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موسيقى

يمثل مجلس المولد
النبوي حالة فريدة،
جديرة بالتأمل ،فهو
لقاء روحي ديني،
وهو أيضًا ملتقى
موسيقي غنائي .يبدأ
بتالوة القرآن ،وصلوات
جماعية على النبي.
ورغم وجود منشد
رئيس أو أكثر ،يتحول
الجمهور المشارك عند
اللزوم إلى «كورال»

قصة
المولد النبوي

من احتفاالت المولد في مصر (خالد دسوقي/فرانس برس)

نغم على أوتار الشيوخ
هيثم أبوزيد

ت ـم ـثــل نـ ـص ــوص املـ ــولـ ــد ال ـن ـبــوي
جانبًا رئيسًا ومهمًا من منظومة
الغناء الديني .ويتجلى انتشارها
واستعادتها كل عــام ،مع دخــول شهر ربيع
األول ،وب ــدء االحـتـفــال فــي كــل مـكــان بــذكــرى
النبي محمد .محافل املــولــد تنتشر فــي كل
ّ
وحي ،وفي
ربوع مصر ،في كل مدينة وقرية
معظم املساجد والـســاحــات .وال ريــب فــي أن
إحـيــاء ذك ــرى املــولــد ب ـقــراءة تلك النصوص،
أمر منتشر في معظم بلدان العالم اإلسالمي،
لكن مصر – كعادتها – تضع قبسًا من روحها
في كل فن .وبأصوات شيوخها ومنشديها،
أصبح للمولد طابع مصري خــاص ،يجمع
بني الروحانية واإلطــراب ...بني سرد السيرة
ورصف النغم.
يعرف التراث الصوفي عشرات املوالد ،التي
صـ ــاغ ن ـصــوص ـهــا أع ـ ــام ك ـب ــار ف ــي مختلف
ح ـقــب ال ـت ــاري ــخ اإلس ــام ــي ،وم ــن ذل ــك مــولــد
«إتمام النعمة الكبرى» البن حجر الهيتمي،
وبـغـيــة ال ـع ــوام ف ــي ش ــرح مــولــد سـيــد األن ــام
الب ــن الـ ـج ــزري ،وال ـك ــواك ــب ال ــدري ــة ف ــي مــولــد
خـيــر ال ـبــريــة ألب ــي بـكــر ب ــن مـحـمــد الحبشي
الـ ـبـ ـسـ ـط ــام ــي ،وقـ ــائـ ــد الـ ـعـ ـقـ ـي ــان فـ ــي م ــول ــد
س ـيــد ول ــد ع ــدن ــان لـلـسـيــد مـحـمــد ب ــن خليل
ال ـطــراب ـل ـســي املـ ـع ــروف بــال ـقــاوق ـجــى ،والـ ــدر
املنظم في مولد النبي األعظم ألبي العباس

أحمد اإلقليشى األندلسي ،والجواهر السنية
في مولد خير البرية ،ملحمد بن علي املصري،
املعروف بالشنواني ،وجواهر النظم البديع
ف ــي م ــول ــد ال ـن ـبــي ال ـش ـف ـيــع ،لـلـشـيــخ يــوســف
النبهاني ،وروضات الجنات في مولد خاتم
الــرســاالت ،للشريف أبــو الـهــدى محمد باقر
الـكـتــانــي ،واملـ ــورد ال ــروي فــي املــولــد النبوي
ل ـل ـمــا ع ـل ــي ال ـ ـقـ ــاري ،وغ ـي ــره ــا م ــن ع ـش ــرات
النصوص للقدماء واملحدثني.
إال أن االح ـت ـفــال بــاملــولــد الـنـبــوي فــي الــديــار
املـصــريــة ،يهيمن عليه نـصــان كـبـيــران ،هما
األشهر واألوس ــع انتشارًا في املــدن والقرى،

وصل إلينا عدد من
التسجيالت لمولد المناوي
بأصوات عباقرة اإلنشاد
األول ه ــو م ــول ــد ال ـب ــرزن ـج ــي ،امل ـس ـمــى عـقــد
الـجــوهــر فــي مــولــد الـنـبــي األزه ـ ــر ،للمحدث
جـعـفــر ب ــن ح ـســن ال ـب ــرزن ـج ــي ،وال ـث ــان ــي هو
مولد املناوي ،املعروف بالتعطيرة الشريفة،
للشيخ أحمد املناوي الشاذلي ...على هذين

مائة نص

تذكر المصادر الصوفية ،قرابة مائة نص للمولد النبوي ،تتفاوت في
طولها ورونق نظمها ،وكذلك تتفاوت في انتشارها وشهرتها،
لكن هــذه النصوص في عمومها ،كانت عبر عقود أو قرون
العمود الفقري إلحياء ليالي شهر ربيع األول ،وإظهار كل مشاعر
الحب واإلجــال لشخص نبي اإلســام ،فنصوص االحتفال بالمولد
توارثها المصريون ،حتى صارت جزءًا من الوجدان الديني والفني
للجماهير العربية.

إنتاجات
أصــدرت الفرقة األميركية Third
 Eye Blindألبومًا جديدًا يحمل
عــنــوان  ،Our Band Apartوهو
العمل السابع في مسيرة فرقة الروك
البديل ،التي لطالما أثارت الجدل بسبب
تصرفات نجمها ستيفان جنكيز.
أطلقت المغنية البريطانية أديــل
أغنيتها المنفردة «إيــزي أون مي»
 ،Easy On Meقبل طرحها المرتقب
في  19نوفمبر/تشرين الثاني المقبل
أللبومها المنتظر « ،»30للمرة األولى
منذ ست سنوات.
عند الثامنة من مساء اليوم ،تنظم
دار األوبــــرا المصرية ،على خشبة
مسرح معهد الموسيقى العربية
في القاهرة ،عرضًا يحمل عنوان
«وهابيات» ،تؤ َّدى فيه مجموعة
من أغاني ومقطوعات موسيقار
األجيال؛ محمد عبد الوهاب.

مالك جودي

انتصار مزيف داخل حصان طروادة
عمر بقبوق

نـهــايــة الـشـهــر امل ــاض ــي ،أص ــدر مــالــك جــودي
أل ـبــومــا ج ــدي ـدًا يـحـمــل ع ـن ــوان  ،Troieوهــو
العمل الثالث للمغني الـجــزائــري الفرنسي،
الذي بدأ رحلته في عالم املوسيقى الفرنسية
عـ ــام  ،2005ك ـع ـضــو ف ــي ف ــرق ــة الـ ـب ــوب روك
 .Moon Pallasإال أن ــه اتـخــذ م ـســارًا مختلفًا
ع ــام  ،2017عـنــدمــا أص ــدر أول أل ـب ــوم ف ــردي
ل ــه ب ـع ـنــوان  ،Unلـيـتـحـ ّـول ف ــي وق ــت قياسي
إلــى واح ــد مــن أب ــرز صــنــاع موسيقى البوب
اإللكترونية في فرنسا ،وليصل مع ألبومه
الثاني  Temperamentإلى ذروة نجاحه ،قبل
ُ ّ
أن تعطل جائحة كورونا عجلة الحياة.
أل ـب ــوم م ــال ــك جـ ــودي ال ـج ــدي ــد ،كــالـكـثـيــر من
األعـ ـ ـم ـ ــال امل ــوس ـي ـق ـي ــة الـ ـت ــي ص ـ ـ ــدرت ال ـع ــام
املــاضــي ،تبدو فيه آثــار العزلة الناجمة عن
الحجر الصحي واضـحــة؛ فــاإلصــدار يجعل
م ــن االن ـت ـظــار وال ـت ــرق ــب مــوضــوعــا ل ــه ،لكنه
انـتـظــار مــن ن ــوع خ ــاص فـيــه طــابــع ملحمي،
فعنوانه  ،Troieالتي تعني طــروادة ،ويشير

في عمله الجديد Certified Lover
 ،Boyيشارك مغني الراب الكندي دريك
عدد من الضيوف والمنتجون ،الذين
ساهموا في تأدية بعض األغاني
معه ،أو فــي إنتاجها بلمستهم
الخاصة ،ما يكشف عن قوة إنتاجية
كبيرة يمتلكها دريك.
تحديد موعد النهاية وختام الرحلة
أمــر ال تناقشه الفرق الموسيقية
ً
عادة في أثناء إنتاجها ألبومًا جديدًا،
لكن فرقة الــروك األميركية The
فجرت المفاجأة
Plot In You
ّ
عندما أعلنت أن ألبوم Swan Song
سيكون عملها األخير.

النصني مدار االحتفاالت في مصر ،ثم تأتي
بعض النصوص األخرى بدرجة أقل بكثير.
وق ــد ك ــان الـشــائــع فــي االح ـت ـفــاالت الشعبية،
قــراءة قصة املولد من أحد النصني ،كل ليلة
م ــن ل ـي ــال ــي ش ـه ــر رب ـي ــع األول ،وفـ ــي بـعــض
األح ـي ــان ي ـقــرأ امل ـن ـشــد أجـ ـ ـ ً
ـزاء م ــن امل ــول ــد ،أو
ً
يختصره إن لم يسمح الوقت بقراءته كامال،
وك ـ ــان ه ــذا االخ ـت ـص ــار يـكـثــر م ــن املـنـشــديــن
ال ـك ـبــار ،ال ــذي ــن يـتـفـنـنــون ف ــي إن ـش ــاد القصة
النبوية ،ويستعيد الجمهور ما يسمعه من
أفانني الطرب والقفالت واالنتقاالت النغمية.
وم ـ ــول ـ ــد الـ ـب ــرزنـ ـج ــي نـ ـظ ــم تـ ـتـ ـك ــون ج ـم ـيــع
ع ـبــاراتــه مــن شـطــرتــن :األولـ ــى تنتهي بياء
مـشــددة ،بعدها هــاء أصلها الـتــاء املربوطة:
«أبتدئ اإلمالء باسم الذات العلية» والثانية
تنتهي بهاء قبلها ألف املد« :مستدرًا فيض
البركات على ما أناله وأواله» ...وقد حفظت
الـتـسـجـيــات أجـ ــزاء م ــن ه ــذا امل ــول ــد بـصــوت
أع ــام املـنـشــديــن امل ـصــريــن ،وف ــي مقدمتهم
ال ـش ـيــخ ع ـلــي م ـح ـمــود ،ف ــي مـحـفــل خــارجــي،
يظهر تفاعل املستمعني مع الشيخ املتفنن،
وبعد كل مقطع ،تدخل البطانة ،بالتعطيرة
الشريفة« :عـطــر اللهم قـبــره الشريف بعرف
شـ ــذي م ــن صـ ــاة وت ـس ـل ـيــم» ق ـبــل أن ينتقل
الشيخ إلى أداء نشيد «طلع البدر علينا».
وللشيخ مـحـمــود خليل الـحـصــري تسجيل
م ـطــول ملــولــد ال ـبــرزن ـجــي ،يـغـلــب عـلـيــه األداء
املعتاد من الشيخ في تالوة القرآن ،ويكتسب

قيمته مــن ك ــون الـحـصــري قــارئــا ال مـنـشـدًا،
ك ـمــا يـعـتـبــر ن ـم ــوذج ــا ي ـبــن أن ال ـت ـف ــوق في
ميدان التالوة ال يلزم منه اإلجادة في ميدان
اإلنشاد ،فرغم صفاء صوت الشيخ ،ووضوح
مـ ـ ـخ ـ ــارج حـ ـ ــروفـ ـ ــه ،إال أن ت ـس ـج ـي ـل ــه مل ــول ــد
البرزنجي جاء خاليًا من الجماليات الفنية،
أو الجمل الطربية.
وبــالـقــدر نفسه مــن االنـتـشــار أو أكـثــر ،يأتي
مـ ــولـ ــد الـ ـشـ ـي ــخ أح ـ ـمـ ــد امل ـ ـن ـ ــاوي الـ ـش ــاذل ــي،
وشطراته األولــى مقفاة بياء مشددة بعدها
ه ــاء مـبــدلــة م ــن ال ـت ــاء امل ــرب ــوط ــة ،مـثــل مــولــد
البرزنجي ،لكن االختالف يأتي في الشطرة
الثانية ،التي تنتهي دائمًا بميم قبلها ألف
مدية« :الحمد لله الــذي أنــار الوجود بطلعة
خـيــر ال ـب ــري ــة ...سـيــدنــا مـحـمــد عـلـيــه الـصــاة
والـ ـ ـس ـ ــام ...ق ـمــر ال ـه ــداي ــة وك ــوك ــب الـعـنــايــة
الربانية ...مصباح الرحمة املرسلة وشمس
ديـ ــن اإلسـ ـ ـ ـ ــام ...م ــن ت ـ ــواله م ـ ــواله بــالـحـفــظ
والــرعــايــة األب ــدي ــة ...واع ـلــى مـقــامــه ف ــوق كل
مقام».
وأوص ـلــت إلـيـنــا األس ـطــوانــات ع ــددًا مــن أهــم
التسجيالت ملولد املـنــاوي بــأصــوات عباقرة
اإلن ـ ـش ـ ــاد ،وم ـ ــن أشـ ـه ــر ه ـ ــذه ال ـت ـس ـج ـي ــات،
مسمعًا مــن املــولــد ب ـصــوت الـشـيــخ إبــراهـيــم
الـفــران ،الــذي يستعرض املناطق الـحــادة من
صوته ،وال سيما مع دخول البطانة بجملة
التعطيرة ...وبسبب قصر مــدة األسـطــوانــة،
ينتقل الفران من استهالل املولد مباشرة إلى
الجزء الــذي يذكر ما كانت تشاهده السيدة
آمنة مــن العجائب فــي أثـنــاء حملها بالنبي
األكـ ـ ــرم ،وهـ ــذا ال ـج ــزء م ــن أك ـثــر أج ـ ــزاء مــولــد
املناوي شعبية.
وفي مقدمة األصوات التي أدت مولد املناوي،
ي ــأت ــي ال ـش ـي ــخ ط ــه ال ـف ـش ـن ــي ،ول ـ ــه أكـ ـث ــر مــن
تسجيل ،ملقاطع املـشــاهــد العجيبة للسيدة
آمنة ...واتسم أداء الفشني كعادته باإلطراب
الـشــديــد ،وال ـثــراء النغمي ،واسـتـخــدام كامل
مساحته الصوتية ،والتفنن فــي االنتقاالت
النغمية ...للفشني حظ وافــر من تسجيالت
االحتفال بذكرى املولد النبوي ،سواء بقصة
امل ــول ــد ،أو بــالـقـصــائــد املــوضــوعــة خصيصًا
لهذه املناسبة.
وي ـج ــد امل ـه ـتــم ب ـمــولــد املـ ـن ــاوي ع ـلــى شبكة
اإلنـ ـت ــرن ــت ع ـ ـ ــددًا مـ ــن ال ـت ـس ـج ـي ــات مل ـقــاطــع
مـخـتـلـفــة م ــن الـتـعـطـيــرة الـشــريـفــة بــأصــوات
الشيوخ إسماعيل سكر ،ومحمد الفيومي،
وسيد النقشبندي ،ومحمد عمران.
رغـ ــم الـهـيـمـنــة ال ـك ـب ـيــرة مل ــول ــدي ال ـبــرزن ـجــي
وامل ـنــاوي على احـتـفــاالت املــولــد الـنـبــوي في
مصر ،إال أن ذلــك ال يعني االقتصار الكامل
على هذين النصني ،فهناك مساحة لنصوص
أخرى من قصة املولد ،وكذلك توجد مساحة
للقصائد واألناشيد ...ومن النصوص التي
تجد مكانًا في االحتفاالت مولد العزب ،وهو
نظم وضعه الشيخ محمد العزب على مولد
البرزنجي.
ولقصائد املديح مكانها املعتبر في االحتفال
بذكرى املولد ،وفي مقدمتها تأتي بردة اإلمام
الـبــوصـيــري ،الـتــي أداه ــا كثير مــن املنشدين
بطرائق مختلفة ،وكذلك الهمزية التي ترك
ً
إب ــراهـ ـي ــم ال ـ ـفـ ــران ت ـس ـج ـيــا ن ـف ـي ـســا لـبـعــض
أب ـي ــات ـه ــا ...وف ــي تـ ــراث امل ـن ـشــديــن املـصــريــن
ال ـك ـبــار ،يـجــد املـسـتـمــع تـسـجـيــات مـتـعــددة
لـقـصـيــدة يــا أي ـهــا امل ـخ ـتــار ،يـتـقــدمـهــا محفل
طه الفشني الشهير بمسجد اإلمــام الحسني
بــال ـقــاهــرة ،كـمــا يـجــد تـسـجـيــات للقصيدة،
بــأصــوات النقشبندي ونـصــر الــديــن طوبار
ومحمد عمران.

ال مكان لالختباء (فرانس برس)

إل ــى حـكــايــة ال ـج ـنــود الــذيــن اخ ـت ـبــؤوا داخــل
جـســد ال ـح ـصــان ال ـع ـمــاق فــي خـطــة حــربـيــة.
ً
هذه الحكاية ،يراها جــودي محاكاة للحالة
العامة التي عاشها الكوكب في زمــن إنتاج
األلبوم؛ فجميعنا اختبأ ضمن الخطة العامة
ملحاربة الفيروس .لكن نهاية حكاية حصان
طـ ــروادة املــأســاويــة تــوحــي ب ــأن ج ــودي أراد
من خــال هــذه املقاربة السخرية من الواقع،
ومن الخطة الحربية التي سرنا وفقها ،وذلك
ّ
مــا تـعــززه املوسيقى الـت ًــي تـبــدو فــي األلـبــوم
الجديد أكثر أعماله كآبة.
حالة االنتظار املرهق تنعكس بشكل واضح
فــي األغنية االفتتاحية  ،Ou tu esالـتــي يرد
ف ـي ـه ــا« :دعـ ــونـ ــي أنـ ـتـ ـظ ــر ..دعـ ــونـ ــي أح ـصــل

تبدو في العمل آثار
العزلة الناجمة عن الحجر
الصحي واضحة

على املــزيــد مــن املعلومات .أتمنى أن تتفهم
حــالــة االنـتـظــار الـتــي أعـيـشـهــا» .هــذه الحالة
ستنكسر سريعًا مــع األغنية الثانية Point
 ،sensibleالتي يغنيها بالشراكة مــع نجمة
ال ــراب الـفــرنـســي ال ـجــديــدة  ،Lala & ceالتي
ت ـبــدو كــرغـبــة ف ــي اخ ـت ــراق ال ـعــزلــة م ــن خــال
عالقة جنسية؛ إال أن الخوف سيبقى مالزمًا
ل ـ ـجـ ــودي ،ح ـي ــث ي ـب ــدأ ف ــي األغ ـن ـي ــة ال ـثــال ـثــة
« »2080بترديد كلمات تعبر عن حالة األرق
ال ـتــي ت ــازم ــه ،وال ـت ــي تـ ــزداد ف ــي عــاقـتــه مع
اآلخــريــن ،فـيـقــول« :عــدنــي بــأال تسقط فقاعة
مائية أو هوائية أخــرى .دعنا نعبر من دون
ت ــام ــس ون ـح ــن م ـل ـث ـم ــان ،ف ــا ي ــوج ــد م ـكــان
لالختباء».
فــي األغ ـن ـيــة الـتــالـيــة ،Saatchi ،ي ـبــدأ جــودي
بــاالن ـت ـقــال م ــن ح ــال ــة ال ـتــرقــب إل ــى الـتـقـيـيــم،
لينتقد ما نجم عن خطط إجــراءات السالمة
املتبعة من قمع ،فيركز بالزمة األغنية على
التعليمات األولى التي بدأ منها القمع« :ابق
مـكــانــك ثــاثــة أســابـيــع ف ـقــط» ،وينتقل منها
لـلـتـقـيـيــم« :ال ـحــريــة فــي إج ـ ــازة ،ه ــذا مــؤســف
حقًا .العواقب تبدو ّ
سامة».
من هذه النقطة ،ينتقل جــودي بشكل غريب
أغان عاطفية يكسر فيها السياق بشكل
إلى
ٍ
كلي ،ليبدو في أغاني  VertigesوQuelques
 motsو Adoreeقــد خــرج بنزهة لـيــرتــاح من
حــالــة ال ـعــزلــة ال ـتــي ت ـق ـيــده؛ لـيـعـطــي األل ـبــوم
بـهــذه األغ ــان ــي بـعــض الـحـيــويــة الـتــي مـ ّـيــزت
ألبومه السابق .لكن جــودي سيعود سريعًا
إلــى حــالــة الـكــآبــة ذاتـهــا مــع أغنية ،Douleur
التي تبدو تتويجًا مزدوجًا لإلرهاق النفسي
ّ
ال ــذي خــلـفــه االنـتـظــار غـيــر امل ـجــدي ،ولحالة
ال ـحــب ال ـتــي ت ـبــدو وكــأن ـهــا ان ـت ـهــت ،فكلمات
األغـنـيــة ت ـبــدو أن ـهــا تـحـمــل أك ـثــر مــن معنى،
لينتقد الوعود الكاذبة مع استرجاع ذكريات
عاطفية ،وليوحد بهذه األغنية مسار األلبوم
م ـج ــددًا ،ويـسـتـمــر ب ــذات الـنـســق مــع األغنية
الـتــالـيــة  ،Dangerالـتــي يـقــول فـيـهــا« :أحـيــانــا
ال ـعــرق يهيمن عـلـ ّـي واإلغـ ــراء بــداخـلــي يبلغ
ذروتـ ــه ،أن ــا مستعد لـفـعــل أي ش ــيء .أن ــا في
خطر ..خطر الحب».

