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الجوقة والخورس والكورال

نوري إسكندر)1(

ما	 وأول	 املسرح،	 أو	 املعبد	 في	 تغني	 أو	 ل	
ّ
ترت غنائية	 ملجموعة	 تسمية	 أقدم	 	(2((Choir( وَرس	

َ
الخ

يخطر	في	ذاكرتنا	املسرح	اليوناني	الذي	كان	يستخدم	الخورس	إلى	جانب	املمثلين،	كان	دور	الخورس	
األحداث	 التعليق	على	سير	 كان	دوره	فقط	 املسرحي،	 والنص	 الحوار	 إلى	 بالنسبة	 دوًرا	حيادًيا	 غالًبا	
عنصًرا	 وصار	 الخورس،	 دور	 تطور	 ق.م(	 	400( يوربيدس	 مسرحيات	 في	 لكن	 الّدرامية،	 واملواقف	
محاوًرا	في	النص	الدرامي	كما	في	مسرحية	)عابدات	باخوس(	وغيرها	أما	عند	أسخيلوس	وسوفوكليس	
وغيرهم	من	املؤلفين	كان	دور	الخورس	مثل	الراوي	أو	املعلق	على	سير	األحداث،	أما	في	حضارات	بالدنا	
الكهنة	 إلى	جانب	 الدينية	 في	الطقوس	 العراق	وسورية	وفلسطين	واألردن	كان	دور	الخورس	مهًما	 في	
واألوغاريتيين	 الكنعانيين	 معابد	 في	 وذلك	 اآللية،	 املوسيقية	 والفرق	 والكاهنات	 املنفردين	 واملرتلين	

وشعوب	وحضارات	بالد	الشام	املتنوعة.

	في	عهد	املسيحية	في	القرون	األولى	أخذ	جمهور	املؤمنين	واآلباء	كثيًرا	من	أنظمة	الطقوس	الوثنية	غير	
املسيحية	مع	تغيير	نصوص	األدعية	والصلوات	ملفهومات	مسيحية	جديدة،	وفي	أواسط	القرن	الرابع	
كان	شكل	الخورس	مؤلًفا	من	 الليتورجية)3)،  النصوص	 الكنيسة	السريانية	بكتابة	 آباء	 بدأ	 امليالدي	
مجموعتين	من	املنشدين؛	خورس	)أ(	وخورس	)ب(	على	طرفي	الهيكل،	وكانتا	تتبادالن	اإلنشاد	والترتيل	
في	طقوس	الصلوات،	وإضافة	إلى	هذين	الخورسين	أنشأ	القديس	)مار	آفرام	السرياني(	في	منتصف	
القرن	الرابع	أوَل	فرقة	كورالية	نسائية	تصاحب	القداديس	والصلوات	الطقوسية	بأصواتها	الرخيمة	
ألول	مرة	في	تاريخ	الكنيسة	السريانية	في	مدينة	الرها،	وسبب	ذلك	يعود	إلى	محاربة	مار	آفرام	تعاليم	
للتعاليم	املسيحية،	واستطاع	جلب	الشبيبة	إلى	حظيرة	الكنيسة	بنجاح	كبير.	 )برديصان(	املخالفة	
القداديس	 التاريخ	وحتى	اآلن،	يرتل	ويشارك	 الكنيسة	السريانية	منذ	ذلك	 في	 الكورال	 استمر	وجود	
والصلوات	بألحان	عذبة	أحادي	اللحن	من	غير	توزيعات	لحنية	أخرى؛	ألنها	مبنية	على	أجناس	شرقية	

)1)		موسيقار	وملحن	سوري،	مؤرخ	للموسيقى	السريانية،	واضع	ملئات	األلحان	املوسيقية،	منها	كونشيرتو	العود	وكونشيرتو	التشيللو.

)2)		كورال	أو	جوقة	غنائية.	

للرب	 واألدعية	 الصلوات	 تقديم	 أثناء	 في	 والترتيبات	 القوانين	 مجموعه	 بها	 ويقصد	 الخدمة،	 معناها	 يونانية	 كلمه	 الليتورجية:	 	 	(3(
الخالق	داخل	املعبد.	
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الثالث؛	 املجموعات	 هذه	 استمرت	 موسيقية)4)،	 صوتية	 مسافات	 أرباع	 وثالثة	 أرباع	 على	 تحوي	
الجوقتان	)أ،	ب(	تتناوبان	أداء	األلحان	بالتناوب	مع	اشتراك	الكورال	النسائي	املستقل	في	القداديس	

االحتفالية	الدينية.

نعم،	استمرت	هذه	الجوقات	حتى	يومنا	هذا،	ومرت	بمراحل	ضعف	وقوة	بحسب	أوضاع	الكنيسة	
اإلنشادية،	وكل	كنيسة،	وكل	 املجموعات	 ُوِجَدت	 كلها	 والغربي	 الشرقي	 العالم	 في	كنائس	 وأحوالها،	
طائفة	بحسب	تقاليدها	وتوارث	ألحانها	الخاصة،	كانت	هذه	الجوقات	تنشد	وترتل	إلى	جانب	الكهنة	

والشمامسة.

ودورها	 الجوقة	 أداء	 تطوير	 تحاول	 الكاثوليكية	 الغربية	 الكنائس	 أخذت	 و7(	 	6( القرنين	 ومنذ	 	
البوليفونية	 املتعددة	 األلحان	 نظام	 التالية	 القرون	 في	 أرقى،	فأدخلت	 إلى	مستويات	فنية	موسيقية	
مدة	 وبعد	 الرئيس.	 اللحن	 من	 منبثقة	 األساس	 اللحن	 على	 اإلضافية	 األلحان	 هذه	 	(5((Polyphony(
القرن	 من	 بدًءا	 فنية	 أكثر	 مستوى	 فبلغت	 الكوراالت،	 في	 	(6((Harmony( الهارموني	 قوانين	 دخلت	

ُ
أ

العاشر	وما	بعد،	لكن	في	القرن	الخامس	عشر	عندما	فرضت	الطائفة	البروتستانتية	نفسها	في	أوروبا	
إلى	جانب	الكنيسة	الغربية	الكاثوليكية،	تشكل	عند	هذه	الطائفة	مفهوم	الخورس	الجديد،	أال	وهو	

أن	كل	جمهور	املصلين	يعد	خورًسا	كبيًرا	يشارك	الكاهن	بالتراتيل.

تلك	 في	 الكالسيكيين	 تراتيل	هذه	الجوقات	الجديدة	وتلحينها	كبار	املوسيقيين	 تأليف	 في	 	شارك	
املرحلة،	وما	زالت	هذه	الكوراالت	مستمرة	في	أدائها	في	كنائس	اإلنجيليين	في	العالم	حتى	اآلن.

في	بدايات	العهد	املسيحي،	وبعد	قرون	عدة	بعد	املجامع	الكنسية	املتنوعة،	وبعد	تشرذم	الكنيسة	
إلى	طوائف	عدة،	حاولت	الكنائس	املشرقية	الكاثوليكية	تطوير	جوقات	التراتيل	إلى	األحسن	ببطء،	
أعني	كنيسة	الروم	الكاثوليك	وكنيسة	السريان	املوارنة	وكنيسة	السريان	الكاثوليك	وكنيسة	الكلدان،	
دها،	وأدخلت	نظام	الكونتربوان	)counterpoin))7)	والهارموني	

ّ
تأثرت	بالكنائس	الغربية،	وأخذت	تقل

في	تراتيلها	وألحانها،	لكن	دون	مستوى	كوراالت	الكنائس	الغربية،	وخسرت	جزًءا	من	أصالتها	وتراثها	
املشرقي	األصيل؛	والسبب	هو	تقليد	الكوراالت	الكنيسة	الغربية.

الهارموني	والبوليفولي	في	تراتيلها	منذ	أكثر	من	 أيًضا	نظام	 تبنت	الكنيسة	األرمنية	األرثودوكسية	
مئة	وخمسين	عاًما،	وبلغت	مستوًى	رائًعا	من	األداء	والتعبير	على	يد	الراهب	املوسيقار	)كوميداس(	

)4)	هي	مقدار	البعد	بين	عالمتين	موسيقيتين.	

)5)	هي	ألحان	تضاف	إلى	اللحن	األساس،	وتعزف	معه	بالتزامن.	

)6)	هو	التوافق	والتجانس	بين	النغمات	املتزامنة.	

)7)		هو	اللحن	املصاحب	للحن	األساس	)امليلودي(،	ويكون	متزامًنا	معه	أيًضا.	
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	أسلوبها	
ً

مقارنة	بالكنائس	املشرقية	األخرى.	وكان	للكنيسة	البيزنطية	األرثودوكسية	والكاثوليكية	أصال
الدرجة	األساس	 أي	استمرار	صوت	 )األوسون(،	 نظام	 الجوقة،	وذلك	الستعمال	 تراتيل	 في	 الخاص	
وروحانية	 أجواء	شاعرية	وصوفية	 األسلوب	 هذا	 أضفى	 املرتل،	 اللحن	 إلى	جانب	 )التوتيك(	 للترتيل	
أداء	 لكن	 الخاصة.	 تركيب	جوقاتها	 في	 متميًزا	 البيزنطية	 الكنيسة	 أسلوب	 التراتيل،	فصار	 على	هذه	
الجوقات	البيزنطية	اليونانية	أو	الصربية	كان	مختلًفا	عن	أداء	الجوقات	البيزنطية	العربية	املشرقية	
التي	لم	تكن	تستطع	غناء	املسافات	الشرقية	البيزنطية	بدقة	كما	هي	الحال	في	الجوقات	اليونانية،	
الغرب،	ما	عدا	بعض	 في	 البيزنطية	 أقل	مستوى	من	 البيزنطية	 الجوقات	 تبقى	 ففي	سورية	والعراق	
الفرق	والجوقات	في	جبل	لبنان	وفي	جامعة	)بلمند(	حيث	توصلت	الجوقات	البيزنطية	إلى	أداء	أفضل	

من	غيرها.

املوسيقية	 أوروبا	 إلى	جامعات	 املارونية	طالًبا	ورهباًنا	 الكنيسة	 أوفدت	 أكثر	من	مئة	عام،	 	ومنذ	
لبنان	 إلى	 بعد	عودتهم	 املوفدون	 الطالب	 الكنسية،	ولعب	هؤالء	 والدينية	 العاملية	 املوسيقا	 لدراسة	
دوًرا	كبيًرا	في	إنشاء	املدارس	املوسيقية	والكوراالت	في	أبرشيات	لبنان	كافة،	وحالًيا	لديهم	فرق	كورالية	
هارموني	 وبتوزيع	 عالمي،	 بأسلوب	 املارونية	 الكنسية	 األلحان	 من	 كثيرة	 برامج	 تقدم	 عدة،	 متميزة	
وبوليفوني	متميز،	على	الرغم	من	أن	قسًما	كبير	من	هذه	األلحان	يحتوي	على	مسافات	ثالثة	أرباع	
السرياني	 املاروني	 اللحن	 نكهة	 تضيع	 لكي	ال	 كبير،	 بتحفظ	 كان	 األلحان	 لهذه	 التوزيع	 لكن	 شرقية،	

األصيل.

أما	جوقات	وكوراالت	الكنائس	السريانية	األرثودوكسية	والكاثوليكية،	فهي	تعد	حديثة	العهد	في	
ست	أول	جوقة	للتراتيل	في	الكنيسة	السريانية	وفي	مدينة	الرها،	 ّسِ

ُ
بالدنا،	في	القرن	الرابع	امليالدي	أ

وكان	دورها	إيجابي	جًدا	في	جذب	الشبيبة	إلى	الكنيسة	بعد	انتزاعها	من	أحضان	)برديصان(	وأفكاره	
وجوقته	الفنية.

صار	وجود	جوقة	البنات	)كورال(	املرتالت	في	الكنائس	عادة	وتقليد،	لكن	إلى	أي	مدى؟	في	القرون	
الالحقة	لم	نسمع	أخباًرا	عن	وجود	هذه	الجوقات،	واملفروض	أنها	استمرت،	لكن	أوضاع	الصراعات	
املذهبية	والالهوتية	أضعفت	الكنيسة	وشرذمتها	إلى	فرق	عدة،	هذه	العوامل	كلها	لعبت	دوًرا	سلبًيا	
في	استمرار	الجوقات	اإلنشادية	في	كنائس	املنطقة.	كذلك	ضعفت	الكنائس	املشرقية	في	ظل	الدولة	
وحياتها،	 كلها،	 الكنيسة	 مرافق	 في	 سلبًيا	 دوًرا	 لعبت	 كلها	 األحوال	 وتلك	 عامة،	 بصورة	 العثمانية	

ونشاطها.

بعد	هذه	األوضاع	القاسية	استقرت	هذه	الشعوب	معظمها	في	البالد	العربية،	في	سورية	ولبنان	
عيد	تشكيل	

ُ
والعراق،	وأخذت	الكنائس	تنتعش	شيًئا	فشيًئا،	وتعيد	ترتيب	وجودها	في	هذه	البالد،	أ
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الكنائس	 كوراالت	 كانت	 كلها	 األحوال	 هذه	 من	 الرغم	 على	 االجتماعي،	 النشاط	 جانب	 إلى	 الجوقات	
األرثودوكسية	 السريان	 الكنائس	 جوقات	 من	 ا	

ً
ونشاط تطوًرا	 أكثر	 واملوارنة	 والبيزنطية	 األرمنية	

وإمكاناتها	 الجوقات	 لصغر	 نظًرا	 بصورة	خجولة	 نشاطها	 تقدم	 كانت	 التي	 والنساطرة	 والكاثوليكية	
الفنية	الضئيلة.

في	القامشلي	بدأ	املطران	جورج	صليبا	منذ	عام	1961م	بتأليف	كورال	للتراتيل،	كان	يومئذ	مدرًسا	
الدكتور	 وأسس	 ميخائيل(،	 )فولوص	 املوسيقار	 بعده	 من	 وتابع	 القامشلي،	 في	 السريان	 مدراس	 في	
	في	مدينة	)فيز	بادن(	عام	1995م،	واستمر	حتى	عام	2016م،	حيث	قدم	خمسة	

ً
إبراهيم	لحدو	كوراال

وألحاًنا	 سريانية	 دينية	 تراتيل	 يشمل	 دائًما	 البرنامج	 وكان	 أملانيا،	 مدن	 في	 موسيقًيا	 	
ً

حفال وعشرين	
شعبية	سريانية.

تكوين	 في	 فكرت	 حلب،	 إلى	 عودتي	 وبعد	 القاهرة،	 في	 	1964 عام	 املوسيقية	 دراستي	 إتمام	 بعد	 	
كورال	للكنيسة	السريانية	األرثودوكسية	في	حي	سريان	بحلب	بناء	على	رغبة	ملّحة	من	أيام	الدراسة	
في	القاهرة،	جربت	هذا	التشكيل	في	بيتي	من	ستة	عشر	عنصًرا	غنائًيا،	ثمانية	شباب	وثماني	بنات،	
تينور)10)،	 شباب	 وأربعة	 سوبرانو،	 بنات	 وأربع	 آلتو)9)	 بنات	 أربع	 	(8((Soprano( سوبرانو	 وبترتيب	

وأربعة	شباب	باص)11) بحضور	األقارب.

نجحت	التجربة	في	الغناء	للتراتيل،	أربعة	أصوات	موزعة	بأسلوب	هارموني،	تشجعت	أكثر،	 		
في	إحدى	 وتمّرنا	ملدة	سنة	 أبناء	حي	سريان	حلب،	 الكورال	بضم	شبان	وشابات	من	 عندئٍذ	وسعت	
غرف	املدرسة	السريانية،	وفي	عام	1962م	قدمنا	ألول	مرة	في	قداس	األحد	هذه	التراتيل	التي	وزعتها	
باألسلوب	الغربي	لأللحان،	التي	لم	تحو	أربع	درجات	ومسافات	شرقية،	كان	النجاح	جيًدا	والجمهور	
التي	 التراتيل	 أما	 هارموني،	 الغربي	 باألسلوب	 التوزيع	 بنجاح	 الكورال	سعيدون	 أفراد	 ونحن	 سعيًدا،	
لب	

ُ
كانت	تحوي	أرباع	مسافات،	فقد	أديناها	بأسلوب	اللحن	الواحد	)أونيسون،	Unisono))12)	ثم	ط

ذلك	 وتم	 األرثوذوكس،	 للسريان	 حلب	 في	 السليمانية	 آفرام(	 )مار	 كنيسة	 في	 آخر	 كورال	 إنشاء	 مني	
خالل	سنة	تقريًبا،	وبعد	مدة	أدركت	أنني	يجب	أن	أبتعد	عن	األسلوب	الغربي	في	التوزيع	والهارموني؛	

)8)		هو	نوع	الصوت	النسائي	الحاد.	

)9)		هو	نوع	الصوت	النسائي	املنخفض.	

)10)		تينور	tenor:	كلمة	تطلق	على	أصوات	الشباب	الحادة.	

)11)		باص	bass:	كلمة	تطلق	على	أصوت	الشباب	العريضة	املنخفضة.	

)12)	هو	أسلوب	اللحن	األحادي.	
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والسيغا	 والرصد	 )البياتي	 مثل:	 الشرقية)13)	 األجناس	 مبنية	على	 كانت	 الكنيسة	معظمها	 تراتيل	 ألن	
والصبا(.

	وكنت	متأثًرا	بفكرة	نشر	هذه	األلحان	وإسماعها	للعالم	في	بالدنا	وبالد	الغرب	أيًضا،	ألن	هذه	األلحان	
وإسماعها	 نشرها،	 ويجب	 السريانية،	 اآلرامية	 املوسيقا	 ملوسيقا	سورية،	 األساس	 الجذور	 من	 كانت	
ا	عدة	

ً
ت	فرق

ْ
ل
َّ
للعالم	ألنها	كانت	حبيسة	طوال	أكثر	من	1500	عام	داخل	جدران	الكنيسة،	لذلك	شك

كورالية،	وقدّمت	عروًضا	في	دول	أوروبية	مثل	أملانيا	)1993م	و1994م(،	ثم	فرنسا	)1995م(	مع	املركز	
الثقافي	الفرن�سي	بدمشق،	ثم	في	هولندا	)1999م(	في	مهرجان	)ماستريخت(	للموسيقا	املقدسة.

جديد	 توزيع	 إلى	 بحاجة	 كنت	 السرياني	 الكورال	 في	 الغربي	 الهارموني	 أسلوب	 إلغائي	 بعد	 		
لألجناس	الشرقية	التي	تحوي	ثالثة	أرباع	مسافات	شرقية.	تجربة	الدخول	إلى	املقام	الشرقي	بتوزيعات	
بوليفونية	وهارمونية	كانت	جديدة	جًدا،	وبعد	التجارب	القليلة	التي	قام	بها	أساتذة	في	لبنان	والقاهرة	
الشرقية	 املسافات	 اعتمدوا	هذه	 ألنهم	 الشرقي؛	 املقام	 إلى	عمق	 الدخول	 التجارب	 تستطع	هذه	 لم	
وكذا	 زمالئه،	 وبعض	 الغني	شعبان	 عبد	 األستاذ	 بيروت	جرب	 ففي	 أساسية،	 غير	 مرورية	 مسافات	
األستاذ	)يسري	قطر(	في	القاهرة	وغيرهما؛	تطبيَق	قوانين	الهارموني	الغربية	على	املقامات	الشرقية،	
نتائج	 تعط	 لم	 التجربة	 لذلك	 أساسية،	 وليست	 مرورية،	 درجة	 )بيمول(	 الشرقية	 الدرجة	 وبوصف	
إيجابية،	كان	ال	بد	من	إيجاد	حلول	لإلشكاليات	املوجودة	في	املقام	الشرقي	واللحن	الشرقي،	فكيف	
والسيغا	 والبياتي	 الرصد	 مثل	 الشرقية	 املقامات	 تناسب	 جديدة	 وبوليفوني	 جديد	 هارموني	 نكتب	

والصبا...	إلخ.

وفي	هذه	األحوال	الجديدة	كان	ال	بد	من:

جديدين	 ومنطق	 جدلية	 وإيجاد	 الشرقية،	 واأللحان	 للمقام	 املسبق	 الفكر	 عن	 االبتعاد	 	:
ً

أول
للتعامل	مع	املقامات.

ثانًيا:	إيجاد	عالقات	جديدة	بين	هذه	األجناس	الشرقية	وإيجاد	تراكيب	لحنية	وتراكيب	إيقاعية	
تناسب	الغرض	والوظيفة	الجديدة	للهارموني	والبوليفونية	في	املوسيقا	الشرقية.

ا:	اللجوء	إلى	نظرية	املتآني	واملتتالي	في	املوسيقا	بصورة	عامة،	يعني	كل	لحن	شرقي	مؤلف	من	
ً
ثالث

املتتابعة،	يجوز	أن	يكون	 درجات	موسيقية	ومسافات	شرقية	عدة	مقبولة	عند	سماعها	في	حاالتها	
سماع	هذه	الدرجات	واملسافات	في	آن	مًعا	غير	مريح،	ولكن	سيصير	مريًحا	بالتكرار	والتعود	على	ذلك.

قال	البروفيسور	)آشيار	فينيرز	A.Scheaffner(	حول	نظرية	االنتقال	من	املتتابع	إلى	املتآني:	)كل	ما	

)13)	قطعة	موسيقية	مكونة	من	أربع	عالمات	موسيقية	أو	خمس،	تبنى	منها	املقامات.	
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يتغير	يمكن	أن	يتراكب	أو	على	النقيض(.	وحول	هذه	املسألة	دار	جزء	مهم	من	التاريخ	الفني	التكنيكي،	
:	)إن	االستماع	املتتابع	

ً
أي	تاريخ	صناعة	املوسيقا	)إستاطيقا	جماليات	اإلبداع	املوسيقي(،	وتابع	قائال

جربُت	 وقد	 الحقيقي(.	 للتراكب	 يمهد	 اللحنية	 للعناصر	 ذاتًيا	 وتراكًبا	 متآنية	 صورة	 الروح	 في	 ُين�ِسُئ	
ا	من	هذا	القانون،	وحصلت	على	إدراكات	سمعية	جديدة،	وركبُت	من	درجات	األجناس	

ً
العمل	انطالق

وبأشكال	مختلفة	توليفات	هارمونية	لم	تكن	هارمونيات	طبيعية،	بل	كانت	مصطنعة،	وكان	السؤال	
دائًما	حول	كيفية	إيجاد	عالقات	بين	هذه	التوليفات،	يعني	األكورات)14)،	بحيث	يكون	لها	وظيفة	ودور	

منطقي	في	املوسيقا.	كان	املعين	األكبر	لإلجابة	عن	هذا	السؤال	هو:

:	وقد	ساعدت	منطقية	تتابع	األلحان	وعالقاتها	بعضها	ببعض	في	ربط	التوليفات	)األكورات(	
ً

أول
بصورة	من	الصور،	وكانت	معقولة	موقًتا.

الغربية	 املوسيقا	 في	 املعروفة	 الطبيعية	 الهارمونية	 للتوليفات	 املحاكاة	 مبدأ	 من	 استفدت	 ثانًيا:	
الكالسيكية.	

هكذا	تابعت	التجارب	حول	اإلشكاليات	التي	واجهتني	كافة،	ال	أستطيع	االدعاء	أنني	أكملت	تجاربي،	
	بعد	كل	تجربة	أنني	أتقدم	خطوة	إلى	األمام،	وآمل	أن	 ووصلت	إلى	ما	أريده	تماًما،	إنما	أخذت	أحسُّ
ني	أصل	إلى	ما	أبتغيه،	وهو	إضافة	جماليات	جديدة،	وإمكانات	تعبيرية	نابعة	من	

ّ
أتابع	حتى	النهاية،	عل

مزايا	املوسيقا	الشرقية	واملوسيقا	الغربية.

)األوركيسترات	 املوسيقية	 الجوقات	والكوراالت	اإلنشادية	والفرق	 أريد	تطوير	دور	 من	هنا	كنت	
اآللية(،	فعدت	إلى	الجوقة	السريانية	وإلى	ألحانها،	وأعدت	توزيع	ألحانها	بوليفونًيا	وهارمونًيا	من	جديد	

وبأسلوب	شرقي.

على	 كورال	 إلى	 األرثودوكسية	 السريانية	 الكنيسة	 في	 الكورس	 تحول	 الجديدة	 التوزيعات	 وبهذه	
أثناء	هذه	املسيرة	فرق	جوقات	كورالية	في	حي	سريان	حلب،	وكنيسة	مار	 في	 نُت	 وَّ

َ
ك العالمي،	 النمط	

ا	كورالية	غير	تابعة	للكنيسة،	وَجَمْعُت	
ً
نُت	فرق وَّ

َ
جرجس،	وكنيسة	مار	آفرام	السليمانية،	وفي	ما	بعد	ك

ْيُت	
َ
للموسيقا	بدمشق،	وَبق العالي	 الكورال	عناصر	بشرية	مختلفة	من	طالب	خريجين	من	املعهد	 في	

	
ُ
ف َعِرّ

ُ
نُت	أريُد	أن	أ

ُ
ا	على	روح	الجوقة	لأللحان	الشرقية	بروحيتها	وشخصيتها	املحلية	اآلرامية.	ك

ً
محافظ

الناس	في	بالدنا	والبالد	األوروبية	إلى	األلحان	السريانية	واآلرامية،	وتم	ذلك	بمعونة	هللا.	وكان	من	أنجح	
ُت	

ْ
َرك
َ
ت
ْ
ْمُتها	في	باريس	وجنيف	وبروكسل	عام	2003م	وهولندا،	وفي	العام	نفسه	اش دَّ

َ
العروض	تلك	التي	ق

ملؤلفها	 باخوس(	 )عابدات	 اليونانية	 املسرحية	 تقديم	 في	 	)Z.T.Hollandia( الهولندي	 املسرح	 مع	
)يوربيدس(	)400	ق.م(،	وقمنا	بدور	الجوقة	في	هذه	املسرحية،	وُعِرَضت	في	عواصم	أوروبا،	بروكسل،	

)14)	يعني	التآلف	املوسيقي.	
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أملانيا،	فيينا،	أثينا،	أمستردام	وغيرها.	

وفي	دمشق	أيًضا	شكلت	فرقة	كورالية	تابعة	للكنيسة	السريانية	األرثوذكسية	كورال	البطرياركية	
بقيادة	شادي	سروة	وهو	ابن	الفنان	إميل	سروة،	وفي	ما	بعد	اشترك	هذا	الكورال	مع	فرقة	أوركسترا	
السمفوني	بدمشق	بتقديم	حفلة	كبيرة	في	دمشق،	حفلة	فخمة	ورائعة	بمشاركة	الفنانة	)عبير	نعمة(	
السوليست	املتميزة.	وشكلت	فرقة	كورالية	أيًضا	في	زحلة	برعاية	مطران	زحلة،	وكان	أداؤهم	جيد	جًدا،	

حيث	سجلوا	مجموعات	عدة	من	األلحان	السريانية.

ُت	فرقة	كورالية	عام	1989م،	وقدمنا	حفلة	فنية	من	التراتيل	
ّ
ون
َ
	كذلك	في	بالد	الشتات	وفي	السويد	ك

ف	)أبروهوم	لحدو(	فرقة	كورالية	في	مدينة	)فيزبادن(	
ّ
الكنسية	واألغاني	الشعبية	السريانية،	كذلك	أل

األملانية	)1995م-1997م(،	واستمرت	بتقديم	عروضها	حتى	عام	2016م	في	حوالى	خمسة	وعشرين	
حفلة	موسيقية	في	املدن	األملانية،	أما	الجوقة	املؤلفة	من	طالب	اإلكليريكية	في	معرة	صيدنايا،	فإن	

أداءها	جيد	جًدا،	وال	سيما	صلوات	)األشحيم(	املسائية	والصباحية.

ننتظر	ونأمل	بأن	تدخل	مادة	علم	املوسيقا	في	مناهج	طالب	اإلكليريكية،	هذا	املوضوع	مهم	جًدا،	
وأرفع	هذا	االقتراح	إلى	غبطة	البطريارك	)مار	آفرام	الثاني(	إلنجاز	هذه	املهمة؛	ألن	أي	خريج	إكليريكي	

عندما	يدرس	املوسيقا،	يستطيع	أن	يؤلف	جوقات	بجودة	كبرى.

تنويعات	 وخاصة	 الشرقية،	 باأللحان	 غنية	 األرثدوكسية	 السريانية	 الليتورجيا	 كانت	 وملا	
بمعاهد	 أسوة	 الكنسية،	 املوسيقية	 التراثية	 الدراسات	 قسم	 إنشاُء	 جًدا	 مهًما	 كان	 )البيتجاز()15)، 
ن�سى،	وُتهمل،	وتضيع،	))فيا	

ُ
املوسيقا	عاملًيا،	وإال	فإن	معظم	ألحان	التراث	)البيتجاز(	وغيرها	سوف	ت

غبطة	البطريارك،	هللا	يعطيكم	مزيًدا	من	الصحة	والقوة	من	أجل	هذا	املشروع	الذي	يمثل	استمرار	
التراث	 لهذا	 جديدة	 إبداعات	 ويضيف	 املوسيقية،	 الفنية	 السريانية	 وثقافتها	 بشخصيتها	 الكنيسة	

.))
ً

مستقبال

من	جتهي	أنا	كفرد،	ال	أستطيع	تقديم	أكثر	مما	عملت،	فاملوضوع	يحتاج	إلى	مؤسسات	عليمة	فنية	
موسيقية	تخّرج	مدرسين	ورهباًنا	وقسًسا	متخصصين	في	الحقل	املوسيقي	التراثي	للكنيسة.

السرياني	جميعها،	ومعناها	 الكن�سي	 الطقس	 في	 املوجودة	 التراتيل	واألدعية	 أنواع	 كلمة	تطلق	على	كتاب	يحوي	على	 البيتجاز:	 	 	(15(
اللغوي	)السرياني(	بيت	الكنز.
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دور الخورس في الطقوس اإلسالمية

لحنية	 قراءة	 أيًضا	 ولكنه	 فقط،	 القرآنية	 للسور	 التجويد	 وقراءة	 الطقوس	 دين	 ليس	 اإلسالم	 	
فردي	 ترتيل	 القرآني	 التجويد	 وأكثر.	 أكثر	 املعاني	 فهم	 في	 تساعد	 دقيقة	 واضحة	 بألفاظ	 موسيقية	
)صولو،	Solo))16)،	أما	في	املدارس	الصوفية	املتنوعة،	فهناك	تقاليد	للموالد	واألذكار،	حيث	املجموعة	
الغنائية	)الكورس(	لها	دور	كبير	في	أداء	هذه	الشعائر	والطقوس	الصوفية.	والكورس	في	األذكار	واملوالد	
يتألف	من	الرجال	فقط	بعدد	كبير،	وضمن	حلقات	يقودها	الشيخ	الكبير	كما	لو	أنه	قائد	مايسترو	
للمجموعة	واملرتلين	املنفردين	لضبط	إيقاعات	املجموعة	املهمة.	فقسم	من	هذا	الكورس	يكرر	)تيما،	
بإيقاع	معين،	يتغير	هذا	اإليقاع	على	مراحل	 Thema))17)،	أي	عبارة	موسيقية	مركبة	على	كلمة	هللا	
الذكر	من	أوله	حتى	األخير،	وبدرجات	موسيقية	ثابتة	ومتغيرة	شيًئا	فشيًئا،	من	درجة	إلى	درجة	أعلى،	
النهاية،	وبنهاية	سريعة	جًدا.	ويرافق	هذه	األساسات	 يبدأ	بطيًئا	ثم	يتسارع	شيًئا	فشيًئا	حتى	 بإيقاع	
مشاركة	 مع	 واملدائح	 الذكر	 قصائد	 يرتلون	 املؤدين،	 كبار	 من	 صغير	 كورس	 واملوسيقية	 اإليقاعية	
اإليقاع	من	الكورس	الكبير	املخصص	لإليقاع،	وهكذا	حتى	النهاية.	تستخدم	بعض	الفرق	الصوفية	
ا،	دور	الكورس	في	

ً
أحياًنا	آلة	الناي	ملصاحبة	املرتلين،	واآلالت	اإليقاعية	من	مثل	املزاهر	بأنواعها،	إذ

حضرات	املوالد	واألذكار	مهم	جًدا،	وبه	تستحضر	األجواء	الروحانية	في	ذكر	هللا	وحمده	وشكره.

القداديس	 تشارك	 التي	 والجوقات	 للكوراالت	 الروحية	 الجمالية	 املوسيقية	 الناحية	 جانب	 إلى	 	
والصلوات	في	الكنائس،	فإنها	تقوم	بوظيفة	اجتماعية	كبيرة،	تصور	مجموعة	من	الشباب	والصبايا	
وأداء	 اإليقاع	 في	 املتآلفة	 املجموعة	 هذه	 رائعة	 هي	 كم	 جميلة،	 ألحاًنا	 ويغنون	 يرتلون،	 مجتمعين،	
إنها	بؤرة	اجتماعية	تربوية	رائعة،	حيث	التالحم	واالنسجام	 األلحان	بتعابير	حسية	جمالية	روحية،	

الصوتي	األدائي	بين	أفراد	الجوقة.

تخلق	هذه	الفرق	أمثلة	اجتماعية	متوازنة	ومتفاهمة،	لذلك	تسعى	املؤسسات	االجتماعية	الدينية	
األرقى.	 إلى	 املجتمع	 بتطور	 اإلسهام	 في	 بكثرة،	طمًعا	 الفرق	 هذه	 مثل	 إلى	خلق	 كلها	 الثقافية	 واملدنية	
لذلك،	يجب	أن	تشكل	مثل	هذه	الفرق	في	مجتمعاتنا	كلها	في	بالد	الشتات	كي	نكسب	مزيات	هذه	الفرق	
الفنية،	وليس	املطلوب	أن	ُيسعى	إلى	خلق	مثل	هذه	الفرق	الكورالية	في	الكنائس	ووسط	رجال	الدين	

فقط،	بل	في	املؤسسات	الثقافية	االجتماعية	كلها.

الغنائية	 الفرق	 لهذه	 كبير	 حيز	 ثمة	 والثقافية	 التربوية	 بوزاراتها	 املتقدمة	 الدول	 مجتمعات	 في	 	
دائًما،	فرق	تقدم	في	كل	مناسبة	حفالت	على	املسارح	والكنائس	واألماكن	العامة	وفي	الحدائق	أيًضا،	

)16)	ويعني	الدور	الفردي.

)17)	جملة	موسيقية.	
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ال	حفالت	فقط،	بل	مهرجانات	ومسابقات	ونشاطات،	فهي	عنصر	من	أهم	العناصر	التربوية	لخلق	
مجتمع	أفضل.

حاولت	دائًما	بإلحاح	الطلب	من	هذه	اللجان	التي	تدير	الكنائس	واألندية	تأليف	الفرق	الكورالية	
املتطورة.	لكن	كنت	دائًما	أفشل	في	إقناع	هذه	الجهات	بمثل	هذه	البرامج،	والسبب	في	ذلك	أنها	تكلف	

	وميزانيات	يجب	أن	تصرف	من	صندوق	الكنيسة	أو	النادي.
ً
أمواال

	في	السنوات	األخيرة	أقامت	الكنائس	حفالت	ملجموعة	كوراالت،	ومسابقات،	لكنها	كانت	)شكلية(	
أكثر	من	كونها	فنية،	في	تقليد	للمجتمعات	األوروبية.

في	 متخصصين	 أساتذة	 على	 باالعتماد	 وذلك	 وتحسينه،	 الفرق،	 هذه	 أداء	 تطوير	 املطلوب	
الكوراالت،	ففي	السويد	وحدها	لدى	الجالية	السريانية	أكثر	من	مئة	كنيسة	سريانية،	ودولة	السويد	
نفسها	تشجع	مثل	هذه	املشروعات	الفنية	االجتماعية،	كل	كنيسة	لها	فرقة	)جوقة(	كورالية	تقريًبا،	
لكن	مدربي	هذه	الفرق	هم	أناس	غير	متخصصين	ال	في	املوسيقا	السريانية	وال	في	املوسيقا	العاملية،	
هم	أناس	حفظة	لبعض	التراتيل،	يلقنون	بقية	أفراد	الجوقة	هذه	األلحان،	ويرتلون	سوية،	أما	كيف	
يرتلون	وكيف	يؤدون،	فاملوضوع	رهن	باملايسترو	املدرب	الجاهل	الذي	ال	يفقه	شيًئا	في	املوسيقا	يحتل	

محل	املدرب	األستاذ	املتخصص،	وهكذا	تبقى	الفرق	الكورالية	متخلفة	في	األداء	واملوسيقا.

ا	
ً
عبث لكن	 الكنائس،	 في	 الكوراالت	 لتحسين	 عملي	 لبرنامج	 أخطط	 وأن	 أوجه،	 أن	 مراًرا	 حاولت	 	

حاولت،	وهذا	ما	يؤلم،	ويحبط	املعنويات	في	مجتمعاتنا	الحاضرة	وفي	مستقبلها	القادم	والسالم.	




