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سالم حسين االمير

ول���د ال�ش���ريف حمي���ي الدين 
حي���در يف ا�ش���طنبول ع���ام 1892 وكان والده 
ال�ش���ريف عل���ي حيدر من كب���ار موظفي الدولة 
العثماني���ة ومن املهتم���ني واملولعني ب�ش���وؤون 
الفن ويف مقدمتها الر�ش���م واملو�شيقى والغناء 
وكان الكثري من م�ش���اهري املو�شيقيني الأتراك 
ي���رددون عل���ى داره م���ن اأمث���ال عل���ي رفع���ة 
وروؤوف يكتا ب���ك واحلاج عارف بك ويوؤلفون 

حلقة عزف وغناء ت�شتمر حتى ال�شباح.

ويف ه���ذا اجل���و امل�شبع بالف���ن ن�ش���اأ ال�شريف 
حمي���ي الدي���ن حي���در وتلقف���ت اآذان���ه وهو مل 
يتج���اوز اخلام�ش���ة م���ن عم���ره ال���وان الغناء 
واملو�شيقى التي كان���ت تردد اأ�شداوؤها داخل 
البي���ت، ويف �ش���ن ال�شابع���ة بداأ يتعل���م العزف 
عل���ى اآل���ة الع���ود وح���ده م���ن دون ال�شتعان���ة 
مبعل���م، ويف �ش���ن التا�شع���ة ب���داأ يتعل���م اللغة 
الإجنليزية، ويف العا�شرة ح�شل على اآلة عود 
وبداأ يتم���رن مع نف�شه و�شرعان م���ا اأخذ عزفه 
يتط���ور با�شتم���رار مم���ا اأثار ده�ش���ة واإعجاب 

زوار والده. 

ويف �شن الثالثة ع�شرة بداأ بكتابة اأول موؤلفاته 
املو�شيقي���ة، فكت���ب اخلان���ات الأوىل والثاني���ة 
والت�شلي���م من �شماعي ه���زام ويف �شن الرابعة 
ع�ش���رة بداأ يتعلم العزف على اآلة )اجللو( حتت 
اإ�ش���راف م�شي���و ريك���ي، وبعد ثالث���ة ا�شهر من 
التمري���ن امل�شتم���ر متك���ن من ع���زف كون�شرتو 
�ش���ي مايرن كوال���ردام، وق���د اده����ش اجلميع 
ب�شرعة تعلمه وتقدمه املطرد، ويف تلك الأثناء 
اأخذ يدر�ش علم ال�شولفيج، ويف �شن اخلام�شة 
ع�ش���رة بداأ بدرا�ش���ة اآلة البيان���و والهارموين، 
ويف �ش���ن ال�شابع���ة ع�شرة دخ���ل كلية احلقوق 
ث���م انتقل اإىل كلي���ة الآداب ليدر�ش يف الكليتني 
مع���ًا، وبعد خم�ش �شنوات ح�شل على �شهادتي 

احلقوق والآداب.

ويف الع���ام 1914 بداأت احلرب العاملية الأوىل 
كما اندلعت الث���ورة العربية يف احلجاز، ويف 
ذل���ك الوقت غادر مع وال���ده اإىل مكة حيث عني 
والده اأمريا عليها حت���ى نهاية احلرب وانهيار 
الإمرباطوري���ة العثمانية فع���اد اإىل ا�شطنبول 
وعانى م���ع عائلته ظروفا مادي���ة قا�شية، وكان 
طيلة �شن���وات الدرا�شة واحل���رب من�شرفا عن 
املو�شيق���ى، وبع���د احلرب ب���داأ يفك���ر جديا يف 
احراف املو�شيقى، وبتاأثري من ظروف عائلته 
املادي���ة ال�شعبة قرر القيام بعمل ما مل�شاعدتها، 
ف�شاف���ر اإىل اأمريكا ع���ام 1924، ويف نيويورك 
التق���ى بعازف الفيولون�شي���ل امل�شهور فريدري 
حي���ث وا�ش���ل درا�شته لآل���ة الفيولون�شيل على 
يدي���ه، وا�شتف���اد ال�شري���ف كث���ريا م���ن خربته 
العالي���ة وتكنيك���ه ذي امل�شت���وى الرفي���ع، ويف 
الوقت نف�ش���ه كان ال�شريف حميي الدين حيدر 

يوا�شل تطوير تكنيكه على اآلة العود م�شتفيدا 
من درا�شته لآل���ة الفيولون�شيل حتى و�شل اىل 
مرحلة متقدمة ج���دا يف هذا املجال، وقد كتبت 
جري���دة نيويورك هريال���د تربيون عنه يف هذا 
ال�شدد تق���ول ان ال�شريف حمي���ي الدين حيدر 
ق���د احدث انقالبا يف اآلة الع���ود ي�شبه النقالب 
ال���ذي احدثه باكانيني يف اآلة الكمان، ويف عام 
1928 ق���دم اأول حف���ل كون�شرت ل���ه يف اأمريكا 
ع���زف فيه على اآل���ة الفيولون�شيل م���ن موؤلفات 
ب���اخ ت���اون ه���ول و�ش���ان �شان����ش وديبو�شي، 
ثم ع���زف بع�شا م���ن موؤلفات���ه على اآل���ة العود، 
وق���د حاز ع���زف ال�شري���ف حميي الدي���ن حيدر 
على اآلت���ي الفيولون�شيل والع���ود على اإعجاب 

الكث���ري من النق���اد املو�شيقيني الذي���ن ح�شروا 
حفلت���ه فاأثن���وا عل���ى ا�شلوب���ه ومتكنه م���ن اآلة 
الفيولون�شي���ل واأب���دوا اإعجابهم وده�شتهم من 

مقدرته يف العزف على اآلة العود.

ويف عام 1934 عاد اإىل تركيا لإ�شابته مبر�ش 
وق���دم اأول حفل له يف ا�شطنب���ول على امل�شرح 
الفرن�شي، وحقق يف هذا احلفل جناحا كبريًا، 
ويف عام 1936 دعي من قبل احلكومة العراقية 
لدارة املعه���د املو�شيق���ي املوؤ�ش����ش حديث���ا يف 
بغداد ويف املعهد ت���وىل ال�شريف حميي الدين 
حي���در تدري����ش اآلت���ي الفيولون�شي���ل والعود، 
وبع���د اثن���ي ع�شر عام���ا ق�شاها يف بغ���داد عاد 
اىل ا�شطنب���ول يف الع���ام 1948 حي���ث ت���وىل 
اإدارة كون�شرفت���وار ا�شطنب���ول مل���دة �شنت���ني. 
ويف العام 1950 ت���زوج من املطربة امل�شهورة 
)�شفية اآيال(، ويف عام 1953 قدم اآخر حفل له 
يف ا�شطنبول ان�شرف بعده���ا لإ�شباع هوايته 
اأيل���ول ع���ام 1967  يف ف���ن الر�ش���م، ويف 13 
انتق���ل اإىل رحمة الله ع���ن عمر يناهز اخلام�شة 

وال�شبعني.

م���ن اأعمال ال�شريف حميي الدين حيدر متارين 
وموؤلفات مو�شيقية وقطع تكنيكية لآلتي العود 
والفيولون�شي���ل واحلان غنائية باللغة الركية 
و�شماعي���ات  اآي���ال  �شفي���ة  ال�شه���رية  للمغني���ة 
)ع�ش���اق وعراق ونهاوند( يف بغداد، اأما القطع 
وال�شماعايت الأخرى فق���د األفها يف ا�شطنبول 

ونيويورك.

عن جملة فنون 1988

اعالم الموسيقى والغناء في بالد الرافدين

حيدر ال��دي��ن  م��ح��ي��ي  ال��ش��ري��ف 
مو�سيقار راحل

ب����داأ بتعل����م اآل����ة البيان����و يف عم����ر مبك����ر ج����دا يف 
الرابعة كم����ا متليه تقالي����د الأ�ش����ر العريقة. ونبغ 
الطفل واأده�ش اأ�شاتذت����ه. فكان اأن بدئوا بتعليمه 
اآل����ة الع����ود يف �ش����ن ال�شابع����ة ويف الرابع����ة ع�شر 
ب����داأ يده�ش اجلمي����ع مبتانة وقوة وغ����زارة علمه 
املو�شيقي.فب����داأ بتعل����م اآل����ة جديدة ه����ي الت�شيلو 

)الكمان اجلهري(.
اأتق����ن ال�ش����اب الع����زف عل����ى الآلت الث����الث اتقانا 
معج����زا بحي����ث جن����ح بتاألي����ف مقطوع����ات وعدة 
درا�ش����ات مو�شيقي����ة هام����ة وراف����ق جناح����ه ذاك 
جناحا اآخرا يف درا�شته فتخرج من كلية احلقوق 

والآداب.
اندلع����ت احل����رب العاملي����ة الأوىل فتوقفت احلياة 
الفنية ودفع هذا الو�شع حميي الدين اإىل مغادرة 

ا�شطنبول اإىل مكة ومن ثم اإىل حلب.

�شاف����ر اإىل اأمري����كا ع����ام 1924، وهن����اك اأقام على 
�شرف����ه ا�شتاذ البيانو امل�شهور )غودو�شكي( ماأدبة 
ح�شره����ا فنانني كبار مث����ل » كري�شلر » و » هايفتز 
تل����ك  ويف  وغريه����م،   « اأوي����ر   « والربوف�ش����ور   «
الأم�شي����ة عزف ال�شريف حمي����ي الدين حيدر على 
اآل����ة الع����ود بع�ش موؤلفات����ه املو�شيقي����ة التي نالت 
اإعج����اب وده�شة احلا�شرين مما حدى ب�شحيفة » 
نيوي����ورك هريالد تربيون » اأن تكتب مقاًل مطوًل 

حول براعة حيدر املو�شيقية

وهن����اك، اأي يف نيويورك ا�شتط����اع حميي الدين 
حي����در اأن يدر�����ش اآل����ة الفيولون�شيل الت����ي كان قد 
تعل����م الع����زف عليه����ا وه����و يف �شن مبك����رة، حيث 
ا�شتط����اع ي�شتثمر معرفته بالأ�شت����اذ » ب. فا�شكا » 

يف تعلم اأ�شرار تلك الآلة واأ�شولها

اق����ام اول حف����ل خا�����ش ب����ه يف 13 كان����ون الول 
1928م عل����ى قاع����ة )ت����اون ه����ول( ح�ش����ر احلفل 
جمه����ور م����ن النخب����ة الفني����ة والنقاد، ب����داأ احلفل 
بالعزف على اآلة الفيولون�شيل فقدم مقطوعات ل� » 
لوكاتيلي » و » �شينت �شايني » و » باخ » و » رافل 
» و » بوبر »، ثم تناول عوده بعد ذلك واأخذ يعزف 
مقطوعات����ه املو�شيقية التي �شح����رت احلا�شرين. 
ويف اليوم التايل خرج ال�شحف الأمريكية ومنها 
جري����دة ال�شانداي تلغراف، الت����ي اأ�شادة بالقدرة 
الإبداعية لهذا املو�شيقي ال����ذي �شحر احلا�شرين 
مبقدرت����ه املو�شيقية يف عزف املقطوعات الغربية 

وال�شرقية.

ع����اد حي����در اإىل ا�شطنب����ول ع����ام 1932 بع����د اأن 
اأمل����ت ب����ه وعك����ة �شحية وبع����د اأن ق����دم العديد من 
الأم�شيات املو�شيقية يف العديد من الأماكن املهمة 
يف الوليات املتحدة، وبعد اأن حظي ب�شهرة فنية 
وا�شع����ة هناك. ويف ا�شطنبول ق����دم اأوىل حفالته 
هناك بتاريخ 4 كان����ون الول �شنة 1934 حظيت 
تل����ك احلفل����ة بنجاح كب����ري وبالعديد م����ن املقالت 
ال�شحفي����ة النقدي����ة التي اأ�شادت بق����در هذا الفنان 

املو�شيقي املبدع
الغريب بالأمر اأن امل�شت�شرقني املهتمني باملو�شيقا 
 … وغريه����م  وفارم����ر  ديرلجني����ه  امث����ال  م����ن 
ق����د اأهمال ذك����ره عل����ى الرغم م����ن �شع����ة اإطالعهما 
ومعرفتهم����ا الكب����رية يف املو�شيق����ا العربي����ة. بل 
ذك����ره كبار دار�شي املو�شيقى الغربيني كمو�شيقي 

عظيم.

عندم����ا قررت وزارة املع����ارف يف اململكة العراقية 
اإن�ش����اء )معه����د املو�شيقى( بداية ع����ام 1936، كان 
اعتماده����ا عل����ى املو�شيق����ار العراقي حن����ا بطر�ش 
ال����ذي ق����دم كل ما ميلك م����ن اإمكان����ات وطاقات يف 
تهيئ����ة م����كان وم�شتلزم����ات اإن�ش����اء املعه����د. اإل اأن 
الإعتماد على فنان مو�شيقي واحد يف اإن�شاء معهد 
مو�شيقي كانت الطموحات التي تبتغى منه كبرية 
ج����دًا يف حينها كان اأم����رًا غري معق����وًل. ف�شارعت 
ال����وزارة اإىل تق����دمي طلبه����ا للحكوم����ة العراقي����ة 
باملوافق����ة على دع����وة املو�شيق����ار ال�شريف حميي 
الدي����ن حيدر ال����ذي كان يقيم يف تركي����ا، وبالفعل 
مت����ت املوافق����ة وح�شر حيدر اإىل بغ����داد منت�شف 
الع����ام 1936م. حينه����ا تكاتفت جه����ود املو�شيقار 
بطر�����ش م����ع املو�شيق����ار حيدر ال����ذي ع����ني مديرًا 
للمعهد ومت اإ جناز وفتح اأول معهد ر�شمي عراقي 
يخت�ش باملو�شيقى.علما ان ال�شريف حميي الدين 

كان ابن عم ملك البالد في�شل الول انذاك
كانت املو�شيقا يف العراق اآنذاك تعي�ش يف اأطرها 
ال�شعبية الكال�شيكية …. )فن املقام(. وكان املقام 
كعلم قد لفت الأنظ����ار اإليه على يد حممد القبنجي 
ولكنه كان غناءا غري حمك����وم بقواعد مكتوبة اأو 

حتى مدرو�شة درا�شة جدية.
بعد اأ�شهر م����ن الدرا�شة والتفك����ري �شافر ال�شريف 
اإىل رومانيا حيث اتفق مع عازفني كبار من امثال 
�شان����دو اآلب����و مدر�����ش الكم����ان ال�شه����ري وجوليان 
هريتز عازف البيانو ال�شه����ري، لتدري�ش املو�شيقا 
الغربية فافتتح املعهد بق�شميه الغربي وال�شرقي.

تكف����ل هو بتدري�����ش اآلة الع����ود و اجلمي����ل بالأمر 
اأن����ه لأول م����رة وبف�شل����ه كان����ت اآلة الع����ود تدر�ش 
ب�ش����كل مت�شاعد ال�شعوبة وح�ش����ب منهاج حمدد 

ومتاري����ن متدرجة ال�شعوب����ة )بتمرينات و�شعها 
هو بنف�شه(.

وه����ي نف�ش طريقة تدري�����ش املو�شيقا الكال�شيكية 
الغربي����ة … وقد اأثبت����ت هذه الطريق����ة جناعتها 
وذل����ك مم����ا اأنتجته م����ن عازف����ني يع����دون الأقوى 

�شرقيا.
كان من طلبة حميي الدين عام 1939 فتاة تتلمذت 
عليه �شرا فكانت تاأتي اإليه مغطاة حمتجبة لتكون 
يف جن����وى ع����ن العيون حي����ث كان خادمها يجلب 
الع����ود قبله����ا بن�شف �شاع����ة …. واأ�شب����ح للفتاة 

�شاأنا يف ال�شعر العربي اإنها نازك املالئكة.
م����ن طالب����ه اأي�ش����ا كان اأكرب ع����ازيف ه����ذا الزمان 
الفنانني جميل ب�ش����ري ومنري ب�شري، �شلمان �شكر، 

غامن حداد، جورج مي�شيل، روحي اخلما�ش.

وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر اأن درو�����ش ال�شريف حيدر 
لتزال ُتدر�ش يف املعاه����د واجلامعات املو�شيقية 
العراقية. من ا�شهر هذه املوؤلفاته: الطفل الراك�ش 
– الأغاين  – لي����ت يل جناح  – الطف����ل الراق�ش 
لالأطف����ال – كابري�����ش كابري�ش- �شماع����ي نهاوند 
– �شماعي  – �شماعي م�شتعار  – �شماع����ي عراق 

ع�شاق - �شماعي دوكاه – �شماعي هزام – تاأمل

يف عام 1948 غ����ادر ال�شريف حميي الدين حيدر 
اإىل اأنقرة اأثر وعكة �شحية اأملت به وهو يف بغداد 
التي عاد اإليها بعد اأن تزوج عام 1950 من الفنانة 
الركي����ة �شفي����ة اآي����ال و�شك����ن يف منطق����ة » راغبة 
خات����ون »، وبع����د عدة �شن����وات غ����ادر حميي دين 
حيدر وزوجته اإىل اأنقرة اأثر وعكة �شحية اأخرى 
ن�شح����ه الأطب����اء عل����ى اأثره����ا يف البق����اء باأنقرة، 
ومن هن����اك اأر�ش����ل ا�شتقالت����ه اإىل وزارة املعارف 

العراقية

ت����ويف الفن����ان ال�شري����ف حمي����ي الدي����ن حيدر يف 
ا�شتانب����ول يف الثال����ث ع�ش����ر م����ن �شه����ر اأيل����ول/

�شبتم����رب 1967م، ومل ي����رزق باأطف����ال من زواجه 
بالفنانة �شفية اآيال التي عا�شت بعده طوياًل حتى 

وفاها الأجل عام 1998.

الشريف محيي الدين حيدر

محي��ي الدين حيدر رشيف 

من ساللة النبي محمد صىل 

الله عليه وسلم فأبوه عيل 

حيدر باشا آخر أمراء مكة.

ول��د يف اس��طنبول ع��ام 

1892 يف ق��ر كبري مثقف 

حافل بكل الثقافات )تركية 

عثامنية - عربية إس��المية - 

فرنسية أوروبية(.
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ن����ص����رت م������ردان

 هو جنل ال�شريف علي حيدر با�شا اآخر اأمري عينه 
العثمانيون على مكة، بعد عزلهم لل�شريف ح�شني 
اث���ر مت���رده وتعاون���ه م���ع بريطانيا �ش���د الدولة 
العثماني���ة. اأب���دى ال�شري���ف حمي���ي الدين حيدر 
اهتماما كب���ريا باملو�شيقى يف �شن مبكرة، والتي 
بداأها بعزف مقطوعات على البيانو، وعندما بلغ 
ال�شابع���ة من عمره بدا بتعل���م العزف على العود. 
وق���د متكن م���ن تطوي���ر قابليات���ه الفني���ة نتيجة 
ملواظبت���ه على ح�ش���ور جمل�ش وال���ده الذي كان 
يح�ش���ره اأ�شاتذة يف املو�شيقى. متكن على الرغم 
من التقاليد العائلي���ة ال�شارمة من ال�شتمرار يف 
تطوير عزفه، حيث متكن وهو يف �شن مبكرة من 
تلح���ني الت�شليم الأول والثاين م���ن �شماعي مقام 

هزام. 
بداأ اعتبارا من 1919 بعزف معزوفات مو�شيقية 
بتقنية عالية، مل تعزف على العود اأو على اأية اآلة 
مو�شيقي���ة اأخ���رى. وق���د متكن م���ن الوقوف على 
اأ�ش���ول املو�شيقى الركية الكال�شيكية على يد كل 

من زكائي ده ده اأفندي واأحمد اأفندي. 
ب���داأ يف الرابعة ع�شر من عم���ره بالعزف على اآلة 
الفيولون�شي���ل لفرة من الوق���ت، وبعد ا�شطرار 
اأ�شت���اذه للهج���رة من تركيا بعد اأح���داث 31 اآذار، 
اعتم���د عل���ى نف�ش���ه يف تطوي���ر عزف���ه عل���ى هذه 

الآلة. 
ع���ني والده عن���د ن�شوب احل���رب العاملي���ة الأوىل 
اأمريا على مكة، وقد ا�شطر ال�شريف حميي الدين 
لل�شفر مع والده اإىل املدينة املنورة و�شوريا. ظل 

والده وفيا للدولة العثمانية حتى النهاية. 
�شاف���ر ال�شري���ف حمي���ي الدي���ن ع���ام 1924 اإىل 
اأمري���كا، حي���ث انتزع باأدائه املذه���ل اإعجاب كبار 
املو�شيقي���ني يف تل���ك الف���رة مث���ل ل. كود�شك���ي 
اأوي���ر  وليوبول���د  هايف���ر  وجي�ش���ا  وكري�شل���ر 

والأملاين مي�شا.
يف 13 ت�شري���ن الث���اين 1928 ق���دم اأوىل حفالته 
عل���ى �شالة ت���اون هال، حي���ث قدم بالع���زف على 
الفيولون�شي���ل �شونات �شان � �شان�ش ومقطوعات 
اإىل  اإ�شاف���ة  وبوب���ر،  وديب�ش���ي  ورافي���ل  لب���اخ 

مقطوعات على العود من تاأليفه.

  وقد ن�ش���رت اأكرث من ع�شري���ن �شحيفة اأمريكية 
مقالت لنقاد مو�شيقيني عن النجاح املذهل حلفلة 

ال�شريف حميي الدين. 
فق���د ج���اء يف �شحيفة �شن���داي تامي���ز » لقد قدم 
الفنان عزفا مبهرا على الفيولون�شيل )الت�شيللو( 
با�شتعمال يده اليمنى تارة والي�شرى تارة اأخرى، 
وباأ�شلوب غري م�شبوق على الفيولون�شيل اإ�شافة 
اإىل النغم���ات ال�شحري���ة التي انطلق���ت من عوده 

والتي عزفها مبهارة عالية وتقنية فريدة »
وع���ن اإبداع ال�شريف حميي الدين ذكرت �شحيفة 
نيويورك هريالد تريب���ون يف عددها ال�شادر يف 
24 ت�شري���ن الث���اين ما يلي » لق���د اأحدث ال�شريف 
حميي الدين يف العزف على العود النقالب الذي 

اأحدثه باغانيني يف الكمان ».
اأم���ا جملة موزي���كال اأم���ريكا فقد اأ�ش���ارت اإىل ان 
ال�شري���ف حمي���ي الدين ق���دم مقطوعات���ه ب�شرعة 

مذهلة وعزف يف الوقت نف�شه مقاطع مده�شة. 
اإىل  للع���ودة  الدي���ن  حمي���ي  ال�شري���ف  ا�شط���ر 
ا�شتانب���ول ع���ام 1934، حيث ق���دم اأوىل حفالته 
عل���ى م�ش���رح ب���ك اوغل���و، وحق���ق فيه���ا جناح���ا 

متميزا. 
ق���ام ال�شري���ف ع���ام 1936 وبن���اءا عل���ى دع���وة 
م���ن احلكوم���ة العراقي���ة بتاأ�شي�ش معه���د الفنون 
اجلميلة ببغداد لتعليم الطلبة املو�شيقى ال�شرقية 
والغربية، وكانت الدعوة بالأ�شح من ملك العراق 
امللك في�شل )ابن عمه(. حيث ق�شى فيه 12 عاما، 
توىل بعده الإ�شراف على املعهد املو�شيقى التابع 
لبلدي���ة ا�شتانب���ول لعل���وم املو�شيق���ى ال�شرقي���ة 

والغربية.
كان م���ن بني تالمذت���ه يف معهد الفن���ون اجلميلة 
ببغ���داد، فت���اة تتلمذت علي���ه �شرا، والت���ي اأ�شبح 
له���ا فيما بعد فيما �شاأنا كبريا يف ريادة يف ال�شعر 
العرب���ي املعا�ش���ر، اإنها نازك املالئك���ة التي تقول 

عن هذه املرحلة من حياتها:
» اأم���ا الع���زف عل���ى الع���ود فق���د كان اأمنيت���ي منذ 
�شغ���ري، وح���ني راأى اأب���ي حرق���ة ت�شوق���ي اإىل 
ه���ذه الدرا�ش���ة، واف���ق بعد ت���ردد طوي���ل على ان 
ادخل معه���د الفنون اجلميلة لأدر����ش على الفنان 

الكب���ري املو�شيقار الأ�شتاذ )حمي���ي الدين حيدر( 
ال���ذي كان ا�شم���ه الفن���ي يف املعه���د: )ال�شريف(. 
وله���ذا الفنان طريق���ة فريدة يف الع���زف، وله يف 
العراق اليوم تالمي���ذ معروفون من املو�شيقيني، 
من مث���ل الأ�شتاذ �شلم���ان �شك���ر، والأ�شتاذ جميل 
ب�ش���ري، و�شواهم���ا. وكن���ت اأنا اجل����ش يف �شف 
�ش���الة،  اإىل  ا�شتم���ع  وكاأين  م�شح���ورة،  الع���ود 
وكان ال�شري���ف يكرر عل���ى اأن يل �شمعًا مو�شيقيًا 
ح�شا�ش���ًا، وموهب���ة ظاهرة، ولكن���ه كان خائفًا اأن 
يجرفني حبي لل�شعر ويبعدين عن املو�شيقى..« 

تتلمذ على يديه جي���ل من خرية عازيف العود يف 
الع���راق منهم: جميل ب�شري، من���ري ب�شري، �شلمان 
�شكر، غامن حداد، روح���ي اخلما�ش، جميل �شليم 

وغريهم. 
ت���زوج يف 8 ني�ش���ان 1950 م���ن املطرب���ة �شفي���ة 
اآي���ال، ومل ين����ش ال�شري���ف حمي���ي الدي���ن و�شط 
اللوح���ات  لر�ش���م  التف���رغ  ان�شغالت���ه،  خ�ش���م 
والبورتريهات. امتد الإعج���اب بال�شريف حميي 
الدي���ن اإىل �شفوف ال�شعراء الأتراك، حيث اأهداه 
ال�شاعر حممد عاكف ديوانه )�شفحات( كما اأهدى 
اإلي���ه الفيل�ش���وف ر�ش���ا توفي���ق ديوان���ه )�شراب 
عمري(.تويف فناننا املبدع الذي ولد با�شتانبول 
يف 1892 يف 13 اأيلول 1967، بعد اأن ترك خلفه 

تراثا فنيا خالدا.

بع�ش موؤلفاته 
ال�شرب املقام اأغاين 

مثمن �شوزيناك اأنت نهاية اأ�شواق عمري 
�شماعي م�شتعار اك�شف للحبيب عن ر�شاك 

اأق�شاق �شماعي هزام 
اأق�شاق م�شتعار 
اأق�شاق فرح فزا 

اأق�شاق ع�شاق 
اأق�شاق العراق 
اأق�شاق دوكاه 

اأق�شاق نهاوند 
لو كان يل جناح 

كابري�ش 1 
كابري�ش 2 

حلن راق�ش للطفل 
الطفل الراك�ش. 

�شعراء اأتراك كتبوا عنه: 
ق�شيدة )�شراب عمري( 

لل�شاعر الفيل�شوف ر�شا توفيق 

اإىل العبقري ال�شريف حميي الدين 
اأم�ش بلغت عر�ش الوجد 

وعدت بال�شحر اإىل العامل ثانية 

نقلت يدك املذهلة 
�شوت الروح اإىل الأوتار 

بلقاء ري�شتك مع الوتر 
اأح�ش�شت بلغة العواطف 

�شعقت عند اإ�شغائي لعزفك 
اجتازتني الن�شوة كواحة يف �شحراء 

تغريت فجاأة الألوان واملعاين والأ�شياء 
مل اأ�شمع اإىل �شوت فوؤادي 

عن كثب اإىل هذا احلد!.
اأي اإبداع مذهل هذا 

الذي منحني هذه الن�شوة العلوية؟
�شرحت عيناي يف فراغ 

ل ينتهي يف ف�شاء ف�شيح 
كاأن دمي كان ينهمر 

من قلبي امللهوف على العامل كله 

اأنوار حمبة كانت تتفتح 
يف اآفاق ذاتي 

حلقت من الوجد م�شاء اأم�ش 
دلتني جتاربي وفهمت 

باأن الإعجاز الإلهي املدعو باملو�شيقى 
هو بحر ل متناه للهفة وال�شوق 

اأيها العبقري الذي اأنطق الأوتار 
تعال وا�شرح يل �شر الري�شة ال�شحرية

تلحن يف خيايل واأعماقي 
�شوت الأ�شواق وا�شطرابها 

وبكائها ال�شامت املوؤثر 
انه لوعة الع�شق وخفقان القلوب 

كيف مينح كل ذلك للعمر البائ�ش اأمال �شائعا؟
تعال وقل اأيها الفنان 

كيف تر�شم وتلحن الأنغام كالوردة؟ 
بغداد 7 �شباط � الثالثاء 1940

)�شفحات( لل�شاعر حممد عاكف 
� اأمريي، ما اأروع معزوفاتك الثالث!

مل اأ�شمع طول حياتي كيف متنح 
�شم�ش ال�شيف النار للغيوم 

ومل اأر احراق ال�شماء بربق الرعود 
هكذا احرقت اأ�شابعك عند العزف.

هو العود الذي �شدا حتت قب�ش ال�شياء 
اآه، لو تعلم باأي وجد �شمعتك النفو�ش 

عندما �شكبت اللهب فوق الأوتار 
احرقت قلوب كل الع�شافري وطيور الكناري 
يا الهي اأي نوح هذا الذي غمرنا رويدا رويدا 
اأجل، انه اأول �شوت ي�شمعه الغرب املتح�شر 

هذه الآهة الآتية من �شويداء قلب جريح 
يعلم الله ان الري�شة التي هبطت كالربق 

طارت بي اإىل م�شر والعراق واإيران 
وتهامة واليمن وغزة وبخارى.

باخت�شار �شراب ما�شي الهند وال�شند 
ن�شر بريقه يف كل مكان.

كيف للمرء اأن يقر بعجزه 
وخجله حتى من كلمة ثناء؟ 

اأمن املعقول اإخفاء هالة العبقرية؟ 
هل راأيت كيف خف�ش عباقرة النغم 

روؤو�شهم وهم ي�شتمعون اإليك؟
اأمل يقل لك كودو�شكي:

» اأمريي، ل مثيل لقدرتك 
كم يجدر بنا الفخار بعزفك العجازي 

لك كل الثنايا واآيات املديح هذا امل�شاء » 
عند عزفك حب�ش اجلميع اأنفا�شهم. 

الر�شام األيف ناجي يتحدث عنه:

هنال���ك عظم���اء رحل���وا ع���ن دنيان���ا، ل تطاوعن���ا 
قلوبن���ا ان نق���ول خلفه���م » اإنهم مات���وا »، لأنهم ل 
يزال���ون يعي�شون بينن���ا. كيف ميكن اأن نقول عن 

ال�شريف حميي الدين باأنه )مات(؟.
انظ���روا اإىل هذه اجلدران الت���ي اأمامنا، ففي كل 
منه���ا ب�شمة منه. زوجته الوفي���ة الفنانة الكبرية 
�شفي���ة اآيال ع���وده، الفيولون�شيل، كتب���ه، مقعده 
الأثري، نوتات���ه املو�شيقية، اأحلانه، �شماعياته. ل 
�ش���يء ميكن اأن يلغي هذا الرثاء والتواجد الدائم 

له. ففي كل مقطوعة من مقطوعاته �شيء الهي.
م���اذا بو�شع���ي اأن اأق���ول؟ ه���ل اأق���ول ان ال�شريف 
حمي���ي الدي���ن ه���و اح���د عباق���رة املو�شيق���ى يف 
ع�شرن���ا؟ وم���ن يجهل ذل���ك؟.. واحلدي���ث يف هذا 
اجلان���ب م���ن اإبداعه يف���وق طاقت���ي.. لكنني اأود 
احلديث عن جانب غري معروف عنه كثريا.. اأجل 

اأود احلديث عن الر�شام ال�شريف حميي الدين.
عل���ى  م�شني���ة  ع���زف  رحل���ة  بع���د  معت���ادا  كان 
الفيولون�شي���ل اأو الع���ود عل���ى اأن ي�شتغ���رق يف 
رحل���ة طويل���ة يف ع���امل الأل���وان واللوح���ات. ان 
لوحات���ه تنتظ���ر من���ي الي���وم ان اأحت���دث عنه���ا، 
لكنن���ي لن اأوفيها حقها مهم���ا كنت بليغا ولبقا يف 
احلدي���ث. الأف�شل ان ا�شرد ما قال���ه العباقرة عن 

املو�شيقى والر�شم:
يقول غوت���ه » املو�شيقى تخاطب الروح، والروح 

ل تعرب عن نف�شها اإل باملو�شيقى ».
ويق���ول بادير�شكي » الع���زف على البيانو اأ�شعب 
البيان���و  باأ�شاب���ع  فالتحك���م  دول���ة،  اإدارة  م���ن 

العاجية، اأ�شعب من التحكم بالب�شر ».
ويق���ول �شيلل���ر » الف���ن مين���ح اخلل���ق لل�شب���اب 
والزين���ة  للفق���راء  وال���رثاء  للكه���ول  والت�شلي���ة 

لالأثرياء ».

اأما دافن�شي فيقول » الر�شم يخاطب العني،والعني 
نافذة الروح ».

اأم���ا غويا فيقول » الر�شم ه���و التعبري عن الأفكار 
والأحا�شي�ش بالألوان ». 

ال�شريف حميي الدين حيدر يتحدث عن نف�شه:
علم���ت من اأقاربي اأن تعلق���ي باملو�شيقى بداأ واأنا 
يف عام���ي الثال���ث اأو الراب���ع. ل اأزال اأتذكر اأغان 
كنت ارددها يف طفولتي. وكنت اأجد ت�شجيعا من 

والدتي عند عزيف ب�شارف را�شت، لعا�شم بك. 
يف تلك ال�شنوات كانت البيوت ت�شم ق�شمني هما: 
احلرمل���ك وال�شالملك. كان والدي مولعا بالفنون 
اجلميل���ة. فه���و بالإ�شاف���ة لإجادت���ه الر�ش���م،كان 
مولع���ا ب�شماع املو�شيقى الكال�شيكية. وكان عمي 
علي جعفر با�شا، يعزف العود ي�شاركه يف العزف 
على القانون احلاج عارف بك. وكانوا ي�شمحون 

يل بالبقاء يف ق�شم ال�شالملك يف تلك الفرة. 
يف �شب���اح اليوم الث���اين كنت انه����ش مبكرا من 
النوم جلم���ع الأوت���ار املقطوع���ة اأو املروكة يف 
ال�شال���ة، واأهرع بها اإىل جنار كان يقوم بتثبيتها 
يل عل���ى خ�شبة بوا�شطة )براغ���ي(، وكنت اأجتهد 

لأعزف على تلك الآلة البدائية بع�ش الأنغام. 
ب���داأت يف التا�شع���ة بتعل���م الإنكليزي���ة عل���ى ي���د 
مرجم من�شوب اإىل اخلارجية وهو الهندي علي 
ع�شك���ر اأفن���دي. وكان مدر�ش���ا حازم���ا ل يتهاون 
اأمام الأخطاء. اأ�شيفت اإىل الإنكليزية درو�ش يف 
الريا�شيات والتاريخ كل �شباح. كنت اأختلي اإىل 
نف�شي بع���د اإمتام درو�شي ملمار�ش���ة العزف. وقد 
فهم���ت فيما بعد اأن وال���دي مل يكن يرغب بتعلمي 
اإهم���ال  اإىل  ذل���ك  ي���وؤدي  اأن  خ�شي���ة  املو�شيق���ى 
درو�ش���ي. اإل اأن ذلك مل يق���ف حائال من البقاء يف 

ال�شالملك لال�شتماع اإىل الف�شول املو�شيقية. 
يف العا�ش���رة امتلكت اأول عود يف حياتي، وكنت 
اأخفي���ه ع���ن الأنظ���ار يف غرف���ة ال�شي���وف املقفلة 
باحلرمل���ك حتت اأح���د املقاعد. وق���د تو�شلت اإىل 
املربية باأن ل تف�شح عن �شري لأحد. بذلك وجدت 
لنف�شي غرفة اأ�شتطيع فيها اأن اعزف مبفردي. يف 

النه���ار كنت اأع���د مع اأخي ال���ذي ي�شغرين بثالث 
�شن���وات درو�شي،ويف امل�شاء بع���د قيامي بتاأدية 
واجبات���ي املدر�شية، كن���ت انتظر بف���ارغ ال�شرب 
اأن يخل���د اجلمي���ع اإىل الن���وم، حيث كن���ت اأ�شعى 
حثيثا، بع���د اأن اأحمل �شمعدان���ا �شغريا وبعد اأن 
اجتاز الردهات الث���الث التي تف�شلني عن الغرفة 
التي فيها عودي، حيث اجل�ش اأمام النافذة املطلة 
عل���ى الب�شف���ور، واأب���دا بالع���زف اإىل ان ينهكني 
التعب، وعندما كنت اأرى نور الفجر وهو ي�شقط 
على منائر اجلوام���ع، كنت اأح�ش باقراب النهار 
فاه���رع اإىل غرفت���ي خ�شية افت�ش���اح اأمري. مرت 
موا�ش���م ع���دة واأنا على ه���ذه احلال. كن���ت اأ�شعر 
باحليوي���ة مهما كنت مرهقا حال ا�شتبدايل اأوتار 

العود املقطوعة باأوتار جديدة. 
عندم���ا بلغت الثالثة ع�شرة م���ن عمري، اأدت حالة 
ال�شه���ر والأرق يف اإح���دى امل���رات اإىل زي���ادة يف 
خفق���ان قلب���ي، اأيقظت عل���ى اأثرها اأخ���ي وطلبت 
من���ه اأن ي�شتدع���ي اأمي. يف تلك الليل���ة فهمت �شر 
يد الأم احلانية، فقد ه���داأت نب�شات قلبي مبجرد 
م���ا ان و�شعت يدها على جبين���ي قائلة بحنو » ل 
�شيء هناك يا ول���دي! »يف اليوم التايل اأخذوين 
اإىل عيادة الدكت���ور �شليمان نعمان با�شا، هذا يف 
الوق���ت الذي ب���داأ في���ه التحقي���ق يف البيت حول 
م�ش���در �شوت الع���ود الذي ينطلق م���ع انت�شاف 
اللي���ل وي�شتم���ر حت���ى ال�شب���اح. وكان ذل���ك م���ن 
ح�شن حظي، لأن اأ�شرتي �شمحت يل عندما علمت 
باحلقيقة اأن ا�شتم���ر يف العزف على العود ولكن 
بع���د النتهاء من واجباتي املدر�شية. بعد ذلك بداأ 
والدي و�شيوفه يح�شرون اإىل غرفتي لال�شتماع 

اإىل عزيف.
يف ي���وم ق���ال يل عم���ي ال�شري���ف جعف���ر با�ش���ا » 
حمي���ي الدين، ملاذا ل حتاول تعلم العزف على اآلة 

غربية؟« 
اأعرب���ت ل���ه ع���ن رغبت���ي يف تعل���م الع���زف عل���ى 
الفيولون�شي���ل، وق���د ب���داأت بع���د ف���رة يف تلقي 
درو����ش يف العزف على هذه الآل���ة على يد م�شيو 

ريك���ي مبنطقة بك اوغلو. بعد مرور ثالثة اأ�شهر، 
وكن���ت قد بلغ���ت الرابع���ة ع�ش���رة، ب���داأت بعزف 
كون�شرت���و ول���ردام. وقد ذكر امل�شي���و ريكي بعد 
ا�شتماع���ه اإىل ع���زيف، انه مل ي�ش���ادف حتى الآن 
عازفا يعزف الكون�شرتو املذكور بعد فرة ق�شرية 
من اإجادته العزف على الفيولون�شيل. كان امل�شيو 
ريك���ي، �شيخا تعبا مل ي�شتم���ر معي طويال. بداأت 
بع���ده بتلقي الدرو�ش على ي���د ارينجر تريانون، 
اإ�شافة اإىل ا�شتم���راري يف در�ش ال�شولفيج على 

يد اأ�شتاذ اآخر يدعى نا�شور. 
عندما كن���ت يف زيارة امل�شيو كوك، وهو �شاحب 
خم���زن لبي���ع الأدوات املو�شيقية، وكن���ت معتادا 
عل���ى �ش���راء نوت���ات بع����ش القط���ع املو�شيقي���ة 
منه، ق���ال يل اأن الفن���ان اي�شك���وري، وهو عازف 
للفيولون�شي���ل �شي���زور ا�شتانب���ول، وه���و ي���ود 
�شماعي خ���الل زيارته. عندم���ا ا�شتمع اإىل عزيف 
لبع����ش املقطوعات،ق���ال خماطب���ا وال���دي وعمي 
يف نف����ش الوق���ت » كنت اأن���وي ال�شف���ر قريبا اإىل 
روماني���ا، لكنن���ي غ���ريت رائ���ي، �شاأبق���ى لإعطاء 
بع����ش الدرو����ش اإىل جنلك���م ». وكان اي�شكوري 

هو احد طلبة املو�شيقار املعروف ديفيد كوب. 
ب���داأت الدرا�ش���ة معه ب�شغف بالغ، فق���د كان اثقف 
مو�شيق���ي �شادفته حتى تلك الف���رة. اإل انه اأخذ 
يح����ش باخل���وف بعد اأح���داث 31 مار����ش 1909 
)مقت���ل ال�شاب���ط قوبالي يف �شالني���ك على اأيدي 
وه���و  ال�شريع���ة،  بتطبي���ق  مطالب���ني  متطرف���ني 
احل���ادث ال���ذي اأدت نتائج���ه اإىل خل���ع ال�شلط���ان 
عبداحلميد الثاين م���ن العر�ش يف 1909(، حتى 
اأ�شط���ر اإىل الف���رار م���ن ا�شتانب���ول. وبقيت دون 

اأ�شتاذ. 
ب���داأت يف تلك الف���رة بدرا�شة احلق���وق بجامعة 
ا�شتانب���ول، و�شجلت ا�شم���ي يف العام التايل يف 
كلي���ة الآداب اأي�ش���ا. وقد متكنت م���ن التخرج من 
الكليتني يف خم�شة اأعوام، مل ابد خاللها اهتماما 
املقطوع���ات  ع���زف  وا�شل���ت  ب���ل  باملو�شيق���ى، 
التي كن���ت اأعزفه���ا �شابق���ا، دون اأن اأحاول عزف 

مقطوعات جديدة. 
بع���د تخرج���ي بف���رة ق�ش���رية، اندلع���ت احلرب 
العاملية الأوىل، وقد بقيت اإىل جانب والدي حتى 
نهاية احلرب، مل ان�شغل خاللها باملو�شيقى. وكان 

اإهمايل للمو�شيقى خ�شارة ل تعو�ش. 
بع���د انق�ش���ام الإمرباطوري���ة العثماني���ة، فق���دت 
عائلت���ي ال�ش���يء الكث���ري. وبه���دف التخفي���ف من 
عبئي عن كاه���ل والدي، �شافرت ع���ام 1924 اإىل 
اأمري���كا، بع���د اأن ق���ررت امل�ش���ي يف طري���ق الفن 

واملو�شيقى. 
يف نيوي���ورك �شادفت املو�شيقار ف���ريدي في�شر، 
ال���ذي كنت ق���د تعرفت علي���ه عند تقدمي���ه لبع�ش 
احلفالت املو�شيقية يف ا�شتانبول. كان مو�شيقيا 
ف���ذا واأ�شت���اذا كب���ريا يف ع���زف الت�شيلل���و، وهو 
تلمي���ذ الفن���ان ميخائيل هيكو. بع���د اتقاين عزف 
مقطوع���ات مهم���ة، اخ���ذ يرافقن���ي لال�شراك يف 
بع����ش حفالته. وقد ا�شتفدت كاأ�شت���اذ من اأفكاره 

ومالحظاته. 
م���ن  الأول  الق�ش���م  اأنهي���ت  �شابق���ة  ف���رة  يف 
الكرا����ش اخلا�ش بكيفي���ة ا�شتعمال الي���د اليمنى 
والي�ش���رى يف ع���زف العود.، وق���د اأو�شحت فيه 
اأهمي���ة بع�ش الأ�شابع يف ع���زف بع�ش املقامات 
املو�شيقية. و�شهلت طريقة عزف بع�ش الب�شارف 
وال�شماعي���ات ال�شعب���ة. وبذل���ك �شمن���ت يف هذا 
الق�ش���م ل���كل مهت���م بالع���ود متكينهم م���ن التقنية 
التي ت�شاعدهم على عزف الب�شارف وال�شماعيات 

بي�شر و�شهولة. 
قب���ل �شنوات اأعجبتن���ي عبارة قراأته���ا يف كتاب، 
اعتربه���ا مبثاب���ة ن�شيحة ل���كل فن���ان مفادها » ل 
تتحدث ع���ن نف�شك بقدر الإمكان ». واأود اأن انهي 

حديثي باعراف: 
بع���د م���رور 60 عاما عل���ى عمل���ي يف املو�شيقى، 

اأعرف بان كل ما اأجنزته هو جمرد �شفر!

عن موقع زرياب االلكرتوين

الشري��ف محي��ي الدي��ن حي��در: رحلة 
مبدع من مكة إلى عواصم العالم
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معتز محمد صالح البياتي

ال�شري����ف حمي����ي الدين حي����در هو اأب����ن اأمري مكة 
ول����د يف  با�ش����ا،  عل����ي حي����در  ال�شري����ف  املكرم����ة 
اأ�شتانب����ول �شن����ة 1892 ون�ش����اأ فيه����ا، دخ����ل كلية 
احلق����وق ويف ال�شنة الثانية ب����داأ بالدوام يف دار 
الفنون )ق�ش����م الآداب( وقد ح�شل على ال�شهادتني 
العاليتني فيهم����ا اأذ ا�شتطاع بقوة ذكاءه ان يجمع 

بني الدرا�شتني يف وقت واحد.
منذ �شغره وعندم����ا كان يف �شن الثالثة والرابعة 
من عمره بداأ ميي����ل وينجذب اىل املو�شيقى، فبداأ 
يح����اول ع����زف م����ا ي�شمع����ه م����ن الأغاين عل����ى اآلة 
البيان����و، وعندم����ا و�ش����ل ال�شابعة من عم����ره بداأ 
يتعل����م اآل����ة الع����ود بنف�ش����ه اأوًل اأذ كان ي�شتمع اىل 
كب����ار الأ�شاتذه املو�شيقيني الذي����ن يح�شرون اىل 
ق�ش����ر والده يف اأ�شطنبول، ونظرًا لكونه من�شغاًل 
تعليم����ه  ف����اأن  )املدر�شي����ة(  الخ����رى  درو�ش����ه  يف 
للمو�شيق����ى مل ي����اأت ب�ش����ورة منتظم����ة، ومع هذا 
وعندما بل����غ الثالثة ع�شر من عم����ره كان قد متكن 
م����ن العزف على اآلة الع����ود بدرجة كبرية جدًا فاق 

ما كان معروفًا عن العود يف ذلك الوقت.
متك����ن ال�شريف حميي الدي����ن حيدر وهو يف هذه 
العمر ال�شغرية من تلحني )�شماعي هزام( اخلانة 

الوىل والت�شليم واخلانة الثانية.
يف ع����ام 1919 اأخ����ذ ال�شريف بالكتاب����ة عن العود 
يف  ل  معروف����ة  تك����ن  مل  خال����دة  اآث����ار  وبتلح����ني 
معزوف����ات اآل����ة الع����ود ول يف )ال�ش����از(، وق����د اأيد 
ال�شات����ذة املعروف����ون يف ذل����ك الوق����ت اأ�شتاذيته 
وعبقريته، وباآثاره ه����ذه قد خدم اآلة العود خدمة 
كبرية، وم����ن هذه الآثار )الطف����ل الراك�ش، تاأمل، 
ليت يل جناح( كما اأنه كتب �شماعيات لل�شاز تربز 
خ�شو�شيات����ه يف اخلانه الرابعه، وعندما اأ�شتمع 
الفنان )روؤوف يكتا( اىل �شماعي عراق الذي األفه 
ال�شريف، قال ل�شديقة الفنان )اأحمد اأفندي زكائي 
دده زاده(: » الن لقد اكتمل ف�شل العراق » لن ذلك 

الف�شل مل يكن ميتلك هذا النوع من ال�شماعي.
لق����د ا�شتف����اد ال�شري����ف حمي����ي الدي����ن حي����در من 
ال�شات����ذه )عل����ي رفع����ت( بخ�شو�����ش املو�شيق����ى 
الركية الكال�شيكية، وم����ن ال�شتاذ )احمد افندي 

زكائي دده زاده( من ناحية املقامات وا�شولها.
يف �ش����ن الرابعه ع�شر ب����داأ ال�شري����ف العزف على 
اآلة )الفيولون�شيل( حيث اأخذ درو�شًا منتظمة عن 
ه����ذه الآلة، وبعد اأنهي����ار اخلالف����ة العثمانية ترك 
ا�شتاذه واخذ يعتمد على نف�شه يف تنمية قابلياته 

وتكملة معلوماته يف اآلة الت�شيللو.

يعت����رب املو�شيقار ال�شريف حميي الدين حيدر من 
اأهم املو�شيقيني الذين اأتقنوا اأعلى مراحل العزف 
على العود و موؤلفا عميقا مبدعا لأعمال مو�شيقية 
متما�شك����ة البنية وذلك ملا يحمله من الهام نابع من 
اأفكار عميق����ة يف املو�شيقى، كان يتبع يف التاأليف 
احل�����ش الفني ال�ش����ادق والفك����رة العميقة املرهفة 
واأن كان يف اجت����اه ل ين�شجم والقواعد التاأليفية 
القدمي����ة ، اإل اأن ه����ذا يف راأيه اأف�ش����ل من اأن يكرر 
م����ا �شبق، مع بع�ش الإ�شاف����ات التي جعلت العود 
اآل����ة له����ا اإمكاناته����ا العاملي����ة، اأ�شاف����ه اإىل كل ذل����ك 
درا�شت����ة املتنوع����ة للمو�شيق����ى و ثقافت����ة العامة ، 
حي����ث ت�شبع بال����روح ال�شرقي����ة و العربية مطورا 
و�شائل����ة من خ����الل درا�شت����ه للمو�شيق����ى الغربية 
واآل����ة الفيولون�شي����ل م����دركا وب�شكل مبك����ر اأهمية 
ما ي����دور يف املو�شيق����ى العاملية وتاأث����ري ذلك على 
التجدي����د من خ����الل و�شع اأ�ش�����ش حدايثه ملدر�شة 
العود العراقية الت����ي انت�شرت يف بقاع كثرية من 
الع����امل والتي اأن�شف����ت املو�شيقى واآل����ة العود يف 
العامل العربي، وا�شتطاع اأن يوفق بني املو�شيقى 

العربية والعاملية.
ام����ريكا،  اىل  ال�شري����ف  �شاف����ر   1924 �شن����ة  يف 
ويف اول اأ�شب����وع م����ن و�شول����ه اأق����ام عل����ى �شرفه 
اأ�شت����اذ البيانو امل�شه����ور )اآل - كودو�شكي( ماأدبة 
ح�شره����ا من الفنانني العامل����ني )كري�شلر، هايفتز، 
والربوف�ش����ور اأوي����ر( وغريهم م����ن ال�شخ�شيات، 
ويف ه����ذه املاأدب����ة وبن����اءًا عل����ى الطلب����ات ع����زف 
ال�شري����ف حميي الدين حيدر على اآلة العود بع�ش 

موؤلفاته املو�شيقية فنالت اعجابهم.
ويف 24 اآب/اأغ�شط�����ش ع����ام 1924 ظه����رت مقالة 
يف )نيوي����ورك هريالد تربيون - ق�شم الدرا�شات( 

حي����ث ملح����ت اىل هذا الجتم����اع الفن����ي وقالت ان 
كاًل م����ن كودو�شك����ي وكري�شلر قد اتفق����وا على ان 
الأنق����الب ال����ذي اأحدث����ة ال�شري����ف حمي����ي الدي����ن 
حي����در يف اآلة الع����ود ي�شبة الأنق����الب الذي اأحدثه 

املو�شيقار )بكنيني( يف اآلة الكمان.
متك����ن ال�شري����ف حميي الدي����ن حيدر م����ن تو�شيع 
معارف����ة وعلوم����ه يف اآل����ة )الفيولون�شي����ل( اأثناء 
وج����وده يف نيوي����ورك حيث ا�شتفاد م����ن الأ�شتاذ 
)ب. قا�ش����كا( اأذ تلق����ى من����ه املعرف����ة وا�ش����رار اآل����ة 
)الفيولون�شي����ل( اأ�شاف����ة اىل كل م����ا يتعل����ق بهذه 

الآلة من معلومات.
يف �شن����ة 1928 متكن من اأقام����ة اول حفل خا�ش 
ب����ه وخالل هذه ال�شن����وات الربعه م����ن )1924 - 
1928( التي مرت به عا�ش خاللها �شروف خانقة 
مادي����ة من جه����ه ومعنوية من جه����ة اخرى، ولكنه 
كاف����ح كفاحًا مريرًا لأجتياز ه����ذه املنحة حيث انه 
كان م�ش����وؤوًل ع����ن ك�شب رزقه م����ن جهة ومن جهة 
اخ����رى كان يح�ش����ر لقام����ة اول حفل����ة مو�شيقية 
اوىل  ق����دم   1928 الول  كان����ون   13 ويف  ل����ه، 
حفالت����ه املو�شيقية وبح�شور اكرث م����ن 20 ناقدًا 
مو�شيقيًا وذلك على قاع����ة )تاون هول( حيث قدم 
على اآل����ة الفيولون�شيل - الت�شيللو قطع مو�شيقية 
و�شوناتات لكل م����ن )لوكاتيلي - �شانت �شايني - 
�شبا�شتي����ان باخ - بوب����ر - ورافيل( بال�شافة اىل 

اآثاره الخرى التي عزفها على اآلة العود.
جري����دة  ن�ش����رت   1928 الول  كان����ون   16 يف 
)�شان����دي تلغ����راف( م����ا حتدثوا ب����ه النق����اد حول 

احلفلة جاء فيه:
 » ان الفن����ان باأ�شلوب����ه الراق����ي املتميز يف العزف 
عل����ى اآل����ة الفيولون�شي����ل ومتكن����ه م����ن ا�شتخدام 

ا�شاب����ع كلتا يدية فهو بذلك ميتل����ك قابلية متميزة 
حي����ث باأخراجه اأ�شواتًا متنا�شق����ة من عوده فاأنه 
يذكرن����ا بعازف الكيتار ال�شهري )�شيكوفيا( ا�شافة 
اىل ذلك فاأن����ه اأبدع يف العود حيث اخرج ا�شواتًا 
مل ن�شمعه����ا ومل ناألفه����ا من قبل ». كذل����ك امتدحته 
�شحيف����ة )نيوي����ورك تامي�����ش( كث����ريًا واأظه����رت 

اأعجابها به.
ان ه����ذا النج����اح الباه����ر لل�شريف حمي����ي الدين 
حيدر بعد هذه احلفلة واحلفالت الالحقة جعلته 
يف عداد الفنانني املرموقني وجذبت الية النظار 
وتوال����ت الدعوات الية من بقي����ة الوليات فكان 
يلبي ه����ذه الدعوات ويقيم احلف����الت املو�شيقية 
هن����اك، دعي يف نيوي����ورك اىل �شاعة )ادي�شون( 
يف اأذاعة )ويبن����ي( فقدم قطعًا مو�شيقية �شرقية 
عل����ى اآلة الع����ود �شمن منهاج خا�����ش عن ال�شرق 

الو�شط.
يف 3/مار�ش/1928 ن�شرت جملة )ميوزيكال(:« 
هذا الفنان الكبري الذي اأده�شنا بحركات اأ�شابعه 
ال�شريع����ه واأن�شياب الحلان منه����ا وتنا�شق تلك 
الحل����ان تنا�شقًا مده�شًا مع ح����ركات األ�شابعه، 

انه عظيم حقًا«.
يف �شن����ة 1932 دخل م�شت�شفى )روزفلت( حيث 

اجريت له عملية، فقفل راجعًا اىل اأ�شطنبول.
يف ا�شطنب����ول وبتاري����خ 4 كان����ون الول ع����ام 
1934 بداأ بتقدمي اوىل حفالته املو�شيقية وذلك 
من عل����ى قاعة امل�شرح الفرن�ش����ي يف منطقة )بك 

اأوغلو( وانتهت احلفلة بنجاح منقطع النظري.
مل تقت�شر اهتمامات����ه على املو�شيقى فقط وامنا 
بي�ش����اج(  او  )البورتري����ة  بالر�ش����م  مهتم����ًا  كان 
حت����ى ان بع�شًا من اعمال����ة و�شعت يف املتاحف 
واملعار�ش. وم����ن ا�شهرها بورترية لل�شاعر عبد 
احل����ق حام����د حي����ث و�ش����ع احدهم����ا يف متحف 
)ت����وب قاب����ي �ش����راي( والخ����رى و�شع����ت امام 

اجلامعة.
يف ع����ام 1936 طلب����ت الي����ة احلكوم����ة العراقية 
معه����د  اأول  لتاأ�شي�����ش  الع����راق  اىل  املج����يء 
للمو�شيق����ى ر�شمي يف بغداد فرحب بهذه الفكرة 
واج����اب طلبه����ا، ومت تاأ�شي�����ش املعه����د املذك����ور 
بنف�����ش ال�شن����ة. مل يقت�شر عمل الفن����ان ال�شريف 
حمي����ي الدين حي����در على اأدارة املعه����د بل توىل 

بنف�شه تدري�ش اآلتي )العود والفيولون�شيل(.
ت�شكل����ت هيئة التدري�ش يف املعه����د اأنذاك اأ�شافًة 
لل�شريف حمي����ي الدين )والذي اخ����ذ على عاتقه 
تدري�����ش اآل����ة الع����ود( م����ن اأه����م اأ�شات����ذة العراق 
والوط����ن العرب����ي اأمث����ال عل����ى الدروي�����ش الذي 
ول����د يف حل����ب قدم من م�ش����ر لتدر�ش اآل����ة الناي 

واملو�شحات.
تخرج على ي����د ال�شريف حمي����ي الدين كعازفيي 

على اآلة العود من املعهد
الدورة الأوىل عام 1943 كال من جميل ب�شري و 

�شركي�ش اور�شو
الدورة الثانية 1944 �شلمان �شكر 

الدورة الثالثة 1945 منري ب�شري 
الدورة الرابعة 1946 غامن حداد

الدورة اخلام�شة 1947 �شامل عبد الله 

الدورة ال�شاد�ش����ة 1948 ال�شاعرة الكبرية نازك 
املالئكة.  

موؤلف����ات  ا�شتمع����وا ودر�ش����وا  الذي����ن  بع�����ش  اأن 
ال�شري����ف حمي����ي الدين حي����در يخطئ����ون يف فهم 
ج����زء منه����ا عل����ى اأنه����ا تكنيكي����ة تعتم����د اأ�شل����وب 
احلركة ال�شريعة واأنه����ا ت�شيع البهجة وال�شرور، 
�شحي����ح اأن بع�ش����ا منه����ا يب����دو فرح����ا و ر�شيق����ا 
ولمع����ًا لك����ن املتعم����ق يف ه����ذه الأعمال)الطف����ل 
الرك�ش، الطفل الراق�ش، كربي�ش( يجد فيها عمقا 
روحيا وتعبريي����ا جميال قادرا على اإنعا�ش الذهن 
واحلوا�����ش وعل����ى خلق اآف����اق واأف����كار جديدة، و 
لك����ن مل تك����ن اأذن امل�شتم����ع التي اعت����ادت اأ�شلوب 
النغم����ة الطويلة والإيقاع البط����يء والغنائية يف 
املو�شيقي قادرة على اأدراك ذلك العمق من الوهلة 
الأوىل. و يف اأعمال مثل )تاأمل، �شماعي م�شتعار، 
�شماع����ي ع�شاق( كان اقل تعقيدا على اأذن امل�شتمع 
لك����ن يف الوقت نف�شه عميقا و�شانعا ماهرا مدركا 
ملا كان يفعل وقد ا�شتطاع اأن يعك�ش ب�شدق و�شع 
الفنان الذي يتوق اإىل التحرر من �شلطة الأ�شلوب 
الكال�شيك����ي بالرغ����م م����ن ان����ه ا�شتخ����دم قوال����ب 
املو�شيقى العربية القدمية يف بع�ش موؤلفاته لكن 

مبحتوى حداثوي.
اأن ال�شري����ف مل ينطل����ق يف اأعمال����ه م����ن �شعادت����ه 
اأو ماأ�شات����ه اخلا�ش����ة فق����ط، بل م����ن روح الع�شر 
واأحا�شي�شه اأما عنا�ش����ر الفرح والر�شاقة واخلفة 
مو�شيق����اه  يف  العدي����دة  اجلوان����ب  اإح����دى  ه����ي 

حي����ث هنالك اجلانب الرومان�ش����ي الهادئ واأي�شا 
الإح�شا�ش الكامل بالتفرد واجلماعي اأحيانا. كلما 
اقربنا م����ن عامله اأدركنا مدى ات�شاعه و �شموليته 
ومتي����زه حي����ث كان دائ����م البح����ث عن ابت����كارات 
منطلقة من الراث ومن فك����رة املو�شيقى العربية 
ومن خالل ابتكارات����ه التي ت�شب يف جوهر عمل 
املو�شيق����ى العربية وعمقها مث����ل )تقنية الأ�شابع 
و الري�ش����ة، العالم����ات املزدوجة، اختي����ار مقامات 
مهم����ة مل يتناولها اأحدا من قب����ل ل�شعوبة التاأليف 
عل����ى �شلمه����ا، اأيج����ادا قوال����ب جدي����دة، تطوي����ر 
مفه����وم التقا�شيم( من خالل كل م����ا تقدم،ا�شتطاع 
اأن يتج����اوز يف ذلك اأ�شالي����ب ع�شره مكت�شفًا اآفاق 
وو�شائ����ل تعبريي����ة جدي����دة، بالرغم م����ن حتليقه 
ال�شاه����ق �ش����ل فنان����ا متوا�شعا يبحث ع����ن العلم 
والتدري����ب املتوا�شل من اجل الع����ود واملو�شيقى 

حتى اآخر اأيامه.
يف ع����ام 1947 - 1948 متر�ش الفن����ان ال�شريف 
حمي����ي الدي����ن حي����در واخ����ذ اج����ازة مر�شي����ة من 
وزارة املعارف اآنذاك اأمدها ثالثة ا�شهر مع العطلة 
ال�شيفي����ة وامدها اي�شًا ثالثة ا�شه����ر، و�شافر اىل 
انقرة حيث اجريت له عملية ا�شتئ�شال اللوزتني، 
وبع����د اأن ق�شى ال�شهور ال�شت����ة ويف اأثناء عودته 
اىل الع����راق اأ�شي����ب بوعك����ة مر�شي����ة اأ�شطرت����ه 
للع����وده اىل تركي����ة م����رة اخ����رى، حي����ث ن�شح����ه 
الطب����اء بالبقاء هناك وار�شل ا�شتقالته من هناك، 
يف 8 / ني�ش����ان / اأبري����ل �شن����ة 1950 ت����زوج من 

الفنانة الركية الكبرية �شفية اآيال.
تويف يف اأ�شطنبول يف 1967/9/13.

من اأ�شهر مرلفاته:
الطف����ل الراك�ش - الطفل الراق�ش - ليت يل جناح 
- اغ����اين لالأطفال - كابر�����ش -1-، كابري�ش - 2 - 
�شماعي نهاوند - �شماعي عراق - �شماعي م�شتعار 
- �شماعي ع�شاق - �شماعي دوكاه - �شماعي هزام 

- تاأمل -1 وتاأمل - 2  - تاأمل 3 - تاأمل 4

ال�ش��مات الفنية ملدر�شة ال�شريف 
حميي الدين حيدر

1-اأر�ش���ى ال�شري���ف حمي���ي الدي���ن حيدر اف���كارًا 
وثقاف���ة مو�شيقي���ة مل تك���ن معروف���ة يف الع���راق 
واملتمثلة )1- ال�شماعي���ات 2- الب�شارف( موؤطرة 
بثقافت���ه املو�شيقية الغربيه والت���ي ا�شبحت �شمة 

وا�شحة يف موؤلفاته.
2-�شعة ادراك���ة وثقافتة الفنية جعلت���ه قادرًا على 
بن���اء مدر�شة للعود يف بغ���داد تختلف عن مدر�شة 
الع���ود امل�شري���ه ال�شرقي���ة والت���ي تتب���ع النظ���ام 

املو�شيقي الطربي واملقامي البحت.
تتلم���ذ عل���ى ي���ده كاًل من )جمي���ل ب�ش���ري - �شلمان 
�شك���ر - غ���امن ح���داد - منري ب�شري - �ش���امل ذياب - 
وال�شاع���رة ن���ازك املالئك���ة( ول ب���د ان نن���وه اىل 
ان طلبت���ه انق�شم���وا اىل فريقني منه���م من وا�شل 
الع���زف منفردًا على العود وعل���ى طريقة ال�شريف 
بكل حذافريها مثل الفنان �شلمان �شكر، اما الق�شم 
الخر فقد اجتهوا لدرا�شة ما مل توفره لهم مدر�شة 
ا�شتاذه���م ال�شري���ف فتعلم���وا واتقن���وا التقا�شي���م 
بعي���دًا ع���ن ال�شل���وب الرك���ي بع����ش ال�ش���ئ، اي 
تقرب���وا اىل حميطهم املو�شيق���ي املتمثل باملقامات 

العراقية واللوان الريفية والب�شتات العراقية.
اأمت���ازت مدر�شة ال�شريف حمي���ي الدين حيدر مبا 

يلي:
1.اأثبت���ت مدر�ش���ة ال�شري���ف حي���در اأن اآل���ة العود 
ت�شتطي���ع القيام بدور تعبريي عميق �شواء ب�شكل 

منفرد اأو العزف مع الورك�شرا.
تتع���دى ح���دود  التقا�شي���م  عل���ى جع���ل  2.عمل���ت 

التطريب اىل اأفاق تعبريية ا رقى.
3.امت���ازت هذه املدر�شة يف اأر�ش���اء قواعد جديدة 
ملدر�ش���ة العود لها مالحمها اخلا�ش���ة ذات التكنيك 

العايل امل�شتوى.
4.الخت���الف يف دوزن���ة اوت���ار الع���ود وت�شمي���ة 
اوت���اره حي���ث �شم���ي وت���ر الي���كاه )ري( ووت���ر 
الع�ش���ريان )مي( ووت���ر ال���دوكاه )ل( ووتر النوا 
)ري( ووتر الكردان )�شول( ووتر القبا دوكاه )ل( 

واحيانًا ين�شب ري ح�شب املوؤلفة املو�شيقية.
5.و�ش���ع وت���ر القب���ا دوكاه اأ�شف���ل اأوت���ار الع���ود 
وين�ش���ب )ق���رار دوكاه( واحيان���ا ين�ش���ب )ق���رار 

الرا�شت(
ال�شماعي���ات  ال�شري���ف  مدر�ش���ة  6.اعتم���دت 
والب�شارف والقط���ع املو�شيقية الت���ي األفها الفنان 
ال�شري���ف حميي الدين حي���در ذات التكنيك العايل 
منهج���ًا له���ا مبتع���ده ع���ن ف���ن التلح���ني الغنائ���ي، 
بخالف املدر�شة امل�شرية التي جعلت من اآلة العود 
و�شيل���ة للتطري���ب ومبتع���ده عن التكني���ك الذي ل 
ين�شجم مع طبيعة التلحني الغنائي العربي، وكان 
نت���اج هذه املدر�شة فنان���ون برعوا يف فن التلحني 
والع���زف املنفرد ومنهم: ريا����ش ال�شنباطي، فريد 
الطر�ش، حممد الق�شبجي.. وغريهم من ا�شاطني 

الغنية امل�شرية.
7.اهتم���ت مدر�شة ال�شري���ف باآلة الع���ود بالدرجة 
الوىل ثم بالعلوم املو�شيقي���ة الخرى)النظريات 
وال�شولفي���ج( وب�ش���كل ا�شا�ش���ي لكل ع���ازف على 

اللة.

سيرة حياة الشريف محيي الدين حيدر 
مؤسس مدرسة العود العراقية
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أستاذ جميل ومنير بشير وسلمان شكر ونازك المالئكة... 

البح��ث ع��ن الشري��ف محي��ي الدي��ن 
ح��������يدر

من  مبكرا  انه�ش  كنت  الثاين  اليوم  �شباح  يف 
يف  املروكة  اأو  املقطوعة  وتار  الأ جلمع  النوم 
ال�شالة، واأهرع بها اإىل جنار كان يقوم بتثبيتها 
يل على خ�شبة بوا�شطة )براغي(، وكنت اأجتهد 
نغام.  الأ بع�ش  البدائية  لة  الآ تلك  على  عزف  لأ
يد  على  نكليزية  الإ بتعلم  التا�شعة  يف  بداأت 
الهندي  وهو  اخلارجية  اإىل  من�شوب  مرجم 
ل  حازما  مدر�شا  وكان  اأفندي.  ع�شكر  علي 
نكليزية  الإ اإىل  اأ�شيفت  خطاء.  الأ اأمام  يتهاون 
�شباح.  كل  والتاريخ  الريا�شيات  يف  درو����ش 
درو�شي  اإمتام  بعد  نف�شي  اإىل  اأختلي  كنت 
ملمار�شة العزف. وقد فهمت فيما بعد اأن والدي 
مل يكن يرغب بتعلمي املو�شيقى خ�شية اأن يوؤدي 
ذلك اإىل اإهمال درو�شي. اإل اأن ذلك مل يقف حائال 
من البقاء يف ال�شالملك لال�شتماع اإىل الف�شول 

املو�شيقية
يف العا�شرة امتلكت اأول عود يف حياتي، وكنت 
املقفلة  ال�شيوف  غرفة  يف  نظار  الأ عن  اأخفيه 

باحلرملك حتت اأحد املقاعد.
وقد تو�شلت اإىل املربية باأن ل تف�شح عن �شري 
فيها  اأ�شتطيع  غرفة  لنف�شي  وجدت  بذلك  حد.  لأ
اأن اعزف مبفردي. يف النهار كنت اأعد مع اأخي 
ويف  درو�شي،  �شنوات  بثالث  ي�شغرين  الذي 
املدر�شية،  واجباتي  بتاأدية  قيامي  بعد  امل�شاء 
اأن يخلد اجلميع اإىل  كنت انتظر بفارغ ال�شرب 
اأحمل  اأن  بعد  حثيثا،  اأ�شعى  كنت  حيث  النوم، 
الردهات  اجتاز  اأن  وبعد  �شغريا  �شمعدانا 
فيها  التي  الغرفة  عن  تف�شلني  التي  الثالث 
على  املطلة  النافذة  اأمام  اجل�ش  حيث  عودي، 
الب�شفور، واأبدا بالعزف اإىل ان ينهكني التعب، 
الفجر وهو ي�شقط على  اأرى نور  وعندما كنت 
النهار  باقراب  اأح�ش  كنت  اجلوامع،  منائر 

اأمري. مرت  افت�شاح  اإىل غرفتي خ�شية  فاهرع 
اأ�شعر  كنت  احلال.  هذه  على  واأنا  عدة  موا�شم 
باحليوية مهما كنت مرهقا حال ا�شتبدايل اأوتار 

العود املقطوعة باأوتار جديدة.
عندما بلغت الثالثة ع�شرة من عمري، اأدت حالة 
يف  زيادة  اإىل  املرات  اإحدى  يف  رق  والأ ال�شهر 
وطلبت  اأخي  اأثرها  على  اأيقظت  قلبي،  خفقان 
منه اأن ي�شتدعي اأمي. يف تلك الليلة فهمت �شر 
م احلانية، فقد هداأت نب�شات قلبي مبجرد  يد الأ
ما ان و�شعت يدها على جبيني قائلة بحنو » ل 
�شيء هناك يا ولدي! » يف اليوم التايل اأخذوين 
اإىل عيادة الدكتور �شليمان نعمان با�شا، هذا يف 
حول  البيت  يف  التحقيق  فيه  بداأ  الذي  الوقت 
انت�شاف  مع  ينطلق  الذي  العود  �شوت  م�شدر 
من  ذلك  وكان  ال�شباح.  حتى  وي�شتمر  الليل 
عندما  يل  �شمحت  اأ�شرتي  ن  لأ حظي،  ح�شن 
علمت باحلقيقة اأن ا�شتمر يف العزف على العود 
ولكن بعد النتهاء من واجباتي املدر�شية. بعد 
ذلك بداأ والدي و�شيوفه يح�شرون اإىل غرفتي 

لال�شتماع اإىل عزيف.
 « با�شا  جعفر  ال�شريف  عمي  يل  قال  يوم  يف 
حمي الدين، ملاذا ل حتاول تعلم العزف على اآلة 
العزف  تعلم  يف  رغبتي  عن  له  اأعربت  غربية؟« 
على الفيولون�شيل، وقد بداأت بعد فرة يف تلقي 
لة على يد م�شيو  درو����ش يف العزف على هذه الآ
ريكي مبنطقة بك اوغلو. بعد مرور ثالثة اأ�شهر، 
بعزف  بداأت  ع�شرة،  الرابعة  بلغت  قد  وكنت 
كون�شرتو ولردام. وقد ذكر امل�شيو ريكي بعد 
ن  الآ حتى  ي�شادف  مل  انه  عزيف،  اإىل  ا�شتماعه 
فرة  بعد  املذكور  الكون�شرتو  يعزف  عازفا 
الفيولون�شيل.  على  العزف  اإجادته  من  ق�شرية 
معي  ي�شتمر  مل  تعبا  �شيخا  ريكي،  امل�شيو  كان 

يد  على  الدرو����ش  بتلقي  بعده  بداأت  طويال. 
يف  ا�شتمراري  اإىل  اإ�شافة  تريانون،  ارينجر 
يدعى  اآخر  اأ�شتاذ  يد  على  ال�شولفيج  در����ش 

نا�شور.
عندما كنت يف زيارة امل�شيو كوك، وهو �شاحب 
معتادا  وكنت  املو�شيقية،  دوات  الأ لبيع  خمزن 
املو�شيقية  القطع  بع�ش  نوتات  �شراء  على 
اي�شكوري، وهو عازف  الفنان  اأن  قال يل  منه، 
يود  وهو  ا�شتانبول،  �شيزور  للفيولون�شيل 
�شماعي خالل زيارته. عندما ا�شتمع اإىل عزيف 
وعمي  والدي  خماطبا  قال  املقطوعات،  لبع�ش 
اإىل  قريبا  ال�شفر  اأنوي  كنت   « الوقت  نف�ش  يف 
عطاء  لإ �شاأبقى  رائي،  غريت  لكنني  رومانيا، 

بع�ش الدرو�ش اإىل جنلكم ».
املو�شيقار  طلبة  احد  هو  اي�شكوري  وكان 
املعروف ديفيد كوب.بداأت الدرا�شة معه ب�شغف 
بالغ، فقد كان اثقف مو�شيقي �شادفته حتى تلك 
الفرة. اإل انه اأخذ يح�ش باخلوف بعد اأحداث 
قوبالي يف  ال�شابط  )مقتل  مار����ش 1909   31
بتطبيق  مطالبني  متطرفني  اأيدي  على  �شالنيك 
اإىل  نتائجه  اأدت  الذي  احلادث  وهو  ال�شريعة، 
خلع ال�شلطان عبداحلميد الثاين من العر�ش يف

1909(، حتى اأ�شطر اإىل الفرار من ا�شتانبول. 
وبقيت دون اأ�شتاذ.

الفرة بدرا�شة احلقوق بجامعة  بداأت يف تلك 
ا�شتانبول، و�شجلت ا�شمي يف العام التايل يف 

داب اأي�شا. وقد متكنت من كلية الآ
ابد  اأعوام، مل  الكليتني يف خم�شة  من  التخرج 
عزف  وا�شلت  بل  باملو�شيقى،  اهتماما  خاللها 

املقطوعات التي كنت اأعزفها
مقطوعات  عزف  اأحاول  اأن  دون  �شابقا، 
اندلعت  ق�شرية،  بفرة  تخرجي  عد  جديدة 

جانب  اإىل  بقيت  وقد  وىل،  الأ العاملية  احلرب 
خاللها  ان�شغل  مل  احلرب،  نهاية  حتى  والدي 
خ�شارة  للمو�شيقى  اإهمايل  وكان  باملو�شيقى. 

ل تعو�ش.
فقدت  العثمانية،  مرباطورية  الإ انق�شام  بعد 
من  التخفيف  الكثري.وبهدف  ال�شيء  عائلتي 
عبئي عن كاهل والدي، �شافرت عام 1924 اإىل 
الفن  طريق  يف  امل�شي  قررت  اأن  بعد  اأمريكا، 

واملو�شيقى.
يف نيويورك �شادفت املو�شيقار فريدي في�شر، 
لبع�ش  تقدميه  عند  عليه  تعرفت  قد  كنت  الذي 
كان  ا�شتانبول.  يف  املو�شيقية  احلفالت 
مو�شيقيا فذا واأ�شتاذا كبريا يف عزف الت�شيللو، 
وهو تلميذ الفنان ميخائيل هيكو. بعد اتقاين 
عزف مقطوعات مهمة، اخذ يرافقني لال�شراك 
من  كاأ�شتاذ  ا�شتفدت  وقد  حفالته.  بع�ش  يف 

اأفكاره ومالحظاته.
من  ول  الأ الق�شم  اأنهيت  �شابقة  فرة  يف 
الكرا�ش اخلا����ش بكيفية ا�شتعمال اليد اليمنى 
اأو�شحت  وقد  العود.،  عزف  يف  والي�شرى 
بع�ش  عزف  يف  �شابع  الأ بع�ش  اأهمية  فيه 
عزف  طريقة  و�شهلت  املو�شيقية.  املقامات 
ال�شعبة. وبذلك  وال�شماعيات  الب�شارف  بع�ش 
�شمنت يف هذا الق�شم لكل مهتم بالعود متكينهم 
من التقنية التي ت�شاعدهم على عزف الب�شارف 

وال�شماعيات بي�شر و�شهولة.
اأعجبتني عبارة قراأتها يف كتاب،  قبل �شنوات 
ل   « مفادها  فنان  لكل  ن�شيحة  مبثابة  اعتربها 

مكان ». تتحدث عن نف�شك بقدر الإ
واأود اأن انهي حديثي باعراف:بعد مرور 60 
اأعرف بان كل  عاما على عملي يف املو�شيقى، 

ما اأجنزته هو جمرد �شفر!

الشريف مح�يي الدين حيدر
 يتحدث عن نفسه

علمت من أقاريب أن تعلقي باملوسيقى 
بدأ وأنا يف عامي الثالث أو الرابع. ال أزال 
أتذكر أغان كنت ارددها يف طفولتي. وكنت 
أجد تشجيعا من والديت عند عزيف بشرف 
راست، لعاصم بك. يف تلك السنوات 
كانت البيوت تضم قسمني هام: الحرملك 
والسالملك. كان والدي مولعا بالفنون 
الجميلة. فهو باإلضافة إلجادته الرسم، 
كان مولعا بسامع املوسيقى الكالسيكية. 
وكان عمي عيل جعفر باشا، يعزف العود 
يشاركه يف العزف عىل القانون الحاج عارف 
بك. وكانوا يسمحون يل بالبقاء يف قسم 
السالملك يف تلك الفرتة.

سمع��ُت باسم الرشي��ف محيي الدين حيدر للمّرة األوىل أواس��ط األربعينات، من صديقي وجاري جواد مه��راد، ابن أحد اعضاء السلك 

الديبلومايس االيراين يف بغداد، وكان يدرس يومذاك العزف عىل الكامن يف معهد الفنون الجميلة الذي أّسسه - أو أّسس فرع املوسيقى 

فيه - الرشيف محيي الدين حيدر الذي ميّت بصلة قرىب إىل العائلة املالكة يف العراق.

وكان صديقي جواد يحدثني عن معزوفات الرشيف املذهلة عىل العود، ويذكر من بينها مقطوعة »كابريس«، مرتنحًا بلحنها اآلرس. وبعد 

أن استمع��ت إىل ه��ذه املقطوعة، ومقطوعات أخرى للرشيف، ق��ام بعزفها تلميذه املوهوب سلامن شك��ر، أدركت أننا أمام موسيقى 

عربي��ة جديدة، بأسلوب تأليفها وطريقة عزفها: التأليف يذّكر بأسلوب باغانيني وفرانز ليْست، والعزف يّتبع طريقة الرضب عىل الوتر إىل 

األسف��ل واألع��ىل يف آن واحد، بخّفة تبدو كأن الرضبتني رضبة واحدة، إىل جانب استعامل املوضع يف العزف Position، وهو تحريك 

الي��د الي��رى إىل األعىل أو األسفل عىل عنق اآللة الوترية العود هنا ليك تؤدي األصابع أصواتًا - نوطات - أخرى. كأن يكون موضع اليد 

اليرى يف »البوزيشن« األول مثاًل، أقرب إىل ملوى العود الذي ُيشّد إليه الوتر، واملوضع الثاين أبعد عن امللوى، وهكذا.

ول ب���د من ال�ش���ارة اإىل اأنه لول ال�شريف حميي 
الدي���ن حيدر وتقنيت���ه املتمي���زة يف العزف على 
الع���ود، مل���ا اأجنب الع���راق مو�شيقي���ني ممتازين 
مثل �شلمان �شكر، وجمي���ل ب�شري، ومنري ب�شري، 
وغريهم، مم���ن تتلمذوا على ي���ده. وكانت نازك 
املالئكة، رائدة ال�شع���ر العربي احلديث، من بني 
تالميذه اأي�شًا. وهي توؤكد اأن »لهذا الفنان طريقة 
فري���دة يف الع���زف والتدري����ش تعك����ش موهبته 
الفنية العظيمة«. وتروي �شاحبة »عا�شقة الليل«: 
»... كن���ُت اأجل����ش يف �ش���ف الع���ود م�شح���ورة، 
وك���اأين ا�شتمع اإىل �شالة، وك���ان ال�شريف يكرر 
عل���ّي اأن يل �شمع���ًا مو�شيقي���ًا ح�شا�ش���ًا وموهبة 
ظاه���رة، ولكن���ه ك���ان خائف���ًا عل���ّي اأن يجرفن���ي 
حبي لل�شع���ر، ويبعدين ع���ن املو�شيقى، وهو ما 
ح���دث بالفعل«. وت�ش���ف حياة �ش���رارة ال�شريف 
يف كتابه���ا عن نازك املالئكة، باأن���ه اأ�شقر ال�شعر، 
اأبي����ش الب�ش���رة، �شخ���م البدن، مهي���ب، له حمّيا 
امللوك وجربوته���م يف فر�ش اإرادته على طالبه. 
وكانت نازك تهابه وتتمرن يف البيت كثريًا حتى 

ل تخطئ يف العزف اأمامه.
وخ���الل لقاءات���ي ب�شلمان �شك���ر يف العراق، منذ 
ال�شتينات، ثم يف لندن يف الثمانينات، كان يذكر 
اأ�شت���اذه ال�شريف حميي الدي���ن حيدر مبزيد من 
الإكبار، ويتحدث عنه باعجاب ل حّد له. وعلمت 
من���ه اأن ال�شريف ك���ان، اإىل جانب الع���ود، عازفًا 
ماهرًا على الت�شيل���و اأي�شًا، واأّنه عزف على هذه 
الآل���ة ب�شحب���ة اأ�شه���ر العازف���ني العاملي���ني، مثل 
بادريف�شك���ي على البيان���و، ويا�شا هايفت�ش على 
الكم���ان. ونقل اإيّل �شلم���ان تعليق يا�شا هايفت�ش 
على مقطوعة »الطف���ل الراك�ش« لل�شريف حميي 
الدي���ن حي���در: »مل اأَر طف���اًل يرك����ش مبث���ل هذه 
ال�شرع���ة«، وذلك اإطراًء ملعزوفته التي تعترب حقًا 
م���ن اأ�شعب املعزوفات املوؤلف���ة للعود، اإن مل تكن 
اأ�شعبه���ا اإذ لي�ش اإداوؤها يف متن���اول اأي عازف. 
وق���د عزفها يل �شلمان على عود اأ�شتاذه ال�شريف 
حميي الدي���ن حيدر الذي اأو�شى ب���اأن ي�شلَّم اإىل 
�شلم���ان بع���د وفات���ه. ول اأزال اأحتف���ظ بت�شجيل 
تاألي���ف  م���ن  مقطوعت���ني  م���ع  املقطوع���ة  له���ذه 

ال�شريف، هما: »كابري�ش« و«ليت يل جناحًا«.
وروى يل �شلمان �شك���ر ما رواه ال�شريف حميي 
الدين حيدر لتالميذه، عن ق�شة اللقاء ال�شيا�شي 
ب���ني كليمن�شو، رئي�ش وزراء فرن�شا بعد احلرب 

العاملي���ة الوىل، وع���ازف البيان���و بادريف�شك���ي 
عندم���ا اأ�شبح اأول رئي����ش وزراء يف بولندا بعد 
ا�شتقالله���ا الع���ام 1919. يف ه���ذا اللق���اء �ش���األ 
كليمن�ش���و بادريف�شك���ي: »اأاأن���ت ع���ازف البيانو 
ف���رّد بادريف�شك���ي بالإيج���اب. فق���ال  ال�شه���ري؟« 
ل���ه كليمن�ش���و: »ل لالنحط���اط!«، وك���ان يق�ش���د 
النتق���ال من املو�شيق���ى اإىل ال�شيا�شة! والأرجح 
بنف�ش���ه  احل���وار  ه���ذا  روى  بادريف�شك���ي  اأن 

لل�شريف.
ول �ش���ّك يف اأن الع���رب ذاكرته���م �شعيف���ة، فم���ن 
ذا ياأت���ي الي���وم عل���ى ذك���ر ال�شريف حي���در؟ من 
�شم���ع به من الأجيال اجلدي���دة؟ من قام بت�شليط 
ال�شوء على دوره الرائد ومكانته املرموقة؟ قلت 
اأجل���اأ يف اقتفاء اأث���ره اإذًا اإىل املراج���ع الغربية، 
اأمل تربط���ه عالقة مو�شيقية بالعازَفنينْ ال�شهريين 
بادريف�شك���ي وهاينت����ش؟ ع���نَّ يل اأن اأبح���ث عن 

ا�ش���م ال�شريف حي���در يف قامو����ش »اأوك�شفورد« 
املو�شيق���ي ال���ذي يرد في���ه تعريف جي���د بكل من 

هذين الأخريين.
خليب���ة ظن���ي مل اأعرث عل���ى ذك���ر لل�شريف حميي 
الدين حيدر يف هذا القامو�ش اجلامع - اإمنا غري 
املان���ع على ما يب���دو. بحثت حتت ا�ش���م »حيدر« 
بتهجئاته املحتملة كافة، وكذلك، من باب التعّلق 
بق�ش���ة، حتت ا�شم »ال�شري���ف«، و«حميي الدين«، 
ولك���ن ب���ال طائ���ل. ه���ل كن���ت اأن�ش���د امل�شتحيل، 
ك���ون هذا املعج���م يقت�شر على اأع���الم املو�شيقى 
الغربي���ة؟ رمبا، علمًا اأن قامو�ش »اأوك�شفورد« مل 
يهمل ذك���ر عازفني ياباني���ني وكوريني جنوبيني 

من املتعاملني مع املو�شيقى الغربية.
لكنن���ي مل افقد الأمل. حمل���ت نف�شي وذهبت اإىل 
مكتب���ة ح���ي اإيلن���غ يف غرب لن���دن، حي���ث اأقيم. 
ويف قامو�ش »غ���روف« GROVE املو�شيقي 
املو�شيق���ى  م���ع  يتعام���ل  ال���ذي  املو�شوع���ي، 
وال�شم���ال  وال�ش���رق  الغ���رب  يف  واملو�شيقي���ني 
واجلن���وب عل���ى ح���ّد �ش���واء، بحثت ع���ن ا�شمه 
وبتهجئات���ه املحتمل���ة كاف���ة، ولك���ن ب���ال جدوى 
َمينْ �شيد دروي�ش  اأي�شًا، م���ع انني وجدت هنا اإ�شنْ
وحمم���د عبدالوه���اب. كم���ا مل اأق���ع ل���ه عل���ى اأثر 
يف قامو����ش »م���ن هو« يف جمي���ع طبعاته. وبعد 
اأن ا�شتعر�ش���ت جمي���ع القوامي����ش املو�شيقي���ة 
الأخ���رى، قل���ت �شاأج���د �شالت���ي يف املو�شوع���ة 
الربيطاني���ة، اإل اأنن���ي مل اأك���ن اأوف���ر حظ���ًا م���ن 

حماولتي ال�شابقة!
هك���ذا انته���ت جولت���ي م���ع املعاج���م املو�شيقية، 
اأخب���ار  عل���ى  للوق���وف  متعط�ش���ًا  اأزال  ل  واأن���ا 
ال�شريف حميي الدين حيدر وعالقته باملو�شيقى 
العاملّي���ة. ترى م���ن امل�ش���وؤول عن احلي���ف الذي 
حل���ق بال�شريف حيدر، الغ���رب اأم نحن؟ لحظت 
اأن التعريف ب�شي���د دروي�ش وحممد عبدالوهاب 
يف معج���م »غروف«، كان بقل���م الباحثة امل�شرية 
�شمح���ة اخلويل. كما اأخربتني الباحثة العراقية 
�شه���رزاد قا�ش���م ح�ش���ن اأن امل�شرف عل���ى املعجم 
املذك���ور فاحتها بعزم���ه على تخ�شي����ش ف�شحة 
ف���ات  ف���وق �شفحات���ه. واإذا  ملو�شيق���ى »املق���ام« 
ببع����ش  التعري���ف  الغربي���ة  املعاج���م  حم���ّررو 
مو�شيقيين���ا، �شه���وًا او جهاًل، اأفل�شن���ا اأوىل باأن 
نذّكره���م ب�شرورة ملء ه���ذا الفراغ؟ ول �شك يف 

اأنهم �شريحبون بذلك.

ع�����ل�����ي ال�����ش�����وك
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علي عبد االمير 

لي�ش ع���دل القول ان ل جتارب لفتة يف املو�شيقى 
العربي���ة املعا�ش���رة، عزف���ا او تاأليف���ا. واذا ك���ان 
احلدي���ث ال�شري���ع وال���ذي يغل���ب علي���ه الإنفع���ال 
وال���راأي العاب���ر يف ان املو�شيق���ى العربي���ة اليوم 
اخت�شرت يف الأغنية وهذه اخت�شرت يف الفيديو 
كليب، ي�شطري على لغة الو�شط املو�شيقي العربي، 
فانه لي�ش �شحيح���ا كونه يهمل عمال جديا ين�شغل 
فيه مو�شيقيون عرب، ظلوا حري�شني على عنا�شر 
ا�شيل���ة يف عمله���م. وم���ن ب���ني ه���وؤلء ال�شابحني 
�ش���د التيار،عازفون عل���ى العود  ظل���وا خمل�شني 
لإعتبارين يف غاية الأهمية، اولهما اتقان الإ�شول 
يف الع���زف عل���ى الآلة العربي���ة الأ�شه���ر وثانيهما 
العبور من الإخال�ش لالإ�شول اىل ت�شكيل التجربة 

ال�شخ�شية املميزة لكل عازف.
 توف���ر للعرب الذي���ن عزفوا على الع���ود منذ اآلف 
ال�شنني وحملوا هذه الآلة املو�شيقية يف القامات 
وال�شفار، يف احل���روب وجمال�ش اللهو وال�شمر، 
م���ن ميلك الق���درة على حتدي���د خ�شائ����ش وطرق 
عزفه���م يف كل مرحلة، وحتدي���د خ�شائ�ش العزف 
املختلف���ة، وحتدي���د  املنا�شب���ات  الع���ود يف  عل���ى 
الف���روق ب���ني العزف الف���ردي والع���زف امل�شاحب 
ل���الآلت املو�شيقي���ة الخ���رى. وم���ع تط���ور الفك���ر 
املو�شيق���ي يف ع�ش���ور احل�شارة العربي���ة، ال ان 
هذا الفكر مل يعط  للع���ود اهتمامًا معينًا، وظل كل 
عازف يتعامل م���ع هذه الآلة وفق ما �شمعه وعرفه 
وتدرب علي���ه، او يعزف وفق ان�شي���اب اليقاعات 
الغنائي���ة، او يحاول اعتبار نف�شه حرًا وطليقًا من 

كل قيود.
الع�����ود

وقد اكد العازفون على العود يف املراحل املتاأخرة 
انه���م ل يعزفون عليه لت�شني���ف ال�شماع وتطريب 
م���ن خ���الل  يقدم���ون  ه���م  فق���ط، وامن���ا  الرواح 
الع���زف وعيًا معينًا للنغم���ات، وللعالقة بني العود 
والع�شر والواق���ع الجتماعي، ويحاول املبدعون 
واملتمي���زون من العازف���ني ان يقدم���وا ا�شتخدامًا 
معين���ًا لالمكان���ات الت���ي يتوفر عليها الع���ود، وان 

يقدموا تيارات خمتلفة ومتباينة للعزف عليه.
ولع���ل الع���ود اغن���ى الآلت بهذه التي���ارات، اذ انه 
ميتل���ك ث���روة طائل���ة م���ن التنويع���ات يف النغام، 
ويف ال�شالي���ب الدائي���ة. وق���د يتمك���ن امل�شتم���ع 
)املتاأم���ل( م���ن التميي���ز الذوق���ي له���ذه ال�شاليب، 
ولكن ارجاع هذه ال�شاليب اىل ا�شولها وا�شبابها 
ودور ك���ل عازف فيها يتطل���ب ا�شتماعًا )مدرو�شًا( 
ويتطلب م�شتمعًا مثقفًا ا�شتماعًا ودر�شًا وتاأريخًا، 
وعالقتها بالنغمات املو�شيقية يف الآلت الخرى، 

ويف مو�شيقى بع�ش ال�شعوب.
وق���د �شه���د الع���ود يف العق���ود املا�شي���ة ا�شتماع���ًا 
)مدرو�ش���ًا( م���ن قب���ل بع����ش النق���اد والباحث���ني 
املو�شيقيني، وكتب���ت عن املبدعني يف عزفه الكثري 
م���ن املق���الت والدرا�ش���ات، وكتب���ت عن���ه تاأريخه 
واعالمه القدامى مق���الت ودرا�شات اخرى، ولكن 
مل تظهر كتب متخ�ش�شة يف العود، ومبا يتنا�شب 
مع عم���ره الطوي���ل، ودوره الب���ارز يف املو�شيقى 

العربية.
 وبعد ان ب���رز الكثري من العازفني املبدعني العرب 

على اآلة العود ا�شبح من ال�شروري واملفيد درا�شة 
ه���وؤلء العازف���ني، واختالف كل واح���د عن الخر، 
واوجه العالق���ة بينهم، وا�شباب بروزهم،وهذا ما 
كان فعله الناقد املو�شيقي العراقي عادل الها�شمي 
يف كتاب���ه » الع���ود العربي بني التقلي���د والتقنية » 
ال�ش���ادر يف بغداد الع���ام 1999، الذي يحاول فيه 
ان يدر�ش الع���زف على العود من خ���الل منطلقات 
معين���ة، فيخت���ار الها�شمي عددًا من ع���ازيف العود 
البارزي���ن، حي���ث ي�ش���ع يف مقدمته���م املو�شيق���ار 
حممد الق�شبجي ال���ذي �شاعدته ثقافته املو�شيقية 
الوا�شع���ة ومعرفت���ه املقام���ات وموؤه���الت املقدرة 
وامله���ارة والرباعة يف الع���زف، من امتالك نا�شية 
التحك���م يف اآلة العود ب�شك���ل ا�شتطاع فيه ان ينقل 
غن���اء ام كلثوم م���ن ا�شلوب املدر�ش���ة القدمية اىل 
ا�شل���وب مرن م�شتحدث. لكن العود حقق انتقالت 
نوعية كبرية مع فريد الطر�ش، ففي عزفه يتحرك 
التاأري���خ، الطبيعة، احلياة، النا����ش و ال�شعور، اذ 
انه يعتمد التقا�شيم احلرة، الذاتية، التلقائية، ذات 
النتقالت املقامية والنغمي���ة املرتكزة على تقاليد 

واعراف عميقة اجلذور.
وميت���از حممد عبدالوهاب بخياله التاأليفي يف فن 
التقا�شي���م، ومقدرة عالية على التنويع والرجتال 
والنتقال من م���زاج اىل مزاج با�شر�شال مقامي، 
كما ان هذا الفنان يعزف على العود وفق ا�شلوبية 
تركيب���ي  نح���و  عل���ى  خمطط���ة  عارف���ة،  مفك���رة، 

مو�شيقي.
واذا كان حمم���د الق�شبجي قد ا�شتفاد من املدر�شة 
الركية يف العزف فان ا�شلوبية عبدالوهاب جتمع 
ب���ني طرب ال�ش���رق وعلمي���ة الغ���رب يف املو�شيقى 

احلديثة، والخري نقي�ش فريد الطر�ش، فال يهمه 
عن�ش���ر )التكنيك(، امنا يهمه ا�شل���وب التفكري يف 
ر�ش���م البع���اد املو�شيقي���ة للعزف،عل���ى اعتبار ان 

العود الة تعبريية.
بالتقني���ة  ال�شنباط���ي  ريا����ش  ع���زف  ويتمي���ز 
والح�شا����ش املره���ف، واملحافظ���ة عل���ى التبدلت 
املقامي���ة والنغمية، وحماول���ة ا�شتنطاق ما ميتلك 
من ح�شيلة ثرية من املو�شحات القدمية واملواويل 

والدوار.
وعلى ا�شا����ش ذلك فان الناقد عادل الها�شمي يحدد 
الختالف���ات ب���ني العازف���ني الكب���ار عل���ى ا�شا����ش 
املوؤثرات اخلارجية والعالقة مع التقاليد القومية، 
العاطفي���ة  الداخلي���ة  املكنون���ات  ع���ن  والتعب���ري 

والنف�شية.
مدر�شة ال�شريف حميي الدين

ان ال�شريف حميي الدي���ن حيدر من ابرز املبدعني 
يف العزف على الع���ود، وهو من الذين يت�شدرون 
املدر�ش���ة العراقي���ة يف ه���ذا املج���ال، اذ نقل بع�ش 
تقني���ات الآلت الغربي���ة اىل ال���ة الع���ود، حمافظًا 
اي�ش���ا عل���ى اأ�شالة و�شالم���ة النط���ق العربي لهذه 

الآلة.
والع���ازف العراقي جميل ب�شري هو ال�شاهد الأكرث 
فعالي���ة عل���ى ا�شتمرارية مدر�ش���ة ال�شريف حميي 
الدي���ن حيدر يف تقاليد الع���زف التقني على العود 
يف  الريا�شي���ات  م���ن  ال�شتف���ادة  ويف  العرب���ي، 
الع���زف، وال�شتف���ادة م���ن املدار����ش ال�شرقية غري 
العربي���ة. ولك���ن الفنان جميل ب�شري ل���ه ما مييزه، 
فالتناق����ش القائ���م ب���ني ا�شت���اذه ال�شري���ف حميي 
الدين حي���در وبينه يقوم على تاأكي���د جميل ب�شري 

لنتمائ���ه العراقي، وه���و اي�شا يح���اول ان يتميز 
عن اع���الم املدر�شة امل�شري���ة يف التعامل املختلف 
لفه���م العالقة ب���ني التقنية والتقليد، ب���ني التجديد 

واملعتقد، بني الفكر اللحني وال�شكل ال�شماعي.
وم���ع جميل ب�شري كان هناك �شلم���ان �شكر العازف 
ال���ذي متثل موؤلف���ات ا�شتاذه حمي���ي الدين حيدر، 
واجت���ه اي�ش���ا اىل اخت���زال التك���رارات اللحني���ة، 

وا�شتخدام �شكل مو�شيقي يتميز بالت�شاع.
 

ويعترب منري ب�شري من تالمذة حميي الدين حيدر، 
ولكنه ح���اول ان مييز نف�ش���ه، وان يعتمد منهجية 
تقني���ة �شاعدت���ه عل���ى  انتق���ال الع���ود العربي اىل 
اذواق وثقاف���ات الغربيني، كما �شاعدت على تنمية 
الفكار املو�شيقي���ة والقدرة التعبريية للعزف على 

العود.
وم���ع ان علي المام الع���ازف العراقي م�شدود اىل 
الطريق���ة التقنية التي يعزف به���ا ال�شريف حميي 
الدي���ن حي���در ال ان ميتل���ك الكث���ري م���ن املع���ارف 
يف املج���ال املقام���ي والنغمي، وي�شتفي���د من فريد 
الطر�ش وريا�ش ال�شنباط���ي، ويختزن با�شابعه 

الكثري من الفكار وطرائق العزف على العود.
 

واذا كان هذا العر�ش متيز بقراءة تاريخية لتخلو 
من النمطية لأ�شاليب العزف على العود، فان احلال 
تبدو خمتلفة ح���ني نقراأ الأ�شالي���ب التي ابتدعتها 
وكر�شته���ا جت���ارب العازف���ني الع���رب املعا�شرين. 
فالتج���ارب التي مثلها عازف���ون يقدمون لنا ملحات 
تر�ش���م على اختالفه���ا امل�شه���د املو�شيق���ي العربي 

املعا�شر، اختلفت باختالف الغايات، فهناك:

اول: ا�شلوب العزف التقليدي
واملق�ش���ود بالتقليدي هن���ا ل املحافظة على تقاليد 
الع���زف املتوارث���ة، وامن���ا ا�شل���وب الع���زف الذي 
يبق���ي الة العود يف حدود �شيق���ة، كمرافقة الفرقة 
امل�شاحب���ة للمطرب���ني، و ت�شيي���ق م�شاح���ة تاأثري 
الآلة بجعلها و�شيل���ة تعليم للمو�شيقى)على الرغم 
من اهمية هذا الأمر جلهة تعلقه بحفظ الإ�شول(.

ثانيا: ا�شلوب العزف الإبداعي 
ال���ذي يذه���ب بالع���ود اىل  الع���زف  ان���ه ا�شل���وب 
م�شاح���ات اخللق ع���رب الإرجتال واي���الء الروحية 

يف العزف اهمية تفوق التكنيك.
ثالثا: ا�شلوب العزف املتقن 

وهو املزج املتجان�ش بني روحية العزف وتكنيكه، 
وه���و مايتمي���ز به العازف���ون ال���ذي حت�شلوا على 
ميزت���ني، ميزة الع���زف البارع على الع���ود وميزة 
القدرة على تاأليف الأعمال املو�شيقية اكانت للعود 

ام لغريه.
معدل���ة  الت  عل���ى  الع���زف  ا�شل���وب  رابع���ا: 

تكنولوجيا
وه���و ا�شل���وب الع���زف عل���ى الت عود ام���ا تكون 
مربوط���ة اىل اجهزة ت�شخيم لل�شوت، او م�شمرة 

يف »كيبورد«.
ويف فح�ش الإ�شلوب الأول جند ان طائفة وا�شعة 

م���ن عازيف العود يف الوط���ن العربي ويف ال�شرق 
اي�ش���ا، تن���درج يف مهم���ة مرافق���ة الأورك�ش���را، 
واحيان���ا مهمة ت�شكي���ل خلفي���ة مو�شيقية ملطربني 
او مطرب���ات وحت���ى �شع���راء او عرو����ش تقافي���ة 
متع���دد ة، يغي���ب فيه���ا ح�ش���ور العود كاآل���ة فردية  
تتمت���ع بق���درات ممي���زة، لت�شب���ح جم���رد ا�ش���ارة 
�شوتية لتكاد تلتقط ب���ني عنا�شر ت�شرق الإنتباه 
عادة، مث���ل اللحن الغنائي، �شوت املطرب، طبيعة 

العر�ش الفني وغري ذلك.
كم���ا ان بق���اء ال���ة العود كاآل���ة للتعلي���م ويف حدود 
الدر����ش، اوج���د ا�شالي���ب ب���دت ممي���زة لعازف���ني، 
ا�شتهواه���م البق���اء يف القال���ب فب���دت �شخ�شيتهم 
موؤثرة يف نقل �شورة ما عند العازف املتعلم، وهي 
�شورة تب���دو مت�شككة بالإبداع والتطوير وتعترب 

الأ�شلوب املدر�شي يف العزف مثال يحتذى.
ويف ا�شلوب العزف الإبداعي جند اليوم جمموعة 
بارزة م���ن العازف���ني العرب، جمموع���ة تاأخذ على 
عاتقه���ا، نق���ل الع���ود م���ن اآل���ة مو�شيقي���ة جمردة، 
اىل وج���ود نغم���ي ح���ي ومتداخل مع بن���اء ثقايف 
وروح���ي. ويف ذخ���رية النخبة من ع���ازيف العرب 
املعا�شرين ميل �شديد اىل اعتبار العود مركزا يف 

بناء مو�شيقي قائم.
وم���ن ب���ني ه���ذه النخبة ن�ش���ري اىل ا�شل���وب عزف 

للعراق���ي عم���ر من���ري ب�ش���ري، يف في����ش روحيت���ه 
واظه���ار امليل���ودي الغن���ي بالإيح���اءات واعتم���اد 
ال�شه���ل املمتن���ع يف التكني���ك، وك���ذا احل���ال عن���د 
ال�شوري ح�شني ال�شب�شب���ي، وعند الأردين �شخر 
حر ال���ذي قطع م�شوارا طيب���ا يف طريق الإنتقال 
م���ن الإلتزام ال�شارم بالقوالب اىل اختيار ا�شلوب 
يف  اي�ش���ا  وخربته���ا  الري�ش���ة  بطواعي���ة  يتمي���ز 

التعامل مع الأوتار.
 

وا�شلوب العزف املتقن، هو الأ�شلوب الذي ينجح 
عازف يف حتديد مالحمه، ل عرب النظام املو�شيقي 
للقوال���ب املعروف���ة وح�ش���ب، ب���ل اغن���اء ا�شلوبه 
وتعمي���ق مالحمه ع���رب اعم���ال مو�شيقي���ة ي�شعها 

العازف ذاته.
 

وظاهرة الع���ازف املوؤل���ف يف املو�شيق���ى العربية 
تكر�ش م���ا ذهبنا الي���ه يف ا�شلوب الع���زف املتقن، 
فهنا العازف يبدو متوحدا مع مقطوعته، ويج�شد 
فيه���ا خال�ش���ة ا�شلوب���ه. ويف جت���ارب العازف���ني 
املوؤلف���ني: العراقي���ون ن�ش���ري �شم���ة، خال���د حممد 
عل���ي، احم���د املختار، ورحي���م احل���اج، واللبناين 
�شرب���ل روحانا امثل���ة بارزة على ا�شل���وب العزف 
املتقن،حي���ث الروحي���ة من فهم املقطوع���ة وبنائها 

املقام���ي، وحي���ث التكني���ك لي����ش ا�شتعرا�ش���ا ب���ل 
و�شيلة لظهار م���ا يف املقطوعة من غنى تفا�شيل. 
والبارز يف ا�شلوب العازفني املوؤلفني انهم يقدمون 

العود كمركز للعمل ولي�ش تنويعة نغمية.
 

وحت���ى يف هذه ال�شف���ات امل�شركة ب���ني العازفني 
الثالثة، ثم���ة اختالفات جوهري���ة، فالروحية عند 
�شم���ة وروحانا اقرب اىل التاأثر مبنظومات نغمية 
غربي���ة، فيم���ا هي عند حمم���د علي عربي���ة �شرقية 

�شرف.
الإ�شلوب الرابع وهو معروف لدى قطاع العازفني 
املتخ�ش�شني اكرث مما هو لدى جمهرة امل�شتمعني، 
وم���ع ان هناك من قد يعر����ش على و�شع ا�شلوب 
لع���زف العود املزود بالة ت�شخيم �شوتي او العود 
الإفرا�ش���ي امل�شم���ر يف »الكي ب���ورد«، ال ان ذلك 
�شائ���ع ل���دى قط���اع املتلق���ني، وه���م يعدون���ه عزفا 
عل���ى العود �شئنا ام ابينا، عل���ى الرغم من قناعتنا 
املوؤك���دة بانه خ���ارج احلرك���ة املو�شيقي���ة العربية 

اجلادة والر�شينة.

* ملخ�ص ورقة بحث مقدمة اىل
 »ندوة حول تقنيات العزف على العود«
وعلى هام�ص مهرجان جر�ص 2003.

عازفون عرب معاصرون واساليبهم على آلة العود

مدرسة الشريف محيي الدين
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ول���دت �شفي���ة اآي���ال واأ�شمه���ا احلقيق���ي )اأقلم( يف 
1907/9/13 يف منطقة هاتاي يف قرية �شاندي، 
من اأب تركي يدعى )حافظ عبدالله بك( واأم م�شرية 
تدع���ى )حجاز زاده(، توفى والدها قبل ولدتها ثم 
توفي���ت والدتها وهي يف �شن الثالث �شنوات، ومل 
يتبق���ى لها �شوى جدها من امه���ا والذي ل خيار له 

�شوى و�شع الفتاة يف دار لالأيتام يف ق�شاء 
فيه���ا،  ترعرع���ت  الت���ي  املنطق���ة  يف   BEBEK
فاأدخلت ملجاأ لاليتام، ن�ش���اأت طفولتها وترعرعت 

فيه
عندم���ا و�شل���ت �شن التا�شع���ة، تبناه���ا احدهم من 
 Servet seyh شكن���ة مدين���ة بور�ش���ا، وه���و�
اأ�شرته���ا  م���ع  وال�شتق���رار  للعي����ش   ،Efendi
ان  افن���دي  بالتبن���ي. وق���رر �شريفي���ت  اجلدي���ده 
ير�شله���ا اىل املدر�شة لكي ت�شب���ح معلمه، فاأر�شلت 
اإىل مدر�ش���ة املعلم���ات للبن���ات يف مدينة بور�شة، 
وح�شل���ت عل���ى الدبل���وم يف التعليم ع���ام 1925. 
ب���داأت وهي �شغ���رية بدرا�ش���ة املو�شيقى والعزف 
اآل���ة البيان���و، ث���م عمل���ت مدر�ش���ة ولف���رة  عل���ى 
ق�شرية، ولكن �شغفها املو�شيقى ورغبتها يف تعلم 
املو�شيق���ى كان���ت اأقوى من ان تبق���ى جمرد معلمة 

لالطفال، فاأن�شمت 
اىل اح���دى الف���رق املو�شيقي���ة يف مدين���ة بور�شة 
لتح�ش���ل عل���ى املزي���د م���ن الدرو����ش يف ال�شوت 
والغناء ولت�شقل موهبتها، لفتت النتباه اليها مع 
ظهور موهبتها الفائق���ة يف املو�شيقى والغناء، ثم 
ب���داأت الدرا�شة على اي���دي كبارا�شاتذة املو�شيقى 
 Mustafa Eyüplü Hoca(اأمث���ال اآن���ذاك 
and Yesari Asim Arsoy( بعدها دعيت 
اىل رادي���و ا�شطنب���ول لتب���ث له���ا اوىل اغنياته���ا 
وه���ي اأغنية )لو امكنن���ي ان اقبل عيني���ك( والتي 
حلنه���ا له���ا )عا�ش���م ي�ش���اري اير�ش���وي( و�شجلها 
ب�شوته���ا عل���ى ا�شطوان���ات كولومبي���ا، ك���ان ذلك 
يف الع���ام 1931 عندم���ا ط���رق املج���د بابها وغنت 
ه���ذه الأغنيةامل�شحونة بالعواط���ف واملتكاملة يف 

البداع باللحن واليداء

لق���د ا�شتطاعت �شفية بجمال �شوتها الوا�شل عرب 
الراديو اىل اجلمه���ور ان ت�شحر قلوب امل�شتمعني 
اليه���ا، فك�شبت �شمعة عالية يف جميع انحاء تركيا 
ومنذ ذل���ك احلني ا�شبح ال�شباب الأتراك يف بداية 
الق���رن الع�شرين ي�شتمع���ون اىل اغنياتها ب�شغف، 
ولي�ش هنالك بيت يف تركيا ل ميلك على القل عماًل 
من اعمال �شفية اآي���ال الغنائية ا�شتمرت بالدرا�شة 
 Mustafa( على اأيدي كبار الفنانني التراك مثل

�شناردين(. م�شطفى   -  Sunar dan
يف غ�ش���ون اي���ام قالئ���ل ويف حف���ل ح�ش���رة احد 
مفت�شي دائ���رة املعارف للمدر�شة، وبعد ان اأ�شتمع 
اىل غناءها وافق عل���ى خروجها من املدر�شة التي 
تعم���ل فيه���ا لت�ش���ق طريق املج���د يف ع���امل الغناء، 
فعمل���ت عل���ى ت�شكي���ل فرق���ة م���ن عدد حم���دود من 
املو�شيق���ني )عازف كمان، وع���ازف قانون وطبلة( 
وع���دد قلي���ل م���ن ال�شي���دات وظفته���ن جوق���ة له���ا 
)كور����ش( بع���د ان عق���دت العزم على التف���رغ لهذا 
العم���ل، فبداأت تغن���ي يف ملهى ليل���ي حيث حتيي 

فيه احلفالت اأنفردًا.
لق���د ح�شلت �شفية اآيال على املاآزرة والدعم الكبري 
من معلمها الول امللح���ن )م�شطفى �شوناردان((( 
ال���ذي ا�شتط���اع ان يجع���ل منه���ا مغني���ة م�شهورة 
يف جمي���ع انح���اء تركي���ا فق���د �شجل له���ا اكرث من 
500 ا�شطوان���ة لدرجه انها ك�ش���رت جميع الرقام 

القيا�شية ملبيعات باقي املغنني.
�شفي���ة اآي���ال م���ن �شابق���ات ع�شرها، تغن���ي ب�شكل 
خمتلف ع���ن اجلميع، لها منطه���ا اخلا�ش والفريد 
م���ن نوعه ب���ني املطرب���ات الركي���ات، كانت تعترب 
قيا�ش للمثالية يف الغناء، حيث حققت كل مقايي�ش 
املثالي���ة يف غناءها، كان �شوتها ميت���از بالنعومة 
وذات الق���اء جيد وعلى نح���و �شل�ش فية الكثري من 

الح�شا�ش والتعبري والعاطفة.
م���ن اأ�شه���ر اأغنياتها اأغني���ة )غني يا بلب���ل( والتي 
حقق���ت جناح���ًا كبريًا ل���دى الذائق���ه الركية حتى 
يومنا هذا، مما دعا العديد من املطربني واملطربات 
الت���راك يف اأع���ادة ت�شجيل هذه الغني���ة ومعظم 
اغانيها باأ�شواتهم امثال )بلند اأر�شوي، وابراهيم 

طاطل�ش واملطربة اجلميلة اأمل �شاين(( 
والعديد من املطربات

وقع���ت �شفي���ة اآيال يف احل���ب مع م�شطف���ى كمال 
اأتات���ورك )موؤ�ش����ش وب���اين تركي���ا احلديث���ه بعد 
�شق���وط المرباطورية العثماني���ه( ولكنه كان حبًا 
ب���ال اأمل، ورغم ان اخلطيئة مل تقع بني الثنني، ال 
ان �شفي���ة اآيال مل تخفي حبها وم�شاعرها مل�شطفى 
كم���ال اأتاتورك امام اجلمه���ور اأو ال�شحفيني، ذلك 

احل���ب ال���ذي ول���د يف الع���ام 1932 عندم���ا التقته 
وغن���ت ل���ه يف حف���ل مو�شيق���ي يف من���زل احلاكم 
ومن���ذ  ب���ك(.  )ن���وري  ا�شطنب���ول  يف  الع�شك���ري 
ذل���ك احل���ني، اأ�شبحت �شفي���ة اآي���ال املغنية الوىل 
يف تركي���ا وتدع���ى لأحي���اء احلف���الت عن���د جميع 
ال�شخ�شيات الكبرية يف تركي���ا، واأولهم م�شطفى 

كمال اأتاتورك. 
ا�شب���ح اأتات���ورك كثري ال���رداد على مله���ى �شفية 
لي�شتم���ع لغناءه���ا، وكانت هي توج���ة له الدعوات 
تل���و الدع���وات حل�ش���ور املله���ى الذي تغن���ي فيه، 
حتى ا�شبح من اكرب معجبيها، وكان يعترب �شوت 
�شفية اآيال من اعظم ال�شوات الن�شائية. تغني له 
وه���و ي�شتم���ع اىل غناءها ب�شغف وح���ب وخا�شًة 
اأغنيته املف�شلة التي طاملا احبها واعجب بها وهي 

اغنية

يف ك���ل حف���ل كانت حتيي���ه �شفية اآي���ال وبح�شور 
اأتات���ورك ك���ان لب���د ل���ه ان ي�شكره���ا عل���ى غنائها 
ويطري عليه���ا.. ويقول للحا�شري���ن » �شفية اآياًل 
اأك���رث فنانة قريبة اىل قلب���ي »، لقد ا�شبحت �شفية 
اآي���ال من اأق���رب النا����ش الية وم���ن اأع���ز ا�شدقائه، 
ا�شب���ح يدعوها باأ�شتمرار حل�شور ماأدبات الغذاء 
والع�شاء التي يقيمها اتاتورك للملوك والروؤ�شاء، 
واحلفالت الغنائية التي يقيمها يف منزله مبنا�شبة 
او غري منا�شبة، مع اأتاتورك تغريت م�شرية املغنية 

�شفية اآيال و�شعدت اىل اأعلى مراتب ال�شلطة. 
اأ�شبح���ت �شفي���ة اآي���ال كث���رية التواج���د يف منزل 

اأتات���ورك لحي���اء ام�شياته و�شهرات���ه التي يقيمها 
على �شرف امللوك والروؤ�شاء، ومن خالل تواجدها 
يف منزل���ه �شنح���ت له���ا الفر����ش يف اللتقاء مبلك 
الردن )املل���ك عبدالل���ه ب���ن احل�ش���ني( وملك م�شر 
به���ا  فاأعجب���وا  امامه���م  وغن���ت  ف���اروق(  )املل���ك 
اأمي���ا اعجاب، وق���د قدما اليه���ا العديد م���ن الهدايا 
النفي�شة، فقد قدم لها امللك فاروق ملك م�شر حزامًا 
مر�شع���ًا باجلواهر، ويف وقت لح���ق اأعلن رغبتة 
بالزواج منه���ا ال انها ف�شلت الغناء على ان تتوج 

ملكة مل�شر.
يف عام 1935، واجهت �شفية اآيال تغريات جذرية 
يف عالقتها مع اأتاتورك واأختلف معها، حيث دعيت 
م�ش���اء يوم لأحياء حفلة يف من���زل رئي�ش الوزراء 
)ع�شم���ت اإينون���و( ال���ذي غالب���ًا م���ا ك���ان يدعوها 
لحي���اء حفالت الغناء اخلا�ش���ة ل�شيوفه، وعندما 
و�شل���ت م�شاءًا كانت املغنية ال�شابة �شفية اآيال يف 
غرفة رئي����ش الوزراء وعالم���ات التعب والرهاق 
بادية عليها، اأقرح عليها البا�شا )ع�شمت اإينونو( 
ان تاأخ���ذ ق�شطا م���ن الراحة والن���وم لب�شع دقائق 
عل���ى الريكة لك���ي ت�شتع���د للغن���اء، وق���د اأعطاها 
بجام���ة م���ن احلرير لرتديه���ا عند الن���وم، ولكنها 
غط���ت يف ن���وم عمي���ق مل تفيق من���ه ال يف �شباح 
اليوم التايل، وعندما علم اأتاتورك باأن �شفية اآيال 
ق�شت ليلة يف غرف���ة رئي�ش جمل�ش الوزراء، بدت 
علي���ه عالمات الغرية فلم يدعوه���ا بعد ذلك اىل اأي 
حفل ع�ش���اء ر�شمي وقطع عالقته به���ا واىل الأبد، 
رغ���م ان البا�شا )ع�شمت اإينون���و( كان م�شهودا له 
مبواقف���ه النبيله وم���ا يحمله من م�شاع���ر الرحمة 
والعط���ف اجتاه الخري���ن، ومن هن���ا كانت نهاية 
حقبة اأتات���ورك بالن�شبة ل�شفية اآيال، وقد اأعرفت 
�شفي���ة بك���ل ه���ذه التفا�شيل بع���د م���رور �شنوات 

طويلة على هذا احلادث. 
بعد ان انته���ت عالقتها احلميمه باأتاتورك، تابعت 

�شفية م�شوارها الغنائي مع جمموعتها
)i- Daruttalim Musiki( حي���ث اأتيح���ت 
لها فر�شة العمل مع اأكرب اأ�شاتذة املو�شيقى يف ذلك 
 Zekaizade Ahmet Irsoy :الوقت وهم
 ، Sadettin Kaynak ، Selahattin

 Pinar Nevres or Bey
كم���ا اتفق���ت معه���م عل���ى جع���ل ذل���ك الع���ام املوؤمل 
والقا�ش���ي على قلبه���ا وروحها عام���ًا للدرو�ش يف 

الغناء يف معهد ا�شطنبول للمو�شيقى 
بداأت �شفي���ة اآيال بالغناء على م�شرح املولن روج 
)Mulenruj( يف تركي���ا وه���و م���ن امل�ش���ارح 
الكب���رية، ولك���ن النق���اد وال�شحف���ني مل يتوقف���وا 
ع���ن الكتابة عنها بال�شحف واملج���الت وما انت�شر 
عنها م���ن اخب���ار بخ�شو�ش ق�شة حبه���ا مل�شطفى 
كم���ال اأتاتورك وكي���ف انتهت تلك العالق���ه؟ وملاذا 
اأنته���ت؟ مم���ا دعاه���ا اىل مغ���ادرة ع���امل املو�شيقى 
والغناء يف ا�شطنب���ول والقيام بجولة عرب انحاء 
تركيا وموا�شلة جولتها الغنائية يف دول البلقان، 
فحقق���ت جناح���ا منقطع النظ���ري، ث���م �شافرت اىل 
م�ش���ر واملاني���ا و�شوي�ش���را وم���ن ث���م اىل �شوريا 
وبريوت التي كان لها فيها الكثري من املعجبني. ثم 
عادت اىل تركيا لتغني يف امللهى الليلي وا�شتمرت 

تغني فيه ل�شنوات طويلة حيث تقدم احلفالت تلو 
احلفالت وب�شكل انفرادي. 

ح�شدت �شفية اآيال العديد من اجلوائز اأ�شافًة اىل 
درع خا�ش كاأف�شل مغنية تركية.

�شب���ق ل�شفي���ة اآي���ال ان التق���ت بال�شري���ف حمي���ي 
الدي���ن حي���در اك���رث من م���رة وه���و يق���دم حفالته 
خالل زياراته الق�ش���رية اىل اأ�شطنبول عندما كان 
عمي���د معه���د الفن���ون اجلميل���ة يف بغ���داد )1936 
ث���م التقى اجلبالن يف حفلة م�شركة   ،)1949 –
اأتفقا على ان يك���ون ريعها للجمعيات اخلرييه يف 
اأ�شطنب���ول، قدم فيها ال�شري���ف حميي الدين حيدر 
جمموعه من موؤلفاته وقدمت �شفية اآيال جمموعة 
من اأغنياتها فكان حف���اًل ناجحًا بكل املقايي�ش، يف 
ه���ذا احلفل تعرفت �شفية اآيال ع���ن قرب بال�شريف 
فوجدته ان�شانًا نبي���اًل مبعنى الكلمة، عازفًا ماهرًا 
مل يتفوق عليه احد م���ن قبل، فنانًا مرهف احل�ش، 
ح�شن اخللق، فولد احلب بقلبها واأ�شتطاعت دونًا 
ع���ن ك���ل الن�ش���اء ان تفوز بقل���ب ال�شري���ف حميي 
الدين حيدر عندم���ا تو�شم فيها ال�شفافية وال�شدق 
والن�شاني���ة العالي���ه ويف الوق���ت ذات���ه الحرام 
والتبجي���ل الكب���ري ال���ذي تبدية نح���وه، فتزوجها 
ال�شري���ف يف 8 / ني�شان / اأبريل من العام 1950، 
وقد فاجئت جمهورها وحمبيه���ا باأعتزالها الغناء 
م���ع هذا احل���دث الكب���ري وال�شعيد، كي���ف ل ت�شعد 
وه���و املوؤل���ف املو�شيقي وع���ازف الع���ود ال�شهري، 
و�شليل بيت النبوة واأبن ال�شريف علي حيدر اأمري 
مك���ة واملدين���ة املن���ورة، وا�شبحت تلق���ب باأ�شمه 

)�شفية اآيال تاركان( 
، ك���ان وقته���ا ال�شري���ف يف عم���ر 58 �شن���ه وه���ي 

بعم���ر 43 �شن���ة، ترك���ت الغن���اء وكر�ش���ت نف�شه���ا 
متام���ا للحي���اة الزوجي���ة، عا�ش���ت مع���ه 17 �شنة، 
حياة ملوؤها احل���ب وال�شعاده الالمتناهية، اأحبته 
ب�شكل يف���وق الو�شف، ورعته اكرث من رعاية الم 
لوليدها، حيث انه غالبًا ما كان مير�ش فتعمل على 

رعايته دون كلل او ملل. 
زارت �شفي���ة اآي���ال بغ���داد عندم���ا ج���اءت ب�شحبة 
زوجه���ا ال�شري���ف حمي���ي الدي���ن حي���در يف العام 
1952 حي���ث �شكنوا يف منطقة ك���رادة مرمي، وقد 
التق���ت باأ�شدقائه يف بغداد وطالبة الذين تتلمذوا 
عل���ى يده والذي���ن يكنون له كل احل���ب والحرام 
لدرج���ة التقدي�ش، كانت ت�شتقبل اجلميع يف بيتها 
لكي ي�شتاأن�ش زوجها ب�شحبتهم، مكثوا يف بغداد 

ل�شنوات قليلة ثم عادوا اىل ا�شطنبول. 

وعندم���ا تويف ال�شري���ف حميي الدي���ن حيدر عام 
1967 بع���د معاناة مع املر����ش، حزنت علية كثريًا 
واخ���ذت قراره���ا انها لن تت���زوج بع���ده، فاأكرمتة 
يف بن���اء ق���رب ل���ه اأ�شب���ح م���زارًا ملحب���ي ال�شريف 
وا�شدق���اءه واأقارب���ة واوله���م هي زوجت���ة �شفية 
اآيال، ولكنها ا�شتاأنفت عملها كمغنية، فقدمت اأغنية 
تعت���رب من اح���ب الغنيات اىل قلبه���ا التي تذكرها 
بال�شري���ف حمي���ي الدين حيدر واأع���ادت ت�شجيلها 
وه���ي يف �ش���ن الثمانني عام���ًا فاأجادت به���ا ب�شكل 
كب���ري. يف نوفم���رب 1997، رق���دت �شفي���ة اآيال يف 
امل�شت�شف���ى الأمريكي تعاين م���ن م�شاكل يف الكلى 

وغ�شيل الكلى وو�شعت يف العناية املركزة. 
ويف 15 / كانون الثاين / يناير/ 1998، ا�شلمت 
روحه���ا اىل بارئه���ا عن عم���ر يناه���ز 91 عامًا بعد 

ان دخل���ت يف غيبوبة مكثت فيه���ا اأ�شبوع، ودفنت 
بج���وار ال�شري���ف حمي���ي الدين حي���در يف مقربة 

)زين�شرليكوو(.
رحل���ت �شفية اآي���ال كرحيل جنوم الب���وب الكبرية 
اأو جنوم ال�شينم���ا، ار�شلت الربقيات من الرئا�شة 
ووزارة الثقاف���ة والدارات واملوؤ�ش�شات العليا يف 
كاف���ة تركيا يع���زون بوفاته���ا، كذلك ح�ش���ر ت�شيع 
جثمانه���ا وجمل����ش عزائها ح�شد كبري م���ن النا�ش 
�ش���م معظ���م جن���وم املو�شيق���ى والغن���اء وجنوم 
ال�شينم���ا والتلفزي���ون يف تركي���ا، ه���ذا احل�شور 
الكبري اظهر حجم الحرام والتقدير الذي حظيت 

به هذه الفنانه بني عامة النا�ش.
توفي���ت �شفي���ة اآي���ال ولي����ش لديه���ا وارث يرثه���ا 
فتربعت بكامل ثروته���ا التي تتاألف من )العقارات 
واحل�شاب���ات بالعمل���ة الأجنبي���ة ومنزلها اخلا�ش 
ومن���ازل اخ���رى وقط���ع الرا�ش���ي الت���ي متلكه���ا 
وحقوق اعمالها الغنائي���ه( اىل املوؤ�ش�شة الوطنية 
للتعلي���م، مل�شاع���دة الطالب املوهوب���ني والراغبني 
تكفل���ت  املو�شيقي���ة الكادميي���ة، وق���د  بالدرا�ش���ة 
املوؤ�ش�ش���ة بالوفاء لعهدها فب���دءت بتنفيذ و�شيتها 
اعتب���ارًا م���ن �شن���ة 1999 - 2000 وذل���ك باأعطاء 
املن���ح الدرا�شية يف جم���الت املو�شيق���ى والفنون 
يف  والراغب���ني  املوهوب���ني  للط���الب  اجلميل���ة 
الدرا�شة والذين يفتقرون للدعم املايل، ا�شتطاعت 
ه���ذه املوؤ�ش�شة اأن تتكف���ل ب 1051 منحة درا�شية 
حت���ى عام 2010، ويف الع���ام الدرا�شي )2011 – 

2012( فاأن 95 طالبًا ا�شتفاده من هذه املنحة.
واأبت���داءًا م���ن الع���ام 1999 - 2000 ونياب���ة عن 
�شفي���ة اآيال بداأ العمل بعق���د )م�شابقة ال�شوت( كل 
3 �شنوات ويف نهاية امل�شابقة يتم اختيار ال�شباب 
وال�شاب���ات املوهب���ني لتبنيه���م يف ن�ش���ر اأعماله���م 
الغنائي���ة واملو�شيقي���ة، عل���ى ان تع���ود اليرادات 
امل�شتح�شلة عن بيع القرا�ش املدجمة التي ميلئها 
هوؤلء ال�شب���اب بغناءهم اىل املوؤ�ش�ش���ة لتوفر بها 
املنح الدرا�شية ل�شباب اخرين بحاجة للدعم املايل 

من اجل تكملة درا�شتهم الكادميية.
بقي���ت �شفية اآيال تغني حتى اخر يوم من حياتها، 
�شاهده���ا وهي تغني م���ع الورك�ش���را والكورال 

وبعمر يقارب 90 عامًا.
عن موقع احلوار املتمدن

صفي��ة آي��ا زوج��ة الشري��ف محيي 
الدين حيدر .. عماقة عصرها

بحث وأعداد: فاطمة الظاهر
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من هو
ال�شري���ف حمي���ي الدين حيدر ه���و اأب���ن اأمري مكة 
املكرمة ابن ال�شريف علي حيدر ولد يف ا�شطنبول 
�شن���ة 1892 ون�ش���اء فيه���ا ، ب���دء اهتمام���ه وميله 
للمو�شيق���ى يف الرابع���ة م���ن عم���ره وب���دء يتعل���م 
الع���زف بنف�شه يف �ش���ن ال�شابعة و ذل���ك من خالل 
تاأث���ره بال�شتم���اع اإىل كب���ار املو�شيقي���ني الذي���ن 
يح�شرون ق�ش���ر والده، حني بلوغه الثالثة ع�شرة 
متك���ن من الع���زف على اآل���ة العود ب�ش���ورة جيدة 
ومتكن من تلحني )�شماعي ه���زام( اخلانة الأوىل 
والت�شلي���م واخلان���ة الثانية. يف ع���ام 1919 اأخذ 
يكت���ب للعود وحل���ن قطع متمي���زة واأغاين مل تكن 
ماألوف���ة ل يف موؤلف���ات الع���ود ول الآلت امل�شابهة 
اأو القريب���ة م���ن الع���ود ولق���د اأك���د كب���ار الأ�شاتذة 
اآنذاك عبقريته. و باآثاره هذه و�شع اأوىل الأ�ش�ش 

لأ�شلوبه الذي عمل على توثيقه يف ما بعد.

 يف �ش���ن الرابع���ة ع�ش���رة ب���دء الع���زف عل���ى اآ ل���ة 
الفيولون�شيل و�شار اأيخذ درو�شا منتظمة، و لأنه 
كان بطبيعته يتمتع بح�ش حد�شي بالبناء و ال�شكل 
يف العم���ل املو�شيق���ي ا�شتط���اع اأن ينم���ي قابليته 

التقنية ب�شكل ملحوظ على الة الفيولون�شيل.

انطالقته اإىل العاملية
يف �شن���ة1924 �شاف���ر اإىل اأمريك���ا، و اأجتمع باأهم 
العازفني واملو�شيقيني هناك يف ماآدبه اأقيمت على 
�شرفه)حيث كان هناك م���ن يعرفه و يعرف مكانته 
الجتماعية يف ال�شرق الأو�شط اآنذاك و هذا �شاعد 
يف التف���ات املو�شيقيني اإىل موهبته املبكرة( عزف 
بع�شا من موؤلفات���ه فنالت اإعجابهم فن�شرت اإحدى 
ال�شحف املحلية تتحدث عن هذا اللقاء املهم و عن 
اأراء ال�شات���ذه احلا�شري���ن خ�شو�ش���ا )كود�شكي 
 )Kreisterكري�شل���ر( و   )Godousky
حي���ث بين���ا بالتف���اق اأن النق���الب ال���ذي اأحدث���ه 
ال�شري���ف حمي���ي الدين حيدر يف ال���ة العود ي�شبه 
النق���الب ال���ذي اأحدثه الع���ازف الب���ارع )باكنيني

Paganini( يف اآل���ة الكم���ان. وعل���ى اث���ر ذلك 
اهتم���ت ال�شحف بك���ل ما يقدم من اإعم���ال و بداأت 
تتاب���ع الأم�شي���ات الت���ي يحيه���ا و�ش���ار لقب���ه يف 

ال�شحافة باكنيني العود.
توف���ر امل�شت���وى املو�شيقي الع���ايل و تفهم العالقة 
ب���ني ال���روح و التكنيك ل���دى اأهم الأ�شات���ذة النقاد 
يف اأمريك���ا �شاه���م يف فه���م واإدراك اأهمي���ة اأعمال 
بذل���ك  الع���زف و  ال�شري���ف حي���در واأ�شلوب���ه يف 
ا�شتط���اع اأن يو�شل ال���ة الع���ود و مب�شتوى عايل 
وعميق اإىل م�شتوى ذائق���ة املو�شيقى الغربية يف 

اأمريك���ا، ومن خالل ذلك يعت���رب اأول من اأو�شل الة 
الع���ود كا�شف���ا ع���ن اإمكاناتها و برباع���ة اإىل العامل 
الغربي يف الع�شر احلديث وثانيا بعد زرياب عرب 

التاأريخ حيث اأكمل امل�شوار تلميذه منري ب�شري.
وا�ش���ل بعد ذل���ك تقدمي حفالت���ه يف اأك���رث من بلد 
اأوربي ونال اإعجاب النقاد واجلمهور وقدم الكثري 
م���ن املوؤلفات التي جمعت بني التقنية العالية التي 
تن���م عن دراية وعلم يف املو�شيق���ى و روح �شرقية 
عربي���ة خال�شة، كتب قطع للعود حتمل اأهم �شمات 
مدر�شت���ه مثل الطفل الراق����ش )1928( كما و�شع 
كت���اب يت�شم���ن درا�شات للع���زف على الع���ود يعد 

الأ�شعب تقنيًا والأكرث مرونة حلركة الأ�شابع.
ع���اد اإىل تركي���ا و ق���دم حف���الت يف ع���ام 1934 و 
اآث���ار الده�شة و اجل���دل بني اأو�ش���اط املو�شيقيني، 
و بع���د اأن جتاوز اأق�شى حدود القدرة على العزف 
اأنذلك اأ�شبحت اإرادته اك���رب للم�شي يف التحديث 
املدرو����ش و البح���ث املو�شيق���ي وك���ان ي���رى يف 
تل���ك احلداثة م���ا يتعدى الدرا�ش���ة النظرية لينتقل 
باملو�شيق���ى اإىل اأ�شك���ال اأك���رث ذهني���ة م�شتمرا يف 

م�شاره باملزيد من العمل

درا�شته العليا
ومل  الدرا�شي���ة،  معارف���ه  يو�ش���ع  اأن  ا�شتط���اع   

تقت�ش���ر درا�شته على �شه���ادة بدائية يف املو�شيقى 
ب���ل تعده���ا اإىل مراح���ل علي���ا، كم���ا ط���ور قدراته 
املعرفي���ة التقنية بدرا�شة التاألي���ف املو�شيقي واآلة 
الفيولون�شي���ل والعارف���ون باملو�شيق���ى يدرك���ون 
اأهمي���ة تعل���م اآلة اأخ���رى وهذا ما ح���دث مع الكثري 
من العازفني املهمني. فقدم اأول حفل على اآلة العود 
الكث���ري  وح�شره���ا   1928 ع���ام  والفيولون�شي���ل 
م���ن ناقد املو�شيق���ي كما ذكرت �شحيف���ة نيويورك 
تامي���ز، وقدم موؤلفات على الع���ود يف اجلز الثاين 
من الأم�شية مع تقا�شيم و ارجتالت اأكد من خاللها 
تفرده و خ�شو�شي���ة اأ�شلوبه احلداثوي، بعد هذا 
احلف���ل ن�شرت جري���دة »ذه ديل���ي تلك���راف« مقال 

نقديا تقول فية:
»عازف ع���ود متميز باأ�شلوبه لأنه ميتلك قدرة على 
ا�شتخدام ي���ده الي�شار واليم���ن بنف�ش امل�شتوى و 
بتقني���ة عالية، وباإخراج���ه اأ�شوات نقية من عوده 
فاأنه يذكرن���ا بعازف اجليت���ار امل�شهور)�شيكوفيا(

اأ�شاف���ه لذل���ك انه اأبدع يف اإخ���راج اأ�شوات يف اآلة 
العود مل ناألفها من قبل)ترجمة خمتار(.

مل تكن اهتمامات ال�شريف مقت�شرة على املو�شيقى 
والدرا�ش���ة العلي���ا فقط، بل ك���ان ر�شاما ل���ه اأعمال 
�شارك���ت يف ع���دة معار����ش ودخل كلي���ة احلقوق 
ودر����ش الآداب والفن���ون يف بدايت���ه اإ�شاف���ة اإىل 

اهتماماته الثقافية الأخر )نقاًل عن كتاب �شدر عن 
�شريت���ه باللغة الركية ترجم بع�ش ف�شوله الفنان 
همام ال�شيد(. كل ذلك وبالإ�شافة اإىل �شدقه ونبذه 
لالدع���اءات الفارغة والخراع���ات الواهية، جعل 
منه �شخ�شي���ة مو�شيقية و ثقافية ب���ارزة �شاهمت 
باملو�شيق���ى  الرتق���اء  فع���ال يف عملي���ة  وب�شك���ل 

العربية يف القرن الع�شرين.

تاأ�شي�س معهد املو�شيقى يف بغداد
وكم���ا يذكر الأ�شتاذ حبيب ظاهر العبا�ش يف كتابه 
ال�شري���ف حي���در وتالمذت���ه، »« ع���ام 1936 طلبت 
من���ه احلكومة العراقية اآن���ذاك املجيء اإىل العراق 
لتاأ�شي����ش اأول معهد ر�شم���ي اأكادميي ولي�ش معهد 
اأهل���ي للمو�شيقى يف بغداد )معهد الفنون اجلميلة 
األن(، مين���ح املعه���د �شه���ادة معرف به���ا، فرحب 
بالفك���رة وا�شتجاب للطلب ومت تاأ�شي�ش املعهد يف 

ال�شنة ذاتها««. 
عل���ى غرار تلك اخللفي���ة املو�شيقية والثقافية التي 
ذكرناه���ا �شلفا و�شع ال�شري���ف حميي الدين حيدر 
اأ�ش����ش علمية للمعهد املو�شيق���ي يف بغداد وو�شع 
اأي�شا مناه���ج خا�شة باملو�شيق���ى لتبث عن طريق 
اإذاع���ة بغ���داد، ك���ان لذلك املنه���اج اأهمي���ة يف منو 
الت���ذوق املو�شيق���ي الع���ام. بال�شتعان���ة بخربات 
اأ�شاتذة كبار وا�شت�شارتهم مثل الأ�شتاذ والربوي 
الكب���ري حن���ا بطر����ش واآخري���ن ا�شتط���اع ال�شرف 
حي���در اإن يتكامل بفك���رة التاأ�شي�ش وه���ذا ينم عن 
وع���ي ثقايف ذو ن���زوح نحو تقب���ل الآراء الأخرى 
وع���دم الت�شل���ط، باعتب���ار الثقاف���ة والعقلي���ة احد 
حمف���زات التاألي���ف املو�شيقي م�شاف���ة اإىل الإبداع 

واخلي���ال طبعًا، ون�شتطي���ع اإن نالحظ اإن التاأليف 
الواعي هو احد �شمات مو�شيقياه.

حتليل بع�شًا من مو�شيقاه
بع�ش الذين ا�شتمع���وا ودر�شوا موؤلفات ال�شريف 
حمي���ي الدي���ن حي���در يخطئون يف فهم ج���زء منها 
عل���ى اأنها تكنيكية تعتمد اأ�شلوب احلركة ال�شريعة 
واأنه���ا ت�شي���ع البهج���ة وال�ش���رور فق���ط. �شحي���ح 
اأن بع�ش���ا منه���ا يبدو فرح���ًا ور�شيق���ًا ولمعًا لكن 
املتعم���ق يف ه���ذه الأعمال)الطف���ل الرك�ش،الطفل 
الراق�ش،كربي�ش( يجد فيها عمقا روحيا وتعبرييا 
جميال قادرا عل���ى اإنعا�ش الذهن واحلوا�ش وقادر 
عل���ى خلق اآفاق واأفكار جدي���دة، و لكن مل تكن اأذن 
امل�شتم���ع التي اعت���ادت اأ�شل���وب النغم���ة الطويلة 
والإيق���اع البطيء والغنائي���ة يف املو�شيقي قادرة 
عل���ى اأدراك ذل���ك العمق من الوهل���ة الأوىل. و يف 
اأعم���ال مث���ل )تاأم���ل، �شماع���ي م�شتع���ار، �شماع���ي 
ع�ش���اق( ك���ان اق���ل تعقي���دا عل���ى اأذن امل�شتمع لكن 
يف الوق���ت نف�ش���ه عميقا و�شانعا ماه���را مدركا ملا 
ك���ان يفعل وق���د ا�شتطاع اأن يعك����ش ب�شدق و�شع 
الفنان الذي يتوق اإىل التحرر من �شلطة الأ�شلوب 
قوال���ب  ا�شتخ���دم  ان���ه  م���ن  بالرغ���م  الكال�شيك���ي 
املو�شيق���ى العربي���ة القدمي���ة يف بع����ش موؤلفات���ه 
لكن مبحتوى حداثوي. اأن ال�شريف مل ينطلق يف 
اأعماله م���ن �شعادته اأو ماأ�شات���ه اخلا�شة فقط، بل 
م���ن روح الع�ش���ر واأحا�شي�شه، اأم���ا عنا�شر الفرح 
والر�شاقة واخلفة هي اإحدى اجلوانب العديدة يف 
مو�شيقاه حيث هنالك اجلانب الرومان�شي الهادئ 
واأي�ش���ا الإح�شا����ش الكام���ل بالتف���رد واجلماع���ي 

اأحيانا. كلما اقربنا من عامله اأدركنا مدى ات�شاعه 
و�شموليت���ه ومتي���زه حيث ك���ان دائ���م البحث عن 
ابتكارات منطلقة من الراث ومن فكرة املو�شيقى 
ال�شرقي���ة وم���ن خ���الل ابتكارات���ه الت���ي ت�شب يف 
جوه���ر عمل مو�شيق���ى العود، كما ميتل���ك اأ�شلوب 
تقني���ات متف���ردة لأن���ه ا�شتخدم الأ�شاب���ع بطريقة 
النت�ش���ار املدرو����ش عل���ى ذراع اآلة الع���ود، وهذا 
اآت ح�ش���ب اعتقادن���ا م���ن الطريق���ة امل�شتخدمة يف 
اآلة الفيولن�شي���ل باعتبارها الآلة الأقرب للعود من 
حيث اأ�شابع اليد الي�شرى وما بينها من م�شافات، 
كم���ا اوج���د ال�شري���ف حي���در تقني���ات ا�شتخدم���ت 
الع���ود مث���ل تقني���ة موا�ش���ع  اآل���ة  لأول م���رة يف 
الأ�شابع املتداخل���ة، والري�شة املقلوبة والعالمات 
املزدوج���ة، اإم���ا روحيا فقد اعتم���د اختيار مقامات 
مهم���ة مل يتناولها اأحدا من قب���ل ل�شعوبة التاأليف 
على �شلمها و اأيج���اد قوالب جديدة، كما عمل على 

تطوير مفهوم التقا�شيم.
م���ن خالل ك���ل ما تق���دم ا�شتط���اع ال�شري���ف حيدر 
مكت�شف���ًا  اأ�شالي���ب ع�ش���ره  ذل���ك  يتج���اوز يف  اأن 
اآف���اق و �شائ���ل تعبريي���ة جدي���دة اأث���رت ومازالت 
تاأثر بالأجي���ال. وبالرغم من حتليق���ه ال�شاهق يف 
�شم���اء املو�شيق���ى والع���ود �ش���ل فنان���ا متوا�شعا 
يبح���ث عن العل���م والتدري���ب املتوا�ش���ل من اجل 
الع���ود واملو�شيق���ى حت���ى اآخ���ر اأيام���ه. وب�شب���ب 
مر�ش���ه ال�شدي���د اأ�شطر ملغادرة الع���راق اإىل اأنقرة 
لإكمال الع���الج، وتويف املعلم الأول ملدر�شة العود 
العراقي���ة املو�شيقار ال�شريف حمي���ي الدين حيدر 
نتاج���ا  تارك���ا وراءه  ع���ام 1967  ا�شطنب���ول  يف 

اإبداعية ومنهجًا اأكادمييا ذو قيمة فنية عالية.

مؤس��س مدرس��ة العود العراقية.. 
المعلم الشريف محيي الدين حيدر

يعت��ر املوسيقار الرشيف محيي الدين حيدر من أهم 

املوسيقي��ني الذي��ن أتقنوا أعىل مراح��ل العزف عىل 

الع��ود ومؤلفا عميقا مبدعا ألعامل موسيقية متامسكة 

البنية وذلك ملا يحمله من الهام نابع من أفكار عميقة 

يف املوسيقى. املحلل إلعامل��ه املوسيقية يدرك 

ان��ه كان يتب��ع يف التأليف، الح��س الفني الصادق 

والفك��رة العميقة واملرهف��ة وان كان يف اتجاه ال 

ينسجم والقواع��د التأليفية العتيقة، ألن هذا يف 

رأيه أفضل من أن يكرر ما سبق و قيل مع بعض اإلضافات التي 

ال تذك��ر يف افض��ل األحوال و دون أن يق��دم ما يجعل العود 

آل��ة لها إمكاناتها العاملية. كل ذلك أضافه إىل دراسته املتنوعة 

للموسيقى وثقافته العامة، ساعدته عىل التشبع بالروح الرشقية 

والعربي��ة مطورا وسائله من خالل دراست��ه للموسيقى الغربية 

وآل��ة الفيولونسيل مدرك��ا وبشكل مبكر ألهمي��ة ما يدور يف 

املوسيقى العاملية و تأثري ذلك عىل التجديد.

معتمدا عىل تلك املعرفة وضع أسس حداثوية ملدرسة العود 

العراقية الت��ي انترشت يف بقاع كثرية م��ن العلم اآلن، والتي 

أنصف��ت املوسيقى الرف )غري الغنائي��ة( يف العامل العريب 

وآل��ة العود عىل حدا سواء و استط��اع أن يوفق بني املوسيقى 

العربية والعاملية.

عن كتاب ال�سريف حيدر وتالمذته للباحث حبيب ظاهر العبا�ص



الع����ود... هذه الآل����ة التي نع�شقه����ا جميعًا... 
رنينها بحر من النور والظلمات..من الأفراح 
والأحزان...م����ن اخل����ري وال�شر...بح����ر م����ن 
ك����ل نقي�����ش يتب����ادر اىل الذهن.. ع����زف عليه 
الكث����ريون، ولك����ن لتط����ور العزف عل����ى هذه 
الآلة ف�شاًل يعود اىل �شخ�ش يلقب بال�شريف، 
وج����اء لقبه ب�شب����ب رجوع �شاللت����ه اىل النبي 
حممد )عليه ال�ش����الة وال�شالم(، انه ال�شريف 
حميي الدين حي����در، الذي ولد يف عام 1892 
يف ق�ش����ر كب����ري مثق����ف حاف����ل بك����ل الثقافات 
)تركية عثمانية - عربي����ة اإ�شالمية - فرن�شية 

اأوروبية(.
ب����داأ يتعلم اآل����ة البيانو يف الرابع����ة من عمره 
كما متليه تقالي����د الأ�شر العريقة، ونبغ الطفل 
واأده�ش اأ�شاتذته، ويف ال�شابعة من عمره بداأ 
يتعل����م على اآلة العود، ولكن م����ا اإن و�شل اىل 
�ش����ن الرابع����ة ع�شرة حت����ى بداأ يث����ري عالمات 
ا�شتفه����ام حوله، فقد كان عازف����ًا متميزًاُ برغم 

�شغ����ر �شنه، ث����م در�ش بع����د ذلك اآل����ة الت�شيلو 
وه����ي من �شاللة الكمان، اأتق����ن ال�شاب العزف 
عل����ى الآلت الثالث اتقانا معجزا بحيث جنح 
بتاألي����ف مقطوعات وعدة درا�ش����ات مو�شيقية 
هام����ة، وراف����ق جناح����ه ذاك جناح����ا اآخر يف 

درا�شته فتخرج يف كلية احلقوق والآداب.
فتوقف����ت  الأوىل  العاملي����ة  احل����رب  اندلع����ت 
احلي����اة الفني����ة يف تركي����ا ودفع ه����ذا الو�شع 
حمي����ي الدي����ن اإىل مغ����ادرة ا�شطنب����ول نح����و 
مك����ة ومن ث����م اإىل حلب، بعد ذل����ك وجد نف�شه 
يف اأمريك����ا وهو عل����ى �شل����ة مبو�شيقيني من 
اأمث����ال غودوف�شك����ي وكرايزلر واأوي����ر واإملان 
وعازف الكمان الأ�شطوري هايفتز ، ون�شحه 
ه����وؤلء بتقدمي حفالت����ه اخلا�ش����ة وهكذا كان 
، تق����ول عن����ه الهريال����د ترايبي����ون اإن حمي����ي 
الدي����ن اأحدث يف اآلة العود ث����ورة ت�شبه ثورة 
باغانين����ي عل����ى الكمان، ق����دم ال�شريف حميي 
الدين حي����در العديد من احلف����الت يف اأمريكا 

واأب����دع فيه����ا، ويف ع����ام 1933 ب����داأ م�ش����وار 
تط����ور الع����ود احلقيقي وتلقى دع����وة من ملك 
الع����راق اآن����ذاك في�ش����ل الأول لغر�����ش تطوير 
املو�شيقى، كان����ت املو�شيقى يف العراق اآنذاك 
تعي�����ش يف اإطاره����ا ال�شعب����ي الكال�شيكي)فن 
املق����ام(، وك����ان املق����ام كعلم ق����د لف����ت الأنظار 
اإلي����ه على ي����د حممد القبنج����ي ولكنه كان غري 
حمك����وم بقواع����د مكتوب����ة اأو حت����ى مدرو�شة 
الدرا�ش����ة  م����ن  اأ�شه����ر  بع����د  جدي����ة،  درا�ش����ة 
والتفك����ري �شاف����ر ال�شري����ف اإىل رومانيا حيث 
اتفق م����ع عازفني كبار من اأمث����ال �شاندو اآلبو 
مدر�����ش الكم����ان ال�شه����ري وجولي����ان هريت����ز 
ع����ازف البيان����و ال�شهري، لتدري�����ش املو�شيقى 
الغربية فافتتح ق�ش����م املو�شيقى معهد الفنون 
وال�شرق����ي،  الغرب����ي  بق�شمي����ه  اجلميل����ة 
فدر�����ش ك����ل م����ن ه����وؤلء الأ�شات����ذة املو�شيقى 
باخت�شا�ش����ه، وتكف����ل ال�شري����ف بتدري�ش اآلة 
الع����ود، كان تدري�شه����ا اآن����ذاك ع�شوائيًا وغري 

منظ����م البتة ولكنه و�ش����ع ولأول مرة بتاريخ 
ه����ذه الآل����ة نظام����ًا تدري�شي����ًا، فدر�����ش الع����ود 
ب�شك����ل مت�شاع����د ال�شعوب����ة وح�ش����ب منهاج 
حمدد ومتارين متدرجة ال�شعوبة بتمرينات 
و�شعها هو بنف�شه وهي نف�ش طريقة تدري�ش 
املو�شيق����ى الكال�شيكية الغربي����ة، تخرج على 
ي����د هذا الرج����ل اأهم ع����ازيف الق����رن الع�شرين 
من عازفني عرب مث����ل املو�شيقارين الكبريين 
جمي����ل ومن����ري ب�شري وغ����امن ح����داد وروحي 
اخلما�����ش و�شلمان �شكر و ج����ورج مي�شيل، و 
كان م����ن طلبة حمي����ي الدين ع����ام 1939 فتاة 
تتلم����ذت عليه �شرا فكان����ت تاأتي اإليه متحجبة 
لتكون يف مناأى عن العيون حيث كان خادمها 
يجل����ب العود قبله����ا بن�شف �شاع����ة ، واأ�شبح 
للفتاة �شاأن يف ال�شع����ر العربي، اإنها ال�شاعرة 
العظيمة ن����ازك املالئكة، رحل ال�شريف حميي 
الدين حيدر ع����ام 1964 خملفًا اأطيب الذكرى 

يف تاريخ املو�شيقى العربية والعاملية.

محيي الدين حيدر في ذاكرة اإلبداع العراقي


