
الفرقة الماسية الحلقة الثالثة  

السر  

تكلمت قبال عن تميز الفرقة الماسية بجودة اداء لم تحظى بها اى فرقة اخرى فى 

الوطن العربى والحديث عن الماسية هو الحديث عن فرقة السيدة ام كلثوم ألن 

الفرقتين فى االصل فرقة واحدة طقم الوتريات كله الكمنجات والتشيلوهات فى 

الفرقتين هم هم نفس العازفين  

ولكى اتحدث عن السر ابدأ فى التعريف بالكمنجة كآلة فهى تختلف عن كل اآلالت 

الموسيقية الخرى ألنها تمثل االنسى وتحس انها ليست آلة صماء ولكن تحس ان بها 

حياة فالكمنجة الثمينة اتى نستعملها مصنوعة يدويا من صانع ماهر استغرق فى 

صنعها بمفردها عام كامل على االقل واعتقد ان هذه الفترة الصانع اعطاها جزء من 

روحه فدبت فيها الحياة اما اآلالت االخرى العود يصنعه الصانع فى اسبوع وباقى 

اآلالت فى مصانع ال تجد فيها الشعور الذى احاول ان اوصله لكم فصانع الكمان 

( والذين ماتوا من 200 سنة ولم يتكرروا ) كان البد ان يكون عازف ماهر ويريد ان 

يصنع فكرة فهو يصنعها ويفك اجزاء منها ثم يعزف عليها ثم يفك جزء منها عشرات 

المرات حتى تصبح فلتة فنية ليست لها شقيقة او شبيهة تلك االصل ولكن الكمنجات 

االخرى التى يصنعها تقدر ان تقول انها قريبة وليست توأم لها لدرجة ان الكمنجات 

التى فى مصر معروفة كل كمنجة وعازفها من ألن شكلهم يختلف عن بعض  

المهم  ( واعذرونى على االطالة ) ألن هذا الموضوع صعب واتمنى ان اصل 

بشرحى الى تفهم احبائى الهواة هذه الحياة التى فى الكمنجة كما قلت تصنع من 

الكمنجة شىء مهم بالنسبة لعازفها عالقة حب وتفاهم بينهما فهو اليجيد سوى علليها 

وال يستطيع ان يغيرها طوال حياتة ألن لها مذاق خاص مثل الحبيبة الجميلة المتفهمة 

والتى ال يستطيع االنسان ان يبعد عنها او يغيرها ( بعكس االورج مثال فالعازف كل 

عام يغيره بحثا عن االحدث ) والكمنجة نفسها لها مزاج خاص تؤثر عليها الحراة 

والبرودة الرطوبة فهى كأوروبية الجنسية تحب البرودة ولكن تؤذيها الرطوبة والحراة 

ولو تركتها اسبوعا تخاصمنى احس انها ال تريد العزف واحلى وقت اقضيه معها 

عندما اعيش معه اسبوعا اطول وقت ممكن احس انها تريد ان تغنى لى وصوتها 



يصير جميّال . انا عندما امسك كمنجتى البد قبل العزف ان ادوزنها او اظبط اوتارها  

كما قلت صول رى صول رى  وبالشرقى من الغليظ اليكاه  الدوكاه  والنواه والمحير 

وهذه النغمات تسمى اوتار مطلقة يعنى تسمعون تلك النغمات بمرور القوس على 

االوتار وبدون لمسها باالصابع اما اذا اردت ان اشترك فى العزف مع آلة اخرى البد 

ان ندوزن اآللتين مع بعض وهكذا اى مجموعة من اآلالت عندما تعزف مع بعضها 

البد ان تكون مدوزنة مع بعضها يأتى عازف الكمان االول يأخذ نغمة النواة 

( صول ) من اآللة الثابتة وهى االكورديون ثم يظبط كمنجته ظبطا دقيقا ثم يعطى 

النغمة للكمنجات واحدة واحدة ثم التشيللوهات وهنا يظهر التفرد فى الفرقة الماسية 

وفرقة ام كلثوم فعند عزف االوتار المطلقة اليكاه والدوكاه تجد انسجاما جميال بين 

الكمنجات مع التشيللو وكأنهم آلة واحدة ولكن من الممكن وجود عقبات تدمر هذا 

االنسجام وهو اساس موضوعنا ليوم وهو عيب فى الكمنجات يؤدى الى ان يكون 

صوت الكمنجة مخنوق او مكتوم يجعل دوزانها او النغمات الخارجة منها غيرصريحة 

مما يؤثر على سالمة الدوزان وبالتالى يؤذى آذان العازفين ألحساسهم ان هناك شىء 

خطأ ويأتى التغير فى صوت الكمنجة من تغير فى ظبط اخطر شىء فى الكمنجة على 

االطالق وهما الفرسة والعمود والفرسة وهى التى تحمل االوتار والعمود عبارة عن 

عمود خشب موجود داخل الصندوق الرنان للكمنجة بين الوجه والظهر وقد عملت لكم 

صور لتكون المعلومات اوضح  




