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ُتع��رف ه��ذه االل��ة باعتباره��ا بيان��و الي��د الواح��دة، 
ويع��ي  البانت��و  لغ��ة  م��ن  أن امسه��ا مش��تق  حي��ث 
"املوسيقى الصغرية" وتتكون من لوح خشيب مرتبط 
ب���أشواك معدني��ة متفرق��ة، ويت��م الع��زف علي��ه ع��ن 
طري��ق اإلمس��اك باآلل��ة بالي��د والنقر على األش��واك 

املعدني��ة بإصب��ع اإلبه��ام. 

كان��ت آل��ة الكاليمي��ا تس��تخدم تقليدًي��ا ملرافق��ة 
الغن��اء والرق��ص ف��ى االحتف��االت الديني��ة وحف��ات 
مجي��ع  ف��ى  االجتماعي��ة  والتجمع��ات  الزف��اف 
أحناءأفريقي��ا،  إال إن��ه يت��م اس��تخدامها األن ف��ى 
نكه��ة ممي��زة  لتف��ي  املوس��يقية  الف��رق  موس��يقى 
للموس��يقي، وهن��اك أن��واع متع��ددة م��ن آل��ة الكاليمبا 
او األمب��ريا  وه��و االس��م األكث��ر اس��تخداًما هل��ا ف��ى 

زميباب��وي

كم��ا تنتش��ر ف��ى معظ��م أحناءأفريقي��ا وخباص��ة 
ف��ى كيني��ا، وتع��رف باس��م ايكيم��يب ف��ى روان������دا         
والكونغو، كما تعرف بأمساء اخرى مثل االيديوفونو 

وال��ي غالًب��ا م��ا تس��تخدم ف��ى غ��رب أفريقيا.

كم��ا أنه��ا م��ن اآلالت املصنف��ة ضم��ن الفصيل��ة 
الواس��عة م��ن اآلالت املوس��يقية املعروف��ة عل��ى نط��اق 
واس��ع، كال��� اليكم��يب، مبي��ا، أمب��ريا ه��ورو، أمب��ريا 
جن��اري، أمب��ريا نيوجنا، الكاليمبا، الكارميبا، املارميبا 
والعدي��د غريه��ا، ومجيعه��ا آالت أفريقي��ة متش��ابهة 

ف��ى كيفي��ة العم��ل والنق��ر عل��ى أش��واك معدني��ة.

ه���.  جوس��ف  ومنه��م  موس��يقيني  خ��راء  وي��ري 
ه��وارد، "مال��ك أك��ر جمموع��ة م��ن الطبول واآلالت 
املوس��يقية الش��عبية ف��ى األمريكيت��ني"، وباباتون��دي 

أفريقيا قارتنا -العدد 28 ديسمرب 2018آالت موسيقية فى أفريقيا

الكاليمبا

اس��تمرار لسلس��لة التعري��ف باملك��ون املوس��يقي األفريق��ى، نتوق��ف ف��ى ه��ذا الع��دد م��ع آل��ة 
موسيقية راقية الصوت واألحلان، وهى ألة الكاليمبا أو األمبريا املتأصلة بعمق فى الرتاث 

املوس��يقي والتارخي��ي  األفريق��ي، حي��ث ميت��د تارخيه��ا ألكثر من 3000 عام. 
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أوالتوجن��ي  أن األمب��ريا ه��ي آلة موس��يقية أفريقية 
األص��ل، ترتب��ط نش��أتها  بش��رق وجن��وب أفريقي��ا، 
وخباص��ة ف��ى نيجريي��ا وزميباب��وى، فيم��ا  يق��ّدر 
أل��رت ش��يمدزا، مدي��ر مرك��ز مبريا ف��ى هراري، أن 
"هناك ما ال يقل عن عشرة آالف شخص فى العامل 

يلعب��ون آل��ة امب��ريا". 
وق��د انتش��رت األمب��ريا عاملي��ًا خاص��ة بعدم��ا مت 
العزف بها خارج افريقيا، وُيسب لكل من  توماس 
مابفوم��و الفض��ل ف��ى نش��ر اآلل��ة والتعري��ف به��ا ف��ى 
خمتل��ف دول الع��امل، حي��ث تعتم��د  موس��يقاه عل��ى 
آلة األمبريا بشكل أساسي، كذلك عمل دوميساني 
ماري��ر، ال��ذي جل��ب املارمب��ا والكارميب��ا إىل الس��احل 

الش��مال غرب��ي األمريكي.
كما ُيعد  إلفات موجورو، أحد رواد ومعلمي آلة 
األمبريا فى أمريكا، إضافة إىل كتابات وتسجيات 

الزمبابويني املوسيقيني ومؤسسها باول برالينر.
 وتارخيًي��ا كان��ت األش��واك النقري��ة لألل��ة يت��م 
صنعه��ا ف��ى األص��ل م��ن البامب��و، ولك��ن م��ع م��رور 
الس��نوات تط��ورت ومت اس��تبداهلا باملفاتي��ح املعدني��ة، 
وُيرج��ح خ��راء املوس��يقي األفريقي��ة أن األمب��ريا ق��د 
مت صنعه��ا مرت��ني ف��ى أفريقي��ا االول��ي  ف��ى الس��احل 
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الغرب��ي ف��ى أفريقي��ا قب��ل حوال��ي 3000 س��نة. 
ف��ى  أثري��ة  أدل��ة  هن��اك  أن  مص��ادر  وتق��ول 
كومادزول��و  ف��ى زامبي��ا ، وج��دت عل��ى ش��رائط م��ن 
احلدي��د تش��به الصفائ��ح ال��ي يرج��ع تارخيه��ا بش��كل 
غ��ري مباش��ر إىل 500-700 م، و يش��ري ه��ذا األص��ل املبك��ر 
الش��كل األصل��ي ألل��ة  الكاليمب��ا ق��د تك��ون  إىل أن 
االمياف��ون ف��ى زميباب��وي، بينم��ا ي��رى آخ��رون  أنه��ا 

وج��دت ف��ى البداي��ة ف��ى جنوبأفريقي��ا. 
 ث��م ظه��رت  م��رة أخ��رى ف��ى وادي نه��ر زميباب��وي 
قب��ل 1,300 س��نة، ومت ادخ��ال املع��دن ف��ى صنعه��ا ه��ذه 

املرة.
ومع انتشار اآللة مت تداوهلا وانتقاهلا عر القارات 
واالس��تعماالت  الفيزيائ��ي  ش��كلها  ف��ى  واختلف��ت 
اآلالت  ظه��رت  حي��ث  انتش��ارها،  م��ع  االجتماعي��ة 
املشابهة للكاليمبا فى املنطقة الشمالية من أفريقيا 
إىل املنطقة اجلنوبية إىل امتداد صحراء الكاالهاري، 
وم��ن الس��احل الش��رقي إىل الس��احل الغرب��ي، وه��ذا 
م��ا يفس��ر اخت��اف النغم��ات ال��ي ُتلع��ب به��ا، وط��رق 

كتاب��ة النوت��ة ال��ي يت��م كتابته��ا للع��زف به��ا.
     ولع��ل م��ن امله��م اإلش��ارة إل��ي ان��ه يوج��د نس��خة 



غربي��ة مت تصميمه��ا وتس��ويقها لآلل��ة ع��ن طري��ق 
ع��امل دراس��ة املوس��يقى "هي��و تراس��ي" ع��ام ال���1920م 
، حي��ث  أدى ذل��ك إىل توس��ع كب��ري ف��ى نش��ر اآلل��ة 
 African أس��س ش��ركة  أفريقي��ا، حي��ث   خ��ارج 
Musical Instruments وب��دأ ف��ى بن��اء نس��خة 
خمتلفة من األمبريا  فى Roodepoort ، جبنوب 
أفريقيا، وأطلق عليها كاليمبا ، وبدأ تصديرها فى 

ع��ام 1954 جلمي��ع أحن��اء الع��امل. 
طريق��ة ترتي��ب النوت��ة ف��ى أغل��ب آالت األمب��ريا 
تكون بطول تصاعدي إىل املنتصف ثم تقصر بشكل 
تنازل��ي ف��ى اجل��زء املعاك��س، وال��ذي يعطيها الش��كل 
اهلرم��ي أو املثلث��ي. وبالتال��ي ف��إن ن��رة النغم��ة يت��م 

إنش��اؤها ع��ن طري��ق قضيب��ني معدني��ني خمتلف��ني.
وترتاوح النوتات املوس��يقية من الوس��ط )اجلهري( 
املقي��اس  ويتن��اوب  ح��دة(،  )األكث��ر  النهاي��ات  إىل 
املوس��يقي ل��كل مفت��اح، وه��و ش��يء مأل��وف أيًض��ا ف��ى 
اآلالت األفريقي��ة األخ��رى مثألل��ة "الك��ورا"، حي��ث 
تتكون اآللة  من 22 إىل 28 مفتاًحا  مثبت على لوحة 
صوتي��ة صلب��ة ) gwariva( ف��ى ث��اث س��جات 
خمتلف��ة - اثن��ان عل��ى اليس��ار ، واح��د عل��ى اليم��ني.

الص��وت الفري��د آلل��ة الكاليمب��ا  جع��ل املوس��يقيني 
الغربيني يتضنونها، وبدأ ذلك منذ عام 1920 عندما 
انتق��ل ع��امل اآلث��ار ف��ى عل��م املوس��يقى اإلجنلي��زي 
"هي��و تراس��ي" إىل أفريقي��ا وألق��ى حب��ه عل��ى الف��ور 
عل��ى ه��ذه اآلل��ة اخلش��بية، ث��م انتق��ل إىل الب��دء ف��ى 
تصنيعها وبيعها للمجتمع الغربي الذي دجمها فى 
موسيقاهم، ومن أهم الفرق العاملية الي استخدمت 
 Earth و Genesis الة الكاليمبا فى أحلانها  فرق

. John Mayer و Wind and Fire

وأثن��اء اللع��ب، يت��م وض��ع إصب��ع الي��د اليمن��ى م��ن 
خ��ال ثق��ب ف��ى الرك��ن األمي��ن الس��فلي م��ن لوح��ة 
الص��وت، مم��ا ي��ؤدي إىل تثبي��ت اجله��از وت��رك إصب��ع 
اإلبهام وفهرسة اليد اليمنى مفتوًحا لضرب املفاتيح 
ف��ى الس��جل األمي��ن م��ن األعل��ى )اإلبه��ام ( وحت��ت 
)الس��بابة(، وتعم��ل أصاب��ع الي��د اليس��رى عل��ى تثبيت 
اجلان��ب األيس��ر لألل��ة، حي��ث تص��ل معظ��م األصاب��ع 

يت��م  اخلل��ف.  كا إىل  لع��ب 
الس��جلني عل��ى اجلان��ب األيس��ر لألل��ة باس��تخدام 
مفتاًح��ا   mbira بع��ض  متتل��ك  األيس��ر.  اإلبه��ام 
إضافًيا فى السجل العلوي األيسر والذي يتم ضربه 

األيس��ر. الس��بابة  إصب��ع  بواس��طة  األس��فل  م��ن 

أو  الزجاج��ات  أغطي��ة  تثبي��ت  يت��م  م��ا  وغالًب��ا 
األصداف أو الكائنات األخرى بلوحة الصوت إلنشاء 
صوت صاخب ، يعتر هذا الصوت فى غاية األهمية، 

حي��ث ُيعتق��د أن��ه جي��ذب أرواح األج��داد.

االمب��ريا  آل��ة  ضب��ط  ضب��ط  يت��م  مل  تارخيًي��ا، 
بالضب��ط عل��ى املقايي��س الغربي��ة، وغالًب��ا م��ا كان��ت 
عملي��ات الضب��ط ختتل��ف م��ن الع��ب إىل آخ��ر وتنتج 
اآللة جمموعة غنية من الدرجات املوس��يقية،  ومع 
ازدي��اد ش��عبية اآلل��ة  ف��ى أمري��كا الش��مالية وأوروب��ا 
واليابان خال العقود األخرية، اجته صانعو األمبريا 
موح��د  بش��كل  أدواته��م  ضب��ط  إىل  الزميبابوي��ني 
للتصدي��ر، ولك��ن ال ي��زال هن��اك الكث��ري م��ن التباي��ن 
ب��ني االمب��ريا ف��ى أفريقي��ا ع��ن مثياتها ال��ي ُتباع فى 

الغرب.
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إعداد: حممد أنور


