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موسيقى
حوار

أجراه هيثم أبوزيد

يعمل الموسيقي والفنان السوري ،محمد علي بحري،
على موسوعة موسيقية ،تتألف من  12مجلدًا،
مهمًال ،شارحًا
يجمع فيها قرابة  120مقامًا موسيقيًا ُ
إياها ،نظريًا ،مقدمًا عليها شواهد تلحينية ،غنائية
وآلية .هنا ،حوار مع بحري حول هذه التجربة

محمد
علي
بحري

بعيدًا عن وطنه ،ومن دون صخب
أو ضجيج ،يبذل جهدًا كبيرًا في
وضع موسوعته التي تتألف من
 12مجلدًا ،كل مجلد منها يحوي  10مقامات
موسيقية مع شرحها شرحًا وافيًا واضحًا،
نـظــريــا وعـمـلـيــا ،وذك ــر ال ـن ـمــاذج التلحينية
ً
املوضوعة على كــل مـقــام ،بما يشكل فصال
مفتتحًا بـ بشرف ،ومختتمًا بـ سماعي ،ويقع
كل مجلد في ما بني  300إلى  400صفحة من
القطع الكبير .إنه املوسيقي التراثي الحلبي
محمد علي بحري ،الذي أعطى نحو  35عامًا
مــن عـمــره لفن املــوشـحــات ،تأليفًا وتلحينًا
وتوثيقًا.
ولد محمد علي بحري عام  1972في مدينة
حلب الـســوريــة .وبــالــرغــم مــن أن املــديـنــة في
ذلــك الــوقــت كانت تذخر بكبار الفنانني من
أم ـث ــال ص ـبــري م ــدل ــل ،وح ـســن ح ـف ــار ،وعـبــد
ال ـق ــادر ح ـجــار ،إال أن ب ـحــري لــم ينتظم في
دروس مــوسـيـقـيــة إال ل ـق ــاءات يـسـيــرة أخــذ
فيها عن الحفار إيقاعًا أو إيقاعني ،قبل أن
يعتمد على نفسه كلية فــي تحصيل العلم
املوسيقي ،نظريًا وعمليًا.
سألنا خبير املوشحات عن دوافعه لتأليف
موسوعته الكبيرة .يقول« :الــدوافــع كثيرة،
وأولها أن األغنية العربية الحديثة ،ال تصلح
ألن تكون شاهدا تلحينيًا على مقام معني،
ألن ـهــا غــالـبــا مــا ت ـكــون مــزيـجــا ،ال يـعـبــر عن
شخصية امل ـقــام ،فهي أشـبــه بـ«الكوكتيل»،
أم ــا الـقــالــب األس ــاس فــي الـشــواهــد اللحنية
امل ـغ ـنــاة فـهــو امل ــوش ــح ،وف ــي ال ـقــوالــب اآللـيــة
تكون األولوية لقالبي البشرف والسماعي.
ومع األسف ،فإن كثيرًا من املقامات العربية
ال نـ ـج ــد لـ ـه ــا ش ـ ــواه ـ ــد واض ـ ـ ـحـ ـ ــة ،كـ ـم ــا أن
الـغـنــاء الـعــربــي ،استهلك ع ــددًا مــن املقامات
املـشـهــورة ،وأهـمــل عـشــرات غـيــرهــا ،إلــى حد
أال نجد عليها شاهدًا تلحينيًا واحدًا ،سواء
كان غنائيًا أو آليًا».
يــوضــح ب ـحــري أن حــالــة الـ ــدرس املوسيقي
ال ـع ــرب ــي ،كــانــت أي ـضــا م ــن األسـ ـب ــاب املـهـمــة
ال ـت ــي دف ـع ـتــه ل ـل ـت ـصــدي إلـ ــى هـ ــذا امل ـش ــروع
ال ـع ـل ـمــي« :ط ــرائ ــق ت ــدري ــس املــوس ـي ـقــى فــي
الـعــالــم الـعــربــي عقيمة ،وال يمكن أن تــؤدي
إلى نتائج مرضية»ُ .يرجع السبب الرئيس
لهذا التراجع إلى أن القائمني على التدريس
يـتـعــامـلــون م ــع امل ـق ــام ــات بـطــريـقــة خــاطـئــة،
ويقدمون املـقــام وكــأنــه مجرد سلم ،أو على
األك ـثــر م ـجــرد جـنـســن :ج ــذع وفـ ــرع .وب ــرأي
ب ـحــري ،ف ــإن ه ــذه الـطــريـقــة ال يمكن أن تفي
بتعريف شخصية املقام وطبيعته وروحــه
املسيطرة ،إذ ال بد من معرفة طريقة عمله،
وسبيل الشروع فيه ،وسبل تركيب أجناسه
وع ـ ـقـ ــوده .وكـ ــل هـ ــذا ال ي ـم ـكــن إدراكـ ـ ـ ــه عـبــر
ً
سلم ال يكاد يمثل إال هيكال بال مالمح وال
شخصية.
كما يأخذ بحري على مؤسساتنا التعليمية
اعتمادها على مقاطع من األغاني الحديثة،
ل ـت ـكــون ش ــواه ــد تـلـحـيـنـيــة ،وه ــي ب ـن ـظــره ال
ت ـص ـلــح ل ـه ــذا ال ـس ـي ــاق ال ـع ـل ـمــي الـتـعـلـيـمــي،
ح ـيــث ي ـجــب أن ت ـك ــون ال ـش ــواه ــد م ـت ـعــددة،
وخالصة من شوائب املقامات األخرى ،وهو
ما يتوفر أكثر في قوالب :املوشح والبشرف
والسماعي.
يــؤكــد بـحــري أن املشكلة التعليمية تتعمق
بـسـبــب تـصــدر كـثـيــر مــن غـيــر املــؤه ـلــن ،وال
يعني بالتأهيل هنا مـجــرد الحصول على
الشهادات العليا ،أو حتى درجتي املاجستير
والدكتوراه ،ألن توالي األجيال التي تعلمت
بطرق غير سليمة أنشأ جيال من «األساتذة»
ونـجــوم الفضائيات واإلذاع ــات واإلنـتــرنــت،
يساهمون بما يطرحون في ترسيخ الجهل
باملوسيقى الشرقية الكالسيكية.
مــع اع ـت ــزازه بـتــراثــه الـحـلـبــي ،يحمل بحري
تقديرًا كبيرًا ملصر وقــدمــاء أهــل الفن فيها،
وي ـع ـت ـبــر عـ ـ ــددًا م ــن ك ـب ــار امل ـص ــري ــن ضـمــن
أس ــات ــذت ــه ،رغ ــم أن ــه ل ــم ي ــزر م ـصــر وال م ــرة.
وفي مقدمة هؤالء ،يأتي اسم كامل الخلعي،
املوسيقي وامللحن العالم .ويــرى بحري أن
الخلعي ،في ألحانه وفي مؤلفاته ،وأشهرها
كتاب «املوسيقي الشرقي» ،كان قمة في الفن،
وم ــوس ــوع ــة ف ــي ال ـع ـلــم ،وح ــاف ــظ ع ـلــى قيمة

تضم الموسوعة أعماًال من تأليفه وتلحينه أيضًا (العربي الجديد)

األغنية الحديثة ليست شاهدًا
تلحينيًا على مقام معين
الغناء العربي استهلك مقامات
مشهورة وأهمل عشرات غيرها
املــوس ـي ـقــي ،ول ــم يـنــزلــق يــومــا إل ــى التفكير
التجاري أو نيل الرضاء الشعبي الرخيص.
كـمــا يعتبر بـحــري أن سـيــد درويـ ــش ضمن
ثـ ـل ــة أسـ ــاتـ ــذتـ ــه م ـ ــن امل ـ ـصـ ــريـ ــن ،ف ــأل ـح ــان ــه
مقطوعات وجدانية عميقة ،تحمل شعورًا
قويًا ،وتفكيرًا موسيقيًا بالغ الرقي .يصف
بحري سيد درويش بأنه «بيتهوفن العرب».
وبرأيه أن الرجل أفضل من غنى ألحانه ،فكل
م ــن غ ـن ــوا أع ـم ــال س ـيــد دروي ـ ــش ل ــم يـصـلــوا
برأي بحري -إلى مستوى الشيخ سيد أبدًا،حتى الكبار املشتهرين من أهل الفن.
ومن العجيب أن بحري يعد الشيخ مصطفى
إس ـمــاع ـيــل ض ـمــن أه ــم أس ــات ــذت ــه ،ويـ ــرى أن
الشيخ يمثل أعجوبة ومعجزة فــي التالوة
الـقــرآنـيــة ،وأن ــه يـكــاد يـكــون الــوحـيــد مــن بني
الـ ـق ــراء وامل ـط ــرب ــن وامل ـل ـح ـنــن ،الـ ــذي ي ــؤدي
امل ـقــام املــوسـيـقــي بـطــريـقــة علمية دقـيـقــة ،ال
تصدر إال عن املتعمقني في دراسة املوسيقى
الكالسيكية ،وأن ترتيبه لألجناس والعقود
وإخ ــراج ــه لـلـعــرب الـصــوتـيــة يـمـثــل معجزة
فنية بكل معنى الكلمة.
ي ــوص ــي ب ـح ــري أه ــل ال ـف ــن بــاالس ـت ـمــاع إلــى
ألحان املوسيقار محمد عبد الوهاب ،ويعده
ض ـمــن أع ـظــم مـلـحـنــي ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،لكنه
يؤكد أنه يعني أعمال عبد الوهاب قبل سنة
 ،1940ألن ما بعد هذا التاريخ يراه املوسيقي
الحلبي فنًا كــان هدفه تتبع «املــوضــة» وما
يطلبه الجمهور ،وابتعد عبد الوهاب كثيرًا
عما أبدعه قبل سنة  ،1940فقد سيطرت عليه
بعد ذلــك الـتــاريــخ أفـكــار املنافسة الشعبية
التجارية ،وظل كذلك حتى رحيله.
ن ـس ــأل ب ـح ــري ع ــن ال ـح ـي ـث ـيــات ال ـت ــي دفـعـتــه
العـتـبــار ه ــؤالء األع ــام أســاتــذة ل ــه ،بالرغم
مــن أن ــه لــم يلتق ب ــأي مـنـهــم ،ول ــم ي ــزر مصر
ً
أصال .يؤكد أن الحفظ واملعايشة هي املعلم
األول« :عايشت شيوخ األسطوانات ،وخبرت
ألحانهم ،وعاينت أكثر من  300دور مصري،
وسمعتها بصيغها املختلفة ،فبعض األدوار
وصـلـتـنــا ب ــأص ــوات ع ــدي ــدة ،وهـ ــذا الـسـمــاع
امل ـت ـك ــرر ل ـن ـفــس ال ـع ـمــل ب ــأص ــوات مـخـتـلـفــة،
ّ
يمكنك من فهم الجانب املشترك فيها ،الذي
هو روح الطريقة املصرية وجوهرها».
ف ــي رحـ ـل ــة ت ـح ـص ـي ـلــه ،ح ـف ــظ بـ ـح ــري م ـئــات
امل ــوش ـح ــات ،ووث ـق ـهــا نـصـيــا ولـحـنـيــا ،وفــي
م ـقــدمــة ه ــذه امل ــوش ـح ــات تــأتــي أع ـم ــال عمر
الـ ـبـ ـط ــش ،شـ ـي ــخ الـ ــوشـ ــاحـ ــن الـ ـ ـع ـ ــرب ،كـمــا
حفظ بحري أعمال الشيخ أحمد أبــو خليل
القباني ،وأعمال كثيرين من تالمذة البطش
ّ
وبكري الكردي ،وكل هذا أهله للتصدي لتلك
العملية شديدة الصعوبة املتمثلة في تأليف
املوشح وتلحينه ،واختيار املقامات النادرة
لـيـقــدم عـلـيـهــا عـ ــددًا م ــن املــوش ـحــات تصلح
كشواهد تلحينية ،علمية وفنية رصينة.
خـ ـ ــال  30عـ ــامـ ــا ،ل ـح ــن بـ ـح ــري ن ـح ــو 200
م ــوش ــح ،أك ـث ــره ــا م ــن شـ ـع ــره ،وك ـم ــا اخ ـتــار
ل ـه ــا املـ ـق ــام ــات الـ ـ ـن ـ ــادرة واملـ ـهـ ـمـ ـل ــة ،اخ ـت ــار
ل ـهــا اإلي ـق ــاع ــات ال ـطــوي ـلــة وامل ــرك ـب ــة وقليلة
االستعمال ،بــل وال ـنــادرة إلــى حــد أال يكون
لـ ـه ــا شـ ــاهـ ــد ت ـل ـح ـي ـن ــي غـ ـن ــائ ــي واحـ ـ ـ ــد فــي
املــوس ـي ـقــى ال ـعــرب ـيــة .ي ـصــر ب ـحــري ع ـلــى أن
ي ـلـ ّـحــن م ــن املـ ـق ــام الـ ـن ــادر واإلي ـ ـقـ ــاع املـهـمــل
عــدة موشحات ،وال يكتفي بنموذج واحــد،
ألنـ ــه يـ ــرى أن ت ـع ــدد ال ـش ــواه ــد الـتـلـحـيـنـيــة
وحفظها هــو السبيل الــوحـيــد لفهم املـقــام
وتنمية الشعور بــه .كما أن التعليم املجرد
لــإي ـقــاعــات يـ ــؤدي إل ــى نـسـيــانـهــا والـخـطــأ

فـيـهــا ،أم ــا تعليمها عـبــر ال ـشــاهــد اللحني
فهو األنفع واألبقى .وعلى سبيل التمثيل،
لـحــن ب ـ ّـحــري م ــن م ـقــام املـسـتـعــار  11لحنًا،
تـشـمــل  9مــوش ـحــات وطـقـطــوقــة وسـمــاعــي،
ومن مقام العجم بوسلك لحن  8موشحات،
ومن مقام الدلكش حوران  9موشحات ،ومن
مقام الجانفزا  4موشحات ،والشد عربان 5
موشحات ،والسلطاني يكاه  6موشحات،
ومــن مـقــام الــدوكــاه ومـقــام الـطــاهــر بوسلك
 6م ــوش ـح ــات أيـ ـض ــا ،وم ـ ــن مـ ـق ــام ال ــزاوي ــل
والكردانية  4موشحات ..وغير ذلك كثير.
وفي استخدامه لإليقاعات النادرة الطويلة
وامل ــركـ ـب ــة ،ل ـ ّـح ــن ب ـح ــري ع ـلــى ضـ ــرب الـفـتــح
ِّ
م ــوش ــح «يـ ـ ــا حـ ـم ــام ال ـ ـ ـ ــروض غ ـ ـ ـ ــن» ،وهـ ــذا
اإليقاع يعتبر أضخم اإليقاعات والضروب
فــي املــوسـيـقــى الـشــرقـيــة قــاطـبــة ،وه ــو مرقم
بمقياس  .4/176ولحن موشح «هبت نسيم
اللطف» على إيقاع الجهار واملرقم بمقياس
موشح «يا بدر حسن تبدى
 .4 /124ولحن
ُ
من» مقام الشيفيه نما ،على إيقاع الزنجير
ال ـك ـب ـيــر وامل ــرق ــم ب ـم ـق ـيــاس  .4 /120ولـحــن
م ــوش ــح «هـ ـ ــات اس ـق ـن ــي ي ــا ب ــن ودي» ،مــن
مـقــام الـفــرح فــزا على إيـقــاع الثقيل املصري
بمقياس .4 / 96
نـســأل بـحــري عــن ت ـكــرار اتـهــامــه بــاالنـحـيــاز
ل ـل ـمــوس ـي ـقــى ال ـع ـث ـمــان ـيــة ،وت ـقــدي ـم ـهــا عـلــى
امل ــوسـ ـيـ ـق ــى الـ ـع ــربـ ـي ــة .ي ـ ـقـ ــول« :امل ــوس ـي ـق ــى

حلب

يقضي بحري يومه بين
إنجاز موسوعته الكبرى،
وبين اجترار ذكريات الشوق
إلى أيام حلب ولياليها.
فاستقراره في مهجره
بألمانيا لم يخمد جذوة
الذكريات ،أو يؤنس شعوره
الدائم بالوحدة ،وافتقاد
أجواء الفن واألنس والطرب،
وال سيما في المناسبات
الكبرى ،مثل شهر رمضان
واألعياد .ولعل هذا ما يفسر
مصاحبته لحزن دائم ،باد في
كالمه وفي ألحانه ،حتى ما
كان منها فرحًا نشيطًا .لكن
ما يهون عليه ،أمله في
أن تجد موسوعته الكبيرة
مكانها الالئق في بالد
العرب ،وأن تكون خطوة
كبيرة تستعيد التأصيل
العلمي للدرس الموسيقي
العربي.

الـعـثـمــانـيــة راف ــد مـهــم مــن روافـ ــد املوسيقى
الشرقية الكالسيكية ،يتسم ب ـغــزارة وثــراء
ال يمكن تـجــاهـلــه ،كـمــا أن امللحنني األت ــراك
حــرصــوا عـلــى أص ــول امل ـقــامــات ،وتقديمها
من دون خلط ،فنجد عندهم وصالت كاملة،
تتضمن عـشــرات األع ـمــال الغنائية واآللـيــة
ملقامات نسميها في عاملنا العربي «فرعية»،
أو إيقاعات شديدة الـنــدرة .بينما هي عالم
بحد ذات ــه» .يــوصــي األس ـتــاذ بـحــري شباب
امل ـطــربــن وال ـع ــازف ــن بــااله ـت ـمــام ب ــامل ــدارس
ال ـ ـثـ ــاث ال ـ ـتـ ــي ي ـع ـت ـب ــره ــا ت ـش ـك ــل األع ـ ـمـ ــدة
األس ــاسـ ـي ــة ل ـل ـمــوس ـي ـقــى الـ ـش ــرقـ ـي ــة ،وهـ ــي:
امل ــدرس ــة امل ـصــريــة ال ـقــدي ـمــة ،وم ــدرس ــة بــاد
ال ـشــام ولـحـلــب فيها قـصــب الـسـبــق ،وأيـضــا
املدرسة التركية العثمانية.
ي ــوض ــح ب ـح ــري أه ـم ـيــة اإلف ـ ــادة م ــن ال ـت ــراث
املوسيقي العثماني ،فـيـقــول« :ال يمكن ملن
أراد الـتــأسـيــس املــوسـيـقــي أن يـهـمــل أعـمــال
جميل بك الطنبوري ،أو طاطيوس أفندي ،أو
املعلم إسماعيل حقي بك ،أو القانوني حاجي
ع ــارف بــك ،والـ ــداوادت الـثــاثــة ،والطنبوري
عثمان بــك ،وعثمان بك الكوجوك ،وشوقي
ب ــك ،وأح ـمــد ســانـكـلــي ب ــك ،وح ـمــامــي زاده،
وإسماعيل دده أفندي ،وداللي ذاده ،ويوسف
باشا ،وبيمن شان ،وجودت شاغال ،وألحان
السلطان سليم الثالث ،وغــازي غــراي خان،
والكماني علي أغــا ،وزكــي محمد أغــا ،وهو
والد امللحن املوسيقي الطنبوري نعمان أغا،
وقـنـتـمـيــر أوغ ـل ــو ،والـكـمـنـجــاتــي نـيـقــوالكــي
أف ـنــدي ،وم ـئــات أخ ــرى مــن أس ـمــاء العباقرة
األعـ ــام واملـلـحـنــن فــي املــوسـيـقــى الشرقية
الكالسيكية».
ويرى بحري أن التراث املوسيقي العثماني
أثــرى من العربي في الجانب اآللــي ،املتمثل
ف ــي ال ـس ـمــاع ـيــات والـ ـبـ ـش ــارف وال ـلــون ـجــات
وغـيــرهــا مــن أشـكــال التأليف غير الغنائي،
حيث نجد عـشــرات السماعيات والبشارف
من أي مقام مهما ندر.
كــان لبحري دور كبير فــي الـتـصــدي لحالة
التراجع التي يعانيها فن تــاوة الـقــرآن في
مـصــر ،ووظ ــف علمه ودراي ـتــه لكشف «قــراء
الـسـبــوبــة» الــذيــن حــولــوا ت ــاوة ال ـق ــرآن إلــى
ت ـجــارة ،وقــدمــوا أنـمــاطــا مــن األداء املـبـتــذل،
وتعاملوا مع التالوة كأنها مواويل ونواح
وتكسر ال تضبطها قواعد وال نغم.
يضيف بحري« :تعرضت إلى هجوم شرس
من هــؤالء القراء ومن ينتفعون من ورائهم،
وأغ ـل ـقــوا صفحتي عـلــى فـيـسـبــوك أك ـثــر من
عشر مــرات» .ويتحسر امللحن الحلبي الذي
يقول دائـمــا« :ال ـقــرآن ملـصــر» ،على حــال هذا
الفن ومــآلــه ،بعدما كــان يذخر بــاألعــام من
أصـ ـح ــاب األص ـ ـ ـ ــوات ال ـع ـظ ـي ـم ــة ،م ــن أم ـث ــال
املشايخ مصطفى إسماعيل ومحمد صديق
امل ـ ـن ـ ـشـ ــاوي وع ـ ـبـ ــد الـ ـب ــاس ــط عـ ـب ــد ال ـص ـمــد
ومحمود علي البنا ومحمود عبد الحكم،
وغـيــرهــم ممن أث ــروا هــذا الـفــن ورف ـعــوه إلى
سموات عليا.
جـمــع بـحــري ع ــدة مــواهــب يـنــدر أن تجتمع
عند أحــد ،فهو ملحن ،ومؤلف للموشحات،
وه ــو ق ــارئ ل ـل ـقــرآن ،ت ــاه فــي مـســاجــد حلب
وس ـ ـهـ ــرات ـ ـهـ ــا ،وق ـ ـ ــد عـ ـل ــم نـ ـفـ ـس ــه الـ ـت ــدوي ــن
املوسيقي ،والعزف على العود ،وهو باحث
ومؤرخ موسوعي ،ال تكاد تغيب عنه بيانات
قـطـعــة مــوسـيـقـيــة كــاسـيـكـيــة ،سـ ــواء كــانــت
مصرية أم حلبية أم تركية ،حفظ املوشحات
واألدوار ،وه ـض ــم األسـ ـط ــوان ــات ال ـقــدي ـمــة.

وب ـم ـج ــرد ذك ـ ــر اس ـ ــم أح ـ ــد األدوار ،يـتــدفــق
بــامل ـع ـلــومــات ع ــن مــؤل ـفــه وم ـل ـح ـنــه وت ــاري ــخ
صدوره واملطربني الذين أدوه ،وأيهم تفوق
فيه وأيهم أخفق .وكل هذا جعل منه مرجعًا
مــوثــوقــا للمهتمني بــال ـتــراث ف ــي ك ــل أنـحــاء
العالم العربي.
يتمنى بحري أن ينجز موسوعته الكبرى
قريبا ،إذ تصل مجموعة املقامات املشروحة
إلى  120مقامًا موسيقيًا ،مع إرفاق كل جزء
م ــن هـ ــذه امل ــوس ــوع ــة ال ـض ـخ ـمــة ال ـتــاري ـخ ـيــة
بـقــرص مــدمــج يحمل التسجيالت ومقاطع
ال ـف ـي ــدي ــو واألل ـ ـحـ ــان املـ ـش ــروح ــة .وهـ ــو اآلن
بصدد االنتهاء من أول أجزائها ،وقد تناول
فيه عـشــرة مـقــامــات موسيقية ،وألـحــق بها
شواهدها التلحينية ،وهي :مقامات العجم
ك ــردي ،الـفــرح ف ــزا ،ال ــزاوي ــل ،األوج ،الدلكش
حـ ـ ـ ــوران ،ال ـف ــرح ـن ــاك ،الـ ـش ــوق أف ـ ـ ــزا ،الـعـجــم
بوسليك ،الطاهر بوسليك ،املستعار.
ً
وت ـم ـث ـي ــا ل ـل ـم ـق ــام األول (الـ ـعـ ـج ــم كـ ـ ــردي)،
ف ـق ــد أل ـح ــق ب ــه ب ـح ــري عـ ـ ــددًا م ــن ال ـش ــواه ــد
املــوسـيـقـيــة ،وه ــي :بـشــرف املـعـلــم إسماعيل
حـقــي ب ــك ،ومــوشــح ســاقــي الـ ــراح اسقنيها،
مــوشــح قــم بنا لـلـحــان ،مــوشــح أي سحر قد
حـ ــوت ،مــوشــح ي ــا ل ـيــل ط ــل ،مــوشــح ف ــؤادي
هــام ،موشح يا طلعة البدر ،طقطوقة قولي
يا جميل قولي ،فالس العجم كردي ،سماعي
العجم كردي إلسماعيل حقي بك.
وم ــن أم ـث ـلــة ش ــواه ــد م ـق ــام ال ـف ــرح ف ــزا الـتــي
ي ـس ــوق ـه ــا بـ ـح ــري فـ ــي م ــوس ــوعـ ـت ــه ،ب ـشــرف
الفرح فزا للمعلم إسماعيل حقي بك ،موشح
ه ــات اس ـق ـنــي ي ــا ب ــن ودي ،مــوشــح ضــاحــك
عــن جـمــان ،مــوشــح يــا بــاهــي الـسـنــا ،موشح
ومـهـفـهــف طـ ــاوي ال ـح ـشــا ،مــوشــح ل ـلــه ذات
حسن ،سماعي الفرح فزا للطنبوري جميل
بك.
وم ــن امل ـق ــام ــات الـ ـن ــادرة ال ـتــي ي ـت ـعــرض لها
ب ـحــري بــال ـشــرح والـتـحـلـيــل ف ــي أول أج ــزاء
م ــوس ــوع ـت ــه ،م ـق ــام «ال ـ ــزاوي ـ ــل» ،ويـ ـس ــوق له
عـ ــدد م ــن ال ـش ــواه ــد م ـن ـهــا :ب ـش ــرف ال ــزاوي ــل
لـلـمـعـلــم إس ـم ــاع ـي ــل ح ـق ــي بـ ــك ،م ــوش ــح ب ــدا
يختال مياسا ،موشح وورد الخد يسبيني،
موشح أدر كؤوسي محيي النفوس ،موشح
أهيف يميس بالقد األملد ،سماعي الزاويل
لـلـقــانــونــي حــاجــي ع ــارف أغـ ــا ..وق ــد اشتمل
الـ ـج ــزء األول ع ـل ــى  64ل ـح ـنــا غ ـنــائ ـيــا و20
ً
لحنًا آليًا ،بمجموع  84عمال ما بني بشرف
وموشح وسماعي.
يحرص بحري على التراث املوسيقي ،ويكره
ما شاع بني فرق التراث في السنوات األخيرة
مــن كـثــرة الـتـصــرفــات وال ـعــرب واالرت ـجــاالت
والخروج عن اللحن األصلي ،يرى أنه يجب
ع ـلــى ال ـف ـن ــان ال ـكــاس ـي ـكــي أن ي ـق ــدم ال ـت ــراث
تقديما أمـيـنــا ،وإذا أراد ه ــذا ال ـقــدر الكبير
من التصرف أو االرتـجــال فليكن في ألحان
جديدة ،أما املوشحات واألدوار القديمة فال
يجوز في نظره املساس بروحها ورونقها.
وب ـس ـب ــب كـ ـث ــرة ال ـ ـت ـ ـجـ ــاوزات ال ـغ ـنــائ ـيــة مــن
املنشدين الجدد ،قرر بحري التصدي العلني
لهذا الـنــوع املنفلت مــن األداء ،وشــن غاراته
ال ـحــادة عـلــى املـقــاطــع املـنـشــورة عـلــى شبكة
اإلنـتــرنــت .ورغــم كثرة مــن أخ ــذوا عــن الرجل
وأفـ ــادوا مـنــه ،إال أن الغضب بلغ بــه حــد أن
يعلن أكثر من مرة أن ليس له تالميذ ،وأنه لم
يجز أحــدا في املوسيقى والغناء ..وكل هذه
املــواقــف زادت مــن عــزلـتــه ،وأع ـلــت الـحــواجــز
بينه وبني مجتمع الفنانني.
يقضي بـحــري يــومــه بــن إنـجــاز موسوعته
الـكـبــرى ،وب ــن اج ـتــرار ذكــريــات ال ـشــوق إلــى
أيــام حلب ولياليها .فاستقراره في مهجره
بأملانيا لم يخفف من شوقه إلى موطنه ،ولم
يخمد ج ــذوة الــذكــريــات ،أو يــؤنــس شعوره
الدائم بالوحدة ،وافتقاد أجواء الفن واألنس
والطرب ،ال سيما في املناسبات الكبرى مثل
شهر رمضان واألعياد .ولعل هذا ما يفسر
مصاحبته لـحــزن دائ ــم ،بــاد فــي كــامــه وفي
ألحانه ،حتى ما كان منها فرحا نشيطا .لكن
ما يهون عليه ،أمله في أن تجد موسوعته
ال ـك ـب ـيــرة م ـكــان ـهــا ال ــائ ــق ف ــي بـ ــاد ال ـع ــرب،
وأن تكون خطوة كبيرة تستعيد التأصيل
العلمي للدرس املوسيقي العربي.

