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عـــن املــــــــــؤلـف والــكـــتــــــــــاب

حمـــمـــــــــد صـــــــــديـق اجلـلـــيـيل  ..والـــرتاث املـــــــــوســـيـقـــي يف املـــــــــوصـل
الرتاث املوسيقي يف املوصل
بـاسم عبـد احلمـيد حـمودي

ذاكرة ثقافية
ولد الدكتور محمد صديق
اجلليلي يف املوصل سنة 1903
واكمل دراسته االعدادية فيها
سنة  1922ثم اجته الى الدراسة
اجلامعية يف الواليات املتحدة
األمريكية حيث اكمل املراحل
اجلامعية وحاز على الدكتوراه يف
العلوم يف كلية بيرلس .عاد
الدكتور اجلليلي الى املوصل
منصرفاً الى إدارة شؤون امالك
عائلته فهو من عائلة ثرية ابتعد
معظم رجالها عن الوظيفة
احلكومية ،وقد انصرف اجلليلي
الى الدرس والبحث والتأليف
فكان واحداً من كبار مثقفي
احلدباء وله من الكتب املنشورة
حتقيق كتاب عثمان احلياني
اجلليلي املوصوف (احلجة على
من زاد على ابن حجه) عام 1937
وحتقيق كتاب املؤرخ ياسني
العمري الذي صدر عام 1940
بعنوان (غرائب االثر يف حوادث
ربع القرن الثالث عشر) وحملمد
صديق اجلليلي بحوث عديدة يف
املوسيقى منها الذي نعرضه
يف هذه الصفحة ومنها ايضاً
(املقامات املوسيقية يف
املوصل) سنة  1941وعدد من
البحوث التي نشرها يف مجالت
عراقية وعربية و(التراث
املوسيقي يف املوصل) سنة
 1945و(االصطياف يف حمام
العليل) سنة 1965.
انتخب محمد صديق اجلليلي
عضواً يف اجمللس البلدي
ملدينة املوصل سنة 1931وكان
عضواً يف أكثر من مؤسسة
وجمعية ثقافية وله عالقات
وطيدة مع عدد من املؤرخني
العرب واملستشرقني وقد رأس
جمعية التراث العربي التي
أسست يف املوصل سنة 1973
واستمر يف عمله فيها حتى عام
 1977وكان من اعضائها السادة
محمد نايف واحمد الصويف
ومحمد علي العدواني ويوسف
ذنون وهشام الطالب وسعيد
الديوه جي وغيرهم من باحثي
املوصل يف مختلف
االهتمامات.
ويف عام  1964شارك الدكتور
اجلليلي يف املؤمتر
املوسيقي الذي عقد ببغداد
ببحث حتت عنوان (التراث
املوسيقي يف املوصل)
مستل من بحثه القدمي الذي
صدر عام  1945ثم طبعه يف
العام نفسه على شكل
كراس ونظراً الهمية البحث
وندرته يسر صفحة (ذاكرة
ثقافية) ان تعيد نشره
مجدداً جرياً على عادتها
يف اعادة نشر الذخائر
العراقية.
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متهيد

يجـد املتتبع الـباحث عـن األحلان القـدمية
يف امل ــوصل ت ــراثـ ـاً م ــوسـيقـيـ ـاً ضخـمـ ـاً ق ــد
تـك ـ ــدس خـالل العـ ـص ـ ــور اخمل ـتـلفـ ـ ــة ،فق ـ ــد
اشتهـرت املـوصل منـذ القـدمي بتقـدم الفن
امل ــوســيقـي فــيه ــا ،وق ــد ن ـش ــأ فــيهـ ــا الع ــدد
الكـبـيــر مـن املــوسـيقـيـني مـن ذوي الــشهــرة
الواسعـة يف هذا الـفن يف مختلف العـصور،
ويرجع ذلك الى أسباب عديدة اهمها:
 -1املوقع اجلغرايف :حيث تقع املوصل على
ملتقى الـطرق الرئـيسة للتجـارة يف الشرق
االدنـى ،كمـا كــانت تقع علـى طـريق البـريـد
الـ ــرئـي ــس بــني بغ ـ ــداد والقـ ـس ـطـن ـطـيـنـيـ ــة
(است ــانب ــول) يف العهــد العـثمــانـي ،فك ــانت
األحلـان املتـنوعـة ،واحلالـة هذه تـأتيهـا من
مختلف اجلهات ،فاألحلان الشامية تأتيها
عـن ط ــريق حلـب ،واألحل ــان العــراقـيــة عـن
ط ـ ــريـق بغـ ـ ــداد الخ ..فـ ــضالً عــن األحل ـ ــان
املـوصليـة احملليـة ،وذلك عدا األحلـان التي
خلفتهـا وراءهـا تلك املـوجـات من الـشعـوب
اخملـتلف ــة التـي اجت ــاحت ه ــذه البـالد منــذ
الع ـصـ ــور العـبـ ــاسـيـ ــة املـتـ ــأخـ ــرة الـ ــى حـني
االحتالل العثماني.
 -2االحـتفــال بـعيــد املــولــد الـنبــوي :وذلك
بـتالوة املنقبـة النـبويـة الشـريفـة مع تـرتيل
املـوشحـات واملــدائح النبـويـة املتنـوعـة ،ألول
م ـ ـ ـ ــرة ك ـ ـ ـ ــان يف امل ـ ـ ـ ــوصـل وأربـل يف الـعـه ـ ـ ـ ــد
االتــابـكي ،ويـصـف لنــا ابـن خلكــان فخــامــة
تلك االحتفـاالت وصفـاً شـامالً وخـاصـة يف
أربل يف زمن أميرها مظفر الدين كوكبوري
ثـم ت ــوسع أم ــر اق ــام ــة مـثل هـ ــذه احلفالت
بحـيث اصـبحـت تقــام يف ســائ ــر املن ــاسبــات
من ديـنيــة واجـتمــاعيــة ،مـثل لـيلــة املعــراج
وليلة القدر وغيـرها من املناسبـات الدينية
أو يف االفراح مثل حفالت الـزفاف واخلتان
وااليـ ــاب مـن احلـج واالبالل مـن املـ ــرض أو
سـك ـن ـ ــى ال ـ ــدار اجل ـ ــدي ـ ــدة ..وغ ـي ـ ــره ـ ــا مــن
املـن ــاسـب ــات االجـتـم ــاعـي ــة اخملـتـلف ــة ،ه ــذا
واسـتمــرار اقــامــة مـثل هــذه احلفـالت منــذ
ذلـك العهــد الــى ال ــوقت احلــاضــر ك ــان من
اهـم األسباب الـتي حفظـت لنا هـذا التراث
الكـبـي ــر مـن األحلـ ــان الق ــدمي ــة املـتـن ــوع ــة
نـاهـيك عمـا كـانـت عليه املـوصـل يف العصـر
االت ــابكـي مـن االزده ــار العـظـيـم يف جـمـيع
النواحي.
 -3الـطــرق الـصــوفـي ــة العــديــدة :وخــاصــة
ال ـطـ ــريقـ ــة القـ ــادريـ ــة ،حـيـث كـ ــانـت تـعقـ ــد
حلقـات الـذكـر يف زوايـاهـا بـاسـتمــرار ،ففي
اجليل املـاضـي مثـالً ،قلمـا جنــد بني سكـان
محلـة اجلـامع الـكبيـر يف املـوصل من لـيس
له املـام بـاألحلـان ولـو قليالً ،لـوقـوع الـتكيـة
الـقادريـة فيهـا داخل اجلـامع الكبـير نـفسه
والـتـي أس ــسهـ ــا املـ ــرحـ ــوم الـ ـسـيـ ــد محـمـ ــد
الـن ـ ــوري القـ ــادري بـن الـ ـسـيـ ــد جـ ــرجـي ــس
املـ ــوصلـي املـت ــويف سـن ــة  1305هـ وق ــد ن ـش ــأ
معـظم قـراء املــوصل ومنـشـديهــا يف اجليل
املاضي يف هذه التكية.
 -4الـنه ـضـ ــة الع ــربـي ــة :يف الـعل ــوم واآلداب
والفـنون التي ظـهرت بوادرهـا يف املوصل يف
أوائـل القـ ـ ــرن احلـ ـ ــادي عـ ـ ـشـ ـ ــر الـهجـ ـ ــري،
وازده ــار تلك الـنهـضــة يف القــرنـني الث ــاني
عـش ــر والث ــالث عـش ــر ،بتــشجـيع احلكــومــة
احملليــة لهــا مبخـتلف الـوســائل من انـشـاء
املدارس العديـدة وتكرمي العلماء والشعراء
واألدبـ ـ ــاء وأهـل الفــن ،وإن ـ ـشـ ـ ــاء اجل ـ ـ ــوامع
واملسـاجـد العـديـدة ومـا تبع ذلـك من كثـرة
الـ ــوظـ ــائف الـ ــديـنـيـ ــة مـن مـ ــرتلــي القـ ــرآن
الكـرمي يف احملافل ومـؤذنني وممجـدين الخ
وكـذا كثـرة الكـنائـس يف املوصل ومـا يتبـعها
مـن التــراتيـل الكنـسيـة القـدميـة املـتنـوعـة،
أضف الـى ذلك االزدهـار النـسبـي للمـوصل
يف الق ــرنـني امل ــذك ــوريــن يف مخـتـلف ب ــاقـي
النواحي.
 -5ذيـ ـ ـ ـ ـ ــوع الـغ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ــاء بـ ــني أهـل احلـ ـ ـ ـ ـ ــرف:
واالصـنــاف اخملـتلفــة مـن بـنــائـني وكــوازيـن
وحــاكــة وق ــزازين ويــوزبـكيــة الـخ ..حتــى ان
بعـض املقــامــات امل ــوسيـقيــة يف املــوصل قــد
أخـذت اسـمهــا كمـا يـظهـر عـن بعـض أفـراد
مــن أصـح ـ ـ ــاب ه ـ ـ ــذه احل ـ ـ ــرف م ـثـل مـق ـ ـ ــام

الق ــزازي واليــوزبكـي ،كمــا ان مق ــام النــاري
قد أشتهر باملوصل بانه مقام احلاكة وذلك
لكثـرة غنـائه مـن قبلهـم يف السـابق عنـدمـا
كـ ــانـت املـ ــوصل م ـصــنع ـ ـاً كـبـيـ ــراً للـنـ ـســيج،
ويـظهــر ان انغــام هــذا املقــام تـتفق وحــركــة
الـدقـة والـدواسـات آللــة احليـاكـة القـدميـة
أثناء العمل.
 -6الغـن ــاء يف املق ــاهـي :مبـص ــاحـب ــة اآلالت
املوسيقية أو من دونها.
 -7االصطياف يف حمام العليل :لقد اعتاد
أهل املـ ــوصل مـنـ ــذ القـ ــدمي الـ ــذهـ ــاب الـ ــى
ح ـم ـ ـ ــام الـعـل ـيـل يف ف ـ ـصـل ال ـ ـص ـيـف ألجـل
االصطـياف واالستحـمام مبيـاهها املعـدنية
احلــارة ،وكــانــوا ينــشئــون لـسـكنــاهـم هنــاك
مالجـئ مــؤقـتــة ت ـسـمــى ب ــالع ــرازيل والـتـي
تشـاد باألعمـدة اخلشبيـة وتغطى بـاحطاب
الـسوس الـذي يجلب مـن الغابـات القريـبة،
ف ـت ـ ــرى ذلـك املـكـ ـ ــان بع ـ ــد ان ك ـ ــان مـقف ـ ــراً
م ــوح ـشـ ـاً وق ــد اصـبح م ــزدحـمـ ـاً ب ــالـن ــاس،
فـيهــرع الـيهــا عـنــدئ ــذ الكـثـيــر مـن القــراء
واملغ ـنــني وامل ـن ـ ـش ـ ــديــن والع ـ ــازفــني ،وتق ـ ــام
الــوالئــم وحفالت االنــس والـط ــرب ،ويكـثــر
الــصخـب ك ــأن األي ــام جـمـيـعه ــا أي ــام عـي ــد
ومهـ ـ ــرجـ ـ ــان ..وق ـ ـ ــد وصف احـ ـ ــوال ح ـمـ ـ ــام
العلـيل ه ــذه بـ ــإسه ــاب ال ـش ــاع ــر املـ ــوصلـي
الظـريف املـال جرجـيس ابـن درويش املـتويف
عـام  1140هـ بقـصيـدة طـويلـة ،وكـذا وصف
احوالهـا األديب والطبـيب املوصلي الـشهير
محـم ــد امــني بك ابـن اب ــراهـيـم آل ي ــاسـني
املفـتي بقـصيـدة تنـوف علـى األربعـني بيتـاً،
ه ــذا ودامـت اح ــوال االصـطـي ــاف يف حـم ــام
الـعلـيـل علـ ــى هـ ــذا املـنـ ــوال الـ ــى م ـ ــا بعـ ــد
االحـتالل البــريطـاني بـسنـني قليلـة ،حـيث
ك ــانـت ق ــد أخ ــذت يف الــتقلـص مـن ــذ اعالن
احلرب العاملية األولى.
 -8الـتـن ــزه يف م ــوسـم ال ــربـيع :ومـن ع ــادات
أهل املــوصل القـدميـة أيـضـاً نـصـب اخليـام
العـديـدة اطـراف املـدينـة يف مـوسم الـربيع،
وخـاصة فـوق املرتفـعات املشـرفة علـى دجلة
وتل ـ ــول الغـ ــزالنـي املـ ـشـ ــرف ـ ــة علـ ــى حـ ــاوي
املـ ــوصل وغـي ــره ــا مـن االم ــاكـن املـن ــاسـب ــة،
وذلك الجل الـتنــزه وتبــديل الهــواء ،وتقـام
يف تـلك اخلـي ــام عـن ــدئ ــذ ال ــوالئــم وحفالت
االن ــس وال ـطـ ــرب واالنـ ـشـ ــاد بـكـثـ ــرة طـ ــوال
املــوسم وكـان البـد مـن غنـاء مقـام اخملـالف
املوصلـي ،حيث انه املقـام املفضل يف مـوسم
الربيع.
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املوشحات الدينية (التنزيالت)

امل ــوشح ــات ال ــديـنـي ــة اخملــتلف ــة ت ـسـم ــى يف
املـوصل الـتنـزيالت مفـردهــا (تنـزيلـة) وهـو
مـن االص ــطالحـ ــات ال ـصـ ــوفـي ـ ــة ،وللـ ـشــيخ
محـيـي الـ ــديـن بـن عـ ــربـي كـتـ ــاب عـن ـ ــوانه
(التـنزالت املـوصليـة) يف التـصوف وكـان قد
الفه يف املــوصل عنـد مجـيئـه اليهـا ونـزوله
يف جـ ــامـع محـمـ ــود نـ ــور الـ ــديـن االتـ ــابـكـي
(اجلامع الكبير).
والـتـن ــزيالت هـي مـنـظــوم ــات عل ــى أسلــوب
امل ــوشحــات يف امل ــديح الـنـبــوي ال ـش ــريف أو
التــوسالت واالبتهــاالت الصـوفيـة املـتنـوعـة
منهـا ما هو مـن تلحني ناظم ابـيات املوشح
نفـسه ومنهـا مـا نـظم علـى احلـان االغـاني
الـتـي كــانـت شــائعــة يف عـصــر الـنــاظـم ،ويف
املـوصل الـشيء الكـثيـر من هـذه املـوشحـات
فـإنهـا تعـد بـاملئـات ومعـظمهـا قـدمي فـمنهـا
مـا هــو من احلـان القـرن املـاضـي ومنهـا مـا
يعـود للقـرنني الثـانـي عشـر واحلـادي عشـر
الـهج ــريـني ومــنه ــا م ــا ه ــو اق ــدم مــن ذلك
بكـثي ــر فمـثالً مــوشح (عــرج يــاحــادي نحــو
احلـم ــى) مـن مق ــام الـصـب ــا املـن ـس ــوب البـن
الـطـبيـب حيـث يقـول نـاظـمه يف آخـره (رب
واغـفـ ـ ـ ــر لـلـجـ ـ ـ ــراح ب ــن ال ـ ـطـ ـبـ ـي ــب واخـ ـت ــم
باحلـسنى لنـا جميع) فاذا كـان بن الطبيب
هـذا هــو بن الـطبـيب الـدمـشـقي أي مـؤيـد
الــديـن عـبــد الــرحـيـم بـن علـي بـن حــامــد،
يـكـ ــون عـمـ ــر هـ ــذا امل ـ ــوشح م ـ ــا يقـ ــرب مـن
سـبعمـائـة وخمـسني عـام ـاً حيث كـانت وفـاة
ابن الـطبـيب املـومـا الـيه عــام  627هجـريـة
امل ــوافق  1230مـيالدي ــة وك ــان بـن الـطـبـيـب
ه ــذا أديـبـ ـاً وطـبـيـبـ ـاً وفـلكـيـ ـاً وله م ــؤلف ــات
عديدة منها مختصر كتاب االغاني.
كانت العادة اجلارية يف العصور االخيرة يف
املـ ــوصل عـنـ ــد األدبـ ــاء وال ــشعـ ــراء وشـيـ ــوخ
الصــوفيـة هـي كلمـا ظهـرت اغـنيـة جـديـدة
ذات حلن شجـى بادر أكـثر من
واحد منهم
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
نـ ـ ـ ـ ــظـ ـ ـ ــم
مـ ـ ـ ـ ــوشــح
ع ــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
حلن تلك
االغـ ـن ــي ـ ـ ـ ــة
ومـن حسن
احلــظ ك ــان
ال ـ ـ ـ ـبــع ـ ـ ـ ـ ـ ــض
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ــهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم
ي ـ ـ ـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرون
اسـمـ ــاءهـم يف
مـنـظ ــوم ــات ـه ــم
ه ـ ـ ـ ـ ــذه االم ـ ـ ـ ـ ــر
الذي جـعلنا ان
نتاكـد من تاريخ
تـل ــك األحلـ ـ ـ ـ ـ ــان
والعـ ـصـ ـ ــور ال ـتــي
كـانت شائعـة فيها
فـ ـمـ ـنـه ــم ال ـ ـ ـشـ ـيـخ
عـثـمـ ــان اخل ـطـيـب
بـن يـ ــوسف بـن عـ ــز
ال ـ ـ ــدي ــن اخلـل ـ ـ ــوت ــي
القـ ـ ــادري امل ـ ـ ــوصلــي
املتـوفـى عـام  1145هـ
(1732م) وله ما يـزيد
عـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى اخلـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــني
مـ ــوشحـ ـاً مـن مخــتلف
املقـ ـ ــام ـ ـ ــات واشهـ ـ ــرهـ ـ ــا
املـوشح املسمـى بسلـسلة
الـرست ويتـألف من أربع
قــطع ومـطـلعه (يــابــاهـي
اجل ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــودل ـ ـ ــي
ب ــال ــوص ــال) وك ــذا امل ــوشح
امل ـسـمــى بــسلــسلــة الـصـبــا
وي ـت ـ ـ ــألف ايـ ـض ـ ـ ـاً م ــن اربع

ق ــطع ومـ ـطـلعـه (صلـ ـ ــوا علـ ـ ــى طه ح ـب ـيــب
ال ـ ـ ـ ــرحـ ـم ــن) وغـ ـي ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــا ،ومـ ـنـه ــم االدي ــب
واملــوسيقـار الــشيخ قــاسم الــرامي املــوصلي
وله مــوشحــات عــديــدة وكــذا الـشـيخ يحـيي
بن الشيخ قاسم املذكور وكان صوفياً قادرياً
وكانت وفـاة الشـيخ قاسم الـرامي عام 1186
هـ امل ـ ـ ــوافق (1772م) وم ــنهــم ال ـ ـش ـيـخ علــي
ال ــوهـبـي املـ ــوصلـي ال ــشهـي ــر ب ــاجلـفعـت ــري
املتـويف عـام  1202هـ(1787م) ومنـهم االديب
الشاعـر علي بن علي ابو الـفضائل العمري
واالدي ــب نع ـمـ ـ ــان بــن ع ـث ـمـ ـ ــان الـ ـ ــدف ـتـ ـ ــري
العمـري املــوصلي ومـنهم الـسيـد خلـيل بن
السـيد علـي البصـيري املـوصلي املتـويف عام
1176هـ (1862م) ومـ ـنـه ــم االدي ــب واملـقـ ـ ـ ــرئ
واملـ ــوســيقـ ــار الـ ـشـيـخ سعـ ــدي املـ ــوصلـي بـن
الشيخ محـمد امني بـن الشيخ سعـد الدين
شيخ القراء املوصلي وغيرهم كثيرون جداً،
ام ــا مـن اجلـيل امل ــاضـي فـ ــأشه ــر مـن ن ـظـم
املـوشحـات الـديـنيـة يف املـوصل هـو املـرحـوم
العالمـة سليمـان بك آل مـراد بك اجلـليلي
املتـويف عـام  1326هـ (1908م) وله مـا يقـرب
مـن خـم ـس ــة ع ـش ــر م ــوشحـ ـاً جـمــيعه ــا مـن
األحلان النفيسـة ومنهم االديب واملوسيقار
الـشهيـر املال عـثمـان املـوصلـي املتـويف 1341
هـ (1923م) وله م ــا ي ــزي ــد عل ــى اخلـم ـسـني
م ــوشح ـاً جـمـيعهــا مـن األحلــان الـنفـي ـســة
واشهــرهــا مــوشح (يــاآل طـه فيـكم قــد هــام
امل ـضـن ــى) مــن مق ــام ال ــرسـت واحل ــان ه ــذا
امل ــوشح علــى جــانـب عـظـيـم مـن الفخــامــة
هـذا واملرحـوم املال عثـمان املـوصلي كـان من
احـد اسـاتـذة املـرحـوم الـشـيخ سيـد درويـش
وكـ ــذا مـن اسـ ــاتـ ــذة الـ ـشـيـخ علـ ــى محـمـ ــود
املقرئ واملنشد املصري الشهير.

امـ ــا املع ــزوف ــات امل ــوســيقـي ــة ال ـص ــرف ــة ،أي
املــوسيقـى اآلليــة من مقـدمـات وسمـاعيـات
وبـشــارف وغيـرهــا ،فجمـيعهـا مـن التــآليف
الـت ــركـي ــة كـم ــا ه ــو احلـ ــال يف الكـثـي ــر مـن
الـبلدان الـعربيـة االخرى ،واعـتقد بـانه كان
ي ــوج ــد يف املـ ــوصل ق ــدميـ ـاً شـيء مـن ه ــذه
األحلـان ،إال انهـا فقـدت بـانقـراض الـتخت
املـوسيقي القدمي يف أوائل هـذا القرن ،فقد
ت ــويف آخ ــر ع ــازف بـ ــارع علـ ــى الق ــان ــون مـن
الـ ـط ـ ـ ــراز القـ ـ ــدمي يف امل ـ ـ ــوصل وهـ ـ ــو شـكـ ـ ــر
املوصلي يف كانون الثاني عام  1908م وتبعه
بع ـ ــد س ـنــني قلــيل ـ ــة آخـ ـ ــر الع ـ ــازفــني عل ـ ــى
ال ـسـنـطـ ــور ،وذلك قـي ــاسـ ـاً عل ــى مـثل ه ــذه
التــألـيف امل ــوسيـقيــة الـتي كــانـت تعــزف يف
بغ ـ ــداد قــبل س ـنــني ،إذ ســبق لـك ـ ــاتــب ه ـ ــذه
ال ـسـطــور ان سـمع شـيـئ ـاً مـنه ــا يف احلفلــة
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـتــي اق ـ ـ ــامهـ ـ ــا املـ ـ ــوس ــيق ـيـ ـ ــون
الـبغ ــدادي ــون لألسـت ــاذ س ــامـي ال ـش ــوا عـن ــد
زي ــارته األول ــى لـبغ ــداد ع ــام  1931وذلك يف
الـ ـ ـ ــدار الـ ـت ــي كـ ـ ـ ــان ــت ت ـ ـ ـشـغـلـهـ ـ ـ ــا شـ ـ ـ ــركـ ـ ـ ــة
(اجلـرامـافـون كـومبـاني) الـواقعـة يف محلـة
الـسنك ،فقد دعاني األستاذ الشوا ملرافقته
حلـض ــور تلـك احلفل ــة حـيـث كـنـت مقـيـمـ ـاً
معـه يف الف ـنـ ـ ــدق نف ـ ــسه وكـ ـ ــانــت احلـفلـ ـ ــة
ح ـسـبـمــا أتــذكــر عـصــر يــوم 1931 /10 /19
فع ــزف أح ــد امل ــوسـيقـيـني عل ــى ال ـسـنـط ــور
قطعـة مـوسـيقيـة نــالت استـحسـان األستـاذ
الـشـوا كـثيـراً ثـم اعقـبه عــازف القـانــون ثم
الـك ـمــنج ـ ــة (اجل ـ ــوزة) ثــم ع ـ ــزف امل ـ ــرح ـ ــوم
األستـاذ نـوبــار علـى قـانــونه بعـض القـطع،
ويف اخلـتـ ــام عـ ــزف االسـتـ ــاذ سـ ــامــي بعــض
احلـانه الـشجيـة علـى الكمـان ،حيـث انتهت
احلفلـة ،فقياسـاً على ذلك أعتقـد بانه كان
يـ ــوجـ ــد يف امل ـ ــوصل اي ـض ـ ـاً شـيء مـن هـ ــذه
املعزوفات املوسيقية.

االغــانـي يف امل ــوصل كـثـيــرة جــداً ،وهـي مـن
مـخـ ـتـلـف املـق ـ ـ ــام ـ ـ ــات واألحل ـ ـ ــان واالن ـ ـ ــواع
وااليقـاعات واملـواضيع واملصـادر ،ومعظـمها
من أحلــان العـصــر امل ــاضي واحلــاضــر ،امــا
االغــاني املــوصليـة الـشعـبيـة القـدميــة ،فلم
يـبق مـنه ــا اال الع ــدد القلـيل ،وهــو مــا كــان
يـردده قبل سـنني عمـال البنـاء أو الدقـاقات
(العوالم) أو االجـواق املوسيـقية يف حفالت
االفـ ـ ــراح اخمل ـتـلفـ ـ ــة ،وال يـ ـ ــزال يـ ـ ــوجـ ـ ــد يف
املـ ـ ـ ــوصل م ــن يحـ ـ ـســن غ ـنـ ـ ـ ــاء بعـ ــض تلـك
االغــانـي يف الــوقـت احلــاضــر ،امــا االغــانـي
اله ــزلـي ــة االنــتق ــادي ــة والـتـي ت ـسـم ــى االن
باملـنلوجات الفـكاهية ،فـأول من أوجدها يف
امل ــوصل االديــب اسكـن ــدر احللـبـي الــشهـي ــر
بـاسكنـدر االعمى املـوصلي املتـويف يف حدود
ع ـ ــام  1900م وك ـ ــان اس ـتـ ـ ــاذاً لل ـم ـ ــوس ــيق ـ ــى
النحاسيـة يف مدرسة الدومـنيكان باملوصل،
وهي باللهجة العامية املوصلية.
وام ـ ــا االغ ـ ــانــي ال ــبغ ـ ــدادي ـ ــة (ال ـب ـ ـس ـت ـ ــات)
فجـمـيـعه ـ ــا تغـنـ ــى بـ ــامل ـ ــوصل مـن قـ ــدميـ ــة
وح ـ ــدي ـث ـ ــة ،ام ـ ــا االغ ـ ــانــي ال ـ ـش ـ ــام ـي ـ ــة مــن
موشحات وطقاطيق ،واالغاني املصرية من
مــوشحــات وادوار ،فـمعـظـمهــا يع ــود للقــرن
امل ــاضي واحلــاضــر ،وخــاصــة احلــان الـشـيخ
امني اجلنـدي احلمـصي املتـويف عـام 1841م
أو األحلـان الـتي كـانت شـائعــة يف عصـره يف
الديار الشامية وبعض احلان الشيخ احمد
ابـي خلـيل الـقبــاني الـدمـشقـي املتـويف عـام
 1902م واحلـ ـ ــان مح ـم ـ ــد ع ـث ـم ـ ــان وع ـب ـ ــده
احلـمـ ــولـي والـ ـشـيـخ سالمـه حجـ ــازي وداؤد
ح ـسـنـي واخـي ــراً ال ـشـيخ درويــش وغـي ــرهـم،
وق ــد وصـل الكـثـي ــر مـن ه ــذه األحل ــان عـن
طريق االجـواق املوسيقية الـتي كانت تتردد
بـني حلـب وامل ــوصل ،واسـط ــوان ــات احل ــاكـي
(الغــرامــوفــون) الـتي ك ــان يجلـبهــا الـتجــار
املوصـليون مـن استانـبول وحلـب وذلك بعد
اخـت ــراع ه ــذه االل ــة وانـت ـش ــاره ــا يف الـبالد
الع ــربـي ــة ،واول االسـط ــوان ــات الـتـي وصلـت
امل ـ ــوصـل يف أوائل هـ ـ ــذا الق ـ ــرن ك ـ ــانــت مــن
االغـاني التركية الـتي سجلت يف استانبول،
امــا العــربيــة منهــا فكــانت بـصـوت املـرحـوم
عبــده احلمــولي ،ويـظهـر ان املـرحــوم عبـده
احلمـولي كـان قـد سجل صـوته لـدى شـركـة
اوديون عنـد زيارته االخيـرة الستانـبول عام
1896م  ،والي ــزال ي ــوج ــد يف املـ ــوصل بعـض
بقايا من تلك االسطوانات القدمية.
هـذا ويف املــوصل ايضـاً الكـثيـر من االغـاني
الـتــركـي ــة علــى اخـتالف ان ــواعهــا مـن أغــانٍ
وأنـاشيـد عـسكـريـة ومـدرسيـة وغيـرهـا ،وقـد
نـ ـظــم ألحلـ ـ ــان الـك ـث ـيـ ـ ــر م ــنهـ ـ ــا أنـ ـ ــاش ـيـ ـ ــد
ومنـظــومــات عــربيــة ،ولم يـنتـشــر حلـن من
احلــان هــذه االغ ــاني يف الـبالد الع ــربيــة يف
اجليل املــاضي واحلـاضــر ،كمــا انتـشــر حلن
االغـنيـة التـركيـة القـدميـة املـسمـاة بنـشيـد
استــانبــول (استــانبـول شــرقيـس) وهـي من
مـقام احلجـاز ،ومطلعـها (اطه لـرساحلـنده
بكليـورم) فقـد استبـدلت كلمـاتهـا بقصـيدة
"ي ــا لـيل ال ـصـب مـت ــى غ ــده" البـي احل ـسـن
احلـصيــري القيـروانـي ،ويظهـر ان وزن هـذه
القـصـيــدة ق ــد اتفق صــدف ــة مع حلـن هــذه
االغـنـيـ ــة وايقـ ــاعه ــا ،ه ــذا كـم ــا نـظـم عل ــى
حلـنهــا يف ســوريــا اغـنـيــة "قــدك املـيــاس يــا
عمـري" ويف بغـداد النـشيـد املدرسـي "وطني
واحلق سينجده".
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األغاني

املقامات املوسيقية

املقـامـات املـوسـيقيـة املـستـعملـة يف املـوصل
ه ــي املقـ ـ ــامـ ـ ــات العـ ـ ــراق ـيـ ـ ــة مـع مقـ ـ ــامـ ـ ــات
املـ ــوســيقـ ــى العـ ــربـيـ ــة االخـ ــرى وكـثـيـ ــر مـن
مقــامــات ملــوسـيق ــى الت ــركيــة ،ونــذكــر أدنــاه
جـ ــدوالً بـ ــأهــم تلـك املقـ ــامـ ــات ،وذلـك بعـ ــد
ت ـصـنـيـفه ــا حـ ـسـب انـ ــواعه ــا ال ــى ف ـصـ ــائل
ومجـم ــوعـ ــات عل ــى قـ ــدر االمكـ ــان مع ذك ــر
بعـض االمـثلــة مـن األحلــان ال ـش ــائعــة مـن
موشحات وغيرها عند االقتضاء:
مقامات نغم البياتي
فصيلة االبراهيمي
 -1االبـراهيمـي :هو اشهـر مقامـات البيـاتي
العـراقيـة ،ويختلـف عن البيـاتي املـصري يف
أسلوب الغناء فقط.
 -2البهرزاوي:
 -3اجلبوري:
 -4املقابل:
 -5احملمــودي :ومـنه م ــوشح "بالبل الـشــوق
غدت ترثيني".
 -6اخملـالف :يسـتقر اخملـالف املوصلـي على
الـ ـ ــدوكـ ـ ــاه ،ولـه ايقـ ـ ــاع خ ـ ـ ــاص ومقـ ـ ــدمـ ـ ــة
م ــوسـيقـي ــة خ ــاص ــة ،ومـنه اغـنـي ــة "وأوياله
وأويل".
فصيلة احلسيني:
 -7احلسيني:
 -8الـبـي ــاتـي الق ــدمي :ويـت ــألف مــن العجـم
عشيران واحلسيني.
 -9الديوان :ويسمى يف بغداد (أورفه).
 -10الوك:
 -11الدشتي:
 -12القــزازي :ومنه مــوشح "ســاقي املـدامـة
أدر لي الكأس".
 -13الـنـ ــاري :ومــنه م ـ ــوشح "بـ ــرق احلـمـ ــى
تنسم".
فصيلة البياتي املصري:
 14الـبي ــاتي دوكــاه :ومـنه دور "عهــد االخــوه
نحفظه".
 -15البياتي نوا :ومنه دور "سلمت روحك".
 -16البيـاتـي الشـوري (قـارجغـار) :ومنه دور
"ضيعت مستقبل حياتي".
 -17ال ـب ـي ـ ــاتــي ح ـ ـس ـي ـنــي :وم ــنه دور "خ ــط
احلياة".
 -18البـياتي محيـر :وهو نفس مقـام احملير
التركي.
فصيلة املنصوري:
 -19امل ـنـ ـصـ ـ ــوري :وي ـت ـ ـ ــألف مــن ال ـب ـيـ ـ ــاتــي
احلزين املشرب قليالً بالصبا.
 -20ال ـشــور :وهــو نــوع مـن املـنـص ــوري علــى
األسلوب االيراني.
مقامات نغم الصبا
 -21ال ـص ـب ـ ــا :وه ـ ــو عــني مق ـ ــام ال ـص ـب ـ ــا يف
املوسيقى العربية والتركية.
 -22احلـديـدي :وهـو صبـا مشـرب بـالبيـاتي
ومـنه االغـنـيــة ال ـشــامـيــة "حتـت ه ــودجهــا"
واغنية "يا حب يالغالي باحلب".
مقامات نغم احلجاز
فصيلة احلجاز الصريح:
 -23مقـام احلجـاز :وهـو عني مقـام احلجـاز
يف باقي البالد العربية وتركيا.
 -24احلجاز ديوان:
 -25احلــاجــز هـمــايــون :وهــو حجــاز ديــوان

املوسيقى التركية.
 -26احلج ــاز قـط ــر :ويـت ــألف مـن الـبـي ــاتـي
واحلجاز ديوان.
 :27احلجــاز دنــادي :وهــو نــوع مـن احلجــاز
قطر.
فصيلة املثنوي:
 -28املـثنــوي :ومـنه مــوشح "يــا خلـي روحي
تفداك".
 -29املثنـوي اصفهـان :ويتـألف من املثـنوي
والع ــريـب ــونـي ،ومـنه م ــوشح "أخ ــرجـت مـن
الدمع الى بابك عنيا".
فصيلة العريبوني:
 -3العـريبـوني :ويـسمـى يف بغـداد (مـدمي)
ومنه موشح "أنت النبي احملترم".
 -31الــشهــري :ويــسمــى يف بغــداد (مـثنــوي
حويـزاوي) ومنـه موشـح "نورنـا يجلـو ظالم
الغيهب" واغنية "فوق النخل فوق" ويسمى
ه ـ ــذا املقـ ــام يف سـ ــوريـ ــا (اصـفهـ ــان) ،ومــنه
اغنية "يا غزالي كيف عني ابعدوك".
فصيلة احلجاز كار:
 -32احلجاز كار:
 -33الشت عربان:
 -34الشهناز:
مقامات نغم النوريز
 -35النــوريــز :ومـنه "يــا أبـن احلمــوله عـلي
اشبدلك".
 -36الــسلمـك :ومنه اغـنيـة "يـا ويل حــاليـاً
حال العدم حاليا".
 -37الالمي:
 -38اخلنابات:
مقامات نغم النوى
 -39النوى (البوسليك):
 -40النهاوند:
 -41ال ـ ـش ـ ــرقــي ن ـ ــوى :وي ـ ـس ـمـ ـ ــى يف بغ ـ ــداد
(شرقي دوكاه).
مقامات نغم اجلهار كاه
 -42اجلهار كاه:
 -43اجلهــارك ــاه خلــوتـي :وهــو عـني اجلهــار
كاه املصري.
 -44الزنكاله :ومنه دور "أسير العشق".
مقام العجم عشيران
 -45مقـام العجـم عشيـران :وهو عـني املقام
املستعمل يف املوسيقى املصرية والتركية.
مقامات نغم الرست
فصيلة الرست العراقي:
 -46مقام الرست:
 -47الرست جهاركاه:
 -48الرست بنجكاه:
 -49الشرقي رست:
 50الراشدي:
 -51احلـلـ ـيـالوي :ويـ ـتـ ـ ـ ــألـف م ــن الـ ـبـ ـيـ ـ ـ ــات
والرست.
 -52ال ــرست طــاه ــر :ويتــألـف من الـبي ــاتي
والرست جهاركاه.
 -53الـب ـشـي ــري :وه ــو ن ــوع مـن ال ــراش ــدي،
ومنه اغنية "للناصرية."..
فصيلة البنجكاه:
 -54البنجكاه:
 -55البنجكاه افشار:
 -56البنجكاه بشيري
فصيلة الرست املصري:
 -57الـرسـت املصــري :ومنه مـوشح "يـا هال
ال غاب عني".
 -58الـرست كـردانيـا (مـاهــور) ومنه مـوشح
"حير األفكار بدري".
 -59الـ ـسـ ــازكـ ــار  :ومــنه مـ ــوشح "يـ ــا شـ ــادي
األحلان".
 -60ال ـ ـسـ ـ ــوزنـ ـ ــاك :وي ـتـ ـ ــألف م ــن احلجـ ـ ــاز
والرست ،ومنه موشح "يا عذيب املرشف".
مقامات نغم السيكاه
 -61مقام السيكاه:
 -62السيكاه اوج:
 -63السيكاه املصري (خزام).
 -64السيكاه احلكيمي:
 -65الــسيكــاه اليــوزبكي :ويـسمـى يف بغـداد
(سيكاه جمالي).
 -66العزال:
 -67السفياني:
 -68الـ ـسـيـكـ ــاه افـ ـشـ ــار :وهـ ــو سـيـكـ ــاه علـ ــى
األسلوب االيراني.
 -69ال ـسـيكــاه عــراق :وهــو سـيكــاه ي ـسـتقــر
علـ ــى درجـ ــة العـ ــراق ،ومــنه مـ ــوشح "بـ ــابـي
باهي اجلمال".
 -70الـبـ ـسـت نـك ـ ــار :ويـت ـ ــألف مـن ال ـصـب ـ ــا
وال ـسـيكــا عــراق ،ومـنه م ــوشح "أن ـشــدي يــا
صبا".
 -71ال ـ ـس ـيـك ـ ـ ــاه مخ ـ ـ ــالف :وهـ ـ ــو اخمل ـ ـ ــالف
الــبغـ ــدادي ،ومــنه اغـنـي ـ ــة "اشلـ ــون حـ ــالـي
واشلون".
مقام احلجاز كاركرد
 -73مق ـ ــام احلج ـ ــاز ك ـ ــارك ـ ــرد :وه ـ ــو مق ـ ــام
ك ــورديلـي حج ــاز ك ــار الـت ــركـي ،اسـتعـمل يف
املوسيقى العربية ،منذ أوائل هذا القرن.
هـذه أهم املقـامات املـوسيقيـة املستعـملة يف
املـوصل ،ويتضح ان الكثيـر منها ال تختلف
عـم ــا يق ــابلهــا مـن املقــامــات يف املــوسـيقــى
الـعربـية االخـرى ومنـها مـا يتفق مـن حيث
ن ــوع الـنغـم ــة ويخـتـلف يف أسل ــوب الغـن ــاء،
والـقـل ـيـل ج ـ ـ ــداً م ـ ـ ــا ل ـي ـ ــس لـه مـق ـ ـ ــابـل يف
املوسيقى املصرية.

