االستخبار لدى الناصر زغندة
إعداد ياسني بنميلود – باحث يف العلوم الثقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقية جبامعة سوسة

يف مستوى داللة الّلفظ ،يشري األداء إىل السلوك اإلنساين املتأيت من ردود األفعال املختلفة
اخلاصة باألفراد جتاه عمل ما ،يف جماالت متنوعة مبا يف ذلك الفنون .1كما أنه يعادل اإلجناز فيشتط
بذلك قدرا معيّنا من الكفاءة والتم ّكن من األدوات واألساليب والوسائل واملهارات اليت يتم هبا الفعل
املنجز.2
حيصل األداء عادة عرب غريزة احملاكاة ،فمشاهدة ردود فعل اآلخرين تُعترب من املصادر
اإلدراكية حلب االستطالع لدينا ،ومتكننا من استدماج بعض اجلوانب احملددة من سلوكهم يف املخزون
السلوكي اخلاص بنا ،فريد فعل الشئ مماثال أو متشاهبا أو تقليدا.3
إذا اختذنا املوسيقى نسقا فمسموح لنا أن نتحدث عن األسلوب يف املوسيقى الذي ميكن
كل شخص
أن ّ
نعرفه حسب مستوى التعميم ،فاألسلوب خيتلف من شخص إىل آخر تبعا ملا ميتاز به ّ
كل مجاعة ،واملستوى األول هو
 ،كما خيتلف األسلوب من مجاعة إىل مجاعة تبعا ملا تنفرد به ّ
مستوى الفرد أي املغّين أو امللحن أو العازف الفردي ،ذلك هو "األسلوب الفردي ال ّذي يسميه
"شارلز روزن" " ،4"CHARLES.ROSENويدخل هذا الباحث بعدا إضافيا على

 1املعجم العريب األساسي ،جامعة الدول العربيّة ،املنظمة العربيّة للتبية والثقافة والعلوم ،تأليف وإعداد مجاعة من كبار الّلغويني،
الروس ،ألكسو ،1989 ،ص.79-78.
2
املدونة اآلليّة والغنائيّة يف تونس ( )1930-1900دراسة حتليليّة ومقاربة أسلوبيّة،
األنصاري( ،مكرم) ،املعزوف من خالل ّ
أطروحة الدكتوراه يف العلوم التقافية اختصاص موسيقى وعلوم موسيقيّة ،تونس ،املعهد العايل للموسيقى،2012-2011 ،
484ص.
 3ويلسون( ،جلني) ،سوسيولوجية فنون األداء ،ترمجة شاكر عبد احلميد ،مراجعة حممد عناين ،عامل املعرفة ،العدد ،258
الكويت ،مارس  ،2000ص.8.
 4عازف بيانو أمريكي األصل ،و باحث يف العلوم املوسيقية  ،له الفضل يف التعريف بقواعد التحليل املوسيقي و األسلوب.

يعرفه بنجاحاته يف كتاب "أسلوب اجلماعة "وهو مفهوم أساسي لفهم
األسلوب الفردي ،ذلك أنّه ّ
موسيقى "هايدن" 5و"موزار" " 6و "بيتهوفن. 7
وقام الباحث "جون جاك ناتيي" بتجريد مستويات التعميم املذكور آنفا يف شكل هرم
مقلوب ،حيث متثل قاعدة اهلرم مستوى التجريد األعلى ،ويتعلق األمر بالنّسبة إليه "بكليات
موسيقيّة" ويقتضي مفهوم األسلوب يف هذا السياق وجود لغة و"نسق داليل" :
كليات املوسيقى
نظام املراجع
أسلوب عصر
ملحن
أسلوب ّ
أسلوب فتة حياة ملحن
األثر
متكون من عدد حمدود من اآلالت
كانت املوسيقى التونسيّة تعتمد أساسا على ختت ّ
الرق .مثّ بدأت الفرق
الرباب و ّ
التّقليديّة هي ـ ـ عادة ،وحسب املناطق ـ ـ النّاي والقانون والعود و ّ
خاصة منها عائلة الكمان .هذه
املوسيقيّة بعد مطلع القرن العشرين بإدماج بعض اآلالت الغربية ّ
اآلالت تتميّز بأساليب أداء وخصائص تعبرييّة ومجالية مغايرة ملا كان عليه واقع املوسيقى العربيّة
ِِ
خاصة.
عامة واملوسيقى التُّونسيَّة ّ
التّقليديّة ّ
ولّد هذا اإلدماج منطا أدائيّا وأسلوبيّا جديدا على املوسيقى التونسيّة وبدأت بعض اآلالت
تتجاوز ال ّدور التّقليدي الّذي كان يتمثّل يف مصاحبة الغناء فقط لتربز بالعزف املنفرد واالرجتال.
 5مؤلف موسيقي ولد بالنمسا و أطلق عليه اسم السيمفونية ألنه قام بتطويرها.
6
7

أهم اآلالت الغربيّة الّيت دخلت الفرق املوسيقيّة التّونسيّة مبا فيها الّيت
مثّلت آلة الكمان ّ
جبل الفرق كما ساعدت على
ّ
اختصت يف تقدمي النّمط التّقليدي وأصبحت عنصرا ّ
هاما وأساسيّا ّ
تطوير األداء اجلماعي وقادت إىل جتديد جذري يف اإلنتاج املوسيقي احلديث.
أقبل على هذه اآللة الكثريون وبرز فيها عدد من العازفني التّونسيني نذكر منهم "خيلو
األول من القرن العشرين ،و"عبد العزيز اجلميّل" و"حممد التيكي"
ّ
الربع ّ
الصغري" و"ألبار الع ّداوي" يف ّ
الربع الثّاين ،مثّ "بلقاسم عمار" و"النّاصر زغندة" و"رضا القلعي" و"موريس
و"ق ّدور ّ
الصراريف" يف ّ
الساملي" و"عبد الباسط متسهل" و"نبيل
ميمون"" يف ّ
الربع الثّالث من القرن نفسه ،وبعدهم "بشري ّ
الربع األخري.
ّزميط" وغريهم يف ّ
يعترب الناصر زغندة أحد أهم عازيف آلة الكمنجة يف تونس يف منتصف القرن العشرين ،وهو
من مواليد  11جانفي 1928؛ وقد عاش يف بيئة فنيّة كان هلا أثر كبري يف تكوينه ،ويف سن الثانية
عشرة أخذ يف تعلم آلة الكمنجة الكبرية على يد خاله اهلادي الشنويف لكن بطريقة شفاهية غري
أكادميية ،"8مثّ تعلم العزف على آلة الكمنجة باملمارسة وباجتهاد شخصي .انضم إىل فرقة اخلضراء
اليت كانت آنذاك حتت إشراف قدور الصراريف وذلك سنة  .1944انضم إىل فرقة الراشيدية سنة
 1973حتت إشراف صاحل املهدي وواصل العزف فيها إىل حدود سنة . 2010
تويف الناصر زغندة يوم  4سبتمرب . 2012
إ ّن األداء اخلاص بالناصر زغندة ومميزاته األسلوبيّة يف أداء االستخبار من أهم املسائل اليت

تدفعنا إىل البحث والتحليل املنهجي الذي ينطلق بطرح اإلشكاليات التالية:
ماهي أبرز خاصيات أسلوب الناصر زغندة يف أداء االستخبار؟

فيم(ا) تتمثل أهم التقنيات املستعملة يف أداء العازف على آلة الكمنجة؟
ماهي أبرز التنقالت املقاميّة اليت متيز أسلوب الناصر زغندة يف معاجلة الطبوع التونسيّة؟
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تحليل استخبار في طبع الحسين
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تطورت هذه اجلمل
االستخبار هو مبثابة مجل حلنيّة صغرية ومرجتلة يف مقام ما؛ وقد ّ
الفين لبداية الغناء أو إلبراز مقدرة العازف يف متكنه من املقام ويف حذقه
وأصبحت ترجتل لتهيئة اجلو ّ

لآللة وبراعته يف العزف.

اعتمدنا يف املرحلة األوىل من تدوين االستخبار على العناصر التّالية :
الصوتية لالستخبار.
 -املساحة ّ

 امل ّدة الزمنيّة  30 :دقيقة و  33ثانية._درجة االرتكاز  :دوكاه.
بالسلّم الطبيعي :
_ضبط األوتار حسب التسجيل ومقارنة ّ
الوتر
األول
ّ

الثّاين
الثّالث

اسم الدرجة في الموسيقى

اسم الدرجة في الموسيقى

العربية

الغربية

سنبلة

Mi bémol

حصار

La bémol

كرد

Mi bémol

قرار حصار

La bémol

الرابع
ّ
مالحظة  :ميكن أن نعترب أ ّن هذه التسوية هي واحدة من ضمن التسويات املمكنة يف ممارسة
املوسيقى التونسية التقليدية مع العلم أ ّن التسوية األكثر تداوال هي التالية :
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الوتر

اسم الدرجة في الموسيقى

اسم الدرجة في الموسيقى

األول
ّ

حمري
ّ
نوا

Ré
Sol

دوكاه

Ré

يكاه

Sol

الثّاين
الثّالث
الرابع
ّ

العربية

الغربية

 .1إشكالية تحديد درجة االرتكاز
أثناء مساعنا للتسجيل الصويت اعتضنا إشكال يتمثّل يف حتديد ارتفاع درجة االرتكاز والّذي ميكن أن
يكون ناجتا عن تغيري سرعة التّسجيل األصلي أو لغياب آلة ثابتة اعتمدها العازف يف تسوية آلته.
لذلك رأينا من األنسب اعتماد درجة االرتكاز األصلية لطبع احلسني يف التدوين وهي درجة ال ّدوكاه،
ومت ّكننا بذلك من حتديد مواضع األصابع أثناء العزف.
 .2مراحل تدوين االستخبار
أ .المرحلة األولى :
بعد االستماع لالستخبار قمنا بتقسيمه إىل ثالثة أجزاء كربى مستندين إىل البنية املقاميّة واألفكار

اللّحنيّة األساسية لالستخبار .ويبني الّرسم البياين لربنامج اهلندسة الصوتية  Cubaseاألجزاء
الرئيسية لالستخبار:

ب.المرحلة الثانية

املكونة
التعرف على احلركات اللّحنيّة ّ
تفكيك كل قسم إىل مجل حلنية  ،وييم ّكن هذا التقسيم من ّ
لكل قسم كما تبينه الصورة التالية :
ّ

ت.المرحلة الثالثة
بتمعن إىل كل قسم باعتماد طريقة التكرار قصد التم ّكن من ضبط سرعة النبض ال ّداخلي
االستماع ّ
باملسرع ( )métronome10اخلاص بربنامج .Cubase
للجمل اللحنية ،واستعنّا يف ذلك ّ
ث.المرحلة الرابعة
حتديد النبض اخلاص بكل قسم أو مجلة باعتبار السوداء كوحدة قياس .
ج .المرحلة الخامسة
تدوين كل قسم ،بأجزائه حسب النبض املضبوط.
 .3تقسيم االستخبار
10

 métronome:يسمى املسرع أو املؤقت وامليقاتية،احلبيب الرايس ،النّضريات املوسيقية املوسعة ،منشورات حممد بوذينة؛

 ،1999ص .234.

قمنا يف مرحلة أوىل بتقسيم االستخبار إىل ثالثة أقسام كربى كما سبق أن ذكرنا ،وذلك بتحديد امل ّدة
الزمنية لكل قسم ،وهو ما يبيّنه اجلدول التايل :
امل ّدة الزمنية

القسم
من
األول
ّ
الثاين

الثّالث

اىل

00دقيقة و 00ثانية

 01دقيقة و  34ثانية

01دقيقة و  35ثانية

 01دقيقة و  45ثانية

 01دقيقة و  47ثانية

 03دقيقة و  34ثانية

مث يف مرحلة ثانية قمنا بتحديد املدة الزمنية والنبض (باعتبار السوداء كوحدة قياس) واملقاييس اخلاصة
بكل مجلة لألقسام الثالث حسب التسجيل والتدوين الذي قمنا به ،وهو ما يوضحه اجلدول التايل :
القسم

اجلملة

امل ّدة الزمنيّة
من

1

00دق
ثانية

النبض
إىل
و00 00دق و  09ثانية

املقاييس
من

إىل

1

4

00دق و 00 09دق و  14ثانية سكوت
ثانية
ألول
ا ّ

00دق و 00 14دق و  25ثانية
ثانية

5

9

2

00دق و 00 25دق و  27ثانية سكوت
ثانية

9

10

3

00دق و 00 27دق و  37ثانية
ثانية

13 10

4

و00 38دق و 50ثانية

20 14

00دق

ثانية
00دق و 01 51دق و  01ثانية
ثانية

25 21

5

01دق و 01 01دق و  05ثانية سكوت
ثانية

26 25

6

01دق و 01 05دق و  23ثانية
ثانية

34 27

7

01دق و 01 24دق و  30ثانية
ثانية

36 34

8

01دق و 01 31دق و  34ثانية
ثانية

38 37

9

01دق و 01 35دق و  44ثانية
ثانية

42 39

01دق و 01 44دق و  47ثانية سكوت
ثانية
الثّاين

الثّالث

01دق و 01 47دق و  54ثانية
ثانية

46 43

1

01دق و 02 55دق و  03ثانية
ثانية

52 47

2

02دق
ثانية

و02 04دق و  10ثانية

58 52

3

02دق و 02 10دق و  15ثانية
ثانية

59 58

4

02دق و 02 16دق و 28
ثانية
ثانية

66 60

5

02دق و 02 28دق و  32ثانية سكوت
ثانية

67 66

6

02دق و 03 33دق و  54ثانية
ثانية

69 68

7

02دق و 03 55دق و  57ثانية
ثانية

72 70

8

03دق و 03 58دق و  03ثانية
ثانية

76 73

9

03دق و 03 04دق و  07ثانية
ثانية

81 77

10

03دق و 03 04دق و  11ثانية
ثانية

83 82

11

03دق و 03 12دق و  17ثانية
ثانية

88 84

03دق  30ثانية

12

03دق و ثانية

13

03دق و 03 31دق و  33ثانية تصفيق
ثانية

91 89
93 92

 4التحليل الموسيقي
يتمثل هذا القسم من االستخبار يف جمموعة من اجلمل املستخربة (نسبة لالستخبار) يف
طبع احلسني على درجة الدوكاه .ميت ّد هذا القسم من بداية االستخبار إىل ح ّد  01دقيقة و 46
املدون).
ثانية (حسب التسجيل) وحيتوي على  43مقياس (حسب النص املوسيقي ّ

قمنا بتقسيم هذا القسم لثالثة عشرة جزء 11وذلك بغية استخراج أهم الفروع واألجناس
اخلاصة بطبع احلسني اليت تناوهلا العازف معتمدا على نظام بنيوي على مستوى املسار اللّحين واخلاليا
اإليقاعية املوظفة قد يكون خاصا به شخصيّا ،وهو ما سنحاول استخالصه يف مراحل متق ّدمة من

التحليل.

يربز اجلدول التايل الطبع الذي وردت فيه كل مجلة وطبيعته كجنس بالنسبة للطبع األصلي (احلسني)
ودرجة االرتكاز :
الجملة

الطبع

طبيعة الجنس

درجة االرتكاز

األوىل

حسني

رئيسي

الدوكاه

الثانية

——

——

——

الثالثة

حسني صبا

فرعي

الدوكاه

——

الرابعة

——

——

اخلامسة

حسني صبا

فرعي

اجلهاركاه

السادسة

رصد الذيل

رئيسي

الراست

السابعة

حسني

رئيسي

الدوكاه

الثامنة

——

التاسعة

عجم تونسي

العاشرة

حمري عراق
ّ

——
12

——

فرعي

عجم عشريان

فرعي

نوى

احلادية عشرة

رصد الذيل

فرعي

الراست

الثّانية عشرة

حسني صبا

فرعي

دوكاه
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" 12العجم التّونسي  :يتميّز بإبراز جنس عجم على العجم ،والتأكيد عليه قبل الرجوع إىل جنس احلسني األصلي ،".الرايس
املوسعة ،منشورات حممد بوذينة ،ص .120
(احلبيب) ،النطريّات املوسيقيّة ّ

——

الثالثة عشر

——

——

أ .النبض الداخلي
نالحظ تغري النبض الداخلي على كامل هذا القسم حسب طبيعة اجلمل املوسيقية وخمتلف
للسرعة وذلك حسب رؤيته
احلركات اللّحنية املعزوفة من طرف العازف الذي عمد إىل التوقف وتغيري ّ

لصياغة اجلملة .والغاية من حتديد النبض يف تدويننا لالستخبار هو التقريب والتسهيل لقراءته ،وفيما
يلي ترتيب النبض اخلاص هبذا القسم حبساب السوداء :
. 120 _ 90 _ 115 _ 90_ 115 _ 100 _ 90

رسم بياني عدد1

النبض
200
150
100

السرعة

50
0

الزمن

7

6

5

4

3

2

1

ب .السياق اللّحني و أهم الخاليا اإليقاعية
 الجملة األولى
 السياق اللّحني
متثّل هذه اجلملة مقدمة االستخبار ،وقد وردت يف طبع احلسني على درجة الدوكاه ،كما
الحظنا أ ّن العازف قام بتوظيف خليّة حلنية سريعة تستعمل عادة يف طبع العراق التونسي ،إذ
انطلقت من درجة الراست نزوال إىل درجة العراق مثّ االستقرار على درجة الدوكاه .ونستنتج من

ذلك أ ّن العازف عمد إىل تفادي الطريقة التقليدية املستعملة عادةً يف بداية االستخبار ،وميكن أن
يكون ذلك قصد التجديد أو قصد اإلثراء خاصة وأن طبع العراق التونسي يعترب من الطبوع القريبة
واملشاهبة لطبع احلسني.
ّأما بقية اجلملة فقد وردت يف شكل بناء حلين امت ّد من درجة الدوكاه إىل درجة احلسيين مثّ
االرتكاز على درجة الدوكاه على الطريقة الكالسيكيّة.
 المسار اللّحني
تبني مسارا
تتكون هذه اجلملة من جمموعة من الدرجات املوسيقيّة جاءت متتالية ومتالزمة ّ
ّ

مبني كاآليت :
حلنيا صاعدا مثّ نازال كما هو ّ

أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

الداعمة
الزمرة
القاضمة

 الجملة الثالثة

طريقة الكتابة

طريقة العزف

 السياق اللّحني
وردت هذه اجلملة يف طبع احلسني صبا

13

على درجة الدوكاه؛ وقد عمد العازف إىل

استعمال االنتقال املستسل بني درجيت اجلهاركاه والسيكاه والوقوف على درجة اجلهاركاه الّذي يعترب
من مميزات هذا الطبع.

 المسار اللّحني

والزخارف
أهم التقنيات ّ
ّ 
اسم الزخرف

طريقة الكتابة

طريقة العزف

الداعمة

القاضمة

 الجملة الثالثة
13
فيسمى طبع احلسني
"احلسني صبا  :يتميّز بإبراز درجة اجلهاركاه وكثرة التّوقّف عليها ،وميكن أن يكون هذا التّوقّف هنائيّاّ ،
صبا بذلك عند بعض املوسيقيّني بطبع احلمدان" .املرجع السابق ،ص .120

 السياق اللّحني
متثّل هذه اجلملة امتدادا لفكرة اجلملة السابقة مبا أهنا وردت يف نفس الطبع (احلسني صبا)،
لكن االختالف هنا يكمن يف املسار اللحين الذي انطلق من درجة الدوكاه وصوال إىل درجة احلسيين
مثّ جس درجيت

والوقوف عليها موظفا خليّة مثّلت أداة ربط بني اجلملتني
العجم (سي خمفوضة) والكردان (دو) ،من ممثّ االستقرار على درجة اجلهاركاه (فا) مع جس درجة

السيكاه.

جس درجيت العجم والكردان
وهنا ال ميكن اجلزم بأ ّن االرتكاز على درجة اجلهاركاه مع ّ
مبني
يوحي لنا نظريّا بطبع املزموم أل ّن ذلك يعترب من مميّزات طبع احلسني صبا كما هو ّ
يف
الرسم التايل:
ّ

 المسار اللّحني
أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

الداعمة

طريقة الكتابة

طريقة العزف

القاضمة
الزمرة

 الجملة الخامسة
 السياق اللّحني

وردت هذه اجلملة يف طبع رصد ال ّذيل على درجة الراست لكن الحظنا أ ّن العازف اعتمد
منهجا مميّزا يف تناول هذا الطبع؛ ويتجلّى ذلك يف بداية اجلملة اليت انطلقت من درجة اجلهاركاه
إضافة إىل االستعمال املكثّف لالنتقال الثنائي بني درجيت احلسيين والعجم ،كما الحظنا أيضا أنّه
جس درجة النيم حجاز اليت استُعملت كداعمة.
عمد إىل ّ
التّالية

مطول على درجة الدوكاه باستعمال اخلليّة
مثّ قام العازف بالنزول إىل درجة اليكاه مثّ وقوف ّ
مثّ القفلة اليت وردت يف شكل انتقال ثنائي مستسل بني درجيت الدوكاه والراست

الرسم التايل :
كما هو ّ
مبني يف ّ

مرة قصد التمهيد لقفلة
تكررت أكثر من ّ
مالحظة  :نالحظ أ ّن الناصر زغندة قد استعمل حركة حلنيّة ّ
اجلملة املتناولة ،فوجدناه يقوم بتوقف وقيت يف طبع رصد ال ّذيل يف منتصف اجلملة اللّحنية والّيت مثّلت
بدورها القفلة هلاته اجلملة ،ويتجلّى لنا ذلك من خالل املثال التّايل :

 المسار اللّحني

أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

طريقة الكتابة

طريقة العزف

الداعمة

القاضمة

 الجملة السادسة

وذلك للتّخلص من اجلملة السابقة ،ومن
افتُتحت هذه اجلملة باخللية التالية
املالحظ أ ّن هذه مجلة ثريّة على املستوى التقين واألسلويب الذي مييّز العازف وكذلك طبع احلسني؛
السيكاه
ويتجلّى ذلك من خالل استعمال االنتقال الثّنائي املستسل بني اجلهاركاه والنوى وبني ّ

واجلهاركاه.

املرات ممّا نستنتج معه أ ّن الطبع املتناول
كما سبق والحظنا إبراز درجة اجلهاركاه يف عديد ّ

اخلاصة باملوسيقى والطبوع التونسيّة،
هو طبع احلسني صبا نسبة إىل ما هو متوافق عليه يف النظريات ّ
الرسم التايل:
وهو ما يتجلّى يف ّ

مالحظة :نالحظ أن العازف قد قام جبس درجة السيكاه يف علو خمتلف عن العلو العادي
الرسم التّايل :
هلذه الدرجة كما هو مبني يف ّ
 المسار اللّحني

 الجملة السابعة

14
صح التّعبري) وذلك انطالقا من درجة
(إن
وردت هذه اجلملة يف العجم التونسي
ّ
اجلهاركاه وصوال إىل درجة العجم وبالوقوف عليها مثّ النزول إىل درجة العجم عشريان (أي قرار

العجم) وأخريا الرجوع إىل درجة العجم مع جس لدرجة الكرد .هذه احلركة اللّحنية مميّزة وفريدة من
نوعها يربز فيها العازف سلم العجم( 15كما يسمى يف املشرق) أو سي خمفوضة كبري (كما يسمى

يف املوسيقى الغربية  )Si bémol Majeurالذي امت ّد تقريبا على ديوان كامل (من درجة العجم إىل
درجة العجم عشريان).
 14أنظر الصفحة .10
 15هو مقام شرقي يرتكز على درجة العجم عشريان وله كعوارض (سي خمفوضة ومي خمفوضة).

نالحظ وجود سكوت نسيب خالل أداء العازف هلذه اجلملة وذلك قبل نزوله إىل القرار (إىل
درجة العجم عشريان) ،وكذلك قبل رجوعه إىل درجة االرتكاز (درجة العجم) مع التكرار تقريبا لنفس
الرسم
احلركة اللّحنية الّيت افتتح هبا هذه اجلملة وتغيري سريع يف النّبض ال ّداخلي كما هو مبني يف ّ
التايل:

 المسار اللّحني

أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

الداعمة

القاضمة
الزغردة
الجملة الثامنة

طريقة الكتابة

طريقة العزف

احملري عراق16وذلك جبس العازف لدرجة األوج وبارتكازه على
وردت هذه اجلملة يف طبع ّ
احملري عراق.
جس درجيت املاهوران والبزرك وهو ما يع ّد من خاصيات طبع ّ
درجة النوى مع ّ
السابقة وهي
افتُتحت هذه اجلملة حبركة حلنيّة يعلن من خالهلا العازف عن هناية اجلملة ّ
الرسم التّايل:
عامةً يف تناول طبع ّ
حركة مميّزة ومألوفة ّ
احملري عراق كما يبيّنه لنا ّ
 المسار اللّحني

أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

طريقة الكتابة

طريقة األداء

الداعمة
القاضمة

الجملة التاسعة

 16هو طبع تونسي شعيب يرتكز على درجة النوى وله عوارض (سي نصف خمفوضة وفا نصف مرفوعة)

افتتحت هذه اجلملة بعقد حمري سيكاه نوى مث انتهت بالوقوف على درجة الراست ومنها
إبراز جنس رصد الذيل النّوع األول17وهي حركة كثرية االستعمال عند تناول طبع احلسني ميهد هبا
العازف للقفلة النهائية والوقوف على درجة ارتكاز الطبع األصلي.
 المسار اللّحني

أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

طريقة الكتابة

طريقة األداء

الداعمة
القاضمة

الجملة العاشرة

 17هو طبع تونسي يرتكز على درجة الراست وله كعوارض (مي نصف خمفوضة وسي نصف خمفوضة) وهو خيتلف عن النوع
األول يف اجلنس األول الذي له كعوارض (مي خمفوضة وفا مرفوعة).

متثل هذه اجلملة قفلة هذا القسم(القسم األول) من االستخبار وذلك بالرجوع إىل الطبع
األصلي وهو طبع احلسني ،باالرتكاز على درجة الدوكاه اليت انطلق منها العازف يف افتتاحية
االستخبار.
ونظرا إىل إبراز درجة اجلهاركاه كما سبق وذكرنا يف أغلب اجلمل اليت تناوهلا العازف يف هذا
االستخبار يف طبع احلسني ،ميكن أن ننسب هذا القسم إىل نوع من أنواع طبع احلسني وهو احلسني
الرسم التّايل:
صبا الذي يتميّز بإبراز والوقوف أحيانا على درجة اجلهاركاه كما يتجلّى لنا يف ّ

 المسار اللّحني

أهم التقنيات والزخارف
ّ 
اسم الزخرف

الداعمة

طريقة الكتابة

طريقة األداء

العالقة التفاضلية بين مختلف الدرجات المستعملة في هذا القسم
المسار اللحني للقسم
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رسم بياني يبيّن التفاضل بين الدرجات الموسيقية المستعملة ضمن القسم األول
نالحظ من خالل هذا الرسم البياين أن الدرجات البارزة هي الدرجات املكونة للعقد
األول للطبع األصلي وخنص بالذكر درجة اجلهاركاه ودرجة النوى ودرجة الدوكاه اليت متثل درجة
االرتكاز الطبع األصلي.
االستنتاجات
أهم النقاط التّالية:
التمعن يف مراحل التحليل هلذا القسم ّ
بعد ّ
توصلنا إىل استخراج ّ
 تفادي الناصر زغندة يف اجلملة األوىل للطّريقة التقليدية املستعملة عادة يف بداية االستخبار؛
وميكن أن يكون ذلك قصد التّجديد أو قصد اإلثراء خاصة وأ ّن طبع العراق التونسي يعترب
من الطّبوع القريبة واملشاهبة لطبع احلسني.

 كشف مواضع االستعماالت التقنية والزخارف والبناء اللّحين.
 التح ّقق من مراحل االنتقال املقامي للطّبوع املتناولة يف هذا القسم وإبراز خصوصياهتا
وحركاهتا املميّزة.
أهم التقنيات املستعملة من قبل
أهم اخلاليا اإليقاعية واللحنية اخلاصة هبذا القسم و ّ
 استخراج ّ
العازف.

