
 خاطرة :

لطٌف المعشر، حلو الحدٌث، حلبً، ال السوريشاب ذاك الب فالتقٌتفرصة سنحت لً 

ة، ومن هواٌاتهم الطرب عذوبالومن شٌمهم: الرقة و ،فٌه من أخالق أهالً حلب: الدماثة والكرم

والغناء وكل ما ٌتصل بهما.. ما جمعنا كان حبنا للموسٌقى، وما قوى أواصر العالقة األخوٌة 

حزم  أننا نهوى األصالة، وكالنا ٌعشق تراث حلب، وفنها الخالد. من الغرٌب أن هذا الشابهو 

، وبمعلومات البؤس بها عن الموسٌقى العربٌة وتسلح بما ٌحفظه من موروث مدٌنته، أمره

ومضى التً ٌنتمً إلٌها.. السرٌانٌة ة والشرقٌة، بحكم ممارسته الترتٌل فً جوقة انشاد الكنٌس

  ٌنقصها اصإصرار إلى هدفه.بخطوات ال

عالماً أو طبٌباً أو مهندساً أن ٌصبح ـ وهو على مقعد الدراسة ـ  لم ٌكن هدف هذا الشاب

فً مضمار العمل التجاري، فٌصبح من تجار حلب أن ٌرتقً  وأمن رجاالت الكنٌسة، أو 

المعاً فً مٌدان  أن ٌصبح اسماً األوحد امه مرالتجاري والصناعً، بل كان  متفوقه مالمعهود فٌه

حلب ذي رعته احة الفن الموسٌقً ال، وو، إنه مضمار الغناء والطربآخر من مٌادٌن الشهباء

كؤسعد سالم ومحمد النصار  :عمالقة القرن العشرٌن من أبنائها واحتضنتمنذ آالف السنٌن، 

هإالء النجوم  من الً أن ك الفتوال ،وصباح فخريومحمد خٌري وحسن حفار  وصبري مدلل

وتمكن، بعد أن رقى روحه وهذبها باصإنشاد فً ودخل مٌدان الغناء عن ثقة  ،ومنشداً  كان مإذناً 

  فٌة المنشرة فً أحٌائها.الذكر، وزواٌا الطرق الصو اتحلق

ً تضاهـ ، وأسالٌب إنشادٌة رفٌعة والكنٌسة السرٌانٌة بما اختزنته من تراتٌل شرقٌة

ال  بتجلٌات صوفٌةتشكٌلها مغلفة هر روح المرتل، ثم لص هاإهلوت، زاوٌة الذكر فً أناشٌدها

ة فً هذا المجال، من مطربً والشواهد كثٌر ..تقل عما ُعهد فً مرابع اصإنشاد الدٌنً اصإسالمً

: سمٌر حلمً وجالل سالم وٌوالند أسمر وشادي جمٌل وكثٌر حلب الذٌن رتلوا فً كنائسها بداٌة

ل صوته العذب، اكتمأهله ال ما تلك شاب نصٌب من كساء الروحٌةفهل كان لهذا السواهم.. 

 فً ًحلبالمن نجوم الغناء والطرب  مطرباً له اسم براق كنجم ضحً كما خطط لنفسه:وٌُ 

 ؟؟ المهجر

ٌها، إنها لم ٌدر فً خلده ـ إطالقاً ـ أنه سٌغادر مسقط رأسه إلى الدولة التً التقٌنا ف

   .التقٌتاً  ثحٌ وصول إلى هنا "الوالٌات المتحدة".اللذان أتاحا له اله، ر الرب سبحانرُ دَ الصدفة وقَ 

هاجس الغناء والطرب والمسرح وجمهور المعجبٌن ما فتئ ٌراوده، وٌدفعه إلى التفكٌر 

، وقدود اختزنته ذكرته من موشحات وقصاد وموالٌا بماهو مإهٌل لذلك جدٌاً بامتهان الغناء. و

 خصاستقبلته الجالٌة العربٌة والسورٌة باألف نطلق انطالقة ممٌزة،فا ،علوم المقام واصإٌقاعمن و

ٌزرع المسرة والطرب فً قلوب ونفوس الحضور، وٌنتقل بهم إلى أجواء وراح ، خٌر استقبال

 ٌد.الشرق التً افتقدوها فً مكان إقامتهم الجد

أبو مالك "ٌوسف شمعون" صدٌقً وتلمٌذي المتؤلق، ونجم الغناء العربً فً المهجر، 

ما لم ٌكتف بما حصله من علوم وشهادة عالٌة لٌعمل بها، بل كان دٌدنه البحث والتقصً عن 

شخصٌاً، أو على منصات  قاءات مع المتخصصٌنته، وعقد اللٌشغل فكره من مسائل تتعلق بهواٌ

من أهم الشخصٌات التً صادقها واستقى منها علماً غزٌراً، األستاذان الجلٌالن  التواصل، وكان



ناهٌك عن األلحان التً قدماها له ـ كانا ـ ، فهما "د نجار وفتحً الجراحوالملحنان الكبٌران " نها

نعم المستشارٌن والناقدٌن والمرشدٌن، فؤخذ عنهما الكثٌر مما ٌلزم المغنً والمطرب الناجح، 

إنه أخذ الكثٌر من علم التجوٌد، وتالوة القرآن الكرٌم عن األستاذ  نهاد، والتفت إلى آلة حتى 

العود فكان فً أوقات تواجدي فً الوالٌات المتحدة، ٌقطع مسافات طوٌلة لٌلتقً بً وٌؤخذ ما 

 ٌؤخذه من تمارٌن على العود، وعلوم المقامات والتنقل بٌنها بحرفٌة عالٌة، حتى غدا ال ٌجارى

نتخاطب، وٌطلعنً على تجارب ٌقوم بها، لٌؤخذ معرفة، وبقدرات أذهلتنً، حتى على البعد كنا 

 رأًٌ فً تصرفاته الذكٌة والمعمقة..

ك مقدمة ال بد منها للولوج إلى آخر ثالثة أعمال سجلها وطرحها لجمهوره الكبٌر، لت

 سلٌنً و أغنٌة ٌكون فً علمكالعمل األول كان: أعنٌة شعبٌة من مقام البٌاتً "آه ٌا حلو ٌا م

ٌّاع الورد". ت فً عاألولى صنعت وُسم .من الناحٌة التارٌحٌة واألغنٌة الشعبٌة عمً ٌا ب

، ن، والثانٌة من أعمال الشٌخ زكرٌا أحمدمنتصف القرن التاسع عشر، مجهولة المإلف والملح

ٌتمحور ضوعاً طرٌفاً تعالج مو رام التونسً، هذه األغنٌةها فً الغالب للشاعر محمود بٌونص

"عالقة الرجل بزوجته األولى التً أحضر لها ضرة تنافسها فٌه".. من الواضح أن األغنٌة حول 

لثالثٌنٌات من القرن بصوت المطرب صالح عبد الحً ـ اشتهرت فً أواخر ا تلجّ التً سُ 

 .التراثٌة حلبأغنٌات  التً أضحت إحدى األغنٌة الثالثة: من التراث الشعبً العراقً الماضً.

https://www.youtube.com/watch?v=mNTOvnbXzgE 

وج عراق ٌوسف شمعون إلى االنتقال بٌن مقامً البٌاتً واألاألستاذ عمد المطرب 

األغنٌتٌن بطرٌقة مقامً بها إلى الوصل بٌن  مكن"راحة األرواح" بجملة لحنٌة لطٌفة رشٌقة، ت

بتغٌٌر مفاجئ دون تمهٌد أنٌقة، تتقبلها األذن الذواقة دون جرحها، أو أن ٌحس المتلقً المتذوق 

"األستاذ فتحً الجراح" فً نتائج نجاربه  منطقً، وبالتالً فإنه قبل نشرها استشار معلم الصنعة

نان حاذق، ونشرها بعد الرضى التام من قبله.. وهذا إن دل على شًء ـ فإنه ٌدل على خلق ف

 ومستفٌداً من خبرتهم الموسٌقٌة الطوٌلة. ؤنساً مست ،ٌن ذوقاً وفناً وتجرٌةٌؤخذ بآراء الموثوق

كان األستاذ : وصلة موشحات. كان لً فٌه شرف المشورة.. هوالذي والعمل الثانً 

تضمن بعض الجمل الذي لألوكسترا تمهٌد والملحن الكبٌر "نهاد نجار" قد نّسقها ودّبجها ولحن ال

"لما بدا ٌتثنى" لملحنه األول موشح اوند" وبإٌقاع سماعً ثقٌل.. كان الاللحنٌة على مقام " نه

ألولى والثانٌة من موشح "مال الكاسات "سلٌم المصري" فً المقام واصإٌقاع نفسه، وبعده الخانة ا

وسقانً" ولْحٌن الخانتٌن للمرحوم محمد عبد الوهاب، ثم عرج على مالحنه "محمد عثمان" فً 

 الخانة، فإلى الختام بالعودة إلى "الغطاء" فً هذا الموشح الجمٌل. 

ً مطرب مدرسةاستلهم ـ  شمعون" ٌوسف"نهاد ـ وبصوت األستاذ من الناحٌة التقنٌة ف

لكنه خالفهم  حلب القدماء فً دمح موشحٌن أو "موشحات" من مقامات مختلفة فً وصلة واحدة،

فً أمٍر مهم، إذ كانوا ٌفضلون العودة إلى المقام الذي ابتدأوا به، لكنه انتهى بمقام الموشح الثانً 

مقام بٌاتً "رصد"، كما فعل محمد عبد الوهاب قدٌماً وحدٌثاً: فقصٌدة "جارة الوادي" ابتدأها ب

على درجة "النوى" واختتمها بالبٌاتً على درجة "الدوكاه"، وحدٌثاً وفً أغنٌة "فكرونً" التً 

غنتها أم كلثوم: بدأها برصد "دو" مجازاً، والقفلة كانت فً مقام "حجاز كار كرد" على الدرجة 

الحلبٌة فً التصرف عد والمطرب ٌحاوالن المحافظة على العقٌدة نفسها.. والشاهد هنا أن كال المُ 

https://www.youtube.com/watch?v=mNTOvnbXzgE
https://www.youtube.com/watch?v=mNTOvnbXzgE


إلى كسر الملل  اعلٌها نوعاً من الحداثة، وٌسعو اٌضفو ًبٌن المقامات، وفً نسٌج الوصلة، لك

السمعً الراقً، عن طرٌق  عند المتلقً، غٌر متخلٌن عن تلك االستراتٌجٌة البدٌعة، والترف

 وهً "التطرٌب". رشوة احاسٌسه بالتغٌٌر المدروس، الذي ال ٌفسد للسلطنة والمتعة قضٌة هامة

https://www.youtube.com/watch?v=ePMygi5CB6U 

ٌبدو لً أنه من الضروري ـ هنا ـ أن نعرج على موضوعًٌن قبل الخوض فً تحلٌل 

العمل الغنائً الذي أنتجه مإخراً األستاذ "ٌوسف شمعون" بمناسبة شهر رمضان المبارك.. 

األول: العمل الغنائً وما القوائم التً تحمله، والقواعد التً تحكمه، وما مقومات نجاحه.. أركان 

أربعة: النص األدبً ـ اللحن ـ الصوت الذي ٌإدٌه ـ التنفٌذ متضمناً )اآلالت  العمل الغنائً

 (.. "Orchestration""التآلفات" التوزٌع اآللً المنفذة التولٌفة اللحنٌة 

بالنسبة للركن األول: أي نص شعري قابل للتلحٌن، دون النظر إلى مستواه اللغوي أو 

معانٌه المطروحة، أو الموضوع المعالَج، فكم من أغنٌة ناجحة لٌس لها معانً جلٌلة، أو 

 أهمٌة.  موضوع ذو

 علٌه ًَ نِ الركن الثانً: ال بد أن ٌكون مبنٌاً على أفكار لحنٌة تناسب اصإٌقاع الذي بُ 

، واألعمال الغنائٌة هاوترابط هاالشعر، وجمل لحنٌة جمٌلة، وعالقات بٌنها تشعرك بانسجام

، والصفة  ط"التطرٌب"فً الشرق العربً تضاف صفة خاصة هً  بٌك عما أقصده.الخالدة تن

 فً أي موسٌقى أخرى غربٌة كانت أو شرقٌة.أو مثٌل هذه خاصة بالعرب ولٌس لها مرادف 

وت المإدي.. أهم مٌزاته أن ٌكون سلٌماً نقٌاً، والدرجات الموسٌقٌة الركن الثالث: ص 

التً ٌفنٌها صحٌحة "لٌس فٌها نشاز"، تتمٌز بعض أصوات المإدٌن بالدفء، وقد تجد فً 

تمٌزها، كما أن أذواق المتلقٌن تتفاوت فً استلطاف أصوات دون تعلٌل  بعضها إمكانات خاصة

ناء العربً مغنون أصبحوا نجوماً ال ٌملكون علمٌاً أي مقوم أو إبداء أسباب. ولقد مر على الغ

ٌجعل منهم متمٌزٌن، أو كانت أصواتهم عادٌة من حٌث الخامة وجمالها، والقدرات وتواجدها، 

والمساحات الهائلة التً تمٌزها. فما المعول للنجاح هنا؟ هو إحساس المغنً بالجملة اللحنٌة، 

ة من رب العالمٌن قد ال ٌملكها الجمٌع، وكذا شخصٌة وحسن أدائه لها، والحضور وهو هب

 المطرب التً تضفً على العمل برٌقاً وألقاً، وتلك أٌضاً صفة ٌمنحها هللا لبعض عباده. 

الركن الرابع: التنفٌذ وهو ٌشمل العازفٌن وأداإهم، والتوزٌع الموسٌقً وٌتحكم فً 

ن الذي اضطلع بتوزٌعه، إن كان األخٌر ذوق الموزع ومستوى فهمه العمٌق لمحتوى اللح

 صائغ العمل وملحنه.الموزع لٌس 

الموضوع الثانً )وهو خاص بسورٌة(: من المعروف أن مكونات الشعب السوري 

متعددة من الناحٌة الدٌنٌة )مسلم مسٌحً(، والمسلمون منهم ٌنتمون إلى مذاهب متعددة )سنً 

مذاهب )كاثولٌكً أورثوذكسً إلى  :ٌنتمونحٌون منهم ٌشٌعً علوي درزي إسماعٌلً..( والمس

أخرى، ومذاهب قد تجد ملالً باالستقصاء سرٌانً آشوري كلدانً( وروم ..( وطوائف ) إنجٌلً

شراٌٌنهم ٌجري دم واحد،  لكن الممٌز فً هذا الشعب العظٌم أنه متداخل متجانس متفاهم، فً

فاهم وبسبب تلك العالقة األخوٌة هم سورٌة. ولهذا التلوطنواحداً هو الحب  اً شعورون لٌحمو

، وتداخلت ألحانهم ذاك ٌؤخذ عن هذا، وهذا ٌعجبه لحن على اختالفه تناقلوا ألحان تراثهم الشعبً

https://www.youtube.com/watch?v=ePMygi5CB6U
https://www.youtube.com/watch?v=ePMygi5CB6U


أو ٌضع للنص اللحنً نصاً  عند اآلخر فٌتبناه وٌغنٌه، غٌر عابئ إن كان النص بغٌر لغته ،

محتفظة ما زالت هذه األرض الطاهرة  ولمزٌد العلم .. فإن كل القومٌات فًبلغته بإسلوب القد، 

بلغتها األم إلى جانب العربٌة: فالسرٌانً ٌتحدث السرٌانٌة، واألرمٌنً األرمٌنٌة، واآلرامً 

لحن سمعناه بنص بالسرٌانٌة والعربٌة فً  ". وكم مناآلرامٌة "لغة المسٌح علٌه الصالة والسالم

 تراث الشعبً السوري.بؤكثر من لغة وٌتسب إلى ال ىنغَ آن، وكم من آخر ٌُ 

ءانطالقاً من هذا التفاهم وذاك التجانس فً كل ش مل الثالث لألستاذ المطرب ، نتج العًْ

روح األلفة والتعاٌش واألخوة التً جمعت ـ وستجمع دائماًـ  وضحت فٌه "ٌوسف شمعون"،

 الشعب السوري بكل أطٌافه.. 

بهذا الشهر الكرٌم، وتطلب ب تواشٌح ترحوالمساجد فً رمضان تنطلق فً الجوامع  

هللا الرحمة والمغفرة، وأن ٌتقبل من عباده صٌامهم. أحب األستاذ ٌوسف أن ٌهدي هذا العمل  من

وأعده قام بتلحٌنه األستاذ " نهاد نجار" الوطن ومشاركتهم بهجتهم بقدومه، فإلى أخوته فً 

. الطرٌف فً العمل موسٌقٌاً وأشرف على تسجٌله، وكان بعنوان )منً إلى الشهر الفضٌل(

ٌدل على جهد وإتقان، خاصة أنه ألولى أن الجمل اللحنٌة منسابة انسٌاباً صفتان ممٌزتان: ا

.. الصفة ٌحتوي على تنقل بٌن مقامات متعددة: العجم ـ الحجاز ـ البٌاتً ـ الكرد ـ شوق أفزا

ٌنسب إلى القس "مار ٌعقوب الثانٌة ذات األهمٌة: أن النص احتوى على مقطع باللغة السرٌانٌة، 

على عمق األخوة الوطنٌة، والتعاٌش بٌن أشقاء الوطن باللغتٌن الحٌتٌن اللتٌن  تؤكٌداً الرهاوي" 

  العربٌة والسرٌانٌة..  و اللغة السامٌة التً تنحدر منهاهما من جذر واحد ه

واألستاذ "ٌوسف" وهو المرتل الحاذق فً الكنٌسة السرٌانٌة ـ أستطاع أن ٌودي النص 

، قٌعمللغتٌن بروحانٌة نادرة، وبإحساس ا، وغنى بانظٌره زبحرفٌة المتمرس، وبمهنٌة ع

ناهٌك عن حسن أداء مذهل، ٌنم عن جهد كبٌر بذل صإقناعنا أنه مطرب جاد مجتهد، باحث ال 

 ٌمل، ٌذكرنً حاله بالمثل القائل "اثنان ال ٌشبعان: طالب علم وطالب مال".

https://www.youtube.com/watch?v=CEtvuMljypA&list=PLZCFqyfMHC9EIPpKCYg5_Q

oSNJVs9N_GO&index=19 

لدراسة لم، ومن اعأخٌراً البد لكل مطرب ومنشد من مواصلة السعً لالستزادة فً ال

ما استطاع على سلم الكمال، متحصناً بالثقافة بكل أوجهها، موسٌقٌاً باستمرار لٌعلو درجات 

وأدباً وعلوماً شتى.. فالفنان الذي ٌقرأ كتاباً فً الفلسفة، لٌس كالفنان الذي ٌقنع بقراءة الصحف 

  الٌومٌة.
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https://www.youtube.com/watch?v=CEtvuMljypA&list=PLZCFqyfMHC9EIPpKCYg5_QoSNJVs9N_GO&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=CEtvuMljypA&list=PLZCFqyfMHC9EIPpKCYg5_QoSNJVs9N_GO&index=19

