
} ال يقـــدم الزمـــن كثيريـــن ممـــن يمتلكـــون 
مواهـــب عديـــدة واهتمامات ثريـــة يعملون 
فيها جهدهـــم وأبحاثهم مهمـــا كانت صعبة 
ومعقدة. شـــخصيات امتلكـــت نواصي العلم 
والفن واإلدارة، بفضـــل جوانب خاصة كتلك 
الجوانـــب التـــي انطـــوت عليها شـــخصية 

سعدالله آغا القلعة السوري.
كثيرون قالوا إن توليه حقيبة الســـياحة 
وزيرًا، ســـيقتل فيـــه األبعاد التـــي أحبوها، 
ويخمـــد جذوة الطاقـــات الهائلة التي ظهرت 
فـــي برامجه وأبحاثه. لكن آغـــا القلعة برهن 
علـــى أن لإلبداع آفاقا ال حدود لها، واســـتمر 
رغم مضي ســـنوات طويلـــة على ابتعاده عن 
الموســـيقى التي عشـــقها وتولـــع بها بحكم 

والدته في مدينة الموسيقى والطرب.
 ابـــن فـــؤاد رجائي آغـــا القلعـــة، طبيب 
األسنان والباحث الذي قدم أبحاثا موسيقية 
هامـــة، وأســـس علـــى نفقتـــه معهـــد حلـــب 
الموســـيقي، ولـــد في حلب عـــام 1950، وكان 
صاحـــب توجـــه فنـــي وعلمي  مبكـــر. درس 
الموســـيقى فـــي ذات المعهـــد الذي أسســـه 
والده، ثم صار مدرســـا فيه. وبالتوازي درس 
الهندســـة المدنية في جامعـــة حلب، ثم أوفد 
إلى فرنسا ونال درجة الدكتوراه منها، ليعود 

مدرسا في كلية الهندسة بجامعة دمشق.

فـــي مدرجـــات جامعـــة دمشـــق العتيقة 
دّرس آغـــا القلعـــة لطالبـــه مقـــررات عديدة، 
كبرمجـــة الكومبيوتر واإلحصاء وحســـابات 
الشـــبكات وبناء الخرائط،  مقدما العديد من 
الكتب مثل ”البرمجـــة ومعالجة المعلومات“ 

و”الجيوديزيا“.
وبفضـــل اهتمامه المبكـــر بالتكنولوجيا 
واإلنترنـــت، كان آغـــا القلعة أحد مؤسســـي 
الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، قبل 
أن يجـــري تكليفه بالوزارة فـــي العام 2001. 
اســـتمر في منصبه ذاك مدة عشـــر سنوات، 
قدم خاللها العديـــد من األعمال، مثل ”أطلس 
ســـورية الســـياحي“ وصدر باللغات العربية 
والفرنســـية واإلنكليزية، وهو كتاب يتضمن 
لســـوريا،  التفصيلية  الســـياحية  الخرائـــط 
إضافة إلى فهارس أبجدية كاملة، ونصوص 

حول أهم المواقع السياحية واألثرية.
قـــدم آغـــا القلعة كذلـــك ”أطلس دمشـــق 

الســـياحي“ وهو كتاب يضم خارطة سياحية 
تفصيلية للعاصمة، وخارطة أخرى لدمشـــق 
القديمـــة، مع نـــص كامل عن تطـــور المدينة 
عبـــر التاريـــخ، مدعـــم بالفهـــارس والصور، 
إضافة إلى مجموعة خرائط باللغات العربية 
واإلنكليزية والفرنسية واأللمانية واإليطالية.

مشروع آغا القلعة الجديد

والعـــرب  الســـوريون  المشـــاهدون  ألـــف 
منـــذ العام 1985 مشـــاهدة برامج  آغـــا القلعة 
التلفزيونيـــة التـــي انصبت على الموســـيقى 
العربيـــة، والتـــي أظهـــر فيها أســـلوبا جديدا 
ومتميزا فـــي تقديم مادة تحليلية موســـيقية، 

معتمدا على أحدث نظم التقانة والكومبيوتر.
كانت أبحاثه شديدة الغرابة، ألنها تستعمل 
التقنيـــة في معالجـــة الفن، وهو مـــا لم تعتده 
الذهنيـــة العربية حينها. لكنه وصل إلى أماكن 
في التحليل والتصنيف لم يســـبقه إليها أحد، 
وحقق من خالل العديد من البرامج التي بثتها 
العشـــرات من القنـــوات التلفزيونيـــة العربية 
الكثير من الشهرة التي جعلته أحد أعالم النقد 

الموسيقي العربي.
مســـابقة  القلعـــة  آغـــا  أطلـــق  ومؤخـــرا 
”الملحنيـــن الواعديـــن“ على شـــبكة اإلنترنت، 
وقد بلغ عدد المشـــاركين فيها حتى اللحظة 60 

ملحنا من أنحاء العالم العربي.
الباحـــث  يحـــاول  المســـابقة  هـــذه  فـــي 
الملحنيـــن  بهـــؤالء  يتجـــه  أن  الموســـوعي 
الموهوبيـــن نحـــو تحقيـــق نهضة موســـيقية 

عربية جديدة.
آلغا القلعة العديد من المؤلفات والدراسات 
”العـــرب  برنامجـــه  بينهـــا  مـــن  الموســـيقية 
الـــذي حقـــق ثالثمئـــة ســـاعة  والموســـيقى“ 
تلفزيونيـــة، و“كتـــاب األغانـــي الثانـــي“، على 
لألصفهانـــي، والذي  نهـــج كتـــاب ”األغانـــي“ 
أنجز منـــه برامج ”عبدالوهاب مـــرآة عصره“، 
و“نهـــج  األطـــرش“،  و“فريـــد  و“أســـمهان“، 
األغانـــي“. كمـــا قدم أبحاثـــا موســـيقية منها 
”نظريـــة األجنـــاس الموســـيقية المتداخلـــة“ 
المقدم لمؤتمر القاهرة للموسيقى العربية عام 
1992. وكذلك ”الموســـيقى العربيـــة وعالقتها 
في  مؤتمر القاهرة عام  بالحاسب اإللكتروني“ 
1996، و“المعالجـــة بالموســـيقى عند العرب“، 
وبحـــث ”التجريـــب في مســـرحة الموســـيقى 
العربية عند ســـيد درويش“، ودراسة ”مستقبل 
التي ألقيت في البحرين  الموســـيقى العربية“ 
خالل فعاليات يوم الموســـيقى العالمي 1994، 
و“الموســـيقى في بالد الشام ”، و“أثر الصورة 
في تطور األغنية العربية السينمائية“، وأخيرا 
محاضرته ”نحو استراتيجية قومية لموسيقى 
عربية مستدامة في ظل التحوالت التكنولوجية 

واإلعالمية التي يشهدها العالم“.
”العـــرب“ التقت آغـــا القلعة وســـألته عن 
زمن ما بعد عصر النهضة الموسيقية العربية 
الحديثة، التـــي انتهت منذ ما يقارب األربعين 
عاما. إذ بعد رحيل معظـــم صناعها في مصر 
وغيرها، دخلت الموســـيقى والغنـــاء العربي 
مرحلـــة ”ال إبـــداع“ حقيقية فـــي معظمها، بل 
وصلـــت أحيانا إلـــى درجة اإلســـفاف خاصة 
بدخـــول العامـــل البصري فـــي الفيديو كليب 
الذي أوصل الموســـيقى العربية إلى الهاوية. 
وضمـــن هذا الوضع الكارثـــي، أي آفاق يراها 
آغا القلعة لمســـابقة الملحنين الواعدين التي 

أعلن عنها؟

إن  يقول الباحـــث المخضـــرم لـ”العرب“ 
مسابقة الملحنين الواعدين ”جزء من مشروع 
متكامل،  يســـعى للتأسيس لنهضة موسيقية 
عربية جديدة، عملت عليه منذ سنوات طويلة، 
من خالل برامجي التلفزيونية عن الموسيقى 
العربيـــة التـــي ُعرضت في ذلـــك الوقت على 
أغلب المحطـــات التلفزيونيـــة العربية. وقد 
سعيت فيها، وقتها، لكشف مكامن اإلبداع كما 
تطورت في عصر النهضة الموسيقية العربية 

التي شهدناها في القرن العشرين“.
يضيـــف آغا القلعـــة ”كنت أتابـــع العمل 
على هذا المشـــروع  خالل السنوات األخيرة، 
التواصـــل  وســـائل  تطـــور  مـــن  مســـتفيدا 
االجتماعـــي، ومنطلقـــا مـــن أن الفضائيـــات 
العربيـــة أثبتـــت فـــي الســـنوات األخيرة أن 
العالـــم العربـــي ال يفتقـــر إلـــى األصـــوات 
الشـــابة الجميلة التي تســـتطيع أداء أصعب 
أغانـــي التـــراث الموســـيقي العربـــي، فـــي 
يســـر وسالســـة، ومن أن هذا الواقـــع أثبت

 بالمقابل أيضا أن تلك األصوات ســـرعان ما 
تغيب في مسالك األلحان المسطحة، إذ تفتقد 
الملحنين والمؤلفين الواعدين، القادرين على 
توظيفها، للتأسيس لنهضة موسيقية عربية 

جديدة“.
 يؤمن آغا القلعة بأنه ال يمكن التأســـيس 
ألي نهضـــة مـــن خـــالل األصوات فقـــط، ألن 
األصـــوات التي يهتـــم الجميـــع بإبرازها ال 
تصنع اإلبداع بل تحرضه، شـــريطة أن يكون 
موجـــودا، ولذلك كما يقـــول ”فإننا نالحظ أن 
األصوات سرعان ما تختفي، إذ تفتقد المبدع 
الـــذي يقدمها فـــي الحلة المناســـبة، وتفتقد 
توفـــر مجموعة مـــن الملحنيـــن الموهوبين، 
لكـــي تحـــرض تلـــك األصـــوات تنافســـهم. 
ونحن لـــو تتبعنا فترة النهضة الموســـيقية 
العربية في القرن العشـــرين لوجدنا مثال أن 
أم كلثـــوم وأســـمهان وفيـــروز وعبدالحليم، 
على ســـبيل المثال، حرضوا مـــع غيرهم من 
المبدعيـــن.  الملحنيـــن  تنافـــس  األصـــوات 
ولكـــن تنافس محمـــد عبدالوهـــاب ورياض 
السنباطي وفريد األطرش ومحمد القصبجي 
وزكريا أحمد وبليـــغ حمدي ومحمد الموجي 
وغيرهم، هو الذي أســـهم فـــي والدة النهضة 
الموســـيقية، استنادا إلى تراث أسهم صباح 
فخـــري مثال فـــي حفظـــه وتقديمـــه بصورة 

معاصرة“.

استمرار توالد األلحان 

اإلبـــداع، كما يقـــول آغا القلعة، ال ينشـــأ 
بمفـــرده، وتوفـــر األصوات ليس إال ”شـــرطا 

الزما غير كاف، كما نقول في الرياضيات“.
ويبـــدو أن المســـابقة التـــي طرحها آغا 
القلعة تبتعد عن الشكل الذي يقدم في القنوات 
الفضائية العربية اليوم، والتي تعنى ببرامج 
الهواة، كونها موجهـــة إلى الملحنين وليس 
إلى المغنين، وكذلـــك لعدم اهتمامه بطرحها 
من قبل قناة مـــا. وعن هذا يقول ”في البداية 
طرحت الســـؤال التالي: كيف يمكن أن نتأكد 
مـــن وجـــود ملحنيـــن ومؤلفين موســـيقيين 
وعازفين شباب، مســـتلهمين إبداعات الكبار 
ومجددين من خاللها؟ وهل هناك من وســـيلة 
لمقارنة نتاجهم في حال وجوده، مع عناصر 
اإلبـــداع الموســـيقي العربـــي، كمـــا تطورت 
فـــي عصر النهضة الكتشـــاف مـــدى تحقيقه 

الستدامتها؟“.

يجيب بنفسه على سؤاله ”ركزت جهودي 
أوال علـــى توفير نموذج مقـــارن أعرضه على 
صفحتي على موقع فيسبوك بشكل تلفزيوني 
يدمج الصوت والصورة، ويسمح  للباحثين 
وللجمهور الـــذواق الحقا باكتشـــاف مكامن 
اإلبـــداع في األعمـــال الغنائية والموســـيقية 
الجديـــدة، وبقياس مدى اتســـاقها مع إبداع 
الكبـــار، وتطويرهـــا له. وثانيـــا على إطالق 
عمليـــة استكشـــاف مزدوجـــة تـــؤدي إلـــى 
وضـــع ملحنين ومؤلفيـــن وعازفين مميزين، 
مســـتلهمين إلبداعات الكبـــار، ومجددين من 
بين ألسباب متنوعة، في دائرة  خاللها، ومغَيّ
الضوء، وتوجيههم بالتالي نحو التأســـيس 

لنهضة موسيقية جديدة مأمولة“.
 تـــؤدي عملية التفاعل مـــع الناس، 

وفقـــا آلغا 
القلعـــة، إلى 

ة  د ستعا ا
الجمهور 
ر  د لقـــا ا

التمييـــز  علـــى 
بين الغث والســـمين، سواء 

أكان ذلك في الرصيد الموســـيقي العربي 
أم فـــي األعمال المعاصـــرة، بعد أن أصبح هذا 

الجمهـــور هو الحكم فـــي ما يراه 
أفضل وأكمل.

آليـــة  القلعـــة  آغـــا  يشـــرح 
التحكيم من قبل الجمهور بالطريقة 

التالية ”اعتمدت في تنفيذ المســـابقة على 
صفحتي على موقع فيسبوك، بعد أن تجاوزت 
عتبـــة ربع مليـــون معجب ومتابـــع، يتزايدون 
يوميـــا، ونصفهم من الشـــباب، وبعد أن تمكن 
موقعـــي على اإلنترنت من اســـتقبال عشـــرات 
اآلالف من الزيارات شـــهريا، مـــا يؤكد اهتمام 
المجتمع العربي بتراثه الموســـيقي، مستندا 
إلى أننـــي أرى أنه ال يمكن حصـــر اإلبداع في 
زمان أو مكان، ولكن ما نفتقده هو الكشـــف عن 

هذه المو اهب“.

البحث عن داعمين نوعيين

 انطلقـــت هـــذه المســـابقة التـــي توظف 
األساليب التكنولوجية الجديدة المعتمدة على 
النشر عبر شـــبكة اإلنترنت، ومواقع التواصل 
بين  االجتماعي الكتشاف هؤالء الملحنين المغَيّ

وتشجيعهم، بغية وضعهم في دائرة الضوء.
 أعمـــال التصفية األولية انتهت وتم إعالن 
نتائجهـــا، فيما تتابع مجريات المســـابقة من 
خالل مرحلة تحضيريـــة توفر للملحنين مادة 
علمية تســـهم في صقل معارفهـــم، وتركز على 
عناصـــر اإلبداع التي أنتجتهـــا فترة النهضة، 
ليجـــري االنتقال إلى مرحلة التســـابق، والتي 
ســـتكون في ست مراحل،  خصص لكل مرحلة 
قالب من قوالـــب الغناء العربـــي. وبالنتيجة، 
يضيف آغا القلعة ”هذه ليســـت مسابقة فقط، 
وإنمـــا تتضمن جهـــودا مكثفة لنقـــل المعرفة 
الملحنيـــن الواعدين ولصقـــل مواهبهم،  إلى 
علما بأن المســـابقة تتضمن مشاركة للشعراء 
واألصوات التي ستشـــارك فـــي تقديم األلحان 

الجديدة“.
إن أي دراسة جادة للمراحل التي شهدها 
تشــــكل أي مركز إبداعي من مراكز الموسيقى 
العربية، وفقــــا ألبحاث آغا القلعــــة، تبين أن 
اإلبداع ال ينجح فقط من خالل توفر المبدعين، 
إذ ال بد من التأســــيس أيضا لمنظومة داعمة 

لإلبــــداع. فــــي فتــــرة النهضــــة، كانت 
هناك شركات األسطوانات وكان هناك مديرو 
برامــــج اإلذاعة واألفالم الســــينمائية، وكلهم 
كان يســــعى الكتشــــاف المبدعيــــن وتحريض 

تنافسهم.
 كانــــت هنــــاك شــــخصيات تدعــــم الفــــن 
والموسيقى، مثل أحمد شوقي وطلعت حرب 
في مصر، وفخري البارودي في ســــوريا، على 
ســــبيل المثــــال ال الحصر، كانت هــــي الرافع 
األكبــــر للمواهــــب. كمــــا كانت هنــــاك معاهد 
موســــيقية تهتم بالموسيقى العربية أساسا. 
لكن منظومة دعــــم اإلبداع في ذهن آغا القلعة 
تتشــــكل من عناصر كثيرة ال بد من تجميعها 
وتنشيطها في المجتمع، دون أن ننسى أيضا 
دور اإلعالم في عرض األعمال اإلبداعية، وفي 
توفيــــر أدوات للجمهــــور، لكي يحكم بشــــكل 
أفضل على الســــوية الفنية لألعمال الغنائية 
والموســــيقية العربيــــة. إنها عمليــــة معقدة 
ولكنهــــا متكاملة، تجمع العناصر األساســــية 
فــــي بوتقــــة واحــــدة؛ المبدعيــــن واألصوات 
والجمهــــور والمنظومة الداعمة لإلبداع. وإن 
تمكنا من تنفيذها، فإننا سنكون ”قادرين فعال 
على إطالق نهضة موســــيقية عربية جديدة“ 
كما يطمح األكاديمي البارز والوزير السابق.

وصية لم تنفذ

حــــازت أعمال آغا القلعــــة على العديد من 
الجوائــــز والتكريمــــات،  فحصــــل برنامجــــه 
”عبدالوهــــاب مــــرآة عصره“ علــــى الكارتوش 
الفضي في مهرجان القاهرة للتلفزيون 1993. 
كما حــــاز بفضل تقديمه لبرنامج ”أســــمهان“ 
علــــى لقــــب أفضــــل مقــــدم برامج عربــــي، في 
اســــتفتاء لمجلــــة الرياضة والشــــباب بدبي 
فــــي ينايــــر 1996، بينما حاز علــــى الميدالية 
الذهبية ألفضــــل تقديم عن تقديمــــه لبرنامج 
”نهــــج األغاني“ في مهرجــــان القاهرة لإلذاعة 

والتلفزيون.
كذلــــك تم تكريمه في حفــــل افتتاح الدورة 
الثامنة لمؤتمر ومهرجان الموسيقى العربية 
فــــي القاهرة أواخــــر التســــعينات، وفي حفل 
افتتــــاح الــــدورة الســــابعة عشــــرة لمؤتمــــر 
ومهرجان الموسيقى العربية في القاهرة في 

نوفمبر 2008.
 والمراقب الهتمامات سعدالله آغا القلعة 
األخيــــرة ســــيجد أن هموم العالــــم العربي ال 
تغيــــب عن بــــال الرجل، فها هــــو يجري بحثا 
معمقــــا لنشــــيد ”موطني“ الذي كتــــب كلماته 
الشاعر إبراهيم طوقان وينشره على صفحته 
وقناته على اليوتيوب. وليكتب بلغة األستاذ 
المحببة الكلمات التاليــــة ”أتوقف اليوم عند 
نشــــيد موطني من كلمــــات الشــــاعر إبراهيم 
طوقــــان وألحان األخويــــن فليفــــل. أدقق في 
لها إياه ناظمه، وأســــعى  الرســــالة التــــي حَمّ
لتحديــــد الســــنة التــــي كتب ولحــــن خاللها، 
ومحرضــــات ذلــــك مــــن الناحيــــة الشــــعرية 
والسياســــية، وعالقة النص بإقامة الشــــاعر 
في بيروت طالبا فــــي الجامعة األميركية بين 
عامــــي 1923 و1929. وبحصول الشــــاعر على 
اإلجازة في العلــــوم منها، وتواصله مع فنون 
الغــــرب نتيجة لذلك.. إنــــه برنامج عمل لوطن 
تحــــول بعد رحيل صاحبه المبكر، إلى وصية 

لم تنفذ!“.

وزير وعالم رقميات وباحث وعازف يواصل مشروعه النهضوي
سعدالله آغا القلعة  

موسوعي يخدم األغاني على نهج األصفهاني

أبحاثه شـــديدة الغرابة، ألنها تســـتعمل التقنية في معالجة الفن، وهو ما لم تعتده الذهنية العربية. لكن ســـعدالله آغا القلعة وصل إلى أماكن في التحليل والتصنيف لم يسبقه وجوه
إليها أحد، وحقق من خالل العديد من البرامج التي بثتها العشرات من القنوات التلفزيونية العربية الكثير من الشهرة.

سعدالله آغا القلعة يطلق أخيرا 
مسابقة {الملحنين الواعدين} 

على شبكة اإلنترنت، وقد بلغ عدد 
المشاركين فيها حتى اللحظة ٦٠ 

ملحنا من أنحاء العالم العربي. وفي هذه 
المسابقة يحاول الباحث الموسوعي أن 
يتجه بهؤالء الملحنين الموهوبين نحو 
تحقيق نهضة موسيقية عربية جديدة

[ تراث كبير من المؤلفات والدراسات يسجل آلغا القلعة، كبرنامجه ”العرب والموسيقى“ 
و”كتاب األغاني الثاني“ وغيره من األعمال، إضافة إلى أبحاثه الموسيقية العديدة.

نضال قوشحة
يجيب بنفسه على سؤاله ”ركزت جهودي 
علـــى توفير نموذج مقـــارن أعرضه على 
على موقع فيسبوك بشكل تلفزيوني حتي
ج الصوت والصورة، ويسمح  للباحثين 
باكتشـــاف مكامن  الحقا الـــذواق جمهور
ـداع في األعمـــال الغنائية والموســـيقية 
يـــدة، وبقياس مدى اتســـاقها مع إبداع 
ــار، وتطويرهـــا له. وثانيـــا على إطالق 
يـــة استكشـــاف مزدوجـــة تـــؤدي إلـــى 
ــع ملحنين ومؤلفيـــن وعازفين مميزين، 
ـتلهمين إلبداعات الكبـــار، ومجددين من 
بين ألسباب متنوعة، في دائرة  لها، ومغَيّ
وء، وتوجيههم بالتالي نحو التأســـيس 

ضة موسيقية جديدة مأمولة“.
تـــؤدي عملية التفاعل مـــع الناس، 

ـا آلغا 
عـــة، إلى
ة د عا
مهور 
ر  د ـا

التمييـــز ى 
الغث والســـمين، سواء

 ذلك في الرصيد الموســـيقي العربي
ـي األعمال المعاصـــرة، بعد أن أصبح هذا 

مهـــور هو الحكم فـــي ما يراه 
وأكمل. ل

آليـــة القلعـــة  آغـــا  شـــرح 
كيم من قبل الجمهور بالطريقة 

ية ”اعتمدت في تنفيذ المســـابقة على
حتي على موقع فيسبوك، بعد أن تجاوزت 
ـة ربع مليـــون معجب ومتابـــع، يتزايدون 
تمكن أن وبعد باب، الش من ونصفهم ا، ي

فتــــرة النهضــــة، كانت لإلبــــداع. فــــي
هناك شركات األسطوانات وكان هناك مديرو
وكلهم ينمائية، الس واألفالم اإلذاعة ج برام

شرات من القنوات التلفزيونية العربية الكثير من الشهرة.

السبت 2018/02/03 - السنة 40 العدد 10889 12

[ اإلبداع، كما يقول آغا القلعة، ال ينشـــأ بمفرده، وتوفر األصوات ليس إال ”شـــرطا الزما غير كاف، كما نقول 
في الرياضيات“ على حد وصفه. 
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