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موسيقى

مجموعة أصيل«ُ ...بردة» األزمــن
بيروت تحتضن األصالة شعرًا ونغمًا
القاهرة ــ مايكل عادل
ّ
ق �ي��ل ع �ن��ه إن� ��ه ال �ج �ي��ل ا ّمل�ن�ف�ص��ل عن
م��اض�ي��ه .وق �ي��ل أي �ض��ًا إن ��ه ج�ي��ل بال
أص��ل وال ه� ّ
�وي��ة م �ح��ددة ،يعبث في
ح� ��اض� ��ره وظ� ��روف� ��ه ال �ع �ص �ي �ب��ة م��ن
دون اإلن� � �ص � ��ات ل � �ص ��وت ال �ح �ك �م��ة
يحتكره
الذي ــ في اعتقاد كثيرين ــ
ّ
كبار ِّ
الس ّن ممن أنهكهم الزمن .إنه
ج�ي��ل ال �ف��ن��ان�ين وامل �ب��دع�ين ال�ش�ب��اب
ال �ح��ال��ي امل �ت �ه��م دائ� �م ��ًا ب �ك��ل ال�ت�ه��م
ال �س��ال��ف ذك ��ره ��ا رغ� ��م أن� ��ه ك� ��ان في
قلب ال�ث��ورات وال�ح��رك��ات التحررية
التي برزت أخيرًا في العالم العربي،
ورغ��م أن��ه أيضًا الجيل ال��ذي اعتاد
النبش ف��ي امل��اض��ي ربما ليجد فيه
م ��ؤش� �رًا إل� ��ى م �س �ت �ق �ب �ل��ه .ق �ب��ل أي ��ام
قليلة م��ن ت�ن� ّ�ح��ي ال��رئ �ي��س األس�ب��ق
محمد حسني مبارك إثر «ث��ورة 25
ي�ن��اي��ر» ض��د ن�ظ��ام��ه ال �ف��اس��د ،خ��رج
علينا ش� ٌ
�اب ُ ّيدعى مصطفى سعيد
( )1983ل �ي �غ��ن��ي ب �ك �ل �م��ات ال �ش��اع��ر
الفلسطيني تميم البرغوثي ()1977

مجموعة أصيل
انطلقت مجموعة «أصيل» في عام 2003
بهدف تقديم موسيقى ّ
عربية جدية معاصرة
على مبدأ التطوير من الداخل ،أي االعتماد على
التراث والعطاء املوجود لدينا وليس إلعادة
أدائه .لغاية اليومّ ،
سجلت الفرقة التي أسسها
ّ
موسيقيني هما
مصطفى سعيد إصدارين
«رباعيات الخيام» ( ،)2008و«أصيل ـــ تأليف
جديد من صلب التقليد» ( )2009تميزا بكثرة
اآلالت (بالنسبة إلى املدرسة التقليدية التي
تحبذ محدودية اآلالت) والغنى اإليقاعي الذي
يسيطر على نهج مصطفى سعيد كملحن
موسيقي.

ّ
ً
مصر هانت وبانت كلها
قائال« :يا ّ
ك ��ام ي� ��وم» .ب��ش��ر ال�ج�م�ي��ع ب��اق�ت��راب
الحسم ،معلنًا نفسه كفنان ينتمي
إل��ى ه��ذا الجيل ال��ذي اع�ت��اد النبش
ف��ي امل��اض��ي إلع ��ادة ت�ق��دي�م��ه بشكل
معاصر وحديث ،لكننا هنا بصدد
تجربة ّ
فنية مختلفة.
صاحب أغنية «منصورة يا مصر»
هو مدير «مؤسسة التوثيق والبحث
في املوسيقى العربية» ال��ذي ّ
كرس
أغلب جهده إلعادة النظر في التراث
املوسيقي العربي وترميم ما يمكن
ترميمه من اسطوانات وتسجيالت
قديمة وتقديمها بجودة عالية ،إلى
جانب الغناء والتلحني والعزف.
ع�م�ل��ه ال ��ذي ي�ت�ع��ام��ل ب�ش�ك��ل َح��رف� ّ�ي
م��ع ال�ت��راث ويعيد تقديمه بجودة
صوتية أف�ض��ل ،رب�م��ا ه��و انعكاس
م� ّ
�ادي ملا يقوم به من إع��ادة تقديم
ّ
امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب��ي��ة ب�ش�ك��ل م�ج��دد
لكن على ح��د قوله ع��ن نفسه« :أن��ا
ّ
املوسيقية
أق��وم بتجديد ال�ق��وال��ب
�ل» .وي �ض �ي��ف م�ص�ط�ف��ى
م ��ن ال� ��داخ� � ّ
س �ع �ي��د« :ت ��وق ��ف ت� �ق � ّ�دم امل��وس �ي �ق��ى
ال �ع��رب� ّ�ي��ة م ��ن ال ��داخ ��ل ،ف ��ي م ��ا ع��دا
اإلن � � �ش � � ��اد ال� ��دي � �ن� ��ي خ � �ل ��ال ال � �ق� ��رن
العشرين» .واآلن ،وهو منكب على
تقديم مشروعه الجديد بالتعاون
ّ
مجددًا مع تميم البرغوثي ،يتجلى
أم� ��ام ال�ج�م�ي��ع ال �ش �ك��ل ال ��واض ��ح ملا
ي��ري��ده م��ن ت �ج��دي��د ،ل�ي��س ف�ق��ط في
ش� �ك ��ل ال� � �ف � ��ن ،ل� �ك ��ن ف � ��ي م �ض �م��ون��ه
وكيفية ت�ن��اول م��ا ت�ن��اول��ه ال�ق��دم��اء
ب �ش �ك��ل ح ��دي ��ث م ��ن خ�ل��ال ت�ق��دي�م��ه
ل� �ـ «ال� �ب ��ردة» .ع �ل��ى ن �ه��ج م �ح �م��د ب��ن
س� �ع� �ي ��د ال � �ب� ��وص � �ي� ��ري أح � � ��د أب� � ��رز
ش �ع��راء ال �ق��رن ال �ح��ادي ع�ش��ر ،كتب
البرغوثي «ال�ب��ردة» .واألخ�ي��رة هي
إحدى أشهر قصائد املدح النبوي،
ك� �ت� �ب� �ه ��ا ال � �ب� ��وص � �ي� ��ري ف � ��ي ال � �ق� ��رن
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر امل� �ي�ل�ادي (م �ع��روف��ة
أي�ض��ًا ب��اس��م «ال �ك��واك��ب ال� ّ
�دري��ة في
م ��دح ّخ�ي��ر ال �ب��ري��ة») وس ��ط إج�م��اع
ُ
على أنها من أفضل ما كتب في هذا
ال �ش��أن .ق��ال ع�ن�ه��ا األدي ��ب وال�ن��اق��د

ّ
ال ��راح ��ل زك� ��ي م� �ب ��ارك ب��أن �ه��ا ال �ت��ي
جعلت البوصيري األستاذ األعظم
ّ
ل �ج �م��اه �ي��ر امل �س �ل �م�ي�ن ،م �ض �ي �ف��ًا أن
«لقصيدته أثرًا في تعليمهم األدب
وال ّ�ت ��اري ��خ واألخ �ل ��اق .ع ��ن ال �ب ��ردة،
ت�ل��ق��ى ال �ن��اس ط��وائ��ف م��ن األل �ف��اظ
وال �ت �ع �ب �ي��رات ال �ت��ي أث � ��رت ف ��ي ل�غ��ة
التخاطب ،وعن البردة عرفوا أبوابًا
م��ن ال�س�ي��رة ال�ن�ب� ّ
�وي��ة .وع��ن ال�ب��ردة،
ّ
تلقوا أبلغ درس في ك��رم الشمائل
والخالل .وليس من القليل أن تنفذ
ه� ��ذه ال �ق �ص �ي��دة ب �س �ح��ره��ا األخ� ��اذ
إل ��ى م�خ�ت�ل��ف األق� �ط ��ار اإلس�ل�ام� ّ�ي��ة،
وأن ي �ك��ون ال �ح��رص ع�ل��ى ت�لاوت�ه��ا
وح� �ف� �ظ� �ه ��ا م � ��ن وس � ��ائ � ��ل ال� �ت� �ق ��رب
إل ��ى ال �ل��ه وال ��رس ��ول» .الح �ق��ًا ،كتب
الشاعر أحمد شوقي قصيدة على
النهج نفسه أحدثت ثورة في عالم
القصيدة وق�ت��ذاك .وق��د ق��ام ري��اض
ال �س �ن �ب��اط��ي ب�ت�ل�ح�ي�ن�ه��ا و«ك ��وك ��ب
الشرق» أم كلثوم بغنائها.
بعد م��رور أكثر م��ن نصف ق��رن ،ها
ه��و ت�م�ي��م ال �ب��رغ��وث��ي ي�ك�ت��ب ب��ردت��ه
ّ
ويلحنها املؤلف والفنان
الخاصة،
امل �ص��ري ال �ش��اب م�ص�ط�ف��ى س�ع�ي��د،
ّ
وتقدمها مجموعة «أص�ي��ل» الليلة
ف� ��ي «م � �س� ��رح امل ��دي� �ن ��ة» (م �ص �ط �ف��ى
سعيد /غ�ن��اء ف��ردي وع��ود وق�ي��ادة
غ� �س ��ان س � �ح� ��اب /ق� ��ان� ��ون وب �ط��ان��ة
ومحمد عنتر /ناي وجس ترنبل/
ت�ن�ب��ك وأس ��ام ��ة ع �ب��د ال �ف �ت��اح /ع��ود
وش� � � ��اه وب � �ط� ��ان� ��ة وب� �ل� ��ال ب� �ي� �ط ��ار/
س �ن �ط ��ور وب� �ط ��ان ��ة وع� �ب ��د ال ��رض ��ى
ق �ب �ي �س��ي /ط �ن �ب��ور وب � ��زق وب �ط��ان��ة
وخليل البابا /كمان وف��رح ق� ّ�دور/
ع� � ��ود ح� � ��اد (س � ��وب � ��ران � ��و) وب �ط��ان��ة
ورض� � � � ��ى ب � �ي � �ط � ��ار /ك� � �م � ��ان أوس� � ��ط
(فيوال) وماريا ريجو /كمان كبير
(تشيللو) وب�ط��ان��ة وع�ل��ي ال�ح��وت/
رق وبطانة).
ف � ��ي ه � � ��ذا ّال� � �ص � ��دد ي � �ق � ��ول س �ع �ي��د:
«ب� �ع ��د ت ��وق ��ف امل��وس �ي �ق��ى ال �ع��رب �ي��ة
ع � ��ن ال � �ت � �ط� ��ور م � ��ن داخ � �ل � �ه� ��ا خ�ل�ال
ال�ق��رن امل��اض��ي ،ك��ان ال ب��د م��ن إع��ادة
ّ
متطور
التجارب الكالسيكية بشكل

مصطفى سعيد خالل التمرينات أمس (مروان بو حيدر)
ومالئم للعصر الحالي» .وقد ّ
لحن
س�ع�ي��د ال �ب��ردة ك��وص�ل��ة س �م��اع ،مع
ال � �ت� ��زام م �ض �م ��ون وص� �ل ��ة ال �س �م��اع
ول � �ي� ��س ش� �ك� �ل� �ه ��ا .ي� � �ق � ��ول« :وص� �ل ��ة
ال�س�م��اع أو وص�ل��ة امل �ق��ام مجموعة
م ��ن ال �ق ��وال ��ب امل��رت �ب �ط��ة ب�ب�ع�ض�ه��ا»
م�ض�ي�ف��ًا أن ال �ب��ردة ال ت �ح��وي قالبًا
واح� � � � � �دًا م � �ع� ��روف� ��ًا وث� ��اب � �ت� ��ًا س� � ��واء
ّ
ّ
غنائيًا من منطلق أن
موسيقيًا أو
ّ
القوالب الفنية هي صنيعة البشر.
ّأم��ا النظام املوسيقي املقامي ،فهو

نتاج تراكم الحضارات.
ّ
ستقدم «أصيل» البردة للمرة األولى
ال�ل�ي�ل��ة ف��ي ب �ي��روت ب �ح �ض��ور تميم
ال �ب��رغ��وث��ي ال � ��ذي ي�ف�ت�ت��ح األم �س �ي��ة
ويليها دخول
بتالوة بردته كاملة ّ
املجموعة لتقديمها مغناة.
«ب � � ��ردة» ل �ت �م �ي��م ال �ب��رغ��وث��ي وم�ص�ط�ف��ى
سعيد ومجموعة «أصيل» 20:00 :مساء
اليوم ـــ «مسرح املدينة» (الحمرا ـ بيروت)
ـ لالستعالم01/753010 :

يجدد من الداخل
مصطفى سعيد وريث الحامولي ّ
الرا مالعب
درس م�ص�ط�ف��ى س�ع�ي��د امل��وس�ي�ق��ى
ع� �ل ��ى ي � ��د امل� �ن� �ش ��دي ��ن امل � �ش ��اي ��خ ف��ي
م �ص��ر ،ب �ع��دم��ا ك� ��ان ق ��د ب� ��دأ دراس� ��ة
اإلن �ش��اد ف��ي ال��راب�ع��ة م��ن ع �م��ره .هو
ينتمي إلى املدرسة التقليدية التي
ن�ش��أت ف��ي ذروة ال�ع�ص��ر العباسي،
وأعيد تطويرها في عصر النهضة
بفضل الصداقة التي جمعت اإلمام
 ،)1905مفتي
محمد ع�ب��ده ( 1849ـ�ـ ّ
ال ��دي ��ار امل �ص��ري��ة ،وامل ��رن ��م وامل �ل� ّ�ح��ن
ع �ب��ده ال �ح��ام��ول��ي ( 1843ـ� �ـ ،)1901
مطرب البالط املصري .أج��رى هذان
امل� � � �ج � � � ِّ�ددان إص �ل��اح � ��ات م �ت ��وائ �م ��ة،
وتطويرين ينبثقان من الداخل وال
يستنسخان م��ن ال�خ��ارج أي قوالب
فكرية أو فنية جاهزةّ .
األول عمل في
شق الفقه والفكر اإلسالمي ،والثاني
في ميدان املوسيقى املصرية.
ّ
درس سعيد الفن الحداثي في عزف
العود في «بيت العود» في مصر ثم
ان�ت�ق��ل إل��ى ل�ب�ن��ان ع��ام  2004بعدما
تعرف إلى العالم املوسيقي اللبناني
نداء أبو مراد من خالل قراءة كتابته

واستماع ملوسيقاه ،فوجد لديه همًا
موسيقيًا مشابهًا؛ هو التطوير من
الداخل.
تحت إش��راف أبو م��راد ،تابع دراسة
ع �ل��م امل��وس �ي �ق��ى ل �ي �ح��وز ماجستير
ف��ي ال�ت�ق��ال�ي��د امل��وس�ي�ق�ي��ة امل�ش��رق�ي��ة
م��ن امل�ع�ه��د االن �ط��ون��ي ف��ي الجامعة
األنطونية في بعبداّ ،
ودرس العود
وف � ��ن االرت � � �ج� � ��ال( ،غ � �ن � � ً
�اء أو ع ��زف ��ًا،
منفردًا أو داخل تخت شرقي) ،وهو
األس � �ل� ��وب ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ال ��وح �ي ��د ف��ي
لبنان ال��ذي ال يعتمد على التلقني
امل ��وس� �ي� �ق ��ي .وت� ��ول� ��ى س �ع �ي��د إدارة
 AMARفي لبنان ،وهو مركز بحث
وأرشفة للموسيقى الشرقية .وكان
ق ��د أن �ش��أ ف��رق��ة «أص � �ي ��ل» ،ب�ق�ي��ادت��ه
وض � �م� ��ت ن� �خ� �ب ��ة م � ��ن امل��وس �ي �ق �ي�ي�ن
ال �ج��دي�ين ،ال��ذي��ن درس ��وا املوسيقى
بشقيها ال�ن�ظ��ري واألدائ � ��ي .حملوا
ال� ��راي� ��ة ذات � �ه� ��ا :راي� � ��ة ال �ت �ج��دي��د م��ن
ال� ��داخ� ��ل واس �ت �ث �م ��ار ال� �ف ��ن امل �ق��ام��ي
املشرقي.
ال� �ت� �ق ��ت ه� � ��ذه ال � ��رؤي � ��ة م � ��ع أس� �ل ��وب
الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي
ف��ي ُ
«ب � ��ردة» امل �ع��اص��رة ال �ت��ي كتبها

ع��ام  2010ول��م تنشر إال ع��ام .2013
ّ
يقول البرغوثي ب��أن املديح النبوي
ه��و «ب�ح��ث ع��ن ال�س�م��اء ف��ي األرض،
ع��ن الجليل ف��ي اليومي ،ع��ن اإللهي
في البشري ،عن الشعر في النثر ،عن
الجمال في الصعوبة ،عن الباقي في
العابر ،عن النبوة في ال�ن��اس ،وعن
املعنى ف��ي ال �ت��اري��خ» .خ��رج الشاعر
«خ��روج��ًا صريحًا على م��درس��ة في

رافق القصيدة أربعة مقامات
وتعرضت لكثير من التقلبات
ال�ش�ع��ر ال �ع��رب��ي ،ت ��رى ال �ت ��راث عبئًا
ً
ع �ل �ي �ه��ا ب � � ��دال م� ��ن أن ي � �ك ��ون س �ن �دًا
ل �ه��ا» ،وه ��ي ك�م��ا ي�ش�ي��ر «ت �ق��اب��ل في
اآلداب ،ال��دول��ة الحديثة التي بناها
االستعمار في السياسة».
تعود كلمات ال�ب��ردة إل��ى قصيدتني
ت ��اري �خ �ي �ت�ي�ن :أواله � �م � ��ا مل �ح �م��د ب��ن
س�ع�ي��د ال �ب��وص �ي��ري (1213ـ � � �ـ )1295
الذي يقال بأنه أصيب بفالج ،فرأى
ال�ن�ب��ي ف��ي امل �ن��ام ي�ل��ف ع�ل�ي��ه ب��ردت��ه
(أي ع �ب��اء ت��ه) ،ف�ك�ت��ب ع�ل��ى إث ��ر ذل��ك

ق�ص�ي��دة «ال �ك��واك��ب ال��دري��ة ف��ي م��دح
خ�ي��ر ال �ب��ري��ة» وس�م�ي��ت ب �ـ«ال �ب��ردة».
أم ��ا «ن �ه��ج ال � �ب ��ردة» ألح �م��د ش��وق��ي
ف �ك �ت �ب��ت ف ��ي اواخ� � ��ر ال� �ق ��رن ال �ت��اس��ع
عشر ،كمعارضة من األخير لقصيدة
ّ
ال �ب��وص �ي��ري (أي أع �ج��ب ب�ه��ا وأل ��ف
منها قصيدة على ال ��وزن والقافية
واملوضوع نفسها).
تميم البرغوثي الذي عارض بدوره
القصيدتني ،يبني مقاربة تاريخية
ت� �ط ��رح ث�ل�اث ��ة أزم � �ن� ��ة م� ��ن ال �ن �ض��ال
واالس �ت �ع �م��ار وال �ع��واط��ف ال��وط�ن�ي��ة
املستنزفة في بردته .شاعرنا األول
م�غ��رب��ي أم��ازي �غ��ي ع ��اش ف��ي م�ص��ر،
وشهد إهداء القدس من امللك الكامل
محمد بن امللك إلى صديقه فرديريك
هوهنستاوفن ،قبل أن «يستعيدها
ال � � �خ� � ��وارزم � � �ي� � ��ون ال � � �ق� � ��ادم� � ��ون م��ن
ش��رق إي ��ران ع��ام  »1244ك�م��ا يشير
ال�ب��رغ��وث��ي ،ث��م ش�ه��د س�ق��وط ب�غ��داد
ف ��ي ي ��د امل �غ ��ول ع ��ام  1258وأق ��ام ��وا
ف �ي �ه��ا ج� ��رائ� ��م ،ق ��ارب ��ت ب�ب�ش��اع�ت�ه��ا
ج��رائ��م األم�ي��رك�ي�ين امل�ع��اص��رة فيها.
وش��اع��رن��ا ال �ث��ان��ي ك� ��ردي ع ��اش في
م� �ص ��ر ،ش �ه ��د االن� � �ت � ��داب ال �ف��رن �س��ي

واإلي �ط��ال��ي وال �ب��ري �ط��ان��ي .وال�ث��ال��ث
ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ش �ه ��د س� �ق ��وط ال �ق ��دس
واالج � �ت � �ي� ��اح اإلس ��رائ� �ي� �ل ��ي ل �ل �ب �ن��ان
والحربني األميركيتني على العراق
ال� � ّل� �ت�ي�ن ي � �ق ��ول ع �ن �ه �م��ا ال �ب��رغ��وث��ي
ّ
بأنهما «علما العالم كله بأن الحزن
ت� ��رف وأن ال ��رض ��ا ب��ال �ط �غ��اة ت ��رف،
وأن ال � �ح� ��روب األه� �ل� �ي ��ة ت� � ��رف ،وأن
الفتنة الطائفية ت��رف .عدونا أقوى
امبرطورية في العالم ،فإما أن تكون
ملقاومتها أولوية على كل شيء وإما
املوت العمم».
ّ
ما ّ
يميز «ب��ردة» أن مصطفى سعيد
لم يستعمل أي قالب في تلحينها ،بل
لجأ إلى بعض الحركات التي تنشأ
ف��ي ّال �ق��وال��ب ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة كالقصيدة
امل��وق �ع��ة ،وال�ت�ح�م�ي�ل��ة .ل�ح�ن�ي��ًا ،راف��ق
ال �ق �ص �ي��دة أرب � �ع� ��ة م� �ق ��ام ��ات ،ب� ��دأت
بالبيات ،ثم السيكاه ثم الجهاركاه
ثم النوا ،غير أنها تعرضت للكثير
من التقلبات املقامية في إطار املقام
األس��اس��ي ال��واح��د ،ون ��رى ف��ي أدائ��ه
الغنائي ،تجددًا عصريًا يأخذنا بني
الشجن والكوميديا املعاصرين إلى
يومنا هذا.

