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العاشرة  في فقد كان باملوسيقى، ما يتعلق في موقفه إدوارد سعيد حدد من حياته وقت مبكر في
في له منوذج عظيم إلى أن يتحول قبل وذلك لغزًا، فاغنر ريتشارد األملاني له املوسيقي بدا حني عمره من
«خامت أوبرا على تعرف أن بعد وخاصة املوسيقية، النقدية كتاباته من واسعة ويأخذ مساحة املوسيقى عالم
مدة وتبلغ عاما، أربعة وعشرين مدى على املوسيقي األملاني كتبها أوبرات من أربع تتكون التي النبيلونغني»
رأس  مسقط بايروث مدينة حتى العام 1958 ليزور ينتظر أن عليه كان 15 ساعة، ولكن نحو كاملة عرضها

«اخلامت». اختصارا باسم يعرف والذي األوبرالية املوسيقى مجال الفريد في العمل ذلك فاغنر، ويشاهد
وهايدن  وباخ وفاغنر موسيقى بتهوفن إلى انحيازه سعيد إدوارد أعلن من عمره املبكر الوقت في ذلك
مقابل وذلك في املوسيقى، في  النمساوية األملانية املدرسة عليه اسم أن نطلق ميكن  ما وموتسارت، أي
بتفضيل أمره حسم فهو أساسا، واإلسبان واإليطاليون الفرنسيون املوسيقيون التي ميثلها الالتينية املوسيقى
املوسيقيني أعمال على األوبرالية فاغنر ريتشارد واألملاني موتسارت، أماديوس فولفغانغ النمساوي أعمال
فيردي وجياكومو واإليطاليني جيوسيبي سان سان وكاميل غونو وشارل بيزيه جورج أمثال من الفرنسيني
على السيمفونية وموتسارت وشوينبرغ فضل أعمال بتهوفن كما روسيني وسواهم، ويواكينيو بوتشيني

املوسيقية. األعمال من سواها
االستماع  من سنوات مدى على شكلها طويلة خبرة على بناء جاء بل فراغ، من سعيد موقف يأت لم
جاءت محصلة استثنائية ذائقة وعلى عنها، والقراءة فيها والتأمل والتفكير الكالسيكية للموسيقى الدؤوب
للموسيقى مستمعا جيدا يكون أن على تدرب ومدارس متباينة، فهو مختلفة موسيقية بني أنواع فرز لعملية
كان التي البرجوازية احلياة من أساسيا ركنا البيانو باعتبار هذه املعرفة وعازفا على الصغر، منذ الكالسيكية
هو أن يصبح مستقبله يعتقد بأن باملوسيقى لولعه كان وقت عليه جاء لها. وقد احلني يعده والده في ذلك
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عازفا سعيد يصبح سوف من تلك األيام املقبل ففي جزئيا، ذلك له حتقق فقد حال أي وعلى للبيانو. عازفا
اخلاصة، وحني تغير احلفالت في بعض عليه عازفا املشاركة من عدة مرات مكنته إلى درجة البيانو بارعا على
يكون ألن نظرية عميقة أهلته ثقافة باملوسيقى إلى احلرفية معرفته سعيد حول والفكر األدب إلى املسار هذا
نحو دنيانا قبل عن رحل سعيد كبيرا، وحني موسيقيا ناقدا واألدبي والفكري األكادميي عمله جانب إلى
جمعت ومقابالته التي في مقاالته متناثرا بعضه جاء املوسيقى مجال في كبيرا إرثا ترك لنا قد كان عامني،
الثقافة مكونات من أساسيا بوصفها مكونا املوسيقى عن احلديث على فيها دأب رحيله والتي كتب بعد في
نشره في كتاب أبرزها من ثالثا جمع وشاملة عميقة محاضرات شكل في بعضها اآلخر وجاء اإلنسانية،
صفحات  فيها على تألق التي العديدة املقاالت باستثناء وذلك موسيقية»، «تنويعات حتت عنوان 1991 عام
سعيد ناقدا موسيقيا كان التي األميركي املثقف اليسار مجلة وهي األميركية األسبوعية نيشن» مجلة «ذا
أفكاره باملوسيقى في صوغ الواسعة فيه معرفته وظف ثقافي واضح موقف من انطلق ذلك كل في وهو لها.

أيضا. والتاريخ وفي الفلسفة فقط بل والفن األدب في ليس
ومن  يحضرها له، والده كان التي خالل االسطوانات من الكالسيكية على املوسيقى سعيد تعرف  
أخرى مسارح على أو القاهرة أوبرا دار على مسرح مع عائلته يحضرها كان التي املوسيقية احلفالت خالل
استمع يذكر أنه ظل سي) التي (بي بي البريطانية اإلذاعة هيئة خالل من تابعها كما املصرية. العاصمة في
«خارج  كتاب في يذكر كما شتراوس ريتشارد األملاني املوسيقي خبر وفاة إلى 1949 آب في شهر منها

.(193 (ص املكان»
صيف  ففي الكالسيكية، املوسيقى حول خاضه جدي نقاش أول ذكرى سعيد يسترجع هذا كتابه وفي  
دخل  لبنان في الشوير ضهور في األثير مصيفهم في أهله الصيف مع يقضي سعيد كان وبينما 1949 العام
سيمفونية لتوه قد اكتشف سعيد كان املوسيقى. حول اللبنانيني الشبان عاصف مع اثنني من حوار في سعيد
املوسيقي» التعبير في يجعالن منها الذروة النقية وأناقتها سياقها وضوح «أن ملوتسارت، واعتقد (لينز)
ولكن استطاع، ما بأفضل قضيته عن دافع إنه قائال سعيد يذكر. ويضيف كما ص221)، املكان (خارج
البعد من وبأنه «خال بأنه «خفيف» موتسارت موسيقيه املفضل إلى وأشارا صداه منه سنا الصبيني األكبر
«عميق» هي أنه برامز في متجيد بوضوح أنه سمعها يذكر التي واملفردة ص221). الفكري» (خارج املكان
هكذا معبر: مربك مثير غامض عويص «عميق املوسيقية، كتاباته في قط ولم يستعملها متاما فلم يفهمها
ويستخفان عاليا، برامز يقدران الصبيان كان لقد ص221)، املكان األولى» (خارج برامز سيمفونية وصفت
شؤون عميقا في التأمل على حفزته تلك جتربة كانت إعجابا خاصا. له يكن سعيد الذي كان مبوتسارت
فيما أصبح هو الذي للموسيقي، اخلاص تذوقه محاولة للتعبير عن أول يبدو ما على تلك املوسيقى، وكانت

العالم. في املوسيقيني النقاد أبرز من واحدا بعد
أكثر  صورة في ولكن املوسيقية انحيازاته عن بتفصيل أكبر ليتحدث النقطة هذه إلى سعيد عاد وقد
الصادر  ومقاالت» «إدوارد سعيد حوارات كتاب ونشرت في 1999 العام في معه أجريت مقابلة في عمقا
أو باخ فاغنر موسيقى أن سعيد أوضح املقابلة تلك في .2003 عام والنشر للدراسات العربية املؤسسة عن
والزخرف املفرد الصوت على يركز الذي أوفيردي دونيزتي أو بلليني موسيقى من أكثر جذبته قد بتهوفن أو
ما هو واحد صوت من أكثر املتعدد، تنظيم الصوت بالصوت األحادي. أهتم ال ببساطة، «إنني اللحني.
لصوت ثانويا بالنسبة الواحد الصوت وكيف يصبح اجلماعية االصوات نحو باجنذاب أشعر اهتمامي. يثير
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للمفسرين باالحتماالت التي تقدم مهتم «إنني ويضيف ص185). وحوارات مقاالت سعيد. (إدوارد آخر».
سعيد. مقاالت (إدوارد ملؤلف املوسيقى». او الكتاب ملؤلف واضحة تكون ال قد التي األصوات إليضاح
لها انحيازه أعلن التي النمسوية األملانية املوسيقية للمدرسة باخ منوذجا سعيد ويختار ص185). وحوارات
مجموعات بأي التنبؤ على هائلة مقدرة كان ميلك مثال «باخ قائال: به إلعجابه اخلاص تعليله ويقدم منذ الصغر
تنبؤ. من هناك البوليفوني ليس التأليف تفسير واحدة. وفي موسيقية عبارة من أن تخرج ميكن األصوات من
تتمتع أصوات هناك محددة. حلظة عليه في التركيز يريد الذي تنبؤ بالصوت هنا ليس غولد غلني حالة وفي
هامشا محددا يسمح فإن لذا، املتعددة. األصوات بني واضحة الدوام ولكنها ليست على جوهري بحضور
وذلك األخرى، يخفي األصوات أن دون من مقابل صوت آخر، صوت على يلقى الضوء بأن فيه للمفسر
(إدوارد املستويات». متعددة أصوات والنتيجة، مختلفة بطريقة اخلروج من األصوات األخرى تتمكن لكي

ص185). ومقاالت حوارات سعيد.
التي حتكمت في  نظرته جوهر ميثل تلك إدوارد سعيد مقابلة الطويل من هذا املقتطف إن القول: ميكن

للموسيقى. محترف هاو وناقد موسيقي نظرة الداخل من إلى املوسيقى نظرته وفي خياراته املوسيقية
    

وأدورنو سعيد
احلديث  إلى بالضرورة يحيل موسيقيا بوصفه ناقدا دوره املوسيقية وعن ثقافة سعيد عن احلديث لكن
فرانكفورت الفلسفية مدرسة أحد أركان وهو الشهير، األملاني املوسيقي والناقد املفكر أدورنو ثيودور عن
اعتمدت فهي آنذاك، االشتراكي املعسكر إطار خارج من ولكن املاركسي الفكر خالل تبدع من كانت التي
إطار هذه املدرسة، وفي من أعمدة أدورنو للمدرسة السوفياتية، وكان املاركسية مغايرا للفلسفة خاصا فهما
إلى جاءت دعوة أدورنو نشاطا إنسانيا بوصفها املوسيقى لفهم االجتماعي املدخل تعتمد التي الفلسفة هذه

للموسيقى. اجتماع علم وضع
وأحاديثه  ومقابالته مقاالته ثيودور أدورنو في إلى اإلحاالت من الكبير للعدد سعيد قارئ يدهش وقد
كان مثلما باملوسيقى يتعلق في ما لسعيد بالنسبة أدورنو كان إن القول ميكن املوسيقى. وباختصار، عن وكتبه
من ميلكه ما ربط فسعيد السياسي، والفكر الفلسفة في له بالنسبة كالهما أو غرامشي أو رمبا فوكو ميشيل
أدورنو على خطى سائرا املجتمع، بحركة الفن تاريخ هذا املهمة في األعمال املوسيقية هائلة بتفاصيل معرفة
بل وبني املوسيقى وبني السياسة املجتمع وبني املوسيقي اإلبداع الربط بني بهذا قام من أبرز احد كان الذي
تأثر الذي الوحيد يكن سعيد لم أن هنا نذكر أن املاركسي. وميكن من منهجه مستفيدا املباشر في شكلها
الذي مان الكبير ثوماس األملاني الروائي أبرزهم كان به كثر رمبا تأثر فقد املوسيقى، الفكر مجال في بأدورنو
املنفى ذلك وفي األملاني، النازي احلكم فترة في األميركي منفاه شاركه مثلما للنازية عداءه أدورنو شارك
كتابة أثناء في كان الذي أدورنو من فيها فاوستوس» التي استفاد «الدكتور الشهيرة روايته مان ثوماس كتب
يقول كما تلك، روايته في مان عما كتبه موسيقي تعبير أنه ما يعتقد البيانو على ليعزف يجلس الرواية
مقطوعة معروف اسم هو كما العنوان وهذا موسيقى الليل»، من «قليل بعنوان له كتاب ستاينز في جورج
كتبه قد أدورنو كان احلرفي عما ستاينر أن ثوماس مان اقترب من النقل ويرى شهيرة ملوتسارت. موسيقية
األملاني  املوسيقي يكون أن فيها نفى 1933 العام في فاغنر عن مان ألقاها شهيرة محاضرة في بيتهوفن عن
إلى الكاتب نسب وقد الثانية. العاملية احلرب قبل ما أملانيا في النازية تفشي الروح عن املسؤول هو الكبير
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موسيقي». نصف «كان مان إن قوله أدورنو
تطور  وبني الكالسيكية املوسيقى تطور بني الربط ذلك بأدورنو سعيد فيها تأثر التي النقاط من أبرز  
يرى فهو العميقة، وحتليالته أدورنو، النظري النافذ ذهن كان موضوعا تناوله والذي الغربي املعاصر املجتمع
صورة  في اجلمالي االجتماعي مقتربة نحو الطابع عن املوسيقى ابتعدت 1827 عام بتهوفن وفاة بعد أنه
احلقيقة من خاصا ذاتيا للموسيقى عاملا يضيف املتأخر بتهوفن أسلوب فإن أدورنو، وبحسب تقريبا. تامة
في شوينبرغ االستثنائي أرنولد أن منجز رأى 12)، وهو (Musical Elaborations ص  التاريخية العادية
املوسيقي للمسار احلقيقي املعنى واستوحى استوعب قد قرن من بأكثر بتهوفن رحيل بعد والتطبيق النظرية
مأساوي تضخيم به من اخلاص اجلديد املنطقي األساس واشتق أن استوعبه كليا وذلك بعد السابق، القرن في
عشري، اإلثني النغمي النظام على التقنيات إدخال يرى أن أنه كما بني املجتمع واملوسيقى. لالنفصال عميق
وتغريب وتأكيد للتجاوز إلغاء هو إمنا كليا املعقلن وشكله املوسيقى، مجال في األساسي شوينبرغ وهو منجز
تكوينها في باملوسيقى ساهم يتعلق شيء كل أن أدورنو يرى كما (Musical Elaborations ص 13). أيضا له
اآلن يأتي االجتماعي والتآلف والتغيير والتأليف واإلبداع باالرجتال اخلاصة اللحظة ومفاهيمها تلك حتى

التام. الشلل من حالة إلى
أحد  بل أيضا البرجوازي للواقع توثيق مجرد املوسيقى لم تكن عصر الباروك منذ أنه أدورنو  ويضيف
موضوع نفسها إلى لها بتحويل يسمح لم البروليتاريا لم تشكل أبدا أو أنه حيث أن فنها الرئيسي، أشكال
وتلميذيه شوينبرغ أمثال من موسيقيون وضعه الذي املوسيقى من بدأ نوع مطلع القرن العشرين ومع موسيقي.
املوسيقى موسيقية بأكملها. واليوم أصبحت وسائط عبر االجتماعية مادته جتريد في وويبرن بيرغ الرئيسيني

أيضا. اجتماعية وبسبب هموم اجتماعي بل غير هو بفضل ما ليس فقط ومتنسكة، معزولة
املهمة  املسافة تلك يبقي على آخرين عظام بكتاب يتأثرون الذين العظام كل الكتاب مثل سعيد، ولكن
الكالسيكية املوسيقى في املفكرين آخر كان «رمبا أدورنو أن يرى فسعيد التبعية، وبني التأثر بني تفصل التي
واضحا كان ولكنه ،(xiv ص Musical Elaborations) العظيمة» األمور هذه من الكثير حاول الذي الغربية
مع أدورنو أحيانا. جدال في نفسي أجد أن غريبا يكن «لم يقول فهو أدورنو، وبني بينه الفروق حتديد في
بخلفيته عالقة ألسباب لها وذلك تقييماتي، عن متاما الراهن مختلفة املوسيقي للمشهد فتقييماته املظلمة
مباشرة الثانية سبقت احلرب العاملية التي السنوات في وضعت أفضل أعماله فمعظم وبعصره. األوروبية

.(xiv ص Musical Elaborations) أعقابها» وفي
االجتماعي  أدورنو منهج على يبقي سعيد أدورنو، فإن وبني املسافة بينه هذه وضعه الرغم من وعلى
ميكن ما إلى وثقافية لتجربة جمالية خاصا تنويعا بوصفها اجتماعي سياق في إطار تبقى «املوسيقى أن مؤكدا
كما (Musical Elaborations ص 15)، املدني» للمجتمع إنتاج أيضاحا أو إعادة غرامشي، وفق نسميه أن
إثارة. أمرا أكثر املوسيقى دراسة يجعل للموسيقى أساسيا مكونا بوصفه االجتماعي البعد على يشدد أنه
لالهتمام إثارة أقل وليس أكثر تكون أن املوسيقى ميكن دراسة أن هي إثباتها أريد التي «املسألة سعيد: يقول
لذلك أخرى طريق وثمة ثقافي. اجتماعي إطار إنه القول ميكن في ما حتدث باعتبارها وضعنا املوسيقى ما إذا
،(Musical Elaborations xii) بالغة التنوع» الغربي املجتمع املوسيقى في لعبتها إن األدوار التي القول هي
والتبجيل املوسيقى بني أو واألمة املوسيقى بني االجتماعية، أو واالمتيازات املوسيقى بني بالرابط «فكر ويضيف

.(xii ص Musical Elaborations) الكفاية» فيه مبا واضحة الفكرة وسوف تصبح الديني
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واملعتقدات  احلتميات أفكاره من بعض يخلص أن ينسى تأثره بأدورنو فإنه ال من وبالرغم سعيد ولكن 
حني في املوسيقى بثورة قام «بتهوفن فيرى أن أوروبا، في الكالسيكية املوسيقي تطور إلى نظرته في اليقينية
منطقة إلى الطقسية واالحتفاالت واألعياد الكنسية احلكام جانب من رسمية شبه كونها اختيارات من نقلها
الستثمارها أوًال التقدم املؤلف يستطيع التي البدائية وإيقاعاته النغمي النظام يفتتحها مستقرة غير جديدة
إعادة اكتشاف جذرية للنظام خالل من واخيرا النفس، مسرحة خالل من بعد ذلك ثم فظ، إصرار خالل من

ص65). Musical Elaborations) نفسه»
دور املوسيقى  أن برع فيه أدورنو، مشيرا الذي بذاك شبيه مادي حتليل بعد النتيجة هذه إلى سعيد ويصل
الهادف الديني «النبض من بنوع املؤلف  يضعها موسيقى من بانتقالها تغيرا جذريا قد شهد املجتمع في
سيباستيان يوهان هو يستحضره الذي واملثال ص37)، Parallels and Paradoxes) اإلله» متجيد إلى
زال بعضها ما مسيحية روحانية طبيعة ذات موسيقية بأعمال اسمه الذي ارتبط (1750 - 1685) باخ
في و«موجهة معني إحساس توضع ضمن موسيقى إلى اليوم، حتى الكنائس الدينية في املناسبات في يعزف
بتهوفن هو هنا ومثاله ص37)، Parallels and Paradoxes) األرستقراطيني» الفن رعاة إلى مباشرة صورة
مبؤسسات أو باجلمهور كثيرا يبالي إحساس ال املؤلف ضمن يضعها موسيقى إلى ومنها ،(1927 - 1770)
هو هنا يسوقه الذي واملثال ص37)، Parallels and Paradoxes) داخليا» باملوسيقى بل الكنيسة، مثل

.(1897 - 1838) براهمز يوهانس
االرتباط  خاللها من حترر انتقالية في مرحلة أن بتهوفن الذي جاء سعيد يرى التحليل، هذا في إطار
مثل املوسيقية رؤياه في متاما حرا أن يكون فيها ميكنه مرحلة إلى تصل لم ولكنها الكنيسة مثل مبؤسسة
فإنه أيضًا اإلطار هذا وفي نفسها، خالل أعماله من املوسيقية ذاته التشديد على يحاول كان براهمز، إمنا
نفسها النغمية املوتيفة تكرار تعتمد اخلامسة والتي السيمفونية في بتهوفن عند النغمية الهيمنة يفسر تكرار
أنا، الكبير لي سي مقام «إن يقول وكأنه هنا يبدو بتهوفن إن بقوله: نهايتها، وحتى بداية السيمفونية من
لي». لي لي إنه بعد أخرى. أخرى مرة بعد املفتاح ذلك وبفضل بالوتر اكتشفته الذي الفراغ  أنهي الذي أنا
للتفصيالت املوسيقية أصبح وبروكنر براهمز مجيء «مع أنه يرى كما ص65). Musical Elaborations)

ص66). Musical Elaborations) وثقة» وصالبة متاسكا وأكثر نغمية بنية أقل
تصبح  فإليوت كارتر فويبرن بيرغ ثم شوينبرغ إلى فاغنر من إذا كانت «املوسيقى عما سعيد ويتساءل
«إن  يقول كتب إلى أدورنو الذي بالعودة (Parallels and Paradoxes ص 132). ويجيب فأصعب» أصعب
على يجبرها ألنه اإلنسانية بعدم اتهاما للمجتمع تقدم اخلشن تعقدها خالل أنها من هي املوسيقى إهمية
أخرى» جهة من إنساني وغير جهة من تسليعي استهالكي مجتمع للمجتمع، وهو الكبير املعارض دور لعب
ميكن  التي ال تلك هي احلقيقية اجلديدة «املوسيقى أن إلى (Parallels and Paradoxes ص 132). ويخلص

(Parallels and Paradoxes ص 130). وال ميكن سماعها» تقدميها
املجتمع  هنا  وهو بني املجتمع، ربطه أدورنو في قطعه مما بكثير أبعد خطوات ميضي  ولكن سعيد
في وضعت التي الفنية األعمال ليرى العالقة هذه عمق إلى ينفذ فهو املوسيقى، وبني األوروبي البرجوازي
وبوصفها بل فقط االجتماعي للتطور مرآة بوصفها ليس األوروبية البرجوازية املجتمعات تطور من محددة فترة
أو مقصودة واعية غير تكن وإن استعمارية أو عنصرية تطلعات استعالئية الثقافة وتعبيرا عن تلك من جزءا
وغني ليكتشفه. سعيد إدوارد من طراز مفكر في انتظار الفني ثنايا العمل في عميقة نقطة في تكمن فهي
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كتابه «االستشراق». جوهر مثلت العملية إن تلك القول عن
أماديوس  الكبير وولفغانغ وضعها املوسيقي النمساوي السحري» التي «الناي أوبرا في سعيد الحظ لقد
في أوبرا ودود، ورأى لشرق رؤى مع الترميزات املاسونية «تتمازج كيف (1791 - 1756) موتسارت
اإلنسانية أشكال من خاصة  سماحة ذي خاص  لشكل «متوضعا أيضا ملوتسارت السراي» من «اختطاف 
«جذب هو الذي بالذات هذا :إن على ذلك قائال سعيد علق وقد ،(141 (االستشراق ص الشرق». في
التركية». للموسيقى املستحسنة السارية  العادات جذبته مما أكثر الشرق نحو حقا بتعاطف موتسارت

.(141 ص (االستشراق
املوسيقي  كان  أوبرالي آخر عمل في متاما جتلى قد بالشرق موتسارت  اهتمام فإن حال، أي وعلى
يكمل موتسارت لم ولكن حتديدا، العثمانية ممثال بتركيا املسلم الشرق وحي من استلهمه قد النمساوي
أعوام قبل بني ركام السنني من استخرجت إلى أن طويلة فأهملت فترة «زيد» اسم حملت التي هذه األوبرا
1779 و 1780 وعرضت  بني عامي ما وضعت التي يعتقد أنها هذه األوبرا أجزاء بعض على عثر حني قليلة
موتسارت حياة في تعرض لم إنها إذ الكبير، وفاة املوسيقي عام على بعد أكثر من مئة ألول مرة أملانيا في
فقدت ولكنها وفاته. أربعني عاما على من أكثر أي بعد ،1830 العام في املسرح على مرة قدمت ألول بل
الكبير املوسيقي أعمال معظم ومثل معظمه. في مفقودا كان نصها ولكن أخيرا عليها عثر أن مجددا، إلى
املوسيقية أجمل املقاطع بعض على حتتوي فهي العذوبة، من عالية درجة على كانت عثر عليها التي األحلان فإن
فما الناقصة، هذه األوبرا في الدرامي احلوار القسم األكبر من موتسارت، أما التي كتبها واألغنيات األوبرالية
اإليطالي الروائي بها قام بينها محاولة األوبرا من نص كتابة الستكمال عدة محاوالت جرت وقد مفقودا. زال

ملاما. إال ولم تقدم الناقصة األوبرا باسم تعرف ظلت األوبرا ولكن كالفينو، الكبير إيتالو
فيه  وما يجري سليمان) (السلطان األتراك أحد السالطني بالط في العبيد عالم األوبرا عن وتتحدث  
بالط في تعمل المرأة يتبادر إلى األذهان، بل قد لعبد كما اسما زيد فهو ليس أما وبطولة. من حب وشاعرية

واحد. طرف من معذب حب غرامها في يقع في الذي سليمان السلطان
كانت فيه الدولة  وقت في «زيد» وكذلك و«اختطاف من السراي» السحري» «الناي لقد كتب موتسارت  
عاصمة اإلمبراطورية فيينا حتاصر جيوشها كانت ونصف القرن بقرن ذلك وقبل قوية، تزال دولة ال العثمانية
الدول التي تثير جشع تذخر بالثروات التي الضعيفة الدولة صورة لم تكن صورتها النمساوية، لذا، فإن
لذا، خاصة، التاسع عشر في صورة القرن وفي أي حال، على الحقة مراحل في حدث ما وهو االستعمارية،
سياسية أبعادا جمالياتها البادية خلف تخفي ال التي والرومانسية العذوبة من الصورة هذه في جاءت فقد

ونهب الثروات. والهيمنة التوسع االستعمارية وأحالم األطماع إلى متتد
ليرى  طويال سعيد عندها توقف التي هي التاسع عشر في القرن وضعت التي األعمال فإن كله،  لذلك
حادا يتناقض تناقضا بهدف تربطها احملكم وشيجة الفني العمل عمق واجلميلة وفي احليوية املوسيقى خلف
النابضة اجلميلة األعمال تلك خلف الكامن االستعماري السياسي الهدف وهو  املعلن،  اجلمال ذلك مع
آخر أو بشكل مشبعة املماثلة املوسيقية واألعمال العظيمة األدبية «األعمال أن  يرى فسعيد باحليوية،
أوبرا «الطرواديون» لهكتور أن وضع حقيقة ويشدد على ص65). Musical Elaborations) بالسياسة»
الفني، العمل لتحليل التصدي في االعتبار لدى يؤخذ أن إفريقيا يجب لشمال الفرنسي الغزو خالل برليوز
على الشرق األوروبية فترة الهيمنة خالل وضعت التي فيردي جليوسيبي عايدة أوبرا ينطبق على نفسه واألمر
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األعمال الفنية من وضع العديد شهدت تاريخية فترة وفي التاريخي، سياقها هذه احلقيقة في ووضع األدنى.
األهمية» (الثقافة من قدر كبير على وقوة وعد «مكان بوصفها إفريقيا الشرق وشمال في احلياة تصور التي
تؤدي ومسرحية وموسيقية بصرية «معجبة عايدة أوبرا فإن سعيد، وبكلمات ،(176 ص واإلمبريالية
وتثبيته املشرق تأكيد هو األشياء هذه وأحد وفيها؛ األوروبية الثقافة أجل من العظيمة األشياء من الكثير
(الثقافة للقوة» معينة استعراضات يقيموا فيه أن األوروبيني في اجلوهر، بوسع غرائبيا وقصيا وأثريا مكانا
سعيد، يقول كما املوسيقي فيردي تطور أوج متثل عايدة أوبرا أن الرغم من وعلى .(179 ص واإلمبريالية
التجربة التاريخية وإلى الثقافة إلى تاريخ نفسه عمل «ينتمي في الوقت عايدة أن حقيقة عن ال يعميه هذا فإن

.(179 ص واإلمبريالية املاورابحارية». (الثقافة للسيطرة
تكون  هو «أن عايدة أوبرا املقصود من أن يرى والذي لعايدة روبنسون حتليل بول مع سعيد  ويتفق
الطليقة» اجلياشة والعواطف العسكرية واملوسيقى البالغيني النبرة وعلو باحلدة تطفح سياسية  مغاني
من كانت جزءا إمنا عايدة ألوبرا إن الهوية املصرية القول إلى ويخلص .(178 ص واإلمبريالية (الثقافة

للقاهرة. األوروبية الهوية
إمنا  فيه عايدة الذي وضعت وهو الزمن إسماعيل، اخلديوي في زمن مصر هنا أن أن نتذكر  وعلينا
عام اجتاه في سياسية تعبيرات من عنه ينتج وما وتقدمه االجتماعي وصناعته ومعماره ميضي بفنونه كان
بلدا متوسطيا، أي باعتبارها األوروبية الهوية من جزء إلى حتولها في يكمن مصر أن مستقبل إلى ينظر كان
أوبرا أن والتي ترى األساسية سعيد فكرة يلغي ولكن هذا ال األبيض املتوسط. البحر حوض بلدان من جزءا
اإلستعماري املدينة أصالني تفصل التي التخيلية اجلدران تلك على بسلطتها وصرامتها «نقشت قد عايدة
.(193 واإلمبريالية ص والفصل». (الثقافة العزل جماليات هي عايدة جماليات اإلمبريالية. إن أحيائها عن
تلك وبني الكبير بني عمل فيردي ذهنه مقارنة  وفي األخيرة الفكرة هذه كتب قد أن سعيد الواضح ومن
فهو إغريقي»، إناء «إلى بعنوان كيتس اإلجنليزي جون الشاعر العظيمة التي كتبها ولكن الصغيرة القصيدة
النقش كيتس في رآه ما وهو القاهرة، مدينة مع التالزم ذلك عايدة أوبرا في نرى أن «ال يسعنا أنه يالحظ
عايدة حدث في ما .(193 ص واإلمبريالية (الثقافة معه». يتراسل ما وفي اإلغريقي اإلناء على املوجود
(الثقافة مستقلة» وبصورة مبفرده في موسيقاه فيردي مشرقنة بلغها «مصر أنتجت أنها هو سعيد يرى كما

ص185). ص واإلمبريالية

وأنها شأنها  شك، دون من عظيم عمل وأنها وممتعة جميلة أوبرا عايدة أن ليؤكد سعيد يعود على أن  
التي السيطرة قراءتها بجعب دون باإلعجاب وحتظى اليوم تذكر اجلمالية اإلمبراطورية أشياء «كثير من شأن

.(194 ص ص اإلنتاج» (الثقافة واإلمبريالية إلى التصور من االنتقال عملية عبر حملتها
خطى أدورنو  على سعيد ميضى النشاط االجتماعي عن املوسيقى تفصل ال التي نفسها النظرة  وفي إطار
عظيم فن بني ما ربطت ما كثيرا التي اإلنسانية غير املفارقة تلك عن النظرة نفسها ليكتب من انطلق الذي
شيوعيني من معسكرات االعتقال سوق نزالء مثل إنسانية وغير ممارسات بشعة وبني املوسيقى ونبيل مثل
ناقشوا من أوائل من كان أدورنو أن املعروف فمن فاغنر، موسيقى على أنغام وغيرهم وغجر ويهود واشتراكيني
معسكرات في تعزف كانت والتي العظام املوسيقيني من وسواه فاغنر موسيقى حني أشار إلى القضية هذه
فإن وبدوره التعذيب. أو اإلعدام أو الغاز إلى غرف االعتقال معسكرات نزالء اقتياد أثناء االعتقال النازية



205

سجونها، فهي في اإلسرائيلي االحتالل قوات تفعله ما على وتطبيقها نفسها املقارنة أخذ في يتردد لم سعيد
اإلسرائيلية القوات استخدمت حني حدث مثال كما تعذيبًا، املوسيقى بوصفها استخدام عن تتورع لم أيضا
الشهير  االجتياح أثناء في 2002 عام املهد كنيسة في احملاصرين ميوزيك» إلزعاج «ميتال املعدنية املوسيقى

العام. ذلك آذار من الغربية في للضفة
لعزف  أدورنو أثارها أخالقية مشكلة أي للموسيقى. االجتماعي باملكون جدا مهتم «إنني سعيد: يقول  
وبعزف نهارا الناس بقتل املعسكر يقوم قائد اعتقال أوشفيتز، حيث في معسكر الكالسيكية املوسيقى
العنصرية التي بعض املمارسات ذكر إلى ينتقل ثم .(186 ص وحوارات مقاالت سعيد. ليال» (إدوارد باخ
اإلسرائيلية أشرطة املخابرات أجهزة بث تتضمن في فلسطني والتي اإلسرائيلية القوات تقوم بها أن اعتادت
اإلسرائيلية في السجون يستطيعون ما بأعلى وتشغليها الصوت مبكبرات االستعانة مع لبتهوفن موسيقية
املعتدل» البدني «الضغط من نوعا ذلك االعتراف باعتبار على إلجبارهم الفلسطينيني املعتقلني تعذيب أثناء
حركة «حماس»، في عضوا وكان ابني، أصدقاء أن أحد «بلغني سعيد: يقول اإلسرائيليون. وصفه كما
قانوني، التعذيب حيث إسرائيل في بانهم فأجاب ملاذا؟ سألته: بتهوفن. موسيقى سماع يحتمل ال أنه
مجهزة مبكبرات زنزانة في الليل في كانوا يضعونه بدني معتدل»، عليه تعبير «ضغط الداللة في ويستخدم
سعيد. (إدوارد عليه». الضغط ملواصلة وذلك ممكن صوت بأعلى الكالسيكية املوسيقى ويعزفون صوت
الكالسيكية املوسيقى استخدام إن بقوله القضية جوهر إلى سعيد ويصل .(186 ص وحوارات مقاالت
أعمال تعزف اإلسرائيلية األوركستر فرقة أن حيث - رفيعة املستوى موسيقية ثقافة لديهم أناس جانب من
هو الفلسطينيني ضد مراكز االستجواب في أوركسترا في العالم- فرقة مثل أي وآخرين وموتسارت بتهوفن

عنه. ميكن الدفاع ال أمر ببساطة،
    

والصوت الصمت
كتاب  نشرت في مهمة مقالة في سعيد عند ذروته املوسيقى يبلغ لنقد االجتماعي املنهج استخدام ولكن  
سعيد اسمه يبحث الكتاب أعطت املقالة التي هذه في بدء». على الصوت وعودا إلى الصمت «من بعنوان
في ليستخدمها املوسيقى من عالم استعارها مقوالت عدة من واحدة وهي والصوت»، «الصمت مقولة بعمق
الصمت مكونات املوسيقى حيث أساسيني من الصمت والصوت مكونني اعتبر فهو األدبي، النقد مجال
بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت (من والصمت» املوسيقى تضاد بني ثمة «وليس صوت النهاية في
قال مارسيل بروست الفرنسي للروائي جملة مصدرين األول: من املقولة سعيد هذه أخذ 29). وقد ص
للموسيقي كتاب والثاني: اليومي، وأنه أنتج على حساب التعامل الصمت» «ابن هو الفني العمل إن فيها
أصبحا «أن الصمت والصوت فيه رأى «الصمت» (1961) (1912-1992) بعنوان كيج جون األميركي
متضادين، والطبيعة غير أن «الفن رأى وهو .(28 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت (من صنوين»
على وعودا الصوت إلى الصمت (من بل على ما هو غير مقصود» مقصود هو ما على يعتمد وأن الصوت ال
أو والصمت الصوت وتنظيم إنتاج فيه التجريب يكون من جديد موسيقي عصر إلى ودعا ،(29 ص بدء.

بال حدود. ومفتوحني جتريبيني الشيء والعدم
«فاملوسيقى  دراميا يكون ترابطا يكاد والصمت الصوت بني أن سعيد يرى األرضية من هذه وانطالقا
تقول وكأنها كونها تبدو من غموضها ويتعمق الداللية، الكالم يتحدث بلغة ال صامت شكلها اآللي فن في
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(من والالصوت». الصوت التعارض بني بالضرورة يؤكد املوسيقية الداللة عن فإن احلديث ولذلك، شيئا.
أيدي على مت الفكرة لهذه األمثل التطبيق يرى أن وهو .(26 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت
«اخلامت» الشهيرة، أوبرا أوبرا «فيديليو»، وفاغنر في كتبه، وهو العمل األوبرالي الوحيد الذي بتهوفن في
املوت يعني وتوقفه الستمرارها وضمان احلياة على دليل إلى اإلنساني الصوت يتحول الكبيرين العملني ففي
أن عليها شهرزاد التي كان مثل متاما انتظار املوت، في بطال العملني لفترة فيه يقبع الذي السجن ظالم في
وحتوله بالتالي صوتها توقف توقفها، ألن توقف من دون شهريار على احلكايات وسردها ابتكار تستمر في

موتها. يعني صمت إلى
املوسيقى  من ناطق االستعانة بصوت في بتهوفن جتربة إلى ينظر سعيد املقولة لهذه األوسع اإلطار  وفي
كتبها قصيدة وهي الفرح» «نشيد أغنية هي فيها األخيرة احلركة التي جعل التاسعة في السمفونية فعل كما
حتى ليبدو الغنى بالغ إضافيا بعدا تعطي املوسيقى إلى تضاف «عندما شيللر، فالكلمات فردريك الشاعر
هذا إطار وفي ،(16 ص بدء. وعودا على الصوت إلى الصمت (من النهائي» الصوت توقف بذاته بعد باقيا
إمنا كانت التاسعة سيمفونيته اعتبر أن بتهوفن حني عن قاله فاغنر كان ملا سعيد جانب من استعادة الفهم
إلى الصمت (من للتقدم». خطوة وراءها يكون  لن التي العاملية الدراما مفتاح  وأنها املوسيقى» «خالص
على وللتغلب الصمت. سوى وراءها يكون لن فإنه أخرى، وبكلمات ،(16 ص بدء. وعودا على الصوت
التي اللغة دنيا «فتح بتهوفن اخلتامية النغمة أو النهاية بعد ما إلى متتد املوسيقية العبارة وجعل الصمت، هذا
قوله». املوسيقى تستطيع أكثر مما بنفسها تقول أن من الصريح اإلنساني النطق استيعاب طاقتها على متكنها
الهائلة الداللة فاغنر «وجد سعيد يقول كما هنا، ومن (17 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت (من
للغة تتحدى إنسانيا جتسيدا كان رآه فما التاسعة، للسيمفونية اآللي النسيج في والكالم الصوت لثوران
«رغم فاملوسيقى .(17 ص بدء. وعودا على الصوت إلى (من الصمت نفسها». واملوسيقى النهاية صمت
إلى (من الصمت أي للصمت». واإلقفال للزمن تخضع فإنها التعبير على وقدرة طالقة من به تتصف كل ما

.(17 ص بدء. وعودا على الصوت
على  والصوت الصمت في مقولته سعيد اإلبداع املختلفة طبق بني أشكال احليوي في الربط وكدأبه  
ينفذ التي إغريقي» إناء إلى «أغنية الشهيرة كيتس جون قصيدة في فرأى والشعرية، الروائية األعمال بعض
مسموع وغير صامت هو ساكن ما بني مسهبة مجازية «مقارنة اإلناء، تزين التي الرسومات عمق فيها إلى
على اجلمالية الصمت وأفضليته خصب كلها مبينة في القصيدة املقارنة هذه وتستمر ذلك، غير هو وما
فاوستوس» «الدكتور رواية وفي ،(26 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت (من الشاعر اجلميل» شعر
ولكن الشيطان، مع بعقده لهم ليبوح الريفي بيته إلى أصدقاءه الرواية بطل ليفركون، يدعو مان لثوماس
يهوي على ثم النشاز» شديد «حلنا على مفاتيحه ضاربا على البيانو النهاية في ليسقط ينتابه شديدا ضعفا
،1940 عام انتصاراتها قمة في أملانيا فيها تكون التي نفسها اللحظة في صمت نهائي إلى ويستسلم األرض
وعودا الصوت إلى (من الصمت واحدا» شيئا أملانيا وانحدار الصوت انحدار من «يجعل مان وبذلك فإن

.(24 ص بدء. على
تستطيع  رأت وال ما وطأة حتت احلديث عن عاجزة «هاملت» تقف مسرحية في أوفيليا سعيد أن  ويالحظ
تدمير بعد أن يحقق هدفه في فإنه عطيل مسرحية في إياغو أما أرى»، ما وأرى به: «لقد رأيت ما رأيت البوح
الصوت إلى الصمت (من واحدة». أقول كلمة لن فصاعدا هذه اللحظة «من الصمت قائال يخلد إلى عطيل



207

.(24 ص بدء. على وعودا
أخرى  آفاق إلى بالفكرة ميضي الدقيقة بل والتوصيفات النافذة التأمالت بإيراد هذه ال يكتفي ولكنه  
هو إمنا من نوع خاص بوصفه صوتا الصمت أن فيرى واملجتمع، التاريخ حركة على األفكار هذه بعيدة فيطبق
الفاشلة االنتفاضات وأن التاريخ، عبر أسكت الذي واملضطهدين واملهمشني أشكاله صوت املقموعني في أحد
فاالنتفاضة وظلمهم واضطهادهم، قمعهم عن تكن سوى تعبير لم البشري في التاريخ هؤالء بها قام التي

صمتا. تتحول صوتا مقموعا، تتحول تفشل حني
الطبقة  «تكوين ثومبسون إم إي املعروف  اإلجنليزي املؤرخ إلى كتاب سعيد ينظر الزاوية  هذه   من
يدون لم الكتاب فقبل ذلك املخبوءة، وقصصها العاملة الطبقة لثقافة تسجيال بوصفه اإلجنليزية» العاملة
ثومبسون إنه بعد قائال ذلك على سعيد ويعلق البريطاني. التاريخ في يدمج كان بل العاملة الطبقة تاريخ
بهم اهتم الذين املؤرخني من طائفة وهم ،(Subaltern) الثانويني عند مؤرخي أكثر رسوخا الصمت أصبح
حبس في النمط املهيمن ضد كفاحهم طرح الذين «أولئك بأنهم سعيد يصفهم حتديدا، والذين غرامشي
على وعودا الصوت إلى الصمت (من املوجهة،» الطبقة من الواثقة النبرات في متثيلهم أو أسيء الصمت
السياسية احلركات إلى انتماءاتهم قضي على االستعمار الذين بعد ما علماء عند وكذلك ،(34 ص بدء.
(من شوهت» التي والقوة السلطة في أنظمة بالصمت - إلى الشعوب احلقيقة وفي - والطبقات والثورات

،(34 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت
حركة  عند أكثر رسوخا التاريخ أصبح في الصمت أن هو ثومبسون حدث بعد ما سعيد أن ويالحظ
حركوا ممن القومية النخبة تصنعه «لم الهند يرى أن تاريخ الذي غوها» «رناغيت وأبرزهم الثانويني مؤرخي
بكتابة محجوبة أصواتهم كانت الذين والفالحون املدن فقراء صنعه وإمنا االستعمارية، الروح إسار في وظلوا
فلم ،(36 ص على بدء. وعودا الصوت إلى (من الصمت وجه التقريب» على محتهم التي التاريخ القومي
بحقيقة تلقي أن تفعله هو كل ما الثالثة، أو من الدرجة ثانوية أو سوى «أحاديث أولية ثوراتهم من يبق
من قوتها كثورة من فتجردها مختلفة تفسيرات في تذيبها أن أو جهة من الصمت إلى أو محتواها الثورة
الثورات، لهذه الفشل املأساوي وبعد ،(36 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت (من أخرى». جهة
يستمر فما صمتا، يحوله إلينا من يجد أن إلى يتجمد حيث التاريخ صمت يحتضنه إلى يؤول صوتهم فإن
يتجمد التاريخ حيث املاضي»، «استقرار ترويو رولف ميشيل أسماه ما في الذي يجد تعبيره الصمت هو
الصوت وعودا إلى الصمت صمتا» (من إلينا استعادته ليوصل نفسه أو الوصول إليه يتعذر بعد ويتحجر في
فصوت للصمت، منوذج أقوى متثل كونراد رواية «قلب الظالم» جلوزيف أن يرى وهو .(37 ص بدء. على
ودفقات يفهم صوت ال على قاصر «فدورهم الرواية بهم تكتظ الذين األفارقة نسمعه، أما ما كل مارلو هو
مارلو سرد بصوت األبد إلى تسكت كورتز مثل قوية شخصية إن بل فحسب ذلك ليس الكالم الركيك. من
،(37 ص بدء. على وعودا الصوت إلى الصمت (من مطمئن». بغموض ويتصف االنتباه إليه يشد الذي
امليراث، كما من واملجرد واحملروم بالفقير ينزله الظلم والقوة عما للتعبير يكفي لفظ وال صوت هناك فليس

سعيد. يقول
إمنا  األدب أرض هي جديدة أرض في والصوت» وزرعه مثل «الصمت موسيقي ملصطلح بحمله سعيد إن  
أشكال وبني بل فقط املختلفة األدبية الكتابة بني أشكال ليس احلر التجول في به خاصا تقليدا يرسخ كان
وهو «أداء» استخدامه لتعبير مثل سجلت باسمه أخرى مقوالت في فعله هذا ما كان فقد عموما، الكتابة
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في األحلان» «تنافر مثل معروفا موسيقيا تعبيرا واستخدامه وصف الكتابة اإلبداعية، بامتياز في موسيقي تعبير
الفلسطيني إلى الصراع سعيد للنظر شرح موقف سياسي، فمنه انطلق في أو حتى في رواية، مشهد إلى النظر
ص188)، ومقاالت حوارات سعيد (إدوارد متصاحلتني إطالقا» غير جتربتني تعامال «مع بوصفه اإلسرائيلي
خاصا «نوعا الشعر بوصفها ولغة املوسيقى بني وشيجة إيجاد محاولته هي املجال في هذا األهم التجربة ولكن
يكتب التي تلك سواء اللغة هي النهاية في اللغة ولكن (Parallels and Paradoxes ص 119). اللغة» من
«أي أن مبعنى دميقراطية فاللغة مبشترياته، قائمة العادي الرجل فيها التي يضع تلك أو قصائده كيتس بها
أو املجازية «اللغة الشعرية أن ويضيف بواريه. ريتشارد إلى سعيد ينسبه قول ميكنه استخدامها» وهو شخص
أن لكيتس فإن عليك قصيدة تقرأ لكي «إنك قائال يستدرك سعيد املوسيقى». غير أن أوجه بعض من تقترب

موسيقية». قطعة إلى تستمع أن أردت إذا تعلم أي لغة إلى حتتاج اإلجنليزية، ولكنك ال تتقن
   ( Parallels and Paradoxesص120).

    
كلثوم وأم سعيد إدوارد

يحب  يكن لم أنه مناسبة  في أكثر من ذكر وهو العربي، بالغناء معرفة جيدة  سعيد على يكن لم  
في ممثلة األملانية املوسيقية املدرسة إلى ميله في إطار كان مفهوما رمبا أمر وهذا الغنائية، كلثوم أم استطرادات
بل بالصوت األحادي يهتم يكن باملوسيقى، لم حني يتعلق األمر فهو، سابقا وموتسارت كما ذكرنا وباخ فاغنر
املدرسة على املوسيقية املدرسة لهذه تفضيله إلى أشار كما واحد. صوت من أكثر الذي يضم املتعدد بالصوت
االستطراد إلى مييل ذوق وهو والشرقي عموما، العربي الذوق إلى األقرب هي فاملدرسة الالتينية الالتينية،

والشرقية. العربية واملوسيقي األداء الغنائي جماليات أحد بوصفه الفني بالزخرف والتكرار ويحتفي
عاملنا  عن رحيلها لدى كاريوكا حتية الراقصة عن كتبها مقالة خالل من هذا موقفه سعيد وقد أوضح
كتبهما مطولتني مقالتني وهي إحدى األول 1999) تشرين (في 10 في صحيفة احلياة ونشرها 1999 عام
كانت مختلفتني في مناسبتني صحيفة احلياة  في ونشرهما األولى يوما مصر راقصة عمن كانت الراحل
لم والرقص والغناء املوسيقى أن إلى إشارة املقالتني وفي .1999 عام دنيانا عن منهما مبناسبة رحيلها الثانية

اتساعها. في الهائلة اهتماماته عن بعيدة تكن
حيث  اإلجماع من يشبه مبا حتظى كلثوم أم فيها كانت فترة في القاهرة في عاش الذي سعيد اعترف وقد  
رأي وهو كلثوم، بأم اإلعجاب على هذا اإلجماع من وحيدا كان استثناء بأنه رميا جميعا العرب بني اإلعجاب
بحيث الكثرة من أغان كانت وهي طفولته، في ألم كلثوم ألغاني خاللها لسعيد استمع حقيقية جتربة عن ناجت
الواحدة تستمر التي حتمل أغانيها أستطيع يقول سعيد: «إنني ال تعبيره. حد على حد التخمة» «إلى وصلت
فقط.) التسجيالت من يعرفونها (الذين أوالدي كما يتقبلها ذوقيا أتقبلها وال دقيقة، من أربعني أكثر منها
العربية الثقافة عن جوهري شكل في يعبر شيئا متثل احلضارية، إلى النمذجة مييلون الذين إلى بالنسبة ولكنها
املضجرة الصوتية وأحاديتها الزاحفة وإيقاعاتها البطيء ونبضها الطويلة املتراخية بتكراراتها واإلسالمية،
بأنني أشعر معها، وال أزال لم أستطع التآلف ولكنني أحيانا وهي عناصر تطربني أو الدينية، الدامعة وأغانيها

.(9 (احلياة ص بذلك». يشعر من العرب بني الوحيد كنت ورمبا قوتها، سر اكتشاف أستطع لم
التي  أغنيات أم كلثوم مع قدرته على التفاعل بعدم االعتراف من نوع هنا يقوله سعيد ما في كان وإن
املقتطف في ذلك النظر يلفت ما فإن مثالية، األكثر في منوذجه العربي الغنائي الفن لتذوق مهما معيارا متثل
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تتميز كلثوم الغنائي، فأغنيات أم كلثوم أم أسلوب وصف في الدقة تلك هي صورة ما شهيرا في أصبح الذي
عموما الشرقية من األغنية التي جتعل العناصر وهي ذاتها الصوت، البطيء وأحادية واإليقاع حقا بالتكرار
يضع يكاد هنا سعيد فإن وعمومًا، كلثوم. أم مثالية في حالة ورمبا ومعبرة ناجحة أغنية خصوصا والعربية
يستطع لم وإنه معها، يستطع التآلف لم يقول إنه الذي أم كلثوم أغنيات موقفه من له يبرر سياق في األمر
ليست في صاحلها مقارنة كلثوم في أم يضع أغنيات ذلك صراحة يذكر أن ومن دون فهو اكتشاف سر قوتها،
املوسيقى عليها تقوم تلك التي عن متاما تختلف أسس على تقوم التي الكالسيكية املوسيقى مع ألنها مقارنة

خاصة. صورة في عموما واألغنية العربية الشرقية
تفصيال  أكثر صورة في قاله يومية صحيفة في محددة تنشر مقالة في باستفاضة سعيد يقله لم وما
من كثيرا عن أن يتحدث ذكره، ففيه السابق (Musical Elaborations) كتابه «تنويعات موسيقية» في
التي الواعية مشاعره من الرغم على وذلك معاودة مشاغلة ذهنه، عن تتوقف ال املبكرة املوسيقية التجارب
في أحدثت تغيرا قد منها صالبة ومتاسكا أكثر جتارب وثانوية ألن قدمية أصبحت قد هذه التجارب بأن تنبئه

صلة قوية. به له لم تعد ماض من أصبحت جزءا أنها ذوقه، أو
وذلك في  صغير فتى بعد وهو حياته في حضرها موسيقية حفلة أول بأنه يصفه ما سعيد   ويسترجع
احلفلة تلك تكن ولم استحواذية، كانت ولكنها وطويلة محيرة كانت التجربة إن قائًال: األربعينات أواسط
على إحيائها آنذاك، قمة شهرتها في والتي كانت كلثوم، اعتادت أم الغنائية التي األمسيات إحدى سوى

تلك الفترة. في القاهرة في صورة دورية في
من جماليات  مؤدية نابعة بوصفها االستثنائية قوتها أن معرفة على ما يعينني لدّي يكن «لم سعيد يقول
صغير نسق على التأملي التثبيت من نوع وهو التكرار، فيها يكون بتنويعات القيام وهو األساسي طابعها
 Musical) الرئيسي». العنصر هو  البتهوفني)، (باملعنى  التطوري  للتوتر تام شبه غياب مع نسقني،  أو
كل  جماليات بني اختالف جوهرية نقطة على يده سعيد يضع هذا التشخيص Elaborations ص 98). مبثل

تتضمن هنا الشرقية، واملوسيقى الكالسيكية، فاملوسيقى الغربية واملوسيقى الشرقية العربية املوسيقى من
بحجم موسيقي ناقد من  عميقا تفسيرا مرة ألول لنفسه رمبا تكرار يجد وهو التكرار إلى جتنح األغنية،
في هو الذي الكلمات اللحني، وبالتالي تكرار فالتكرار من «التثبيت التأملي»، نوعا فيه يرى الذي سعيد
ومساحة صوته املتعددة صوته طبقات املغني فيها يستعرض زخرفية حلية ليس للمعنى نفسه تكرار الوقت
هي بل حال، أي على للمستمع إيصالها املغني إلى يهدف التي التطريب عملية من وهذا جزء فقط، العريضة
األبيات تقولها للفكرة التي وتثبيت تثبيت للحالة النفسية التي يعبر عنها املغني، نفسه عملية الوقت في

الشعرية التي يغنيها.
متاما هو  آخر اجتاه في تسير املوسيقى الشرقية، من النقيض وعلى فإنها الكالسيكية، املوسيقى أما
اجتاهات متعددة في حلني لتطور انطالق نقطة االفتتاحي املوسيقية اجلملة مطلع فيه يكون الذي التطوري االجتاه

أعمال بتهوفن. في املختلفة وخاصة الكالسيكية املوسيقية األعمال في ما نرى نحو على ومتشعبة
فيرى أن  الكالسيكية والغربية املوسيقى الشرقية بني اجلوهرية لالختالفات إيراده في سعيد وميضي  
- يعمل بعناية شيد منطقي بناء نهاية إلى «الوصول إلى يهدف يكن لم الشرقية املوسيقى «جوهر األداء» في
والتفصيل، والتغيير. والتكرار وللتطويل الفرعية، األساليب أشكال مبختلف لالسترسال بل - خالله من

Elaborations (Musical ص 98). لالنحراف عن االنحراف». ثم لالنحراف
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العامل الثقافي  سعيد إلى يعود والغربية الشرقية املوسيقى جوهر بني للفرق العميق النفاذ هذا وبعد
التي واألكادميية) ثقافتي (املوسيقية «وبسبب فيقول: الفني، الذوق في تكوين األساسي الدور يلعب الذي
الفن العقبات، فنوع على والتغلب اإلنتاجية ألخالقيات مكرس أنني لي بدا فقد الغربي، الطابع عليها يغلب
عدت، حتى الواعي سطح إدراكي حتت ما إلى نفد بالطبع ولكنه لي، بالنسبة مهما بقي كلثوم أم الذي تقدمه
فعلته ما ربط على وأصبحت قادرا اكتشافها أعدت حيث العربية بالثقافة االهتمام إلى األخيرة، األعوام في

(Elaborations  Musical ص 98). الغربية الكالسيكية». املوسيقى مالمح ببعض املوسيقى في
حتصيل  من نوعا خاصة صورة في كلثوم أم وأغنيات عموما الشرقية املوسيقى من سعيد موقف لقد جاء
وعدم حتبيذه املوسيقى في األملانية املدرسة إلى بانحيازه فهو البداية، منذ أعلنه الذي األساسي ملوقفه احلاصل
يكون يكاد الكالسيكية املوسيقى من خاص من نوع واضحا ومحددا موقفا يعلن الالتينية، لم للموسيقى
تقوم موسيقية مدرسة وإلى بل فقط، صعوبة واألكثر تعقيدا واألكثر رقيا األكثر ليس أنه إجماع على هناك
موقف هذا من موقفه في وهو انطلق الشرقية. املوسيقى عليه تقوم الذي ذاك متاما من مختلف على أساس
ومن األساسي. إسهامه يصب أعالمها وفيها أحد النهاية في وهو نفسها الغربية الثقافة داخل من متحيز
استيعاب من يتمكن وإن لم وهو الشرقية، املوسيقى من موقفه يأتي الغربية األوروبية الثقافة هذا في موقعه
قلتها. رغم ومعمقة حتليالت نافذة قدم كتب عنها التي املرات القليلة فإنه في وهضمها الشرقية املوسيقى
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