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ترانيم األقباط
تقليد مسيحي بجذور فرعونية

القاهرة ـ محمد كريم

تـــتـــأخـــر الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة فــي 
ــيــــاد املــجــيــد  ــفــــال بــعــيــد املــ ــتــ االحــ
الثاني،  يناير/كانون   7 ليلة  إلــى 
ــاد الـــكـــنـــائـــس الـــشـــرقـــيـــة عــلــى  ــمـ ــتـ نـــظـــرًا العـ
التقويم اليوناني. وطوال تاريخها، تتزين 
الــرســمــيــن  الــضــيــوف  لتستقبل  الــكــنــائــس 
والــشــعــبــيــن املــشــاركــن واملــهــنــئــن بمياد 
املسيح. وبالرغم من اختاف االحتفال هذا 
العام، واقتصاره على البابا وعدد محدود 
مــن الــرهــبــان، فـــإن الـــقـــداس والــتــرانــيــم ذات 
الروح املصرية القديمة ستبث عبر وسائل 

اإلعام. 
ــة مــســيــحــيــة  ــيــ ــنــ ــــي أغـــــــــــاٍن ديــ الــــتــــرانــــيــــم هــ
في  املصلن  إنــشــادهــا جمهور  فــي  يشترك 
عميد  يــقــول  املختلفة.  الدينية  املــنــاســبــات 
حبشي  راغــب  الدكتور  القبطية  املوسيقى 
الــرســول  بــولــس  إن   )2001-1898( مــفــتــاح 
أن املوسيقى الصوتية هــي أحد  يــرى  كــان 
العناصر األساسية للعبادة، وقد وضعها 
فـــي ثــاثــة عــنــاصــر أســاســيــة هـــي املــزامــيــر 
ــيــــة. وهــــذه  ــي الــــروحــ ــ ــانـ ــ والـــتـــســـابـــيـــح واألغـ
سجت 

َ
بعت، ون

ُ
ات التي  الثاثة هي  األقسام 

 الكنائس التقليدية شرقية 
ُّ

على منوالها كل

)Getty( األلحان الكَنسيّة المحفوظة يتجاوز عددها 300 لحن، منها ما هو بالقبطية، وآخر باليونانية القديمة

أهل  إلى  وغربية. يقول بولس في رسالته 
بمزامير  بعضًا  بعضكم  من 

ّ
»مكل أفسس: 

وتسابيح وأغاٍن روحية مترنمن ومرتلن 
فــي قلوبكم الــــرب«. ونــجــد املعنى ذاتـــه في 

رسالته إلى أهل كولوسي. 

أصول فرعونية 
وضعْت  باملسيحية،  الــرســل  بشر  وعندما 
كل كنيسة طقسًا روحيًا موسيقيًا مستمدًا 
من موسيقاها القومية الشعبية التي تتأثر 
ــذا، فـــإن الــكــنــيــســة الــقــبــطــيــة وضــعــت  بــهــا. لــ
مــوســيــقــاهــا عـــلـــى أســــــاس فـــرعـــونـــي. وقـــد 
الفالروني،  ديمتريوس  طريق  عن  وصلنا 
أحد أمناء مكتبة اإلسكندرية في عام 297 
ق.م، أن كهنة مصر كانوا يسّبحون آلهتهم 
من خال الحروف السبعة املتحركة، وكان 
تــرديــدهــم لــهــذه الـــحـــروف املــتــحــركــة ينتج 

أصواتًا عذبة.
ومــــع دخـــــول املــســيــحــيــة مـــصـــر، اســتــفــادت 
ــان الــفــرعــونــيــة؛  كــنــيــســتــهــا مـــن تــلــك األلــــحــ
فوضعت عليها النصوص املسيحية، وهو 
مــا أرخ لــه الــيــونــانــي فيلو الــســكــنــدري )20 
الكنيسة  أخـــذت  م( وغــيــره. وقـــد  ق.م – 50 
الفراعنة تقاليد أخرى خاصة بالغناء  عن 
ــاء املــرتــلــن  ــرفـ ــعـ ــنـــي، مـــثـــل تـــوظـــيـــف الـ ــديـ الـ

كفيفي البصر الذين يضعون أيديهم على 
وجناتهم أثناء األداء، وهو أمر شاع أيضًا 
في الغناء الديني اإلسامي عند املصرين. 
يعتمدان  كانا  والتنغيم  الغناء  فــإن  كذلك، 
عــلــى الــحــنــجــرة فــي مــعــابــد مــصــر القديمة، 
تحظر  كانت  الفرعونية  املعابد  ألن بعض 
استخدام اآلالت املوسيقية، وهو ما اتبعته 

الكنيسة القبطية أيضًا. 

من الشفاهية إلى التدوين
»الكنيسة حافظت  إن  األنبا متاوس  يقول 
عــلــى ألــحــانــهــا املــــدونــــة فـــي الـــــــراس، ال في 
بالتسليم  ألــفــي سنة  الــكــراس، وذلـــك نحو 
الشفاهي، حفظته الكنيسة كتراث ثمن ولم 
املحفوظة  سّية 

َ
الكن واأللــحــان  فــيــه«.  تفرط 

لــحــن، منها الصغير  يــتــجــاوز عــددهــا 300 
والــكــبــيــر، ومــنــهــا مـــا هـــو نــصــه بالقبطية 
ولكن  الــقــديــمــة،  باليونانية  هــو نصه  ومــا 
منها؛  الــنــادر  إال  قبطية،  كلها  موسيقاها 
تلك  مؤلفي  ومعظم  يونانية.  فموسيقاها 
اللحون مجهولون. أقــدم هــذه األلــحــان هو 
يعود  الــذي  السكندري«  »اإلكلمندس  لحن 
ويـــعـــود  الـــصـــلـــيـــب«  ــد  ــيــ و»عــ 180م،  لــســنــة 
تــاريــخــه لــعــام 226م، و»تــرنــيــمــة الــصــبــاح« 
املــيــادي، و»الثالوث  الــرابــع  وتــعــود للقرن 

ُعــثــر عليه فــي بقايا أوراق  الـــذي  األقــــدس« 
أواخر  إلى  املنيا، ويرجع  بردية بمحافظة 

القرن الثالث امليادي. 
والـــحـــقـــيـــقـــة أن الـــفـــضـــل يـــعـــود فــــي حــفــظ 
الكثير مــن هــذا الــتــراث إلــى راغــب حبشي 
مــفــتــاح الـــذي كـــرس حــيــاتــه لــلــحــفــاظ على 
املوسيقية،  بالنوتة  وتدوينه  التراث  هذا 
ــه تـــوجـــه فـــي رحـــلـــة إلــــى إنــكــلــتــرا  حــتــى إنــ
أرنست  باملوسيقار  واستعان   1927 سنة 
نيوالن سميث لتدوين املوسيقى القبطية، 
وطلب من املوسيقار اإلنكليزي أن يحضر 
إلى مصر سنويًا ملدة سبعة أشهر من كل 
سنة من أكتوبر/تشرين األول حتى نهاية 
إبريل/نيسان لكي ينجز هذه املهمة، على 
أن تكون تكلفة إقامته وأتعابه على نفقة 
ــة، وبــالــفــعــل تـــم االتـــفـــاق  مــفــتــاح الـــخـــاصـ
واستمر العمل من 1928 إلى 1936، حيث 
جــمــع مــفــتــاح املــعــلــمــن املــشــهــوريــن وأخــذ 
عــنــهــم ألــحــانــهــم، وذلــــك بــمــســاعــدة املعلم 
-1872( الــبــتــانــونــي  جـــرجـــس  مــيــخــائــيــل 
ــان يــمــلــي الــلــحــن فــيــدونــه  ــــذي كــ 1957( الـ
ــيـــوالنـــد جــمــع  املـــوســـيـــقـــار. إلـــــى أن أتـــــم نـ
األلحان القبطية الشفاهية ودّونها في 16 

مجلدًا. 
ويقول املوسيقار عادل كامل )2003-1942( 
مصر«  فــي  القبطية  »املوسيقى  كتابه  فــي 
إن املــعــلــم مــيــخــائــيــل جـــرجـــس الــبــتــانــونــي 
تعلم األلحان على يد املعلم مرقص واملعلم 
باألزهر كمستمع  التحق  وإنه  أرمانيوس، 
لــتــعــلــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة بــــن عـــامـــي 1885 
للتراث  حفظه  بــدقــة  يتميز  ــان  وكـ و1891، 
وعذوبة الصوت وروعــة األداء، لذا اختاره 
 للكنيسة 

ً
الــبــابــا كــيــرلــس الــخــامــس مـــرتـــا

الكبرى سنة 1891.

وصلنا عن طريق 
ديمتريوس الفالروني، 

أحد أمناء مكتبة 
اإلسكندرية، أن كهنة 
مصر كانوا يسّبحون 

آلهتهم من خالل 
الحروف السبعة 

املتحركة

■ ■ ■
أخذت الكنيسة عن 

الفراعنة تقاليد أخرى 
خاصة بالغناء الديني، 
مثل توظيف العرفاء 

املرتلني كفيفي البصر 
الذين يضعون أيديهم 
على وجناتهم أثناء 

األداء

■ ■ ■
يقول األنبا متاوس 

إن »الكنيسة حافظت 
على ألحانها املدونة في 
الراس، ال في الكراس، 
وذلك نحو ألفي سنة 
بالتسليم الشفاهي«

باختصار

بالروح  تكتسي  التي  الترانيم  يكتمل من دون  ال  المسيح. طقٌس  ميالد  ليلة غد، إلحياء  القبطية في مصر،  الكنائس  تستعد 
المصرية القديمة؛ إذ تأثرت هذه األغاني بالموسيقى الفرعونية

هوامش

سما حسن

ته.  كان األجدر به أن يعتني بقلبه؛ ألنه عزيٌز على أحبَّ
فراقه سيوجعهم.  يهتمَّ بصحته؛ ألن  أن  عليه  كان 
وربما ألني من مدمني النصائح الطبية التي أقرأها 
هنا وهناك، فأذكر دراساٍت كثيرة كشفت أن الرجال 
يموتون بقلوبهم أكثر من النساء، فعلى الرجال أن 
يسمعوا تلك النصيحة الخرقاء التي لن تمنع قدًرا، 
اتنا  جدَّ أن  ولــو  بقلبك،  اعـــِن  ــذًرا:  حــ تحمل  ولكنها 
الحكيمات قلن قديًما: الرجل يحمل وال يلد... وحني 
ة عــن تفسير  الــجــدَّ لتسأل  اســتــغــراب؛   

ِّ
بــكــل تلتفت، 

ذلك القول الغريب، تقول بحكمة: نحن النساء نبكي، 
ونــشــعــر بــالــراحــة بــدمــوعــنــا، لــكــن الـــرجـــال يكتمون 
فجأة،  يموتون  ولذلك  قلوبهم،  في  وحزنهم  آالمهم 
الرجال  أحد  موت  لحادثة  الجاهز  ي  الطبِّ والتفسير 

ة. ة حادَّ املفاجئة أزمة قلبيَّ
مــات فــي غــرفــة فــي فــنــدق، فــي أثــنــاء نــومــه. هــذا هو 
ص خبر وفاة املخرج حاتم علي. وبذلك طوينا 

َّ
ملخ

صــفــحــة إخـــــالص ووفـــــــاء، أمـــــام الــخــيــانــة والـــغـــدر، 
قضية  وهــي  العرب،  لقضية  املهدر  املهني  والتطبيع 
فلسطني. وأكاد أجزم أن كثيرين مثلي قد سارعوا 
إلــــى مــشــاهــدة الــتــغــريــبــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــن جــديــد، 

لــم يفعلوا  يــشــاهــدونــهــا، كما  بأنهم  وأنــهــم شــعــروا 
ة األولـــى، ولــســان حالهم يقول إن هذه  ذلــك، فــي املـــرَّ
التغريبة العربية، وليست الفلسطينية فقط، فكأنما 
املؤلف وليد سيف واملــخــرج حاتم علي يقرآن  كــان 
لــت  ــيـــث تــحــوَّ ــة الـــعـــربـــيـــة املــــهــــني، وحـ ــ  مــســتــقــبــل األمــ
ر الشعب  الشعوب إلى قــوارب الجئني، ويــوم أن ُهجِّ
ر 

ّ
الفلسطيني من أرضــه، في عام 1948، كان يسط

 
ُّ

ــى لــحــلــقــاٍت تــالــيــٍة مـــن الــتــهــجــيــر، وكـــل ــ الــحــلــقــة األولـ
ــٍد تـــرك خــلــفــه مــتــاًعــا، وحــمــل مــفــتــاًحــا، مثلما  ــ واحـ
اتنا، وحيث أودعت أمُّ أحمد، في مسلسل  فعلت جدَّ
ــــت عليه 

َّ
الــتــغــريــبــة، مــفــتــاح بيتها فــي صــدرهــا، ودق

 بعودٍة 
ً

ها؛ لتطمئن على وجــوده، في أمــان؛ أمــال
ِّ
بكف

غار  الكبار، وتناقل الصِّ قريبة، وطــال األمــل، ورحــل 
مفتاح الدار.

ترك خبر وفاة املخرج حاتم علي سؤالني؛ أحدهما ال 
يحتمل عدة توقعات: كيف مات في غرفة في فندق، 
ل بني منفى ومنفى، وعاش 

َّ
بعيًدا عن بلده، وقد تنق

ــذي يحتاج  ــ ــم ال تـــني؟ أمـــا الـــســـؤال األهــ الــتــغــريــبــة مـــرَّ
م  املــشــوار، بعد أن قدَّ َمــْن يكمل بعده  إجابة عملية: 
ففي  عــاًمــا؟  عشر   

َ
ة
َّ
ست قبل  الفلسطينية،  التغريبة 

أثناء تشييع جثمان الراحل، صاحت امرأة دمشقية، 
أننا  ر خيرك يا حاتم. والحقيقة 

ِّ
بأعلى صوتها: كث

 
ُّ

؛ ألنـــه لــو كـــان كــل
ً

يــجــب أن نــشــكــره، كــثــيــًرا وطـــويـــال
فهذا  الفلسطينية  التغريبة  ي مسلسل 

ِّ
الفن رصيده 

يكفي؛ ألنه أعاد صناعة الوعي الفلسطيني والعربي 
حياة  بــتــفــاصــيــل  وأمــســك  الفلسطينية،  بــالــقــضــيــة 
 

ِّ
كل يــروي حكاية  فكأنما  النكبة،  زمن  الفلسطيني، 

الجئ.
مــــات حـــاتـــم عــلــي بــقــلــبــه، وغـــيـــره كــثــر مـــن الـــقـــادة 
ــاب الــذيــن مــاتــوا في 

َّ
والــســيــاســيــني والــشــعــراء والــكــت

 الــســؤال حــائــًرا: مــن قتل 
َّ

غــرف فــنــادق غريبة، وظــل
 

ً
فالن؟ وربما قتله الخذالن، والخذالن أقوى مفعوال

من ُسمٍّ مدسوس، أو عقاٍر ُمذاٍب في شراب، وتبقى 
الحقيقة  غائبة، ولكن حاتم علي مات بقلبه املثخن 

ة حيلة على الفراق.
َّ
بحنني، وقل

ثــِقــلــوا 
ُ
أ قــلــوب كثيرين،  قلب حــاتــم علي خــذلــه، كما 

بهموم أوطانهم، ولم يعتنوا بقلوبهم؛ فوقعوا ضحية 
موٍت، بسكتٍة قلبية، في الجزء األخير من الليل، كما 
ني لتفسيراتهم. 

ِّ
ر العلماء ذلك، وينامون مطمئن يفسِّ

ر 
َّ
ه بقلبه، أتذك  أشدَّ

ٌ
 بالغ

ٌ
ما مات رجل

َّ
وباملناسبة، كل

ر الناس من حولي،   مؤملة، ففي صغري، تطيَّ
ً
حادثة

ي زوجاها االثنان، تباًعا، أمام التلفاز. 
ِّ
من سيدة توف

ة، تكون القصة املختصرة لحادثة الوفاة:   مرِّ
ِّ

وفي كل
التلفاز، مع  أمــام  ر أن يمضي سهرته،  قــرَّ الــزوج  أنَّ 
ت زوجته أنه نائم، وتابعت 

َّ
زوجته، فغافله النوم، وظن

رت أن توقظه؛ ليخلدا  مشاهدة التلفاز، حتى إذا ما قرَّ
جت  إلــى سريرهما، اكتشفت أنــه قد مــات، وقــد تزوَّ
ر معه  لتتكرَّ الــثــانــي، وهــو شقيق زوجــهــا؛  زوجــهــا 
الــقــصــة نــفــســهــا، وفـــي الــعــمــر نــفــســه تــقــريــًبــا، حتى 
كشفت دراسة أميركية أنَّ من أسباب املوت، في أثناء 
 وراثية مرتبطة بكهرباء القلب، ولكنك ال 

َ
النوم، عوامل

 شخص في الجوار، وتشرح 
ِّ

تستطيع أن تمسك بكل
َهمة بأنها 

َّ
ئ الزوجة املت برِّ

ُ
له هذا التفسير العلمي، لت

 نحس«.
ّ

»وش

مات في غرفة فندق

وأخيرًا

قلب حاتم علي خذله، 
كما قلوب كثيرين، أُثِقلوا 

بهموم أوطانهم، ولم 
يعتنوا بقلوبهم
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