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اآلالت
عود، عود كبير، عود صغير  

كبيـر كمــان  وســـــط،  كمــان  كمــان، 
قانون، ســــنطور،  

ي د ا بغـد ر  طنبـو  ، لي ســــطنبو ا ر  طنبـو
ناي )طبقة ســــفرجة، وطبقة جواب املنصور(
ُدمَبــك  ُدمَبــك،  بلـدي،  طبلــــــة  رّق، 
مختلفــة،  إيقاعّيــة  عصـّي  ُزرخـــــانـة، 
النحـاس اجلـرس  صحـن  دوزان،  شــــوك 

العازفون
محّمـد عنتـر، عبـد الرضـا قبيسـي، مصطفى 
 ، ب سـّحا ن  غّسـا  ، ت حلـو ا علـي   ، سـعيد
ُجـس ُتْرْنُبـل، عمـاد حشيشـو، بـالل بيطـار، 
فـرح قـّدور، رضـا بيطـار، فـراس العنـداري

Instruments
‘ U d ,  B a s s  ‘ U d ,  S o p r a n o  ‘ U d
V i o l i n ,      Viola,  Cel lo
Q a n u n ,   S a n t u r
Istanbuli Tanbur, Baghdadi Tanbur
N e y  ( S a f a r j a h  a n d  J a w a b
M a n s o u r  t u n i n g )  
Percussions: Reqq, Tabl Baladi (Darabuka), 
Dumbak, Dumbak Zurhane, Different 
types of sticks, Tuning Forks, Bell Cymbal 

Musicians
M o h a m m e d  A n t a r,  A b d e l - R e d a 
Kobeissy, Mustafa Said, Ali El Hout, 
G h a s s a n  S a h h a b,  J o s s  Tu r n b u l l , 
Imad Hashisho, Farah Kaddour, Bilal 
Bitar, Reda Bitar, Firas El Andary

Notes 
1  A l l  sounds  heard  are  emitted 
from the musicians’  instruments, 
n o  e l e c t r o n i c  t o o l s  a r e  u s e d . 
2 The scale used in parts of the work 
is based on natural middle seconds. It 
does not include any tone or semitone 
intervals. This formation resulted 
to eight notes from top to bottom 
not seven notes as any regular scale.

The work title is taken from 'Autism' 
an Essay by Alaa Abd El  Fattah

S o u n d  E n g i n e e r i n g  a n d 
R e c o r d i n g  F a d i  T a b b a l 
S o u n d  M a s t e r i n g    
Ro b e r t  J a r o s l a w s k i  

مالحظات
1 أّي صـوٍت قـد يبـدو غريبـًا أو غير مألـوف هو 
أّي  خـارٌج مـن اآلالت املذكـــورة، ال يوجـد 
تدّخـٍل كهربـاءيٍّ أو صناعـّي فـي هـذا العمل.

2 السّلم النغمّي املستخدم في بعض مواضع بالعمل 
هو سـّلٌم مثانيٌّ يعتمد تسلسـل ثانيات متوّسـطة 
طبيعّية ال يستخدم فيه الطنني أو نصف الطنني، 
لذا توجد مثان درجاٍت من قرار السـّلم إلى جوابه 
ال سـبع درجاٍت كما في الساللم النغمّية املعتادة.

عـن مقـال "توّحـد"، بقلـم عـالء عبـد الفّتاح

وإعـداد  وتســـــجيل  صـوت  هندســـــة 
فادي طّبـــال 

لإلصـــــدار  الصـــــوت  وتهيـيء  ضبـط 
ُرِبرت جارسـالوسـكي 



D e s i g n  K a r i m  F a r a h
P h o t o g r a p h y  R i m a  M a r o u n
T e x t  a d j u s t m e n t  a n d 
r e v i s i o n  A a h d i  M a h m o u d

Special thanks to the Foundation for Arab 
Music Archiving and Research (AMAR 
foundation) for their assistance in matters 
related to recording and sound quality 
O u s s a m a  A b d  E l  F a t t a h , 
M o n z e r  E l  H a s h e m

All gratitude to MR. Albert Mansour for 
making the Oud family as well as restoring 
many instruments playing in this work.

R e c o r d e d  a t  A M A R  f o u n d a t i o n 
o n  N o v e m b e r  3 r d ,  2 0 1 5

احليـاة،  فـي  أسـاتذتي  مـن  ألسـتاذين  إهـداء 
بالتأكيـد أفضـل  مـكاٍن  إلـى  دارنـا  تـركا 
شـرايبي ســــعيد  عاشـــور،  رضـوى 

Dedicated to two of my teachers in 

life, they left our place to a better one

R a d w a  A s h o u r ,  S a i d  S h r a i b i

فـرح كـرمي  والبصرّيـات   الغـالف  تصميـم 
مـــــــارون رميــــة  تصـــــــــويـر  
محمـود عهــدي  ُلغـوّي   وتدقيـق  مراجعـة 

شكر خاص لفريق عمل مؤّسسة التوثيق والبحث 
في املوسيقى العربّية للمساعدة في شؤون الصوت 
والتسـجيل أسـامة عبد الفّتاح، منذر الهاشم

شكٌر وامتناٌن لألستاذ ألبير منصور على صناعته 
عائلة العود املشـاركة في العمـل وعلى مجهوده 
في صيانـة العديد مـن اآلالت املشـاركة بالعمل 

ثيـق  لتو ا ّسســـة  مؤ مقـّر  فـي  ُســـّجل 
م  يـو بّيـة  لعر ا ســـيقى  ملو ا فـي  لبحـث  ا و
2015 الثانـي(  )تشـرين  نوفمبـر  مـن  الثالـث 





Mustafa Said 
Born in Cairo in 1983, a musician and 
musicologist, Mustafa Said founded 
the Asil Ensemble for Contemporary 
Classical Arab Music in 2003, with which 
he released three albums. Director of 
the Arab Music Archiving and Research 
foundation (AMAR), based in Lebanon. 
Teacher at the High Institute of Music 
at the Antonine University in Lebanon 
(2006-2014) and at the Arab Oud House 
in Cairo (2004-2006). He writes music for 
theater plays and films and participated 
in several conferences and music 
workshops. He also performed live at 
many festivals and venues internationally 
with ensembles or as a solo performer.

مجموعة أصيل 
تأّسسـت مجموعـة أصيـل عـام 2003؛ بهدف 
أداء موسـيقى عربّيـة جديدة معاصـرة على مبدأ 
التطوير مـن الداخل؛ أي االعتمـاد على التراث 
املوجود لدينا، ليس إلعادة أدائه أو نسخ القوالب 
أو الضـروب، وإّنـا صنـع جديـد مطـّورًا عنـه.
سـّجلت مجموعة أصيل ثالث اصـدارات، كما 
أقامت العديد من األمسـيات املوسيقّية وشاركت 
في العديد من املهرجانات املوسيقّية حول العالم.

Asil Ensemble  
Asil Ensemble was established in 2003. 
Its goal is to perform new contemporary 
Arabic music and create new tunes on the 
principle of internal development, based 
on traditional Arabic classical system. This 
approach came after realizing that, for 
more than a hundred years, Arabic music 
had only evolved by importing sources 
of development from other musical 
systems and traditions. Asil Ensemble 
has three albums and participated 
in several international festivals.

مصطفى سـعيد 
ولد في مدينة القاهرة عام 1983. موسيقي وباحث 
في علم املوسيقى. مدير مؤّسسة التوثيق والبحث 
في املوسـيقى العربّية- لبنان )منذ عـام 2010(. 
وعمل مدّرسًا باملعهد العالي للموسيقى- اجلامعة 
األنطونّيـة بلبنـان (2006-2014)، وأسـتاذًا في 
"بيت العود العربـي"- القاهـرة (2006-2004). 
"أصيـل"  مجموعـة  سـعيد  مصطفـى  أسـس 
للموسيقى الفصحى العربية املعاصرة عام 2003،  
ولها ثـالث إصـدارات. وقد شـارك فـي العديد 
من التسـجيالت منفـردًا وضمـن مجموعات، 
ووضع موسـيقى للعديد من األعمال املسـرحّية 
واألفـالم والبرامـج الوثائقّيـة، كمـا شـارك في 
العديـد مـن املؤمتـرات العلمّيـة وورش العمـل 
املوسـيقّية، وفي كثير من احلفالت واملهرجانات 
على الصعيدين احمللي والدولي، باحثًا  ومحاضرًا، 
أو بالعـزف والغنـاء ُمنفـردا ومـع مجموعـات.



التوحد
حتـدد عـوارض التوحـد بضعـف فـي التفاعـل 
االجتماعـي وضعف في التواصـل، واهتمامات 
وأناط سـلوكية مقيـدة ومتكررة. قـرأ مصطفى 
سـعيد مقالة عالء عبـد الفتاح الذي حتـدث فيها 
عن حالـة التوحد املالزمـة لكل فـرد خاصة عند 
الشـعور باإلختـالف، فأوحـت هذه احلالـة عملًا 
موسـيقيًا آلّيـًا يأخـذ مـن عالـم التوحـد نزعات  
الغـرق فـي الـذات والسـلوكية املتكـررة ليخلق 
موسـيقى جديدة مفعمة باالحلـان واإليقاعات، 
ـم وغير املنتظم،  ميتزج فيهـا العام والذاتي، املنظَّ
الكامـل واملبعثر، متتزج فيـه الفطنـة والهذيان.
بوحي من هذه احللقة املرضية التي تتميز بالوعي 
الثاقـب واإلنكماش القـامت، يتجّلى هـذا العمل 
املوسيقي دون انقطاع ملدة 48 دقيقة يؤديه إثنا عشر 
عازفًا منفردًا مع آالتهم اخلمس عشـرة. ينقسـم 
الى خمسـة أدوار متصلـة، يخرج عـن املقامات 
التقليدية مع التـزام بالنظام النغمي، فيعتمد على 
مقـام ما ثم ما يلبـث أن يتركه الى نظـام حّر آخر.

(Tawahhud) Autism
Autism has many symptoms like the lack 
of social interaction and the inability to 
communicate with others. The autistic 
is usually diagnosed by having special 
interests and tends to live according to 
very confined repetitive behavioural 
patterns. Mustafa Said, the creator of 
this work, has read an article by Alaa 
Abd El Fattah in which he talked of this 
state of being autistic and enclosed 
in one’s self with the feeling of being 
different and consequently distant. This 
special emotional state has evoked an 
instrumental work that takes from the 
state of Autism and dives into the delves 
of the self and the psyche to create a 
new music full of rhythm and tempos 
that combines and fuses the general 
into the individual, the disciplined 
into the irregular and the complete 
into the chaotic and hectic. All that is 
mixed with the wit and delirium of the 
morbid illness state that is distinguished 
by an unprecedented awareness and 

consciousness at the same time and the 
complete retreat from reality. The Music 
goes on continuously for 48 minutes 
in which 12 solo musicians play with 
their fifteen instruments. The work is 
divided into five connected movements 
in which the musicians keep going out 
on the normal Maqams simultaneously 
preserving the Modal system, so they 
play a certain maqam and then abandon 
it to another free improvised style. 

From Autism to the Shawbash
The work starts with a serene Dulab 
Ushairan which plays slowly one time 
and then swiftly another time and it goes 
over and over again. It gets interrupted 
first by violin Taqsim on Bayyati Maqam, 
then it is interrupted again with Ushairan 
Oud Taqsim and then the Qanoun joins 
oscillating between playing according 
to a melodic essence and then to non-
melodic, that is when we are brought 
to the feeling we get when listening to 



من التوحد الى الشوبش
ُيستهّل العمل بدوالب عذب على نغم العشيران، 
يسـير ببطء تـارة ثم بخفـٍف تـارة أخـرى ويعيد 
نفسـه ويعيد. يسـتوقفه أولًا تقسـيم كمـان على 
مقـام البياتي، ثـم يسـتوقفه العود بتقسـيم من 
العشـيران، ثـم يتأرجـح القانـون بني الُسـلَّمية 
حينهـا  يسـتحضرنا  ُسـلَّمية،  والـال  التقليديـة 
شـيء من العزف الوتري التقليدي فـي اليابان.

يدخـل العود فـي حوار مـع القانـون يتأرجح بني 
جمـل نغمية وأخرى غيـر ُسـلَّمية يعتريها النمط 
التبسـيطي (minimalism) وباسـتدعاء توحدي 
نـّي: حوار  يسـتعيد العود مـن بعيد ذاكـرة حلن مَيَ
جذاب بني القانـون والعود تتحد فيـه نبرات وتر 
القانون بوتر العود بتعبير ما قبل الكلمة. ومن هذه 
الهيولة البدائية يخرج العود كما خنرج من السبات 
بلحن يتشـكل بحياء وببطء أمامنـا لُيعلَن والدة 
اللحن الثانـي من البياتي العشـيران الذي تنفذه 
الفرقة بأكملها، ثم يعود التوحد بحوار نبرات العود 
والقانون ليولد مقدمة تنفذها الفرقة بأجمعها تعطي 
فيها إيقاع التقسيم الالحق الذي هو 4/128 وهكذا 

تدخل كل آلة بدورها لتنفذ بأسـلوب ُسلَّمي أو حّر 
بتقسيمات موقعة على هذا اإليقاع املركب: كمان، 
شيّلو، الناي يداعب البيات، السنطور والطنبور. 
اآلالت تتحاكى، ثم تدور العجلة بسرعة متزايدة 
يظهر اإليقـاع فيها وكأنـه يحاذي لفتـرة وجيزة 
"السـوينغ" (swing) الرائـج في موسـيقى اجلاز.

بعد صمت وجيز يدخل الناي بلحن مرصود تقليدي 
ُينبئ من خالل أداء الشوبش بلحن راقص شعبي 
تنفذه املجموعة بأكملها على مقام السـيغا بلدي، 
واحتدى كل من ال تراوده نفسه بالهموم بالرقص: 
الرقص بلدي، بلدي. وتتخلل هذا اللحن العارم 
تقسيمات منفردة لبعض اآلالت، ونوع من الهنك 
بني العود واملجموعة ثم بني القانون واملجموعة.

الذاتية التوحدية تستعرض داخلها بفاصل أيقاعي 
حـّر يناديه وترعود يتكلم بلغـة اإليقاع ذاته. عدد 
مـن اآلالت يشـارك اإليقـاع تسـاؤله، اآلالت 
أصبحت هنا أيقاعية وليست نغمية. قمة اإلنطواء 
في صيرورة التوحـد. ومن هـذه الهيولة العارمة 
يسـتيقظ العود بنداء ملح يتردد عدة مرات. ويبدأ 

some traditional Japanese Gayageum. 
The Oud interferes again when called 
upon and it engages in a dialogue with 
the Qanoun that oscillates between 
the Melodic and the non-melodic in a 
minimalistic autistic pattern. The Oud 
recalls a far memory of a Yemeni rhythm. 
The Dialogue is very interesting and 
exclusive that the tones and pitches of 
the Oud and Qanoun get together to 
express what is beyond the word. The 
Oud puts an end to this stage when it 
wakes up to announce the birth of the 
second rhythm by playing a Bayyati 
Ushairan which the whole ensemble 
plays along with. The autistic atmosphere 
prevails again when the Oud and Qanoun 
engage once more to introduce and pave 
a way for the other instruments to play 
the next Taqsim 128/4. Each instrument 
then plays individually according to 
a certain rhythmic melodic essence or 
with completely free improvisation by 
the Violin, Cello, the Nai playing a Bayati 

Maqam, Santour and Tanbour. The 
instruments engage in a conversation 
and they go fast forward with the 
tempo. It feels like the swing in Jazz.
After a short while of silence the Nai 
starts discreetly on a classical Rast, 
percussion playing the Shawbash that 
paves the way to a folkloric dancing 
rhythm to which the whole ensemble 
plays along with on the folkloric Segah 
(Baladi). The rhythm is so happy that it 
could move the saddest on earth to dance. 
Through this very ecstatic music some 
instruments interfere solely and engage 
in a responsorial between them and the 
Oud and then them and the Qanoun.
In the middle of this Autistic state there is 
a percussionist interval that infuses free 
rhythm and it gets called upon by the Oud 
which speaks/imitates the same rhythmic 
language. Other instruments engage in 
this state of ongoing questioning. The 
instruments introvert/retreat into a 
state of collective Autism in which they 



become more rhythmic than melodic. 
The Oud returns to wake up again 
between all of this music chaos and 
repeats a call over and over many times 
which fades away gradually and slowly 
in a very minimalistic pattern. The Oud 
then reminds of the music of Orpheus’s 
first Lyre, it goes on playing building 
up an Aqsaq rhythmic cycle 9/8 while 
another instrument works on a Jurjuna 
rhythmic cycle 10/8. Both cycles meet 
every 90 counts. The work closes with 
an octatonic scale on a two-thirds semi-
parallel interval that separates each tone 
from the following. Therefore, we end up 
having four medium tetrachords in an 
incomplete Bayyati aspect as we have 
the three-lower notes of it only. These 
continual aspects are connected and 
not separated by anything that is to say 
the 3rd note is the 1st in the following 
aspect. This holds some resemblance 
to the scale Arnold Schoenberg used 
but it is still different in dimensions. 

What is Tawahhud?
This whole experience has been formed 
over so many levels. It is a modern 
contemporary work that is executed by 
the tools of Arabic music. It is different 
because most of the trials of  modernising 
music that has been going for decades now 
have been synonymous with westernising 
which means making the West the main 
source of inspiration for new melodic 
and rhythmic systems. But the situation 
is different here, because we; at the 
Foundation for Arab Music Archiving and 
Research, seek to spread our Arab music 
authentic heritage with the intention not 
to copy and repeat till infinity but with 
the aim to encourage musicians to build 
on such heritage and evolve it into new 
works that can be regarded as belonging 
to the Arab heritage and richness.
Let us try to analyse this work and 
look into its identity and what makes it 
thoroughly. We firstly have a work that is 
played by 12 musicians and this is different 

بتنفيذ حلن هادىء جتيبه املجموعـة بردة مبعثرة 
تفتعل لدى العود إجابة سريعة ينفذ فيها حلنا سريعا 
للغاية جتاريه فيه املجموعة، ثم ما يلبث العود إال أن 
يهدأ بتنفيذ حلن تبسيطي احلركة بطيء ؛ ومن ثم 
ر بلحن العشاق األول وينفذ  يرسل العود حلنًا يَذكِّ
إيقاعيا بشكل مركب بحيث تقوم دورة إيقاع على 
األقصاق 8/9 واآللة األخرى تعتمد دورة جورجينا 
األيقاعية إي 8/10 وال تلتقي آلتي اإليقاع إاّل على 
دورة ال90. وأما اللحن فينتهي على سـلم مثاني 
نغمات في بعد ثلثـي طنني شـبه متوازية يفصل 
كّل نغمـٍة عن الحقتها، فكأننا امـام أربع أجناس 
متوّسـطٍة في مظهر بياتي ناقـص حيث ال يوجد 
سـوى أّول ثالث نغمـاٍت منـه، وهـذه املظاهر 
متتالية، مّتصلـٍة ال يفصلها فاصـل، أي أّن ثالثة 
املظهـر هـي أّول نغمـٍة فـي املظهر الـذي يليه، 
حركـٍة قد تذّكر بعض السـامعني بالسـلم الثماني 
 Arnold) الـذي اعتمـده شـونبرغ (octatonic)

Schoenberg) ولكـن يختلـف عنـه باألبعـاد.

هوية توحد
هذه التجربة تشكل حتديًا على عدة أصعدة، فهي 
عمل حديث معاصر ينفذ باللغة املوسيقية العربية، 
وبأداة جديدة. رمبا معظم محاوالت العصرنة التي 
ُنفذت من عشرات السنني كانت مرادفة للتغريب، 
مبعنـى أن يكـون مصـدر التطـور نظـام الغـرب 
اللحني واإليقاعي، وهذا ما اعترى معظم جتارب 
التحديث. وحنن في مؤسسة التوثيق والبحث في 
املوسـيقى العربية، عكفنا وما زلنا على نشر تراثنا 
العربـي األصيل، ال همـًا بإعادة إنتاجـه بتكراره 
إلى ما ال نهاية، بل بهدف حّث املوسـيقيني على 
تطوير هـذا اإلرث بإنتاج أعمال موسـيقية عربية 
جديدة فيها كل مقومات اإلنتماء والغنى الشرقي.

ـد" ونقف على  فلنعاين هـذا العمل اجلديـد "توحُّ
هويتـه. فهـو أوال منفذ مـن قبـل 12 عازفًا وهذا 
مغايٌر للتخـت التقليدي. فالواقع أننـا هنا أمام 12 
آلة مختلفة )ال بل 15( واملوسـيقيون اإلثنا عشـر 
يتصرفـون كعازفـني منفرديـن. وإذا كانت ميزة 
التخـت التقليـدي هي متكـني الفرقة مـن تنفيذ 



from the classic oriental Takht formation. 
The experience here is executed by 12 
musicians or actually 15 instruments and 
the musicians act as if soloists. It is a fact 
that this traditional formation of the Takht 
makes it way easier for musicians to be 
in control and to achieve a heterophonic 
harmony but still this different work and 
experience of Asil manages to achieve 
such harmony especially in Autism 
(Tawahhud). This heterophonic harmony 
helps create a very rich tonal texture 
that is felt and enjoyed along the work. 
The extempore element which is a very 
unique feature of Arabic music is there 
frequently in the work in its different types 
whether free or rhythmic, melodic or non-
melodic, complete/whole or minimalistic. 
Finally, this work is an unprecedented 
accomplishment because for an Arab 
ear it feels no foreign not even at any 
moment, and even though it is a very 
modernised contemporary piece it kept its 
Arab Identity. The rhythmic installations/
structures that are in this work are the 

outcome of the fusion and combination 
o f  t h e  k n o w n  A r a b i c  r h y t h m s .
Mustafa Said, the creator of the work, 
does not claim deciding the future for 
Arabic music and he does not consider 
himself and his vision as the only true. On 
the contrary from that, it is believed that 
Said’s experience and work is one amongst 
other trials and we wish that there will be 
many others as genius as his attempt. We 
aspire that this experience will trigger 
the will to preserve the Arab cultural 
repertoire which will be supported by 
our foundation and that is the most 
elevated aim that we look forward to. 

A u t i s m  b y  K a m a l  K a s s a r
Tr a n s l a t e d  b y  M e r i h a n  K h a l e d

التناغـم األفقـي (heterophony) وهـي ميـزة 
جمالية أساسـية فـي التخت العربـى، فإن عمل 
فرقـة أصيـل يعتمد، خصوصـًا في هـذا العمل، 
على تناغـم أفقي واضح. هـذا التناغـم األفقي 
يخلق نسـيجًا حلنيًا غنيًا للغاية على مدى العمل.
أما عنصر اإلرجتال الذي هو ميزة فّذة للموسيقى 
العربية، فإن اإلرجتال في "توحـد" كثير ومتعدد، 
فكما رأينا في عرضنا للعمـل هناك أنواع متعددة 
مية وغير ُسلَّمية،  من اإلرجتال حرة وموّقعة، ُسـلَّ
.(minimalist ) تباسـطية  أو  كاملـة  بحركـة 

وأخيـرًا فإن األحلـان كلها شـرقية وحتـى املجزأ 
واملبسط منها فهو شرقّي، واإليقاعات على تعددها 
ليست إال تركيب من اإليقاعات العربية املعروفة. 

فعلـى رغـم حداثـة هـذا العمل لـم أشـعر حلظة 
بخروجه عن هويته الشرقية، وهذا بنظري إجناز.

ال يدعي مصطفى سعيد أنه يرسم طريق املستقبل 
بالنسـبة للموسـيقى العربية، وال يعتبر أن نظرته 
هي الوحيـدة الصائبة. إن جتربة مصطفى سـعيد 
هي واحدة بـني غيرها، ونتمنى أن ختاض جتارب 
فذة أخرى ومبنظـار آخر تتجمع فيهـا مواصفات 
احلرص على املخزون الثقافي العربي كي نقوم حنن 
في مؤسسـتنا بدعمها، فهذا أمسى ما َنصبو اليه. 

 
بقلـم كمــــــال قصـــــار توحــــد 




