
الفنّ الرتتيليّ والتقليد
مقابلة أجرتها جمّلة بامبتوسيا اإللكرتونيَّة 

مع قائد جوقة »Τροπος« السيِّد قسطنطني أنغيليذيس

* * *

مدرسة  الترتيل يف  ومعلِّم   ،»Τροπος« البيزنطيَّة  اجلوقة  قائد  أنغيليذيس هو  قسطنطني 

يف  الكّل  ملكة  كنيسة  يف  األّول  واملرتُِّل  أثينا،  يف  األساقفة  لرئاسة  التابعة  البيزنطيَِّة  املوسيقى 

رافينا. منذ سنة 2005، أنشأ مع العاملني معه اجلوقة البيزنطيَّة »Τροπος« ومركًزا لدراسة الفنِّ 

أقام  وقد  البيزنطيَّة.  املوسيقيَّة  احلضارة  يف  ا  جدًّ مهمَّة  ومواضيع  بأحباث  ساهم  وهبذا  الترتيلّي. 

ل فيها قطًعا بيزنطيَّة  جمموعة أمسيات يف اليونان وخارجها وأصدر عدًدا كبرًيا من االسطوانات سجَّ

نني كالسيكيِّني ينتمون إىل احلقبة البيزنطيَّة وما بعد البيزنطيَّة.  مللحِّ



2

 Theotokos Dormition Monastery [HAMATOURA]  - Koura - LEBANON  .   دير رقاد والدة اإلله ]حَمطوره[ - كوسبا -  الكورة - لبنان
www.hamatoura.com / E-mail: hamatoura@msn.com

روبوس’. ما هو هدفكم؟  ة ‘ت بيزنطيَّ رمت يف تأسيس اجلوقة ال ريد منكم أن تقولوا لنا، ملاذا فكَّ ن

ة فقط، أم كنتم تهدفون لتأثري حضاريٍّ أمشل؟ راَز األمور الرتتيليَّ رومون إب أكنتم ت

أعتقد أنَّ ُكلَّ َمن ُيشِعُل شعلَة االبتكار، هبدِف َخلِق شيٍء جديد، ُيضيُف إىل فسيفاِء الفّن 

والِعلِم حصاًة صغرية، سواٌء كان ابتكاُرُه جديًدا بالكّلّية أم كان شبيًها بشيٍء سبَق وجوُده، وبغضِّ 

م يف املعرفة، يتشاطر مع التالميذ والعاملني معه  النظِر عن مدى جناِحه يف االبتكار. هذا عندما يتقدَّ

أفكاره وتساؤالته، ويستطيع بذلك أن خيلق جمموعة أشخاٍص موسيقّيني، الذين، بتعٍب وتضحياٍت، 

دة، على  سيخدمون حرفًة ليتورجيَّة. إذَّاك، ميكنه أن يصل إىل تأسيِس اجلوقة بوجهة نظٍر حمدَّ

 . الصعيد الكنسيِّ واملوسيقيِّ

ا، بل هي قوَّة حضارٍة على أساس  املوسيقى الكنسيَّة، ليست جمرَّد حرفٍة وعلٍم قدمَيني جدًّ

روحّي، نعمٌة ومجال، وهي املسرية إىل فوق، إىل ما يسمو على النغمات واألحلان. وال نستطيع أن 

»ُخُلُق  الكلمات:  عليه هذه  تشتمل  الذي  اجلمال  اإلمجاليَّة، من دون  املوسيقيَّة  خندَم يف حماولتنا 

الترتيل«. 
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أن  اجلماعّي؟ وهل ميكنكم  الرتتيل  يكمن يف  ة  بيزنطيَّ ال التعبري عن األنغام  أنَّ  أتعتقدون 

ر كهذا؟ ة عن املوضوع؟ وهل جمموع أحباثكم يشهد على أم تقدِّموا لنا شهاداٍت تارخييَّ

ولكّن  اجلماعّي،  الترتيل  هو  السائُد  سؤالكم.  عن  أوَّل جواٍب  املخطوطات  براهنُي  تعطي 

للترتيل الفرديِّ مكانَته يف الفنِّ الترتيلّي. يفترض الترتيل اجلماعيُّ عماًل ممنهًجا على صعيد أعضاء 

ٍع يف التعبري،  اجلوقة كلِّها حتَّى تتمَّ تأديُة النصِّ املوسيقيِّ على الزمن الصحيح واإليقاع، مع تنوُّ

طبيعته  يف  الفردّي  الترتيل  ميلك  األحلان.  وجاذبّيات  الصغرية  واألبعاد  املوسيقيَّة  اجلمل  وإظهار 

أداءات  يربِّر  ال  هذا  ولكن  األنا.  وظهور  الصوتيَّة،  الُقُدرات  وإبراز  التطرُّف،  يف  السقوط  خطر 

لة مثاًل. مأساويَّة مجاعيَّة ألراميس مطوَّ

املرتَّل.  للنصِّ  التفسرييَّتني  املقاربتني  كلتا  يف  »متييز«  الالهويتُّ  املصطلح  يعمل  أن  ميكن 

َس جوقاٌت على أساس منوذج جوقات الكنيسة العظمى املؤلَّفة من مرتِّلني،  حيث ميكن أن تؤسَّ

وُمتالني)مرتِّلي اإليصن(، وملقِّنني صغار؛ عندئٍذ يكتمل اهلدف، وحنصل على نتيجة مثاليَّة. ولكن، 

حيث ال ميكن تنظيم مثل هذه اجلوقات، وألسباٍب خمتلفة، فهذا ال يعين أنَّه جيب أن تظهر صورة 

م مبكّبرات الصوت خلفه وآلة املتاالة أمامه. هذا سقوٌط  املرتِّل واملذياع يف فمه وجهاز التحكُّ

وخروج عن املألوف.

راها يف اجلوقات  بالقيادة اليت ن ِر عالقة  ة؟ وهل لألم ر سهٌل أن تقود جوقًة بيزنطيَّ أهو أم

ة؟  ربيَّ الغ

على هذا السؤال بالتحديد، أستطيع أن ُأورَد امًسا، وهو ليكورغوس أنغيلوبولوس. واملعروُف 

-ليس فقط يف بالد اليونان، وعند الذين ينشغلون باملوسيقى البيزنطيَّة،- أنَّه جعل قيادة اجلوقات 

البيزنطيَّة يف مرتبة سامية. 
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لليكورغوس  خمتلف  حضوٌر  هناك  ولكن،  كنسيَّة.  جوقاٍت  ويقودون  قادوا  كثريون 

وقد  واخلدم،  األمسيات،  آالف  اليونانيَّة يف  البيزنطيَّة  اجلوقة  عنه  أنغيلوبولوس، كما قد عربَّت 

ات، ويف الوقت ذاته، إبراز  أعطت مثاًرا يف التعبري، ووضوح اجلمل املوسيقيَّة والتشديد على املحطَّ

املعىن للنصِّ الشعرّي، وتغيري األحلان حبركٍة فريدٍة وصفيَّة جيريها بيديه أو أصابعه اليت تقودنا. 

كإحساس  َيعُبُر  الذي  قيادته،  يف  للنصِّ  اإليقاعيِّ  املسري  شعوَر  ينسى  أن  أحٌد  يستطيع  ال 

ليس فقط إىل املرتِّلني، ولكن إىل املستمعني أيًضا. وهذا أمر خربه عن طريق عالقته مع اجلوقات 

فقط  هبا  يعترف  مل  قيادته  بنموذجيَّة  فالقبول  وأجانب.  يونانيني  نني  ملحِّ مع  وتعاونه  الغربيَّة، 

اُد جوقات، بل ومجيُع املستمعني، الذين تذوَّقوا  موسيقيُّون من الشرق والغرب، ومرتِّلون ُأول، قوَّ

بني  املنسجم  االرتباط  وأثَر  اليونانيَّة،  البيزنطيَّة  اجلوقة  وانسجام  النهائيَّة،  املوسيقيَّة  النتيجة 

تعليمه وقيادته للجوقة. 

َم شكرنا لليكورغوس أنغيلوبولوس على وضعيَّة اجلوقة يف الترتيل،  إنَّها فرصٌة هنا أن نقدِّ

وأيًضا بالنسبة للوقفة يف األمسيات حيُث القائد يف الوسط وليس قبالة اجلوقة. وكذلك ارتداء اجلبب 

وليس البذالت. ودخول اجلوقة وهي ترّتل هلي حركة مؤثِّرة، مأخوذة من مسرحنا اليوناينِّ القدمي، 

االستيخولوجيا،  مثل  التناويّب،  الترتيل  إىل  احلاجة  توجد  كانت  إىل قسمني حيث  اجلوقة  وفصل 

والتيبيكا، وخمتارات من املزامري. االحترام يف النهاية لكلِّ ما ميثِّله. والقبول والتلقُّف أمر جدير 

باالهتمام، وواقعيٌَّة تارخييَّة ومرشُد الطريِق للجدد. 
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ر. نسمع يف اخلدم  ُأريد أن أنقلكم إىل وجهة نظر أخرى، يف موضوع العالقة بني اللحن والشع

لة، وفيها تضيع الكلمة. هل ميكنكم أن ختربونا عن مكانها يف العبادة؟  ة بطريقة مطوَّ ا ملحنَّ قطًع

وكيف للجوقة أن تشرح هذه القطع؟ وهل من املطلوب إجراء مقاربة دقيقة للكلمة؟ وإىل أيِّ حدٍّ 

ختدم املوسيقى هذا اهلدف؟

لكي جييب الواحد عن سؤالكم، أعتقد أنَّه جيب أوَّاًل أن ينخرط يف العمل الليتورجّي. لقد 

لة والدروس، وما زالت، ُترتَّل يف السهرانّيات االحتفاليَّة، هناك حيث جيب أن  كانت القطع املطوَّ

لة، وذكصات  املطوَّ األنيكسانداريا  يكمن موضع  الليليَّة. هناك  اخلدم  ي  نغطِّ وأن  الوقت،  ُنطيل 

باألحلان  اإلله...«  والدة  يا  و»إفرحي  الليتني،  ودروس  وخرموزيوس...  األوَّل،  املرّتل  يعقوب 

ن  امللحِّ خيلق  باملسبحة.  والصالة  للصالة،  فرصًة  العبادة،  يف  ممتاز  بشكل  ُرتِّبت  وقد  الثمانية. 
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ه الوقت، والشاعر يستريح ألنَّه يساهم يف اخلشوع، ويف مشاركة  صفحاٍت موسيقيًَّة رائعة، وال حيدُّ

اجلميع القلبيَّة. الكالم ال يضيع يف مثل هذه القطع، بل يعمل »سّريًّا«. دعونا نستذكر ما الذي قيل 

خبصوص الكراتيما )ترييرم(، بأنَّها هي األقوال اليت ال ُينطق هبا، واليت كان يسمعها بولس الرسول. 

االستيخولوجيا،  مثل  سريعة  أرمسيَّة  قطًعا  لة،  املطوَّ القطع  بني  الكنيسة  وضعت  حكمة  وبكلِّ 

والربوكيمنن، والقوانني، والتيبيكا، واملكارزمي.

لسوء احلظ، أنَّنا حنن الذين نعيش يف العامل، ال ُتعطى لنا الفرصُة لنفرَح مبجموعة األعمال 

الرائعة مللّحنني من احلقبة البيزنطيَّة وما بعد البيزنطيَّة، وأن نستلذَّ بغىن الفنِّ الترتيلّي. حلسن 

اأُلوىل )على  احلظ، ما حيافظ على األعمال املوسيقيَّة ألساتذة عظام ملهمني، ومرتِّلني يف املرتبة 

اليمني( ويف املرتبة الثانية )على اليسار(، هو بعُض اخلَدم، واألمسيات واإلصدارات. فال تبقى هذه 
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األعمال ذكريات جامدة يف جمموعات املكاتب املوسيقيَّة. 

لة،  عندما يرتِّل الشّبان كيكراغاريا )يا رب إليك صرخت(، وباسابنوواريا )كلُّ نسمة( مطوَّ

)ألليلوييا  واأللليُلوَواريون  الرسالة(  )قبل  الربوكيمنن  ترتيل  وُيرجعون  القدمية1،  هبيًّا«  نورا  و»يا 

الشفهيِّ واملكتوِب حبكمة، ليس كلَّ  التقليد  فهم يستقون من  فمنا«،  »ليمتلئ  و  الرسالة(،  بعد 

شيء، بل ما هو ضرورّي. وعندما يقبلون املعلِّمني باحترام ويشجبون أخطاءهم العَرضيَّة عن وعي 

أو جهل، نستطيع أن نأمل، ألنَّ هذا يقودهم إىل التمييز وليس إىل احلكم على اآلخرين. 

التقليد  ومعنى  الرتتيل،  يف  َريِفٍّ  َوِح ٍل  متبدِّ كشيء  النمط  معنى  االعتبار  بعني  أخذنا  إذا 

عندما  نعين  ماذا  عنهما؟   َ يعربِّ أن  اجلوقة  قائد  أو  املرتل  يستطيع  فكيف  الزمن،  ثابٍت عرب  ر  كأم

رق األساسيُّ بني هذين  يّن(، أو النمط اآلثوسّي؟ وما هو الف م عن منط املدينة )القسطنطي نتكلَّ

املعنيني؟

يرتُِّل  . هل يوجُد من  َوِحَرِفيٍّ ٍل  النمط كشيٍء متبدِّ يتعلَّق مبعىن  ا فيما  طرحكم موّفق جدًّ

هل  بدقٍَّة؟  هبم  تتأّثر  جوقات  أتوجد  فرفرييس؟  ذيونيسيوس  أو  نافبليوتيس  يعقوب  مثَل  اليوَم 

الدانيالّيون،  أو  أسترييس،  و ل.  ستانيتساس،  وثراسيفولوس  برينغوس،  ُقسطنطني  أنَّ  يعين  هذا 

والثوماذيس، ما كانوا يعطون وال يعطون لترتيلهم قيمًة، وهم الذين جبهاد شخصيٍّ يشهدون على 

موسيقى املالئكة. 

هنا بالضبط نستطيع أن نشري إىل معىن التقليد »كشيٍء ثابٍت عرب الزمن« كما نوَّهتم أنتم. أعترب 

واإليصن  الكالسيكيَّة،  النصوص  على  والبقاء  التيبيكون،  على  املحافظة  منه  يفيض  نبًعا  التقليد 

البسيط والناعم، واحلضور الوقور على القّراية، واملحافظة على اإليصن التقليدّي، وتلمُُّس جمموِع 

آالف املخطوطات املوسيقيَّة والتمتُُّع هبا، ونتائُج البحث يف النظريِّ والعملّي، وشجُب الــ »أنا« يف 

1 طبًعا غري موجودة يف اللغة العربيَّة.
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الشرح، والتعليم، واإلصدار، ورفُض إضافِة كلماٍت غريبٍة مثَل أمساِء املقامات، وأال جنعَل من الفّن 

الكنسيِّ أداًة للتجارة.

كما تعرفون، إنَّ جبل آثوس هو إىل اليوم يعلِّم وينصح وُيريح. ال أستطيع أن أنسى ما قاله 

األب أفرام الكاتوناكيويّت، أنَّه مرَّة، يف سهرانيَّة، يف منسك الدنيالّيني، عندما مسع اآلباء يرتِّلون 

ناظم  جراسيموس  املغبوط  أنسى  أن  أستطيع  ال  املسيح.  ُتناغي  القداسة  الفائقة  رأى  كراتيما، 

»التيبيكون  قائاًل:  التيبيكون  على  الدقيقة  املحافظة  إىل  انتباهي  يلفت  كان  عندما  التسابيح، 

دته الكنيسة لكي تقودنا إىل اجلوهر«، واقُعنا املؤسُف أنَّ كلَّ واحد يريد أن يفعل ما حيلو له. حدَّ

درًسا، هو  يرتِّلون  اآلثوسّيني  اآلباء  عندما مسع  مشهور،  مرتٍِّل  اعتراف  أنسى  أن  أستطيع  ال 

كاتبه، تأثَّر عميًقا وقال: »باحلقيقة، أنتم ترتِّلون هلل، أمَّا حنن فللعامل«. 

ذكصات  يرتِّلون  وهم  يدهم،  يف  واملسبحة  اآلثوسيني  املرتِّلني  صورة  أنسى  أن  أستطيع  ال 

ذات أحلان مثانية، ووفرة من الدروس، ومّيحي تعُب السهرانيَّة اجلميل من »بركة« اهلل إىل اخلدمة 

الثابتة وإمتام الواجب. ال أستطيع أن أنسى استقبال اآلخر، عندما يستقبل الديُر املحتفُل بالعيد، 

ين من أديرٍة أخرى أو من القاليات، أو حىت مرتِّلني من العامل.  بفرح مميٍَّز وهبجة، املرتِّلني املدعوِّ

تسألونين كيف أنَّ قائًدا أو مرتِّاًل ينجح يف حتقيق العالقة بني النمط والتقليد. لن أتوقف يف 

التعليق على األمناط كالقسطنطييّن، أو اإلزمريّي، أو اآلثوسّي أو النمط األثييّن...

، امسه داميانوس من دير فاتوبيذي، هذا كان معلِّم املوسيقّيني يف  كان هناك راهب آثوسيٌّ

املدينة، وكان رهباٌن آثوسيون مرتِّلون يتواصلون مع مرتِّلني من العامل، وكثٌر من املرتلني اليونان 

تعلموا على مرّتلني ُقسطنطينيِّني. يستطيع الباحث احلقيقيُّ أن يستقَي من وفرة التساجيل التفسرَي 

التقينَّ لنصٍّ موسيقّي. 
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اليت  املوسيقيَّة،  املسلَّمات  لكلِّ  الروحيَّ  الرداَء  التواضُع  ل  ويشكِّ العيش،  يفترض  التقليد 

تؤلِّف مًعا الفنَّ املوسيقيَّ والعلم. 

ع، يف إحدى  بتوجُّ الياس بوغونياس،  الطبيب  يكتب أحد قدامى املرتِّلني املحترمني، وهو 

»إجعل  االستيخولوجيا  وال  املزامري،  وال  التاسعة،  الساعُة  ُتسمع  ال  الرعايا،  »يف  يلي:  ما  مقاالته 

القانون، وال  الليتني، وال  الثالوثّي، وال طروبارّيات  القانون  الليل مع  يا رّب...«، وال صالة نصف 

غياب  بل  ترتيلّي،  منٍط  غياب  ليس  هذا  املكارزمي«.  وال  التيبيكا  وال  اإلينوس،  استيخولوجيا 

التقليد. 

يف نصٍّ آخٍر له، يزنعج عندما يسمع أخاه املرتَِّل ُينشد دستور اإلميان، والصالة الربِّيَّة »أبانا 

الذي...« بأحلاٍن خمتلفٍة بطريقٍة غرِي مقبولة، بدَل أن ُيعلَنها خبشوٍع ووضوح. أيًضا، حيزُن عندما 

يسمع كاهًنا »يباري مرتَِّله يف البلوغ إىل طبقاٍت موسيقيٍَّة عاليٍة غرِي مقبولة، ويف الصراخ، الذي ال 

يتناسب وقدسيََّة اللحظة«. حيزن أيًضا ويزنعج عندما يسمع مرتِّلني يرتِّلون بنمط ال يليق »للثالوث« 

أنَّ  »ينَسون  فيهم:  قال  إذ  كثرًيا  صدَق  وقد  الكينونيكون.  يف  والكراتيما  الشريوبيكون،  يف 

سَة هي مكاُن صالٍة، وليست مسرًحا عامليًّا«. الكنيسَة املقدَّ
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لدينا  أعاله،  ذكُرها  الوارِد  احلاالِت  ويف 

ال  بسهولة  هكذا،  منط.  وليَس  تقليٍد  غياُب 

ُة الدائمُة  ، واحلجَّ حنافظ على التيبكون التقليديِّ

وهذه  أمره،  من  عجلٍة  على  الشعَب  أنَّ  هي 

كلِّيَّة  وبراحة  بينما،  العامل،  يف  للرعايا  ليست 

وٌس اهلل... نغنِّي »للثالوث« وقدُّ

املطارنِة  عاتق  على  أيًضا  املسؤوليَُّة  وتقع 

البسيَط  النمَط  يتعلَّموا  أن  جيب  إذ  والكهنة، 

اإلجنيل  تالوِة  وكذلك  واإلعالنات،  للطلباِت 

ًنا مثلما ُيتلى يف جبل آثوس. ال يوافُق الهوتيًّا  ملحَّ

الكينونيكون.  ساعة  يعظوا  أن  ليتورجيًّا  وال 

لعوا على نصوص معلِّم الليتورجيا  وليسارعوا ليطَّ

احلكيم، يوحنَّا فوندوليس.

ًرا لكم. شك

إن  وساحموين  الستضافيت،  أشكركم  وأنا 

أتعبتكم.
&  
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