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تحّية

املوسيقى  اىل جيل طبع  الراحل  ينتمي  ـ 2017(.  توفيق سكر )1922  الكبري  اللبناين  املوسيقي  املايض  الشهر  املوت  غيب 
اللبنانية ورسم مالمحها يف مرحلتها التأسيسية غداة االستقالل والعمل عىل ارساء مداميك املجتمع هوية )فنية وثقافية( 
ودولة. نذكر خصوصا االخوين عايص )1922 - 1986( ومنصور الرحباين )1925 - 2009(، وزيك ناصيف )1916 - 2004(، 
وتوفيق الباشا )1924 - 2005( وتوفيق سكر... ُعرف هؤالء باسم "عصبة الخمسة"، تيمنا بـ"عصبة الخمسة" الروسية التي 

كانت تضم كبار املوسيقيني الروس يف نهاية القرن التاسع عرش وفق ما يقول املؤرخ والباحث فيكتور سحاب

كل اسم من عصبة الخمسة اللبنانية حفر 
مكانته بطريقة متفردة وفريدة يف تاريخ 
الفن اللبناين، وتوفيق سكر منهم بال شك. 
نظره من مالحقة شغفه  مل مينعه ضعف 

املايسرتو واملؤلف املوسيقي توفيق سكر آخر "عصبة الخمسة" مع عايص ومنصور الرحباين وزيك ناصيف وتوفيق الباشا.

الزمن  ذلك  بريوت  يف  الثقايف  املشهد  يف 
ننىس  ال  واالحالم.  بالتطلعات  املحمل 
هو  الفني،  بلده  برتاث  شغوفا  كان  انه 
وااللحان  اللبناين  الفولكلور  جمع  الذي 
اربعة  يف  ووضعها  واملارونية  الرسيانية 
مبنية عىل سالمل رشقية  انها  مع  اصوات، 

من ربع الصوت. 
املوسيقية،  سكر  توفيق  اعامل  تنوعت 
السمفونية،  االعامل  من  لرتاوح 
اىل  الحجرة،  وموسيقى  االرز،  وسمفونية 
فيلم  موسيقى  )وضع  االفالم  موسيقى 
اين؟"(،  "اىل  نرص  جورج  اللبناين  املعلم 
وموسيقى خاصة للبيانو، ُمصدرا اكرث من 

اربع اسطوانات يف حياته. 
مديرة  عيد،  ريتا  العام"  "االمن  التقت 
التي  للموسيقى"  شاهني  موزار  "مدرسة 
وكانت  سكر،  توفيق  يد  عىل  تتلمذت 
العايل  الوطني  "املعهد  يف  استاذة  ايضا 
للتحدث  الكونرسفاتوار"  للموسيقى، 
الغني  املوسيقي  ومشواره  الراحل  عن 

واملتشعب.

■ هال اعطيتنا نبذة عن سرية توفيق سكر 
والظروف التي نشأ فيها؟

ومرب  ومؤلف  موسيقي  سكر  توفيق   □
ولد يف طرابلس يف 29 ترشين الثاين 1922 
وعاش يف برشي يف كنف عائلة متواضعة، 
لكنها كانت واعية جيدا لقدراته وموهبته 
عىل  العزف  يتعلم  بدأ  هكذا،  املوسيقية. 
البيانو منذ سن االربع سنوات. عندما بلغ 
الـ14 من عمره، انتقلت عائلته اىل بريوت 
املعلمني  يد  عىل  التتلمذ  له  يتاح  يك 
 Thibaut-Bloch  الكبار امثال تيبو بلوخ
للبيانو، وارنست كاسيل للكامن، وبريتران 
  Fugue "روبيار للمواد النظرية، و"الفوغ
فيام   ،contrepoint "كونرتوبوان"  والـ 
اكمل دراسته يف مدرسة االباء اليسوعيني. 
هناك  كانت  نعرف،  كام  الحقبة،  تلك  يف 
ومناخ  فرنيس  ووجود  الكبري  لبنان  دولة 
وهذا  سائدا،  كان  الذي  الفرنكوفونية 
واملوسيقيني  االساتذة  وجود  يفرس  ما 
عىل  تتلمذ  الذين  والفرنسيني  االجانب 

هذه  كل  سكر  توفيق  اكب  يدهم. 

عظماؤنا املنسّيون
يف كل بلد، يف كل مجتمع، داخل كل ثقافة، هناك رمبا شخصيات مهمة يف مجاالت الفكر والعلم 
واالبداع، مغّيبة او منسية او مهمشة. لكن هناك فرقا بني ان يكون هذا االهامل، او هذا النسيان، 
استثناء يأيت يف وقت من االوقات من يكتشفه، فيعمل عىل اصالحه، وبني ان يصبح النسيان 

القاعدة. ويا لالسف يف لبنان، كل الخشية من ان ُنصّنف ضمن الفئة الثانية. 
يف كل بلد وكل عرص، هناك شخصيات كربى لعبت ادوارا حيوية يف صوغ هويتنا او وعينا او 
فكرنا وتراثنا الحضاري، لكنها عاشت يف الظل، بعيدا من االضواء، من الساحة العامة، من فضاء 
»الشهرة« االعتباطي واملشبوه. مل تحصل عىل املجد الذي تستحقه، واالعرتاف والتكريس الشعبيني 
اللذين تستحقهام عىل مستوى االمة. بينام نرى الظواهر االستهالكية، السطحية التي تتقن فن 
التسويق والدعاية، او فن الغواية السهلة، تغزو الوجدان العام وتحتكر االضواء، وتستحوذ عىل 

الوعي الشعبي والثقافة السائدة امام تقصري املؤسسات واستقالة النخب...
ال شك يف ان املوسيقي الراحل توفيق سكر احد هؤالء العظامء املنسيني يف لبنان. هذا املؤلف 
املوسيقي العاملي بكل املعايري، الذي ميكن ان نضعه يف مصاف املوسيقيني الكبار يف العامل، عاش 
يف الظل، انتج وابدع ونّظر ورّب بعيدا من االضواء كام يليق بالعلامء واملبدعني واملفكرين الكبار 
الذين يرفضون التحول اىل ظواهر استهالكية، او اىل اصنام املوضة العابرة التي رسعان ما يتم 

تحطيمها واخرتاع غريها يك تواصل املاكينة العمالقة دورانها. 
عاش توفيق سكر مجهوال من الجمهور الواسع، ومن كثري من املؤسسات الثقافية. وحدهم دعاة 
الثقافة الجدية، واالكادمييون وطالب املوسيقى ومحرتفوها وباحثوها، كانوا يعرفونه ويبجلونه. 
رغم ما قدمه اىل املوسيقى اللبنانية، ورغم اضافاته اىل املوسيقى العاملية، ورغم موهبته الفذة 
وسعة مداركه واحاطته بالفن الكالسييك والفن الشعبي، ورغم مؤلفاته القيمة... ورغم دوره يف 
اعداد اجيال من املوسيقيني الذين نعرفهم جيدا ونتابعهم ونصفق لهم، نكاد ال نقع يف الصحافة 

املكتوبة اال عىل قصاصات نادرة وخجولة ومقتضبة عنه وعن حياته واعامله!
كام عاش توفيق سكر، كذلك رحل بصمت. فلم نشاهد تقريرا تلفزيونيا عنه، ومل نقرأ مقالة، 
الثقافية  القطاعات  بامثاله، وال حتى ممثلو  التي تكرب  الجمهورية  ومل يكن يف جنازته ممثلو 

واالكادميية من زمالئه وطلبته واقرانه. 
مل يكن »نجام« باملعنى االستهاليك يك تهتم به الجمهورية. هذا املبدع والعامل الذي اشتغل عىل 
البوليفونيا كام اشتغل عىل الفولكلور الشعبي والرتاث الديني، والذي كان مسكونا بهاجس ايصال 
املوسيقى اىل جميع فئات الشعب وطبقاته. املوسيقى الكالسيكية ليست صعبة بالرضورة وال 
نخبوية، إذا عرفنا ايصالها اىل الناس. وتوفيق سكر كان يحمل فرقته ويجول يف املناطق، ويقدم 
االمسيات والحفالت املوسيقية الراقية لكل الناس باملجان! فامذا قدمنا ونقدم له اليوم بعد 

غيابه، يف لبنان؟ 
هل نرتكه يغرق يف غياهب النسيان؟ هل نريد حقا ان نكون شعبا بال ذاكرة وال هوية وبالتايل 

بال مستقبل؟
ال نخرتع شيئا جديدا ان قلنا ان اعادة االعتبار اىل عظامئنا املنسيني مسؤولية وطنية كربى. 
مسؤولية تقع عىل عاتق االفراد، كام تقع عىل عاتق املؤسسات... وتقع عىل عاتق املبادرات 
االهلية بقدر ما تقع عىل الدولة. انها مهمتنا جميعا، باحثني وكّتابا ومؤرخني واعالميني وناشطني 

يف الجمعيات االهلية والثقافية، وايضا مسؤولني وسياسيني ووزراء وممثلني للشعب واالمة. 
املناهج  لبنان؟ ان يدخل اىل  اليوم ان ُيطلق اسمه عىل شارع يف  هل كثري عىل توفيق سكر 
الرتبوية؟ ان تكتب سريته، وتجمع اعامله وتنرش عىل نطاق واسع فتصل اىل كل لبناين ايا كانت 

درجة علمه، ما دام معنيا بالجامل والحضارة؟ 
ال يحق لنا ترك عظامئنا وحدهم يف الثقب االسود الذي هو العدم، واال فنحن نخاطر بأن يغرق 

الوطن كله يف مستنقع العقم واملوت والنسيان.

سمير مراد

نقطة على السطر توفيق سّكر 
مجّدد التراث الشرقي رحل بصمت

ساعده  صغره،  منذ  ودراستها  باملوسيقى 
يف ذلك مناخ عائيل واع ملوهبته ومحتضن 

ومنم لها بكل ما هو متاح. 
سكر  توفيق  انجازات  اختصار  ميكن 

الكونرسفاتوار  يدخل  لبناين  اول  بانه 
الوطني يف باريس عام 1949، وهو الذي 
يف  املوسيقية  االالت  بعض  مناهج  وضع 
مادة  جانب  اىل  اللبناين،  الكونرسفاتوار 
فيه  درّس  بعدما  املوسيقي،  التحليل 
 1964 عام  من  اداره  ثم   1953 عام  منذ 
وضع  يف  شارك  كام   .1969 عام  حتى 
الرشقي  القسم  يف  التعليمية  املناهج 
ثقافة  نرش  وحاول  الكونرسفاتوار،  من 
اىل  الشامل  من  املجتمع  يف  املوسيقى 
فيها  يجوب  كان  حفالت  عرب  الجنوب 

املناطق مجانا مع الفرقة التي اسسها. 
االكرث  اليوم  حتى  الذي ظل  االنجاز  لكن 
نظاما  وضعه  هو  للجدل،  واثارة  اشكالية 
غربيا  االصوات(  )متعدد  بوليفونيا 
تحوي  التي  والرشقية  العربية  للمقامات 
سجال  اىل  ادى  ما  هذا  الصوت.  ربع 
دارت  سجال  السبعينات.  بريوت  يف  كبري 
واملجالت  الجرائد  صفحات  عىل  رحاه 
ابرزها مجلة "بريوت املساء" بني مؤرخني 
سحاب  فيكتور  امثال  من  وموسيقيني 
جهة،  من  شعبان  الغني  عبد  واملايسرتو 
اخرى.  وتوفيق سكر ومنارصيه من جهة 
غادر  الذي  شعبان  القدير  قال  يومها، 
عاملنا باكرا: "من ميد يده اىل ربع الصوت 
اقرتاح  عىل  ردا  ذلك  كان  سنكرسها". 
ربع  بالغاء  غلمية  ووليد  سكر  توفيق 
ما  وفق  العربية،  املقامات  يف  الصوت 

يقول مطلع عىل تلك املرحلة.
نقاش بات قدميا اليوم. اال انه يعكس ذلك 
الشغف وتلك الحيوية التي كانت سائدة 
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الثانية  العاملية  الحرب  ثم  االحداث، 
اربع  فرنسا  يف  عاش  انه  كام  واالستقالل. 
هناك  الكونرسفاتوار  يف  للتعلم  سنوات 

من عام 1949 حتى عام 1953.

يف  احدثها  التي  "الثورة"  هي  ما   ■
املوسيقى؟

ومؤلف  كموسيقي  عرصه  يف  وجوده   □
تربيته  جانب  اىل  االعامل،  من  للكثري 
الجيال من املوسيقيني كان ثورة يف ذاتها. 

ان  استطاع  سكر  توفيق  ان  يعني 
االصوات  ومتعدد  تناغميا  نظاما  يضع 
للمقامات العربية التي تكون عادة مبنية 

عىل ربع الصوت.

كبري  جدل  اىل  ادى  عمله  لكن   ■
بريوت  يف  واملوسيقيني  املؤرخني  بني 

السبعينات؟ 
من  الكثري  بريوت  شهدت  طبعا،   □
النقاشات حول ربع الصوت يف املوسيقى 
الرشقية، خصوصا حني وضع توفيق سكر 
ربع  عىل  املبنية  لالعامل  بوليفونيا  نظاما 
الصوت، اىل جانب الدراسات التي اشتغل 
مل  النقاشات  لكن  املجال.  هذا  يف  عليها 
بعض  اىل  امتدت  بل  لبنان،  عىل  تقترص 
 ،1954 عام  يف  والغربية.  العربية  الدول 
يف  املوضوع  هذا  حول  محارضات  قدم 
ترتكز  له  مؤلفات  مع  اللبنانية"،  "الندوة 
املحارضات  هذه  اللبناين.  الفولكلور  اىل 
وتونس  وبغداد،  فرنسا،  اىل  امتدت 
والقاهرة، وروما، واعيدت يف املركز الثقايف 
اىل  نظرا   ،1999 عام  بريوت  يف  الفرنيس 
الرشقية  املوسيقى  اىل  بالنسبة  اهميتها 

وما اضافته اليها من غنى وتطور. 

الوطني  املعهد  يف  استاذا  عني   ■
للموسيقى يف بريوت عام 1953 ثم مديرا 
هال   ،1969 عام  حتى   1964 عام  من  له 
يف  احدثها  التي  التغيريات  عن  اخربتنا 

املعهد وخصوصيته كاستاذ ومرب؟
توفيق  التحق  املسابقة،  بعد نجاحه يف   □
سكر عام 1949 باملعهد العايل للموسيقى 
بهذا  يلتحق  لبناين  اول  ليكون  باريس،  يف 
الكونرسفاتوار. هناك، درس عىل يد عاملقة 
ميسيان،  واوليفييه  شاالن،  هرني  امثال 
وعلم  التاليف،  مجال  يف  اوبان  وتوين 
والكونرتبوان  املوسيقي،  والتناغم  التناسق 
لبنان  اىل  عاد   ،1953 عام  يف  والفوغ. 
يف  الوطني  للكونرسفاتوار  استاذا  ليعني 
مديره.  فليحان  انيس  كان  حني  بريوت، 
كان توفيق سكر مسؤوال عن اعادة برمجة 
النظرية، والتناغم  الصولفيج، واملواد  مواد 

كان فريدا بعطائه اليومي، وال يتعب من 
يلزم  ما  بل يعطي من وقته كل  التعليم، 
للتالمذة. لكن اهم ثورة خلقها يف عرصه، 
العربية  الرشقية  املوسيقى  مجال  يف  كان 
)املتعدد  البوليفوين  النظام  وضعه  مع 
التي تحوي  الرشقية  للمقامات  االصوات( 
الرشقية  املوسيقى  منح  ما  الصوت،  ربع 
ان  بل  ال  قبله،  تبلغهام  مل  وتطورا  غنى 
التي جرت قبله كانت ضعيفة  املحاوالت 
البوليفوين  النظام  املجال.  هذا  يف  جدا 

كام  وتطويرها.  والكونرتبوان  املوسيقي 
الرشقية  املوسيقى  نظريات  مادة  ابتكر 
لطالب القسم الغريب، النه يف ذلك الوقت، 
املوسيقى  فقط  يدرسون  هؤالء  كان 
الغربية. وهو كان يعترب انه يجب عىل كل 
لبناين ان يتعرف اىل تراث بلده املوسيقي. 
منصب  فيها  شغل  التي  السنوات  خالل 
املوسيقية  النهضة  كانت  املعهد،  مدير 
التي  والعلوم  املواد  هذه  كل  يف  مستمرة 
وكان  استاذا.  كان  عندما  عليها  اشتغل 
فرنسا  اىل  منح  تقديم  اىل  دوما  يسعى 

للطالب املتفوقني يف املعهد. 

يف  املوسيقى  مدرسة  الراحل  اسس   ■
التابعة  املوسيقى  ومدرسة  برشي،  بلدته 
هال  وغريهام،  اللويزة  سيدة  لجامعة 
اعطيتنا تفاصيل عن توفيق سكر املؤسس 
يف  املوسيقية  املدارس  مداميك  وواضع 
لبنان ومساهمته يف نرش ثقافة املوسيقى 

يف املجتمع؟
"معهد  توفيق سكر  اسس  عام 1971  □ يف 
جربان خليل جربان" يف بلدته يف برشي، كام 
اسس مدرسة املوسيقى يف جامعة اللويزة، اىل 
جانب "كورال توفيق سكر". كان يزرع يف كل 
تلميذ علمه وانا منهم، مدرسة توفيق سكر، 
ليس فقط يف املعطيات املوسيقية التي كان 
يزرعها يف املجتمع اللبناين من خالل تالمذته، 
مع  يقدمها  كان  التي  واالمسيات  واملعاهد 
املقطوعات  يف  بل  مجاين،  بشكل  فرقته 
والكتب القيمة التي تركها، وتطوير املوسيقى 
الرشقية، والتواضع الذي ميز شخصيته. وامل 
يف ان يستطيع املجتمع ولبنان ان يوفوه بعضا 
التواضع وصاحب  منتهى  كان يف  من حقه. 

نكتة ال تفارقه حتى خالل مرضه.

امتد  الذي  التأليفي  نتاجه  ■ اخربينا عن 
من السمفونيات اىل موسيقى االفالم؟

سنة   95 مدى  عىل  التأليف،  لناحية   □
السمفونيات  الكثري من  انتج  من حياته، 
ملوسيقى  واعامل  االرز  سمفونية  اهمها 
الحجرة ومقطوعات للكورال ومقطوعات 
بوليفونية  مقطوعات  جانب  اىل  للبيانو 

تحت عنوان "متتالية فولكلورية لبنانية" 
بختنرص  نينا  لزوجته  خصيصا  كتبها 
كانت  حني  القانون،  آلة  عىل  لتؤديها 
تطوير  احتامالت  ايضا  تدرس  زوجته 
اربع  من  اكرث  اصدر  كام  االلة.  هذه 
الصولفيج  كتب  جانب  اىل  اسطوانات، 
واالعامل التعليمية التي يدرسها التالميذ 
حتى  الكونرسفاتوار  يف  االوىل  سنتهم  يف 
الرتاث  من  كثرية  ومقطوعات  اليوم، 
العيشة  "محال  مثل  اللبناين  املوسيقي 
يا  "رمانك  جملو"،  يا  "هالله  بضيعتنا"، 

حبيبي". ومتيزت اعامله وتأليفاته بنفحة 
املوسيقي  وتراثه  لوطنه  وحبه  رشقية 
"البارتوك  بـ  سكر  توفيق  لقب  حيث 
بيال  الهنغاري  اىل  اشارة  )يف  اللبناين" 
القرن  موسيقيي  اهم  احد  بارتوك، 

العرشين(.

املوسيقي  الرتاث  مكانة  عن  ماذا   ■
اللبناين يف مسرية توفيق سكر؟

خاصة  مكانة  اللبناين  للرتاث  كانت   □
دراساته  كل  الن  سكر،  توفيق  عند 
املوسيقية  الدراسات  يف  وابداعه  الغربية 
َوَضعها يف خدمة تطوير  الغربية املعمقة 
اعادة  من  اللبناين  والرتاث  املوسيقى 
)املتعدد  البوليفوين  النظام  ووضع  كتابة 
وااللحان  الرشقية  للمقامات  االصوات( 
املوسيقى  وقدم  الفولكلورية،  الرتاثية 
خالل  من  املارونية  وااللحان  الدينية 
الحفالت  جانب  اىل  سكر،  توفيق  كورال 
كان  التي  الكثرية  املجانية  املوسيقية 
من  لبنان،  يف  مختلفة  مناطق  يف  يقيمها 
ميرن  شخصيا  وكان  بريوت،  اىل  الشامل 

الفرق ويديرها. 
س. م

ميزت اعماله وتأليفاته 
نفحة شرقية وحبه لوطنه 

وتراثه املوسيقي 

قدم املوسيقى الدينية 
وااللحان املارونية من خالل 

كورال حمل اسمه

اول لبناين يدخل الكونرسفاتوار الوطني يف باريس عام 1949.

مديرة "مدرسة موزار شاهني للموسيقى" ريتا عيد. 


