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تنظيمها فى المدن األخرى ألذربيجان، 
الخصوص،  وجه  على  باكو  وفى 
أصبحت تلك األمسيات تمثل حدثاً هاماً 
السنوات.  لتلك  الموسيقية  الحياة  فى 
بدأ  الشرقية«  »األمسيات  مع  وتحديداً 
عهد تحول الحلقات التقليدية الموسيقية، 
التى تشمل المثمنين الحقيقيين للمقام إلى 
ضمت  التى  المقامية  الحفالت  منظومة 
هذا  إلى  التعرف  فى  الراغبين  جميع 

الفن. 
بأكمله  العشرين  القرن  وعبر 
استطاعت مدرسة قاراباغ لفن المقام أن 
من  العديد  الموسيقى  العالم  تمنح 
الموسيقيين الالمعين الجدد. لكن النزاع 
القائم فى إقليم قاراباغ الجبلى قد أدى إلى 
تدمير التعاقب القائم فى إعداد الخانندى. 
ويقولون أن ربة الشعر والفنون تصمت 
الخانندى  ولكن  المدافع،  تتحدث  عندما 
من قاراباغ ال يصمتون، ويظلون على 
اليوم  أغانيهم  نستمع فى  غنائهم. ولكننا 
لقد  ومعاناتهم.  وأحزانهم،  آالمهم،  إلى 
غنى فى وقت ما جبار جرياجدى أوغلو 
أننى عشت حتى فى  قائال: »لو  العظيم 
دون  لى  الجنة  هذه  تعنى  فماذا  الجنة، 

قاراباغ؟«. 
هذا  وفى  الكون.  تجتاح  العولمة 
الكون المتعولم تمضى مختلف التغيرات 
التيارات  تلك  أن  كما  خيالية.  بوتائر 

قبل،  من  حشدها  يجر  لم  التى  البشرية 
للمعلومات،  الفورى  النقل  وفرص 
العالم-  وجه  غيرت  التى  والتكنولوجيا 
كل هذا يجرى على خلفية من التهديدات 
والكوارث  لإلرهاب  المتصاعدة 
الطبيعية. ويقف اإلنسان مثل حبة الرمل 
هذه  لكل  يتعرض  الذى  العالم  هذا  فى 
ذلك  إليه  تعيد  ولن  القوية.  التأثيرات 
وال  العولمة،  فلسفة  الضائع  االنسجام 
األمر  وهذا  للعولمة.  المناهضة  الفلسفة 
مثله مثل الجدل حول صدام الحضارات 
أو التوازن بينها. ولكن فى هذا العصر 
ما  قاعدة  تشكيل  جميعا  علينا  تحديدا، 
لتطورنا الالحق، ترتبط بمقاييس تقاليدنا 
على نحو لصيق. فعبر قوة التقاليد فقط، 
األصلى  النموذج  على  الحفاظ  وعبر 
الشعوب،  كل  وثقافة  لحضارة  العريق 
متعددة  الثقافات  إلى  االنتقال  يمكننا 
األنواع، وإلى ذلك النوع من العالم الذى 
التقاليد  على  خالله  من  الحفاظ  يمكن 
الهدف  وبهذا  وتحديدا،  ومضاعفتها. 
تأتى اتفاقية اليونسكو حول الحفاظ على 
وعلى  المادى.  غير  الشفاهى  التراث 
المشروع الحالى القيام بدوره فى الحفاظ 

على التقاليد الموسيقية ومضاعفتها. 
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بعد أداء المقام لمدة ساعتين.
المجالس  من  الثالث  المستوى  أما 
فى  الراغبين  الناس  أولئك  تمثل  فهى 
وهى  والترفيه،  التسلية  على  الحصول 
يوجد  ال  حيث  المرح،  مجالس  تسمى 
أداء  ويتم  الجادة،  للموسيقى  فيها  مكان 
المرحة.  بالموسيقى  يُسمى  مما  العديد 
هذه  فى  يشترك  ال  قاعدة  وباعتبارها 
المجالس من يحترم نفسه من الخانندى. 
و المجالس من هذا النوع كثيراً ما تشبه 
اداء  ويتم هنا بصورة رئيسية  األفراح. 
السريع،  اإليقاع  ذات  اللحنية  األغانى 

ودعوة الراقصات على نحو خاص. 
هذا  رمزية  من  الرغم  وعلى 
تحديداً  العالى  الطلب  فإن  التصنيف، 
األول  المستوى  ذى  المجلس  على 
بالحفاظ  للموسيقيين  يسمح  الحقيقى، 
المسبوق  غير  األداء  مستوى  على 
المستوى  لسنوات طويلة. ويتطابق هذا 
مع المستمعين أيضاً. ومن حيث الجوهر 

فإن حلقات أولئك الخبراء الحقيقيين فى 
الفن  هذا  بتطوير  سمحت  قد  المقام، 
عن  بعيدا  قوانينه  رغم  ليظل  وكماله، 
الجمود، بل شكال حيا خالدا من أشكال 

اإلبداع الشعبى.
شوشه  اشتهرت  فقد  وإجماالً، 
تحديداً،  األول  الطراز  من  بمجالسها 
المسبوق،  لها مجدها غير  والتى خلقت 
الشرق.  كونسرفتوار  عليها  أُطلق  حتى 
وليس هباءاً المثل الذى شاع فى قاموس 
الشعب األذربيجانى، والعبارة القائلة أن 
ألحان  على  يبكون  شوشه  فى  األطفال 
على  ويضحكون  »سيجياخ«،  مقام 

ألحان مقام »شاهناز«. 
ويشير الكاتب عبد الرحيم أقويرديف 
القرن  من  الثانى  النصف  فى  أنه  إلى 
الموسيقيين  من  أيا  تقابلون  عندما   ،19
وآشهباد،  وشاماخى،  باكو،  فى  سواء 
سوف  فبالحتم  اسطنبول،  أو  وطهران 
لقد  بينهم موسيقيين من شوشه.  تجدون 

كل  فى  فريدا  موسيقيا  تقليدا  حددوا 
الشرق، وتدفق المغنيون إلى شوشه من 
الحصول  فى  الراغبون  األطراف،  كل 
ومهاراتهم.  ألصواتهم  تقييم  على 
وبمرور األعوام، وبعد أن أصبحوا من 
الخانندى المشاهير، فهم يستندون إلى ما 
حسين،  حاجى  أصواتهم  عن  قاله 
وجبار  مختار،  وميرزا  جان،  وصادق 
جرياجدى أوغلو أو أحد آخر من ذوى 
لفن  قاراباغ  عالم  فى  الكبير  الصيت 

المقام. 
كان أول ازدهار للنفط فى أذربيجان 
قد ترك تأثيره على تطوير إبداع المقام. 
»األمسيات  كبيرا  نجاحا  حققت  فقد 
الشرقية« التى نظمهما رعاة الفنون من 
بين عمال الصناعات النفطية فى باكو. 
فى  األمسيات  هذه  أولى  أقيمت  وقد 
مسرح شوشه. وأقيمت عروض ممثلى 
عبر  المقام  لفن  قاراباغ  مدرسة 
جرى  والتى  الشرقية«،  »األمسيات 
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كواكب  من  وكم  الجبال،  تلك  فى  تنمو 
هذا  استطاع  التى  الصغيرة  المواهب 
احتالل  أدى  وقد  تجسيدها.  المهرجان 
المعتدين األرمن فى عام 1992 لمدينة 
النجوم  إلى تحويل كل من هذه  شوشه، 
الجئين.  إلى  المقام  فن  فى  البازغة 
واليوم، وتحديداً فى معسكرات الالجئين 
هذا  جوائز  على  الحائزون  يقوم 
الحزن  بكل  ليخبروكم  المهرجان 

بعد  الغناء  عن  توقفهم  حول  والحنين، 
األيام السوداء من الطرد. »نحن- سكان 
فى  والغناء  الحياة  يمكننا  ال  الجبال- 
فى  هناك  أرواحنا  ظلت  لقد  السهول. 
شوشه. فكيف يمكننا الغناء دون الينابيع 
العليل  النسيم  ودون  الجبلية،  والعيون 
شدو  ودون  الجبال،  قمم  فوق  السابح 
ديوزيو؟«.  جيدير  فى  الطيور  أصوات 
هل توجد إجابات على هذه االعترافات؟ 

لم يبق سوى االرتعاد من وطأة الشعور 
بالعجز الذاتى، وازاء عمق إدراك العالم 

لدى تلك األرواح واألفئدة الصغيرة. 
فإن  المكتوبة،  غير  للقوانين  وطبقاً 
تم  قد  شوشه  فى  الموسيقية  المجالس 
تقسيمها إلى عدة مستويات. األولى منها 
إليها  يُدعى  التى  شوشه  مجالس  تُعد 
العالى، وحيث  الطراز  الموسيقيون من 
هذه  وفى  القوم.  ِعلية  فيها  يتواجد 
خاصة  بصورة  التقييم  يتم  المجالس 
القصائد  تلك  المغنى  يؤدى  عندما 
الشعرية التى لم تتردد من قبل،  بصرف 
النظر عن عثوره عليها فى المخطوطات 
الشعراء  من  ما  أحداً  أن  أو  القديمة 
الطلب  وكان  بكتابتها،  قام  المعاصرين 
بنوعية األشعار.  يتعلق  فيما  فقط  يرتفع 
متبعاً عزف  يكن  لم  المجالس  تلك  وفى 
المقام بكل  األلحان الراقصة، ويتم أداء 
عزف  يجرى  وال  وتحوالته،  ظالله 

األلحان الراقصة أبداً.
فمن  الثانى  المستوى  مجالس  أما 
من  المؤديين  دعوة  فيها  المفترض 
المغنيين.  أفضل  وليس  الثانية  الدرجة 
وهنا أيضا تجرى العادة أن يؤدى المقام، 
ويُسمح بغناء إحدى األغانى الشعبية، أو 
ولكن  بالرقص،  الناس  لبعض  السماح 
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فى المناسبات، ولكنه كان يُعد واحد من 
الحقيقيين  المثمنين  شكلوا  الذين  أولئك 
ذى  طقس  خلق  واستطاع  الفن،  لهذا 

إجالل خاص حول أساتذة المقام. 
روح  وينحت  يشكل  المقام  أن  يُقال 
األمر  هذا  كان  قاراباغ  وفى  اإلنسان. 
يمثل عملية متصلة: فهنا شكلت الطبيعة 
إلى  وتتطلع  تسعى  التى  األرواح  ذاتها 
أقصى حد نحو كل ما هو رائع، بما فيه 
الثقافة  تطويرهم  وفى  الموسيقى. 
ممثلو  استطاع  لشعبهم،  الموسيقية 
من  التأثير  المقام،  لفن  قاراباغ  مدرسة 
فالجمال،  مواطنيهم.  إدراك  على  جديد 
األماكن  وطبيعة  والسكينة،  واالنسجام، 
النافذة، قد انعكست كما لو فى المرآة من 
وألقت  الرائعة،  الموسيقية  الثقافة  خالل 
على  طقوسها  بظالل  الطويلة  السنوات 
ُولد  لقد  قاراباغ.  من  المغنيين  جميع 
فى  قاراباغ  خانندى  مؤديى-  معظم 
شوشه. وظل موضوع شوشه يتردد فى 
مهيمنة،  فكرة  بوصفها  إبداعاتهم 
منيعة  قلعة  باعتبارها  شوشه  ونموذج 
لكل  ثقافيا  ومقدسا  أخالقيا  وحصنا 

الشعب اآلذرى.
لكل  معروفاً  شوشه  تاريخ  كان 

مواطن من شوشه، وذلك ليس فقط عبر 
قاراباغ.  فى  المخطوطات  مختلف 
»الرويات  كانت  جميعاً  إليهم  فبالنسبة 
»قاراباغ  قاراباغ«-  حول  الشعبية 
باعتبارها  تقبلها  يتم  ال  نامياليار«- 
مجلدات من المخطوطات، ولكنها تمثل 
لهم جزءاً ال يتجزء من حياتهم الحاضرة 
مشاهد  من  العديد  وهناك  والسابقة. 
التاريخ التى تنعكس فى داخلها، وتتردد 
جيل  من  منتقلة  دائمة،  بصورة  شفاهة 
تفاصيل  بأدق  ومحتفظة  آخر،  إلى 
لتفاصيل  وعاكسة  التاريخية،  األحداث 
كانت  األماكن.  لتلك  الحقيقى  التاريخ 
»قاراباغ نامياليار« تاريخاً حياً، يعيش 
المعمارية،  اآلثار  وفى  العادية،  األيام 
الحقيقة  توجد  حيث  الواقع  ذلك  وفى 
التاريخية، ووقائع األيام الغابرة، واأليام 
الحاضرة التى يكمل بعضها بعضاً. إن 
تاريخ وطبيعة تلك األماكن قد أفرزا أحد 
الموضوعات الرئيسية لمدرسة قاراباغ 
فالمقام  قاراباغ.  موضوع  المقام-  لفن 
كان  شكياستيسى«  »قاراباغ  الشهير 
وسوف يظل بطاقة التعريف الفريدة من 

نوعها لمؤديى قاراباغ. 
من  العديد  العالم  شوشه  منحت  لقد 
منهم  الكثير  اختار  الذين  الموسيقيين، 
من  )أى  شوشنسكى  المستعار  االسم 
لعبارة  تماماً  مطابق  نحو  على  شوشه( 
يكن  لم  يسينين:«إن  الروسى  الشاعر 
لم  وإن  شيراز،  من  ليس  فهو  شاعراً، 
لقد  شوشه«.  من  ليس  فهو  مغنياً  يكن 
المغنيين،  من  كماً  العالم  شوشه  منحت 
الموسيقيين  والمؤلفين  والمؤديين، 
العظام،  الموسيقيين  والمتخصصين 
موسوعة  تشكيل  بإمكانهم  صار  حتى 

خاصة فى حرفية األداء.  
جدارة  عن  دائماً  تُعد  شوشه  إن 
كونسرفتوار الشرق الموسيقى المعترف 
هنا  تدفق  وصوب  حدب  كل  فمن  به. 
المغنيين  إلى  الموسيقى لالستماع  محبو 
العظام أو لتعلم الغناء. ولكن هذه المدينة 
ال تشتهر فقط بالموسيقيين. فهناك العديد 

من العوامل الطبيعية الرائعة تمتزج مع 
أعمال أناس محددين لتنصهر فى بوتقة 
الظاهرة  تلك  إفراز  يمكنها  كى  واحدة، 
الفذة، التى يُطلق عليها اسم شوشه. فكم 
المختلفة  المهن  الناس ذوى  من عظماء 
هذه  فى  الدنيا  فى  الظهور  عليهم  كان 
تلك  كل  تتجمع  حتى  تحديداً،  المدينة 
اآلالت  عبر  المسبوقة،  غير  الموسيقى 
القاعات  وداخل  أياديهم،  صنعتها  التى 
الرائعة التى شيدوها، والقصائد الشعرية 
مناخ  وجد  وقد  صاغوها.  التى  البديعة 
هذه المدينة انعكاسا له فى كتاب الكسندر 
القوقاز. ففى هذا  دوما حول رحلته فى 
لحاكمة  واضحاً  توصيفاً  نجد  الكتاب 
قاراباغ- الشاعرة خورشد بانو ناتاوان. 
الشفافة  البللورية  الينابيع  كانت 
الرائقة تسبغ الشهرة على هذه األماكن، 
إيسا  شهرة-  الينابيع  هذه  أكثر  أن  حتى 
بوالج يعتبره العديد رمزاً لشوشه. وتبدو 
الجبال الشاهقة كأنها ترتفع صوب فلك 
السماء، وتحيط هنا بهضبة بديعة تخلق 
قاعة صوتية غير منظورة تحت السماء 
المكشوفة للعزف على اآلالت الموسيقية. 
وقد شاهدت وسمعت العديد من المغنيين 
الدائرة من الجبال المحيطة  العظام هذه 
بهضبة »جيدير ديوزيو«. ولكن الصبية 
المنتشرين فى كل مكان فى شوشه، ال 
األعجوبة  هذه  مداعبة  فرصة  يتركون 
من الطبيعة. وفى كل يوم كانت المعابر 
رنان  بصوت  تردد  المختلفة  الجبلية 
أصداء أصوات األطفال، الذين قد بدأوا 
لتوهم فقط إدراك بدايات الغناء المقامى، 
الجبال  بين  األصوات  صدى  ويطوف 
يلتحم فى وحدة واحدة،  المحيطة، حتى 
وخيال األطفال فقط هو القادر على خلق 
من  المسبوقة  غير  البوليفونية  هذه  مثل 
هدير  يضخمه  الذى  المتكرر  الصدى 
األشجار،  أوراق  وحفيف  الينابيع، 

الممزوج بشدو جوقات الطيور. 
فى عام 1987 أقيم المهرجان الدولى 
للمقامات »هارى بلبل«. وقد أُطلق عليه 
التى  الرائعة  للزهرة  تكريماً  األسم  هذا 
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باعتباره فناً بائدا ولى زمنه، وغريباً عن 
اآللة  التار-  آلة  أن  حتى  البروليتاريا، 
تسلم من  لم  المقامات-  أداء  فى  البارزة 
الهجوم هى األخرى. وبعد أن طُرد إلى 
العودة  المقام  استطاع  األرض،  تحت 
الرسمية.  الثقافية  الحياة  تيار  إلى  ثانية 
أولى  كانت  األمر  هذا  ظل  فى  ولكن 
تسجيالت أساتذة فن مدرسة قاراباغ من 
العهد  أثناء  الرفيع  المستوى  ذوى 
عاماً   50  30- إلى  تعود  السوفيتى، 
تحمل  اسطوانات  فى  وتمثلت  مضت. 
شوشنسكى،  خان  أصوات  تسجيالت 
شوشنسكى،  سيد  أديقيوزالوف،  زولفى 
موتاليموفا،  موتاليما  علييف،  أبوالفتح 
رزايف،  إسالم  محمدوف،  يعقوب 
عارف بابايف، مرشد محمدوف، حيدر 
وقد  الاليف.  عبد  سليمان  رستموف، 
تضمن هذا المشروع فقط قسما من هذه 

التسجيالت فى صورته بعد الترميم. 
من  الثالثة  فالمجموعة  وأخيراً، 
المؤديين الُمَمثلين هنا، قد حصلوا على 
االعتراف بهم فى نهاية القرن العشرين. 
تسجيالت  المجموعة  هذه  وتعرض 
أولئك الخانندى، مثل وحيد عبد الاليف، 
قولييف،  زاهد  محمدوف،  سهاويت 

قاراهان بيبودوف، منصوم إبراهيموف، 
صابر عبد الاليف، فهروز محمدوف.

وقد ظل العديد من الممثلين البارزين 
لمدرسة قاراباغ لفن المقام خارج إطار 
اإلصدار المذكور، وذلك ألن قسما منهم 
بهذه  للقيام  الفرصة  يمتلك  لم  أنه  إما 
قد جرى فى  إبداعه  أن  أو  التسجيالت، 
تلك الفترة التى لم يوجد فيها هذا الشكل 
من تخليد الصوت. وأخيراً، فهناك قسم 
يتم  سوف  القاراباغيين  الخانندى  من 

عرضه فى المشروعات التالية.

يقال أنه على الشعب البقاء قروناً فى 
اإلعداد لظهور الموهبة العظيمة. وعند 
تلك  تتواجد  أن  ينبغى  ميالدها  لحظة 
إلى  الموهبة  منها  تستمع  حيث  الِمهاد، 
تلقنها  سوف  التى  الشعبية  الحكايات 
التمييز بين الخير والشر، وإلى األغانى 
األجداد  تراث  إلى  تعرفها  سوف  التى 
الموسيقى. ويتضح لنا أمر واحد - لو أن 
الموهبة  بتلك  المحيطة  والبيئة  الناس 
الكبيرة لم  يستعدا إلدراكها، فلن تستطيع 
تحقيق  العمر  نهاية  حتى  الموهبة  هذه 
ذاتها، بل وسوف تجد نفسها غير مطلوبة 
بصورة عامة. وانطالقاً من وجهة النظر 
القدر يميل بصورة طيبة  هذه، فقد كان 
نحو الخانندى المغنيين القاراباغيين. فقد 
ُولدوا تحديداً هناك، وتحديداً عندما كان 
تلك  لتقبل  مؤهالً  بهم  المحيط  الوسط 

المواهب العظيمة.
إن حقيقة مولدهم ذاتها فى قاراباغ قد 
حددت قدرهم بصورة كبيرة. لقد ُولدوا 
عملياً،  بالغناء  يقوم  الجميع  كان  حيث 
األصوات  قيمة  جيداً  عرفوا  وحيث 
فكل  الموسيقية.  والمواهب  الرائعة 
بصرف  قاراباغ،  مواطنى  من  مواطن 
النظر عن مولده فى قاراباغ الجبلية أو 
السهلية، فى شوشه أو فى أجدام، لم يقدم 
نفسه ببساطة باعتباره خبيراً فى المقام، 
رغم أن بوسعه الشدو بأى أغنية شعبية 
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المباشر  السرد  عن  تماماً  بعيدة  األولى 
للمقام.

وفى أذربيجان تنتشر بصورة واسعة 
تلك المقامات المخصصة لألداء المنفرد 
األخرى  المقامات  وكذلك  )الصولو(، 
بمصاحبة اآلالت الموسيقية. ويمكن أن 
تؤدى  التى  المجموعات  تشكيل  يختلف 
الموسيقية،  لآلالت  المصاحب  المقام 
وباعتبارها قاعدة فالمقام المنفرد ينتشر 
المقام  ذلك  من  بكثير  أكبر  نحو  على 
وعلى  اآلالت.  لمصاحبة  المخصص 
المقامات  وثراء  تنوع  من  الرغم 
يحتل  الموسيقية،  لآلالت  المصاحبة 
األداء  فعبر  المقام.  قمة  الفردى  األداء 
الفردى تحديداً يمكن للمستمع التقاط ذلك 
السر الصوفى »االرتحال بين النجوم«، 
التأمالت  تلك  جوهر  يشكل  والذى 
الُمثمنين  نظر  لوجهة  طبقا  الموسيقية 
الحقيقيين للمقام. وبصورة تقليدية يطلق 
اآلذريون اسم »خانندى« على المغنيين 
غناء  يكون  ما  وعادة  للمقام.  المؤدين 
ويختلف  بالموسيقيين.  خانندى مصاحباً 
العازفين  الموسيقيين  مجموعة  تشكيل 
)التار،  ثالثة  من  الشعبية:  اآلالت  على 
إلى  يصل  حتى  الُدف(  الكامنشه، 

األوركسترا الكامل.
من  عدد  أذربيجان  فى  ويوجد 
المقام.  لمؤديى  المعروفة  المدارس 
النوع من  هذا  انتشار  الرغم من  وعلى 
أن  إال  البالد،  مناطق  كافة  فى  الفن 
المقامى؛   لإلبداع  الرئيسية  المراكز 
للمقام  المستقلة  مدارسها  أنشات  والتى 
هى: باكو، شاماخى، غنجه، ناختشوان 
تلك  خاصاً  اهتماماً  وتمثل  وشوشه، 
قاراباغ  مدرسة  تُسمى  التى  المدرسة 
بصورة  شوشه  فى  تقع  والتى  للمقام، 
يجذب  الحالى  المشروع  وفى  رئيسية. 
ممثلى  من   24 تسجيالت  المستمعون 
مدرسة قاراباغ. وتعود هذه التسجيالت 

إلى سنوات مختلفة.
أولى  الظهور  فى  مضت  لقد 
منذ  األذربيجانية  المقامات  تسجيالت 
عام 1902. وكان رواد تسجيل المقامات 
اإلنجليزية  الشركة  هى:  األذربيجانية 
األلمانية  والشركة  »جرامافون«، 
»اسبورت ريكورد«، والشركة الفرنسية 
»باتيه ريكورد«. وبدءاً من عام 1913 
افتتحت تلك الشركات ممثليات دائمة لها 
وارسو،  موسكو،  ريجا،  مدن:  فى 
وباكو.  تيفليس  كييف،  بطرسبرج، 

المقامات  بتسجيل  قام  إليها  وباإلضافة 
مثل  روسية  شركات  األذربيجانية 
»مونارخ-  ريكورد«،  »كونسرت 
فون«،  »إكسترا  ريكورد«، 
والشركة  ريكورد«،  »جرامافون- 
المجرية »برينير- ريكورد«. كما صدر 
العهد  فى  القيمة  التسجيالت  من  عدد 
أبريل  مصنع  خالل  من  السوفيتى 

ومصنع ناجين.  
هذه  معظم  تجميع  جرى  وقد 
أذربيجان  أرشيف  فى  التسجيالت 
كما  الصوتية.  للتسجيالت  الحكومى 
المتحف  فى  منها  آخر  عدد  يوجد 
الحكومى للثقافة الموسيقية فى أذربيجان. 
القديمة  التسجيالت  من  عدد  ويوجد 
األرشيف  لدى  األذربيجانية  للمقامات 
بالمكتبة  القومية  للتسجيالت  القومى 
األرشيفات  بعض  وفى  البريطانية، 

األخرى.
كبير  عمل  أذربيجان  فى  جرى  لقد 
وعلى  القديمة،  التسجيالت  هذه  إلحياء 
القديمة  االسطوانات  الخصوص  وجه 
الصادرة فى أوائل القرن العشرين التى 
تم ترميمها وتحويلها إلى الشكل الرقمى. 
وفى السابق لم يجر نسخ تلك التسجيالت، 
بل تم تسجيلها من نسخة واحدة لم تكن 
الحالى  والمشروع  للتوزيع.  مخصصة 
المستمعين  على  مرة  ألول  يعرض 
مدرسة  أعالم  تسجيالت  المعاصرين 
التسجيالت  هذه  وتعود  للمقام.  قاراباغ 
البارزين  المغنيين  إلى  شىء  كل  قبل 
أوغلو،  جبارجرياجدى  مثل:  العظام 
إسالم  محمد،  أوغلو  كيتشاتشى  بلبل، 
فرزاليف،  محمد  مشادى  الاليف،  عبد 
هذه  صدرت  وقد  بيبودوف.  مجيد 
الفترة  فى  رئيسية  بصورة  التسجيالت 

من عام 1902 حتى 1912. 
أزمة  إلى  المقام  فن  تعرض  وقد 
التى  السياسية  الجوائح  بسبب  عميقة 
خلفتها الحرب العالمية األولى، وانهيار 
اإلتحاد  وقيام  الروسية  اإلمبراطورية 
السوفيتى. وقد نظر إليه الفكر السوفيتى 
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حتى يومنا هذا يمثل أحد العوالم الطقسية 
الُمصغرة، ويُعد من أحد الجوانب تراث 
للماضى، ومن الجانب اآلخر فن معاصر 
ألبعد الحدود، حيث أن متطلبات القواعد 
منسجمة  بصورة  تمتزج  هنا  الصارمة 
مع فرص االرتجال والتطوير اإلبداعى 

للموضوع.
للمقامات  الرائعة  الثقافة  نمت  لقد 
والموسيقية  الفلسفية  التربة  أساس  على 
المستمعون  ويتقبل  الثرية.  واألدبية 
مراراً ُمغنى المقام باعتباره حامالً لشفرة 
سحرية عتيقة ينبغى عليه نقلها من جيل 
إلى آخر، ومانحاً الناس فرصة اإلتصال 
بالحقيقة األبدية والحصول على السكينة 

الروحية.
البداية  تلك  األلغاز  لغز  دائماً  وتُعد 
للتراث  المعاصرين  إدراك  فى  الخالقة 
تستطيع  وال  الماضية،  للقرون  الثقافى 
مطبوعات الكتب األكاديمية الجامدة أيما 
كانت، أن تنقل ظالل النسيج الحى لهذا 

اإلبداع. كما أن مؤديى المقام؛ باعتبارهم 
فى  للغوص  المختارين  المكرسين  أحد 
فى  بالقدرة  يتمتعون  السرى؛  العالم  هذا 
الشجرة  هذه  عرض  على  أدائهم 
المخضوضرة دائما عبر الموسيقى الحية 

والقصائد الشعرية النابضة بالحياة.
مركبا  نوعاً  باعتباره  المقام  ويرتكز 
األذربيجانى  الشعر  إلى  الفنون،  من 
والرموز  واالستعارات  الكالسيكى، 
التامة العميقة. كما تمتزج لغة لقمان هنا 
كشف  ويستطيع  الصوفية،  األفكار  مع 
وجوهره  شعرى  بيت  كل  مضمون 
يعرفون  الذين  الخبراء  فقط  الحقيقى، 
لغة  ويدركون  جيداً،  الشرقية  الفلسفة 
فك  ويمكنهم  واالستعارات،  اإلشارات 
ومضامين  المخفية،  األسرار   طالسم 
سنوات  فمنذ  غيرها.  أو  األبيات  تلك 
المقامات  مؤديى  لدى  يتشكل  الطفولة 
التركيبة  من  الشكل  بذلك  االفتتان 
واسعة  بصورة  تُستخدم  التى  الشعرية، 

قرباً  واألكثر  الغزل،  قصائد  كتابة  عند 
إلى المتطلبات الموسيقية للمقامات، وال 
يستطيع أحد من مؤديى المقام أن يخبركم 
لمختلف  الغزل  قصائد  بعدد  تحديداً 
قلب،  ظهر  عن  يحفظها  التى  الشعراء 
عن  التعبير  ضرورة  تنشأ  عندما  ولكن 
الذاكرة  أو ذاك تسترجع  الموضوع  هذا 

األبيات المطلوبة.
ال  منبعاً  يظل  وسوف  المقام  كان 
الموسيقيين  المؤلفين  إللهام  ينضب 
المقامات  إبداع  تم  وقد  اآلذريين. 
السمفونية على أساس المقام الكالسيكى، 
وجرى أداؤه بنجاح هائل مع أوركسترا 
العديد من البلدان فى الغرب وفى الشرق 
يظل  األمر  هذا  ظل  فى  ولكن  أيضاً. 
له  حدود  ال  منبعاً  حقا  المقامى  الفراغ 
المؤلفين  وتفسيرات  اإلبداعى  للبحث 
الموسيقيين المعاصرين. ويستطيع الذين 
فى  »التقاطه«  جيداً  المقام  يعرفون 
الوهلة  من  تبدو  التى  األعمال،  مختلف 
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وفى أذربيجان ذاتها؛ حيث يتم النظر 
من  يتجزء  ال  جزءا  بوصفه  المقام  إلى 
لوعى  المشكلة  الثقافية  القيم  منظومة 
القرار  هذا  استقبال  تم  اآلذرى؛  الشعب 
باعتباره اعترافاً باإلسهامات التى قدمها 
المبدعون البارزون فى هذا الفن، ورغبة 
فى جذب أنظار المجتمع الثقافى العالمى 

نحو هذا التراث الرائع.
يحمل  الذى  المقام  وصل  لقد   
تاريخاً متعدد القرون إلى قمة ازدهاره، 

عليها  أطلق  التى  الفترة  تلك  فى 
المتخصصون- عصر النهضة الشرقية، 
الثقافة  استطاعت  عندما  وذلك 
التراث  أساس  على  األذربيجانية 
روائعها  تبدع  أن  الرومانى،  اليونانى- 
فى مختلف المجاالت- من األدب وحتى 
المعمار، تلك الروائع التى احتلت مكانتها 
العالمية.  للثقافة  الذهبى  الصندوق  فى 
الفترة الالحقة لتاريخ تطور المقام  وفى 
لم يتغير جوهره وال أهميته. ويظل المقام 

مهريبان علييفا
سفيرة النوايا الحسنة فى اليونسكو،

رئيسة صندوق حيدر علييف

مدرسة قاراباغ فى 
فن المقام

طبقاً لقرار منظمة اليونسكو، دخل فن المقام األذربيجانى ضمن كنوز التراث الشفاهى غير المادى الذى يتمتع 
بقيمة عالية للثقافة اإلنسانية بأسرها. 
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