تحليل الخطاب املوسيقي ملحمد عبد الوهاب ) (Hanene Gharbiحنان الغربي

 Duboisعة أنهللا «فرع مال فركع علم اللطل ل ل ل للان» .2كهللذا مللا ي بللده
ميشال أريفي  Michel Arrivéبقوله «األسلو ية كصف للن األدبي
حطللب طرا ق مطللتقام مال اللطللانيات» .3كهو إثبات لدكر اللطللانيات
في بلورم مف وث األسل ل ل لللو يةذ األمر الذي دفي ب ل ل ل ل ل ل ل ل ركمان ياببطل ل ل للون
( Roman Jacobson )1982-1896في إحدى محاض لراته الش ل يرم إل
أن نادى «بتوثيق العتقة بين اللطانيات كاألدب عموما».4
«كإنه ملال الوجاهة علميا البحث في ”الخطاب اللطاني” باعتباره
حماال لت كيتت بثيرم كمدى ارتباطه بل”الخطاب املوسيقي” كما يمكال
أن يىيفه املجال ”اللحن ” مال صور هنية كت ثيرات آنية تفض إل
البحث في إ الية ”التقارب” أك ”التباعد” أك أحيانا ”الت امل” بين
ال ورم الشعرية أك الكتمية كالفكرم املوسيقية»5.

كقللد اعتمللدنللا في لللا عة مجموعللة مال امل ل ل ل للادر نللذبر منهللا مللا
بتبه محمود عوض6ذ كهو عبارم عال متعلقات الحيام الشل ل ل للخ ل ل ل للية
كالفنيللة ملحمللد عبللد الوهلاب؛ كاليللاس ا ل ل ل لحللاب7ذ كالللذي يانللاكل فيلله
مواضيي متنوعة متعلقة باملوسيقى العر ية؛ كفيكتور احاب8ذ كهو
عبارم عال رسالة ماجطتير يطرح فيها توثيقا تاريخيا لحيام مل مال أث
ملثوثذ محمد عبد الوهابذ زبرياا أحمدذ محمد الق للب يذ كرياض
الط ل ل ل ل بلاطي؛ كملا بتبله حلازث ص ل ل ل للاغيلة9ذ كفيله بر ملتعلقلات الحيلام
الش للخ للية كالفنية ألث ملثوث؛ كس للعد الديال كهبة10ذ كهو عبارم عال
مجموع للة مال الحلق للات التلفتي للة ال أجراه للا ه للذا األ ير مي محم للد
عبلد الوهلاب كقلاث بتوثيق لا بتلابلة؛ كملا بتبله فر العنتري11ذ كاللذي
تناكلنا منه بالتحديد الباب الخامس بعنوان «ش ل للخ ل لليات غنا ية»؛
كعناكينه التالية


أث ملثوث الت هيلذ التطويرذ التقييم



محمد عبد الوهاب ال ش مذ الت هيلذ ت ثير الدكر

كما بتبه إدكارد حليم ميخا يل12ذ كفيه بر ملراحل حيام محمد
عبد الوهاب الفنية (املطل ل ل للرحيةذ الطل ل ل للينما يةذ الغنا ية)...ذ كت ري
ألعماله الفنية بجميي أنواع ا حطب الترتيبين الهجائي كالتمن .

تحليل الخطاب املوسيقي
ملحمد عبد ّ
الوهاب
من خالل أغنية »أنت عمري«
حنان الغربي

ّ
مقدمة
يتنزل بحثنا هذا في إطار معالجة ألسل ل ل لللو ية محمد عبد الوهاب
املوسلليقيةذ ك لا بالتحديد مال تل يطللليء الىللوا عة إ ل الية
األصالة كالتجديد فيها.
ك قد ا ترنا أن ي ون لا عبر أعماله املوسل ل ل لليقية الغنا ية ال
لحنها لغيره مال الفنانينذ في ش للخ أث ملثوثذ ك بالتحديد مال تل
أغنية «أنت عمري».
لذاذ س ل ل ل ل تق ل ل ل ل نمو «أ نت عمري»ذ ح نقيم البرهان عة
إضافات محمد عبد الوهاب كعة مدى كصله للقديم بالجديد فيهاذ
ك لا مال تل الن املوسيقي املدكن كاملثال الطمعي.
كفي هلذا اططلارذ نلذبر بل ن عبلد الوهلاب يعلد الاهرم موسل ل ل لليقيلة
قا مة الذات كمتنوعة املعالمذ مما أتاح لنا كملال س للبقنا مال الباحثين
إم انية تناكل أعماله مال جوانب متعددم كمختلفة.
لذلاذ فإن مىمار بحثنا هو األسلوبية املوسيقية ملحمد عبد
الو ّهّ ّاب .كاألسل ل ل لللو ي للة 1بمنهج نق للدي ي ل ل ل للنف للا جون دك وا Jean

 5امل تمر الدكلي مقار ات في تحليل الخطاب املوسيقي  -بكة ضياا للم تمرات
كالدراسات كاألبحاثذ تاريخ ا -5-4ك  6نيطان :2017
].امل تمر الدكلي مقار ات في تحليل الخطاب املوسيقي”[Anon. “2017 ,
, p. 210].عوض6 [1971 ,
, p. 222].احاب7 [1985 ,
, p. 349].احاب8 [1987 ,
, p. 126].صاغية9 [1991 ,
, p. 301] .كهبة10 [1992 ,
, p. 2000].العنتري11 [2000 ,
, p. 237].حليم ميخا يل12 [2002 ,
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 أستا مطاعد باملع د العالي للموسيقى ب فاقس (تونس) .متح لة عة
الدبتوراه سنة .2017
].يوسف1 [2009 ,
2 [Dubois et al., 1973, p. 458].
, p. 48].املطدي3 [1982 ,
 4في عاث  1960احتى ت جامعة أنديانا األمريكية ندكم دكلية ببرى حول
«األسلوب»ذ ارك فيها صفوم مال اللطانيين كالنقاد كعلماا االجتماع كالنفس
املعركفين عاملياذ كفيها ألقى ركمان جاببطون محاضرم عنوانها "اللطانيات
كالشعرية"ذ نادى فيها بتوثيق العتقة بين اللطانيات كاألدب عموماذ كتمتين
الركابء بينهما.
ادم
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عكس م للا يردد دا م للا مال أنل له ال يمكال الح للدي للث في موسل ل ل لليقى عب للد
الوهاب إال عال التجديد.
كأ يراذ نتمن أن يفتح ه للذا البح للث آفل للاق للا ج للدي للدم يمكال ل للا
مقار ة األثر الفن لعبد الوهاب مقار ة تحليلية مال ل نها املط للاعدم
عة ف م موسل ل ل لليقللاه ب ل ل ل للنفيهللا اآلليللة كالغنللا يللةذ مللإحللدى يعللابير
املوسيقى العر ية املختلفة كاملتنوعة املدارس.

د افع عبد ّ
الوهاب في تعامله مع أم كلثوم
و

كهذا ما اس للتطعنا الح للول عليه مال مراجي كم للادرذ كاألبيد
أنه غابت عنا أ رى سل ل ل للواا مان لا مال املراجي ال ل ل ل للحيحة أك مال
غيرها .كسواا مانت عر ية أك أجنبية.
سنحاكل إ ا


تحللديللد العوامللل الللدافعللة بعبللد الوه لاب إل التعللامللل مي
صوت أث ملثوث



إق للام للة البره للان عة م للدى ثراا كتنوع الفكر الوهل للابي في
التلحين املوسل ل ل لليقي (في محللاكلللة طبراز م للاهر األص ل ل ل للالللة
كم اهر التجديد في آن).

حطل ل ل للب الت ل ل ل ل يف أك التقطل ل ل لليم الذي كضل ل ل للعته رتيبة الحفن
لألعمللال الفنيللة لعبللد الوهلاب15ذ فللإن مرحلللة أغللاني أث ملثوث 16كال
أطلق عليهللا النقللاد ”مرحلللة الشل ل ل للوام ” تمثللل املرحلللة الثللامنللة17ذ كهي
مرحلة مت رم نوعا ما كر ما مان الطل ل ل للبب في لا أن العتقة بين أث
ملثوث كعبد الوهاب مانت في مع م ا «عتقة منافط ل ل ل للة بين قطبين
سيطرا عة املوسيقى كالغناا في الوطال العربي مله ما يقرب عال قرن
مامل».18

تحليلية ك لا مال تل مقار ة أسل ل ل لللو ية للخطاب املوسل ل ل لليقي
ملحمد عبد الوهاب عبر تحليل موسيقي ن امي كمقامي 13ك باالعتماد
عة الن املدكن ألغنية «أنت عمري»ذ كالذي حاكلنا أن ي ون كفيا
قدر اطم ان للاس ل للجيل .بال ط ل للبة للمثال الط ل للمعيذ فلقد نتلناه مال
موقي يوتيوب.14

كيمكال اط ل ل ل للارم أيى ل ل ل للا إل أن بت منهما مان يانافس ل ي يحتل
مربت ال ل للدارم في عالم الغنااذ كأن بت منهما رش ل للل نفط ل لله لر اس ل للة
نقللابللة امل ال الفنيللة في األربعي يللات كأكا للل الخمطل ل ل للي يللات .ف للان مال
الطبيعي أن يحدث صراع بين االثنين ...ك عتقد بثيركن مال املت لين
بالطرفين أن الر يس جمال عبد الناص للر (كمبعوثه إل الطرفين) مان
دافعلا قويلا إل التيجيلل بلالتعلاكن بين الطرفين فقلد ملان ميجبلا بفال
مل منهماذ كمنح االثنين كساث االستحقاق عاث .191960

اعتم لدنللا عة عنوان املثللال املرئي «أث ملثوث انللت عمري األغنيللة
ال املة» كمدته التمنية ( 58دقيقة ك 30ثانية)ذأي أن ا تيار املثال
مان عة أسل ل ل للاس أنها أغنية ماملة حطل ل ل للب يطل ل ل للمي هاذ بمعن أنه مال
املفترض أن له لم يحللذ منهللا أي مقطي آلي لا مللان أث غنللا ي لا .كهللذا مللا
ش ل ل للجعن عة ا تيارها بحكم إدرا ي لعناص ل ل للر نهتم بالنماا كالتنو ي
كالت ر كتقنيلات األدااذ كال ال تتجة إال عبر رص ل ل ل للدهلا مال تل
اطعادات املختلفة في الجمل املوسيقية اآللية كالغنا ية.

كإ ا ما أقمنا مقارنة بين «الط ل ل ليرتين الذاتيتين» إن صل ل للل التعبير
ل ل مال عبد الوهاب كأث ملثوثذ لتح نا أن هناك يشل ل ل للا ها ببيرا بين
ملتيهملاذ ف لل منهملا ي تم إل نفس الجيلل ...كمل منهملا نش ل ل ل ل في بي لة
متواض ل ل ل لعللة محللاف للة ...كمللل منهمللا بللدأ حيللاتلله التعليميللة في الكت لاب
حيث يعلم القرآن .كمان ن لليب مل منهما أن يلتقي في مطل ل هل حياته
بش للاعر معرك يتع ده بالرعاية ك إتقان اللغة العر ية عبد الوهاب
قللابللل أحمللد ل ل ل للوتيذ كأث ملثوث قللابلللت أحمللد رامي ...بللذلللا مللان ملل
منهما يحب الق يدم كغن ق ا د ألحمد وتي كأحمد رامي...

كيمكال القول ب ن اهتمامنا التمتناهي باملوس لليقى العر ية عامةذ
بمختلف مج ل للاالنه ل للا مال املوس ل ل ل لليقى الغن ل للا ي ل لة إل األ رى اآللي ل لةذ
ك ملحنيه للا ك فن لانيه للا – ك للاص ل ل ل ل لة منهم عب لد الوه لاب – هو ال للدافي
الر يس لبحثنا هذا.

15 [1991 ,

].الحفن
 16ال يختلف أحد حول تاري كفام أث ملثوث في  3باط 1975ذ كلكال هناك ت
حول تاري ميتدها .غير أن الناقد كامل رخ املوسيقي الراحل بمال النجم استطاع
أن يثبت أنها كلدت في 30ديطمبر عاث  1898بنااا عة تحقيق علم دقيق
, p. 107].فريد[1999 ,
, p. 50].الحفن 17 [1991 ,
, p. 13].احاب18 [1999 ,
, p. 155; 157].حليم ميخا يل19 [2002 ,

كلقد اعتمدنا في بحثنا هذا عة منهجيات

كما األسل ل ل لللو ية املوسل ل ل لليقية ملحمد عبد الوهاب إال مجال بحث
سل ل للنحاكل مال تله تحري أهم اطضل ل للافات ال أمد ها عبد الوهاب
املوسيقى العر ية منذ أكا ل القرن العشريالذ لكال مال زاكية ن مل مال
تل للا إبراز التنللاغم الفعةي في أعمللاللله بين األص ل ل ل للالللة كالتجللديللد عة
 13تاريخياذ يمكال تقطيم مجاالت البحث املوسيقي إل أربي مراحل :نهتم املرحلة
الثالثة منها بتاري املوسيقى ك لا باالعتماد عة مناهج عديدم أساس ا املقارنة
كالتحليل ك لا بتفح العناصر كامل ونات املوسيقية مال تل معالجة الطتلم
كال طب بين األصوات املوسيقية كاألجناس كاألساليبذ كهو ما سم
بالل«موسيقولوجيا الن امية» كهو ا ت اص قديم في ت وراته كحديث في مناهجه
كمقار اته ككسا له
[Becha, 2015].
14 https://youtu.be/aztHL4kn9qE. (ref: [Studio Al5rbe, 2011], last acces)sed 2021/11/04.
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تحليل الخطاب املوسيقي ملحمد عبد الوهاب ) (Hanene Gharbiحنان الغربي

ق ل ل لليدم «هذه ليل » كبذلا الشل ل للاعر الطل ل للوداني ال ادي آدث الذي
غنت له هذه املطر ة ق يدته املعركفة «أغدا ألقاك».
كلكال بللالرغم مال لللا لم يللدث «ع ل ل ل للر عبللد الوهلاب ال لثومي»
سوى يطي سنوات استمعنا فيها إل عشر أغنيات هي









«انت عمري» ك«عة باب م ر» سنة 1964
«أنت الحب» ك«أمل حيايي» 1965
«فكركني» 1966
«هذه ليل » 1968
«أصبح عندي اآلن بندقية» 1969
«دارت األياث» 1970
«أغدا ألقاك» 1971
ك«ليلة حب» 241973

(«ل ذا يمكال القول ب ن أث ملثوث مثلت بال طبة لعبد الوهاب تحد...
بحكم أن الجم ور التقليدي ألث ملثوث هو جم ور صوت كليس
جم ور موسيقى ...املوسيقى بال طبة ل ذا الجم ور ...مجرد إطار.
كلكال ال ورم أهم مال اططار»)21.

ك إن مللا برنللاه ال يمني إ جللاب عبللد الوه لاب مال نللاحيللة أ رى
ب وت أث ملثوث .كعال لا يقول

أما التقطيم الذي كضعه فر العنتري ف و اآليي









«انت عمري» سنة 1964
«أمل حيايي» دكن تاري
«عة باب م ر»ذ «أنت الحب» ك«فكركني» سنة 1966
«هذه ليل » 1968
«أصبح عندي اآلن بندقية» 1969
«دارت األياث» 1970
«أغدا ألقاك» 1971
ك«ليلة حب» 251972

تحليل املثال
أغنية «أنت عمري» ( )1964مال ملمات أحمد ل ل ل للفيق مامل
كألح ل للان محم ل للد عب ل للد الوه ل لاب مال مق ل للاث الكردي عة درج ل للة قرار
الح ل ل ل ل للار («ال» مخفوضل ل ل ل للة) .كلع للل املق ل ل ل للود م للان مق للاث الكردي
عة درجة العش ل لليران27ذ لكال يط ل للوية اآلالت منقوص ل للة بن ل للف بعد
)م ور (1

26

ّ
مصور  1مقاث الكردي عة درجة العشيران
 26مال أ ر عراا األغنية العرب في القرن العشريال (.)2008-1929
 27كر ما يعود لا إل أن الاطوية اآلالتية مانت غير دقيقةذ أك أن امل دية هي
ال طلبت لا .هذا موضوع آ ر ال يمكال الجتث فيه – لكننا أكردناه عة درجة
العشيران لاط يل القراام.

49

يىللا إل هذا أن بت منهما مان في قرارم نفطلله يخىل اآل ر أث
ملثوث تخى ل ل ل أن تط موس ل ل لليقى عبد الوهاب عة دكرها الر يس ل ل ل
عة ش ل للبة املط ل للرح بحيث تجعل أدا ها ض ل للعيفاذ كعبد الوهاب مان
يخى ل ل ل ل أن تت للد للل أث ملثوث في اللحال بم للا م للان للت تفع للل مي بع
امللحنين.20

«أنا باقول عليها عاصمة األصوات ليه ألن مل ما في األصوات موجود
فيها القوم موجود فيها اطحطاس موجود فيها النبرات موجود فيها
األفتت الحراقة موجود فيها اللفظ الحلو الواضل كالر يق كالعرب
موجود فيها يعن دت مال جميي الفىا ل الةي املفركض إن أي
فىيلة منها يعمل مغنية كحط ها في هذا ال وت فانا بطميها عاصمة
األصوات»22.

كيقول أيىا
«أحس ملما سمع ها أن صونها منحدر مال ستلة صوتية أصيلةذ كأن
في حنجرنها تصة لنبرات حلوم متعددم .كهي تمثل الع مة كأحة
بوابة انفتحت أللحاني».23

كقد ح ي عدد ببير مال ق ا د الشعر العربي باهتماث امللحنين
ك الفنلانين .كبعللد أن مللانللت هللذه الن ل ل ل للوص مكتو للة كموضل ل ل للوعللة في
رفو املكتبات كمغمورم تحولت إل أغنيات قريبة مال الناس ك ائعة
ال ل ليت كمط ل للموعة مال الجماهير الكبيرم .كس ل للر ل ل رم هذه األغاني
لغ ها الطل لة كالبطلليطة كالقريبة مال املتقبل العربي كمواضلليع ا ال
يغلللب عليهللا البعللد العللاطفي كالوجللداني كالغتلي .بمللا أنهللا ات قيمللة
فنيللة عللاليللة عة مطل ل ل للتوى تل ليف األلحللان كابت للارهللا كجمللالي هللا كمال
حيث األداا الغنائي كتميزه.
ك عد نتار قباني الش ل ل ل للاعر األبرز في العقود املاضل ل ل للية الذي نقل
ق للا ده إل عالم التلحين كالغناا .بما أن الفنانة أث ملثوث ا ل ل هرت
بغناا ق لا د كأ للعار باللهجة العامية لش للعراا مال مختلف األقطار
العر ية مثل مرس جميل عتيت كأحمد رامي مال م ر ك يرث التونس
كعبد هللا الفي ل للل الط ل للعودي كجور جرداق اللبناني الذي غنت له

يل20 [2002 ,

, p. 156].حليم ميخا
187].
, p. 2].كهبة22 [1992 ,
, p. 43–44].الحفن 23 [1991 ,
, p. 234–235].احاب24 [1987 ,
, p. 216].العنتري25 [2000 ,
, p.عوض21 [1971 ,
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قراءة تداولية  32للنص

تقديم املثال

اليوث كقد هدأت ثورم التلقي األكل ك بت حرارم االنفعال لتحل
محله رصل ل ل للانة العقل كدقة التحليل كالت كيلذ نابين أن ملمات «أنت
ا
عمري» ال يمكال أن تقرأ ار الطلياق التاريّي الذي بتبت فيه هذه
األغنيلة .كهو ملا يجعلل املقلار لة التلداكليلة ضل ل ل للركريلة بلل حتميلة .فقد
لق جو التنللافس ْبين فن لاني تلللا الفترم حواري لة لللذيللذم كافللت مللل
عناصل ل ل للر العمل الفن ملمات ً
كلحنا ً
آالت
كأداا كتوز عا كاسل ل ل للتخداث ك
ك
موسل ل ل لليقية .كلعل أغنية «يا سل ل ل لليدي أمرك» ال غناها عبد الحليم
( )1977-1929في فلم «ليالي الحب» س ل للنة  1955مال أكض ل للل األمثلة
عة الجدل الذي تحكم في العتقات بين الفنانين كفي عرض املواقف
كتبن املذاهب الفنية بطريقة غير مبا رم.

«أنللت عمري» أغنيللة مألت الللدنيللا ك ل ل ل للغلللت النلاس ح قبللل أن
ت ون موجودم فعليا .فقد مانت املتيين مال الجماهير العر ية ت ت ر
ال
ا ورها .كقد تد ل جمال عبد الناص للر ش للخ ل الليا ليط للتحث بت مال
عبللد الوه لاب كأث ملثوث عة االجتمللاع في عمللل فن ك مشل ل ل للترك .28مللان
عبللد الوهلاب كأث ملثوث قللد تربعللا آنللذاك عة عري األغنيللة العر يلةذ
فوراا مللل كاحللد منهمللا ز م مال األعمللال الفنيلة الرائعللة .ك مللان بينهمللا
مال التنافس ما ي ون عادم ْبين أهل الفالذ مما أ ر يعاكنهما .كلكنهما
ْ
ِالتقيا أ يرا بعد أن توفرت ارك هذا اللقاا .فقد اعتزل محمد عبد
الوهاب الغناا في الحفتت العامة كلم يعد منافطا مبا را ألث ملثوث.
ا
كفلي يلوث  6ل ل ل لب ل للاط  1964ال لرت ثلملرم يلع ل للاكنلهلم ل للا اللفلنل ِ األكل إل
ً
ليقيا ع يما انس ل ل ل ل ْ
حدثا موسل ل ل ل ال
جت حوله الق ل ل ل ل
الجماهير .كمان
ِ
كاألسل ل ل للاطير .فقد أقفرت ليل ها ل ل ل للوارع املدن العر ية مال املحيء إل
الخليج كألغت بع اط اعات برامج ا كنش ل ل ل لرانها اط بارية لتتمكال
مال بث األغنية. 29
َ
لم تحظ أغني للةذ في ل للا الوق للتذ بمث للل م للا ح َي ل ْت ب لله أغني للة
َ
«أنللت عمري» مال االهتمللاث اطعتمي كالجمللاهيري .فقللد أبق َر النق ل ااد
َ
ا
كببار ال ِ ل لحفيين الحديث عنها ح أن الناقد امل للري الكبير جليل
َ ًَ
البنداري أطلق عليها اسللم «لقاا ال ِس لحاب» ف للار علما عليهاذ كبتب
الشاعر صالل جودت معلقا

كإن املت ل ل مل للل في ململ للات أغنيل للة «أنل للت عمري» يتفل للاج ل ل بل للذلل للا
التجانس اليجيب بين سياق الحال كسياق املقال في هذه األغنية.

سياق الحال
ا
تجمي امل ل ل ل للادر عة أن محمد عبد الوهاب مان قد لحال أغنية
«أنللت عمري» ليغنيهللا بنفط ل ل ل لله .33لكنهللا مكثللت في در مكتبلله مس
َ
س للنوات ماملة لم تر النورذ ثم آثر ها أث ملثوث عال نفط لله كقد ْأمك َال
ْبينهما اللقاا .ف ل مان لا مال قبيل ال ل ل ل لدفة أث أن عبد الوهاب
فكر كق للدر فوج للد أن أث ملثوث ه لا أج للدر كأن له ب للذل للا عة توضل ل ل لليح
ْ
رسللا له أق َدر أال يمكال أن نجد في ملمات األغنية ضللر ا مال الرسللا ل
الخفي لة يتوج له هللا عبللد الوه لاب إل أث ملثوث كإل مال يللدكر في فلك للا
مال موببللة املوسل ل ل لليقيين ك للاصل ل ل ل لة منهم ريللاض الط ل ل ل ل بللاطي (-1906
 )1981أال ي ون عب للد الوه لاب ق للد أنطق أث ملثوث عال طريق ه للذه
ال لمات باأللم كالحطل ل ل للرم عة ما مض ل ل ل ل مال حيانها قبل أن تتعامل
معلله ألم يجعل للا يعتر في الزمللة األغنيللة املتكررم «إنللت عمري الةي
ابتدى بنورك صباحه» أن حيانها الفنية الحقيقية ابتدأت فعت حين
بدأت التعامل معه

املعن الطياتي» كهي تدرس«بيفية إدراك قدر ببير مما لم يتم قوله عة أنه جتا
مما يتم إي اله».
 33ان ر عة سبيل املثال
]الىمراني [2010 ,ك ], p. 257أبو املجد[2010 ,
كالحوارات ال حفية الكثيرم ال أدل ها الشاعر أحمد فيق مامل لعديد
ال حف في مراحل مختلفة مال حياته مثل املقال ال ادر في جريدم «امل ري
اليوث»:
].حطال[2008 ,

«إنها أكل م تمر قمة غنائي دكلة ال وت فيه ألث ملثوثذ بينما دكلة
الفال لعبد الوهاب .أما الشاعر أحمد فيق مامل فمجرد كزير في
هذه القمة»30.

ا
يعليق ص ل للالل جودت الش ل لاعر أحمد ل للفيق مامل
لقد أغى ل للب
ص ل ل للاحب ال لمات فشل ل ل ل اه ألث ملثوث كألحمد رامي فابتفت أث ملثوث
ب للالك ل ل ل لح للا كطي لب أحم للد رامي للاطره حين حم للل ه للذا الكتث عة
ْ
محمللل ْ
العمتقين
الغيرم . 31كلكال الحقيقللة الت لاريخي لة تثبللت أن لقللاا
قد غطى ح عة ال لمات كصاحبها.

, p.أبو املجد28 [2010 ,

255].
257].
, p. 74].الىمراني30 [2010 ,
].حطال31 [2008 ,
 32التداكلية مذهب حديث في تحليل الن وص يقوث أساسا عة تحليل مقاصد
املت لمين في سياق معين كبيفية ت ثير لا الطياق في ما يقال .كملتيد التعمق يمكال
العودم عة سبيل املثال إل بتاب «التداكلية» ت ليف جور پول الذي ترجمه إل
العر ية د .ق العتابيذ ][Paul, 2010؛ كالذي يقول فيه «التداكلية هي دراسة
, p.أبو املجد29 [2010 ,
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تحليل الخطاب املوسيقي ملحمد عبد الوهاب ) (Hanene Gharbiحنان الغربي

ابتلديت دلوقت بس أحب عملري  *-*-*-ابتديت دلوقت ا ا ال
العمر يجري
مل فرحه ا تاق ا مال قبلا يلالي  *-*-*-التقاها في نور عنيا قلب
كفكللري
يا حيلام قلب يا أغة مال حيايي  *-*-*-ليه ما قابلاش هلواك يا حبيب
بدري
الةي فتله قبل ما يشلوفا عنيه  *-*-*-عملر ضللايي يحطبلوه إزاي
عةي

الزمة

انت عمري الةي ابتدى بنورك صباحه
الليلالي الحلوه كالشوق كاملحلبة  *-*-*-مال زملان كالقلب ايل م
عشلانا
كق معايا الحب كق حبله بحبه  *-*-*-مال حنان قلب الةي طال
وقه لحنانا
هات عنيلا يطرح في دني هم عنيه  *-*-*-هات ايديا ترتللاح للمط هم
ايديه
يا حبيللب يعال كبفاية الةي فاتنا  *-*-*-هو الةي فاتنا يا حبيب الركح
ويه
الةي فتله قبل ما يشلوفا عنيه  *-*-*-عمر ضللايي يحطبلوه إزاي
عةي

الزمة

انت عمري الةي ابتدى بنورك صباحه
يا أغلة مال أيلاملي  *-*-*-*-*-*-يا أحلة مال أحلتمي
لدني لحنلانا لدني *-*-*-*-*-*-عال الوجلود كابعلدني
بعليلد بعيللد أنا كانت  *-*-*-*-*-*-بعيلد بعيلد كحديلنا
ع الحلب ت ح أيامنلا  *-*-*-*-*-*-ع الشللوق تناث ليالينا
صلالحت بيللا ايامي  *-*-*-*-*-*-سلامحلت بيا التمال
نطتلن بيلا آالمللي  *-*-*-*-*-*-كنطيت معلاك الشجلال

ال نعلم عة سل ل ل للبيللل اليقين مللا إ ا مللان عبللد الوهلاب قللد فكر في
لا فعتذ إ لم يش ل للر إل هذا املوض ل للوع ا
أحد في حدكد علمنا .كلكننا
نتحظ يعللالقللا كاض ل ل ل لحللا ْبين معللاني ال لمللات دا للل الق ل ل ل ليللدم ك ْين
ي الذي اأ ْنت ْ
جت فيه .فنحال نن ر إل األغنية
الط ل ل لياق التاريّي الخار
ِ
ا
عة أنها « طاب فن »ذ كقد أص للبح اليوث مال املط لللمات أن الخطاب
الفن يختلف عال الخطللاب العللادي فللإ ا مللان أق ل ل ل ل مللا يرنو إليلله
الخطاب العادي هو تحقيق التواصللل فإن في الخطاب الفن الجمالي
مال الغموض كمال االلتفا عة نفط ل ل ل لله ما ال ينجةي إال بكد الذهال
كاملجللاهللدم لفللا رموزه كت ل كيللله .كسل ل ل للواا فكر عبللد الوه لاب في لللا
تفكيرا كاعيللا أث لم يفعللل فنحال ن مال أن األثر األدبي هو أثر مفتوح
يطل ل ل للتد ي الت كيتت كيتقبل ا فيزداد ها ثر ًاا عة ثرا هذ كحطل ل ل للبنا أن
نجد ام َط ِوغات الت كيل اكمطاندات التحليل.

سياق املقال
مال أهم فىلا ل املقار ة التداكلية للن لوص األدبية أنها قطعت
َ
مي املللذاهللب الب يوي لة الش ل ل ل لكتني لة ال تق ل ل ل للر االهتمللاث عة عللالم
الن الدا ةي تتفح م وناته تفح ل للا دقيقا كيط ل للتجةي ما ير ء
بينها مال نطلليج عت قي ضللار ة عرض الحا ء بالط لياق الخار ي .كهو
ما تتفيناه في حديثنا عال سل ل ل للياق الحال إ تبينا أن ل لمات األغنية
عتقة كطيدم بالط ل لياق الفن عامة ك جواا التنافس ْبين فناني لا
التمللان كأن عبللد الوه لاب قللد كجللد في ململلات هللذه األغنيللة فرصل ل ل ل للة
ليوجه مجموعة مال الرس للا ل إل عدد ببير مال األطرا الفاعلة عة
ِ
الط ل ل لاحة املوس ل ل لليقية آنذاك .بما تبينا أن لل لمات عتقة بالطل ل ل لياق
الدا ةي لألغنية كما فيها مال بحث عال اواهر التجديد.
فما ا عال ال لمات في انها

النص الشعري للمثال
رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو  *-*-*-علموني أندث عة املاض
كجراحه
مطلي
الةي فتله قبل ما يشلوفا عنيه  *-*-*-عمر ضللايي يحطبلوه إزاي
عةي

رجعوني عنيا لأليامي الةي راحوا  *-*-*-علموني أندث عة املاض
كجراحه
إعادم املطلي

انت عمري الةي ابتدى بنورك صباحه

الةي فتله قبل ما يشلوفا عنيه  *-*-*-عمر ضللايي يحطبلوه إزاي
عةي

قد ايه مال عمري قبلا راح كعدى  *-*-*-يا حبيلب قد ايه مال
عملري راح
كال ا القلب قبلا فرحلة كاحدم  *-*-*-كال اق في الدنيا غير
طعم الجراح
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عند النطق به مال أعة سقف الفم أيىا بعد أن يىغطه اللطان
كيحبط ل ل ل لله برهللة مال التمللان كالحللاا تتردد في األثنللاا (فرحللة  /كحللدم /
ً
ً
جراح) كحوحة عة ما مض مال العمر كراح كأملا مال كقي الجراح.
لم يكال هذا املت لم في حياته املاض للية يبالي بتقدث العمر كمض ل ِ
األي لاث كاللي للالي .حي للات لله بت ح ل كلب مجرد عب للث .ف للالح للب كح للده يعطيه للا
ْ
املعن ذ كق للد كج للده فجل ل م يوث ِالتق ل ْلت عين للاه بعين ْ حبيب لله فل ل ر كت للا
هدكاه القديم كرض ل ل ل للااه بالحتن كنش ل ل ل ل ت مرحلة جديدم مال حياته
أبط ل للب ها قيمة كأض ل للفت عليها املعن ف ص ل للبح يحب عمره كيخا مال
زكاله:
«ابتديت دلوقت بس أحب عمري  *-*-*-ابتديت دلوقت ا ا
ال العمر يجري»
نفس القا كنفس الدال يتكرران في «ابتديت دلوقت» بما فيها
مال ل ل ل للدم لكنهما سل ل ل للرعان ما يتواريان ليترما املجال للحرك اللينة
ات املدى ال ل ل لويي املمتد س ل لليما في «بس» تانف ا
س مال تل ا الركح
امل لومة ال ل لعداا ثم ر ًاا ات بط للرم طويلة يعلال في القافية تحررها
كمىيها في انطيابية رقيقة (عمري  /يجري).
«اآلن وهنا» هذا هو الش ل ل ل لعار الذي أعلنته الذات املت لمة كقد
يغيرت عتق هللا بللالوجود ف ل ل ل للارت تحللب عمرهللا كتخللا مال مى ل ل ل ليله
كجريانه بغير فا دم كأعلنت القطي مي قناعانها املاضية «كبفاية الةي
فاتنا» .مان لقاا العيون فاتحة ع د جديد كس ل ل لللوك مختلف أص ل ل للبح
املت لم بموجبه يعيش أفى ل ل ل للل لح ات الط ل ل ل لعادم كيرغب في دكام ا
كاالسل ل ل للتمتللاع هللا في بثير مال الت ل ني ف و يريللد أن يتلللذ الحللب «حب لة
بحبة» ك طتطعم الفرحة.
تتعدد املتي املطلو ة حي اليا أك مطل ل ل ل ال
لتقبليا كلكنها في الغالب العاث
ا
متي عاطفية كليط للت ملذات حط للية .حط للبه مال الدنيا أن يط للتطعم
الحب كأن يطتمتي بحنان حبيبه كغاية مراده أن ينعم بالراحة
مذاق ِ
ْ
النفطل للية يطل للري مال جطل للم حبيبه لتغمره عبر يديهذ أما حلم حياته
فرحل للة في مون مختلف هو عين للا الحبي للب «ه للات عي ي للا يطل ل ل للرح في
دني هم عنيه» .كالحب يمتد ليشمل مل التمان بليله كنهاره
«ع الحب ت ح أيامنا * *-ع الشوق تناث ليالينا».
أما املاض كقد انقض كلم يعد هناك سبيل طصتحه فليس له
إال ال طيان ً
دكاا
«صالحت بيا أيامي * *-سامحت بيا التمال
نطتن بيا آالمي * *-كنطيت معاك الشجال»

هذه ال لمات للش ل ل لاعر أحمد ل ل للفيق مامل الذي اكِلد في القاهرم
يوث  9حتيران  1929كتوفي يوث  31آب  .2008مال أ ل ل ل ل ر ل ل ل للعراا
األغنية العر ية في القرن العشلريال .ألف أ ل ر األغاني ألث ملثوث مثل
«أن للت عمري»ذ «أم للل حي للايي»ذ «الح للب مل لله» ك«ليل للة ح للب» .لقل لب
بشل ل ل ل للاعر ال رمين ألنلله بتللب أغللاني ألث ملثوث ال لحنهللا محمللد عبللد
الوهاب.34
تندر هذه األغنية مال حيث املوض ل للوع ض ل للمال األغاني العاطفية
كمال حيث الش ل ل ل ل ل الن ل ل ل ل في األغنية إ يطل ل ل لليطر عة مامل الن
ا
ص للوت كاحد هو ص للوت املت ِلم ينا ي حبيبه ك عرض علينا مش للاعره
كأحاسل لليطل لله كهو يتحول مال عبثية الحيام كضل للياع املعن قبل ا ور
الحبيللب في حيللاتلله إل انطتق العمر ك للدايللة الحيللام يوث اللقللاا حين
التقللت عينلله بعين حبيبللهذ م ب لدا في مللل مراحللل الن عة الوالدم
ا
الجديدم .فكيف عبرت العناص ل ل للر امل ونة لب ية الن ال ِشل ل ل لعري عال
لا

البرنامج َّ
الس ّ
ردي
رغم أن هللذا الن مال الش ل ل ل لعر التعبيري الللذايي فللإننللا ال نعللدث
فيه بع امل ِ رات الطردية ال نلج مال تل ا إل عالم الح اية.
كقد آثر املت لم أن يط للتغن َ عال كض للي البداية بما فيه مال تم يد
كإعداد يط تن تلقي الق ة ليد ل مبا رم كقد اضطر ت األكضاع
اْ
كارتج لت .ينفتح الن عة الحللدث امل َتل ِت ِل الللذي تختللل فيلله توازنللات
حيام املت لم كينقطي الط ل ل ل ل ون الذي مان قد سل ل ل لليطر عليها سل ل ل للابقا.
ا
كعين املات لم ت للطدث فج م ْ
الحبيب لي شل
بعين
هكذا ينطلق الن
ِ
إنطل ل للانا جديدا مختلفاذ مان قد اطم ن لتعاسل ل للته املاضل ل للية كيعودها
فطل ل ل للكنت ركحه عال الحربة كاسل ل ل للتقرت في التمعن ذ ف ل ما مر مال
حياته مان «عمر ضل ل للايي» ال يتحدث عنه ب ل ل لليغة اطثبات ليح ي ما
مان له فيه مال إنجازات كإنما يهيمال عليه النفي
«كال ا القلب قبلا فرحة كاحدم  *-*-*-كال اق في الدنيا
غير طعم الجراح»
ا
القلب في حياته املاض ل ل للية يوث س ل ل للعادم كاحد كال تذكق مال
لم ير
الدنيا إال طعم الجراح كاألصل ل ل للوات في مل لا توقي بالغ ل ل ل لة فقد
تكرر حر القا في «القلب» ك«قبلا» كفي « اق» كهو حر حلقي
ينفجر ال واا عند النطق به مال أعماق الحلق لي ل ل ل للطدث بعد لا
بل عة سل ل ل للقف الفم فلله انفجلار فلارتلداد ك عى ل ل ل للد حر اللدال هلذا
املعن (كحدم  /داق  /الدنيا) كهو صوت ديد مج ور ينفجر ال واا
 (Ref. [Wikipediaأح لم ل للدم

ل ل ل ل لف ليللقمم ل للام ل للل34 https://ar.m.wikipedia.org/wiki/

Contributors, 2020] , last accessed 2021/11/06).
52

تحليل الخطاب املوسيقي ملحمد عبد الوهاب ) (Hanene Gharbiحنان الغربي

ا
ا
ملثوث .إن شل ل ل للخ ل ل ل لي ل لة املغن هي كحل للدهل للا ال ي ِعين ج س املت ِل ِم
كاملخاطب.
كعة هذا النحو تكقر الش ل ل ل لخوص كتتعد اد الفواعل .ك قد أثبات
نمو
مناهج تحليل الن للوص أن الشل لخ للية هي مل شل ل ا يتد ل في ِ
األحداث ك طاهم في يغيير مطارانها.
ك ْ
ن ع يم يجعل ا شخ ية ر يطية .فه
للعين في هذا الن
ال صل ل ل للنعللت مللل مللا فيلله مال أحللداث كمال عتقللات كهي ال غيرت
ا
مط ل للارات الشل ل لخ ل لليات .كيتكل ل للل لا في ما أس ل ل ِلند ل ا مال األفعال
ا
«رجعوني عنيللا ...علموني»...ذ أك مللا أضل ل ل لليف إليهللا مال ململلات «نور
عنيللا» «دني هم» .العين هي بوابللة الركح كمفتللاح التمللانذ مال تل للا
يطترجي املت لم ريء حياته املاضية بآالمه كمآسيه
«رجعوني عنيا أليامي الةي راحو* *-علموني أندث عة املاض
كجراحه»
كعبرها يغوص إل أعماق الذات فتتولد فواعل دا لية مالخيال
كالفكر كالقلب ال أضللحت شللخ لليات اي ْط ل ا
ند إليها األفعال فالقلب
يختزن عتم للات الط ل ل ل لع للادم كيح للافظ عليه للا متح للد ًي لا جبركت التم للان
كحقده
«الليالي الحلوه كالشوق كاملحبة * *-مال زمان كالقلب ايل م
عشانا»
كالخيال يشل ل ل للتاق في أياث الب س إل االسل ل ل للتمتاع بالفرح ليحتفل
القلب كالفكر كقد افرا بما مانا يحلمان به يوث التقت عينا املت لم
العا ق بعين ْ الحبيب اللتين غمرتاه بنورهما.
«مل فرحه ا تاق ا مال قبلا يالي * *-التقاها في نور عنيا
قلب كفكري»
َ
للتصل ل ل ل ل للة اللقللول أن نل أغلنلي ل للة «أن ل للت علمللري» ي ل ل ل للور للن ل للا
ا
الشخ يات اطنطانية كاتا بغير صفاتذ َح ْط ابنا منها ضمير املت ِلم
َ
كضللمير املخاط ِب .لكنه يربت عة عالم اطنطللان الباطال فالقلب يرى
كيتلذكق كيحال ك ش ل ل ل لتلاق ك يلد ر .35أفعلال ترد ب ل ل ل لليغلة النفي حينلا
ك ل ل ل لليغ للة اطثب للات حين للا آ ر .كامل م أنه للا تتقل لب بتقل لب املشل ل ل ل للاعر
اطنطانية في التمان .كالعين هي همتم الوصل ْبين عالم الخار كعالم
الرحلة كعبرها تتحدد لح ة بداية الت ري
الباطال كهي مرببة ِ


فرؤي هللا للحبيللب هي الوالدم الفعلي لة للمت لم الللذي ا تللار
هذا الحدث لي ون بداية الت ري لحياته ف ص للبح هناك ما
قبلل لله كمل للا بعل للدهذ تمل للامل للا بمل للا ا تل للارت األمم األحل للداث

ُّ
الشخوص
ال تتيد الشخوص في ال اهر عال ثتثة هي
ا
كامل َخ ا
اطب كالناس
 املت ِلم
كال ش ا يدل عليها غير الىما ر



ياا املت لم ت يي في آ ر الفعل (رجعوني  /علموني)
أك في آ ر االسم (أيامي  /عمري  /يالي  /حيايي )...

الخطاب تىل ل ل للا إل آ ر الفعل (يشل ل ل للوفا) أك إل
 كما
ِ
آ ر االسللم (نورك  /عنيا  /عشللانا  /حنانا  )...كضللمير
الغا ب الجمي في (يحطبوه).
ا
عرقل في العتقات الغرامية كهو دكر م لو
يلعب الناس دكر امل ِ
ا
في الغتلذ إ يط ل ل للعون إل إفط ل ل للاد العتقة كيجشل ل ل لمون املحب ْين ما ال
ا
يطيقل للان ْ
كيح ِمتنهمل للا عة مل للا يكرهل للان .يريل للد املت لم في هل للذا الن
التحلل ل َل مال قواع للد الفيزي للاا امنكرا أن ت ون حي للات لله ق للد ب للدأت يوث
كالدتله البيولوجيلة ليطل ل ل للابللدلله بيوث لقللا له ملحبو له .فحيللاتله قبللل أن
يلتقي حبيبلله لم تكال حيللام بللل هي مجرد عمر ض ل ل ل للائي ال معن للله كال
فا دم منهذ لكال الناس يرفى للون هذا الت ري الدا ةي كيجبركنه عة
اللقاا
احاطاب ما مض مال العمر قبل ِ
«الةي فته قبل ما يشوفا عنيه * *-عمر ضايي يحطبوه إزاي
عةي»
جيب أمر ه الا الناس ما أقطل ل للاهم كما أ ل ل للدهم عة املحبين.
ثم ملا اللذي ا
يبيح ل م التلد لل في حيلاتله ك عطيهم الحق في أن يجبركه
عة الخى ل للوع إل مقاييس التمان املوض ل للو ي إ ا مان هو يريد إلغااه
كاسل ل ل للابللداللله بتمللانلله الللدا ةي العللاطفي كالحق أن له لم يعرهم بثير
اهتماث فبعد أن اس للانكر باالس للتف اث تد ل م أبد بالجملة االس للمية
املثبتة ت ل للوره الخاصذ أنا كأنت ا
كعمر مان يط ل للوده ال تث ف ل للرق
فيه نور الحبيب ليحوله صباحا.
كليس في هذيال الى ل ل ْ
ميريال ما يدل عة أن املق ل للود بر أك أنث
فمال واص اللهجة العامية أن تجعل ضللمير املخاطب سللابنا سل ً
لواا
مان رجت أك امرأم .كقد اعتدنا في الغناا العربي املكتوب هذه اللهجة
أن اي ْط ل ل ل ل َ
تعم َل عبارم «يا حبيب » للج طل ل ل ل ْلين إ تنادي ها املرأم حبيبها
بالى لبء بما ينادي ها الرجل حبيبته .كمما ي بد صللحة لا هو إن
عب للد الوه لاب م للان يعتزث أداا األغني للة بنفطل ل ل ل لله قب للل أن يمنح للا ألث

 35ي ر معن الرؤية كالتذكق في قوله «كال ا القلب قبلا  ...كال اق »...أما معن
الحنان كاال اياق ففي قوله «مال حنان قلب الةي طال وقه »...كي ر معن
االد ار أ يرا في قوله «مال زمان كالقلب ايل م عشانا».
ِ
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مقابل هذا الفض ّ ّّاء الخار ّي املكركه كاملرفوض ي ر الفض ّ ّّاء
ا
الّ َّّداخ ّي بللاعتبللاره مجللاال للراحللة كاملتعللة .لط ل ل ل لبللب مللا ير املت لم أن
يتحرك في عوالم البللاطال اطنط ل ل ل للانيذ فجعللل مال عين ْ حبيبلله «دنيللا»
يعوضه عال مآسيه في «دنيا» الناس

املف لية منطلقا لتاريخ ا .فمولد املطيح كهجرم الرسول
اعتبرا تللد ل ل ل للينللا ملولللد حى ل ل ل للارم .أملا رؤيللة املت لم
حللدثللان ِ
لحبيبلله فقللد مل لانللت تللد ل ل ل للينللا ملولللد الللذاتذ ك ركج للا إل
الوجود بعد العدث

«هات عي يا يطرح في دني هم عنيه»
كهكذا تتمتي الذات في دنيا العين ببهجة الحربة «فاط ل ا
لرح» حرم
طليقللة ال ايق ِيلدهللا ق ْيلد كال َي احلدهللا منطق .كفيهللا تجللد الفرح امل شل ل ل للود
الذي طال انت اره
«مل فرحة ا تاق ا مال قبلا يالي * *-التقاها في نور عي يا
قلب كفكري».
ا
ك نفس املنطق لق املت ِلم فض ّ ّ ًّّاء مض ّ ّ نّادا للو ود ا س ّ ّّا ّي.
كمال ال للحر اللغة كجمال الشل لعرذ ح كإن مان باللهجة العاميةذ أن
ي ل ل ل للبح الحنللان م للانللا يحتم بلله العللا ل ل ل للق مال الوجود الفعةي الللذي
أفطل للده الناسذ ف بد عة اسل للابعادهم مال عامله الجديد كأصل للر عة
االنعتال عنهم
« دني لحنانا دني * *-عال الوجود كابعدني
بعيد بعيلد أنا كانت * *-بعيد بعيد كحديلنا»
بين دنيللا الن لاس كدنيللا اطحطل ل ل ل للاس تتوزع األمكنللة في هللذا الن
الش ل ل ل لعري .فعالم الوقائي كالوجود الفعةي هو عالم مرفوض مكركهذ
إ لم يعر الفرح طريقا إل قلب املات ِلم .قبل أن تلتقي عيناه بعين ْ
حبيبه مان عامله الخار ي مفعما باآلالث كاألحتان كالجراح
«كال ا القلب قبلا فرحة كاحدم * *-كال اق في الدنيا غير
طعم الجراح»
لكن له عنللدمللا انكف ل عة العللالم الللدا ةي انفتحللت أبواب األملللذ
ف لار يرجو عاملا أرمانه ركعة الحب كلذم الشلوق كسلكينة امل لالحة
كراحة الاطامح

«الةي فته قبل ما يشوفا عنيه * *-عمر ضايي يحطبوه
إزاي عةي
انت عمري الةي ابتدي بنورك صباحه»
ال يتوقف دكر ْ
العين في هذا الن عة مونه شل ل ل للخ ل ل ل للية فاعلة
فيه محددم ألطواره كمراحلهذ بل إن ل ا فيه أدكارا أ رى مختلفة.

املكان أو عوالم الحركة في َّ
ثنائية الحياة والعدم
ا
إن أكل ما نتح ه في هذا الن هو ِقلة املعينات اط ارية 36ال
ا
ا
تحيل عة امل ان .ك عود لا إل ندرم األفعال الحط ل ل للية كالحربية في
مقابل تربيز املت لم عة املشاعر كاألحاسيس تربيزا ينبهنا إل مونه
ا
خىي األمكنة إل ثنا ية الدا ل كالخار
 ي ِ
ا
 فعواطف املت ِلم هي ال تتحكم في هندسة امل ان.
أقلاث املت لم األمكنللة في هلذا الن عة ثنّّائ َّيّة ة ّ ّ ّ ّّد َّيّة :الخللار
مقابل الدا ل.
معاد ترفىل لله الذات كيطل للابعده
أما الفىل للاا الخار ي ف و عالم ك
ألنه يرتبء باأللم .كقد تجطم في الن مرتين
 مرم عال طريق ملمة «الدنيا» في « ...كال اق في الدنيا غير
طعم الجراح».
 ثللم مللرم أ للرى عللال طللريللق م لل لم ل للة «الللوجللود» فللي « ل للدنللي
لحنانا دني عال الوجود كابعدني».
كأهم ما ايميز هذيال امل انين هو الطابي الطلب

«ع الحب ت ح أيامنا * *-ع الشوق تناث ليالينا



فالدنيا فىاا ح ري لعذاب الذات كآالم ا.37

صالحت بليا أيامي * *-سامحت بيا التمال»



أم لا الوجود ف و الفى ل ل ل للاا املرفوض الللذي تكرهلله الللذات
كيط للع إل مغادرتهذ بل يط ل ا
لتميت في التعبير عال رغب ها في
القطي معه كقد جاا التكرار للت بيد عة هذا املعن

إن حربة املت لم في امل ان كهو يغادر عالم الناس كيحتم بعالم
اطحطاس توازيها حربته في التمان.

« دني لحنانا دني * *-عال الوجود كابعدني
بعيد بعيلد أنا كانت * *-بعيد بعيد كحديلنا»
], p. 41أرمين و [1986 ,ك ], p. 24الش ري.[2004 ,
 37ان ر استعمال أسلوب الح ر (ال ...غير )...في «كال اق في الدنيا غير طعم
الجراح» الذي ي بد املت لم عال طريقه أن حياته في دنيا الناس قد اقت رت عة
األكجاع كالعذاب.

 36ايعتبر الن ر في «املعينات اط ارية» أك في «اط اريات» مال أهم مطارات التحليل
التداكلي للن وص .كهي أسماا اط ارمذ كأسماا املوصولذ كالىما رذ كارك
التمان كامل ان .كمل ا مال العتمات اللغوية ال ال يتحدد مرجع ا إال في سياق
الخطاب .ان ر عة سبيل املثال
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للفته قبل ما يشل للوفا عنيه» .لقاا يجعل الن
ماض منق كمطتقبل مرتقب.

ملي ا بالتىل للاد بين

يتلبس املاض ل ل ل ل ص ل ل ل لراحة بالجراح كاآلالث «املاض ل ل ل ل كجراحه»ذ
كي ون رديفا للى ل ل ل لياع كغياب املعن «عمر ض ل ل ل للايي» .بما أنه يرتبء
إيحللا اليلا بللال تث بمللا أن املت لم يعتبر لح للة اللقللاا ص ل ل ل لبللاحللا جللديللدا
ي بلج في حياته بنور حبيبه «إنت عمري الةي ابتدى بنورك صباحه».
بينمللا يبللدك املطل ل ل للتقبللل مفعمللا بللاملعللاني اطيجللابي لة ففيلله تنطلق
العين حرم في علالم فردكس ل ل ل ل «يطل ل ل للرح في دني هم عنيله» ك غيلب عنهلا
األع للداا كاملعرقلون «بعي للد بعي للد كح للدين للا» فت للدرك ال للذات بين ي للدي
الحبيب الراحة «ترتاح للمط ل ل ل هم إيديه» كتتم امل ل ل للالحة النها ية مي
التمال كتح ل الطم نينة كالطتث
«صالحت بيا أيامي  *-*-*-*-*-*-سامحت بيا التمال».
ال يش للتغل مبدأ التى للاد عة مط للتوى املاض ل كاملط للتقبل فقء.
ً
ماضيا كحاضرا بحيث يتجا به نحو
ف و يتحكم في أحاسيس املت لم
ا
مل للل كاحل للد منهمل للا ل ل ل للعوران مختلفل للان .فللمل للاض ل ل ل ل في هال املت لم
صورتان
 ماض ل ل ل ل العذاب كاأللم ت اثفت جراح الذات في املاض ل ل ل ل
ك قيت بما عانته مال َ
الف ْقد .كقد تجطد لا في أسلوب
النفي «كال ل للا  / ...كال داق .»...عا ل للت الذات الحرمان
في املللاض ل ل ل ل كابتنف للا اتملله فت ل مل لت ألنهللا لم تكال يعر
لوجودهل للا معن  .كلقل للد عبرت األصل ل ل للوات عال هل للذا األلم
بشل ل ل ل ل رائيذ فإ ا ص ل ل للوت الوحوحة يتردد في لفظ «اآلح»
فتحة طويلة يعقبها حر الحاا إل جانب صوت التاكه في
اطيه
رجعوني عنيا أليامي الةي َراحلو  *-*-*-علموني ْأن ْ
دث عة
َ
كجراحه
املاض
عمر ضللاي ْي يحطب ْ
الةي ْفتله ْ
قبل ما يشلوفا عنيه ْ *-*-*-
لوه
إز ْ
اي عةي
ْ
ْإنت ْ
بنورك صباحه
عمري الةي ْابتدي
لا َ اح كعدى  *-*-*-يا حبيلب ْ
ْ
قد ايه ْ
قد ايه ْ
عمري ْ
مال ْ
مال
قب ْ ر
ْ
عملري َراح
ْ ْ
كحدم  *-*-*-كال ْ
قب ْ
فرحلة ْ
القلب ْ
اق في الدنيا ْ
لا ْ
غير
كال ا
ْ
َ
طعم الجراح

َّ
الزمان أو الحب الخالق
تفا ملا الح ناه مال ندرم املعينات اط ل ل للارية الخاصل ل للة بامل انذ
ييج الن الشعري باملعينات اط ارية التمنية .ك لا ألهمية املعطى
التمن في هللذه األغنيللة .كيمكال أن نللدرك لللا بوضل ل ل للوح انطتقللا مال
العنوان نفط ل ل ل للهذ «أ نت عمري» .كال يخفى عة أحد أن العمر زمانذ
ف و التمال الذي يط للتغرقه حيام ال ا ال الحي .كهو ما يفط للر حى للور
ملمة «العمر» بكثافة ببيرم


عمر ض ل ل ل للايي (تتكرر هذه العبارم أربي مرات بتكرر التزمة
كر لم ل للا يل لون فلي اللتلكلرار اللللحلنل ت ل ل بلي ل للد علةل اللتلحط ل ل ل للر
التمتناهي)
إنللت عمري (تتكرر هللذه العبللارم أربي مرات بتكرر التزمللة
مي اططالة في ملمة عمري باحاطاب الدكرم اطيقاعية
قد إيه مال عمري ( ...تتكرر هذه العبارم مرتين)



أحب عمري



ال العمر يجري




بما تتكرر عبارات مال نفس الحقل الداللي مثل


حيايي  /أيامي

كيحىل ل ل للر التمال في الن
كمطتقبل:

لاض كحل للاضل ل ل للر
بمحط ل لاتل لله الثتث مل ل ك



أما ما يش ل ل للير منها إل املاضل ل ل ل فواض ل ل للل يدل عليه امليجم
(راحو  /املاضل ل ل ل  /قبل / 38راح  /عدى  /بدري  /فات)...ذ
بما تدل عليه صيغة املاض في األفعال ( فته  /ال ا
 /ال داق  /ا ل ل ل للتق للا  /طللال) أك بع العبللارات مثللل (مال
زمان)



كأما الحاض للر فيتك للل في (ابتدى  /ابتديت  /دلوقت) كفي
صيغة املىارع (أندث  /أحب  /أ ا  /يطرح  /ترتاح)



كي ر املطل ل ل للتقبل في صل ل ل لليغة األمر ( ذني  /ابعدني) ألنه
مجرد مطلل للب يرجو املت لم أن ي ون لكنل لله غير متحقق
عة أرض الواقي.

حربللة التمال في الن مرتبطللة بفعللل العين .كرغم أن في األغنيللة
عينينذ عين را يللة هي عين املت لم كعين مر يللة هي عين الحبيللب فللإن
فعل مللا في التمال كاحللد .مللل ش ل ل ل ل ا في هللذا الن يتحللدد ابتللداا مال
لح ل للة التقل للاا العينين «رجعوني عي يل للا / ...علموني أنل للدث / ...الةي

 38يتكرر ار التمان «قبل» أربي مرات بغ
مرات أ رى مما ي بد عة أهميته.
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َّ
التشكيل ا يقاعي
إنما الش ل لعر بتث متلبس باملوسل لليقى .فاطيقاع ش ل ل ا مال جوهره
ا
كمال صل ل ل للميملله .فللإ ا مللان قللد بتللب ِ ل ل ل لي ل ل ل للا اليغن مللان حىل ل ل للور
املوس لليقى فيه أكبد .كهذا الكتث ي للل عة الق لليد بما ي للل عة
الش ل ل ل لعر بللاللهجللة العللاميلةذ كإن مللان ل للل منهمللا قوانينلله كضل ل ل للوابطلله.
فللالش ل ل ل لعر العللامي مي لال في العموث إل املقللاطي الطويلللة 39كيمكال أن
نطل للتدل عة لا باسل للتعراض بع األغاني باللهجة العامية لندرك
أن تتللالي املقللاطي الق ل ل ل لليرم 40فيهللا قليللل جل اللدا مقللارنللة بغلبللة املقللاطي
الطويلة.
عن ل للدم ل للا نتح ل للدث عال اطيق ل للاع في الش ل ل ل لعر الع ل للامي ال نتح ل للدث
ب للالى ل ل ل لركرم عال الوزن كعال البحور الخليلي لة املعركف للة .بم للا أنن للا ال
نتحللدث عال ن للاث البيللت الش ل ل ل لعري ص ل ل ل للدرا ك جتاذ كال عال االلتزاث
بقافية موحدم تمتد عة طول الق يدم.

أم لا ل للا اللع للب الجمي للل عة التىل ل ل ل للاد ْبين دالل للة الحرم للات في
ثن للا ي لة الط ل ل ل ل ون كالحرم للات الطويل للة كم للا يايح لله مال ب للا ي لة لحني لة
شجية ينغلق ال واا في الط ون ثم ينطلق ال
ممتدا في الحرمات الطويلة
ا
ليحامي ص ل للوت املج ش بالب اا ت ذه الغ ل لة بعد الغ ل لة فينقطي
نفطل ل ل لله ثم َي ْع ِو ال فيمتد نفطل ل ل لله .كهو ما ا ل ل ل للتغل عليه عبد الوهاب
فجعلنا نغوص في ي بوع الذبريات كنطل ل ل للتحىل ل ل للر أكجاع ا كأث ملثوث
تردد علينا «رجعوني عنيا.»...
َ
 م للاض ل ل ل ل الش ل ل ل لوق كاالنت للار رغم املع للان لام كاأللم لم ت ْرِث
ا
الللذات املنللديللل كال لت تقللاكث األلم بللاألمللل .ف للانللت ت ْح ِل ام
الن َ
فس ب للالفرح الق للادث «م للل فرح للة ا ل ل ل لت للاق للا مال قبل للا
يللالي »...كتللد ر هللذه الط ل ل ل لعللادم املل مولللة عميقللا في قلبهلا
لتحتفل ها حين يتحقق الحلم :
«الليالي الحلوه كالشوق كاملحبة  *-*-*-مال زمان كالقلب ايل م
عشانا».

كمي ل للا ف للإن القوانين اطيق للاعيل لة ال ليل لة هي نفط ل ل ل ل للا في م للل
الن ل ل للوص الش ل ل لعرية س ل ل للواا مانت ف ل ل لليحة أك عامية .فاطيقاع هو
اجتم للاع أزمن للة صل ل ل للوتي لة تحترث ن للام للا معين للا كتخىل ل ل للي إل نوع مال
التناسب.



فرح للة الح للب الولي للد ال للذي أعطى للوجود طعم للا مختلفللا
كغير موقف الذات «ابتديت دلوقت بس أحب عمري».

أغنيللة «أنللت عمري» في



الرغبة في تجميد التمان فالذات املشتاقة للفرحة ال تريد
لعق للارب الط ل ل ل ل لاع للة ان تتحرك ألنه للا افرت بالط ل ل ل لع للادم
«ابتديت دلوقت أ ا ال العمر يجري».

كيمكال أن نجمللل اواهر اطيقللاع في ن
الوزن كالقافية كالتجانس كالتكرار تىاد.

الوزن
قللد يطل ل ل للتغرب البع الحللديللث عال الوزن في األغنيللة املكتو لة
بللاللهجللة العللاميلة .ك لللا ألن الش ل ل ل لعراا الللذيال يكتبون هللذا النوع مال
األغاني ال يلتزمون عادم باألكزان الخليلية .كلكننا عندما ا لتغلنا عة
أغنية «أنت عمري» الح نا أن أحمد فيق مامل اعتمد عة بحريال
ْ
ليليين هما بحر الرمل كمجتكا الر َجت.
َ َا
اعتت ْال» ثتث مرات في مل
يقوث بحر الرمل عة تكرار تفعيلة «ف ِ
ل ل ل للطر كقد اعتمده الش ل ل ل لاعر في املطلي كفي املقطعين األكل كالثاني.
كل ي نوضل لا سنعمد في ما يةي إل الكتابة العركضية41
احو َع ْللل ام َون ْنل َد ْث َع َل ْل َما ض ْو ج َر ا
َر ْج َلج اعون ْعلن ْا لل َ ْي َيام ْللل َر ا
احو
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
 41تقوث الكتابة العركضية عة تدكيال املطموع كال نهتم بال ورم الخطية للكتث
لذلا نىيف الحرك املطموعة ال ال أثر ل ا في الكتابة في لكال كهذا ك لا عة
عركضيا ْ
ال
البال كها ا ك ِالا .بما أننا نحذ ما ال نطمعه مي
سبيل املثال فنكتبها
أن الخء يثبته بطقوط ألف كالث التعريف في الوصل كفا اطدغاث مثت فعبارم
ا َ
أليل َليلامل ْلل للل َر ا
ال ْ
احو».
«أليامي الةي راحوا» تكتب عركضيا « ِ ِ

أما الحاضر فيتجا به عوران

كم م للا ا تلف للت مواقف ال للذات مال التمال ف للإن ل للا من لله موقف للا
يختلف عال موقف عموث الناس .فالعمر عندهم هو الوقت ايح َطلب
بمض ل ل ل ل ِ الليللل كالنهللار .أم لا هي فت ترى للعمر مقيللاس ل ل ل للا غير مقيللاس
الحب .فاطنط للان يولد كتبدأ حياته يوث يعر الحب .لذلا يعتبر أن
ما مض مال تواجدها في عالم الناس «عمر ضايي» كتحتج عال طريق
اطستف اث االسان اري «يحطبوه إزاي عةي ».
كلللذلللا مل له برهللت حيللانهللا في غيللاب الحللب كعللا ل ل ل للت عة أمللل
الوصل ل ل للول إليهذ ثم سل ل ل للعدت حين عشل ل ل للقت ككجدت في ْ
عين ْ حبيبها
اللال هللا كتمن لت أن يتوقف التمللان فت ي ون مال توالي ليللله كنهللاره إال
حب سرمدي دا م ال ينقطي
«ع الحب ت ح أيامنا  *-*-*-*-*-*-ع الشوق تناث ليالينا».

 39املقطي الطويل في العر ية نوعان

َ
َ
 حر متحرك يتلوه حر سابال مثل «ل ْم» ك«ق ْد».
ا
 حر متحرك بحربة طويلة مثل «َا» ك «ِي» ك «حو».
 40املقطي الق ير في العر ية هو الذي يت ون مال حر متحرك حربة ق يرم ف لمة
« َح ِب ِيب » مثت تت ون مال ثتثة مقاطي األكل ق ير كهو « َحل» كالثاني كالثالث طويتن
كهما عة التوالي « ِلبلي» «بي».
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ك لا ب ن ابتدأت أث ملثوث بغنا ها في الن ل للف الثاني مال الوقت
األكل كليس في بداية الدكرم اطيقاعية .

القافية
يعتبر القافية مقوما أس للاس ل الليا مال مقومات اطيقاع فه جتا مال
الاشل ل ل للكيل املوسل ل ل لليقي الذي يحقق ل ا التناسل ل ل للق النغم  .كقد تحرر
الشلاعر مل اليا مال سلللطان القافية التقليدية فقد نوع في الحرك ال
اتخذها ال
ركيا أل طر األغنية كعدد مال صور انت ام اذ كمال أبرز صور
هذا االنت اث

القافية املتتابعة
يتوال الركي في هللذا النوع مال القوافي في ل ل ل للطريال أك أبقر كمال
أمثلة لا
«رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو  *-*-*-علموني أندث عة
املاض كجراحه»42

َ َا ْ َ َا َ
ا
لاعلتت ْال فلا ِعلت ت ْال
لاعلتتال ف ِ
فل ِ

«هات عنيلا يطرح في دني هم عنيه  *-*-*-هات ايديا ترتللاح
للمط هم ايديه»

القافية املتناوبة
ل أ  .ب  .أ  .ب ...مثل

قد ايه مال عمري قبلا راح كعدى
يا حبيلب قد ايه مال عملري راح
كال ا القلب قبلا فرحلة كاحدم
كال اق في الدنيا غير طعم الجراح
أك
صلالحت بيللا ايامي
سلامحلت بيا اللتمال

ا
أم ل لا ال ل للرج ل للت فيقوث عة تكرار تفعيلة ام ْط َت ْف ِعل ْال ثتث مرات ف ل لي
ا
ً
مجتكاا أي بتكرار ام ْطل َت ْف ِعل ْال
الشلطر الواحد كقد اسللتعمله الشلاعر
مرتين فقء في الشطر .كقد لج إليه الشاعر في املقطي الثالث إيذانا
ا
بتغير موضل ل ل للوع الكتث .فق للد ل ه للذا املقطي األ ير مال األغني للة
للحديث عال الطعادم املطتقبلية املرتقبة مي الحبيب
َ
َ ْ
ْ َ ْ
َ َ ْ
تمي
َيا أغ َل ِم ْال أ ْي َلي ِلامي
يا أح َلل ِمال أح ِ
- - - -V--

-- - -V --

ا
ا
ام ْط َت ْفل ِعلل ْال ام ْط َلت ْفل ِع ْل ام ْط َت ْف ل ِعلل ْال ام ْط َت ْفل ِع ْل

رغم أن األغنية باللهجة العامية فقد اعتمد الش ل ل لاعر باألسل ل للاس
عة األكزان الخليلية كإن بدا أ للد يطللاهت فطللمح لنفطلله باسللتعمال
بع الجوازات ال ال يقبل للا العركض التقليللدي مثللل اسل ل ل للتعمللاللله
َ ا
اعل ْال» في جوازات الرجت
«ف ِ
َس ِام ْح ِلت ِبيل ِلك ْت َز َم ْال
ا
ا
ام ْط َت ْفل ِعلل ْال فا ِعلل ْال

كهذا «التخفيف» إن صل التعبير عة املطتوى الشعريذ رافقه
بللذلللا تخفيف عة املطل ل ل للتوى املوسل ل ل لليقي .إ كرد املقطي األ ير مال
«أن للت عمري» عة إيق للاع ال للدكي للا ا األربي كح للدات التمني للة كال للذي
يتميز بحربيته اطيقاعية ك ق ل ل ل للر دكرته اطيقاعية مقارنة بغيره مال
املوازيال الطويلللة أك كات الوحللدات التمنيللة الطويلللة ك للالتللالي الللدكرم
اطيقاعية الطويلة.
كقللد أض ل ل ل للا التوز ي اآللي ملحمللد عبللد الوهلاب في الزمللة األبيللات
قبللل هلذا املقطيذ الفرحلة كالبهجللة اللتين أراد الش ل ل ل للاعر أن يمررهمللا
مال تل ملماته ك لا عبر


الحوار اآللي بين مجموعة الكمنجات كآلة الناي



عت الكمنجللات في حللد اتلله لللدرج النوا كاألك مرم في
القرار كمرم في الجواب سل ل ل ل ل للاهم في متي ل للد ت ل للدعيم فكرم
البهجة ك الفرح باملطتقبل املنت ر مال قبل الشاعر.

نطتلن بيلا آالمللي
كنطيت معلاك الشجلال

عة هذا الىمير بل يىيف ضمة طويلة فطيارته مثت تنطق في اللهجة الدارجة
سيارتو كبتابه ي بح بتابو.
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َ َا ْ َ َا َ َا
لاعلتت ْال فلا ِعلتت ْال
لاعلتتال ف ِ
ف ِ

-V- -V --

أك

ي ر الركي في هذا النوع مال القوافي في

- - V ---V - --V -

--V - - -V - --V -

هذا باطضافة إل أنه ق ر مال ياا املنادام في


يا أغلة مال أيلاملي



يا أحلة مال أحلتمي

 42ال نعتمد هنا عة ال ورم الخطية للمكتوب كإنما االعتماد مله عة املنطوق
فركي الشطريال هو الحاا املىمومة ضمة طويلة « احو» رغم أن ال ورم الخطية
تثبت ضمير املذبر الغا ب في «جراحه» لكال النطق ال يطتعمل حر ال اا للداللة
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أك (صالحت  /سامحت) في:

القافية املهملة

«صلالحت بيللا ايامي  *-*-*-*-*-*-سلامحلت بيا التمال»
أك (القلب  /قبلا) في
«كال ا القلب قبلا فرحلة كاحدم  *-*-*-كال اق في الدنيا
غير طعم الجراح»


اال لتقاق مال نفس الجذر يقوي اطيقاع كيدعم الاشلامل
ال لويي الذي يقرب األغنية مال األس للماع كيجعل ا أس ل ل
تقبت ك لا مثل ( ل ل للفته  /يشل ل للوفا) أك (املحبه  /الحب)
أك (ا للتاق ا  /الش لوق) أك (نط لتن  /نطلليت) كبذلا ( اق
 /كق).

 - 1يا أغلة مال أيلاملي
 - 2يا أحلة مال أحلتمي
 - 3لدني لحنلانا دني
 - 4عال الوجلود كابعلدني
 - 5بعليد بعيلد أنلا كانت
 - 6بعيلد بعيلد كحلديلنا
 - 7ع الحب ت ح أيامنلا

ّ
التكرار
ِّ

 - 8ع الشللوق تناث ليالينا

يمكال اعتبار التكرار ااهرم إيقاعية في هذا الن حيث يط ل ل للع
أحمد ل للفيق مامل إل التربيز عة بع ال لمات للفت االناباه إليها
كالتل ل بي للد عة أهمي ه للا .بم للا أنل له يكرر بع الترابي للب فيغن املعن
اكيقري النغمية.

تكرار الكلمات
هنللاك مجموعللة مال ال لمللات املحللاكر ال يعتبر أعمللدم املعن في
الن بما ا ر لنا في التحليل أعته ف لمة العين تكررت ثماني مرات
بما تكررت ملمة العمر عش للر مرات ك لا ألن املت لم يعتبر أن بداية
العمر الحقيقي انطلقت يوث رأت عينه عين حبيبه .كإض للافة إل هذه
األسل ل ل للس الداللية تتكرر بع ال لمات طثراا اطيقاع في الن ففي
قوله مثت « كق معايا الحب كق حب ل ل ل ل ل ل ل لله بحبه» تتكرر عبارتان هما
فعللل األمر « كق» كلفطللة «حب له» كفي هللذا التكرار ت ل بيللد عة املعن
كتلذ به في نفس الوقت.

َّ
تكرار التراكيب
يعترض ل ل ل لنللا عة امتللداد الن
بإد ال يعديل بطيء عليها مثل

كهي قللافيللة ليس ل للا مللا يتجللاكب مع للا مال قوافي املقطي .كي ر
لا في عدم مواقي مال الن أهم ا

جمللل ترابيللب تتكرر إملا حرف اليلا أك

«قد ايه مال عمري قبلا راح كعدى  *-*-*-يا حبيلب قد ايه مال
عملري راح»
أك
«ابتلديت دلوقت بس أحب عملري  *-*-*-ابتديت دلوقت ا ا
ال العمر يجري»

في هذا املقطي يقوث ن اث التقفية عة التتابي فالط ل ل لطران  1ك2
ين هيان بحر امليم مي بطل ل ل للرم طويلة أما الط ل ل ل لطران  3ك 4فين هيان
بحر النون املكطللور بطللرم طويلة أيىللا كيشللترك األسللطر  6ك 7ك8
حر النون املمدكد في حين يبدك الططر  5منعتال ال ريا له.
كلإلهمللال أهمي لة بللالغللة مال الن لاحيللة اطيقللاعي لةذ كال سل ل ل لليمللا عة
مطللتوى لق التوقي كبطللره .ك لا أن اتباع ن اث معين مال التقفية
يخلق لدى املط ل للتمي نوعا مال التوقيذ يجعله ي ت ر ا ور القافية في
ال
إيقاعيا
موقي محدد .لكال م يا هذه القوافي امل ملة يش ل ل ل ال فاص ل ل للت
مختلفا يكطر رتابة القافية املتناك ة.
يعتبر اللعللب عة ن للاث التقفيللة إغنل ًلاا طيقللاع الن الش ل ل ل لعري
كإثراا لطاقته اطبداعية.

َّ
التجا س
إن الن لاار في ه للذا املث للال الغن للائيذ يتحظ تربيز الش ل ل ل ل لاعر عة
اسل ل ل للتعمللال األصل ل ل للوات املتقللار للة أك املتمللاثلللة ك لللا إم لا بللاسل ل ل للتعمللال
الجناس أك باللجوا إل نفس األكزان ال رفية


الجناس كهو ااهرم بتغية معركفة يط للتعمل فيها املت لم
ملمتين أك أبقر يشل ل ل للترم للان في م للل األصل ل ل للوات أك في أغلبه للا
كتختلف للان في ال للدالل للة كمال م للاهر ل للا في ه للذا الن
(راحو  /جراحه) في

«رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو  *-*-*-علموني أندث عة
املاض كجراحه»
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التحليل املوسيقي للمثال43

البنية ا يقاعية
مال تل املثللال املللدكن ألغنيللة «انللت عمري»ذ يمكننللا أن نتحظ
ب ل ن عب للد الوه لاب ق للد أدر تنو ع للا إيق للاعي للا ضل ل ل للمال كح للدات زمني للة
متقار ةذ ك لا مال تل إيقاعا


الوحدم الشرقية

كلكال هللذا ليس هو امل ر الوحيللد مال م للاهر التكرار التربيب
ففي بع الجمل يعود نفس الب ية النحوية دكن أن تتكرر ال لمات
نفط ا مثل
«يا أغلة مال أيلاملي
يا أحلة مال أحلتمي»
حيللث يمثللل الش ل ل ل لطران جملللة نللداا «اليللاا» هي حر النلداا أملا
ا
املنل ل َلادى ف و مربل لب يقوث عة التفى ل ل ل لي للل (أغة  /أحة ) صل ل ل لليغل للة
التفىيل (مال أيامي  /مال أحتمي) امفىل عليه.
كنفس األمر يتحقق في
«ع الحلب ت ح أيامنلا

ّ
مصور  2إيقاع الوحدم الشرقية



الدكيا

ّ
مصور  3إيقاع الدكيا



امل مودي صغير

ع الشلوق تنلاث ليالينلا»
كالجملتان تت ونان مال مفعول به مقدث (ع الحب  /ع الش ل ل ل لوق)
ثم فعل (ت ح  /تناث) كأ يرا فاعل مربب إضافي (أيامنا  /ليالينا).
كيمكال أن يتحظ القارئ كاملطل ل ل للتمي أن هذه ال اهرم اطيقاعية
ا
ت اثفت في املقطي الثالث ك لا ألن املت لم يريد أن ي بد عة األلفة
ْ
الحبيبين هذا التماثل النحوي كالتربيب .
كالتجانس بين

َّ
الت ُّ
ضاد
ّ
مصور  4إيقاع امل مودي صغير



الخطوم

ّ
مصور  5إيقاع الخطوم



الوحدم املقطومة

لئن مانت ال واهر اطيقاعية ال تحدثنا عنها س ل ل ل للالفا ل ل ل ل لية
سماعية فإن التىاد مال اواهر اطيقاع املعنوي ا تتفاعل امل ونات
بش ل مت ادث يفجر الجدل بين الطلب كاطيجابذ مما يولد توليفا
متنلاغملا ْبين عنلاصل ل ل للر األغنيلة فرغم الطبلاق ال لاهر بين «ت ل ل ل للح »
ك«تنللاث» مال ج للة ك ْين «أي لامنللا» ك«ليللالينللا» مال ج للة أ رىذ فللإنهمللا
ْ
الحبيبين
ي بان في م ب األفة كالتناغم ْبين
«ع الحلب ت ح أيامنلا  *-*-*-*-*-*-ع الشللوق تناث ليالينا»

َّ
الالزمة
ّ
مصور  6إيقاع الوحدم املقطومة

كمل ا إيقاعات بط لليطة ات كحدم زمنية يط للاكي ( 4/4باس للتثناا
الوحدم املقطللومة كالخطوم)ذ كتربيبة إيقاعية سل لة يطللمح للم دي
بالغناا مرتاحا مال ناحيةذ كتترك هامشلا مال الحرية في الت لر لدى
األداا مال ناحية أ رىذ كهو ما دأبت أث ملثوث عة تنفيذه في أغلب
ما غنته تقريبا.

يمكال اعتبار التزمة كت مال أ ال التكرار يلج إليها الشاعر
لتحقيق نوع مال التماسل ل ل للا الدا ةيذ بما انها يعلال عال االنتقال بين
املقاطي .كيبدك أنها سل ل ل للمة قديمة ال
جدا للش ل ل ل لعر املوجه للغنااذ ألنها
يط ل ل ل للاعللد عة إنش ل ل ل للاده كعة تللذبره .كقللد مل لان ل للا دكر ببير في إثراا
الطلمة الجمالية ل ذه األغنيةذ اصللة كأن عبد الوهاب قد اعتمدها
مثلملا كافلت ل ل ل للعريلا أي أنله أبقى عة التزملة اطيقلاعيلة الشل ل ل للعريلة
بتزمة غنا ية ملثاله الغنائي.
 43ان ر امللحق ص 76 .لقراام الن
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يا حبيللب يعال كبفاية الةي فاتنا  *-*-*-هو الةي فاتنا يا حبيب الركح
ويه
Refrain

من خالل النص املوسيقي
(مال م ور  17ص 67 .إل م ور  23ص)70 .

كبما عودنا عبد الوهابذ فإن املوسل ل لليقى اآللية تتخذ دكما ح ا
هاما ككافرا مال العمل املوس ل لليقي م ك لا يعد مال العناص ل للر املجددم
ال رال لخ ا عبد الوهاب بم لف موس لليقي م كي ر لا مال تل
توايف اللوازث املوسل ل ل لليقي للة بكقرمذ منه للا تل للا ال تتخل للل الغن للاا في
مثالناذ أك ال تف لله (أي اللوازث ال بين األبيات كال سلندرج ا في
اآليي) .هذا تفا عال املقدمة املوسل ل ل لليقية ال بله عدد مقاييط ل ل ل ل ا
 103مقياسا( .مال م ور  24ص 70 .إل م ور  29ص)72 .

البنية املقامية
سل ل ل للنقوث في هللذا العن ل ل ل للر أكال بتبيللان املقللامللات ال اعتمللدهللا
محملد عبلد الوهلاب في هلذا املثلال مال تل جلدكلذ ثم محلاكللة ف م
عملية اعتمادها في حد انها أك في عتق ها ببعى ا البع .

باطض ل ل ل للافة إل لا يمكننا أن نتحظ عدث التقيد بإيقاع ماذ أك
اعتماد التموزكن سل ل ل للواا مان لا عة املطل ل ل للتوى اآللي؛ أك اص ل ل ل للة
الغنللائي – (كالللذي يمكال القول ب ل نلله أبقر نوعيللة بتللابللة موسل ل ل لليقيللة
م ي ة لترتجاالت كالت للرفات سللواا مان لا عة مطللتوى ال للوت
البشل ل للري أك اآللة املوسل ل لليقية ) .كي ر لا مال تل مقتطفات مال
الن للين املوسلليقي كالشللعري .44كهذه الطلمة إن صللل التعبيرذ تميزت
ها املوس لليقى املش للرقية في فترم نش ل م عبد الوهاب .أفت يمكال اعتبار
لا ي ب نوعا ما في انة األصالة

من خالل النص الشعري
رجعوني عنيا أليامي الةي راحلو  *-*-*-علموني أندث عة املاض
كجراحه
الةي فتله قبل ما يشلوفا عنيه  *-*-*-عمر ضللايي يحطبلوه إزاي
عةي
انت عمري الةي ابتدي بنورك صباحه
قد ايه مال عمري قبلا راح كعدى  *-*-*-يا حبيلب قد ايه مال عملري
راح
كال ا القلب قبلا فرحلة كاحدم  *-*-*-كال اق في الدنيا غير
طعم الجراح
ابتلديت دلوقت بس أحب عملري  *-*-*-ابتديت دلوقت ا ا ال
العمر يجري
مل فرحه ا تاق ا مال قبلا يلالي  *-*-*-التقاها في نور عنيا قلب
كفكللري
يا حيلام قلب يا أغة مال حيايي  *-*-*-ليه ما قابلاش هللواك يا حبيب
بدري
Refrain
الةي فتله قبل ما يشلوفا عنيه  *-*-*-عملر ضللايي يحطبلوه إزاي
عةي
انت عمري الةي ابتدي بنورك صباحه
الليلالي الحلوه كالشوق كاملحلبة  *-*-*-مال زملان كالقلب ايل م
عشلانا
كق معايا الحب كق حبله بحبه  *-*-*-مال حنان قلب الةي طال
وقه لحنانا
هات عنيلا يطرح في دني هم عنيه  *-*-*-هات ايديا ترتللاح للمط هم
ايديه

ّ
مصور  7الب ية املقامية
 44كهي ال س شير إليها بلون مغاير في الن

الشعري.
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كيمكال أن نتحظ بل ل ن ه للذه املق للام للات ق للد صل ل ل للورت عة درج للة
أ رىذ هللذه الللدرجللة هي درجللة الللدكمل لاه ال تمثللل غم لاز املقللاث األث؛
كر ما مان ا تيار امللحال لغماز املقاث األث (الذي سل ل ل للينفذ مال تله
االنتق ل للال إل مق ل للام ل للات أ رى)ذ مي ت ون عملي ل للة الرجوع إل مق ل للاث
الكردي س لة كفي متناكل الفنان – امل دي بما الفنان – العاز .
أمللا االنتقللال إل مقلاث راحللة األركاح ف و يعللد انتقللاال مال الللدرجلة
الثانية ألنه قد تم بين النهاكند (الذي هو مقاث مجاكر في هذه الحالة
للمقاث األث) كراحة األركاح (الذي هو يعد أيى للا مقاما مجاكرا للمقاث
األث) .كر ما مان لا ل ل ل ل للعو ة التنقل املقامي املبا ل ل ل للر بين مقامي
الكردي عة درجة العشيرانذ كراحة األركاح عة درجة النيم ح ار:

ّ
مصور  13صل للعو ة التنقل املبا ل للر بين مقامي الكردي عة درجة العشل لليران
كراحة األركاح عة درجة النيم ح ار

في ون لللا أس ل ل ل ل للل كأقرب عنللدمللا ي ون مال درجللة الللدكمل لاه إل
درجة النيم ح ار

كيفية التنقل بين املقامات أو التلوين املقامي
سنحاكل توضيح لا مال تل رسم بياني
راحة األرواح
الراست

النهاوند

الحجاز

البياتي

ّ
مصور  8بيفية التنقل بين املقامات

هذا الرسل للم يعد سل للتة مقاماتذ منها الكردي بمقاث أث في عتقة
بالخمطة األ ر مانتقاالت أك تحوالت مقامية.
ك ب للالن ر في العتق للة ال للدا لي للة للمق للاث األث ببقي للة املق للام للات
األ رىذ يمكننا أن نتحظ نوعين مال العتقات
 .1االنتقال إل مقامات أ رى مال نفس درجة ارت از املقاث األث
ك لا مال تل االنتقال إل


مقاث الحجاز عة درجة العشيران

ّ
مصور  14س ل ل ولة التنقل بدرجة الدكماه (عال طريق مقاث النهاكند دكماه) إل
درجة النيم ح ار

كال للذي يركل بتمن للا عودم امللحال إل مق للاث النه للاكن للد عة درج للة
الللدكمللاه بعللد أن مللان في مقللاث راحللة األركاحذ قبللل أن يعود نهللا يللا إل
مقاث الكردي.
إ اذ فللإن التربيبللة املقللاميللة ب للل ال تجللديللد فيهللا يللذبر .ح أن
تنللاكل مقللامي الراس ل ل ل للت كالنهللاكنللد تم عة درجللة غير درجللة ارت للازهملا
الفعليللة(الراس ل ل ل للت) – أال كهي درجللة الللدكمللاه ال تمثلل غمللاز املقللاث
األث .أي أن له ال حبكللة تلفللت االنابللاه في الاطل ل ل لللطل ل ل ل للل املقللامي الوارد
باملثال.

القفلة املوسيقية
لقد كردت القفلة املوسل لليقية ل ذا املثال عة درجة ارت از املقاث
األث أي امللحال منلله املثللال كفي إطللارهذ أي أنهللا مللانللت مال نفس مقللاث
االنطتق؛ بمعن أنهللا القفلللة املقللاميللة املعتللادم للموسل ل ل لليقى العر يللة
األصل ل ل لليلة أك التقليدية أك القديمة ...كمل ا م ل ل ل للطلحات تحوث حول
نفس الفكرم الوصل ل ل للفية كت ل ل ل لللل للتعبير عة نفس املق ل ل ل للد كالذي
ي ب رأسا ك األساس في م اهر األصالة.

ّ
مصور  9مقاث الحجاز عة درجة العشيران

كبذلا


مقاث البيايي عة درجة العشيران

ّ
مصور  10مقاث البيايي عة درجة العشيران

 .2االنتق ل للال إل مق ل للام ل للات أ رى ترتكت عة درج ل للة مغ ل للايرم
لدرجة ارت از املقاث األث
ك لا في عتقة الكردي بالراست عة درجة الدكماه

ّ
مصور  11مقاث الراست عة درجة الدكماه

كبذلا بمقاث النهاكند عة درجة الدكماه

ّ
مصور  12مقاث النهاكند عة درجة الدكماه
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توظيف بعض أساليب الكتابة املوسيقية

تركيز القفلة املقامية كتهيئة للمؤدية
(م ور  6ص(73 .

التوزيع اآللي
لقد مان التوز ي اآللي في هذا املثال مقت را عة ثنا ية املجموعة
اآللية كآلة أك آالت أ رى


املجموعة اآللية ( + )Tuttiآلة القانون



املجموعة اآللية ( + )Tuttiآلة القيتار الك ر ائي



املجموعة اآللية ( + )Tuttiمجموعة الكمنجات

النماء

كه للذه ع للادم موسل ل ل لليقي للة – إن صل ل ل للل التعبيرذ ق للد دأب للت عليه للا
املجموع ل للة اآللي ل للة من ل للذ تواج ل للد التخ ل للت التقلي ل للدي ح حى ل ل ل للور
األكربطل للترا .لكال أيىل للا ك اصل للةذ قد دأبت عليها أث ملثوث في أعمال ا
الغنا ية سواا تلا ال غن ها لعبد الوهاب أك لغيره مال امللحنين.

التركيز ع ى القفلة املقامية في الجواب
(مال م ور  29ص 72 .إل م ور  31ص)73 .

(مال م ور  33ص 74 .إل م ور  35ص)75 .

كيمكال القول ب نها أص للبحت يعد مال الخاص لليات األس لللو ية ال
اتبع ا عبد الوهاب في ألحانه ألث ملثوث (بما في أعماله اآللية أيى ل ل للا)
كفي لا تجديد طبعا .

م للان للت املق للاييس  146  143بمث للاب للت نم للاا للنمو الت ل ليفي
الوارد في املقللاييس 142  137ذ أي أن الفكرم املوسل ل ل لليقيللة بقيللت
نفط ل ل ل ا تقريبا اصل ل للة باتباع نفس الاطل ل لللطل ل للل اللحن بين الدرجات
املوسيقية.

آليات التأليف املوسيقي املتبعة

التنويع

توظيف اآلالت املوسيقية
(م ور  36ص)75 .

مان لا بين املقاييس  33ك / 37كاملقاييس  34ك 38ك لا مال
تل محاكرم املجموعة اآللية آللة الجيتار في ل ل درجات إضللافية
ملا عتفته الجيتار بجملة بطيطة .
 إن توايف عبد الوهاب للتوز ي اآللي دليل عة فكره املجدد
في التلحين املوسل ل ل لليقي بم للا التوز ي .ك ل للا ا ر تقريب للا من للذ أن ب للدأ
بتوسلليي التربيبة اآللية للتخت التقليدي كتدعيم ا باملتيد مال اآلالت
الغر ية ح اتخذت ل ل فرقة موسلليقية موسلعة بما هو الحال في
هذا املثال مثت؛ أك ل ل ل ل ل أكربطل ل ل للترا ماملة في أمثلة أ رى س ل ل ل للابقة
كالحقة ل«أنت عمري».

األداء التعبيري ألم كلثوم
لقللد ترددت بثيرا في عنونللة هللذا العن ل ل ل للرذ إال أنن لم أجللد أدل
مال هذه الاطمية عة ما س تبعه مال تحليل ملا أدته أث ملثوث في هذا
املثال .
كقد ارت يت أن أقوث في هذا املثال «أنت عمري» برص للد ما قامت
به امل دية بحط ل ل ل للاب الدقا ق كالثواني .ألنه عتكم عة تقنيات األداا
املع ودمذ مللان ملللا تتلفظ بلله أث ملثوث كمللا تحللدثلله ب ل ل ل للونهللا كمللا لوقي
نبرات صل ل ل للونهللا عنللد التلفظ بللال لمللة – بللل بللالحر ؛ أهميللة ببرى في
تبليه معاني ال لمات.

(م ور  32ص)74 .

مال تل ه ل للذا املقتطف املوسل ل ل لليقي اآلليذ نتحظ أن الجمل ل للة
املوس ل ل لليقية ال أدنها آلة الجيتار مانت تكرر عة درجات موس ل ل لليقية
مختلفللةذ في ل ل ل ل للل لحن تنللازلي كمعتمللدم نفس التربيبللة اطيقللاعي لة
تقريب للا .ك للالن ر إل إم للاني للات ه للذه اآلل للة اللحني للة ك ل ل ل ل للا ل ل ل ل للا
التوافقيةذ يمكال القول ب ن الجملة ال أسندها إليها امللحال
 مانت بط ل لليطة جدا (س ل للواا مان لا عة مط ل للتوى التربيبة
اللحنية أك اطيقاعية)
 كمال النلاحيلة التقنيلة أي بيفملا نفلذت عتفلاذ فبلاطم لان أن
ت ون في املتن للاكل كإن م للان الع للاز مبت للد للا مثت (كهو رأي
شخ ال يلتث سواي).
 كلكال مال ناحية أ رىذ فإن هذه الجملة قد كردت في مقاث
الكردي الذي ال يحتوي عة أر اع األبعاد مراعام طم انيات
اآللة عة مط ل للتوى الجانب املقامي (علما كأن الكردي مقاث
عربي كأنه باطم ان إض ل ل للافة  frettesلعت مقامات ب ل ل ل ل ل ل ل4/3
األبعاد كهذا ما تم الحقا).
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املد اللف ي لحر امليم
بالواك قابله
VIBRATOب وت أث
ملثوثذ باطضافة إل أنها
علل اموني
يعمدت الشد عة حر
ْ
أندث
النون الطابال
كم نها تطبق حرفيا حربة
حر النون الطابالذ
بشخ يئن في س ون 45
إن طريقة د أث ملثوث
عة الحر الطابال تتيد
ْ مال ت بيد الفكرم الطابق
َ
عل ْل ما ِضو
برهاذ ف ل حر متحرك
جر ا
احو
متبوع بآ ر سابال ي ون
هذا األ ير فيها موضي كد
في الغناا
املد اللف ي لحر الراا
بالياا قابله VIBRATO
انت عم ِري
ب وت أث ملثوث عة
امتداد أربي ثواني

التقنيات املعتمدة في األداء

مال  09دق
ك 12ث
إل  09دق
ك 17ث
/

مال  09دق
ك 17ث
إل  09دق
ك 25ث
مال  10دق
ك  58ث
إل  11دق
ك  02ث

DECRESCENDO
عة مطتوى املد اللف ي
لحر الراا باأللف صاحبه في الدقيقة
 17ك 46ث
تحول إيقا ي مال إيقاع
ڤدايه مال
ِ
/
عمري ڤبلا الدكيا إل إيقاع الوحدم
/
راح
الشرقية أي تخفي عة
/
مطتوى ال وت البشري
/
م احب بتخفي عة
مطتوى الطرعة اطيقاعية
ڤدايه مال
ِ
عمري ڤبلا
راح

مد بطيء أللف املد
(تقريبا ¾ الوقت)

في الدقيقة
 18ك 06ث

ڤدايه مال
ِ
ي
عمر ڤبلا
راااااح

مد مطول أللف املد
(عة امتداد  3أكقات مال
الدكرم اطيقاعية)

في الدقيقة
 18ك 25ث

ْ
َرن كمنها الرنين
َْ َ
ْ
زن ك طال كمنها الطنين
َ
كع ْال كمنها الغناا كالنغم
63

امللفوظ
الشعري
قبل ما
ا
يلشوفا

التقنيات املعتمدة
في األداء
قاضمة علي
( MORDANT
)SUPÉRIEUR

َ
عنلاي

التغردم ()TRILLE

رجعوني
لع ِنيا

GLISSANDO
(التحلقة)

ْالل ا
فتو
ِ

التغردم ()TRILLE

املساحة
الزمنية
مال  08دق
ك 36ث
إل  08دق
ك 43ث
مال  09دق
ك 01ث
مال  10دق
ك 16ث
إل  10دق
ك 19ث

قاضمة علي
( MORDANT
راح راااااح
)SUPÉRIEUR
APPOGIATURE
(الداعمة)
التقاها في نور
(بمطافة راعية في الدقيقة 21
عنيا ڤلب ك
ك 19ث
سفلية تامة) مي د
فكري
مطتوى نطق
عة
ْ
«الل »
ْ
في الدقيقة 30
GLISSANDO
الليالي الحل َو ْه
ْ
ك 49ث
(التحلقة)
الليالي الحل َوا
في الدقيقة 18
ك 27ث

ّ
مصور  15التقنيات املعتمدم في األداا

طرق التلفظ

امللفوظ
الشعري
عمري َ
ضايي
أل َيامي الةي
راحو

طرق التلفظ
هناك مد صويي للحرفين
امللونين أي أن املد عة
املطتوى الشعري قابله
مد غنائي
املد اللف ي لحر الياا
باأللف قابله VIBRATO
ب وت أث ملثوث

 45ك لا اسانادا إل انقطاث األصوات الخاصة بحر النون إل
أن كمنها األنين
َد ْن كمنها الدندنة

املساحة
الزمنية
مال  08دق
ك  46ث
إل  08دق
ك50ث
إل 09دق
ك 09ث
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يا حبيب
َ
يعاال

يا حبيب
َ
يعاال

اهو فات َنا

يا حبيب

مد طفيف لتث أي ما
يعادل إلغاا الن ف نفس
ك التالي ت بح سوداا
كتتخذ كقتا مامت أي أن
اللهجة ما زالت تحوي األمر
نفس ما بر ك نفس
طريقة األداا بمعن
اطلحاح مي نفا ال برذ
ففي إعادم األمر ت بيد ملعن
عدث قدرم الحبيب عة
ال بر أبقر
معن التحطر صاحبه عة
مطتوى أداا أث ملثوث
GLISSANDO +
 DÉCRESCENDOكاللذيال
كردا في تنفيذ
ن ف بعد لحن
إعادم للعبارم بطرق
مختلفة عة مطتوى
النبرات ال وتية أك ما
يمكال أن نعبر عنه بل
« »Nuanceك لا عة
مطتوى ياا النداا

في الدقيقة
36
في الدقيقة
36
ك 11ث

في الدقيقة
 41ك 10ث

في الدقيقة
41
ك 46ث

مال
يا أغة مال
الدقيقة
إعادم املقطي الغنائي 3
أيامي
 46ك16ث
يا أحة مال مرات تقريبا بنفس الطريقة
إل الدقيقة
أحتمي
 46ك 40ث
صالحت
بيا أيامي
مال
سامحت
إعادم املقطي الغنائي 4
الدقيقة
بيا التمال مرات مي يغيير في التلفظ
54
تقريبا في مل مرم عة
نطيتن بيا
ك 05ث إل
مطتوى املقطي الحرفي «يا»
آالمي
الدقيقة
أيامي
ملمة
مال
كنطيت
 55ك 32ث
معاك
الشجال
ّ
مصور  16طرق التلفظ

التلفظ بحر الراا املمدكد
ابتديت
حرفيا دكن مد صويي
دلوڤت
ت بيدا عة معن الخو
أ ا ال
العمر يجري مال جريان العمر كعدث
استمراريته
عوضت أث ملثوث ل
املشالة املنقوطة ك ات
يا حيام قلب الشيلتين بثمانية مال ات
الثتث يتت ذ يعبيرا عال
ا تت قلبها بحب الحبيب
 .1املرم األكل أل ي املد
الحرفي ت بيدا عة معن
األمر يقابل ا إيقاعيا الوقت
املتقوي مال الل SYNCOPE
 .2نطق إيقا ي لل لمة
ْ
( ادككڤ) أي يقابل ا مشالتان
ر ما في نطاق اللهجة اآلمرم
ْ
 .3تمديد للدال
ادڤ معايا
املىمومة املشبعة بالواك
الحب
ْ
عة حطاب حر القا
ادككڤ
ْ
ْ
ادككڤ ْ ( ادككڤ) ما يقابل ا إيقاعيا
ا
دككككككڤ مشالة منقوطة ك ات
الشيلتين أي أن اللهجة
تحولت مال األمر إل النداا
 .4ز رفة لواك املد بل
GRUPPETTO
 – INFÉRIEURز رفة
معبرم عال التلذ امل حوب
بالفرحة
بيفية التلفظ بحرفي الحاا
ك الباا املشبعين بمد األلف
كالذيال يقابل ما
َحب ْه
ب َح ْ
ااااب َبلاااااا
MORDANT
ِ
INFÉRIEUR؛ تدل عة
االناشاا بالحب
تلف ت بحر التث
يا حبيب بش له الحرفي بالىبء أي
يعا َل
ما يقابل إيقاعيا مشالة
متبوعة بن ف نفس

في الدقيقة
 20ك 38ث

في الدقيقة
 22ك14ث

مال 31دق
ك 28ث
إل  31دق
ك 36ث

في الدقيقة
31
ك 37ث
في الدقيقة
35
ك 50ث
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 .2التنويع املقّّامي :بللالن ر إل االنتقللاالت املقللاميللة ال أكردهللا
عب للد الوهل لابذ يمكال القول بل ل نه للا نمطي للة إن صل ل ل للل التعبير أك
معت للادم أك معقول للة أك متوقع للة طبع للا ب للاالعتم للاد عة الن ري للة
املوسيقية العر ية كعتقات املقامات ببعى ا البع .
كهذا حطلب ما الح نا عن لر يمثل أهمية ببرى في العملية
التلحي يل للة لعبل للد الوه ل لابذ ف و يحل للاكل أحيل للانل للا أن ي ون كفيل للا
للموسيقى العر ية القديمة كألسط ا كقوانينها.
 .3التوظيف اآللي :مال تل املل للدا لل للة ال قل للامل للت هل للا آلل للة
الجيتلار الك ر للائي في «أنللت عمري»ذ يمكننللا اعتبللار توايف للا مال
قبيل تطعيم املجموعة اآللية بآلة موس ل ل لليقية إض ل ل للافية أ رى ال
أبقرذ ألنها


مانت جملة لحنية بطل لليطة تتربب مال مقطي يتكرر في مل
مرم عة درجة موس ل لليقية مختلفة في اتجاه تنازلي كال تبين
أبلدا اطم لانيلات التقنيلة ل لذه اآلللة .لكال الجلديلد في األمر
هو اس للتعمال آلة الجيتار في حد اته في عمل س للتغنيه أث
ملثوث ال مل لانللت معللارض ل ل ل للة لللا التوايف بش ل ل ل للدم كلم
تقتني بط ل ل ل ل ولللة .كقللد مللان التللد لل في اللحال أمرا معركفللا
عنها.

 لكال لم ال نعكس األمر كنقول ب ل ن عبللد الوه لاب يحترث
أيىا وصية املقامات العر يةذ لذلا هو لم يمنح ل ذه اآللة
مطاحة أكسي لترتجال؛ عوض القول فقء بمراعام وصية
طابع اذ كلم ال اطم انيتين معا في عتقة جدلية
 .4التشابه في النصوص الشعرية التي اختارها عبد ّ
الوهاب:
حين نت مل شخ يات الن الشعري ل ل ل ل«إنت عمري»ذ نجد أنها
ا
ا
كالعتقاتذ الش ل لخ ل لليات
املتمح
يشل للبه إل حد ببيرذ مال حيث
املوجودم في ق ل ل لليدم «هذه ليل » ال بتبها جور جرداق .فه
شل ل للخ ل لليات بغير متمحذ ال طو ال كال قد كال ا
جيد كال دذ مجرد
ما نات بش ل للرية ي ون بينها مال ل يب العاطفة كرقة اطحط ل للاس ما
يجذرها في الحيام اطنطل ل للانية .ففي الن ل ل ل ْين نجد مت لما يش ل ل ل و
غ للدر التم للان كعنف لله ك ا ْعلال فرحت لله التمتن للاهي للة بح للدث اللق للاا
كيدعو حبيبه إل االس ل للتمتاع بنعيم الحب الحاض ل للر كيطلب منه
أن يش ل ل ل للاربه املتعة فتتوال صل ل ل ل ا
ليه األمر ا
ْ
األغنيتين مال
كنجد ْبين
التناص كرجي ال دى ما يحتا إل التوقف
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فعبارم « يا حبيب يعال » املوجودم في أغنية «أنت عمري»
تتكرر باستعمال نفس امليجم تقريبا في « يعال أحبا» في
ق يدم «هذه ليل »

االستنتا ات
إ ا بعد اسل ل ل للتقرا نا ألغنية «انت عمري»ذ تطرح أمامنا مجموعة
مال الخطوط ال يمكال أن ننع هللا بللالعريىل ل ل ل للة كاملميزم لألسل ل ل لللو يللة
املوسيقية ملحمد عبد الوهابذ املقلد – املجدد في آن
 .1العزف الحر والغنّاء الحر اللذيال أدرج ملا عبلد الوهلاب هلل
يمكال أن نعدهما مال قبيل الوفاا لخ وصية املوسيقى العر ية
الب للاقي للة عة ال للدكاث كعة مر األزم للان أال كهي االرتج للالذ بحكم
اطم انية الشللاسللعة ال يايح ا بالت رفة كالت للر  .كهو في مل
األحوال عن ل للر ميز أعمال عبد الوهاب الغنا ية ح آ ر عمل
منهللا أال كهو «مال غير ليلله»ذ كهو مللا يللدفعنللا للقول بل ن توايفلله
له أصللبح يعد ب للمة اصللة ك سللمة مميزم لألسلللو ية املوسلليقية
لعبد الوهاب؛ كليس مجرد تبن لخ وصية موسيقية كبفى.
كمما يركل اعتقادنا هذاذ هو أن معاصل ل ل للري عبد الوهاب م
كأتخذ بمثال بع امللحنين الذيال لحنوا لعبد الحليم حافظم
قد بدؤكا منلذ لا الحين بإعطلاا ل ل ل ل لل جديد لألغنيلة محلدد
بق ل ل ل للر املدم التمنية (بين  3ك 4دقا ق في مع م ا) ك لحال ل ل
بي للت كلحال للم للذه للب أك بلحال متكرر لألبي للات كآ ر للم للذه للبذ
بللاطض ل ل ل للافللة إل التخةي عال إيتا االرتجللال ات األهميللة ال مللان
عليها.
لكال عب للد الوهل لاب أبقى عليه للا ح عن للدم للا لحال في ق للال للب
الطقطوقة أك األغنية الق ل ل ل لليرم مثلما فعل في «مل دا مان ليه»
مثت أك في «عقبالا يوث ميتدك» ال لحنها لعبد الحليم حافظ.
مال ناحية أ رىذ نجد أنفط ل للنا قبالة أث ملثوثذ تلا امل دية
ال دأبلت عة اطعلادات الغنلا يلة كعة التكرار املفرط في بع
األحيلان؛ تللا اطعلادات ال لم تكال أبلدا ماش ل ل ل للا هلة كال ملانلت
تحللاكل مال تل للا القول ب ل نلله هللذه أنللا أث ملثوث ال يطل ل ل للتطيي
التنو ي كالت رف ل للة كأداا نفس الجمل ل للة بطرق ع ل للدم ك ت ل للار
متنوعة تبرز مدى قدرنها عة التنو ي كالتلويال إن صل للل التعبيرذ
كأيىا عة تبليه املعن الشعري إل أبعد الحدكد .
فإ اذ إن االرتجال كالت ل للر يمثل لدى أث ملثوث ض ل للركرم
موس ل لليقية كمرآم عابط ل للة لش ل للخ ل للي ها الفنية ألنه ال كجود ألث
ملثوث الفنانة دكن ارتجال كت ر .
لذلاذ لم ال نقول ب ن االرتجال يمثل عقدا ضمنيا أمىاه
مللل مال عبللد الوهلاب كأث ملثوث دكن س ل ل ل للابق اتفللاق أك دكن أن
يقول أحدهما لآل ر بىل ل للركرم حىل ل للوره في العمل ن را لقيمته
الكبيرم لدى مليهما.
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لللذلللا يمكال القول بل نهللا مللانللت ص ل ل ل للاحبللة رؤيللة كليس مجرد
فنانة يغن ملجرد الغناا .ألن
«أث ملثوث لم تكال بتلا ال يعوزها املادم الغنا ية مي ترض ب ن
ت دي أي ش اذ كال بال يعوزها قوم الذكق مي ال تجيد ا تيار األغاني
ال تلتم ا لغنا ها – كهي الحري ة عة رنها في ميدان الغناا
كالغيورم عة مربتها في سماا الفال .كهذا ر ما ما ساهم أبقر في نجاح
هذه األعمال كاباطا ها جماهيرية موسعة»46.

إ ا ر ما لفتت اناباهنا هذه املطللتويات لدى تناكلنا للخطاب
املوسل ل ل لليقي ملحمللد عبللد الوه لاب مال تل مثللال «أنللت عمري»ذ
لا أن تناكل الخطاب املوس ل ل لليقي بالدرس مط ل ل ل لة تثير نوعا ما
بع التعقي للد مال تل عتق للة ال لم للة ب للاللحال ألن الفكرم أك
األف لار املوسل ل ل لليقيلة امل ل ل ل للاحبلة ملعلاني ململات الن الشل ل ل للعري
كأغراض ل ل لله كدالالتهذ مال املفترض أنها يعبر عنها كتترجم ا لتنقل ا
إل املتقبل.
لكال مال نلاحيلة أ رىذ نجلد امل لف املوسل ل ل لليقي اللذي يطلق
العنان ملحاكرم مخياله كاسللانطاق مختكنه املوسلليقي املوركث في
قراام تج للدي للدي للة متج للاكزا ب للذل للا سل ل ل لللط للة ال لم للة طثب للات ات لله
املتحررم.47
ف للل يمكننللا القول ب ل ن عبللد الوه لاب قللد تمكال مال تحقيق
هللذه املعللادلللة بين مقتى ل ل ل ليللات الخطللاب املوسل ل ل لليقي مال نللاحيللةذ
كمخياله التمحدكد مال ناحية أ رى

***

.

, p. 16].بن

ير47 [2004 ,



بما أن « ذني لحنانا» هناذ يط ل للتد ي إل أ هاننا «ك ذ
إليا حناني» هناك.

كيمكال أن نتوقف برهة عند هذا الاش ل للابه مال حيث طبيعة
الشل ل لخ ل لليات كض ل للبابية ص ل للورها الخارجية لناط ل للاال عال س ل للر
ا تيللار عبللد الوه لاب ل للذا التوج له الش ل ل ل لعري الللذي اي ْعر ا
ض عال
ِ
متمح الش ل ل ل لخ ل ل ل لي لة اليربت عة مواقف للا كرؤي هللا للوجودذ كعة
انت ارها عة التمال بالحب اصة.
أال ي ون البطللل الحقيقي في ا تيللارات عبللد الوهلاب في تلللا
الحقبة مال تاري البتد العر ية هو عور الحب اته
يبدك الحب في هذيال الن ل ل ل ل ْين طاقة ت قة باعثة للحيامذ
إ ا حى ل للر انبثقت مل عناص ل للر الوجود حية كإ ا غاب يم عة
ال ون س ون املوت كجموده.
أال يمكال أن نلمس في ا تيللار عبلد الوهلاب للن ا ل ل ل لوص أنله
مان صللاحب رسللالة يطللع إل نشللر قيمة الحب ْبين الناسذ لا
الش ل ل ل لعور اطنطل ل ل ل للاني النبيللل الللذي اي ْف َت َر ا
ض أن ايخر الن لاس مال
ال لمات إل النور
«إنت عمري الةي ابتدى بنورك صباحه».
كبذلا هو الش ن بال طبة ألث ملثوثذ فقد تب ت با تيارانها
الش ل للعرية موقفا كاض ل للحا أال كهو ن ل للرم قى ل للية املرأم كالنهوض
بم للان هللا في املجتمعللات العر يللة كمحللاكلللة تقللديم مطل ل ل ل للاحللة مال
الحري ل للة م ل للان ل للت ح ل ل للا التمال غير مت ل للاح ل للة ن را للعقليل للة
املجتمعية الرجعية إن صل ل ل للل التعبير كال مفادها اسل ل ل للانقاص
املرأم كتقتيم ا كالحد ح مال حرية يعبيرها كمان لا اص ل ل ل للة
مال تل ا تيل للارهل للا لن ال ل للادي آدث «أغل للدا ألقل للاك» الل للذي
تبلورت فيه بذلا مل القناعات كاملطل ل ل لللمات ال مانت تريد أث
ملثوث زرع للا في قل للب عق للل األم للة العر ي للة للتحطل ل ل للين مال ن رم
املجتمعات هذه للمرأم العر ية بكيان قا م الذات ك ا أهمية ال
يمكال الحياد عنها أك تجاهل ا ألي سبب مان .

, p. 3].العياش

46 [1987 ,
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