً الصفيحة إىل وأعطينا السالفة التجربة إىل عدنا إذا
يكون تولده الذي الصوت أن شوهد لتذبذب كثريًا أو قليالً األصيل وضعها عن وأبعدناها
املتولد الصوت طبيعة أن ولو أعظم له املقابلة الذبذبة اتساع كان كلما أشد أي: أقوى،
اتساع بتغري تتغري الصوت شدة إن يقال أن يمكن أنه يرى هنا ومن واحدة، تكون

له. املقابلة الذبذبة
رسعة تزداد املتذبذب الجزء بقرص أنه سبق فيما لنا ظهر فقد ذلك، عىل وزيادة
حدة إن يقال أن يمكن أنه يرى وبذلك الصوت، حدة لها تبًعا أيًضا وتزداد التذبذب،
فتوجد وأخريًا واحد، زمن يف تحمل التي الذبذبات عدد بازدياد تزداد ارتفاعه أي الصوت
بالنغمة، تسمى ثالثة بصفة بعضها عن وتختلف واحد وارتفاعها واحدة شدتها أصوات
التي هي كذا بعضها، عن املوسيقية اآلالت أنواع أصوات بتمييز لنا تسمح التي وهي
صوت كل كون من ناتجة والنغمة — املختلفة األشخاص أصوات بتمييز لنا تسمح
دون اآللة بتلك خاصة أخرى أصوات بجملة مصحوبًا دائًما يكون مخصوصة آلة تولده

غريها.

اللغط

كمصادمة وذلك — املوسيقية كاألصوات مقبوالً إحساًسا األُذن عىل تحدث ال أصوات توجد
أنها ولو األصوات وهذه — لغًطا وتسمى ذلك وغري الرعد، وحصول لسندال َمطرقٍة
كباقي به خاصة ونغمة وارتفاًعا شدة منها لكل فإن جًدا، يسرية مدة إال تدوم ال

األصوات.

الصوتية واألمواج الهواء يف الصوت انتشار كيفية يف

تنتقل ذلك، عند فيه تحصل التي االهتزازات فإن الهواء، يف صوتًا رنان جسٌم يولد عندما
آذاننا. إىل يوصلها الذي وهو به يحيط الذي الهواء إىل

عىل يحصل ما مالحظة يكفي الهواء يف الصوت بها ينتقل التي الصفة ولبيان
فيشاهد عصاه، بطرف متتالية مرات جملة نقطة من نقطة تمس عندما راكد ماء سطح
فيها تتولد التي النقطة عن فشيئًا شيئًا تبعد دائرية صغرية أمواج جملة تولد ذلك عند
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كلما ترتفع أنها يرى السائل ذلك سطح عىل السابحة الخفيفة لألجسام تأمل وإذا —
الذي االضطراب أن ينتج ذلك ومن — مواضعها من تنتقل أن بدون موجة تقابلها
أن بدون التعاقب عىل السائل نقط جميع يف يولد بالعصاة املمسوسة النقطة يف يحصل
الكيفية وبهذه — النقطة تلك يف تحصل التي مشابهة وهبوط صعود حركات ينقلها
الهواء، يف انتقالية حركة يولد ال املتذبذب الجسم أن أي الهواء، يف الصوت أيضا ينترش
يف تحصل للتي مشابهة صغرية وإياب ذهاب حركات التعاقب عىل نقطة يف يحدث بل
الطبقة يف تحصل التي االهتزازية الحركة هي الصوت سمع يولد والذي الرنان، الجسم
حول الهواء يف تحصل التي االضطرابات سميت وقد — الطبلة لغشاء املالمسة الهوائية

املائية. األمواج وبني بينها املوجود لالشتباه وذلك الصوتية) (باألمواج الرنان الجسم

الهواء يف الصوت انتشار رسعة

منه يخرج الذي اللهب يرى فإنه عنه، بَعيد وهو طلقه، وقت مدفع إىل إنسان نظر إذا
زمنًا يستغرق بل وقتيًا، ليس الصوت انتشار عىل يدل فهذا الفرقعة، يسمع أن قبل

أخرى. إىل نقطة من النتقاله
يسمع فإنه بعد، عىل تصدح موسيقى ألحان اإلنسان الحظ إذا أخرى جهة ومن
ترسي األصوات جميع أن عىل أيًضا يدل فهذا بجوارها كان لو كما ألحانها وتوايل تطابق
انتشار رسعة لتعيني يكفي ذلك وعىل وشدتها ارتفاعها كان مهما واحدة برسعة الهواء يف

أحدها. انتشار رسعة تعيني األصوات
منها كل يف يعني وصار مدفع عن البعد مختلفة نقط يف إنسان انتقل إذا إنه ثم
األزمنة هذه أن يرى فإنه صوته، سماع إىل املدفع لهب رؤيته وقت يميضمن الذي الزمن
الصوت انتشار رسعة أن عىل أيًضا دليل فهذا املدفع، من النقط تلك األبعاد مناسبة تكون

الواحدة. الثانية يف يقطعها التي باملسألة الصوت رسعة عرفت ولذا منتظمة؛
١٨٢٢ سنة فرنسا يف كانت كاف بضبط الصوت رسعة لتعيني فعلت تجربة وأول
مدفعان فوضع (ومونتريي) (فيلجويف) بني باريس من بالقرب التجربة هذه فعلت وقد
الثانية البلد يف الذين فحسب األوىل البلد يف الذي املدفع وأطلق املذكورين، البلدين يف
يف الذي املدفع أطلق ثم صوته، سماع إىل املدفع لهب رؤية وقت من مىض الذي الزمن
الذين وحسب الصوت، انتشار عىل تأثري الهواء التجاه يكون أن من خوًفا الثانية البلد

30



الصوت

عملت وقد — الصوت سماع إىل اللهب رؤية وقت من مىض الذي الزمن األوىل البلد يف
أن يمكن كان وحيث األعداد تلك متوسط وأخذ الضبط لزيادة مراًرا جملة التجربة هذه
محسوسة؛ غري مدة يف املذكورتني البلدتني بني الواقعة املسافة يقطع الضوء أن يعترب
وعىل املذكورة، املسافة الصوت فيه يقطع الذي الزمن هو األعداد هذه متوسط يكون إذن
رسعة هو القسمة خارج يكون املسافة هذه مقدار عىل املتوسط هذا قسم فإذا ذلك،
يقطع الصوت أن أعني مرتًا ٣٤٠ هو الخارج فكان القسمة، هذه عملت وقد — الصوت

الواحدة. الثانية يف مرتًا ٣٤٠ الهواء يف
تجارب عدة (بيوت) عمل فقد أيًضا أعظم يف الصلبة األجسام يف الصوت رسعة وأما
هي الزهر الحديد يف الصوت رسعة أن له فظهر املياه، لتوصيل املعدة الزهر مواسري عىل

ونصف. مرات عرش الهواء يف رسعته قدر تقريبًا

والصَدى الصوت انعكاس

ينعكس كما بواسطته تنعكس فإنها ثابتًا، عائًقا سريها يف الصوتية األمواج صادفت إذا
متى فإنه للصدى، املحدث وهو الكيفية بهذه الصوت وانعكاس مصقول بسطح الضوء
أو طويل من يعذر صوته إعادة يسمع تل أو مرتفع حائط من مسافة عىل إنسان رصخ
التل أو الحائط تصادم عندما الصوتية األمواج ألن وذلك املسافة؛ بعد حسب عىل قصري

أذنه. إىل بواسطته ترد
عن الصوت عليه يرتد الذي العارض بعد يكون أن يلزم الصدى سماع وألجل
إذا إال متفاوتني صوتني سماع يمكن ال ألنه وذلك األقل؛ عىل مرتًا ١٧ املتكلم الشخص
ثانية عرش يف يقطع الصوت أن وبما — األقل عىل ثانية ُعْرش حدوثهما بني املسافة كانت
من املسافة هذه نصف عىل املتكلم الشخص وجود الصدى لسماع حينئذ فيجب مرتًا ٣٤
آن يف منه الناتج والصدى صوته يسمع فإنه ذلك، وبدون منه مرتًا ١٧ عىل أي العائق

واحد.
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الصوتية االهتزازات لعد امُلعدَّة األجهزة يف

املاء) بنت املسماة: (السريينا

عدد بازدياد يزداد ارتفاعها أصواتًا تولد الرنانة األجسام أن سبق فيما لنا ظهر قد
تستعمل صوت كل تقابل التي الذبذبات عدد وألجل واحد، زمن يف تحصل التي الذبذبات
هـ أسطوانية علبة من (2-1 (شكل يف كما ترتكب وهي املاء، بنت أهمها أجهزة جملة
والجزء بمنفاخ املذكورة العلبة لتوصيل معدة ل أنبوبة عليها مثبتة فتحة قاعها ويف
متساوية ثقوب عدة فيه (3-1 (شكل ن م ثابت بقرص مسدود العلبة هذه من العلوي
كالثقب وذلك القرص، هذا سطح عىل مائلة وكلها واحد دائرة ملحيط ومكونة األبعاد،
بها املتصل املنفاخ من و هـ العلبة يف يأتي الذي الهواء يخرج الثقوب هذه ومن ر
ويوجد د رأيس محور حول ومتحرك عليه محكم آخر قرص يوجد ن م القرص وفوق
ذلك ثقوب مليل مضاد ميلها أن إال السابق القرص كثقوب ثقوب عدة القرص هذا يف
تكون بعضهما أمام القرصني من ثقبان وجد إذا ذلك وعىل b كالثقب وذلك القرص
أي الوضع هذا يف القرصني أن حينئذ فرض فإذا بعضها، أمام األخرى الثقوب جميع
عىل بضغط السفيل القرص ثقوب من ينفذ الذي فالهواء مثنى، مثنى متقابلة ثقوبها أن
ويديره املذكور القرص عىل دفعة ويُحدث منها، نفوذه عند العلوي القرص ثقوب جدر
القرصني ثقوب الحال يف تجعل الحركة هذه أن وبما ك بالسهم املبني االتجاه يف حينئذ
املسافة بمقدار القرص دار متى ثانيًا يمر أنه إال الهواء مرور حينئذ فيقف متقابلة، غري
ذلك من فينتج — وهكذا املتحرك القرص عىل ثانية دفعة ويحدث ثقبني بني املوجودة
هذه من العلوّي القرص فإن املاء، بنت علبة إىل املنفاخ من آتيًا الهواء دام ما أنه حينئذ
الدوران رسعة صارت ومتى منه تنفذ الذي الهواء كمية بازدياد تزداد برسعة يدور اآللة

الدوران. رسعة بازدياد ارتفاعه يزداد صوت حدوث يشاهد عظيمة
أن مثالً نفرض تولده وسبب الكيفية، بهذه املتولد الصوت طبيعة بيان وألجل
فيه املتحرك القرص وإن فتحة، عرشة اثنتا فيه املستعملة املاء بنت من الثابت القرص
عرشة االثنتي أمام التوايل عىل فتحته تأتي القرص هذا من دورة كل ففي واحدة، فتحة
وينقطع مرة، عرشة اثنتي الهواء منها ينفذ وبذلك الثابت، القرص يف املوجودة فتحة
الهواء عىل متتالية دفعات يحدث الفتحة هذه من يخرج الذي الهواء إن وحيث مثلها،
يف تحصل التي الدفعات عدد بازدياد ارتفاعه يزداد صوت حينئذ منه فيتولد الخارجي

الدوران. رسعة بازدياد أي: واحد زمن
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2-1 شكل

أنه فريى الثابت، القرص يف كما فتحة عرشة اثنتي املتحرك القرص يف كان إذا أما
الثقوب جميع تكون الثاني، القرص من آخر أمام األول القرص ثقوب أحد كان متى
عرشة االثنتي من يخرج الهواء أن ينتج ذلك ومن — مثنى مثنى بعضها أمام األخرى
أي قوية الخارجي الهواء عىل منها تحصل التي الدفعة حينئذ وتكون واحدة، مرة فتحة
رسعة دامت ما األوىل الحالة يف كان كما فيكون ارتفاعه أما — تزداد الصوت شدة أن
القرص من الواحدة الدورة يف تحصل التي الذبذبات عدد ألن وذلك واحدة؛ الدوران

ذبذبة. عرشة اثنتي أيًضا يكون املتحرك
من العلوي الجزء يف يصنع معني زمن يف تحصل التي الذبذبات عدِّ إمكان وألجل
وتدور سنة مائة لها ب مسننة عجلة يدير ق قالووظ (3-1 (شكل د الدوران محور
العجلة هذه حركة وتشاهد تامة دورة املتحرك القرص يدور كلما واحدة سنة بمقدار
(2-1 (شكل ب مدرج برواز أمام وتتحرك محورها، يف مثبتة إبرة بواسطة الخارج من
أمام تتحرك إلبرة أيًضا حاملة (3-1 (شكل حـ ثانية عجلة العجلة هذه بجوار ويوجد
األوىل، العجلة بها تدور التي الدورات عدد لتعيني ومعدة األول الربواز بجوار آخر برواز
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3-1 شكل

يأتي طرفه (3-1 (شكل k ذراع ب العجلة محور يف يثبت الغاية لهذه التوصل وألجل
حينئذ فيدفع تامة دورة له الحاملة العجلة تدور كلما حـ العجلة أسنان من سنة تحت
السنة بمقدار حـ العجلة تتقدم وبذلك منها، لينفذ أمامه السنة هذه املذكور الذراع
فالعجلتان وأخريًا واملدرج، الربواز أقسام من قسم بمقدار لها الحاملة واإلبرة املذكورة
عىل بالضغط اليسار جهة أو اليمني جهة تحريكها يمكن لوحة عىل مثبتتان ب و حـ
فتتبع عنه إبعادها أو القالووظ من ب العجلة تقريب يحدث وبذلك ح و أ الزرين أحد
تعيني حينئذ أريد فإذا عنه، بعيدة أو فيه معشقة تكون حسبما ال، أو حركته حينئذ
اإلبرتان وتوضع منفاخ عىل املاء بنت تثبت صوت تولد عند تحصل التي الذبذبات عدد
يمرر ثم قالووظ، عن بعيدة ب العجلة جعل بعد ج و ب الربوازين تدريج صفر عىل
الصوت كارتفاع املاء بنت تولده الذي الصوت ارتفاع يصري أن إىل فشيئًا شيئًا الهواء
معشقة ب العجلة لجعل أ الزر عىل حينئذ فيضغط له، املقابلة الذبذبات عدد تعيني املراد
الزمن؛ من مدة عليه هو ما عىل الصوت يحفظ ثم اللحظة هذه وتعني القالووظ مع
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الصوت

ب العجلة لتبعيد ح الزر عىل يضغط ذلك وبعد اآللة يف الهواء مرور بتنظيم وذلك
الربوازين عىل اإلبرتني وضع من ويستنتج أيًضا، اللحظة هذه وتعني القالووظ عن عىل
الذبذبات عدد ومنها املدة، هذه يف املتحرك القرص بها دار التي الدورات عدد املدّرجني
املتحركة اإلبرة وأن ثانية، ٤٥ استمرت التجربة أن مثالً فرض فإذا — حصلت التي
الثاني الربواز عىل املتحركة اإلبرة وأن والعرشين، الثاني القسم إىل وصلت ح الربواز عىل
املتحرك القرص بها دار التي الدورات عدد فيكون والثالثني، الخامس القسم عىل وصلت
وبقسمة ذبذبة ٢٦٨٢٠ أي ١٢ يف ٢٢٣٥ هو الذبذبات عدد حينئذ ويكون ٢٢٣٥ هو
الجسم يحدثها التي الذبذبات عدد ٥٩٦ وهو القسمة خارج يكون ٤٥ عىل العدد هذا

الواحدة. الثانية يف التجربة عليه املصنوعة الرنان

ذبذباتصوتني عدد بني الكائنة النسبة تعيني

آن يف تحصل التي الذبذبات عدد بني الكائنة النسبة لتعيني باألخص تصلح آالت يوجد
مختلفان. ارتفاعهما صوتني تولد عند واحد

بطبقة مغطى سطحها (4-1 (شكل حـ أ أسطوانة من ترتكب اآلالت هذه وأبسط
من مقلوظة حلقه يف ومار مقلوظ العلوي جزؤه د ب محور عىل ومحمولة النيلج من
حسب ترتفع أو تنخفض قلتها (ي) اليد بواسطة األسطوانة هذه أديرت فإذا الداخل،
عبارة الشكل من «و» والجزء دورة كل يف القالووظ خطوة بمقدار فيه تدار الذي االتجاه
إلبرة وحامل خاص اآلخر وطرُفه طرفيه، أحد من قويًا تثبيتًا مثبت معدني ساق عن
ثابتًا «و» الساق وكان األسطوانة هذه أديرت فإذا حـ أ األسطوانة عىل متكئ سنها ط
ذبذبة أحدثت إذا أما حلزونيًا، شكالً النيلج يف سطحها عىل يرسم ط اإلبرة سن فإن
يف مبني ذلك كما متعرج املذكور الحلزون أن فيشاهد األسطوانة، دوران قبل الساق ذلك
ذبذبات من لذبذبة مقابالً يكون التعاريج هذه من تعريج كل أن الواضح ومن الشكل،

«و». الساق
يف الساقني ذبذبة وأحدثنا الساق ذلك وتحت كالساق، ثانيًا ساًقا اآلن وضعنا فإذا
من مناسب بعد عىل سطحها عىل رأسيني خطني رسم بعد االسطوانة أدرنا ثم واحد، آن
التعاريج عدد يكون واحد ارتفاعهما صوتني يولدان الساقان كان إذا أنه يرى بعضهما،
يحدثها التي الذبذبات عدد أن أي: الحلزونني من كل يف واحًدا الخطني هذين بني املوجود
صوتني يولدان الساقان كان إذا أما — واحًدا يكون واحد زمن يف الساقني من كل
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4-1 شكل

عند واحد آن يف تحصل التي الذبذبات عدد بني الكائنة النسبة إليجاد فيكفي مختلفني،
الناتجني العددين وقسمة حدتها عىل ساق لكل املقابلة التعاريج عند الصوتني هذين تولد

بعضهما. عىل
والتصقت تجمدت ب أ األسطوانة عىل املوجودة النيلج طبقة فرضأن إذا — (تنبيه)
إبعاد بعد األسطوانة هذه وأديرت فيها، املتعرج الحلزوني الشكل رسم بعد سطحها عىل
تعود أن إىل الحلزون هذا لرسم فيه أديرت للذي مضاد اتجاه يف عنها ط اإلبرة طرف
وأديرت التعاريج فيها تبتدئ التي النقطة يف اإلبرة سن وضع ثم األصيل وضعها إىل
التعاريج يتبع أن مجبوًرا يكون املذكور السن أن يرى األول االتجاه يف ثانيًا األسطوانة
كان التي وبالصفة القضيب يتذبذب وبذلك األسطوانة، سطح عىل أوالً رسمها التي
وعىل أوالً أحدثه الذي الصوت يعيد أنه أي املذكورة التعاريج كون عندما بها يتذبذب

(إيديسون). إىل املنسوب الفونوجراف أسس ذلك

36



الثاني الفصل

الفونوجراف

(شكل يف كما يرتكب وهو ثانيًا لتعيدها عليها الصوتية األمواج لطبع معدة آلة هو
أحد هـ حـ أفقي محور عىل محمولة ح األصفر النحاس من أسطوانة من (1-2
سطح عىل ويوجد الشكل يف مبني ذلك كما مثله مقلوظة حلقة يف ويمر مقلوظ، نصفيه
فإذا املحور، عىل الذي القالووظ خطوة تساوي خطوته حلزوني ميزاب ح األسطوانة
اليسار جهة أو اليمني جهة تتقدم فإنها م اليد بواسطة األسطوانة هذه حينئذ أديرت
دورة، كل يف عليها املوجود القالووظ خطوة بمقدار فيه تدار الذي االتجاه حسب
حامل عىل محمولة قمع هيئة عىل ط صغرية أسطوانة ح األسطوانة أمام يوجد وأخريًا
الصفيحة وهذه التليفون صفيحة تشبه (1-2 (شكل ي رفيعة صفيحة قاعها ويف ن
بسن منتهية د مرنة صفيحة عىل متكئة ق املرن الصمغ من أنبوبة عىل مبارشة تتكئ

األسطوانة. من الحلزوني امليزاب مقابلة يف موجود الصلب من مخروطي

1-2 شكل
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2-2 شكل

بورقة ح األسطوانة بتغطية يُبتدأ اآللة هذه عىل الصوتية االهتزازات طبع فألجل
ثم امليزاب يف تدخل أن بدون البارزة األجزاء عىل موضوعة تكون بحيث القصدير من
فالصفيحة أمكن، ما منتظمة بحركة م اليد تدوير مع ط األسطوانة فتحة أمام مرتفع
إىل ومنها ق األسطوانة إىل اهتزازاتها وتنتقل املتولد للصوت طبًقا تهتز ي الصلب
انبعاجات القصدير ورقة عىل الصفيحة هذه يف املوجود السن حينئذ فريسم د الصفيحة
يبعد اآللة أمام ذكر ما إعادة وألجل — الصوت شدة حسب عىل قليالً أو كثريًا عميقة
تعود أن إىل أوالً فيه أديرت للذي مضاد اتجاه يف تدار ثم األسطوانة، عن السن أوالً
االتجاه يف تدار ثم انبعاج، أول عىل طرفه وبوضع السن يقرب ثم األصيل، وضعها إىل
ما عكس هو ذلك عند يحصل والذي أمامها ذُكرت التي الجمل تعيد أنها فريى األول،
صفيحة يف املوجودة االنبعاجات أن أي القمعية، األسطوانة فتحة أمام التكلم عند حصل
فتنتقل فيها، املوجود السن عىل بتأثريها د الصفيحة اهتزاز تحدث التي هي القصدير
يف حينئذ فيحصل ي الصفيحة إىل ومنها ق األسطوانة إىل االهتزازات هذه — حينئذ —

األصوات1. تعيد وبذلك مرة، أول فيها حصلت التي الذبذبات نفس الصفحة هذه
عدد كان إذا آخر لصوت جوابًا يكون الصوت فنقول: الصوت عىل الكالم إىل ولنعد
الصوت تقابل التي الذبذبات عدد ضعف يساوي معني زمن يف تقابله التي الذبذبات

الزمن. ذلك يف الثاني
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يف ذبذبة ١٠٤٤ عن متولد وآخر الثانية يف ذبذبة ٥٢٢ عن متولد صوت وجد فإذا
لألول. جواب إنه للثاني ويقال للثاني، قرار إنه لألول فيقال الثانية

معلومني وجواب قرار بني القدر محصورة ذبذبات عن تتولد التي واألصوات
عن املتولد وجوابه ذبذبة، ٤٣٥ عن يتولد قرار املعلوم مثاله: متوسطة، أصواتًا تسمى
كعدد و٨٧٠ ٤٣٥ بني محصور ذبذبات عدد عن تتولد التي فاألصوات — ذبذبة ٨٧٠

و٨٧٠. ٤٣٥ عن يعطى ما بني متوسطة أصواتًا تسمى إلخ و٦٠٠ و٥٢٢ ٤٧٨
متوسطة. وأصوات غليظة، وأصوات حادة، أصوات أنواع: ثالثة واألصوات

تكون التي هي — العالية أو الرقيقة األصوات لها ويقال — الحادة فاألصوات
الولد و(صوت العصفور) (صوت مثاله: جًدا، رقيقة بأنها وتحس رسيعة ذبذباتها

الصغري).
ذبذباتها تكون التي هي الواطية أو التخينة األصوات لها ويقال الغليظة، واألصوات

الكبري). الرجل و(صوت الجمل) (صوت مثاله: جًدا، غليظة بأنها وتحس بطيئة،
بينهما. جاءت ما املتوسطة واألصوات

وأقرب ضيقة، تكون أن وإما واسعة، تكون أن إما البطيئة؛ أو الرسيعة والذبذبات
ذبذبته فإن — منه الصوت حدوث حال الوتر رؤية هو وتحققه ذلك املشاهدة األمثال

الصوت. ينتهي أن إىل فشيئًا شيئًا تضيق ثم واسعة، أوالً تكون
إن بطئها يف وال رسيعة، كانت إن رسعتها يف يؤثران ال وضيقها الذبذبات وسعة

بطيئة. كانت
من إنه حاد صوت لكل فيقال به، الخاصة ارتفاعه درجة هي — الصوت نغمة
صوت لكل أن يرى ذلك ومن — واطية نغمة من إنه غليظ صوت ولكل — عالية نغمة
— الدرجة تتغري منها وهبط نزل أو عنها وعال ارتفع لو بحيث مخصوصة؛ درجة

آخر. صوتًا يصري الدرجة وبتغيري
درجة من آخر وصوت صوت بني يوجد الذي الفرق هي — الصوتية واملسافة

أخرى.
واحدة. درجة يف الصوت مكث مدة هي — الصوت وطنة

العلو جهة من ال غريه عن تميزه التي طبيعته هي (رنينه) أو الصوت، ورنة
والحديد الخشب مثل صوت منه يحصل ما كل فإن واملنشأ، األصل جهة من بل والسفل
الرنة هي الصفة وتلك — غريه صوت عن بها يمتاز صفة صوته يف له إلخ والنحاس
نظرة). تحت شخصهم يقع لم ولو أصواتها برنة األحباب (تعرف املثل ويف الرنني أو
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عمرو وصوت رقيق، زيد صوت فيقال: والرقة، بالغلظ بعضها عن الرنات وتمتاز
غليظ.

كانت إن قويًا فيكون — ضعيف وإما قوى إما عاليًا، أو كان واطيًا الصوت
شديد أنه بالقوى ونحس — ضيقة ذبذباته كانت إن وضعيًفا — واسعة ذبذباته
إال يسمع ال خفيف خفي أنه بالضعيف ونحس — منه بعد عىل ولو يسمع جهوري

منه. واقرتاب إليه والتفات له بعناية
ويف — ضعيًفا عاليًا وإما شديًدا، عاليًا إّما يكون مثالً عالية درجة يف والصوت
يف املؤثرة القوة لشدة تبًعا ضعيًفا، واطيًا وإما شديًدا واطيًا إّما يكون واطية، درجة

ضعفها2. أو الصوت إيجاد
طبيعة نوعان: أيًضا الحيوانية وغري حيوانية. وغري حيوانية نوعان: واألصوات
التي األجسام وسائر والريح والرعد والخشب والحديد الحجر كصوت فالطبيعية وآلية،
شاكلها وما واألوتار واملزامري والبوق الطبل كصوت واآللية الجمادات، من فيها روح ال
لسائر التي األصوات هي املنطقية فغري منطقية، وغري منطقية نوعان: والحيوانية —
دالة؛ وغري دالة نوعان: وهي الناس أصوات هي املنطقية وأما الناطقة، الغري الحيوانات
وأما — له هجاء ال صوت كل وبالجملة — والصياح والبكاء كالضحك الدالة غري فأما

هجاء. لها التي واألقاويل الكالم فهي الدالة
أزمان بني التي فاملنفصلة ومنفصلة: متصلة إىل الكمية جهة من تنقسم واألصوات
وأما — القضبان وإيقاعات األوتار نقرات مثال محسوس. سكون زمان نقراتها حركات
والنواعري والدواليب والرباب والنايات املزامري أصوات مثل فهي األصوات، من املتصلة

شاكلها. وما
أزمان بني التي فاملنفصلة ومنفصلة: متصلة إىل الكمية جهة من تنقسم واألصوات
وأما — القضبان وإيقاعات األوتار نقرات مثل محسوس. سكون زمان نقراتها حركات
والنواعري والدواليب والرباب والنايات املزامري أصوات مثل فهي األصوات، من املتصلة

شاكلها. وما
واملزامري النايات من كان فما وغليظة، حادة نوعني: إىل تنقسم املتصلة واألصوات
صوتًا أحّد كان وثقبًا تجويًفا، أضيق كان وما — أغلظ صوته كان وثقبًا تجويًفا أوسع
أحد نغمته كانت أقرب النفخ موضع إىل الثقب من كان ما أيًضا أخرى جهة ومن —

أغلظ. كان أبعد كان وما —
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واحدة نفرة نفرت إذا (الشد) والحزق والطول الغلظ يف املتساوية األوتار وأصوات
الغليظ أصوات كانت الغلط يف مختلفة الطول يف متساوية كانت فإن — متساوية كانت
الحزق يف مختلفة والغلط الطول يف متساوية كانت وإن — أحد الدقيق وأصوات أغلظ
يف متساوية كانت وإن — غليظة املسرتخية وأصوات حادة املحذوقة أصوات كانت

صوتًا… أعالها نقًرا أشدها كان النقر يف مختلفة والحزق والطول الغلط

والقبيحة الحسنة وصفاتها اإلنسان أصوات أسماء

العايل وهو (املخلخل) نغًما. وأكثرها وأصفاها وأحالها األصوات أحسن هو (الشجي)
(الخادمي) نغمة. وال ترجيع بال الثقيل الصيت (املصهرج) وجهارة. بحالوة النغم الحاد
(األجس) األسماع. يف الذاهب الغليظ هو (الجهري) العبيد. كأصوات املواقع غريب كان ما
الصايف املوقع املليح الصوت هو (الناعم) مفخمة. ونغمة مليحة ببحوحة الجهري هو
هو (الكرواني) أحسن. خلقة وهو وعلة وتعب خلقة أوجه: ثالثة عىل (األبح) النغم.
عن زائدة نغمته تكون الذي هو (الزوابدي) وتسلسالً. وصفاء دقة الكروانات يشبه
الدقيق هو (املصلصل) حالوة. بال البادية كالم يشبه الذي هو (املقمقع) الغناء مقادير
(املرتعد) املوقع. القبيح الحاد الدقيق هو (الرصصوري) شجي. بغري املجيد اليابس
والنغم. والحالوة الغنة فيه الذي هو (األغن) بالحمى. مقرور صاحبه كأن الذي هو
ينفر الذي هو (الصياحي) حالوة. وفيه كلفة بال الجاري كاملاء كان ما هو (الرطب)
الطعام. من لقمة صاحبه فم يف كأن الذي هو (اللقمي) ونقصان زيادة إىل الوتر عن
فيه ليس الذي هو (املظلم) والرتجيع. النغم من الخايل الصايف املعتدل هو (األماس)
يصفو الذي هو (السغب) يخفى. ويكاد يضعف الذي (الدقيق) يسمع يكاد وال نغمة
نغمة يعطي ما فيه يكون الذي هو (الصدى) نغمة. يخلص وال أخرى ويسغب مرة
هو (املغتص) تنحنحه». «ويكثر يخنق صاحبه كأن الذي هو (املختنق) ويكدرها.
مسدود. صاحبه أنف كأن الذي هو (األخن) الغناء. فيه ويتغري ريقه بلع يمتنع الذي
النغم فيه تختلف الذي هو (املبلبل) ويتفرع. النغم فيه يتعجن الذي هو (الرخو)
هو (القطيع) املراسالت. يف األصوات عن ينبو الذي هو (النابي) أماكنها. عن وتزول
(الصبيح) له: يقال الصوت عيوب يف آخر يشء ويوجد بالجملة. يسمع يكاد ال الذي
يف يكون ما فمنه نقصان، أو زيادة إىل إما عنه وخروجه الوتر عن الحلق فلق وهو
يكون ما ومنه — الشديدة املواضع يف يكون ما ومنه — آخره إىل أوله من الصوت
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املولد يف هذا يكون وقد الكالم يف كان وربما موضع، يف أو االنتهاء عند أو االبتداء عند
يشء مثالً املعلم يف فيكون املعلمني، جهة من كان وربما علة، عن يكون وقد والطبع،
كما واالرتعاش والعجلة واالنقطاع يعدي فهو الخروج، وكذلك املتعلم، فأعدى هذا من
لم وربما جهد، بعد إال ثبت إذا ينقلع فما ألف فإذا — املطربة الحسنة األمور تعدي
واستقبح القبيح منها استحسن ملا علم ولو وأسماءها ِعللها أحد يدري وال — ينقلع

املستحسن.

وتفسدها تنقصها —والتي وتحسنها األصوات تالئم التي املساكن يف

املنازل ويف — الجديدة املخصصة املواضع يف وحدة وصفاء حسنًا تزداد األصوات
الغري املرضة الجراثيم من الخايل النقي الهواء ذات الشمس فيها ترشق التي املرتفعة
أن إال املياه رطوبة ألجل ذلك دون كانت وإن الحمامات وكذلك الكريهة، للروائح حامل
رشط عىل بيِّنًا صفاءً وتصفو األصوات ذلك ألجل فتلطف الرطوبة يذيب الحمام حر
بمجاوبة طنني لها فيكون فيها، تنحرص واألصوات الهواء، من الخروج حني املحافظة
وحرصها فيها الجتماعها الواسعة من لألصوات أنفع الضيقة واملواضع الحيطان3 من

فيها. لحرصه التياترية املراسح يف عاليًا الصوت نجد ولذلك — لها
املساكن وشجاها ملحها ويغطي حسنها، ويذهب ويتعبها وينقصه يرضها ومما
والرباري واألنهار والبحار والصحاَرى والبساتني املنكشفة الندية املتخربة الشعثة
وتنقص والرساديب، واملغاير املرخمة واملواضع، واملستورة بالفراش، املكسوة واملواضع
الصيف زمان وينفعها — والخريف الشتاء أعني — واختالفها األزمنة أيًضا منها

األجسام. وتخلل املسام لتفتح الشتاء يف منه أجود الصيف يف والتحفظ والربيع،

األصوات توافق التي األرشبة

الجالب ورشاب الحار والزيت الريق عىل الحار فاملاء األرشبة؛ من األصوات يوافق ما أما
الُعناب وماء الشعري وماء املدقوق السفرجل بزر بماء والغرغرة اللوز ودهن والبنفسج
والسكر وأكله، الكرنب ولعوق (العرقسوس) أي وعوده السوس ورب البنفسج ودهن
الخمر وحسو البلغمية، لألصوات الساذج والكشجني والعنب السكر وقصب النبات
النشا من املتخذة واألحسا والحلو اململوح الليمون واستعمال املرتفع، الثمن ذو العتيق

42



الفونوجراف

األكل هضم عىل يساعد ما وكل الياقطني ودهن املثبوت البقال وماء التوت ورشاب
السوداء، الحبة دهن أيًضا وينفع والقهوة والكراوية الذكر واللبان الصيفية، كالكبابة
أجناسه من بالذكر أخص الخصوص بوجه والقطران — الغش من الخايل والخنتيت

.Goudron de Guyot جويو قطران

األصوات توافق التي األطعمة

التيمرشت والبيض الدسمة الطيبة واألمراق فاللحوم األطعمة؛ من يوافقها ما وأما
امللوحات البلغمية ولألصوات الحلوة. واألطعمة باللبن واألرز واألخبصة املسلوق والبقيل

غريها. خالف ويجلوها البلغم يقطع ما منها حيث
والطلع والبلح القبيحة واملخلالت املفرط والخمار املفرط فالتعب يرضها ما وأما
وقشور والبطيخ واللب والخيار والنبق واملشمش والسمك السوداني والفول الغض،
واملاء الحوامض، وجميع — والدوم والفشار والعقص والسفرجل اآلس وحب الرمان
عنهن واألخذ والنساء الرجال من القطيع مع والغناء للغناء والرتك الشديد، املثلج
املفرط والسمن والوالدة الحمل أصواتهن يرض واملغنيات املعتادة، الطبقة دون والغناء
ألجل واملركبات القدحات من يستعملنه ما مثل الشحمة واألدوية الحمامات يف واألكل
مرض للهواء والتكشف — الشديدة واملسهالت عليهن يثقل ما وحمل والصحة السمن

سواء. حد عىل للجميع

األصوات تقطع التي اآلالت

— الشديد واإلحصار والرقص العموم عىل الزمر هي األصوات تقطع التي اآلالت وأما
يرض واإلحصار املصونة، اآللة يفسد فإنه الزمر، وأما وتعب سهر فإنه الرقص؛ فأما
أمراضه فإن العادة، فوق عليه يحافظ أن الكامل املغني عىل يجب يشء أول وهي بالرئة

الدرج. طلوع وكذلك — الشفاء وبعيدة صعبة
األحيان أكثر يف فإنه بالرتاب، امللوث الهواء استنشاق أيًضا باألصوات يرض ومما
وغناء — الصباح يف البلغم مع صغرية دم نقط نفث أو (لألنفزيميا) سببًا يكون
الجماع عىل واملداومة قدرته أقل عىل واالختصار طبقته من أقل هو من مع اإلنسان
أنها والحقيقة قوية، أنها ألصحابها تظهر ولو وتضعفها بليًغا رضًرا باألصوات ترض
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الجماع كان إذا وخصوًصا فيها، املعهودة بالحالوة مطلوَّة غري رقيقة رفيعة صارت
القرب إىل املوصلة األسباب من يكون ذلك فإن متضاعفة، بشهوة أي يجب من مع
كالنزالت علل عن الناشئة األمراض أيًضا بالصوت ويرض — الجماع وترك — برسعة
املزمنة والعلة والسمن والرجفة والتعب والبلوغ والوالدة «األنيميا» الدم وضعف الشعبية
— الدخان ورشب كاف غذاء وبدون رديئًا كان إذا سيما الخمر رشب عىل واملداومة
املدمنني أكثر أن ذلك عىل وبرهاني العقل نور يطفئ فإنه الخصوص؛ بوجه والحشيش
(بالسل العدوى تسهل التي األسباب من أيًضا أنه عىل فضالً الشعور مختلو رشبه عىل

آخر. إىل شخص من الجوزة النتقال الرئوي)

هوامش

حسنات من وحسنة الحديث، االخرتاع آي من آية اآللة هذه كانت وإن نعم، (1)
(رنينه) أي الصوت جوهر تغري أنها منها ألسباب: املطلوبة الغاية دون أنها غري الدهر
الفواصل وتدغم الرسعة بغاية الغناء تؤدي أنها ومنها منه. املكونة املعدن رنة فتكسبه
ثابت كان املغني أن وهب السماع. لذة بذلك فتضيع تفهم، فال واأللفاظ تميَّز، فال
مخصوًصا وضًعا بأخذه األداء رضورة تقتضيه ملا اضطراب يعرتيه أن بد فال الجأش،
مقدرته عن زيادة ورفعه — البوق فوَّهة عىل الصوت وتصويب الجلوس أو القيام من
به تمأل الذي الزمن مقدار عىل ألبتة محافظته مع املعلومة، الفن قواعد عن خروجه أو
إال الصوت يحدثه ال الرسور ألن الحرية؛ ومحدود مقيد فهو وباالختصار األسطوانة.
تارة بالعقول فيلعب معانيه بأجىل الصوت فيظهره األنس بهيئة قلبي يباعث كان إذا
املصنوعة. األسنان عىل كاألكل به السماع أن والحقيقة أخرى، مرة القلوب عىل ويحكم
مؤلفات يف فتجدها والعربية اإلفرنجية والساللم املوسيقية املسافات أما (2)
مصطفى. بك وإبراهيم حسنني بك وإسماعيل Jamin وجامن Poirier بوارييه حرضات

(طبيعة).
فقال وصقله. الحمام صفاه ولكن فظيًعا، صوته وكان حمام يف أحدهم ترنم (3)

الناس. أذن إىل تحمله حمام يوم كل لك أين من شيخ، يا أستاذ: له

44



الثالث الفصل

النغامت

ترتكب وقد ذكره تقدم حسبما الساذج الفرد الصوت بمعنى نغمة جمع هي النغمات
لها يقال االعتبار بهذا وإنها تقرن، لم أم بكالم قرنت سواء مختلفة؛ برتاتيب وترتتب
نغمات من ركب ما وهو بالفتح مقام جمع وهي مخصوصة. بأسماء وتسمى مقامات
وعرشون ثمانية املقامات عدة وإن مخصوص، باسم وسمي مخصوصا ترتيبًا ورتب

وفروع: أصول إىل تنقسم وهي الفن هذا علماء قرره حسبما مقاًما
بعض فوق بعضها مرتبة بأسماء مسماة وهي فقط سبعة فعدتها األصول أما
وثانيها (يكاه) أولها التوايل عىل املرسود العدد مراتب حسب فدرجة درجة، بالرتقي
(ششكاه) وسادسها (بنجكاه) وخامسها (جهاركاه) ورابعها (سيكاه) وثالثها (دوكاه)
فارستني كلمتني من مركب السبعة األسماء هذه من وكل — (هفتكاه) وسابعها
مقام بمعنى الجيم مخرج من مخرجها القريب الفارسية بالكاف (كاه) وهي إحداهما
يف و(يس) اثنني بمعنى الثاني يف و(دو) واحد بمعنى األوىل يف (يك) وهي واألخرى
خمسة بمعنى الخامس يف و(بنج) أربعة بمعنى الرابع يف و(جهار) ثالثة بمعنى الثالث
الرتكيب، وهذا — سبعة بمعنى السابع يف و(هفت) ستة بمعنى السادس يف (وشش)
بمعنى توصيفي أو آخره عىل الثالثة مقام االثنني مقام الواحد مقام بمعنى إضايف إما
التقديم من عادتهم هو ما عىل جريًا وهكذا الثالث املقام الثاني املقام األول املقام
يف حاله عىل بقي قد السبعة هذه بعض إن ثم — لغتهم حسب الرتكيب يف والتأخري
عىل زيادة آخر اسم سمي قد وبعضها والجهاركاه والسيكاه الدوكاه وهو التسمية
والهفتكاه (بالحسيني) والششكاه (بالنوا) البنجكاه العرب سمت حيث األول السمة
وسمت — السابع هو إذ األعىل؛ أنه إىل نظًرا أخرى؛ األويح أو وباألوج تارة بالعراقي
املهملة والسني األلف ساكنان فيها اجتمع فارسية كلمة وهي بالراست، بالكاء الفرس
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إىل نظًرا اليكاه؛ هو الذي املقر اسم عىل االسم هذا زادوه وإنما (املستقيم) ومعناه
يف بدئ إذ البقية بخالف باألول فيه بدئ حيث الطبيعي؛ الرتتيب عىل الجاري تركيبة
تلك من حازه ما بسبب فكان األوج، إىل وهكذا بالثالث السكاه ويف بالثاني، الدوكاه
يف الرتكيب يكن لم حيث دونها؛ االستقامة عىل الدال االسم هذا يزاد بأن جديًرا املزية

فتأمل. النوا ملقر اسًما اليكاه صار ثم — الرتتيب عىل جاريًا منها يشء
بينها البعد يكن فلم األخرى، فوق الدرجة كلم هي بيانها املتقدم األصول والسبعة
خالف موضع القضية وهذه أقل، وبعضها أكثر بعض عن يبعد بعضها إن بل متساويًا،
عىل التكلم هذا كتابنا من الغرض كان وحيث واإلفرنج، العرب من املوسيقيني بني
عىل األصول السبعة بني الكائن البعد يقسمون العرب إن فنقول: أكثر، العربية املوسيقى
— أرباع أربعة املتجاورين الربجني بني البعد كان ما فالكبرية وصغرية؛ كبرية رتبتني
سلًما لها رسمنا وقد — بعُد سنرشحه — كما أرباع ثالثة فيها البعد كان ما والصغرية
صورته: وهذه الجواب وهي ثامنة، إليها يضاف التي السبع الدرجات عليه موضوًعا

بعينها عليها محتوية دواوين ثالثة السبع النغمات أو الدرجات لهذه جعلوا وقد
من أعَىل الثاني الديوان يف التي السبعة فإن — اآلخر عن ديوان كل ارتفاع يف واملخالفة
فيكون الثاني، الديوان يف التي من أعىل الثالث الديوان يف والتي األول، الديوان يف التي
جوابًا الثاني الديوان جعلوا وقد منه، فرعني اآلخران والديوانان األصل هو األول الديوان
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الراست وهي األول الديوان من نغمة أول جواب وا وسمَّ للثاني، جوابًا والثالث لألول،
عني لكانت عرشة الرابعة إىل وصلت لو أنك حتى وهكذا األوىل، عني وهي (بالكردان)
جرا. وهلم بعينها األوىل هي التي الثامنة عني لكانت عرشة الخامسة إىل ولو السابعة،
السيكاه وجواب (باملحري) الدوكاه وهي الثاني الديوان من نغمة ثاني وجواب
لفظة كرروا ثم توتي). (بالرمل النوا وجواب (باملاهوران) الجهاركاه وجواب (بالبزرك)
إلخ. كذا.. جواب الثالث الديوان أي الثالثة السبع يف فقالوا تقدم، ما وراء فيما الجواب
عربات إىل الثالثية بالقسمة تنقسم وهي فرًعا، وعرشون واحد فعدتها الفروع وأما
وبيان الدرجات، بني فيما البعد مسافة مقادير إىل نظًرا عربات؛ وتيكات عربات، ونيمات
كاملة تكون قد املتقدمة السبعة من أصلني كل بني فيما الواقعة البعد مسافة أن هذا
رفعت فإذا عربة، تيك أو عربة نيم أو عربة وتسمى ناقصة تكون وقد بردة، وتسمى
نقطع أن فإّما منها، وانتقلت األصول هي التي السبع الدرجات من بدرجة مبتدئًا صوتك
نصف تقطع أن وإّما إليها، وتنتهي تليها التي الدرجة وبني بينها التي البعد مسافة
وانتهيت بأجمعها قطعتها أنت فإن ثمة، وتقف فقط، أرباعها ثالثة أو ربعها أو املسافة
نصفها قطعت وإن كاملة، البعد مسافة وكانت الربدة عىل واقًفا كنت الدرجة، إىل
نصفها أي: العربة تيم عىل واقًفا كنت فقط ربعها أو العربة، عىل واقًفا كنت ووقفت
كل عىل املسافة وكانت العربة تيك عىل واقًفا كنت أرباعها ثالثة أو ربع، النصف ونصف
رضورة. والتيكات التيمات من كل عدة وكذا سبع، العربات عدة أن تبني وبهذا ناقصة،
الدوكاه إىل الراست من فإن الكالم، سبق كما تيكات ينقصها املقامات بعض ولكن
الجهاركاه ومن (٣) الجهاركاه إىل السيكاه ومن (٣) السكاه إىل الدوكاه ومن (٤)
إىل األوج ومن (٣) األوج إىل الحسيني ومن (٤) الحسيني إىل النوا ومن (٤) النوا إىل

.(٣) الكردان
وعرشين ثمانية من ال فقط ربًعا وعرشين أربعة من حينئذ مركبًا الديوان فيكون
ولكن — سبعة والتيكات التيمات من كال أن باعتبار وعرشين ثمانية قالوا ولكنهم —
وضعناه؛ الذي السابق لَّم السُّ ترتيب من املطلع لحرضة يتضح كما منهم سهو هذا
منها التي األربعة والخطوط الناقص، املقام عىل دليل البيضاء الخطوط ثالثة إن حيث
عىل دليل أبيضان اثنان وبينهما فوق، من والثاني تحت من أحدهما أسودان اثنان

التام. املقام
وينبني األصول، درجات من درجتني بني واقعة السبع العربات من واحدة كل وإن
فاسم مخصوص؛ باسم تسمى قد منها وكلٌّ األصول، كرتتيب ترتيبها يكون أن هذا عىل
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الثانية واسم والدوكاه، الراست بني الواقعة وهي (زنكاله) أو (زيركوله) األوىل العربة
الواقعة وهي (بوسليك) الثالثة واسم والسيكاه، الدوكاه بني الواقعة وهي (الكردي)
(الحجاز) الرابعة واسم — (بالعشاق) أيًضا تسمى وقد والجهاركاه، السيكاه بني
النوا بني الواقعة وهي (الحصار) الخامسة واسم والنوا، الجهاركاه بني الواقعة وهي
تسمى وقد واألوج، الحسيني بني الواقعة وهي (العجم) السادسة واسم — والحسيني
أيًضا وتسمى والكردان األوج بني الواقعة وهي (املاهور) السابعة واسم (بالنريز)، أيًضا
ما العربات من كل إىل جواب لفظة بإضافة كذلك اآلخرين الديوانني ويف — (بالنهفت)
يقال (الكردي) عربة وجواب (الشاهناز) له: يقال جوابها فإن (الزيركوله) عربة عدا

سنبلة. له:
عربانه بأسماء املقام فيه جدول وهذا أسماء، والتيكات التيمات لبعض وضعوا وقد

وتيكاته. تيماته وبعض

كردان ١
(نهفت) — ماهور عربة ٢٤

ماهور تيم ٢٣
أوج ٢٢

(نريز) — عجم عربة ٢١
عجم نيم ٢٠
حسيني ١٩

(شوري) حصار تيك ١٨
حصار عربة ١٧
حصار تيم ١٦

نوا ١٥
(صبا) حجاز تيك ١٤

حجاز عربة ١٣
حجاز تيم ١٢
جهاركاه ١١

(عشاق) — بوسلك عربة ١٠
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سلك بو نيم ٩
سيكاه ٨

كردي عربة ٧
(نهاوند) — كردي نيم ٦

دوكاه ٥
كوله زير تيك ٤
كوله زير عربة ٣
كوله زير تيم ٢

راست ١

األوج، وآخرها الراست أولها التي املتقدمة الربدات سبع وضعوا ملا أنهم اعلم ثم
بها، النطق للصوت يمكن قرارات واألوج والحسيني النوا هي التي األخرية للثالثة وجدوا
الراست؛ قبل املقامات أول ووضعوها املذكورة األخرية الثالثة من بدالً أصوالً فجعلوها
(عراق) وثالثها (عشريان) وثانيها أوالً (البكاء) وهو النوا قرار فجعلوا منه أخفض ألنها
وهذه (جهاركاه) وسابعها (سيكاه) وسادسها (دوكاه) وخامسها (راست) ورابعها
وسابعها النوا وأولها الثانية املرتبة تعلوها ثم األول الديوان أو األوىل املرتبة لها يقال
جواب وأولها الثالثة املرتبة فوقها ثم الثانية، املرتبة نهاية وهو الجهاركاه) (جواب
املراتب تتعدد وهكذا الثالثة، املرتبة نهاية وهو الجهاركاه) جواب (جواب وسابعها النوا
جواب وجواب الجواب جواب فيقال: مثله، إىل الجواب بإضافة أبراجها وتسمى صعوًدا،
تحت يقال: أن يمكن بحيث أيًضا هبوًطا وتتعدد له، نهاية ال ما إىل جرا وهلم الجواب
الراست، قرار وتحته الدوكاه، قرار وتحته السيكاه، قرار وتحته الجهاركاه قرار اليكاه
ويمكن له. نهاية ال ما إىل اليكاه قرار وتحته العشريان قرار وتحته العراق، قرار وتحته
فوق الواحدة بردات؛ سبع املرتبة تصري بحيث كان برج أي من االبتداء الحقيقة يف
ونصفه الشدة، يف القرار ضعف هو الجواب وهذا لألوىل، جوابًا الثامنة وتكون األخرى،

منه. أرق أنه إال القرار من أعىل الجواب صوت ألن الضخامة؛ يف
للجواب، القرار من به الصعود يكون ال الطبيعة بحسب اإلنساني الصوت إن ثم
املرتبة قسمت لو أنك أي: بردات، سبع من أكثر عىل القرار إىل الجواب من والهبوط
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اإلنساني للصوت يتأتى يكن لم سبعة إىل قسمتها عن عوًضا مثالً بردات عرشة عىل
اإلنسانية الطبيعة تنفر ما منها املسموع الصوت ويكون شديد، بعنف إال عليها املرور
منه بد ال طبَعّي أمر هي بردات سبع إىل املرتبة قسمة أن يعلم ذلك ومن سماعه، من

بالرضورة.
وعربات نيمات والعراف والعشريان اليكاه هي التي األوىل للثالثة وضعوا ثم
حصار) (قبا والعشريان اليكاه بني الواقعة العربة وا فسمُّ للباقي: وضعوا كما وتيكات،
والراست العراق بني التي والعربة عشريان) (عجم والعجم العشريان بني التي والعربة

(كوشت).
منهما فُخذ وأثمانهما، وأرباعهما بأنصافهما مقامني لصورة جدوَلني وضعنا وقد

شئت ما

نوا جواب ١ نوا ١
(صبا) حجاز تيك جواب ٢٤ (صبا) حجاز تيك ٢٤

حجاز عربة جواب ٢٣ حجاز عربة ٢٣
حجاز نيم جواب ٢٢ حجاز نيم ٢٢
جهاركاه جواب ٢١ جهاركاه ٢١

(عشاق) سلك بو عربة جواب ٢٠ (عشاق) سلك بو عربة ٢٠
سلك بو نيم جواب ١٩ سلك بو نيم ١٩

سيكاه جواب ١٨ سيكاه ١٨
سنبله عربة ١٧ كردي عربة ١٧
سنبله نيم ١٦ (نهاوند) — كردي نيم ١٦

محري ١٥ دوكاه ١٥
شاهناز تيك ١٤ كوله زير تيك ١٤
شاهناز عربة ١٣ كوله زير عربة ١٣
شاهناز نيم ١٢ كوله زير نيم ١٢

كردان ١١ راست ١١
(نهفت) — ماهور عربة ١٠ (نهفت) — كوشت عربة ١٠

ماهور تيم ٩ كوشت تيم ٩

50



النغمات

أوج ٨ عراق ٨
(نريز) — عجم عربة ٧ عشريان عجم عربة ٧

عجم نيم ٦ عشريان عجم نيم ٦
حسيني ٥ عشريان ٥

(شوري) حصار تيك ٤ (شوري) حصار قبا تيك ٤
حصار عربة ٣ حصار قبا عربة ٣
حصار نيم ٢ حصار قبا نيم ٢

نوا ١ يكاه ١

اليكاه وتر طول أن بفرض الصونومرت عىل واألرباع واألنصاف املقامات رصد
مليمرتًا. ١٠٠٠

املؤلف. بمساعدة األفخم1 بك راغب إدريس أفندم فتلو لعطو

٥٠٠ نوا ١
٥٢٠ صبا — حجاز تيك ٢٤
٥٣٧ حجاز ٢٣
٥٤٩ حجاز نيم ٢٢
٥٦٣ جهاركاه ٢١
٥٧١ عشاق — بوسلك ٢٠
٥٨١ سلك بو نيم ١٩
٦٠٤.٥ سيكاه ١٨
٦٢٧ كردي ١٧
٦٤٢ نهاوند — كردي نيم ١٦
٦٦٦ دوكاه ١٥
٦٨٦ كوله زير تيك ١٤
٧٠٥ كوله زير ١٣
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٧٢٦ كوله زير تيم ١٢
٧٥٠ راست ١١
٧٦٥ كوشت ١٠
٧٧٩ رهاوي — كوشت نيم ٩
٨٠٨ عراق ٨
٨٤٠ عشريان عجم ٧
٨٦٢ عشريان عجم نيم ٦
٨٨٨ عشريان ٥
٩٠٨ شوري — حصار قبا تيك ٤
٩٣١ حصار قبا ٣
٩٦٩ حصار قبا نيم ٢
١٠٠٠ يكاه ١

سلًما األلحان) ترديد يف اإلنسان (حياة كتابه يف بك ذاكر محمد حرضة وضع وقد
يف النوتة ألسماء ومعادلتهما بأنصافهما) ديوانني (أي: النغمات أسماء عموم لرتتيب
بمبادئ إملام للمتعلم يكون كيما للفائدة؛ تتميًما هنا وضعه فآثرنا اإلفرنجية، املوسيقى

هللا. شاء إن املستقبل يف املؤلفات من فيها سنضعه ما لفهم تسهيالً النوتة؛

ملحوظات النوتة أسماء الربادات أسماء متوايل عدد

النوا بردة جواب وهي عايل ري تيزنوا ٢٩
وهي عايل بمول ري صبا تري وتارة

والصبا الحجاز بردة جواب
عايل دييسيز دو حجاز تيز ٢٨

الجاركاه بردة جواب وهي عايل دو جاركاه تيز ٢٧
يس وتعادل البوسلك بردة جواب وهي

عايل بمول دو وتارة كاملة، عايل
عايل يس بوسلك تيز ٢٦
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ملحوظات النوتة أسماء الربادات أسماء متوايل عدد

ربع وتنقص السيكاه بردة جواب وهي
عايل يس موقع حقيقة عن مسافة

الطبيعية

عايل يس سيكاه تيز ٢٥

بردة جواب وهي عايل بمول يس وتارة
الكوردي

عايل دييسيز ال سنبله ٢٤

الدوكاه بردة جواب وهي عايل ال محري ٢٣
بردة جواب وهي عايل بمول ال وتارة

كوله الزير
عايل دييسيز صول شاهناز ٢٢

يقال وقد الراست، بردة جواب وهي
أيًضا كردانية

عايل صول كردان ٢١

فا وتعادل الكوشت بردة جواب وهي
وسط بمول صول وتارة كاملة دييسيز

وسط دييسيز فا ماهور ٢٠

ربع وتنقص العراق، بردة جواب وهي
دييسيز الفا موقع حقيقة عن مسافة

وسط دييسيز فا أويج ١٩

عشريان العجم بردة جواب وهي وسط فا عجم ١٨
العشريان بردة جواب وهي وسط مي حسيني ١٧

وهي وسط، بمول مي شوري وتارة
شوري والقبا حصار القبا بردة جواب

وسط دييسيز ري حصار ١٦

اليكاه بردة جواب وهي وسط ري نوا ١٥
تسمى وقد وسط بمول ري صبا وتارة

أيًضا (عزال)
وسط دييسيز دو حجاز ١٤

وسط دو جاركاه ١٣
بمول دو وتارة كاملة، طبيعي يس وهي

وسط
وسط يس بوسلك ١٢

حقيقة عن مسافة ربع تنقص وهي
الطبيعي يس موقع

وسط يس سيكاه ١١

بردة أرايض وهي وسط بمول يس وتارة
السنبلة

وسط دييسيز ال كوردي ١٠

املحري بردة أرايض وهي وسط ال دوكاه ٩
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ملحوظات النوتة أسماء الربادات أسماء متوايل عدد

بردة أرايض وهي وسط بمول ال وتارة
الشاهناز

وسط دييسيز صول زيركوله ٨

الكردان بردة أرايض وهي وسط صول راست ٧
فا وتعادل املاهور بردة أرايض وهي
بمول صول أو كاملة واطي دييسيز

وسط

واطي دييسيز فا كوشت ٦

ربع وتنقص األويج بردة أرايض وهي
دييسيز الفا موقع حقيقة عن مسافة

الواطي

واطي دييسيز فا عراق ٥

العجم بردة أرايض وهي واطي فا عشريان عجم ٤
الحسيني بردة أرايض وهي واطي مي عشريان ٣

أرايض وهي بمول مي شوري قبا وتارة
والشوري الحصار بردة

واطي دييسيز ري حصار قبا ٢

النوا* بردة أرايض وهي واطي ري يكاه ١

بالنسبة وذلك األرقام، موضوع بحسب أعىل إىل تدريًجا بالصعود أدنى من تبتدئ أعاله، املوضحة الربدات أسماء قراءة *
طريقة نظم منها يشتق التي الربدات جميع أساس سلم وهو هبوًطا وبالعكس صعوًدا، األصوات درجات مواقع لحالة

جيًدا. فهًما ترتيبها بحسب فهمها ينبغي ولذا مقام؛ كل
تصليح جماعة لكل حيث العمل، وقت النوتة مواقع توافق لم الربدات هذه أسماء أن للبعض يظهر ولربما ثم
كتابة يف الرتك أن الفن أرباب عند عليه املصطلح فهكذا توافق، لم أو وافقت إذا أنه معلوًما فليكن اآلالت، خصويصيف
من الربدات درجات يوافق ما عليه يخفى ال التصوير علم يف املاهر واملتفنن فيه مانع ال وهو اإلفرنجية، بالنوتة األهوية
يف ُطبع نغمات) (آرائه كتاب آخر يف الذي الجدول راجع االختالف. هذا حدوث عند تماًما تعادلها التي النوتة أسماء

١٣٠٤هـ. سنة استانبول
يف وبعضها األصوات درجات بني فيما الواقعة املسافات أن يعلم الربدات أسماء عموم ترتيب بسلم توضح ومما
يف ينقص األوبج وجوابها العراق بردة موقع إن حيث منها؛ البعض يف تختلف والعربية، الرتكية املوسيقى اصطالح
مسافة ربع السيكاه بردة موقع لنقص وكذلك املاهور، وجوابها الكوشت، بردة وجود لزم وعليه مسافة، ربع كليهما
تجيز ال التي اإلفرنجية املوسيقى أصول يف األصوات درجات موضوع يخالف العمل وهذا — البوسلك بردة وجود وجب
بردة فعل يكون وبذلك مسافة، نصف من أقل وال أكثر وبعضها األصوات درجات بني فيما األبعاد مسافات بتجزئة
أن أعني البوسلك محل يف مستمًرا السيكاه بردة فعل وأيًضا املاهور، محل يف واألوبج الكوشت محل يف دواًما العراق
عىل واملحري الحسيني بردتي مواقع تماًما تعادل املذكورة اإلفرنجية املوسيقى أصول يف والسيكاه العراق بردتي مواقع

مستقيم. خط
املوسيقى يف الدرجات أي رفع موقع أن غري والعربية الرتكية املوسيقى يف أخرى بعضبردات مواقع كذلك تختلف وقد
بني فيما الواقع فالبعد ذلك، وعىل نقصان، وال زيادة بدون مبارشة تليها التي الدرجة خفض موقع ذات هو اإلفرنجية

األحوال. من حالة أية يف تنقص وال تزيد ال مسافة نصف فهو درجتني كل
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متشاكلني ديوانني إىل الديوان قسمة يف

من والثاني الدوكاه، إىل البكاء من أحدهما متشاكلني؛ قسمني إىل ينقسم الديوان إن
والدوكاه الراست نغمة ألن نغمات؛ خمس منهما قسم كل فيكون النوى، إىل الراست
األول الديوان من الثاني القسم مع تتوافق النوى نغمة وهكذا القسمني2 مع تتوافقان
لكون هي القسمني بني الكائنة املشاكلة وهذه الثاني3. الديوان من األول القسم ومع
بني البعد ألن متساويًا؛ منهما قسم كل يف النغمات من ومجاورتها نغمة كل بني البعد
كالبعد والعراق العشريان بني والبعد والدوكاه الراسب بني كالبعد والعشريان، اليكاه
والجهاركاه، السيكاه بني كالبعد والراست العراق بني والبعد والسيكاه، الدوكاه بني
اليكاه نسبة كانت ولهذا والنوى؛ الجهاركاه بني كالبعد والدوكاه الراست بني والبعد
إىل الدوكاه كنسبة العراق أن العشري ونسبة الدوكاه، إىل الراست كنسبة العشريان إىل

الراست ونسبة الجهاركاه إىل السيكاه كنسبة الراست إىل العراق ونسبة السيكاه

املحدثني ِعند العربّي الديوان جدول

الفرنج ديوان عدد
االهتزازات

الوتر طول الثاني الديوان
جوابه

األول الديوان األرباع

٥ ٤ ٣ ٢ ١

Sol ٧٧٥ ٠٫٠٠ نوى يكاه

+ sol ٧٩٧٫٧٩ ١٫٠٢ حصار نيم نيم قبا
حصار

١

Sol diése la
bemol

٨٢١٫١ ٢٫٠١ حصار حصار قبا ٢

+ sol d - la ٨٤٥٫٢ ٢٫٩٨ حصار تيك تيك قبا
حصار

٣

La ٧٨٠٫٣ ٣٫٩٢ حسيني عشريان ٤
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الفرنج ديوان عدد
االهتزازات

الوتر طول الثاني الديوان
جوابه

األول الديوان األرباع

٥ ٤ ٣ ٢ ١

+ la ٨٩٥٫٤ ٤٫٨٣ عجم نيم عجم نيم
عشريان

٥

la d Si b ٩٢١٫٧ ٥٫٧٢ عجم عشريان عجم ٦

+ La d - si ٩٤٨٫٧ ٦٫٥٨ أوج عراق ٧

Si ٩٨٦٫٥ ٧٫٤٢ ماهور كوشت ٨

Ut ١٠٣٤٫٦ ٣٫٣ كردان راست ١٠

+ ut ١٠٦٤٫٨ ٩٫٨٠ شاهناز نيم كوله زير نم ١١

Ut d ré b ١٠٩٦ ١٠٫٥٤ شاهناز كوله زير ١٢

+ ut d - ré ١١٢٨٫٢ ١١٫٢٧ شاهناز تيك كوله زير تيك ١٣

Ré ١١٦١٫٢ ١١٫٩٧ محري دوكاه ١٤

+ ré ١١٩٥٫٢ ١٢٫٦٦ سنبله نيم كردي تيم ١٥

ré d mi b ١٣٣٠٫٤ ١٣٫٣٢ — سنبله
(زال)

كردي ١٦

+ mé d - mi ١٢٦٦٫٤ ١٣٫٩٧ بزرك سيكاه ١٧

Mi ١٣٠٣٫٤ ١٤٫٦٠ بوسليك جواب بوسليك ١٨

+ mi ١٣٤١٫٦ ١٥٫٢١ تيك جواب
بوسليك

بوسليك تيك ١٩

Fa ١٣٨١ ١٥٫٨٠ ماهوران جهاركاه ٢٠

fa ١٤٢١٫٤ ١٦٫٣٨ نيم جواب
حجاز

حجاز نيم ٢١

fa d Sol b ١٤٦٣ ١٦٫٩٣ حجاز جواب حجاز ٢٢
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الفرنج ديوان عدد
االهتزازات

الوتر طول الثاني الديوان
جوابه

األول الديوان األرباع

٥ ٤ ٣ ٢ ١

+ fa d - sol ١٥٠٦ ١٧٫٤٨ تيك جواب
حجاز

حجاز تيك ٢٣

*Sol ١٥٥٠ ١٨٫٠٠ توني رمل نَوى ٢٤

حسنة طريقة وهي بعضها، إىل النغمات نسبة لتعريف ثانية طريقًة الثالث العمود يف أن اعلم الجدول: رشح *
يف شيئًا يساوي ال األطوال هذه أول أن يخفى وال النقر، عند اإلصبع وراء الكائنة الوتر أجزاء قياس عىل مؤسسة
األجزاء أطوال تكون بينما عليه، املحصول الصوت ارتفاع حسب عىل فشيئًا شيئًا تزيد األخرى وأن الوتر، مطلق

الصوت. ارتفع الوتر قرص كلما ألنه نفسها؛ النسبة بمقتىض تنقص املنقورة
هي إنما األوروبي الديوان يف نغمة أول أن املعلوم من اليكاه، بإزاء “Sol” نغمة وضعنا سبب عن أحٌد سألنا وإن
إذا كانت نغمة بأية االبتداء عن يمنعنا مانع فال ونسٌب، قياساٌت كلها النغمات إن قلنا .“ut” أيًضا ويسمى “do”
الديوان عن التعبري تختار أن عليك فلذا واألرباع؛ النغمات بني الكائنة والنسب القياساِت — بتدقيٍق — راعينا ما
قلنا. كما النسب تراعي أن برشط إلخ… جرٍّا وهلّم “do, ré, mi, fa” أي: املألوف األوروبي بالديوان العربي
وعدد النغمية درجته حيث من اليكاه صوت فإن األمر، لواقع مطابقته لعدم مستحسنًا نراه ال االختيار ذلك أن إالّ
يرجع أساسية نغمة ليسعندهم العرب أن ننكر وال .“do” من ال العادي األوروبي “sol” من يقرب إنما اهتزازاته
وهبوطها األصوات الرتفاع ما مقياس اتخاذ عىل اتفقوا األوروبيني أن اعلم — املوسيقية اآلالت َدْوزنة عند إليها
عىل صنعت الفوالذ من قطعٍة عن عبارة غالبًا وهي (Diapason) ديابازون يسمونها خصوصية آلة فاخرتعوا
وبعض للعود مجموعة يف مرسومة وسرتاها الثانية يف هزة ٨٧٠ اهتز طرفيه أحد قرع فإذا فرسمحّرج، نعل شكل
أصبح الجدول) (راجع “la” يدعونها التي النغمة نفس العدد لهذا املطابقة النغمة كانت فلما بعد، أخرى آالت
صوته كان ما مثالً فرتى — وغريها. النفخ وآالت واألرغن كالبيانو آالتهم أغلب عليه يرتبون ميزانًا عندهم صوتها
متقدمهم صوت كان للغناء الرشقيون اجتمع كلما ولذلك أخرى؛ آلة يف عشريان أو حصار قبا يكون آلة يف بكاء
يف بكبري ليس املذكور الفرق ألن أوالً قولنا؛ ينفي ال ذلك أن بيد الطرب. آالت وسائر العيدان عليه يدوزنون قياًسا
إجراء يف التباين مزيد عن العرب به يحرتز عموميٍّا طبيعيًا قياًسا اإلنساني الصوت يف ألن وثانيًا: األحيان، أغلب
عن نتمالك ال وما األوروبيون. يتداولها التي الثابتة اآلالت من آلة تام صوتي اتفاق إىل ترشدهم لم وإن ألحانهم،
— كاألجانب — فيخرتعوا الرشقية، بديارنا الرشيف الفن هذا أولو يتفق أن يف الشديدة رغبتنا الصدد بهذا إيراده
بعض اجتماع إال يقتيض ال سهل أمر وهذا املستقبل. يف عنه يحيدون ال مقياس بمنزلة عندهم تكون معدنية آلة

العود. يف الرابع الوتر مطلق صوت مثالً ثابت، واحد صوت واختيار املوسيقيني من أساتذة

اليكاه، إىل الدوكاه من العمل صار ولذلك النوى؛ إىل الجهاركاه كنسبة الدوكاء إىل
ونغمتي والنوى، الراست نغمتي بني املشاكلة وحصلت الراست إىل النوى من كالعمل
كانت فإذا والكردان، الجهاركاه ونغمتي واألوج، السيكاه ونغمتي والحسيني، الدوكاه
عدا ما ملشاكَلتها النغمات أقرب ألنها لها؛ غماًزا الثانية يسمون اللحن قرار إحداهما
بعدها ونُِقر نغمة، أية عىل نُقر فإذا النسب، أقرب القرار إىل نسبتها فإن الجواب؛
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بني والبعد الغماز عىل النقر اللذة يف وبعده للسامع. النقرات ألّذ كان جوابها، عىل
مثالً، السيكاه نغمة غماز هي نغمة أيَّة قيل: فإذا أبًدا، ربًعا عرش أربعة والقرار الغماز
الغماز بعد مسافة وهي عرش، أربعة إليه فأضف عرش، السابع الربع يف كائنة والسيكاه
مقدار (وهي وعرشون أربعة ذلك من تُطرح وثالثني، واحًدا الجملة فتكون املقررة
غماز وهي الثاني، الديوان من األوج نغمة محلُّ وهي سبعة، فيبقى األول) الديوان
فاستخراجه الرابع، الربع يف كاِئنٌة والعشرياُن العشرياِن، غماز عن سئل وإذا السيكاه،
البوسليك ربع محّل وهي عرش، ثمانية الجملة فتكون ربًعا إليه عرش أربعة يضاف بأن
محل ويعلم واألرباع، النغمات جميع اختبار يف العمل يجري وهكذا غمازه. هو الذي

منها. ربع وكل نغمة كل غماز

أنواع عىل وانقسامها بعضها عن األلحان افرتاق يف
اللحن4 عليها يقر التي النغمة اختالف أوَّلها أنواع: أربعة عىل يكون األلحان اختالف
يدخل فساٌد والثالث: بعينها، النغمة عىل القرار كون مع العمل إجراء اختالف والثاني:

مزدوًجا. اللحن كون والرابع: النغمات. بعض عىل
عىل ثم العراق عىل ثم الراست، نغمة عىل مثالً نقر لو فكما األول: النوع أما
ثم الدوكاه نغمة عىل نقر لو عما مسموعه الختلف عليها، وقر اليكاه عىل ثم العشريان،
ناشئًا ليس االختالف وهذا عليها، وقر العشريان عىل ثم العراق، عىل ثم الراست، عىل
قر الذي العشريان وصوت عليه، بالنقر ابتدئ الذي الدوكاه نغمة صوت ارتفاع من
األول؛ بالعمل عليها قر التي البكاء ونغمة منها، ابتدئ التي الراست نغمة عن عليه
وذلك وانخفاضها؛ ارتفاعها عن فيه يبحث الذي الطبقة بعلم متعلٌق الفراق هذا ألن
من بل واالنخفاض، باالرتفاع ليس األلحان اختالف ألن األلحان؛ باختالف يتعلق ال
يكن لم متساويًا النغمات البعدين كان لو إنه فنقول: لبيانها اآلن نسعى التي األسباب
جميعها يف األصوات وتكون غريه، مقام يقوم — حينئٍذ — منها كالً ألن تمييز؛ بينها
عليها الصوت بمرور كان األبعاد مختلفة كانت ملا لكنها والنزول، الصعود يف متساوية
املتقدم املثال يف ألن القرار؛ وحني املرور حني فيه االختالف يحصل أحدها عىل وقراره
نغمة من االبتداء من اختالًفا اليكاه إىل نغمًة نغمة والهبوط الراست نغمة عىل بالنقر
األوىل النغمتني: من كل من هبط األول يف ألنه العشريان؛ نغمة عىل والوقوف الدوكاه
أربعة هبط األوىل فمن الثاني يف أما أرباع، أربعة الثالثة ومن أرباع، ثالثُة والثانية
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الهبوط بني املناسبة ولعدم أرباع، ثالثة والثالثة الثانية النغمتني من كل ويف أرباع،
األول النوع أصل هو وهذا الصوت، مسموع يف االختالف حصل الثاني والهبوط األول
باسم اللحن ذلك ويسمى حدته عىل لحنًا نغمة كل عىل القرار كان ومنه األلحان من

ذلك. وغري ودوكاه كراست عليها يقر التي النغمة
ترتيبها عىل تكون أيًضا فيه النغمات إذ األول؛ النوع فرع فهو الثاني النوع وأما
نغمة من االنتقال يف العمل إجراء اختالف أحدهما بأمرين عنه يختلف لكن بعينه،
وليس بالكالم، عنه التعبري يمكن فال األول أما اللحن، يف الدخول وثانيهما أخرى إىل
واليونان اإلفرنج اصطالح مثل والحركات كالنقط له عالمات عىل اصطالح العرب عند
إن فنقول اللحن يف الدخول هو الذي الثاني وأما االختالفات، هذه به يوضحون الذين
الدخول يكون الدوكاه فلحن الصبا، ولحن الدوكاه لحن عليها يكون مثالً الدوكاه نغمة
الدوكاه. نغمة عىل قراره يكون ثم النوى، إىل ويصعد أحيانًا، الراست نغمة من فيه
بحسب ذلك سنوضح كما الدوكاه عىل ويقر الجهاركاه نغمة من فيبتدئ الصبا وأما
من لحن لكّل املصورة النغمات تذكر حيث بمفرده لحٍن كّل حّد رشحنا عند اإلمكان
أو كانت قديمة عندنا؛ التي التالحني حسب تكون األرباع، أو واألنصاف النغمات أي

حديثة.
الحجاز كلحن فذلك النغمات؛ بعض عىل يدخل فساد هو الذي الثالث النوع وأما
ربع مقامها ويقوم فيه تستعمل ال أنها بمعنى كله، الجهاز نغمة فيه تفسد فإنه مثالً،
أنها بمعنى الجهاركاه نغمة فيه تفسد فإنه مثالً، الجهاز نغمتي بني املتوسط الحجاز
والنوى. الجهاركاه نغمتي بني املتوسط الحجاز ربع مقامها ويقوم فيه تستعمل ال
ال الحجاز ربع عىل مروره يكون كليهما ويف عليها، يمر ال فوقه مما ينزل عندما وهكذا
مقامها تقوم بل األوج نغمة فيه تستعمل ال أيًضا البياتي لحن أن كما الجهاركاه، عىل

العجم. نغمة
النوعني؛ أحد من مركبًا يكون فإنه مزدوًجا، اللحن كون هو الذي الرابع النوع أما
نغمات، سبع من أكثر الصوت فيه يتناول النوع وهذا الثالث. النوع ومن والثاني، األول
لحن فإنه املحري لحن مثاله وقرارات، جوابات ديوانني من نغمات فيه تستعمل أنه إال
العمل ينتهي ثم الدوكاه، جواب ديوان من الدوكاه لحن أوالً يعمل ألنه مكرًرا؛ الدوكاه
من فإنه عربان، شد اللحن وهكذا نفسه. الدوكاه ديوان هو الذي القرار ديوان إىل
ثم الحسيني فوق من يعمل البياتي يكون أن يقرب والعشريان ديوانني. من حجازين

العشريان.5 عىل بالبياتي ينتهي
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هوامش

التي األمة بهم تفتخر الذين العظام الرجال من املذكور األمري عطوفة إن (1)
إليه سبقه ما وعمليًا علميًا دقيًقا بحثًا بحث قد — هللا حفظه — فإنه بها، يوجدون
وله والفلكية، الرياضية العلوم يف أستاذ عطوفته ألن ذلك الفن؛ هذا علماء من أحد
كثري إىل الوصول يف الطريق له سّهل مما األجنبية، اللغات وأكثر بأشهر تامة معرفة
عىل سترشق التي الجليلة مؤلفاته وستطري وحديثه، قديمه النفيس؛ الفن هذا أرسار من
أفكاره بمشكاة وتستيضء بعلومه تفتدي حسنة قدوة هللا جعله الشمس، إرشاق الدنيا
من ثلٌة — الحاتمي وكرمه السعيدة شمائله يف حذوه حذا لو حبذا ويا املرصية، األمُة
غريه مساعدة أو الفن، هذا إلحياء املكنوز مالهم من شيئًا فيخرجون األغنياء، أمرائنا
الذين للوارثني، ويخزنوها أنفسهم عىل يقرتوا أن بدل النافعة، الجليلة املرشوعات من
متى الندم سبابة وعض الناس، بني الخذالن مجلبة غري يجدي ال فيما جزاًفا يبذرونها

رجال. بغري تحيا أمة وال مال، بال ترتقي فنون ال حيث الحال؛ وساء املال ذهب
ل، األوَّ القسم آخر الدوكاه ألن القسمني؛ بكال تختصان النغمتني أن يريد (2)

الثاني. القسم أول والراست
الرسالة (مصحح اليسوعي رنزفال لويس الفاضل األب حرضة وضع وقد (3)
وأرباعهما، بأنصافهما العربيني الديوانني رسد فيه أودع عاًما، جدوالً الشهابية)
عظيم بمكان األهمية من وهو هذا، عرصنا يف شيوًعا األكثر األوروبي الديوان وبإزائهما

اآلتي). الجدول (راجع
يف االبتدائية القواعد ومن كله، اللحن أساس النغمة تلك وكأن إليه، ينتهي أي: (4)
القرار ذلك واسم باسمه لقيت التي النغمة إىل ينتهي اللحن أن الحارض املوسيقى فن
لحنًا وأربعون واحد وهي الدوكاه نغمة من التي مثالً فاأللحان la tonique اإلفرنج عند
الشهابية) رسالته يف مشاقة ميخائيل الدكتور الفاضل املوسيقار حرضة وضحها (كما
ولو الدوكاء، املسموع صوتها آخر يكون أن يجب عملها إجراء اختالف كان مهما
سائر عىل التي األلحان عليها وقس النغمة هذه تحت ما عىل النزول بعضها يف حدث

.finir dans le ton اإلفرنج يسميه ما وهذا النغمات،
وبعضها النغمات رنات بني الفرق أوالً للطالب يظهر أن يمكنه املاهر واألستاذ (5)
بينها، الفرق يميز أن ذلك بعد أمكنه الذكي الطالب ذهن يف رسخت ومتى بيان، بأحىل

وبعضها. األلوان بني الفرق يرى كما
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التصوير

قلب أو (بالتصوير) املسمى وهو مواضعها، غري من األلحان عمل كيفية بيان يف
العيان1

نغمات من ألحانًا يجروا أن إىل أحيانًا الرضورة تلِجئُهم قد الصناعة هذه أرباب إن
نغمة عىل قرارهما كون أصل اللذين مثالً والحجاز الدوكاه كلحن األصلية، نغماتها غري
وتلذ طبقتهما، ترتفع لكي النوى؛ نغمة عن يجرونهما األحيان أكثر فإنهم الدوكاه،
يتناول عملها يكون التي املزدوجة األلحان بعض يف رضوريٍّا ذلك يكون وقد السامع
أن املنشد عىل يعرس الذي عربان شد لحن مثل عالية نغمات عىل وقرارها ديوانني،
جواب إىل بصوته يصعد أن إىل يضطر حينئذ ألنه الدوكاه؛ عىل قراره يكون بأن ينشده
بعنف ذلك فيكون بلغه وإن بلوغه، عن املنشد صوت يعجز الغالب عىل الذي الحسيني
بأن املذكور اللحن يصورون الواقعة هذه مثل ففي لذيذ، غري سماعه ويكون شديد،
من املحري لحن أيًضا يعملون غالبًا أنهم كما العشريان، أو اليكاه نغمة قراره يكون
محري فإنه (مربع) أصول املؤلف تلحني من بدري) الطرف ساجي (مّر مثل املحل هذا

الحسيني. جواب إىل وتصعد بوسليك جواب وخانته
وضعهما أصل من الطبقة يف مختلفتني آلتني عىل العمل إجراء يراد عندما وأما
ومعه فتنهتك، احتمالها من أكثر أوتاره شّد يمكن وال منخفضة، طبقته كبري كقانون
بأن إال أبراجهما تتوافق ال فحينئذ بالرضورة، عاليًة طبقته تكون وهذا قصري كرفت
اآللة يف تلك نغمة تطابق آلته يف نغمة أية من إجراؤه املراد اللحن يصور أحدهما
اللحن فن ضوابط يف التامة الحذاقة املوسيقية الصناعة أرباب يلزم كان ولذلك الثانية؛
ونغمة، نغمة كل بني األرباع كمية يف بعضها عن النغمات أبعاد معرفة عىل املؤسس
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أية عىل لحن كل تصوير من املوسيقي يتمكن املعرفة بهذه ألن وتحتها؛ فوقها ومما
أراد. نغمة

إىل النوى نغمة إحالة أُريد إذا األول مثالني: لذلك نورد اإليضاح زيادة وألجل
يلزم الدوكاه، نغمة عىل يعمل ما النوى نغمة عىل من يعمل أن أريد إذا أي: الدوكاه،
ينزل بأن األوج ونغمة الحسيني نغمة وهما الديوان، من نغمتني إفساد العمل لهذا
أبعاد تكون وحينئذ عجًما. والثانية حصار تيك األوىل لتكون واحًدا، ربًعا منهما كل
ألن جوابها؛ إىل الدوكاه من النغمات أبعاد نسبة عىل جوابها إىل النوى من النغمات
الجهاركاه إىل السيكاه ونسبة حصار، تيك إىل النوى كنسبة سيكاه إىل الدوكاه نسبة
الكردان، إىل العجم كنسبة النوى إىل الجهاركاه ونسبة العجم، إىل حصار تيك كنسبة
كنسبة الحسيني مع األوج ونسبة الكردان، مع املحري كنسبة النوى مع الحسيني ونسبة

إلخ.. البزرك إىل املاهوران كنسبة الكردان إىل األوج ونسبة املحري ومع الربوك
من الراست لحن يعمل بأن الراست إىل النوى إحالة أريد إذا أنه الثاني واملثال
غماز هي التي النغمة من كالعمل الغماز نغمة من العمل أن تقدم فقد النوى، نغمة
لنغمة غماٌز الحسيني وهكذا الراست، لنغمة غماًزا النوى كأن املثال هذا ويف لها،
فهذه النوى، لنغمة واملحري الجهاركاه لنغمة والكردان السيكاه لنغمة واألوج الدوكاه،
نسبتهما تصح فال أن والكردان البزرك وأما متناسبة ألنها يشء؛ منها يفسد ال النغمات
بوسليك، جواب ليصري البزرك يرفع أن يلزم وحينئذ يقعان، بل واألوج، الحسيني إىل
نيم جواب لتصري واحًدا ربًعا املاهوران نغمة ترفع أيًضا وهكذا الحسيني مقام ويقوم

العمل. يتم وبذلك األوج، مقام وتقوم حجاز
اآلتيني. الجدولني هذين من يظهر املذكورين املثالني يف العمل صحة وبرهان

عىل من الراست لحن تصوير يف الثاني: املثال
النوى برج

برج عىل من الدوكاه لحن تصوير يف األول: املثال
النوى

النغمات
املصورة

األرباع النغمات
األصلية

النغمات
املصورة

األرباع النغمات
األصلية

كروان توني رمل محري توني رمل
ماهور تيك ٢٤ تيك جواب

حجاز
شاهناز تيك ٢٤ تيك جواب

حجاز
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عىل من الراست لحن تصوير يف الثاني: املثال
النوى برج

برج عىل من الدوكاه لحن تصوير يف األول: املثال
النوى

النغمات
املصورة

األرباع النغمات
األصلية

النغمات
املصورة

األرباع النغمات
األصلية

ماهور ٢٣ حجاز جواب شاهناز ٢٣ حجاز جواب
أوج ٢٢ نيم جواب

حجاز
شاهناز نم ٢٢ نيم جواب

حجاز
عجم ٢١ ماهوران كردان ٢١ ماهوران

عجم نيم ٢٠ تيك جواب
بوسليك

ماهور تيك ٢٠ تيك جواب
بوسليك

حسيني ١٩ بوسليك جواب ماهور ١٩ بوسليك جواب
حصار تيك ١٨ بزرك أوج ١٨ بزرك
حصار ١٧ سنبلة عجم ١٧ سنبلة

حصار نيم ١٦ سنبلة نيم عجم نيم ١٦ سنبلة نيم
نوى ١٥ محري حسيني ١٥ محري

حجاز تيك ١٤ شاهناز تيك حصار تيك ١٤ شاهناز تيك
حجاز ١٣ شاهناز حصار ١٣ شاهناز

حجاز نيم ١٢ شاهناز نيم حصار نيم ١٢ شاهناز نيم
جهاركاه ١١ كردان نوى ١١ كردان

بوسليك تيك ١٠ ماهور تيك حجاز تيك ١٠ ماهور تيك
بوسليك ٩ ماهور حجاز ٩ ماهور
سيكاه ٨ أوج حجاز نيم ٨ أوج
كردي ٧ عجم جهاركاه ٧ عجم

كردي نيم ٦ عجم نيم بوسليك تيك ٦ عجم نيم
دوكاه ٥ حسيني بوسليك ٥ حسيني

زيركوله تيك ٤ حصار تيك سيكاه ٤ حصار تيك
زيركوله ٣ حصار كردي ٣ حصار

زيركوله نيم ٢ حصار نيم كردي نيم ٢ حصار نيم
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عىل من الراست لحن تصوير يف الثاني: املثال
النوى برج

برج عىل من الدوكاه لحن تصوير يف األول: املثال
النوى

النغمات
املصورة

األرباع النغمات
األصلية

النغمات
املصورة

األرباع النغمات
األصلية

راست ١ نوى نوكاه ١ نوى

(األلحان) املقامات طرق نظم

كلها وليست مختلفة، وطرق تراكيب ولها كثرية، املقامات أسماء أن معلوًما ليكن
قديمة — مرصنا يف عليها امللحن الرتاكيب وضعت ولذا املرصية؛ بالدنا يف مستعملة
عليه، تقر التي واملقامات الراست ابتداء من املقامات ترتيب حسب — حديثة أو كانت
إذا عنه اإلفرنج تعبري تركيب كل وأمام األوج، إىل عليه تقر التي واملقامات والدوكاه
عندنا عليها ملحن غري تراكيب بعض منها كل إىل أضفت ثم عندهم، مستعمالً كان
رحمة والصبا؛ البياتي مقاَمي عىل التلحني يرتكون الفطاحل ملحنينا من بعًضا أن عىس
الرتاكيب هذه عىل التالحني من بعًضا ويضعون التعيسني، املقامني هذين عىل وشفقة
منه. العرش عليه يلحْن لم القديم أن مع جديد، مقام اخرتاع يدعون أنهم بدل املطربة،
— أوج — حسيني — نوا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه — راست (الراست):
الطريقة، هذه بردات يف للهبوط الدنو أو الصعود زيادة لزوم وعند — كردان
— الراست بردة يف االنتهاء عند والركوز الربدات تلك وأرايض أجوبة تستعمل
وإذا — Sol صول الراست، من املذكورة الطريقة تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب
مقام فتسمى الهبوط يف العراق بردة من بدالً الكوشت بردة الطريقة بهذه استعملت
قديم. — (توخت) أصول — واحتجب) عني غاب هالالً (يا — Sol صول (رهاوي)
إىل ترجع ثم نوا. — جهاركاه — سيكاه — دوكاه — راست آخر): راست (شكل
(مدور) أصول — الغزال) صنو يل (قال الراست عىل وتقف اليكاه وتجس الراست

قديم.
وهو مقام، نصف الجهاركاه تزيد فإنك سوزدالًرا، راستًا تجعله أن أردت وإذا
إال الوزردالرا الراست مقام ذلك يكون فحينئذ العجم، وهو ربًعا األوج وتنزل الحجاز،
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مشاهد هو كما ويرجعان ينقصان بل دائًما، يلزمان ال النقصان أو الزيادة هذه أن
طوًرا السيكاه بردة استعلمت وإذا Sol صول (بالسوزدالرا): واملسمى البيرش يف ذلك
فتسمى األوج يدل العجم بردة دوام مع البوسليك بردة وأخرى الطريقة، هذه يف
(مصمودي) أصول — رشدا) غزاالً (يا Sol majeur ماجور صول (سازجار) مقام

قديم.
— أوج — شوري — نوا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه — واست (السوزناك):
فيكون الطريقة، هذه بردات يف الصعود يزادة لزوم عند — سنبلة — محري — كردان
تستعمل للهبوط الدنو وعند — والنوا الجهاركاه بردني بأجوبة حينذاك العمل
تسمى وقد الراست، بردة يف االنتهاء عند والركوز واليكاه والعشريان العراق بردات
هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب — (دلكشا) مقام باسم الطريقة هذه أيًضا
(أيُّها — Sol majeur ماجور صول — النوا بردة إىل الجهاركاه بردة من الطريقة

قديم. (نوخت) أصول — عني) املعرض
هذا عىل فهي الراست، مقام من التي املرصية واألدوار املوشحات باقي أما
حصار.. — نوا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه — راست — تقريبًا كلها الرتكيب

إلخ.
التلحني يف الرشوع بأن عنه يختلف أنه غري تماًما الراست تركيب مثل (الكردان):
أصول — األجفان) فاتر خرب (صاح — Sol صول أسفل إىل أعىل من يكون منه

(أقصاق).
— أوج — شوري — نوا — جهاركاه — سيكاه — كوله زير — راست كار): (حجاز
تستعمل الطريقة هذه بردات يف الصعود زيادة لزوم عند سنبلة. — محري — كردان
بربدات العمل فيكون للهبوط الدنو لزوم وعند والنواب الجهاركاه بردتي أجوبة
تستعمل وقد الراست. بردة يف االنتهاء عند والركوز والبكاء الشوري وأرايض العراق
بدالً السيكاه بردة وجواب املحري بدل الشاهناز بردة تارة الطريقة هذه يف أيًضا
ومقام الشاهناز مقام تصوير وهي كار. حجاز مقام تزل لم والطريقة السنبلة من
من الطريقة هذه تبتدي، الرتكي االصطالح وبحسب — السوزدل ومقام آرا األوبج
— الظالم) أستار الحميا يصبح (مزق Sol majeur ماجور صول الكردان. إىل األوج

بالنوتة). (مكتوب املؤلف. تلحني من (مربع) أصول
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أو أوج — شوري — نوا — جهاركاه — كردي — دوكاه — راست (النهاوند):
والنوا، الجهاركاه بردتي بأجوبة الصعود — سنبلة — محري — كردان — (عجم)
بردة يف االنتهاء عند والركوز واليكاه الشوري وأرايض العراق بربدات والهبوط
النوا إىل الجهاركاه بردة من الطريقة هذه تبتدي الرتكي االصطالح وبحسب الراست،
والة (يا Sol majeur or Sol mineur مينو صول عده وبعضهم ماجور صول —

بالنوتة). (مكتوب املؤلف. تلحني من (نوخت) أصول — قلوا) العشق
وقد — حجاز الجهاركاه بدل فيه يكون أنه غري النهاوند، تركيب مثل (النوأثر):
عىل الحصار مقام تصوير وهي رومي) (نهاوند مقام باسم الطريقة هذه تسمى
إىل الحجاز من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب الراست، بردة أساس

املرصية). األدوار (أكثر Sol mineur مينور صول — النوا
كردان — عجم — حسيني — نوا — حجاز — كردي — دوكاه — راست (التكريز):
باسم أيًضا الطريقة هذه تسمى وقد — أوج العجم بدل وتارة — سنبلة — محري —
بردة من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب — تركي) (حجاز مقام
(ورشان) أصول — األنس) األغيد يف (عازيل Sol mineur مينور صول — الراست

بالنوتة). (مكتوب املؤلف، تلحني من
الطبقة يف التكريز مقام بطريقة للعمل النوا إىل الحجاز من يبتدئ كبري): (نهاوند
Sol majeur ماجور صول — النهاوند مقام بطريقة التسليم يصري النوا ومن العليا،

خليل. ألبي (شنرب) أصول — الكبري) (بالنهاوند
عجم — حسيني — صبا جهاركاه — كردي — كوله زير — راست نوين): (الطرز
بردني بأجوبة السعود — سنبلة وتارة — السيكاه وجواب — شاهناز — كردان —
واليكاه الشوري وأرايض عشريان العجم بردات والهبوط — والصبا الجهاركاه
عشريان شاهناز مقام تصوير وهي Sol صول الرسات بردة يف االنتهاء عند والركوز
العجم من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب الراست بردة أساس عىل
املقامات مجموعة مؤلف بك هاشم السيد املرحوم اخرتاع من وهي الكردان. إىل

العلية2. واألستانة
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كردان — عجم — حسيني — نوا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه البياتي): (مقام
والعراق بالراست والهبوط الربدات تلك أجوبة تستعمل الصعود عند — محري —
الرتكي االصطالح وبحسب الدوكاه، بردة يف االنتهاء عند والركوز واليكاه والعشريان
اللمى) عرف من أسكر (بالذي النواة إىل الجهاركاه بردة من الطريقة هذه تبتدئ
وتارة حصار، الحسيني بدل شوري والبياتي La mineur المينور (دارج) أصول —

قديم. (مربع) أصول باألقداح) (طاف أوج العجم يدل
— كردان — عجم حسيني — نوا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه (البوسليك):
تستعمل الدوكاه بردة من والهبوط الربدات. تلك ألجوبة باملوافقة الصعود محري.
يف االنتهاء عند والركوز واليكاه والعشريان، عشريان، والعجم كوله الزير بردات
إىل البوسليك بردة من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب الدوكاه. بردة
ريقه) مراِشف من سقاني (وظبي الدوكاه. بردة يف االنتهاء عند والركوز الجهاركاه
بالنوتة). (مكتوب — مرص) يف البوسليك (سلطان املؤلف. تلحني من (شنرب) أصول
بحيث البياتي؛ مقام بطريقة الرتكية اآلالت العشاق مقام طريقة تستعمل (العشاق):
بردة بمس الدوكاه بردة يف كذلك والركوز الدوكاه إىل الراست بربودة الرشوع يكون

املؤلف. تلحني من (مربع) أصول — الجمال) سماء يف تم بدر (يا الراست
البياتي مقام بطريقة املذكورة الطريقة تستعمل العربية اآلالت اصطالح يف وأما
بردة يف أخريًا والركوز بولسليك لتكون قليالً الجهاركاه بردة موقع خفض مع أيًضا
الجهاركاه بردة وإبقاء بوسليك لتكون السيكاه؛ بردة موقع رفع واألصوب الدوكاه.
فقط البوسليك مقام طريقة ذات هي الطريقة هذه تكون وحينئذ عليه هي ما عىل
مقام يف الزيركوله بردة واستعمال العشاق مقام يف الراست بردة باستعمال يختلفان

غري. ال البوسليك
مليل هو الرتكية األلحان يف البياتي مقام وطريقة الطريقة هذه بني ما والفرق

غري. ال الراست مقام طريقة إىل العمل يف الروع عند العشاق مقام طريقة
محري — كردان — أوج — حسيني — نوا — حجاز — كردي — دوكاه (الحجاز):
بالراست والهبوط أيًضا، النوا جواب الصعود الجهاركاه. جواب — السيكاه جواب —
هذه تسمى وقد الدوكاه. بردة يف االنتهاء عند والركوز واليكاه والعشريان والعراق
— مرادي) (زراني — DO dièse دييز دو صغري) (نهاوند مقام باسم الطريقة

بالنوتة). (مكتوب املؤلف تلحني (نوخت) أصول
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— كردان — عجم — حسيني — صبا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه (الصبا):
الهبوط يف الراست بردة بدل وتارة الجهاركاه. جواب — السيكاه جواب — شاهناز

.RÉ bémol بمول ري الزيركوله. بردة
— محري — كردان — أوج — حسيني — نوا — جهاركاه — سيكاه (السيكاه):
من بدالً الكردي بردة والهبوط والنوا، الجهاركاه بجوابي الصعود — السيكاه جواب
هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب السيكاه، بردة يف أخريًا والركوز الدوكاه بردة
بردة أساس عىل الكردي مقام طريقة تصوير وهي البكاء. إىل الكردي من الطريقة
املؤلف. تلحني من هندي) (نوخت — أصول — غرام) مني القلب (يف SI يس السيكاه

بالنوتة). (مكتوب
نحيل (يا مثل حصار الحسيني بدل أنه غري مثلها مرص يف املستعملة والبكاء

قديم. ثقيل) (سماعي أصول. — القوام)
الدوكاه جواب — كردان — عجم — حسيني — نوا — جهاركاه — سيكاه (شاعر):
الكردي؛ بردة من الطريقة هذه تبتدي. الرتكي االصطالح وبحسب السيكاه، جواب —

.Si mineur مينور يس املقام، هذا نطق يف املدار عليه ألن
— جواب — محري كردان — عجم — حسيني — نوا — جهاركاه (الجهاركاه):
العجم، بردة من بدالً األوج بردة استعلمت وإذا — Do دو جهاركاه جواب — سيكاه
أصول السفار) (لزمت عتيق) نكار (بستة مقام أو صغري) (ماهور مقام فتسمى

بالنوتة). (مكتوب املؤلف. تلحني من هندي) (نوخت
الصبا مقام بطريقة والعمل الكردان إىل العجم بردة من يبتدئ تركي): (جهاركاه

الحجازكار. مقام تصوير وهي الجهاركاه. بردة يف أخريًا والركوز
نوا. — حجاز — سيكاه — دوكاه — راست — عراق — عشريان — يكاه (النوا):
من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب الحجاز. بدل جهاركاه وتارة
وهي اليكاه. بردة يف والركوز العراق مقام طريقة بعمل وتنتهي الحجاز بردة
تكون الجهاركاه وباستعمال الراست مقام تصوير تكون الحجاز بردة باستعمال
(سماعي أصول وسارا) العقل أخذ من أيا (تاهلل RÉ ري — السوزدالر مقام تصوير

قديم. ثقيل)
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— كردي — دوكاه راست — عشريان — عجم — عشريان — يكاه (فرحفزا):
االنتهاء عند والركوز الربدات. تلك وأرايض ألجوبة باملوافقة الصعود نوا. — جهاركاه
هذه تبتدئ، الرتكي االصطالح وبحسب الحجاز. بردة أرايض بمس اليكاه بردة يف
بردة أساس عىل البوسليك مقام طريقة تصوير وهي الحسيني إىل النوا من الطريقة

.RÉ mineur مينور ري البكاء،
— نوا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه راست — عراق — عشريان (الحسيني):
األوج بدل العجم بردة الصعود عند الطريقة هذه يف أيًضا تستعمل وقد — حسيني
تلحني بدري) الطرف ساجي (مّر LA mineur ou MI مي أو المينور تشابه وهي

محري. أصله ألن تصوير بالنوتة) (مكتوب — املؤلف
والركوز — محري — كردان — أوج — حسيني — نوا — جهاركاه منه): آخر (نوع

قديم. (مربع) (أصول) املدامة ساقي يكن إن الحسيني بردة يف
الدوكاه. عىل تقر املقام هذا من الحديثة أو القديمة املرصية التالحني أكثر ولكن
جهاركاه — سيكاه — دوكاه — زيركوله — عشريان عجم — عشريان (السوزدل):
العجم، بدل األوج بردة الطريقة بهذه أيًضا تستعمل وقد حسيني. — حصار —
الحصار من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب الشاهناز. بدل والكردان

.MI mineur مينور مي الحسيني عيل
— نوا — جهاركاه — كردي — دوكاه — راست — عشريان عجم عشريان): (العجم
أحد عليه يلحن ولم مرص، يف الوجود نادر املقام وهذا — FA فا عجم، — حسيني
منه لحنُت فقد ولذا بالتصوير. يعرفونه مرص يف املجيدين أن غري ألبتة، متينة قطعة

وغريه. بالنوتة) (مكتوب أصول/نوخت الهوى) يف ِلصبٍّ (من ومنه برمته فصالً
والركوز عرضبار مقام بطريقة والعمل العجم إىل الحسيني من يبتدئ عجم): (مقام

خليل. ألبي (شنرب) ونادم)، (قم العجم بردة يف االنتهاء عند
التسليم يصري الجهاركاه ومن جهاركاه مقام طريقة بعمل يبتدئ أفزا): (شوق
ملرآها أصبو ال (كيف عشريان العجم بردة يف والركوز عشريان العجم مقام بطريقة

خليل. ألبي (أقصاق) أصول الجميل)
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أوج — حسيني — نوا جهاركاه — سيكاه — دوكاه — راست — عراق (العراق):
دييز فا العراق، إىل العشريان من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب —

خليل. ألبي (دارج) أصول — القلب) حبيب (زار FA dièse

تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب — عجم الحسيني بدل أنه غري مثله (األويج):
(أقصاق) أصول — الجمال) باهي (بأبي األويج. إىل العجم بردة من الطريقة هذه

قديم.
— حسيني — نوا — حجاز — كردي — دوكاه — راست — عراق األرواح): (راحة
من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب أوج. العجم بدل وتارة — عجم

.FA dièse دييز فا النوا إىل الحجاز
— أوج — عجم — نوا حجاز — سيكاه — كردي — رسات — عراق آرا): (أوبج
بأجوبة والصعود الشاهناز بدل وكردان املحري بدل سنبلة وتارة محري. — شاهناز
بردة يف االنتهاء عند والركوز والبكاه. عشريان العجم بربدة والهبوط والنوا الحجاز
دييز فا األوج. إىل العجم من الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب العراق،
األدوار املؤلف تلحني من (مربع) أصول — وافاني) األنس رياض (يف FA dièse

بالنوتة). (مكتوب آرا) (أوبج والخانة (أوج). فيه
— حسيني — نوا — حجاز — سيكاه — دوكاه — راست — عراق حناك): (الفر
الجهاركاه جواب يستعمل فقط املذكورة، الربدات ألجوبة باملوافقة الصعود — أوج
والركوز واليكاه بالعشريان العراق بعد والهبوط العليا، الطبقة يف الحجاز جواب بدل

.RÉ ري العراق. بردة يف االنتهاء عند
حسيني — صبا — جهاركاه — سيكاه — دوكاه — راست — عراق نكار): (البسته
الطريقة هذه تبتدئ الرتكي االصطالح وبحسب — شاهناز — كردان — عجم —
وهو املؤلف تلحني من (ظرفات) أصول — أعياني) (الشوق — الراست بردة من

بالنوتة). (مكتوب املقام. هذا يف املوشحات وأطرب أبدع من
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والعربية الرتكية املوسيقى يف ومستعملة سبقْت وأسماء بعضكلمات تفسري

معناها تركية لفظة وهي قبا، إحداهما كلمتني من مركب اسم هو حصار): (قبا
الربدة. لتلك اسًما يكونان فباجتماعهما اصطالحية وهي حصار واألخرى غليظ،

دوسة أو مسة، بها والقصد بوسة، أي خفيفة لثمة معناه تركي اسم (بوسليك):
صغرية.

الهالل. معناه فاريس اسم هو (ماهور):
العقد. معناه تركي اسم هو (كردان):

سلطان، ومعناه شاه كلمة إحداهما كلمتني؛ من مركب فاريس اسم هو (شاهناز):
حسب السلطان دليل معناهما: يصري فباجتماعهما دالل، ومعناه ناز واألخرى

العربي. الرتكيب
الرتكية املوسيقى يف عليها ومصطلح رسيع، أو حاٍد معناها فارسية كلمة هي (تيز):

جواب. بمعنى
بمعنى: الرتكية املوسيقى يف عليها ومصطلح أيًضا وفارسية تركية كلمة هي (بردة):
يف األصوات درجات مجموع أن كما (نغمة) أو الطبقة أصوات درجات من درجة
عنها؛ املحكي بردة باسم صوت درجة وتسمية (نغمات) أو بردات تسمى الطبقة

حجاب. وراء مستوًرا يكون ظهوره قبل الصوت ألن
أمام، ومعناها بيش كلمة إحداهما كلمتني؛ من مركب فارّيس اسم هو (بيشزو):
اصطالح ويف أمام. الذهاب معناهما يصري فباجتماعهما ذهاب، ومعناها زو واألخرى
الفصل أول به يصدر الذي االبتدائي الهواء عىل االسم هذا يطلق الرتكية املوسيقى
بيرشو كلمة تحريف وهي برشف الرب عند ذلك نظري يقال كما املقدم ومعناه

املذكورة.
أو لرفع الرتكية املوسيقى يف عليها ومصطلح نصف معناها فارسية كلمة هي (نيم):
العرب عند ذلك نظري يقال كما مسافة نصف أي: درجة نصف الربدات أي: خفض
بمول ولخفضها dièse دبيز الربدات أي لرفع يقال اإلفرنجية املوسيقى ويف عربة،

.Bémol
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بمعنى الرتكية املوسيقى يف عليها ومصطلح رابط، معناها فارسية كلمة هي (بسته):
املربوط. أي: موشح

عند ذلك نظري يقال كما األنغام، من نْظم كل عىل تطلق تركية كلمة هي (رشقي):
فرع. أو دور أو هوا أو موشح العرب

األلحان أوزان من وزن كل عىل تطلق أيًضا وعربية تركية كلمة هي (أصول):
.le temps الزمن أي: تمبو اإلفرنجية املوسيقى يف ذلك نظري يقال كما املوسيقية،

بالتدريج متصاعدة أصوات درجات ثمانية عىل تطلق وعربية تركية كلمة هي (ديوان):
.Octave أكتاف اإلفرنج وعند طبقة ويقال سلم، هيئة يف

اإلفرنجية املوسيقى ويف — اآلالت مقامات تصليح عىل تطلق تركية كلمة هي (دوزان):
أرمونية يقال أكوردات جملة ولرتكيب األصوات، اتفاق ومعناها Accord أكوردو

.Harmonies

أورفة. أي: الرها مدينة اسم هو (رهاوي):
املحبوب. نار معناه فاريس اسم هو (سوزدالرا):
اآلالت. عمل معناه فاريس اسم هو (سازجار):

املحرق. معناه فاريس اسم هو (سوزناك):
القلب. محرق معناه فاريس اسم هو (دلكشا):

الحجاز. عمل معناه فاريس اسم هو (حجازكار):
الجديد. الطراز معناه فاريس اسم هو (طرزنوين):

العجم. ببالد مدينة اسم هو (نهاوند):
الجديد. األثر معناه فاريس اسم هو (نواثر):

الفرح. مزيد معناه: فاريس اسم هو حفزا): (فر
القلب. محرق معناه: فاريس اسم هو (سوزدل):

الشوق. مزيد معناه: فاريس اسم هو أفزا): (شوق
املحبوب. رابط معناه: فاريس اسم هو أنكار): (بستة
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الروح. اسرتاحة معناه عربي اسم هو األرواح): (راحة
العال. مزين معناه فاريس اسم هو آرا): (أويج

فرسناه ما غري اصطالحية أسماء فكلها هذا كتابنا يف التي األسماء من بقي ما وأما —
السابق. يف

الطرب آالت

اإليقاع بفن يختص أحدهما قسمان: وهي األنواع، مختلفة كثرية الطرب آالت أن اعلم
األلحان، بمعرفة يتعلق ال وهذا ذلك، أشبه وما والنقارات، والدف كالطبل (األصول) أي:

الزمان3. بقياس متعلق هو بل
األوتار؛ ذوات أما نفخ. وذوات أوتار ذوات نوعان وهو باأللحان يختص والثاني
حديد من سلًكا عليه يشدون ما ومنها والقانون، كالعود وتًرا عليه يشدون ما فمنها
كاملنجة الخيل شعر من شيئًا عليه يشدون ما ومنها شاكله، وما كالطيور نحاس أو
يف كثريًا اآلن املستعمل أن إال وغريهما، واملزمار كالناي النفخ وذوات ونحوهما، والرباب
األوزان، متعلقات من فالدف والناي، والكمنجة والقانون والعود الدف للطرب بالدنا
(الجوقة) أو (بالتخت) ذلك مجموع يسمون مرص وأهل األلحان، متعلقات من وباقيها

عندهم. وأعظمها

هوامش

Transposition change- اللحن أو القرار بقلب اإلفرنج يعرفه ما التصوير (1)
.ment de ton

بوجه الدوكاه أو الراست مقام عىل تقر كثرية أخرى تراكيب أردت إذا (2)
األستانة يف بعضها طبع بك.. هاشم محمد السيد بمؤلفات فعليك غريهما، أو الخصوص
بريوت يف طبعت الشهابية) و(الرسالة ١٢٨٠هـ سنة يف اآلخر والبعض ١٢٦٩هـ سنة
(موسيقى وكتاب ١٣٠٤هـ سنة األستانة يف طبع نغمات) (قراءة وكتاب ١٨٩٩م سنة
األلحان ترديد يف اإلنسان حياة وكتاب ١٣١٠هـ سنة األستانة يف طبع اصطالحاتي)

١٣١٣هـ. سنة مرص يف طبع
نوبة تحرض فلما ولذا املنصتني؛ مسامع يف وتأثريًا رونًقا النغم يزيد اإليقاع (3)
ذلك عىل وزد الزمان. لقياس الصنوج أو والدفوف الطبل فيها يستعمل ال موسيقية
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باأللحان، املختصة اآلالت كسائر الطبل يرتبون وغريهم األوربيني من املوسيقى أهل أن
سائر صوت مع االتفاق بعض دويه يتفق حتى جلدته يرخون أو يشدون أنهم به أعني
الرتكية األوزان من وكثريًا بالدنا يف املستعملة األوزان سائر ربطت فإني ولذا اآلالت؛

والدقة. الضبط بغاية اإلفرنجية بالنوتة والشامية
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العود

اآلالت سلطان فهو املغيبات من تكون أن تكاد وفنون طرق رضبه يف ولهم
يرطب ألنه عالج؛ وأي: عالج وهذا للمزاج، وتعديل للجسد نفع سماعه ويف باإلجماع
األفراح وجالب األرواح غذاء وهو الكروب ويجلو العقول ويرزن القلوب وينعش األدمغة

األتراح. ومذهب
مدحه: يف الشاعر قال

ق��دم ع��ل��ى ن��ي��ط��ت ف��خ��ذٌ ك��أن��ه ل��ه ض��ي��ر ال ب��ل��س��ان ون��اط��ٌق
ال��ق��ل��م م��ن��ط��ق س��واه ض��م��ي��ر ي��ب��دي ك��م��ا ال��ح��دي��ث ف��ي س��واه ض��م��ي��ر ي��ب��دي

آخر: وقال

م��ع��ق��ود ال��غ��ّري��د ال��م��زه��ر1 ب��ه ي��أت��ي ف��س��ي��ده��ا أص��ن��اف ال��م��اله��ي إن
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ال��ع��ود ي��ن��ط��ق ح��ت��ى ال��ل��ه��و ي��ن��ط��ق ال ب��ه ال��س��ك��وت ط��ال ق��د ال��ع��ود ف��اس��ت��ن��ط��ق

أفندي (أحمد حرضة مرص يف هذا زماننا يف عليه التوقيع بحسن اشتهر وقد
حركاته، وحسن أوتاره عىل أنامله لخفة وذلك مطربة؛ فنونًا رضبه يف له فإن الليثي)

الجمركيش). أفندي (محمود وكذلك
وأكابرهم أمراءهم إن حتى اآلالت من غريه عن زيادة بالعود مرص أهل اعتنى وقد
يخل ال وهذا مرساتهم، ألنواع واستجماًعا ملنتزهاتهم؛ وتتميًما أنفسهم، لحظ يتعلمونه
امللك، عبد بن ومسلمة امللك عبد بن كيزيد الخلفاء من كثري به غنى فقد بمروءاتهم؛
درجة يف كان وقد الصناعة، هذه وتمام الصوت حسن رزق وقد املهدي، بن وإبراهيم
الهادي، موىس ابن هللا وعبد الرشيد، بن عيىس وأبو وغريها، الرشعية العلوم يف األئمة
كان ما مع واملتوكل، املقتدر، جعفر بن ومحمد املنصور جعفر بن عيىس بن وإبراهيم
إرشاق الدنيا عىل أرشق حتى عظيمة حظوة ذلك من رزق وقد الخالفة، عظم من عليه
عليهم هللا رحمة واملقتدر والطايع املوفق وطلحة املؤيد وولده املهدي وكذا الشمس،

أجمعني.
النقر صوت ضخامة ألجل مزدوجة أوتار خمسة عليه يشدون مرصنا2 يف والعود
أو الدوكاه قرار وهو سادًسا زوًجا يزيدون وقلما والدقة، الغلظ يف مختلفة وهي عليها،

الجهاركاه. قرار
الحاجة وعند (نهفتا) أيًضا ويسمونه يكاه، يشدونه العود شمال من األول فالوتر
والثالث (عشريانًا)، فيجعلونه يمينه عن الذي الزوج أما البوسلك، قرار أو السيكاه قرار
عدا ما ومطلق مطلق بني البعد يكون حتى (كردانًا) والخامس (نوا) والرابع (دوكاه)

نغمات. ثالث والثاني األول بني
فيكون النوا يشد أن الحارض الوقت يف عليها املصطلح هي للدوزان طريقة وأحسن

لليكاه. جوابًا
ويسعى للعشريان جوابًا يكون صوت منه فيخرج بالسبابة، النوا عىل جسَّ وإذا
وهو الكردان قرار صوت منه فيسمع بالبرص العشريان عىل يجس ثم بالحسيني،
الدوكاه، جواب أي: املحري صوت منه فيسمع بالسبابة، الكردان عىل يجس ثم الراست،

للمحري. قراًرا الدوكاه فيشد
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املرصية. الطريقة عىل العود وأنصاف نغمات عفق :1-5 شكل

بغاية األرباع؛ وبعض واألنصاف النغمات عنق عليها وضعنا لعود رقبة رسمنا وقد
أو نغمة ألية الحقيقي املحل معرفة من الشايف والتثبت التقسيم يف واإلحكام الضبط

بسهولة. مواضعها يعرف أن يريد ملن معرفتها يتيرس حتى عربة؛
طول عود رقبة عىل وتلصق الرقبة هذه من األصل طبق صورة تؤخذ بأن وذلك
لطول أيًضا مساٍو أوتاره طول وكذلك الورق، عىل املرسومة الرقبة لطول مساٍو رقبته
النغمات مواضع عىل أصابعه نقل يعود ثم القياس3 عليه أخذنا الذي العود أوتار

يريد. كما واألنصاف
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املقادير) (جدول

املسافة هذه ابتداء العفق مسافة الوتر طول النغمة اسم الوتر اسم

اليكاه أول من مليمرتًا ٤٠ مليمرتًا ٦٤٠ حصار اليكاه
العشريان أول من مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ عشريان عجم تيم العشريان

عشريان عجم نيم بعد من مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ عشريان عجم
عشريان العجم بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ عراق

العراق بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ كوشت
الكوشت بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ كوشت تيك

كوشت التيك بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ راست
الراست بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ كرله زير نيم

كوله زير النيم بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ كوله زير
كوله الزير بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ زيركوله تيك
الدوكاه أول من مليمرتًا ٤٠ مليمرتًا ٦٤٠ الكوردي الدوكاه
الكوردي بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ السيكاه
السيكاه بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ البوسكك
البوسلك بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ بوسلك تيك

بوسلك التيك بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ الجهاركاه
الجهاركاه بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ حجاز تيم
حجاز النيم بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ حجاز

الحجاز بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ حجاز تيك
النوا أول من مليمرتًا ٤٠ مليمرتًا ٦٤٠ حصار النوا
الحصار بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ حسيني
الحسيني بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ عجم نيم
عجم النيم بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ عجم

العجم بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ أوج
األوج بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ ماهور

78



العود

املسافة هذه ابتداء العفق مسافة الوتر طول النغمة اسم الوتر اسم

املاهور بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ ماهور تيك
الشاهناز أول من مليمرتًا ٤٠ مليمرتًا ٦٤٠ شاهناز الكردان

الشاهناز بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ محري
املحري بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ سنبلة نيم

سنبلة النيم بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ سنبلة
السنبلة بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ السيكاه جواب

السيكاه جواب بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ البوسلك جواب
البوسلك جواب بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ بوسلك التيك جواب

بوسلك التيك جواب بعد مليمرتًا ٢٠ مليمرتًا ٦٤٠ الجهاركاه جواب
الجهاركاه جواب بعد مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ حجاز النيم جواب

بعد حجاز النيم جواب بعد
الحجاز جواب

مليمرتًا ١٠ مليمرتًا ٦٤٠ حجاز التيك جواب

حجاز. التيك جواب بعد مليمرتًا ٢٠ النوا وجواب
وتر لطول مساويًا عليه تشتغل التي العود وتر طول كان إذا ما حالة يف هذا
عودك عىل للعنق مسافة إيجاد فيمكنك عنه، مختلًفا كان إذا أما عليه، قسنا الذي العود
هذه وترضب ٦٤٠ وهو الوتر طول إىل وتنسبها بجدولنا، املوجودة املسافة تأخذ بأن

عندك. العفق مشافة تنتج عليه تشتغل الذي العود وتر طول يف النسبة
وأردت ٦٤٠ من بدالً ٦٢٠ عليه تشتغل الذي العود وتر طول كان إذا ذلك مثال
الجدول يف للوتر األصيل الطول إىل جدولنا يف املسافة هذه فناسب الحصار، نغمة تعيني
النسبة هذه فترضب ١٦ عىل ١ أي ٦٤٣ عىل ٤ أي ٦٤٠ عىل ٤٠ النسبة تجد املذكور
٣١٠ = ١٦ عىل ٦٢٠ = ٦٢٠ يف ١٦ عىل ١ هكذا: عليه تشتغل الذي الوتر طول يف
وهو الكرس هذا تهمل أن ويمكنك مليمرتًا، ٣٧٫٥ أي مليمرتًا ٣٧٫٨ عىل ٤ = ٨ عىل
قياس يف الطريقة هذه نفس وتنبع الصوت، مسموع يف يؤثر ال ألنه املليمرت؛ نصف

واألرباع. واألنصاف النغمات باقي
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ويتقدم يحيي أن عىس للرشق صالحة خدمة إال الحياة هذه من أريد ال كنت وملا
قرره كما اإلفرنجي الدوزان حسب العود إصالح طريقة وضعت الجليل الفن هذا فيه
موسيقى يف األرب (نيل كتابه يف الديك) أمني أفندي (أحمد الفاضل الشاب حرضة

النوتة. علم مبادئ لتعليم ألف كتاب أمثل وهو والغرب) اإلفرنج
صوت أن نعلم أن يلزمنا به للعمل قابالً ليكون العود إصالح كيفية تبيني وقبل
ألجل وأنه كامالً، صوته من أحّد جزئه صوت وأن بإرخائه، ويغلظ بشده يعلو الوتر

الصوت. ذلك يعطي حتى واإلرخاء؛ بالشد يعالج معلوًما صوتًا الوتر يمثل أن
واإلرخاء بالشد (البكاء) النهفت يعالج — (1-1 شكل الرقبة (انظر العود إلصالح
النهفت مي نقطة يف يزم) أو يداس (أو يعفق ثم النوا) (قرار ري نغمة يعطي حتى
وبمعلوميتها (عشريان) مي نغمة فتحدث طوله، عرش بمقدار ري أوله عن تبعد التي
عن تبعد التي الحسيني وتر من «ال» نقطة يف يعفق ثم يعطيها، حتى الحسيني يصلح
الدوكاه وتر يصلح وبمعلوميتها (الدوكاه) ال نغمة فتحدث طوله ربع بمقدار مي أوله
بمقدار ال أوله عن تبعد التي الدوكاه وتر من ٢ ري نقطة يف يعفق ثم يعطيها، حتى
حتى الكردان وتر يصلح وبمعلوميتها (الكردان) ٢ صول نغمة فتحدث طوله، ربع

لالستعمال. قابالً وصار العود تصليح تم يكون وعندئذ يعطيها،
(ر) الوجه (و) الوجه مشط (م) العنق مشط م — اللوحة — ١ — ش رشح
العود شباك (ا) العفق أو الدوس مكان (س). العود عنق (٨) بالريشة الرضب منطقة
رقبة — ا — شكل األوتار، عىل بها الرضب عن الريشة اتجاه يوضح سهم (هـ)
األصوات عنق مواقع عليها مبني قبة — ٣ شكل، — التصليح عفق مواقع عليها مبني
الطبيعية األصوات عفق مواقع عليها مبني رقبة كالهما و4-1 3-1 شكل — الطبيعية
الصلب، من مصنوع وهو ساق، ذو بازون ديا — ٧ — شكل — العربات عىل مواقع مع
ديا — ٨ — شكل — األذن من وتقريبه صلب يشء عىل برضبه منه الصوت ويستفاد

صفارة. شكل عىل مصنوع وهو فم، بازون
نمرة املفتاحني يف النهفت وتر فتلتا تربط العود، مفاتيح يف األوتار ربط (تنبيه)
يف الدوكاه وتر وفتلتا — ٥ — نمرة املفتاحني يف الحسيني وتر وفتلتا ١ (ش — ١ —
الكردان وتر وفتلتا — ٣ — نمرة املفتاحني النواق وتر وفتلتا — ٢ — نمرة املفتاحني
والفتلة — ١ — نمرة املفتاح يف تربط — ١ — نمرة والفتلة — ٤ — نمرة املفتاحني يف

.— ٢ — نمرة املفتاح يف تربط — ٢ — نمرة
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النغمات أن السابق البند من علم (2-1 (شكل الرقبة انظر العفق مواقع تعيني
مرموز النغمات وهذه — كامالً وترها من منها كل تحدث ٢٢ صول ٢ ري ال مي ري
— ١١ — و — ٨ — و — ٥ — و — ٢ — و — ١ — باألرقام (2-1 (شكل يف لها
عشريان) (عجم فا فنغمة اآلتية املواقع يف العفق من تحدث فإنها األخرى، النغمات أما
من عرش ستة من جزء بمقدار — ٢ — عن تبعد التي — ٣ — نقطة يف العفق تحدث
التي — ٤ — نقطة يف العفق من تحدث (الراست) صول ونغمة — الحسيني طول
من تحدث (سيكاه) يس ونغمة — الحسيني طول سدس بمقدار — ٢ — عن تبعد
ونغمة الدوكاه. وتر طول تسع بمقدار — ٥ — عن تبعد التي — ٦ — نقطة يف العفق
بمقدار — ٥ — عن تبعد التي — ٧ — نقطة يف العفق من تحدث (الجهاركاه) ٢ دو
التي — ٩ نقطة يف العفق من تحدث (الحسيني) ٢ مي ونغمة — الدوكاه طول سدس
يف العفق من تحدث (عجم) فا ونغمة النوا. وتر طول عرش بمقدار — ٨ — عن تبعد
(محري) ٢ ال ونغمة — النوا سدس بمقدار — ٨ — عن تبعد التي — ١٠ — نقطة
عرش بمقدار — ١١ — نقطة عن تبعد التي — ١٢ — نقطة يف العفق من تحدث
١٣ — نقطة يف العفق من تحدث السيكاه) (جواب ٢ يس ونغمة الكردان، وتر طول
(جواب أي ٣ دو ونغمة — الكردان طول خمس بمقدار — ١١ — عن تبعد التي —
ربع بمقدار — ١١ — عن تبعد التي — ١٤ — نقطة يف العفق من تحدث الجهاركاه)

الكردان. طول
٢ وصول (النوا) ٢ وري (الدوكاه) وال (عشريان) ومي النوا) (قرار ري والنغمات
عشريان) (عجم فا والنغمات — عفق غري من لحدوثها سليمة نغمات تسمى (الكردان)
بالشاهد العفق بواسطة تحدث (املحري) ٢ وال (الحسيني) ٢ ومي (السيكاه) ويس
الرقبة من — ١٢ — و — ٩ — و — ٦ — و — ٣ — بالنمر املعينة مواقعها يف
ويس (العجم) ٢ وفا (الجهاركاه) ٢ ودو (الراست) صول والنغمات — (2-1 (شكل
— ٤ — بالنمر املعينة مواقعها يف بالبنرص العفق بواسطة تحدث السيكاه) (جواب ٢
(جواب ٣ دو والنغمة — (2-1 شكل (رقبة — ١٣ — و — ١٠ — و — ٧ — و
من — ١٤ — بالنمرة املعني موقعها يف بالخنرص العفق بواسطة تحدث الجهاركاه)
طريقة تسمى ذكرت التي العفوقات مواقع وإيجاد التصليح وطريقة املذكور. الشكل

الجهاركاه. مقام عىل العود تصليح
(يكاه) النهفت وتر تشد أن وهي استعماالً أكثر إلصالحه أخرى طريفة وهناك
النهفت من املسموعة النغمة جواب يحدث حتى النوا وتر يعالج ثم نغمة يحدث حتى
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للنغمة جوابًا تكون باقية من تسمع التي فالنغمة النوا، عرش منتهى يف يعفق ثم
إصالح وبعد قرارها يحدث حتى إذن الحسيني فيعالج الحسيني، من سماعها املطلوب
يتولد ما قرار هي باقية من املسموعة النغمة فتكون سدسه؛ منتهى يف يعفق الحسيني
الكردان إصالح وبعد جوابها يحدث حتى الكردان يعالج وبمعلوميتها الكردان، من
سماعه يطلب ما جواب هي باقية من املسموعة النغمة فتكون عرشة، منتهى يف بعفق
العود. إصالح يتم وبذا قرارها، يحدث حتى الدوكاه وتر يعالج وبمعلوميتها الدوكاه من
عفق مواقع معرفة وأما والقرارات باألجوبة اإلصالح طريقة تسمى الطريقة وهذه
العربات أصوات عفق مواقع إليجاد وأما — عليها الكالم سبق فقد الصحيحة، النغمات
بمقدار املتباعدين الصوتني عفق موقعي بني املحصور الوتر جزء بنصف العود عىل
اللوحة من (3-1 (شكل والرقبة العربة صوت عىل مواقع هي التنصيف فنقطة بردة،
٣ موقعي بني الكائن البعد منتصف هو — ٣ — موقع فإن هذا إىل ترشدك — ١ —
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العقاد. افندى محمد :2-5 شكل

وجدت الكيفية وبهذه بيمول، صول أو فادييز نغمة إلحداث العفق يحصل وفيه ٤ و
موقع — ٥ — و بيمول أوال دييز صول علق موقع — ٤ — يكون وعليه املواقع. بقية
— و — بيمول ٢ ري أو دييز ٢ دو عفق موقع — ٧ — و بيمول يس أو دييز ال عفق
أو دييز ٢ فا عفق موقع — ١٠ — و — بيمول مي ٢ أو دييز ٢ ري عفق موقع — ٨
— ١٢ و — بيمول ٢ ال أو دييز ٢ صول عفق موقع — ١١ — و — بيمول ٢ صول
التصليح مقام اختلف مهما أبًدا تختلف ال وهي بيمول. ٢ يس أو دييز ٢ ال عفق موقع
اللوحة من (2-1 (شكل رقبة — ٧ — نمرة املوقع إذ تختلف؛ التي هي األصوات يف
الجهاركاه، مقام عىل العود إصالح طريقة يف الجهاركاه عفق موقع هي — ١ — نمرة

الراست. مقام عىل أصلح إذا الراست نغمة عفق موقع بذاته وهو
عىل مكتوبًا األخرى ضمن الواحدة دائرتني قديًما الصناعة هذه أهل وضع وقد
متناسبة، أقساًما تقسيمهما مع واألرباع واألنصاف النغمات أسماء منهما كل استدارة
من تصويره املراد اللحن تصوير عند منها يفسد ما سهولة بكل يعلم الواسطة وبهذه
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الحمراء الداخلة الدائرة تدير أن بالدائرتني العمل وكيفية األصلية، نغمته غري نغمة
يظهر فحينئذ األخرى، من إحداهما تصوير املطلوب النغمتان تتحازى حتى املتحركة
كما تنزله أو ترفعه فسد فما يفسد، وما يوافق وما ربع وكل نغمة كل موقع لك
الخارجة الدائرة مع الصغرى املتحركة الحمراء الداخلة الدائرة مطابقة من لك يظهر
حها نقَّ أن بعد مكربة رسمها الدائرة وهذه العمل، يتم وبذلك الكربى الثابتة السوداء
نحله الخواجة الذكر الطيب املوسيقار أستاذنا حرضة املأخذ سهل ترتيبًا ورتبها
يف املتداولة وأرباعها بمناصفاتها العربية األنغام دائرة (جدول وسماه مطرجي إلياس
التفسري4. يف والضبط االستحكام بناية املذكورة الدائرة رسمنا وقد العربية) املوسيقى
يف كان املحدثني) عند العربي الديوان (جدول عليه املكتوب الجدول إن (تنبيه)

فأصلحناه. خطأ أسمائه بعض

هوامش

العود. أسماء من آخر اسم (1)
الفنون (حاوي بكتاب فعليك (نجارته) العود عمل صناعة معرفة أردت وإذا (2)
— (خط) بالطحان املعروف الحسن بن محمد الحسن أبي تصنيف املحزون) وسلوة
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(خط نافع بك الحميد عبد بكتاب فعليك وأوصافه، وأجزاءه أسماءه أردت إذا وإنك كما
(طبع). لذاكريك املوعود تحفة وكتاب باألزهر)

محمد نرص ألبي املوسيقى كتاب يف فتجده للعود ودوزنتهم األقدمني ترتيب أما
السبعني)، (البن أو أيًضا له أنه بني فيه مختَلٌف األدوار وكتاب الفاراتي. محمد بن

(خط). الكتب هذه وكل (للفازابي) أو للفارابي والفتحية
(طبع). الشهابية الرسالة يف رشحه تجد السبعاوي والعود

كالم (Description de I’Egypte) مرص) (وصف كتاب من عرش الثالث الجزء ويف
(طبع) — ٢٢١ صحيفة (Villoteau) لفيللوتو العود ومقاس العربية، املوسيقى عىل

الخديوية. بالكتبخانة وموجود
أي ونصف سنتيمرتًا عرش تسعة ١٩٫٥ هو قسناه الذي العود رقبة طول (3)
سنتيمرتات أربع ٤٫٥ األنف جهة من وعرضها مليمرتًا، وتسعون خمس ماية ١٩٥
سنتيمرتات خمسة ٥٫٥ القصعة ابتداء جهة ومن مليمرتًا. وأربعون خمسة أي: ونصف
القطعة وهو األنف ابتداء من الوتر طول وكان مليمرتًا، وخمسون خمسة ٥٥ أي وصف
وبها فوق، من الرقبة نهاية يف املوضوعة يماثله، ما أو السن من تصنع التي الرفيعة
امللصوق األوتار أطراف فيها املربوط الفرس لغاية عليها األوتار الستناد خفيفة حزوز
وأربعون ستمائة ٦٤٠ أي سنتيمرتًا وستون أربعة ٦٤ نهايته من العود صدر عىل
إذا أما العود، عىل التوقيع يف املجيدين عند عليه املصطلح هو القياس وهذا مليمرتًا،
كما ذلك، إىل فلينتبه بالرضورة، تتغري املقاييس هذه فإن قرصت، أو العود رقبة طالت
وبني األوتار بني الكائن البعد مسافة الوتر تشد باألصابع العود أوتار عىل الضغط وأن
عندهم اإلفرنج اغتفر كما العرب موسيقى عند يغتفر هذا ولكن العود، رقبة سطح
الحسيني عفق يقدم وبعضهم وغريها. (Coma) كالكوما الضعيفة الفروقات هذه مثل

للجهاركاه. محاذاته عن قليالً العجم ويؤخر بوسلك، التيك بحذاء
أن النغمات بني الفرق تمييز لفهم َمَلكة عنده تكون أن يريد من عىل (فائدة) (4)
يف ترسم حتى مثالً القانون أو كالعود الطرب آالت من آلة بأية االشتغال عىل يده يعود
يمكنه ثم ومن تمييزها، عىل أذنه وتتعود الرنات املختلفة النغمات أشكال صور ذهنه
كان إذا خصوًصا صعوبة أدنى بدون أراد نغمة أية فيصور الفن هذا يف يتعمق أن

النفيس. الفن هذا ملعاناة سليم وذوق وقاد وفكر طبيعي استعداد عنده
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السادس الفصل

القانون

العمل فإن ذلك ومع — الطرب من العليا الطبقة يف هي التي اآلالت من وهو
وقت يف به العامل ألن مًعا؛ تشتغالن آلتني كصوت صوته ويكون جًدا سهل عليه
ويداه أمامه، مبسوطة وجواباتها قراراتها من إليها املحتاج النغمات جميع تكون العمل
فيكون قراره، عىل وباليرسى الديوان، ذلك عىل اليمنى باليد يشتغل للعمل متفرغتان
ثالثة عىل تحتوي منه نغمة كل أن مع هذا مًعا. وقراًرا جوابًا صوتني اآللة من املسموع
جرت فقد دوزانه صفة ا وأمَّ مًعا، تشغل كمنجات ست صوت عن عبارة فيكون أوتار
يف متساوية أوتار ثالثة منها نغمة كل نغمة، وعرشين أربع عليه يشدُّوا بأن العادة
الغالب وعىل تحته، مما وأرق فوقه مما أغلظ يكون نغمة كل وتر إن ثم والدقة، الغلظ
يشدون وهكذا النوا، جواب يجعلونها وبعضهم الحسيني جواب العليا النغمة يجعلون
يجعلونها الحسيني جواب العليا جعلوا إذا أي الرتتيب، عىل األخرى تحت نغمة كل
العليا جعلوا إذا أي الرتتيب عىل األخرى تحت نغمة كل يشدون وهكذا النوا جواب
وتحتها الجهاركاه جواب وتحتها النوا جواب تحتها التي يجعلون الحسيني جواب



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

موقعها فيكون والعرشين الرابعة النغمة إىل نغمة نغمة وينزلون وهكذا، السيكاه جواب
وثالثها — السيكاه إىل الجهاركاه قرار من وثانيها السيكات قرار إىل الجهاركاه قرار
الجهاركاه) (جواب املاهوران فرقة ويبقى السيكاه) (جواب البزرك إىل الجهاركاه من

الحسيني. وجواب النوا) (جواب توتي والرمل
صحيحة نغمات عىل مرتب أنه بذلك يريدون سلطانيًا دوزانًا يسمونه الرتتيب وهذا
يعمدون النغمات بعض فيها يفسد التي األلحان بعض عمل أرادوا فإذا فيها، أرباع ال
ويجعلونها أصلها عن يرخونها أو فيشدونها اللحن بذلك تفسد التي النغمة تلك إىل
تفسد الدوكاه قراره كان إذا فإنه الحجاز لحن األول مثل — إليه املحتاج الربع ذاك
فإنه البياتي؛ لحن الثاني ومثل — حجاًزا تكون حتى فيشدُّونها الجهاركاه نغمة فيه

عجًما. يكون حتى فريخي األوج نغمة فيه تفسد
وهو الغاية لهذه تستعمل إضافية حوامل اآلن العربية وبعض الرتكية القوانني ويف

جميل1. تحسني
العقاد) أفندي (محمد حرضة هذا عرصنا يف عليه التوقيع بإجادة اشتهروا وممن
يف املرحوم ورسعة الحمويل أفندي عبده املرحوم مع وجوده مدة لطول نظًرا فإنه
بذلك يشهد كما خالفه، فيها يباريه ال مدة يف القانون تصليح عىل ُعوِّد املقامات نقل

اآللة. بتلك يشتغلون ممن معارصوه

ال��ج��ل��ي��س ع��ط��ف ي��ه��ز ط��رب م��ن غ��دا ح��ت��ى ال��ق��ان��ون ع��ل��ى غ��ن��ى
ال��رئ��ي��س أن��ت ال��ق��ان��ون ص��اح��ب ي��ا ب��ه ع��ج��بً��ا ال��ج��الس ف��ص��اح��ت

هوامش

فمن به بأس ال القانون تعلم يف طويل كالم نافع بك الحميد عبد كتاب ويف (1)
عليه. فليطلع والتمكني، اإليضاح زيادة يريد
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السابع الفصل

اإلفرنجية الكمنجة

األوتار، أغلظ وهو اليمني جهة من أولها أوتار، أربعة عليها يشدوا أن وعاداتهم
منه، أرق وتر وثانيها — الراست قرار يجعلونه نحاس من رقيق سلك عليه ملفوف
مزدوج خيط أو وتر ورابعها دوكاه، يجعلونه منه أدق وتر وثالثها يكاه يجعلونه
الباقية واألرباع النغمات أخذ يف والعمل نوى، يجعلونه منه، أرق حرير من مربوم
اآلن مرص يف أن غري اليرسى، اليد بأصابع األوتار عىل بالحبس تؤخذ العود يف كالعمل



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

(كردان والرابع (نوا) والثالث (عشريان) والثاني (يكاه) اليمني جهة من األول يشدون
وجه إىل بها الصعود وعدم أصابع، ثالثة بدل بإصبعني واالشتغال األخذ لسهولة وذلك
عدم عىل وتدل اآللة لهذه املوضوعة األساسية القواعد بخالف ذلك ولكن الكمنجة،
األتراك أو اإلفرنج من أربابها تنظر أن ذلك عىل والربهان الكيفية، بهذه املشتغل مهارة

الوجهني. بني الفرق لك فيتضح
فإنه صهالون) أفندي (إبراهيم األسطى حرضة — مرصنا يف بها اشتهروا وممن
تلك يعلم األنصاف، أو النغمات محالت معرفة يف كغريه أنامله تختلف ال — حقيقة —

الفن. بهذا تماًما املشتغل الفروقات

ك��م��ن��ج��ا س��م��اع ع��ل��ى وب��ادر ن��دي��م��ي ي��ا ق��م
ج��ا ك��م��ن ع��ن��ه��ا وغ��اب م��ن��ا راح م��ن ف��ل��ي��س

صهالون. افندى ابراهيم :1-7 شكل
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الثامن الفصل

العربية الكمنجة

وهي — إحداهما الخيل شعر من جزرتني عليها يشدون (بالرباب) املسماة وهي
األغلظ وهي والثانية — (النوا) ويجعلونها اآللة شمال أي الشمال جهة من — األرق
تؤخذ واألرباع النغمات وبقية — راستا وأحيانًا (الدوكاه) ويجعلونها اليمني جهة من
كاملة غري فهي مطربًا شجيًا صوتها كان وإن اآللة هذه أن غري — تقدم كما باألصابع
كالعراق الجواب من القرار نغمات يأخذ أن صاحبها يضطر األحيان وأكثر — الرتتيب
اآللة يف لهن محل ليس إذ والنوا؛ والحسيني األوج من فيعملهن واليكاه والعشريان



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

يجعلون قصرية ثانية كمنجة معهم يحملوا أن يضطرون أربابها وأكثر منه، لعملهن
اآلالت بقية صوت العيوب هذه منها يسرت ولكن األوىل. يف النوا بارتفاع منها الدوكاه
من العمل فيتجنب منفرًدا، كان إذا بها يشتغل الذي وبراعة العمل يف تصاحبها التي
القهاوي يف اآلن نغماتها عىل يقصون وهم — عليها إجراؤها عليه يعرس التي النغمات

وخالفهما. زيد وأبي — كعنرتة الخماسية السري البلدية
الشاعر) أحمد (صالح يسمى األزبكية يف ليالً يسري مرصشاب يف بها اشتهر وممن

اآللة. بهذه االشتغال يف فريد أيًضا فهو
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التاسع الفصل

الناي

ويستعمل — صناعيًا تهذيبًا ومهذبة الغاب من مأخوذة مجوفة أنبوبة عن عبارة وهو
الشفتني من جزءًا منه جزء يمس بحيث مائالً؛ وضًعا الفم عىل العليا فتحته بوضع
عند الفم من الخارج الهواء يلتقي أن ألجل الشفتني عن بعيًدا اآلخر جزؤها ويكون
أفندي (عيل يد يف شكله وتجد — الصوت يحصل وبذا البعيد، الجزء بذلك النفخ

صالح).
الطرفني املفتوحة األنابيب تلك إحدى يف بالنفخ ثم الطرفني، مفتوح علم كما فالناي
صوت يتغري ولكن قدمنا، كما الصوت يحصل مناسبًا وضًعا الفم عىل وضعها بعد
يحدث الضعيف والنفخ حاًدا صوتًا يحدث القوي فالنفخ النفخ، قوة بتغري األنبوبة
قوة أضعف عن بالطبع ناشئًا يكون األنبوبة من يحصل صوت فأغلظ — غليًظا صوتًا
ديوان أول بأساس الناياتية عند (ويعرف لألنبوبة األسايس بالصوت ويسمى بالنفخ
(وهو أرمونيك أول يسمى: للنفخ الثانية القوة من يحصل الذي والصوت — واطي)
والصوت — األسايس الصوت جواب وهو عال) ديوان أول بأساس الناياتية عند املعروف
— أرمونيك ألول جواب وهو أرمونيك ثاني يسمى للنفخ الثالثة القوة من يحصل الذي
األرمونيك من أعىل وهو أرمونيك ثالث يسعى للنفخ الرابعة القوة من يحصل والذي
وهو أرمونيك رابع يسمى الخامسة القوة من يحل والذي — خامسة بمسافة الثاني
هو السادسة القوة من يحصل والذي — رابعة بمسافة الثالث األرمونيك من أعىل
أعىل أرمونيك وسادس — كبرية ثالثة مسافة يساوي الرابع عن وبعده أرمونيك خامس
املحصورة األصوات عىل الحصول ألجل إنه ثم — إلخ صغرية ثالثة بمسافة الخامس من
الداخل الهواء لتوصل األنبوبة سطح يف ثقوب نفتح مبارشة يليه والذي أرمونيك أي بني
هذه لصناع معروفة حسابية نسب عىل الثقوب تلك أوضاع وتكون — الخارج بالهواء



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

قبله الذي الثقب صوت من أعىل فتحه) أي إطالقه عند ثقب كل صوت ليكون اآلالت
األسفل الناي لطرف ثقب أقرب (وهو ثقب أول صوت الناي ففي — محدودة بمسافة
ثم — بردة بمقدار األنبوبة من أعىل يكون الفم) عىل املوضوع الطرف من ثقب وأبعد
— عربة بمقدار مبارشة قبله الذي الثقب صوت من أعىل هو خالفه ثقب أي صوت إن
إال يكون ال استعماله أن الناياتية فتقول باإلبهام ويسد خلف من يفتح الذي الثقب أما

واطية. طبقة أول من درجة سابع إلحداث
أول يكون — ١ — صول هو ألنبوبة األسايس الصوت كان إذا تقدم ما عىل بناء
— ٢ هوري أرمونيك وثالث — ٢ صول هو أرمونيك وثاني — صول هو أرمونيك
هو أرمونيك وسادس — ٣ يس هو أرمونيك وخامس — ٣ صول هو أرمونيك ورابع
ألنه الثقوب؛ أصوات معرفة السهل من يكون األرمونيك أصوات علمت ومتى — ٤ ري
ألن ٤ مي هو الناي من األول الثقب صوت يكون ٤ ري هو أرمونيك املعلوم كان إذا

ذلك. عىل وقس بردة بمقدار ري عن تبعد مي
ناي الناي هذا فيقال: — به خاًصا أساسيًا صوتًا ناي لكل أن ذلك من يستنتج
1.١ — دو — أساسه — يعني ١ دو — ناي ذاك — ١ — صول أساسه يعني: صول،

صالح. أفندي وعيل — بزري أفندي أمني حرضتا مرص يف به اشتهر وممن —
فنقول: بيننا كثريًا اآلن لتداولها أخرى آالت بعض بذكر التلميح من بد ال كان وملا
بني استعمالها املتداول واملوزيكه — واألرمونيكا — البيانو الكالفييه ذوات اآلالت من
االشتغال حني والتخفيف التحسني من اآلالت هذه ويف — املنازل يف الشبان من الكثري
اآلالت هذه وبعض — إصالحها يف الكلفة عدم حيث من األوتار ذوات يف ليس ما
صناعة األنفس وهي واألرمونيكا كالبيانو النغم األحادية املقامات نظام عىل مؤسس
عىل واألغلب النغم الثنائية املقامات بعض م عىل مؤسس اآلخر والبعض — وتحسينًا

الكبري. (دو) مقام
املراد اللحن فيه املصنوع املقام معرفة يجب الكالفييه ذوات من آلة بأية وللعلم
عىل األصابع فتعود املرادة النغمات أرشطة عن الكالفييه يف يبحث ثم — اآللة عىل عمله
مؤسًسا الكالفييه كان وإن — يضبط حتى وتوقيعه التلحني يف يرشع ثم عليها النقل
إىل مقامه من اللحن نقل يجب الحالة هذه ففي آخر مقام من واللحن خاص مقام عىل

بيانو. كالفييه من جزء صورة وهاك اآللة. مقام
بالتحويل عليها املتحصل للنغمات والسود الطبيعية للنغمات هي البيض فاألرشطة
والرشيط — بيمول ري نغمة أو دييز دو لنغمة هو — ١ — نمرة األسود فالرشيط —
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الناي

صالح. افندى عىل :1-9 شكل

رشيط ملس من فتحدث بيمول فا أما — بيمول مي أو — دييز لري — ٢ — نمرة
أنه يخفاك وال — دييز يس هو الذي — ٩ — نمرة املوقع إىل تصل أن إىل وهكذا مي
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الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

وال — بيمول دو موضع هو — ٨ — نمرة املوضع وأن كما الطبيعي دو موضع هو
الطبيعي. يس موضع أنه أيًضا يخفاك

فإنه اإلنساني، بالصوت العمل هو املوسيقي العمل يف الطرق أحسن أن واعلم
يغني أنه بفضله وكفى — األخرى املوسيقية الوسائط من بغريه العمل من بكثري أعظم
األلحان يف الذهن إىل املعاني يوصل وأنه كما إليه. تحتاج واآلالت — وجد إذا اآلالت عن
الواجبات إحكام يف غريه من أطوع وأنه غريه من أكثر ويطرب يشجي وأنه امللفوظة،

وإتقانها.

هوامش

هشام محمد السيد بكتاب فعليك الناي تعليم يف اإليضاح زيادة أردت وإذا (1)
بك.
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العارش الفصل

الصونومرت

عن عبارة وهي (بالصونومرت) تسمى آلة األطوال قانوني لتطبيق ويستعمل
٤ و ٢ حامالن عليه ومثبت األعىل وجهه من فتحة به (دد) خفيف خشب من صندوق
الحاملني عىل يرتكز بحيث وتر شد فلو — اختياري طول بمقدار بعضها عن يبعدان
متحرك حامل استحرض فلو لألساس املولد الطول هو الحاملني بني ما يكون ٤ و ٢
تسع بمقدار الحاملني أحد عن تبعد منه نقطة من الوتر يحمل بحيث ووضع ٣ مثل
للدرجة مولًدا اتساع ثمانية قدره الذي الجزء يكون اتساع ثمانية بمقدار اآلخر وعن
بمقدار اآلخر وعن خمس بمقدار الحاملني أحد عن تبعد نقطة من حمله ولو — الثانية

وهكذا. الثانية للدرجة املولد هو أخماس أربعة املعادل الجزء يكون أخماس أربعة
يجده والعفق) األوتار ذوات اآلالت من منواله عىل (وما العود يف تأمل من (فائدة)
هما وحاماله والوجه، القصعة من مركب الخشب صندوقه الرتكيب جميل صونومرتًا
العنق مواقع عىل تنتقل التي األنامل هو املتحرك والحامل الوجه، ومشط العنق مشط

املفاتيح. هي األوتار لشدة املؤثرة والقوة —





عرش الحادي الفصل

املرتونوم

الساعات لبندول املحرك الجهاز مثل جهاز بداخلها هرمي شكل ذات علبة عن عبارة هو
األسفل طرفه يف مثبت BAمدرج قضيب أوجهها أحد عىل ومركب الساعات) (رقاص
الثقل لوجود تبًعا بطيئة أو رسيعة حركتها تكون يساًرا أو يمينًا حركت إذا O كرة
ويستعمل — (استعماله) — الكرة من بعيًدا أو قريبًا BA القضيب عىل املتحرك M
حركة تقدير املراد الدرجة إىل M الثقل بنقل وذلك األهوية؛ حركات لتعيني املرتونوم
زمني بمقدار منتظمني وإيابًا ذهابًا ويرسة يمنة فتذهب O الكرة تحرك ثم بها الهواء
الساعة دقة مثل دقة تحدث بالعودة وتبتدئ طريقها O الكرة تقطع وكلما — ثابت
الحركة مقدار وهو ثابتًا، زمنًا متتابعتني منها اثنتني كل بني أن يعرف الدقات تلك ومن

الهواء. ميزان مسافة تقدر به الذي
والطرف مثالً مسمار يف طرفيه أحد مثبت رشيط عن عبارة هو — البندول — (٢)
ونفسها، تركت ثم جانبيها أحد إىل الكرة تلك جذبت فإذا — ثقيلة كرة به معلق اآلخر
البندول وإياب ذهاب حركة وتسمى الساعة) (رقاص حركة تماثل حركة تتحرك فإنها
لتقدير يصلح الذي هو آخر إىل جانب من البندول كرة انتقال فيه يتم الذي والزمن —

األهوية. حركات
زمن طال الرشيط طال كلما وأنه متغايرة، أطواالً يقبل البندول رشيط أن وحيث
حركة تكون قرصه أو زمنها وبطول — زمنها قرص الرشيط قرص وكلما الحركة،
وبطيئة رسيعة لفظتا تكفي وال — كثرية حينئذ فاألزمنة — رسيعة أو بطيئة األهوية
حركة زمن لكل الفن هذا علماء وضع فلهذا بعض؛ عن بعضها وتمييز عليها للداللة
جدوالً وهاك — الهواء بحركة وأناطوه مخصوًصا اسًما الطول معني رشيطه بندول
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عدد اسم كل مقابلة ويف — لها الالزمة البندول رشيط وأطوال األسماء هذه لبيان
عليه: املصطلح املرتونوم درجات

التسمية نفس
بالتليانية

النطق عن رمز
االختصار

املعنى رشيط أطوال
باملرت البندول

درجات
املرتونوم

Largo الرجو — (أبطأ باتساع
حركة

موسيقة)

٣م إىل ٢م من ٤٠

Lento لنتو — بطيء ٣م إىل ٢م من ٤٨
Adagio جيو أداد Adgo أبطأ ٣م إىل ٢م من ٥٢

lARGHETTO الرجيتو — ببطء مرت ١٫٥٠ ٤٤
Andante أنداتي Ande براحة ١ ٥٦
Andantino أندانتينو Ande متوسط إىل ٠٫٧٠ من

٠٫٨٠
٦٣

Allegretto أّليجرتو Allo قليالً رسيع إىل ٠٫٥٠ من
٠٫٦٠

٦٩
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التسمية نفس
بالتليانية

النطق عن رمز
االختصار

املعنى رشيط أطوال
باملرت البندول

درجات
املرتونوم

Allegro ألليجرو All رسعة أقل إىل ٠٫٣٠ من
٠٫٤٠

Vivace فيفاتيش — برسعة إىل ٠٫٢٠ من
٠٫٣٠

١٧٦

Presto بريستو — رسيع إىل ٠٫١٠ من
٠٫١٢

١٨٤

Prestissimo برستيسمو — أرسع إىل ٠٫٠٦ من
٠٫٠٨

٢٠٤

املدرج خارج يساره عىل أو املفتاح تحت امللحن يكتب — الحركة عىل الداللة وكيفية
وعىل املرتونوم، درجات عدد وأمامها اللحن عليه املنتظم امليزان مسافة إشارة يأتي: ما
— (نوار) تعال املسافة ألليجرو هي الحركة ألليجرو = ٩٢ هكذا الحركة اسم يساره

مثالً. — ٩٢ هو باملرتونوم درجاتها وعدد
إيجاد وأردت لها املقدر املرتونوم درجات وعدد الحركة اسم وجدت إذا (تنبيه)
نفس عىل املرادة التدريج نمرة إىل M الثقل فانقل عندك مرتونوم بواسطة زمنها
دقتني كل بني ما فيكون النظامية حركتها تتحرك الكرة اجعل ثم BA القضيب

عنها. املبحوث الحركة زمن مقدار هو الزمن من متتابعتني
أو جهر من صوتية هيئة تلحينه عند الهواء مقاييس بعض إعطاء الحركة ومن
فوق تأتي أسماء الحركة ولهذه — امللحن الكالم بمعنى تشعر ضعف أو شدة أو خفاء
أشهر ألسماء جدوالً وهاك — مدلولها فيه يراعى الذي املكان لتعيني املقاييس بعض

العربية. اللغة يف يقابلها وما النوع هذا من التي الحركات

الحركات أسماء النطق االختصار عالمات املعنى

Rallentando رلنتندو Raal األصوات تواىل يف أبطأ تتقدم كلما
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الحركات أسماء النطق االختصار عالمات املعنى

Poco a poco أبوكو بوكو — فشيئًا شيئًا
Sostenuto سوستنونو Sosl بتأن
Sobito سوبيتو — فجأة

Maestoso مايستوذو — بفخامة
Piano بيانو P. برقة بلطافة بعذوبة

Pianissimo بيانيسيمو P. P. أرق أو أعذب أو ألطف بطريقة
Forte فورتي F. بشدة بقوة

Fortissimo فورتيسيمو F. F. أشد أقوى
Léggieramente لدجريامنتي LGA بخفة

Animato أنيماتو — بنشاط
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األصول األوزان

ال الذي الفن هذا صناعة من الثاني الجزء وهي (باألصول) أيًضا وتسمى — األوزان
عندما املغنني واختالل اختاللها لعدم واملوشحات البيرشوات1 ربطوا وقد — به إال يتم
كواحد مجموعهم يكون بل عنه يتأخر وال اآلخر أحدهم يسبق ال حتى مًعا ينشدون
سبب من مركبًا للشعر العروض أجزاء بمنزلة وهو (تََك) (تُْم) بقولهم عنه ويعربون
تََك متحركني عن عبارة وهو تقبل وسبب — تُْم فساكن متحرك عن عبارة وهو خفيف
إىل إيقاعها باعتبار وتنقسم — تَْك تُْم خفيفني سببني االثنني ينطقون مرص ويف —
األصفر النحاس من املتخذة الصنوج عىل يرضب ما وهو (التك) أحدهما قسمني:
الرقيقة الجلدة — الرق عىل يرضب ما وهو و(التم) — بالدائرة املعلقة األبيض أو
أو الركبة عىل مقبوضة باليد التك رضبوا دًقا يجدوا لم وإذا — الدائرة عىل املشدودة

مبسوطة بها والتم كان. يشء أي

الدف. :1-12 شكل
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اليرسى. باليد والتك — اليمنى باليد التم يدقون والشام األستانة ويف
الكثري شاهد كم باألرجل األوزان هذه يوقعون والعربية الشامية البالد بعض ويف
مع الشجية تالحينه يلقي وهو القباني خليل أبي أحمد الشيخ املرحوم أستاذنا حرضة
الطريقة بهذه أتى أستاذ أول وهو قليل2 زمن منذ التمثيل أخريات يف املوسيقية جوقته

عنه3. أيًضا أخذناه وقد — مرص يف املستملحة البديعة
بحسب والطول القرص يف يختلف وتك تم كل بني فيما الزمن مقدار كان وملا
تعرس وقد سيما والتكات، التمات حركات تنوع ضبط الالزم ومن — وزن كل نظام
األماني (نيل األول كتابنا يف وضعناها التي االصطالحية اإلشارات معرفة املبتدئني عىل
طبع كتاب أول وهو — سنوات خمس منذ طبعه نفق الذي األغاني) رضوب — يف —

صحيحة. املرصية األوزان فيه وذكرت الرشق يف
الالزمة. املسافات مقدار وبجانبه — وتك — تم — كل لفظ وضعنا لذا

الواحدة

أقسام: أربعة إىل أوزاننا عليها املنظوم الواحدة تنقسم
األدوار عليها يغني التي وهي دقيقة تستغرق منها وعرشين خمس وكل الكبرية

خانات: أربع وتساوي اآلن، بمرص
دقيقة تستغرق منها خمسني وكل األوزان أكثر عليها ومنظوم (واملتوسطة)

خانتني. وتساوي
وتساوي دقيقة تستغرق منها مائة وكل األوزان بعض عليها ومنظوم (والصغرية)

خانة.
تستغرق منها مائتني وكل أيًضا األوزان بعض عليها ومنظوم الصغرية) (ونصف

خانة. نصف وتساوي دقيقة
(/) الوزن بها يكمل ما أو الخانة نصف وعالمة — (+) الخالية الخانة وعالمة

.4(**) آخره وعالمة (") الوزن أول وعالمة —
هي: السلف عن الخلف تلقاها التي الشهرية املرصية واألوزان

واملصمودي — والرهج والفاخت — والورشان — والشنرب — والثقيل — الخفيف
عرش والستة — والعرشون واألربعة — واملخمس — واملدور — بقسميه واملحجر —
— واملربع — واألوقر والظرفات — الثالثة بأقسامه والسماعي — بقسميه والتوخت —

فقط5. عرش سبعة املرصية األوزان فتكون
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الدف ضاربي من بعًضا أن األوزان وضع يف الرشوع قبل إليه التنبيه يجب ومما
اسم عليها أطلقوا حلية وضعوا بأن فيها ليس ما األوزان تلك أكثر يف أدخلوا قديًما
املتوسطة أو الكبرية الواحدة عىل منظوًما الوزن كان إذا وجوده يصح ال الذي (الرباط)

هكذا: عرش الستة وضعهم من األملعي املطلع لحرضة ذلك يتضح كما الصغرية أو

+ تم + تم + تك + تم + تك + تم + تك + تم ))
** تك تك + تك تك + تك / تم تك تك + تك + تم + تك

(الروند) من واحًدا أي كبرية وحدات أربع (٤) يساوي الوزن هذا مجموع أن وحيث
غري إىل تسكني واملسافة التك بدل ووضع األرباع أنصاف لوجود — إذًا — لزوم فال
ال أخرى جهة ومن — اإلطالق عىل الفن قواعد عىل ينطبق ال الذي التعقيد من ذلك
يف العادة تلك استحكمت وقد كيف ولكن — خبري أستاذ األعىل الرباط هذا أخذ يمكن
عىل القاطع الربهان يروا: أن وبعد طويلة مدة يف إال نزعها يمكن وال وأيديهم صدورهم

فأقول: طريقتهم فساد
كاألستاذ الفن هذا علماء فطاحل عىل والشامية الرتكية األوزان تلقينا قد أوالً
كتب ودرسنا — وغريهما املوصيل عثمان والشيخ القباني خليل أبي الشيخ الفاضل

أثًرا. الرباط هذا لذكر نجد فلم أوزانهم فيها التي لها أيًضا األتراك
— املرصيني قدوة هو سفينته يف شهاب الشيخ األستاذ املرحوم حرضة قال ثانيًا:
هكذا: فيكون نقرة عرشة ست (١٦) رضبه (الراست) سحر) يسعى (قام موشح أن

+ تم + تم + تك + تم + تك + تم + تك + تم ))
** + تك + تك + تك + تك + تم تك + تك + تم + تك

املتبعة القواعد عىل االنطباق تمام ومنطبق نقول ما صحة عىل برهان أقرب وهذا نعم
هي: الرباط هذا فيها التي واألوزان عرشة تسع (١٩) اآلن يضعونه فلم الفن، هذا يف
— واملحجر — واملخمس — والرهج — والفاخت والعرشون واألربعة — الورشان
بعد. لك يتضح كما املتوسطة أو الكبرية الواحدة عىل األوزان هذه وكل — عرش والستة
يسهل لكي بيانها؛ املتقدم األوزان يف الرباط هذا تضع ال أن أردت إذا وباالختصار
حركة مثل والرفع الخفض يف منتظمة بحركة ذلك فيكون — أستاذ بدون دقها عليك
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تكون أن وجب مثالً اليد بحركة العمل كان إذا يعني — (املرتونوم) أو الساعة) (بندول
مد مع يصادفها ما بحسب (التك) أو (التم) بلفظ خفضها ويصري قبل، من مرفوعة
باليد (التم) أو (التك) ترضب أو — التك أو التم من الخالية الخانات عدد بقدر الصوت
الزمن مشقة كبري وبدون حاالً تعلم وحينئذ — اليرسى باليد املسافة وترضب اليُمنى
املسافات6. عدم إىل وبانضمامها — الشايف بالضبط وبعضها الحركات بني فيما املتخلل

الخفيف

واحد موشح شهاب الشيخ األستاذ املرحوم سفينة ويف — مرص من فقد الوزن هذا
هذا عىل ألقاه أنه مرصي أستاذ من أسمع ولم قىض) الهوى (إن وهو (بياتي) عليه

(املدور). وزن عىل بل الوزن،
خليل أبي أحمد الشيخ املرحوم أستاذنا حرضة عىل الوزن هذا تلقينا فقد نحن أما

الصناعة. البديع عشريان) (العجم موشحه عىل القباني

+ تك + تك + + + تم + تك + تك + + + تم ))
+ تك + تك + + + تم + تك + تك + + + تم

+ تك + تك تم تم تم + تم + تك + تك + + + تم
** + تك + تك + تم + تك + تم + تك + + + تم

يساوي وهو منه. أو ومسافاته األول التم بعد من عليه التلحني يف الرشوع يكون وتارة
(البالنش). أي املتوسطة الواحدة من وثالثني اثنتني (٣٢)

األتراك أساتذتنا من الرتكية البستات من كثري عىل أيًضا الخفيف تلقينا وقد
هكذا7.

+ + + تك + تك + دم + + + تك + تك + دم ))
+ + + تك + تك + دم + + + تكه + + + دم
+ تكه + تك + دم + دم + + + تكه + + + دم

** + تكه + تكه + + + تاهك + دم + تكه + تك + دم
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الثقيل

+ تم + تك + تم + تك + تم + تك + تم + تك ))
+ تم تك تم + تم تك تك + تك + تم + تك + تم

** + تم تك تك + تك + تم تك تم + تك

بخالف املتوسطة، بالواحدة وعرشين اثنتني (٢٢) يساوي الحساب هذا عىل فيكون
(التيم أي ونصفه — وأربعني ثماني (٤٨) يساوي عندهم الثقيل فإن له األتراك وضع
وقد — النقص هذا جاء أين من يعلم فلم — وعرشين أربًعا (٢٤) يساوي ثقيل)
تًما ناقًصا يكون أن بد وال الرحيم. عبد محمد الشيخ األستاذ حرضة من هكذا تلقيناه
ذاكر كتاب يف السهو باب من ناقًصا املذكور الشيخ وضعه وقد مسافات بثالث أوله من

بك.

الشنرب

+ + + تك تم تم + تم + + + تم + تك + تك ))
+ + + تك + + + تم + + + تك + تك + تك

** + + تك + + + + تم دم = = = تك = تك + تك

عليه التلحني يف الرشوع ويكون — املتوسطة بالواحدة وعرشين أربًعا (٢٤) ويساوي
حسن كـ(يا ومسافته األول التك بعد أو البياتي األتراح) كـ(زالت تارة أوله من
(يالنهاوند كـ أوله وهو التم من فيه الروع فيكون الشاميني اصطالحية يف أما املعاني).

هكذا: ويضعونه — خليل أبي الشيخ األستاذ املرحوم تلحني الكبري)

+ تم + تك + تم + تك + تم + تم + + + تم ))
+ + + تم + تك + تك + + + تك + + + تك

** + تك + تك + + + تك + + + تم + تك + تك
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والعرشون األربعة

+ تم + تك + تم + تك + تم + تم + + + تم ))
+ + + تم + تك + تم + تك + تم + تك + تك

** + + تم تك تك + تك تك + تك / تك تم تم + تم

عىل (باملسلوب) الشهري الرحيم عبد محمد الشيخ األستاذ حرضة عىل تلقيناه هكذا
املغربي إبراهيم الشيخ األستاذ حرضة عىل تلقيناه وقد — (الحجاز) كـ(ليل) موشح

هكذا: الغصون) عىل (ورقا وهو عراق آخر وموشح — السابق املوشح نفس عىل

+ تك + تم + تم + تك + تم + تم + + + تم ))
تك تك + + + تك + تم + تم + تك + تم + تم

** + + + + تم تك تك + تك تك / تك تم تم + تم

بالواحدة وعرشين أربًعا (٢٤) يساوي منهما كالً أن أي واحدة؛ االثنني ومسافة
مسافات ثالث بعده الذي التم من أي آخره من عليه التلحني يف والرشوع املتوسطة،

صغرية.

الورشان8

تك تك + تك تك + تك / تام + تك + + + تم + تك ))
** + + + تم تك تك + تك تك + تك / تك تم تم + تم

التلحني يف والروع — املتوسطة الواحدة من عرشة ست (١٦) ويساوي رباطان وفيه
(بياتي). الكلح) يغنج (قاتيل آخره من عليه
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املغربى. ابراهيم الشيخ :2-12 شكل

باملصدر املعروف املحجر

املرصيون بها يتفاخر التي املوشحات أبدع من الوزن هذا عىل املنظوم الوحيد املوشح إن
ال وصار مرص من األصيل تلحينه فقد وملا — (السيكاه) — املحيا) باهي (زارني وهو
املغربي) (إبراهيم الشيخ األستاذ حرضة عن أصله عىل تلقيته فقد — القليل إال يعرفه
(إسماعيل الشيخ الشهري األستاذ حرضة يلقيها التي الرشيف النبوي املولد طرق ملحن
وحفظت الفقهاء، من وغريهما الصفتي) (سيد والشيخ — الباب هذا يف فريد سكر)
املمثلني لبعض — بتلحينه — علمته وقد واإلحكام. الدقة بغاية ورباطه مسافاته

البديعة. املوشحات تلك مرص تفقد ال حتى ينترش؛ كيما واملغنيني
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+ تم + + + تك + + + تم + تم + تم ))
** + تك + تك + + + تك + تك + + تك +

يساوي وهو — الثاني التم من أي ومسافته األول التم بعد عليه التلحني يف والرشوع
املتوسطة. الواحدة من عرشة أربعة (١٤)

الرهج

+ تك + تك + تم + تك + تم + تم ))
** + + + تم تك تك + تك تك + تك / تم

— (عراق) أميل) يا الصدود ذا وكم (كم — األول التم من عليه التلحني يف الرشوع
املتوسطة. الواحدة من عرشة اثني (١٢) ويساوي

الفاخت

تك / تم + تك + تك + تم + تم ))
** + + + تم تك تك + تك تك +

قلبي) منى يا إيش (عىل الثالث مسافاته مع األخري التم من عليه التلحني يف الرشوع
املتوسطة. الواحدة من عًرشا (١٠) ويساوي (سيكاه)

املخمس

** + + + تم تك + تك تك + تك / تم + تم + تم ))

يساوي وهو — (السيكاه) أهيف) يا واسقيني (امال أوله من عليه التلحني يف والرشوع
املتوسطة. الواحدة من ثمان (٨)

110



األصول األوزان

املحجر

** تك تك + تك تك + تك / تم + تك + تم تم تم ))

(حسيني األستار) عىل (كهل أوله من الوزن هذا عىل التلحني يف الرشوع يكون وتارة
البان) غصن و(يا — (الراست) كفه) ويف (كبًدا األول التم بعد من وآونة يكاه) وقراره

املتوسط. الواحدة من سبًعا (٧) ويساوي األوج

املدور

** + + + + تم تم تم + تك + تم + تك ))

العذاب) اليواقيت (كراعي التم قبل أي األخرية مسافته من عليه التلحني يف الرشوع
ستًا (٦) يساوي وهو (البياتي) — حسن) أرى ما كل كـ(فيك أوله؛ من أو (الراست)

املتوسطة. الواحدة من

املصمودي

** + تم تم + تك + تم تك ))

من فدعني (كهجرني مسافته مع األخري التم من الوزن هذا عىل التلحني يف الرشوع
يدخل أن الحُق وللملحن أيًضا) (الحجاز الغيد) (كوجنات أوله من أو (الحجاز) البعاد)
اآلخر عىل يقفل أن عليه وجب األول من مثالً دخل إذا أنه غري أراد كيفما الوزن هذا يف
من األول التك بعد الذي التم عىل يقل أن حتًما عليه وجب األخري التم من دخل وإذا —

املتوسطة. الواحدة من أربًعا (٤) يساوي وهو الوزن
ولنذكر — املتوسطة أو الكبرية الواحدة عىل تأتي التي املرصية األوزان هي هذه
— و(الشنرب) — و(الثقيل) (الخفيف) وهي ذهنك يف لتثبت أخرى؛ مرة أسماءها لك
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و(الرهج) — املصدر) و(املحجر — عرش) و(الستة و(الورشان) — وعرشين) و(األربعة
و(املصمودي). — و(املدور) — و(املحجر) — و(املخمس) — و(الفاخت) —

٢ وزن وبعضها — ٤ من ٤ وزن اإلفرنجية النوتة يف األوزان هذه كل ويسمون
.٤ من

فهي: الصغرية الواحدة عىل تأتي التي املرصية األوزان أما

األوفر

تك + تك + + + تم + تم ))
** + + + تك + تك تم + تم +

(غيضجفونك أو (الراست) حبيبه) أنت كنت كـ(من أوله من عليه التلحني يف واملرشوع
األتراك عند الوزن هذا أن وهو اختالف هنا ولكن — (الصبا) النرجس) عيون يا
بعض أخذ حينما بك ذاكر وحرضة — املتوسطة الواحدة من فقط تسًعا (٩) يساوي
ولكن — أيًضا تسًعا (٩) كتبه الرحيم عبده محمد الشيخ األستاذ عىل األوزان هذه
عىل يأتي ال أنه أي ونصف تسع (٩.٥) أنه وجدنا (املرتونوم) عىل نحن أخذناه حينما
بالواحدة عرشة تسع (١٩) يساوي حينئذ فيكون الصغرية عىل بل املتوسطة، الواحدة

فتنبه. الصغرية،

املربع

** + تم تك تك + تك + + + تم + تك تم ))

التم ترك بعد أو (الحجاز) بان) (كغصن أوله من إما عليه التلحني يف الرشوع ويكون
من عرشة ثالث (١٣) يساوي وهو — (السيكاه) بدري) عجبًا (كماس األولني والتك
مسافة. عنه بدالً ويضع األخري التم قبل الذي التك يحذف وبعضهم الصغرية الواحدة
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الهندي النوخت

** تك تك + تم تك + تم تك تك + تم + تم + تم تم ))

يشء أيًضا وهنا — (الحجاز) ملك) غزال (كيا أوله من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
ولكن — الكبرية الواحدة من أربًعا (٤) يساوي وجدته عددته إذا الوزن هذا أن وهو
حينما ولذلك املتوسطة؛ أو الكبرية الواحدة عىل إلقاؤه جًدا يصعب عليه التلحني حني
تأتي ال أوزانًا بداخله أن يثبت مما — ٤ من ٣ وزن داخله يف يأتي بالنوتة ربطه يراد

الصغرية. الواحدة من عرشة ست (١٦) ويساوي املتوسطة. أو الكبرية الواحدة عىل

النوخت

** + تم تك تك + تم تك ))

(الحجاز) العيون) تكحيل الظبي أعار قد غزاالً كـ(يا أوله من إما عليه الرشوع ويكون
الواحدة من سبًعا (٧) يساوي وهو — األوج الصبا) نسمات (كيا األخري التم من أو —

الصغرية.
أسماءها؛ لك ولنذكر — الصغرية الواحدة عىل تأتي التي املرصية األوزان هي هذه

و(النوخت). — الهندي) و(النوخت — و(املربع) — (األوفر) وهي: ذهنك يف لتثبت
البسط يف املوجود األويل العدد بحسب اإلفرنجية النوتة يف األوزان هذه ويكتبون

إلخ. — ٤ من ١٣ و ٤ من ٧ فيقال أربعة (٤) وهو الثابت املقام عىل
فهي: الصغرية نصف عىل تأتي التي األوزان أما

الظرفات

** / / تك تم تم / تم / / تك / تم ))
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ويساوي — نكار) (ألبسته أعياني) (كالشوق أوله من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
من عرشة ثالث (١٣) يكتبه وبعضهم — الصغرية الواحدة بنصف عرشة ثالث (١٣)

هكذا: فيكون اإللقاء يف الرسعة وعدم الطرب زيادة ألجل الصغرية؛ الواحدة

** + + تك تم تك تم + تم + + تك + + تم ))

الصغرية الواحدة بنصف عرشة ست (١٦) أنه بك ذاكر لحرضة جاء أين من أدر ولم
بنصفها. وال بالصغرية عرشة ست مطلًقا يأتي ال وهو —

الثقيل السماعي

** / / تك تم تم / تك / / تم ))

من أو (الحجاز) تيمني) األعطاف (كمائس أوله من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
من أو — (الراست) أغيد) غزيل حاجر ربا يف (كيل مبارشة التك قبل التي املسافة
يساوي وهو — (الجهاركاه) وقتي) فطاب منيتي (كزارني أولهما من باالبتداء التيمن

الصغرية. الواحدة بأنصاف عًرشا (١٠)

الدارج السماعي

** / تك تم تك تك تم ))

ولكن — (األوج) راحتي) (كأدر — األول التم من الوزن هذا عىل التلحني يف والرشوع
الواحدة أنصاف من ستًا (٦) إال يساوي ال انه أي صغره مع الوزن هذا أن الغريب من
— مضبوطة ألحانًا الفن بهذا املشتغلني أو املغنيني من عليه أسمع قلما — الصغرية
بهم فاألجدر — مسافته من وآونة — األخري التك من وأخرى — أوله من يدخلون فمرة
ازدراء فيها يتهاونون التي الصغرية منها بالذكر أخص األوزان ضبط إىل يلتفتوا أن
توفر فإذا — الكبرية األوزان من أكثر سماعها عىل متعودة اآلذان فإن — فتسقطهم
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دقه أريد إذا الوزن وهذا — وأحال أطرب اآلذان يف موقعها كان الصحة رشوط فيها
هكذا. ويوضع الصغرية الواحدة من ستًا (٦) يساوي فيكون الطرب لزيادة مهل عىل

** + تك تم تك تك تم ))

الطائر — الرسبند السماعي

** / تم تك ))

املخضوب) الغزال (ساعد املسافة بعده الذي التم من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
الصغرية. الواحدة أنصاف من ثالثة (٣) يساوي وهو — (الحجاز)

(الظرفات) هي: الصغرية الواحدة أنصاف عىل تأتي التي املرصية األوزان فتكون
و(األقصاق). — الرسبند) و(السماعي — الدارج) و(السماعي الثقيل) و(السماعي —
عىل البسط يف املوجود العدد بحسب اإلفرنجية النوتة يف األوزان هذه ويكتبون
الواحدة من اثنني (٢) إىل قسم كما (الروند) أن أي — ثمانية (٨) وهو الثابت املقام
ثمانية (٨) إىل بالرضورة أيًضا يقسم — الصغرية الواحدة من أربعة (٤) — املتوسطة
من — ٣ — و — ٨ — من — ٦ — فقال: املراد وهو الصغرية الواحدة أنصاف من

فتنبه. إلخ.. — ٨ — من — ٩ و — ٨ —
أضافوا ولكنهم السلف. عن الخلف تلقاها التي املرصية األوزان انتهت هنا وإىل

هكذا. ويضعونه (باإلفرنجي) مرص يف املعروف — (األقصاق) أصول إليها

** تك / تك / تم / تك / تم ))

— ومسافته األول التم ترك بعد من األحيان أكثر يف عليه التلحني يف الرشوع ويكون
الصغرية. الواحدة أنصاف من تسًعا (٩) يساوي وهو — (األوج) الجمال) باهي (بأبي
تركية أوزان عىل مرص إليها تحتاج مقامات من موشحات هذا كتابنا يف إن وحيث
عليها امللحنة أصولها عىل تحافظ كيما رضورة اإلفادة لزيادة أيًضا فسنذكرها وشامية،
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عثمان والشيخ — القباني خليل أبي أحمد الشيخ أستاذنا حرضة عىل تلقيناها كما —
األتراك. وأساتذنا ـ املوصيل

تكه + تك + دم + دم + تك + + + تك + دم ))
+ تاهك + تم + تك + تك + تك دم دم + دم +
تك دم دم + دم + تكه + دم + تكه + تكه + +
+ تكه + تكه + + + تاهك + دم + تك + تك +
تك + تك + تك دم تكه تك دم + تك + دم + دم
+ دم + تكه + تكه + + + تاهك + دم + دم +
دم + + + دم + تك + + + دم + تك + +

** + تكه + تكه + + + تاهك + دم + دم + تك +

ياره كيسوي خم دوشوب (كوكل — األول التم من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
— املتوسطة الواحدة من ستني (٦٠) يساوي وهو — (محري) مقام بستة — قاملشدر)
جفته — هكذا: األول من بالرتتيب وهي متنوعة، أصول خمسة عىل يحتوي الوزن وهذا

وبرفشان11. — كبري ودور — وجنرب10 — وفاخته9 — دويك

الثقيل

+ + + تكه + + + دم + + + تكه + + + دم ))
دم تكه تك دم + + + تكه + + + دم + + + تكه
+ + + دم + + + دم + + + تك + + + تك
+ + + تك + + + تك + + + دم + + + تك
+ + + تك + دم + دم + + + تكه + + + دم

** + تكه + تكه + + + تاهك + دم + تكه + تك + دم

عشريان) (عجم — ترفق) العني متى (يا األول التم من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
املتوسطة. الواحدة من وأربعني ثمانيًا — (٤٨) يساوي وهو —
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الكبري الدور

+ دم + + + تك + + + دم + + + دم ))
+ + + تك + + + تك + دم + تكه + تك
+ تك + + + دم + + + دم + + + تك

** + + + تكه + + + تكه + + + هك + +

دوران خاقان معدات (بركشاي — األول التيم من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
الواحدة من وعرشين ثمانيًا — (٢٨) — يساوي وهو — عشريان) (عجم — دائًما)
إجراء عند عليها املصطلح هي هذه ولكن — الوضع يف أخرى كيفية وله املتوسطة.

العمل.

الرمل

+ تك + + + تم + تك + تك + + + تم ))
+ تك + تك + + + تم + تك + تك + +
+ تم + تك + تك + + + تك تم تم + تم

** + تك + تك + تم + تك + تم + تك + تك

وهو — (نهاوند) — لوا) ظبي (أي — منه األول التم من عليه التلحني يف والروع
حرضة عىل تلقيناه هكذا — املتوسطة الواحدة من وعرشين ثمانيًا (٢٨) يساوي

هكذا: فيدقونه األتراك أساتذتنا أما — القباني خليل أبي أحمد الشيخ أستاذنا

+ تك + + + تم + تك + تك + + + تم ))
+ + + تكه + + + دم + + + تكه + +
+ دم + + + تك + + + تك دم تكه تك دم

** + تكه + تكه + + + تاهك + دم + دم + تك
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فقط. والتكات التمات مواقع يف االثنني بني والخالف

الرتكي املخمس

+ تك + تك تم تم + تم + تك + تم + تك + تم ))
** + تك + تك + تم + تك + تم + تك + تك + تم

وهو — (عجم) — وسار) القلب رمى من (يا — أوله من عليه التلحني يف والرشوع
األستاذ حرضة عىل تلقيناه هكذا املتوسطة. الواحدة من عرشة ست (١٦) يساوي

هكذا: فيضعونه األتراك أما — خليل أبي أحمد الشيخ

+ تكه + تك + دم + دم + تك + دم + تكه + دم ))
** + تكه + تكه + + + تاهك + دم + تكه + تك + دم

الرتكي الورشان

+ + + دم + تك + + + دم + تك + + + دم ))
** + تكه + تكه + + + تاهك + دم + دم + تك + دم

(عجم — الغوايل) جور من (آه — األول التم من عليه التلحني يف الرشوع ويكون
املتوسطة. الواحدة من عرشة ست (١٦) — يساوي وهو — عشريان)

الروان الدور

+ تم + تك + تم تك تم + تك + تم تك تم ))
** + تك + تك + تم + تك تم تم + تم + تك

118



األصول األوزان

— ودي) يابن وهم (اشطح — التم من أي: — أوله من عليه التلحني يف والرشع
اإلشكال من ولكن — املتوسطة الواحدة من عرشة أربع (١٤) يساوي وهو — (نهاوند)
عثمان) أفندي (محمد املرحوم حرضة عىل تلقاه أنه كتابه يف كتب بك ذاكر حرضة أن
اإلمام أستاذنا حرضة عىل تلقيناه أننا مع — املتوسطة الواحدة من عرشة اثنتي (١٢)
بدقة املوثوق األتراك وأساتذة — عرشة أربع (١٤) القباني خليل أبي أحمد الشيخ
وكتب — أيًضا عرشة أربع (١٤) يرضبونه لهم الوزن وإن سيَّما العلم هذا يف بحثهم
البيك حرضة كان فإن — عرشة أربع (١٤) بنصه الوزن هذا فيها املذكور األتراك
— عرشة اثنتي (١٢) كتبه الذي وزنه عىل الذي التلحني يسمعنا أن يمكنه املذكور
الصناعة هذه أرباب يعرفها التي الكيفية بغري آخر روان) (دور يوجد بأنه اعرتفنا
كنت ولو ألني السماح؛ وأرجوه كتب بما عربة فال وكتابة، نقل مجرد كان إذا أما —
كما الشايف والتثبت التحري بعد إال أكتب وال — بالربهان إال أقتنع ال أني غري صغريًا
اسمه آخر شكل يوجد بأنه عني يغرب ال وأنه كما بناحيته. إال الوزن أتلقى ال وإني

املتوسطة. الواحدة من وعرشين ستًا (٢٦) يساوي وهو — رواني) (دور

الزرفكند

** + تك + تك + تم تم + تك + تم ))

يساوي وهو — (كردان) — املواسم) (عيد — األول التم من عليه التحلني يف والرشوع
الصغرية. الواحدة من عرشة إحدى — (١١)

األقصاق السماعي

** + تم تك + تك تم تم + تك تك ))

(األوج) — الغصون) عىل يفوق (شجني — األول التم من عليه التلحني يف والرشوع
الصغرية. الواحدة أنصاف من عًرشا (١٠) يساوي وهو
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الهندي الدور

** / تك / تم تك تم ))

وهو (الحجاز) — الدنان) بنت (ارتشف — األول التم من التلحني يف الروع ويكون
الصغرية. الواحدة من سبًعا (٧) يساوي

مع — الرتكية األوزان باقي سنضع هللا شاء إن هذا لكتابنا الثانية الطبعة ويف
خدمة بمرص الفن هذا خدمنا نكون حتى عربية؛ شعرية أوزانًا بستانها قدر عىل وضع
الذي وهو — عمالً أحسن من أجر يضيع ال الذي ثناؤه، جل الكريم املوىل عليها يكافئنا
السجايا حميد النبيل، املوسيقي والريايض الجليل، العالم أفندم فتلو عطو مثل ألهم
نرش إىل لحيله العظيم املرشوع هذا تتميم يف ملساعدتنا راغب) بك (إدريس واملناقب.
املرشوعات جميع يعضد الذي مرص يف الوحيد وهو — اآلداب ببث واهتمامه العلوم
فيه مباراته عن تعجز ما األعمال بجليل وطنه جيد قلَّد — يقال والحق — فكم املفيدة؛
بأيدي واألخذ العامة الخدمة غري شكوًرا وال جزاء بذلك يريد ال أنه بيد الرجال، فحول
عىل لغريهم وحبًا لهم تنشيًطا النادية والفنون السامية األفكار أصحاب من العاملني
الفتيان. وتواىل الهالل ضوء بدأ ما األمة لهذه هللا أبقاه — والعمل الجد يف بهم االقتداء

هوامش

و(خفيف) (فتح) كرضب كبرية أوزان عىل موضوعة البيرشوات أن اعلم تنبيه: (1)
البيرش من األوىل البدنية موازين عدد يكون أن يلزم أنه أعني وغريها. و(زنجبري)
مرص يف نحن أما — املوشحات يف جار هو كما — والرابعة والثالثة للثانية ومساويًا
بأننا وتدعي نشاء كيفما فيها ونتالعب (الواحدة) عىل ونرضبها نأخذها بأن فنكتفي
ومحض بنيِّ خطأ وهو األستانة دار يف بها واملشتغلني ملحنيها من أكثر فيها نطرب

عليه. والتنبيه إليه االنتباه يجب افرتاء
أن من فبدالً اإلفرنجي، الرقص القديم العربي االصطالح هذا من أخذ وقد (2)
البولكه عىل اآلن اإلفرنج يرقصون مثالً والخفيف الشنرب وزن عىل يرقصون كانوا العرب

والولس.
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األصول األوزان

أسباب: اإليقاع من يخرج اإليقاع] من تخرج التي األسباب معرفة يف [فصل (3)
الخروج أقبح بالعادة والخروج — زواالً وأقلها وأردأها أشدها وهو الطبع، قلة أولها
ومن منا، فهو قطيًعا كان ومن منا، فهو لحن من املوصيل: إبراهيم بن إسحاق قال —
االجتهاد الخروج أسباب ومن منا. فليس عنه فيقلع بذلك يعلم ولم اإليقاع من خرج
فيقع الزمان، فيفوت اإليقاع أزمنة حفظ عن القلب وشغل والفتور واملهل والرسعة
وكذا والكر، والخوف والغط السهو من ويقع الزمان، استيفاء قبل يعجل أو الخروج
العناد ومن والقياس التصور وقبح الحس وفساد األحفال، وقلة اإلعجاب من أيًضا يقع
األمري: له فقال العارفني، بعض فضحك مقطعه يف فخرج أمري حرضة يف أحدهم غنى
يديه بني خرج إذا وبعضهم دخل، من يخرج إنما فقال: أََخَرج؟ تضحك.. يشء ألي
البحر). يف املالحني كالم (وهذا الرب ارجع يقول: وآخر خلفك. الباب اردد له: يقول مغن
(الروند) مسافة هي خانات أربع تساوي التي الكبرية املسافة أن يالحظ (4)
— (البالنش) هي خانتني تساوي التي أي ونصفها — اإلفرنجية النوتة يف بعينها
نصف تساوي التي أي وثمنها — (النوار) هي واحدة خانة تساوي التي أي وربعها

(الكروش). هي خانة
الشامي) أفندي (محمد املرحومني بعد الدف عىل الرضب بإجادة تفرد وممن (5)
أفندي (محمد املرحوم مساعد سليمان) أفندي (محمد حرضة عثمان أفندي ومصطفى
الشهريتني كاملغنيتني العربي الغناء الشاميات املغنيات من كثري ومعلم الغناء يف عثمان)

اآلن. املرصيات من وغريهما مراد) و(مريم رسور) (ملكة
قوية يخفى ال كما (التم) دقة ألن التم؛ من األوزان أكثر ابتداء إن (قاعدة) (6)
من أنه وجد فإن األوزان، الغناء حال يراعي أن النابه عىل يجب ولذا (التك)؛ بخالف
وبالعكس التفنن، باب من بأس فال تًما (تكا) أوله كان وزن يف يضع أن الرضورّي
أخرى وبعبارة نقصان. وال فيه زيادة ال مضبوًطا اإللقاء حال يف يكون الوزن دام ما
مما األخري (التم) من عليها التلحني يف الرشوع يكون (تك) أولها التي األوزان أكثر إن
فتأمْل. القاعدة، لهذه الخالية العصور ملحني استحسان — وضوح بأجىل — لنا يثبت
عندهم تعترب األوزان يف نضعها التي املسافات ثالث الرتكية األوضاع يف يالحظ (7)
إذا ولكن — عندهم تعد ال التك أو التم بعد نضعها التي املسافة وأن واحدة مسافة
والالزم األصح هو وضعنا إن حاالً يظهر بالنوتة األوزان هذه من وزن أي كتابة أريد
(التم) يدقون أنهم يالحظ ال أنه كما — فننبه التقسيم يف الضبط بغية املسافات ملعرفة
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نصفها يدقون فإنهم (تكه) لفظ كذا — الكالم تقدم كما باليرسى (والتك) اليمنى باليد
ثالث بعدها (تاهك) وتوجد كه)، — (تك أي باليرسى اآلخر والنصف اليمنى باليد

هكذا: فتدق مسافات

+ هك + تا

مبارشة. مًعا واليرسى اليمنى باليد (هك) تدق اليَرسى باليد (تا) دق بعد أي:
هذا عىل اطلع ملن يتضح كما خطأ وهو (البريشان) ينطقه أو يكتبه وبعضهم (8)
غريهما أو أيًضا للفارابي أو للفازاني الفتحية — أو للفارابي القديمة الكتب يف اللفظ

(الورشان). بنصه وهو الفن هذا يف املعتربة املؤلفات من
فاخت. أي: (9)
شنرب. أي: (10)

ورشان. أي: (11)
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عرش الثالث الفصل

والسامع املغني آداب يف فصل

أن يخفى ال ألنه متأدبًا؛ يكون أن الغناء مجلس دخوله عند للمغني ينبغي أنه اعلم
النظيفة بالثياب مجمالً يكون وأن — واألدب والفطنة الذوق أهل صناعة الصناعة هذه
يتعاطى ال أن له وينبغي — األلفاظ عذب الوجه بشوش يكون وأن — املعطرة املفرحة
إيقاع معرفة من ويمنعه عقله يدهش ربما ذلك ألن أثنائه؛ يف أو غنائه قبل مسكًرا
أنه مع سكره بسبب يليق ال بما املجلس يف يتكلم وربما — محلها يف واألوزان األنغام
الطرب وآالت الغناء سري ألن (الدف) برضب دراية له يكون وأن وزينته، املجلس نديم
جل كان ملا ولكن — الغناء وفسد اآلالت الختلت رضبه يف الدف اختل لو بحيث عليه
— الصغرية األوزان بعض إال يعرفون ال الكبرية األجور أصحاب (التخوت) رؤساء
بأن العناء هذا من أنفسهم أراحوا — جًدا مقصورة الدف عىل الرضب يف ومعرفتهم
حتى — العود عىل برضبه بعضهم واكتفى — مخصوًصا دقاًقا التخت يف لهم جعلوا
ذي لكل حاالً خطؤه يظهر الدف يمسك أن االشتغال أثناء وأراد قليالً العود ترك ما إذا
والغطرسة الكسل يرتكوا أن فعىس — منه يقني عىل وأنا ذلك أقول — وعلم بصرية
ألنها (األوزان) الدريهمات بأقل معهم يشتغلون الذين الصغار من ويتعلموا جانبًا

الذكرى). نفعت أن (وذكر به إال يتم ال الذي الفن هذا صناعة من الثاني الجزء
وإذا — فشيئًا شيئًا ينتقل بل واحدة دفعة بصوته يخرج ال أن املغني عىل ويجب
التصليح ألن املجلس؛ دخول قبل للعمل جاهزة تكون أن فيلزم املغنني مع اآلالت وجدت
السامعني حال إىل ينظر ثم — الليل أول يف خصوًصا النفوس وتسأمه تمله مما فيه
يكون أن أيًضا املغني كمال ومن — منه ويطربون نفوسهم تألفه بما لهم ويغني
نصبته تكن لم إن فإنه الجلوس، يف نصبته حسن ذلك فمن الغناء، يف الشمائل حسن
ألن متكئًا؛ وال مستنًدا يغني أن يصلح وال — وفساًدا نقًصا صوته يف ذلك أثر معتدلة
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— يتثاءب وال — يتقاعس وال — ينحني وال الحنجرة مالت ومتى صوته يضعف ذلك
حتى نفسه يجهد وال — وجهه يشنج وال يتمايل وال — رجليه وال يديه يحرك وال
بالقرآن االشتغال يرتكون الذين القباح الفقهاء من (ككثري عيناه وتزَوّر أوداُجه تنتفخ
بأوالد يسمون من وهم شيئًا منه يدرون ال أنهم والحال الغناء بعلم ويتمسكون الكريم
يقول ملا مستحسٌن أنه عليه يظهر وال — أخرى إىل جهة من ألبتة يتحرك وال — الليايل)
الدرس أدب النفس أدب عىل يجمع الفن) يف العهد الحديثي عرصنا مغني (كبعض
واستعماله التنقل تناول يف يمعن وال — الرشاب من اإلكثار وتجنب — النفس وصلف
صاحبه قدر من ويحط القيء إىل ويدعو الرشاب ويفجج ينفخ فإنه الرشب؛ عىل كثريًا
ترشب إنك الرشاب: مجلس يف التنقل من يكثر رآه لشخص الظرفاء بعض قال —
الحديث قليل والفرج الطرق عفيف يكون أن للمغني وينبغي بالخمر. وتتنقل النقل
وحرضت فالن وأعطاني فالن وصلني يقول ال وأن الرس، وكتمان املزاح ترك يف مجتهًدا
وفخم رئيس يحرضه رئيًسا مدح إذا فإنه وكذا، كذا لنا وجرى الفالني املوضع البارحة
ذلك عن يكن لم فإن شيئًا، يطلب ال وأن — نفسه إليه وصغر الثاني هجا فقد األول
مقت أعطاه وإن وحشة، صارت منعه إن فإنه يصعب؛ يشء يف يسأل فال مندوحة
علًما فيفيده غلًطا عليه يرد وال يفاخره وال معه، حرض مغنيًا يالحي ال وأن — وثقل
يتالىف ال ما وجرى العصبية ووقعت الخطأ عىل وكابر الرد أنكر وربما عداوته، ويكسب
والطيور والخيل والسيوف والجوهر والثياب بالغناء بصريًا أيًضا يكون أن ويحتاج —
جواب عرف عنه وسأله يشء األمري حرض فإن — والعلوم والكتب والفرش الصائدة
الحديث يف واملطاولة املذاكرة منه يستدعي أن إال — جوابًا إال يتكلم وال منه يريده ما
املوضع من ينتقل وال — ح يرتوَّ وال ثيابه يقلع وال يتبذل وال يستخف وال يحكي وال
يرشب وال — شباًكا أو ستارة يراسل وال — لحاجاته القيام يكثر وال — له رسم الذي
فإن — رئيس عند ينام وال — معه آالته فيحمل قام وإن — أمره إذا إال يرشب واألمري
املجلس يف من دون الرئيس يشتهي بما غناؤه فليكن غنى وإن — جماعة مع فلينم نام
مثالً أمس كثريًا غنيت ولقد — مريض إني وهللا يقول ال يغني أن أحٌد سأله وإذا —
يطلب من كان إذا خصوًصا — السامع عىل تثقل التي الباردة االعتذارات هذه من —
غري بعذر له اعتذر صحيًحا مرضه وكان قط يسمعه لم كان فإن — يعرفه الغناء منه
مغن أنه الناس ليوهم مرض بدون رقبته عىل رباط وضع من يكثر ال أنه كما — هذا
بجانبه1. الحمار صوت يستحسن ربما الذي جًدا الرخيم صوته عىل وحريص مجيد
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يلحن أنه أي — والثناء بالدعاء والكرباء األمراء حرضة يف االفتتاح كان ما وأحسن
مثالً. كهذا شعر يصاغ وأن — التياترات افتتاحيات تشابه ألحانًا املديح كالم عىل

خ��اذل��ه ال��ل��ه إن ع��دوك ي��س��ل��م وال ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر س��ل��م��ت أس��ل��م

ومثل:

واإلظ��الم ال��ص��ب��ح ض��وء رص��دان م��ح��م��د ع��م اب��ن ي��ا ع��دوك وع��ل��ى

ومثل:

م��م��ط��ًرا ن��وٍّا م��ن��ك وأط��ل��ع ف��ب��دا س��اط��ًع��ا ن��وًرا م��ن��ك أظ��ه��ر وال��ل��ه

ومثل:

خ��ط��ب م��ن ال��ده��ر ب��ه ي��أت��ي م��ا وأي��س��ر س��ال��ًم��ا ع��ش��ت م��ا األي��ام أط��ي��ب ف��م��ا

ومثل:

زه��ر أن��ج��م ال��م��ج��د ذرى وف��ي ف��اف��ت��خ��روا ال��ف��خ��ر س��م��اء أن��ت��م

ومثل:

ت��ري��د ف��أي��ن ال��م��دى وح��زت وال��ج��ود ال��م��ك��ارم ف��ي ت��ن��اه��ي��ت ق��د

ومثل:

ي��ت��ذب��ذب دون��ه��ا َم��ْل��ك ك��ل ت��رى َس��ورة أع��ط��اك ال��ل��ه أن ت��ر أل��م
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ومثل:

واألش��راف ال��ك��ب��راء ع��ل��ى ب��اد ف��ط��ول��ك��م ال��ق��ص��ي��ر ال��ن��س��ب ذوو أن��ت��م
واألوص��اف األس��م��اء ع��ن ب��أب اك��ت��ف��ت ال��ع��ن��ب اب��ن��ُة ق��ي��ل: إن وال��راح

الليل آخر يف فيغني يشاكلُها بما االجتماع فيها يقع التي األوقات املغني يقابل ثم
(الراست): من مثالً

ال��ن��س��ي��م ع��ل��ي��ل ال��ب��در م��ف��ت��ض��ح ك��ل��ه س��ح��ٌر ل��ي��ل رب

الصبح: يف ويغني

ال��ص��ب��وح أه��ل ي��ه��واه ك��م��ا ال��ي��وم أص��ب��ح

والرياض: البساتني يف ويغني

خ��ال��يً��ا ال��ن��ور م��ن وب��س��ت��انً��ا أن��ي��ًق��ا ال��ن��دى ط��ل��ه م��ن��زالً ن��زل��ن��ا ول��م��ا

الطرير: اليوم يف ويغني

م��زرور ال��س��ح��اب ج��ي��ب ع��ل��ي��ه م��ق��رور ال��زم��ه��ري��ر م��ن وي��وم

الديار يف قيلت التي العرب أشعار سمعوا إذا أيًضا الناس أكثر أن الغريب من ولكن
والوحش واإلبل الخيل وصنعة والدَِّمن واألطالل واألوطان واملرابع واآلثار والرسوم.
منها يضحكون والقفار والبيد والسباسب واملهامه واألعالم واأليام والثارات والوقائع
ويف ركيًكا كان ما إال األشعار من يؤثرون وال أفهامهم عن تبعد ألنها ويستبشعونها؛
مالءمته ورسعة أفهامهم، من ذلك لقرب واملجالس والقيان والخمر والروض الغزل
واللغة، النحو يف بالنظر االرتياض عىل الصناعة بهذه املغني فيحتاج — أللفاظهم
حفظها عليه ليسهل وألفاظها أشعارها ومعاني العرب كالم من الغامض واستفهام
العرب أخبار تتضمن صخر من نحت كأنها فحلة جزلة أشعار فإنها وفهمهما؛
ولكن وأحسابهم، وأنسابهم وكرمهم ومفاخرهم وأخالقهم وأقوالهم وأثمالهم ووقائعهم
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عىل البنيِّ العيب من وأنه كما — قدرها ويقدرها يفهمها ملن إال يغنيها ال أن رشط عىل
الجيد. الشعر ويرتك الركيك الكالم يطلب أن األديب

من يشاكلها فيما األشعار بوضع العناية يعتمد أن فهو امللحن، عىل يجب ما أما
الفاضل املوسيقار قيدرس: قال — فضل بكبري له يعتد لم ذلك أغفل فما — األلحان
النفس معنى إىل يجلب أن عىل املوسيقار يقدر لم ومتى املعنى نحو اللحن يجلب
شاعًرا يكن لم فإن — شاعًرا كان إذا كامل بموسيقار هو فليس اللحن، جسد بالشعر
املوسيقار وعىل بالشعر النفس معنى يخرج أن الشاعر فعىل فقط لحن صاحب وكان
والشجاعة — الفخر يف عدة أصناًفا األشعار تكون وقد — له مشاكالً لحنًا يلبسه أن
— والثارات — واملراثي — والحزن — والرشف — والصيد — والغزل — والزهد
— الخيل وصفة — والسلو — والغرام — واالجتماع — والفرقة — والوفاء — والقدر
والقرب — والبعد — والنَزه — والبساتني — والبحار — والربك — واملياه — والزهر
والكرم — واملصافاة — والكتمان — والحسد — والرياض — والفتح — والظفر —
— والقلم — والدواة — والثياب — والحال — والدعاء — والتهنئة — واملواساة —
— والرشف — والرياسة — والحلم — والسياسة — والخطابة — والبالغة — والكتابة
— واألرداف — والنهود — والقدود — والقصور — والحدق — والرشاء — واألعراض
والتحريض — والحمية — والحث — بالحوائج واالدكار — الوعد واستنجاز — والتثني
من أحد يخلو وما األحوال، هذه كل وماشا — والحضور — والتسلية — والتعزية —
فسبيل — يشاكله ما فيها معنى ولكل — الخالل هذه من بيشء متعلقة حالة تكون أن
أرهب الوقائع ذكر وإن — م فخَّ مدح فإن — به يليق ما معنى كل عىل يضع أن املغني
وإن — بكى املوتى ذكر وإن — ناح رثا وإن — رفق الغزل ذكر وإن — وأبرق وأرعد

اعتماده. يكون املعنى هذا وعىل — تأسف الشباب ذكر
وما — الحركة يحدث وما االنقباض يحدث وما — االنبساط يحدث ما األلحان ويف
املجد عن ينبئ الذي الفخري الشكل فهو االنبساطي، الشكل فأما — السكون يحدث
والعجم) (الراست مقامي بأنفسنا امتحنا وقد النفس2 ورشف الهمة وعلو والنجدة
يحزن الذي الشجوي الشكل فهو االنقبايض الشكل وأما — تقّدم بما الئقني فوجدناهما
— الجهاركاه) — (العشاق والخوف بالجبن سماعه عند اإلنسان ويشعر ويكمد ويبكي
(النهاوندي ودعتها وسالمتها النفس وهدوء السكون عن املنبئ فهو الكوني اللحن وأما
(األوج) وجذلها النفس تحريك عن ينبئ الذي فهو الرسوري الشكل وأما — الصبا) —
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— والتهيج النشاط إىل النفس تحرك التي هي الرسيعة األوزان أن مراعاة مع —
النغمات يضع أن املجيد امللحن فعىل — األعصاب تسكن فإنها البطيئة األوزان بخالف
يوافقها. ما األشعار من واألوزان النغمات هذه لكل كذا — تشاكلها التي األوزان عىل

هي: التلحني أرسار معرفة يريد ملن قريب وقت يف املوصلة والطريقة
من ملئات حافًظا يكون أن — ليلحن التلحني رس معرفة يريد من عىل يجب أوالً:
من ذلك غري وإىل والطرق واألدوار والبيرشوات الرتكية والبستات العربية املوشحات

سلفوا. األوىل فعل كيف ليعلم املقامات؛ جميع
آخر. مقام إىل مقام من الطبقة نقل أي التصوير يعلم عامًلا يكون أن ثانيًا:

ملكه عنده تصري سماعها عىل بالتعود فإنه األجانب، تالحني يستقبح ال أن رابًعا:
والردى. منها الحسن ثمة فيعرف التمييز،

والرسيعة البطيئة للحركات منها يصلح وما باألوزان، معرفة له يكون أن يلزم خامًسا:
إلخ. ومحزنة ومفرحة ومسكنة حماسية من املوسيقية الكيفيات عىل لتساعده

الناس. عند مقبوالً تلحينه يكون كي التلحني؛ ملكة له تكون أن سادًسا:
من يحفظه ما جميع واضع بأنه يفرض أن هو — املاهر للملحن املثىل والطريقة
حرير من ُمحاكة أثواب كأنها — أمامه منه التلحني يريد الذي املقام من التالحني
مثالً األصناف هذه كل من مركب منها ثوب وكل — ذلك غري إىل وقطن وكتان وصوف
تلحني كل من املطربة القطع انتخاب أي ثوب كل من الحرير انتخاب والغرض —
بمناسبات ببعضها يربطها وبعلمه يلتقطها أن يمكنه الذكي املتمكن امللحن — منها
فيها. املطربة القطع لتزاحم واإلتقان الطرب يف غاية قطعة الخالصة فتكون — نغمية

يفقهون. لقوم كفاية القدر هذه ويف
أمري يا فقال التلحني؟ عن املوصيل ميمون بن إبراهيم سأل الواثق أن يروى
من بدليل األلحان إىل وأسلك خاطري، الفكر من وأخيل عيني بني الطرب أمثل املؤمنني:

تقدمت. بحق له فقال: خائبًا، أرجع فال املعرفة
التلحني أردت إذا — فأجابه: السؤال هذا نفس الطحان بن الحسن سأل وقد
األفكار خواطر من خاطري أخيل أن بعد األفكار ميدان يف األشعار سوابق أجريت
حلة فأي حلة بعد حلة األلحان حلل فألبسه شعًرا وأجزلها أغزلها فأنتخب الرديئة،
سمعي عىل وجلوته النغم بجواهر جيده وحليت عليه، أفضتها فيها مرشًقا متهلالً رأيته
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أظهرته الهوى من فيه رأيي وسلم الرضا، حظوة رزق فإذا معرفتي بعني وتأملته
باقي وبلغ — عليه وخلع ووصله الكالم بهذا فأعجب — للجود مرتاًدا وغنيته للوجود

حسًدا. يموتون فكادوا ذلك املغنني
وهي: مرص يف املوسيقى فن ألبناء هنا كلمة ويل

بينكم بلغ الذي التحاسد ترتكوا أن الفن هذا لرقي محب كل بلسان أرجوكم
واأللفة املحب عىل وتجتمعوا واالتفاق بالوئام تتمسكوا وأن غاياته، أقىص
املخاصمات تنسوا وأن — شأنه ورفع الفن رشف عىل املحافظة يف وتتفقوا
غبي أنه أحد عن سئلتم إذا تقولوا أن من وبدالً — بينكم الواقعة واملشاحنات
جاد صناعته يف مجيٌد له: تقولوا أن — شيئًا الفن قواعد من يعرف ال جاهل
ولكي ونشاط، بجد عمله عىل ويثابر همته تثبط ال حتى — مثالً إتقانها يف
ومن املجادلة. وقت لنا فيذكروه والخطأ، الضعف موضع الغري منا يعرف ال
صارت الناس لدى سمعتكم بأن اليوم عيلّ تثريب وال أقول: أخرى جهة
جميع يف األمثال به فرضبت الركبان بذكره سارت لبعض وكرهكم رديئة،
صغرية نفوس ذوو بأنكم يتهمونكم فإنهم ذلك وفوق — والبلدان األصقاع
بينكم من يظهر أن يف ترغبون وال البعض بعضكم منفعة إىل تميلون ال
طائفتكم لبني معارشتكم وإن — بعمله الناس وينتفع بعلمه تنتفعون نابغٌة
يقال والحق — القول وهذا والخداع، املداهنة وأعمدتها — النفاق أساسها
عىل شديدة رضبة مراًرا به الناس ولهجة رشيف حر كل إلحساس جارح —

إليه. وينسب به يتصف أن يود ملن وتحقري بأهله وازدراء الفن
أن فؤادي صميم من أحب ال أني واألدب والكياسة الطرب أرباب فيا
الفن رابطِة بحق فأسألكم — والناس هللا من املمقوتة الصفات بهذه تتصفوا
وأن العادات، وأحاسن األخالق بمحاسن أنفسكم تكملوا أن الصناعة وجامعة
وأن والحقد الغل من صدوركم يف يبثه وما الشيطان وساوس ظهريًا ترتكوا
إن بكم تصل حتى بإخوانكم والوقيعة النميمة أدران أفئدتكم من تنزعوا

وإتقانه. الفن هذا كمال ذروة إىل العاجل القريب يف هللا شاء

فهو: السامع عىل يجب ما أما وإيجاز. باختصار وامللحن املغني عىل يجب ما هذا
باملغنني؛ مرحبًا الوجه بشوش يكون أن الغناء مجلس دخل إذا السامع عىل يجب —
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املغني عىل يقطع أن له ينبغي وال — الجميع رسور يتوقف وعليهم املجلس زينة ألنهم
إىل تحتاج اآلالت أن يدري ال الفن أصول معرفته ولعدم — يحبه دوًرا ليطلب غناءه
غري وأنه — املغنني آذان من وتمكن حال قد اآلالت عليه املصلحة املقام وأن — تصليح
أصحابه مع وتآمر تزمر ربما املغني يقله لم إن الذي — دوره منه يريد الذي املقام
ال كان وإن — الكرام شيم من األفعال هذه كل فليست الليل، طول معاكسته عىل
بكلمات يصيح أن له يجوز ال أنه كما — اآلالت تصليح قبل فليكن طلبه، من مندوحة
يسلم أن من مقاًما أرفع أنه يرى أو مغنيًا، يحتقر ال وأن — الحركة انتهاء قبل التأوه
وجب فقد باملروءة، يخل فعالً يفعل وال رشيفة، خالله كانت إذا املغني فإن ال، عليه
ذوي من وغريهم — واملحامي — والرسام — الطبيب وبني بينه فرق ال ويكون احرتامه
ولكن — والتعظيم التجّلة يف غاية أوربا يف واملمثلون فاملوسيقيون — الجميلة الفنون
أن له ينبغي ال أنه كما — محاسنهم ونرتك رذائلهم يف الغربيني نقلد أن إال هللا أبى
أو صاحبه ألنه سواه دون؛ طلبه الذي دوره سيغني املغني أن يف آخرين مع يتنافس
لكل يغني أن أراد لو ألنه مطلًقا؛ يشء أي يف ملوم غري املغني أن يعلم بل — لديه عزيز
الطلبات لتعدد األقل عىل أيام عرشة يف إال الجميع يُريض أن له تأتى ملا يريد ما واحد
مطروبًا املغني يكن لم إذا أخرى جهة ومن — جهة من هذا — النغمات واختالف
ألقيته وإن واملقال النصح وأكرر — أحًدا يطرب أن يمكنه فقلما يقول، عّما وراضيًا
أو الطلبات تكرير من املغني عىل وأثقل أصعب يشء ال أن اإلهمال زوايا يف السامع أيها
يف هي وتكون — الجهاركاه الحركة هذه كمان3) (هللا مثالً فتقول النغمات علم ادعائك
بعود ماسًكا التخت عىل وتقف كثريًا تسكر ال أن عليك يجب أنه كما — عراًقا) الحقيقة
عكس تستدعي التي األمور هذه من قال ما يعيد أو تريد ما لك ليقول يده أو املغني
بكالمك وتنشطه إحساساته تراعي أن عليك الواجب بل — األحيان أكثر يف تطلب ما
الذين وليعلم — عليه4 به هللا يفتح بما فيطربك صدره ينرشح ثم ومن الرقيق؛ العذب
إىل بأبصارهم يرفعوا أن غرضهم وجلُّ بالتقليد، وليس الحقيقي السماع قيمة يعرفون
البيضاء العالية و(الياقات) الحمراء الحريرية الرقبة أربطة يظهروا أن أو الشبابيك
املغني عىل يمنوا ثم — األملاس والخواتم الشعور وتجعيد الزرقاء الضيقة واألحذية
الفكر ويدققوا النظر يمعنوا أن — محلها غري يف (آه) بلفظة ساعة نصف كل بعد
وباعتناء مهل عىل قيلت إذا واملوشحات البيرشاوات يف الحقيقي الطرب أن ويعلموا
متينًا منها كان ما إال يظنون كما األدوار يف وليس — ومعانيها ألفاظها تفهم حتى
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أوهبت هواك و(يف — الحمويل) أفندي (عبده للمرحوم كار) الحجاز — الحسن (كمليك
مراًرا بنفيس شاهدت ألني ذلك أقول — الرحيم عبد محمد للشيخ (الراست) روحي)
ليطلب واملعاني األلفاظ املتينة التلحني البديعة املوشحات املغني عىل يقطع بعضهم أن

التلحني. وضعف األلفاظ سخافة يف غاية دوًرا
الخطابة يدعي متشاعٌر املغني يقاطع أن األذن وتسمع العني ترى ما أقبح ومن
النثر أو الركيك الشعر من أبيات بضع فيها لفق بوريقة والسامعني املغني فيضايق
— يجاب وال يسمع ال بما ونادى الغراب، نعيق ونعق الخطيب موقف فوقف املستهجن
االستهجان عالمات من وكالهما تصفيق أو صفري األحمق هذا مثل يصادف أن بد وال
استحسانًا يكون فإنه النهاية؛ يف التصفيق كان إذا إال — االستحسان عدم وإشارات
السمر عىل الغر هذا يضيع من وعىل الرشقيني عوائد عىل منطبق غري ألنه أيًضا؛ ممقوتًا

نفًعا. يجدي ال الذي الُهراء كلمة لسماع الليل من هزيًعا واملتسامرين
مهزار بعده ينهض حتى الذقن الصقيع الخطيب هذا يجلس يكاد ال أنه واألغرب
(تنكيتًا) عندنا املسمى والقذف الشتائم أنواع فيتبادالن وظرًفا خفة مثله آخر يقابله
يتساوى حيث األول الخطيب منها يحرم العرس صاحب من مكافأة ذلك عىل ويأخذان
من فإنها العوائد؛ هذه مثل جذور نقتلع أن بنا فاألجدر — الطعام مائدة عىل الجميع

املفاسد. مقدمات من رأينا

هوامش

فمن النديم آداب عىل ظريف كالٌم شهاب الشيخ األستاذ املرحوم سفينة ويف (1)
تقدم. ما إىل ويضفه فلرياجعه شاء

ونظًرا املعنى، بهذا كثرية أشياء كتبهم يف السابقني املؤلفني بعض كتب وقد (2)
املطلوبة الفائدة تضيع ال كي ذكرها؛ عن الصفح رضبنا قد هذا لعرصنا مطابقتها لعدم

صحته. من التحقق قبل املوضوع كتابة عدم وهي
يكسله). وما املغني ينشط فيما (فصل قلت. ما أعد معناها: عامية كلمة (3)

— والعافية السالمة شمول إحسانه: يف وتزيد املغني تنشط التي ألحوال (4)
— العيش وطيب — له الناس وتفضيل — إليه األمراء وميل — والقدرة األمل وانفساح
إىل والنظر — والبنفسج النرجس خصوًصا الرائحة وطيب — واملركب امللبوس وحسن
بزيادة اآلمال معلق يكون وأن والعلماء. والرؤساء الكرباء ومجالسة — والبساتني املياه
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ويوافقه — وإطرابه وسخائه إحسانه يف يزيد مما أيًضا والعشق — وجاهه حاله يف
عىل قدرتهم لعدم حسًدا أو منه غرية إما عليه؛ ويتغامز يزري ممن املجالس خلو جًدا
يثبط ومما — غريه عليه يقدم أو — مساويه عىل ينبهه ممن أو — درجته إىل الوصول
— والخوف — املزاج وفساد — القلب وشغل — والقلة العلة أيًضا: نفسه ويكرس همته
من وجفوة — والغضب — والعطش — والجوع — واالمتالء — واالستفراغ — والتعب
وضعف — أمله وقصور — عنه املوارد وانقطاع — عليه إخوانه وتغري — إليه يحسن
ثيابه ووسخ عاداته وتغري — أعوانه وقلة غرمائه وكثرة — ديونه وتضاعف — رجائه
— وصوتًا علًما دونه هم من سيَّما وال عليه، الناس وتفضيل — مركبه وقبح —
— منه يأتي ملا فهمهم وقلة — يقوله عما املجلس يف من وتشاغل لحسنه واستهجانهم
إسحاق أن حكي فقد — الصناعة بديع من يلقيه عما وقصورهم معه املشتغلني وقبح
غريه يعرف لم ما الغناء صناعة من عرف قد زرياب اسمه غالم له كان إبراهيم بن
نحوه خاطره ويرصف املجالس يف معه يحرضه إسحاق فكان — عرصه يف كان ممن

وقوله. فعله وجميع وطربه نشاطه فيزيد يقوله، بما عارًفا معه أن نفسه لتحسن
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عمومية ومباحثرضورية مهمة فصول
التام بااللتفات جدية

(بالصهبجية) املعروفني الحشيس قهاوي أصحاب من األخذ عن التحذير يف فصل

أصالة لبعده عبابه؛ يف الخوض وأتحاىش املوضوع هذا حول أحوم ال أن بودي كان
وألهمنا هللا حفظك — سيدي فاعلم أحكاًما، للرضورة أن غري — هذا كتابي خطة عن
وزن حقيقة يعرفون ال حينما الفن بهذا املشتغلني من بعًضا أن — الخري فيه ملا جميًعا
كان وزن أي عىل بأنفسهم يضعونه الصناعة هذه بدقائق خبري غري شخص عىل تلقوه
املوشحات من كثري فسد امللفقة الكيفية وبهذه — غريهما أو (املدور) أو (كاملخمس)
عن تضّلهم التي باملكابرة التمسك فيرتكوا أولئك يتنبه أن عىس ذلك أقول — البديعة
الصحيح العلم فإن األساتذة. من به يوثق عمن باألخذ ويستبدلوها — الصواب طريق
القهاوي) (تلك أصحاب عن أخذ من لك بالسهل مطلًقا يأتيان ال — الحقة والشهرة —
املوشحات بعض حفظ من كل بها يتصف — يماثلها ما أو (متفنن) كلمة: وليست —
العهد الحديثي األغبياء والطالب املشايخ بعض ذلك يفعل كما — بالخطأ مشحونة
— العلماء فحول من بأنهم بسطاء عىل يموهون الذين — الجليل الفن هذا يف بالدخول
يدعون. ما بطالن حاالً وظهر جهلهم ستار لك كشف خبري أمام امتحنتهم ما إذا حتى
بااللتفات الجديرة املسألة هذه بكنه البصري املطلع ومعرفة اإليضاح زيادة وألجل
البلدية القهاوي تلك أصحاب حقيقة باختصار الفكاهة باب من لحرضته سأرشح
اآلن. إليه توصلوا وما قديًما كانوا وكيف — العصبجية) أو (بالصهبجية) املعروفني

القراءة معرفة لهم أين ومن — جهالء زعانف الطبقة هذه رجال أن املعلوم من
وقد — الفنون من وفن العلوم من علم أي تعليم وقوام مدار عليهما اللتني والكتابة
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مهاوي يف بهم يرمون طبقتهم من السن كبار أناس أيدي بني أنفسهم فوجدوا شبوا
القهاوي يف رؤسائهم عىل املوشحات بعض تلقوا منهم والنابغون — والرشور الفساد
الرئيسان هذان يزل ولم — أوزان بدون وغريهما الحرضي) و(محمد دبل) (كسعد
ال فوجدتهما اختربتهما وقد — الثمانني عن منهما كل عمر ويربو لآلن موجودين

كان. وزن ألي اسًما يعرفان
أخريات يف بها يغنون وصاروا منا أوزانها عىل املوشحات الشبان بعض تعلم فلما
أوزانًا هناك أن إىل أصحابها تنبه — القهاوي تلك يف ونشوتهم أنسهم حالة يف الليل
فأخذ — عنهم البعيد املطلوب الطرب تحدث التي وهي املوشحات تلك عليها منظومة
انترش سنوات عرش مدة ويف األوزان1 هذه من بضًعا التودد أو الرسقة بطريق بعضهم
الخطأ عن فحدث املوشحات تلك تنغيم جهة من أما — األوزان جهة من هذا — أكثرها

ألسباب: ذلك يف معذورون وهم حرج، وال فيه والتغيري والتبديل البني
باألخذ يوثق ممن أخذهم لعدم ثانيًا — الفن لهذا أصواتهم استعداد لعدم أولها

عنه.
املوشحات تلك حفظ يف الطبقة هذه اجتهاد يف السبب هو وما يقول: سائل ولرب
يصنع من الناس من أن — أقول: — علمنا؟ ما املعرفة يف قصورهم من علمنا أن بعد
فتجربه شهري) (فقيه أو مجيد) (مغن استحضار عىل يساعده عنده مال وال (عرًسا)
بلديتني دكتني لهم: يلزم ما حتًما يرتب أن بعد الفئة هذه مثل وجود إىل العرس حالة
كاسات يتخللها — الشموع من كثري عليها ملصوق (تربيزة) وسطهما يف بعضهما أمام
— السامعون ويقف املغنون يجلس أن بعد أو — الثمن البخس الخمر وزجاجات
األول الفصل انتهى ما إذا حتى — أصحابه مع بالغناء ويبتدئ الدف رئيسهم يمسك
الشائع وبعده املعاني وقبح األلفاظ سخافة يف غاية (بموال) الصبية أحد عقريته يرفع
(مهران موال له يقال موال هو عندهم موال وأشهر األعراس، مثل يف يقال أن يلزم عما
لتعيس الغبي املغني هذا يرسدها محزنة واقعة عن عبارة هو املوال وهذا — املشنوق)
املوت ومعاناة السجن وضيق الحرس أخالق فظاظة من اإلهانة من له حصل وما ُشِنق،
أو به ألتحفته املطلع حرضة شعور عىل خويف ولوال — إلخ الجنازة وتسيري الزؤام
انتهاء وبعد — الصوت نكر الصورة قبيح يكون أن مغنيهم يف يشرتط كذا — بغريه
السابق املغني حركة إليه انتهت الذي املقام غري مقام من به يغني الذي الثاني الفصل
سنة الثانية جماَدى ٥ األحد يوم يف ودرجت أنشأتها التي القصيدة عليه ينطبق الذي

وهي: ٣١ العدد (الخالعة) جريدة يف ١٣٢٣
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غ��ّم��ا ال��ن��دم��ان أوس��ع ت��غ��ن��ى إن وم��غ��ن
أص��م��ا ل��آلذان ـ��رع��د ال��ـ ك��ص��وت ي��دوي دق��ه
ت��م��ا ال��ت��ك��ات ي��ب��دل وزن ك��ل ع��ن خ��ارج
أص��م��ا) ك��ان م��ن (ك��ل ح��ًظ��ا ال��ج��الس أح��س��ن
ش��ت��م��ا م��ول��ي��ه م��ن ب��ال��ث��أر أخ��ذه غ��ن��اء ف��ي
ح��ت��م��ا األص��وات أن��ك��ر ع��ن��ه ال��ت��ن��زل ف��ي ج��اء
م��م��ا ال��ل��ه ن��س��ت��ع��ي��ذ ع��ذاب س��وط ص��وت��ه
ه��ًم��ا ال��ق��ل��ب وي��زي��د رع��بً��ا األس��م��اع ي��م��أل
ُح��ّم��ا ي��س��م��ع��ه م��ن ـ��اء ل��ألح��ي��ـ ال��م��وت ب��وق وه��و
س��ًم��ا أع��ط��وه ل��و ك��ل��ب ال��ـ ك��ن��ب��ح ف��ي��ا ذب��ح��ٌة
أل��م��ا م��م��ا ب��وم��ة م��ات��ت ال��ب��ي��ت ف��ي زف��ا إن
ن��م��ا ب��ال��ن��ت��ن أن��ف��ه ث��وب��ا ب��ال��ع��ط��ر ط��ال أو
ح��ل��ًم��ا ال��ن��اس وأخ��ف ك��الًم��ا ال��ن��اس أث��ق��ل
ج��ًم��ا ك��ان م��ه��م��ا ـ��ال ال��م��ـ ي��زي��ل ف��ق��ر وج��ه��ه
ق��ص��ًم��ا وال��ص��وان ـ��الذ ال��ف��وـ ع��ل��ى ي��س��ط��و ن��اب��ٌه
ق��ض��ًم��ا األك��ل ع��ن��د ـ��اح��ون ال��ط��ـ م��ن أق��وى ف��ك��ه
ط��ع��ًم��ا ال��ن��ار ف��ي ي��ج��د إن س��ري��ًع��ا ال��ن��ار ي��دخ��ل
وح��ل��ًم��ا ص��ب��ًرا ك��ف��ى ق��د روي��ًدا ال��ن��ادي س��ادة
إث��ًم��ا ف��ي��ه ت��خ��اف��وا ال ص��ح��ب��ي ال��ل��ه وأط��ي��ع��وا
ل��ج��ًم��ا ل��ل��ف��م وان��ت��ق��وا ث��ق��ي��الً غ��الً واش��ت��روا
ج��زًم��ا ال��رأس ذاك ف��وق واض��رب��وه وارك��ب��وه

جوقة (الجوقة) تلك أمام يكون وتارة — والتهليل الصياح يف السامعون يأخذ
متبعة عالمة الدف الرئيس يهز الغناء من األوىل انتهاء فبعد الشهرة يف تماثلها أخرى
الذي والالزم عنه انفكاك ال الذي املحتم من ولكن — فيه الثانية الجوقة لتبتدئ عندهم
إحداهما ألن آخره؛ يف أو الليل أثناء يف بعضهما الجوقتان هاتان ترضب أن منه بد ال
أثناء ويف — العيص برضوب تغلبها أن الثانية فتحب — األغاني برضوب الثانية غلبت
ينتهي وبذا — الحبس إىل الجميع ويسوقون الخفراء يأتي واملثالث املثاني تلك رنات

العرس2.
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التعليم كيفية يف فصل

ويقال الخاطر وجودة الذكاء صناعة كل يف وقوامه وأصله التعليم أساس أن اعلم
هذه فإن الذهن، وصفاء والتمييز الصناعة قدر املتعلم ومعرفة وامليل والشهوة الطبع

وصعوبته. التعليم مئونة وكفته وأعانته عنه خففت املتعلم يف كملت إذا األمور
بل ترهيب، بال الهيبة وإقامة وحلم وسياسة ورفق لطف إىل يحتاج واملعلم
ومسابقة ومخابرة بينهم يوقعها ومناضلة الصبيان، من يتعلم من بني وحيلة برتغيب
وال نفًعا يجدي فما واالستخفاف الرضب أما — كاذبة ومواعيد بعضهم عن ومحاماة
عن ويحيل القلوب ويكمد الخواطر يشغل ألنه اليسري؛ إال أحد معه ينتفع أن يكاد
فيجب الطرب عىل مبني وهو والغناء — عليه يرضبون ما كراهة إىل ويخرج الطباع
الصبيان عىل يكثروا ال أن املعلمني وسبيل — ينافره بما ال يشاكله بما يستخرج أن
تكل وآالتهم تمل، وقدرتهم تتقسم، وأفكارهم تتلبد خواطرهم فإن بالصنائع املبتدئني
بعده ما عليهم يسهل حتى باألصعب أوالً يأخذوا أن إال فيشء، يشء يف يروضوهم بل
التي الصعبة للجهة ودغدغته بعجلته عليه ينفسد فهو وإال يغنيه، أن املعلم ويأمره —
ويتعب مفسوًدا معه ويثبت عنده من فيضعه موضًعا منه ينىس وربما — التلحني يف
— وأنجع وأنجب لتعليمه أرسع فهو اآلالت يف يخري وأن — عظيًما تعبًا قلعه يف معلمه
هو فذاك يطيق عما به يقترص وال يطيق ال ما الطالب يكلف ال أن املعلم عىل ويجب
بأحسن معرفة كبري إىل يحتاج واملغنيات املغنني أصوات طبقات ترتيب أن غري الصواب.
والتنقل والتعب املبتدئ ترك من والحذر — جواهرها تظهر بحيث وتصري مواقعها
وبقي املفرط، التعب من بحٌح لحقه فربما منها، أعىل إىل طبقة من التنقل وزيادة
ويلزمونهم البلوغ قبل الصبيان يجربون املعلمني رأيت وإني — عمره آخر إىل معه
يقطعهم ذلك ألن عليهم؛ ما أرض وهو ألصواتهم أصلح ذلك أن يزعمون الطبقات أشد
وبالعيش — الطعام تناول قبل صباًحا الغناء يكون أن والواجب — أصواتهم ويستنفذ
غريه إىل تعديته يجب ال وموضع صنعة صوت ولكل — له املعدة وهضم انحداره بعد
(األحبال أي املصونة اآلالت وضعفت وانقطعت كلت عليها خيف إذا األصوات فإن —
ذلك يف والتوسط — الراحة إىل والخلود وإغفالها يرضبها األصوات وإهمال الصوتية)
والعادة أصلها إىل تعود فإنها تدريج، عىل ذلك فليكن الشغل إىل أعيدت فإذا لها. أحسن

فافهم. ثانية طبيعة
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يتعلم من اختيار كيفية يف فصل

أنه وذلك — التامة الفراسة له فيلزم البنات أو الصبيان من يتعلم من اختيار أما
متناسبة وأعضاءه مقبولة وصورته شجيٍّا، صوته كان من إال الغناء لتعلم يصلح ال
ولسانه سبطة وأطرافه لينة وأعضاؤه ولسانه عينيه من ينطق والذكاء دقيقة ومحاسنه
وألحاظه بارز وعنقه صغري وفمه مليحة ونغمته حلو ومنطقه عذب ولفظه رقيق
وليحذر — والنميمة والكذب والتشدق والخونة والرنة اللثغ من سالم وكالمه رسيعة
ونشاطه سيئًا وخلقه فاسًدا وتصوره متبلًدا وخاطره مفسوًدا نظره منهم يكون من

مخبوالً. وعقله بطيئًا وجوابه قليالً
واكسهم شئت من منهم فاجمع األوىل السابقة الجليلة بالصفات هم من وقع فإذا
لهم وأحرض نشاطهم حضور يستدعي بما وطيبهم يستطاب ما وأطعمهم يستملح ما
أو — آلة صاحب يألف رأيته فمن — واملطاولة بالعمل ومرهم اآلالت بسائر يعمل من
سواها ما إىل ونقله فيها والرياضة بها والعمل اآللة تلك فألزمه رباب، أو — كمنجة —
هذا كل مع ينجب لم فإن — الجميع يف أو فيها ينجب أن بد ال فإنه واحدة، يف وروضه

الصناعة. هذه سوى ما إىل به فاعدل التلطف،

الحاذق املغني صفة يف فصل

واملغني — والترصف الصوت حسن من الحظ وافر اختالسه يف لطيًفا كان من كل فهو
فأصاب غنى من الكامل؛ واملغني — والدراية — والرواية الحكاية — ثالث إىل يحتاج
وفخم األنفاس ومأل اللحون وأشبع األوزان عّدل من الحاذق واملغني — وألهى وأطرب
املعاني تتغري حتى األلفاظ يف يخطئ أن عليه يجب ليس أي — اإلعراب وأقام األلفاظ
وضع له يغتفر أنه غري يعرب) أن املطرب عىل (ليس قال: الذي الجاهل بقول ويتمسك
لتكون — مثالً الضخمة األلفاظ بعض وترقيق األحيان بعض يف القاف بدل الهمزة
يحسنون ال ألنهم معذورون؛ الفن بهذا املشتغلني أكثر ولكن — السامع عىل أخف
الذكر أهل يسألوا أن حينئذ عليهم فيجب — يعرفونهما ال إنهم قل بل والكتابة القراءة
ومأل اإليقاع أجناس يف تفرع من أيًضا الكامل واملغني — الجهل شبهة عنهم ليدرءوا
الذي هو واملغني — الطوال واستوىف القصار النغم مقاطع وأحسن املسامع بإحسانه
ويده بصوته املوسيقى صناعة يخدم وال عامًلا كان فإن — والعمل العلم له يجتمع
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فيه فاألمر علم بال عمالً كان وإن — فاضالً عامًلا كان وإن مغنيًا يسمى فال وقلمه،
يعلم ولم أصاب ومن بالعلم ال باالتفاق يقع إنما الصواب وقوع ألن ذلك؛ يف كاألمر
اجتمع من إال حاذًقا مغنيًا يسمى وال — الخطأ يعلم وال يخطئ أن فيجوز الصواب
الكامل املغني ولكن — الراح رشب عىل وحث األقداح حسا ولو حتى والعمل العلم له
وقع فإن الخطأ، من الصواب بمواضع التامة املعرفَة وعمله علمه إىل جمع من الحاذق
الغري بمراجعة ال نفسه تلقاء من الصواب إىل رجع إليه، وقادته الرضورة وقت يف فيه
فإن بقوله، يحفل مدع كل وال — كلها الغناء محاسن يدرك الذي هو والحاذق — له
من بد فال عمل وال معه علم وال يناضله من به يوهم ما حفظ يعتمد من الناس من
من ينسحب ال أن تجتهد منه االستماع وتديم تطاوله أن ذلك وكيفية — االمتحان
يبتدئ ما أول يف عليه هو ما عنك يخفى فال األول يتم أن قبل جيًدا يفقه آلخر موضوع
يظهر ألنه وعلمه؛ فضله يكتم أن يقدر ال والعالم — الغناء عنوان الحس قيل فقد —

وإشارته. ونظره حركته يف

وصفاتها الغناء ُمَلح أسماء يف فصل

من مشتق (االستهالل) واملقاطع. الفواصل عند املغني يجتهد أن هو (االجتهاد)
غنائه يف املغني يسرتسل أن هو (االسرتسال) يولد. ساعة بالبكاء الطفل استهالل
رخامة من (الرتخيم) وتزيينها. وتعظيمها النغم تفخيم (التفخيم) خروج. غري من
لها تحسينًا يكون ما األصوات يف يكون أن هو (الصياح) الصوت، وتلطيف الغناء
من املغني يخرج أن هو (التقريع) يميض. فيما واملعاودة النغم تكرير (الرتجيع)
تراسل (املراسلة) وفصلوها. األصوات أزمان تقدير (التقدير) إليه ويعود نوع إىل نوع
كل لينقطع بعًضا بعضهم املغنيني مطاولة هي (املطاولة) لبعض بعضهم املغنيني
(املناضلة) به. ويقطع عنه فيسكت رفيقه املغني يراسل أن (املخاتلة) النفس. ضيق
تغريد من مشتق (التغريد) صاحبه. عىل كل فضل ليظهر ويتجاودا يتناضال أن هي
أو غناء من مجيئها قبل للحركة به يوطأ ما (التوطئة) أصواتها. بحسن الطيور
األنفاس) (تقدير األوىل. من والفراغ وصولها قبل النغمة تؤخذ أن (االختالس) صوت.
يمزج أن (االشرتاك) أحد. بذلك يشعر أن بدون األلحان فصول يف املغني يتنفس أن
هو (اإلنفاق) ليحسنه. املوضع يف يتغارق أن (اإلغراق) األول. إىل ويرجع بنوع نوًعا
بضعف املغني عىل يضعف أن هو (اإلضعاف) باألزمان. غريه مع املغني ينفق أن
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من الدور يلحن أن (االخرتاع) غريه. من ال طبعه من اللحن يؤلف أن (االبتداع) طبقته.
التوجع من أشد (التفجع) والجزع. والحزن األسف من جنس (التوجع) نغمات. عدة
صوت هو (التدلل) األشعار من يليق فيما األلحان يف يكون (التذلل) باملراثي. ويليق
املغني اتصال (االتصال) الغناء. يف الزلل من التحفظ هو (التحرز) مليح التشاجي من
الضحك. بمعنى الغناء يف تجيء (القهقهة) قوله. من بأحسن ومعارضته آخر بمغن
التوفيق هو (االستكانة) مستحسن. وهو الغناء من مواضع يف النغم يهمز أن (الهمزة)
من (الشجي) الشدة. يف حلقه عن األوتار يستنيب أن (االستنابة) والتذلل. والخضوع
من به يليق فيما باللحن يحكي (البكاء الطرب. من وهو الصوت وحسن التشاجي
النغمة تكرير (التكرير) اسمه. يشبه مطرب يشء وهو (التأوه) شكوى. أو مرتبة
وهو (الزفرات) وبالضد. لني إىل شدة من اللحن تدريج (التدريج) املستحسنة. املطربة

مستحسن. وهو الزفري من

مرصاآلن يف الغناء طريقة

باملوشحات؛ ثم — األستانة أهل صناعة من وهي — األصل ألنها بالبيرشوات أوالً يبتدئ
مناحيه وتهدبت قطرهم يف الشعر كثر ملا األندلس أهل فإن قديمة أنها ولو فروعها ألنها
باملوشح سموه منه فنٍّا منهم املتأخرون استحدث الغاية فيه التنميق وبلغ وفنونه،
املختلفة، أعاريضها ومن منها يكثرون أغصانًا، أغصانًا أو أسماًطا أسماًطا ينظمونه
متتاليًا وأوزانها األغصان تلك قوايف عند ويلتزمون واحًدا بيتًا منها املتعدد ويسمون
بيت كل ويشتمل أبيات سبعة إىل عندهم تنتهي ما وأكثر القطعة، آخر إىل بعد فيما
يف يفعل كما ويمدحون فيها وينسبون واملذاهب األغراض بحسب عددها أغصان عىل
لسهولة والكافة الخاصة جملة؛ الناس واستظرفه الغاية إىل ذلك يف وتجاروا القصائد
الفريري معافر بن ُمقِدم األندلس بجزيرة لها املخرتع وكان — طريقه وقرب تناوله
عبد بن أحمد هللا عبد أبو عنه ذلك وأخذ املرواني، محمد بن هللا عبد األمري شعراء من
موشحاتهما وكسدت — ذكر املتأخرين مع لهما يظهر ولم العقد، كتاب صاحب ربه
صاحب صمادح بن املعتصم شاعر القزاز عبادة الشأن هذا يف برع من أول فكان —
الوشاحني كل يقول: زهري بن بكر أبا سمع أنه البطليمويس األعلم ذكر وقد — املرية

قوله: من له اتفق فيما القزاز عبادة عىل عيال
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ش��م م��س��ك ن��ق��ا غ��ص��ن ض��ح��ا ش��م��س ت��م ب��در
أت��م م��ا أورق��ا م��ا أوض��ح��ا م��ا أت��م م��ا
ح��رم ق��د ع��ش��ق��ا ق��د ل��م��ح��ا م��ن ج��رم ال

— الطوائف زمن يف كانوا الذين معارصيه من وشاح عبادة يسبق لم أنه وزعموا
طليطلة صاحب النون ذي بن املأمون شاعر رأسه أرفع بن منهم خلفه مصليًا وجاء

يقول: حيث له طارت التي موشحته يف ابتدائه يف أحسن وقد قالوا —

ال��ب��س��ات��ي��ن ري��اض ال��م��ذاي��ب وس��ق��ت ت��ل��ح��ي��ن ب��أب��دع ت��رن��م ق��د ال��ع��ود

يقول: حيث انتهائه ويف

ال��ك��ت��ائ��ب م��روع ال��م��أم��ون ع��س��اك ت��س��ل��م وال ت��خ��ط��ر
ال��ن��ون ذي ب��ن ي��ح��ي��ى

— مختلفة كثرية أوزان عىل وجعلوه فيه فتفننوا عندهم مستحسنًا ذلك واستمر
ما أرق ومن — حرص تحت يدخل ال مال منه فنظموا املرشق عىل النوع هذا وانتقل

امللك: سنا ابن قول ذلك من نظم

ال��ج��دول) م��ن��ع��ط��ف س��وارك — واج��ع��ل��ي ب��ال��ح��ل��ى ال��رب��ا ت��ي��ج��ان س��ح��ب ي��ا — (ك��ل��ل��ي

قصيدة املغني ينشد املوشحات بعد ثم — املوشحات كالم وضع عند بقيته وسنذكر
بالتقسيم ويسمى — القانون أو العود مثل بآلة يطرب ذلك أثناء ويف — مواالً أو
لها يطربون فإنهم البسيطة األدوار بسماع شغف لهم العرص هذا يف مرص وأهل —
مًعا فينشدون — بها املغني ولخالعة معانيها وفهم ألفاظها لسهولة سماعها بمجرد
رقيق بمساعدة أو بمفرده املغني ينشد ثم — باملذهب املسماة الدور من األوىل القطعة
ذلك غري كان إذا أما — الصوت حسن املغني كان إذا هذا — الدور بسيطة مساعدة له
املذهب بإعادة يختمون ثم — له يرتاءى حسبما ثالثة أو اثنني أو واحد مع الدور فينشد
(بالوصلة أو األول) (بالفصل — هذا ويسمى قليالً، ويسرتيحون بالدوارج وبعد —
املغني ينشد الليل أخريات ويف — الثالث الفصل إىل كان كما الغناء يعيدون ثم األوىل)
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الوزن يف لها مساوية أبياتًا لهم ينشد وهو عليه الزمة يردون أو — قصيدة بمفرده
يف يبتدئون ال املغنني ألن نظًرا األمراء؛ بعض أن وهو — أيًضا هنا كالم ويل — الشعري
املغني يكون الذي — األول الفصل بسماع فيكتفون تقريبًا، الليل نصف قرب إال الغناء
أن األفراح ألصحاب فاألصوب — للطرب الكايف االستعداد عىل تماًما متحصل غري فيه
يذهبون ما الوقت انفساح من للسامعني ليكون مبكًرا؛ يغنوا أن عىل املغنيني يعودوا

الصدر. منرشحي الجسم مسرتيحي منازلهم عىل

بحث وفيه الحديث عىل القديم الغناء تفضيل يف فصل

وعليه املحدثون اقتاد وبه ووثاقته وصحته القديم الغناء حسن يف خالف وال جدال ال
تؤخرون لم املغنني ألحد قبل — عرص بعد عرص وأهل جيل بعد جيالً امللحنون مثل
بالجملة؟ القديم عىل الطرب من أجد ال ما عليه الطرب من أحس وأنا املحدث الغناء
املعنى ركيك زجل عىل موضوع املحدث الغناء أن وذلك — لعلة إال نؤخره ما فقال:
جزل القسمة صحيح القوانني محصور ألنه ذلك بخالف والقديم — اللفظ سقيم
كفضل املحدث عىل القديم الغناء فضل املوصيل: إبراهيم قال — املعاني حلو األلفاظ
والطعام — فضله يعلم وهو لطيبته الشبعان يأكله الطعام ألن غريه؛ عىل الطيب الطعام
عنه وتنرصف — وأرشف منه أفضل غريه أن ويعلم رضورة الجائع يأكله طيب الغري
عن كرواية وأنه الحديث سبيل والحديث القديم الغناء وسبيل — وتأباه الشبعان نفس
التأدية جيد يكون أن الناقل ويحتاج — وأرشف أصح كان األستاذ قرب كلما العلماء
أجزاءه يحفظ وأن — أفسده وإال ينقص وال فيه يزيد ال والتمثيل التصور صحيح

نغمه. ويويف ومقاطعة
كان وإن نعم — القديم للغناء انترصت وقد الشأن بهذا عارف إنسان يل قال وقد
من ونسمعها تذكرونها التي املحاسن هذه من فيه ليس ولكنه صحيًحا، وثيًقا محًكا
والقرائح والطبائع األصوات من الحالوة واكتسب الزمن طول عىل فيه تولد وإنما يشء
القديم الغناء أن ترى أال — التأمل عند لنا بني هذا ضد ألن كذلك؛ ليس له فقلت —
كان سابقيهم عىل تلقوه الذين العلماء من العهد قريب الرواية صحيح عن أخذته كلما
الصدر وانقرض الرواة وكثرت العهد بعد كلما وأنه — الصواب إىل وأقرب وأمتن أصح
يتلقاه أن يمكنه ال آخر عن تلحينًا يأخذ الذي أن وذلك — وفساًدا نقًصا زاد األول،
القطعة محاسن فيحذف عنه املأخوذ لبخل أو — به لفرحه األخذ لرسعة إما أصله عىل
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يتعرس أنه وهي أخرى آفة وتوجد — جرا وهلم الثالث مع كذلك اآلخر ويفعل — شًحا
القطعة يف كان وربما عنده من فيضعه األحيان بعض يف التلحني من موضع املغني عىل
ينفسد الطرق هذه وبمثل — أشجى كان لها األول امللحن صوت ألن الطرب املرفوعة
من سائر ألن بعد؛ فيما فكيف قرب فيما هذا كان فإن — ويستحيل ويتغري التلحني
إلينا وصل وإنما — باإلحسان لهم يحكم وال بالحذق كلهم لهم يشهد ال الغناء نقل
من شيئًا يعرفن ال نساء وعن — وخارج وموقع وجاهل وعالم ومحسن ميسء من
املغنيات أكثر فإن اآلن بمرص حاصل هو (كما ومكان زمان كل يف كعادتهن الصناعة
وشفيعهن — الفن هذا قواعد من يشء بأقل عاملات غري الصوت قبيحات فيها الشهريات
نساء). (أنهن — بصري كل بها ويعرتف عاقل ينكرها ال التي املساوي هذه كل مع
ليس بما بدلته موضع احتل أو أغفلته يشء عنهن شذ فإن بالطبع تقليًدا يأخذن وإنما
والطالب واملمثلني املغنني بعض من وأبدعته لحنته ما أسمع وأنا — النغم قسمة يف
كانوا وإن — مختل ناقص وهو به عليهم شحي وقلة معهم الغاية يف اجتهادي مع
— الحسن نهاية عىل الغناء يف والحذق — األصول يف األيدي وحسن الصوت رخامة من

يتغري. وال معهم ويثبت ينقصوا أو يزيدوا أن من بد ال ولكن
الفضل كان وإن وأوان زمان كل يف الفضل يتنازعون الناس أن املعلوم ومن
صحيح األجزاء متساوي كان إذا الحديث الغناء إن أقول ولكني — للقدماء والسبق
يساوي فإنه (املصمودي) غري أصول عىل موضوًعا جيًدا موقًعا النغم معتدل القسمة
وتنقيص عنهم غاب ما بتفضيل متعودون الناس وإنما — مجراه ويجري القديم الغناء
فهو متني جديد غناء وكل — حديث من أجود قديم غناء كل فما زمانهم يف حرض ما

بعده. ما إىل أضيق إذا قديم
من أغني إنني يحرضهم بما وتهاونهم قديم يشء كل يف الناس جربت ولقد
وأنسبه أصالة الصناعية املحاسن من خاليًا العمل قليل الشعر ركيك لحنًا األصوات
املعجز الحسن وهللا هذا السامعون ويقول أخرى مرة عيل فيقرتح املتقدمني بعض إىل
بعض إىل وأنسبه فيه واجتهد العمال الكثري األدوار الطويل الحسن للحن أغنيا ثم —
عند محتقر عالم وكل — األول اللحن ويريدون عنه ويتشاغلون فيعرضون املحدثني
دواوين أن ذلك ومن — وذكروها وطلبوها صناعته عظمته فقدوه فإذا زمانه أهل

شئون. خلقه يف وهلل وفاتهم بعد إال تطلب ال الشعراء

142



رضورية ومباحث مهمة فصول

هوامش

وال باليشء املعرفة سبيل عىل بعضهم أذكر كثري الطبقة هذه من نبغ وقد (1)
البوالقي) العزيز (عبد قسطندي) (الخواجة — البويش) محمد (الشيخ — به الجهل
شحاتة (الحاج — املكوجي) (حسنني — رزق) (محمد الحريري) درويش (الشيخ —
الحميد (عبد النقاش) املغربي (محمد النجار) السطوحي (إبراهيم — الحلواني)
وغريهم. الخرضي) (محمود — مراد) (محمد — الخياط) كريم (يوسف الجزمجي)

هذه أكثر إىل هذا كتابنا يف الطبقة هذه من ذكرناهم من تنبه قد — مالحظة (2)
لم من بخالف الكماالت ببعض وتمسكوا تدريجيًا عنها فابتعدوا والقبائح، املساوئ

منهم. نذكره
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العربية املوشحات بدائع

مرص يف قديًما عليها ملحن غري نغمات من ألنها تالحيننا؛ من املختار إليها مضاًفا
أو — شهاب) (الشيخ املرحوم سفينة تصفح من لكل هذا قولنا صدق يظهر كما —
إليها يحتاج مرصية أوزان عىل موضوعة أنها عن فضالً األخرى املجاميع من غريها
أخرى جهة ومن — دقها عىل املتعود األصول وعىل العظيمة النغمات هذه تركيب ملعرفة
عىل صياغتها وحسن تلحينها لجزالة القديمة املوشحات من باملتني تقارن بأن جديرة
الربهان أراد ومن — بمثلها يأتوا أن اآلن الفن أبناء عىل كثريًا يصعب مما — األوزان
(اليكاه) الكتاب هذا آخر يف اللتني القطعتني إحدى أراد موسيقي أي عيل فليعرض
— ٨ من ٩ — (اإلقصاق) — أصول وعىل — املقام هذا من يلحن أن أمكنه فإن —
منه وزنًا وستني أربعة — (٦٤) أي — الجيد الطول وبهذا عليه التلحني املوضوع
وتركيب الشكل يف بعده عما يختلف والستني األربعة من وزن كل بأن العلم مع —
أو — اإلفرنجية النوتة معرفة من متضّلع أستاذ لكل جليًا ذلك يظهر كما النغمات
أفندي (إلياس الشهري الكمنجاتي األوسطى حرضة من أو — مبارشة مني يسمعه ملن
قدرها جائزة لدفع مستعد فإني — أقول ما عمل املوسيقي ذلك أمكن فإن — تلماك)
وقد — الفن علماء كبار من عدول شهود شهادة بعد مرصيًا جنيًها عرشون (٢٠)

إال. ليس الوزن يف لسهولتها القطعة تلك اخرتت
فقد شهاب) (الشيخ املرحوم سفينة يف التي املوشحات أن أيًضا املعلوم ومن هذا
الفن هذا شيوخ عىل تلقيناه الذي هو فيها والباقي — قديم من تلحينها عمليات أكثر
محمد و(الشيخ — بدوخ) عثمان و(الشيخ الناظر) عثمان (الشيخ كاملرحوم — بمرص
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أفندي و(مصطفى — املغربي) إبراهيم و(الشيخ — باملسلوب) الشهري الرحيم عبد
وغريهم. — الشبشريي) محمد (الشيخ املرحوم مساعد — البويش)

املوصىل. عثمان الشيخ :1-15 شكل

أحمد الشيخ األول أستاذنا (املرحوم فعىل — والشامية الرتكية املوشحات أما
أساتذة من وغريهما — املوصيل) عثمان و(الشيخ الدمشقي) القباني خليل أبي

األتراك.
جميالً ترتيبًا مرتبة منتظمة فصول هيئة عىل الجميع من املختار وضعنا وقد
ألن األول ألمرين: الكاملية) (السفينة عليها يطلق بأن جديرة املثابة بهذه فتكون —
واملحبوبة األمصار هذه يف الوجود النادية العظيمة النغمات أكثر من كاملة فصوالً فيها
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وشيوخها الصناعة هذه أرباب عند محفوظ تلحينه فيها ما أكثر ألن الثاني — منها
ومستعد عندي بالرضورة فإنه لديهم، معلوم والغري — الفن بهذا حقيقة واملشتغلني

ورسور. أريحية بكل أراد طالب ألي لتعليمه
املائتني الـ(٢٥٠) عن ينيُف ما بها شهاب) (الشيخ املرحوم سفينة أن أنكر وال
الفن هذا مشايخ عند معلوًما ليس — أسف بكل — أنه غري موشًحا، والخمسني
عىل يحتوي هللا بحمد هذا كتابنا ولكن — األكثر عىل منها ثمانني (٨٠) غري ورؤسائه
من تركناه ما كل أن باعتبار املوشحات فحول من موشًحا وعرشين مائتني (٢٢٠)
طالب حفظها فإن — املوشحات هذه بجانب تذكر له قيمة ال األخرى الباقية املوشحات
الكريم القارئ حرضة أبرش وإني كما األقران عىل فائز أنه شك فال — أصلها عىل
يف وأضعها — رزقي ويّرس — عمري يف هللا أطال إذا (بالنوتة) كلها سآخذها بأني
الذماء حفظت وحدي أكون ولكي — كغريها هباء تذهب ال لكي حدته عىل ضخم كتاب
البالد. وخري العباد نفع فيه ملا جميًعا هللا ألهمنا — النفيس العربي الغناء من الباقي

كفيل. وأكفى وكيل أوىف وهو

الراست فصل

املؤلف) —تلحني (شنرب

ال��ق��وام خ��ط��ى ف��وق ت��ب��دى ق��د ح��س��ن ب��در
وخ��زام ورد ب��ي��ن ق��ًدا ك��ال��غ��ص��ن وان��ث��ن��ى

خانه

وال��س��ه��اد غ��رام��ي م��ن ع��ن��ي ب��ان ل��م��ا ص��ح��ت
ال��ت��م��ام ال��ب��در أي��ه��ا ح��ًدا ال��ه��ج��ر ل��ه��ذا ض��ع
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املؤلف)1 (تلحني مربع ***

راح ال��ك��اس ل��ي وم��ال ل��ي��الً ال��م��ح��ب��وب زارن��ي
ال��م��الح س��ل��ط��ان وْه��و م��ي��الً األغ��ص��ان وس��ب��ى

خانه

ال��دالل ت��ي��ه ف��ي وه��و ب��ال��ح��م��ي��ا ي��س��ع��ى ق��ام
ال��ص��ب��اح ال��غ��ي��د ف��ات��ن ح��ي��ا ح��ي��ن وج��ًدا ذب��ت

عرش) (ستة

مطابقته وعدم التلحني يف الرشوع الختالل ونظًرا — أصول غري وعىل خانة بدون تلقيته
بمتانة الفن أئمة لها شهد الصناعة بديع من خانة له ولحنت أصلحته — الوزن عىل
للتوشيح امللحن أن أي بالخانة البدنيتني تلحني قوة واتحاد الرتكيب وحسن الصياغة

كواحد. صار كله

ب��ال��ك��ؤوس م��ن��ي��ت��ي س��ح��ر ي��س��ع��ى ق��ام
ب��ال��ش��م��وس ي��زدري ق��م��ر م��ن ل��ه ي��ا

خانه

ال��ن��ف��وس ي��س��ت��رق ال��ح��ف��ر وب��ورد
ك��ال��ع��روس ي��ن��ج��ل��ي خ��ط��ر ب��ان غ��ص��ن
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(مدور)

ال��ن��ق��ي ال��ّدر وال��م��ب��س��م ال��ع��ذاب ال��ي��واق��ي��ت راع��ي

خانه

ال��م��ن��ط��ق ح��ل��ي��و ب��در م��ذاب خ��ده ع��ل��ى ورد

دور

ال��م��ش��رق ال��ج��ب��ي��ن ع��ل��ى ال��ن��ق��اب أرخ��ى وق��د ج��ن��ب

خانه

م��ورق غ��ص��ن ف��وق م��ن ال��ذؤاب ال��س��ب��ع وأس��ب��ل

املؤلف) (تلحني سلسله

األش��ن��ب ال��ت��غ��ي��ر ف��ي ب��ي م��ا وزاد ج��ن��ب ح��ي��ن ال��ص��ب ف��ؤاد س��ب��ى
م��أرب ه��واه ف��ي ل��ي وك��م وك��م
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قفله

ال��ح��دق ب��س��ود ت��رع��ى ال��رق��اب ع��وج دون��ه م��ن

خانه

ال��ع��ش��ق ج��م��ي��ع ي��س��ب��ي ب��ال��س��ح��اب ت��ب��رق��ع ب��دٌر

(مدور)

أف��ت��ن م��ن أي ل��ي ق��ل ه��ات ال��غ��زال ص��ن��و ل��ي ق��ال
ال��دن ب��ن��ات أم ج��ف��ن��ي راح

األل��ي��ن ال��ب��ان��ة ق��وام ي��ا ال��دالل ح��ل��و ي��ا ق��ل��ت
أح��س��ن ال��ش��ج��ي ع��ي��ن ف��ي أن��ت

خانه

ال��س��وس��ن ع��ارض��ي وغ��وال��ي خ��ال��ي م��س��ك ل��ي ص��ف ق��ال
أم��ك��ن ب��م��ا ث��غ��ري ون��ق��ي
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قفله

ال��م��ث��م��ن ال��س��ن��دس ص��وان ف��ي آلل��ي م��ن ح��ق ق��ل��ت
أن م��ن خ��ي��ف��ة خ��ت��م��وه

(أوفر)

ن��ص��ي��ب��ه ال��ن��ص��ي��ب ن��ع��م ح��ب��ي��ب��ه أن��ت ك��ن��ت م��ن
ت��ج��ي��ب��ه وأن��ت ي��دع��و ال��ذي خ��اب م��ا م��والي

خانه

ط��ب��ي��ب��ه وأن��ت ج��س��د ال��ح��ش��ا ف��ي ي��م��رض ك��ي��ف أو
ي��ع��ق��وب��ه ال��ه��وى ف��ي أن��ا ال��ذي ال��ح��س��ن ي��وس��ف ي��ا

(مصمودي)

س��ل��م��ى ج��م��ال ف��ي��ه��ا رأي��ت دي��ار إل��ى ش��وًق��ا أح��ن
أل��م��ى ال��ش��راب س��اق��ي ك��ف م��ن ع��ق��ار ل��م��ى م��ن��ه��ا ش��رب��ت
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دور

س��ق��ًم��ا ي��ذوب ف��ؤاًدا ي��ش��ف��ي م��زار إل��ى س��ب��ي��ل م��ن ه��ل
أظ��م��ا ب��ت ري��ان وأن��ت م��رار ف��ك��م م��ه��الً ظ��ب��ي ي��ا

ثقيل) (سماعي

�ا رن� �ي �اج� س� أغ��ي��د غ��زي��ل ح��اج��ر رب��ا ف��ي ل��ي
ال��ن��ج��د س��اك��ن ي��ا وج��دي ع��ل��ي��ك وج��دي

دور

�ى �ن� �ث� ان� إذا ب��ال��ق��د ي��ق��د ص��دري ع��ل��ى ن��ه��ده
س��ن��ه ال��س��الم ق��ل ال��ج��ن��ة الب��س ي��ا

ثقيل) (سماعي

ال��ت��ج��اف��ي ع��ل��ي��ه ي��ص��ع��ب ح��ب��ك م��ن
خ��الف��ي ي��ص��ل��ح ع��اد م��ا ص��ل��ب��ك ص��ل
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خانه

ال��ت��ص��اف��ي س��ب��ي��ل ع��ل��ى ع��ت��ب��ك م��ا
ال��س��وال��ف واع��ت��ب��ري ب��ك ي��س��ه��ل

دور

ف��ؤادي داخ��ل خ��ل ي��ا س��ك��ن��ت��ك
ب��اب��ت��ع��ادي ج��ازي��ت��ن��ي �ك �ت� �رب� ق�

خانه

ودادي ت��ك��در ف��ال ص��اف��ي��ت��ك
وخ��اي��ف راج��ي وال��ق��ل��ب �ك �ت� �اوع� ط�

(دارج)

رس��م ال��خ��ال خ��دك ف��ي م��ب��ت��س��م ظ��ب��يً��ا أف��دي��ك
ق��س��م ب��در ي��ا ه��واك

ال��م��ق��ل س��اج��ي وص��ادن��ي ال��غ��زل أه��وى أزل ول��م
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دور

ف��ل��ك ف��ي ت��م ب��در ي��ا ف��ل��ك ال��ح��س��ن ي��ك��م��ل أن
م��ل��ك ل��ل��ق��ل��ب وال��ع��ش��ق

وج��ل ال��وج��د م��ن ب��ه ن��زل وك��م — األزل م��ن

دور

ال��ش��ج��ن ف��ي��ه ب��ي وازداد ج��ن ال��ل��ي��ل م��ا إذا ب��در
ال��م��ج��ن ظ��ه��ر ل��ي أظ��ه��ر

ب��ال��م��ل��ل ص��ب��ري أق��دام أزل وق��د — اع��زل ث��م

الراست من ثان فصل

مربع

م��دن��ف ف��ؤاد ذا ق��ل��بً��ا ال��ح��ب س��ب��ي��ل ف��ي
أه��ي��ف ب��ق��وام ع��ج��بً��ا م��اس م��ن ه��وى ف��ي

خانه

ق��ده ت��ث��ن��ى إذ اع��ت��داال ال��غ��ص��ن ي��خ��ج��ل
ال��م��ره��ف ل��ح��ظ��ه س��ل ح��ربً��ا رام إن ٌ رش��أ

154



العربية املوشحات بدائع

(محجر)

ت��ن��ج��ل��ي ال��ط��ال ش��م��ُس ك��ف��ه وف��ي ب��دا
م��ق��ت��ل��ي ف��ي ح��ك��م��ن أل��ح��اظ��ه ون��ج��ل

خانه

ال��م��رس��ل ل��ح��ظ��ك م��ن ال��رش��ا ذا ي��ا أم��ان
ال��ج��ب��ل ع��ل��ى ن��اج��ى ب��م��ن ك��ل��ي��ٌم ق��ل��ب��ي

(نوخت)

وال��س��ب��ب ب��ذن��ب ال وه��ج��رن��ي واح��ت��ج��ب ع��ن��ي غ��اب ه��الالً ي��ا

خانه

األرب ن��ل��ت وم��ا ال��ع��م��ر وان��ق��ض��ى ال��ت��ع��ب غ��ي��ر ن��اب��ن��ي م��ا ال��ه��وى ف��ي

دور

م��ن��ع��ًش��ا ل��ق��ل��ب��ي ك��ن وب��وص��ل��ك ال��رش��ا ص��ن��و ي��ا م��ن��ك ب��ق��رب��ي ج��د
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خانه

ال��وص��ب ف��ي أوق��ع��ت��ن��ي ب��س��ه��ام ال��ح��ش��ا ت��رم��ي ف��ات��ن��ي ي��ا ك��ذا ك��م

(نوخت)

م��رام أق��ص��ى ي��ا ال��ه��ج��ر ذا ك��ذا ك��م ع��ن��ي ال��م��ع��رض أي��ه��ا

سلسله

ف��ن��ان ي��ا م��ن��ك األم��ان األم��ان ت��ق��ي��ن��ي أن ي��ق��ي��ن��ي ف��ي

دور

ال��غ��رام ب��ن��ي��ران ت��ع��ذب��ن��ي أن ظ��ن��ي ك��ان م��ا س��ي��دي

سلسله

ال��رح��م��ن ح��س��ب��ي األم��ان األم��ان ع��ذي��ري أو م��ج��ي��ري م��ن
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ثقيل) (سماعي

ح��ل��ي زان ث��م��الً أف��دي
إش��راق ب��ب��ه��ج��ة ع��ال ح��س��ن
ج��ال ح��ي��ن ح��ال ل��ل��ص��ب
راق وق��د رق ل��ي ط��ال ك��اس

خانه

أش��اب ب��ث��غ��ر �ت �زج� م� راح
ك��وك��ب س��ن��اء ف��ح��ك��ت الح��ت

رب��رب ك��ف م��ن أع��ذب��ه��ا م��ا

سلسله

س��ك��رى م��ن��ه��ا — ع��م��ري ل��ذة — ض��ري ت��ب��ري

دوالب

ال��ق��ب��ل ث��م��ار وأج��ن��ي األم��ل ب��روض أت��ي��ه
ال��خ��ج��ل ورد وأق��ط��ف
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قفله

وال��ب��ان ب��ال��ن��رج��س — م��س��ت��ت��ًرا — س��ط��را م��ا — ق��را وال��ط��ي��ر

عثمان) أفندي محمد (للمرحوم ثقيل) (سماعي

وال��ق��د ال��خ��ص��ر ن��ح��ي��ل وس��ق��ان��ي ال��ك��اس��ات م��ال
ال��ه��ن��دي ل��ح��ظ��ة س��ب��ان��ي ل��ف��ظ��ه ف��ي ال��روح ح��ي��اة

خانه

ع��ه��دي ع��ل��ى وخ��ل��ي��ن��ي ع��ن��ي ت��س��ل ال م��ل��ي��م��ي
ب��ط��ل��ع��ت��ه ف��أش��ج��ان��ي رؤي��ت��ه ح��س��ن م��ن وأن��ا
ال��رص��د م��ن وأط��رب��ت وأزه��رت وأش��رق��ت

(مصمودي)

ال��ت��م��ام ال��ب��در أي��ه��ا اس��ق��ن��ي��ه��ا ال��راح س��اق��ي
س��الم ال واص��ط��ب��اح ع��اط��ن��ي��ه��ا اغ��ت��ب��اق ف��ي
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خانه

ال��غ��رام ن��ار م��ن ص��ح��ت ت��ي��ًه��ا أه��واء م��ن م��اس
ال��س��الم ال��دن��ي��ا وع��ل��ى وأج��ن��اب��ه��ا راح��ي ش��م��س

املؤلف) تصليح —(من (مصمودي)

ع��واق��ب��ه وم��ر ح��ل��و أول��ه ن��ع��م ل��ش��ارب��ه ع��ذب ال��ع��ش��ق ب��ح��ر ي��ق��ول��ون
ف��ج��رب��ه وإال ت��ص��دق��ن��ي ل��م إذا م��راك��ب��ه ت��اه��ت ال��ع��ش��ق ف��ي ه��ائ��م وك��م

سلسله

األن��ذال ت��ص��ح��ب ال م��ي��ال ي��ا ده��ُر ي��ا
ق��ال م��ن ص��دق ن��ع��م

قفله

ت��ج��ن��ب��ه وإال ي��ص��ل��ح ي��ك��ن ل��م ف��إن ف��ج��رب��ه ص��دي��ًق��ا ت��ص��ح��ب أن ش��ئ��ت إذا

(دارج)

ج��م��ال��ك ع��ش��ق م��ت��ي��م أن��ا وص��ال��ك وف��ي ال��م��م��ن��ع أن��ت
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خانه

خ��ي��ال��ك وال زرت أن��ت ال ت��زرن��ي ق��م��ر ي��ا وع��دت��ن��ي

دور

ح��ال��ك وك��ي��ف أن��ت ف��ك��ي��ف رس��ول��ك م��ع ل��ي ت��ق��ول ت��ب��ع��ث

خانه

ج��م��ال��ك أن��ا ف��ارق��ت ي��وم م��ن ال��ع��وادل ت��ش��ت��ه��ي ك��م��ا ح��ال��ي

(رسبند)

ال��ش��م��اي��ل ه��ذه أل��ط��ف م��ا ش��م��ول ب��ه ل��ع��ب��ت م��ن ي��ا
م��اي��ل ال��ن��س��ي��م م��ع ك��ال��غ��ص��ن دالل ي��ه��زه ن��ش��وان
رس��اي��ل ط��رف��ه ح��م��ل ق��د ل��ك��ن ال��ك��الم ي��م��ك��ن��ه ال
وغ��اف��ل غ��ائ��ب وال��ع��اذل وأه��ن��أ وق��ت��ن��ا أط��ي��ب م��ا
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الكردان فصل

(مربع)

األس��ي��ل خ��ده ص��ف��ا ف��ي ي��دري األف��ك��ار ح��ي��ر
ي��م��ي��ل ح��ي��ن ب��ال��ت��ث��ن��ي ي��زري ال��ب��ان ل��غ��ص��ن م��ن

خلعه

ع��ل��ي��ل أج��ل��ك م��ن ص��رت ت��دري ك��ن��ت ل��و س��ي��دي
ال��ج��م��ي��ل ف��ع��ل واص��ط��ن��ع أج��ري ب��ال��ل��ه ف��اغ��ت��ن��م

(مخّمس)

األدي��ان ص��اف��ي م��ن واس��ق��ي��ن��ي ام��أل ال��ن��دم��ان س��اق��ي ي��ا
ال��ع��ي��دان رن��ات ي��ش��ج��ي��ن��ي ص��وت��ه األل��ح��ان ذا واس��م��ع

املؤلف) (تلحني (خانه)

ال��ن��ف��وس وت��ح��ي��ي ـ��ال��ع��روس ك��ـ ت��ج��ل��ى ال��ك��ؤوس ف��ي خ��م��ر
ال��ظ��م��آن وت��روي

يف شهاب الشيخ املرحوم خاناته يف عديدة مقامات ذكر حيث — طويلة بقية وله
تلحينها. عمليات قديم من انتسخت ألنها اآلن؛ معلومة غري سفينته
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خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم عن (تلقيته (مخمس)

س��ن��اه ال��ب��در أخ��ج��ل م��ح��ي��ا ذو أن��س ظ��ب��ي
ف��ت��اه ال��ب��در ف��رأى ب��ان ف��وق ت��ب��دى ق��د

دور

س��واه ي��ب��غ��ي ال ق��ل��ب��ي ع��ن��ي ب��ان ل��م��ا ص��ح��ت
أراه ال م��ن��ام ه��ل ول��ك��ن ال��ق��ل��ب ف��ي أن

خانه

ودالالً ت��ي��ًه��ا م��اس م��ن ه��وى ف��ي ع��ذي��ري م��ن
ال��ح��الال ال��س��ح��ر ي��ن��ف��ث ب��ل��ح��ظ ال��ن��وم ح��رم

قفله

ال��ه��الال ش��اه��دن��ا م��ن��ه ت��ب��دَّى ل��و ح��ب��ي��ب��ي��ن ذو
ح��اله ف��ي وال��ع��ذارى ج��م��االً ال��ح��ور وس��ب��ى
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خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم عن (تلقيته (زرفكند)

وش��رب أن��س ال��م��واس��م ع��ي��د
ت��ص��ب��و إل��ي��ه ب��اس��م ك��ل م��ع
ت��ح��ب م��ن م��ع ون��ادم ف��اش��رب
ن��ه��ب ف��ال��ع��ي��ش ح��ازم ك��ن��ت إن

دور

ل��الص��ط��ب��اح ص��ب��اًح��ا ب��اك��ر
ال��م��الح م��ع راح��ا واس��ت��ج��ل
ال��م��ب��اح م��ن ط��ف��اح��ا وام��أل
ت��ه��ب م��ن��ه��ا ن��س��ائ��م وان��ش��ق

املؤلف) (تلحني خانه

إل��ي��ه ش��وًق��ا ق��ل��ب��ي ه��ام ق��د
ع��ل��ي��ه ح��رًص��ا ح��ب��ي وك��ت��م
ح��اج��ب��ي��ه م��ن رع��ب��ي ف��ك��ل
وص��ع��ب س��ه��ل ال��ط��الس��م ف��ك
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املؤلف) (تلحني (نوخت)

ال��دن��ان ب��ن��ت ل��ي وأج��ل ك��اس��ي م��ح��ب��وب ي��ا ه��ات
األق��ح��وان ري��اض ف��ي وآس ن��س��ري��ن ب��ي��ن

خانه

ت��ذوب ك��ادت م��ه��ج��ت��ي رف��ًق��ا ال��ح��س��ن ف��ري��د ي��ا
األم��ان م��ن��ك أرت��ج��ي ن��اس��ي ل��ل��ع��ه��د ت��زل ل��م

ثقيل) (سماعي

ال��ل��ي��ل أن��ام ال ب��أن��ي ل��ي ت��ش��ه��د ال��ل��ي��ل ن��ج��وم
ال��ح��ي��ل م��ن��ي ه��د وع��ش��ق��ك ت��ص��ل��ي ال��ح��ش��ا ون��ي��ران

سلسله

ق��ت��ال وال��ه��وى ط��ال غ��رام��ي
ال��س��ي��ل ي��ح��ك��ي س��ال ودم��ع��ي
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دور

ت��س��م��ح ل��ل��ش��ج��ي ب��وص��ل��ك ال��ق��د رش��ي��ق ي��ا س��أل��ت��ك
أص��ل��ح ف��م��ك م��ن وإال ال��خ��د ورد ف��وق وق��ب��ل��ه

سلسله

ال��ع��س��ال ك��ال��ق��ن��ا ي��خ��ت��ال ف��ان��ث��ن��ى
ال��م��ي��ل ك��ل م��ال وع��ن��ي

ثقيل) (سماعي

ج��ب��ي��ن��ك ن��ور زه��ى ل��م��ا ف��ت��ن��ي ج��م��ال��ك زاه��ي
ح��اج��ب��ي��ن��ك ق��وس ب��س��ه��م ج��رح��ن��ي ل��ح��ظ��ك وس��ح��ر

خانه

ل��دي��ن��ك ووف��ي اس��م��ح ال��ت��ج��ن��ي ذا م��ت��ى إل��ى
ب��ع��ي��ن��ك ب��اي��ن ف��ال��غ��در ع��ن��ي ع��د ل��ي ف��ق��ال
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املؤلف) تصليح —(من (مصمودي)

ط��ردا ول��ن��وم��ي ش��ردا غ��زاالً ي��ا

سلسله

ال��ن��ف��ار ه��ذا س��ره��م ع��دا ف��ّي ت��ط��ع ال

دور

وج��ودي ن��ح��ول م��ن ال��ن��وا ف��ي أق��اس��ي ك��م

سلسله

ال��ع��ذار خ��ال��ي ش��ادن ه��وى ف��ي ت��ل��م��ن��ي ال

(أقصاق)

�دي وج� �ن ع� األج��ف��ان ف��ات��ر خ��ب��ر ص��اح
�د �ص� �ال� ب� ال��ه��ج��ران م��دى أج��رى ح��ي��ث
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سلسله

ب��وق��دي ق��ل��ب��ي — س��ال ف��ل��ق��د — ال��ف��ال ج��م��ل — ال ل��ي��ت ي��ا

دور

�راق �اإلش� ب� ال��ع��ش��اق ي��ف��ت��ن ه��الال ي��ا
اإلط��الق ع��ل��ى راق ق��د ح��س��ن��ه وغ��زاالً

سلسله

وردي وال��خ��د — ح��س��ن وج��ه��ك — اف��ت��ت��ن ب��ك — ف��ت��ى ارح��م

دور

�دري ت� �و ل� ب��ال��ب��ل��ب��ال ال��ب��ال خ��ل��ي ي��ا
�ر �ج� �ه� �ال� ب� ال��ح��ال ف��ي ب��ل��ي م��ن ت��ع��ذر ك��ن��ت

سلسله

ب��ردي ل��ل��ص��ب — ال��ظ��م��ا إن — راح��ًم��ا ك��ن — ال��ح��م��ى ظ��ب��ي
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(دارج)

أل��ث��م��ه ب��أن ل��ي م��ن ال��م��الح م��ل��ي��ك ح��ب��ي
أك��ت��م��ه أط��ق ول��م راح ش��م��س س��ق��ى ب��در

دور

خ��ج��ل م��ن��ي ف��اح��م��ر ال��خ��ال ف��ي ص��ادف��ت��ه
ال��وج��ل ق��ت��ي��ل ارح��م ب��ال��م��ال ن��اش��دت��ه

دور

أج��ال م��ه��الً ف��ق��ال ال��ط��ال ك��اس وه��ات
ت��ح��رم��ه ال ف��ال��وع��د ال��ص��ب��اح ق��ب��ي��ل ب��اك��ر

الحجازكار فصل

املؤلف) (تلحني (شنرب)

ال��ظ��الم��ا ع��ن��ا وج��ال ال��ل��ث��ام��ا ال��ص��ب��ح ك��ش��ف
ال��ن��دام��ى ب��ي��ن م��ش��رًق��ا ال��م��دام��ا ص��رف ل��ي ف��أج��ل
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خانه

األم��ي��ن ال��ود م��خ��ل��ص واص��ل ال��ح��س��ن ف��ري��د ي��ا
وغ��رام��ا وج��ًدا ذب��ت األص��ي��ل اب��ن ي��ا ه��واك ف��ي

املؤلف) —(تلحني (فاخت)

ال��ط��رب ي��س��ت��خ��ف��ه ت��ع��ب ال��ه��وى ح��ام��ل
ل��ع��ب ب��ه م��ا ل��ي��س ل��ه ي��ح��ق ب��ك��ى إن

خانه

ي��ن��ت��ح��ب وال��م��ح��ب اله��ي��ة ت��ض��ح��ك��ي��ن
ال��ع��ج��ب ه��ي ص��ح��ت��ي س��ق��م��ي م��ن ت��ع��ج��ب��ي��ن

املؤلف) —(تلحني (مربع) ***

ال��ظ��الم أس��ت��ار ال��ح��م��ي��ا ي��ص��ب��ح م��زق��ف
ال��م��دام ش��م��س م��ن ال��ث��ري��ا ب��ك��أس واش��رب
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دور

ال��ك��رام ب��ن��ت م��ن ب��ه��يٍّ��ا ج��م��االً واخ��ط��ب
ال��خ��زام روض ف��ي ه��ن��ي��ا ط��اب��ت ص��ه��ب��اء

خانه

ال��خ��ت��ام م��س��ك��ي م��ح��ي��ا ذو ي��دي��ره��ا
ال��غ��م��ام ت��ح��ت م��ن س��ن��ي��ا ي��ب��دو ك��ال��ب��در

قفله

ال��غ��رام أس��ر ف��ي ال��ك��م��ي��ا ي��ق��وم ظ��ب��ي
ال��ك��الم س��ح��ر م��ن ال��وذع��ي��ا وي��س��ت��ب��ي

املؤلف) —(تلحني روان) (دور

ال��دن ب��ن��ت ع��ن ن��غ��ن��ي��ك ب��األل��ح��ان ه��م��وم��ك اص��رف
ك��ال��غ��ص��ن ال��ن��دام��ى م��ع ال��ع��ي��دان ن��ي��ر ع��ل��ى وم��ل
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خانه

ال��ق��وام زاه��ي ح��ب ف��ي ال��غ��رام أه��ي��ل ل��ي م��ن
ي��دن��ي ي��وًم��ا ل��ي ل��ي��س ل��وام��ي ف��ي��ه خ��ال��ف��ت

خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ املرحوم عن (تلقيته (مصمودي)

م��ال األن��س ب��راح ن��ح��وي وال��ه��وى ال��وص��ال ألوق��ات ش��وق��ي وا آه
ال��ش��م��ال م��ن��ه ق��اب��ل��ت ب��ال��ت��ه��ان��ي ال��ل��ق��ا م��ه��د ح��م��ى ف��ي وي��م��ي��ن��ي

خانه

م��ص��ون وج��ده ال��ذي س��ر ال��ع��ي��ون ت��خ��ف��ي أن ه��ي��ه��ات
ف��ي��ك��ون ب��ي م��غ��رًم��ا ك��ن ال��ج��وى ذا ي��دع��و وال��ح��ب

عثمان) أفندي محمد املرحوم (تلحني (مربع)2

األرواح واف��رح ال��راح اس��ق��ن��ي
ف��ض��اح ح��س��ن��ه الح ج��ب��ي��ن��ك ن��ور
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خانه

ال��ب��ان غ��ص��ن ت��ي��ه��ه أش��ج��ان زادن��ي
ب��ال��راح ب��دا ح��ي��ن

قفله

األف��راح ح��ل��ي ف��ي ص��اح ي��ا ي��ن��ث��ن��ي

عثمان) أفندي محمد املرحوم (تلحني (نوخت)3

ح��ل م��ن��ك ف��ؤادي ف��ي غ��راٌم ل��ي ال��ك��ح��ل ع��ي��ن��ي��ه زان غ��زاالً ي��ا
أف��ل ق��د ون��ج��م ن��ج��م ب��دا ك��م أع��ي��ن��ي ع��ن ت��غ��ب أو ت��زرن��ي إن

خانه

ال��غ��زل ألرب��اب إال ال��ج��ف��ا م��ا ب��ال��ج��ف��ا غ��راًم��ا ق��ل��ب��ي ت��زد ال
ال��ح��ل��ل أن��واع ب��ال��ح��س��ن واك��ت��س��ى ال��ص��ف��ا م��اء م��ن ص��ي��غ غ��ص��ي��نً��ا ي��ا

دور

ال��غ��زل ال��ص��ب ع��ل��م ب��ق��وام واع��ت��دل ت��ي��ًه��ا أه��واه م��ن م��اس
رح��ل ق��د وه��م��ي األن��س ج��دد ب��دا أن ل��م��ا األف��ك��ار ح��س��ي��ر
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خانه

ال��ع��م��ل؟ م��ا ل��ق��وم��ي.. ي��ا اح��ت��ي��ال��ي م��ا ال��ك��رى ج��ف��ن��ي ج��ف��ا ق��د ج��ف��ان��ي م��ذ
ال��ح��م��ل ب��رج ف��ي ال��ش��م��س ن��ور ف��اق وج��ه��ه غ��زال ف��ي م��الم��ي دع

عثمان) أفندي محمد املرحوم (تلحني ثقيل)4 (سماعي

ب��أل��ح��ان وه��ن��ان��ا ال��ح��ان م��ط��رب ف��ت��ن��ا
ن��دم��ان ب��ي��ن وص��ف��و راح ص��ف��ا ف��ي وب��ت��ن��ا

خانه

س��ك��ران ال��ش��ع��ر ول��ي��ل ت��م ف��ي ال��ب��در وب��ن��ت

(مصمودي)

ال��ف��ري��د ال��ج��ب��ي��ن ف��وق ال��س��ع��ي��د ال��ه��الل ه��ل
ال��ج��ي��د ب��ص��ب��ح ب��دا ص��دغ��ه م��ن وال��ل��ي��ل

دور

ب��اح��ت ب��ش��م��س ت��س��ق��ي الح��ت ال��ث��ري��ا أخ��ت
ال��ت��وري��د ذي ال��خ��د ف��ي ف��اح��ت م��س��ك ش��ام��ات
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خانه

م��ره��ف س��ي��ف وال��ل��ح��ظ أه��ي��ف غ��ص��ن ال��ق��د
ن��ض��ي��د ث��غ��ر در م��ن ال��ق��رق��ف ي��ح��ك��ي وال��ري��ق

سلسله

األف��راح روض��ة ف��ي ال��راح ك��ئ��وس أدر
ت��ف��ن��ي��د وال واص��ل اإلص��ب��اح ك��وك��ب ي��ا

قفله

ق��وم ي��ا ح��ب��ه ف��ي ال��ل��وم ك��ف��وا ب��ال��ل��ه
ال��ع��ي��د ج��اء ف��ق��ل��ت ال��ص��وم ب��ش��ه��ر ج��اء

املؤلف) —(تلحني (دارج)

ال��ك��رى ف��ي ول��و ب��ال��وص��ل أظ��ف��ر �رى ت� �ا ي�
أث��م��را ق��د ت��م��ن��ى �رس غ� أرى أو
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دور

ال��ح��ش��ا ف��ل��وات ف��ي م��رت��ع��ه �ا رش� �ي ب�
ان��ت��ش��ى ح��ت��ى ال��دن خ��م��ر ي��ش��رب �ا �ش� ن� إن

خانه

م��ده��ش��ا م��ل��ًك��ا رأي��ن��ا إال �ى �ش� م� �ا م�
ال��ورى ش��ه��وات اق��ت��ض��ت��ه ك��م��ا �وًرا ص�

قفله

اس��ت��ش��ع��را م��ا ال��وس��ن��ان م��ق��ل��ة ف��ي �رى س� �و ل�
درى م��ا ب��ه ال��م��ض��ن��ى أذن ف��ي �رى ج� أو

بأنواعه النهاوند فصل

خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ املرحوم (تلحني (شنرب)

ال��ش��دش��دا م��ن��ش��د ال��ك��ب��ي��ر ب��ال��ن��ه��اون��د
ال��ه��دى ص��ب��ح م��ط��ل��ًع��ا ال��غ��ري��ر ال��ري��م وط��ال
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خانه

وال��ح��ي��ج��ازك��ار غ��ن أن��س��ي ب��در ي��ا ب��ال��ص��ب��ا
أوق��دا وج��دي ن��ار ال��ن��ض��ي��ر ال��خ��ّد ع��ن��دم

خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ (تلحني (رمل)

ت��ك��رم ب��ال��وص��ل ب��ع��ًدا ع��ن��ي ل��وا ظ��ب��ي أي
م��ت��ي��م ول��ه��ان ف��غ��دا ق��ل��ب��ي ك��وى ف��ال��ح��ب

خانه

ب��ه��ج��ري أس��رف��ت س��م��ا ب��ال��ح��س��ن س��م��ا ب��در ي��ا
ي��رح ي��رح��م م��ن ك��رًم��ا أرج��و ج��وى ذب��ت ق��د

خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ املرحوم (تلحني روان) (دور

ال��زم��ان ص��ف��اه واغ��ن��م ودي اب��ن ي��ا وه��م اش��ط��ح
ال��م��ع��ان��ي أه��ل ب��ي��ن م��ا وج��دي أح��ادي��ث واش��رح
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خانه

ال��م��دام ك��ئ��وس أدر وم��رام��ي م��ن��ي��ت��ي ي��ا
واألم��ان��ي وبُ��غ��ي��ت��ي وق��ص��دي ب��دري رض��اك

املسلوب)5 محمد —(للشيخ (مخمس)

أن��ع��م ل��ي ال��وص��ل ب��ط��ي��ب ال��ج��ي��د ح��ل��و ال��ق��د رش��ي��ق
أن��ع��م ال��ن��دي ال��ورد م��ن ال��ج��ي��د خ��ده ورد وزاه��ي

دور

واغ��ت��م ب��ه ن��ف��ًس��ا وط��ب ع��ي��د س��روري م��ب��دي ف��ي��ا
م��غ��ن��م ال��ل��ق��ا وأوق��ات ع��ي��د ح��ب��ي وص��ل ل��ي��ال��ي

خانه

ال��رب��رب ال��ج��ؤذر ب��وص��ل وأي��ام��ي وق��ت��ي ص��ف��ا
أط��رب أن��س��ن��ا وب��ل��ب��ل أح��الم��ي ف��ي��ه وص��ح��ت
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قفله

واش��رب ل��ي األن��س ب��روض ج��ام��ي ل��م��ى ق��رق��ف أدر
وال��م��ب��س��م ال��خ��د ب��ل��ث��م س��ي��د ي��ا م��غ��رم��ك وح��ب��ي

ثقيل) (سماعي

ف��ت��ن��ا ج��م��ال��ه ح��ب��ي ي��ت��ث��ن��ى ب��دا ل��م��ا
م��ال ح��ي��ن ان��ث��ن��ى غ��ص��ن أس��ن��ا ب��ل��ح��ظ��ة أوم��ا

خانه

ش��ك��وت��ي رح��ي��م ل��ي م��ن ح��ي��رت��ي وي��ا وع��دي
ال��ج��م��ال م��ل��ي��ك إال ل��وع��ت��ي م��ن ال��ح��ب ف��ي

املؤلف) —(تلحني (مربع)

ال��دن��ان ب��ن��ت ت��ح��ت��س��ي ه��ي��ا ل��ل��ح��ان ق��م ص��اح
ال��ج��ن��ان ي��ب��ري ش��رب��ه��ا ال��ث��ري��ا ن��ج��م ك��أس��ه��ا
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خانه

وص��دي��ق وح��ب��ي��ب وش��ق��ي��ق ورد ب��ي��ن
ال��زم��ان ط��اب ق��د ح��ي��ث ه��ن��يٍّ��ا ك��أًس��ا ل��ي ه��ات

املؤلف) —(تلحني (أوفر)

ال��ج��ل��ن��ار ل��ه��ي��ب ي��ح��م��ي ال��س��وس��ن��ا أن خ��ل��ت م��ا
ال��ع��ذار ت��ح��ت وج��ن��ات��ه ج��ن��ى إل��ى ن��ظ��رت ح��ت��ى

خانه

ال��ن��ه��ار ش��م��س ف��ت��خ��ال��ه ال��س��ن��ا ت��ك��ن��ف��ه ق��م��ر
ع��ق��ار ب��ال ال��وق��ار س��ل��ب ان��ث��ن��ى وإذا رن��ا ف��إذا

املؤلف) —(تلحني (نوخت) ***

غ��زال ف��ي م��الم��ي م��ن ق��ل��وا ال��ع��ش��ق والة ي��ا
ال��ج��م��ال ح��ب وال ال س��ه��ل ال��ع��ش��ق م��ق��ام ال
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خانه

ال��س��ق��ام ت��ب��اري��ح م��ن ف��ي��ه��ا ح��ل ك��م م��ه��ج��ت��ي
وق��ال ق��ي��الً ف��ات��رك��وا ي��م��ل ل��ي��س م��س��م��ع��ي

املؤلف) —(تلحني ثقيل) (سماعي

ال��ح��ي��ل ه��دي��ت ال��م��ي��ل زاه��ي ي��ا
ال��ذي��ل ج��ر ف��ي ال��ل��ي��ل ف��ي زرن��ي
ك��ل��ي��م وال��ق��ل��ب أه��ي��م ال��ح��ب ف��ي
م��ق��ي��م وال��وج��د س��ج��ي��م وال��دم��ع

أوىل خانه

ج��م��ي��ل ك��ل م��ن أم��ي��ل ل��ل��ح��س��ن
ق��وي��م وال��ق��د ي��م��ي��ل ك��ال��غ��ص��ن
اإلص��ب��اح ي��زري الح ق��د ب��در
ن��ظ��ي��م ك��ال��در وض��اح ث��غ��ره

ثانية خانه

أخ��ف��ي��ه ال ف��ي��ه وج��دي
ون��دي��م راح ف��ي��ه م��ن ل��ي
ن��واه ط��ال ل��و س��واه أرض ل��م
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س��ل��ي��م زال ال ب��ه��واه ق��ل��ب��ي

ثالثة خانه

ال��ه��ج��ر م��ض��ن��ى ب��دري ف��ارح��م
س��ق��ي��م ف��ال��ج��س��م أج��ري واغ��ن��م
ل��ل��ح��ان ب��ي س��ر ح��ان ق��د ح��ي��ن��ي
رخ��ي��م ال��س��م��ع ف��ي األل��ح��ان ص��وت

املؤلف) —(تلحني (أقصاق)

ال��ج��ل��ن��ار ري��اض ف��ي ال��ح��م��ي��ا ن��ج��ل��و ب��ن��ا ق��م
ال��ع��ق��ار ف��ي��ك ول��م��ي ه��يّ��ا ال��ك��اس��ات وام��زج

خانه

ال��ب��ع��اد ذيَّ��اك ب��ع��د أت��م��ل��ى أن ف��ع��س��ى
ب��ال��م��زار وت��ف��ّض��ل ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ي��ا وأدن��و
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البياتي فصل

(شنرب)

ل��ل��ح��ب��ي��ب ب��ل��ق��ان��ا ع��ن��ا األت��راح زال��ت
ال��ع��ن��دل��ي��ب ف��أج��اب ح��ن��ا ال��دوح وح��م��اه

خانه

ل��ل��ص��ب��اح وال��ب��الب��ل غ��ن��ى ال��روض وأن��ي��س
ال��ع��ج��ي��ب ال��ف��ن م��ت��ق��ن م��ن��ا األل��ب��اب م��ل��ك

(مربع)

ب��اع��ت��دال ي��زري ل��ل��غ��ص��ن ق��ده ال��دالل م��ع��ش��وق ب��األق��داح ط��اف
ال��س��وس��ان ع��ارض��ه وب��ران��ي ال��وس��ن��ان ط��رف��ه س��ب��ان��ي ق��د

(مخمس)

ن��ي��ران ال��ح��ش��ا ف��ي أل��ق��ى ال��غ��ض��ب��ان ح��ب��ي ب��ان ل��م��ا
ال��ب��ان غ��ص��ن ف��اق ح��ان ح��ي��ن��ي ب��ان ل��م��ا
ك��ال��غ��دران ي��ج��ري دم��ع��ي غ��ال ج��ال ص��ال
س��ك��ران أم��س��ى ل��م��اه م��ن م��ن��ص��ان خ��ل ه��وى ف��ي
ب��ال��م��ران أزري ج��ان ي��ا ن��ح��وي وان��ث��ن��ى
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حجاز) (سلسله

ج��ن��ن��ي ف��ال��ه��وى دع��ن��ي ع��ذول��ي ي��ا
ك��ال��ع��روس ت��ج��ل��ى ف��ن��ي وال��م��دام��ة

عشاق) (سلسلة

أن��ص��ف م��ا وال��ح��ب��ي��ب ق��رق��ف ال��م��دام��ة
ك��ؤوس أت��رع آه ال��م��دن��ف ب��ي��د خ��ذ

قفله

ال��ول��ه��ان ال��ص��ب أس��ك��ر غ��ال ج��ال ص��ال
ع��ب��وس ي��وم ف��ي ال��رح��م��ن ع��ف��و م��رت��ج��ي
ال��ع��رب��ان أش��رف ال��م��ي��زان ع��ن��د م��ن��ق��ذي

(مدور)

أكابر أن مع (خفيف) أصوله املوشح هذا أن مكتوب شهاب الشيخ املرحوم سفينة يف
أصول يعرفون ال أنهم عن فضالً — املدور عىل إال يلقونه ال مرص يف املوسيقيني

األوزان. قسم يف سبق فيما تكلمنا كما غريه، عىل أصالة الخفيف

األس��ود ذل��ة ش��رع��ة ق��ض��ى ال��ه��وى إن
ال��ق��دود م��اس��ت ع��ن��دم��ا ال��رض��ى ي��س��ت��ح��س��ن
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خانه

ال��غ��م��ود م��ن ل��ح��ظ س��ي��ف ن��ض��ا ع��ن��دم��ا آه
ال��ظ��ه��ور ق��اص��م ال��ج��ف��ا ه��ج��ر إذ ق��ل��ت ك��م

(نوخت)

إن��س��ان ح��ل��ى ف��ي ب��دًرا أن��ش��اه م��ن ج��ل
ن��ش��وان وان��ث��ن��ى س��ك��ًرا زاد ل��م��اه م��ن
م��ران ل��ه ي��ا م��غ��ري ب��ال��ف��ت��ك ق��ده
ال��ع��اط��ر ث��غ��ره ك��وث��ر ورد م��ن ح��ام��يً��ا

دور

األق��م��ار ي��خ��ج��ل ح��س��نً��ا ح��از ت��م ب��در
األف��ك��ار ح��ي��ر م��ع��ن��ى ال��ح��س��ن ف��ي وح��وى
ب��األس��ح��ار م��اس غ��ص��نً��ا ف��اق ت��ث��ن��ى إن
ال��ظ��اه��ر ف��رق��ه ي��ظ��ه��ر ك��ال��ص��ب��ح م��ف��رد

(نوخت)

ب��ال��ت��الق ل��ي واس��م��ح��وا ش��م��ل��ي ب��ال��ق��رب اج��م��ع��وا
ال��م��ذاق م��ر ف��ال��ن��وى ح��ب��ل��ي ب��ال��ود وص��ل��وا
ي��ط��اق ال م��ا ال��ه��وى ف��ي ق��ب��ل��ي ال��ع��ش��ق أه��ل ن��ال
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ال��ف��راق ت��ب��اري��ح م��ن م��ث��ل��ي ال��ن��اس ف��ي رأى م��ن

دور

ال��غ��رام ب��م��س��اك��ي��ن رف��ًق��ا ال��ح��س��ن م��ل��وك ي��ا
ال��س��ق��ام وت��غ��ش��اه ع��ش��ًق��ا ه��ام م��ن ارح��م��وا
م��رام أق��ص��ى ي��ا ع��ن��ك رًق��ا أن��ف��ك ال أن��ا
االش��ت��ي��اق ن��ار واط��ف ب��ف��ض��ل��ك ف��ت��دارك��ن��ي

ثقيل) (سماعي

ال��ق��ل��ب داخ��ل م��ن س��ك��ن ح��ب��ه وم��ن ذن��ب ب��ال ع��ق��ل��ي س��ل��ب م��ن ي��ا أال
وال��ق��رب ب��ال��وص��ل س��وى أح��ي��ى وال ص��ح��ب��ي ي��ا ال��ح��ال ذا ع��ل��ى أق��در م��ا أن��ا

سلسله

وم��ط��ل��وب��ي س��ؤل��ي وه��و ب��م��ح��ب��وب��ي راض��ي أن��ا
وم��ش��روب��ي ن��ق��ل��ي ه��واه

ل��ب��ي ذه��ب رب��ع��ك ه��ج��ر ق��ال��وا وإن ال��ك��رب م��ع ه��م��ي ي��زول ج��ان��ي إذا
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ثقيل) (سماعي

وال��دالل ال��ج��ف��ا ه��ذا ك��م إل��ى م��رادي أي��ا
دل��ي��ل ل��وص��ل��ك أم��ا

ال��ج��م��ال ح��وي��ت م��ن ي��ا ب��ل��ط��ف��ك م��ح��ب��ك ع��ام��ل
ج��م��ي��ل ه��و م��ا ف��ال��ه��ج��ر

س��ال ال��خ��د ع��ل��ى دم��ع��ي ص��ن��ي��ع��ي م��ا ال��ع��م��ل ك��ي��ف
األس��ي��ل ال��ح��دي��د راع��ي

ال��ن��زال ت��روم وال ال��ل��واح��ظ س��ه��ام واك��ف��ف
ن��زي��ل ب��ح��ي��ك إن��ي

(مصمودي)

ال��خ��دود ت��وري��د ف��وق ع��ي��ونً��ا ال��س��ح��ر ك��ح��ل
ال��ق��دود م��يِّ��س��ات ح��س��ن ل��ي��ن��ا األغ��ص��ان وازدري
س��ود ن��ج��ل ب��ع��ي��ون ع��ل��ي��ن��ا ت��س��ط��و وال��ظ��ب��ا
ال��ش��رود ال��ظ��ب��ي م��ق��ل��ة ف��ي��ن��ا ب��ال��ف��ت��ك ح��ك��م��ت

خانه

ج��رد ال��ل��ح��ظ ول��س��ي��ف ورد ل��ل��ص��ب خ��ده
م��ف��رد ال��ح��س��ن ف��ي غ��دا م��ذ األغ��ي��د األوص��اف ك��ام��ل
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قفله

ال��ورود ع��ذب ال��ل��م��ى ف��ي ي��ري��ن��ا ال��ث��غ��ر ب��اس��م
ال��ع��ق��ود ه��ات��ي��ك ن��ظ��م ال��ث��م��ي��ن��ا ال��در ي��خ��ج��ل

(دارج)

وج��ب ت��ح��ت��س��ي��ه ك��اس ك��ل ال��ل��م��ى ع��رف م��ن أس��ك��ر ب��ال��ذي
واق��ت��رب ل��دي��ه ال��س��ح��ر س��ج��د ب��م��ا ج��ف��ن��ي��ك ك��ح��ل وال��ذي

خانه

س��ب��ب غ��ي��ر م��ن أع��رض��ت ع��ن��دم��ا ع��ن��دم��ا دم��وع��ي أج��رى وال��ذي
ال��ل��ه��ب ب��إط��ف��اء ال��م��اء أج��در ف��م��ا ي��م��ن��اك ص��دري ع��ل��ى ض��ع

البياتي من ثان فصل

مرصي) (ثقيل

ثقيل. نصف األستانة يف املتبعة األصول باعتبار الحقيقة يف وهو

ال��ك��م��ال ك��ل ح��وى ق��د ب��دري األرواح ن��زه��ة
ال��ج��وار رع��ى م��ا ج��ار ال��غ��زال وس��ب��ي
ب��االع��ت��دال ق��ده ي��زري ال��ب��ان ل��غ��ص��ون
ال��ق��رار ي��س��ل��ب ص��ار وم��ال أذرن��ا

187



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

خانه

ال��غ��زال ه��ذا وال��ع��ج��ب ل��س��ح��ري ع��ي��ن��ي��ه ف��ت��ور م��ن
ف��رار ل��ن��ا م��ا ج��ار ال��ص��ق��ال ب��ال��ظ��ب��ي
ال��م��ط��ال ب��ع��د ي��ك��ون ل��و ف��ك��ري ح��ار رض��اه ف��ي
ال��دي��ار ش��رف زار ال��دالل راخ��ي

(ورشان)

ش��غ��ل��ي ع��ن ب��ه ش��اغ��ل��ي ال��ك��ح��ل ب��غ��ن��ج ق��ات��ل��ي
ث��م��ل ب��ع��ط��ف ي��ن��ث��ن��ي ك��األس��ل م��ائ��ًس��ا ق��ام

خانه

ال��ك��ف��ل ارت��ج��اج ي��ش��ت��ك��ي أب��ًدا ن��ح��ي��ل خ��ص��ره
واخ��ج��ل��ي ق��ائ��الً غ��اب ب��دا ال��ب��در ط��ال��ع ل��و

(مخمس)

م��ل��ك��وا ق��ل��ب أي دروا ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت
س��ل��ك��وا ش��ع��ب أي درى ل��و وف��ؤادي
وارت��ب��ك��وا ال��ه��وى ف��ي ال��ه��وى أرب��اب ح��ار
ه��ل��ك��وا ه��م ت��رى أم س��ل��م��وا ه��م أت��رى
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(مخمس)

ل��ي ي��رى م��ا ل��ي��س أراه وم��ن ال��س��ؤال ذل م��ن أواه
ال��ج��ال ص��ف��و ال��ل��ي��ال��ي ت��ص��ف��و م��ا ب��د ال

دور

ول��وع��ي ارح��م ف��ات��ن��ي ي��ا ض��ل��وع��ي ب��ي��ن م��ا األس��ى ن��ار
�ال �س� �ل� �س� م� دم��وع��ي خ��دي ع��ل��ى س��ال��ت

هندي) (نوخت

أع��ذار م��ت��ى إل��ى واألن��وار ب��ال��ح��س��ن األق��م��ار م��خ��ج��ل ي��ا
ب��ال��ن��ار اش��ت��ع��ل ق��ل��ب��ي

دور

ح��ال��ي ع��ل��ى ع��ط��ًف��ا ل��ي ي��ح��ل��ى ال��ل��ث��م ف��ي ح��ال��ي ش��ه��ي ث��غ��رك
ال��ج��ار ج��وار وارع��ى
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(محجر)

م��ث��ل ل��ع��ش��ق��ه غ��رام��ي ج��ع��ل��ن��ي
ال��ع��م��ل وك��ي��ف ه��ي��ام��ي ب��ي وزاد
رح��ل وع��ن��ي م��ؤان��س ل��ي وك��ان

سلسله

ال��وت��ر ون��ف��ر ال��س��م��ر ي��ح��ب
ال��ق��م��ر ض��وء ف��ي ال��م��دام��ة وش��رب

دور

ال��م��الح زي��ن ي��ا م��ف��دى ي��ا ن��ادي��ت
وب��اح ع��ي��ن��ي م��ن ت��ب��دى ق��د دم��ع��ي
ب��راح م��ن ل��ه ل��ه أل��ق��ى ك��ن��ت وم��ا

سلسله

س��ه��ر ول��ي��ل��ي ف��ك��ر ن��ه��اري
ن��ظ��ر ل��ي ل��م��ا ح��ب��ي��ب��ي ل��ي رث��ى
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(مصمودي)

ت��رح��م��ن��ي ال ل��َم ل��ي ق��ل ب��ح��ي��ات��ك أم��ل��ي
م��ن��ي ع��ق��ل��ي س��ل��ب��وا ل��ودادي وارع��ى ف��أغ��ث

دور

ال��ح��س��ن ذا ي��ا ف��ي��ك ق��ت��ل��ي ح��ل��ل م��ن ب��ع��ل��ي
ال��ج��ف��ن س��ه��م ج��رح��ن��ي ق��د ب��ف��ؤادي رف��ًق��ا س��ي��دي

(مصمودي)

أراك م��ن غ��ص��ن ف��وق ي��ج��ل��ي الح ه��الالً ي��ا
ت��راك ع��ي��ن ه��ن��ا ي��ا أه��الً ل��إلح��س��ان دم��ت

خانه

ه��واك ع��ن ت��س��ل��ى م��ا ت��س��ل��ى ل��و ل��ص��ب ج��د
س��واك ي��ع��ش��ق ل��م وه��و ت��خ��ل��ى األه��ل وع��ن
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ثقيل) (سماعي

األغ��ص��ان اع��ت��دال م��زري ي��ا وال��م��ب��س��م ال��ل��م��ى ح��ل��و ي��ا
واإلح��س��ان ب��ال��وف��ا وأن��ع��م وارح��م ل��ل��م��ع��ن��ى واص��ل

خانه

ف��ت��ان ي��ا ال��ب��ه��ا ح��اوي ي��ا ي��ظ��ل��م م��ح��ب��ه ي��ظ��ل��م م��ن
آن ق��د وص��ل��ي آن إن��ي اغ��ن��م وأج��ري واص��ْل��ن��ي

خليل) أبي أحمد املرحوم عىل —(تلقيته (أقصاق)

األخ��ط��ار أرك��ب دع��ان��ي ق��د س��ل��م��ى ح��ب
األك��دار أع��ظ��م ي��ع��ان��ي ق��ل��ب��ي وغ��دا

خانه

ك��ان م��ا ل��ي��ت��ه غ��رام��ي ك��ان ال ل��ي��ت
ب��ان واص��ط��ب��اري ه��ي��ام��ي ج��ّر ق��د ف��ه��و
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الصبا فصل

(مربع)

ش��ج��ان��ي ب��أل��ح��ان��ه وم��ح��ب��وب��ي وح��ان��ي ب��ن��دم��ان��ي وف��ت��ى ص��ف��ا

خانه

وال��م��ث��ان��ي ال��ف��ن��ان��ي ول��ذات — واألف��راح م��دان��ي أم��س��ى ب��ال��ه��ن��ا وس��ع��دي

دور

وع��دي ب��ال��وص��ل م��ن��ي��ت��ي وأوف��ي س��ع��دي أوق��ات ل��ي ال��ل��ه أدام

خانه

وث��ان��ي أول ب��ال��ه��ن��ا أدي��رت — واألق��داح ع��ن��دي ح��ل م��ذ ال��م��ن��ى ن��ل��ت ب��ه

املؤلف) —(تلحني (محجر)

ال��ت��ج��اف��ي وخ��ل ه��ج��ري ع��ن��ك دع
خ��اف��ي ال��وج��د وم��ا ص��ب��ري ع��ي��ل ق��د
ال��س��الف ش��م��وس ب��دري واج��ُل ق��م
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ق��ويٍّ��ا ب��وص��ل��ي ظ��ن��ي زال م��ا

خانه

ال��ب��ع��اد ذا ي��ا ج��س��م��ي أض��ن��ي��ت
ال��ت��م��ادي وط��ال ه��م��ي وازداد
ب��ال��وداد ش��ف��ي س��ق��م��ي ل��ي��ت ي��ا
إل��يَّ��ا وأح��س��ن ب��ال��ت��م��ن��ي ج��د

(أوفر)

م��ون��س��ي أق��ب��ل أن أس��ت��ح��ي م��ن��ك ال��ن��رج��س ع��ي��ون ي��ا ج��ف��ون��ك غ��ض��ي

خانه

ت��ن��ع��س ل��م ش��واخ��ص وع��ي��ن��ك وج��ن��ات��ه ف��ذب��ت ال��ح��ب��ي��ب ن��ام

(نوخت)

ودي ن��ك��ر وق��د ع��ه��ودي خ��ان ال��ق��د رش��ي��ق
وال��ب��ع��د ب��ال��ص��ّد ه��ائ��م ت��رك��ن��ي م��ل��ك��ن��ي ف��ت��ن��ي أس��رن��ي
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دور

وج��دي ف��ي وال��ق��ل��ب وج��ودي أف��ن��ى ع��ن��ه وب��ع��ي��د
ال��ج��ع��دي وش��ع��ره خ��ده ب��ق��ان��ي ض��ن��ان��ي رم��ان��ي س��ب��ان��ي

ثقيل) (سماعي

ي��ص��ي��ب ب��ال��ل��ح��ظ ع��ي��ن��اه س��ه��ام��ه رًش��ا أه��وى
ال��ع��ش��اق ق��ل��ب

ع��ج��ي��ب واألم��ر ت��ه��واه وم��ه��ج��ت��ي ت��ل��ف��ي ي��ه��وى
م��ش��ت��اق ع��اش��ق

خانه

خ��الق ق��ي��وم — وم��ج��ي��ب ح��اض��ر س��واه ب��ال��ذي إل��ي��ه أق��س��م��ت
ع��راق أرض ف��ي — غ��ري��ب م��ت ل��و أن��س��اه وال غ��ي��ره أع��ش��ق ال

ثقيل) (سماعي

ال��ش��ي��م ح��ل��و رش��ا ي��ا أك��ب��ر ع��ي��د ت��زورن��ي ي��وم
ال��ق��ل��م خ��ط ح��اج��ب��ه س��ب��ان��ي ق��د ل��ح��ظ��ة غ��ن��ج
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خانه

ع��دم ج��س��م��ي ص��ب��ح ق��د س��اع��دون��ي رف��اق��ي ي��ا
ح��ك��م رب��ي ه��ك��ذا اح��ت��ي��ال��ي م��ا ص��ب��ري ق��لَّ

(مصمودي)

ال��ق��وام س��م��ه��ري رش��ا ف��ي ب��ال��م��ل��ي��م أس��م��ع ال أن��ا
أق��ام ال��ح��ش��ى ف��ي ح��ب��ه

ك��الم ال ل��ح��اظ��ه م��ن ك��ل��ي��م غ��دا ج��س��م��ي إن
وال��س��الم ال��ق��ل��ب م��ن��ى ه��و

خانه

ب��اح��ت��ش��ام ال��ل��ط��ف خ��وى ق��د ق��وي��م غ��دا ق��د رم��ح
وش��ام م��ص��ره��ا ف��ي ل��ي��س

وب��ال��خ��ف��ر ب��ال��م��ح��اس��ن ال��م��الح أف��ت��ن م��ث��ل��ه
ص��ب��ر م��ن غ��ي��ر ي��ن��ْل ل��م

خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم عن (تلقيته (مصمودي)

َغ��ي��ن��ي وان��م��ح��ي ط��اب وق��ت��ي ط��اب
ال��ع��ي��ن أك��ح��ل �واب األك� �ال وج�
ال��ف��ض��اح وج��ه��ه الح ح��س��ن ب��در — دور
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أي��ن��ي ع��ن غ��ب��ت ب��ال��راح ال ف��ي��ه
ال��ب��ان غ��ص��ن ف��اق ال��م��ران ق��ده — دور
س��ي��ف��ي��ن س��ل ال��ف��ت��ان ط��رف��ه
ال��ح��س��ن رب��ى ف��ي ك��ال��غ��ص��ن م��اس — دور
ال��ع��ي��ن ق��رة ي��دن��ي ل��و آه
ال��ف��ّص��ال ل��ح��ظ��ه ص��ال ق��د ال��ح��ش��ا ف��ي — دور
ب��ردي��ن ت��ح��ت ي��خ��ت��ال وب��دا
ع��ت��ب��ي ت��ط��ل ال ال��ع��ج��ب أخ��ا ي��ا — دور
س��ك��ري��ن ب��ي��ن ق��ل��ب��ي غ��دا ق��د
ت��ري��اق��ي ع��ي��ن أش��واق��ي خ��م��ر — دور
ك��أس��ي��ن م��ن��ه س��اق��ي ي��ا ف��ام��أل

(مصمودي)

ال��غ��زالن س��ي��د ي��ا ب��ال��ل��ه
�ر ودي� �ال أم�

ال��ب��س��ت��ان ري��اح��ي��ن ع��ل��ى
�ر �دي� �غ� ال� �ب �ن� ج�

ال��ه��ج��ران ت��ح��ام��ي��ل وات��رك
م��ن��ص��ان ي��ا ف��ن��ان ي��ا

رح��م��ت��ن��ي م��ا — ه��ج��رت��ن��ي ل��ي��ش
ت��ه��ج��رن��ي ال ب��در ي��ا

ت��ح��رم��ن��ي ال وص��ل��ك م��ن
ل��ل��ج��الس — ال��ك��أس وام��أل — م��ض��ى م��ا وات��رك
�ب �ي� �رق� ال� �اب غ�
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دور

�ان أم� �ي ل� �ذ خ� واألل��ح��اظ ال��ح��واج��ب م��ن
�ان �ي� �ب� ال� �ل أه� ال��وع��اظ م��ن��ا اف��ت��ن��ت ق��د
األط��الل ف��ي — م��ال ل��م��ا األل��ف��اظ ح��ل��و ح��ب��ي��ب��ي

ع��ب��رت��ي أج��رى — م��ه��ج��ت��ي أح��رق
وأع��ي��ان��ي أه��ل س��ي��د ي��ا أع��ي��ان��ي ع��ن ت��ب��ع��د ال
�اس �ب� ال� �ل ق� م��ي��اس ي��ا — ب��ال��رض��ا واس��م��ح

ال��ح��ب��ي��ب أن��ت

(دارج)

�ك �ل� �م� ك� رب �ان �ح� �ب� س�
�ان �ط� �ل� س� �ن �س� �ح� �ال� ب�

�ك �ل� م� �ي �ب� ح� �ا ي� �ت أن� �ل ه�
�ان �س� إن� �ل �ك� ش� �ي ف�

�ك �ل� ف� �ي ف� �در ب� �ت أن� أو
�ان �م� �ع� ن� �ي �ب� ظ� أو

ع��ام��ر ورب��ع ال��ف��ري��ق أه��ل ع��ل��ى ت��ح��ك��م — م��ن��اظ��ر م��ال��ك — آم��ر س��ل��ط��ان

دور

ال��ت��ج��اف��ي م��اذا ال��ص��دود ذا — ب��ح��ق��ك — ق��ص��ر
�ي �واف� ت� �ي ول� ت��ع��ود خ��ل��ي ي��ا آن م��ا
�ي �الف� خ� �ب ص� ال��ع��ه��ود ف��ي ص��ادق ف��ل��ي��س
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خانه

ال��س��ك��اك��ر ف��اق ري��ق ب��رش��ف أف��وز ع��س��ى أخ��اط��ر ب��ال��روح األوام��ر ت��ح��ت

الصبا من ثان فصل

(شنرب)

األرواح ن��زه��ة ي��ا ال��م��ع��ان��ي ح��س��ن ي��ا
وال��ح��س��ان ال��زم��ان ف��ي أوح��د م��ف��رد س��ب��ان��ي ق��د ح��س��ن��ك
ف��ض��اح وال��ه��وى ب��اح س��ري ف��ي��ه

دور

�ي �ان� ث� �ذاك ل� �س �ي� ل�
ص��اح ي��ا ال��ورى ب��ي��ن

ب��دري اف��ت��ت��ان��ي ب��ه زاد
ق��ان��ي خ��د أران��ي م��ذ ع��م��ري

�اح وّض� �ا �ه� �ب� �ال� ب�
�اح �ت� �ف� ال� �ة �غ� �ب� ص�

(ب��ي��اتً��ا). ف��ي��ص��ي��ر — ن��وا ف��ي��ه ي��ض��ع وب��ع��ض��ه��م —

199



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

(نوخت)

ف��ج��ام ج��اًم��ا واس��ق��ن��ي راح��ي ش��م��س ب��دري ه��ات
ب��اح��ت��ش��ام م��دل��ل ي��ا ص��ب��اح ن��دم��ان ب��ي��ن

خانه

ال��غ��م��ام أس��ت��ار ت��ح��ت ال��ص��ب��اح وق��ت س��يّ��م��ا
ب��ال��م��رام ��ل وت��ف��ضَّ ص��اح��ي م��ض��ن��اك ت��دع ال

ثقيل) (سماعي

ال��ص��ب��اح ف��ي واس��ق��ن��ي��ه��ا ص��رًف��ا ال��ق��أق��داح ل��ي ام��أل
الح ك��ال��ف��ج��ر ن��وره��ا وع��ج��بً��ا ت��ي��ًه��ا ش��رب��ه��ا

خانه

ال��س��ق��ي��م��ه ي��ب��ري ش��رب��ه��ا ق��دي��م��ه خ��م��رة م��ن آه
س��ع��ي��د ف��ي��ه��ا ط��ال��ع

ال��ص��ب��اح ف��ي س��ع��ي��د ف��ه��و ع��ش��ًق��ا ه��ام ق��د م��ن ك��ل

200



العربية املوشحات بدائع

ثقيل) (سماعي

ال��ب��ش��ر ه��الل أم ال��س��م��ا ه��الل ق��ات��ل��ي أي��ه��م��ا أدر ف��ل��م

خانه

ال��ش��ع��ر س��واد م��ن راع��ن��ي وم��ا ال��وج��ن��ت��ي��ن ف��ي ال��ت��ورد ول��وال
ال��ق��م��ر ال��ح��ب��ي��ب أظ��ن وك��ن��ت ال��ح��ب��ي��ب ال��ه��الل أظ��ن ل��ك��ن��ت

خليل) أبي أحمد املرحوم عن —(تلقيته (مصمودي)

الزمه

ب��األل��ح��ان ال��راح ك��اس واج��ل ق��م ال��ب��ان ق��وام ي��ا ال��ش��م��اي��ل ح��ل��و

دور

ب��ال��ت��وري��د م��ن��ه ي��زه��و وال��خ��د ب��ال��ج��ي��د ال��م��ه��ا ي��س��ب��ي غ��ًدا ري��م
ال��وس��ن��ان ط��رف��ه م��ن م��ن��ج��دي م��ن ب��ال��ت��ه��دي��د ال��ل��ح��ظ س��ي��ف س��ّل ق��د

دور

ح��يً��ا أم��س��ى ب��ال��وص��ل ال��ه��وى م��ي��ت ح��ي��ى ل��م��ا ب��ال��ك��اس ال��ط��ال س��اق��ي
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ال��ن��دم��ان ع��ل��ى ي��ج��ل��ي ب��دى ل��م��ا خ��ط��ي��ا وان��ث��ن��ى ب��دًرا الح ق��د

خليل) أبي أحمد األستاذ املرحوم —(تلحني (دارج)

وال��ن��ج��وم ال��ق��م��ر م��ث��ل ون��ج��ت��م��ع ال��ه��م��وم ن��زي��ل ب��دري ي��ا ال��ي��وم
ال��ك��روم ظ��الل ف��ي ال��ن��دام��ى ب��ي��ن ال��ه��ن��ا ك��ئ��وس ص��رًف��ا ون��ح��ت��س��ي
ب��ال��ع��ق��ود خ��ط��اب��ه��ا ل��دي ت��ج��ل��ى ال��وج��ود خ��ل��ق ق��ب��ل ك��ان��ت ص��ه��ب��اء
ال��ع��ود م��ن��ه��ا إب��راه��ي��م ون��ال وه��ود وم��وس��ى آدم ص��ب��ا ل��ه��ا

قول) معناه ويف وزنه (وعىل

ال��خ��ص��ور رق��اق ب��ه��ا ت��س��ع��ى ال��ده��ور ب��ن��ت ش��م��ط��اء ف��ي ل��ك ه��ل
ال��ب��دور ن��ور ال��ك��اس��ات ف��ي ت��خ��ج��ل ول��ك��ن��ه��ا ال��ل��ون زن��ج��ي��ة
ال��س��رور إل��ي��ن��ا ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي اه��ت��دى م��ا ب��ه��ج��ت��ه��ا س��ن��ا ل��وال
ج��ور ب��ه��رام ال��روم م��ل��ي��ك وع��ن وأش��ي��اع��ه ك��س��رى ع��ن ت��ن��ب��ي��ك
ال��ق��ب��ور خ��الل م��ن ن��ش��اوى ق��ام��وا ن��ف��ح��ة ل��ه��ا ب��ال��م��وت م��ر ل��و
ال��ب��ك��ور إال ال��ل��ذات ف��م��ا ب��اك��ر ش��رب��ه��ا ف��ي ال��غ��ف��ل��ة م��ا ص��اح ي��ا
ال��دي��ور وب��ن��ت ال��ره��اب��ي��ن أم م��ش��م��ول��ة ع��ذراء واس��ت��ج��ل��ه��ا
ال��زم��ور وص��وت ال��ش��ادي ع��ن أغ��ن��وا اس��ت��ن��ط��ق��وا إذا ن��دم��ان ب��ي��ن م��ا
غ��رور ح��ًق��ا ال��م��رء ح��ي��اة إن ع��ال��ًم��ا ف��ك��ن ال��ع��ي��ش ه��و ه��ذا

(دارج)

خ��ي��ل��ك ده��م ل��ي��ل ي��ا ف��ش��د واف��ى ال��ح��ب��ي��ب إن ل��ي��ل ي��ا
ذي��ل��ك ت��ح��ت ل��ي��ل ي��ا دخ��ل��ت ع��ن��ي ال��ص��ب��اح ورد وان��ه��ض
م��ي��ل��ك ب��ك��ل ع��ل��ّي وِم��ل ف��اع��ت��ن��ق��ن��ي خ��ل ي��ا وأن��ت
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—والعشاق البوسلك فصل

املؤلف) —(تلحني (شنرب) ***

ح��الل��ي ال��ح��الل ال��راح م��ن م��داًم��ا ري��ق��ه م��راش��ف م��ن س��ق��ان��ي وظ��ب��ي

خانه

وم��الل��ي ج��ف��وة ع��ن ون��زه��ن��ي وري��ق��ه خ��م��ًرا ال��ك��أس��ي��ن ل��ي أدار

املؤلف) —(تلحني (رهج)

األن��ام ش��رك ح��رك��ات��ه ال��ذي ال��ظ��ب��ي أي��ه��ا ي��ا
ال��س��ق��ام ب��ادي ال��ح��ش��ى ق��ل��ق ب��ع��اش��ق ف��ع��ل��ت م��اذا

خانه

م��س��ت��ه��ام ب��ح��ب��ك دن��ف م��ت��ي��م ال��ه��م��وم ج��م
ب��ال��س��الم ي��وًم��ا أن��ع��م��ت إذا ط��رب م��ن ي��ه��ت��ز

املؤلف) —(تلحني (مربع) ***

ص��ح��ا م��ا س��ك��ره م��ن ف��إن��ه ال��م��ط��ال ب��ن��ار ال��ص��ب ت��ح��رق ال
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خانه

ن��ص��ي��ب ي��وًم��ا ال��ق��رب ف��ي ل��ه واج��ع��ل ال��غ��رام ك��واه ق��د ف��ؤاًدا وارح��م

قفله

ل��ح��ا م��ن ال��ه��وى ف��ي وات��رك ب��ال��وص��ل ال��ه��الل ش��ق��ي��ق ي��ا ل��م��ض��ن��ى واس��م��ح

املؤلف) —(تلحني (نوخت)

ص��اح ف��ال��ط��ي��ر ل��ل��ه��ن��ا ب��اك��ر ال��روض ح��ان ص��اح
ف��اح ال��ورد وش��م��ي��م ع��اط��ر ال��ب��ان وع��ب��ي��ر

األرواح ي��ن��ع��ش

دور

الح ال��ق��د غ��ص��ن ف��وق ب��اه��ر ال��ح��س��ن وه��الل
ال��ص��ف��اح ال��ب��ي��اض ه��ت��اك س��اح��ر ال��وس��ن��ان ط��رف��ه

�راح ال� وأدار
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خانه

ش��ق��ي��ق أو رح��ي��ق م��ن ال��م��وارد أش��ه��ى اغ��ت��ن��م
ال��ش��ري��ق ال��س��اج��ي ي��د ف��ي س��اج��د ال��ح��ام ه��ام ح��ي��ث

اإلب��ري��ق ل��ف��م

قفله

ال��ع��ب��ي��ق ري��اه��ا ط��ي��ب ع��اب��د ش��م ل��و خ��م��رة
ال��ل��واح ق��ول ن��اف��يً��ا ع��اب��ر ل��ل��ح��ان ل��غ��دا

األق��داح رش��ف

املؤلف) —(تلحني (أقصاق)

الزمه

ت��س��م��ع ل��م وإن دع��ون��اك ق��د ال��م��ش��ت��ك��ى إل��ي��ك ال��س��اق��ي أي��ه��ا

دور

راح��ت��ه م��ن ال��راح وأش��رب غ��رت��ه ف��ي ه��م��ت ون��دي��م
واتَّ��ك��ى إل��ي��ه ال��ذق ج��ذب س��ك��رت��ه م��ن اس��ت��ي��ق��ظ ك��ل��م��ا

أرب��ع ف��ي أرب��ًع��ا وس��ق��ان��ي
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دور

ال��ج��وى ف��رط م��ن ي��ه��واه م��ن م��ات ال��ت��وى ح��ي��ث م��ن م��ال ب��ان غ��ص��ن
ب��ك��ى ال��ب��ي��ن ف��ي ف��ك��ر ك��ل��م��ا ال��ق��وى م��وه��ون األح��ش��اء َخ��ِف��ق

ي��َق��ِع ل��م ل��م��ا ي��ب��ك��ي وي��ح��ه

دارج) عرش—وسماعي —وستة محجر رضوب: ثالثة (فيه

األن��وار ه��ي��ك��ل ف��ي ال��خ��در م��ن ب��دت
األق��م��ار وت��خ��ج��ل ال��ب��در ع��ل��ى ت��زه��و
ال��خ��م��ار وث��غ��ره��ا خ��م��ري ري��ق��ه��ا م��ن

سلسله

�راح ال� �ي �اق� س� �ا ي� �م ق�
�داح األق� �ي �ل� �ج� �ت� �س� ن�

ص��اح ي��ا — ل��ي ت��ج��ل��ي — ج��ري��ال��ي — ل��ي وام��ال
�ا �ي� أه� �ي أه�

�الح �م� ال� �ع م� �رى �ك� س�

ثقيل) (سماعي

ع��ل��ي��ا ص��رًف��ا وأج��ل��ه��ا ال��ح��م��ي��ا ح��ان ب��ن��ا ق��م
ال��ق��ل��ب أذب��ت ق��د
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ت��غ��ض��ب ت��ك��ن ال إل��يَّ��ا.. وان��ظ��ر ب��ال��م��ال ف��ل��ي ي��ك��ف��ي

دور

ه��ي��ا ال��راح ش��م��س ه��ات
ال��ث��ري��ا س��ن��اي��اك م��ن

�ب �ن� األش� �رك �غ� ث�
ال��ك��وك��ب أي��ه��ا ح��يٍّ��ا دم��ت م��ا ح��ال ل��ي ال��ط��ال م��ن��ه

(دارج)

ال��ش��ج��ون ك��ل ال��م��ض��ن��ى ل��ق��ل��ب��ي أورث ال��غ��ص��ون ع��ل��ى وال��ُق��م��ري ال��ح��م��ام ن��اح
م��اس��ي ل��ي��ل ف��ي ل��ه ي��س��ع��ى ح��ب��ي��ب ل��ه م��ن ف��ن��ون ك��ل��ه ه��ي��ن ه��و م��ا ال��ع��ش��ق

ي��ق��اس��ي م��ا ي��ا ال��ع��اش��ق ق��ل��ي��ب م��س��ك��ي��ن

دور

م��الح ب��ع��ي��ون ش��ع��ره ج��داي��ل راخ��ي ال��ص��ب��اح وق��ت ب��دري ح��ب��ي��ب��ي ج��ان��ي
خ��الص��ي واع��م��ل آح��ي ش��رط ع��ل��ى ل��ك��ن م��ت��اح ل��ي ق��ال ث��غ��ره أق��ب��ل ح��ب��ي��ت

ي��ق��اس��ي م��ا ي��ا ال��ع��اش��ق ق��ل��ي��ب م��س��ك��ي��ن

207



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

القباني) خليل أبي أحمد الشيخ املرحوم (تلحني (دارج)

ال��ط��ال ك��أس وان��ج��ل��ى ب��ال��ن��دام��ى أن��س��ي راق
ال��ع��ال م��ق��ام��ات ف��ي وج��ودي ن��ور ب��دا م��ذ
ح��ال ث��غ��ر ل��م��ى م��ن م��دام��ي ط��ي��ب ف��ارت��ش��ف

سلسله

ت��ب��ت��س��م واألم��ان��ي ق��ط��ًف��ا ال��ع��ي��ش ط��اب ح��ي��ث
اغ��ت��ن��م األن��س وم��ن ص��رًف��ا ال��ك��اس��ات ف��اش��رب

دور

ب��ال��ك��رم وت��ع��ط��ف ن��ح��وي رق ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ال��ش��ي��م م��ح��ب��وب أن��ت ص��ح��وي أن��ت س��ك��ري أن��ت
ال��ع��ل��م ب��ن��ات ن��ح��و ت��ل��وي ب��در ي��ا وك��م ك��م

سلسله

ت��ب��ت��س��م واألم��ان��ي ق��ط��ًف��ا ال��ع��ي��ش ط��اب ح��ي��ث
اغ��ت��ن��م األن��س وم��ن ص��رًف��ا ال��ك��اس��ات ف��اش��رب
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دور

وارت��ي��اح س��رور ف��ي ال��م��ق��ام س��ام��ي ي��ا دم��ت
واص��ط��ب��اح اغ��ت��ب��اق ف��ي س��ام��ي ق��درك وع��ال
م��ب��اح ل��ل��راج��ي وه��و ن��ام��ي ج��ودك ي��زل ل��م

سلسله

م��ن��ت��ظ��م أن��س ش��م��ل ل��ط��ًف��ا ج��م��ع��ت وب��ه
اغ��ت��ن��م األن��س وم��ن ص��رًف��ا ال��ك��اس��ات ف��اش��رب

(دارج). عشريان حسيني آخر تلحني وله
عند املعروف الجهاركاه) — (الدارج بخالف وهو البديع املوشح هذا تلقينا قد
قد خاناته كانت ملا ولكن — عليه املعول القديم فهو هذا أما — اآلن بمرص املشتغلني
األول الدور قوة من خاناته جميع لحنا فقد — حفاظها بموت تلحينها عمليات نسخت
— وبعضها التالحني بني الفروق يميزون الذين امللحنني كبار بذلك شهد كما تماًما منه
(جهاركاه) آخر تلحني شهاب الشيخ األستاذ املرحوم سفينة يف مكتوب هو كما له وكان
تاريخ بالضبط يعلم ولم مديد زمن من فقد ولكنه أيًضا وعرشون) (أربعة أصول

اندثاره.

وعرشون) (أربعة

ب��ال��ح��ل��ى ال��رب��ا ت��ي��ج��ان س��ح��ب ي��ا — ك��ل��ل��ي
ال��ج��دول م��ن��ع��ط��ف س��وارك — واج��ع��ل��ي
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(حسيني) أوىل خانه

وم��ا ن��ج��وم األرض وف��ي ف��ي��ك — س��م��ا ي��ا
أن��ج��م��ا أش��رق��ت ن��ج��ًم��ا أغ��رب��ت — ك��ل��م��ا
وال��دم��ى ب��ال��ط��ال إال ت��ه��ط��ل — م��ا وه��ي

قفله

ت��م��ت��ل��ي ك��ي ال��ك��رم ق��ط��وف ع��ل��ى — ف��اه��ط��ل��ي
وال��ف��وف��ل ال��ش��ه��د ط��ع��م ل��ل��دن — وان��ق��ل��ي

(أوج) ثانية خانه

ل��ل��م��رت��ص��د ال��دري ك��ال��ك��وك��ب — ت��ت��ق��د
ي��ع��ت��ق��د ب��م��ا ال��م��ج��وس��ي ف��ي��ه��ا — ي��ع��ت��ق��د
واع��ت��م��د ب��ه��ا ال��راح س��اق��ي ي��ا — ف��ات��ئ��د

قفله

م��ع��زل ف��ي ع��ن��ك ت��ران��ي ح��ت��ى — ل��ي وأم��ل
ي��ق��ت��ل ي��زد إن ك��ال��ع��ش��ق ف��ال��راح — ق��ف��ل
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(شاهناز) ثالثة خانه

ح��ك��م م��ا إذا ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي — ظ��ل��م م��ن
وال��ن��دم ب��اط��ن��ه ف��ي ي��ج��ول — ف��ال��دم
ال��ق��م��م ف��وق س��ط��ر م��ا ي��ك��ت��ب — وال��ق��ل��م

قفله

ي��ع��دل ول��م ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي — ول��ي م��ن
األك��ح��ل ال��رش��أ األل��ح��اظ — ي��ع��زل

نوا) (راست خانه

ري��م ع��ش��ق وع��ن ص��ه��بً��ا ش��رب��ه��ا ع��ن — أري��م ال
ق��دي��م وم��دام ج��دي��د ع��ي��ش — ف��ال��ن��ع��ي��م
ن��دي��م وا ف��ق��م ب��ه��ذي��ن إال — أه��ي��م ال

قفله

ص��ن��دل م��ن ص��ورن أك��ؤس م��ن — وان��ه��ل
وال��م��ن��دل ال��ع��ن��ب��ر ن��ك��ه��ة م��ن — أف��ض��ل
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(محري) خانه

ذرود ب��وادي ق��ط��ع��ن��اه ع��ي��ش — ي��ع��ود ه��ل
وع��ود ج��ن��ك��ا ت��ض��رب ح��ض��رت��ي ف��ي — وال��ج��ن��ود
ي��س��ود ال غ��ًدا ع��ن��ا م��ع��زل ف��ي — وال��ح��س��ود

قفله

ِل��ي ل��ّذ ف��ال��ه��وى ت��ع��ِذل��ون��ي ال ُع��ذَّل��ي..
ال��م��ب��ت��ل��ي ال��ع��اش��ق م��ث��ل ال��ح��ب ف��ي — ال��خ��ل��ي م��ا

خانه

أق��م��رت م��ذ ب��األن��س ل��ي��ل��ت��ن��ا — أس��ف��رت
واس��ت��ب��ش��رت ال��م��ح��ب��وب ب��م��ل��ت��ق��ى — ب��ش��رت
ق��ص��رت م��ذ ل��ل��ظ��ل��م��اء ف��ق��ل��ت — ش��م��رت

قفله

ت��ن��ج��ل��ي وال ال��وص��ل ل��ي��ل��ة ي��ا — ط��ول��ي
م��ن��زل ف��ي ف��ال��م��ح��ب��وب س��ت��رك — وأس��ب��ل��ي
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(مربع)

م��غ��ن��م ال��ل��ق��ا وأوق��ات ع��ي��د ع��ن��دي ال��وص��ل ل��ي��ال��ي
م��ره��م ال��ح��ش��ى ألم��راض ال��غ��ي��د م��ل��ي��ك م��ن وق��رب��ي

خانه

وال��ي��م ال��دج��ى ف��ي وخ��وض��ي ال��ب��ي��د ل��ل��ف��ي��اف��ي وج��وب��ي
ال��م��ح��ك��م ش��وق��ي دواع��ي ال��ت��س��ه��ي��د م��ع وأش��ج��ان��ي

مختلفة. مقامات من أخرى تالحني وله

(مربع)

ب��دري ي��ا واس��ق��ن��ي األق��داح دور ن��دي��م��ي ي��ا
ال��زه��ر ري��اض ف��ي األرواح ت��ن��ع��ش م��دام��ة م��ن

سلسله

ال��س��ق��ي��م ت��ب��ري خ��م��رة ن��دي��م وا اس��ق��ن��ي��ه��ا
ال��ح��ك��ي��م ق��ول واس��ت��م��ع
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قفله

ض��رِّي ع��ن��ي زال ص��اح ي��ا ش��رب��ه��ا أداوم إن

محجر

ل��ي ذن��ب وال ح��ب��ي��ب��ي ه��ج��رن��ي
ل��ي رق وال ل��ه��ي��ب��ي ب��ي وزاد
ل��ي رق ب��ال��ل��ه ط��ب��ي��ب��ي ي��ا ن��ادي��ت

سلسله

ن��ف��ر وم��ن��ي ه��ج��ر غ��زال��ي
وال��س��ح��ر ال��ب��ك��ا ل��ع��ي��ن��ي وخ��ل��ف

دور

ش��دي��د ب��ك��اء خ��ل��ي ألج��ل ب��ك��ي��ت
ي��ف��ي��د ال ب��ك��اك ل��ي وق��ال ت��ل��ف��ت
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سلسله

ت��ري��د ال ل��م��ن ب��ه ت��ب��وح ال س��رك
ال��ب��ش��ر وت��دري ال��خ��ب��ر ي��ش��ي��ع
وال��ق��در ق��ض��ا ال��ـ ل��ح��ك��م ت��ص��ب��ر

(محجر)

ال��م��الح زي��ن ي��ا ال��ب��ان ق��وام ي��ا
ال��ص��ب��اح ف��ج��ر ي��ا ال��غ��زالن أخ��ا ي��ا

خانه

ره��ي��ن أم��س��ى ال��ذي ل��ُم��ض��ن��اك ج��ْد
ن��ج��اح م��ن ل��ي م��ا اإلح��س��ان واغ��ن��م

دور

ال��ت��م��ام ب��در ي��ا ال��غ��ي��د أم��ي��ر ي��ا
ال��ك��الم ح��ل��و ي��ا ال��ج��ي��د ط��وي��ل ي��ا
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خانه

األن��ي��ن واش��ف ـ��ال ال��ط��ـ ب��ك��ل��م��ات ط��ف
م��ب��اح ق��ت��ل��ي م��ا ال��ه��ج��ران وات��رك

عرش) (ستة

وارح��م��ن��ي» «واص��ل��ن��ي ال��ن��ف��ار ك��ث��ي��ر
اص��ط��ب��ار ع��اد م��ا

ج��ري��ال��ي ل��ي وام��ال ال��ج��وار ل��ي وارع��ى
ال��ع��ق��ار ب��ك��اس

خانه

س��ال��ي أن��ا م��ا — ع��ذال��ي ي��ا — ح��ال��ي ح��ال��ي — ق��رار م��ن ل��ي م��ا
�رار �ف� ال� �ن وأي�

�ار �ف� �ق� ال� �ي ف� �ي �وح� س�
�ي �ب� ح� �ا ي� �ي ب� �ق �ي� أل�

�ار �ه� ج� �ك �ق� �ش� ع� �ي ف�

عرش) (ستة

ق��ل��ب��ي غ��ص��ن ف��ح��رك��ت ال��م��ح��ب��ة ري��اح ه��ب��ت
ل��ب��ي ل��ب ي��ا إل��ي��ك ط��رب��ه أه��ت��ز وب��ت
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املؤلف) —(تلحن خانه

ش��رب��ي ط��اب ف��ق��د ه��ي��ا ت��ن��ب��ه ال��راح س��اق��ي ي��ا
ب��ق��رب��ي ق��ل��ب��ي وأح��ِي ب��ش��رب��ه ع��ل��ّي واح��ن��ن

(مخمس)

ح��ال ل��ل��م��ض��ن��ى ف��ال��راح ال��ط��ال ك��اس أدر ب��دري
وال ف��اس��م��ح ال��ع��ن��ا ع��ن��ي وان��ج��ل��ي ن��ج��ل��ت ش��م��س

سلسله

ال��م��ن��ون ذاق ق��د م��ض��ن��اك ش��ج��ون ي��ك��ف��ي ف��ات��ن��ي ي��ا

خانه

�دالً ج� إال �ر �ب� �ص� ال� �ا م�
وال �رح �ب� ي� ال �ب �ح� وال�

ال��م��ال ب��ي��ن — ذل��ي — خ��ل��ي — ل��ي م��ن — خ��ل��ي
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دور

ال��ب��ع��اد أض��ن��اه وال��ج��س��م ال��رق��اد ع��ي��ن��ي ع��ن ش��ردت
ال��ف��ؤاد ت��م��ل��ك��ت م��ن ي��ا ال��وداد ي��رع��ى ف��ت��ى ف��ارح��م

سلسله

وج��ود واس��م��ح ل��ي ورق ال��ص��دود ع��ن��ك دع ب��ال��ل��ه

خانه

وال��ق��ل��ى م��ث��ل��ي ه��ج��ران
ال��ك��ل��ى ذوب ع��ل��ى ي��ف��ض��ي

ح��ال م��ن ي��ا — ل��ه��ف��ي — ي��ك��ف��ي — ض��ع��ف��ي — ف��اش��ف��ي

—شاهناز) (مدور

اآلس ري��اض ف��ي ال��م��ح��ب��وب زارن��ي
ال��ك��اس ل��ي وم��ال ال��م��ش��روب روق
األن��ف��اس ع��اط��ر ال��م��رغ��وب ث��غ��ره
ب��اس ق��د ل��ه م��ن ب��ال��م��ط��ل��وب ف��از
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دور

ال��ق��د رش��ي��ق ي��ا زي��ن ي��ا ل��ه ق��ل��ت
ال��خ��د ن��دي ي��ا ال��ع��ي��ن ك��ح��ي��ل ي��ا
ب��ال��وع��د ت��ف��ي م��ا ال��ب��ي��ن ت��ط��ي��ل ك��م
ال��ن��اس ك��ل دون م��س��ل��وب ف��ي��ك ص��رت

(دارج)

ل��ي ح��ال ري��ق��ه س��ك��ري ال��م��راش��ف ح��ل��و ال��ج��م��ال ب��اه��ي ال��رب��رب��ي ال��غ��زال أه��وى
ال��ه��الل م��ث��ل ي��ن��ج��ل��ي ت��ب��دى إذا وال��ك��م��ال ال��م��ح��اس��ن ك��ل ح��وى أح��وى

خانه

أم��ان ع��ل��ى روح��م — أم��ان ع��ل��ى ج��ان��م غ��زال��ي ع��ن م��الم��ك ق��ّص��ر ع��اذل��ي ي��ا
ل��ي وم��ا روح��ي ه��وى ف��ي ل��ل��ع��واذل م��ا

دور

ف��داح��ي دور ق��ال وال��ح��ب ط��ال وال��ل��ي��ل راح��ي ص��رف م��ن م��ال ول��ق��د ج��ل��ى.. ك��اس��ي
ال��م��الح! ويّ��ا واالت��ص��ال ال��وص��ال أح��ل��ى م��ا ال��ص��ب��اح وق��ت وق��ي��م ف��ي��ه��ا ن��دي��م ي��ا ق��م
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خانه

أم��ان ع��ل��ى روح��م — أم��ان ع��ل��ى ج��ان��م وص��اح��ي س��ك��ران ب��ك��م م��غ��رم م��ح��ب��ك��م
ال��س��م��اح أه��ل ال��ك��رام، ع��ن��د أض��ام.. ح��اش��ا

الحجاز من ثان فصل

(مربع)

وال��ج��م��ال ب��ال��م��ح��اس��ن ت��ب��ّدى ق��ف��د ب��ان غ��ص��ن
ال��ك��م��ال ب��در س��ب��ى ق��د م��ف��دَّى ظ��ب��ي ل��ه ي��ا

دور

ال��م��ق��ال ع��ذب ال��رش��ا ذا ش��ه��ًدا ال��ث��غ��ر ف��ي وح��وى
ال��ح��الل ب��ال��س��ح��ر م��ن��ه أس��ًدا ب��ال��ج��ف��ن وأس��ر

(مصمودي)

خ��دي ع��ل��ى ت��ج��ري ال��ع��ي��ن دم��وع وخ��ل��ي وج��دي أن��ت��ح��ب ب��ال��ب��ع��اد ف��دع��ن��ي ه��ج��رن��ي
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سلسله

ب��ال��ص��دود ب��دا وح��ب��ي ال��خ��دود ف��ي ج��رت دم��وع��ي
ع��ن��دي ح��ب��ي��ب��ي وأن��ظ��ر ت��ع��ود زم��ان��ي ي��ا ت��رى

دور

وج��دي ع��ل��ى وج��ًدا م��س��راك زادن��ي ل��ق��د ن��ج��د م��ن ه��ج��ت م��ت��ى م��ج��د ص��ب��ا ي��ا أال

سلسله

ال��م��دام ش��ق��ي��ق وري��ق��ه ال��ق��وام رش��ي��ق ح��ب��ي��ب��ي
ال��ب��ن��د ب��ح��ل ل��ي وج��اد ال��ظ��الم دي��اج��ي ف��ي أت��ى

(نوخت)

ال��ع��ي��ون ت��ك��ح��ي��ل ال��ظ��ب��ي أع��ار �د ق� �زاالً غ� �ا ي�
ال��غ��ص��ون م��ي��الت ال��روض أع��ار ق��د وغ��ص��ي��نً��ا

سلسله

م��غ��رم ص��ب — وارح��م رق — ح��س��نً��ا والك ب��ال��ذي
�ران �ي� ح� �وى �ج� �ال� ب�
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قفله

ش��ج��ون ع��ن��ي وأزل وت��ف��ض��ل وع��دي أوف

(نوخت)

وم��غ��رم — م��ت��ي��م م��ض��ن��ى ع��اش��ق م��ث��ل��ي ال��ن��اس ف��ي ي��رى ه��ل
ف��س��لَّ��م — ت��وه��م م��ن ف��ي��ه ح��ار وه��ًم��ا ص��ار ح��ت��ى رق
ف��يُ��ع��ل��م — ي��ف��ه��م ل��ي��س م��ع��ن��ى دق ق��د ال��ذي ال��خ��ص��ر ش��اك��ل
وح��ّك��م — ال��م��ط��ل��س��م ال��ك��ن��ز ح��وى إذ ف��ي��ه األف��ك��ار ح��ارت

(نوخت)

األدن��ان ص��اف��ي م��ن دري ي��ا ل��ي ام��ال
ال��ح��س��ان ح��ور ي��ا ب��دري ي��ا وأج��ل��ه��ا

خانه

األق��داح ل��ي واج��ل راح��ي ص��اح ي��ا ل��ي ام��ال
ال��ظ��م��آن ف��ؤادي ت��ب��ري م��دام��ه م��ن
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ثقيل) (سماعي

ال��وس��ن ب��ال��ع��ي��ون — ي��ت��م��ن��ى — األع��ط��اف م��ائ��س
ب��ال��ح��س��ن م��ع��ج��بً��ا — ال��ح��س��ن��ى ذا — األوص��اف ك��ام��ل

خانه

وج��ل��ي ف��ي — ح��ب��ل��ي م��ا — ب��ع��ل��ي ص��ل — أم��ل��ي ي��ا
ال��غ��ص��ن ش��ف��ي��ق ي��ا — ت��ه��ج��رن��ي — اإلن��ص��اف م��ن م��ا

ثقيل) (سماعي

ال��س��م��ه��ري ب��ال��ق��وام ع��ج��بً��ا م��اس غ��زاالً ي��ا
ال��س��ك��ري ل��م��اك م��ن ش��ربً��ا ال��ظ��م��آن ام��ن��ح

خانه

ل��ي ي��ح��ال — ع��ذال��ي ل��وم — غ��ال��ي ي��ا — ح��ال��ي واع��ت��ب��ر

املؤلف) —(تصليح (أقصاق)

ال��ج��ه��ات ن��ور ال��م��دام ش��رب ه��ات س��اق��ي ي��ا اس��ق��ن��ي ه��ات
م��رش��ف��ك م��ن ال��ح��ي��اة م��اء ال��ح��ي��اة م��اء ب��ه��ا وام��زج
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أت��ح��ف��ك م��ن ب��ه��ا وأت��ح��ف

دور

ال��س��رور أف��ق ف��ي ب��در ي��ا دور ب��ال��ش��م��س ال��ب��دور ب��ي��ن
أع��رف��ك ال أك��اد ح��ت��ى ت��دور ع��ق��ل��ي ع��ل��ى واص��ح

أرأف��ك! م��ا رءوف ب��ي ك��ن

(دارج)

م��ال��ي ف��داء ال��غ��ال��ي ال��م��ل��ي��ح ع��ن��ق
م��ط��ال��ي ط��ال ل��و س��ال��ي أن��ا م��ا ل��ل��ع��ش��ق

سلسله

ال��غ��م��ام��ا ي��ح��ك��ي ان��س��ج��اًم��ا دم��ع��ي
ح��ال��ي ت��الف ال��ش��ام��ه م��س��ل��م��ي��ن ي��ا

دور

ال��ك��اس وش��نِّ��ف س��اق��ي ي��ا ال��م��دام دي��ر
م��ي��اس ي��د م��ن ت��ري��اق��ي ألن��ه��ا
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سلسله

ال��س��ق��ام��ا ي��ب��ري ال��م��دام��ة ش��رب
ح��ال��ي ص��الح ال��ش��ام��ة م��س��ل��م��ي��ن ي��ا

(رسبند)

وق��ا ل��ي ب��ات ال��م��خ��ض��وب ال��غ��زال س��اع��د
ب��ال��ل��ق��ا ج��اد ال��رع��ب��وب ال��غ��زال ع��ن��دم��ا
ت��ع��ان��ق��ا ش��ا وال��م��ح��ب��وب ال��م��ح��ب أح��س��ن م��ا
�ا �ق� �واف� ت� أو ب��ال��م��ش��روب ت��ن��ادم��ا أو

سلسله

ال��ك��اس ف��ي ال��م��دام��ة خ��م��رة ن��اس ي��ا ع��ن��دي أل��ذ م��ا
ال��م��ي��اس خ��ل��ي واع��ت��ن��اق

ب��ق��ا ل��ي ع��اد إي��ش وال��م��ط��ل��وب ح��ص��ل ال��ه��ن��ا
ش��ق��ا ف��ي��ه��ا م��ا م��ك��ت��وب ال��س��ع��ادة ل��ي��ل��ة

الحجاز من ثالث فصل
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خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم —(تلحني (شنرب)

ال��خ��م��ار ذات س��ن��ا م��ن ال��ك��م��ال ش��م��س ب��رزت
ال��ع��ق��ار رش��ف اح��ت��س��وا ق��ال وال��ب��ش��ر أق��ب��ل��ت

خانه

ي��ف��ي��د ال م��الم م��ن دع��ن��ي ال��ب��ال خ��ل��ي ي��ا
االص��ط��ب��ار ع��دم��ت ق��د ف��إن��ي ال��ع��ذل وات��رك

املؤلف) (تلحني تكريز)6 (ورشان ***

ع��ذرا ق��د ال��ي��وم رآه ل��و األن��س األغ��ي��د ف��ي ع��اذل��ي

خانه

ع��س��ل أم ب��ال��ث��غ��ر ري��ق��ه خ��ج��ل أو ب��ال��خ��د وردة
ك��ح��ل أم ب��ال��ع��ي��ن ك��ح��ل ك��س��ل أم ب��ال��ردف ث��ق��ل

دور

ال��س��ه��را ل��ل��ن��اظ��ر ج��ل��ب��ت ن��ع��س أع��ي��ن م��ن ل��ه��ا ي��ا
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خانه

م��ل��ك��ا ق��د وال��ق��ل��ب وان��ث��ن��ى ش��رًك��ا ل��ي ال��ع��ي��ن��ي��ن ن��ص��ب
ض��ح��ك��ا وق��د ي��وًم��ا ل��ي ق��ال ف��ل��ًك��ا ل��ه أض��ح��ى ق��م��ر

قفله

ال��ق��م��را ت��ع��ش��ق م��ص��ر ن��ح��و أن��دل��س أرض م��ن أن��ج��ى

له) والخانة املؤلف تصليح —(من (تكريز) نوخت

ال��ف��ض��ا ض��اق واح��زنً��ا واح��رب��ا أح��ب��اب��ن��ا

قفله

وال��ق��ض��ا ل��ل��ه وال��ح��ك��م ه��ي��ا خ��الن��ي ال��ب��ي��ن

خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم (تلحني (مصمودي)

ال��ق��ن��اع ت��ح��ت م��ن ال��غ��ي��د وج��ن��ات
ال��ش��ع��اع ي��ك��س��وه��ا ال��ع��ي��د ص��ب��ح ن��ور
االج��ت��م��اع وق��ت ال��ع��ي��د ول��ي��ال��ي
ال��س��م��اع ك��ل��م��ات ال��ت��وح��ي��د روق
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سلسله

ال��ب��س��م ب��ال��رش��ا ف��ه��م ت��ه��م إن
ال��ت��دان��ي وق��ت ع��ي��دي س��ل��ي��م��ي ي��ا

دور

ي��ه��ي��م ال ق��ل��ب��ي م��ح��ب��وب��ي ي��س��وي
ال��ن��ع��ي��م ف��ي��ه إذ م��ط��ل��وب��ي وال��ل��ق��ا
ن��دي��م ي��ا ص��رًف��ا ك��ؤوب��ي ل��ي ف��ام��ال
ال��ت��ي��اع ذا ص��بً��ا ب��ال��م��ش��روب واش��ف

سلسله

ال��ب��س��م ب��ال��رش��ا ف��ه��م ت��ه��م إن
ال��ت��دان��ي وق��ت ع��ي��دي س��ل��ي��م��ي ي��ا

أصول عىل أيًضا —ويأتي خليل) أبي أحمد الشيخ —(للمرحوم (نوخت)
برسعة. الغرضإلقاءه كان إذا الهندي) (الدور

ن��دم��ان ب��ي��ن — ال��ط��ال ك��اس — ال��س��ن��ا ب��اه��ي ي��ا ه��ات
ب��أل��ح��ان ط��ب — ع��ال ب��دري — ال��ه��ن��ا راح وأدر
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دور

أح��زان غ��ي��ن — ان��ج��ل��ى ب��ه��ا — ال��ع��ن��ا ت��ن��ف��ي خ��م��رة

قفله

ع��ان م��غ��رم — ال��ف��ال ب��ع��د — ال��م��ن��ى ن��ال ب��ه��ا ك��م

املؤلف) —(تلحني هندي) (نوخت

ال��ح��س��ود ش��م��ت م��ال��ك غ��زال ي��ا
ال��ص��دود ذا ي��ك��ف��ي ح��ال��ك ك��دا ل��ي��ه

دور

ال��وع��ود أخ��ل��ف��ت ال��ج��م��ال ب��اه��ي ي��ا
ل��ل��ع��ه��ود واح��ف��ظ ب��ال��وص��ال ل��ي ج��د

عىل موشحات بها يكن لم شهاب الشيخ األستاذ املرحوم سفينة أن اعلم (تنبيه)
أرباب به يشتغلون الذي األقمار) مخجل (يا وهو واحد أال الهندي) (النوخت أصول

البياتي. وصلة ضمن مرص يف الصناعة هذه
تلحني اندثر إذا قريبًا سيفقد األصول هذا أن األصول هذا أن وجدنا فلما نحن أما
— كبعضها العمل يف مكررة شطراته أكثر ألن التلحني؛ يف ضعيف وأنه سيَّما موشحه
كبعضها العمل يف مكررة شطراته أكثر ألن التالحني؛ من كثريًا عليه نظمت بأن تداركته
األلباب تجتذب التي الصناعة يف البديعة التالحني من كثريًا عليه نظمت بأن تداركته —
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السابق الحجاز الهندي النوخت هذا — ثالثة منها هنا ووضعت — النفوس وتستلب
املربوط السيكاه الهندي والنوخت — بالنوتة املربوط الجهاركاه الهندي والنوخت —

أيًضا. بالنوتة

املؤلف) —(تلحني (نوخت) ***

ال��ط��ب��ي��ب وك��ان م��رادي زارن��ي
ال��ح��ب��ي��ب وج��اد ف��ؤادي واش��ت��ف��ى
ال��رق��ي��ب ب��م��وت ي��ن��ادي وال��ه��ن��ا
ال��م��الم ك��ف��ي��ن��ا ع��واذل ه��ن��ا م��ا

خانه

ال��م��الح ب��س��ي��د وأه��الً م��رح��بً��ا
ال��ص��ب��اح ب��ن��ور ت��م��ل��ى ن��اظ��ري
أب��اح ووص��ل��ه ت��ج��ل��ى ال��رش��ا ذا
ب��ع��ام ص��ف��اه��ا ت��ع��ادل ل��ي��ل��ه

املؤلف) —(تلحني هندي) (دور

وأق��اح ورد ب��ي��ن ال��دن��ان ب��ن��ت ارت��ش��ف
االن��ش��راح ري��اض ف��ي ال��زم��ان ص��ف��و واغ��ت��ن��م
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خانه

ال��ك��ؤوس ل��ي وش��ن��ف ق��م ص��رًف��ا ال��راح م��دي��ر ي��ا
ال��ش��م��وس ض��وء ف��ائ��ق وص��ًف��ا ج��ل م��دام م��ن
ال��ن��ف��وس ت��ح��ي��ا ب��ه إذ ل��ط��ًف��ا رق ق��د خ��م��رن��ا
ال��ل��واح ق��ول ت��ط��ع ال ق��ص��ًف��ا ال��ل��ذات ف��اق��ط��ف

أصول (سيكاه) آخر تلحني —وله خليل) أبي املرحوم من —(سمعناه (دارج)
مرصي. (مصمودي)

ال��ح��ل��وه ال��ش��ف��ي��ف��ة راع��ي ي��ا ج��س��م��ان��ي وي��ا روح��ي ي��ا
س��ل��وه ع��ن��ك ل��ي م��ا وأن��ا ت��ن��س��ان��ي ج��م��ي��ل ي��ا إي��ش ع��ل��ى

دور

ب��ال��ق��س��وه ال��ج��ف��ا زدت ق��د ق��ان��ي ي��ا ال��م��الح س��ل��ط��ان
ح��ظ��وه ي��زي��دك ال��م��ول��ى ت��ان��ي ج��م��ال��ك ف��ي م��ال��ك

دور

ب��ال��ق��س��وه ال��ج��ف��ا زدت ق��د ق��ان��ي ي��ا ال��م��الح س��ل��ط��ان
ح��ظ��وه ي��زي��دك ال��م��ول��ى ث��ان��ي ج��م��ال��ك ف��ي ل��ك م��ا
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دور

ح��رج خ��ده ورد ع��ل��ى األس��م��ر ذا ال��م��الح س��ل��ط��ان
ي��ت��ف��رج ي��ش��ت��ري ال م��ن ال��ج��وه��ر ال��ج��ب��ي��ن ع��ل��ى ك��ات��ب

دور

ع��ط��ف��ه ي��ل��ي��ن م��ن خ��اب م��ا أه��ي��ف ي��ا ب��ال��ش��ج��ي ارف��ق
ال��خ��ط��وه أه��ل م��ن وأم��س��ى دان��ي ص��ار ب��ع��ي��د ق��اص��ي ك��م

املؤلف) —(تلحني سماعي) (أكرك ***

غ��زال ح��ي��ك ف��ي ال��ظ��ب��ا راع��ي ي��ا
وص��ال م��ذرن��ا ق��ب��ا ف��ي خ��ل��ت��ه
ح��الل واش��رب��ه��ا ج��ب��ا خ��ذ ل��ي ق��ال
ال��ك��م��ال ب��در ي��ا م��رح��ب��ا ن��ادي��ت

خانه

ال��دالل ه��ذا م��ا م��ص��ون ي��ا ل��ي ق��ل
ال��وص��ال آن م��ا ال��م��ج��ون ح��ل��و ي��ا
م��ح��ال س��ل��وان��ي ش��ج��ون ب��ي زادت
وم��ال غ��ي��رك ع��ن أب��ى وح��ال��ي
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دور

أس��ود ي��ق��ت��ن��ص ال��ق��دي��د ه��ذا ك��م
ي��س��ود ح��ارس��ه ال��ح��دي��د ف��ي وال��خ��ال
ال��ب��ن��ود راخ��ي روي��د ي��ن��ث��ن��ي
ال��ج��م��ال ث��وب ف��ي م��ع��ج��بً��ا ي��م��ش��ي

خانه

ال��ب��دور ب��در ي��ا أراك م��ق��ص��دي
ت��زور م��ح��ل��ى األراك ع��ود ي��ا
ت��ج��وز ال ب��س��ك س��واك أع��ش��ق ال
ال��ع��وال م��زري ي��ا ال��رب��ى غ��ص��ن ي��ا

والخزام السيكاه فصل

(شنرب)

ب��ال��ل��ق��ا ح��ب��ي ع��ن��د ودي أه��ل ي��ا ل��ي اش��ف��ع��وا
ال��ش��ق��ا ع��ن��ا وي��زول ب��ع��دي ب��ع��د ي��س��م��ح ع��ل

خليل) أبي (للمرحوم خانه

ك��وى ق��ل��ب��ي وال��ن��وا ص��ب��ري ق��ل اح��ت��ي��ال م��ا
وأش��رق��ا ب��ان ح��ي��ن خ��دي ف��وق دم��ع��ي س��ال
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مربع

ال��ص��ب��اح ال��غ��ي��د ف��ات��ن ال��م��ف��دى ال��ب��در أش��رق
ال��ص��ف��اح ال��ب��ي��ض م��ش��ه��ر

ال��س��الح ال��ش��اك��ي ط��رف��ه��ا م��ب��دي ل��ل��س��ح��ر أع��ي��ن
أب��اح ق��ت��ل��ي

خانه

ب��راح ع��ن��ه ل��ه م��ا ع��ه��ًدا ل��ل��ص��ب رع��ى م��ا
ال��ج��راح ت��ب��اري��ح م��ن ه��ادي غ��ي��ر ص��ادي ب��ات
واف��ت��ض��اح غ��رام ع��ن م��رًدا ي��ب��غ��ي ال وه��و

ال��م��الح س��ي��د

(مربع)

ال��س��ن��دس ري��اض ف��ي ب��دري ع��ج��بً��ا م��اس
ال��م��ج��ل��س أم��ي��ر ي��ا ع��م��ري روح��ي ص��ح��ت

خانه

أق��داح��ي ل��ي أج��ل ص��اح��ب��ي ي��ا ق��م ه��ي��ا
األْك��ؤس ف��ي وأج��ل��ه��ا ت��ب��ري م��دام��ة م��ن
األن��ف��س ح��ي��اة ي��ا ال��ف��ج��ر ط��ل��وع م��ع
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(فاخت)

ب��ال��ص��دود ت��رض��ى ق��ل��ب��ي م��ن��ى ي��ا إي��ش ع��ل��ى
ال��ح��س��ود ع��ذول��ي ب��ت��ع��ذي��ب��ي وت��ش��م��ت

سلسله

ص��اب��ر وأن��ا ت��ه��ج��رن��ي ن��اف��ر غ��زال ي��ا إي��ش ع��ل��ى
ال��ك��ب��ود ف��ت��ن��ت آخ��ر ل��ه م��ا ه��ج��رك
ال��وج��ود ف��ي ع��دم أج��ل��ك م��ن ص��رت وأن��ا

(مدور)

ال��ذه��ب غ��ص��ن ع��ل��ى أط��ل��ع��ه ه��ل��ي��الً ي��ا
ال��ق��الئ��د ه��ات��ي��ك ن��ج��م

ال��ش��ن��ب م��ع��ي��س��ي��ل م��رب��ع��ه ج��ف��ا ل��م��ن ق��ل
م��ب��اع��د ع��ن��ه وغ��دا

خانه

األرب ي��ق��ض ول��م م��ع��ه وق��ل��ب��ي س��رى إذ
ح��اس��د ق��ول وث��ن��اه

ال��ك��رب ل��ت��ف��ري��ج أس��رع��ه م��ا ال��ل��ط��ي��ف
ال��ش��دائ��د أوق��ات ع��ن��د
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(خمس)

ال��غ��زالن س��ي��د ي��ا أه��ي��ف ي��ا واس��ق��ي��ن��ي ام��ال
ل��ل��ظ��م��آن ي��روي ف��رق��ف رائ��ق ص��اف��ي م��ن

سلسله

ال��ن��دم��ان ب��ي��ن م��ا — ط��اس��ي واج��ل — ك��اس��ي ام��ال
م��غ��رم ع��اش��ق — ت��راح��م وارح��م — ط��ب��ي��ب��ي ك��ن — ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
�ران �ه� س� �ه �ل� �ي� ل� �ول ط�

دور

ي��س��ب��ي��ن��ي ح��س��ن��ك ب��األن��وار م��ش��رق وج��ه��ك
ي��ح��ي��ي��ن��ي وص��ل��ك األق��م��ار زي��ن ي��ا ف��اس��م��ح

سلسله

ي��ن��ش��ي��ن��ي رش��ف��ه — ش��ه��دي ري��ق��ك — وردي خ��دك
ب��ال��ه��ج��ران — ف��ان��ي ج��س��م��ي — ه��ي��ام��ي زاد — غ��رام��ي م��ن
�ان �س� �اإلح� ب� �م �ع� �ان� ف�
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(نوخت)

ال��ذه��ب ل��ون ي��ا س��ك��ر ي��ا أس��م��ر ي��ا
وال��ل��ه��ب ال��م��س��ا ي��ج��م��ع ك��ي��ف خ��دك ف��ي
ال��ع��ذب راح��ي ي��ا ب��ال��خ��ن��ج��ر الع��ب ي��ا

سلسله

خ��ن��ج��رك ح��س��ب��ي ي��ج��رح��ن��ي غ��م��ازك
ي��ن��ص��رك ال��ل��ه س��ل��ط��ان��م ع��زت��ل��و

دور

ال��خ��دود ت��ف��اح ح��ب��ي ي��ا ي��ق��ط��ف م��ن
ال��ن��ه��ود ��ان ُرمَّ رب��ي ي��ا ي��ج��ن��ي م��ن
ت��ج��ود م��ا ن��ج��ل ذن��ب��ي م��ا ق��اس��ي ي��ا

سلسله

أه��ج��رك إن��ي ي��م��ك��ن م��ا ت��ه��ج��رن��ي
ي��ن��ص��رك ال��ل��ه س��ل��ط��ان��م ع��زت��ل��وا
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(نوخت)

ال��رق��م��ت��ي��ن وادي ع��ن��د رام��ه أك��ن��اف ع��ل��ى ق��ف
ال��ح��ل��ت��ي��ن ف��ي ي��ن��ج��ل��ي ت��م��اًم��ا ب��دًرا ت��رى ك��ي

خانه

ح��ن��ي��ن ف��ي م��ا م��ث��ل��ه ب��ق��ام��ه ي��خ��ط��ر ب��دا م��ذ
ال��م��ق��ل��ت��ي��ن ك��ح��ي��ل م��ن ال��س��الم��ه رب ي��ا ق��ل��ت

ثقيل) (سماعي

ال��م��الح س��ي��د أن��ت — م��ب��اح ج��م��ال��ك ف��ي — وراح روح ك��ل
�دك �إي� ب� �ي �ن� �ي� �ق� اس�

�دك إلي� �دك إي� �ن م�

دور

ال��م��دام ك��اس ام��ال — ح��رام ال��ت��ج��اف��ي — ال��ق��وام ن��ح��ي��ل ي��ا
�دك �إي� ب� �ي �ن� �ي� �ق� واس�

�دك إلي� �دك إي� �ن م�
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دور

ال��وج��ود ف��ي م��ا وال��ل��ه — ش��ه��ود ب��ج��م��ال��ك — وال��ج��ن��ود ال��م��ل��وك
�دك �ري� ي� �ن م� إال

�دودك خ� �وى �ه� وي�

(دارج)

ك��ئ��وس��ي ل��ي وام��ال ب��األق��داح ال��س��اق��ي أي��ه��ا ي��ا ه��ات
ع��روس��ي وان��ج��ل��ت الح ص��ب��ح��ي ح��ي��ن أن��س��ه��ا واغ��ت��ن��م
ال��ن��ف��وس ن��زه��ة ص��اح ي��ا ال��م��ب��ت��س��م زه��ره��ا رب��ا ف��ي
ش��م��وس��ي ب��دت إذ ص��اح ن��دي��م��ي ي��ا ف��وق��ه��ا وال��ه��زار

خانه

ح��الل��ي م��ط��ربً��ا األل��ح��ان ي��ص��ي��ح ك��ل��م��ا
ح��الل��ي ش��رب��ه��ا أل��ح��ان ف��ي ب��ص��ب��ه��ا ص��ح��ب��ت��ي
ال��دوال��ي وب��ن��ت وال��ن��دي��م ال��م��دام��ة خ��م��رة
ال��دوال��ي ف��ف��ي��ه��ا أه��ي��م ك��ي ال��س��الف��ة ف��اس��ق��ن��ي

سلسله

ال��دالل راخ��ي — ال��ه��الل ي��ف��وق — غ��زال س��اق��ي��ه��ا
وم��ال��ي روح��ي خ��د — ب��ال��ن��ب��ال ت��رم��ي — ك��ح��ال أل��ح��اظ��ه
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السيكاه من ثان فصل

مصدر) (محجر

ال��ن��ظ��ار ب��ه��ج��ة — ب��ال��ج��م��ال ي��ت��ه��ادى — ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي زران��ي
ج��ار وع��ل��ي��ن��ا — ال��غ��زال ي��ح��ك��ي ورن��ا — ال��ح��م��ي��ا ك��أس وج��ال

خانه

األن��وار ب��اه��ر — ي��راه ص��بً��ا ف��إن��ن��ا — ب��راه ق��د م��ول��ى ج��ل
األق��م��ار أخ��ا ي��ا — ب��ال��وص��ال وت��ك��رم — ه��ي��ا ب��ال��ك��أس ط��ف ق��ل��ت

(مربع)

ال��ن��ب��ال ي��رم��ي ل��ل��ح��ش��ى ال��ج��ف��ون وس��ن��ان ص��ال
ص��ال ال��وس��ن��ان م��ا ك��ي��ف ال��م��ب��ي��ن ب��ال��س��ح��ر ج��اء

خانه

ال��ن��زال ي��ب��غ��ي ف��ات��ًك��ا ال��ع��ري��ن ل��ي��ث م��ش��ب��ًه��ا
ال��غ��زال ه��ذا ه��وى ف��ي ش��ج��ون��ي ع��ن ت��س��ل��ن��ي ال
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(مخمس)

األم��ط��ار ب��ك��ا م��ن أزه��ار ف��ت��ح��ت
األق��م��ار م��خ��ج��ل ح��ب��ي خ��دي��د ف��وق
األب��ص��ار ذوي ي��ا ت��ذك��ار ب��ي زاد
ج��ار ع��ل��ّي م��ن ل��ب��ي وس��ب��ى

خانه

أخ��ط��ار ال��ه��وى ف��ي أالق��ي ك��م رف��اق��ي ي��ا
س��ت��ار ي��ا ال��ل��ه ي��ا ه��و ي��ا ه��و ي��ا ه��و ي��ا ه��و ي��ا

(نوخت)

غ��رام��ه وذك��ره ق��ل��ب��ي ش��ج��ا رام��ه أك��ن��اف م��ن ال��غ��ور ب��ري��ق
ال��غ��م��ام��ه ف��ي��َض ف��ي��ض��ه��ا ف��أخ��ج��ل ع��ي��ن��ي دم��وع ك��ال��ع��ق��ي��ق وأج��ري
م��ه ل��ل��َك��رى: ل��ي��ل��ي ط��ول ف��ق��ول��ي ن��وم��ي وأط��ار م��ه��ج��ت��ي وب��ل��ب��ل
ك��رام��ه وال ل��ذاك ح��بً��ا ف��ال ق��ل��ب��ي س��ل��و ال��ع��ذول رام وإن

حيث لذكرها؛ لزوم ال شهاب الشيخ األستاذ املرحوم سفينة يف طويلة بقية وله
التلحني. يف بعضها ومثل متكررة أدوار إنها
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ثقيل) (سماعي

ال��ع��ذاب ال��ث��ن��اي��ا دري ي��ا اإلظ��ع��ان ري��م ي��ا
ع��ل��ت��ي دوا وص��ل��ك

ال��ع��ذاب أل��ي��م ي��ص��ل��ي��ن��ي ك��ان ال ال��ه��ج��ر ذا
ب��غ��ي��ت��ي ي��ا ح��اش��اك

ثقيل) (سماعي

ال��ه��ج��ر م��ن م��ل��ق��ى ت��رك��ن��ي ت��رك��ي غ��زال
ال��ع��ص��ر ي��وس��ف ي��ا ص��ل��ن��ي ب��ال��ل��ه ن��ادي��ت

دور

ع��م��ري ي��ا ف��ص��ح��ت ال��ت��ث��ن��ي ُح��َل��ي��و أع��رض
ال��ب��در ف��اض��ح ي��ا ال��ت��ج��ن��ي ت��ط��ي��ل ذا ك��م

ثقيل) (سماعي

ال��ش��م��ط��ا ال��ع��ج��وز ال��ب��ك��ر ال��ق��رق��ف ال��م��دام ال��راح
ت��ت��غ��ط��ى ال ال��ش��م��س ع��ي��ن ق��ال��ت ال��ن��دام��ى غ��ط��وه��ا
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دور

ال��خ��م��ر ع��ت��ي��ق م��ن ن��ش��رب ل��ل��ح��ان ن��دام��ى ي��ا ق��وم��وا
ال��ن��ه��ر ب��ج��ن��ب ن��ن��ت��ع��ش ب��األل��ح��ان ال��ه��زار ن��س��ت��م��ع
ال��زه��ر ب��س��اط ف��وق ي��ص��ي��ح ال��ب��ان غ��ص��ن ع��ل��ى وال��ب��ل��ب��ل
ال��ب��س��ط��ه ي��ج��ن��ب ال��روض��ة ف��ي واط��رب واش��رب ش��اغ��ن��ي
ت��ت��غ��ط��ى ال ال��ش��م��س ع��ي��ن ق��ال��ت ال��ن��دام��ى غ��ط��وه��ا

(مصمودي)

ال��ح��ل��وه ال��ش��ف��ي��ف��ة راع��ي ي��ا ج��س��م��ان��ي وي��ا روح��ي ي��ا
س��ل��وه ع��ن��ك ل��ي م��ا وأن��ا ت��ن��س��ان��ي ج��م��ي��ل ي��ا إي��ش ع��ل��ى

دور

ب��ال��ق��س��وة ال��ج��ف��ا زدت ق��د ق��ان��ي ي��ا ال��م��الح س��ل��ط��ان
ح��ظ��وه ي��زي��دك ال��م��ول��ى ث��ان��ي ج��م��ال ف��ي ل��ك م��ا

(دارج)

م��ث��ال ك��م��ال ط��وال ل��ي��ال��ي ل��ي
وت��ي��اه م��ه��اود ون��ل��ق��اه غ��زال
وج��ال وص��ال وم��ال دالل ت��اه
إاله وم��ا ال��م��الح ف��ي أح��اله م��ا ي��خ��ال
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خانه

وراح��ي راح��ت��ي ال��م��الح س��ل��ط��ان

سلسله

وال��غ��زل��ي ح��ال ف��ي �ي �ل� ح� �دري ب�
ال��ح��س��ن ف��ي أف��رغ ق��د ال��ج��م��ال وف��ي

ان��ت��ش��ى م��ث��ل��ه م��ا ال��ح��س��ن دول��ة ف��ي وم��ع��ن��اه رون��ق��ه ت��يَّ��َم��ن��ي

(دارج)

ب��ال��ُج��لِّ��ن��ار خ��دي��ك ف��وق ال��ي��اس��م��ي��ن ط��رز م��ن ج��ل
ال��ع��ق��ار ل��م��اك ف��ي م��ع��دنً��ا ال��ث��م��ي��ن ال��ج��م��ان ذا واص��ط��ف��ى

خانه

ب��ال��وق��ار ارت��دوا ال��ذي��ن األك��رم��ي��ن ج��ي��ران��ن��ا اب��ن ي��ا
ف��اس��ت��ن��ار ب��دا ب��در م��ث��ل ال��ع��ال��م��ي��ن أع��ي��ن ف��ي أن��ت
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السيكاه من ثالث فصل

املؤلف) —(تلحني (ورشان)

أم��ل��ي وأق��ص��ى ب��غ��ي��ت��ي ال��ك��ح��ل ب��ط��رف ف��ات��ن��ي
وج��ل��ي ه��واه ف��ي زاد ال��ع��س��ل ك��ط��ع��م ري��ق��ه

خانه

ك��م��دا غ��رام��ي م��ن م��ت األس��دا ي��ص��ي��د ل��ح��ظ��ه
ل��ي ي��س��م��ح ل��و ع��ل��ي��ه م��ا ال��ع��ل��ل م��زي��ل وص��ل��ه

املؤلف) —(تلحني (أوفر)

وال��دالل ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و وي��ا ُط��ّرا ال��ح��س��ن ك��ل ح��از م��ن أي��ا
غ��زال��ي ي��ا م��ث��ل��ك ال��ك��ل ف��ي وم��ا وع��ج��م ع��رب م��ن ال��ن��اس ج��م��ي��ع

خانه

خ��ي��ال م��ن ب��ط��ي��ف أو ب��وع��دك م��ح��ب ع��ل��ى م��ل��ي��ح ي��ا ف��اع��ط��ف
ال��ل��ي��ال��ي س��ه��ر ل��م��ق��ل��ت��ي وط��اب واف��ت��ض��اح��ي ذل��ي ف��ي��ك ل��ي ح��ال
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املؤلف) —(تلحني هندي) (نوخت ***

اس��ت��ع��ار ف��ي��ه ل��ل��ن��ار غ��رام م��ن��ي ال��ق��ل��ب ف��ي
ي��ح��ار ال��ط��ب��ي��ب ف��ي��ه ب��س��ه��م م��رم��ي وال��ج��س��م

دور

ان��ت��ص��ار ل��ج��ف��ن��ي وم��ا ج��ف��ن��ي ح��ارب وال��ن��وم
اص��ط��ب��ار ب��ذاك ل��ي م��ا ع��ن��ي أع��رض وال��خ��ل

خانه

ش��رار ف��ي��ه وال��ج��م��ر ج��م��ر ف��ؤادي وف��ي
م��درار ف��دم��ع��ه��ا دم��ًع��ا ت��ه��ط��ل وال��ع��ي��ن

قفله

اف��ت��ك��ار وب��ال��ح��ب��ي��ب ب��رب��ي إال ول��ي��س

(نوخت)

ال��م��ي��س ال��غ��ص��ون ت��ل��ك ال��ن��س��ي��م أي��دي ح��رك��ت ق��د
ال��س��ن��دس ري��اض إل��ى ن��دي��م ي��ا وب��ادر ف��ان��ه��ض
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سلسله

األن��ف��س ح��ي��اة ب��ك��ًرا ق��دي��م ص��رًف��ا واس��ق��ن��ي��ه��ا
ال��ق��ب��س ش��ه��اب ي��ح��ك��ي م��ق��ي��م ق��ل��ب��ي ف��ي وال��ش��وق

املؤلف) —(تلحني (مصمودي)

ذاه��ب وع��ق��ل��ي أه��وى ب��م��ن أه��ي��م م��ت��ي��ًم��ا ال��ع��اذل��ون رآن��ي ول��م��ا

خانه

وح��اج��ب ع��ي��ن ق��ل��ت: ع��ي��ٌن.. أص��اب��ت��ك ع��اق��الً ب��األم��س ك��ن��ت وق��ال��وا وت��وال��ى

دور

وال��س��ح��را ال��ك��ه��ان��ة ه��اروت ي��ع��لِّ��م ط��رف��ه غ��ن��ُج ش��ادٌن وق��ل��ب��ي ب��روح��ي

خانه

س��ك��ًرا أع��ق��ب��ن��ي ال��راح أي أدر ف��ل��م وك��أس��ه ال��م��دام ب��ع��ي��ن��ي��ه س��ق��ان��ي
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خليل) أبي املرحوم —(تلحني (مصمودي)

ال��م��ن��ام ل��ذي��ذ ع��ي��ن��ي وأح��رم ال��ق��وام رش��ي��ق ك��غ��ص��ن ت��ث��ن��ى
ال��غ��الم أس��ي��ر ك��ل��ي��ًم��ا وأم��س��ى ه��ام ال��ق��ل��ب ب��ه رب��ي��ب غ��زال

دور

ال��س��ت��ار ان��ه��ت��اك ب��ع��ار ول��ي��س ال��ع��ذار ب��ح��ر ب��ص��درَي خ��ل��ع��ت
ال��س��ق��ام ب��ران��ي ف��اع��ذرون��ي أال ال��ج��ل��ن��ار م��ن ن��اري ج��ل ب��ه

خليل) أبي الشيخ —(للمرحوم (أقصاق)

ال��ح��زي��ن ال��ص��در واش��رح ال��دن��ان ب��ن��ت ال��راح ه��ات ص��اح
األم��ي��ن ال��ص��ح��ب وم��ن ال��زم��ان ص��ف��و ده��رك م��ن ن��ل��ت

دور

ن��دي��م ي��ا ف��اس��ق��ن��ي��ه��ا س��م��ح وب��دري ك��اس��ي ل��ي ط��اب
ال��ك��ل��ي��م ال��ق��ل��ب وان��ع��ش ال��ت��رح ع��ن��ا ب��األل��ح��ان وان��ف
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الزمه خليل) أبي الشيخ —(للمرحوم (دارج)

وج��دي ب��دا م��ذ أه��اج��ت ال��ن��ج��د م��رب��ع ب��روق

دور

ح��ي��ل��ي ب��ال��ن��وا وه��دوا ب��ال��م��ي��ل األل��ب��اب س��ب��وا
ك��ال��س��ي��ل ال��ع��ي��ن ودم��ع ت��ص��ل��ي ال��ح��ش��ى ون��ي��ران

دور

ب��ال��ص��اح��ي ل��س��ت ف��إن��ي ال��الح��ي أي��ه��ا ي��ا أال
ل��ي��ل��ي ب��ال��ج��وى أط��ال��ت وأت��راح��ي وأش��ج��ان��ي

دور

ف��ص��ل��ي ب��ع��ده��ا وأب��دوا ال��وص��ل خ��م��رة س��ق��ون��ي
ك��ال��س��ي��ل ال��ع��ي��ن ودم��ع ي��ص��ل��ي ال��ح��ش��ى ف��ي وش��وق��ي

خليل) أبي —(للمرحوم (دارج)

واألن��وار ب��ال��ح��س��ن ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ب��دا م��ذ س��ب��ان��ي
األزه��ار روض��ة ف��ي ال��ح��م��ي��ا راح ال��ظ��ب��ا ب��ي��ن ول��ي
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�دار األك� �ب وأذه� ف��أح��ي��ا زار ل��م��ا ال��روح وأح��ي��ا

دور

ال��س��ل��س��ال وري��ق��ه س��ك��ري ب��ال��خ��م��ر ال ال��ل��ح��ظ ب��غ��ن��ج
ق��ت��ال ل��ي وال��ش��وق ع��ذري ال��ع��ذري وال��ه��وى ووج��دي
ال��زه��ار ج��م��ال��ه ب��ب��ش��ر ب��ال��ب��ل��ب��ال ه��ي��ج وب��دري

دور

ال��س��ي��ك��اه ن��غ��م��ة م��ن غ��ن��ي األل��ح��ان م��ن��ش��د ي��ا أال
اش��ت��ب��اه ب��ال وارِو وع��ن��ي م��ن��ي ال��ه��وى ع��ه��د وخ��ذ
ج��ه��ار ح��ال ب��ه وف��ن��ي ح��م��اه م��ن��ب��ت��ي ألن��ي

(رسبند)

ي��ع��ذر وال��الئ��م ي��الم ال ال��ع��اش��ق م��ق��در وال��ع��ش��ق ي��ل��وم م��ن أج��ه��ل م��ا

سلسله

م��ع��ن��ى ل��ل��ه��ج��ر ف��م��ا دع��ن��ا م��ح��ب��وب أي��ا
ت��دان دن��ت وب��م��ا ك��ان ق��در م��ا
ج��م��ان ع��ق��د ع��ن ي��ب��س��م ج��دى ب��در ي��ا
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دور

وي��ج��ود ح��ب��ي��ب��ي ب��ال��ل��ق��ا ي��س��م��ح ه��ل
ت��ع��ود ال��ل��ه ب��م��ن��ة ص��ح��ب��ت��ن��ا أو

سلسله

ح��ن��ا ال��ق��ل��ب إل��ي��ه ج��ن��ا ال��ل��ي��ل م��ا إذا
ت��دان دن��ت وب��م��ا �ان ك� �در ق� �ا م�

ج��م��ان ع��ق��د ع��ن ي��ب��س��م دج��ى ب��در ي��ا

الجهاركاه فصل

املؤلف) —(تلحني (شنرب)

ال��ش��ن��ب��ر أص��ول ف��ي ت��ح��ل��و ال��ج��ارك��اه ح��ب��ذا
ال��م��س��ك��ر ال��غ��ن��اء ذو ي��ب��دو ال��ص��وت رخ��ي��م م��ن

خانه

ال��ح��زي��ن ال��ق��ل��ب ك��رب��ة ي��ج��ل��و ال��ط��ن��ب��ور وص��دى
ال��م��ن��ظ��ر رق��ي��ب م��ن ت��خ��ل��و األوق��ات س��م��ا
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املؤلف) —(تلحني (مربع)

وال��ح��ل��ى ب��ال��م��ح��اس��ن ت��ف��رد ق��د ح��ب��ي��ب ل��ي
ال��م��ب��ت��ل��ى ل��ل��ك��ئ��ي��ب ج��رد ن��اس ي��ا ل��ح��ظ��ه

خانه

ال��غ��رام أه��ل ي��ا ال��ه��وى ف��ي ول��ب��ي ق��ل��ب��ي وأس��ر
ال��س��ل��س��ل رح��ي��ق م��ن م��ب��رد س��ك��ر ري��ق��ه

املؤلف) —(تلحني هندي) (نوخت ***

ال��ق��ف��ار وج��ب��ت ال��س��ف��ار ل��زم��ت
ال��ف��رح ألج��ن��ي ال��ن��ف��ار وع��ف��ت
ال��خ��ي��ول ورض��ت ال��س��ي��ول وخ��ض��ت
وال��م��رح ال��ص��ب��ى ذي��ول ل��ج��ر

خانه

راح ش��رب إل��ى ال��ط��م��اح ول��وال
ب��ال��ِم��َل��ح ف��م��ي ب��اح ك��ان ل��م��ا
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املؤلف) —(تلحني (نوخت)

م��ن��ي ال��ق��رار س��ل��ب��وا ع��ن��ي ال��ح��ب��ي��ب ح��ج��ب��وا
ج��ف��ن��ي ال��م��ن��ام م��ن��ع��وا ظ��ن��ي ح��ب��ال ق��ط��ع��وا

خانه

ط��اب��ا ج��ن��اه غ��ص��ن غ��اب��ا س��ن��اه ف��م��ر
ي��ص��ل��ن��ي ول��م ك��ب��دي ذاب��ا ع��ل��ي��ه رش��أ

املؤلف) —(تلحني (دارج)

ص��اح األن��س داع��ي أن ص��اح ال��ن��دم��ان ن��ب��ه
الح ال��س��ع��د ن��ج��م الح ال��م��الح أي��دي م��ن ح��ي��ث

خانه

ال��ب��ط��اح ف��وق دم��ع��ه ي��س��ج��م وال��وق��ت س��ي��م��ا
وأق��اح ث��غ��ور ع��ن ي��ب��س��م ال��زه��ر وري��اض
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عرش) فاخت—وستة رضبان: (فيه

�ار7 �ت� �ت� اس� دون ال��ع��ق��ار وك��اس ال��وص��ل ل��ي��ل��ة ي��ا
ال��ع��ذار خ��ل��ع ك��ي��ف ع��ل��م��تُ��َم��ان��ي

دور

وال��ش��ب��اب ال��ص��ب��ى أذي��ال وج��ر ال��ذه��اب ق��ب��ل ال��ل��ذات اغ��ت��ن��م
ال��ش��راب ك��ئ��وس ط��اب��ت ف��ق��د واش��رب

�رار �م� اح� ذات ال��ج��ل��ن��ار ت��ن��ب��ت خ��دود ع��ل��ى
ال��ع��ذار ب��آس ال��ح��س��ن ط��رزه��ا

املسلوب) محمد —(للشيخ (مربع)

ال��خ��ص��ر ن��ح��ي��ل ي��ا ال��ف��ض��اح ح��س��ن��ك م��ن��ش��ي ج��ل
ل��ل��زه��ر م��خ��ج��ل األرواح ن��زه��ة خ��دودك روض

خانه

ب��ال��وص��ال ل��ي ج��دت ال��ج��م��ال رب أن��ت
ال��دالل ت��ي��ه ت��ع��د ال
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قفله

س��ك��ري ف��ي��ه��ا ط��اب األف��راح وص��ل��ك ف��ل��ي��ال��ي

ثقيل) (سماع

خ��اط��ري وان��ش��رح وق��ت��ي ف��ط��اب م��ن��ي��ت��ي زارن��ي
ب��ال��س��ك��ر ال��م��م��زوج ب��ري��ق��ه ع��ل��ت��ي داوى

سلسله

ب��ع��ي��د ع��ن��ي وع��اذل��ي رغ��ي��د ع��ي��ش ف��ي أم��س��ي��ت
ن��اظ��ري ف��ي أح��الك م��ا ق��م��ري ي��ا وق��ل��ت

دور

م��ن��زل��ي ال��دج��ى ب��در أت��ان��ي ل��م��ا ال��س��رور واف��ان��ي
وال��ف��وف��ل ال��ع��ن��ب��ر ب��ن��ك��ه��ة ي��دور ك��أس��ي ب��ات

سلسله

ال��ع��ن��ا ع��ن��ك ودع واص��ل ال��م��ن��ى ك��ل ي��ا وق��ل��ت
ال��ق��م��ر ح��ض��رة ف��ي ال��س��ه��ر ف��أط��ي��ب
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(مصمودي)

ف��ض��ول��ك وات��رك ال��ح��ب ف��ي ال��ل��وم ع��ن��ك ع��زول��ي ي��ا دع
ق��ي��ل��ك ال��ن��اس ف��ي ع��ص��ي��ت ال��ن��وم ج��ف��ن��اي ج��ف��ت م��ذ

دور

وأن��ع��م وح��ي��ى واف��ى ال��م��ب��س��م ح��ل��و رش��ا أه��وى
خ��ل��ي��ل��ك ص��ْل َم��ْرح��بً��ا… ي��ا س��ل��م ل��م��ا ن��ادي��ت��ه

خانه

ال��س��ح��ر م��ك��ن��ون وال��ل��ح��ظ ال��دري ب��ال��ث��غ��ر أق��س��م��ت
ت��م��ث��ي��ل��ك ع��ن��ه أج��ل ال��در إش��راق ج��ل أن

قفله

ال��وع��د ب��إن��ج��از أن��ع��م ال��ق��د زاه��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
ج��م��ي��ل��ك ت��م��م ب��ال��وص��ل ال��خ��د ل��ث��م ل��ي أب��ح��ت
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دور

ال��وض��اح ال��ج��ب��ي��ن ع��ن اإلي��ض��اح ن��ق��اب اك��ش��ف
ل��ك روح��ي ه��ج��ري ع��ن��ك دع ال��ض��اح��ي ال��وج��ه م��ش��رق ي��ا

دور

األس��ت��ار ه��ت��ك وف��ي��ك ال��ع��ذار خ��ل��ع وق��ت ذا
ت��ش��ك��ي��ل��ك غ��ط��ي وارف��ع��ه ال��خ��م��ار ع��ق��د ف��ح��ل

خانه

ع��ن��ه��ا اله��ي ت��ك��ن وال ص��ل��ه��ا ال��ل��ه��و وس��اع��ة
م��س��ؤول��ك ت��ل��ق��ى ه��ن��اك ال��ت��ن��ه��ا ف��ي ح��ل��ل��ن��ا وإن

قفله

ب��ال��ب��ع��د س��ب��ي��ت��ن��ي ي��ك��ف��ي ال��رن��د غ��ص��ن أي��ا م��ه��الً
م��س��ك��ي��ن��ك وارح��م ب��ال��وص��ل ق��ص��دي ي��ا ب��ح��ال��ي ف��ارف��ق
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خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم من —(سمعناه (دارج)

ال��ن��ح��ي��ب ت��ج��ددن ذا ك��م ال��ل��وا ب��ن��ات ورق ي��ا
ل��ه��ي��ب م��ن ب��ي ال��ذي ف��وق ال��ج��وى أوج��اع زدت��ن

خانه

ان��ت��ض��ى ص��ارم��ه وال��ب��ي��ن س��ب��ا أي��دي ب��ن��ا س��ال��ت
ع��ج��ي��ب أم��ر م��ث��ال��ه ال��ه��وى ف��ي ف��ك��ل م��ه��الً

—واليكاه النوا يف فصل

تلقيته ما وغاية — مرص يف نادران املقامني هذين أن — تريد ما إىل هللا وفقك اعلم
أخذ من أيا (تاهلل وهما ثقيل) (السماعي أصول عىل موشحان فيها األساتذة فحول من

النوا. عىل يقران واالثنان — املطوق) الحمام و(ناح — وسارا) العقل
(موشًحا) لحنت فإني ولذا هنا؛ من أصالة معدوم فإنه الحقيقي (اليكاه) مقام أما
ما كل فيه أودعت املقام) هذا (منبع واألستانة بمرص الفن أئمة به أعجب طويالً منه
االفتتاح كالم عىل جعلناه الذي هو بعينه التلحني وهذا — املقام هذا يشمله أن يمكن
ليلة يف بابل) ملكة (سمرياميس رواية يف الشهرية)8 املعارف (جمعية أنشدته الذي
وضعت وقد — جميًعا املتفرجني وإعجاب رضاء وحاز — ١٩٠٥ سنة يونيو ١٧ األحد
الحقيقة يف وجعلتهما املرصي الحسيني موشحات السبع مع — موشحات الثالث هذه
الحسيني قبل للمقامات الطبيعي السلم ترتيب يف النوا مقام ألن نظًرا واحد؛ كفصل
يف به العمل مطروق غري أيًضا ألنه به؛ خاًصا فصالً العشريان للحسيني جعلت ثم —
العباد نفع فيه ملا وإياكم هللا وفقنا القلوب.. بمجامع يأخذ تركيبه أن مع الديار هذه

البالد. وخري
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ثقيل) (سماعي

أس��ارى ال��رك��ب م��ع س��رت م��ذ ع��ش��اق��ك وس��ارا ال��ع��ق��ل أخ��ذ م��ن أي��ا ت��ال��ل��ه
ق��راره ال��ن��وم م��ن ال��ص��ب ع��ل��ى ف��اس��ت��ب��ق م��زارا ت��دن ول��م ال��ب��ي��ن م��دى ط��ال إن

ط��ارا ه��ج��رك م��ن ص��ب��ك ل��دى ف��ال��ن��وم

دور

م��ث��اال ي��ح��ك��ي��ك م��ث��ل��ي ل��دى ال��غ��ص��ن م��ا دالال م��اس وق��د ب��ال��غ��ص��ن ع��اب��ثً��ا ي��ا
م��ط��اال ال��ب��ي��ن ب��ه ط��ال دن��ًف��ا ف��ارح��م ح��ب��اال ال��ش��ع��ر م��ن ال��ردف ع��ل��ى أس��ب��ل��ت

ض��رارا زاد ل��ق��د ال��وج��د م��ن وال��ق��ل��ب

فتنبه. ثقيل) (سماعي أصول بياتي آخر تلحني وله

ثقيل) (سماعي

ن��دي��م وا ب��ن��ا ه��ي��ا ال��م��ط��وق ال��ح��م��ام ن��اح
ال��ق��دي��م ال��ش��راب م��ن ال��م��روق ك��ؤوس ن��ش��رب

خانه

ال��س��ق��ي��م ت��ب��ري ع��ذراء ع��ت��ق��وه��ا خ��م��رة ك��م
ب��ه��ي��م ل��ي��ل ج��ن��ح ف��ي ج��ل��وه��ا إذ ال��ع��روس م��ث��ل

أيًضا. ثقيل سماعي (عشاق) آخر تلحني وله
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املؤلف) (تلحني —(يكاه) —مقام (أقصاق) أصول ***

غ��رب ال��ل��ي��ل ن��ج��م إن ال��ح��م��ي��ا س��اق��ي ي��ا ه��ات
ال��م��ع��ذب ال��ق��ل��ب م��دن��ف ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ي��ا واش��ف

خانه

ال��غ��وان��ي ف��ي وح��ي��ًدا ي��ا ال��ت��وان��ي ذا ك��م ف��إل��ى
اف��ت��ت��ان��ي وارَع ف��ات��ئ��د س��ب��ان��ي ال��ف��ات��ر ج��ف��ن��ك
وح��ان��ي وق��ت��ي ف��ص��ف��ا ش��ج��ان��ي ال��س��اح��ر ص��وت��ك
ف��ان��ي ف��ال��ع��م��ر ب��اك��ًرا ال��ق��ن��ان��ي ص��اف��ي ل��ي ف��اج��ل
ل��س��ان��ي م��ن��ه��ا ع��ق��د ق��د ت��ران��ي ح��ت��ى واس��ق��ن��ي
األم��ان��ي غ��اي��ات وه��و ال��ت��دان��ي ق��رب راج��يً��ا
األغ��ان��ي ط��ي��ب ل��ي ف��اش��د زم��ان��ي ال��ي��وم ل��ي ط��اب
ج��ف��ان��ي ك��ان م��ا ب��ع��د وف��ان��ي م��ح��ب��وب��ي ح��ي��ث
ال��م��ع��ان��ي غ��ي��د ل��ي زف ال��ت��ه��ان��ي روض ص��ف��ا ف��ي
ال��م��ث��ان��ي ص��وت ح��رك��وا ح��س��ان ن��دم��ان ب��ي��ن

قفله

ال��م��رب��رب ال��ش��ادي أي��ه��ا ه��ن��يً��ا ك��أًس��ا ل��ي ف��ام��ال
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الحسيني فصل

الحسيني) عىل (يقر مربع الدوكاه) عىل أو عليه قراره (الذي

ال��ع��ذار خ��ال��ي أه��ي��ًف��ا ال��م��دام��ه س��اق��ي ي��ك��ن إن
ال��ع��ق��ار ك��اس ل��ي ي��م��ال

ي��دار وال��ك��اس ش��دا ق��د ال��ن��دام��ى ب��ي��ن وي��ك��ن
ال��ه��زار ف��اق م��ط��رب

خانه

اف��ت��رار ه��ذا ع��ن ل��ي��س ال��م��الم��ه ت��خ��ش ال ه��ات
ال��ق��رار دام ل��و آه

ودام ه��ذا ح��ص��ل إن وان��ش��راح��ي س��روري ي��ا
ال��س��الم ال��دن��ي��ا ف��ع��ل��ى

الحسيني) عىل (قراره آخر مربع

اعتربناه إذا هتك) األستار عىل (هل فإن ذلك يف غرابة وال — النوا عىل به يقّر وبعضهم
النوا. قرار هو (اليكاه) عىل أيًضا يقر ألنه به؛ أسوة له يكون حسينيًا

ال��س��ع��ود ن��ج��م وب��دا واف��ت اإلس��ع��اد دول��ة
ال��ق��دود أع��ط��اف ت��ث��ن��ي ط��اف��ت األن��س وب��دور
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خانه

ال��ص��دود ب��ع��د م��ن��ي��ت��ي ت��الق��ت إذ س��روري ي��ا
وع��ود ن��اي��ات ب��ي��ن واألم��ان��ي ب��ال��ت��ه��ان��ي

الدوكاه) عىل (قراره (محجر)

وال��ف��ن��ون ال��ش��م��اي��ل خ��ن��ث أث��ل��ع��ا ري��م��ا أف��دي��ه
ال��ف��ن��ون أن��واع ح��از ق��د أروع��ا ش��ج��اًع��ا أس��ًدا

املؤلف) (تلحني خانه

ال��م��ن��ون ش��ب��ه ش��اه��دت��ه م��ق��ن��ًع��ا ت��راه ب��ي��ن��ا
ب��ال��ق��م��ار ال��م��ق��ام��ر ل��ه��و ال��م��ن��ى ب��أط��ف��ال ي��ل��ه��و

اليكاه) عىل —(قراره (محجر)

ال��ح��ي أه��ي��ل ي��ا ه��ت��ك األس��ت��ار ع��ل��ى ه��ل
ال��ع��ي ب��ران��ي إذ أش��ك��و وال��ل��ه ل��ي ح��ق
ك��ي وال��ت��ج��اف��ي وف��ت��ك ه��ت��ك وال��ه��وى
م��ي ج��ف��ت��ن��ي ق��د واب��ك��وا ال��ع��ش��اق ف��ارح��م��وا
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خانه

ال��ع��ش��اق م��ع��ش��ر ب��ح��ال��ي ع��ل��م ل��ك��م ه��ل
أش��واق زادن��ي وان��ت��ح��ال��ي ش��وق��ي زاد

الدوكاه) —(عىل (مصمودي)

ال��رش��اق ال��ق��ض��ب م��خ��ج��ل ال��ط��ب��اع ل��م��ع��ش��وق ق��ل
ال��ع��ي��ن��ان ت��ف��دي��ك أن��ت ب��ان ل��م��ا ال��ب��ان غ��ص��ن

ال��ف��ن��ن ع��ل��ى ال��زاه��ي ال��ب��در أن��ت
ال��وف��اق م��أم��ول أن��ت ال��م��ط��اع األم��ر ذو أن��ت
ال��ف��ي��ن��ان ال��غ��ص��ن أي��ه��ا ت��ن��س��ان ال اآلن ب��ع��د

ال��ح��س��ن ش��ك��ل��ك ف��ي م��غ��رم واذك��ر

خانه

ال��ف��راق ح��ر م��ن آه ال��وداع م��ر م��ن آه
األوط��ان ف��ارق��ت ح��ي��ن ح��ان َح��ي��ن��ي ف��ت��ان ي��ا

ال��ظ��ع��ن ب��ك ان��ت��ق��ل��ت ق��د ح��ي��ث م��ن
وال��ت��الق ه��ذا ب��ع��د ب��االج��ت��م��اع ل��ن��ا م��ن
واإلح��س��ان ال��ع��ط��اي��ا ذو ال��م��ن��ان ال��ح��ن��ان ه��و

ال��ش��ج��ن وف��ي ل��وع��ات��ي ف��ي ح��س��ب��ي
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الدوكاه)—9 —(قراره ثقيل) (سماعي

ي��ص��ول ال��ل��ح��ظ ب��ظ��ب��ي ن��ف��ار ظ��ب��ي ه��ي
م��ي��ول أن��ت ف��ه��ل ب��ال��ط��ب��ع ل��ك م��ي��ل��ي

سلسله

وغ��راًم��ا اش��ت��ي��اًق��ا زاد ب��ش��ج رف��ًق��ا
ي��ط��ول وال��ش��رح ل��ك ع��ش��ق��ي أش��رح ك��م

دور

ت��ب��دى ال��ش��ع��ر ب��دج��ي ك��م��ال ب��در ي��ا
ت��ت��ص��دى وص��دود ب��ت��ج��اف ذا ك��م

خانه

وس��ق��ام��ا اح��ت��راًف��ا ذاب دن��ًف��ا ارح��م
ي��خ��ول ك��ان م��ا غ��ادر ي��ا ع��ه��دك ع��ن
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الدوكاه) عىل —(قراره (دارج)

ت��ه��ل��ل ق��د ال��ص��ب��ح وك��وك��ب ت��ك��ل��ل ق��د ال��روض ف��ي ال��زه��ر
ت��ب��ل��ل ق��د ب��ال��ط��ل واآلس ذي��ال ج��رَّ ب��ال��ع��ج��ب وال��ورد
ال��م��ذب��ل ال��ن��اع��س ب��ط��رف��ه ي��زه��و الح ال��غ��ض وال��ن��رج��س
م��س��ب��ل ال��ج��م��ال ث��وب ع��ل��ي��ه خ��ط��ي��بً��ا ش��ح��روره��ا وق��ام
وه��ل��ل ف��وق��ه م��ن ك��ب��ر ال��رواب��ي م��ن��ب��ر ع��ال وإذ
ي��س��أل ل��ل��دع��اء ك��أن��ه ك��ًف��ا ال��ي��اس��م��ي��ن وب��س��ط
ي��ه��م��ل ال��س��رور وق��ت ف��ل��ي��س س��روًرا ل��ن��ا ج��دد ص��اح ي��ا
ت��ك��م��ل ب��ال��ه��ن��ا وأن��س��ن��ا م��ع��ن��ى راق ال��ص��ف��و ت��رى أم��ا

عشريان الحسيني فصل

املؤلف) —(تلحني (مربع) ***

وص��ال ن��ح��وي ورن��ا ب��دري ال��ط��رف س��اج��ي م��ر
ال��ه��الل ف��اق وج��ه��ه ي��زري ب��ال��ب��ان ق��ده

دور

ال��ج��م��ال س��ل��ط��ان أن��ت وع��م��ري روح��ي ي��ا ص��ح��ت
ال��ح��الل اب��ن ي��ا وان��ع��ط��ف ع��ذري ب��ان ق��د ل��ي رق
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خانه

ال��خ��دود ق��ان م��ن��ي��ت��ي ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ل��ي ق��ال
ال��ق��دود أع��ط��اف ن��ج��ن��ي ه��ي��ا ل��ل��روض ب��ن��ا س��ر

قفله

وع��ود ن��اي��ات ب��ي��ن ال��ح��م��ي��ا ص��رف ن��ح��ت��س��ي
ك��ال��زالل رض��اب م��ن ب��ث��غ��ري راًح��ا وارت��ش��ف

املؤلف) —(تلحني (مخمس)

ن��ع��م��ان س��ف��ح ف��ي ب��ال��ل��ي��ل ال��ح��م��ام س��اج��ع��ات
غ��زال��ي ذك��رت��ن��ي

وول��دان ح��ور ب��ي��ن م��ا ال��خ��ي��ام ت��ل��ك ع��ن��د
ال��ل��ي��ال��ي س��ع��ود ف��ي

خانه

ال��ب��ان ق��ده ح��ك��ى م��ن ي��ا ال��ق��وام رش��ي��ق ي��ا
ال��ج��م��ال ب��دي��ع ي��ا

ح��ي��ران وأم��س��ي��ت ال��ق��ل��ب ف��ي أق��ام ح��ب��ك إن
ل��ح��ال��ي ف��اش��ف��ق ف��ي��ك
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خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ املرحوم من (سمعناه (نوخت)

ال��ب��دي��ع ال��ح��س��ن م��ف��رد ي��ا م��ن��ي��ت��ي ي��ا وج��د اس��م��ح
ال��م��ط��ي��ع ال��ع��ب��د أن��ا إن��ي م��ه��ج��ت��ي ت��ط��ل��ب ك��ن��ت إن

دور

ال��م��الح ك��ل س��ب��ي��ت م��ن ي��ا ال��ج��ب��ي��ن زاه��ي ي��ا ح��ل��و ي��ا
وراح راح��ات��ي وال��ث��غ��ر س��م��ي��ن ي��ا خ��دي��دك م��ن ي��ا

املؤلف) —(تلحني ثقيل) (سماعي

األل��ح��ان ع��ل��ى ن��ش��رب ل��ل��ح��ان ب��ن��ا ه��ي��ا
ال��ن��دم��ان ح��ض��رة ف��ي ال��ع��ي��دان رن��ة م��ع
ال��ول��دان س��ب��ى م��ن ي��ا إح��س��ان م��ع��ي واص��ن��ع

دور

األش��ج��ان ل��وع��ة م��ن ول��ه��ان غ��دا ق��ل��ب��ي
ك��ان م��ه��م��ا ك��ان ل��و ال��س��ل��وان ي��ع��رف ال
ال��غ��زالن س��ي��د ي��ا ك��ان م��ا ال��ع��ذول ل��ي��ت
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خانه

ك��ال��ج��م��ر ح��م��راء ع��م��ري ي��ا واس��ت��ج��ل
ال��زه��ر روض��ة ف��ي ال��ق��م��ري ِغ��ن��ا واس��م��ع
ب��دري ي��ا ال��ح��ال ف��ي ال��ده��ر ص��ف��ا واغ��ن��م

قفله

األزم��ان ب��ه��ج��ة ي��ا ال��ن��دم��ان م��ع واش��ط��ح

خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم األستاذ من (سمعناه (مصمودي)

ال��س��ق��ام ال��ق��ل��ب ت��ورث ال��ن��رج��س��ي��ة ال��ع��ي��ون
اب��ت��س��ام ح��س��ن زان��ه��ا ال��ل��ؤل��ؤي��ة وال��ث��ن��اي��ا

خانه

وال��م��رام ق��ص��دي ه��ي غ��ي��ه ف��ي��ك ل��ي س��ي��دي
ال��م��دام ص��اف��ي واس��ق��ن��ي ه��ي��ا ال��ك��اس��ات ام��زج
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(أقصاق)

ال��ب��ق��ا ط��ول ف��ل��ه��م ص��ب��ري ع��ز األرق��ا ك��س��ان��ي أح��ب��اب��ي ب��ع��د
اف��ت��رق��ا م��ا وال��ه��وى واف��ت��رق��ن��ا ج��ي��رت��ي وك��ان��وا ب��ال��ش��ع��ب ك��ن��ت

املؤلف) —(تلحني خانه

ورق ع��ود ع��ل��ى ال��راح واج��ت��ل ورق أع��ط��اف ع��ل��ى ال��س��اق��ي أي��ه��ا

قفله

ان��ت��س��ق��ا ال��ح��ب��اب در ف��وق��ه ورق ك��أس ف��ي ذاب ق��د ذه��ب

خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم األستاذ من (سمعناه (دارج)

رم��دي ب��ال��ب��ك��ا ق��وى ن��ك��دي اق��ت��ص��د م��ح��ب��وب��ي
ج��س��دي ال��ض��ن��ى أح��رق ك��ب��دي ل��ه��ي��ب م��ن ص��ح��ت

خانه

ص��ب��ر ب��ل��ى م��ن ق��م��ر ي��ا ق��ل��ت ف��ك��ر ف��ي ب��ت ال��س��ه��ر م��س��ن��ي

269



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

قفله

ال��زردي ع��ذاره م��ن ج��ل��دي ف��ن��ي ه��واه ف��ي

دور

خ��دم��ه ال��م��الح ص��ارت ع��ل��م��ه ش��ه��ر م��ح��ب��وب��ي
ي��دي ب��س��ط��ت وأن��ا ن��ع��م��ه ب��س��ط خ��ال��ق��ي

خانه

ال��ن��ع��م م��س��ب��ل األم��م خ��ال��ق
واح��ت��ك��م ج��ل ال��ح��ك��م ص��اح��ب

قفله

م��ع��ت��م��دي وع��ل��ي��ه ع��م��د ب��ال ف��ال��س��م��اء

خليل) أبي الشيخ من —(سمعناه (دارج)

ش��ع��ر داج��ي ف��ي الح ق��م��ر أن��ت إن��م��ا
ذه��ب م��ن ي��ان��ع غ��ص��ن ف��وق

وص��غ��ر وب��ل��وغ وق��ص��ر ط��ول ب��ي��ن
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ال��ن��س��ب ش��ري��ف ال��ج��د زاك��ي

خانه

ن��ع��ي��م��ي ف��ي ش��ري��ك��ي أو ن��دي��م��ي ت��م��س��ي أح��س��ن��ك م��ا
ال��وس��ي��م ال��ش��ادي أي��ه��ا ال��ب��ه��ي��م ال��ل��ي��ل دج��ى ف��ي

قفله

ع��ذر ه��ام م��ن ك��ل ق��در ال��ع��ش��ق ه��ك��ذا
ب��ال��ت��ع��ب ي��ج��ي ال رب��ح رب

دور

ت��ل��ف وت��م��ادي��ه ش��غ��ف ال��ع��ش��ق أول
ت��ل��ف��ي وت��الف��ى غ��ث��ن��ي رب

وه��ي��ف ح��س��نً��ا ح��از غ��رف ف��ي غ��زاالً ي��ا
ب��ال��ص��دف ح��ازه��ا وم��ع��ان

خانه

رح��ي��م��ي ك��ن إل��ه��ي ي��ا س��ق��ي��م��ي ل��ي ي��داوي م��ن
ال��ك��ل��ي��م ال��ق��ل��ب اج��ب��ر ال��ع��م��ي��م ال��ف��ي��ض ذو أن��ت
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قفله

ال��ق��م��ر ن��ور ب��دا ح��ي��ن ال��س��م��ر ط��ي��ب ل��ذل��ي
ال��ن��ص��ب غ��ي��ر ي��ج��ن ل��م ع��اذل��ي

هندي—معرب) (دور

ال��ه��الل م��ث��ل ي��ت��ج��ل��ى ال��غ��زال ص��ن��و زارن��ي
ال��ع��وال ال��س��م��ر ي��زدري ب��االع��ت��دال ق��ده

سلسله

ال��ك��ؤوس ل��ي وش��ن��ف ق��م ال��دالل راخ��ي ي��ا ص��ح��ت
ال��ج��م��ال ف��ي ب��دي��ًع��ا ي��ا ح��الل��ي ال��ي��وم ح��س��وه��ا

املؤلف) —(تلحني (رسبند)

ال��م��الح أم��ي��ر ال��ح��ب��ي��ب غ��رام
ال��ن��واح أس��ي��ر األدي��ب غ��ري��م
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سلسله

ال��غ��رام ق��ت��ي��ل ك��ل��وم ف��داوى
وال��ج��راح ال��ن��وى ه��م��وم ل��ي��س��ل��ي

عشريان العجم فصل

خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم (لألستاذ (شنرب) أفزا) (والشوق

أل��ع��س ث��غ��ر ل��ث��م م��ع��ن��ى ي��ا والزم ق��م
ال��س��ن��دس ري��اض ف��ي ت��ث��ن��ى غ��ص��نً��ا ل��ه ي��ا

خانه

ال��م��دام ك��أس ع��اط��ن��ي ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ي��ا ق��ل��ت
ل��ألن��ف��س م��ن��ع��ًش��ا غ��ن��ى ال��روض ف��ه��زار

خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم (تلحني تركي) (مخمس

ال��ن��ف��ار ه��ذا ف��م��ا رف��ًق��ا وس��ار ال��ق��ل��ب رم��ى م��ن ي��ا
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خانه

وزار ع��ن��دي وف��ى ل��م��ا دار وال��ك��اس ص��ف��ا وف��ت��ى

دور

ال��ط��وي��ل ال��ل��ي��ل ظ��ل��م��ة ف��ي غ��زال ي��ا ال��ن��وح ع��ل��م��ت��ن��ي

خانه

ال��ع��ذار خ��ل��ع ف��ت��ى وارح��م ب��ال��وص��ال ل��ي وج��د اس��م��ح

خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ املرحوم (تلحني (ورشان)

ال��ف��راق ح��ر م��ن آه ال��غ��وال��ي ج��ور م��ن آه
وراق ح��س��نً��ا س��م��ا م��ن ال��دالل راح��ي س��ي��م��ا

خانه

ال��ش��م��وس أن��وار ف��اق ال��م��ورد ال��زاه��ي خ��ده
ب��ال��ت��الق ل��ي س��م��ح ق��د االغ��ي��د األوص��اف ك��ام��ل
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خليل) أبي (للمرحوم أفزا شوق (أقصاق)

ال��ت��م��ام ال��ب��در ي��خ��ج��ل س��ن��اه��ا م��ن ال��ج��م��ي��ل ل��م��رآه��ا أص��ب��و ال ك��ي��ف

خانه

م��س��ت��ه��ام ه��واه��ا ف��ي وف��ؤادي ن��ح��ي��ل ج��س��م��ي ح��ب��ه��ا ف��ي غ��ادة

دور

ب��ان ال��ش��ع��ر ب��ل��ي��ل ب��دًرا أط��ل��ع��ت ب��ان أغ��ص��ان أم ال��ق��د خ��ي��زران

خانه

ال��س��ق��ام أث��واب ال��ب��ع��د وك��س��ان��ي ب��ان وال��ص��ب��ر ح��ي��ل��ت��ي ق��ل��ت ف��ي��ه��ا

خليل) أبي أحمد الشيخ األستاذ املرحوم (تلحني (دارج)

وش��رد ب��ج��م��ال األم��م ق��ل��وب ص��اد ش��ادن
وغ��ي��د ت��ي��ه ب��ي��ن س��ل��م وادي س��رح��ة ف��ي ح��ل
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خانه

ال��ج��س��د رط��ب م��ث��ل��ه ال��ع��ج��م ف��ي وال ال��ع��رب ف��ي ل��ي��س
اع��ت��م��د ال��ح��ج��ر وع��ل��ى ب��ال��م��ل��ت��زم ط��اف ل��م��ا ق��ل��ت

قفله

م��دد ال��ل��ه م��دد ال��ع��ل��م وب��ان ال��خ��ي��ف رش��ا ي��ا

دور

ل��ل��ب��ش��ر ف��ت��ن��ة ال��غ��زال ه��ذا ي��ا أن��ش��اك م��ن ج��ل
وال��ح��ور ب��ال��ب��ه��ا ال��ج��م��ال أن��واع خ��دي��ك وك��س��ا

خانه

ال��خ��ف��ر ك��ث��ي��ر ي��ا ال��دالل راخ��ي ي��ا ال��ق��د رش��ي��ق ي��ا
ج��د ال��ه��زل وت��رك��ت ال��ح��رم وح��ول ب��األرك��ان ط��ف��ت

قفله

م��دد ال��ل��ه م��دد ال��ع��ل��م وب��ان ال��خ��ي��ف رش��ا ي��ا
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املؤلف) —(تالحني إسالمبويل) (ثقيل

ال��م��ف��ت��ون ص��ب��ك ال��م��ق��ل ب��ج��ري��ح ت��رف��ق ال��ع��ي��ن م��ن��ى ي��ا
م��ح��زون إن��ن��ي ل��ي رق ح��ي��ات��ي ي��ا ت��دف��ق ق��د دم��ع��ي إن

خانه

أم��ل��ي ي��ا ال��ه��وى ف��ي م��س��ت��ه��اًم��ا ص��بً��ا واس��ق
م��ره��ون ق��ل��ب��ه

ال��ج��ل��ي ال��ب��در أخ��ا ي��ا م��ط��وق ال��ح��ال��ي ج��ي��دك
م��ك��ن��ون دره

املؤلف) —(تلحني (مربع) ***

واألزه��ار ال��ب��ان ب��روض ب��األق��داح ط��اف ح��ب��ي��ب��ي
األق��م��ار ي��خ��ج��ل ب��وج��ه ال��وض��اح ن��وره وأش��رق

خانه

األش��ج��ان ل��وع��ة ف��زادت ي��زري ب��ال��غ��ص��ون وواف��ى
زار ل��م��ا ال��ح��س��ن ب��دي��ع األف��راح ب��ه ح��ل��ت وق��د
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املؤلف) —(تلحني (نوخت) ***

ال��غ��زال ل��ح��ظ ص��اده ال��ه��وى ف��ي ل��ص��ب م��ن
ن��زال ت��ب��غ��ي أق��ب��ل��ت ال��ل��وا غ��زالن ح��ي��ث

خانه

ال��ع��زاز ال��ق��وم ح��ام��ت ال��خ��ب��ا ذي��اك دون
ه��زال ي��ب��دو ي��ك��د ل��م ب��ال��ج��وى ك��ون��ه م��ن

املؤلف) —(تلحني ثقيل) (سماعي

ق��ص��ي��ر ب��ال��م��ه��رج��ان س��رور ي��وم ورب
وده��ور واع��م��ر ب��س��ن��ي��ن ب��ع��ت��ه ل��و
ب��ال��م��غ��دور ك��ن��ت م��ا ن��ع��ي��م ف��ي وك��ل��ه��ا

دور

ال��ت��ب��ك��ي��ر ف��ي ف��ال��ك��أس ب��ك��أس ع��ل��ّي ب��ك��ر
ب��ال��ت��غ��وي��ر وه��م ول��ى ال��ن��ج��م ت��رى أم��ا
ب��ال��ك��ب��ي��ر ف��س��ق��ن��ي وب��ط ق��ص��ف ال��ي��وم
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خانه

غ��ري��ر ال��ج��ف��ون س��اج��ي م��ل��ي��ح ظ��ب��ي ك��ف م��ن
ب��ع��ب��ي��ر خ��دش��ت ق��د خ��د ب��ورد ي��زه��و
ن��ور م��ن ووج��ه��ه ظ��الم م��ن وش��ع��ره

قفله

ال��ض��م��ي��ر ف��ي وال��ه��وى ال��ع��ي��ن ف��ي ال��ل��ح��ظ ي��زود

خليل) ألبي بوسليك (عجم آخر تلحني وله املؤلف) —(تلحني (دارج)

ك��ال��ع��دم وج��ودي ص��ل��ن��ي.. ال��ش��ي��م ب��اه��ي ي��ا ب��ال��ل��ه
وال��س��ق��م دم��ع��ي ب��ي��ن م��ا ال��م��ك��ت��ت��م س��ري أظ��ه��رت

سلسله

َح��َك��ْم ح��ك��ٌم ال��ه��وى إن ال��ق��ل��م خ��ط ق��د ب��ال��ل��ه

دور

ل��ك أّم راٍج خ��اب م��ا م��ل��ك أو م��ن��ي��ر ب��در
ل��ك ت��م ح��س��ن ك��ل ف��ي ك��م��ل��ك ق��د ال��ذي ج��ل
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سلسله

م��ن��ه��ل��ك م��ن ال��ش��ف��ا ن��ال ه��ل��ك إن ج��ه��ول م��ن ك��م

املرحوم غري — أدوار وال موشحات ال املقام هذا من مرص يف أحد يلحن لم (تنبيه)
بأنه العلم مع — صفا) (اليوم وهو منه واحًدا دوًرا لحن فإنه عثمان؛ أفندي محمد

عنه. هنا يخربون كما بعجم وليس — أفزا) (شوق

األوج فصل

خليل) أبي (أحمد الشيخ للمرحوم — (شنرب)

س��ن��دس م��ن ح��ل��ة ع��ل��ي��ن��ا ال��روض أف��رغ
أط��ل��س ب��رداء ل��دي��ن��ا ت��زه��و وال��س��م��ا

دور

ع��روس ب��ك��ًرا أج��ل��ه��ا ال��م��ف��دى ال��س��اق��ي أي��ه��ا
ال��ش��م��وس م��ن��ه أخ��ج��ل��ت ت��ب��دى ح��ي��ث ن��وره��ا

(مربع)

وال��ح��ل��ل ال��ح��ل��ى ف��ي ي��ت��ج��ل��ى م��ل��ي��ًح��ا ه��ي
ال��م��ب��ت��ل��ى ف��ؤاد ف��ي م��رس��ل ل��ح��ظ س��ي��ف
ال��ُع��ذل ك��الم دع ل��ي وأن��ت ل��ك أن��ا ه��ا
ع��ل��ى روح��م ب��ن��م ه��ي م��ن��زل��ي وش��رف زر
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خانه

أب��اح ل��ك م��ن ق��ت��ل��ت��ي ال��م��الح س��ل��ط��ان أن��ت
ج��راح ق��ل��ب��ي ُم��ل��ي ق��د ال��ص��ح��اح ال��ل��ح��ظ ظ��ب��ي م��ن

قفله

ال��م��رس��ل ب��ال��ن��ب��ي ال��ل��واح ق��ول ت��ط��ع ال
ع��ل��ي ورح��م ب��ن��م ه��ي م��ن��زل��ي وش��رف زر

(محجر)

ف��ت��ان ق��دك ال��ب��ان غ��ص��ن ي��ا
ظ��م��آن ف��ال��ع��اش��ق ث��غ��رك ب��ل��م��ى ان��ع��م

دور

�راح �ال� ك� �ك �ق� ري� �اح �ف� ت� �دك خ�
رم��ان ص��درك وف��ي ال��ط��ري��ق ف��ي وال��ن��رج��س
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(نوخت)

ص��اي��ل ب��ال��ل��ح��ظ ش��ادن
األص��اي��ل وق��ت م��رب��ى

واص��ل م��ح��ب��وب ي��ا ق��ل��ت
أم��ان ع��م��رم رش��ا ي��ا ك��وزل ن��ه — م��س��ق��م ص��بً��ا

دور

ع��ادل ك��ال��غ��ص��ن ق��ده
ع��ادل ال��وص��ل ف��ي ل��ي��ت��ه

ع��م��اي��ل ي��ع��م��ل م��ش��ى إن
أم��ان ع��م��رم رش��ا ي��ا ك��وزل ن��ه — ال��م��غ��رم ت��س��ب��ي

نوخت

ال��ح��ج��از أرض روح��ي ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م��ات ي��ا
ال��ح��ج��از ن��غ��ي��م��ات أو ال��ص��ب��ا ل��ح��ن ف��ي غ��ن��ي

سلسله

ال��م��ج��از أه��ل وان��ع��ش��ي ص��ب��ا ص��بٍّ��ا وان��ش��دي
ال��ن��ج��از ي��رج��و راغ��ب ال��ص��ب��ى ع��ه��د م��ن ه��ام
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ثقيل) (سماعي

م��غ��ن��م ال��ل��ق��ا وأوق��ات ع��ي��د ع��ن��دي ال��وص��ل ل��ي��ال��ي
م��ره��م ال��ح��ش��ى ألم��راض ال��غ��ي��د م��ل��ي��ك م��ن وق��رب��ي

خانه

وال��ي��م ال��دج��ى ف��ي وخ��وض��ي ال��ب��ي��د ل��ل��ف��ي��اف��ي وج��وب��ي
ال��م��ح��ك��م ش��وق��ي دواع��ي ال��ت��س��ه��ي��د م��ع وأش��ج��ان��ي

ثقيل) (سماعي

ال��ت��ج��اف��ي ب��ع��د م��ن ب��ال��وص��ل س��م��ح ال��ت��ص��اف��ي وق��ت ف��ي ال��ح��س��ن م��ل��ي��ك
ال��ح��م��ي��ا ي��س��ق��ي وال��ذي دع��ون��ي ب��ارت��ش��اف راح��ي ك��اس ل��ي م��ال

خانه

اآلس ع��ود م��ث��ل م��ي��اس خ��ده
وم��غ��رم ع��اش��ق أن��ا ب��ال��ك��اس ب��دا ح��ي��ن
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(مصمودي)

رف��ع��ه زادك وب��ال��ب��ه��ا ح��س��ن��ك س��ّوى م��ن س��ب��ح��ان
ال��ط��ل��ع��ه ب��اه��ي ي��ا وال��ل��ط��ف خ��ل��ق��ك ب��ال��ح��س��ن وزان

خانه

ال��ج��م��ع��ه ف��ي ح��م��ان��ا وزر أع��راض��ك خ��ل��ي خ��ل ي��ا
ب��ال��ش��ف��ع��ه أول��ى ف��ال��ج��ار غ��ي��ري ت��ص��ح��ب ال ب��ال��ل��ه

(أقصاق)

ال��ق��د م��ائ��س ال��ج��م��ال ب��اه��ي ب��أب��ي
ي��ج��دي ل��و آه ال��ع��وال��ي ف��اق ق��ده

خانه

ال��دالل راخ��ي ي��ا ص��ح��ت
�د �ص� �ق� ال� �ى �ن� م� �ا ي�

رق��ى ق��د م��ن ي��ا — ال��ن��ق��ا غ��ص��ن ي��ا ب��ال��ل��ق��ا ل��ي ج��د
�د �ج� �م� ال� �ة �ب� رت�
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دور

ال��ب��ان ق��وام ي��ا ال��م��ف��دى ال��ب��در أخ��ا ي��ا
ال��ه��ج��ران ف��ي م��ات ت��ص��دى ل��ه��ج��ران��ك م��ن

خانه

�دى �ب� ت� إذ �الالً ه� �ا ي�
�وان األك� �ور ن�

ي��س��ت��َق��ى م��ن��ه — رون��ق��ا ي��زه��و — أش��رق��ا ك��أس��ي
�د �ه� �ش� ال� �ذب أع�

(دارج)

ال��راح��ات ع��ل��ى راح��ات��ي أدر
إش��ارات��ي ن��ش��آن��ي ف��ف��ي
اآلالت ع��ل��ى ن��غ��م��ات��ي وس��ز
ت��ح��ي��ات��ي أب��ي��ات��ي ف��ف��ي

سلسله

ال��ب��ان ق��وام ي��ا ب��أل��ح��ان وط��ف
ال��واف��ي وال��ح��ب��ي��ب س��ل��ط��ان ل��ي أن��ت
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دور

ت��ح��ي��ي��ن��ي ال��ت��ي ع��اط��ي��ن��ي أال
ي��داوي��ن��ي ال��ص��ي��ن��ي ف��ش��رب
ال��ن��س��ري��ن ع��ل��ى ح��ي��ي��ن��ي وق��م
ت��غ��ن��ي��ن��ي ال��ع��ي��ن وح��ور

سلسله

األرواح ن��زه��ة �راح ال� ألن
ال��ص��اف��ي م��دام��ي م��ن ص��اح ي��ا ف��اص��ط��ب��ح

دور

ع��ن��دي ح��ب��ي��ب��ي س��ع��دي ي��ا أال
ال��ق��ص��د م��ن وع��دي ل��و وف��ى
ال��ش��ه��د ب��ل��ث��م وح��دي ح��ي��ات��ي
ض��د ب��ال ال��ن��ه��د وض��م

سلسله

اآلم��ال م��ن��ت��ه��ى م��ال ون��ح��وي
ب��ال��ش��اف��ي وال��رض��ا ال��س��ل��س��ال ب��ال��ل��م��ى
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األوج من ثان فصل

فرحناك —والخانه أوج (مربع) نكار) —وبسته حناك —وفر عراق (وفيه
املؤلف) —(تلحني

م��ح��ب��وب��ي م��ن��ي��ت��ي واف��ان��ي اآلس ري��اض ف��ي
ال��م��ش��روب��ي ص��اف��ي وس��ق��ان��ي ال��ك��اس ل��ي وم��ال

خانه

ب��األق��داح ال��راح ن��ج��ل��و ص��اح ي��ا ق��م
�راح �األف� ب� الح �دري ب�

قفله

ال��دن رح��ي��ق م��ن ي��م��ن��ح��ن��ي ط��اف وب��ك��أس

(مربع)

ل��ل��ن��اظ��ري��ن ف��ت��ن��ة ج��م��ال��ك أن��ش��ا م��ن ج��ل
ال��ي��اس��م��ي��ن خ��دي��د ف��ي خ��ال��ك ب��ال��م��س��ك وخ��ت��م
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خانه

ال��ع��ل��ي��ل ي��ش��ف��ي م��ن��ظ��رك م��ن ي��ا ال��ل��ه ع��ب��ي��د ي��ا
ال��ك��م��ي��ن ال��داء ذا واش��ف وص��ال��ك وب��ل��غ��ن��ي ج��د

(وهج)

م��ح��ت��م��ل��ي وق��ل ص��ب��ري ض��اع أم��ل��ي ي��ا ال��ص��دود ذا وك��م ك��م

خانه

ال��ع��س��ل رض��اب��ك م��ن واس��ق��ن��ي وال��ع��ذل ال��ع��ذول م��ق��ال دع

دور

م��ل��ك ال��م��الح ع��ل��ى م��ل��ي��ًك��ا ي��ا م��ق��ل��ك م��ن األم��ان األم��ان

خانه

األس��ل ق��وام��ك وس��ب��ان��ي س��ل��ك ال��ق��ل��وب ف��ي ل��ح��ظ��ي��ك س��ي��ف
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املؤلف) —(تلحني عرش) (ستة

وال��ن��ظ��ر ال��م��ع��اط��ف خ��ن��ث ال��ح��ش��ى ط��اوي وم��ه��ف��ه��ف
س��ور م��ح��اس��ن��ه��ا ت��ل��ي��ت ب��ص��ورة ال��ع��ي��ون م��أل

خانه

س��ف��ر وإذا ش��دا وإذا م��ش��ى وإذا رن��ا ف��إذا
وال��ق��م��ر وال��ح��م��ام��ة م��ة وال��غ��م��ا ال��غ��زال��ة ف��ض��ح

أبي أحمد (الشيخ األستاذ املرحوم —تلحني ٤ من ١٠— أقصاق) (سماعي
(مصمودي). تلحنيمرصفهو أما — خليل)

ال��غ��ص��ون ف��ض��ح م��ائ��ًس��ا ي��ا ال��ش��ج��ون ع��ل��ى ي��ف��وق ش��ج��ن��ي
ال��ج��ف��ون ق��ل��ق ل��م��ت��ي��م ي��ك��ون م��ت��ى ال��ح��ب��ي��ب وص��ل
ال��م��ن��ون ذاق ع��ش��ق��ه ف��ي ع��اش��ق م��ن ك��م ص��اح ي��ا
ال��ج��ن��ون ي��رث ف��دالل��ه م��دل��الً ت��ع��ش��ق��ن ال

املؤلف) —(تلحني نكار بسته (مربع)

ك��ح��ي��ل وال��ط��رف أس��رف��ن��ا ق��د وح��اج��ب��اك ع��ي��ن��اك
ق��وام ل��ي��ن م��ع

�ل �ي� ذل� �ران �ي� ح� أس��رف��ت��ي ال��ه��وى ف��ي ب��رض��اك أط��ل��ق
ب��س��الم ي��ق��ن��ع
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دل��ي��ل غ��ي��ر م��ن ح��رم��ت��ا ق��د خ��م��رت��ان ث��غ��رك ف��ي
�ام �م� ت� �در ب� �ا ي�

ق��ل��ي��ل ت��س��ق��ي��ه ح��رم��ت��ي ف��ي��ا ظ��م��آن وال��ع��اش��ق
�دام م� �ق ري� �ن م�

خليل) أبي أحمد املرحوم —(تلحني نكار بسته عرش) (ستة

ي��ن��ج��ل��ي ل��ي الح ح��س��ن ب��در
ب��ال��ح��ل��ي غ��ص��ن ف��وق

�ل �ل� �ح� وال� �ي �ن� �ث� �ن� ي�
ال��ج��وى ع��ن��ه ف��أزل ي��ح��م��ي

�ل �ح� �ك� ال� �اء �ب� �ظ� ب�
ال��ق��وى واه��ي م��دن��ف ال��ه��وى ف��ي ت��وا ق��د ح��ي��ات��ي ي��ا

�وا �ن� ال� �ح �اري� �ب� ت� �ن م�
�وى �ج� ال� �ه �ن� ع� �أزل ف�

�ل �ب� �ق� ال� �ي �وال� �ت� ب�
زم��ام ي��رع��ى ال آل ل��ل��غ��الم ال��غ��رام ف��ي ع��ن��ائ��ي وا

�ام �ه� �ت� �س� م� �وق �ش� �م� ل�
ال��س��الم روح��ي ف��ع��ل��ى

�ل األج� �ن �ي� ح� �ان ح�
ودالل ت��ي��ًه��ا م��اس ك��ال��ه��الل غ��زال ف��ي اح��ت��ي��ال��ي م��ا

�ال ال��ج��م� �اب أرب� ب��ي��ن
�زالل ال� �ذب �ع� ال� �ه �ق� ري�

ال��ع��م��ل س��ل��س��ب��ي��ل

290



العربية املوشحات بدائع

نكار —بسته عرش) (ستة

ال��ج��وه��ر م��ن ال��ص��ح��اح ي��ري��ن��ا م��ح��ك��م��ا ث��غ��ره ف��ي ال��ع��ق��د ت��رى
األزه��ر وج��ه��ه ع��ن روي��ن��اه إي��ض��اح��ه��ا ال��ح��س��ن وت��ك��م��ل��ة
اآلخ��ر ع��ارض��ه آس ع��ل��ى أح��م��را غ��دا دم��ع��ي وم��ن��ث��ور
ال��م��ش��ت��ري ط��ل��ع��ة ي��ا ألج��ل��ك ال��ه��وى ب��غ��ي رش��ادي وب��ع��ت

املؤلف) (تلحني نكار بسته (ظرفات) ***

األع��ي��ان ق��رة ي��ا أع��ي��ان��ي ال��ش��وق
األش��ج��ان م��واط��ئ أوط��ان��ي وال��ب��ي��ن
ال��وان ف��رق��ت��ك م��ن أج��ف��ان��ي ف��دم��ع
وال��م��رج��ان ك��ال��در ب��أوج��ان��ي أض��ح��ى

خانه

األش��ج��ار ع��ل��ى ط��ائ��ر غ��رد إذا أب��ك��ي
ب��األس��رار وب��اح ردد إن وأق��ول
األوت��ار ح��رك ق��د م��ع��ب��د ك��أن��ه
األش��ج��ان ط��ائ��ر ي��ا أش��ج��ان��ي ه��ي��ج��ت
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خليل) أبي أحمد الشيخ املرحوم (تلحني (أقصاق)

ال��ن��دم��ان ح��ض��رة وب��ادره ال��ح��ان ل��ن��ح��و ق��م
م��ن��ه��ل ف��ه��ي

ل��ي ال��ن��اي ص��ب��ا ف��ي ورن��م ب��األل��ح��ان واش��ُد
وال��ح��س��ي��ن��ي

دور

ب��األق��داح ال��خ��م��ر ل��ي أدر ال��راح م��دي��ر ي��ا
�ل �ل� �ع� وت�

ال��م��ي��ل ف��ي ال��غ��ص��ن ي��ح��اك��ي الح إذ رش��ا م��ع
�ي �ن� �ردي� وال�

املستظرف الدوبيت من طرف يف فصل

عىل العدد من اثنني بمعنى فارسية كلمة الواو وسكون املهملة الدال بضم دو أن اعلم
إنما وزنه عىل ينظم ما غالب ألن بيتني؛ بمعنى فدوبيت — الدوكاه يف ذكره تقدم ما
متفاعلْن (فعلْن وشطره املهملة الشعر بحور من هو وقيل — فقط اثنان بيتان هو
ذلك يتبني كما أيًضا القطع وكذا ورضبه عروضه الخبن يدخل وقد — فاعلْن فعولْن

ومنه. العروض علم يعرف ملن

وص��ب��ا ي��ش��ك��و ي��ب��ي��ت ج��وى وال��ص��ب وص��ب��ا ش��وًق��ا م��ال إل��ي��ك ال��ق��ل��ب
وص��ب��ا ش��م��ال وج��ده ه��ي��ج ق��د ش��ج ه��ج��ر ت��ط��ل ال ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه
ق��ل��ي ي��وًم��ا ع��ل��م��ت إن ت��رح��م ه��ل ل��ي ق��ل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه
ع��لِّ��ي أُرَوى ف��ي��ك ب��ك��ئ��وس ع��ل��ي أك��ت��م��ه ال��ذي أظ��ه��ر ل��ك ح��ت��ى

292



العربية املوشحات بدائع

وص��ف ع��ن ح��س��ن��ه ي��ج��ل ك��ال��ب��در ال��ردف ث��ق��ي��ل م��ه��ف��ه��ًف��ا أه��واه
ال��ع��ط��ف واو ت��ك��ون ع��س��ى رب ي��ا ب��دت ح��ي��ن ص��دغ��ه واو أح��س��ن م��ا
ب��غ��ي ال��رش��د ت��ب��دل ق��د ح��ب��ك ف��ي ع��ل��ي ش��ئ��ت ك��ي��ف��م��ا وص��د واج��ف ت��ه
ب��ش��ي ال��ك��ون ف��ي ي��ف��رح وال ي��ن��س��اك ف��ال ال��ح��ب ع��ل��ى ي��رى م��ا وال��ق��ل��ب
وخ��ت��ام م��س��ك وال��ري��ق��ة وال��ت��ه��ك��ة وظ��الم ص��ب��ح وال��ط��رة ال��غ��رة
ي��ن��ام ك��ي��ف م��غ��رم ب��ه��ا ظ��ل م��ن وس��ه��ام ق��وس وال��ح��اج��ب وال��م��ق��ل��ة
ل��ي أح��وى ف��وص��ل��ه واص��ل��ن��ي أو أح��وال��ي ت��غ��ي��رت ف��ات��ن��ي إن
ل��ي أف��ع��ى ب��أن��ه��ا ل��ي ي��خ��ط��ر ال أف��ع��ال��ي س��وى ب��ع��ده أوج��ب م��ا
واف��ر واف ب��م��ق��ل��ت��ي��ك وال��س��ح��ر زاه��ر زاه ب��وج��ن��ت��ي��ك ال��ورد
ش��اك��ر ش��اك ف��ه��و وي��خ��اف ي��رج��و س��اح��ر س��اه ه��واك ف��ي وال��ع��اش��ق
أق��ص��ان��ي ف��ط��ال��م��ا ق��رب��ن��ي أو أب��ك��ان��ي ف��ط��ال��م��ا أض��ح��ك��ن��ي إن
س��ل��ط��ان��ي وح��اك��م��ي ي��ن��ص��ف��ن��ي م��ن أش��ق��اه! وم��ا خ��اط��ري أت��ع��ب م��ا

مردوف دوبيت

ك��الم غ��ي��ر م��ن غ��رب��ت ب��ق��ل��ب��ي ه��واك أغ��ص��ان
زح��ام ي��وم ف��ي ان��ك��درت ال��ن��ج��وم إذا غ��ًدا أش��ك��وك
ن��ي��ام وال��ن��اس وان��ت��ش��رت ت��ط��اي��رت إذا وال��ص��ح��ف
ح��رام وال��ق��ت��ل ق��ت��ل��ت ذن��ب ب��أي س��ئ��ل��ت ن��ف��س

سبب) غري من — ليش نوحك متى فأجبتها (ناحت — ومثله —

املردوف مردوف دوبيت

ق��وام ل��ي��ن م��ع — ك��ح��ي��ل وال��ط��رف أس��رف��ت��ا ق��د وح��اج��ب��اك ع��ي��ن��اك
ب��س��الم ي��ق��ن��ع — ذل��ي��ل ح��ي��ران أس��رف��ت��ي ال��ه��وى ف��ي ب��رض��اك أط��ل��ق
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ت��م��ام ب��در ي��ا — دل��ي��ل غ��ي��ر م��ن ح��رم��ت��ا ق��د خ��م��رت��ان ث��غ��رك ف��ي
م��دام ري��ق م��ن — ق��ل��ي��ل ت��س��ق��ي��ه ح��رم��ت��ي ف��ي��ا ظ��م��آن وال��ع��اش��ق

العشاق) قلب — يصيب باللحظ — عيناه سهامه رشأ (أهوى ومثله —

ومردوفه املردوف مردوف دوبيت

�ا �ق� رم� �ا �م� ل� م��ق��ل��ت��ه ب��م��ه��ج��ت��ي ف��ت��ك��ت م��ن ي��ا
رم��ق��ي ي��ح��ي��ي ب��وص��ال ل��ي ُج��ْد
غ��دًق��ا س��ح��ًق��ا ع��ب��رت��ه ال��ج��ف��ا م��ن ج��رت م��ض��ن��اك
ي��ط��ق ل��م م��ا ن��ال ح��ب��ك ف��ي
�ا �ق� ش� وازداد زف��رت��ه ع��ل��ت ت��ن��ع��م ب��ع��د م��ن
�دق �ح� ال� �ود س� ن��ب��ال رش��ق م��ن
ن��ف��ا غ��ص��ن ي��ا ح��رق��ت��ه وال ل��ه��ي��ب��ه ي��ط��ف ل��م
ال��ع��ب��ق ف��ي��ك �زالل ب� إال

مردوفه ومردوف املردوف مردوف دوبيت

ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه م��ص��رف��ه ال��ح��م��ى إل��ى ت��ج��ل��ى م��ن ي��ا
ج��ري��ح ص��ب م��ن ك��ت��اب م��ع��ك خ��ذ

�ري �ب� ج� �ه �ي� ف�
ع��ل��ي��ك ه��ان إن ت��س��ت��ع��ط��ف��ه أن ع��س��اك رش��ا ث��م ل��ي
ف��ص��ي��ح ن��ط��ق م��ن �واب ج� رد �ي ف�

�رري ض� �ف �ف� واك�
إل��ي��ك م��ش��ت��اق أع��رف��ه ن��ع��م ف��ق��ل ب��ي ع��رض إن
ق��ري��ح وال��ج��ف��ن وذاب رق �د ق�
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ال��ب��ش��ر ب��ي��ن
�ك �ي� إل� �ر واألم� ت��ب��ل��غ��ه أو ه��واك ي��ت��رك��ه م��ا
ق��ب��ي��ح ذاك ب��ل ص��واب ال��ه��ج��ر م��ا

�در10 �ت� �ق� م� �ن م�

هوامش

يف منها كالً ونجد — بالنوتة تلحينا من أخذناه موشح لكل عالمة *** (1)
مجموعة. يف جميعها أو حدتها عىل مطبوعة كراسة

النغمة هذه غري يف املوشحات نوع من عثمان أفندي محمد املرحوم يلحن لم (2)
وسقاني). الكاسات (مال وهو — راست مقام ثقيل) و(سماعي الثالث هذه غري
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النغمة هذه غري يف املوشحات نوع من عثمان أفندي محمد املرحوم يلحن لم (3)
وسقاني). الكاسات (مال وهو — راست مقام ثقيل) و(سماعي الثالث هذه غري

النغمة هذه غري يف املوشحات نوع من عثمان أفندي محمد املرحوم يلحن لم (4)
وسقاني). الكاسات (مال وهو — راست مقام ثقيل) و(سماعي الثالث هذه غري

املوشح هذا غري األخرى املقامات جميع يف املوشحات نوع من األستاذ يلحن لم (5)
الفضاح). حسنك منيش (جل وهو — (جهاركاه) مقام (مربع) وآخر —

الراست. عىل يقر التكريز مقام أن معلوًما وليكن (6)
أن الغريب من ولكن — الوزنني عىل يرضب األداء حال املوشح هذا — تنبيه (7)
املوجود والرتل الفاخت عىل العقار) وكأس الوصل ليلة (يا هو الدور كالم من املقول

عرش. الستة عىل فيه
مرص يف تلحينية تمثيلية جمعية أكرب هي املركزية) الخريية املعارف جمعية (8)
تعرف التي األمة يف الراقية الطبقة ومن — املهذبني الشبان خرية من وشبانها —

باألوهام. تعيش وال األشياء حقائق
سلم ترتيب أن مع — (رهاوي) إنه يقول شهاب الشيخ املرحوم سفينة ويف (9)

فتنبه. باملرة، هذا غري الرهاوي مقام
بجميع الدوبيت أوزان عىل التالحني وضع القدماء من كثري استحسن وقد (10)
بتلحني يليق الدويت ألن محله؛ صادف الذي االستحسان هذا يف معهم وأنا — فروعه

األرواح. عىل وزنه وخفة معانيه لجالء املوشحات؛
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عرش السادس الفصل

الشيخ الكبري األستاذ (املرحوم ترمجة
القباينالدمشقي) أيبخليل أمحد

خليل. أبي أحمد الشيخ الجليل، األستاذ الكامل واألديب الفاضل العالمة هو
هجرية. ١٢٥٨ سنة املحمية. دمشق بمدينة املْحِتد كريمة أرسة من املرتجم ُولد
كالبدر أخدانه بني صار حتى العلوم. ثمر اجتناء يف الجد ساعد عن شمر ترعرع وملا
الحني ذلك ويف والطارف، بالتالد املجد من فتحيل املعارف. ذروة وارتقى النجوم. بني
األفكار بواسطته يرقي للتمثيل جوًقا يؤلف أن الديار تلك وايل باشا) (صبحي كلفه
حتى قيام. خري املأمورية بهذه فقام القويمة. واملبادئ األخالق مكارم إىل السقيمة.

والعام. الخاص به افتخر
بال. وأنعم عيش وأرغد حال. أسعد يف وصحبه آله بني زال وما

وال��ُخ��ل��ق ال��خ��ل��ق وح��س��ن ال��ج��م��ي��ل ع��ل��ى م��ش��ت��م��ل وال��ج��م��ع م��ج��ت��م��ع وال��ش��م��ل

ذلل أن بعد الدهر حوادث وخذلته ركابها. يف رجله إثبات بعد األيام أنزلته حتى
صعابها. من العظيم

ن��ار ج��ذوة ال��م��اء ف��ي م��ت��ط��ل��ب ط��ب��اع��ه��ا ض��د األي��ام وم��ك��ل��ف

ما فالواقية اإلسالم. خالفة دار إىل تقريًرا قدموا الشام. مشايخ من بعًضا أن ذلك
عىل وتراه األبية. النفوس تعافه مما السورية. البالد يف التمثيل وجود إن — معناه:
األلحان. من البديع ينشدن القيان. وجود الستلزامه ثقيالً؛ ورزءًا جليالً. خطبًا الناس
مرأى عىل فيمثل والفتيات. الفتيان من حرض من أفئدة يف اللذات. أعني توقظ بأصوات.
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الوصل طيب يف اللذة من يجدونه وما العشاق. أحوال املتفرجني. من ومسمع الناظرين.
الغرام أنواع إىل بالنفس وتميل والجنون. الصبابة سطور الذهن يف فتطبع الفراق. بعد
العواذل بني الغرية حرب قامت بسببه فكم واملجون. الخالعة بأهل والتشبه والشجون.
وحل ناسك عقل وفتن عابد. قلب سلب وكم وأراق. الربيئة الدماء وسفك والعشاق!
ويضل بفكره. يذهب ما اللغو وأحاديث اللهو، من فيه اإلنسان يرى قد كذا زاهد! عقد
املحرمات. أنكر واجرتمت املوبقات. أعظم النفس ارتكبت ما إذا حتى وكره. عن الطري
من ينفع ال الحال. وساء املال. وذهب والفجور. الفحش سوق ونفقت الخدور. وابتذلت
بالتمثيل، ومثلوا — الشغاف خرق وقد القوس إىل السهم يرد وال التالف. بعد التاليف ثم

وبيل… وفعل رذيلة كل أس أنه زاعمني
عدمه. من الشخوص يف يستشريه اإلسكندرية أعيان أحد إىل خطابًا األستاذ فحرر
فكان مناه. نيل له مؤكًدا فاستدعاه. وظلمه. غدره كأس من الدهر به جرعه بما ويخربه
تحقيق يرتقبون وأقاموا رسوله. رجع املحب انتظار وصوله. وقت ينتظرون الناس
والسعة. الرحب عىل القوم وجهاء من فقوبل األجل. الفاضل حرض حتى األمل. ذلك
تداول كأنما قطر. كل يف ويدوي ينترش الحني ذلك من اسمه وأخذ والدعة. والكرامة
والشعراء واألمراء. الكرباء ه يؤمُّ عذبًا مورًدا مرسحه فكان العرش. أنمله املرء سمع
وعذوبتها. األلفاظ جزالة بني جمعت ملا منشآته1. من وجلها رواياته ملشاهدة واألدباء؛
غريب. فكر بكل حواشيها وطرزت بالتهذيب. نواحيها أرهفت ودقتها. املعاني ورقة
أكابر قبل من شهد كما الصياغة. صناعة ومتقني البالغة. أئمة من الكثري بحسنها شهد
األنيقة. الطرب ألناشيد الرقيقة التالحني بديع من له بما امللحنني. وفطاحل املوسيقيني.
ويغني واألتراح، بالهموم ويطوح واألوتار. الناي بصوت ويذهب الدينار. برنة يزري ما
مبكية ومرثية للصدر. شارحة ومدحة للقدر. رافعة قطعة من له فكم الراح. عن بلذته
التمثيل أما واإلنشاء. باإلنشاد يتعلق ما هذا — الفنون مختلفة ومقطعات وللعيون.
الوهم. بجسم اإلرادة. فوق ما اإلجادة من أستاذنا فيه بلغ فقد تشاء. كما عنه فحدث

السليقة. عليه أملت ولكن تكلف وما بالحقيقة. املجاز يلبس الفهم. إىل وبقربه

ب��ض��ري��ب ل��ه��ا ي��أت��ي أن وي��ج��ه��د ن��وره��ا ال��ش��م��س ي��ح��س��د م��ن ت��ع��ٍب وف��ي

تفرد بها وتفرَّد الغناء. طرق من بطريق خصيًصا كان أنه مزاياه أجل ومن
تنزو شذوًرا املوسيقية القطع من يلقي رواية كل انتهاء بعد فكان السماء، يف القمر
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فنونًا فيها إقامته من مرصنا أحرزت حتى الفؤاد. وقعها لحسن ويتحرك األكباد. لها
الحصيفة. والعقول الحميدة السجايا أولو قدرها حق يقدرها جليلة. وفضائل جزيلة.

السخيفة. واآلراء السافلة األغراض ذوو إال ينكرها وال
املعنى تفهيم يف العارضة. وقوة الجأش ثبات من عظيم جانب عىل أيًضا وكان
بهذا له ملن تناوله ويسهل األفهام. من يقرب بسيط بكالم فيقولهما القاعدة. وتقرير

إملام. أدنى الفن
ترجمة ظاهرة الغابر. ومراءة البصائر، جالء التمثيل — يقول: سمعته ولطاملا
يطلق ما الدامغة. واآليات البالغة. الحكم من فيه وعرب. مواعظ وباطنه وسري. أحوال
للبليد ويفتح الفضيلة. اكتساب يف ويرغب األذهان. ويصفي الجبان. ويشجع اللسان،
والكرم. الحزم عىل ويبعث األمم. مسابقة إىل ويحركها الهمم. لواء ويرفع الحيلة. باب
طرق ومعرفة األخالق لتهذيب وسيلة أقرب وهو األسماع. ويشنف الطباع يلطف
األحوال. ذكر من فيه تدرج إذا هذا والكياسة. اآلداب ثمرة الجتناء وذريعة السياسة.
ويجد وينزجر. غيه من الغر لريتدع االستنتاج؛ إىل املنهاج. بيان ومن األمثال. رضب إىل

فيعترب. غريه يف العربة
النسيم، من أرق وطباع وسيم. خلق ذا وديًعا أنيًسا هللا رحمه كان — صفاته:
الرواية شعره يف يجمع اثنان. ألفاظه فصاحة يف يختلف لم لبيبًا اللسان، ذَِرَب أديبًا
وحماسة. سماحة له ترب. بيت من خريٌ الشعر من له بيت كل القوية. والبديهة والرويّة.
وتجسم اللطافة. أكسري من صيغ قد وإقدام، وصرب أقدام. ثبات مع وسياسة. وتدبري
ال األمراء. عند الرجاء، مقبول قدر. إذا املنة ذو وكذلك الفقر. كريم الظرافة. روح من
النية. سوء من البعض عليه انطوى ما إال فنه أبناء من الضعفاء مساعدة من يمنعه
ولم — والرتكية كالفارسية العربية؛ غري اللغات ببعض تامة معرفة له الطويَّة. وخبث
وظاهرها للندى حياته يف يده باطن كانت كما املثل. به مكان كل يف يرضب اسمه يزل
حد. إىل تنتهي ال ألنها تدرك؛ ال وأوصافه بعد. تحىص ال فمحاسنه وبالجملة للقبل،

بعض مثواه فأكرم وفخره. علمه غري له رفيق وال عمره. آخر يف األستانة إىل سافر
اعتناء به واعتنى الرحيب. املنزل وأنزله والفتوة. والحمية واملروءة. النخوة ذوو وزرائها
الشام. إىل فآب الوطن. عىل باشتياقه وأعلمه الظعن. يف استأذنه وأخريًا للحبيب… املحب
محاسنه بذكر مرتنًما الغمائم. عىل الروض ثناء عليه مثنيًا الهمام. هذا جميل شاكًرا

هجرية. ١٣٢٠ سنة رمضان من وعرشين سبع ليلة املنية فوافته الحمائم. ترنم
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بموته األليم لوقعه النفوس وارتاعت العظيم. النبأ هذا عند القلوب فهلعت ***
التلف. جمر عىل األكباد وشوى األسف. أحيى

أح��اذر ع��ل��ي��ه ش��يء ل��ي ي��ب��ق ف��ل��م وح��ده ال��م��وت أح��ذر ع��ل��ي��ه وك��ن��ت

دموع املآقي من وسالت وزفرات. حرسات الصدور من عليه ارتفعت فكم —
كالكله. عليها جر الفن وبقية غوائله. الدهر أرصدها الفضل لحشاشة فواها وعربات

قللت. كيف والفهم الذكاء وحدة زلزلت. كيف العلم هضبة عىل لهفي ويا

ال��ح��س��ان م��ن��ه��ا ي��خ��ت��ار ج��واه��ر ك��ف��ه ع��ل��ى ن��ف��اد وال��م��وت

ونادي األنس مجمع بوجوده كان ومرسًحا ترثيه. وتالمذة تبكيه، فنونًا خلفه ترك
شمل تفرق الصدور. وانرشحت طربًا الناس صفق عليه صعد ما فإذا والرسور. الهنا

الفراق. الصحبة وآخر والرفاق. صحبه

أح��الم وك��أن��ه��م ف��ك��أن��ه��ا وأه��ل��ه��ا ال��س��ن��ون ت��ل��ك ان��ق��ض��ت وق��د

والكأس والرضاعة، الجبن عىل فضٌل للشجاعة لك كان ملا لواله الذي املوت هو ذلك
واألمري. الصعلوك عىل سلوكه املحتوم والسبيل والكبري. الصغري تجرعها يف يستوي التي
بيده الذي فسبحان فيكون، كن له يقول فإنما أمًرا قىض إذا َمن بقدرة مسوفون فكلنا

ترجعون. وإليه يشء كل ملكوت

هوامش

الجميل) (ناكر — الجليس) (أنس — (عنرتة) يأتي: ما رواياته من أذكر (1)
— محمود) (األمري (الكوكبني) — الخليفتني) (ملتقى — (عفيفة) — (مرتيدات) —
اآلن. ذاكرتي عىل يأت لم مما كثريًا وغريها (لوسيا) — الرشى) (أسد حسن) (السلطان
— فائدتان: رشائها ويف — املرصية املكاتب يف وتباع مطبوعة الروايات هذه وأكثر —
الروايات هذه يف — الثانية — يعلم ال ملن األدب يف الفاضل العالم هذا قدر ليعرف األوىل
غري هذا كتابنا يف نذكر لم ألننا التمثيل؛ فن ومواقع مناظر بمناسبات املوضوعة ألحانه

فتنبه. موشحاته، من املختار
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عرش السابع الفصل

احلمويل) أفندي عبده (املرحوم ترمجة

طيالس من يجردهم أن عليه تعني الخلق؛ وأخالق الناس أطوار يف الباحث بحث إذا
تفاوت من بينهم ما نظره يف ينفي ثم والجاه، الثروة ومظاهر واملناصب املراتب
وهم ينظر ثم بأنفسهم، ألنفسهم الناس وضعها التي الدرجات واختالف الطبقات
التفاضل وأسباب واملزايا املواهب من فيهم هللا وضعه ما إىل املجردة الحالة تلك عىل
ودرجاتهم مراتبهم يف الناس وما ملعب إال الحكيم نظر يف الدنيا هذه وما بينهم.
وهذا قائد وهذا وزير وهذا ملك هذا املختلفة.. باألزياء يتزيّون فيه كاملشخصني إال
إليهم نظر ذواتهم؛ يف وقيمتهم أقدارهم حقيقة يعرف أن الباحث أراد فإذا أمري،
قبل عليها كانوا التي الحالة يف الفاخرة األلبسة تلك من مجردين امللعب وراء من
بينهم مختلفون أنهم وأخالقهم الناس طبائع يف الباحث يرى هنالك أدوارهم، تشخيص
السيالة األحجار يف الياقوت من الصوان تفاوت والكمال الرتقي سلسلة يف ومتفاوتون
الطبيعة تميزه من الناس ومن الحيوان، يف القرد من والفهد النبات، يف البنفسج من
ولطف االتساق حسن من فيها فينشأ التصوير، كمال يف به وترتقي الخلقة، بكمال
ومحاسن األعمال بدائع من عنه فيصدر واإلتقان، اإلحسان عالم يف به تتجىل ما الرتكيب
كان الشعراء طبقة يف نشأ فإن القلوب، به وتشجى النفوس له تطرب ما األفعال
كان الجند طبقة يف نشأ وإن — سينا كابن كان الحكماء طبقة يف نشأ وإن كاملعري،
الذي الفقيد كهذا أو كإسحاق، كان املغنني طبقة يف نشأ وإن — زياد بن كطارق

باألمس. فقدناه
عرصه وحيد فكان اإلتقان، ومزيّة اإلحسان سجية الحمويل عبده املرحوم وهب
فيها يضارعه لم عاًما، أربعني من أكثر الناس بني مارسها صناعته يف دهره وفريد
الكل فصار املدة هذه طول مرص يف الغناء فيه وانحرص الحق، به يلحق ولم مضارع
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الذي هو فإنه غرو وال بغباره، يتعلقون وال شأوه يبلغون وال عنه يأخذون مقلدين.. له
طريقته عىل يقترص ولم وتقدمه ارتفاعه إىل وتأخره سقوطه، من املوسيقى فّن أخرج
له وأنشأ والتهذيب، والتحسني واالبتداع االخرتاع بأسباب فيه أخذ بل عليها، وجده التي

ذوقه. ورقة اجتهاده بحسن جديدة طريقة
وكان طنطا، بمدينة التحقيق عىل ذلك وليس هجرية ١٢٦٢ سنة يف املرحوم ُولد
ففر وأبيه، أخيه بني شقاٌق فوقع منه أكرب أخ للمروحم وكان البن تجارة يمارس والده
لصغر السري من املرحوم تعب كلما وكان الخلوات، يف به هائًما أبيه وجه من أخوه به
والعطش الجوع من رمق آخر عىل وهما الغروب دنا حتى كتفه؛ عىل أخوه حمله سنه
لهما هللا ر سخَّ أن إىل إليه ويلجآن به، يأنسان وجههما يف أحًدا يجدان ال السري وتعب

أياًما. عنده أقاما ثم ليلتهما يف رمقهما وسّد آواهما رجالً
املعروفة اآللة وبرضب الغناء بصناعة يشتغل كان الرجل أن االتفاق غريب ومن
به فعاد فأعجبه، وغدواته روحاته بعض يف املرحوم صوت وسمع طنطا يف بالقانون
مع واالنفراد الوحشة تلك تأثري بِقي وقد وجيزة، مدة هناك معه واشتغل طنطا إىل
رأسه، يف مرسوًما أبيه بيت من املرحوم منها خرج التي الليلة تلك يف والجوع التعب
الغروب أوان عليه دخل كلما وجهه ويتقطب صدره ينقبض عمره آخر إىل تراه فكنت
الرسور من الفجائي النقالبه يعجبون كانوا ممن ُخلصائه عىل القصة هذه قص وطاملا
شعبان املعلم واسمه عنده آواه الذي الرجل ذلك رأى ثم امليعاد ذلك يف االنقباض إىل
عثمان بقهوة العهد ذلك يف معروفة قهوة يف معه فاشتغل مرص، إىل به يحرض أن
رزقه به فاتسع اآلن، املوجودة األزبكية حديثة موضع وكانت األشجار غاية يف أغا
عليه فيُضيع الصناعة، هذه أهل من غريه ويستميله يده من يخرج أن عليه وحرص
أسوأ يعامله وانقلب وأرسه فاستذله ابنته، من زواجه بعقد يربطه أن فرأى رزقه
باملرحوم، أعجب (املقدم) اسمه الغناء فن يف الصيت طائر رجل مرص يف وكان املعاملة
املرحوم وجذب غرضه إىل وصل حتى (تخته) يف ويشتغل به ليلحقه جهده فسعى
معه واستمر فيه كان مما وأنقذه بصاحبه لعالقته قطًعا زوجته وبني بينه وفصل
ما عىل وأصلها — العهد ذلك يف املرصين عند معروفة كانت التي الطريقة عىل يغني
القطر إىل وفد أفندي، شاكر اسمه حلب أهل من رجالً أن وضعها تاريخ من يعلم
جملة إليه فنقل مجهوالً، فنًا فيه األلحان فنَّ وكان األلف بعد األوىل املائة يف املرصي
أهل عن حلب أهايل ورثها التي التالحني من الباقية البقية هي وكانت وقدود تواشيح
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حرصهم واشتهر نفيسة ذَخرية عندهم وصارت بعضهم عنه فتلقاه العربية، الدولة
عىل بينهم وبقيت بها، للتفرد تلقينها من الناس يحرمون عليها الواقفون وصار عليها
وبعض املقامات أمهات عىل قارصة فكانت والتصوير، الشد بدون األصيلة بساطتها
وأقام للكالم بالنسبة الهجاء حروف مثل للغناء بالنسبة وكانت لها، املقارنة الفروع
يدخلون فال ترصف، أقل فيها يترصفون ال البسيطة الطريقة هذه عىل مرص يف املغنون
أصلها عىل منهم املرحوم فتلقاها عبده عرص إىل سيئة منها يخرجون وال حسنة فيها
فيها يترصف أن الغناء يف ذوقه وحس الطرب يف سجيته رفعته ثم مدة بها وغنى
الجفوة بعض عنها فأزال دائرته، عن الخروج وعدم األصل عىل املحافظة مع ما شيئًا
(إسماعيل له املغفور ألحقه حتى الغناء بحسن املرحوم يرتقي زال وما — الحلبية
وجلب الرتكية املوسيقى آالت هناك وسمع مراًرا األُستانة إىل معه وسافر بمعيته باشا)
يحرض املرحوم فكان فيها، املغنيني أكابر من جماعة مرص إىل عودته يف باشا إسماعيل
املزاج يالئم ما منها يغني وأخذ ألحانهم فاستمالته بالغناء، اشتغالهم يف دائًما معهم
وجد إذ الرتكية؛ املوسيقى يف له واسًعا املجال ورأى العربية الطريقة ويناسب املرصي
قبل من آذانهم تطرق ولم بها علم للمرصيني يكن لم التي النغمات من كثريًا فيها
التفت ثم املرصي الغناء أدوار إىل فنقلها وغريها والعجم، والحجازكار النهاوند مثل
بأوالد واملشهورين املتشددين مثل العرص ذلك يف املختلفة الغناء مصطلحات بقيَّة إىل
ما منهم والتقط بالدفوف) (الضاربون واملّداحني (القيان) والعوالم (الفقهاء) الليايل
فجعلها القديمة، بالطريقة وخلطها الرتكي الغناء من املختار مع فأضافه استنسبه،
عليهم، شيًخا فصار املغنني شيوخ وفيها مرص يف وظهر — به وخاصة جديدة طريقة
الناس لبث ما ولكن األمر، أول يف طريقته استنكار إىل صنع بما جهلهم دعاهم وقد
عليهم بحسنها وانترص استنكارها وذهب استحسانها فعّم وطالوتها، حالوتها ذاقوا أن

كثرية. أشياء التالحني من فيها وله
للغناء تأديته أثناء يف طربه يقْل ال الطرب شديد كان أنه صناعته يف مزاياه ومن
واستصحاب اإليماء حسن إىل تنبه مرصي مغن أول وهو — له السامع طرب عىل
يسمعه ملا الحفظ شديد وكان — الحكاية مقام تقوم التي باإلشارات الغناء حركات
القبيح يبدل أن قدرة ذا معايبه، وطرح املسموع محاِسن استخراج يف دائبًا مجتهًدا
عىل وهو نام وربما ينساه يكاد فال بالنغم، التعلق شديد ذهنه وكان بالحسن، فيه
مراجعة غري من فيه كان بما الغناء إىل فريجع يستيقظ ثم الغناء أثناء يف (التخت)
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عليها تشوش فلم ذهنه يف رسمت الطبقة كانت كأنما معه ممن بأحد اسرتشاد أو آلة
وكان — يشء يف الغيبوبة عليه تؤثر ولم نومه يف وهو عليه مرت التي األصوات
الفروع من فرًعا يرتك فال ثقيلها إىل حادها من النغمة يف يسرتسل الترصف واسع
فيها، منحرص الغناء كل أن يتخيل إنه حتى السامع؛ منه يشتفي بما به ويحيط إال
ذلك رسخ إذا حتى فيه هو ما مراده بأن غنائه يف السامع يوهم التنقل لطيف وكان
يعود حتى يندرج ثم السامع، منه يندهش آخر مقام إىل انتقاالً منه انتقل ذهنه يف
يف القول وجملة — الفن هذا يف الفضل وأكرب املزايا أعظم من وذلك عليه كان ما إىل
ثم خامالً شيئًا كان أن بعد مرص يف وأحياه وأبدع فيه جدد املرحوم أن الغناء باب
كان أن فبعد — املرصي واملزاج الرتكي املزاج املزاجني؛ بني التوفيق من فيه تمكن
وال املرصي الغناء من يطربون ال الرتكي األصل من املرصيني يف الحاكمة الطبقة أهل
عندهم مقبوالً الرتكية األنغام من فيه وفقه وما املرحوم بفضل أصبحوا — إليه يتفتون
غري يروقهم وال الرتكي، الغناء من يطربون ال املرصيون كان أن وبعد — لديهم مفضالً
التي الرتكية األنغام من يالئمهم ملا يطربون أصبحوا واألنني التوجه طريقة طريقتهم
بني املزاجني معدل مرص يف يسمى بأن الجدير فهو — القديمة طريقتهم بها أنعش
يف بالغناء عبده بينهما مزج فقد باألنساب، األجسام يف الجنسان امتزج وكما األمتني،
وصل ما مثل إىل بعده من يصل ولن قبله من أحد يصل لم أنه فخًرا وكفاه — األرواح
الفن هذا علماء أفكار عضدت إذا (اللهم إليه اهتدى الذي واالخرتاع االبتداع هذا من إليه
وحدة الذكاء وشدة الذوق لطف من به هللا ميزه وقد والحكومة) األمة رقية يف الراغبني
الذي فنه جهة من املرحوم مزايا هذه الكمان درجات يف والرتقي اإلتقان ومحبة الطرب
وجميل الطباع ومحاسن األخالق مكارم يف عنها تنقص ال جمة مزايا وله — به انفرد

املعامالت.
وإحسانه إتقانه فيرصف اإلتقان ومزية اإلحسان سجيَّة هللا يهبه من الناس ومن
إليها بكليته ويتحول ويتقنها فيحسنها لنفسه، اختارها التي الصناعة أو الفن عىل
املكارم ومكامن الفضائل ومنابت املحاسن مغارس من عداها ما نفسه يف ويفضل
أخالقه من يسوء ما منه الناس فتلقى صناعته يف نابًها كان وإن — منها غفالً فيعيش
— أبواب عدة من قبحه ويسخطك باب من حسنه يرضيك صناعته من أحسن ما بقدر
فإذا سواء عىل قدره ويعلو يباريه من فيه فيسبق شعره، عالم إىل يرتقي الشاعر فرتى
سرية وأردأهم منزلة، وأدناهم درجة فيها الناس أحط وجدته أخالقه عىل نظرك عطفت
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يف الحقيقة بعالم يكتف لم الذي هذا وتجد — املعارشة يف معاملة وأسوأهم املخالطة يف
الخصال. وكريم الفعال جميل عن الناس أبعد الخيال عالم يف تجاوزه حتى الجمال

النظام جمال يف املحاكاة يحسن الطبيعة محاسن يباري الذي املصور وترى
األخالق سافل الطباع رشس أحمق أخرق ذلك عدا ما يف ويكون االنسجام، ولطف
بالغلظة أخالقه ترذل ثم والحقائق، الفضائل عالم إىل يعلمه يصعد العالم وترى —
يف فضلهم عىل طبقاتهم يف ارتكنوا قد وتراهم — والكربياء بالتيه وتسوء والجفاء
وحسن التهذيب جمال عن بنفوسهم وبعدوا الفضائل بقية وأهملوا وفنونهم صناعتهم
فإنهم بها، تفردوا التي للمزية ظاهًرا األخالق سوء منهم الناس تحمل فإن التثقيف،
املتفنن التفت إذا أما — القلوب يف ويبغضونهم بالوجوه يرضونهم باطنًا يتحملونها ال
إىل ورصف تحسينها وإىل وصناعته أخالقه بقية تهذيب إىل صناعته يف املحسن لفنه
األخالق فضائل إىل وارتقى اإلحسان ومزية اإلتقان سجية من أوتيه بما همه بعض ذلك
املحل قلوبهم يف مزاياه وتبلغ وباطنًا ظاهًرا الناس يريض فله صناعته، أو فنه يف ارتقاء

مماته. وبعد حياته يف تفضيله عىل وتجتمع محبته عىل فتنطوي األعىل
الكالم تقدم كما فنه يف واإلحسان اإلتقان من الحمويل عبد للمرحوم هللا جمع وقد
ما الفعال جميل من عنه فصدر الصفات ومحاسن األخالق مكارم من كثري وبني عنه

املجالس. رواياته وتنتقل النوادر فيه له تحفظ
الخروج يف ويسعى طبقته عن االرتفاع يحاول الهمة عايل النفس كبري املرحوم كان
هذا قدر بعلو املايض حيلهم يف الناس لجهل لذاته بالفن االشتغال عىل مقتًرصا منها
حكيم وهو أفالطون أن به وناهيك — الفنون بني منزلته جالله عن وغفلتهم الفن
إىل املرحوم عمد وقد — التهذيب) مراتب وأول الحكمة علوم (مقدمة جعله الحكماء
الناس بني باألجر صناعته مزاولة فرتك باشا إسماعيل له املغفور أيام يف بالفعل ذلك
من يسيل كان الذي الذهب يف طامع غري التجار زمرة إىل املغنيني زمرة من وخرج
مع فيه واشرتك األقمشة لتجارة محالً فافتتح األوقات تلك يف صناعته بممارسة حياله
شهًرا عرشون عليها مىض فما — جنيًها ألف عرشين ٢٠٠٠٠ بمبلغ التجار بعض
دائنًا للرشيك مدينًا اليد صفر منها خرج بأن ثقته وحسن نيته سالمة به وانتهت إال
عن ذلك أثناء يف يمتنع ولم — الوفاء طلب عن الحياء ويحجبه الخجل يمنعه للناس
إىل العيش حاجة به عادت أن إىل عليه األجر طالب عن امتنع بل الناس بني الغناء
كما عنها االنقطاع يف غرضه إىل يتطلع ولم — أمره أول يف كان كما صناعته مزاولة

مدته. آخر إىل بلوغه يستطيع فال دونه، يحول ودهره فعل
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ذلك يف يبايل ال الناس وألعراض لنفسه يغار السرية رشيف غيوًرا شهًما وكان
بإحضار ليلة ذات باشا إسماعيل له املغفور أمر — الخطوب وفداحة املواقف بهول
الناس يف له يعىص ال بطشه وشدة سلطانه عزة يف وهو قصوره بعض يف لتغني (املز)
يقف أن منامه يف أحد يحلم وال القبور سكنى لنفسه ارتىض من إال هواه يخالف وال أمر
تزوج قد وكان عبده املرحوم فتوقف — إلشارته املمانع أو رغبته يف املعارض موقف
بالتشديد، الطلب فعاوده بيته من تخرج أن وأبى الغناء ممارسة من منعها أن بعد بها
بعض الضابطة مأمور فأرسل القوة استعمال إىل األمر وصل أن إىل إبائه عىل فاستمر
أشبال يحمي الليث وقفة أمامهم فوقف بالقوة منه إخراجها وأرادوا منزله إىل أعوانه
عصمته يف وهي ألحد واحًدا لحنًا املرحومة تغني أن عن النفي أو املوت وفضل العرين
فدخل — إليهم يعود ريثما برهة استمهلهم فائدة القوة أمام موقفه يفده لم وملا —
املرحوم. صديقه إىل الجئًا الطريق إىل منها وخرج الجار حائط إىل بنفسه وألقى البيت

الحاموىل. افندى عبده املرحوم :1-17 شكل
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الشاعر هذا وكان الخطب، هول من فيه هو بما فكاشفه الليثي) عيل (الشيخ
علو وأخصها الكريمة واألخالق الفاضلة املزايا من كثريًا أيًضا هللا جمع ممن املرحوم
صديق) باشا (إسماعيل املرحوم عند رفيعة مكانة ذا وكان الناس لخري والسعي الهمة
القاهر الحاكم ذلك لدى الوساطة حسن يلتمس عليه الشيخ وتواقع الحال يف إليه فقام
وما االعتذار يف أمكن ما له وتلطف مواله وقصد ساعته من الوزير فقام أمره، يف لريجع
من عبده املرحوم وخلص لطاعته، عبده بعصيان وريض طلبه عن رجع حتى به زال
من أعصابه اضطراب من له تولد فقد جسمه، يف مصابًا نفسه يف معاىف الحادثة هذه
اعرتته إذا وكانت حياته طول يفارقه فلم الصداع داء النازلة هذه يف قاساه ما شدة
الحال تلك عىل يراه من يكاد ال اآلالم أشد يف يتخبط رصيًعا األرض عىل ألقته نوبته
يف ينجع ولم طويلة، مدة وقعها عظم من الفراش لزم أفاق فإذا منها، بنجاته يصدق

األطباء. معالجة الداء ذلك
هذا غري أصابه فقد وبدنه نفسه يف اآلالم تحمل عىل صبوًرا جلًدا املرحوم وكان
أيام ثلثي قىض إنه يقول كان حتى بعض أثر يف بعضها كثرية علل األمراض من الداء
استعىص الكبد يف بخراج أصيب وقد الناس، خواطر مراعاة يف والثلث املرض يف حياته
وقرروا — الجراحية العملية عن امتنعوا حتى نجاته، من فيه ويئسوا أمره األطباء عىل
حال أي عىل عملها بوجوب املرحوم عليهم فألّح املائة، إىل الواحد كنسبة فيها النجاح أن
وأمروه بمبزلها جوفه يف فرتكوها يشء األنبوبة من يخرج فلم البزل عملية له فعملوا
تحرك هو إن وأنذروه ليله طول جنبيه أحد عىل ينقلب ال ظهره عىل راقًدا يستمر أن
تركوه التي حالته يف واستمر يحرسه من به وكلوا ثم عليه قيض فقد األنبوبة فانتقلت
جنبه عىل فانقلب برهة عنه الحارس وغفل الليل أُخريات يف النعاس غشيه أن إىل عليها
سال وقد إال الحارس يشعر فلم األنفاق، طريق من الخراج رأس املبزل سن فأصاب
وفحص حرض فلما الطبيب إىل وأرسع بالخطر وأيقن ففزع الفراش حول من الصديد
من يشفى كاد وما — األطباء يد عنه عجزت بما قامت القدرة يد إن له: قال حالته
ثم — ثانية عملية اإلسكندرية يف له فعملت آخر خراج الكبد يف ظهر حتى العملية هذه
من جزء وتآكل الدم ينفث فكان الرئة، يف بالتهاب إفرنجية ٨٨ سنة ذلك بعد أصيب
بسكنى عليه وأشاروا األطباء فعالجه به، مات الذي الداء ابتدأ هنا ومن الرئتني إحدى
العليا األستانة إىل ٩٦ سنة يف املرحوم وسافر — فيه الداء سري ووقف فسكنها حلوان
يف بمهارته املؤمنني أمري به وأعجب مراًرا الشاهاني الحضور يف باملثول هناك وحظي
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بينهما الواسطة وكان — رضائه حسن وبلغه عطيته فأسنى له تأديته وحسن فنه
املؤمنني أمري أوامر من عنه تلقاه ومما الهدى أبي السيد سماحة املجلس ذلك يف للتبليغ
فلقن الشاهانية املوسيقى ضباط لبعض األصوات من حرضته يف غناه ما يلقن أن
عودته عند يشتغل أنه فوعد باألمر القيام تمام الوقت يسع ولم أمكنه ما منه املرحوم
أخذها ليسهل األعتاب عىل يعرضها ثم النوتة برابطة األصوات تلك يربط مرص إىل
سماحة عىل الرتدد األستانة يف وجوده مدة املرحوم وأهمل — املوسيقى ضباط عىل
أن منهم واحد كل ورغب الشاهانية األعتاب عىل معه املتزاحمني ببعض واجتمع السيد
إىل وإرسالها مرص إىل املرحوم عودة عند واألصوات األغاني تلك بتقديم الحظوة تكون
كيفية يف تردد ثم — النوتة برابطة (دوًرا) صوتًا عرشين أتمها عاد فلما — األستانة
إرسالها عن وامتنع تقديمها يف عليه سواء باختيار أحدهم يغضب أن وخيش إرسالها
إىل ذهب وملا — نفسه يف السيد له فأرسها رسمي طريق من وأرسلها جميًعا لهم
من املرصيني كبار لبعض أنس مجلس يف وهو هناك يشعر لم باآلمال مزوًدا األستانة
ينقلون وصاروا معهم فسار الرشطة رجال به أحاط وقد إال البوغاز جهة من أصدقائه
مخفر من ليلته طول رسور مجلس إىل إال أنس مجلس من عمره ينتقل لم الذي هذا
بالخروج فأمره الضابطة، مأمور عىل به وصلوا حتى سجن إىل سجن ومن مخفر إىل
ذكر من الحلبيني األعوان بعض من سمعه مما املرحوم وعلم الخالفة دار من الحال يف
أمر إهماله عىل مجاراته عىل مقصود األمر وأن رضائه دوام يف السعي ووجوب السيد
قاىس وقد األستانة، عن بالرحيل األمر إجابة يف املبادرة غري عىل يلتفت فلم سماحته،
يرجوه كان ما مكان رشحه يطول كثريًا شيئًا الرشطة معاملة وسوء الجند غلظة من
مصابًا مرص إىل وعاد أثر أسوأ صحته يف األمور هذه فأثرت له والكرامة الحفاوة من
مرص سكنى إىل حلوان وغادر قواه من وأضعف جسمه فأنهك السكري) (البول بداء
الداء ذلك وظهر الجسم ضعف يف فزادت الحياة هموم من جملة عليه تراكمت وقد
عليه وأشار شفاء، معها يرجى ال التي الدرجة يف السل داء من ودخل الرئة يف الدفني
ونصًفا شهرين سوهاج يف فأقام ١٩٠٠ سنة املايض الشتاء مدة الصعيد بسكنى األطباء
إال دائه كنه املرحوم يدر ولم — شفائه يف أمله وتقوى قوته بعض أثنائها يف له عادت

غده. يف مات الذي اليوم يف
للعيش طلبًا (الفوتوغراف) اسطوانات يف غنائه ليشتغل مرص إىل بالعودة عجل ثم
غًما عليه فاغتم باملنيا املخلصني أصدقائه أحد نعي جاءه فعالً ذلك وبارش حرض وملا
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وسافر مروءته عليه توجبه ما لقضاء خالفهم بل أصحابه، لنصيحة يسمع ولم شديًدا
عاد عاَد، وملا أحزانهم، يف امليت ألهل مشارًكا ما أياًما هناك وأقام املدينة، تلك إىل

منيته. أدركته حتى عليه املرض باشتداد
إىل مدفوًعا الحوائج قضاء يف هماًما الخري لفعل محبًا جواًدا كريًما املرحوم وكان
هنا نذكر وإنما األعمال، من يحىص يكاد ال ما فيه وله ذاته يف الخري حب بمجرد ذلك

املثال: طريقة عىل منها شيئًا
مدرستها إلعانة خريية بليلة لالحتفال سوهاج مدينة إىل تخته مع املرحوم ُدِعي
إىل سافر فلما الليلة، تلك إلحياء جنيًها ثمانني (٨٠) عىل االحتفال أصحاب مع واتفق
بعضهم من ليجمعوا مجتمعني املديرية أعيان من كثريًا رأى الغناء وقت وجاء سوهاج
وسطهم يف فدخل بستة وذاك جنيهات بخمسة بتربع منهم واحد كل به يتربع ما
أجرتهم معه الذين املغنني فنََقد سوهاج، من وعاد الليلة بأجرة تربعت قد وأنا فقال:
أخذ جنيًها بستني املنصورة ملعب يف ليلة إحياء عىل بعضهم مع واتفق — جيبه من
صاحب وإنه اإليراد قلة من يتظلم الرجل جاءه الليلة انتهت وملا — مقدًما نصفها
بعد األفراح بعض من ليلة وخرج له، َله بقي عما الحال يف املرحوم له فتجاوز عيلة،
وليس العسكرية، يف مطلوب ابني إن له: قال رجل الطريق يف فقصده السهر انتهاء
وبلغه — له وأعطاها أخذها التي الدراهم ّرسة املرحوم فأخرج — به أفديه ما عندي
ما فجمع الفضيحة من عليه يخىش ضيق يف وقع طنطا تجار من معارفه أحد أن مرة
تجارته يف صيته ويحفظ عرسته يف بها ليستعني جنيًها ٥٠٠ وأعطاه الدراهم من لديه
ال عياله مع معارفه أحد فيها فوجد أزمري عىل مرة ذات األستانة إىل سريه يف ومر —

كفايته. فأعطاه وطنهم إىل يردهم من وال بحاجتهم يقوم ما لهم يجد
املابني يف الرؤساء بعض إىل سعى أن له عمل أول كان األستانة إىل توجه وملا
يد إىل الكتاب وصل فلما — الرجل حاجة ليقيض أزمري لوايل توصية كتاب منها فأخذ
بحاجته وال به يعتني يكن لم الذي الرجل لهذا العالية العناية تلك من تعجب الوايل
وأكرب أكرب نهوها رسعة إىل الحاجة صاحب استغراب وكان الحال، يف وقضاها قبل من
عليه أضيق كانت ربما حال يف وهو اإلحسان هذا وحني الجود هذا مثل يجود كان —
ولثم املرحوم لهم سعى من واملوظفني الكرباء هؤالء من كثريين ويف — سائله حال من

العالية. املراكز بهذه اتصلوا حتى األيدي ألجلهم
قصده من كل يساعد فكان كثرية فيها فنوادره خاصة، للضعفاء مواساته وأما
مع جالًسا وكان ابنته زواج عىل بعزمه يخربه الناس عامة من رجل جاءه بنفسه، منهم
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ميعاد عن الرجل فسأل — عندهم لعرس معينة ليلة عىل معه ليتفق الكرباء رساله أحد
مع عليها االتفاق بدأ التي الليلة هي وكانت كذا ليلة يف إنها له: فقال ابنته تزويج
الضعيف الرجل مع أرسل ثم الطلب إجابة اآلن يمكنني ال له وقال إليه فالتفت الرسول
الصباح إىل فيها فغنى داره إىل املعينة الليلة تلك يف وذهب االحتفال معدات له يهيئ من

العروسني. حاجة بها ليقيض جنيًها عرشين ٢٠ انرصافه عند الرجل يد يف ووضع
املرتبات من كثريًا شهر كل يف يدفع وكان مشهور فأمر حوله ومن بأهله بره وأما
يسري قاعدة وضع وقد — وغريهم فله أهله من معه اشتغل ممن املحتاجني لعائالت
نصيبه له أخرج صناعته ممارسة عن أحدهم عجز إذا انه وهي اليوم: إىل تخته عليها
— سنوات عرش عاجًزا أقام من ومنهم بيته يف مقيم وهو الشغل يف يأخذه كان الذي
عن ادخره كان ولو الخريات وجوه عىل اكتسبه ما أكثر املرحوم أنفق فقد وبالجملة
بعد جنيًها ألف املائتني أو املائة ترك قد لكان أموالهم، األغنياء هؤالء يدخر كما الناس

موته.
عليه؛ يشاهدهم لم ما عىل طبقاتهم مختلف يف الناس شهد طاملا للرس كتوًما وكان
سمع مما شيئًا الناس بني نقل أنه عنه يسمع فلم ولهوهم أنسهم مجالس يف سواء

ورآه.
وقد أمره. ظواهر تقتضيه مما إنسان كل يعامل التواضع عظيم ذلك عىل وكان
النفوس، يف محرتًما ومقاًما عظيًما جاًها أخالقه ورشف سريته بحسن لنفسه جعل
كل معاملة يف الخربة واسع وكان — منهم املعظم املقرب وهو إال مجلًسا يدخل فلم
يصيب اللسان طلق الوجه طلق وكان ويرتضيه يألفه بما إنسان كل يخاطب الطبقات
عليه تعقد ملا الدول من لدولة سفريًا كان لو إنه عنه قيل لقد حتى بيانه بحسن غرضه
يفهم بطرف يشء كل من آخذًا املجالسة لطيف الروح خفيف وكان السياسية، يف أمر

الجد. ومجالس اللهو مجالس ذلك يف عليه سواء املجالس يف يقال ما كل

وع��ض��ب ص��ارم م��ن ال��ض��رَّاء ف��ي وأن��ج��د ن��دام��ه ح��ل��و ال��س��راء ف��ي ي��س��رك

الفصاح عىل ويعينك به تشافهه أن قبل بغرضك يبادر يكاد الذهن متوقد وكان
يضع وكان االحتياط، لشدة التعبري يف الحذر كثري وكان لك، استماعه بهيئة بحكايتك
بأرباب يبايل ال الحق يف شديًدا كله ذلك مع وكان املخاطب، فكر لقدح محالً كالمه يف
ال أفعالهم كانت وإن والفتوة املروءة يخالف ما منهم أغضبه إذا واملراتب املناصب
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املناصب أرباب بعض مع مشهورة وقائع وله للناس يغضب كان بل شخصه، تمس
أمامه من فخرجوا الكبرية املجالس وسط مواجهتهم يف أخالقهم فيها فضح الحارضة

والصغار. بالذل
وكل بمحبته، مرتبطة والقلوب تفضيله عىل إجماع والناس املرحوم مات وقد
ذلك يف سواء الرصيح؛ واملدح املحض الثناء إال منهم تسمع ال عنه راضون الناس

والوضيع. والرفيع والصغري والكبري والعامي الخايص

واألوغ��ار ال��س��ه��ل ع��ل��ي��ه��ا أث��ن��ى م��زن��ه غ��وادي ذه��ب��ت ك��م��ا ف��اذه��ب

للناظرين وجعلها الجمال. تصويرها يف افتن قد حسناء، كأنها غناء روضة فما
والكريم عهدها. النسيم وعليل نهدها. والرمان خدها. والورد قلدها. فالغصن كاملثال
آخر واألكمام األغصان نمارق فوق حمام غافية فيها انتبهت ثغرها. واألقاح شعرها.
إلفها. بجانبها وجدت طرفها. رفعت فلما تنفس. وقد الصبح وأول عسعس. وقد الليل
بالطوق. الطوق والتّف الشوق. ألم عنهما فزال زمانًا. وفارقها مكانًا، عنها نأى أن بعد
معاني من أرادا ما دعاها أو الراء. روى عىل قصيدة املاء. خرير فوق ينشدان وهتفا
يف إنشادهما ترجع األطيار. بقية حولهما ومن الفراق. بعد الوصل وصف يف العشاق.
من بأطرب العرائس. تزف القيان كأنها مائس. غصن كل عىل مهتزة األوتار. ترجيع

واللسان. القلب بني ذكرك من وألذ اآلذان. يف صوتك
ليلة يف وكرها. يف أوكارها غادرت األوكار وذوات األشجار. سكان من أخرى وما
من فوقعت كالياقوت عز وقد القوت. من شيئًا لهن تلتمس وّرصها بربدها موصوفة
االرتياد. لها وأمكن العهاد. غادرت أن إىل والحركة. السعي عن منعتها شبكة يف األمطار
الظافر وال إليهن فراحت القلب. حبة فيه زيد لو ودت الحب. من يشء عىل لهن فعثرت
فاقتلعها. الشجرة عىل أتى قد السيل فوجدت الفلك. يف نوح مع الناجي وال امُللك. بتاج
عليها انقض إذ ونحيب؛ وحنني وتصويب. تصعيد بني هي وبينا فابتلعها األفراخ وعىل
اآلالم، صنوف عليه فاجتمعت منقاره جوفها يف وغمس أظفاره. طوقها يف أنشب صقر

الرشق). (مصباح فراقك يوم من رفقاك قلوب يف بأوجع األجسام. وآالم األرواح آالم
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عبده عىل الشعر دمعة

شوقي) بك أحمد النيل شاعر (لسعادة

أوك��اره ع��ن ط��ار ال��ش��رق س��اج��ع
�اره آث� �ى �ل� ع� �ن ف� �ى �ول� وت�

م��اض ال��ج��ن��اح��ي��ن ن��اف��ذ غ��ال��ه
أظ��ف��اره م��ن ال��ن��س��ور ت��ف��ر ال

وي��غ��ش��ى ال��غ��ص��ون ف��ي ال��ف��رح ي��ط��رق
أع��م��اره م��ن ال��ط��وي��ل ف��ي (ل��ب��ًدا)

ف��ي��ه ال��ط��ي��ر أل��ح��ن ال��ف��ن س��ل��ب
أوت��اره م��ن ال��م��ك��ي��ن وال��م��ت��ي��ن

داو �ح �ب� �أص� ف� �اره �زم� م� �ان ك�
م��زم��اره ع��ل��ى ي��ب��ك��ي ك��ئ��ي��بً��ا د

م��غ��ن ك��ل أن �د ب��ي� �ده) (ع��ب�
واب��ت��ك��اره اف��ت��ت��ان��ه ف��ي ع��ب��ده

إس��ح��ا م��ص��ر ف��ي ال��دول��ت��ي��ن م��ع��ب��د
وج��اره م��ص��ر رب (ال��س��م��ي��ي��ن) ق

وي��وًم��ا ي��وًم��ا ال��رش��ي��د ب��س��اط ف��ي
س��ت��اره وض��اف��ي ج��ع��ف��ر ح��م��ى ف��ي

ازدي��اد ف��ي ب��ه م��ل��ي��ك��ه��م��ا ص��ف��و
ب��داره ي��ل��وذ أن ال��ص��ف��و وم��ن

وق��اره ذك��ر ال��وق��ور وي��ن��س��ي ال��م��ل��ك ج��ش��م��ة م��ن ال��م��ال��ك��ي��ن ي��خ��رج
ال��ق��م��اري ف��ي��ه أغ��ار ل��ي��ل رب

�اره �م� أق� �ن م� �ان �س� �ح� ال� �ار وأث�
ص��ب��اه ال��ري��اض ي��ذك��ر ب��ص��بً��ا

�اره �ح� أس� �ن م� أرق �از �ج� وح�
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ف��ل��ح��نً��ا ل��ح��نً��ا ي��دار وغ��ن��اء
ن��اره م��وض��ع ال��ن��دي��م ك��ح��دي��ث

م��ش��وق م��ن أن��ه ل��و وأن��ي��ن
ن��اره م��وض��ع ال��س��ام��ع��ون ع��رف

آًه��ا م��ن��ه ال��ه��وى أخ��و ي��ت��م��ن��ى
أع��ذاره م��ن ت��ك��ون يُ��ل��ح��ى ح��ي��ن

�س �ي� ق� �ث ب� �ا �ه� �أن� ك� �رات زف�
أخ��ب��اره وف��ي ال��ه��وى م��ع��ان��ي ف��ي

ال��ع��و ت��ف��ن��ن��ه ف��ي ي��ج��اري��ه ال
ي��ج��اره ل��م إذا ي��ش��ت��ك��ي وال د

ف��راره ف��ي م��س��ت��م��ه��الً ف��ي��ص��غ��ي ل��ي��ل ي��ا ال��ف��ج��ر ف��ي م��ن��ه ال��ل��ي��ل ي��س��م��ع
ال��ح��م��ول��ي م��ات ي��وم ال��ن��اس ف��ج��ع

�اره �ط� ع� �ي ف� �وم �م� �ه� ال� �دواء ب�
وأخ��ي��ه واب��ن��ه ال��ف��ن ب��أب��ي

أس��راره ف��ي ال��م��ك��ي��ن وال��ق��وي
ح��ال��ت��ي��ه ف��ي ال��ع��ف��ي��ف واألب��ّي

إي��ث��اره ف��ي ال��ك��ري��م وال��ج��واد
م��دل غ��ن��ّي ع��ن ال��ل��ح��ن ي��ح��ب��س

م��خ��ت��اره م��ن ال��ف��ق��ي��ر وي��ذي��ق
ال��رزاي��ا ف��ي ب��ص��وت��ه م��غ��ي��ثً��ا ي��ا

ال��م��ك��اره ف��ي ب��م��ال��ه وم��ع��ي��نً��ا
ذوي��ه ب��ي��ن ال��ف��ق��ي��ر وم��ج��ل

ص��غ��اره ب��ي��ن ال��ي��ت��ي��م وم��ع��ز
ده��ٌر م��ال إن ال��ص��دي��ق وع��م��اد

أك��داره م��ن ال��م��ح��زون وش��ف��اء
ف��ت��ن��س��ى ال��ق��ت��ي��ل ب��ال��راح��ل ل��س��ت

�اره دي� �ي ف� �ة أم� �ن �ف� ال� �د واح�
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ت��ول��ى أو أت��ى إن ال��ده��ر غ��اي��ة
إدب��اره م��ن ال��غ��داة ل��ق��ي��ت م��ا

وت��س��اوى ال��ث��رى ف��ي ال��ج��د ن��زل
وع��ث��اره ق��ي��ام��ه م��ن م��ض��ى م��ا

ال��ح��ا م��ن ب��ال��ي��ق��ي��ن ال��داء وان��ق��ض��ى
أق��ص��اره م��ن��ت��ه��ى ف��ال��م��وت ل��ي��ن

ع��ٍز م��خ��اي��ل ع��ل��ى ق��وم��ي ل��ه��ف
�زاره وه� �ه �روض� ب� �ا �ن� ع� زال

أوط��اره م��ن األخ��ي��ر ق��ول��ي ول��ي��ت ال��ع��ي��ش م��ن ذاه��ب وع��ل��ى
ب��ق��اي��ا م��ن ال��رض��ى أن��ت وزم��ان

�اره آث� �ن م� �زاء �ع� ال� �ت وأن� ه
ت��ش��دو ح��ي��ن ل��ي��ل��ه ل��ل��ن��اس ك��ان

ب��ن��ه��اره ل��ي��ل��ه ال��ي��وم ل��ح��ق

املوال: هذا املرصي أفندي محمد حرضة قال وقد

وح��ج��از ال��ي��م��ن وأب��ك��اك ن��اح��ت وم��ص��ر وح��ج��از ع��راق ألج��ل��ك ان��ط��رب ال��ط��رب ف��ن
ص��ب��اه��م ف��ي ال��ع��ش��اق م��ط��رب ي��ا ع��ل��ي��ك ج��از ون��اح��وا ح��زن��م ل��و وال��ه��ن��د وال��ت��رك

ج��از ون��ح��وه ع��ب��ده دع��ى إل��ه��ي ل��ك��ن

الحمويل) أفندي (عبده املرحوم ألحان من املختار

منها نخصصه ما إال (املصمودي) أصول عىل منظومة األدوار جميع أن اعلم (تنبيه)
غريه. عىل بأنه
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كار) (مذهب—حجاز

زوال غ��ي��ر م��ن ال��دوام ع��ل��ى ح��س��ن��ك دول��ة ي��ص��ون ال��ل��ه
ق��ت��ال غ��ي��ر م��ن ال��ح��س��ام م��اض��ي ج��ف��ن��ك م��ن ف��ؤادي وي��ص��ون
ال��ط��ب��ي��ب وأن��ت ال��ع��ل��ي��ل أن��ا ح��ب��ك غ��ي��رك ل��م��ي��ن أش��ك��ي
أط��ي��ب إيَّ��اك ج��م��ي��ل واص��ن��ع ب��ق��رب��ك وداوي��ن��ي اس��م��ح

كار) (مذهب—حجاز

ش��وف ال��ق��ل��ب ح��ب��ي��ب ي��ا ال��ن��وح ع��ل��م��ن��ي غ��رام
م��ع��روف ت��ع��م��ل أت��رج��اك ال��روح أرس��ل��ت ط��ي��ف��ك م��ع

دور

ال��ك��اس وف��ي��ده ش��رد ن��اس ي��ا ل��ي ش��وف��وه ح��ب��ي��ب��ي
م��ع��روف ي��ع��م��ل أت��رج��اه ن��اس ي��ا ي��ص��ح ده ق��ل��ب��ي ك��وى

كار) (مذهب—حجاز

ع��ي��ن ل��ح��ظ ي��ف��ارق ل��م ف��ي��ن وال��ح��ب ف��ي��ن ك��ن��ت
ي��ح��اس��ب��ك رب��ن��ا ح��س��ب��ك ف��ؤاد ي��ا
ال��ح��اج��ب��ي��ن س��ي��وف غ��ي��ر غ��زال م��ن ف��ي��ك ن��ب��ال ك��م
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دور

ج��ري��ح م��ن��ه وال��ف��ؤاد ص��ح��ي��ح ي��س��ق��م ال��ه��وى
م��اك��ن م��ش ت��رك��ه ل��ك��ن أع��رف��ه
ي��س��ت��ري��ح ع��ق��ل��ي خ��ل��ي وروح ف��ض��ك ن��ص��وح ي��ا

كار) حجاز (مذهب

وروح��ي وأف��ك��اري ع��ق��ل��ي م��ل��ك ج��م��ال��ه دول��ة ف��ي ال��ح��س��ن م��ل��ي��ك
ون��وح��ي وج��دي م��ح��ب��ت��ه ف��ي وزاد دالل��ه ق��ل��ب��ي أس��ر ت��ي��ه��ه وم��ن

دور

م��ث��ل��ك ح��ل��و ي��ا ع��ش��ق م��ث��ل��ي وم��ن ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وم��غ��رم ع��اش��ق أن��ا
ووص��ل��ك ب��إن��ع��ام��ك وأت��ه��ن��ا ل��ه��ي��ب��ي ي��زداد ول��م م��س��ع��د أع��ي��ش

(مذهب—نهاوند)

ال��ح��س��ن روض ف��ي ال��ن��س��ي��م م��ث��ل ع��ل��ي��ل وص��ب��ح��ت ال��ه��وى ك��ادن��ي
وج��م��ي��ل وط��رب أدب ك��ل��ه غ��ص��ن ع��ل��ى ط��ال��ع ق��م��ر ح��ب��ي

م��ث��ي��ل م��ال��وش
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دور

ب��ال��ع��ق��ل ش��يء دا ت��ل��وم ل��ل��ي ي��ا أم��ي��ل ب��ال��ط��ب��ع ده ل��ل��ح��ن
وج��م��ي��ل وط��رب أدب ك��ل��ه ب��ال��ع��دل واح��ك��م ك��ده أن��ظ��ر

م��ث��ي��ل م��ال��وش

(مذهب—نهاوند)

ال��غ��رام ن��ار ذق ل��ل��ق��ل��ب وأق��ول إل��ي��ك��م وات��ذل��ل ال��ن��ف��س أه��ي��ن
ال��دوام ط��ول ح��س��ن��ك��م ل��ي ي��دوم ع��ل��ي��ك��م ح��رام ع��ذاب��ي ي��ق��ض��ي��ن��ي

دور

ه��ي��ام ق��ل��ب��ي وزاد ح��ب��ي��ت أن��ا ج��م��ال��ك أوص��اف ع��ل��ى ال��ن��اس ل��ي ق��ال��وا
ال��غ��رام ول��وع��ن��ي ع��اش��ق أن��ا دالل��ك وات��رك ب��ال��وص��ال ل��ي ف��ج��د

أثر) —نو (مذهب

ي��وم ب��وص��ل��ك ل��ي ج��د األرواح م��ن��ي��ة ي��ا
ال��ن��وم ع��ي��ون��ي وه��ج��ر راح م��ن��ي ال��ع��ق��ل دا
ال��ق��م��ر ش��ق��ي��ق ي��ا م��ط��ر ال��م��دام��ع
ل��وم ع��ذول��ي وزاد ان��ف��ط��ر وال��ق��ل��ي��ب
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دور

أش��ج��ان ال��ف��ؤاد زاد روح��ي ي��ا ال��ه��ج��ر دا
ال��ب��ان غ��ص��ن ي��ا واس��م��ح ن��وح��ي ب��ق��ى ارح��م
وم��ي��ل ل��ي ان��ع��ط��ف ج��م��ي��ل ي��ا وال��ن��ب��ي
ح��ي��ران م��ح��ب��ت��ك ف��ي ع��ل��ي��ل ص��ب اش��ف

أثر) —نو (مذهب

ال��غ��رام ن��ار م��ن أش��ك��ي م��ا وك��ل ق��ل��ب��ي ج��راح م��ن أش��ك��ي ي��وم ك��ل
ال��م��الم زاد ل��و أس��اله م��ا أن��ا وال��ل��ه ح��ب��ي ب��ع��اد م��ن ي��ف��رح ال��ع��ذول

دور

س��الم ي��ا ي��ق��ول دا ه��ت��ك��ي رأى م��ن ق��ل��ب��ي غ��رام زاد ش��ب��ك��ي س��ب��ب ي��ا
ال��م��الم ط��ال ل��و أس��اله م��ا أن��ا وال��ل��ه ح��ب��ي ب��ع��اد م��ن ي��ف��رح ال��ع��ذول

—دارج) —بياتي (مذهب

ال��غ��ص��ون ج��م��ي��ع أخ��ج��ل ان��ع��ط��ف ل��م��ا ال��ح��ل��و
ال��ع��ي��ون ب��غ��ي��ر ورده ان��ق��ط��ف ل��م��ا وال��خ��د
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دور

أس��ي��ر م��غ��رم وص��رت ب��ال��ه��وى ب��ل��ي��ت ل��ل��ي ي��ا
ال��ع��س��ي��ر ي��ه��ون ح��ت��ى دوا اص��ط��ب��ارك خ��ل

دور

ال��ك��الم ع��ل��ي��ه أب��ن��ي س��ب��ب ل��ي أش��وف ح��ب��ي��ت
ال��م��رام وص��ع��ب ب��ع��ي��د ال��ط��ل��ب ل��ق��ي��ت ل��ك��ن

—بيات) (مذهب

ل��ي��ل��ة ك��ل غ��ي��رك ال��ف��ك��ر ف��ي وال ه��اي��م ال��ق��ل��ب ت��رك��ت ال��ع��ي��ن ب��س��ح��ر
ل��ي��ل��ى م��ج��ن��ون ه��واك ف��ي ك��أن��ي ون��اي��م ص��اح��ي وأن��ا ط��ي��ف��ك أش��وف

بياتي) — (مذهب

ع��م��ري ق��ض��ي��ت ال��ك��اس ش��رب ف��ي وج��دي زّود ال��م��ي��اس ق��ده
ق��ل��ب��ي ارح��م س��ه��ران ل��ي��ل��ي ط��ول وع��دي وس��ب��ب ك��اس ح��ب��ه ده
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دور

ق��ل��ب��ي أص��ل��ه م��ن��ي��ن ده ح��بُّ��ك دم��ع��ي أج��رى ع��ي��ن��ي ع��ن ب��ع��دك
ق��ل��ب��ي ارح��م س��ه��ران ل��ي��ل��ي ط��ول وج��دي ازداد ال��ع��ي��ن س��ح��ر م��ن

(مذهب—شوري)

أف��ن��ان��ي وال��ت��ي��ه ب��ال��ب��دع ال��دالل ط��ب��ع��ه ج��م��ي��ل ح��ب��ي��ت
ه��ن��ان��ي ن��اس ي��ا ح��ب��ي��ب��ي وأق��ول ال��خ��ص��ام ع��ن ي��ت��وب ق��ص��دي

دور

ط��ي��ف��ه زارن��ي ال��م��ن��ام ف��ي ل��و ي��وم ب��وع��ده وف��ان��ي ك��ان ل��و
ك��ي��ف��ه ع��ل��ى ك��ل��ه ده ل��ك��ن ال��ن��وم ل��ذي��ذ ك��ف��ان��ي ك��ان م��ا

(مذهب—حجاز)

م��رادي ه��و وال��وص��ال ج��رح��ت��ه ول��ي��ه ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ل��ح��اظ��ك م��ن ف��ؤادي
ع��ن��ادي وات��رك رش��ا ي��ا ف��رف��ًق��ا ل��ه��ي��ب��ي ط��ف��ي��ت ول��م زاد وس��ق��م��ي
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دور

س��الم��ي أب��ع��ث ول��م داب وق��ل��ب��ي غ��رام��ي أس��ب��اب وال��ج��ب��ي��ن ع��ي��ون��ك
ي��رح��م��ون��ي ل��م غ��دوا وع��ذال��ي ش��ج��ون��ي ق��ل��ب��ي ك��وت ل��ح��ظ��ك وم��ن

أملز) موت عقيب (لحن (مذهب—عشاق)

أص��اف��ي م��ع��رف��ت��ش ال��ح��ال وم��ر ال��ت��ص��اف��ي ب��ع��د م��ن ال��ص��ب��ر ش��رب��ت
ع��ل��ّي ق��ل��ب��ي ي��ا ال��وص��ل ع��دم��ت ت��واف��ي وأف��ك��اري ال��ن��وم ي��غ��ي��ب

دور

وط��اع��ه س��م��ًع��ا ل��ل��ق��ض��ا ول��ك��ن س��اع��ه ال��ح��ب ب��ع��اد ع��ي��ن��ي ع��ل��ى
ع��ل��ّي ق��ل��ب ي��ا ال��وص��ل ع��دم��ت وداع��ه ال��دن��ي��ا ف��ي ال��روح غ��رش دي

دور

ط��ب��ي��ب��ي ي��ح��ك��م ال��ض��ن��ى ج��ار أن��ا ح��ب��ي��ب��ي ف��ي��ن ول��ك��ن م��ش��ت��اق، أن��ا
ع��ل��ّي ق��ل��ب��ي ي��ا ال��وص��ل ع��دم��ت ن��ص��ي��ب��ي ال��دن��ي��ا م��ن وص��ل��ه ك��ان دا
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دور

م��ول��ع ول��ه��ي م��ن ال��ي��وم وص��رت وودع ع��ن��ي راح األن��س زم��ان
ع��ل��ّي ق��ل��ب��ي ي��ا ال��وص��ل ع��دم��ت ي��ن��ف��ع ال��ص��ب��ر ه��و ال��ه��ج��ر وب��ع��د

(مذهب—سيكاه)

ق��م��ر س��ع��دك ب��األح��ب��اب ح��ي��ات��ك م��ت��ع
�ر ح��ض� �ل��ي ل� األوص��اب ي��ش��ف��ي ال��ط��رب ش��أن
وط��ي��ب واش��رب وات��ه��ن��ى زم��ان��ك وك��د
ظ��ه��ر أن��س��ك ب��األك��واب ه��م��وم��ك وان��ف��ي

دور

ال��ه��وى م��ا ي��ا داب ق��ل��ب��ه ل��خ��ل��ك ان��ظ��ر
س��وا م��ث��ل��ي أح��ب��اب ق��ب��ل��ي ك��ث��ي��ر ل��وع
ال��دوام ع��ل��ى ت��ت��ه��ن��ى ص��اب��ر وال��ق��ل��ب
�دوا ال� آدي ط��اب م��ره زم��ان��ي ري��ت ي��ا

دور

ال��ق��م��ر دي ي��ا وال��ت��ن��ب��ي��ه ده ال��دل��ع َده ِده
ك��در غ��ي��ر م��ن ت��ه��ن��ي��ه ح��ب��ك ال��ل��ي ح��ق
ك��ت��ي��ر وش��اف ح��ب��ك ف��ي زم��ان��ه ق��ض��ى
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أس��ي��ر ارح��م ي��ض��ن��ي ه��ج��رك ب��ق��ي ل��ك��ن

(مذهب—جهاركاه)

س��ق��ام زاد م��ن��ي وال��ج��س��م ع��دم ص��ب��ح��ن��ي ال��ح��ب
ج��م��ي��ل ي��ا ش��ف

ال��دالل ه��ذا ب��ق��ى وات��رك ب��ال��وص��ال م��ح��ب��ك ارح��م
ج��م��ي��ل واص��ن��ع

دور

ج��رى ال��ل��ي ال��خ��ص��ام دا ف��ي ال��س��ب��ب إي��ه م��ن��ي��ت��ي ي��ا
ع��ل��ي��ه ل��ي ق��ل

خ��ص��ام ع��ام��ل ك��ده ش��ان ع��ل��ى والم ج��اك ع��ذول��ي ه��و
إي��ه ذن��ب��ي وأن��ا

دوكاه) (مذهب—حسيني

ت��ع��ط��ف ال��ه��اج��ر م��ن��ي��ت��ي ح��ظ��ك ن��ف��س ي��ا ج��ددي
ش��رف ال��ق��ل��ب وح��ب��ي��ب واف��ي األن��س وب��ش��ي��ر
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دور

ال��غ��رام ج��ه��ل ع��ذره غ��رام��ي ف��ي ي��ل��وم��ن��ي م��ن
ال��م��الم ه��ذا أص��ل��ه��ا س��ق��ام��ي وال��ل��ه أن��ا

دور

م��ح��ب��ك ارح��م ه��واك ف��ي غ��رام��ي م��ن وج��دي زاد
ح��ب��ك ق��ل��ب��ي إن ن��ه��ار م��ن س��ق��ام��ي ج��س��م��ي وب��رى

دوكاه) (مذهب—حسيني

س��وا ي��ج��ي ال��ه��وى ل��م��ا ل��روح��ي ي��ب��ق��ى ال��ح��ي��اة ح��ظ
ال��دوا ع��ن��ده ج��رح وال��ل��ي ون��وح��ي ن��وح��ك ط��ال ق��ل��ب��ي ي��ا

دور

ال��ه��وى دى ف��ي إي��ه أع��م��ل وأن��ا ق��ل��ب��ي م��ن��ي خ��د ال��ج��ف��ون س��ح��ر
ال��دوا ع��ن��ده ج��رح وال��ل��ي ب��ي زاد ال��س��ق��م ع��ج��ي��ب ن��اس ي��ا
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أوج) — (مذهب

ت��الم��س��ن��ي ح��س��ك ال��ح��ب م ِخ��ل��ي��ت ل��ل��ي ي��ا
ه��ّوه أن��ا أح��س��ن

ص��دق��ن��ي وت��ح��ب ال��ق��ل��ب ج��ري��ح ت��ص��ب��ح
وال��ق��وه ب��ال��غ��ص��ب

دور

ع��ن��ي ش��رد وال��ن��وم داب ق��ل��ب��ي ال��ع��ش��ق ف��ي
ب��ان م��ن��ي وال��ص��ب��ر

وواص��ل��ن��ي اس��م��ح األح��ب��اب ك��ده ه��ي
ال��ب��ان غ��ص��ن ي��ا وارح��م

دور

روح��ي ت��روح ول��و ب��ال��ذل أن��ا ارض��اش م��ا
ع��ن��ي اس��أل��وا ح��ت��ى

وواص��ل��ن��ي اس��م��ح ال��ك��ل ل��وم وس��م��ع��ت
م��ج��ن��ن��ي ح��ب��ك

325



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

(مذهب—كردان)

وص��اف��ي وردي ال��غ��ص��ون زه��ر ع��ل��ى ص��اف��ي األن��س روض ف��ي ال��راح ش��رب��ت
إل��ّي م��ح��ب��وب��ي ب��ال��وص��ل س��م��ح ص��اف��ي وال��وق��ت ال��زم��ان وه��ن��ان��ي

دور

ي��واج��ع ع��م��ره ط��ول ال��ب��ال خ��ل��ي م��واج��ع ب��ه ال��ل��ي ع��ل��ى ل��ي��ل ي��ا ت��ط��ول
وراج��ع راي��ح أن��ا ال��ل��ي��ل ي��ق��ول ب��ن��وره أت��ه��ن��ى ال��ف��ج��ر ي��ل��ي��ح

دور

ال��س��الم��ه ل��ي ح��ل��ي��ت ب��ال��ص��ب��ر وأن��ا ال��م��الم��ه أي��ارد ل��ه ت��ل��وم��ن��ي
إل��ّي م��ح��ب��وب��ي ب��ال��وص��ل س��م��ح ن��دام��ه ل��ك وان��ت ن��دم��ان ول��ي

(مذهب—كردان)

ي��ك��ي��دن��ي ي��ط��ل��ع وال��ق��م��ر ل��ح��ال��ي ي��ب��ك��ي ال��م��ط��ر
ل��ي رث��ى م��ا وع��ذول��ي
وج��دي زاد — ق��ل��ب��ي ي��ا آه
ي��ش��وف��ن��ي س��اع��ة ي��ف��ك��ر — ح��ب��ي ف��ي��ن
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دور

ال��م��ك��اي��د ب��دع��ة ع��رف��وا ال��م��ع��زة ذل��ي ع��ل��م��وا
ي��ف��ي��ده ال ق��ل��ب��ي ص��ب��ر

ف��ك��ره ت��اه — أم��ره ح��ار
م��ع��ان��د ل��ك��ن ق��م��ر م��ن — م��ره زاد

دور

وع��ادت زادت وال��ب��دع ح��دوده ف��اق��ت ال��دل��ع
ي��ف��ي��ده ال ق��ل��ب��ي ص��ب��ر

ف��ك��ره ت��اه — أم��ره ح��ار
وح��ال��ت ص��ادف��ت — أم��ور دي
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عرش الثامن الفصل

أفنديعثامن) (املرحومحممد ترمجة

مؤلًفا هللا رحمه كان — الفريد املخرتع واملتفنن املجيد املرصي امللحن هو
نسق عىل وجمعها مواضعها، من النغم بأخذ بصريًا األلحان، ترتيب يف بارًعا
الصوت طالوة عن يستعيض أن أراد إتقانها يف جاًدا بصناعته، كلًفا مستحب
أجنحة عىل إال منفرًدا يغني ال كان ولهذا السياق؛ ولطف األسلوب بحسن
رائقة الوضع متقنة خرجت مرة ألول للناس وأسمعها أغنية لحن فإذا اآلالت
يف املذاب الشمع ريح منها ويشتم الفكر أعنات أثر عليها يبدو ولكن للسمع،
ومعانيها رناتها بني واملالءمة رضوبها وتوجيه أجزائها تخريج عىل السهر
عمله بنتيجة أثبت وأنه عبده، رضيب كان عثمان أن ينفي ال هذا أن عىل —
منزلة تعادل قد منزلة لالجتهاد وإن االبتكار بجانب مكانًا التأليف لحسن أن
مواد من له يهيئه بما املخرتع من أفضل يكون قد املجتهد وإن بل االخرتاع،

االبتداع.
األلحان معظم واضع عمره أخريات يف كان عثمان فإن الحقيقة وعىل
به الخاصة بديهته تشاء ما والحيل الحلل من ويكسوها عنه عبده فيأخذها
أشخاص هي وبينا — بتيجان ملكات هي إذ حسان؛ سوقة هي فبينا —

املحبني. قلوب تتنسمها أرواح هي إذ املعجبني؛ عيون ترمقها

املرصية) (املجلة
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افرتق ثم ابنه الرشيدي أفندي عيل مع الرشيدي أفندي محمد تخت يف صغريًا اشتغل
مجتهًدا مجًدا وكان الوقت ذلك من يعلو اسمه وابتدأ املنيس تخت عىل رئيًسا وصار عنهما
و(الحاج الشلشلموني) (محمد كالشيخ عرصه يف األساتذة أحسن عىل تلقاه الفن يف
الذي الخرضاوي) أفندي و(محمود الشهري الكمنجاتي الجاهل) أفندي و(حسن رفاعي)

أجمعني. عليهم هللا رحمة التلحني يف لعثمان مساعًدا كان
ذكائه لفرط ولكنه — صوته حالوة فقد بنفسه تختًا فيها شكل التي املدة ويف
األسماع تألفه بأسلوب الغناء يف والرد األخذ وهي مبتكرة، طريقة باخرتاع عنه استعاض

لآلن. ذلك يف الجميع وتبعه النفوس وتستحبه
فنية قاعدة تطبيق عىل آخرين وبني بينه وطيسه واحتدم الجدال وقع ما وكثريًا
جزل عن الفوز بهذا وجزله فرحه يقل وال عظيمة مدينة افتتح وقد القائد بفوز فخرج
ال مقداًما شجاًعا الوجه بشوش كان أنه أيًضا صفاته ومن — الشجية بألحانه الناس
إىل أدت مما هذه وشجاعته — املرصية األفراح يف أحيانًا تحدث التي املعارك يرهب
عىل صناعته يفضلون الناس من وكثريًا — عهده أول يف املشاكل من كثري يف وقوعه

األرواح. عىل وخفتها األصوات أكثر عىل لسهولتها طريقته تقليد إىل ويميلون غريها
من كثري له — سياسته بحسن الناس إرضاء يف مشهوًرا — هللا رحمه — كان وقد
رحمه مات — القلم وصفها عن ويعجز الهمة بعلو له تشهد ما والكرم املروءة نوادر
شكل يف يخلفه ولم العمر من األربعني يبلغ لم وهو الغفران، شآبيب عليه وأنزل املنان
الفوتوغرافية صورته عىل والتنقيب البحث طول من مللنا وقد — أحد أدواره تلحني
مما شك يف لآلن نزل لم كنا وملا — أبًدا نفسه يرسم لم أنه عىل الكل وأجمع —
خدمة وهي عنده كانت إذا بها يتحفنا أن له محب كل اإلنسانية بلسان فنرجو يقولون،
مكافأة ذلك عىل زيادة أراد وإذا — االحرتام وعظيم الشكر جزيل فاعلها يستحق جليلة
التي الشاقة واألتعاب الباهظة املصاريف بجملة ذلك إىل أيًضا مستعدون فنحن مالية،

األخرى. الصور إيجاد يف تحملناها
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عثمان) أفندي (محمد املرحوم تالحني من املختار

(مذهب—راست)

ب��اإلح��س��ان ل��ك وس��اب��ق ع��ب��دك أن��ا م��ل��ي��ك��ي
ه��ج��ران ي��ك��ون وخ��اي��ف ع��ه��دك خ��الف وش��اي��ف��ك

ت��رح��م وال��ن��ب��ي

دور

ف��ي��ك ع��ذول��ي وأك��ره ت��ه��ج��ر ول��و أح��ب��ك
ي��رض��ي��ك ك��م��ان وس��ق��م��ي ت��ع��ذر ول��م وأش��ك��ي

ت��رح��م وال��ن��ب��ي

(مذهب—نهاوند)

ع��م��ره ي��ن��ذل ل��م ح��ر ب��ط��ب��ع��ه ول��ك��ن ي��ع��ش��ق ج��م��ي��ل ي��ا ف��ؤادي
ب��أس��ره ي��رض��اش ول��م ب��ال��ط��ب��ع ع��دل ال��م��ح��اس��ن أه��ل م��ن ظ��ل��م ش��اف إذا

دور

خ��الف��ك ي��ع��ش��ق ول��م ل��ح��ظ��ك أس��ي��ر وك��ل��م ارح��م ه��واك ف��ي ح��ي��ات��ي
خ��الص��ك ت��ع��رف ج��م��ي��ل ي��ا وأن��ت ال��م��ك��ارم ب��ع��د رض��اك راض��ي وأن��ا
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كار) (مذهب—حجاز

أش��ك��ي��ك ل��م��ي��ن ق��ل��ب��ي م��ئ��ان��س ي��ا ف��ي��ك وروح��ي وح��ش��ن��ي أن��ت م��ا ي��ا
أم��ل��ه ال��ص��اب��ر وي��ب��ل��غ ي��ه��دي��ك ق��ادر ل��ل��ي أش��ك��ي��ك

ي��رض��ي��ك ل��م وب��ع��دك ح��ال��ي أن��ا

دور

ودي��ت ودك م��ن��ص��ف ول��غ��ي��ر ح��ب��ي��ت ل��م��ا ف��ي��ن ع��ق��ل��ك ك��ان
ح��ن��ي��ت ول��ق��اك ال��ه��ج��ران ت��ن��وي

ان��ج��ن��ي��ت واال ج��رى س��ح��ر ه��و إي��ه ل��ك م��ع��م��ول ان��ت ق��ل��ب ي��ا

دور

ش��وف اس��م��ع ب��س ك��اي��دن��ي ال��ع��وازل ك��ي��د
ب��ال��م��ع��روف واال ق��ل��ب��ي م��ن م��ل��ك��ن��ي ان��ت دا

م��ك��ش��وف داي��ًم��ا ال��ع��ذول س��ت��ر
ن��ش��وف وب��ع��ده ب��ك��ره ن��س��م��ع م��ا ي��ا أم��ل��ي أب��ل��غ ب��ال��ص��ب��ر وأن��ا

بياتي) — (مذهب

م��ك��اب��ر غ��ي��ر م��ن األغ��ص��ان أم��ي��ر ق��دك
األزاه��ر ع��ل��ى س��ل��ط��ان خ��دك وورد
ح��اذر ق��ل��ب ي��ا أش��ج��ان ك��ل��ه ال��ح��ب دا
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ال��م��خ��اط��ر ج��زا ال��ه��ج��ران ويّ��ا وال��ص��د

دور

ت��ن��دم ورج��ع��ت ح��ب��ي��ت ان��ت أد ق��ل��ب ي��ا
ي��رح��م ح��د ل��ك رأي��ت م��ا ت��ش��ك��ي وص��ب��ح��ت
ال��م��ت��ي��م ذل ورأي��ت ق��ول��ي ص��دق��ت
ت��ف��ه��م ك��ن��ت ل��و ون��ه��ي��ت ن��ص��ح��ت��ك م��ا ي��ا

دور

دون �ب �ت� واك� أوراق ل��ح��س��ن��ك أع��رض
واخ��م��ن واح��س��ب األش��واق ص��ري��ع وأب��ات
ه��ون رب ي��ا وف��راق وص��ب��اب��ه ه��ج��ر دا
ي��ج��ن��ن ش��يء دا ال��ع��ش��اق ق��ل��وب وارح��م

(مذهب—حجاز)

�ال��ك �م� ج� والك ال��ح��س��ن ف��ي ف��ري��د ان��ت
دالل��ك ي��ك��ف��ي األع��ادي وك��د واص��ل ح��ل��و ي��ا

333



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

دور

ط��ب��ع��ك ده واال ال��دالل ع��ل��ى ع��ل��م��ك م��ن
ب��ش��رع��ك ان��ص��ف ح��الل ه��وش م��ا ال��ح��ال��ت��ي��ن ع

(مذهب—حجاز)

ع��ن��ي اح��ت��ج��ب وك��ان ب��ان ال��م��ح��اس��ن ف��ري��د
غ��ن��ي ل��ل��ح��م��ام ف��ق��ال ال��ب��ان غ��ص��ي��ن وش��اف��ه

دور

ع��ن��ي وم��ال ف��غ��ن��ى ب��ت��ن��وح أع��ي��ن��ي رأى
ف��ن��ي غ��ل��ب وف��ن��ه ال��روح ب��الب��ل وه��ي��ج

دور

ح��ّره ال��ب��ع��اد ون��ار األح��ب��اب ع��ل��ى س��الم��ي
ن��ظ��ره ال��غ��رام أص��ل وق��ول س��الم��ي وب��ل��غ
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(مذهب—صبا)

ك��ده ال��ع��ش��اق ع��ل��ى وأن��ا األم��ي��ر ان��ت ال��م��الح ع��ل��ى
أس��ي��ر ل��ك ج��ع��ل��ن��ي ت��ي��ه��ك

ال��ج��م��ال ذا ي��ا دالل ي��ك��ف��ي
ال��ن��وال ع��ل��ى ال��م��ال ط��ال

ال��ب��غ��دده ي��ج��ازي ال��ل��ه

دور

أس��ع��ده م��ا دالل��ك ي��ش��وف ي��دي��ك ي��ن غ��ي��ري ل��ك��ش م��ا
إل��ي��ك م��ي��ال ال��ف��ؤاد ط��ب��ع

ال��ح��الل اب��ن ي��ا م��الل غ��ي��ر م��ن
ال��وص��ال ام��ت��ى دالل ي��ك��ف��ي

ده ال��ه��ج��ر ي��ج��ازي ال��ل��ه

(مذهب—صبا)

ب��غ��ي��رك ال��م��ش��غ��ول وات��رك ل��ح��ب��ك ال��خ��ال��ص اع��ش��ق
ض��م��ي��رك ي��رت��اح وب��ده ق��ل��ب��ك ي��ن��س��ر وب��ده
إل��ي��ه روح��ك ت��م��ي��ل ل��ي��ه ع��ل��ي��ك وده ي��ه��ون م��ن

335



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

دور

ل��ك ي��ع��ود ع��اد ل��م ج��ف��اك إن ون��ادر ن��اوي ال��ف��ؤاد
وص��ل��ك ع��ن��د ل��ك وم��ال ن��ادر ل��ل��ص��ب ص��ف��اك ده
ل��ل��ع��ذول م��ي��ل��ك ب��ع��د ت��ق��ول إي��ه اع��ت��ذارك ف��ي

(مذهب—صبا)

روح��ي ف��ّي رد س��الم��ك ل��ل��ي ي��ا ق��ل��ب��ي م��ه��ج��ة وأن��ت غ��ي��رك أح��ب م��ا
روح��ي ل��روح��ي ألق��ول ح��ب��ي ي��ا ده ال��ب��ع��د ع��ل��ّي ط��ال وإن
ب��ي��دي م��ا ول��ك��ن أه��واك روح��ي روح��ي ده ل��ل��ج��م��ي��ل

ع��ي��دي وص��ل��ك ي��ك��ون إي��اك

دور

م��ن��ي ش��ارد وان��ت ب��آس��ي وك��م ظ��ن��ه ب��ت��خ��ل��ف ل��ي��ه ي��ح��ب��ك ال��ل��ي
ع��ن��ي ل��ب��ع��دك ب��اب��ك��ي أن��ا إال وات��ه��ن��وا ع��يّ��دوا األح��ب��ة ك��ل
ن��وح��ي م��ن م��ش��ت��ت وال��ن��وم روح��ي ي��ا ف��ارق��ت��ك ي��وم م��ن
أش��ج��ان��ي س��ب��ب ي��ا ل��ح��س��ن��ك م��ش��ت��اق ج��ان��ي ب��ال��س��الم��ة س��الم��ك ج��م��ي��ل

ي��س��ع��دن��ي وال��زم��ان أش��وف��ك ام��ت��ى
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(مذهب—سيكاه)

ف��ي��ه ال��م��ر ش��ف��ت ح��ل��و زم��ان��ي ف��ي أع��ش��ق أن��ا
أس��اه ال��ح��ب وك��ت��ر أه��واه أن��ا ق��ت��ل��ي ي��ري��د
ي��ت��ي��ه خ��ل��ي��ت��ه أن��ت ه��وان��ي ذق ف��ؤادي ي��ا

دور

ال��م��الم م ارت��اح م��ا الج��ل ح��ب��ي��ب��ي ي��ا ع��ل��ّي ارض��ى
ال��ن��ار دي ع��ل��ى اص��ب��ر وك��م م��ح��ت��ار ن��اس ي��ا ال��ح��ب أس��ي��ر
دوام ش��ارد غ��زال م��ن ه��ّي ه��ّي وال��م��ك��اي��د

(مذاهب—سيكاه)

ات��ك��ل��م م��ا ي��ا ده وال��ق��ل��ب أن��وح ك��ن��ت م��ا ي��ا ال��ب��ع��د ف��ي
ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى

وس��ل��م رب��ي ل��ط��ف ل��ك��ن ت��روح ك��ادت وم��ه��ج��ت��ي
وأط��ي��ب ألف��رح

دور

ال��م��ه��ج��ه روح ي��ا ش��رف��ت ال��ع��ي��ون ن��ور ي��ا آن��س��ت
ال��غ��ي��اب ب��ع��د

وال��ب��ه��ج��ه أن��س��ه ده ل��ك��ن ش��ج��ون ك��ل��ه ع��ل��ي��ك ق��ل��ب��ي
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وط��اب س��ل��م

(مذهب—جهاركاه)

غ��ي��ه واال دل��ع ك��ان إن ي��ط��رب ك��ل��ه ال��ح��ب��ي��ب ب��دع
واألس��ي��ه ال��ج��ف��ا ب��س ت��ع��ج��ب أح��وال��ه وك��ل
ل��ي��ه ع��ارف م��ش ي��خ��ل��ي��ه وال��ت��ي��ه
ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي ي��ا ي��رض��ي��ه إي��ه وده

دور

ت��ح��س��ن واال ت��س��يء ك��ان إن ش��غ��ل��ك ت��ع��رف ه��واك ع��ل��ى
ي��م��ك��ن ك��ان إن ل��م��ودت��ي ع��ف��وك راج��ي أن��ا ع��ب��دك
إي��ه ج��رى ه��ّو ب��وص��ال��ك أن��ع��م
ع��ل��ي��ه ق��ل��ب��ي ي��ا ل��ي��ه ده ال��ه��ج��ر

(مذهب—جهاركاه)

ال��ح��ب��ي��ب ط��ي��ف أش��وف إن��ي ص��دق إن ب��س وع��د ال��ن��وم
ع��ج��ي��ب ي��ب��ق��ى ده ات��ف��ق وإن س��ب��ق خ��ل��ف��ه ب��ده وك��م
م��ث��ال ص��ب��ح��ن��ي ب��دالل ج��م��ال ده
ل��ي��ه ده ح��ب��ي ك��ان إي��ه وأع��ي��د إي��ه أق��ول
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دور

ال��وص��ال ف��رح ن��ه��ار إال ي��ن��ط��ف��ي ال ح��ل��ف ال��ش��وق
ال��ج��م��ال ض��م إذا إال ي��ش��ت��ف��ي ال ق��ال وال��ق��ل��ب
زم��ان زي ق��ال وط��م��ان — ب��أم��ان
ل��ي��ه ده ح��ب��ي ك��ان إي��ه وأع��ي��د إي��ه أق��ول

—راست) نوا (مذهب

�ك �ي� إل� �ره أم� زم��ان م��ن س��ل��م ال��ق��ل��ب
ع��ل��ي��ك وي��ه��ون ال��ه��وان ل��ه ت��رض��ى وي��ص��ح
وال��س��ع��ود ح��ي��ات��ي وع��ي��د ال��ص��دود ب��ع��د س��الم ي��وم ده
إي��دي��ك أب��وس ال��خ��دود ب��وس ام��ت��ن��ع إذا

دور

ك��ث��ي��ر وك��ان ال��ع��ت��اب ن��س��ان��ي ال��وص��ل
ال��ع��س��ي��ر ه��ان ال��ع��ذاب ش��ف��ت م��ا وب��ع��د
ب��ال��ج��م��ي��ل أس��ع��ف وال��رب ال��ع��ل��ي��ل ف��ي ال��روح وردت
ن��ص��ي��ر ل��ي ك��ن ق��ل��ي��ل ون��وم ك��ث��ي��ر ش��ج��ن
إي��دي��ك أب��وس ع��ي��ن��ي��ك وح��ي��اة
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دوكاه) (مذهب—حسيني

ك��ده غ��ي��ر ل��ن��ا وم��ا ب��ال��روح ت��ح��ف��ظ��ه األخ��وة ع��ه��د
ده وال��ود ص��ف��ا ب��ع��ي��ن ن��ل��ح��ظ��ه ع��ل��ي��ن��ا واج��ب
أم��ك��ن م��ا ب��ك��ل أح��س��ن ال��وف��ا ح��س��ن
ال��ع��دا ب��ه ي��ك��ي��د ح��ب��ه أع��ل��ن ل��و وال��ص��ب

دور

ق��م��ر ي��ا ب��وج��ه��ك ل��ي الح وال��ف��رح ال��ب��ش��ائ��ر ع��ي��د
ان��ف��ط��ر ق��ل��ب��ه س��ع��دن��ا م��ن ال��م��ن��ح ش��اف ال��ع��ذول ل��م��ا
ال��ح��د ف��وق ب��ال��ن��ص��ر ج��د س��ع��ودك ط��ال��ع
أم��ر إن ك��الم��ه أس��م��ع ح��د خ��الف��ك ف��ي��ش م��ا

أفزا) (مذهب—شوق

ال��وص��ال ويَّ��ا ح��ل��ي وال��راح ل��ط��رب داع��ي��ا ص��ف��ا ال��ي��وم
ال��ج��م��ال ب��ه أه��ادي أن��ا ع��ج��ب ك��ان إن ده وال��ق��ل��ب
وأروح وأح��ض��ر وأن��وح وأس��وح

دور

ال��ح��ب��ي��ب وي��ا أن��ا ال��روض ف��ي ال��ق��م��ر ويَّ��ا ال��م��دام أح��ل��ى م��ا
ق��ري��ب وي��ك��ون ده ب��ال��وص��ف ال��ق��در س��م��ح إذا ح��ت��ى
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�د وأزي� الم �ن م� ب��أك��ي��د ألك��ي��د
م��الم أق��ب��ل��ش��ي م��ا وه��ي��ام غ��رام ف��ي

أوج) — (مذهب

م��ن��ي��ن ده ال��ه��وى ت��ع��ل��م��ت ل��ي ق��ول أس��أل��ك ف��ؤادي
ف��ي��ن وان��ت ح��اض��ر أدي��ن ل��ي ق��ول م��ع��اك ف��ك��ري وت��اه

دور

وال��خ��دي��ن ال��ل��ح��ظ وح��ق س��ي��رك وال��ن��ب��ي غ��راي��ب
اث��ن��ي��ن ي��س��اع ق��ل��ب��ك ول��ي��ه غ��ي��رك ف��ي��ه م��ا ق��ل��ب��ي وأن��ا

(مذهب—عراق)

أن��ا وخ��ص��وًص��ا ال��ح��س��ن رع��اي��ا ف��ي أح��س��ن ب��ال��ع��دل ح��ك��م إذا م��ث��ل��ك
ش��رع��ن��ا ه��و م��ا وال��ب��دع ال��دالل َد أع��ل��ن ح��ت��ى ف��ؤادي ص��ب��ر ك��ث��ي��ر

دور

ب��ع��ض��ن��ا ق��اب��ل��ن��ا ي��وم ب��ال��ل��واح��ظ أم��رك ب��ع��د ع��ش��ق��ت��ك أن��ا ارح��م
ش��رع��ن��ا ه��و م��ا وال��ب��دع ال��دالل َد وه��ج��رك ت��الوي��ع��ك ب��ق��ى ول��ي��ه
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أوج) — (مذهب

ت��ع��ل��م ب��د ال ال��ف��ؤاد ف��ي وأن��ت ي��أت��ي م��ن أف��ص��ح ال��دم��ع ل��س��ان
ي��ل��زم ك��ان��ش م��ا ده ك��ل ول��ك��ن ه��وان��ي الج��ل��ك وال��ه��وى ه��وي��ت��ك
وت��ت��ه��ن��ى وت��ه��ج��رن��ي وت��ت��ج��ن��ى أم��رك أط��ي��ع

دور

ون��ش��رح ون��ت��ع��ات��ب ي��وم ي��ص��ادف وي��م��ك��ن ن��اري ع��ل��ى ص��اب��ر أدي��ن
ي��ف��رح ال��وج��د ط��ول ب��ع��د وص��ب��ك ت��ح��س��ن ك��ن��ت ل��و ال��ص��ف��ا ي��وم وده
ب��ع��دل��ك أن��ا وم��ت��ع��ش��م م��ث��ل��ك ج��م��ي��ل ف��ي��ك وظ��ن��ي

(مذهب—كردان)

ب��س��ت��ان م��ن وأج��م��ل أب��ه��ى ح��س��ن��ه م��ن ج��م��ال��ك ب��س��ت��ان
أل��ح��ان ال��ب��ل��ب��ل ي��ع��لِّ��م غ��ص��ن��ه ع��ل��ى ق��وام��ك م��اس وإن

دور

ال��ب��س��ت��ان ف��ي ح��ب��ي وش��ف��ت وات��ل��ط��ف زم��ن��ي س��م��ح
زم��ان ح��ل��و ي��ا زم��ان وال��ل��ه ش��رف ل��م��ا ل��ه ف��ق��ل��ت
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(مذهب—كردان)

األش��ج��ان أه��ل ي��ا ال��ع��م��ل إي��ه م��ح��ب��وب��ي م��ن ال��ج��ف��ا ط��ال
إن��س��ان أح��س��ن وم��ن��ي��ت��ي م��ط��ل��وب��ي ع��ن أح��ول وك��ي��ف

دور

ك��ان م��ح��ب��وب��ي س��م��ح ك��ان ل��و ي��ت��ه��ن��ى ف��ؤادي ام��ت��ى
زع��الن ي��وم ع��ذول��ي وأش��وف ي��خ��دم��ن��ا ام��ت��ى وال��س��ع��د
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عرش التاسع الفصل

الشهري— الرحيم عبد الشيخحممد
باملسلوب

وشيخ العربية. القديمة املوشحات فن راوية الكبري. املرصي وامللحن الشهري. املنشد هو
واأللحان، املوشحات إلقاء يف اإلتقان مزية هللا وهبه الصوفية. األذكار منشدي مشايخ
الشجية الطريقة عىل العربية. األدوار صياغة يف السليم والذوق الطويل الباع له كما

وأبقاه. هللا حفظه املرصية.

باملسلوب) (الشهري الرحيم عبد محمد الشيخ األستاذ تالحني من املختار

(مذهب—راست)

وخ��دك ل��ح��ظ��ك أس��ي��ر وب��ق��ي��ت روح��ي أوه��ب��ت ه��واك ف��ي
ل��ك ي��ش��ه��د ج��س��م��ي وس��ق��م ن��وح��ي زاد ج��ف��اك وم��ن

دور

ل��ك أح��س��ن اص��ب��ر ق��ل��ب��ي ي��ا ح��ي��ات��ك ق��ض��ي��ت ال��غ��رام ف��ي
ل��ك أح��س��ن أم ال��ح��ب��ي��ب أس��ى وح��ي��ات��ك ودادي ت��ت��رك
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(مذهب—راست)

أج��راح��ي زادت أن��وح ك��ن��ت م��ا ف��رط م��ن
ص��اح ي��ا ه��واك ف��ي

أف��راح��ي واع��م��ل ال��ل��ي��ال��ي ت��ع��ود م��ت��ى
ح��م��ام ي��ا وأط��رب��ك

دور

ب��ال��ي ان��ش��غ��ل خ��ال��ي ك��ن��ت م��ا ب��ع��د م��ن
ص��اح ي��ا ه��واك ف��ي

أف��راح��ي واع��م��ل ع��ن��دي ال��ب��ي��ت ت��ج��ي��ن��ي م��ت��ى
ح��م��ام ي��ا واط��رب��ك

(مذهب—راست)

ال��ج��ب��ي��ن زاه��ي وزار أن��ع��م ال��ج��لِّ��ن��ار ري��اض ف��ي
ع��اش��ق��ي��ن ي��ا اص��ط��ب��ار ل��ي م��ا ج��ل��ن��ار ف��ؤادي ف��ي

ل��م��ي��ن أش��ك��ي — وت��اه راح م��ا — رآه ل��و آه

دور

ج��م��ي��ل ده م��ن س��الم ي��ا ال��س��الم أب��دى ب��ال��ع��ي��ون
ع��اش��ق��ي��ن ي��ا ل��م��ي��ن أش��ك��ي والم ج��ا ع��ذول��ي ح��ت��ى
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دل��ي��ل غ��ي��ر م��ن وت��اه راح م��ا رآه ل��و آه

دور

وك��ان ح��ب��ي��ت وآه آه��ي��ن واش��ت��راه ق��ل��ب��ي ب��ع��ت
األم��ان أع��ط��ى ج��ف��اه ن��ار م��ن ت��راه وإي��ش ع��ذول��ي ي��ا
ج��ن��ان ش��يء ده وت��اه راح م��ا رآه ل��و آه

(مذهب—راست)

ع��ص��رك ف��ري��د ي��ا رأي��ت م��ا م��ث��ل��ك
ح��س��ن��ك ج��م��ي��ل ي��ا ح��ب��ي��ت وال��ن��ب��ي

ال��س��ه��اد ح��رم��ن��ي ال��ف��ؤاد ف��ي ل��ح��ظ��ك
ع��ب��دك ع��ن واع��ف ال��م��راد إي��ه ل��ي ق��ل

دور

رب��ي ي��ح��ف��ظ��ك س��ي��د ي��ا ل��ي اس��م��ح ق��ل��ب��ي ح��ب��ي��ب ي��ا ال��غ��ي��د ف��ري��د ي��ا
وم��ي��ل ل��ي ان��ع��ط��ف ج��م��ي��ل ي��ا وال��ن��ب��ي
ق��رب��ي وان��ع��ط��ف ع��ل��ي��ل ص��ب ت��ش��ف
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(مذهب—راست)

وص��ل��ه وي��ع��ز دالل��ه ي��ظ��ه��ر أح��ب��ه أق��ول خ��اي��ف ن��اس ي��ا
ب��أص��ل��ه ي��ع��م��ل م��ن��ا وك��ل ح��ي��ل��ه ب��ي��دي م��ا آه أق��ول ل��ك��ن

دور

ل��وص��ل��ه م��اي��ل ح��ب��ي��ب��ه وش��اف ال��ع��واذل م��ره ري��ح��وه م��ن
ب��أص��ل��ه ي��ع��م��ل م��ن��ا وك��ل ب��اط��ل ال��ح��ب ف��ي ك��ان أم��ر ده

—أقصاق) (مذهب—نهاوند

ب��ك��اس ال��ل��ه��ي��ب واط��ف م��ن��ي��ت��ي ه��ن��ي ال��وص��ل زم��ان ف��ي
إي��اس ال��ط��ب��ي��ب ع��ن��د وح��ص��ل ن��اس ي��ا ه��ان��ئ ال��ح��ب ب��ع��اد ده

ي��ل��وم��ن��ي م��ن ي��ج��زي رب��ي

دور

ك��م��ال ال��ج��م��ال ع��ي��ن ن��ور أن��ت زرن��ي ال��ح��س��ن ب��دي��ع ي��ا
أم��ال ال��ط��ب��ي��ب ع��ن��د وح��ص��ل ب��ح��ال ي��ح��ك��ي ب��ال��ك��دب وال��ع��ذول

ي��ل��وم��ن��ي م��ن ي��ج��زي رب��ي
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أثر) —نو (مذهب

س��ق��ي��م م��ض��ن��ى ص��ب��ح ج��س��م��ي ال��م��الح س��ي��د ي��ا ال��ع��ف��و
ال��ح��ك��ي��م أن��ت م��ن��ي��ت��ي ي��ا ال��ج��راح ت��ش��ف��ي ب��ال��وص��ال ج��د

دور

ط��ب��ي��ب غ��ي��رك م��ل��ي��ش وأن��ا دواك غ��ي��ر م��ن أط��ي��ب إزاي
ي��ط��ي��ب إي��اك ع��ل��ي��ه اع��ط��ف ج��ف��اك ن��ار م��ن ال��م��ك��وي ق��ل��ب��ي

باملسلوب. الشهري الرحيم عبد محمد الشيخ :1-19 شكل
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(مذهب—نهاوند)

وال��ن��اه��ي اآلم��ر أن��ت ول��ي خ��ص��رك أح��ك��ي ه��ج��رك م��ن أن��ا
ال��س��اه��ي داج��ي غ��ي��ر ي��وري��ن��ي م��ا أج��راح��ي زادت ص��اح��ي ول��ح��ظ��ك

دور

الي��م وأن��ت ن��وم ج��ف��ان��ي وص��ل��ك وأط��ل��ب ل��ك أع��رض أح��ب
ح��اك��م وال��ش��وق م��س��ت��ن��ظ��ر ودي��ن��ي ام��ت��ى وص��ل��ك أن��ت ل��ي ق��ل

بياتي) — (مذهب

م��س��ك��ي��ن��ك ت��ه��ج��ر م��ي��ن ش��رع ف��ي ت��ه��ج��رن��ي أح��ب��ك م��ا ش��ان ع��ل��ى
وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ح��ك��م ل��ك��ان ي��ن��ص��ف��ن��ي ول��و ال��غ��رام ق��اض��ي

دور

م��رام��ه ش��اف إن ب��اإلش��ارة ي��ل��ح��ظ ال��ق��ل��ب
س��الم��ه ح��ال ف��ي أم��اره ل��ه ي��ظ��ه��ر وال��ح��ب
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دور

م��ن��اه��ا ط��ال��ت ع��ج��ي��ب��ة أح��وال��ك ق��ل��ب ي��ا
س��م��اه��ا وب��ع��ي��د ق��ري��ب��ة ب��األن��وار وال��ش��م��س

(مذهب—حجاز)

ع��اش��ق��ي��ن ي��ا م��ن��ص��ف��ي��ن ي��ا وص��ل��ي ح��رم ج��م��ي��ل ح��ب��ي��ت
م��ي��ن ش��رع ف��ي ق��ت��ل��ي ح��ل��ل ال��ه��وى وف��ي

دور

ل��ي��ه وال��ه��ج��ر ع��ن��ي��ه ي��ا ق��اس��ي ال��ه��ج��ر
إي��ه ذن��ب��ي وأن��ا ف��ي��ه ي��ف��رح ع��ذول��ي خ��ل��ي��ت

دور

ي��م��ي��ل ل��م��ا األه��ي��ف ق��ده ان��ع��ط��اف أح��ل��ى م��ا
ال��ج��ل��ي��ل ص��ن��ع ي��وص��ف ل��م ج��م��ال��ه ب��دي��ع
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دور

رق��ي��ب غ��ي��ر م��ن ل��ي��ل��ه ت��س��م��ح ك��ده ام��ت��ى
ال��ن��ص��ي��ب ب��س ج��م��ي��ل��ه أح��ل��ى وأع��ده��ا

(مذهب—سيكاه)

ع��ن��ي ي��ا ب��ع��دك ب��ع��د م��ن غ��ي��رك أن��ظ��ر ع��ل��ّي ي��ح��رم
ع��ل��ّي وع��د ه��واك ل��ك��ن وش��ج��ون��ي وج��دي وازداد

دور

ل��ل��دن��ي��ا ج��م��ال��ك ي��ع��ي��ش أم��ث��ال��ي وت��ه��ج��ر ت��ع��ي��ش
ك��ال��رؤي��ا ي��ص��ب��ح وال��ص��ب��ر ل��ي ت��ص��ف��ى م��رة ب��د ال

(مذهب—سيكاه)

ه��ام ب��ح��ب��ك وق��ل��ب��ي ال��ع��ي��ن س��ه��ام س��ب��ان��ي
وأي��ام س��ن��ي��ن وه��ج��رك ي��وم��ي��ن ال��م��الح ص��دود
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دور

ح��ال ف��ي ص��ب��ح م��ح��ب��ك ش��وف ت��ع��ال��ى ق��اس��ي ي��ا
ال��ب��ال َع ك��ان م��ا وه��ج��رك ال��م��ع��روف ج��زا وص��ال��ك

(مذهب—جهاركاه)

س��ه��ام ق��ل��ب��ي ف��ي ي��رم��ي وال��ل��ح��ظ ت��م��ام ال��ب��در م��ث��ل ال��وج��ه
ح��رام ب��ال��ل��ه ح��رام وال��ل��ه ح��الل ال��ه��ج��ر إن ي��ح��س��ب��وا دول

دور

ع��الم ده ال��ت��ي��ه أن ه��ل��ب��ت ي��ن��ام م��ا ال��ي��وم ح��ب��ي ب��دع م��ن
ح��رام ب��ال��ل��ه ح��رام وال��ل��ه ح��الل ال��ه��ج��ر أن ي��ح��س��ب��وا دول

دوكاه) (مذهب—حسيني

�اس �ن� �ت� �االئ� ب� ال��ن��اس ت��دع��ي وص��ال��ك أف��راح
ال��واردي��ن ق��دوم ع��ل��ى وال��خ��ي��ر

ب��ال��ح��واس راح ي��ن��ب��اس ي��ده م��ن ال��ك��اس
ج��م��ي��ل واص��ن��ع
وال��دي��ن ال��ع��ق��ل م��ن��ب��ت ي��ا
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دور

س��الم أل��ف��ي��ن األع��ي��ان ن��ور ع��ل��ى م��ن��ى
وال��ت��س��ل��ي��م ال��ت��ح��ي��ة م��ع

ه��ام وال��ق��ل��ب أس��ق��ام وأودع��ن��ي س��اف��ر
ب��ال��ت��س��ل��ي��م ع��ج��ل رب ي��ا

دوكاه) (مذاهب—حسيني

ج��م��ال��ك ي��ش��اه��د ب��ده س��م��اه ف��ي الح ال��ب��در
خ��ي��ال��ك ط��ي��ف ول��و ي��ن��ظ��ر م��ن��اه وغ��اي��ة ق��ص��ده

دور

دا س��اع��ة ف��ي وت��خ��ل��ف ت��وع��د ال��م��رام إي��ه ب��در ي��ا
دالع��ه ه��وش م��ا ال��ح��ب ح��رام ده وق��ال ت��ي��ه

أوج) — (مذهب

غ��ري��م ع��ن��دي وال��ص��ب��ر ج��م��ي��ل ل��ي ال��ج��م��ال ع��ش��ق
س��ل��ي��م ودادي أن��ا ع��ل��ي��ل ك��ان وإن وال��ق��ل��ب
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دور

اح��م��رار ع��ل��ّي زادت ال��خ��دود م��ن ل��وع��ت��ي ي��ا
ال��ن��ه��ار ت��راءى ب��ال��ل��ي��ل ال��ن��ه��ود ف��وق وال��ش��ع��ر

أوج) — (مذاهب

ال��ج��م��ي��ل وارَع م��غ��رم��ك ص��ل ب��ال��ج��م��ال أس��رن��ي م��ن ي��ا
دل��ي��ل ع��ن��دك ف��ه��ل ل��ي ق��ل ال��دالل ه��ذا ع��ل��م��ك م��ن

دور

ال��ط��ب��ي��ب ج��اب��وا ج��ه��ل��ه��م م��ن ال��س��ق��ام ج��س��م��ي ض��ن��ى ل��م��ا
ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��د وال ال��م��وت ال��س��ق��ام أرض��ى أن��ا ن��اس ي��ا

دور

ع��ل��ي��ه أق��در م��ا ده وال��ه��ج��ر ل��ي��ه ي��ح��م��ل ج��س��م��ي رب ي��ا
ب��غ��دده وي��ع��م��ل ي��غ��ض��ب إل��ي��ه ات��ذل��ل وك��ل��م��ا
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دور

م��ج��ي��ر م��ن ل��ي أج��د ول��م ج��ار ال��ح��س��ن م��ل��ي��ك ن��اس ي��ا
ن��ص��ي��ر م��ن ه��ل ال��ه��وى أه��ل ي��ا ان��ت��ص��ار ق��ل��ب��ي ع��ل��ى ول��ه

أوج) — (مذهب

ي��ج��ري ال��ع��ي��ن دم��ع وي��خ��ل��ي ب��األرواح ي��ل��ع��ب ال��ح��ب
ف��ك��ري وزاد وت��ه��ت أت��أذي��ت ي��رت��اح م��ن��ي��ن ي��ح��ب ال��ل��ي

دور

ع��ي��ون��ك ف��ي م��ح��ه وأق��ول ال��ك��اس دا اش��رب ص��ح��ت��ك ف��ي
م��ج��ن��ون��ك وارح��م رف��ًق��ا م��ي��اس ي��ا ب��وص��ل��ك واف��رح

(مذهب—كردان)

ت��ت��ول��ع م��ا ه��واه ن��ار م��ن ت��ت��ب��ع��ن��ي ك��ان ل��و ق��ل��ب ي��ا
ي��دل��ع وع��ل��ي��ه أه��واه ي��ن��ف��ع��ن��ي م��ا ك��الم ده ق��ال
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دور

ع��ب��دك داي��ًم��ا أس��ي��ر ول��و وال��دن��ي��ا وأن��ت أن��ا
ي��دَّك ف��ي أب��ق��ى ب��ه ج��دت إن ث��ان��ي��ة ح��اج��ة ده وال��وص��ل

أننا غري الطرب يف غاية وهي القديمة األدوار من انتخبناها دوًرا عرشون وهذه
هللا. رحمهم ملحنيها أسماء ندري ال أسف بكل

(مذهب—راست)

م��ه��ج��ت��ي س��ب��ى ال��خ��د ع��ن��ب��ري وا ال��ج��م��ال ب��ه��ّي وج��ن��ات ف��ي ال��ورد
ل��وع��ت��ي ي��ا ال��ح��ب ف��ي ح��ي��ات��ي م��ا ال��دالل ب��ت��ي��ه ب��ال��ي ش��غ��ل أه��ي��ف

دور

م��ه��ج��ت��ي س��ب��ى خ��دك وج��ل��ن��ار اع��ت��دال ي��زي��د ش��اف��ك إذا ال��غ��ص��ن
ص��ب��وت��ي وط��ول وأش��ج��ان��ي س��ق��م��ي ي��ع��رف��وا ه��م ال��ع��ش��اق اس��أل��وا روح��وا

(مذهب—راست)

س��ب��ب غ��ي��ر م��ن ل��ي��ش ن��وح��ك م��ت��ى ف��أج��ب��ت��ه��ا ن��اح��ت
�ب �ج� ع� �ره أم� ذا إي��ش ع��ل��ى ت��ب��ك��ي��ن وال��غ��ص��ون ال��ف��ك ه��ا
�ب �س� وت� �ًرا �خ� ف� ل��ق��ري��ش إم��اًم��ا ك��ان ب��م��ن أق��س��م��ت
�ب �ك� س� �ع �دم� وال� ع��ي��ش ل��م��ح��ب��وب��ك ص��ف��ا م��ا ب��ع��دك م��ن
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دور

رش��ي��ق غ��ص��ن ي��ا ال��م��ل��ك��ي��ن ب��س��ح��ر ج��ف��ن��ي��ك ك��ح��ل م��ن
ط��ري��ق ك��ل ف��ي ش��رك��ي��ن ص��ب ل��ك��ل ن��ص��ب��ت ح��ت��ى
أط��ي��ق ص��ب��ر ال م��ن��ه��م��ك��ي��ن وع��اذل��ي أن��ا أص��ب��ح��ت
�ق �ي� �ق� وع� دًرا م��ن��س��ف��ك��ي��ن ك��اله��م��ا ودم��ي دم��ع��ي

كار) (مذاهب—حجاز

ح��رام م��ن��ك ال��ج��ف��ا ده ي��ج��ر ل��ح��ظ��ك ح��ب��ي��ب��ي ي��ا
ال��ق��وام ح��ل��و ي��ا أب��ي��ض ي��ا ب��ه��ج��رك ت��ع��ذب��ن��ي ال

دور

ج��ان��ي غ��اي��ب ك��ان وال��ح��ب��ي��ب وش��ج��ان��ي غ��ن��ى ال��ب��ل��ب��ل
ح��ال��ي ع��ل��ى وش��ف��ق أت��م��اي��ل ال��وردّي خ��ده م��ن ول��ث��م��ت��ه

الزمه كار) (مذهب—حجاز

ال��س��ن��ا أب��دى ق��د ال��راح وم��ح��ي��ا ب��ال��م��ن��ا أس��ع��ف��ت��ن��ا ال��ل��ي��ال��ي
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دور

ي��ع��ذب م��ن��ك��م ال��ت��ع��ذي��ب إن��م��ا ع��ذب��وا ش��ئ��ت��م ك��ي��ف ع��ذب��ون��ي

دور

ال��ع��ذل��ي ك��الم ت��س��م��ْع وال زر ل��ي ل��ّذ وص��ل��ك ال��ح��س��ن ف��ري��د ي��ا

دور

س��ع��ي��د ل��ي م��ن��ك ال��ق��رب ون��ه��ار ع��ي��د ي��وم ح��ب��ي��ب��ي ي��ا وص��ال��ك ي��وم

أثر) —نو (مذهب

خ��ده ورد م��ن أب��ي��ب��ه ع��م��ل ي��ده ف��ي وال��ك��اس ال��ج��م��ي��ل ج��ان��ي
ع��ل��ّي وع��د ول��ك��ن ح��ب��ي��ت ق��ده ح��س��ن م��ن ف��ؤادي أس��ر

دور

وح��اي��د واال م��ن��ك ه��ج��ر دا زاي��د ح��ل��و ي��ا ال��دالل ل��ي��ه
ع��ل��ّي وع��د ول��ك��ن ح��ب��ي��ت راي��د وك��ن��ت م��غ��رم ك��ن��ت وإن
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بياتي) — (مذهب

ك��اوي��ن��ي ح��ب��ك ب��در ي��ا م��س��ل��ي��ن��ي ي��ا ف��ي��ن راي��ح
س��الم ي��ا ع��ل��ي��ك ش��وق��ي ك��ت��ر ي��ا واس��ق��ي��ن��ي ج��م��ي��ل ي��ا ال��م��دام ام��ال

دور

ال��ع��ي��ن ب��س��ح��ر ك��وي��ت��ن��ي ل��ل��ي ي��ا م��ن��ي��ن وج��اي ف��ي��ن راي��ح
ال��ت��ج��اف��ي وال ال��ص��دود ال اث��ن��ي��ن ي��س��اع م��ا ده ال��ق��ل��ب

دور

س��ب��ون��ي ع��ي��ن��ي��ك ورم��ش وال��وج��ن��ات خ��ال��ك ب��در ي��ا
رم��ون��ي ع��ش��ق��ك ف��ي وه��م ول��ه��ان ف��ي��ك ص��ب��ح��ون��ي دول

دور

ح��ال��ي ع��ل��ى ت��رأون��ي ي��وم وط��ل��وا ع��ام غ��ي��ب��وا
وم��ال��ي ع��ق��ل��ي راح ال��ح��ب ف��ي وال��ل��وم ال��ع��اذل وات��رك��وا
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بياتي) — (مذهب

ح��ي��ارى ص��اروا ب��در ي��ا ج��م��ال��ك ف��ي ال��غ��رام أه��ل
س��ك��ارى ف��ي��ك أص��ب��ح��وا ق��د دالل��ك م��دام��ة م��ن

دور

ح��ب��ي ه��ج��ر س��ب��ب ه��ّم ال��ع��واذل ي��ج��ازي ال��ل��ه
ق��ل��ب��ي ي��ا ح��ب��ي��ب��ك ع��ات��ب ت��ع��ات��ب ب��دك ك��ان وإن

دور

ي��ح��ب��ك ف��ؤادي أن��ا وآم��ن ص��دق ح��ل��و ي��ا
وق��ل��ب��ك ق��ل��ب��ي ي��رت��اح ال��ع��واذل ك��الم وات��رك

دور

ون��وح��ي ب��ك��ائ��ي ي��زداد ع��ي��ون��ي ع��ن ي��وم غ��ب��ت إن
ص��ب��اح��ي ي��س��ع��د ال��ل��ه ج��ب��ي��ن��ك ن��ور أش��وف وي��وم
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بياتي) — (مذهب

ك��الم ل��ل��ع��اذل خ��ل��ي ه��ج��رن��ي ل��م��ا ال��ح��ب��ي��ب
ال��غ��رام ن��ار ذق ق��ال ص��ل��ن��ي ح��ل��و ي��ا ل��ه ق��ل��ت

دور

ق��وام وغ��دره ع��ادل ك��ده ط��ب��ع��ه ال��زم��ان ك��ده
ال��س��الم ال��دوام ع��ل��ى ل��ه ق��ل ك��ده ف��اه��م ح��ب��ي��ب��ي ك��ان إن

بياتي) — (مذهب

ب��إي��ه ح��ب��ي أك��اف��ئ اع��رف��ش م��ا ال��دن��ي��ا ت��س��وى ال��وص��ال ل��ي��ل��ة
ل��ي��ه أل ده��ده وق��ال ض��ح��ك ب��إي��دي ج��س��م��ه ل��م��س��ت

دور

اح��ت��ار وال��ف��ك��ر راح ال��ع��ق��ل ع��ن��دي واال ب��ع��ي��د أن��ت
ال��ن��ار ف��ي وأدخ��ل أم��وت أح��س��ن أم��ال ل��ي وق��ل ل��ع��ن��دي ق��رب
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(مذهب—شورى)

ب��ي��ا ل��ط��ف س��ي��دي ل��ك��ن ح��ب��ي��ت ل��م��ا ك��ت��ي��ر ق��اس��ي��ت
ف��ّي ف��رح ك��ان ال��ل��ي وأك��ي��د ج��ي��ت ب��ال��س��الم��ة أدي��ن��ي

دور

ل��ّي ج��را ال��ل��ي وش��وف س��ي��د ي��ا ارح��م ع��ل��ي��ك ح��رام
ف��ّي ف��رح ك��ان ال��ل��ي وأك��ي��د ج��ي��ت ب��ال��س��الم��ة أدي��ن��ي

بياتي) — (مذهب

اص��ط��ب��ار ع��ل��ي��ه م��ال��ي ال��ح��ب��ي��ب ب��ع��اد ن��اس ي��ا
ال��ع��ذار ف��ي��ه خ��ل��ع��ت ع��ج��ي��ب أم��ره ال��ح��ب َد

دور

ال��خ��ي��ال ط��ي��ف ف��ي ول��و ال��ج��م��ي��ل أش��وف ق��ص��دي
ب��ال��وص��ال وف��ز أس��ع��د ال��ع��ل��ي��ل ل��ق��ل��ب��ي وأق��ول
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(مذهب—عشاق)

ع��ل��ي��ك ي��ج��ري م��ا ت��س��ت��اه��ل ت��ع��ش��ق ل��ك ق��ال م��ن ق��ل��ب��ي ي��ا
ع��ل��ي��ك ال��ح��ق دا ل��ع��ذاب��ي واش��ف��ق ح��ال��ي ش��ف ق��ل��ب ي��ا

دور

ي��دي��ك ب��ي��ن م��ا وف��ؤادي أب��ك��ي ل��ي��ل��ي ط��ول وج��دي م��ن
ع��ل��ي��ك اه��ن��ش م��ا ق��ل��ب��ي ي��ا وارح��م ح��ال��ي ش��ف ق��ل��ب��ي ي��ا

(مذهب—حجاز)

وف��ى وق��د ال��ص��ب��وح ط��اب ال��ه��ن��ي األن��س م��ج��ل��س ف��ي
ال��ص��ف��ا ألوق��ات ط��ربً��ا ي��ن��ث��ن��ي ال��روض ف��ي وال��غ��ص��ن

دور

ظ��ل��م ل��و أح��ب��ه إن��ي ال��ه��وى ح��ك��م ب��االم��ت��ث��ال
ع��ل��م م��ن أش��ه��ر وال��ح��ب ص��ب��وت��ي أداري وك��ي��ف
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دور

ال��غ��رام أه��ل وم��ال ل��ك م��ا ال��ع��اش��ق��ي��ن ت��ل��وم ل��ل��ي ي��ا
ت��الم ح��االً ت��ل��وم واوع أم��ي��ن س��رك ع��ل��ى خ��ل��ي��ك

دور

ي��ع��ذل��ه ل��ع��اش��ق راح م��ا ن��ظ��ر ل��ه ع��ذول��ي ك��ان ل��و
ل��ه ي��ح��ق ن��ظ��ر ل��وش م��ا ال��ق��م��ر ف��ي ع��ذول��ي ل��ك��ن

(مذهب—سيكاه)

م��ن��ي ج��رى وإي��ش ق��ل ل��ي ق��ل ج��م��ي��ل ي��ا ل��ي ق��ل
ع��ي��ن ي��ا وع��دك ي��ا ب��ال��ل��ي��ل م��ج��ن��ن��ي ح��ب��ك دا

دور

الن ل��ي ول��م أش��ج��ان��ي ف��الن اب��ن م��ن ج��ان��ي إي��ش
ع��ي��ن ي��ا وع��دك ي��ا ب��ال��ل��ي��ل ال��ب��ان ق��وام��ه أع��دل م��ا
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(مذهب—سيكاه)

ال��ش��م��اي��ل ظ��ري��ف وي��ا ال��ك��ح��اي��ل ال��ع��ي��ون أب��و ي��ا
م��ن��ام��ي ح��رم��ن��ي ه��ج��رك دالي��ل ل��وص��ل��ك أم��ا

دور

ال��ح��ب��ي��ب ص��ف��ان��ي ل��م��ا ع��ذول��ي ي��ا إي��ه ك��س��ب��ت
ق��ري��ب آت وك��ل ع��ن��ه ب��د ال وال��ص��ل��ح

(مذهب—سيكاه)

ح��ال ف��ي ص��ب��ح م��ح��ب��ك ش��وق ت��ع��ال��ى ق��اس��ي ي��ا
ال��ب��ال َع ك��ان م��ا وه��ج��رك ال��م��ع��روف ج��زى وص��ال��ك

(مذهب—سيكاه)

ت��م��ه ف��ي ال��ب��در ي��ح��اك��ي ع��ص��رك ف��ري��د ي��ا ج��م��ال��ك
ه��م��ه وزال ذات��ك ع��ش��ق ش��اف��ك ح��ي��ن ال��ظ��ب��ي وأخ��وك
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دور

ص��ادون��ي أص��ط��اد وج��ي��ت ص��ي��اد ال��ه��وى ف��ي ال��ل��ي أن��ا
رم��ون��ي ال��ع��ي��ن ب��رم��ش س��ن��ار وال ش��ب��ك��ة ب��ال

(مذهب—جهاركاه)

ال��ج��ن��ي ل��ل��ه��وى وق��ل��ب��ي ال��ج��ان��ي أن��ا روح��ي ع��ل��ى
ج��ان��ي ل��م��ال ي��رح��م ول��و م��غ��رم ب��ال��ج��ف��ا وخ��ل��ي

دور

ل��ك ب��ي��ح��ال ال��غ��ي��ر ووص��ل م��ر وص��ال��ي ي��ع��ن��ي ع��ج��ب
ب��ال��ك ع��ل��ى ب��اخ��ط��ر ول��م ب��ع��دي ت��ري��د ق��رب��ك أري��د

دوكاه) (مذهب—حسيني

ج��ن��ن��ت��ن��ي ب��ال��م��ح��اس��ن ح��ب��ي��ب��ي ش��م��اي��ل ف��ن��ون
وده اع��دم��ش م��ا ب��ع��د وإن ب��وع��ده ي��وف��ي وع��د إن

ي��غ��ي��ت��ن��ي م��ن غ��رام��ي م��ن
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دور

وي��ن��ع��م ن��ح��وك ي��ن��ع��ط��ف ح��ب��ي��ب��ك ق��ص��دك ك��ان إن
ال��خ��ف��ي��ف��ة ال��روح وان��ع��ش ال��ل��ط��ي��ف��ة ال��ن��ف��س أدِّب

وأك��رم أن��ع��م ب��األدب

أوج) — (مذهب

ال��دوام ب��ط��ول ال��ل��ي��ال��ي وك��ل ال��ج��م��ي��ل ب��وص��ل زم��ان��ي ل��ي س��م��ح
ال��م��دام ش��رب��ن��ا ل��ي س��م��ح ول��م��ا ال��ج��م��ي��ل ي��ت��م ال��ت��ه��ان��ي روض ف��ي

دور

ال��ص��ب��اح ون��ور األه��ل��ة وك��ل ال��ب��دور ي��ن��وف ج��م��ال��ك س��ي��دي ي��ا
ال��م��الح أم��ي��ر م��ل��ي��ك��ي ب��ق��رب ال��س��رور ي��ت��م ال��ت��ه��ان��ي روض ف��ي

القرن أواسط من مرص بهم وازدانت ازدهت الذين امللحنني املغنيني كبار هم هؤالء
آخره. إىل املايض

معارصيهم أدوار أداء وجودة الصوت بحسن فقط اشتهروا الذين املغنني أما
واملرحوم املنيالوي) يوسف و(الشيخ سالم) أفندي (محمد حرضات: فهم السابقني
و(عبد محرم) خليل و(الشيخ الشبشريي) محمد و(الشيخ الشنتوري) محمد (الشيخ
وسنكتب — فريد) أفندي و(أحمد — حسنني) أفندي (أحمد واملرحوم — أفندي) الحي
يوسف و(الشيخ سالم) أفندي (محمد حرضة وهما اآلن املتفردين البلبلني عن شيئًا

املنيالوي).
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العرشون الفصل

أفنديسامل حممد

الشجي الصوت ذو األناشيد. معبدي الكبري واملبدع التغريد، شهي الشهري املطرب هو
سالم). أفندي (محمد الناظم املخرتع الجهوري، املتموج الجوهري،

نظرائه ومن الغناء، يف الحمويل) أفندي (عبده املرحوم طبقة ومن درجة يف هو
أحسن قال: حيث ذلك فوق املرحوم له اعرتف وقد األداء. ووحدة الرتتيب إتقان يف

النساء. يف و(أملز) الرجال يف (سالم) صوتان: مرص يف األصوات
املرتجم صوت ألن بالصدق إال نطق وما الحق. بغري تكلم ما أنه هللا علم وقد
ماء من وأصفى السقيم. جسم إىل العافية رجوع من اآلذان إىل أشهى رخيم سليم
صوت الظالم. حندس يف الغمام حجب عنه انكشفت إذا التمام. بدر من وأضوأ الغمام.
كحسام كان صقاله من سله أو الذنوب. كعذر لهم كان حلبته رجال بني به شدا إذا
القلب يف تنبت الحياة بذور أو الفرح. باب ويفتح صدأه القلب عن به يفرق صقيل
والغرام. بالوجد الخيل فيغري يغرد مغٍر هزار أو األنغام. ترجيع بحسن الرسور نور
الطالوة. من مضيئة وحلية الحالوة. من حلة يف وتهاديه بصفائه غريه عن يمتاز فهو

حقه. الياقوت يجمل أن حقه. لكان تجسم لو
وال واألنهار. الغدران ماء خرير وال األشجار. غصون عىل الطيور صوت فما
يرن الحبيب صوت وال — املحب غاية املحب بلوغ بقرب الرسول. بها رجع البرشى
وهو (سالم) صوت من وأطرب بألذ — والهجران الصد طول بعد الولهان. املغرم أذن

الفقر. بعد كالغنى غناء معه ويقرن النقر، بأطرب األسماع عوده عىل يشنف

ف��ي��ه ال��م��ح��اس��ن ت��ج��م��ع��ت ش��اٍد وب��ع��وده ب��ص��وت��ه األن��ام ف��ت��ن
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ف��ي��ه ف��ي ي��م��ي��ن��ه وإن ط��ربً��ا ب��ي��م��ي��ن��ه ل��س��ان��ه ك��أن ح��ت��ى

معنى. الحقيقي للجمال يفقهون ال كاألنعام. العوام. أكثر كان ملا ولكن ***
أن يمكنهم ال مرص يف الشبان بأن عنهم غاب وقد سنًا. كرب قد املرتجم بأن ويدعون
وإنه األناشيد. وأحاسن اإلبداع محاسن من املجيد. املغني هذا به يأتي ما بمثل يأتوا
يف الليث ويسبي وكره من األعصم به يستنزل شبابه يف يزال ال فصوته كرب مهما
بالطرف فيها ويأتي مساعد. بدون األدوار يغني أنه دليالً فضله عىل كفى أما — غابه
الطلب يكرر من يجاوب بل يتعاىل. وال يتكرب وال يتعاىل. ال ذلك مع وتجده والفرائد.
ويسهل املحزون. يرس املروق، والرحيق املنمق. كالويش ظريف بكالم السامعني من عليه

األنيق. العذب حديث وسكر الرقيق، غنائه سكر سكرين: فيسكرون الحزون.

ال��ح��ذاق دون��ه��ا وق��ّص��ر ف��أت��ت ب��ص��ن��اع��ة ل��ح��ن��ت��ه م��ا ح��ل��ي��ت
إش��راق ل��ب��ه��ائ��ه��ا ف��م��ا ي��وًم��ا ت��غ��ب وإن ح��ض��رت م��ا ال��م��ج��ال��س ت��زه��ى

يتنبه أن — العامة الخدمة غري بها أريد ال التي الحقة الشهادة بتلك وعىس
بصوته أفراحهم فيزينون األمة تلك يف الباقي الفرد هذا إىل الكبرية األعراس أصحاب
قلوبهم يف الذين الوشاة كالم إىل يصغون وال املعجب. يتفننه أنسهم ويكملون املطرب.
كره ولو املديد. العمر وعمره بالتأييد. هللا عمه غرض. الفساد يف لهم يكون أو مرض.

املنافقون.
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والعرشون الحادي الفصل

يوسفاملنيالوي الشيخ

الصيت الطائر األنس وريحانة النفس. نزهة الصداح. املبدع واملغني الصياح. البلبل هو
مرص يف تخت أكرب لرئاسة والحائز والغناء. السماع عشاق جميع بني الصوت رخامة يف

والكرباء. الوجهاء ألعراس دعوته عند

ص��ان��وا وم��ا م��ن��ه��ا ادخ��روا م��ا أع��ط��وك أن��ف��س��ه��م ال��ع��ش��اق أن��ص��ف ل��و وال��ل��ه
أغ��ص��ان وال��ق��وم ال��ص��ب��ا ن��س��ي��م إال وت��ط��رب��ه��م ت��غ��ن��ي��ه��م ح��ي��ن أن��ت م��ا

األستاذ وسكوت — وعثمان — عبده املرحومني موت بعد أي القرن هذا أوائل ويف
أفندي (إبراهيم حرضة هما اثنان: األدوار تلحني عالم يف ظهر التلحني عن (املسلوب)
عن يأخذه بما يكتفي ال قديًما كان فإنه األول أما حسني)، أفندي و(داود القباني)
يف غناها أدواًرا زمانهم يف لحن مجتهًدا مجًدا كان بل األدوار، من السابقني امللحنني
عثمان) أفندي (محمد للمرحوم التي األدوار بعض وغري الناس، بها وأعجب تخته
— أحد ينكره ال الذي السامي ومركزه عثمان فضل مع أخرى نغمات عىل ووضعها
— البياتي األغصان أمري وقدك (صبا) لحنه فقد — راست النوا — سلم القلب كمذهب
— بدر يا أنا و (راستا)، — البياتي — آية رأيت يل قل — و — (بوسليك) لحنه فقد

(حجازكارا). — الراست
كذا — منها املختار سنذكر التي املشهورة تالحينه يف جدة نتيجة اآلن ظهرت وقد
بأسلوب مقاماتها نفس من أما حسني) أفندي (داود حرضة أدوار جميع لحن فقد
الغريزي وميله اجتهاده عىل رصيحة داللة يدل ما وهذا أخرى، مقامات من أو — آخر
وعضًدا. سنًدا اليتيمة األمة لهذه وأمثاله هللا أبقاه امللحنني كبار درجة إىل الوصول إىل
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جميعها وضعها فآثرنا أدوار العرشة عن ينوف ما لحن فإنه — الثاني وأما
بآدابه، تقتدي حسنة قدوة هللا جعله اآلن لقلتها االختيار يمكننا ال وألنه له؛ تنشيًطا

علم. بال ويغنون جاه بال يتكربون الذين — املغنني أكثُر أخالقه وحسن
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القباين أفندي إبراهيم أحلان من املختار

(مذهب—راست)

خ��ل��ي ي��ا ب��وص��ل��ك اس��م��ح ل��ي وق��ال ج��ان��ي ال��ب��ل��ب��ل
زع��الن ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ال��ب��ل��ب��ل ع��ن��ي اب��ع��د ل��ه ف��ق��ل��ت
ب��ال��م��ح��ب��ة م��ش��غ��ول وال��ق��ل��ب ظ��ال��م أن��ت م��ا ي��ا
زع��الن ك��ده ل��ي��ه ع��ال��م أن��ت واال
س��ه��ران ل��ي��ل��ي ط��ول م��ح��ب��وب��ي غ��رام م��ن أن��ا
ف��رح��ان1 ال��ح��ب��ي��ب ع��ل��ى ال��ب��ل��ب��ل ج��م��ال��ك ع��اش��ق غ��رام م��ن

دور

ب��ال��ح��ب��اي��ب ف��ك��رت��ن��ي ل��ي��ه ل��ي��ه ب��ت��ن��وح ح��م��ام ي��ا ل��ي��ه
غ��راي��ب ال��ع��م��ر ن��ع��ي��ش واال األوط��ان ت��رج��ع ت��رى ه��ل ي��ا

إل��خ…. ظ��ال��م.. ان��ت م��ا ي��ا
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(مذهب—راست)

ال��ع��ش��اق ف��ي وص��ل��ك ط��ل��ب��ت ي��وم أن��ه��و ف��ؤادي ح��ب��ي��ت
ل��ل��ط��اق ال��ب��اب م ال��وص��ال ه��و ال��ل��وم ب��اب م��ن ت��ق��ول ح��ت��ى

دور

ودادي ودادي واح��ف��ظ ل��ه اوع��ى ق��ل��ب��ي م��ل��ك��ت
األع��ادي ف��ّي ش��م��ت وأف��ع��ال��ه ع��ذول��ي وات��رك

(مذهب—شوري)

ويَّ��اي��ه أم��ره ال��وص��ل ن��اس ي��ا ل��ي ق��ال ال��غ��رام ش��رع

م��ع��اي��ه ق��ص��ده إي��ه ع��رف��ت ال��ك��اس ب��ش��رب ل��ي س��م��ح ل��م

دور

ي��ن��ص��ف��ن��ي ده ل��م��ي��ن أروح ع��ل��ّي ق��اس��ي ال��ه��وى ح��ك��م
وت��ع��رف��ن��ي ت��ج��ي��ن��ي ل��م��ا ع��ن��ّي ي��ا ق��ل��ب��ي ص��ب��رت
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القباني أفندي إبراهيم ألحان من املختار

سالم. افندى محمد :1-22 شكل

(مذهب—صبا)

وال��ت��ي��ه ال��دالل رق ق��ل��ب��ي وي��ع��ش��ق ي��ع��ي��ش
ف��ي��ه وي��ن��ه��ي ي��ؤم��ر ح��ب��ي زم��ان��ه س��ل��ط��ان
ال��ك��اس دي س��ب��ب ه��و ن��اس ي��ا ده ال��ح��ب
ي��م��ح��ي��ه ع��ذول��ي ي��ق��در ح��ب��ي ع��ل��ى م��ك��ت��وب
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دور

ال��روح ع��ذاب ن��ع��م ج��ن��ه ن��اره ال��ع��ش��ق
ال��ن��وح وّي ب��ال��س��ه��د ي��ت��ه��ن��ى ع��ش��ق وال��ل��ي
م��س��ك��ي��ن ف��ي��ه وال��ق��ل��ب س��ن��ي��ن ل��ي وك��م ح��ب��ي��ت
وال��روح ج��ي��ت��ه ف��ي م��ع��ن��ى ب��ي��زي��د وال��ح��ب
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القباني أفندي إبراهيم ألحان من املختار

(مذهب—صبا)

ل��ي ي��ح��ال وال��وص��ال ج��ن��ن��ي ال��ب��ع��د دا ح��ال��ي وارح��م��وا م��ن��ي اس��م��ع��وا
ص��ب��ي وغ��رام ل��وم��ي م��ن أب��ك��ي ح��ب��ي أف��ت��ك��ر ن��وم��ي م��ن أص��ح��ى

ل��ي ص��ف��ا م��ا وال��وق��ت ح��ب��ي��ت وأق��ول

دور

م��غ��رم ف��ي��ك وال��ق��ل��ب ن��وح��ي زاد وال��ه��ج��ر ت��ع��ل��م ل��م وأن��ت روح��ي ل��ك أه��دي
م��ان��ع ه��ن��اك م��ا ب��ال��وص��ل رض��ي��ت وإن ال��ط��ال��ع ت��ع��رف م��رة ت��زور ل��و

ل��ي ص��اف��ي َد وال��وق��ت ح��ب��ي��ت وأق��ول

(مذهب—حجاز)

ت��ع��رف ج��م��ي��ل ي��ا وأن��ت أه��واك أن��ا وح��ي��ات��ك
أن��ص��ف ف��م��ا ع��ب��دك ع��ل��ى أس��اك ال��ع��ذول ه��و
ك��ي��ف��ك ي��ج��ي ل��م��ا أص��ب��ر أن��ا ل��ك��ن
ط��ي��ف��ك ج��م��ال وأش��وف ت��ع��ذر ي��وم ه��ل��ب��ت

دور

ع��ي��ن��ي ع��ل��ى ي��وم وبُ��ع��دك ال��روح ح��ي��اة وص��ال��ك
ع��ي��ن��ي ع��زي��ز ي��ا ق��ل��ب��ك ي��ا م��ج��روح أن��ا خ��ل��ي��ت��ن��ي
ك��ي��ف��ك ع��ل��ى واال ت��ه��ج��ر ب��ق��ى ي��ك��ف��ي
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ط��ي��ف��ك ج��م��ال وأش��وف ت��ع��ذر ي��وم ه��ل��ب��ت

(مذهب—سيكاه)

األس��ي��ة دي م��ن وارت��ح��ت ت��اي��ب ك��ن��ت م��ا ق��ل��ب ي��ا
ع��ل��ّي ح��ق��ك ق��ل��ب ي��ا ال��ح��ب��اي��ب ت��ه��وى رج��ع��ت

دور

ل��ه��ي��ب��ي زود وال��ه��ج��ر ب��ع��دك ف��ي ك��اس��ي ش��رب��ت
ح��ب��ي��ب��ي ي��ا زم��ان وال��ل��ه ع��ب��دك ب��األن��س ش��رف��ت

(الكردي). هي فيه الظاهرة النغمة تكون أن عىلرشط (مذهب—شعار)

ت��ب��ك��ي��ن��ي وح��االت��ه غ��رام��ي ف��ي ال��ح��واس��د ت��ض��ح��ك��ن��ي
ي��رض��ي��ن��ي ع��دل ف��ي��ش وال م��ح��ام��ي ي��ق��ب��ل ل��م ال��ح��ب وح��ك��م
األف��راح ي��ض��م��ن وص��ي��رك ارت��اح ف��ؤادي ي��ا ول��ك��ن

دور

ي��ع��ج��ب��ن��ي ال��ح��ر ب��ط��ب��ع��ه ول��ك��ن ي��ع��ش��ق رق��ي��ق ف��ؤادي
وي��ح��ج��ب��ن��ي ي��ع��دل ق��وام ال��م��ح��اس��ن أه��ل م��ن ظ��ل��م ش��اف إذا
ب��اس��ت��ع��ط��اف روح��ه ي��ق��دم إن��ص��اف رأى إن وأم��ا
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(مذهب—عراق)

ذل��ه ال��ع��ش��ق م��ح��ب وي��س��ت��اه��ل ي��ق��اس��ي ي��ع��ش��ق م��ا ال��ق��ل��ب ن��ظ��ي��ر
خ��ل��ه ح��ك��م م��ن ده ك��ل ول��ك��ن ط��ال وص��ب��ره — ح��ال ف��ي ص��ب��ح

دور

ل��ه��ي��ب��ك وازداد ال��غ��رام وط��اوع��ت ق��ب��ل��ت��ش م��ا ف��ؤادي ي��ا ن��ص��ح��ت��ك
ب��إي��دك م��ش ش��يء ال��ه��وى م��ن ك��ل��ه دا ص��دك ال��ل��ي ه��ج��ر أس��ي��ت وج��دك وزاد

(مذهب—عراق)

ب��ال��ع��دل ي��ح��ك��م ق��دك وق��وام األي��ام ح��ك��م رأي��ت ل��م��ا
أص��ل ل��ه أح��س��ن ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه س��الم ل��ي ف��اب��ع��ث ن��أى ال��خ��ص��م

دور

ب��ال��وص��ل ان��ع��م ع��ي��ن��ي��ك وح��ي��اة ح��رام وال��ه��ج��ر ض��ن��ي ال��ب��ع��د
أص��ل ل��ه أح��س��ن ع��ل��ي��ك ب��ال��ل��ه ه��ي��ام ال��ق��ل��ب ذا ك��ف��ى س��ي��دي ي��ا

379



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

هوامش

إتقاني مع أدري وال الدور لهذا معنى أفهم ال — يقال والحق — أني غري (1)
ومعناه بوزنه علم عنده كان فمن — هو أيها من — واألزجال املوشحات أوزان فنون

عليٌم. علٍم ذي كل وفوق — سلًفا الشكر جزيل وله إليهما فلريشدني
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أفنديحسني داوود أدوار

(مذهب—راست)

ب��وع��ده ي��وف��ي راح ال��ح��ب دا ل��ي اف��رح ال��س��ع��د ط��ال��ع ي��ا
ي��س��اع��ده وال��ق��ل��ب ب��ال��وص��ل ل��ي ي��س��م��ح وح ج��ف��اه ع��ن ت��اب

دور

ط��ال��ب ك��ده ش��ان ع��ل��ى ي��ه��واك ق��ل��ب��ي أن��ا ش��وق م��ن
وأص��ل��ك أن��ت ت��ن��س��ى ك��ن��ت وإن ب��ص��ف��اك ج��ود ب��وع��دك وف��ي��ت
ق��ل��ب��ي ارت��اح وف��ى ح��ب��ي ال��ص��ف��ا آن ال��ج��ف��ا زال
ح��ب��ي ش��رف وط��رب أن��س وج��ب ف��رح��ي ع��ج��ب س��ع��دي

(مذهب—كردان)

م��ث��ال م��ال��وش ال��ع��ش��ق ف��ي ع��ج��ي��ب أم��ره ف��ؤادي
ل��ل��ج��م��ال ك��ث��ي��ر وي��م��ي��ل وال��غ��زال ال��غ��زل ي��ه��وى
ال��ن��ار ي��آس��ي وي��ب��ات ي��ح��ت��ار ت��رى ه��ل ي��ا
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ال��دالل دي م��ن

دور

ع��ل��ي��ك م��ش��غ��ول وف��ك��ري ال��ب��ع��اد ك��واه ق��ل��ب��ي
إل��ي��ك غ��رام��ي ش��ك��ي��ت ال��وداد م��ن��ع��ت ل��م��ا
وال��روح أن��ا دم��ت م��ا ن��واح ت��زدن��ي ول��ي��ه

ي��دي��ك ب��ي��ن م��ا

كار) (مذهب—حجاز

ي��ف��ي��دك َح م��ش إل��ي��ه ال��م��ي��ل دا ف��ك��رك م��ن َد ال��ع��ذول دع
إي��دك ف��ي روح��ي أه��ي ب��ال��ط��ب��ع أم��رك ي��وم أخ��ال��ف ك��ن��ت إن

دور

ع��ي��ون��ي ه��ّي ال��ه��وى أص��ل ال��ب��ال ع��ل��ى ل��ي��ش ك��ان م��ا ال��ع��ش��ق
الم��ون��ي ع��واذل��ك خ��ل��ي��ت ط��ال ص��ب��رك دا ق��ل��ب��ي ي��ا م��س��ك��ي��ن
ان��ص��ف��ون��ي ال��م��الم ع��ل��ى م��ش ال��م��الم وال��ل��ه ال��غ��رام أه��ل ي��ا

ل��م��ي��ن أروح األن��ي��ن ب��ي زاد
اع��ذرون��ي م��ن��ص��ف��ي��ن ي��ا م��س��ك��ي��ن أن��ا
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حسني أفندي داوود أدوار

حسنى. افندى داود :1-23 شكل

(مذهب—نهاوند)

ول��ط��اي��ف دالل ك��ان دا ب��ال��وص��ال ع��زم ح��ب��ي
خ��اي��ف ك��ن��ت ال��ع��ذول م��ن ق��ال س��أل��ت��ه ال��ب��ع��اد ع��ن

دور

أع��ي��اده ي��وم الح وال��ب��در ب��اإلن��ص��اف ح��ب��ي��ب��ي ش��رف
ح��س��اده ي��ج��ازي ال��ل��ه األوص��اف ح��ل��و ال��دالل وف��ي
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شوري) بياتي — (مذهب

ت��ع��ل��م م��ا غ��ي��ر م��ن ل��ل��غ��رام ف��ؤادي ي��ا روح��ك س��ل��م��ت
ل��ت��ع��دم خ��اي��ف وال��م��الم ل��ل��ه��وان ع��رض��ة وص��ب��ح��ت

خ��الص��ك ت��ع��رف ق��ل��ب ي��ا

دور

�ة األدل� �وف ش� زم��ان م��ن ل��ك ق��اي��ل م��ش أم��رك األم��ر
�ه �ذل� �م� ال� دي �ن م� األم��ان ب��س ل��ك وه��ب��ت��ه��ا إي��دك ف��ي روح��ي

خ��الص��ك ت��ع��رف ق��ل��ب ي��ا

بياتي) — (مذهب

ف��ؤاده ي��رت��اح ي��ن��ص��ف��ه ج��م��ي��ل ي��ع��ش��ق م��ن ك��ل
ب��ع��اده ال��ص��ب��ر م��ن أم��ر خ��ل��ي��ل ل��ك ق��ل��ب��ي ي��ا وان��ت

دور

ك��وى م��ا ي��ا ال��غ��رام َد ع��ل��ي��ل وأن ت��خ��اط��ر ك��م
ال��ه��وى ق��د م��ش أن��ت ل��م��ا وت��م��ي��ل ل��ي��ه ت��ع��ش��ق وب��س
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(مذهب—حجاز)

أع��ات��ب��ك اق��درش م��ا ل��ي��ه م��ع��رف��ش وأن��ا ت��ح��ك��م ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ح��ب دل��ي��ل
ق��ل��ب��ك وال��ه��ج��ر ب��ال��ب��ع��اد وي��ح��ك��م م��ت��ي��م ح��ب��ك ف��ي ب��ال��ط��ب��ع أع��ي��ش

دور

ل��ك ت��ل��ي��ق أح��وال ال��دل��ع وأوص��اف ع��ل��ّي ت��س��ل��ي��م��ك ال��ق��ل��ب ح��ي��اة
ت��م��ل��ك ال��ع��ش��اق ال ال��ه��ج��ر وت��ن��س��ى إل��ّي ت��ن��ظ��ر ه��واك م��ن وق��ص��دي

(مذهب—سيكاه)

وي��ه��وان��ي أه��واه وك��ن��ت ف��ن��ه أدي��ن ح��ب��ك ع��زي��ز
وب��ك��ان��ي وب��ك��ي��ت��ه وودع��ت��ه وودع��ن��ي
وه��ن��ون��ي وص��اف��ون��ي ج��ون��ي ع��ل��ي��ك ول��وام��ي

ج��ان��ي ي��وم ال��ق��ل��ب وه��ن��وا

دور

ب��ال��ك ع��ل��ى خ��اط��ر وإي��ه ت��ش��اغ��ل��ن��ي ل��ي��ه أف��وت��ك
ل��ك ي��ص��ف��ى ال��ق��ل��ب وي��ب��ق��ى ت��ح��اورن��ي ت��ق��اب��ل��ن��ي
ل��ي وي��ه��ن��ي م��ال��ي ي��روح ب��ال��ي ان��ش��غ��ل ح��ال��ي ع��ل��ى

ث��ان��ي م��ن ب��ال��ع��ش��ق وأل��وذ
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(مذهب—عشاق)

وص��دودك ت��ي��ه��ك وب��س م��ش��ت��اق ودك ف��ي ال��ق��ل��ب
إي��ه ل��ه ي��ع��م��ل

أوص��اف��ك ي��ك��رر اح��ت��ار س��ي��اق ال��ب��در ج��اك م��ا ي��وم م��ن
ع��ل��ي��ه ح��ل��م��ك

دور

أوص��اف��ه ي��م��اث��ل ش��ك��ل��ك م��ال ل��و ق��دك ف��ي ال��غ��ص��ن
ل��ي��ه وال��ه��ج��ر

خ��الف��ه ت��ه��وى ال��ت��ق��اك ل��م��ا أح��وال ل��ه م��ت��ي��م ارح��م
ع��ل��ي��ه ص��ع��ب��ان

الحقيقة) يف ألحانه أحسن (وهو (مذهب—جهاره)

ي��ه��ان ط��ب��ع��ه م��ن ال��ح��ب وراض��ي ه��وان ي��ش��وف م��ا ي��ا ال��ع��ش��ق أس��ي��ر
ب��ال��ك ب��ال��ح��ب ان��ش��غ��ل ل��ك ج��رى إي��ه ك��ان ف��ؤادي ي��ا
األم��ان ي��ص��ف��ى وك��ي��ف خ��ص��م��ك ح��اك��م��ك خ��ال��ك ب��ال��وج��د وال��س��َق��م

دور

زم��ان��ي ل��وع��ن��ي ال��ح��ب ف��ي وأن��ا ه��وان��ي ل��م��ي��ن أش��ك��ي ال��ب��ع��د ض��ن��ان��ي
ب��ع��ادي ح��ل��ل وال��زم��ان ودادي ق��ل��ل ال��ح��ب��ي��ب
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غ��وان��ي ن��اس ي��ا ال��غ��رام ف��ي وق��ل��ب��ي ف��ؤادي ع ل��وَّ وال��ه��وى

مشاهري كبار من سابًقا ذكرناهم من بعض خال اآلن األدوار هذه يغني من أما
أفندي و(محمد صابر) أفندي و(أحمد السبع) أفندي (محمد — حرضات فهم املغنني
عبد أفندي و(عيل — الحويجي) حسن و(الشيخ — الصفطي) سيد و(الشيخ صادق)
وقد — لكثرتهم اآلن أسماؤهم ذاكرتي عىل يأتي ال الذين الفقهاء من وكثري الباري)

السماع)1. و(نوادي — الفن هذا يف بدخولهم هللا وايم وأنفسهم، الناس ظلموا
هنا أضعه أن فآثرت مرص) يف ومؤلفاتها (املوسيقى عن شيئًا كتبت كنت وقد

الكالم. من تقدم بما لتعلقه
احتياج يف الرشقية بالدنا إن واللطف. والكياسة والظرف. األدب أهل بني خالف ال
من النافع بنرش إال الرقي هذا يحصل وال املوسيقية. الصناعة يف رقيها إىل عظيم
بيد النفقات. من لها يلزم بما األغنياء أو الحكومة تتكفل مدرسة وإنشاء املؤلفات.
جاد متى اإلمكان. يف كذلك املدرسة ووجود اآلن. السهل من املفيدة الكتب نرش أن
القليلة املجموعات كثرة إال القول هذا إىل بنا حدا وما الرنان. باألصفر لها املورسون
وعاقتها األدق مجتها حتى املكاتب. ومألت املطابع شغلت التي العائدة. العديمة الفائدة.
واملواليا القصائد من واملبتذل واملوشحات. األدوار بعض جمع من كل إن عىل الرغائب.
الكثري الفن هذا إىل نسبة التحبري. يف اإلجادة وعدم التعبري. يف القصور مع واملقطعات.
والجاهل. العالم الناس عىل تشاكل حتى النجباء، املؤلفني من نفسه وعد األدعياء.
أو ظلماء حمل من إال الفاحش الغبن بهذا يرىض ال ولعمرك بالنابل. الحابل واختلط
ذلك من أدعيه فيما — هللا وايم — وليس إثًما. للحق إظهاره عدم يف فيجرتح يتعامى
تتحققه أن إال عليك فما فيه شككت فإن نفس. عن نفس به تجزى ما وهو كيف ليس.
الصبح ويظهر امَلنْي. من الصدق لك فيتضح عملك. من الفراغ عند وتختربه بنفسك.

عينني. ذي لكل
أمثل أنه وزعم الباب. هذا يف صاحبه طبعه بمجموع مثالً ذلك عىل لك ولنرضب
من سابقيه مسلك سالًكا والخطل. واألضاحيك والخلل. األغاليط بأنواع مأله كتاب،
التصنيف، ستار تحت التخريف. عىل التأليف طريق يف اندفعوا الذين الفن هذا جهالء
جهال لها وخيل حنني. بخفي عاد ثم مذهبهم وذهب بسهمني الركاكة يف معهم فرضب
دليالً هذا كتابه فجاء الصور. بعض فيه بوضعه والسور. اآليات عىل يشتمل مؤلفه أن
يف وبدل غري إنه نقول: ما عىل برهان وأقرب فصاحته، دون وفهاهته. غباوته عىل
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ادعائها، يف وأغرب فأزراها. يؤديها أن وأراد معناها. بغري الحقائق وأفهم ففهم النقول.
من ويسخرون، يتأففون وأخرى يضحكون. تارة الناس وترك أعدائها. ألد من فكان
حيث األسماع. عنها وتنبو األعني، تقذي طريقة عىل املرصوفة األوضاع. املختلة أوضاعه
العليل. علة يزيد مرض. كله الفاسد بالهواء أشبه فكان بالعرض، وتمسك الجوهر ترك
حجازيٍّا، رسًما رأوا إذا يضحكون ال وكيف الثقيل. إال الفن رضوب من كتابه يف وليس
من ذلك غري إىل األلحان. من عثمان ملحمد ما وبجانبه والقباني الحمويل. أدوار وتحته

التبويب. يف والخبط الرتتيب. يف الخلط
كتابه يف ارتكبه بما الشهري. املرصي واملغني الكبري. املؤلف حرضة يكتِف ولم
هذا طرق إىل أخرى مرة الغرور دفعه حتى الشطط. وأوزار الغلط. آثام من األول
صور فيه وضع آخر بكتاب فثناه نفسه له وسّولت الصواب. طريق عن يبعد بما الباب.
واضًعا املجتمعات. تلك مثل يف بها عادة يغني التي السافلة األدوار ذاكًرا الراقصات.
وإجادة الجمال. ودرجة الرقص قوة يف الرتتيب من رباتها يف يعهده حسبما منهن كالً
جريمة. أقبح وارتكب األثيمة. بيده ذلك كل فدون الرجال. عقول سلب يف الخالعة
والرشف األثيل املجد ذوي وتغيظ الصنيع. ذلك من الصناعة أهل سخط إىل أدى بما
من بالدنا يف حلق بما يقنع لم كأنه الرذيلة. لينرص الفضيلة. بذلك فحارب الرفيع.
الحياء من الباقية البقية عىل يجهز أن وأقسم العباد. رضر ليزيد حولها فحام الفساد
إفساد يف الشيطان. وظيفة بذلك فأدى األسباب. طالبيها وبني بينها ويقطع واآلداب،
وخاب والعمل. القول يف لؤم فقد شيطانه. ويريض إخوانه. يؤذي ومن والشبان. البنات

واألمل. الرجاء فيه
يقرأ واللهو. السكر حاله يف ليالً ويسمع يُرى ما إن املبكي املضحك من أليس
بالتفات أجدر الحقري، الكويتب هذا فمثل والصحو. العقل حالة يف نهاًرا وينظر
األغمار، الصبية هؤالء جماح رد لهم وحق املسامري، كتاب من األمن ورجال الحكومة
من لريتدع الدمار؛ جيوش وليه إىل السائق الفساد مفاتيح الناس عىل يبيعون الذين
إال تتلقاه ال أن األمة وعىل فيعترب، غريه يف العربة ويجد ويزدجر، منوالهم عىل ينسج
جزيلة. نعمة مطالعته عن فاالمتناع الحريق. بعد صاحبه عيني يف وذره بالتمزيق.
وال الصواب. فيه ملا جميًعا ألهمنا اللهم الفضيلة. من النسوة أولئك إىل النظر وعدم

الوهاب. أنت إنك رحمة لدنك من لنا وهب هديتنا إذ قلوبنا تزغ
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حداد. افندى سليمان :2-23 شكل

هوامش

يعرف أن يف رغبنا ملا وحده، للمرصي اآلتية السطور هذه نخط كنا لو آه (1)
نكتب ولكنا — إليها نشري أن منها حسبنا إذ النوادي؛ هذه مضار يعرف عما زيادة
صوتنا ليبلغ وتنادي مشاربها اختالف عىل القلوب أعماق إىل لتصل هذه كتاباتنا
هي: ما أدراك وما باألزبكية (الرقص) أو السماع نوادي — تنائيهم عىل القوم مسامع
سبيل يف الكؤود والعقبة — البلد هذه ثروة عىل الكربى واملصيبة العظمى البلية هي
مناوأته عىل عملت إال رجل يدخلها ال الشياطني كهوف هي — فيها املوسيقى فن رقي
األخالق فاسدي ومهبط والفجور الدعارة ميدان هي أمره. عىل تغلبه حتى به تزال فال
يبقى بل — الرشف من ذرة وبه عنها ورجع رشيف الحرب تلك غبار خاض وقلما —
كل يف تجد ال — والشنار والخذالن بالعار موصوًما القتالة األدران من يحمله بما ملوثًا
الكريه الكؤول رائحة ويعلوها وتقتل تقتل حني الحان بنت من تجري دماء إال منها
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قرداحى. افندى سليمان :3-23 شكل

فرح. افندى اسكندر :4-23 شكل
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حجازى. سالمه الشيخ :5-23 شكل
هي أصوات فيها تنعق — العمر ويقرص الداء فيعظم الصدر ويضيق الهواء فيفسد
أو القبيحة املغنية تلك صوت من لتعايروا هذا يومنا إىل العرب عاش لو الخراب. نذير
للكتابة استسلمنا إذا أننا وترى الربي. الطري بذلك يتطريوا أن بدل امليسء املغني ذلك
الدنيا، الحياة جهنم بل واآلثام، الرشور ومنبع الشيطان حبائل عن بل النوادي تلك عن

هذا. لكتابنا رسمناه ما فيتعدى القلم بنا يجمح أن نشفق
مرابض إىل الهبوط من الزكية الشبان أرواح لتجربوا نفزع األدب رجال يا فإليكم
التي الحكومة أيتها وإليك — فجور من وسعت وما تهتك من ضمت ملا النوادي؛ تلك
نرفع أمان يف الرعية لتنام تسهر بأنها مرص يف الحكومات من مىض ما عىل تفتخر
عساك واحد بسطر لك نلمح بأن ونكتفي والكآبة واألسف بالحزن مملوءة شكوانا إليك
دجى يف متاعه السبيل عابر يسلب الذي اللص لذلك تكيدي ال إليه. بالنظر تتنازلني
األموال تسلب ومسمع، منك مقربة عىل لفئة تكيدي أن عليك يجب ما مقدار الليل

األشباح. وتعذب األرواح وتدنس األحرار وتعتقل األحالم وتخلب
من بدالً الحالل الرزق موارد تِرَد أن يف ألك — له مهنة الغناء اتخذ من يا وأنت
الناقد إليك ينظر حيث فتضعها والصغار املذلة لنفسك ترىض أو — الحارضة حالتك
بابها، إىل الولوج من لها محب كل فيأنف والضئيل الجليل بأفعالك ويستهزئ البصري
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بثياب املتدثر أيها الحكمة مفتاح وهي املوسيقى عىل تجني إنك لوالك، رشيفة وهي
إليه أحسن ملن الكريم معاملة لعاملتها الضمري؛ حر النظر، بعيد كنت ولو اإلنسان
هي أليست يل قل سنمار، جوزي كما وجازيتها إليها، فأسأت إليك أحسنت ولكنها —
إنك السفالة؟ حمأة يف والسري والخمول الكسل هذا فما رزقك؟ وينبوع معاشك مصدر
أي بالسيئة، الحسنة يقابل من يا فانظر وتموت، تذل بك وهي — وتحيى تعيش بها
عليها تطفل ملا قليالً إال قدرها للموسيقى يعرف من مرص يف كان لو — أنت الرجال
وترتنح بالصهباء عقولهم فتثور نعيبك, يسمعون القوم أخّساء إليك اندفع وملا أمثالك,
من ترس وكأنك سامع, ناظر وأنت الدعارة ربات فيغازلون الفتاكة بسمومها أعطائهم
بما نفسك عىل واحكم مركزك يف فتأمل اإلنسانية آذان يصّم نهيًقا فتزداد املنزلة هذه

أهله. أنت
وأقسم النعمة هذه عىل فشكره الرخيم الصوت ذلك هللا وهبه رجل من أنت أين
كرمه حيث إال يجلس ال وأن األبية األنفس تشتاقه موضًعا نفسه يضع أن حر حلفة
الذي الرشيف املغني هذا صوت من نفوسهم لتتأثر السماع إىل يميلون ممن القوم ِعلية
رشح يف وآية والفخار العظمة يف غاية معان عن وتنم رقة تسيل ألفاًظا اآلذان إىل يحمل

واألدب. املوسيقى يف عي كل بمثلها اإلتيان عن يعجز الرشيفة العواطف
مماته يف املوقر حياته يف املحبوب الطرب لواء وحامل الغناء سلطان من أنت وأين
إليه الفقري السابغة النعمة بتلك هللا خصه بما الغني قومه يف الرشيف مهنته يف العظيم
النفس أبي كريًما عاش سواء أقصد وال (عبده) املرحوم هو ذلك — بعده أتى من كل
خاوي ومات — مبلغه الفقر به بلغ مهما وديع عن يمتنع وال غنيٍّا، كان مهما يعبأ ال
يف شهًما طباعه يف ملًكا فنه يف نارضة زهرة كان ولكنه الدنيا، حطام من الوفاض
فأنكر املوت يختطفه ال كي له؛ ثمنًا وسعهم يف بما الكرام تربع كم — للناس معاملته
النعيم دار يف ويغرد الخلد جنات يف يسبح حيث إىل ورفعه البخس الثمن هذا عليهم هللا

املقيم.
من تركته وما الكريمة وطباعك الغراء بمآثرك اآلن فأنت عثمان يا عليك هللا رحمة
التي الضالة الفئة هذه وأما األموات. مقابر زرت وإن حٌي — البديعة العديدة ألحانك
أن ننكر ال نحن — األحياء بمظهر ظهروا وإن فأموات وسيلة، بكل الرزق عىل تحصل
مقامه فرفع نفسه إىل نظر لو حبذا ولكن وأشياءه ذكاءه نبخسه ال من الرهط هؤالء يف
أجمع: للمأل فليرصح نغايل خالنا وإذا — ممقوت مبتذل محل يف وجوده عن بالتعايل
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إن تكذيبه من واثقون ونحن سمرها، يف الُطغمة هذه أحد تضم الرشيفة األرسات أي
من املكونة الصماء اآللة وهو (الفوتوغراف) الحاكي يفضل أن العار من أليس — اّدعى
لكان والدناءة؛ الخسة سبيل يف للرزق سعيه لوال إنسان عن تشعر وال تحس ال جماد
وإني — وأنسهم رياضتهم ومجالس خلواتهم يف القوم عقالء من اإلعجاب موضوع
ووصمة عليها عالة يعيشون الذي الزعانف هؤالء من املوسيقى تطّهر الذي اليوم لنا
كما ذلك تقول — وذويها أربابها صحف يف سوداء ونقطة األيام كرور تمحوها ال عار
رشيفة مهنة بكل وكأني — الكتابة مقام يعرف ال ممن األفاله تظهر متى الكتاب تقول
يعقلون. لقوه ومزدجر كفاية الكلمة هذه ويف اللئام الظغام من الكرام للعظام يا ينادي
وجود لوال وإنه الفن هذا رشف من — ثمت — يتحققون األذكياء شبابنا أن وعىس
سيما — الجميلة الفنون من كغريه رشيًفا سنة عرشين مدة يف لصار الفئة هذه مثل
فتبتني — املحاماة فن إىل قبل من نظرت كما اإلنصاف بعني الحكومة إليه نظرت إذا
وإبائهم بنشاطهم ويعملون السماء إىل بأبصارنا يرفعون شبانًا منها يتخرج مدرة له

واالرتقاء. التقدم من له املقصودة الغاية وبلوغه شأنه رفع عىل

393





والعرشون الرابع الفصل

حجازي) الشيخسالمة (األستاذ ترمجة

(الشيخ العربي. التمثيل لواء رافع الساطع. الزاهر والنجم البارع. املطرب املمثل هو
حجازي). سالمة

حرض أن وبعد اإلسكندرية. بمدينة التقريب عىل وذلك هـ ١٢٧٨ سنة املرتجم ُولد
عىل السبق قصب جاز فلما الصوفية. األذكار عىل اإلنشاد بفن اشتغل العلوم مبادئ
ورفع بذكره األلسنة لهجت ألحانه، طيب من املسامع يف يودعه كان بما هناك معارصيه
جمعيات من جمعية رئيس مسامع إىل شهرته وصلت حتى وشأنه. قدره من الناس
ومزاياه. فضائله له شارًحا الجليل. الفن هذا يف الدخول له وحسن إليه فسعى التمثيل،
التمثيل أن واعلم مثالً: له قال ولباه. أمره أطاع إذا مستقبله حسن عن له كاشًفا
من معدوًدا ويصريه والجالل. الجمال ثوب صاحبه يكسو بضاعة. وأربح صناعة. أنفع
فبفضل راضية. عيشة يف ويتنعمون الرفاهية. حلل يف يرفلون الذين الرجال. أفاضل
أحسن الكالم لحني وتصوغ البالغة. إبريز للناس تخرج أن يمكنك الروايات تالوة
قويل صدق لك وسيتضح واعية. وقلوبًا صاغية. آذانًا رأيت تكلمت ما فإذا صياغه.
ومحاسنهم الفاخرة، بمالبسهم التمثيل. يف الليلة هذه إخوانك ترى حيثما النبيل. أيُّها
البديع أنواع األسماع إىل يهدون وهم الرشيفة. ونفوسهم اللطيفة، وشمائلهم الباهرة،
وسحر األشعار محاسن مع املناظر حدائق يف األحداق وينزهون واأللحان. األناشيد من

الزواهر. النجوم بني تكون أن وتود الناظر. ويقر الصدر منك فينرشح البيان.
من أحسن ليس أن لعلمه أدب. بكل الطلب. ولبى الطاعة إىل األستاذ فجنح
(مي) رواية يف مثله دور أول فكان والرشاد. الدراية ذوي إىل واالنقياد. الخضوع
أمامه مثل الذي حداد) أفندي (سليمان األول أستاذه حرضة مع (كورياس). هو —

(هوراس).
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وفضالئهم. الطوائف جميع من القوم بوجهاء غاًصا الليلة تلك يف امللعب وكان
ثبت إذا سعده وبزوغ األستاذ صوت رخامة عىل أجمع وكلهم وأدبائهم. وشعرائهم

واألمل. رجاءهم وبلغهم سؤلهم هللا فأجاب العمل، عىل وثابر
أفندي (إسكندر حرضة جوق يف سنة عرشة الخمس زهاء ذلك بعد مكث وقد
به يرتقي أن يف حبًا عنه انفصل ثم والرتح. الهّم الناس قلوب عن يزيل وهو فرح).

النفيس1. الفن هذا
الظرف. أسباب فيه كملت قد رئيس، من به وأَنِعم الجوق، لهذا مديًرا فأصبح
صحيح. فهمه أثيل. أثيث الناس بني وقدره نبيل. الشمائل حلو واللطف. واللياقة
بحكمته الستور. ظلم مبهماتها عن ويهتك األمور. آخر رأيه بأول يرى فصيح. ولسانه

الغناء. وطيب صعوبته مع التمثيل حسن بني جمع كما واملاء. الجمر بني يؤلف

م��ف��ت��رق��ا ال��ن��اس ج��م��ي��ع ف��ي غ��دا ق��د م��ا ل��ه ال��خ��الل ح��س��ن م��ن ��ع ت��ج��مَّ م��ن ي��ا
خ��ل��ًق��ا م��ي��زوا إن وأش��رف��ه��م ف��ض��الً وأك��م��ل��ه��م أف��ع��االً ال��ن��اس أك��رم ي��ا

أهل ألوية عاقًدا زال ما وتمثيله، غنائه يف تفضيله. عىل الناس أجمع فقد وبالجملة
هللا. شاء إن ومكان. زمان كل يف املمثلني ورئيس األلحان،

الوطني الجوق هذا مثل بوجود الفخر — الرشقيني معرش — نحن اآلن لنا ويحق
حسنة قدوة وصحبه رئيسه هللا أبقى — الشهرية أوروبا أجواق يضارع الذي الكبري
الدعاء. سميع إنه األخرى، الرشقيات الجمعيات بنرباسه وتستيضء بأعماله نقتدي

النداء. مجيب
سنتها من ٢٩٣ عددها يف الغراء األفكار جريدة كتبته ما هنا أنرش ذلك ذكر وعىل
الشيخ حرضة بخصوص ١٣٢٣ سنة الحجة غرة الجمعة يوم يف الصادر السابعة

واملمثلون): (التمثيل عنوان تحت وجوقته املذكور

وللجمعيات أذهانهم. وتشحيذ الناشئة عقول تربية يف فضل للمدارس كان إن
فائدة وللجرائد العلوم. دور ومتخرجي الطلبة كبار ذاكرات لتيقيظ مزية
واملنافع املمتازة الفوائد فللتمثيل فيها. العمل ورجال األمة لنبهاء ونفع
واالختبارات التجارب أفادت فقد ووسط، طبقة كل يف واحد لكل العميمة
النفس، يف آثاًرا أوكد واملسموعات والتصور الحافظة إىل أقرب املرئيات أن

396



حجازي) سالمة الشيخ (األستاذ ترجمة

أمكن أثراهما كان الخربان وازدوج األمران اجتمع فإذا لتأثرها إثارة وأكثر
حركات وراء كالطري ترفرف خافقة تلبث ال التي بالنفس انفعاالً وأشد وقًعا
الجميلة املحامد هذه للتمثيل العرب سكان عرف وقد — وتغرياتها املناظر
متنوعة املحال متعددة أصبحت حتى والتفات عناية كل دورها لتكثري فرصفوا
ترقية يف للتمثل بالحاجة شعر األقرب العهد ومنذ النواح. كل يف منبثة املناظر
فشغفوا العزيزة مرصنا بنو — املشارب واعتدال األمزجة وتعديل النفوس
الوضع الحكمي الرؤية الغريب منه خصوًصا فيه، جديد بكل وولعوا به
الفائدة، الكبري امليل هذا ناس من الفن هذا رجال كبار وعلم املؤدب املهذب
سالمة الشيخ املجيد املطرب الوحيد املمثل حرضة كاهتمام وال به فاهتموا
منذ هللا أعانه — طفق فإنه البعيد والصيت الذائعة الشهرة صاحب حجازي
الحديث، الحلوة القصص من باملستغرب لنا يجيء — الفن بهذه استقالله
فقد املعجب املوسيقي النابغة هذا امتداح يف وحدنا ولسنا املناظر املدهشة
قال حتى الهتمامه واملدح اجتهاده عىل الثناء من القطر بالد نواحي امتألت
وقت وأبرصه تمثيله يف حرضه وقد طبًعا) بالعربية (العارفني اإلفرنج أحد
إياه مستلفتًا جانبه للذي وينظر الرخيم بصوته يرتنم وهو التلحينات إلقائه
دماغه يف الرجل لهذا يكون أن بد ال والتنغيم: اإليقاع يف معه انتظامه إىل
الذي يكون أو رفقائه، أصوات بالثاني ويزن تصويته بأحدهما يضبط مخان
فإن المتداح، حاجة من هذا بعد وليس — سواه منه نسمعه بما يصوت
يحمد ما أن نرد ولم األيام) هذه يف الغربي (خصوًصا بعرشة األجنبي شهادة
بذاته هو أنه يُنَس لم فإنه فقط، التنغيم حسن هو الشيخ حرضة عليه
كل الفن هذا بإتقان أدهش الذي وإنه يف تمثيل جوق ألول املؤسس ذاك
واملهارة والرشاقة الحركة إلحسان وإرشاده بتعاليمه املمثلني وساق واحد
من وكل مرص يف فنه ورئيس وجوده ومبدع الفن هذا أبو فهو أعمالهم يف
جوقة رجال من حوله من وهذا لوصاياه. وممثل آلثاره ريب بال فتابع جاء
منهم واحد كل قدرة يف صار حتى قمته الفن هذا أعىل من بلغوا قد البارعني
غاية وهذا — هو أنه واحد يلحظ أن بدون الرائني تذهل بأشكال يظهر أن
املمثل يبلغه أن يمكن ما ومصائر اإلرادة عىل التحكم يف ونهاية االقتدار يف
بالشيخ الصحافة افتخرت إذا بدع وال الغربي أو الرشقي سواء فنه إتقان يف
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يعرف وأن فنه يف يتقدم أن له ورجت املرصي وطنه بني لسان عن وجوقه
بذم متحيز فيه الرغبة عن يحجبهم وال عليه فيقبلوا ومزاياه فضله الناس

أنواره. عىل البدر وبحد احمراره عىل الورد

(إسكندر حرضة عىل سنتني منذ أرشت قد — العربية األجواق لعموم (تنبيه)
سالمة) (الشيخ األستاذ عنه انفصل أن بعد معه أشتغل أن إيلّ رغب حينما فرح) أفندي
وتشتغل — العربية األلحان مع تماًما التحادها تركية) موسيقية (جوقة يشكل بأن
للجوقة وأعطيتها أوالً بالنوتة القطعة ربطت أكون حيث بسواء؛ سواء الغناء جوقة مع
أن يمكنني ذلك وبعد — (أوبرت) رواية كل الحالة هذه يف فتكون — ثانيًا املوسيقية
وبالفعل — الجوقة لهذه رئيًسا يكون من عىل ودللته — (أوبرا) برمتها رواية ألحن
بمهارة وأعجب قيام خري املأمورية بهذه قمت أن وبعد — وبينه بينه الواسطة جعلني
العمل هذا عن صفًحا فرضب باملصاريف ضن — الحضور انتخبته الذي األستاذ هذا
الشيخ الفاضل صديقي حرضة الفكرة هذه إىل نبهت أن يف جهًدا آُل فلم — الجليل
هذا يتمم أن فنه لرقي ميله من فيه عهد وما الشماء بهمته فعىس — حجازي) (سالمة
وما واملوسيقى) (التمثيل هما الحقيقة يف فنني لرقي فيه رشعت الذي العظيم العمل
بعزيز، األمر هذا التاريخ يف له يدّون عظيًما عمالً يعمل أن ويود التفرد يريد من عىل
إذا هللا شاء إن أضعاًفا منها أكثر سيجني التي املصاريف من كثريًا بذل بعد سيّما
سواء عىل السبق فضل أخرى جهة من له يكون ولكي محبوه. عليه به يشري ما أطاع
(فن روح جسمه يف حلت إذا إال قائمة له تقوم وال يتم ال الذي التمثيل) (فن إحياء يف
أية لخدمة مستعد بأني ضمري وحرية برصاحة أقول أن أخىش ال وإني — املوسيقى)
(جمعية تكون أن وعىس — العمل بهذا البادئة تكون أن توَّد مرص يف تمثيلية جمعية
يف وطيد أمل ويل — لها رئيًسا لوجودي اآلن عمله عليها السهل من ألنه املعارف)

اآلداب. إىل وميلهم شبانها لذكاء نجاحها؛

حجازي سالمة الشيخ األستاذ تالحني من املختارات

بمناسبات الجوقة تنشدها التي األلحان عن عبارة هو هنا سنذكره ما أن اعلم (تنبيه)
الفصول. بني تتخلل التي الوقائع
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—نهاوند) ثقيل (سماعي

ق��دم��وه ال��ب��راي��ا ك��ل وع��ل��ى اغ��ن��م��وه ل��ل��م��ل��ي��ك ش��ك��رن��ا
ي��ض��اَه��ى ال ف��ض��ل رب س��م��اء ف��ي ب��در م��ث��ل ف��رد ف��ه��و
ع��ظ��م��وه ح��ي��ن ك��ل رف��اق��ي ي��ا ي��ب��اه��ى ال ع��دل ق��ط��ب

—زرفكند) (نهاوند

األن��ام م��ول��ى ي��ا ال��غ��ف��ار أي��ه��ا
األن��ام ك��ل م��ن ال��غ��ف��ران ل��ن��ا ه��ب

دور

ال��س��الم وام��ن��ح��ن��ا ب��ال��ف��ض��ل واح��ب��ن��ا
األن��ام م��ول��ى ي��ا ال��ن��اس إل��ه ي��ا

(٤ من ٢ (نهاوند

ال��م��دام��ه م��ن ال��ن��ف��وس وارو ال��ن��دام��ى ع��ل��ى ب��ال��ك��ؤوس ط��ف
ال��ش��ه��ود م��ن ل��غ��رام أه��ال ف��ن��ح��ن ع��ن��ق��ود ب��ن��ت غ��م��ام اب��ن وزوج
ال��ل��ذات ف��رص وان��ه��ب واط��رب واط��رب واش��رب واش��رب
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—نوخت) كار (حجاز

ال��م��ن��ن أص��ل واإلح��س��ان وال��ع��ف��و ال��وط��ن روح واإلن��ص��اف ال��ع��دل
ال��ف��ط��ن وح��س��ن ت��ح��م��ي��ن��ا ب��ال��ع��دل ال��ه��دى إم��ام م��والن��ا ف��أن��ت

ثقيل) —سماعي (حجاز

واالف��ت��خ��ار ب��ال��ع��ال األف��ض��ل ال��م��ل��ي��ك م��والن��ا دام
واالق��ت��دار ب��ال��وف��ا أك��م��ل س��دي��د ال��س��ام��ي رأي��ه

ثقيل) —سماعي كار (حجاز

ال��رش��د ع��ل��ى — وع��دي ون��ل��ت ق��ص��دي وت��م — س��ع��دي أن��ار
ال��م��ج��د س��وى — ع��ن��دي ول��ي��س رق��دي ب��خ��ي��ر — م��ج��دي والح

خانه

اآلن ب��ه��ذا األزم��ان ف��م��ا
ق��ص��دي ب��ه��ا األل��ح��ان س��وى
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—أقصاق) (حجاز

ال��ج��ل��ي��ل ال��م��ول��ى أيُّ��ه��ا ي��ا ال��ج��زي��ل ب��ال��خ��ي��ر أن��ع��م��ت
ال��غ��ل��ي��ل ش��اف��ي ي��ا ب��األم��ن ال��م��دى ط��ول ودْم ف��اس��ل��م

—دارج) (حجاز

ال��م��رام ال��ص��ب��ر ف��ي إن ت��أن ال��م��ول��ى أي��ه��ا
ك��الم ذاك ف��ي ل��ي��س ع��ن��ا ال��ه��م ي��م��ض��ي س��وف

خانه

وال��س��الم ب��ال��ت��ه��ان��ي دوًم��ا األن��س وت��الق��ى
ال��ح��م��ام ن��اح ك��ل��م��ا ال��ع��ظ��ي��م ال��م��ول��ى ف��اش��ك��ر
ال��خ��ت��ام ح��س��ن واح��ب��ن��ا إل��ي��ن��ا ال��ص��ن��ع واح��س��ن

—أقصاق) (بوسليك

ب��ال��ه��ن��د ال��م��وت ت��ري��ن ب��اإلن��ص��اف ك��ت��ري��ن أي��ا
ب��ال��ع��ه��د ال��ن��ك��ث ج��زاء ال��س��ي��اف ض��رب��ة ف��ذوق��ي
ن��ه��رب ب��ال��ع��ج��ل وه��ي��ا س��ام��ح��ن��ي أت��الود أي��ا
أرغ��ب ال اآلن ف��ع��ن��ك ع��ام��ْل��ن��ي وب��اإلن��ص��اف
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—نوخت) دوكاه (حسيني

ال��ب��ش��رى س��اط��ع ب��ب��در أه��الً م��رح��بً��ا
ال��درّي وج��ه��ه��ا ي��زري ل��ل��ش��م��س غ��دا م��ن

خانه

ال��ب��ش��ر وزه��ى واف��ى وال��س��ع��د أش��رق��ت��ا
ال��يُ��س��ر وأت��ى ص��اف��ي األن��س وزم��ان

—أقصاق) عشريان (حسيني

ي��رام ال أع��ظ��م ب��ج��الل ال��م��ل��وك ك��ل س��اد م��ل��ي��ًك��ا ي��ا
س��الم أو أش��أَم ح��رب ي��وم ي��ره��ب��وك أن األع��داء ك��ف��ى ق��د

دور

وال��م��ق��ام ال��ش��ي��م ع��ل��يَّ ي��ا م��ج��ي��د ع��رًش��ا ال��ل��ه ح��ب��اك ق��د
األن��ام ف��ي ل��ل��ع��ال��م ق��دوة س��دي��د ب��رأي ف��ي��ن��ا ف��اح��ت��ك��م
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—نوخت) (سيكاه

ال��غ��رام ن��ي��ران ح��ر خ��ف��ف األل��ب��اب م��ل��ك
ال��غ��رام ل��وع��ات ش��رَّ ل��طِّ��ف ال��ص��ب��ح ن��س��ي��م ي��ا

سلسله

ي��رح��م وال يُ��ب��ل��ي آس��ي ال��ب��ع��اد ك��ي��د
أع��دم ق��د وال��روح وأن��ف��اس��ي ق��ل��ب��ي
وال��س��ق��ام ن��وح��ي زاد وال��دي��ار ل��ق��وم��ي ي��ا

ثقيل) —سماعي (سيكاه

ال��ع��ب��اد أرض��ي��ت وال��ع��دل ب��ال��ع��ال س��اد ال��غ��ر ب��ال��س��ج��اي��ا أم��ي��ًرا ي��ا
ال��ظ��ال��م��ي��ن ش��ر ال��ن��اس وك��ف��ي��ت ال��م��ب��ي��ن وال��ف��ت��ح ب��ال��ن��ص��ر ِج��ئ��ت��ن��ا
ال��ه��وان أن��واع ال��ض��د ول��ي��الق��ي وال��زم��ان ال��ل��ي��ال��ي ص��ف��و ف��اغ��ت��ن��م

النوار) نوع من —واحدة (جهاركاه

االن��ت��ق��ام وق��ت ب��دا ف��ق��د ال��وغ��ا إل��ى ال��ُع��ال أخ��ا ي��ا ه��ل��مَّ
ي��رام م��ا ك��ل ان��ت��ه��ى ق��د ال��رم��اح خ��ذوا ال��ن��ج��اح الح ال��س��الح أي��ن
ال��ع��دى م��ن ال��وط��ن ن��ح��م��ي إذًا ه��ي��ا ن��س��ت��ش��ي��ر ال ن��س��ي��ر إذا
ال��َح��َزن س��ه��م ال��وط��ن ي��رم��ي ل��م��ن وي��ل ون��ص��ًرا ف��وًزا أع��دائ��ن��ا ع��ل��ى ه��ب��ن��ا رب��ن��ا ي��ا

ال��ص��داْم ف��ي ال��ح��س��ام ض��رب م��ن ال��ع��دى م��ن
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—نوخت) (بوسليك

ج��ن��ت��ك ف��ي رب��ن��ا ي��ا ال��رض��ا ل��ه��ا ال��ه��ن��ا ل��ه��ا
وم��ح��ب��ت��ك ُع��الك ف��ي ب��ل ه��داك رب��ي ه��ن��اك ت��ل��ق��ى

دور

ح��ض��رت��ك ف��ي ي��زي��د دوًم��ا س��ع��ي��د ح��ظ أك��ي��د ح��ب
ن��ع��م��ت��ك ف��ي ال��خ��ت��ام ح��س��ن ه��ام ف��ي��ك م��ن ال��غ��رام ع��ن

—مصمودي) (بوسليك

ج��اه��ك ف��خ��ام��ة ع��ل��ى واس��ق��ن��ي��ه��ا ش��ف��اه��ك م��ن ال��ش��ف��ا خ��م��رة ل��ي ه��ات
أش��ب��اه��ك ف��ي ال��م��ث��ال وب��دي��ع ل��ط��ًف��ا ال��ع��ص��ر أوح��د ي��ا واع��ط��ن��ي��ه��ا

عشريان—ظرفات) (عجم

وج��ود إح��س��اٌن ال��ن��اس ف��ي ول��ه ال��وج��ود ع��م ف��ض��ل��ه م��ل��ي��ًك��ا ي��ا
ال��ورود ش��ر إل��ى األع��دا ي��ورد األس��ود ب��اس ل��ه ال��ه��ي��ج��ا ول��دى
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ثقيل) —سماعي بوسليك (عجم

ال��رغ��ي��د ب��ال��ع��ي��ش ف��زت ق��د ال��س��ع��ي��د ال��م��ل��ك أيُّ��ه��ا ي��ا
ت��ري��د ك��م��ا إل��ي��ك زف��ت إل��ي��ه��ا ث��وب ف��ي ك��ت��ري��ن

(٨ من ٣— بوسليك (عجم

ال��ه��ي��ام وف��ع��ال ال��غ��رام م��ق��ام ذا
ال��س��الم ال��دن��ي��ا ف��ع��ل��ى ال��ه��وى أج��ُر ل��ك

رضوب يف — األماني (نيل كتابي يف فنجُدها — التمثيلية واختتامته افتتاحاته أما
والتصحيح. الدقة بغاية األغاني)

هوامش

الدقيقة النفيسة الفنون هذه مثل ترتقي العظيم الرجل هذا فبمثل — أجل (1)
فنه رقي عىل الغيور هذا بذله ما مقدار البصري الناقد فطنة عىل يخفى ال أنه بيد —
كبار وأجور — أوربا من استحرضت التي املدهشة واملناظر الفاخرة املالبس أثمان من
خال (األوبرا) بعد العاصمة يف تياترو أكابر يف واالشتغال — املجيدين وامللحنني املمثلني

مدع. يضارعه وال مناظر، فيهما يناظره ال اللتني النادرة وقوته الخاصة شهرته
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والعرشون الخامس الفصل

اخللعي) أفندي (كامل ترمجة

الكتاب) هذا (مؤلِّف

أفندي هللا عبد الفاضل. وتلميذه صديقه األريب، والناثر األديب، الكاتب حرضة بقلم
كامل.

الخلعي)، أفندي (كامل اللوذعي، الذكي األريب، مرص ونابغة األديب، املوسيقار هو
بدمنهور. الشهرية الخلعي أرسة من الخلعي. أفندي سليمان ابن

عرشين يوم يف املرصي بالجيش ضابًطا والده كان ملا باإلسكندرية املرتجم ُولد
األمريية. املدارس إحدى فأدخله صغريًا، مرص إىل به وجاء هجرية. ١٢٩٦ سنة رجب
كل مطالعة إىل يميل وكان الهالل. وجه يف إرشاقها املفضال. ذلك شمس فأرشقت
ويراع. محربة أليف رقاع.. حليف تراه فكنت السحاب. البن املاحلة األرض ميل كتاب.

أب��وه ع��وَّده ك��ان م��ا ع��ل��ى م��نَّ��ـ��ا ال��ف��ت��ي��ان ن��اش��ئ وي��ن��ش��أ

األدباء. وسائل وتصفح العرب. أشعار ودرس األدب، كتب من كثري عىل اطلع قد
فكان الجزل. والنظم الفحل. النثر ذاكرته يف فعلق والفصحاء. البلغاء مقامات وطالع
أندر منها فتختار األجناس. املختلفة األشجار غصون عىل وتغدو تروح كالنحل ذلك يف

للناس. شفاء فيه شهًدا ذلك مجموع من وتنفث األنوار. وأغرب األزهار.



الرشقي امُلوسيقى ِكتاب

الفاضل العالمة وخطب. ونثر وكتب. شعر من لخري بمصاحبته ذلك وأعقب
أزمانًا ليده كاتبًا فصار — البكري) أفندي توفيق (السيد أفندم حتلو سما الذكي.

وأنيس. نديم وأيمن جليس. أقرب له وهو طويلة
روٍض يف يوًما فرتاه واألماِثل، العظماء وعارش املنازل. يف القمر تنقل تنقل ثم

بالعقيق. ويوًما بحزوي ويوًما أنيق،
(املوسيقى) بفن شِغف ورد. لصدره وليس حد. عند يقف ال همته علو كان وملا
الفضل أهل وصاىف بالُحميّا. بدر بن وحارثة بالثريا. عمر شغف والخط الرسم فنّي بعد
أشجى ما منهم فأخذ خليل. وأبي الرحيم وعبد واملغربي كاملوصيل الجليل. الفن ذلك يف

وأغرب. به أعجب ما عنهم وروى وأطرب،
عىل قدرته يف املهدي بن إبراهيم وال األلحان. عىل توقيعه يف املوصيل إسحاق فما
ومكنونات القلوب خفايا أهر وقد ِزرياب وال الرسور. جلب يف معبد وال األحزان. تبديد
هذا من البضاعة. هذه مجيد أعلم وال الصناعة. يف أتقن وال صوت بأحسن الصدور.
فاض إذا الخضم، فالبحر غرو وال اليقني. من الشك وأظهر الثمني. من الغثَّ ميَّز الذي

اليم. يحِكه لم

ذل��ي��ل إل��ى ال��ن��ه��ار اح��ت��اج إذا ش��يء األذه��ان ف��ي ي��ص��ح ول��ي��س

ما وقيد واجتهد. جد بل اآلمال. منه ففرقتهم األيام أيدي أرسته يف لعبت
الفن هذا أرسار غوامض ليستجيل النائية؛ والجهات القاصية. البالد إىل ورحل رشد،
متضلًعا التدريس. يف عليه ويعول املشكالت يف إليه يرجع أستاذًا صار حتى النفيس.
املرصية. واألدوار املوشحات لتلحني حافًظا وحديثها، قديمها الرشقي املوسيقى من
وحسن الدقة مع الرشق يف موسيقي أكرب عرشه حفظ عن يعجز ما والرتكية. والشامية
يف الرسور توليد يف مشهوًرا الغناء. الرياض بني ثمل أنه للسامع يخيل حتى اإللقاء؛
فم فيه هم الذي املحل كأّن بل سآمة. أو ضجر يعرتيهم فال غنائه. حني خلصائه قلوب

ابتسامة. عن يفرتُّ

ك��ال��ع��س��ل ل��ألص��ح��اب ال��ف��ك��اه��ة ح��ل��و ب��ش��ع أع��دائ��ه ع��ل��ى ال��م��ذاق م��ر

وهي والطرب. املتانة من ألحانه يف ما ساطًعا، قويًا وبرهانًا قاطًعا، دليالً وحسبك
واأللفاظ السامية األفكار من كثري له األرب. غايات والناس الفن أئمة لها شهد كما
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من وأنه االطالع. وسعة الباع. بطول له تشهد ما العميقة. السهلة واملعاني الرقيقة.
الغناء: يف التشبيه هذا له مطبوع مؤلف يف منها قال األدباء. فصحاء

— اللطيف كاملعنى الطرب، آالت وعىل — مجيد مغن من — البديع «اللحن
الشعر». من بليغ بيت هما ضمَّ — الرشيف اللفظ يكسوه

األزبكية: يف األغنياء أبناء من املرسفني أنفس لتهذيب العرصية. الحكم يف وله
من األول الفصل يف منهم الواحد فيظهر الوارثني إرساف عليه يمثل ملعب األزبكية
الفصل يف ظهر *** انتهت ما إذا حتى كرًما) وال بخالً ال ويمنع (يعطي ملًكا الرواية

الحكيم. مع وينشد الدهر ويذم الزمن يلعن أجريًا املضحك

ت��ن��دب وال��رواع��د ت��ب��ك��ي ف��ال��س��ح��ب م��أت��ـ��ِم ف��ي دن��ي��اه��م م��ن ال��ن��اس

بالنظارة سأراك ولكني — أبًدا فراقك أريد «ال فقال: له صديًقا مرة وخاصم
معكوسة». املعظمة

قبل منه فر أو قتله من فالبصري القلب؛ حبة يلتقط طائر «الحب الغرام: يف وله
يف يترصف ملك فإنه سواك؛ إىل عنك محبوبك رغبة يحزنك «ال أيًضا: وقال يراه». أن
إىل استهواك حيث عليك الذنب ولكن ذاك عىل ويسخط هذا عن فريىض شاء كيف ملكه

خدمته». يف الدخول
امللوك بعض «كان منها: فقال عربية. حلالً — الغربية املعاني من كثريًا وكسا
واستنزل العاقل، سلب كم أنه لها ويذكر فتوحاته، يف معشوقاته، إحدى يسامر الفاتحني
وكم شماء دوالً وأذل األشالء، من ثانية أرًضا ألرض فوقا ترك وكم املعاقل، من العصم
أجل فأجابته إليه. مسخرة واألفالك يديه، طوع الدنيا وإن عرمرًما. وأطاح معلًما. هدم
فتح من أخف الشؤبوب، بقاذفة املعاقل فتح ولكن النافح. والروض الفاتح. امللك أيها

هيفاء». غانية خداع من أهون األعداء، من أمة وإخضاع القلوب،
كأس سالف من به تلذذ ما العاشق يسلو ال — الدفني): (الداء عنوان تحت وقال
يف فدب معشوقه به غدر فإن القلب. يف آخره مرارة من تجرعه ما ينىس ال كما الحب،

الحال. وذل النفس عزة بني معذبًا وصار املالل. دبيب له قلبه
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غ��م��د ف��ي وي��ح��ك ال��س��ي��ف��ان ي��ج��م��ع وه��ل وخ��ال��ـ��ًدا ت��ج��م��ع��ي��ن��ي ك��ي��م��ا ت��ري��دي��ن

لواعج من قلبه يف اتقد ما يطفأ وال السلوان، ُسقي ولو ذلك مع يتلوه أن أمكنه ملا
األشجان.

ب��ك��م��ي��ن ال��ج��وى م��ن ورّد إال ب��خ��اط��ري ع��ن��ك ال��س��ل��وان ي��خ��ط��ر ال

سواه. عشيًقا له اتخذ أو يهواه، من صورة تغريت إذا بأمرين: إال
أجيبت ملا القلب. يف مطبوع هو ما مرآي بحقيقة تتمتع أن العني رغبت إذا فاألول:
النجاة، لواء حاملة الفكرة فتأتي العقل ويتنبه السكرة، تذهب وهناك السلب. بغري

املفقود). يعشق الوجود، (من الحياة، بمداد عليها منقوًشا
املعشوق عىل وينقض الوطيد. العاشق عزم بسالح الجديد املعشوق يتذرع والثاني:
املسكني والعاشق الهائم. قلب قليب من محله ليحل وينزعه الدعائم، منه فيقوض األول
معشوقه ترك عىل التلف. جمر عىل كبده ويشَوى واألسف. األىس عوامل تتنازعه ذلك بني
الحب بني وساق. قدم عىل قلبه يف الثورة تلك وتستمر الالحق، من وخشيته السابق.
يغلبان وضعيفان ظهريًا، األول وينبذ نفسه عىل أخريًا يتغلب حتى والفراق، والحزن
يف يجري دام ما عظيم وبالء األسباب، تنوعت مهما مقيم شفاء يف ترى كما فهو قويٍّا.
يهوى ما فعل الدار، يف قدمه ثبتت متى الجديد املعشوق ألن ذلك الشباب؛ دم عروقه
وترصف جوانحه. وحل جوارحه. وربط لبه. بمجامع وأخذ قلبه. عىل فران ويختار.
صاحبه وجه يف ويسد عقله معالم فيتلف املالك. من مرأى عىل املالك ترصف كسابقه

املسالك.

ب��ال��ن��ار ال��رم��ض��اء م��ن ك��ال��م��س��ت��ج��ي��ر ك��رب��ت��ه ع��ن��د ب��ع��م��رو ال��م��س��ت��ج��ي��ر

عليه. ال له فيحكم إليه، خصمه من الدعوى فريفع

وال��ح��ك��م ال��َخ��ص��م وأن��ت ال��خ��ص��ام ف��ي��ك م��ح��اك��م��ت��ي ف��ي إال ال��ن��اس أع��دل ي��ا
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وبعد والرواء الطلعة جميل رجالً تزوجت إذا العذراء، كالبكر ذلك يف قلبه فمثل
وما فاستذلها. العزة بعد عليها وانقلب الهوان. وأذاقها خسًفا سامها الزمان. من قليل
الجماع. لذة من ينقصها ما بالرضورة فتطلب غريها. عليها البس حتى قالها كفاه
بانفصالها يحكم أقوالها. من التثبت وبعد النزاع، هذا يف لها ليحكم القايض إىل وتذهب
فلو الغرباء. فوق ممن تشاء. رجل بأي للتأهل ثمت الترصف مطلقة وهي زوجها. عن
مر إىل املستقبل يف احتياجها عن العزلة وفضلت الزواج. عقد تجديد عن العدول أمكنها

العالج.

ال��ن��ق��م��ا األُل��ف��ة وت��ج��رُّ ب��غ��ي��ره ت��ألُّ��ف��ه م��ن خ��ي��ر ال��ش��يء ت��ف��رد

ولكن اآلالم. صنوف أذاقه أن بعد الغرام. عن ثانية يمتنع أن للعاشق كذلك ألمكن
وإرادته الشجر. يف والزهر الحجر. يف النار كمون قلبه يف كامنة وبذوره ذلك له أنى
شبكة من تخلصه أو جميل. كل عىل إنسانها رصف من عينه عىل تحجر أن من ضعيفة

العليل. قلبه فيها أوقعه إذا الحب

م��ؤت��اب أوُب دوًم��ا م��ن��ه ف��ل��ي َس��ل��وى ال��ْس��ـ إل��ى ج��ن��ح��ت إن ع��ي��ن��ي إن��س��ان ووي��ح

الهوى): خطر من (النجاة عنوان تحت وقال
حرانه وعىل الرحب. فضاؤه الغرام سلطان بجيش وامتأل الصب. صدر ضاق إذا
العذاب. لسوط مصبًا قلبُه وغدا الجحيم. حر أُوار من العظيم. كالربكان صار حتى
يرعى موكالً وطرفه للهموم. ومأوى الفكر لصولجان كرة وعقله العقاب. لنار وحطبًا
حيث والغبن، األىس داعية أنه وادعى العني. عىل باملالئمة سبقه كمن فانربى النجوم،

والحرسة. الغصة يف القلب املرثي باستحسانها فأوقعت النظرة. بعد النظرة أعقبت

دًم��ا س��ال��ت أو ب��ال��دم��ع ج��رت ف��ي��ه��ا؛ م��ف��ك��ـ��ر غ��ي��ر ال��ع��ي��ن ألع��ذب��ن
م��ح��رم��ا ال��ج��ف��ون ع��ل��ى ي��ع��ود ح��ت��ى ل��ذي��ـ��ذه ال��رق��اد م��ن وأله��ج��رن
م��س��ل��م��ا ل��ك��ن��ت ت��ورط��ن��ي ل��م ل��و ف��ت��ن��ة ح��ب��ائ��ل ف��ي أوق��ع��ت��ن��ي ه��ي
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الخلعى. افندى كامل :1-25 شكل

أظ��ل��م��ا ف��ك��ان��ت اب��ت��دأت ال��ت��ي وه��ي دم��وع��ه��ا ف��ألس��ف��ح��ن دم��ي س��ف��ك��ت

بكاتم فمه باب عىل وحورص السواد. يف ليالً ونهاره بالسهاد. نهاًرا ليلُه ثمت فعاد
مرغًما فأذعن جلده. من حبس يف الحرية بسالسل معتقالً فأمىس وجنده. امللك رس
رسه يخرج ال وأن النور. إىل الظلمات من أشعته تنبعث ال بأن القايض أمره إلرادة
أنياب عمله يف لتوانيه ذلك خالل وافرتسته الظهور. شمس إىل الخفاء حيز من املكنون
صنوف فأثقلته جرح. عىل وملح قرح. إىل قرح الدهر. كوارث عليه وتوالت الفقر.
مستكينًا. وللنوائب مسكينًا. الغرام رصيع وأصبح األجسام. وآالم األرواح آالم اآلالم:
يهتدي كيف يدِر ولم يده، يف وأُْسِقط معضوض. وإبهامه مغضوض. يقظان طرفه
حكم من وينجو الثقيل. العريض وجحفله الظالم هذا وجه من ويفر السبيل. سواء
املصالح. من ينفع عما واملعطل األقدار. بذوي واملستأثر لألحرار. املستعبد سلطانه
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واملانع األلم. ورضام الغضا جمر عىل القلب واملقلب الجوارح. املايض بسالحه واملدمى
الهم. وادي يف به والهائم الغم. غمام وليه إىل والسائق والحكم. بالعلوم االشتغال عن
سهام من قلبه يف سلم ما عىل وينفش الدعائم. منه لتشتد بالعزائم؛ ويستبد فليهب
قوة تظهر ال شعواء معركة وقوع بوشك كإنذار لتكون الحكمة هذه النجالء. العني

الغرام. ساحة يف النفس محاربة يف إال الحسام. رضب يف العقل ساعد
غفلته من السبات طول بعد ويفيق غشيته، من العقل ينتبه أن يلبث فال أجل:
ويغل بالفضيلة. يتدرع أن بعد الرذيلة. حماة يف املنغمسة النفس عىل ويتألب وسكرته.
كان ما إبان له كاده ما لريد أرسه؛ من تمكن إذا مساوية سلسلة معشوقه عنق يف

ألمره. مستسلًما
ومجالدة. عناد كبري ومعاناة والنزال، الطعن واشتباك القتال، التحام وبعد
املعشوق ذنوب عن الكليلة العني عن فتتبدى أوزارها، الحرب تضع ومجاهدة. ومجادلة
والظفر. الفوز بإكليل مكلالً النقع تحت من خرج وقد العقل فرتى أستارها، ظلُم
القيود يف العشاق بالء أصل (الغرية) واًضعا والنرص. الفتح أعالم فوقه منشوًرا
منه ليزوجها أبيها ودِّ ليخطب مكان. أقىص إىل بها يلفظ ثم الثقال، والشكائم واألغالل،
أخرى مرة العثار من آمنًا برجه إىل يعود ثَّم ومن والهوان. غار الصَّ لنفسه يرىض من
ريب من وأنقذه صاحبه كربه أفرج الذي ربه بنعمة متحدثًا والجنون، الخبال وْهَدة يف
واستخرج القلوب. نبات دفائن به فاستنبط الصواب، اإللهي فيضه من وألهمه املنون.
فكفاه وهواه. ربه مركب عنان من ملكته التي القوة فيه وأودع الغيوب. ودائع بصولته
مهاوي يف به فيهوي يجمع أن قبل ليلجمه الربق برسعة ه وسريَّ أعداه. أعدى الحقيقة يف

املسالك. أوعر ليسلك املستقيم الرصاط عن ويحيد املهالك،
وانفراج البال. براحة العاشق يشعر وأوالد. منحه ما عىل هللا. شكره أثر وعىل
كانت أن بعد اآلثام. من خالصة ثانية روحه وانبعاث البلبال. كتائب لهزيمة األزمة
سبحانك قائالً وخضوع. بخنوع إليه ويترضع بخشوع. هللا إىل فيبتهل بالغرام. ملوثة
وتفيض الباغي. من بقدرتك تنتقم واأللسنة. األوهام تحدك وال سنه. وال نوم يأخذك ال
نستيضء نرباًسا العقل لنا خلقت تُعىص. ما كثرة مع تحىص. ال نعمك املباغي. بنيل
والحق والعاطل الحايل بني القاطع بحسامه ونفرق املواثل. الليايل خنادس يف بنوره
ونستنقذ التجارب. بزيادة الحدثان طوارئ من لتحفظه بهديه ونسرتشد والباطل.
النوائب، شوائب وانتياب املصائب. متاعب انصباب من العيش صفاء يكدر مما بحكمته
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ملواهبك الشكر يفي ال اآلالء. إلدامة رحمتك وأوسع الألْواء. إزالة يف صنعتك ألطف فما
املقر الجليل. بفضلك املعرتف حمد أحمدك أجزائها. من جزء بأقل وال بجزائها.
بعد والصاب. بالزعاف املمزوج الرشاب. هذا فعل من يل إنجائك عىل الجزيل. بإحسانك
باستنشاق مضجعه يف كاملتلذذ الدمار. مطية وركوب هاٍر. ُجُرف شفا عىل منه كنت أن
نحبه. مهل عىل ويقيض املعطار. أريجها بسموم أعصابه فتخدر األزهار. من الكثري

ربه. ويلقى
ما عىل االستغفار. وطلب العفو وسأل الدعاء. هذا بمثل السماء. باب قرع وملا
بأطراف فتمسك آب. الرشاد سنن عن زاغ أن وبعد باملتاب. الذ الغفار. العزيز من جناه
هوى الذي السالف. هذا كأس من — حيٍّا دام ما — يحتيس ال أن وآىل والعفاف. الورع

خالله. بذميم الضنى أثواب وكساه حاله. صبغة فأحال به
املدار. الفلك من واالحرتاس األقدار. من االحرتاز يمكن ال كان ومّلا هذا

إب��اء ل��ل��م��خ��ض��رات وال ن��ه��وٌض ل��ل��ف��ت��ى ي��ب��َق ول��م ال��م��ق��دام ن��زل إذا

ثم يعزب واللب يتوب. ثم يذنب واملرء فنا. وبقاؤه عنا. راحته الحب إن وحيث
عيناه. عليه جنته ما ونيس هلل. األمر وسلم الجزع لباس خلع لذلك يثوب؛

ق��ل��ب��ي وم��ن أت��ي��ت ع��ي��ن��ي م��ن ف��إن��ي وح��اس��د ع��دو م��ن ي��ؤت��ى ك��ان ف��م��ن

نافذة من فنظر الدهر. عجائب ملعب يف الفكر. ينزه أن برهة بعد أراد ثم
يف يتعثر منه خارًجا املعشوق رأى ثّم فرأى السالمة. طريق عىل املرشفة االستقامة
السعادة قمة من سقوطه عثري عطفيه عن ينفض أسماله. يف حسنه ويتضاءل أذياله.
الندم. سبابة يعض وهو به وكأنه والشقاء. التعاسة هوَّة من األسفل الدرك إىل والعالء.
اتباعك يف أرسعك ما النفس.. أيتها لك تعًسا اإلرم. فيحرق باطنه يف يجول والسدم
عن ري فكفِّ وغوى. ضل من معارشة لغري تميلني ال فإنِك لِك وسحًقا الهوى. فاسد
نحوس عىل التوبة ستار فيسبل الكريم. ربك حظرية إىل خاشعة وارجعي العظيم. ذنبك
الذمام. زمام اآلن من واحفظي وآثامك. ذنوبك من تقدم ما لك ويغفر أيامك. مطالع
الوفاء حرمة وانتهاك للعهد. نكثك جزاء األوام. عىل عاشقك هجر هاجرة يف واصربي
حكيًما. يكن لم من وأن العقل. عليك به حكم ما العدل. كل العدل بأن واعلمي والود.
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فقد اللذات آثر من أما إماًما. الناس اتخذه لجاًما. الحكمة اتخذ ومن سقيًما. يزل لم
مقام خاف من وأما القصوى. الغاية إىل الحرمان حرم من وانتهى البلوى. يف تورَّط

املأوى. هي الجنة فإن الهوى. عن النفس ونهى ربه
وطيب التصور وجودة املعارشة، وحسن الروح ولطف األخالق آداب ذلك إىل يجمع
الشباب. سن يف الشيوخ بحكمة يتكلم والود. الجأش وثبات العهد. ووفاء املسامرة.
وعزم عجيبة. وفراسات مصيبة. أفكار ذو األغراب. موضع غري يف حدث إذا ويغرب
ويستتبع الثاقب. النجم بأفكاره يهدي يكاد صادق. الخطوب ولدى ناطق. بالثبات

صائب. كوكب كل سهم َفراسته بآراء

ن��اظ��ر ب��ال��ع��ي��ن ال��م��ح��س��وس ش��اه��د ك��م��ا ب��ع��ق��ل��ه األم��ور أع��ق��اب ي��ش��اه��د

طبًعا وأرقهم نية. وأصفاهم روًحا وأخفهم لسانًا. وأطلقهم بيانًا فنه علماء أقوى
مرمى. األشياء نظر يف وأبعدهم ندى. وأجزلهم يًدا. وأسخاهم الطوية. حسن يف وأنقاهم

سهًما. املناظر يف وأسدهم

ف��ج��م��ي��ل وع��ده ��ا وأمَّ ف��ب��ش��ٌر ل��ق��اؤه أم��ا ال��م��اء ص��ف��و م��ث��ل ف��ت��ى
ف��ك��ل��ي��ل ط��رف��ه وأم��ا ف��ع��ٌف ل��س��ان��ه أم��ا ال��ف��ح��ش��اء ع��ن غ��ن��ي

ووفيته املقال. يف ألسهبت الرضا بعني إليه أنظر بأني القول من خويف ولوال
البارع البليغ عىل ويعز رشحها. يطول التي الغراء محاسنه بذكر املجال. هذا يف حقه

حرصها.

اس��ت��زادا م��ن ال��ح��دي��ث ف��ي ل��زدن��ا غ��ـ��ل��ـ��ٌو ب��ن��ا ي��ظ��ن أن ول��وال

وقد نراه أن يمكننا وهل اآلن. بالدنا يف الفن هذا تأخر رس عن يوًما سألته ولقد
أن بعد الشذرة. هذه وقال الفكرة. يف زمانًا فأطرق واإلتقان؟ الكمال ذروة إىل صعد
وسيبعث املهد. يف يزل لم وهو الراقي الفن لهذا أتنتظر حراء. كبد من عداء. الصُّ تنفس
اإلكبار بعني له تنظر ال الحكومُة لفن، املوت تتوقع ال وكيف اللحد. إىل املهد من
ولم عليًا. مكانًا لرفعته األوىل شاءت ولو السالم. ألربابه يتكلفون واألهايل واإلعظام.
من الفن هذا رقّي ويجيء األغنياء. بمساعدة ولو مدرسة له وابتنت منسيًا. شيئًا يك
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كل ثمت فيتخرج النفيس. الفن هذا رقي دعائمه عىل يشيد الذي األساس ألنها األمراء؛
لنتناىس والجالل؛ األبهة معارج إىل بالنفس يسمو ما رصفائه مع لنا ينشد رئيس. إمام
يف بقي ما عىل وندب الغواني. وذكر العشق عبارات من األلسنة والكته املقال، من التافه
للمغني: يقول األول العرص يف كان بعضهم أن سمعنا ولقد املعاني أحسن من الفن هذا
الضحك من ظفرة بهم فينتقل أبكنا. له يقال أن إىل ضحك يف القوم يزال فال أضحكنا.
فتصلح والشحناء. الغضب نريان بينهما التهبت اثنني أعصاب يسكن أو البكاء. إىل
إىل ويعودان قلوبهما وترق والجفاء. الضغينة من سلف ما عىل ويندمان ضمائرهما
يف والفضيلة والحلم الجود من الرشيفة قواها نحو النفس يحرك أو والوالء. الصفاء
عن يخفف منوًما لحنًا يستعمل أو األقوال. يف والصدق والعدل املروءة إىل األعمال.
من ذلك غري إىل املنام. سنة وتأخذه أعصابه فتتخدر واألسقام. العلل ألم املريض
املقول والفصيح اللبيق. البليغ رشحها عن يضيق التي املوسيقى يف الكامنة الكيفيات

املنطيق.
من عصابة أو املعارصين. بعض عارضك إذا ولكن الصديق. أيها عليك خفض
بأنهم واعرتفوا واملشاكسة. واملشغابة للمعاكسة. وتصدوا املتطفلني. السماع متكلفي
سقط من هذا رأيك وما الرضاء، تمام عنها وراضون الغناء. يف طريقتهم مستحسنون
فماذا الضباع. إىل فيه القول ونتيجة بل االنتفاع. وجوه بها تقل التي والحثالة املتاع.
الهمة!! وتثبيط النعمة. زوال إال يرضيه ال والحسود والفضول؟ الجهل هذا يف نقول.

خرج والعزم. والثبات بالحزم. األعمال قورنت إذا ولكن ذلك عليك أنكر ال أجل،
فالعزائم سدى، سعيه يذهب ولم العدى، عىل منتًرصا ظافًرا الوغى حومة من صاحبها
درجة وعظم بالجد عمله فتح فمن الرجال. دأب الصرب واستعمال األبطال. منازل
عرص يف الحمد وهلل ونحن سيَّما السداد. غارب واقتعد الخري. أبواب استفتح االجتهاد.
منها املنطوق طريقي يدركون وفضالء أدباء من يحرم ولم العلوم. أنوار فيه بزغت
والفاسد والقبيح. والحسن والباطل. والحق والجاهل. العالم بني ويميزون واملفهوم.
تثني ال ثم ومن بالغاية. يظفر حتى للنهاية؛ يثبت أن النابه عىل يجب ولذا والصحيح؛
الذين أما وضئيل1 جليل من فنه أبناء ملعاكسته اجتمع ولو عراقيل. أو مواقع عزمه
لهم أتينا مهما إقناعهم إىل سبيل فال واملغنني. امللحنني بعض من أقوالنا ترضيهم ال
لسنا ألننا قدحهم؛ عىل بيشء نجيبهم أن علينا يجب وال الرباهني. ومتني األدلة بشموس
يقول: من مع يقول أن له ويحق الهاجون. وهجاهم القادحون. فيهم قدح من بأول
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إل��ي��ك��ا ال��ع��دو ودُّ ي��ِف��ئ ف��ص��ب��ًرا ت��ح��ب��ه ال م��ا ال��ن��اس ف��ي��ك ق��ال إذا
ع��ل��ي��ك��ا ي��ف��تَ��رون ال ل��ه��ُم ف��م��ا واف��ت��رى ال��ل��ه ع��ل��ى م��ي��ن��ا ن��ط��ق��وا وق��د

لخدمة التوفيق وألنفسنا سبيل، ألقوم الهداية لهم طالبني األيام مع نرتكهم بل
الجليل. الفن هذا بإحياء األوطان

ال��م��ع��ول ع��ل��ي��ك إال وه��ل ع��ل��ي��ه��م يُ��رت��ج��ى ال��ن��ص��ُر ب��ك إال ه��ل رب ف��ي��ا

باهلل استعاذ العلم. يف درجته وسمّو البالغة يف مرتبته علّو عىل الجاحظ كان وإذا
الوقاحة من بأرضاس هللا عباد وعض األمراض لقرض إال ُخلقوا ما الذين أولئك من
فقد أحسن فإن للمفاضح عرضه عرض فقد كتابًا ألف من فقال: الشتم. من وأنياب
املتفيهقني. الحسدة الثرثارين. أولئك من باهلل فأعوذ استقذف. فقد أساء وإن استهدف.
ال أن والذكاء الفضل أصحاب شأن من كان وإذا األملان: حكيم شوبنهاور وقال
العداوة آثار من معهم يأتونه ما فيهم يثري وال بهم يكرتثوا وال الحساد، حسد إىل يلتفتوا
فإن واملرحمة؛ الشفقة معاملة دائًما معاملتهم تكون بل والغيظ، الحقد ثائرة والبغضاء
يأنسون وال إليهم أبًدا يميلون وال وكراهة عداوة إال يزدادون ال والنقص لحسد أهال
إذا أما الذهن، وضعف الفضل قلة يف طبقة منهم أدنى أو منالهم عىل يكونوا بمن إال
ذلك يكون فال زمانه يف حقه ونال الصيت وعلو الذكر حسن إىل الفضل صاحب وصل
للمرحوم ذلك جرى كما األقدار ومساعدة الظروف وتوافق االتفاق حسن باب من إال

الحمويل). أفندي (عبده
«ال الحكماء: من القدماء أحد عنه يقول كما الذكر حسن فإن حال، أية وعىل
فتارة وسريها حركتها يف مثلها فهو لألجسام الظالل مالزمة الفضل مالزمة عن يفرت
ينصفوك ولم عرصك أهل عنك سكت فإن — خلفه من يكون وتارة أمامه من يكون
من أنصفك والنقص الحسد من بهم يكون ملا الفضل من أوتيته بما لك يشهدوا ولم
من القول وهذا «*** وغرض هوى كل عن بخلوهم حقك إليك وردوا بعدهم يأتي
واالنتصار الفضل من الناس ينفع ما إنكار يف السعي أن عىل يدلنا القديم الحكيم هذا
انتشار أن ذلك عىل وزد والعجز، النقص أهل نفوس يف قديم داء الجهل من يرض ملا
شأنهم، من ويحّط معارصيه من طبقته أهل من ينقص الفاضل الرجل بفضل الذكر
منزلتهم عىل تعلو ال حتى منزلته؛ وانتقاص فضله كتمان يف استطاعوا ما يسعون فهم
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أن الذكر حسن من يشء عىل منهم حاصالً كان ملن يروق وال شهرتهم عىل تغلب وال
ندُّه. فيه ويزاحمه خالفه فيه يشاركه

هوامش

ظهوره أول يف املشاغبة من القاه وما الطلياني املوسيقي (فردي) تاريخ راجع (1)
وال بفضله يعرتفون ال عرصه وأهل يلحن سنة عرشين زهاء مكث فقد معارصيه من
حتى وأقوالهم بدسائسهم مهتم وال بهم مكرتث غري وهو — تلحينه بحسن يشهدون

العالم. يف أستاذ أكرب صار
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جمال إىل جمع من الرائق. واملعنى الرشيف اللفظ ذا الفائق، البديع التقريظ هذا لنا أنشأ
األريب العدم، من الجميلة الفنون إلحياء الخالص وحبه والشيم. األخالق كمال طلعته
الفصاحة بوتقة يف يقال والحق سبكه، موقد كامل) أفندي (طه حرضة الفاضل. األملعي
وأخرج الكالم. بجواهر ورصعه االنسجام. حسن بآالت وصاغه املالحة. قالب يف وسكبه
وخرائد اآلذان. أصناف بها تظفر لم أفكر فرائد والبيان. املعاني بحر من فكره غّواص
بروائه واستلب واألرواح. القلوب ببهائه فاختلب األذهان. فحول تقرتعها لم أبكار
سلك إىل وانضمامه بمعرفتنا. حظوته بدء هللا حفظه فيه ذكر وقد واألشباح. األموال
األشياء من زان ما يميزون الذين الشبان. من ألمثاله حسنة قدوة له جعله تالمذتنا.
هذا بنارص يأخذوا كيما والصحيح. والفاسد والقبيح. الحسن بني ويفرقون وشان.
— مرصنا يف هوى فقد غمده. إىل املرشيف ويعيدوا مجده. ذروة إىل به فريفعوا الفن
إال ذلك وما والخذالن. الخسف الناس وسامه والهوان. الخسة حضيض إىل — هللا وايم
سمعته. يخدش ما وإتيانهم بابه. عىل وتكأكئهم رحابه. إىل القوم زعانف بعض النتماء
إليه اإلصغاء عن تنبو مما الكالم. شنيع سماع عىل الناس وتعويدهم بهجته. ويذهب
سبيل إىل وهدانا والصالح. الخري فيه ما إىل جميًعا هللا ألهمنا همام. رشيف كل طبيعة

والنجاح. الفالح
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التقريظ

بشدوها القلوب فتخلب ألحانها. بفنون األفنان عىل األطيار بذكره ترتنم ملن حمًدا
فتأخذ وتفرح، وتقرح األشواق. بأنواع مشوق كل فتناجي وتنوح وعيدانها. دقها عىل
مشتاق. متيم كل قلب فتصدع وتصدح إسحاق. عن واأللحان يعقوب عن األحزان

العشاق. بالبل فتهيج النوى؛ شقة لطول الصبا من وتسجع

ت��الح��ى رك��ب ل��ه أص��غ��ى إذا ب��س��ج��ع ل��ن��ا ال��ح��م��ام ع��رض ل��ق��د
ن��اح��ا ف��ق��ي��ل: ب��ال��ش��ج��ّي وب��ّرح غ��ن��ي ف��ق��ي��ل: ال��خ��ل��ي ق��ل��ب ش��ج��ا

غردت ما دائمة صالة والركبان. املشاة بمديحه تتغنى نبي عىل وسالًما وصالة
األغصان. عىل البالبل

وأدم الطرب كيمياء وهو األسماع. ويشنِّف األرواح ينعش السماع. فإن بعد) (أما
إذا سيَّما مستهام. عىل معشوق انعطف وال معشوقه، ادِّكار ملغرم طاب ما ولواله املدام.
املساعدين وأصوات وبراعة. شجى صوت ذو ومؤديها الصناعة. متينة األلحان كانت
بنورها فيستيضء تحرتق الباهرة والشموع واصطحاب. اتحاد يف الطرب آالت مع له

واألصحاب. الخالن

س��ن��ان رم��ح ك��ل ع��ل��ى رم��اح أذك��ي��ـ��ت وق��ـ��د ال��ش��م��وع ك��أن
األم��ان األم��ان ال��ص��ب��اح: ف��ص��اح ف��م��زق��نَ��ـ��ه ال��ظ��ـ��الم ط��ع��نَّ

به يُجمع أن فاألوىل اللذات، من لالستكثار موضوًعا الرشب مجلس كان وحيثما
كي والطرب؛ الغناء أنواع ومعرفة والفكاهات، والفطنة بالحذق اتصف ما الندماء من

مثواه: وأكرم هللا، رحمه املعتز قال واألدب، للحديث وأخرى نوبة للسماع له يكون

ك��رام ن��ف��وس ل��ه��م وائ��ت��الف وح��س��ـ��ن ش��ب��ـ��اب ف��ي ون��دام��اي
ك��الم س��واه وم��ا س��ح��ر ه��و ق��ص��ي��ـ��ر ح��دي��ٌث أق��داح��ه��م ب��ي��ن
ح��م��ام ال��ق��ص��ور ف��ي ن��اح ك��م��ا ح ب��ال��را ال��راح ي��س��ت��ع��ج��ل وغ��ن��اء
ق��ي��ام ال��س��ط��ور ب��ي��ن أل��ف��ات ـَ��ى ال��ن��دام�� ب��ي��ن ال��س��ق��اة وك��أنَّ
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الصفات، من ذكره تقدم بما واتصفوا اللطافات، هذه الندماء استكمل فإذا
وحال ومحاوتهم. منادمتهم إىل بالبنان وأشري محارضتهم. عىل الخناِرص عقدت فقد
الجميع بني بقدومه احتفاء فقام األفراح. ذيل بجر الرسور وجاء الراح. رشب بوجودهم
فالوقُت والعزف، القصف مجال طاب فقد بنا؛ هلموا قائالً: والظرف األنس خطيٌب
رطيب. الصبا وغصن الئح. الهناء ونور فائح، البرش ونرش َمعني، الشبيبة وماء معني،

قشيب. اللهو ومطرف

ال��س��رور ش��م��ل ال��ش��م��ول ب��ك��ئ��وس ف��اج��م��ع ال��ش��م��ائ��ل ح��ل��و ي��وم ه��و
ال��م��ه��ج��ور دم��ع��ة م��ن وأص��ف��ى ص��ب ال��ـ ن��ف��س م��ن أرق م��دام م��ن
ن��ور ج��س��م ف��ي ت��ح��ل ن��ار روح إال ت��َر ف��ل��ْم ج��ل��ب��اب��ـ��ه��ا رق

عود فمن والفناني. القوارير ورنات واملثاني، املثالث نغمات إال فيه تسمع فال
ورد خد أو يعربد، شارب أو يغرد، شاد أو يروق. أو يروب قدح أو يحرق. أو يحرك

ينشق. خد ورد أو ينشق،

ال��ع��ي��دان أل��س��ن ت��رن��م إال ج��ن��ب��ات��ه ف��ي اآلذان ت��س��م��ع ال
ق��ن��ان��ي وض��ح��ك راووق وب��ك��اء ون��ق��ره ال��ج��ل��ي��س ت��ص��ف��ي��ق ص��وت أو

يورد النقاب، لؤلؤي الجلباب، ذهبي سائغ رشاب من مملوءة ِرصًفا فيحتسونها
والربد. اللون يف إبراهيم نار ويحكي الورد، ريح

ال��ع��ق��ي��ان م��ن م��رج ف��ي ك��ال��زه��ر ب��ج��وه��ر ال��خ��ب��اب ��ع��ه��ا رصَّ ح��م��راء
ال��ن��ي��ران ع��ب��ادة ب��ي��ت ج��ع��ل��وه ل��ك��أس��ه��ا ال��م��ج��وس ع��ق��ل ل��و وال��ل��ه

أهيف. غزال كل إال منهم ما األفراح، أبواب تفتح أقداح، بأيديهم سقاة بها يطوف
فضة وأحرق وجهه. فص العذار نقش قد قرقف. وعن رطب لؤلؤ عن ثغره يفرتُّ
األبصار. كعبته إىل تحج باألنوار. مرشق النعيم. نرضة فيه تعرف وسيم. صبيح خده.
لوجود ومرآة املشتاق، نزهة الصبا. بروق ملعه من ويخفي الصبا. ماء فيه يرتقرق
كورق شفاه بني من الكالم جواهر أخرج نطق إذا القد. لنيَّ القوام سمهرّي العشاق،
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األغصان تتعطف مقصورة. عليه الصورة ومالحُة معصورٌة. خده من الراح كأنَّ الورد.
بكفه. يسقي ما أضعاف بطرفه ويسقي لعطفه. سجًدا

خ��ط��را إن ال��غ��ص��ن ي��ف��وق ال��نُّ��داَم��ى ب��ي��ن ض��ح��ى ب��ش��م��س ي��س��ع��ى دج��ي ك��ب��در س��اق
ال��ق��م��را ت��درك أن ي��ن��ب��غ��ي ال وال��ش��م��س ق��م��ر ي��دي م��ن أض��اءت ل��ش��م��س ف��اع��ج��ب

الرشيق؛ كالغصن ويميل البؤوس. القلب عن فينفي كالطاووس، مشيته يف يتهاَدى
كالحريق. رحيق كاسات للندماء ليمأل

ال��خ��در م��ن ال��ب��روز ع��ن��د ل��خ��ج��ل��ت��ه��ا ل��ونُ��ه��ا ف��اح��م��رَّ ال��ن��دم��ان ع��ل��ى ج��ال��ه��ا
ال��ب��ك��ر وَج��ل ال��م��ل��ت��ق��ى ع��ن��د وي��ح��س��ن ل��ونُ��ه��ا ف��اص��ف��رَّ ال��م��اء ع��ل��ي��ه��ا وص��ب

اح. النفَّ التفاح أو الفاكهة مسكر من الراح. عىل نقالً للشاربني ويناول

ج��م��د راح ال��ت��ف��اح ك��ذل��ك ذائ��بً��ا ج��رى ت��ف��اٌح ال��راح
ل��غ��د ي��وم ل��ذة ت��دع وال ذوب��ه ج��ام��ده ع��ل��ى ف��اش��رب

النظر بتمتيع واالكتفاء واملطعوم. واملرشوب واملشموم. باملسموع الحضور فيتلذذ
والريحان. والبنفسج والنرجس الورد واستنشاق الحسان. الوجوه إىل

ال��ب��ه��ي��ة ال��خ��ل��ل ف��ي األزه��ار م��ن ج��ي��وش ف��ي واف��ى ال��ورد م��ل��ي��ك
ق��وي��ة ش��وك��ت��ه ال��ورد ألن ط��ائ��ع��ـ��اٍت األزاه��ر ف��واف��ت��ه

شذاها بعبري الفضاء تمأل الند ومجاِمر ونوادر، وِمَلٌح ينشد قريض ذلك وبني
السواطع والنريات الغمام. خلف من كالحسناء ويتطلع للكون يبتسم وقمر العاطر.

التمام. البدر بينهم وهو كحاشيته حوله منتثرة

رس��ي��ل وال ال��ع��الء رت��ب إل��ى م��ج��اٍر م��ن ل��ك ف��م��ا رس��ل ع��ل��ى
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مطرب. مرقص وناي وأرغنون، وعود وقانون. كمنجة بني القوم أولئك يزل ولم
وشمس وهات. خذ أقول: مستمع وأمر موات. ودهر فاتن وساق مغرب. معجب وشاد
الفجر. مطلع حتى القرص. هذا يف بامللذات يتمتعون وهم وبدور. نجوم عىل تدور.
النهار وبدا الحجب. وارتفعت الليل ُمحي إذا والخرض، املاء بني البرص. سوام فيرسح
الغسق عن النور كافور وفض الظالم. غراب الضوء بازي واقتنص الشهب. نار فباخت
قطعة أو جذوة كأنه املقدم. الوهاج والرساج األعظم. النري وجه وظهر الختام. مسك
كشفت ثم بنقاب. وجهها غطت حسناء أو الحباب. بعضه سرت كأس أو دينار. من

أنوارها. األفق عىل ألقت أستارها,

ال��م��ش��رق ف��روع ع��ل��ى ي��ذوب ت��ب��ٌر ش��ع��اع��ه��ا ان��ب��س��اط ع��ن��د وك��أن��ه��ا

حال فنثر الحمام. غناء عىل ترقص والغصون األكمام. يف الزهور لها فضحك
املعطار. عرقه وينرش الفضاء يف أريجه يتضوع ما األزهار. طيب من اهتزازها

ب��ج��م��ان ال��ن��دى م��ن وت��ح��ل��ت ت��خ��لَّ��ت ح��ي��ن ال��ري��اض أت��ي��ن��ا ق��د
األغ��ص��ان أن��ام��ل م��ن س��ق��ط��ت ل��ـ��م��ـ��ا ال��زه��ر خ��وات��م ورأي��ن��ا

يف طامع. حريص أمل من أفسح مرج وجد أُخر. جهات إىل البرص. أرجع ما وإذا
الدهر ساعده زاهر. زاه شباب غض من والبصائر. لألبصار وأنزه نافع. كريم غني جاه
الحياة ماء من أعذب مائه ورواشح َحر. السَّ نسيم من ألطف روائحه وافر. ومال بعافية
والرعابيب الوتر. عىل الناي ثناء من السماع يف ألذ طيوره وتغاريد كدر. بال صفاء
صفر تجرُّها والسواقي واألُقحوان. واآلس النرسين غياض بني الغزالن. أرساب مع تمرح
ويلتوي والحياض. الجداول بني ماؤها فينحدر الشجر. وحفيف املاء خرير بني البقر.

والرياض. املزارع ليسقي

ال��ش��رود ال��ظ��ب��ي وف��ى أن ل��م��ا ال��وص��ل رب��ي��ع ف��ي
ب��ال��ورود ت��ن��ب��ي ـ��روض ل��ل��ـ ال��ص��ب��ا بُ��ش��رى وَس��رت
ل��ل��س��ج��ود م��ال��ت واألغ��ص��ان األن��ه��ار خ��رت
ال��وج��ود ي��س��ب��ي ح��س��ن��ه��ا ري��اض ف��ي واج��ت��م��ع��ن��ا
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ي��ج��ود أم��س��ى ب��ال��ح��ش��ا ف��ي��ه��ا ال��ص��ب ف��ال��س��ح��اب
ال��ش��رود ال��ظ��ب��ي وف��ي أن ل��م��ا ال��وص��ل رب��ي��ع ف��ي
ب��ال��ورود ت��ن��ب��ي ـ��روض ل��ل��ـ ال��ص��ب��ا ب��ش��رى وس��س��رت
ل��ل��س��ج��ود م��ال��ت واألغ��ص��ان األن��ه��ار خ��رت
ال��وج��ود ي��س��ب��ي ح��س��ن��ه��ا ري��اض ف��ي واج��ت��م��ع��ن��ا
ي��ج��ود أم��س��ى ب��ال��ح��ش��ا ف��ي��ه��ا ال��ص��بُّ ف��ال��س��ح��اب
ال��غ��م��ام ب��ل��ور م��ن��ه ع��ل��ي��ن��ا ال��در ن��ث��ر
ج��ام ق��وت ِم��ل��ي��ا ف��ي��ه س��ن��دس��ي ص��ح��ن ف��وق
اب��ت��س��ام ح��س��ن زان��ه��ا ع��ق��ي��ق م��ن وث��غ��ور
ت��ن��ام ال ن��اظ��رات ل��ج��ي��ن م��ن وع��ي��ون
ال��ن��ق��ود ب��أن��واع ـ��ت��ن��ا ـَّ ح��ف�� ال��دوح وغ��ص��ون
وط��ار ع��وًدا ع��ال إذ ع��ل��ي��ه��ا غ��ن��ى ط��ي��ره��ا
غ��ار م��ن��ه ل��م��ا ـ��م��س��ك ال��ـ ف��ي��ه ض��اع وش��ذاه��ا
س��ار ح��ي��ن رب��اه��ا ف��ي ع��ل��ي��الً أم��س��ى وال��ص��ب��ا
ن��ار ح��ي��ن ب��دري وج��ه ف��ي��ه��ا ال��ف��ردوس ج��ن��ة
ال��خ��ل��ود ف��ي��ه��ا تُ��ش��ت��ه��ى ع��دن ج��ن��ات أص��ب��ح��ت
ال��َح��َزن ي��س��وي ال ف��ال��ده��ر ع��اط��ن��ي ن��دي��م��ي ق��م
ال��زم��ن ص��رف م��زج��ه��ا ف��ي ي��ن��م��ح��ي ع��ي��ش��ي ك��أس
ال��ح��س��ن وال��وج��ه ـ��خ��ض��رة وال��ـ وال��م��اء ال��ط��ال
ك��م��ن خ��ب��ن إن��ه ع��ذوالً ذا ف��ي ت��ط��ع ال
ودود خ��ل ت��ق��ل ال غ��ل��ي��ان ح��ش��اه ف��ي

والناظر. العني قرير والخاطر. الصدر منرشح ورأى سمع مما الجمع فينرصف

ال��ق��ادم ال��رب��ي��ع م��ث��ل غ��دا ق��د ك��لٍّ ووج��ه
ب��اس��م ث��غ��ر وزه��ر ب��ك��ت ق��د س��ح��ب ب��ع��ي��ن

السابغات، نعمه علينا وأغدق املتواتر. املتابع ورفده الوافر. بربه وإياكم هللا شملنا
واألوقات. الظروف أسعد يف
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املسامع: عىل وأقصه الكرام القراء عىل سأرسده بما الطالع. وحسن الحظ أسعدني ولقد
العايل مجلسه اشتمل الوجهاء. من ووجيه األدباء، من أديب نادي يف الصدفة جمعتني
املسامع أصداف أودعوا نظموا إن الذي العرب، لغة ومحبي األدب، أهل من كثري عىل
أهل ذكر يف السمر أطراف نتجاذب ورصنا سحًرا. العقول عقد يف نفثوا نثروا أو درٍّا.
كل عنهم ونروي اللسن. أخبار ونورد الرباعة. أصحاب فرسان مناقب ونعد الرباعة.
الحديث بنا انتهى حتى الزهر، بربى املتعطر السحر. نسيم من أمتع حسن. حديث
خلده. يف دار بما كل فتكلم (األغاني) كتاب ذكر بمناسبة واألغاني. املغنني ذكر إىل
إىل بإسهاب يتكلم لم شاب املجلس يف وكان جهده. قدر عىل محصوله َجعبة وأفرغ
أم القديم الغناء أيهما؛ تفضيل عىل — وقتئٍذ — محوره الدائر الحديث. انتهاء قرب
وهن عن الستار به لنا كشف ما الجزل والقول الفصل. الرأي من فأبدى الحديث.
حسن الساطعة برباهينه وأثبت معانيه. وسخافة ألفاظه وضعف الحديث، التلحني
علينا ويجلو لسان. بأفصح ينادمنا زال وما مبانيه. ومتانة صياغته وقوة القديم الغناء
الزالل من ألّذ ملًحا إلينا ويزف النظيم. لفظه جواهر وينثر الحسان. أخالقه عقائل
الحضور بفصاحته وأعجب واألوصاب. الهموم القلوب عن جال حتى الكليم. قلب عىل
— وسألت ومآله. مستقبله يف النظر وأمعنت حاله. من شاهدت ما فراقني إعجاب. أيَّما
السالب الشاب. هذا الفاضل أيها تعرف أو يساري: عىل والجالس بجواري، َمن — ا همٍّ
من اندرس ما ومحيي مرص. نابغة هو نعم فقال: األلباب: أويل نهي العذب بمنطقه
األلحان اخرتاع براعة يف فنه أئمة له شهدت الذي العرص. هذا يف املوسيقى فن معالم
األديب املؤلفات. جليل ونرش األثرية األسفار وضع يف املعىل بالقدح والفوز واملوشحات.
يصل أن اآلن. إليه يسعى الذي غرضه وجل الخلعي) أفندي (كامل اللوذعي. املوسيقي
أرسار غوامض تحصيل عىل مكبًا فنراه واإلتقان، الكمال درجة إىل الرشق يف الفن هذا
عليه ويعّول املشكالت يف إليه يرجع رشقيًا عظيًما أستاذًا صار حتى النفيس، الفن هذا
نغماته. وطيب الخاصة تالحينه من بيشء ليتحفنا يرجوه أن إليه فرغبت التدريس. يف
خضوع بكل الطلب فلبّى وهباته. نعمه جزيل من عليه هللا مّن بما علينا يجود وأن
إنشاَد راغب استماحهم إذا املغنني ثقال كأكثر صوته يف ألم بوجود يعتذر ولم وأدب.
والحق — فإذا آمالنا. وبني بيننا وجمع سؤالنا. من املقصود بلغنا التلحني. من يشء
السقيم. جسم إىل العافية رجوع من اآلذان إىل أشهى رخيم. شجي صوٌت — يقال
يف الغمام. حجب عنه انكشفت إذا بالتمام بدر من وأضوأ الغمام. ماء من وأصفى
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طول بعد محبوبها إليها وأرجع فقرها. بعد النفس بمغانيه أغنى الظالم. حندس
قطعة له تخلو فال الصحاح، برضوبه السمع وأطرب األرواح، إىل الروح وأهدى شوقها.
تيها وِمسنًا طربًا، ثملنا حتى حفله. من قفله. وال متانه. من خانه. وال صنعه. من
الثناء أعالم فنرشوا السكر. أهل يأخذ ما الطرب من الجماعة بعض وأخذ وعجبًا.
من سمعناه مما خصوًصا الصدور. صدور وانرشحت الرسور. أرسار وظهرت والشكر.
وألبسته حناك والفر (كالتكريز موشحات. أو أدوار مرص يف عليها امللحن غري النغمات

كار). والحجاز والسوزناك والبوسليك والعجم نكار.
بالغروب. الشمس آذنت أن إىل مطلوب. بكل والحديث بالسماع منه تتمتع نزل ولم
فيا معه. والقلوب تشيعه. والعيون فخرج واإلكرام. بالرتحاب فحييناه للقيام. ب فتأهَّ
التهاني. زمام فيه ُملكنا وأوفره! أوفاه ما ورسوًرا وأقرصه. أطيبه كان ما يوًما له

واألماني. اآلمال عىل منه وحصلنا
الغرر. مؤلفاته من مؤلف آخر لرُييني معه رست وانتثر. مجلسنا عقد انفض وملا
(املوسيقى كتاب الجيلّ: الجميل بالحرف غالفه عىل قرأت أن األلطاف فاتحة فكانت
صدري فانرشح خبري. التأليف بأرسار عليم بصري، منتقد تصفح فتصفحته الرشقي)
نوًرا. نوره من قلبي وامتأل معانيه. يف جال حيث فكري وجال مغانيه. عىل بالوقوف
أصداف عىل الفوائد. أصناف من يشتمل كتاب مرسوًرا. فرًحا أهيل إىل به ورجعت
باب؛ كل املطالب أقىص إىل للطالب وفتح كتاب. يحِوه لم ما الفن هذا من حوى الفرائد.
لم التدقيق. كثري التحقيق. عزيُز للدقائق. جمعه يف وحيد الفائق. فنه يف فريد هو إذ
القدماء فضل أن عىل بمثاله. الدهر يسمح ولم منواله. عىل املتقدمني من ناسٌج ينسج
واهتدينا أساسهم. عىل بنينا إنما فنحن يشكر، ال فضلهم بيان عن واإلغضاء ينكر. ال
الفن لهذا يعرف ال كمن كنا القديمة. الكتب موضع وضعناه إذا أننا غري بنرباسهم.
أو والذهب. والقصدير والصدف. الدرِّ بني قابل كمن كنا سلف. بما قابلناه وإذا قيمه.

والذنب. الرأس
وانسجام طبعه. ودقة ورقه وجودة وضعه. سالسُة بالتدقيق مطالعته إىل ساقني
موضوعة والرتكية. العربية األوزان فيه وجدته ما ثمني ومن إشاراته. ولطف عباراته،
وتعليم النغمات. ورصد التصوير علم قواعد مع اإلفرنجية. بالنوتة املأخذ سهلة بطريقة
ومعاٍن وضيّه. بألفاظ الكايف. والبيان الوايف. بالرشح تصويرها مع اآلالت. من آلة أيّة
الدهر. جبني يف غرة هو ما العرص هذا مشهوري صور من املطلع فيه يجد كذا مضيَّه،
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املطلعني. أدباء أنفُس إليه النظر إىل تتوق مما الصنع. رائقة الوضع، متقنة وكلها
واملوشحات — املغنني فطاحل من مات َمن عىل ويرتحمون املؤلف صنيع فيشكرون
املسموع أعذب من الفن كبار يغرفه ما كأحسن فصول. هيئة عىل جميالً ترتيبًا مرتبة
مما ومرص. الشام علماء تالحني من واملختار العرص. أهل تراجم مع املنقول. وألذ
استعرت لو أني عىل األبصار. ونزهة الخواطر ورشك األمصار. بدعة الحقيقة يف يعد
التمداح من حقه السفر. هذا يف أن أمكني ملا الخطباء. بالغة وأُعطيت األدباء. فصاحة

الفصيح. عجُز املديح وقصاَرى والشكر.
املوسيقي لهذا أخرى مجموعة وجود إىل الجليل املؤلف هذا أيًضا هداني وقد
السليم صوته به جاد ما وأجمل ألحانه. أمثل من موشًحا عرش اثني عىل تشتمل النبيل،
املقرتع. الناقل ال املخرتع. املبتدع معرض يف للناس جالها قد بعنانه. له املمسك وفنه
وهو والفرنساوية. العربية باللغتني ألفاظها عليها ووضع اإلفرنجية. بالنوتة وربطها
معارصوه وال سابقوه يأت لم بما وأتى بعمله. علمه يف وطنه شأن رفع رشقي أول

بمثله.
يرشد أن واإلصالح. وطنه خري يحب رشيف حر كل عىل الواجب من كان وملا
ووثاقته. القديم الغناء حسن يف جدال ال فأقول: والصالح الخري فيه ما إىل إخوانه
مثل وعليه املحدثون. به اقتاد الذي األساس ألنه وصياغته؛ تركيبه متانة يف نزاع وال
بعد عرص وأهل جيل بعد جيالً ومرص. قطر كل يف السلف عن الخلف وتناقله امللحنون.
وتحدي تراكيبهم. حفظ من بدئه يف استكثر يكون أن بد ال مجيد ملحن كل ألن عرص؛
عن تتحصل كيما أمثلتهم. عىل القول سبق كما والحذاء نغمتهم. ومحاكاة أساليبهم.

يشني. مما خالية ألحانه فتصدر التلحني. ملكه عنده ذلك
فما الكرام. األقوام أولئك ساللة — األيام تقادمت وإن — الحقيقة يف كنا وملا
لنا كان كما قدوة. بعدنا ملن لنكون السري، يف بهم باالقتداء الخري. نطلب أن إال علينا

أسوة. الصالح السلف بذلك
انتسخت ملا اإلفرنجية. بالنوتة العربية، موشحاتنا لربط قديًما الفن أهل انتبه ولو
الضياع خوف ألحانه كتابة يف املذكور أفندي كامل مثل تعب وملا تلحينها. عمليات أكثر
هذا يف عليه الذي األول. الجزء هي واملوشحات، والبستان البيرشاوات ألن وتدوينها؛
أصول غري عىل موضوعة القيمة. عديمة صغرية قطع إىل األدوار وما املعّول. الفن
صحيحة القوانني، محصورة فإنها املوشحات بخالف — السقيمة باملعاني ومحشوة
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تفتن عقائلها بعيون ومعان الشمول. من أرق ألفاظ عىل تشتمل التلحني. يف القسمة
سماعها نعف ولم قبل. من وآباؤنا نحن نسمعها أننا دليالً فضلها عىل وكفى العقول.
أليس يل قل بحياتك الطال) كاس أدر (بدري وبرهاني فصل. كل يف وكررت أعيدت إذا
يزيل أن فوق أترغب واحتجب) عني غاب (هالالً ويا وحال. اآلذان شنف كرر كلما
تأسيسه اآلن ويعرس وتفصيله. رشحه يطول مما آخره إىل والنصب. الهم قلبك عن
كالكالم وصار نفوسنا بحته ناد. أو محفل يف مرات بضع قيل إذا دور وأكرب وتأصيله.
لهذا كان من جيًدا ذلك يعرف الثاني. وضعف األول تلحني ملتانة إال ذلك وما — املعاد

يعاني. الفن
املوشحات تلحني يمكنهم ال الزمان. هذا يف التلحني بصناعة املشتغلون كان ملا ولكن
وقد منسيًا. ونبذوها ظهريًٍّا تركوها األوزان. أرسار معرفتهم وعدم تركيبها لصعوبة
اإلبداع محاسن من الخالية البضاعة. القليلة البسيطة أدوارهم سماع عىل الناس عودوا
مرسوقة بأنها يدرون ال وهم معانيها. لسهولة السامعون واستملحها الصناعة. ودقيق

نواحيها. من ومشذبة املوشحات من
والرتاب بالصفر. الصفر أو بالزبرجد. والحىص باملسجد، الرتاب يقيس ومن ***
بالحىص. الدر يقارن وهل الشامس. والنهار الدامس. الليل بني وشتان بالرساب.
وحوت السماء. حوت وبني والعاطل. والخايل والباطل. الحق بني وكم بالعصا. والسيف

املاء!
األبصار. ذوي أو الفن أئمة عند واألدوار. املوشحات بني الفرق أن والخالصة
ال لخسته الذي باطنه وبني باأللوان. املزين بالحرير املحاك الثوب ظاهر بني كالفرق

العينان. تراه أن تود
الفائقة. املتانة بهذه املوشحات نوع من لحن من اآلن الرشق يف أجد لم وملا ***
أفندي (كامل املوسيقى املبدع األستاذ حرضة غري الشائقة. الرائقة الطرب يف والجزالة
من شيئًا أذكر أن البيضاء األيادي من الفن هذا عىل له بما اعرتاًفا فأحببت الخلعي)
لتتم كتابتي. قبول جائزتي يجعل أن وعىس األجالء. املطلعني حرضات إىل مناقبه

سعادتي.
املريدين ولكافة للوطن نافعة خدمة عمله يجعل أن النهاية يف تعاىل أسأله وإني
األصعد. والجد األسعد. بالنجم يهنئه وأن الجزاء. أحسن عليه يجزيه وأن والفضالء.
وإني كما ظعن. أو قام إن تنام ال التي بعينه ويكأله وطعن. حسد من رش من ويعيذه
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نور إىل الوهم. ظلم من يخرجنا وأن السائغة. واملنحة السابغة. النعمة جميًعا لنا أسأله
بقول الحائط عرض ونرضب يبديه. بما ونتمسك لنا مرشد كل بيد نأخذ كي الفهم؛

هللا1. شاء إن املسئول. ونهاية املأمور. غاية إىل نصل ثم ومن وأعاديه. حساده
املستطاب، طبعه نجاز وحان الكتاب. هذا من ننتهي أن آن وملا هذا ***
املمالك حامي بقاء بدوام والدعاء. الرضاعة أكف ورفعت والوالء، اإلخالص يد بسطت
وبرهانه العاملني. عىل هللا حجة العباد، ألرواح صيانة الدين حوزة عن املحامي والبالد،
الحميد (عبد موالنا األعظم، واملتبوع األكرم، السلطان الجاحدين، العتاة عىل القاطع
دوام املجيد. امللك من راجيًا عرصه. وسعود بنرصه. فدعوت العثماني، امللك الثاني).
بالسبع امللحوظ املفخم، نعمتنا وويل املعظم، تابعه البالد، أمري يهب وأن والتأييد. عزه
ببقاء أدعو كما والخري. اليمن ودوام العمر. طول الثاني). حلمي باشا (عباس املثاني.
كتابي طبع عىل ساعدني من الهمم. ومعايل العميمة واملحاسن والنعم. املكارم رب ذات
وجميل الحميدة السجايا صاحب والسعود، طلعته بأنوار يزدهي للوجد. خرج حتى هذا
هذا يف األكيد. اإلخالص هذا ضمنت وقد راغب). بك (إدريس أفندم فتلو عطو املناقب.

النشيد.
2٨/٩ — أقصاق — أصول — يكاه — مقام

أخ��ص��ب األن��س وري��اض ب��ه��يً��ا ال��ب��ش��ر أق��ب��ل
ون��ط��رب ال��ص��ف��و ن��ح��ت��س��ي وه��ي��ا ال��وق��ت ف��اغ��ن��م��وا

دور

ال��ح��م��ي��د) (ع��ب��د غ��وث��ن��ا م��ش��ي��د ع��ز ف��ي دام
ص��ع��ود ف��ي ت��ب��دى ق��د ال��س��ع��ود ن��ج��م وب��ه
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دور

وأم��را ن��ه��بً��ا وس��م��ا ق��دًرا ع��ز م��ل��ي��ًك��ا ي��ا
ال��ب��ن��ود م��ن��ه خ��ف��ق��ت ن��ص��ًرا ال��ل��ه ح��ب��اك ق��د

دور

ال��ل��ي��ال��ي ب��ي��ض ب��س��م��ت ال��م��ع��ال��ي و(ب��ع��ب��اس)
ال��س��ع��ود غ��اي أح��رزت األه��ال��ي ك��ل وب��ه

دور

ال��س��داد ن��ه��ج ن��اه��ًج��ا ال��ب��الد أح��ك��ام س��اس
ح��س��ود ف��ي��ه��م يُ��رى ال ال��ع��ب��اد ك��ل ف��غ��دت

دور

رف��دا ال��راج��ي��ن ي��م��ن��ح ال��م��ف��دى (إدري��س) دام
ض��اءال��وج��ود وب��ه ت��ب��دى ال��س��ام��ي س��ع��ده
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دور

ال��س��ع��اده م��ص��ب��اح وه��و ال��س��ي��اده م��ش��ك��اة ف��ه��و
ال��وف��ود ك��ه��ف (راغ��ب) ع��اده اإلح��س��ان ول��ه

٨/٩ أقصاق —أصول يكاه مقام موشح

ال��ح��م��ي��ا س��اق��ي ي��ا ه��ات
غ��رب ال��ل��ي��ل ن��ج��م إن
ال��م��ح��ي��ا ب��اه��ي ي��ا واش��ف
ال��م��ع��ذب ال��ق��ل��ب م��دن��ف

خانه

ال��ت��وان��ي ذا ك��م ف��إل��ى
ال��غ��وان��ي ف��ي وح��ي��ًدا ي��ا
س��ب��ان��ي ال��ف��ات��ر ج��ف��ن��ك
اف��ت��ت��ان��ي وارع ف��ات��ئ��د
ش��ج��ان��ي ال��س��اح��ر ص��وت��ك
وح��ان��ي وق��ت��ي ف��ص��ف��ا
ال��ق��ن��ان��ي ص��اف��ي ل��ي ف��اج��ل
ف��ان��ي ف��ال��ع��م��ر ب��اك��ًرا
ت��ران��ي ح��ت��ى واس��ق��ن��ي
ل��س��ان��ي م��ن��ه��ا ع��ق��د ق��د
ال��ت��دان��ي ق��رب راج��يً��ا
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األم��ان��ي غ��اي��ات وه��و
زم��ان��ي ال��ي��وَم ل��ي ط��اب
األغ��ان��ي ط��ي��ب ل��ي ف��اش��د
وف��ان��ي م��ح��ب��وب��ي ح��ي��ث
ج��ف��ان��ي ك��ان م��ا ب��ع��د
ال��ت��ه��ان��ي روض ص��ف��ا ف��ي
ال��م��ع��ان��ي غ��ي��د ل��ي زف
ح��س��ان ن��دم��ان ب��ي��ن
ال��م��ث��ان��ي ص��وت ح��رك��وا

قفله

ه��ن��يً��ا ك��أًس��ا ل��ي ف��ام��ل
ال��م��رب��رب ال��ش��ادي أي��ه��ا

٨/٦ سماعي يورك —أصول حجاز مقام ح موشَّ

غ��زال ح��ي��ك ف��ي ال��ظ��ب��ا راع��ي ي��ا
وص��ال رن��ا م��ذْ ق��ب��ا ف��ي خ��ل��ت��ه
ح��الل واش��رب��ه��ا ج��ب��ا خ��ذ ل��ي: ق��ال
ال��ك��م��ال ب��در ي��ا م��رح��ب��ا ن��ادي��ت
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خانه

ال��دالل ه��ذا م��ا م��ص��ون ي��ا ل��ي ق��ل
ال��وص��ال آن م��ا ال��م��ج��ون ح��ل��و ي��ا
م��ح��ال س��ل��وان��ي ش��ج��ون ب��ي زادت
وم��ال غ��ي��رك ع��ن أب��ى وح��ال��ي
أم��ان أم��ان إي��ه أم��ان أم��ان إي��ه

Makam Yakkah — Oussoul Acsak ٨/٩ أقصاق —أصول يكاه مقام موشح
9/8

Hati ya sakil houmailla.
Inna nagmal laili gharrab.
Oachfi ya bahil mouhaia.
Moudnafal Kalbil mouazza.

Khana خانه

Fa Ila camm zal tawani.
Ya oahidann fil ghawani.
Gafnoukal fater sabani.
Fattaid oar; ftitani.
Sawtoukal saher chagani.
Façafa oakti oahani.
Faglouli safil kanani.
Bakirann fal oumrou fani.
Oaskini hatta tarani.
Cad oukid minha liçani.
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Ragiann kourbal — tadnai.
Oahous ghaiatoul amani.
Taba lil yawma zamani.
Fachdouli tibal aghani.
Haiçou mahboubi oafani.
Baada macana ghafani.
FaÇafa rokit tahani.
Zaffali ghidal maani.
Raina noudman inn hiçani.
Harrakon sowtal maÇani.

Kafla قفله

Famalali kaçann hanilliann.
Aiouhac chadil mourabrab.

Makam Hugaz — Oussioul ٨/٦ سماعي يورك —أصول حجاز مقام ح موشَّ
youreuk samay

Ya rail ziba fi haiak ghazal.
Khelton fi kaba mouzz rana oaçal.
Kalli kouz ghaba oachrabba halal.
Nadet marhaba ya badral kamal.
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Khana خانه

Kolli ya maçoun ma hazel dalal.
Ya houloal mougoun maanal wiçal.
Zadat bi chougoun souloani mouhal.
Oahali aba an ghairak oa mal.
Eh aman aman. Eh aman aman.

هوامش

بتقاريظهم علينا تفضلوا الذين الكرام. واألدباء األعالم. العلماء حرضات نشكر (1)
ونعتذر الضعيف الكتاب هذا مؤلف يف ثقتهم حسن عىل الدالة الدرر بنفائس املشحونة
ووعد — نَعدهم ولكنا املقام، لضيق هذا كتابنا من األوىل الطبعة يف نرشها عدم يف لهم
رأوا إذا قريب، لناظره غًدا وإن الثانية، الطبقة يف بجملتها نضعها بأن — دين الحر
جميًعا خدمتها يحقق أن أسأله وإني الظن حسن عىل فليحمل النرش إهمال يف تقصريًا

السبيل. سواء ويهدينا
(هات أوله غزيل كالم عليه موضوع أنه غري الكتاب هذا آخر يف بالنوتة مأخوذ (2)
رواياتها يف مراًرا الشهرية) املعارف (جمعية أنشدته وقد — فتنبه الحميا) ساقي يا

ويعاد. الستار ترفع حتى التصفيق استمرار بدليل املتفرجني وإعجاب رضاء وحاز
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