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أصغر أوركسترا ..لها صوت متميز ولون مختلف

دراسات 23

الغيتار ..إرث فرعوني أطرب العالم
تمنح الموسيقى زخارف جمالية ويرتقي باأللحان إلى مستويات متميزة

تشكل آلة الغيتار أصغر أوركستر
موسيقي فلكل وت��ر بها صوت
متميز ول��ون مختلف خصوصا ً
اذا اعتمد تكنيك عزفها على نوتة
موسيقية جتود عزف أي مقطوعة
خ��اص��ة ب��ش��ك��ل ي����ؤدي لتفاعل
نغماتها الساحرة مع الوجدان
ال��ب��ش��ري .يعزفها أك��ث��ر م��ن 50
مليونا ً حول العالم رغم أن قلة
حتقق الشهرة العاملية بقدراتهم
الفنية العالية ومهاراتهم املمتازة
التي ال يكفي معها ع��زف اجلمل
املوسيقية املدونة بالنوتة دون
اض��ف��اء اب��داع��ه��م ال��ف��ن��ي عليها
وال��ذي يتكون بالتدريب املكثف
واالستماع الدائم ألهم العازفني
والتفهم الكامل المكانات اآللة.
تظهر الرسوم اجلدارية واآلث��ار
الباقية لبالد ما بني النهرين في
الثقافات البابلية وكذلك املصرية
ال��ق��دمي��ة أش��خ��اص��ا ً وع��ازف��ات
ي��ح��م��ل��ون وت���ري���ات كالغيتار
احل��ال��ي ت��ش��ت��رك م��ع��ه ب��وج��ود
الصندوق املصوت املتصل برقبة
تخرج منه اضافة إلى تطويرات
آلة العود وادخالها كآلة عربية
لألندلس مبعهد «زرياب» املنهجي
بقرطبة في القرن الثامن امليالدي
والتي يؤكد الباحثون أنه انبثق
عنها ب��ع��ض اآلالت كالباجنو
املاندولني -الغيتار رغم اختالفأشكالها وانتقلت م��ن اسبانيا
إلى أميركا كأهم اآلالت الشعبية
ف��ي فرنسا وايطاليا واسبانيا
وم��ع بداية القرن ال��ـ 17امليالدي
استخدمت ك��آل��ة مهمة .وهناك
تقارب لغوي بني اسم «الغيتار»
واس��م آلة «القيثار» أو «سيتار»
حيث الغيتار كلمة أعجمية اشتقت
من اللغات الشرقية أخذت غالبا ً
ع��ن «ج���ارت���اره» Tehartare
بالفارسية أي «القيثارة» حيث
ت���رادف كلمة  Kitharوتشبه
آلة «الليرا»  Lyreفي اليونانية
وال���روم���ان���ي���ة ف���ي ح�ي�ن أط��ل��ق
امل��وس��ي��ق��ي��ون ال�لات��ي��ن��ي��ون على
«القيثارة» سيتارا.
األصول واحلداثة

ت���ط���ورت ال���وت���ري���ات امل��ص��ري��ة
ال��ق��دمي��ة م��ن ص��ورت��ه��ا املبسطة
إل��ى املتكاملة وظ��ه��رت نقوشها
على اجل��دران ومنها قيثارات أو
سيثارات عثر عليها سليمة وهناك
نقوش تؤكد وج��ود الغيتار منذ
العصور الفرعونية القدمية قبل
ظهور احلضارة اليونانية بثالثة
آالف ع��ام في رؤي��ة أه��م املبدعني
العامليني للغيتار أندريا سيغوفيا
«1987 - 1893م» الذي يرى أنه
من اخلطأ أن ننسب أصولها للغرب
بينما أصولها الشرقية واسمها في
النقوش الفرعونية «قيثارة» وأن
العرب أسموها فيما بعد «جيترا»
ثم جاءت األسطورة اليونانية التي
تقول ان الصياد والصيادة عوليس
وديانا كانا يستخدمان أثناء الصيد
قوس رن وتره لذا قيل ان الغيتار
جاء كتطوير يوناني .ويرى بعض

• الغيتار

الباحثني أن أول عازفيها امللك
الفرعوني رقم  28في تاريخ مصر
ال��ق��دمي «شيبس رع» أول ملوك
األسرة الـ  24في القرن السابع قبل
امليالد وقد عثر على بردية كوميك
التي تعود إلى عهد األسرة الـ 18
وتعبر عن الطبيعة البديعة للفرق
املوسيقية أثناء العزف والغناء
على القيثارة يؤكد ذلك د.محمود
احلفني في مرجعه القيم «موسيقى
قدماء املصريني» مضيفا ً بكتابه
«علم اآلالت املوسيقية» أن القيثارة
اآلسيوية شوهدت أول م��رة في
نقوش األسرة الـ  18في عهد امللك
أمنوفيس الثالث ثم في عهد ابنه
أخناتون تعزف عليها مغنيات
بفرقة آسيوية لذا ال يوجد لها اسم
هيروغليفي س��وى «دج��اج��ات»
الذي أطلق على «القيثارات» و«هي
تسمى على التشبيه ب��أص��وات
الطيور املائية والعصافير» في
رؤي���ة الباحث غ��ط��اس عبدامللك
في مرجعه القيم «آالت املوسيقى
الشرقية» ث��م نقلها االغ��ري��ق ثم
الرومان وفرنسا وإنكلترا ويرى
ماكس بنشار في مؤلفه «متهيد
للفن املوسيقي» أنها م��ع القرن
ال��ـ  17امل��ي�لادي سميت جيترن
أندلسية واستقرت باألندلس وفي
العصر الكالسيكي أصابت ميالً
وجدانيا ً خاصا ً إلى أن تخطت آلة
العود في القرن ال��ـ  18امليالدي
ويستخدمها بعض احملدثني مبصر
ظنا ً منهم أنها تقوم مقام العود لكن
نغم العود أفخم وأضبط طبقة
وأقرب إلى التصويتات االنسانية
أما آلة الغيتار فنغمها مهزوز ليس
فيه تفصيل نغم العود .من اآلالت
التمهيدية للغيتار بالقرن الثامن

امليالدي آلة «باندورا» اليونانية
التي انتشرت في أوروبا بانتشار
فرق الغجر وكانت بثالثة أوتار
ورقبة قصيرة وفي القرن الـ 14
امليالدي كانت هناك آلتان حتمالن
اسم غيتارا صدر أول كتاب للغيتار
عام 1535م تأليف لويس ميالن
الثاني كان عام 1538م للمؤلف
 Narvaesالثالث ع��ام 1546م
للمؤلف  Mudarraوف��ي ذلك
الوقت كان للغيتار أربعة أوتار
مزدوجة وفي اسبانيا شاعت آلة
 Vihuelaف��ي االس��ت��ع��راض��ات
الشعبية فكانت مبثابة بداية
التطلع ملعرفة الغيتار عام 1500م
باثني عشر وترا ً وبعدة ثقوب على
سطحه ليستطيع العازفون وضع
أصابعهم للحصول على النغمات
املختلفة ونظمت األوت��ار في ست
دورات مما يعني ست مجموعات
أوتار وكان أصغر من الغيتارات
احلالية وأسهل كثيرا ًلعزفه بأربعة
أصابع .وفي القرن الـ  16امليالدي
كانت «آلة  Viheladeonaالنوع
األشهر ال��ذي كتب لها الكثير من
املقطوعات التي ل��م ت��زل تعزف
إلى اليوم .وفي منتصف القرن الـ
 16امل��ي�لادي أضيف وت��ر خامس
وضبطت على «ال -ري -صول-
سي -مي» وهو الضبط احلالي.
وف��ي ع��ام 1621م احتل الغيتار
االس��ب��ان��ي األك��ب��ر حجما ً مكانة
شعبية ب����ارزة جل��ه��ارت��ه .وف��ي
عام 1627م نشر كتاب لتعليمه
بعنوانGuittarra Espanola :
 .Vandolaوفي عام 1850م صنع
االسباني Antonio Torres
أفضل غيتار من اخلشب اخلفيف
القوي في ذات الوقت بلوحة كبيرة

وستة أوتار وفتحة كبيرة للعنق».
«ع��م��رو ع��ب��ده دي���اب -موسوعة
اآلالت املوسيقية -الهيئة العامة
للكتاب2012 -م  -ص »103
استرعت الغيتار كآلة ميلودية
وبوليفونية اهتمام كبار العازفني
وامل��ؤل��ف�ين الكالسيكيني أم��ث��ال:
جويران -أماتي -سانز -كاروللي
ف��وض��ع��وا أس���س أول م��درس��ة
ل��ع��ازف��ي��ه ع��م��ل ج��ول��ي��ان ب��رمي-
سور -تاريخا مبؤلفاتهم الساحرة
على االرت��ق��اء باملستوى الفني
الرفيع في القرن الـ  19امليالدي.
وي��خ��ت��ل��ف ش��ك��ل ال��غ��ي��ت��ار اآلن
«بقاعدة صندوقه املصوت وصدره
املسطحان ويشبه الرقم  8برقبة
عريضة» «د.زي���ن ن��ص��ار -عالم
املوسيقى -الهيئة العامة للكتاب-
2008م -ص .»36كانت املدرسة
احلديثة قد تطورت بفضل ابداعات
أن��دري��ا سيغوفيا ونارسيسو
ييبس وألكسندر الج��وي��ا وممن
يعزفون بأسلوب سيغوفيا اليوم:
كريستوفر باركينغ  -ريكاردو
كوبو -ليلى أفشار -عائلة رومير
وفي موسيقى اجلاز برز البلجيكي
ديانغو رميهارد «1953-1910م»
الذي احترقت يده اليسرى في سن
ال��ـ  18عاما ً مما أدى الستخدامه
اصبعني فقط منها لتغيير النغمات
ول��م يتوقف عن العزف فأصبح
أش��ه��ر ع��ازف��ي م��وس��ي��ق��ى اجل��از
السريعة أم��ا األم��ي��رك��ي شارلي
كريستني ف��ك��ان م��ن أه��م عازفي
اجلاز بالغيتار الكهربائي .واليوم
ي��ت��رب��ع ع��ل��ى ال��ق��م��ة امل��ب��دع��ون:
جون ميشلني -بات ميثن -جون
سيكفيلد وف��ي موسيقى البلوز
اش��ت��ه��ر م���ودي وت���رز «-1915

1983م» ب��اح��س��اس��ه العميق
وق��وة موسيقاه أم��ا في موسيقى
الروك انتشرت معزوفات العاملي
جيمي هندريكس واريك كالبتون
«1970-1942م» واستطاع أن
يعزف ال��ك��وردات والصولوهات
السريعة في ذات الوقت استخدام
مكبر صوت.
األنواع والضبط

منها آالت كبيرة أصواتها أعلى
عن املعتاد وهناك غيتار الباص
غ��ي��ر األس����اس����ي وي���وظ���ف في
اللحن املصاحب لعزف النغمات
وال��ن��وت��ات بعمق الع��ط��اء معان
وزخارف جمالية يوجد املكسيكي
بأربعة أوت��ار أما العادي فبستة
أوت�����ار ورغ����م ت��ش��اب��ه أش��ك��ال��ه
اخلشبية والبالستيكية واملعدنية
اال أنها تختلف من حيث تركيباتها
وأوتارها ففي حني تصنع األوتار
الثالثة األول��ى :مي -سي -صول
م���ن ال��ن��اي��ل��ون ت��ص��ن��ع ال��ث�لاث��ة
األخ���رى :ري -ال -مي من أمعاء
األرانب ولكل منها مكانة بالنوتة
املوسيقية ويختلف م��دى شدها
وطولها وثقلها وتستقر األوت��ار
امل���ش���دودة ف��ي مكانها أك��ث��ر من
األوتار احلرة خلفتها والهتزازاتها
األس���رع ل��ذا تضبط قبل العزف
وع��ادة ما تهتز األوت��ار بني املشط
والقصبة وتعزف نبرا ً باألصابع
أو ب��ال��ري��ش��ة البالستيكية كما
تؤثر نوعيتها في تغيير األصوات
فاملعدني منها أكثر ابهاجا ً وأخشن
صوتا ً وتضبط بواسطة البيانو
أو جهاز الضبط االلكتروني أو
الشوكة الرنانة أو أنابيب ضبط
الطبقة الصوتية .وينصح بالتعلم

على الغيتار الكالسيكي لرخص
سعره وعدم االحتياج ملكبر صوت
لسماع ال��ع��زف كما أن أوت���اره
أقوى من الغيتار الكهربائي سهل
احلمل يستخدم لعزف املوسيقى
االسبانية والشعبية وال��روك في
العديد من األم��اك��ن التي لم يزل
لديها طرز املوسيقى الفولكلورية
كاملكسيك واسبانيا وملصاحبة
األغ��ان��ي ال��ت��ي يتم تبادلها بني
املجتمعات وتنتشر موسيقاه
بجنوب الواليات املتحدة بشكل
كبير ورغم أن صوته ضعيف ينتزع
منه املوسيقيون بعض الصرخات
العاطفية ألنه أساسا ً آلة االيحاءات
واألص����وات الناعمة وللغيتار
روح عاطفية نقية ال يكتشفها
اال ع��اش��ق��وه��ا ول��ف��رط هدوئها
يصعب توظيفها أوركستراليا ً
لكن منذ عام 1800م أب��دع عليها
البعض موسيقى كالسيكية مثل
باخ الذي طورها وفرناندوسور
ال����ذي ك��ت��ب ل��ه��ا أج����زاء خاصة
فتكيفت موسيقاها مع املوسيقى
الكالسيكية وفي عام 1940م كتب
جوهان رودريجو بعض املؤلفات
األورك��س��ت��رال��ي��ة ال��ت��ي ل��م ت��زل
تعزف حتى اآلن .استخدم الغيتار
الكالسيكي بجانب الكهربائي
لعزف موسيقى البلوز واجل��از
االرجت��ال��ي��ة وت��أث��رت مبوسيقى
األفارقة املهاجرين وعبرت عنهم.
أما موسيقى الفالمنكو الفولكلورية
فتعود أصولها جلنوب شرق آسيا
وتصاحب موسيقاها االرجتالية
السريعة بعض الرقصات املعقدة.
وعادة ما يتكون الغيتار الكهربائي
من معدن رقيق األوتار نسمعها من
خالل مكبر الصوت Amplifier
ال��ذي يحول االش���ارات الصادرة
م��ن اه��ت��زاز األوت���ار إل��ى موجات
صوتية أول الغيتارات الكهربائية
كان من اخلشب املصمت Lespaul
 Builtعام 1941م ال��ذي عشقه
الناس وكان سببا ً رئيسيا ً النتشار
ال��ف��رق املوسيقية واالستمتاع
مبوسيقاها وغنائياتها .تصنع
أوت������اره م���ن امل���ع���دن اخل��ف��ي��ف
والقتراب أوتاره من بعضها يسهل
تعلمه عن الكالسيكي وهو يعزف
بالريشة البالستيك وباألصابع
ويستخدم في املصاحبات اللحنية
والهارمونية املوسيقية والغنائية
وع��ادة ما تعزف موسيقى الروك
به منذ العام 1950م على يد شاك
ب��رى ال��ذي دم��ج موسيقى البلوز
باملوسيقى الشعبية البداع أمنوذج
أكثر تعبيرا ً وع��ادة ما يستمتع
عازفو الروك بعزف صولوهاتهم
م��رارا ً وتكرارا ً عليه بتكنيك مميز
واي��ق��اع سريع .ويتميز الغيتار
بالعزف امل��زدوج على وترين أو
أكثر في وقت واحد بجانب أدواره
امل��ن��ف��ردة .أب��رز مؤلفات الغيتار
الكالسيكي« :كونشيرتو الغيتار»
مل��وري��س أوه��ان��ا« -كونشيرتو
للغيتار واألوركسترا» لكاستيلنو
تيديسكو« -صوناته للغيتار»
جلواكني تورينا.

