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  Wرف ـــرا حــــم األوبـــمعجمن ــ 

 191     محمد حنانا : إعدادترجمة و

 

 

 

المرحلددة التي ددداد فيهددا  مأعتقددد أندده ليس من السددددددهددل اآلن تقيي

تدددريس الراحددل صددددددلحي الوادين ألكثر من أربعين عددامددا  حركددة 

الموسددديقا الكالسددديكية ونشدددرها وإرسددداء دواعد االسدددتماع إليها في 

الصددددددداالت العددامددة. إذ إن التقييم الدددديق يتطلددب المزيددد من الودددت 

خصددوصددا  أن هنالك الكثير من اآلراء ي دبل إصدددار الحكمن والترو  

الراحل التي أثارت الكثير من المتضدداربة حولهان وحول شددخصددية 

 .لدالج

جدذبني إليده حمداسددددددتده حين ددابلدت صددددددلحي الوادي أول مرة 

 ن حماسة بلغت حد التقديس. كما جذبنيالشدديدة للموسديقا الكالسيكية

ر عإليه ثقافته الغربية وعشدددددقه للشدددددعر الغربين خصدددددوصدددددا  الشددددد

 نومعي بعض األصدددددددداء الملتفين حوله نودتئذ  اإلنكليزي. فقد كنت 

بصددلة للثقافة الغربية أدبا  وفكرا   متهفو إلى اإلطالع على كل ما ين

 .وفنا . ودد كنا سعداء الهتمامه بنا

مع مرور الودددت توثقددت عالدتنددا بددهن عالدددة أسددددددتدداذ بطالبدده و

كثر من الموسدددددديقا ه في ذات الودت. ومن خالله تقربنا أئوأصددددددددا

ن وأصددددددبحندا أكثر فهمدا  لهدا على مسددددددتو  الشددددددكل الكالسدددددديكيدة

والمضددمون. وما زلت أتذكر حتى اآلن تلك األمسدديات الطويلة التي 

كنا نقضددديها في منزله نسدددتمع إلى الموسددديقان القديمة والمعاصدددرةن 

 ونتحاور حول دضايا فكرية وفنية وجمالية.

ر المعهددد العربي لقددد و ددددددع صددددددلحي الوادين حين كددان يدددي

هدفا  محددا   هللموسدددديقا دمعهد صددددلحي الوادي اآلنين نصددددب عيني

ى مناهج التدريس ووا حا  وهو إعداد طالب المعهد إعدادا  يستند إل
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زودهم بالتقنية الالزمة لعزف الموسدديقا الكالسدديكية الغربية التي سددت

كذلك كان هدفه حين أنشددددم المعهد  نونشددددرها وتوسدددديع جمهورها

العالي للموسدددديقا وععين عميدا  له. ودد نجح إلى حد كبير في مسددددعا  

حين أسدددس األوركسدددترا السددديمفونية الوطنية التي ا دددطلع بقيادتها 

من  تن إلى جداندب خبراء التدريس األجانبن بعضددددددا  مدوالتي  دددددد

 طالب المعهدين.

كدان مصدددددديبا  في اآلنن إلى أي حدد حقق مبتغدا و وإلى أي حدد 

حددد أدنع اآلخرين بعملدده. ذلددك مددا ال نسددددددتطيع  توجهددهو وإلى أي  

منادشددته هنان خصددوصددا  أن هنالك الكثير من وجهات النظر في هذا 

الصدددددد. لكن األمر الذي ال ينتطح فيه عنزان كما يقالن هو أنه كان 

إداريا  ناجحا ن يتمتع بشددددددخصددددددية دوية ال تفتقر إلى الحجة والحزم. 

شددداغلن ويصدددل فيه نهار  بليله إن  همحبا  لعمله ال يشدددغله عن وكان

 ادتضت الضرورة مهتما  بكل صغيرة وكبيرة.

صددددددلحي الوادي ودودا  مع الجميعن وال يتردد في تقددديم  نكددا

المسددداعدة ألحد. لكنه كان صدددارما  ال يسددداوم وال يتنازل حين يتعلق 

ن ه لخدمتها. ماألمر بعملده وبقيمه الفنية التي آمن بها وكرس نفسدددددد

ها في كثير من هنا جاء تمسددددكه الشددددديد بمودعه ورفضدددده آلراء عد  

 األحيان ناشزة.

لقد عاش صددلحي الوادين حتى أيامه األخيرةن هاجسدده وحلمهن 

على منصددة المسددرط وسددد دهشددة إلى أن سددقد دون سددابق إنذارن 

ويوار   غددادرندداالجميع وحزنهم وأسددددددفهم ليعدداني طويال  دبددل أن ي

 الثر .

 رئيس التحرير

 

 

ن العربي المعاصر   الملح 

 بــــــــــــــــــــين
 بداع و النقلاإل
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 أ.د. يوسف طنوس

 

تجتاط األغنيةَ العربية المعاصدرة موجة  من الضياع والفو ى 

هويتها الموسدددددديقية واألسددددددس الواجب اعتمادها لتقييم جديدها.  في

ندر غناءن يفبينما يزدادن بشدددكل مط رد ومبتذل أحيان ان عدد ممتهني ال

وجدود مطربين ومطربدددات فيمدددا بينهم. وبينمدددا تكثر المحطدددات 

اإلذاعية والتلفزيونية والفضدددددائيةن تتبد ل دوانين اإلصدددددغاء والذو  

السدددددليم لد  المسدددددتمعين والمشددددداهدين. وبينما يغر  يومي ا  سدددددو  

اإلنتاج بكم  هائل من األغاني الجديدةن تعحصددددددى على أصددددددابع اليد 

مي ز بداإلبداع والجمال والعمر الطويل وتزيد المتلق ي األغداني التي تت

ة وثقددافددة وانشددددددراحددا . وبينمددا يزداد عدددد الددذين يعطلقون على  جمداليدد 

ي ة والمبدعة غائبة بشكل  ن"ن نر  أن  األلحان الجد  أنفسهم لقب "ملح 

األغاني العربية المعاصدددددرة. إلى جانب ذلكن تحفل أكثري ة عام عن 

الد عاءات الفارغةن والخالفات الشددددخصددددي ة السدددداحة الموسدددديقية با

ن والسبادات اإلعالنية واإلعالمية بين والتنافس غير الشدريف أحيانا  

نين وبين المغن ين وبين المنتجين.  الملح 

من ناحية أخر ن يندرج  دددمن سدددلبيات العولمة غير المنظ مة 

 .سددياسددة واحدةن وثقافة واحدةن وحتى موسدديقا واحدةجعل العالم في 

 قيةالعربية الموسددددي ةثقافالعن  يتخلالمطلوب سددددلل البعض هل الفي

لصدددددددالح الفن الغربي بحجددة العولمددةن أو بدداألحر  األمركددة  مثال  

و هوالصددداخب أصدددبح اإليقاع الغربي السدددريع  وكيف والتغريبو 

 وأينالحديثو دوالعالميي السددددددائدد في الموسدددددديقدا والغنداء العربي 

لحديثة االعربية أصددبحت األغاني  أنالهوية الموسدديقية العربيةن بعد 

العربي  طربال فقدلماذا ون األغاني الغربيةو عنسدددددخة ممسدددددوخة 

نين والمغن ينو وهددل ول ى عهددد و وهددل  سددددددحر  بين المتلق ين والملح 
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اد إفس وما دور وسدائل اإلعالم في والفن  الهجين بات عالمة الحداثة

غناء ا والل الفن عموم  لماذا تحو  والذو  العام والترويج للفن الهابدو 

م إال  إذا أصبح تجاري  ا خاصة إلى تجارة و وهل مقولة أن الفن  ال يتقد 

في نتاج ما دور شددددركات اإلوو أو إذا وجد من يرعا  هي صددددحيحة

لماذا طغت النزعة االسدددددتهالكية حتى على وتكريس هذ  الظاهرةو 

 "وجباتالموسدددددديقداو لمداذا أصددددددبحدت األغداني الحديثة عبارة عن 

وكيف السدتهال  السريعو ا سدريعة" جاهزة ومتشدابهة  دمن سدو 

ا لنجاط األغنيةن مع الفيديو ــ كليب  صارت "العين المبهورة" مقياس 

وإذا كان هنا  مؤامرة على  االسدتعرا دين بدل "األذن المنصتة"و

الغندداء العربي كمددا يددد عي البعضن فلمدداذا ال يعمددد حمدداة التراث 

لمدداذا ل على الحفدداع على الخد التراثيو ومحبُّو الطرب إلى العمدد

ادتصددددر نشدددداطهم في السددددنوات الما ددددية على نقد الظواهر الفنية 

 ا  فن هالفن الهابد ويسددددتبدلون ب اينافسددددو ن بدل أنالحديثة ومهاجمتها

ل " كما ديمن أن يلعنوا الظالم ال يضدديئون شددمعة بدال  "و لماذا يا  راد

بيدة الحدديثدة نقلة نوعية في يمكن اعتبدار األغداني العر وهدل وويقدال

وهل كل   ا في الذو  العاموا حضدددداري  العربي وتطور   غناءمسدددديرة ال

نون أغاني عربية الطابعن أم فقد  الملحنين العرب المعاصدددددرين يلح 

تسددددددم ى عربيدة ألن هدا تؤد   بداللغدة العربية أو بهحد  لهجاتهاو كل ها 

ا ملسدددددوي  ا تمر  به ال الموسددددديقا  العربية فقدن بل أسدددددئلة تعكس وادع 

مجمل األو ددددداع العربيةن وبادي موسددددديقات الحضدددددارات القديمة 
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وفنونهدا تحدت عنوان العولمدة المفرطدة والحدداثدة المزي فدةن بانتظار 

 عصر نهضة يبقي على الجي د ويطوي المبتذل.

ن العربي التقليدي1  ي اللح 

يمتداز الل حن العربي التقليدي بطابعه الطربي وسددددددل مه المقامي 

ة. وهددذ  و ل لبنيتدده الل حنيدد  إيقدداعدده المبني على إيقدداع الشددددددعر والمكمدد 

خت هوي ة الغناء العربي منذ بداياته مع مدارس  الخصددددددائص رسدددددد 

 القيان والجواري.

رت مقاماتها  رت الموسدددددديقدا العربيدة بطريقدة أفقي ةن فطو  وتطو 

نوها  الل حنيدة وإيقداعداتهدان ولم تددخدل في علم الهدارموني. وعمد ملح 

يلونن من خالل مؤل فداتهمن إلى الحفاع على نهجها التقليدين األصدددددد

هن  ن وفندد  مع تطعيمدده من ودددت آلخرن وحسددددددددب ددددرات كددل  ملح 

ر  بعناصدددر جديدة تبوتقت  دددمن الخد التقليدي وسددداهمت في تطو 

يتها العربية.  تلك الموسيقا من دون المساس بهو 

 ومن خصددددددائص الغنداء العربي التقليدددي: الخبرة الموسدددددديقيددة

ه إلىالفن ي والحسددددددداس اإل المبني علىعميق الداء الكبيرةن األ  موجدد 

ال   ن الغناءالداخل خصددددددي ة أو  سددددددماع همي ة التفريد والأن للمت عة الشدددددد 

شددردي لاتخت ن تفضدديل الطبيعيالصددوت الطربن التركيز على الو

حاتالدوار واألقصددددددائد والموسدددددديقيةن غناء ال في المرافقة ن موشدددددد 

لطنة واالرتجال  مقياسهي وحدها الموهبة الصدددوتي ة والفن ي ة ن والسددد 

  . لش هرةإلى االوصول 

وفي أواخر القرن المدا ددددددين بددأت األغداني ذات العناصددددددر 

ل  الددخيلة تنافس األغاني العربية التقليديةن وبدأ ذو  المتلق ين بالت حو 

عن الغنداء الطربي وغنداء القصددددددائد نحو الغناء المرد ص واألغنية 

     القصيرة.   

 ي األغنية العربية المعاصرة1
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 القرن أواخرمنذ  عموما  المعاصرة األغنية العربية  لقد أ حت

أغنية إيقاعية مرد صدةن ال تلخذ بالحسبان الشعر وصور  الما دين 

 الو نالممتعالجميل والمبدع وحن الل  ومو دددددوعه ومضدددددمونهن وال 

ل رك زت في انتشدددارها على شدددكل المغن ي الجمي. اآلسدددر الصدددوت

ة في الفيديو ـددـدد كليبن إذ يعمد المغن ي اب شد وطابع اإلغراءن خاص 

المعغري واالستعراض الردص إلى َمْشهَدة أغنيته من خالل ي أو فتاة

وشب اني بهدف اإلبهار واإلغواء  فتياتالرادصين دمع مجموعة من 

دصددددددير يكون هو في اإلجمددال بطلدده.  ال الطربن أو من خالل فيلم

نه وباتت وسدددديلة الت رويج لألغنية ليس األغنية بحد  ذاتها بما تتضددددم 

بدع وصددددددوت ممي ز الل حنن بل الدعايات  من شددددددعر جميل ولحن مع

والمؤتمرات الصدددددحفية واللقاءات اإلعالمية من صدددددحفية وإذاعية 

ا منتجهددا.  يهددا وطبعدد  نهددا ومؤد  وتلفزيونيددة مع كدداتددب األغنيددة وملح 

جب الترويج لها. وهكذا فاألغنية بالنسددددبة لهم سددددلعة اسددددتهالكيةن ي

ينزعون عن الموسدددديقا أسددددمى مقد سدددداتها أال وهو الفنن فيختزلونها 

الة في غياب النقد الموسدددددديقي  بتجارة الفن. وهذ  الوسددددددائل تبقى فع 

العلمي الذي يذك ر باألسددس الفني ة والموسدديقي ة والثقافي ة والحضدداري ة 

ن ذلك النقد المثق ف  القار ء والسددددامع لكل  عمل غنائي  أو موسدددديقي 

ن والمؤد ي على حددد  سددددددواءن والددذي تفتقر إليدده  والشددددددداعر والملح 

دت في مجملهدا على المددديح  الوسددددددائددل اإلعالميددة العربيددة التي تعو 

خيص .  الفارغ والر 

ا هددب  ودب  من األنمدداط  األغنيددة العربيددة المعدداصددددددرة فيهددا ممدد 

جنبي ةن ية األواالسددتعارات المغف لة والتلثيرات واالدتباسددات الموسدديق

ة التركي ة واليوناني ة والهندي ة واإلسبانية وربي ة الالتيني ة واألـددـدد  خاص 

وسي ة.    واألمريكي ة والر 

 يتلخ ص وادع األغنية العربية المعاصرة بالتالي:

ن في أكثرية لتقليدي األصددددديل الل ون اغياب  - ا ولحن ا وأداء  شدددددعر 

 .األغاني المعاصرة
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 فونميكروئل التقني ة الموسددددديقي ة الحديثة من الوسدددددا اللجوء إلى -

ح األصددددوات  وهندسددددة صددددوتي ة وبرامج الكمبيوتر التي تصددددح 

مهدان من تلثير في محاوالت دعم األصددددددوات - امع ما له وترخ 

 الضعيفة والمحدودة.الناشزة و

 المحف ظ أصدددوات ا يSynthesizerد "نسدددايزرينتاالسددد"نتشدددار ا -

ي ذالموسددديقية متعد دة ومختلفةن ومن أنماط إيقاعات موسدديقية و

ع  ن والموز  يختزل األداء واألصددددوات الطبيعيةن ويسددددمح للملح 

والعازف دمج أصوات اآلالت واإليقاعاتن والخروج بالموسيقا 

واألغدداني الهجينددة المتشددددددددابهددة التي ال يمكن معرفددة هوي تهددا 

 .وتلكيدها

ربية لعثالثدة عوامدل سدددددداهمدت في تغيير معدايير تقييم األغنية ا -

المعاصددرة: عاهرة الفيديو ـدددددددـددددددد كليب والفضددائيات وشددركات 

ل رك ز على شدددكل المغن ي الخارجي وليس  اإلنتاج. فالعامل األو 

على جمال صدددوته وأدائهن فعمد إلى اإلغراء واإلبهار. والعامل 

ج لمغن ين ومغن يدددات امتهنوا الغنددداء لغير األهدددداف  الثددداني رو 

ني الهابطة وحجب األغاني األصيلة. الفني ةن وبالتالي نشدر األغا

ل الفن الموسدددددديقي إلى تجارة مربحةن  ا العامل الثالث فقد حو  أم 

ال  الكمي ة على  وأغر  السددددددو  بمئات األغاني الهابطةن مفضدددددد 

 النوعي ة.

غياب الطرب عن األغنية العربية المعاصددرةن وغياب القصددائد  -

قي اثدده الموسدددددديالغنددائيددة التي كددانددت تددذك ر المتلقي العربي بتر

العربية الحديثة في مجملها دد األغنية المجيدد. ويمكن القول بلن 

 .من الجمل اللحنية الطربيةخلت 

ال تجد اآلذان الفرصدددددة لممارسدددددة متعة االسدددددتماع الهاد  إلى  -

 .األنغام والحناجر الطروب

 عتمد في األسددددداست الغنيات العربية الحديثة األموسددددديقا والن إ -

 .عناصر صوتية إلى الجمهور على توصيل أي
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قاس تع لـدددددددم تعد درجة فاعلية الموسدديقا أو درجة جودة األغنيات  -

 بفن الس ماعن بل بحركتها وصخبهان وبوسامة المؤد ي وإغرائه.

فرض النمد الغربي عولمته الفنية على أنصدددددداف المواهب من  -

في عدالمندا العربين ومن ثم فر ددددددها على  مدد عيندين والالمقلد  

 هير.الجما

 Fastفي عصدددر السدددرعةن وفي عصدددر "الوجبات السدددريعة"  -

Food ن تدلتي "األغنيدة السددددددريعدة" كلغنية جاهزة غب  الطلب

ة سلف ا لمن يرغب.  ومعد 

نةن لةشددددارة إلى جملها  - مة" وليسددددت ملح  األغاني الجديدة "ملح 

الموسيقية المتعددة المصادرن كما وصفها في الما ي دسطندي 

اليوم إْن هو إال  لزيق ملصق وخليد مائع وتقليد رز : "التجديد 

 .ي1دسمج"

صدارت ثقافة الفيديو كليب االستهالكية بضجيجها غير المتناغم  -

هي الثقافة السائدة في مجتمعاتنا  اإلغرائي وتشدخصيها الحسي 

العربيةن وصارت "الصورة" تمارس ديكتاتورية شرسة ترتكز 

اد شددبه العارية للرادصددين فيها على انثناءات والتواءات األجسدد

 والرادصدددددات والمطربين والمطربات الذين يغنون بلجسدددددادهم

 .  أكثر منها بلصواتهم

بات المجال الفني بلكمله سدود ا واسعة تخضع لقوانين "التسليع"  -

ا أن توصددددددف موسدددددديقانا  د عجيبد  وآليدات "التسددددددعير". ولم يعدع

ث  ة"؛ فمعروفوأغنيداتندا العربيدة في اآلوندة األخيرة بدلنهدا "ملو 

أن الموسددديقا الصددداخبة غير المتناغمة من شدددلنها أن تؤدي إلى 

فرض نوع من "التلوث السدددددمعي" يصددددديب اإلنسدددددان بالتوتر 

                                                           


ردي   فين الموسيقا الشردية وتجديد عبد  الحموليرز  ددسطندي ين ـددددددـدددددد  ة الموسيقا الش 
 .147صن 1943القاهرةن  ن1ن مجل د والغناء العربي
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من  . إن  الكم  الهائلوالقلق النفسيينن ويدفعه نحو سلو  عدواني

أغددان لكددل  12ألبومددا ن بمعدددل  41األغدداني الجددديدددة دأكثر من 

ي الصدددادرة كل  سدددنة 1223سدددنة أغنية في  412منهان أي نحو 

ة بالنسبة لألغنية  في العالم العربي ال يمكن اعتبار  عالمة صدح 

 العربية.

لقد استحوذ اإليقاع الرادص على التكوين العام لألغنية العربيةن  -

وأصدددبحت تخاطب األرجلن وصدددارت مجمل األغاني تتشدددابه 

 بهيقاعها وتوزيعها ولحنها ومو وعها.

تركي على هنددددي على  ن أي تحدددت تدددلثيرةأغنيدددة معولمدددهي  -

 .يوناني

ا في الما ي كان النجم هو من يصنع االغنيةن  - نية غاألفاليوم أم 

 الضاربة تصنع النجم.

ة ونجمة المحبوب ةالفنان صددددددبحت هيوالغاوية أ ةالعاري أةالمر -

المطربين معظم شعار  واإلغواء وبات الردص والعري الغناء. 

 .والمطربات

شددددددبيهدة بالضددددددجيج وصدددددداخبدة غنيدة العربيدة الحدديثدة اإل إن   -

ا  نالمتواصدددددل يؤدي إلى عملية تخدير للدماغ واألحاسدددددديس مم 

ا  .كما هو حال المخدرات إلى حد ما نوالمشاعر مع 

ن العربي المعاصر: هوي ة1  ومصادر  ي الملح 
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نين العرب المعاصددرين نادلين وغير مبدعينن  يبدو معظم الملح 

لون ركوب المو ة العالمي ة جاهلين أو غير مكت رثين لتراثهمن يفضد 

على حسدداب هوي تهم الموسدديقية. وكلن همن شددلن العديد في القطاعات 

ة الفعددل والمصدددددددادفددة.  ة والنقددل ورد  العربيددة األخر ن وليدددة التبعيدد 

ن الغربي في ألحانه الموسدددددديقية وأنماطها  يحداولون أن يقل دوا الملح 

آالتها الموسيقيةن وذلك على حساب وأشكالها وتوزيعاتها وحتى في 

تراثاتهم الموسيقية الغني ة وتطويرهان مثل الملحون المغربي والطبع 

الجزائري والمللوف التونسدددددي والدور المصدددددري والمقام العرادي 

 والموال اللبناني والقد  الحلبين إلخ.

نين والمغن ين والمنتجين ووسدددددائل  لقد سدددداهم عدد من الملح 

ير ذو  المتلق ين من مسددددتمعين ومشدددداهدينن من اإلعالم في تغي

ي FMخالل بدددث  أغدددانيهم عبر إذاعدددات الموجدددة القصددددددديرة د

وصدددوال  إلى الفضدددائيات. فبات من يسدددمع التراث أو من يسدددمع 

نين والمطربين أمثددددال أم كلثوم وفيروز وعبددددد  كدبددددار الدمدلدح 

الوهددداب ووديع الصدددددددددافي "متخل فدددا " و"رجعيدددا " وال يواكدددب 

د خارج سدددددددربه. بينما من يسدددددددمع العصدددددددرن وكدلن   ه طائر يغر 

ر. ومددا يقددال عن  األغدداني الجددديدددة عصدددددددري  ومنفتح ومتطو 

نين والمغن ين. ا عن الملح   المستمعين يعقال أيض 

من جهددة أخر  سددددددداهمددت بعض األنظمددة العربيددة في ترويج 

أغدان وألحدان أددل  مدا يقال فيها أن ها بعيدة عن الفن  واإلبداع والتقليد 

يقي العربين ودعمددت مددادحي أنظمتهم والالئددذين بهددا من الموسدددددد

نين وشددددددعراء ومنتجينن بينمددا  ددددددي قددت الخنددا  على  مغن ين وملح 

نين وشعراء ومغن ين آخرين ومنعت بعض أغانيهم  .ي2دملح 

ن العربي اليوم وذوده:1.1  ــــ ما هي ثقافة الملح 

                                                           

ثالن ما ورد في مقالة "أين األغنية العرادية اليوم!" المنشور ـدددددـددددد راجعن على سبيل الم 

 http://www.iraqmemory.org/INP/view_printer.asp?ID=122على صفحة األنترنت:

http://www.iraqmemory.org/INP/view_printer.asp?ID=122
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ن وفن ه ا يقي لموسإن  كل  لحنن بشكل عامن هو نتيجة ثقافة الملح 

اين إ دددافة إلى تلثير الموسددديقات التي  ودراسدددته دهذا إذا كان متعل م 

ن  يكون دد سدددددمعها من فولكلورية وتراثية وأجنبية. ويخضدددددع الملح 

العربي المعاصددر لهذ  القاعدة في و ددع ألحانه. فنجد أغاني عربية 

معاصدددرة مبدعةن ولو كان عددها دليال ن ونسدددمع ألحان ا متلث رة بنوع 

ي أو األسددددددلوب popي أو البوب دjazzي معي ن مثددل الجدداز دغنددائ

الالتيني وغيرهان ونكتشددددف ألحان ا منقولة كما هي أو مع -اإلسددددباني

بعض التحويرات عن موسدددددديقات مجاورة أو بعيدة. ودد سدددددداهمت 

ف على باد وسدائل اإلعالم وال سي ما الفضائيات في ي السماط بالتعر 

 موسيقات العالم واألخذ منها.

ن بددذو  رفيع وموهبددة مبدددعددة وم ن المفترض أن يتحل ى الملح 

لكي تلتي ألحانه خال دة وجميلة ومثق فة للسامعن فيرفع ذوده ومستوا  

ن على هذا القدر من الذو   الموسيقي والفن ي. ولكن إذا لم يكن الملح 

والموهبة واإلبداع فال بد  أن تلتي ألحانه صددددورة طبق األصددددل عن 

نات  ها.شخصي ته ومكو 

نون المعاصدددرون الذين يضدددعون ألحانهم حسدددب  ودل ة هم الملح 

دناعتهم الموسديقيةن إذ يعمد بعضهم إلى تركيب ألحان بحسب رغبة 

المغن ي أو المنتجن كما يعمد بعضددهم اآلخر إلى و ددع ألحان جاهزة 

ا مسدددددتهلكة يلب ي بها حاجة ممتهني  يضدددددع عليها كلمات أو أشدددددعار 

 الظهور.الغناء المتعط شين لحب  

نو  لها ملح  وإذا تسدددددداءلنا عن الثقافة الموسدددددديقي ة التي حصدددددد 

ا. فهذا كان  األغاني العربية المعاصرةن فال نجد جواب ا سهال  ومقنع 

نون من  "ال يمل ك إال  المالك"ن فماذا ننتظر أن يعطي هؤالء الملح 

 ثقافة وفن  ومستو  لمتلق ي أغانيهمو

هو مقيدداس انتشدددددددار األغدداني  وهددذا ال يعني أن  المقيدداس الفن ي

العربية المعاصدددرة ونجاحها. إذ هنا  العديد من األغاني "الهابطة" 

التي انتشددددددرت في العالم العربي ورد دها الماليينن ال بل وحصددددددد 
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نين الكبددار  نوهددا أكثر من الملح  بعضددددددهددا الجوائز! واشددددددتهر ملح 

 التقليديين وازدادت ثرواتهم بسببها. 

نون المع اصدددددرون العرب إلى االسدددددتسدددددهال في يميل الملح 

و ددددع دأو نقلي ألحانهم. وربما تكون هذ  الصددددفة مالزمة لكل  

ن يضددع أو يرك ب موسدديقا عدد  األغاني المعاصددرة. فنر  الملح 

كبير من األغدداني في فترة وجيزةن فتددلتي الكميدد ة على حسددددددداب 

النوعي ة. لذلك غاب الغناء الطويل وحل  محل ه الغناء القصدددددديرن 

التطريددب اإليقدداع المرد صن وندددر اإلبددداع الل حني بددبدددل واسدددددددتع 

مددددة"  بددددة والمنقولددددة و"الملح   دددددددمدن أمدواج األلدحددددان الدمرك 

ا يرك ب الشدددعر مثل الل حنن  ن شددداعر  والمتشدددابهة. وصدددار الملح 

فباتت موا يع األغاني مبتذلة وأشعارها متشابهة في المضمون 

 ري.  والصور دإذا كان هنا  من صوري والتركيب الشع

و"إن لألغنيددة العربيددة تدداريخ من الخروج عن المددللوف وعن 

الذي كان على خالف ي 3دالغنداء األصدددددديدل. فدهن ابراهيم بن المهدي

ن أدخل الغناء الخفيف إلى الغناء ي4دوتنافس مع إسدددددحا  الموصدددددلي

ه لم يكن يبرع في الغندداء التقليدددي. والموشددددددح كددان  العربين ألندد 

ا عن األطر المتشددددددددة والجدامدة في نظم القصددددددائد وأدائها  خروجد 

يت بذلك ألنها خرجت  حسدددب الغناء العربي القديم. والطقطودة سدددم 

عن دالب الدور الثقيلن فجاءت "تبسددديط ا" لهن  مع اإلشدددارة إلى أن  

                                                           
 م. ساءت  779لرشيدن ولد سنة ابن الخليفة المهدي العباسي وأخو الخليفة هارون ا ــ هو

د فترة طويلةن ولما توفي الرشدددي اءالعالدة بينه وبين أخيه الرشددديد وعلت عر دددة للجف

وتولى الخالفددة ابندده المددلمون نددازعدده عليهددا وتوالهددا لمدددة سددددددنتين وكددان عهددد  عهددد 

 ا طرابات وفتنة وثورات سببتها االزمة المالية التي أعجزته. 
  را  عن يخبرنا تاريخ الموسـددددـدددد شيد "كان مقص  يقا العربي ة أن  ابراهيم بن المهدي أخا الر 

  الموصددددددلين فكان يحذف نغم األغاني الكثيرة اأداء الغنداء القديم على طريقة إسددددددح

أ على ذلك بما له من المنزلة  العمل حذفا  شددددددديدا  أو يخف فها على ددر طادته. وإن ما تجر 

اس ن فكدان إذا عوتدب دال:"أن ا ملك أغن ي ما أشددددددتهي". وصددددددارت له طريقة عندد الند 

وا طريقة  ونها الغناء الحديث وسدددددم  دسدددددطندي رز ن   الط ريقة القديمة"داسدددددحإيسدددددم 

ردي ة والغناء العربي  ي.19-18صن 1913 ن1ن مجل دالموسيقا الش 
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هندددا  "طقطوددددات" تندددافس الغنددداء األصدددددديدددل من حيدددث لحنهدددا 

 .ي5دوأداؤها"

نين المعاصرين ـــ1.1  بعض مصادر الملح 

لحان التركية موجة األإن  ـدــ األلحان التركية واليونانية: 1.1.1

 بعض باستـددددثناء نمرا  عاديا  أد الفني ـددددتكاد تبدو في الوسواليونانية 

 اتنيغاألألحان انتحال إن   .صددددوات القليلة التي تنادي بمقاطعتهااأل

عددت ن فوع ددددددينبدددايدة بخفر وبحدذر تدام   تم  يكدان واليوندانيدة  التركيدة

أو اليوندداني لتددلليف أغددان  النغم التركينيددة مثال  على كلمددات لبنددا

جدديددة. ولكن الحقيقدة مدا لبثدت أن عهرت وعمدت بعض اإلذاعات 

صددددددليةن ومقارنتها بتلك اللبنانية بث األلحان األ والفضددددددائيدات إلى

ذ  العالدة ـددددددددددد. هي6دالعملين في ودت واحد ا عبر بث  الشددددددائعة حالي  

رعان ما سددددددمثال  للبناني والتركي المرتبكة بين الوسددددددطين الفنيين ا

ن ليس عبر اعتمدداد كددل ملحن على جهددد  طريقهددا إلى الحددل  وجدددت 

تركية وهي ـدددددددددـددددددددد  وتراثه وخيالهن بل من خالل مؤسدددسددددة لبنانية

"OMPI الحفددداع على حقو  الملحن  حدددد  مهدددامهددداإ" التي من

 .ي7دت االستعانة بخدماتهافي حال تم   ناللبناني والتركي على السواء

                                                           
  ن محا رة األغنية العربية الحديثة بين العولمة و ياع الهويةطنوس ديوسدفين ـددددددـدددددد

 .1223ر الموسيقا العربية الخامس عشرن القاهرةن ألقيت في مؤتم


ن برامجها  عن الغناء العربي المنقول عن الغيرن  فقراتـددـدد إن  إذاعة صوت لبنان تتضم 

 فتبث  الغناء العربي مع أصله األجنبي أو غير العربي.
  لثة اموجة األلحان التركية واليونانية لم تقتصر على مطربي الدرجة الثانية والثإن  ـدددددـددددد

ا يحسب حسابهم في عالم االغنية لم يتورعوا عن تضمين اغنياتهم نجوم   ن  إفحسبن بل 

 "نشددددددو الحل"كما هي الحال مع أليسددددددا التي غنت  نألحانا  ذات جذر بعيد عن اللبنانية

ال "ووديع مراد  "ندددددام عيون"وعددداصددددددي الحالني  "نبددددي روط"ونوال الزغبي 

وطوني  "ن  يددا عمري"آودينددا حددايددك  "نهوا  يللي شددددددداغلني"وزين العمر  "نتنحني

. هدددذا غيض من فيضن فيمدددا حدددافظ بعض المطربين على "يكفي عدددذاب"رز  هللا 

هويتهم الغنائية اللبنانية امثال: ماجدة الرومي وجوليا بطرس ونجو  كرم وسددددددواهنن 

فيما تخطت االسدددتعانة بالتركي لتشدددمل المطربين في مصدددر ومنهم المطربة التونسدددية 

 ."صابرين"غنيتها أفة في لطي
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 غنيات كثيرة في السو  اللبنانيةأهنا   ة:هندي ألحان ـدددـددد1.1.1

ال  نواةـددددددددو هأ معروفونون يها مغن  ؤدي هندي ذات أصدددل والعربية

ة الدـدددددددوسدديقا المنحولة مكانها في العـدددددددللم ما دامفر  بين االثنين 

 . كلهم في االدتبددداس واحدددد حتىالجددداهدددل مصدددددددددرهدددابدددالجمهور 

ونانسددي عجرم وهيفاء وهبي نغام وشدديرين أ المشددهورين منهمن مثل

برامج "صناعة النجوم" مثل برنامج  مشتركيلى إ وصدوال  وأليسدان 

 ولصدارها األإنجمته ديانا كارازون  اعتـمدتي ذال "سوبر ستار"

 من جذر هندي األصل.

من يسددددددتمع إلى األلحدددان العربيدددة ألحدددان هجيندددة:  -1.1.1

 لفضددددددائياتالمعداصددددددرة التي تعبدث عبر اإلذاعات والتلفزيونات وا

يكتشددددددف أن معظمهددا معروف لددديددهن ويمكندده أن يرجع كددل  جملددة 

موسديقية إلى أصلها إن كان العربي أو الغربي. فمعظم هذ  األغاني 

عددة. ودددد  ب من جمددل لحنيددة متعددد دة مقتبسدددددددة من أغددان متنو  مركدد 

نين العرب المعاصددرين بللحان عالمية و ددعوا  اسددتعان بعض الملح 

ان اعت ا عربيد  ا منهم بلن هذا نوع من االجتهاد والتطوير لهدا كالمد  قداد 

ا من  في األغنيدة العربيدةن فيمدا يععدد ذلدكن في الحقيقدةن شددددددكال  جديد 

أشدددددكال االغتراب في الموسددددديقا العربيةن إذا لم يحترم خصدددددائص 

 الغناء العربي.

ني األغنية الجاد ة4  ي بين ملحني األغنية الهابطة وملح 

ن األغنية العربية الكالسدددددديكية لم يعد الصددددددراع الذي يدور بي

واألغنيددة العربيددة الحددديثددة من جهددةن وبين ملحني كلتيهمددا من جهددة 

أخر ن خدافي ا على أحدن خاصددددددة بعد انتقاله إلى وسددددددائل اإلعالم. 

فبات الكالسددددديكيون يهاجمون ملحني ومؤد ي األغنية المعاصدددددرةن 

 والمعاصددرون يرد ون لهم الصدداع صدداعين. ويتسدداءل البعض لماذا

ونه بالفن الهابد من خالل مؤل فاتهم  ال يحارب الكالسدديكيون ما يسددم 

التي غالب ا ما يصدددددن فونها  دددددمن الفن األصددددديلو وفي أحد البرامج 

التلفزيونية طعرحت أسددددئلة على الفنان حلمي بكر بهذا الخصددددوص: 
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و ونه بالفن ألماذا أنتم ال تدخلون السدددداحة وتتنافسددددون مع ما تسددددم  "

ين أنت يا حلمي بكر والبقية من هذ  الساحةو لماذا الطرب الهابدو أ

تتركها لعنتر هالل كي يخرج علينا بـددددد دبابا أوبحي و دكامنناي وإلى 

حلمي بكر فهددل صددددددحيح أن  مددا هنددالددك من هددذا الكالمن أين أنددتو 

وغير  من الجيددل القددديم يتحدددثون أكثر بكثير ممددا ينتجون وممدددا 

 حانهم وينشرهاو"و وهل ال يجدون من يعنتج ألنونيلح  

ن المعاصر تجعله  إن  اإلغراءات المالي ة التي يتعر ض لها الملح 

ينقدداد إلى الفن التجددارين إذ إن  ثمن لحن األغنيددة الواحدددة يتراوط 

نين  عدادة بين األلفين والسددددددتدة آالف دوالر أمريكين حسددددددب الملح 

 نوالمغن ين والمنتجينن وهكذا يصددددددبح آلة إلنتاج األلحان وليس بفنا

 يؤل ف األلحان. فقد كتب عنه يسري الفخراني: 

 نانان  ا والفن  فهو دد درب نفسه أن يصبح مكنة ألحان وليس ملح  "

وأصدددبح  نهو و دددع هذ  الرومانسدددية التي تجلب الفقر علي الرف

 ىيتعدامل بمنطق تاجر الشددددددنطة الذي يحمل أغانيه ويطوف بها عل

 ثم إن .ا دون أن يسددللور  وهنا  من يدفع ف نأصددوات العالم العربي

وفي  .زمن محمددد الموجي ومحمدد عبدد الوهدداب دددد خرج ولن يعود

خرج ي ىحت نفي أصدابع الملحن سنة أو أكثر ىزمنهم كان اللحن يبق

لف أ ىن يتقا ددوكان الملح   .ا بالحياة واإلبداعا نابضدد  ا ناجح  نا ددج  

 ننكل لسددددا ىا أن لحنه أصددددبح علأدسدددداط ويعيش سددددعيد   ىجنيه عل

ن عن مصددددددير واليسددددددلل الملح   نام  اآلن الدفع مقد   .ودخل كل بيت

ل في عمددل وهو من كثرة الطلددب اليتدددخدد   .بدداعهددامددا دام دددد أغنيتدده 

وربما يسدددتبدله  ناللحن ىع الذي يفرض وجود  وشدددروطه علالموز  

 ا الثم إن الملحن غالب   .ن األصددددليدون أن يعرف أو يعترض الملح  

 .ي8د"أي حنجرة تعيش ىن ذهبت وال عليتذكر ألحانه أي

                                                           

  يسغنوة مقاسة ف   ؟ كيف ت (ق  ر ك :ىم(ة أخ( من قلب ــــــــــــ يسري(ي      (     

 7442مارس  72  يسثالثاء  141  يس نة 34934يأله(يم  عدد 

www.ahram.org.eg/Archive/2007/3/27/Song0.htm  
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وفي بدايات القرن العشدددرينن اسدددتخدم كبار الموسددديقيين العرب 

بعض األلحان واإليقاعات الغربية المشددددهورة عالمي ا كـددددددددد "الفالس" 

ي fox-trotي و"الفوكس تروت" دtangoي و"الدتددداندجدو" دvalseد

 ي وإيدقددداعدددات أمدريدكدددا الدالتددينيدددةن ولكنهمrumbaو"الدرومدبدددا" د

اسدتخدموها بحذر شديد وفن وخبرةن بحيث لم تصطب  موسيقاهم وال 

ا جعل  أغدانيهم بهدذ  الموسدددددديقدان بدل حافظوا على الهوية العربيةن مم 

ذو  المتلقي العربي يتدلث ر بنقلتهم النوعيدة ويقبدل أعمدالهم. أذكر على 

سددددددبيل المثال بعض النماذج: لقد اسددددددتخدم الموسدددددديقار "محمد عبد 

سديمفونية بيتهوفن السدادسة في أغنية "محالها عيشة الوهاب" مطلع 

الفالط" مثال ن وأغنيددة "أحددب عيشدددددددة الحريددة"ن كمددا يعدددُّ "األخوان 

رحباني" من أشدهر الموسدديقيين العرب الذين نقلوا واسددتخدموا بعض 

ا من  األلحددان الغربيددة في أعمددالهم الغنددائيددةن فمثال  اسددددددتعدداروا جزء 

في تلحين أغنية "يا  42وزار" ردم الحركة األولى من سددددديمفونية "م

أندددا يدددا أندددا" وغيرهدددان وأل فوا "نحندددا والقمر جيران" على إيقددداع 

ا  "الدرومدبدددا"ن واسددددددتدعدددار ندجيدددب حنكش مطلع الكومبدددارسدددددديتددد 

ن "أعطني الندداي"ن إلخ. ولم يتم  هددذا من دون comparsitaد ي ليلح 

ا لثب تهم في اانتقاد الكالسددددديكيين لهم ومحاربتهم ألعمالهم. ولكنن نظر 

الخد المتجددد د وثبددات أغددانيهم وموسدددددديقدداهم ودبولهددا من الجمهورن 

اسدتطاع المجد دون فرض خط هم وباتوا مدارس موسيقية يعحتذ  بهان 

حوا بالخد التقليدي أو ينصرفوا عن الكتابة فيه.  من دون أن يجر 

ن المعاصر في ذو  المتلقي4  ي تلثير الملح 

ن تلثيرا  كبيرا  في   تغيير ذو  المتلقي إْن لألفضددددددل أوإن  للملح 

نها سددددددوف يسددددددمعهان أو يشدددددداهدها  لألسددددددوأ. فهن  األغنية التي يلح 

رةن العديد من الناس الذين لن يكتفوا بالسدددماع والمشددداهدة بل  مصدددو 

ات عديدة إْن مع المغن ي أو وحدهم. وإن أسددددددلوب  سدددددديرد دونها مر 

ا شددددرةن فالتلحين سددددوف يؤث ر عليهم بطريقة مباشددددرة أو غير مبا هم 

يكون اللحن جميال  فيترد د على شدددددفاههم ويدخل دلوبهم ويعدخل معه 
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ا يكون اللحن فاشدددال  بالنسدددبة  االنشدددراط والمتعة فيحب ون الل حنن وإم 

 إليهم فال يستسيغونه وال يستمعون إليه.

وال يمكن الفصدددددددل بسددددددهولددة بين اللحن والتوزيع واألداء في 

  الثالث إلى جانب كلمات األغنية مشدددروع إنجاط أغنية مان ألن  هذ

تشددك ل وحدة عضدددويةن ألن  أي عنصددر  دددعيف من هذ  العناصدددر 

ن وبالتالي يسبب فشل األغنية.  سوف يعضعف الكل 

ن المعداصددددددر لدديده إمكانات كثيرة للتلثير على المتلق ين  والملح 

ا من وسدددائل اإلعالم السدددمعي ة ـددددددددـدددددددد البصدددري ةن وصدددوال  إلى  بدء 

ا بشددبكة اإلنترنت. وإن  التجديد في الغناء العربي الفضدائي اتن مرو ر 

 من الكثير من المتلق ين. أصبح سريع االنتشار ومرغوبا  

نين   ولدكدنن مدن الدمضددددددحدددك الدمدبكي اد عددداء بعض الملح 

المعاصدددرين أن هم بتقديم األغنية العربية المعاصدددرة إن ما يلب ون بذلك 

ة أسددددددئلة مبدئي ة: رغبدة الجمهور العربي. وهندا ال بد  من طرط جمل

هل هدف الفنان أصال  إر اء الجمهور أم تقديم عمل فن ي حضاري 

هو وهدددل يهددددف الفندددان إلى تثقيف جمهور  أم  يعب ر عن فكر  وفنددد 

تسفيههن إلى رفع مستوا  الموسيقي أم الهبوط إلى مستوا  ـددـدد هذا إذا 

 يكان مستوا  الفن ي هابط ا في األصلو ومن دال بلن الجمهور العرب

يريد هذا النوع من األغانيو هل أعسمع الغناء اآلخر ورفضهو ولكن 

عنددمدا يعغَر  بداألغداني االسددددددتهالكيدةن مع مدا يرافقهدا من دعدايات 

ر والعصدددرنة والشدددبابي ةن هل يعتر  له خيار  وإغراءات باسدددم التطو 

 آخرو

حول دور الفضدددددددائيددات العربيددة ويتبددادر إلى الددذهن سددددددؤال 

 ة في نشدددددر ثقافة الفيديو كليب االسدددددتهالكيةنوالتلفزيونات الحكومي

عهر  إلى تراث سدددديد درويشن وزكريا  أدارهل الجمهور هو الذي 

أحمددن وأسددددددمهدانن وعبدد الوهابن وأم كلثومن وليلى مرادن ونجاةن 

 …ن ووديع الصدافين وصباط فخري وغيرهموفيروزن وعبد الحليم

م وشددددددركات مبرمجي األغاني والقي مين على وسددددددائل اإلعال ن  إأم 
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نين المغمورين وممتهني الغندداء الهددابد أرادوا تغيير  اإلنتدداج والملح 

   أذوا  جمهور المستمعين والمشاهدينو

ن وديع الصافين في بداية  ن لح  في عصدر القصائد والغناء الحر 

خمسددينيات القرن الما ددين أغنية "عالل وما" التي صددارت على كل  

نين في لبنان والمنطقةن وناللسدددان ومثاال  لحني  ا لعدد كبير م  ن الملح 

من خاللها الصددددافي شددددهرة تلحينية كبيرة من خالل لحنها البسدددديد 

ان الدذي يصددددددن ف في خانة "السددددددهل الممتنع"ن  والجميدل في آن معد 

والمبني على الزمدة ودور. وفي عهدد األغداني الطويلة المبنية على 

بددداني" إلى التكرار والجمدددل اللحنيددة الطويلددةن عمددد "األخوان رح

تهددا الثالث أو الخمس  تلحين األغنيددة القصدددددديرة التي ال تتجدداوز مددد 

ددائقن بهدف إعطاء أجمل األلحان في فترة زمني ة دصدديرة ال يتعب 

فيهددا المتلقي من التركيز عليهددا. كمددا اعتمدددوا التوزيع الموسدددددديقي 

ي في مرافقة أغانيهم. وفي contrepointالمبني على الكونتربوان د

خوين رحبددانين أدخددل إليدداس الرحبدداني النمد الغربي عصددددددر األ

وإيقداعده في التلحين خاصددددددة مع "حنا السددددددكران" ومع "كان عنا 

لتدا عداهرة تجدديددي ة متقد مة في الغناء العربي  طداحون" اللتين شددددددك 

ربية الع آنذا . وفي زمن البحث عن خد تلحيني جديد في الموسددديقا

أدخددل زيدداد الرحبدداني األغنيددة العربيددة معتر  الجدداز وهموم الحيدداة 

اليومية. وفي زمن اإلحباط السدددياسدددي أدخل مرسددديل خليفة األغنية 

السدياسية والمقاوممة. وبرغم من تاريخ بعض المطربين والمطربات 

ل إلى الغناء المتكي ف  الكبار في غناء القصددددائدن نر  بعضددددهم يتحو 

ك" من مع الحددداثدد ةن مثددل وردة الجزائريددة في أغنيتهددا "بمتون س بددم

ألحان صددددالط الشددددرنوبي. وفي زمن التفتيش عن مصددددادر جديدة 

نين والمغن ين يلجؤون إلى  غربيددة لألغنيددة العربيددة نجددد بعض الملح 

ا ولون ان مثل عمرو دياب في أغنية "حبيبي يا  الغناء اإلسددددباني إيقاع 

زداوي وتوزيع حميد الشدددداعرين نور العين" من ألحان ناصددددر الم

ونوال الزغبي في أغنيدددة "طول عمري" ذات اللون  الالتيني من 

 ألحان عمرو مصطفى.
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د الددكتور هاني عبد الناصددددددر عتمانن في دراسددددددته عن  ويعدد 

األغنية المصرية المعاصرةن أنواع الموسيقا الدخيلة مع ذكر بعض 

 : ي9داألغاني الشواهد

حب دسميرة سعيدين مش فا ل لك ي: أنا أJazzـددددددـددددددـدددددد الجاز د

 دذكر ين تحب أتغير دأنغامي؛ 

 ي: بنلف دسميرة سعيدين وماله دعمرو ديابي؛ Rockـــ رو  د

 ي؛ MTMي: أمي مسافرة دRapـــ راب د

ي: ما تروحشي بعيد دلطيفةين وال على باله Houseـدددـدددـددد هاوس د

 دعمرو ديابي؛ 

ن عارفة ليه ي: طول عمري دنوال الزغبييLatinـددددـددددـدددد التيني د

 دعمرو ديابي؛

ي: وال ليلة دعمرو ديابين العالم هللا Flamencoـددددـددددـدددد فالمنكو د

 دعمرو ديابين أيام وليالي دعامر منيبي؛

ي: بنت بالدي دفارس كرمين عيني ال دسميرة Raiـدددددـددددددـدددددد راي د

 سعيدين يوم ورا يوم دسميرة سعيد وشاب ماميي؛

ي: حبيبي يا Rhythm and Blues / R&Bـدددددـدددددـددددد ريثم أند بلوز د

 دمحمد فؤادي.

نين  وفي أيام ات باع موجة األغاني العالمي ة نر  العديد من الملح 

المعداصددددددرين ينقدادون نحو األلحدان الجداهزة والمرك بة والتجاريةن 

المرك زة على اإليقاع الصدددددداخب والتوزيع الموسدددددديقي المتشددددددابهن 

إلى دضددددي ة  والخالية من أي إبداع أو جديد. وهنا ال بد  من اإلشددددارة

التوزيع الموسددديقي مع طرط مشدددكلة الل حن. فهنا  توزيع موسددديقي 

 يعنجح لحن ان كما هنا  توزيع يعفش ل لحن ا آخر.

                                                           

األغنية المصرية منذ  المتغيرات التي طرأت علىـدددـددد راجع هاني عبد الناصر عتمانن  

ن دراسددددددة دد مت في مؤتمر الموسدددددديقا العربية بداية العقد األخير من القرن العشددددددرين

 .1223الخامس عشرن القاهرةن 
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ن المعاصر يؤث ر في ذو  المتلقي  إ دافة إلى ما تقد من إن الملح 

 من خالل اإليحاء له بلن ه :    

ة م هي األغنيـدــ يت بع الموجة العالمية: إن  المو ة العالمية اليو

الرادصددة والصدداخبةن ودد تلث رت الشددبيبة العربية ووسددائل اإلعالم 

نون والمغن ون والمنتجون العتمدداد  العربيددة بددذلددك. لددذلددك عمددد الملح 

هددذا األسددددددلوب في األغدداني العربيددة من أجددل جددذب أكبر عدددد من 

 المستمعين والمشاهدين ولتسويق نتاجهم. 

ية إن  الموسيقا اإليقاع: أجل الردص يميل نحو الموسيقا اإليقاعية من

ا لدينامي تها ولصخبها وللجو  كانت وال تزال تجتذب الشبيبة نظر 

ل اليوم األغنية  ادص والحماسي الذي تععطيه. فالشبيبة تفض  الر 

ا للقيمة الشعري ة أو الموسيقية  المرد صة واإليقاعي ة وال تكترث كثير 

 . أو األدائية التي تحويها تلك األغنية

لم تعد القصدددددائد واألغاني : يميل نحو الغناء السدددددريع والقصدددددير 

هن في عصر  الطويلة تسدتهوي الجمهور العربي العريضن بل توج 

السدددرعةن نحو األغاني السدددريعة والقصددديرة. وهذا الميل سدددبق أن 

دعا إليه المفك ر واألديب اللبناني جبران خليل جبران منذ أكثر من 

ألغنيدة اللبندانيدة منذ فترة طويلةن ليس مئدة سدددددددندةن وددد اعتمددتده ا

ا من األغنيددة الطويلددةن ولكن من أجددل ديندداميددة األغنيددة  انتقدداصددددددد 

عهان فيقول جبران: "سدددديروا في سددددبيلكم وأنتم تغن ونن ولكن  وتنو 

ا على   لتكن كددل  أغنيددة دصددددددديرةن ألن  األغدداني التي تموت بدداكر 

ا حقيقددة شدددددددفدداهكمن هي وحدددهددا التي تعيش في دلوب الندداس. دولو

. فغابت األغاني الطويلة والقصددائد عن ي10دجميلة في كلمات دليلة"

ال.  الغناء العربين كما غاب عنه التطريب والمو 

                                                           


بة عن حديقة النبيجبران خليل جبرانن ـدددددددددددـددددددددددد  ن مؤلفات جبران خليل جبران المعر 

 . 14ن ص 1981اإلنكليزيةن المجموعة الثانيةن مكتبة صادرن بيروتن 
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د الغندداء العربي بددالخروج عن األغنيددة المقدداميددة دل مددا نجددد في : يجددد 

األغنية العربية المعاصددرة الموسدديقا المقامي ةن إحد  أهم  خصددائص 

ن المسددددددت بعض األغداني المقداماتن فهن ها الموسدددددديقدا العربيدة. وإ

لمقام اتتناول سل م المقام بحسب النظرية الغربية دأي الديواني وليس 

نين العرب المعاصددرين  بحد  ذاته. ومن المؤسددف أن  العديد من الملح 

يجهلون حت ى المقامات العربية األسددددداسدددددية ويسدددددتسدددددهلون التلحين 

ا  بحسدددددب سددددداللم الموسددددديقا الغربية ودوالبها الل حنيةن ناهيك أيضددددد 

بجهلهم لةيقاعات العربية واالسدتعا ة عنها باإليقاعات الغربية أو 

 المرك بة. ويعزون كل  ذلك إلى رغبتهم في تجديد األغنية العربية!

وال نرمي في بحثندا هدذا إلى ذم  كدل  األغاني المعاصددددددرةن فهن  

نين  ن كما هنا  بعض الملح  داوموا المعاصددددرين الذين بعضددددها را  

نوا سدددددو  األغاني الجي دة. أورد على سدددددبيل  التي ار الهابدن ولم يلح 

ن العديد  ن ملحم بركات الذي لح  المثال ال الحصدددددر المطرب والملح 

من األغداني األصدددددديلدةن منهدا: "على بددابي وادف دمرين"ن "حبيبي 

ة"ن  إنددت"ن "أنددا اعتزلددت الغرام" دغن تهددا مدداجدددة الروميين "وال مر 

 ا حبيبي"ن إلخ. "العذاب ي

 ي األغنية اإليقاعية أو الشبابية3

إن األغنيدة المعداصددددددرة الرائجدة هي مدا يطلق عليهدا األغنية 

الشددددبابية. وهذا ال يعني أن ه ال توجد أغان معاصددددرة حسدددددب النمد 

الكالسددديكي من ددود وموشدددحات وأدوار ودصدددائد. ويعزو البعض 

معين من الثقافة انتشددددددار عاهرة األغنية الشددددددبابية إلى رواج نوع 

الهابطة سددددددواء كان ذلك في الموسدددددديقا أو اآلداب نتيجة للو ددددددع 

ة العربية . إن التربية الموسددديقيةن إن كان  المزري الذي تعيشددده األم 

ا  على صددعيد المدرسددة والمنزل أو على صددعيد اإلعالمن تلعب دور 

ا كان اإلعالم هو  أسدداسددي ا في  ددبد هذ  الظاهرة أو تعميمها. فقديم 

ل على مدا يبدث  من األغانين فكان ينشددددددر الجي د ويمنع ال رديدب األو 

الرديء. ومع تكدداثر المحطددات اإلذاعيددة والتلفزيونيددة والفضدددددددائيددة 
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ن تكداثرت األغاني  وميولهدا التجداريدة على حسدددددداب نوعيدة مدا يعبدث 

ا  ا وشددددددعر  الهددابطددة والتجدداريددة التي أث رت على ذو  المتلق ين لحندد 

ان وكثر "مغن و  ي" ومؤد و CDالكاسدددديت وال سددددي دي دومو ددددوع 

هةن الذين دد موا أنفسددددهم مغن ين  أغاني الريف العربي بطريقة مشددددو 

للشددددبابن معتقدين أن كل  أغنية يدخلها اإليقاع تصدددددبح "شدددددبابي ة"ن 

 دون األخذ الحسبان نوعية لحنها وشعرها ومو وعها.

 ي أزمة األغنية العربية المعاصرة:7

نون أو مغن ون أومست  معون أو منتجونوملح 

مع انتشار األغنية العربية المعاصرة والموصوفة بـ"الهابطة"ن 

ال بدد  من التسدددددداؤل حول حدالدة هذ  األغنية: هل تنم  عن أزمة على 

نين أو على صددعيد المسددتمعين أو على صددعيد المؤد ين  صددعيد الملح 

او  أو على كل  األصعدة مع 

نون ـــ1.7  الملح 

نين العرب ال معدداصددددددرين ينتددابهم هدداجس الشددددددهرة إن  الملح 

نين الغربيين وكثرة اإلنتدداج والربح المدداد ي  السددددددريعددة وتقليددد الملح 

نون التقليدديونن بجودة موسدددددديقاهم  وا كمدا اهتم  الملح  الكبير. لم يهتم 

يها ونوعي ة  وإبداعهان وباختيار أشدعار أغانيهمن وبجمال صوت مؤد 

بدلغدان مبددعدة وخالدةن أدائدهن وبدهغنداء التراث الموسدددددديقي العربي 

وتثقيف مسدددتمعيهم ورفع مسدددتواهم الفن ي وتهذيب ذودهم الموسددديقي 

والفن ين وتحاشدددددي الجمل الموسددددديقية المتشدددددابهة في ألحانهم أو مع 

نينن وعددم تعريب األلحان األجنبية أو نقلها  ألحدان غيرهم من الملح 

قية كما هين واألداء الحي  ألغانيهم إن على صددددعيد اآلالت الموسددددي

ح ببرامج  وإن على صددددعيد الصددددوت البشددددري الذي لم يكن يصددددح 

لون الكمي ة على النوعي ةن  الكومبيوتر الموسدددددديقيةن إلخ. إن هم يفضدددددد 

والنقددل على اإلبددداعن وتسددددددفيدده المتلقي بدددل تثقيفددهن وتدددمير الفن 

الموسدددددديقي بدل تطوير . لم يكتبوا ألصددددددوات معي نة وال ألشددددددعار 

جاهزة يطب قون عليها األشدددعار التي تفتقر  مدروسدددةن بل إن  ألحانهم
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عون  ة وإلى التراكيب الشددعرية السددليمةن ويطو  إلى الموا دديع المهم 

أصددددددوات المؤد ين لتلديتهان مع اإلشددددددارة أن معظم هذ  األغاني ال 

ا لطابعها البسدديد الخالي في  تتطل ب األصددوات المتمي زة ألدائها نظر 

الصددددددعبدة والمبددعة. فكم من اإلجمدال من الطرب والجمدل اللحنيدة 

األلحددان المتشدددددددابهددة الموجودة في عدددد ال بددلس بدده من األغدداني 

نين المعداصددددددرين الذين يعطون ألحان ا  المعداصددددددرة. وكم من الملح 

 متشابهة لمغن ين متعد دين.

نين المعاصدددرين في  من ناحية أخر ن يخضدددع العديد من الملح 

التسددددددويقي ة من جهةن ألحانهم لمعايير شددددددركات اإلنتاج ومتطلباتها 

نون لهم من جهة أخر .  ن يلح  ولمحدودي ة أصددددوات العدد الكبير مم 

ا  ة ألحانهم وجودتها بعيد  كون بنوعيد  نون الدذين يتمسدددددد  ة هم الملح  ودلد 

ا وغنى في األغنية  عن  غوط المنتج والمؤد ي. لذلك ال نر  تنويع 

 ها.العربية المعاصرة وأشكالها وألحانها وتوزيعها وموا يع

ا كددداندددت الكلمدددة األخيرة للملحن في اختيدددار من يغن ي  وددددديمددد 

ر ذلك. " ا شددددركات اإلنتاج الحالية فباتت هي من يقر  ان كألحانهن أم 

ه ص  ح ألداء نالمبدع/الملحن يتمتع بسدلطة فنية إزاء المطرب المرشد  

الغنائي. فقد كان الموسديقار المغربي الراحل عبد السالم عامر أثناء 

للصددددددوت األنسددددددب ألداء رائعتده "راحلدة"ن يجلس أمدامه اختبدار  

المطربين محمدد الحيداني وعبدد الهدادي بلخيداط ويمتحنهما بالتناوب 

إلى أن اسددددددتقر اختيدار  على محمدد الحيداني في النهدايدة. فسددددددلطددة 

نه مبدع األغنية ومؤطرهان سددددادت في زمن أالمبدع/الملحنن بحكم 

في الردي بالذو  الفني  كدان الهددف فيده هو"الحس بدالدورالتاريخي

أما اآلنن في زمن صددددعود الصددددورة وأفول االهتمام بالبث  العام ".

اإلذاعي المسددددموعن فالسددددلطة دد انتقلت إلى شددددركات إنتاج الفيديو 

كليددب فددلصددددددبحددت تتحكم في أذوا  األمددة بددهنتدداج أغدداني "الواوا" 

و"الدبدح" و"الددددط" واصددددددطدنددداع ندجدوم عدمدرهدم الفني "ثالثدددة 
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 .     ي11د..."أيام"

 والمشاهدون المستمعون ـــ1.7

ن ومعون يجبرون تسددددمكان ال أن  ما ددددينفي ال نالمؤد يالملح 

ا آذاندد   مددان ألن هم كددانوا لهءدااأللحددان واأللكمددال في إلى ا يددايسددددددع

ا اليوم فقد اختصددددر عبد الوه اب وادع صددددغيةن ونق اد  م ا متيق ظين. أم 

ميهن صدددار يسدددمع بقد ...اليوم بقوله:"جيلنا الحالي في العالم العربي

ن للدداللدة على تركيز متلق ي هدذ  األيام فقد وليس بواسددددددطدة أذنيده"

على اإليقدداع المرد ص في األغنيددة من دون تقييم لحنهددا وشددددددعرهددا 

القدرة الودت ولم يعد له  معاصدددرفالمسددتمع ال .ومو ددوعها وأدائها

ن تهاغسدداواسددتاألصدديلة  والث قافة الموسدديقي ة لسددماع الموسدديقا العربي ة

ن وإذا اسددتمع فليس ليطربن بل تمر  منها وال حت ى الموسدديقا الجديدة

بده األغنيدة مرور الكرامن مبتغدا  منهدا في أغلب األحيان أن يردص 

 على إيقاعها.

يعة"ن يقي مون  ويخبرنا تاريخ الموسيقا العربي ة عن وجود "سـدددم 

هراتن ومن ثم  يقبل باد اس ي الن  المؤد ي دبدل إحيائه الحفالت والسدددددد 

من هندددا درج في تددداريخ ختبدددار. إلى حفالتددده إن هو نجح في اال

 الموسيقا العربية فن الس ماع.

وفي زمن التلفزيون والفضائيات والفيديو ــ كليب بات التركيز 

على اإلبهار البصددري واإلغواء والوسدددامة وليس على جودة الل حن 

ا التكل م ليس فقد عن م ية سددتمعي األغنواألداء الصددوتي. وبات لزام 

ان وليس فقد عن أدب التلحين وأدب  العربية بل عن مشدداهديها أيضدد 

اإلصدددغاء الذي و دددع شدددروطه الغزالي منذ أكثر من ألف عامن بل 

ا.  عن أدب المشاهدة وصناعة الفيديو ــ كليب أيض 

ف: دل لي  وما دامت ال توجد سددلطة ردابةن يمكننا القول بتصددر 

ن وكيفن أدل لك من أنت. ودل لي ماذا تسددمع وتشدداهد أدل  ماذا تلح 
                                                           


ن األغنية العربية المصورة:الكائن والممكنــ الريحاني دمحمد سعيدين  

http://www.arabworldbooks.com/Articles/articles83.htm 
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 لك من أنت.

 ؤد ونــالم ـــ 1.7

ا في اختيددار األلحددان  كددان المطربون األصدددددديلون يلعبون دور 

نن مثلما كانوا يفعلون  ن عليها مع الملح  وتنقيحها عند سدددماعها والتمر 

اعر على صددعيد الشددعر. إن المطرب المحترف أو المثق ف أو  مع الشدد 

ن المتعل م لده رأ يده في الل حن المعروض عليدهن وبدهمكانه أن يعقنع الملح 

ته. بينما يعجز  بتعدديدل جملدة أو اسددددددتبدالها أو حت ى بتغيير الل حن برم 

المؤد ي المعدداصددددددرن اآلتي إلى عددالم الغندداء من دون الثقددافددة والعلم 

الموسدددددديقيين والخبرة الفن يةن من إعطاء أي رأي. فعددهم دليل أولئك 

ن يرفضددون األلحان المنقولة أو المسددتنسددخةن ويتطل بون المغن ون الذي

األلحان المبدعة وغير المسددموعة. فالمغن ي المعاصددر يمكنه أن يؤث ر 

ا في ذو  المتلق ي برفض األلحدان الهابطة والمنقولة والفارغة  أيضدددددد 

من أي إبدداع أو جمدال أو فنن أو بقبول كدل  ما يععرض عليه من دون 

يعطرط سددددددؤال هنا: كيف يرفض الل حن اعتراض أو اسددددددتفسددددددار. و

ه منقولو وكيف  المنقول مددا دام يجهددل أصددددددلدده ولونددهن وبددالتددالي أندد 

 يرفض الل حن الهابد إذا لم يكن لديه علم وثقافة ليعرف أن ه هابدو

 المنتجون     ـــ 4.7

لقددد تبددد ل مفهوم رعددايددة الفنددانين والموسدددددديقيين عبر األجيددال. 

ل موسددديقي ا مان بهدف إمتاعه فبينما كان يرعى أمير أو مل ك أو متمو 

ل هدف الرعاية من الفن   وتلمين الحياة الموسددديقية في دصددددر ن تحو 

إلى التجارة والربح الماد ي. فشددركات اإلنتاج ال تعنتج إال  ما يعكسددبها 

المددالن لددذلددك هي تسددددددعى لتسددددددويق إنتدداجهددا من خالل المؤتمرات 

 نيةن إلى جانب تصدددددويروالمقابالت الصدددددحفية واإلذاعية والتلفزيو

كليب يبث  تلفزيوني ا وفضددائي ا لترغيب المتلقي ـدددددددـددددددد  األغنية فيديو

بشدددددراء المنتوج وحضدددددور الحفالت. فمع شدددددركات اإلنتاج لم يعد 

ا لنجاحهان بل رواجها في السددددددو .  جمال األغنية وإبداعها مقياسدددددد 

لذلك تعمل الشددركات على "األغنية الضدداربة" التي تنتشددر بسددرعة 
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ا لنوعيدة الددعدايدة وكثدافتها التي ترافق إنزالها إلى األسددددددوا ن نظر  

وعلى األرجح يدخل عامل اإلغراء والوسدددددامة واالسدددددتعراض في 

 سدددلطة اإلبداعكليب. لقد انتقلت "السدددلطة الفنية من ـددددددددـدددددددد  الفيديو

والرأسددمال الرمزي إلى سددلطة المال والرأسددمال المالي. لقد انقلبت 

لراهن منتقلة من "سددددددلطة المطرب" أو لطة الفنية في الزمن االسدددددد  

"سدددددلطة المبدع/الملحن" في ودت من أودات الزمن الما ددددددي إلى 

     . واألغنية ي12د""سلطة الفيديو كليب" وسلطة دار إنتاج الفيديو كليب

 المــي دور اإلع8

هذا العصددددددر هو عصددددددر اإلعالم واإلعالن بامتياز. فاإلعالم 

ه المتلق ين بطر  مباشددرة وغير مباشددرةن ويسددمح لةعالن بلن  يوج 

يسددددددتميلهم ويقنعهم. والموسدددددديقددا التي كددانددت أحددد الفنون والعلوم 

األسددداسدددي ة في تثقيف المتلقي وإراحته وإفراحهن باتت سدددود ا تجاري  ا 

ا وأداة للترفيددده اآلني والهروب من وادع غير مرغوب فيدددهن  مهمددد  

ة . فنسدددببواسدددطة اإلعالم الذي أصدددبح يطول كل  إنسدددان ويؤث ر فيه

ا مقارنة بالنسددددبة العالية من متلق نيها  متلق ي الموسدددديقا الحي ة دليلة جد  

طات اإلذاعية حمن خالل اإلعالم السدددمعي البصدددرين بواسدددطة الم

والتلفزيونية والفضدددائيات وشدددبكة اإلنترنتن إ دددافة إلى شدددركات 

ي واألسددددطوانات -cassetteإنتاج األشددددرطة الموسدددديقية دالكاسدددديت

ة د ا بتعريفددده األدطدددار CDالردميدد  ا إيجدددابيددد  ي. ويلعدددب اإلعالم دور 

العربية على تراثات بعضددددددها بعضددددددا . وبفتح المجال أمام األجيال 

الطالعة لسدددددماع ومشددددداهدة األفالم التي تعرض روائع من األغاني 

ا سددددددلبي ا ببث ه  القديمة بلصددددددوات مؤد يها األصددددددليين. كما يلعب دور 

 المكث ف لألغاني الهابطة.

رة فيديووإن األ ا في استرعاء ـددـدد  غاني المصو  كليب لعبت دور 

دورةي  78انتبدا  المشدددددداهددينن مثلما لعبت األسددددددطوانات القديمة د

اسددترعاء انتبا  المسددتمعين في أوائل القرن العشددرين. ولم يعد هنا  
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تركيز سدددمعي على جمالي ة اللحن واألداءن بل تركيز نظري على ما 

اسددددددتعراض وجمال جسدددددددي وإغراء كليب من -يهدف إليه الفيديو

ا وليس فن ي ا. فعالم  ا عداطفيد   المشدددددداهدد وإبهدار ن وتعل ق بدالمغن ي تعل قد 

 الغناء أصبح عالم استعراض وتجارة مربحة ومزدهرة. 

ومددا كددان هددذا ليتم  لوال دور اإلعالم وسددددددطوتدده وددددرتدده على 

"غسددل األدمغة" وتغيير أذوا  المشدداهدين والمسددتمعينن من خالل 

األغدداني الهددابطددة وترويجدده لهددان بينمددا يعبقي األغدداني العربيددة  بددث  

الرادية في أدراج النسدددديان. وحسددددبما يعقالن بلن العديد من المغن يات 

والمغن ين يغن ون بلجسددددددادهم وليس بلصددددددواتهمن للداللة على تركيز 

نين على اإلبهار البصري أكثر من  شركات اإلنتاج والمغن ين والملح 

معظم وسددائل اإلعالم العربية تتكلم ي. ونشددير إلى أن اإلبهار السددمع

هي في الودت الذي تكون  نعن رداءة األغاني العربية المعاصددددددرة

ج لهان وتحجب األغاني األصدديلةن فهي تقبض من شدددركات  من يرو 

اإلنتداج من أجدل تمرير تلدك األغداني بكثدافدةن بينمدا ال أحدد يدفع من 

ادين هذا إذا ا  أجل تمرير الغناء الر  لم تكن بعض وسائل اإلعالم ملك 

 لتلك الشركات.

ويسدددددديطر الردصن والردص الفا ددددددحن على مجمل األغاني 

رةن إذ يقدد م اإلعالم الغناء العربي المعاصددددددر وكلن ه غناء  المصددددددو 

. واألحر  بهذا النوع من  صدددددداخدب خدال  من الطرب والغناء الحر 

ل أصددددددبح الغنددداء المرد ص أن يقدددد م في المالهي والمطددداعم. فهددد

ة العربية ال  "تلفزيون الوادع" مثاال  لكل  وسدددائل اإلعالمو وكلن  األم 

 يعشغلها سو  موا يع الحب  واللوعة والوصال واإلغراء. 

 برزأهو واحد من  خالد الشدديخنويكتب أنس زاهد أن البحريني 

بنظر   ن وهوأسوة بمارسيل خليفة تعاملوا مع القصيدة الحديثة الذين

ن من ددددر أو هم  أ العرادين كدداعم السددددددداهرن على المطرب والملح 

ن وذلدك بسددددددبددب ي13دخر مغمورخير مشددددددهور واآلن األأالرغم من 
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ل وتجاهل الثاني.  اإلعالم الذي أ اء على األو 

يقد م اإلعالم الغناء العربي المعاصددددددر وكلن ه أشددددددبه بحالة من 

ه ن  الهيسدتيريا والهرج والتطبيل والتزمير والتصدفير والتصفيقن وكل

موسدددددديقا عابثة تعسددددددمع من األرجلن وليس لها أي ديمة أخالدية أو 

 حضاريةن وال عالدة لها بالتراث العربي. 

 
 ةــــخاتم

يتنازع األغنية العربية َميالنن حنين إلى الما ددددي مع ما يمث له 

من تراث وتقليدددن واندددفدداع أعمى نحو مفهوم خدداطىء من العولمددة 

ر والحداثة. الموسددددديقي ةن حيث تضددددديع الهوية  العربية باسدددددم التطو 

نون ومددا يغن يدده  م لدده الملح  والجمهور العربي  ددددددددائع بين مددا يقددد 

المؤد ون ومددا يعر ددددددده اإلعالم من جهددةن وبين دندداعتدده بوجوب 

 الحفاع على التراث العربي الموسيقي وممي زاته.

ن العربي المعاصددر يفتقر إلى الثقافة والوعي والفن   إن الملح 

ندده من تطوير الغندداء العربي من دون المسددددددداس بهوي تدده  الددذي يمك 

موا الموسديقا العربي ة بعناصر  األسداسدي ةن إن أسدوة بالكبار الذين طع 

هوهدان وإن بداألخدذ من التراثدات الغنية  ة من دون أن يشددددددو  خدارجيد 

عة للبلدان العربية على الصدددعيد الل حني واإليقاعي وأشدددكال  والمتنو 

ا في توجيدده ذو  الغندداء. ويمكن للملحن أن  ا أسددددددداسدددددديدد   يلعددب دور 

المتلق ينن إن لألفضددل وإن لألسددوأ. ولكن  هذا الدور ال يصددبح فاعال  

من دون الددور الكبير لةعالم الدذي بدات الوسدددددديلة األكبر واألفعل 

 واألخطر في توجيه الجماهير.

ن غي ر مجر  الموسدددددديقا في بالد  ومنطقتهن أمثال  فكم من ملح 

ن سي د درويش في مص رن واألخوين رحباني في لبنان. وكم من ملح 

ها األغنية العربية إلى حد  االسددتسددهال واالبتذالن  وشددركة إنتاج شددو 

 وأث را في ذو  المستمعين والمشاهدين.

نين المعدداصددددددرين الجددد يين  إن الغندداء العربي ينتظر من الملح 
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ادي ن العمددل من أجددل إعددادة التوازن بين الغندداء الهددابد والغندداء الر 

رة وترعاها  وهذ  المعادلة موجودة في أغلب المجتمعات المتحضدددددد 

وتفر ددها أنظمتها. ولكن اإلخالل بها لصددالح االسددتسددهالن يشددك ل 

ا على الهوية الموسدددديقية ومسددددتقبل األغنية العربية التي تفتقر  خطر 

هم الفن ي. وهذا  إلى رعاية الدول العربية وتربية ذو  المتلق ين وحسدددد 

من دون دور اإلعالم المدعو  إلى إعادة التوازن فيما  لن يكون كدافيا  

هن بين القدددديم والجدددديددددن بين الخد التقليددددي والخد "المعولم"  يبثددد 

المعداصددددددر. إذ ذا ن يمكن لجمهور المتلق ين تقييم األغدداني الجددديدددة 

واختيار ما يناسدددددبه منهان على  دددددوء المعرفة والتوجيه المفترض 

 تلمينهما له.

دددد البصري هو من واجب إن حماية الم تلق ين من التلو ث السمعي ـدددـد

الحكوماتن أسدوة بالردابة المفرو ة على الصحف والمجال ت واألفالم 

ة تمنع بدث  بعض األغاني التي تعدُّها  ا كداندت اإلذاعدات الرسددددددميد  دددديمد 

دون المسددتو  المطلوب فني  ا وأدبي  اين وحق  للسددامعين والمشدداهدين الذين 

من دبل وسدددائل اإلعالم وشدددركات اإلنتاج الذين  أصدددبحوا محاصدددرين

 يمطرونهم باألغاني الهابطة والترويج لها.  

 المراجـــع:

في  الكالسيكية الموسيقية والغنائية العربية ـدددـدددـددد السمان دغادةين  1
 ?! أنظر: ذمة من

      
wa.com/volume38/p277_281.hthttp://www.niz

ml 

األغنية العربية المصورة:الكائن ـددددـددددـدددد الريحاني دمحمد سعيدين  2

 نوالممكن
      

http://www.arabworldbooks.com/Articles/article

s83.htm 
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 نالشردية وتجديد عبد  الحمولي قاسيالمورز  ددسطندي ين ـددـددـدد  3

القاهرةن  ن3ن مجل د ردي ة والغناء العربيـددددـددددالش   يقاـددددـددددسالمو في

1491. 

"أين األغنية العرادية اليوم" مقالة منشورة على صفحة ـددددددـددددددـدددددد  9

 اإلنترنت:

        

.org/INP/view_printer.aqmemoryirahttp://www.

sp?ID=122 

 و كيف تسر  نفسك : مرة أخر من دلبيالفخراني ديسريين ـدــ  5

ن الثالثاءن 141ن السنة 34934ن األهرامن عدد الغنوة مقالة في 

 .7442مارس آذار  72

       

ahram.org.eg/Archive/2007/3/27/Song0.htwww.

m 

المتغيرات التي طرأت على عتمان دهاني عبد الناصري ن  ـددددـددددـدددد 1
 ناألغنية المصددددددرية منذ بداية العقد األخير من القرن العشددددددرين

دراسددددددة ددد مت في مؤتمر الموسدددددديقا العربية الخامس عشددددددرن 

 .2001القاهرةن 

ن مؤلفات جبران خليل يحديقة النبجبران دجبران خليلين ـددددـددددـدددد  7

بة عن اإلنكليزيةن المجموعة الثانيةن مكتبة صددادرن  جبران المعر 

 . 1981بيروتن 

ن جريدة الشدر  األوسدن أعيدوا اكتشدافهـددددددـددددددـدددددد زاهد دأنسين  8

 ن أنظر:14/9/1222

  

www.alshaikh.com/SongArticles.asp?hSongNo=

13k -12&hAlbumNo=4  

http://www.iraqmemory.org/INP/view_printer.asp?ID=122
http://www.iraqmemory.org/INP/view_printer.asp?ID=122
http://www.ahram.org.eg/Archive/2007/3/27/Song0.htm
http://www.ahram.org.eg/Archive/2007/3/27/Song0.htm
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العربية الحديثة بين العولمة و ياع األغنية ـــ طنوس ديوسفين  9

العربية الخامس  سدددددديقان محا ددددددرة ألقيت في مؤتمر الموالهوية

 .1223عشرن القاهرةن 

 محكمـــة الفــن 

 أوبــريت 

 لىـون ليــمجن

 

 ياسر المالح 

 

عر دددددنا دصددددديدة « محكمة الفن»في مقالة سددددابقة بعنوان 

ن وهي من شدددددددعر نزار دبدداني ولحن محمددد «دددارئددة الفنجددان»

الموجي وغنداء عبد الحليم حافظ. وألقينا عليها أ دددددددواء نقديةن 

اع الملحن في أنارت طبيعة الكلمات ومصدددادرها الشدددعبيةن وإبد

 التعبير عن الحالةن وأداء المغني الذي برز بطال  للمشهد.

ليمثل أمام محكمة « مجنون ليلى»وفي هدذ  المقالة نسددددددتدعي 

مجنون »الفن. ويظهر محدددامي الددددفددداع يحمدددل ملفدددا  عن أوبريدددت 

ن 1919 المنتج في العام« يوم سعيد»وشدريطا  سينمائيا  لفيلم «. ليلى

 هذ  األوبريت. لنعرف ونشاهد ونسمع.وشريطا  تسجيليا  ل

ي ف« مجنون ليلى»كتب أحمد شددودي مسددرحية شددعرية بعنوان 

خمسدددة فصدددول. وكان موسددديقار األجيال محمد عبد الوهاب مالزما  

. فلحن من شددعر  عددا  من القصددائد ي14دلشددودي خالل ثماني سددنوات

 .1911واألزجال في حياته وبعد رحيله في العام 

                                                           


سمع أحمد شودي محمد عبد الوهاب حين كان طفال ن وتوسد لد  حكمدار البوليس  ـددددـدددد

أن يمنعه من الغناء ألنه طفل نحيل معرض للمرض من اإلنشددداد والسدددهر. ثم سدددمعه بعد 

 . وصحبه في حل ه وترحاله.1911ــ  1914سنوات ولزمه من العام 
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عددا  من القصدددائد لحنها « مجنون ليلى»ة واختار من مسدددرحي

ا غناه« تلفتت»وغناها في أغان  مسددددتقلة عن الحدث. منها دصدددديدة 

 ومطلعها: 1912 في العام

 اــوادي فقلتع لهـةع الــتلف تْت عبي

 ال اللحظع فاتَكم من ليلى وال الجيدع 

 ومطلعها: 1941وغناها في العام « جبل التوباد»ومنها دصيدة 

بانا ورعىَجبَل الت  وبادم حي اَ  الَحيا     وسقى هللاع صم

فهي المشددددددهد الثالث من الفصددددددل « مجنون ليلى»أما أوبريت 

األول في المسددددددرحية الشددددددعرية. ودد حذفت منه أبيات دون إخالل 

 بالمعنى أو السيا .

وختمت األوبريت بآخر بيت في المشهد الخامس. أما المشهدان 

في األوبريت على الرغم من أنهما  الرابع والخدامس فال وجود لهمدا

متكامالن مع المشددددهد الثالث. ودد فضددددل الملحن االختصددددار على 

 التطويلن ورأ  أن التركيز على العالدة بين ديس وليلى هو األهم.

على العمل الموسدددددديقي الذي عرض « أوبريدت»وإطال  لفظ 

ليس دديقا  من الوجهة االصدددطالحية الغربية. « يوم سدددعيد»في فيلم 

أوبرا »فاألوبريت في االصددددددطالط الموسدددددديقي الغربي لغويا  تعني 

ن وموسدددددديقيدا  تعني مسددددددرحية غنائية تتضددددددمن أغاني «صددددددغيرة

وردصددات وحوارا  منطودا  بدل الريسدديتاتيف المسددتخدم في األوبرا. 

 ويغلب على األوبريت عموما  طابع الخف ة والمرط.

 ال من« ىمجنون ليل»وهددذا التعريف ال ينطبق على أوبريددت 

ي العام المنتج ف« يوم سعيد»دريب وال من بعيد؛ فما شدوهد في فيلم 

كان مشدهدا  مسدرحيا  مقحما ن ال صلة له بلحداث الفيلمن عهر  1919

فجددلة وانتهى فجددلة. ودددد أد  تمثيال  دور ديس الممثددل أحمددد عالمن 
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وأدت دور ليلى ممثلة مغمورةن وأد  دور المهدي والد ليلى الممثل 

ن أي تحريك الشفا  وفقا  للصوت Play Backس فارس بطريقة عبا

المسدموع. وكان ديكور المشهد الذي يمثل مضارب الخيام باهتا ن ال 

يتناسددددب مع مضددددمون األوبريت الشددددعري واللحني. وهذ  نقيصددددة 

تسددددددجددل على المخرج محمددد كريم الددذي أخرج أفالم محمددد عبددد 

 الوهاب السبعة جميعها.

ان محمددد عبددد الوهدداب يؤدي دور ديسن وأمددا في الغندداء فكدد

 وأسمهان تؤدي دور ليلىن وعباس فارس يؤدي دور المهدي.

وعلى هدذا فما ععرض ليس مسددددددرحية غنائيةن بل هو مشددددددهد 

مفتعل في فيلم سدددينمائين ومحتو  المشدددهد تنطبق عليه الميلودراما 

الحزينة في ثوب العشقن وليس فيه شيء من مرط أو ارتياط. ولعل 

ي شدددلن هذ  األوبريت هو الموسددديقا والصدددوت واألداء وددة ما يعل

التعبير عن الحالة ومعنى ما يقال. وكان من األفضددددددل أن تبقى هذ  

األوبريت في إطار المسموع ال في إطار المشاهد. وهي في الحقيقة 

 أدرب إلى الحوارية الغنائية منها إلى األوبريت.

 يـــانـبـال

قبائل عربيةن تحيا حياة بدوية في صددحراء نَْجد مضددارب خيام ل

خالصة. وفي إحد  الليالين كان دوم من بني عامر يسمرونن فتيانا  

وفتيدداتن وبينهم ليلى بنددت المهدددي التي اشددددددتهرت بحبهددا ديس بن 

هان وبعشددقه إي اها عشددقا  صددار حديث القومن لما ينشددد  ط ابن عم  الملو 

 فيها من شعر.

يمته. وتفرغ السدداحة. وتنفض  جلسددة السددمرن ويروط كل إلى خ

فيدلتي ديس وصددددددديقده زيداد ويلتقيان دمنازال ي منافس ديس في حب 

ليلىن وحاسددد  على ما بينهما من عالدة. ويثير منازل غضددب ديس 

حين يحدثه عن جلسددة السددمر التي حضددرهان وعن سددلو  ليلى مع 
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شدددددباب الحي. فيغتاع الصدددددديق زياد من منازلن ويجر   إلى خارج 

 ه على ما بدر منه في شلن ليلى. الساحة ليؤد ب

 وهنا تبدأ األوبريت

ومن المسددتحسددن أن نثبت نصددهان لنعرف مضددمونهان ولتكون 
 مرجعا  لنان حين نتحدث عن األلحان والتوزيع والكلمات واألداء.

 النص الشعري

 : ليلىيس ــــد

 : َمنم الهاتفع الداعي و أديَس أر و المهدي

دوفع   ارواوـد سانع دـَك والفمتيـماذا وع

 : ما كنتع يا َعمُّ فيهممْ  يســــد

 : أين كنَت إذنو المهدي

ن نارمنا الدارع  يســــد  : في الدار حتى خلْت مم

ن َحطب  َجزل  بساحتمها  ما كان مم

 أود  الرياطع بهم والضيفع والجارع 

 : ليلى. انتظر ديسن ليلى المهدي

 : ما وراَء أبيولى ــــــلي

 كم ما في بيتهمم نارع : هذا ابنع عم   المهدي

يم ديسع ابنع  : لىــــــلي  عندنا      يا مرحبا يا مرَحبا عم 

ت عتم ليلى بالَحيـــا      ةم وبَلَْغتم األَربــــــا: يس ـــــد  مع

 : َعفراء لىــــــلي

 : موالتي عفراء

 نقضم حق ا  َوَجبا ي15د: تعالي لىـــــلي

ذي وعاء  واملئيـ      ـــــهم ال ي َحطَباخع  بنم عم 

 بالروطم ليلى دََضْت لي حاجة  َعَر تْ :  يســــد

ه  اتم ـلبم حاجـا لو دََضْت للقــما  ر 

لف قة  ـــلى بلســـتع ليـم جئــك  باب  مع

                                                           


 وتسكين الياء.تعالي : بكسر الالم . والصواب فتحها ــ 
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 التيــم بابي وعــــثَر أســا كان أكــم

 : ديس لىـــــلي

 ليــــــلى بجـــانبي    كلُّ شيء  إذْن َحَضرْ :  يســــد

رْ ـاعـنَْت    ســـا فلحسـَجَمعْتن:  لىـــــلي مع لع العع  ة  تفضع

يْنو يســــد د   : أتَجم

 : ما فؤادي َحديد  وال َحَجرْ  لىـــــلي

 َك بالَخبَرْ ـا    ديس ينبئْ ـْلهع يــلب  فَسَ ـَك دـل

لع البشرْ  لتع في الهو     فوَ  ما يحمم  دد تحم 

رْ ـأشا     كيَف ــتع ليالي داريــلس:  يســــد  كو وانفجم

ْرو  هع  ـوَ  كل  ــرطع الشــأش  أم مَن الشو م اختصم

ن َوطَْروـنَب ني د : لىـــــلي  يس ما الذي    لَك في البيدم مم

 ا إلى الَحَضرْ ـد      جاوَزْتهـائـا دصــَك فيهـل

 لَوتنا      َوعشقَت الَمها األعَخْروـد سَ ــر  دـأَتع 

ن ا:  يســــد رتم ليلى مم  م تَغرْ ـكم لـا منــوالَمه    لَمها غم

 رْ ـدم كالقَمَ ـالبي ي16درـتم كالغيدم ال َوال     دمـلس

 يســـــــــــــــــــَح عيني ما أر       دـوي:  لىـــــلي

 ي17دلىــ: لي يســــد

 ذرْ ــذم الحَ ــ: خع  لىـــــلي

ب  فج:  يســــد  ْروللتعهع     هَل تنف ستم في الس حَ ـــر  ســرع

رْت ذيلَ ـوريـــاط  َحَســـبتعها     جَ   رْ ــكم الَعطم ـر 

فـــوغ  َورْ ـكم الحـردْت َعْينَ ـهع     ســـونع ــزال  جع

دْت      راحتـَويْ  : لىــــلي  ا ع ــــــَح ديس  تحر 

 لىـــــ: لي يســــد

 َعرْ ـــــ: وما شَ  لىـــــلي

                                                           


ها. ودالي نافية ال عمل  دال دمريــ   لفظها عبد الوهاب مفتوحة الراء. والصواب  مُّ

 لها.


 ــ كلمة دليلىي هنا زائدة لضرورة فنية في المو عين. 
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 بع نارا  ـع جئَت تطل   مضم ديْس امضم ا ي18دديس : المهدي

لع البيَت ناراو   َت ـــــــر  جئـــتع  أم  تعشعم

 الختــــــــــــــــــام 

وحين طعرد ديس في نهدايدة األوبريدتن رأ  محمد عبد الوهاب 

أن المشددددددهددد الفردي لقيس يحتدداج إلى أن يغني مددا يعبر عن حددالدده 

أبياتا  في الفصددددددل « مجنون ليلى»المحبطةن فاختار من مسددددددرحية 

 من المشهد الثانين وجعلها ذيال  لألوبريت وهي: األول

 الليل حتى هاج لي الشعَر والهو  ي19دسجا

 وما البيدع إال الليلع والشعرع والحبُّ 

 سماَء البيدم عشقا  وأرَ ها ي20دمألتَ 

لتع وحدي ذلك العشَق ياربُّ  م   وحع

 أَلَم  على أبياتم ليلى بَي الهــو 

 كبع ل  وال رـوادي دليـوما غيَر أش

 وباتْت خيامي خطوة  من خيامها

 فمني منها جوار  وال دعربع ــفلم يَش

دهع  ن  شوع  إذا طاف دلبي حولَها جع

لةَ المنهلع العذبع   كذلك يعطفي الغع

 ويصبو إذا َدنَتْ  ي21ديحنُّ إذا شط تْ 

نُّ   يَصبو وكمفيا ويَح دلبي كم يحم

 المقامات الموسيقية في األوبريت

                                                           


كلمة دديسي هنا زائدة لضرورة فنية.ــ 


 .سجا الليل : سكن ودامــ 

.ــ مألَت : الخطاب هنا للرب


 : بَععدت.شط ت ــ 
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بد الوهاب كان متمكنا  بالموسيقا العربية ال ريب في أن محمد ع

والمقامات الشددددردية السددددائدة. وهي مقامات عربية تركية فارسدددددية 

 بدليل تسمياتها المتعمدة لد  المحترفين.

ومحمدد عبدد الوهاب حريص على التنويع في العمل الواحد في 

اختيدار المقدامدات التي يفضددددددي أحدها إلى اآلخر لسددددددببينن أولهما 

الحدالددة والوجددانن والثدداني دفع الملددل من االلتزام بمقددام  التعبير عن

اس إلى حد  الوسدددوسدددةن ومخطد بارع في  واحد. وهو في هذا حسددد 

 دياس اللحن على ددر ما هو مطلوب دون زيادة أو نقصان.

وددد اختدار محمدد عبدد الوهاب لألوبريت المقامات المللوفة في 

 الغناء العربي وهي التالية:

: وهو مقام عربي يمثل البيئة الصددحراوية ـددددددـددددددـدددددد مقام حجاز 

 ويوحي بمفرداتها.

ي باسم جبال نهاوند في  ـددـددـدد مقام نهاوند : وهو مقام فارسي سعم 

 إيران.

ـددددددـددددددـدددددد مقام عجم : وهو مقام فارسي يقابله في السلم الغربي 

 دالماجوري.

ـددددـددددـدددد مقام حجاز كرد: وهو مقام عربي فارسي تركي غنى به 

 العرب.المغنون العرب وغير 

ـدــ مقام نكريز : وهو مقام فارسي مشتق من مقام نهاوند ومقام 

 حجاز معا .

والحديث عن المقامات الشدددردية علميا  فيه الكثير من التعقيدات 

التي ال تناسددددددب ثقافة القار  العادي. والخوض فيها ال يناسددددددب ما 

 نحن بصدد عر ه.

 اآلالت الموسيقية في األوبريت

فت ألحان األوبريت أدرب ما تكون إلى األوركسددددددترا التي عز

األوركسدددترا الكبيرة التي تضدددم اآلالت الوترية وآالت النفخ وآالت 

 اإليقاع.
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وبرز من آالت النفخ آلددة داألوبواي وهي تصددددددلح لتصددددددوير 

األجواء الصدحراوية أكثر من صالحية دالنايين واألبوا هي األكثر 

ض آالت النفخ اسددددددتخدددامددا  للتعبير عن هددذ  األجواء. وعهرت بع

النحاسدددية في أثناء أداء موسددديقا الالزمة من مقام عجم كآلة دالتوباي 

 مثال .

ومدن الدطدبديدعدي أن تدحدتدوي األوركسددددددترا على الكمددداندددات 

 والتشيلواتن لتلخذ دورها في المقدمة الموسيقية وبعض اللوازم.

ام حجدداز كرد مع فردددة وعهرت آلددة العود في الالزمددة من مقدد

عربية أشدددددبه بالتخت الشدددددردي. وخلت األوركسدددددترا من آلة البيانو 

 الغربية وآلة الناي الشردية.

 توزيع موسيقا األوبريت

على الرغم من اط الع محمددد عبددد الوهدداب على الموسدددددديقددا 

الغربية استماعا  واستيعابا  ودراسة في مصر ومعاشرتها في فرنسا. 

ن التوزيع الموسدددددديقي علم ددائم بذاته ال يد له غير أنده كدان يعرف أ

فيه؛ فكان يسدتعين في المرحلة السدينمائية بالموسيقي عزيز صاد ن 

ع موسدديقا مجنون ليلىن ثم اسددتعان فيما بعد بالموسدديقي  وهو من وز 

 اإليطالي أندريه رايدر في توزيع موسيقا .

 المقدمة الموسيقية

هما قيتين تنتهي كل منتبدأ المقدمة الموسدددددديقية بجملتين موسددددددي

بضدددربة موسددديقية مع صدددنجن من مقام نهاوندن ثم تنسددداب الموسددديقا 

مرسددددددلة تعبيرية عن جو  الصددددددحراء من مقام حجاز تبرز فيها آلة 

 األوبوا.

 الغناء والحوار

 يمكن أن نقسم الغناء الفردي والحوار إلى مشاهد

 ـــ النداء واالستجابة المشهد األول

يلى فيبرز له أبوها المهدي يسدلله عن سبب النداء: ديس ينادي ل

ددددومددهن فيرتبددك ديسن ويجددد مددا يتعلددل بددهن ويكددذب كددذبددة يمكن 
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تصدديقها في المجتمع الصدحراوين تتلخص في أنه يلتمس دبسدا  من 

نارن بعد أن نفد كل ما لديهم من جذوات مشددددتعلة بسددددبب الضدددديافة 

دي كددلندده ومنح اآلخرين من الجيران مددا يطلبون منهددا. ويظهر المهدد

ادتنع بددالسددددددبددبن فينددادي ابنتدده ليلى لتلبيددة حدداجددة ابن عمهددا ديسن 

ويددخدل. وتخرج ليلى من الخباء وترحب بابن عمها ديسن ثم تنادي 

 جاريتها عفراء لمساعدتها في تهيئة الجذوات المطلوبة. وتدخالن.

يتم الندداء والحوار مع المهددي بغنداء مرسددددددل من مقام حجاز. 

قيس وهو ما لم يتودعه ديسن ترجف الكمانات وحين يظهر المهدي ل

 ي للتعبير عن رجفة ديس.Trillبطريقة دتريل 

وحين يسددلل المهدي ديسددا : أين كنت إذنو تبدأ الزمة موسدديقية 

من مقام نهاوند فيها إيقاع كفاصدددل متاط إليجاد كذبة مقنعة. وتظهر 

 نهنا رجفة الكمانات تصدداحبها آالت نفخ نحاسددية مع توزيع متداخل

 وتكرر الالزمة بين جمل الغناء.

وحين تلبي ليلى ندداء أبيهدان تبددأ الزمة موسدددددديقية باألوبوا من 

مقددام نكريزن وترحددب ليلى بقيس ويفرط ديس برؤيددة ليلى أمددامدده 

 فيدعو لها بطول العمر والسعادةن وتتكرر الالزمة السابقة.

وتندددادي ليلى عفراء ويعود الحوار الغندددائي بينهمدددا من مقدددام 

 اوند. وتدخالن الخباء. ويبقى ديس وحد  ينتظر.نه

 ـ االنفراد بالذات واالعتراف بالتلفيقــ المشهد الثاني

تبدأ الزمة موسدددديقية مودعة من مقام عجم تؤديها األوركسددددترا 

كاملة وكلنها موسيقا أوربية محضة في إحد  الحركات السيمفونية. 

 ويغني ديس غناء مودعا :

 لي حاجة  عرَ تْ  ــ بالروطم ليلى دَضتْ 1

ها لو دَضْت للقلبم حاجاتم   ما  ر 

 ــ كم جئتع ليلى بلسباب  ملف قة  1

 التيـــبابي وعم ـــثَر أسـما كاَن أك
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وكان لحن الشدددطر األول من البيت األول يماثل الشدددطر األول 

من البيت الثاني. ثم ينثني متخلصددا  من اإليقاع بالتدريج في الشدددطر 

انين ويحد على النو ن ليسلم إلى الالزمة التالية الثاني من البيت الث

من مقام كرد تعزفها مودعة الفئة الشدددددردية في األوركسدددددترا وعلى 

 رأسها العود. وتختفي آالت النفخ وآالت اإليقاع األوركسترالية.

 ــ لقاء العاشقَْين والبوط بما في النفس المشهد الثالث

وعاء. وتناد  ديسددددددا  في هدذا اللقداء تحمل ليلى جذوة متقدة في 

بددالضددددددغد على سددددددكون اليدداء في كلمددة دْيسن فيتنبدده ديس إليهددا 

ويتحاوران عن مشداعرهما. ويدخل مقام حجاز في دولها بعد الزمة 

 دصيرة حجازية:

 يفو  ما يحمل البَشرْ ي إلى نهاية دولها: دما فؤادي حديد  وال َحَجرْ د

مة دصيرةن ويعود المقام من حجاز إلى مقام كرد من خالل الز

 ويتسلم ديس الغناء ويشرط ما به من شو  إلى ليلى.

وهنددا يتحول المقددام من كرد إلى نهدداونددد من خالل الزمددة 

 دصيرة تحد على النو .

وهدذا التحول أد  إلى تحول في الحوار بددأتده ليلى مسددددددتفهمة 

 معاتبة لما سمعته من غزل باألخريات:

 وطْرو نب ني ديس ما الذي      لك في البيدم من

 رْ ـا إلى الحض  ـد      جاوَزْتهـائـا دصــك فيهـل

 ْروـلوتَنا     وعشْقَت المها األعخـــد سـر  دـأتع 

ويو دح ديس أن شدعر  في األخريات هو شددعر عر ين وأن 

 عشقه ليلى ال يدانيه عشق.

وهنا يظهر مقام نكريز في غناء مودع على إيقاع أشددددددبه بهيقاع 

لهدا ال يعي مدا يحدث له من احترا  يديه التدانجو. وهو مدلخوذ بجمدا

 بالجذوة المشتعلة. وحين تالحظ ليلى ذلك تحذر  بقولها:

 ذرْ ـالح ذم ـديسن خ  عيني ما أر     ويحَ 
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ويسددددتمر ديس في شددددرط جنونه بحب ليلى فهو يحاور الطبيعة 

من فجر ورياط وغزال يسدددددتفسدددددر عنها وعن أحوالها. ويالحظ أن 

 قطع من البوط.اللحن متشابه في هذا الم

وتالحظ ليلى أن ديسددددا  ال يحسُّ بما حدث لراحتيهن وهو يحمل  

 الجذوة المشتعلة في وعائها فتصرخ:

دْت    راحتا ع  لىـــلي  : ويح ديس  تحر 

 : ليلى يســــد

 : وما شعرْ  لىــــلي

إن روعة األداء هنا ال يمكن أن توصددف. فهنا  صددلة صددوتية 

ا عي وحرف الواو في دولهددا دومددا بين الهدداء المضددددددمومددة في دراحتدد

شددعري يفصددل بينهما كلمة دليلىي وهذا من معجزات التلحين المتقن 

 واألداء المتوازن.

 ـــ طرد ديس من مضرب الخيام   المشهد األخير

كدان صددددددراخ ليلى مثيرا  ألبيهدا المهدي لكي يخرج من الخباء 

رن س من ناغا ددددبا . فقد أدر  منذ البداية أن ديسددددا  لم يلت لطلب دب

مارن بدليل أنه منذ ادترب  وإنما جاء لرؤية ليلى بعد أن انفض السدددددد 

من الخبداء نداد  ليلى ولم ينداد عمدده المهددي. وكتم المهددي ذلدك في 

نفسددددددهن وكدان يرددب مدا يجري بين ديس وليلىن فلمدا تكشددددددفدت له 

 الحقيقة خرج من الخباءن وطرد ديسا  بقوله:

ل البيت       امضم ديسع امضم جئَت تطلبع نارا   أم تعر  جئَت تشعم

 نارا

 ويلتي أداء المهدي هنا من مقام عجم. وتنتهي األوبريت.

من « سددددددجا الليل»غير أن مشددددددهدا  فرديا  آخر يؤدي فيه ديس 

 مقام نكريزن واألوبوا هي المدخل إلى ذلك المشهد.

 الخاتمة

 كالما  ولحنا  وأداء  وتوزيعا .« مجنون ليلى»تلك هي أوبريت 
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ما الكالم فهو مختار من مسدددرحية مجنون ليلى ألحمد شدددودي أ

وهو أمير الشددعراءن وأما اللحن فهو لحن محمد عبد الوهاب معجزة 

القرن العشدددددرين في اللحن واألداءن ودد شددددداركته األداء أسدددددمهان 

المغنية ذات الصددوت النادر في المسدداحة الصددوتية والتعبير المتقن. 

 اب متساويين في المرتبة األدائية.وعلى هذا فقد كانت وعبد الوه

 دموع»ودد سددددددبق لعبد الوهاب أن غنى مع نجاة علي في فيلم 

 يحيا»ن وغنى مع ليلى مراد في فيلم 1914المنتج في العام « الحب

ن وغنى مع رجددداء عبدددد  في فيلم 1917المنتج في العدددام « الحدددب

 ن وشدددددداركته باألداء رادية1941المنتج في العدام « ممنوع الحدب»

ن 1944المنتج في العام « رصدددددداصددددددة في القلب»إبراهيم في فيلم 

المنتج في العددام « لسددددددددت مالكددا  »وغنى مع نور الهددد  في فيلم 

 . وهؤالء جميعهن شاركنه بالتمثيل في هذ  األفالم.1943

أمددا أسددددددمهددان فلم تشددددددداركدده التمثيددل في أي فيلم. وإنمددا غنددت 

وشدداركته في الغناء « ما احالها عيشددة الفالط»بصددوتها فقد أغنية 

العام  المنتج في« يوم سددددددعيد»في فيلم « مجنون ليلى»في أوبريت 

. ولعل السددددددبب في عدم عهور أسددددددمهان يعود إلى عروفها 1919

الخاصدددةن وسدددفرها بين حين وآخر إلى سدددورية ألسدددباب سدددياسدددية 

 ودانونية تتصل باإلدامة في مصر.

ات بالغناء أما عن سياسة عبد الوهاب في مشاركة إحد  المغني

فيحكمهددا أندده ال يكرر التجربددة مع أي مغنيددةن فهو مغرم بددالتغيير 

والتبديلن شدددددلنه في ذلك شدددددلن موهبته التي تلبى التكرار في اللحن 

واألداء. وهذا وا دح في األوبريتن فقد اسدتخدم خمسة مقامات في 

مشدددددداهد األوبريتن وكان بارعا  في االنتقال من مقام إلى مقام دون 

 خلل.

سدددتخدامه مقام نكريز في المشدددهد الثالثن كان مقدمة موحية وا

التي جاءت بعد المشدددهد األخير. ومنهم من « سدددجا الليل»لموسددديقا 

ختام األوبريت. ومنهم من يعدها منفصددددلة عنها « سددددجا الليل»يعد 
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جا سدد»بدليل أنها تذاع منفصددلةن غير أن عبد الوهاب رأ  أن تكون 

 لعله في ذلك األدر .استمرارا  لألوبريتن و« الليل

وددددد أجمع الكثير من النقددداد الموسدددددديقيين على أن أوبريدددت 

هي أردى وأعظم ما وصدددلت إليه الموسددديقا العربية « مجنون ليلى»

ن أو دبل ذلك بقليل حين 1919المعاصدددرة علما  أنها منتجة في العام 

 كانت أسمهان مستقرة في القاهرة.

لكثيرين من المقربين إلى وهدذا النجداط الكبير لعمل رائدن دعا ا

 «مجنون ليلى»محمدد عبدد الوهاب أن يطلب إليه تلحين مسددددددرحية 

كداملةن لتكون مسددددددرحية غنائية كاملة يفخر بها العربن ووعد عبد 

الوهاب خيرا ن وأشدددديع أنه لحن المسددددرحية كلهان وأنها موجودة في 

 تراثده الدذي خلفه لزوجته وأوالد . ولكن أحدا  لم يتابع المو ددددددوع.

وأغلددب الظن أن هددذا المشددددددروع لم يتمن ولن يظهر. فعبددد الوهدداب 

صدددددداحدب الوسددددددواس القهرين دلما يلتفت إلى وراء. وكل عمل ال 

 يشرف عليه بنفسه يععد الغيا  من مفكرته.

وما عر ته في هذ  العجالة يستدعي من دار  المقالة أن يقرأ 

 ر.لتقديويستمع إلى األوبريتن فذلك أدعى إلى الفهم والتذو  وا
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  والــــــالم

 عند   

 محمد عبد الوهاب            

 

 منير أحمد شادي 

 
 
 

 يقاسعندما يكتب المؤرخون والنقاد التاريخ الكامل للغناء والمو

فهنهم سيجدون أن عبد الوهاب دد احتل  نالعربية في القرن العشرين

تاج ن.  تميزت بهخالل فترة داربت السددددددبعين عاما   مرمودا   فيه مكانا  

ومواويلن وأغاني  نودصددددددائدد نفني كبير يشددددددتمدل أغداني عداطفيدة

 وأغاني نوأغاني شددددددعبية وريفية نوأغاني وطنية وأناشدددددديد نطويلة
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إ دددددددافددة إلى افتتدداحيددات أفالم وبرامج  نوأغدداني على العود نأفالم

 .إذاعية وتلفزيونية

لنكتشددف ما  نسددنغوص من خالل هذ  الدراسددة في بحر الموال

 .الفنان العمال  من روائع ودررددمه لنا هذا 

اسدتطاع عبد الوهاب من خالل مشدروعه التطويري النهضوي 

ألن  .هو الموال مسددددتقال   غنائيا   والغناءن أن يبتدع شددددكال   سدددديقاللمو

في الوصددددددالت الغندائيدة التي  الموال دبدل عبدد الوهداب كدان تمهيددا  

ه تختتم ب ومقاطع موسددددديقية ثم دورا   موشدددددحا   كانت تضدددددم أيضدددددا  

وكان الغرض من الموال هو السددددددلطنة وإعهار براعة  .الوصددددددلدة

ن بدددل يحدددا  غنددداء على  نالمغني في االرتجدددال ألن الموال ال يلح 

عبد الوهاب فصل الموال عن  .النغمة التي و عت للوصلة الغنائية

ثم  نوجعله أغنية دائمة في ذاتها تبدأ بالليالي نمهمة التمهيد للوصدددلة

على كالم الموال حتى يصل إلى ذروة العمل يتطور اللحن المرسدل 

واسددددددتطاع عبد الوهاب أن يتحرر من النغمة الغالبة وأن  .ثم الختام

ينطلق من خالل مخيلتده وثقافته الموسدددددديقية العالية وددرته الغنائية 

أن يسدددددلك طردا  جديدة من السدددددكك  نالتي تصدددددل إلى حد اإلعجاز

ثابتة في بنية الموال أصددددددبحت هذ  المسددددددالك معالم ودد  نالمقدامي ة

 .الداخلية

التي ابتدعها العمال  عبد  وسددنورد فيما يلي السددتة عشددر مواال  

 .الوهاب

 

 تاريخ تسجيله الشاعر الموال م

 1914 أحمد شودي دلبي غدر بي 1

 1914 براهيم عبد هللاإ مال الفؤاد 1

 1914 أحمد شودي سيد القمر 1

الدددلدددي اندددكدددتدددب ع  4

 الجبين

 1917 هللابراهيم عبد إ
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 1917 براهيم عبد هللاإ النبي حبيبك 4

أمددددديدددددن عدددددزت  يا دلبي ما حد داس 3

 الهجين

1917 

 1918 و لك يا زمان العجب 7

الددددي راط راط يددددا  8

 دلبي

 1918 نورأحسن 

 1911 سعيد عبد  .د يا ليل ةمانأ 9

 1911 حسين النحاس أشكي لمين الهو  12

كددددل الددددلددددي حددددب  11

 اتنصف

 1911 هللا براهيم عبدإ

 1911 و بيني وبين القمر 11

 1911 ابراهيم عبد هللا مسكين وحالي عدم 11

أمددددديدددددن عدددددزت  شجاني نوحك 14

 الهجين

1911 

 1911 زجل دديم سبع سوادي 14

 1914 و في البحر لم فتكم 13

 .سنلخذ خمسة مواويل  وندرسها دراسة موسيقية مقامية

 :يمصري د لـ نوعية الموا

الشددددطرات  نموال المصددددري:  من خمس شددددطراتو يتللف ال

أمددا الشددددددطر الرابع فهو مختلف  نالثالث األولى على نفس القددافيددة

 .ويعود الشطر الخامس إلى دافية الشطرات الثالث نعنها

 :شعر                               اللي راط راط يا دلبي         : موال

 حسن أنور

 يضافوني.دشركة ب 1918تاريخ التسجيل: عام 

 .سامي الشوا :ـ عازف الكمان في التسجيلــ

 .علي الرشيدي :عازف القانون ـــ

 .الزنجران ينغمة الموالدمقام الموال  ـــ
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زنجران مصور دسندرس الموال على أساس أن النغمة هي  ـــ

 ي.على درجة العشيران

 : كلمات الموال

 شكوتك هلل اللي راط راط يا دلبي

 تقول أسال  دسمتك جت كد   تقدر

 ما دلت لك فضها هددتني باآل 

ال أتركك مجروط  يا تر  أنصحك  و 

 وال  القدر شاف إيه نابه والفؤاد

يتللف المقام من  :مقام زنجران مصدددور على درجة العشددديران

 :جنسين

 .ـ جنس حجاز على درجة العشيرانــ 1

 .جنس عجم على درجة الدوكا  ـــ 1

القددانون من جواب المقددام  يسددددددتهددل الموال بتقدداسدددددديم على آلددة

ويسددتعرض فيه شددخصددية المقام كاملة ويقفل في درارات المقام أي 

 ي.على درجة العشيراند

واب من ج ييا عيند ييا ليلدثم يبدأ عبد الوهاب الغناء بكلمتي 

 نثم يعمل جنس حجاز على الحسدديني .المقام حيث يبرز المقام كامال  

 .ويعود إلى سلم الزنجران هابد

ر مصددددددو يصددددددبا عراديدبعد ذلك إلى الليالي على مقام  ينتقل

والمعروف أن نغمة الصددددددبا عرادي  يفدا دييزدعلى درجدة الحجداز 

التي  نوهنا هي درجة الحسيني ينثالثة مقام الصبادعلى تسدتقر دائما  

وسددتكون شددديفرة   ينالمفر دسددنسددميها في هذ  الدراسددة المنعطف 

 .لعودة إلى األصلالدخول والخروج من األنغام المختلفة ل

   :ثم يغني الشطر األول

 اللي راط راط يا دلبي شكوتك هلل 
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 يشدددكوتك هللدلكنه في إعادة  يصدددبا عرادي مصدددوردعلى مقام 

 .الزنجران على العشيران  ميعود إلى مقا

ي صبا عرادد يسامي الشوادنستمع إلى تقاسيم على الكمان من 

 ي.على الحجاز مع زنجران على العشيران

 :للشطر الثاني يبالصبا عرادي المصوردر عبد الوهاب يستم

 دسمتك جت كد  تقدر تقول أسال  

بنغمددة الحجدداز على  يدسددددددمتددك جددت كددد د وينتقددل إلى غندداء

الحسدددددديني ثم يعمددل كرد على الحسدددددديني ويمر بجنس حجدداز على 

 ي.كرد على العشيراني دتقدر تقول أسال دالبوسلك ليقفل الشطر 

 :ثيدخل على الشطر الثال

 ما دلت لك فضها هددتني باآل   

ثم يغير  نيلحندده بدددايددة على مقددام بيددات على درجددة الحسدددددديني

 .بعمل نغم نكريز على النوا يدلت لك فضها هددتنيدالنغمة بجملة 

يسددتفيد من كلمة داآل ي الطويلة وباالعتماد على الشدديفرة  ددرجة 

لتي هي الحسددددينيي للدخول إلى درجة دالشددددهنازي ددو دييز جوابي ا

غماز مقام النهاوند المصددددور على درجة الحجاز دفا دييزي لينقلنا من 

مزاج إلى مزاج آخرن وينتقدل بهعجاز وبطريقة رائعة سددددددلسددددددة من 

 خالل الشيفرة ويدخل الشطر الرابع:

 وال  أتركك مجروط  يا تر  أنصحك

ويعود بنددا من نغم النهدداونددد المصددددددور إلى المقددام األصددددددلي 

 ي.عشيراندالزنجران على ال

على درجدددة المددداهور ويعود  يأتركدددك مجروطدثم يقف عندددد 

 :ويقفل الشطر الخامس

 القدر شاف إيه نابه و الفؤاد وال 

 .لنهاية الموال بنغم زنجران األصلي تمهيدا  
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شعر: د. سعيد                        لــه يا ليــأمان  :         وال ــــم

 عبد 

 1911تاريخ التسجيل: 

 : ت الموالكلما

 أمانة يا ليل تقول للفجر يستن ى

 خليني بالوصل أفرط ليلة واتهن ى

 د  العمر كله انكتب لي الليلة في الجن ة

 كم طلت يا ليل على دمعي وأشجاني

 الليلة نال الفؤاد في الحب ما اتمن ى

مقام الزنجران المصدددددور على درجة  :المقام األصدددددلي للموال

 .اليكا 

 : من جنسينيتللف المقام 

 جنس حجاز على اليكا   :ـ جنس الجذعــ

 جنس عجم على الراست  :جنس الفرع ـــ

  يبدأ الموال بتقاسيم على آلة القانون من مقام الزنجران المصور

 على اليكا .

ثم يغرد عبددد الوهدداب بددالليددالي على نغم الزنجران المصددددددور 

 در للوصولمستعر ا  صوته القا ننا في عالمه اآلسدرعممهدا  لو د

إلى طبقات صوتية عالية بنقاوة وصفاء وجمالية من خالل استعماله 

 هرا  مظ نللكثير من الزخرفة الصدددوتية والحلي والعرب والكروانات

 .ددرة فائقة على التحكم بالنفس وأنادة في إخراج الحروف واأللفاع

ثم يسددددترسددددل في تطريبه وغوصدددده في أعما  نغمة الزنجران 

وتسدحرنا آلة الكمان بشجنها  نن األول والثانيالمصدور في الشدطري

على درجة  رنغمة العجم المصدددودلتغني نغمة الزنجران ليصدددل إلى

ويهبد سدددلم عجم مع الشدددطر  نمن درجة الكردان ويبدؤ  يالراسدددت

 .ىي ويقفل على درجة الراسدددتياليل تقول للفجر يسدددتن   ةأمانداألول 
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درة وفي د .يبقي تقاسدددديم آلة القانون بنغم عجم على درجة الراسددددت

ومن خالل جمع األبيددات  نفددائقددة على مزاوجددة المزاجددات المختلفددة

ك يشبه إلى حد ما تشاب ييضدعنا أمام دأربيسدك نغمي نالثالثة األولى

ينتقل من نغمة الصددددددبا إذ  ي.الفوغهداأللحان في الموسددددديقا الغربية 

الصددبا على البوسددلك تصددبح بذلك النغمة العامة  الحسدديني إلى نغمة

ليعود بدانسدددددديدابيدة إلى المقام ي.زنكال  مصددددددور على درجدة اليكدا د

 يد  العمر كله انكتب لي في الجنةداألسددددداسدددددي مع الشدددددطر الثالث 

 زنجراندثم تعود تقداسدددددديم القدانون  .ويسددددددتقر على درارات المقدام

لث بنغمة العجم يسدددتمر في الشدددطر الثا ي.مصدددور على درجة اليكا 

وينتقل إلى الشددددطرين الرابع والخامس  .على الراسددددت من جواباته

صبا دم ث ينغم صبا على الحسينيدفي إعادة للحن المتشدابك السدابق 

زنجران مصددددور على دليعود إلى المقام األصددددلي  يعلى البوسددددلك

 .وينهي الموال يدرجة اليكا 

شعر: إبراهيم عبد          مسكين وحالي عدم              :وال ــــم

 هللا

 1911تاريخ التسجيل: 

 : كلمات الموال

 مسكين وحالي عدم من كتر هجرانك

 يا للي تركت الوطن واألهل علشانك

 دوللي على ورد خد  دولي على حالك

 اسمح وطمن فؤادي يا  يا عيني

 وجودي بقربك وخليني على بالك

 سلطاني يكا   :مقام الموال عموما  

 :السلطاني يكا  من جنسينيتللف مقام 

 جنس نهاوند على درجة اليكا   :جنس الجذعـــ 

 جنس حجاز على درجة الدوكا   :جنس الفرعـــ 
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نسددتمع في بداية التسددجيل إلى تقاسدديم على آلة القانون يسددتهلها 

 يسانسيبلدوهي حساس المقام األصلي  يفا دييزدالعازف من درجة 

ويسددددددتعرض درجددات مقددام للدددخول إلى جوابددات المقددام ويجول 

 ي.اليكا دالسلطاني يكا  ويستقر على درجة أساس المقام 

يشدددددددو عبددد الوهدداب بددالليددالي من درجددات المقددام العليددا مبرزا  

و  نمرورا  بجنس العجم على الدددوكددا  نجنس الحجدداز على الدددوكددا 

نهاوند لحني مصددددددور على دتسددددددمى النغمدة العدامة في هذ  الحالة 

 .بعد ذلك إلى درارات المقام األصلي يعود يندرجة اليكا 

بعدد جملدة القدانون يتصدددددداعدد غنداء عبدد الوهاب نحو الطبقات 

 ويقفل في طبقات نالصددددددوتية المرتفعة بطالوة ورخامة دل نظيرها

 .نغمة الفرط فزا المقام المنخفضة مظهرا  

مسكين وحالي عدم من دثم يعبر عبد الوهاب في الشدطر األول 

درامي مميز عن اللوعة  و األسددى على فرا  وبلداء  يكتر هجرانك

 .على نغمة السلطاني يكا  مسترسال   .الحبيب

تتحفنا آلة الكمان بنغمها الشددجي فتزيدنا نشددوة بنغمة السددلطاني 

 .يكا 

ويحلق عبد الوهاب بتصدددداعد نغمي فيدخل مقام الراسددددت على 

 .النوا بتلوين رائع يجمع الشطرين األول والثاني

وال بهنشدداد  نغمة الحجاز على النوا للشددطرين ويكمل لوحة الم

 .الثاني والثالث

لطاني السدثم يختتم الشدطرين الرابع و الخامس بالنغم األصلي 

 .وتكون نهاية الموال ييكا 

شعر:  أمين عزت           شجاني نوحك يا بلبل  :    وال ـــم

 الهجين

 1911تاريخ التسجيل:  

 كلمات الموال
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 بل وانت بتغن يشجاني نوحك يا بل

 فكرتني بالحبيب والفكر جن ني

 يا تر  ع البعد فاكرني لوأبات أدو

 وال  نسيني وطول البعد بينس ي

 دا مين يا ناس على حبي يطمن ي

 ي.مقام الراست على اليكا دالمقام األصلي لهذا الموال 

 :يتللف المقام من جنسين

 .جنس راست على اليكا  :جنس الجذعـــ 

 .جنس راست على الدوكا  :س الفرعجنـــ 

يسدددددتهل عبد الوهاب الموال بتقاسددددديم على آلة القانون لما لهذ  

 اآللة من خصوصية في إعهار رصانة مقام الراست 

ويصدددط بصددوته العظيم بالليالي التي تميز بها متفردا  بالدخول 

 متهداديا   ينجنس عجم على الددوكدا دإلى الراسددددددت على اليكدا   من 

  .إلى سلم راست هابد واالستقرار على درجة اليكا بالرجوع 

وهكذا يسددتمر بالليالي بعمل جنس راسددت على النوا ليصددل بنا 

 .إلى دمة الطرب والنشوة  ليستقر على أساس المقام

شجاني نوحك يا دويشددوعبد الوهاب بالشطر األول من الموال 

 .مساحة المقام كامال   مستغردا   يبلبل وانت بتغني

لة للكمان شددجية وكلمة شددجاني مكررة بتصدداعد نغمي وبعد جم

على  يينرتني بالحبيب والفكر جن  فك  ى الشددددطر الثاني دلإللوصددددول 

ر  بات أدول يا تأودينتقل بعد ذلك إلى الشدددطر الثالث  .النغمة ذاتها

  ةويدهشدددددنا بنقل نبنغم راسدددددت على النوا مسدددددتمرا   يع البعد فاكرني

وتسددمى هذ  النغمة في  نلى البوسددلكبديعة من خالل نغمة الصددبا ع

 بنغمة متابعا   يمقام دلنشدددين مصدددور على درجة اليكا دهذ  الحالة   

 يينسيني وطول البعد بينس   وال  دالصبا المصورة إلى الشطر الرابع 

 يدا مين يا ناس على حبي يطمنيدوهكذا ينتقل إلى الشددددطر األخير 

ة لي من خالل فاصليكا دراسدت على اويعود إلى المقام األصدلي     
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درجددة الكردان ثم درجددة النوا ثم درجددة دربدداعيددة تددامددة  هددابطددة 

ثم يسدتعمل نغم سوزنا  مصور على اليكا  لينهي الموال   ي.الدوكا 

 .متاع وتشويقهب

 شعر: إبراهيم عبد هللا            كل اللي حب اتنصف :       موال

 1911تاريخ التسجيل: 

  : كلمات الموال

 لي حب اتنصف وأنا اللي وحدي شكيْت كل ال

 حتى اللي رحت اشتكي له دال لي ليه حبيْت 

 ال شكو  نفعْت وال دلب الحبيب رد يت ْ 

 احترت وهللا واحتار دليلي يا ناس ْ 

 يا رب أمر  وباللي كتبته أنا ر يْت 

 يمقام الراستدالمقام األصلي للموال 

 .يتللف مقام الراست من جنسين

 جنس راست على درجة الراست  :عجنس الجذـــ 

 جنس راست على درجة النوا  :جنس الفرعـــ 

  يسددتهل الموال بتقاسدديم آللة القانون على مقام الراسددتن ثم

يصددددددددط عبد الوهاب بكلمتي ديا ليلي  ديا عيني بنغم الراسدددددددت 

ويجول ويرصددع النغم األصددلي مبرزا  مسدداحة صددوته الواسددعةن 

صددبا على الحسددينين وتصددبح بذلك  ويغرد في الشددطر األول بنغم

النغمة العامة دالدلنشدديني. ويعود من الصددبا حسدديني إلى الراسددت 

األصددددلين وتجود آلة الكمان بنغمة دلنشددددين رائعةن يسددددتمر عبد 

الوهاب بنغم الصددبا حسدديني المطرز مازجا  بين الشددطرين األول 

والثددانين وتنقلنددا جملددة آللددة القددانون إلى مقددام عجم على درجددة 

لراسدت ن ليشدو عبد الوهاب بنغم العجم على درجة الراست في ا

الشدددددددطرين الثالث والرابعن ثم يلج إلى الشدددددددطر األخير ديا رب 

أمر  وباللي كتبته أنا ر دددددديتي ليعود بنا من نغمة دالعجم على 

 درجة الراستي إلى مقام الراست األصلي ويختم الموال.
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ة وسديقي للمقامات األساسية المستعملونقدم فيما يلي التدوين الم

 :في هذ  الدراسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و في الختدام نقول: هدذا هو عبد الوهاب الذي أطلق ديد الموال فظل 

إلى اآلن متعدددد األشددددددكددال و المهددام في األغنيددة العربيددةن بعدددمددا كددان 
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محصددددددورا  من دبددل. هددذا الرجددلن كددان الفن من دبلدده مرتبددة وارتفع في 

 ر  مراتب اجتماعية وموسيقية عالية.عص
 

 

 

 جان سيبيليوس 

 في نشوة الهاوية

 

 باتريك تشيرنوفيتش

 ترجمة: أبان الزركلي

 

عمال  من الروائعن إال  14إذا كان جان سدديبيليوس دد كتب نحو 

أنه كتب أيضددا  كثيرا  من الصددفحات غير المهمة. كيف أمكن لمؤلف 

ومؤلف ابنة بوهيوال أن يولي أدل  Kullervoالقصدديدة السدديمفونية 

يدة لكثير ممدا كتدب من القطع ذات األشددددددكدال البنائية المحددةو العندا

. لعلهن بدون [ يقصدد شكل السوناتا أو الكتابة للرباعي الوتري....]

شددكن أراد أن يخلق رصددديدا  من األعمال الموسددديقية في فنلندا حول 

. لكن لحظات اإللهام لحسدددن الحظ تنسدددينا ما هو ثانوي. 1922عام 

« بددروكددنددر»و« بدديددتددهددوفددن»و« ارتمددوتسدددددد»و «هدددايددددن»إن 

ن وهم النماذج األمثلة بالنسدددبة لـدددددددد سددديبيليوسن «تشدددايكوفسدددكي»و

صدداروا ما دديا  بالنسددبة إليهن فقد اسددتطاع بسددرعة أن يتحرر منهم. 

ن «كلود ديبوسي»أما من استطاع من معاصريه أن يهز  فعال  فكان 

د ريتشدددار»الشددداب. أما « بيال بارتو »وشددداركه في هذا التفضددديل 

فقد  [وهو من معاصدددريه أيضدددا  ]« غوسدددتاف ماهلر»و« شدددتراوس

                                                           
 .ما بين دوسين كبيرين إ افة من المترجم حين شعر بحاجة إلى تو يح 

  كدل مدا ال يجري شددددددرحده من األعالم والمصددددددطلحات يرجع فيه إلى معجم األعالم

 في أعداد الحياة الموسيقية.والمصطلحات المنشور 
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لو من و [فكريا  وروحيا  ]احترمهما سدددديبيليوس ولكنه لم يلتقم معهما 

وإن أدر  ـدددددـدددددـددددد دبل كل « شونبرغ»بعد. وكان أيضا  بعيدا  جدا  عن 

الناس ـددددـدددد بلهميته. ولكنه كان يبحث عن طريق مختلف تخرج إليه 

ن أما ع«. ما بعد الفاغنرية»د لمرحلة الموسدديقا من الطريق المسدددو

الجيل األصددددغر منه: بيرغ وبارتو  فقد دد رهما على نحو أكثر من 

األسدددماء السدددابقة دون أن يسدددتقي منهما أي  تلثير على تطور  الفني 

 الخاص.

إن األهم عند سدددماعنا سددديبيليوس هو أن نتخلى عن األفكار 

ي  محدث ولكن المسدددددبقة. ال.... ليسدددددت هذ  الموسددددديقا لفلكلور

الميزور ]متلخر تاريخيا  دفال يوجد في موسددددددديقا  ميزور واحد 

هو الخلية األسددداسدددية في التدوين الموسددديقي ويمكن أن نسدددميه 

من الفولكلور الفنلنددددي أو غير الفنلنددددي.  [الخليدددة اإليقددداعيدددة

 وهي]وليسدددددت هذ  الموسددددديقا بديال  عن الرومانتيكية المتلخرة 

تقسدددددديم األكاديمي للمراحل التاريخية مرحلة تاريخية  ددددددمن ال

وس . وسددديبيلي[الموسددديقية ينتمي إليها فاغنر وماهلر وبروكنر..

أو إنه ــ على أدل تقدير ــ ليس «. فنلندا الخالدة»ليس أبدا  منشد 

يقصد أن هذا الوصف إن صح فال يشمل ]إال منشد فنلندا الخالدة 

ة ا عدا بضدددع. فم[إال جانبا  من شدددخصدددية سددديبيليوس الموسددديقية

دصدائد سديمفونية مسدتلهمة من التراث األسطوري لشمال أوربا 

كان عمله دبل كل شيء  من مسار روحي تجلى  ـددددددـدددددد كفكرة 

هاجس ال بل دلق داخلي ـدددـددد موسيقا صرفة. ومع ذلك فهن أناسا  

من بالد تملك تقاليد موسيقية عريقة كللمانيا وإيطاليا وفرنسا لم 

« مالعالأسوأ مؤلف في »طويلة. هل هو  يفهموا منها شيئا  لفترة 

السدددددديمفوني »أم هو  ي22د«Leibowitz éRenحسدددددددبمددا يقول 

حسدب كاتب سديرته اإلنكليزي سيسيل غراي « األعظم بعد بيتهوفن

Cecil Gray و إن أحد أسددباب عدم فهمه الذي تجلى  معار ددة ي23د

                                                           
  ــ

zRené Leibowit  9711في وارسو وتوفي في باريس عام  911مؤلف ودائد وباحث ومدرس من أصل بولوني ولد عام. 
  1941وتوفي عام  1894ــ نادد ومؤلف انكليزي ولد عام. 
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محلليه بالحكم عليه من خالل شددددبكة األشددددكال  له يكمن في تشددددبث

ة موسدددددديقددا : نمو البنددا ئيددة الكالسدددددديكيددةن كمددا يكمن في الجهددل بجددد 

الموا دديع اللحنية الذي يخالف الشددكل البنائي التقليدي للسددوناتا. إن 

كدداتبي السدددددديمفوني منددذ بيتهوفن حتى مدداهلر وشددددددوسددددددتدداكوفيتش 

د فيوسعو  إلى أكبر األبعا [عنصرا  بدئيا  ]يطورون عنصدرا  أسداسيا  

ن كما أن عنصر التوتر يتوزع على نحو الممكنة السدردية والدرامية

شدددبه منتظم على طول مسدددار شدددكل السدددوناتا. أما هو دسددديبيليوسي 

فيعرض نتفا  من الموا ديع اللحنية التي ال توجه إال تدريجيا  السيا  

« امخت»ثم « تفاعل»ثم « عرض»السددردي الموسدديقي. لم يعد هنا  

ا . بل مقلوب غالببل سدديا   [وهي العناصددر البنائية لشددكل السددوناتا]

َز   من المو ددددوع اللحني تحدد مجر  تتولد عنه األفكار  بضددددع مع

اللحنيةن أو بضددع خاليا لحنية تتفتح وتنتشددر لتصددير موا دديع لحنية 

لة  ْدخ  واسدددعةن ثم تبل  الموسددديقا دمة تنتهي عندها فجلة. إن الجمل المع

ها عوهي التي يجعلنا السددديا  نتود]على السددديا ن والجمل المحذوفة 

ن وفترات [ولكنهدددا ال تدددلتين أو الجمدددل التي يجري التلميح إليهدددا

الصددددددمدت وبعض التطورات اإليقاعية والهارمونيةن تنعكس وترتد  

وكلنها في لعبة مرايا تفرض على المستمع أن يعيد ـددددددـدددددد على نحو 

ذهني ــ بناء مقطع كامل من السيا . الوالدة  ثم التطور ثم الموت : 

 النظام البنائي بالتطور العضوي لمخلو  حي. يمكننا مقارنة هذا

بقدر ما كان سددديبيليوس يمضدددي في عمله ويعم ق تعبير  الفنين 

كان ينغمس في عالم هو على نحو محدد عالمهن عالم من الروحانية 

المثدداليددة المفرطددة. أمددا نجدداحدده على المسددددددتو  الجمددالي فكددان أدددل  

ي سيبيليوس الجمالو دوحا  بالنسدبة آلذان البعضن وذلك ألن نجاط 

مفوني  .إن السي[نتيجة لطبيعته الخاصة]ال يمكن اإلمسا  به بسهولة 

جدد هذا الشدكل البنائي الضخم على نحو جذري أكثر « سديبيليوس»

ولكنه لم يتبن  ـددددددددـ «. بروكنر»و« بيتهوفن»من أي مؤلف آخر منذ 

وات صعلى الرغم من تبنيه السيمفونية شكال  بنائيا  ـدـ تراث تعدد األ

. ومهمددا [الددذي كددان ركيزة التراث السدددددديمفوني األوربي]األوربي 
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كانت إنجازات سدددديبيليوس واكتشددددافاته فهن ما أوجبها هو الحاجات 

التعبيرية ـددـدد كما هو الحال عند بارتو  ـددـدد ولم تكن هدفا  بحد ذاتها. 

 ال يمتنعون ي24د«Adorno»ـددددددـدددددد ومن  منهم أدورنو إن كثيرين 

 ه بسبب هذا االتجا .ودون أي حرج عن لوم

وهي التحول الفجائي من ]« الكروماتيكية بحذر»لقد اسدددددتخدم 

مقدام يرتكز على نغمدة معيندة إلى مقدام آخر يرتكز على النغمة التي 

تعلوها أو تنخفض عنها بمقدار نصدددف بعد صدددوتي. كان فاغنر من 

ن أما توتر التحوالت [مبددعي هدذا األسددددددلوب واسددددددتخددمده بغزارة

 [نتقدال من مقدام ترتكز عليده الموسدددددديقدا إلى مقدام آخراال]المقداميدة 

فقليل. إن عناصر اإليقاع واللحن التوزيع األوركسترالي ولعبة بناء 

 عالدة]التراكيدب تعلو في مكدانتهدا عندد  على عنصددددددر الهارموني 

التركيدب الصددددددوتي المشددددددكدل من النغمات المتزامنة مع التراكيب 

ق اختيددار المقددام وعن طريق . يتحددد ر اللون لددديدده عن طري[األخر 

خفة اللمسددة الصددوتية أو دسدداوتها عند اسددتخدامه الجْرس الموسدديقي 

تكون وعيفة بعض األصدوات الموسديقية  دمن سيا  ما ]الصدرف 

أو لونن وإن شدة ـدـد أو خفوت ـدـد وطول ـدـد أو دصر ــ « جو»خلق 

هددذ  األصددددددوات يجعددل األلوان التي توحي بهددا أكثر إشددددددرادددا  أو 

أو عن طريق اجتماع تراكيب صددددددوتية متنافرة حل ها أو  [ أدكن....

نقلها إلى حالة صوتية توافقية  من مقام ــ أو في مركز ثقل مقامي 

وهذا مخالف لما ساد في القرن الثامن عشر ومعظم القرن ]ـدـ واحد 

حينما كان التراكب الصددددوتي المتنافر الذي يجسددددد  [التاسددددع عشددددر

يجدد طريقدة إلى الحل  أو التوافق بدالصددددددوت حدالدة تعبيريدة متوترة 

 ددمن إطار المقام الذي بعني عليه المقطع أو الحركة الموسدديقية. إن 

التجديد األكثر أهمية عند سدددددديبيليوس هو في مجال التركيب ـددددددددددددـ 

التجميع ـددـدد والمْفَصلة: فن النمو والتطور الخطي للسيا  الموسيقين 

اينات لجمع التب واإلحسداس بالفراغ وبالصمتن والمنطق االستثنائي

عندددد تزامن ]وللتطور الددددائمن وترجيح خد أفقي على خد آخر 
                                                           

  ــ ثيودور أدورنو  ــي.ن فيلسوف ماركسي وعالم اجتماع وموسيقا ألمان
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نة تسدداعدنا على أن نالحق في [الخطين . إن كل هذ  العناصددر المكو 

جة المنكسدددرة في موسددديقا  سددديادا  يتبدل من حالة  المسدددارات المتعر 

 الغموض الظاهري إلى الضوء األكثر سطوعا .

صددوت لل]م بالفترات الزمنية وألن سدديبيليوس هو سدداحر التحك

وبالمضددمر وبالمحذوف فهنه يتطلب منا انتباها  دائما  كل  [وللصددمت

لحظدة. إن بعندا  المعمداريدة الدذاتية جدا  تنشددددددم توليفة مدهشددددددة بين 

السددددداكن والمتحر  دالسدددددتاتيكي والديناميكيي. ولم تعد هنا ن على 

 شدددددكالنيعكس الحال في الموسددددديقا الجرمانيةن إرادة تحقيق خيار 

اإلشددارة إلى الموسدديقا ]ذاتي  ددمن إطار رؤية سدديمفونية شددمولية 

الجرمانية موجهة إلى ماهلر. والمقصود هو التلكد على ما سبق من 

أن بعنا  المعمارية حققت توليفة بين السدددداكن والمتحر ن األمر الذي 

يرا  الكاتب تجديدا  حقيقيا  في الموسدددددديقا يتجاوز ما حاول أن يحققه 

بجعدل الشددددددكل السدددددديمفوني يسددددددتوعب الحاجات التعبيرية  مداهلر

. إن عدالم سدددددديبيليوس بعيدد عن النداسن وما كان يمكن أن [الجدديددة

يشع ـددددـدددد عند الموسيقيين اآلخرين ـددددـدددد  وءا  سطحيا  وأن يكون ذا 

خيارات لونية محدودةن يخلق مع سيبيليوس انطباعا  عن فراغ وادع 

استخدم كلمة مزرعة ]صدوتية هجرها الناس « مزرعة»في حضدن 

 .[عن دصد ألن السيا  الموسيقي عند سيبيليوس ينمو كالنبات

إن أوركسددترا الموسدديقي الفنلندي هي في بعض األحوال دريبة 

يقصدددددد بالـ ]من أوركسدددددترا هايدن وبيتهوفن وشدددددوبرت وبراهمز 

نتها تركيبة من مجموعة  أوركسدددترا اسدددتخدام األوركسدددترا كآلة كو 

ممدداثددل لمددا ]ا هو اثنددان ومسددددددتخدددم من آلددة األوب: فددالعدددد ال[آالت

ما عدا الحال في القصيدة  [اسدتخدمته األسماء األلمانية المشار إليها

ا. كمددا أندده وأوب وفيهددا ثالث آالت Tapiolaالسدددددديفمونيددة تددابيوال 

والكلمة المهمة هنا هي بعض إذ إن ]يسددددددتخدم بعض النحاسدددددديات 

وا في اسددددددتخدددام اآلالت المؤلفين األلمددان المشدددددددار إليهم لم يفرط

. واسددتخدم اآلالت الوترية واإليقاعية وأ دداف أحيانا  آلة [النحاسددية

الهدارب. إن األطراف الحدادة آلالت هدذ  المجموعدة تفرض مقاربة 
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كل يقصد أن العدد المحدود ل]تذودية للتلليف الموسديقي ال سدابق لها 

المستخدمة نوع من اآلالت إ افة إلى العدد المحدود ألنواع اآلالت 

يجعدل الروابد الصددددددوتيدة بين اآلالت دداسدددددديدة تنقصددددددها المرونة 

ي»والسدالسةن فاالستخدام الغزير ألنواع وأعداد اآلالت    هذ« يطر 

ي التوالف وذلدك مثل األسددددددلوب المتميز إلصدددددددار  [الروابد ويقو 

األوبوا «: الواخز»الصدددددوت عند اآلالت الخشدددددبية ذات الصدددددوت 

لتان ال [ميزان بصدددوت أنفي بعض الشددديءوهما آلتان تت]والفاغوت 

ربما يقصدد أن سديبيليوس ال يتهرب من ]تسدتخدمان بكامل نقاوتهما 

ن [المجداالت الصددددددوتيدة التي تجعل آلتا األوبوا والفاغوت أنفي ة جدا  

ومثل تدفق أصدددددوات الفلوت والكالرينيت دالسددددديمفوني السدددددابعةي 

ي ع الوتريات فوالصدددوت الكامد المكتوم لتراكب اآلالت الخشدددبية م

المجداالت الصددددددوتية الثخينةن ونَعيبع النحاسدددددديات وهلوسددددددة كتل 

أي ال يكتفي ]الوتريدات عدازفدة أصددددددواتدا  متعدددة متراكبة متزامنة 

سديبيليوس بلن يجعل كل دسدم من أدسام الوتريات يعزف خطا  نغميا  

ن وتراص  [واحدا ن بل يعطي أعضددددداء القسدددددم الواحد أدوارا  مختلفة

وركسددددترالي وشددددفافيته في الودت نفسدددده والتصدددداعدات النسدددديج األ

الو دددددداءة في حجم الصددددددوت تشددددددار  بها كل األوركسددددددترا. إن 

عتها مخي لة آالتية ال  اإلمكانات الكامنة في أوركسدددددترا بيتهوفن وسددددد 

 نكهة البساطة أو نكهة صقل وتهذيب يكاد يكون مؤلما .

بددداسددددددكدددال »إلى « Glenn Gouldني 25د غلين غولدددد»من 

فيتولد لوتوسالفسكي »ن مرورا  بـ «Pascal Dusapin ي26دندوسبا

Witold Lotoslawski »جددديدددورجدددي لددديدددجدددتدددي »وGyorgy 

Ligetti »ي 27دبديدتدر مددداكسددددددويدددل ديدفيس»وPeter Maxwell 

Davies »ي 28دبددرجدددان فدديددرندديددهددو»و Brian Ferneyhough »
                                                           


عازف بيانو كندي مبدع. عرف بغرابة أطوار . يعتقد الكثيرون أنه  Glenn Gouldـددـدد  

 .1981توفي عام  1911أحسن من عزف باخ حتى اآلن. ولد عام 

 . درس الفنون الجميلة والعلوم.1944مؤلف فرنسي ولد عام  Pascal Dusapinــ  

 .1419مؤلف إنكليزي ولد عام  Peter Maxwell Daviesــ  

 .1941مؤلف إنكليزي ولد عام  Brian Ferneyhoughــ  
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 ي30دتريسددتان موراي»و« Hugues Dufourt ي29دهيوغ دوفور»و

Tristan Murail»ي31دجيرار غريسددددي»ن و Gerad Grisey» ن

ن كدددل هؤالء Magnus Lindberg ي 32دأو مددداغنوس ليندددد بيرغ

وكثير من معاصرينا دد لفتت نظرهم الغرابة في موسيقا سيبيليوس. 

وتنعش وتكون في نفس الودت غير  [الروط]إن األشددياء التي تعحيي 

لة ماحترت في تفسددير هذ  الج]محدود.  [على الناس]ثقيلة لها تلثير 

ف ألن  لكني أعتقددد اآلن وبعددد تفكير أن الكدداتددب يسددددددخر أو يتددلسدددددد 

األعمدال الموسدددددديقية ذات المرجعية الذهنية الصددددددرفة التي تندرج 

 ددمن إطار عقلي محكم فتنسددجم تفاصدديلها وثناياها وبعناها الهيكلية 

واسددددتطراداتها واسددددتطاالت أزمانها دلعل المقصدددددود ماهلرين هذ  

 لثيرا  علينا من موسددديقا شدددفافة تتغير ألوانهاالموسددديقا الثقيلة أشدددد ت

وكثافاتها بسددرعة تدفع الروط من حال إلى حال بخفة وسددالسددة. إن  

 .[َوْدع حضور الغوريال علينا أشد من ودع حضور الفراشة

ن وهو عددام تددلليف القصددددددديدددة السددددددديمفونيددة 1894من عددام 

Kullervo ن إلى تلليف القصيدة السيمفونية تابيوالTapiola  عام

يسود أفضل من كتب السيمفونية لحظة صمت اآلخرين في  1913

مجال كتابة السددددددديمفونية على األدل. وحقيقي أن سددددددديبيليوس عام 

كان على نحو ما الضدد  لماهلر كما سيصبح فيما بعد الضد   1922

لـددددددد سدترافينسدكي. فعلى نحو عنيد ينقذ سيبيليوس محدودية و نمد 

ويصددددددمت سدددددديبيليوس بعد «. غير مجد  »تلليفي أعلنه ديبوسددددددي 

ونجاط القصددديدة السددديمفونية  1914نجاحات السددديمفونية السدددابعة 

Tapiola  وذلك في نفس الودت الذي يصمت فيه إدجار فاريز بعد

أي في نفس عام تلليف تابيوالن  1913عام  Arcanaكتابته دطعته 

وذلك يعود بدون شددك لنفس األسددباب وهي نفاد ما يملكه من مادة. 

                                                           

 .1941مؤلف وفيلسوف فرنسي ولد عام  Hugues Dufort ــ 

 .1947مؤلف فرنسي ولد عام  Tristan Murailــ  

 .1943مؤلف فرنسي ولد عام   Gerard Griseyــ  

 .1948مؤلف فلندي ولد عام  Magnus Lindberg ــ 
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وهو تدداريخ وفدداتددهن لم  1947أيلول عددام  12و 1919عددام وبين 

 ينشدر سديبيليوس أي شيء باستثناء بعض المراجعات لمواد دديمة.

لقد دارت أحاديث كثيرة عن مسللة صمته وعن السيمفونية الثامنة 

التي من المؤكد أنه أنجزهان ومن  1911ــ  1911المؤلفة في عام 

حقيقدة عدم وجود أي عمل  المحتمدل أن سددددددديبيليوس ددد أتلفهدا. إن

للنشدددر بعد وفاته على الرغم من الجهد المسدددتمر الذي نعرف عنه 

من أحسدن المصادر تبقى أمرا  ملغزا . موسيقيا ن لم يعش سيبيليوس 

 ألبان»إال عشددر سددنوات بعد ديبوسددي وصددمت عشددر سددنوات دبل 

ريتشددددددددددارد »و« Bartokبددددارتدو  »و« Alban Bergبديدرغ 

و « Schoenbergشدددونبرغ »و « Richard Strausشدددتراوس 

لم يمر  أحد ـدددددددددـددددددددد باسدددتثناء فاريز «. Prokofievبروكوفييف»

Varese  يقصدددددددد الحروب التي عاشدددددددها ]بدلزمات من هذا النوع

د ببضدددع  [العالم الغربي حين لم يسدددتطع أي إنسدددان آخر أن يصدددع 

 إن موسيقا سيبيليوس»رؤ  خاطفة انهيار عالمنا الذي نعيش فيه. 

هدذ مدا ددالده مرة ددائدد األوركسدددددددترا « ج هدذا العدالمهي فعال  خدار

 .Herbert von Karajanان يهربرت فون كارا

نرد  دائما  موسددديقا سدددديبيليوس إلى فنلندا. ولكن مع ذلك وبغض 

النظر عن االدعداءات بدالملكيدة القوميدة فدهن هدذ  الموسدددددديقدا تعلمنا 

شدددددرين عبنفس القدر الذي تعلمنا به أكثر الخبرات جرأة في القرن ال

أي من موسددددديقا لم تحفل بالمسدددددللة القومية بل و دددددعت التجريب ]

لياتها . ولكن وصدول سديبيليوس إلى صياغة [والتجديد على رأس أو 

أسددددددلوبدده الخدداص اسددددددتغر  بعض الودددت  لقددد أجددل  موتسدددددددارت 

وبيتهوفنن وكان من أوائل من شغف ـددددددـدددددد من غير النمسويين ـددددددـ 

 ته في النمسا وألمانيا بين عاميبموسيقا بروكنر إذ استمع خالل إدام

 Hansإلى دائد األوركسددددددترا هانس فون بولوف  1891و  1889

von Bulöv  وإلى  [القائد والمؤلف]وإلى ريتشددددددارد شددددددتراوس

يعزف الرباعيات األخيرة لـ  «Joachim»الرباعي الوتري يواكيم 

جالسددا  في المقهى. وبعد  Brahmsبيتهوفنن ولمح من بعيد براهمز 
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سنوات يكتشف أوبرا تريستان وإيزولد  لـدددد فاغنر في ميونيخ.  أربع

 Löhengrinوأوبرا لوهنغرين  Tanhauserوأوبرا تدددانهددداوزر 

في بدايرويت. ولكن ذائقته كانت دد تكونتن فطوال حياته كان يمقت 

في بداية القرن العشددددددرين  .فاغنر مع نوع من اإلعجاب في السددددددر

ويتقاطع . Les Nocturnesو يكتشدف ديبوسي وينبهر بقطعة للبيان

طريقه عدة مرات مع طريق ريتشدددددارد شدددددتراوس دالذي يقود أول 

تقديم لكونشدددددرتو الكماني ومع طريق غوسدددددتاف ماهلر  ولكن هذ  

التقدداطعددات بقيددت في حدددود اللبدداددداتن فدداالختالفددات عميقددة جدددا  في 

الرؤ  بين سددددديبيليوس وبين ماهلر وشددددددتراوس. أما صدددددددادته مع 

 Ferrucio Busoniو والمؤلف فيروتشدددددديو بوزوني عازف البيان

فلم تعكر صدددددفاء سدددددمائها أية غيومن مع أن بوزوني لم يسدددددتطع أن 

ن في فترة ما بي« على المو دددة»يصدددالحه مع التيارات التي كانت 

 Stravinskyالحربين العالميتين. كان متشددككا  حيال سددترافينسددكي 

زدراء للحركدددة وسددددددي م الظن بـدددددددددددد بروكوفييف. ولم يكن  إال اال

 «جمالية السو  ـددددددـدددددد المعرض»النيوكالسيكية المنتصرة ولفلسفة 

وأوريك  Milhaud: ميو [الفرنسدددددديين]التي تبنتها جماعة السددددددتة 

Auric  وبولندددكPoulenc  لكنددده يتحمس لربددداعيدددات بدددارتو ...

ن فهو صداحب القول المشهور: Alban Bergوللمؤلف ألبان بيرغ 

بيرغ كددان تلميددذ ]« بيرغ»و ه« شددددددونبرغ»إن أحسددددددن أعمددال 

بعيدا  إال أننا ال يمكننا  1912. ومع أنه أبقى نفسه منذ عام [شونبرغ

أبدا  اتهامه باإلدليمية الضددددديقة : إن أحكامه حول مسدددددائل العصدددددر 

 تدهشنا حتى اليوم بمضاء سدادها.

قا وموسددي« الفاغنرية»إن اللوم الرئيسددي الذي وجهه إلى موسدديقا 

ينصب  .ذا ديمة يتضدمن ذكاء  نادرا  ويبقى على الدوامما بعد الفاغنرية 

هددذا اللوم على أن الفدداغنريين دددد جعلوا مريددديهم يتخل ون عن أحددد أهم 

إنجازات الكالسيكية الفيينوية ـددـدد وخصوصا  إنجازات بيتهوفن ـددـدد وهو 

الذي صدددنع العصدددر  [المتوجهة إلى األمام]الحس الديناميكي للحركة 

 يبيليوس أوائل القرنـددددـددددماهلر سعندما دابل  الذهبي للسيمفونية.
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ن وجدت للتعبير ع كان األخير يؤمن أن السدددديمفونية ددالعشددددرين 

جوهر األشددددياءن بينما رأ  ماهلر أنها يجب أن تضددددم الكون بلسددددر . 

 ويمكن أن نقر بالتسدددددليم بالمفهومين معا . إن القصددددديدة السددددديمفونية

Kullervo ل تظهر أنه كان من المحتم والسددديمفونيتين األولى والثانية

أن يتبع سيبيليوس طريقا  مشابها  ـددددـدددد على نحو  ما ـددددـدددد لما اتبعه ماهلر 

أي ]وشدتراوس في مسدللة البقاء داالستقرار واإلدامة ـددددددـدددددد في الزمن 

الددددينددداميكي للحركدددة وهو عكس الحس  [البقددداء غير الددددينددداميكي

د بيتهوفن دالمتوجهة إلى األمام التي أشددددار الكاتب إلى أن موسدددديقا 

جسدته بجعلها اللحظة كجريان للزمن ــ أي انطفاء اللحظة وانبعاث 

أخر  دونما انقطاع أسددداسدددا  في المحتو  التعبيري للموسددديقا بينما 

مدالئدا  إياها بمحتويات تعبيرية « ونفخهدا اللحظدة»لجدل مداهلر إلى مد 

كثيفة وجاعال  منها جزءا  من سدددددديا  دجرياني ذهني عو ددددددا  عن أن 

 لكنه لم يتبع هذا الطريق ففي. [ن جزءا  من جريان تعبيري زمنيتكو

هت دوا   نحو رؤية اختصدددددارية تكثيفية داخله حاجة هائلة القوة وج 

عاما   والثالثين على نحو متزايد. عندما ألف سدددديبيليوس ذو األربعة

ور ـددتراوس إلى الجمهـددارد شـددددم ريتش 1899سيمفونيته األولى عام 

ليلة ال»ن وأنهى شددددددونبرغ دطعته «حياة بطل»ية دصدددددديدته السدددددديمفون

كتب سدددددديبيليوس  1914وفي عدام «. Nuit transfigureالمتحولدة 

دطعته الشددددهيرة  Gershwinسدددديمفونيته السددددابعةن وددم غيرشددددوين 

Rhapsdy in Blue ه ـدفوري»ن وأنهىFauré ري ـاعي وتـدر ربـدآخ

نفخياتن الكونشددرتو البيانو مع أوركسددترا « سددترافينسددكي»لهن وألف 

القطعتين « فدداريز»خمدداسدددددديددة آالت النفخن و« شددددددونبرغ»كمددا ألف 

«Octandre »و«Integrales إن هدذا الربع درن الغني بدالعالمات .

 [يقصددد األعمال الموسدديقية المفصددلية الهامة التي أشددار إليها]البارزة 

يجد انعكاسددددا  له في إبداع سدددديبيليوس سددددواء في أعماله ذات البرنامج 

 أو حكايا أسطوريةي أو في سيمفونياته السبع.ددصائد 

على الموسيقا الغربية ـدددـددد كما هو الحال بالنسبة للمدنية الغربية 

ـدـ أن تكون دائمة التطور والتقدم. إال أن التطور في حالة سيبيليوس 

 صول
 مي
 دو
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يددذهددب في اتجددا  مخددالف على نحو حدداد لمددا خطدده المؤلفون الكبددار 

وائل القرن العشرين. إن المقامية ـددـدد عندما ينظر إليها كلون ـددـدد لم أ

تذهب أو تختفي أبدا ن بل إنها تقوت عند بارتو  وسددددددترافينسددددددكين 

يقصددددد ]وهذا هو الحال أيضددددا  بالنسددددبة للتراكب الصددددوتي الكامل 

التراكب النغمي المكون من ثالثة أصددوات: أولها هو النغمة أسدداس 

مة الثالثة ـددـدد منسوبة للنغمة األولى أساس المقامن المقامن وثانيها النغ

وثددالثهددا النغمددة الخددامسددددددة. فمثال  في حددالددة المقددام دو مدداجور يكون 

كما هو الحال أيضددا  بالنسددبة للجاذبية  [التراكب النغمي المثالي      

مثال : النغمة الخامسدددددة ]« النغمات المحورية»االسدددددتقطابية لبعض 

ي مقام دو ماجور على سددبيل المثالي لها ن دنغمة صددول ف[في المقام

جاذبية خاصددة تشدددنا إليها كما تجعل النغمات األخر  تحوم حولهان 

«. نغمة محورية»وبالتالي يمكن أن نسميها ـددـدد أي خامسة المقام ـددـدد 

وما دصد  الكاتب عموما  هو أن سيبيليوس كان مقاميا  كـدددددد بارتو  

كن فكر  . ل[اير للتطورفهو في هذا لم يكن غير مس]وسترافينسكين 

الموسدددددديقي يبل  أبعدد مدا  في تمكنه من تقنية الجريان الموسدددددديقي 

 ددددددمن بنى هيكليدة مختلفدة. فهنا يتجاوز سدددددديبيليوس بدون شددددددك 

شدددونبرغ وبارتو  وسدددترافينسدددكي. فعند سددديبيليوس تقع دمم الكثافة 

على نحو دائم تقريبدا  في أدصددددددى نهدايدة العمدل حيث يلخذ الجريان 

شددبيه أسددتطيع ت»ين أخيرا ن اتجاها  محددا . كتب سدديبيليوس: الموسدديق

السدددددديمفونيدة بدالنهر الدذي يولدد من عددة جدداول تبحث عن طريقها 

فيتكون النهر العريض القوي الذي يصب في البحر. ولكن في أيامنا 

فهن سدددرير النهر  [يقصدددد في األعمال السددديمفونية لمعاصدددريه]هذ  

ض ودوي. أي باختصددددددار تجري هو الدذي يتم حفر  على نهر عري

بالنسددددددبة ألذن غير «. صددددددنداعدة النهر. ولكن من أين يدلتي المداءو

مصددغية تبدو موسدديقا سدديبيليوس المغي رة دائما  التجاهها ولسددرعتها 

متددلخرة في تددلكيددد هدددفهددان ولكن حقيقددة األمر أن المؤلف يكون في 

 إيجازا  وتكثيفا  للتعبير.حالة بحث عن التركيز األكثر 



 معجــم 

 131 

كان من الممكن ـددددددـدددددد بهدف السهولة ـددددددـدددددد أن نقسم إنتاج  إذا

بسددديمفونية  1891سددديبيليوس إلى ثالث مراحل فسدددتبدأ األولى عام 

«Kollervo » والدقصدددددديددددة السدددددديدمدفونيدددة«En Saga . » إن

«Kullervo » التي سددددددبقدت السدددددديمفونية العاطفيةPathetique 

جديد لـ للتشايكوفسكي  والسيمفونية التاسعة ـددددددـدددددد سيمفونية العالم ا

دفورجا  وسيمفونية ماهلر الثانية ـدددـددد سيمفونية البعث ـدددـددد تدهشنا 

حتى اليوم بما تملكه من حس الحركة ـدددددددـددددددد التوجه إلى األمام ـدددددددـ 

الددددينددداميكي  والددددرامددداتيكين وبجرأتهدددا وبدددالهويدددة القويدددة لفكر 

أوركسدترالي خشدن داس  وفي نفس الودت و اء وهاج. بعد بضعة 

يتزوج سدديبيليوس  Kullervoائل لسدديمفونية أسددابيع من النجاط اله

وهو الزواج الذي سيجعله في دلب إحد   Aino Järnefeltالشابة 

أعر  العائالت الفنلندية. يخالد سدددددديبيليوس في تلك الفترة المثقفين 

الداعين إلى االسددددددتقالل في الودت الذي بلغت فيه فورة معار ددددددة 

إدطاعية ـدددـددد أو دودية  االحتالل الروسي أوجها دكانت فنلندا ودتذا 

ـددـدد تابعة لةمبراطورية الروسيةي. تتتالى أعمال سيبيليوس وتفرض 

دجزؤها الثاني هو « Lemminkäinen»نفسدددها بسددددرعة: متتالية 

«Tuonela »ي 1899ـددـدد  1898المشهورةي ثم السيمفونية األولى د

ي. إن نجاحات ــ بل انتصارات 1921ــ  1921والسيمفونية الثانية د

حامل »  األعمال جعلت من سيبيليوس خالل فترة ما نوعا  من ــ هذ

لدعاة االسدددتقالل. ولكن هذا حدث دون دراية منهن وبدأ سدددوء « علم

 تفاهم سيستمر لبعض الودت.

وهكذا في الثالثين من عمر  أصدددددبح سددددديبيليوسن على نحو لم 

والحركة  Finlandia, Kareliaيقصددددددد  تمداما ن رمز أمة: فقطع 

السددديمفونية الثانية تذيع صددديت سددديبليوس منشددددا  لفنلندا  األخيرة من

الخالدة. إن رومانتيكيته الخاصدةن األصيلة على نحو وحشي الطبعن 

تحمله  Lemminkäinenومتتداليدة  Kullervoوالوا ددددددحدة مندذ 

الملحمة الشدددددعبية الفنلندية التي جمعها عام  Kalevalaنحو الـددددددددددد 

 دددددديع واألبطدددال . لكن المواElias Lönnrotالبددداحدددث  1814
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الرئيسددددديين في هذ  النصدددددوص تنفلت من إسدددددار النمطية التقليدية 

وتبقىن بدالمقدارندة مع األسدددددداطير األوربيدةن ذات أصددددددالة شدددددديقة 

واسددددددتثنائية. أليس من المتودع من سدددددديبيليوس أن يسددددددتلهم من الـ 

Kalevala  في الفترة التي كدداد فيهددا دمع آخر القيدداصددددددرة وحملددة

 دا روسيةي أن يدمر الهوية القومية لبلد والترويس دأي جعل فنلن

ة الرومنتيكي»إن السدددديمفونية الثانيةن وهي آخر عمل اتجه نحو 

ن تغلق مرحلددة غنيددة [نسددددددبددة إلى ملحمددة الكدداليفدداال]« الكدداليفدداليددة

بدداألعمددال المهمددة. إن الرنددة الملحميددة والصدددددديدداغددة الجميلددة ودوة 

رأة  تغطي جشدددخصدددية األلحان في الحركتين األخيرتين يجب أن ال

سددديبيليوس في دخوله في صدددلب المادةن وفي انتقاالته ـددددددددـدددددددد دون 

تحضير ـددددـدددد من جو إلى جو ومن لحن إلى لحنن وفي تكثيف المادة 

والحركدددة الثدددانيدددة  Allegrettoالدددذي يظهر في الحركدددة األولى 

Tempo Andante لقد عاب نقاد تلك الفترة على هذ  السيمفونية .

هندددا وهندددا . إن المطلع المتجز  أنهدددا مصددددددنوعدددة من نتف من 

للسدددديمفونية دد يبرر سددددوء الفهم هذا. ولكن هذا المطلعن وفيه دسددددم 

العرضن مددا يلبددث أن يجددد توازندده القوي حين يبدددأ مقطع التفدداعددل 

الدذي تسددددددمح تقنيتده الكونتربوانتيدة بسددددددبك المادة المو ددددددوعاتية 

هذ  المصطلحات: العرض ]المعرو ة في المطلع ـددـدد العرض ـددـدد 

التفاعل... هي تقسددديمات الشدددكل البنائي للسدددوناتا الذي بعنيت عليه و

الحركات األولى للسديمفونيات الكالسيكية والرومنتيكية وبعنيت عليه 

 .[ــ على نحو ما ــ الحركة األولى لسيمفونية سيبيليوس الثانية

دأي عددام واحددد دبددل تددلليف ديبوسددددددي دطعتدده  1924في عددام 

دة سددددديمفونيته الثالثةن تلك القطعة بدأ سددددديبيليوس مسددددد«ي البحر» و 

لعله يقصدددددد ما ]المضددددديئة ذات الروادية المعتدلة لمرحلة النضدددددج 

تتميز به فلسددفة الروادية من رؤية شددمولية توحيدية يكون فيها جزء 

ففيها يدير سدديبيليوس عهر  إلى الذاتية التي تميزت  [دطعة من الكل

ائدددا ن ولو على نحو بهدا مرحلددة نهددايددة الرومننتيكيددة ويقدددم نفسدددددده ر

مؤدت جدا ن لنوع من النيو ـدددددددـددددددد كالسدديكية دالكالسدديكية الجديدةي. 
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نكتشدف في تلك السديمفونية أن الصرامة المقامية ألوركسترا هايدن 

يقصددد التقيد الصددارم باألعراف المقامية الكالسدديكية. وعلى سددبيل ]

المثدددال حتميدددة االنتقدددال من تراكدددب نغمي معين إلى تراكدددب آخر 

يمكن أن تَْفتمن بقوة تعددادل مددا في أكثر المالحم الشددددددمدداليددة  [دمحددد

عصدددفا  وجيشدددانا . إن التوجه الجمالي للسددديمفونية الثالثة بما فيه من 

توزيع أوركسددددددترالي غاية في االدتصدددددداد يفتتح المرحلة الثانية من 

ومن  «الكالسدددديكية السدددديبيليوسددددية»إنتاج سدددديبيليوس وهي مرحلة 

ن «ابنة بوهيوال»قصددددائد السدددديمفونية: ن والنتاجها كونشددددرتو الكما

ن Chevauchee nocturneومشددددددوار لديدلي على الحصدددددددددان 

ن «Luonnotar»ن و«والشدداعر الملحمي»ن و«شددرو  الشددمس»و

ن والدددربددداعدددي الدددوتدددري «Oceanidesحدددوريدددات الدددبدددحدددر »و

ن والسدددديمفونيتان الرابعة والخامسددددة. «Voce intimae»المسددددم ى

ونية سيج الداخلي أكثر شفافية في السيمفتصدبح البنية المعمارية والن

اة  ما ـدددـ في إشارة ـدددـددد رب]« السيمفونية الريفية للشمال»الثالثة المسم 

إلى السدددديمفونية الريفية لـددددددددد بيتهوفن التي يمكن أن تسددددمى جنوبية 

ويسددددددود خطابها نقاء  [تنتمي إلى النمسددددددا مقدارنة بفنلندا الشددددددمال

ن بضدددا  حيا  كان المؤلفومضددديء. وفيها يكتشدددف سددديبيليوس مجددا  ن

و وط ـددددـدددد دد استخدمو . إن  الباروكيون ـددددـدددد وخصوصا  هايدن

الخطوط في الحركة األولى يخدم شدددددكال   طالهياكل البنائية وو ددددو

بنائيا  للسوناتا حاذدا  ودديقا . تعبر الموسيقا عن طادة هائلة نجدها في 

نائية خطة بالحركدة األخيرة الغريبدة التي ال يمكن ربد بنيدانهدا بدلي 

سدددددبق أن ععرفت من دبل. فهي مبنية على نحو شدددددمولي تكاملي من 

كثر من أ [دون انتقاالت سدلسة]أربعة أدسدام تبدو كلنها تتابع صدلب 

« الفدداغنري»كونهددا عدداهرة عضددددددويددةن وفيهددا يتراكددب اإليقدداع 

وهو ما يمكن أن  [نسدددددبة إلى فاغنر وإلى بروكنر]« البروكنري»و

مع  [أو الموجود أو السددددداكن]المو دددددوع نسدددددميه الزمن واإليقاع 

                                                           
 قتلة لمؤلف هتيدن ضعن  لمؤلني  للاتوواني   لمنت  نه  ن  لمفني  لمني  بنعفنيف هتيدن ضعن  وضع  اتب  لم

 لمؤلني  للكالسنيكني .
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الديناميكية الحركية البيتهوفنية. إن السيمفونية الرابعة ـدـ إ افة إلى 

السديمفونية السدادسة والقصيدة تابيوال العمل األكثر ذاتية بين أعمال 

المؤلف ـددـدد هي مخطوطة خاردة. عارية على نحو خالب وحرة من 

غمس سددددديبيليوس في حالة أي عائق وعذراء من أي ذكريات. هنا ين

دهشددددددة دائمة دد ماتت لد  اآلخرينن أمام الصددددددمت وأمام الذي لم 

يعقَل. إن كل حركة بل كل لحظة ـددددددـدددددد حتى عندما يصعد ليصل إلى 

القمة الموسديقية على نحو دراماتيكي ـددددددـدددددد يبدو أنها تتوسددع  من 

الحددود القصددددددو  لةيجداز. إن أسددددددلوب الكتدابددة والتعدددد المقددامي 

اإليقاعية للغة الموسديقية دد دطعت شوطا  هائال . إن معركة والليونة 

ـدـد كانت داخلية ـدـد بدأت تظهر إلى النور. وهي ـدـ دون أدنى شك ــ 

نفس المعركة التي سددددتسددددبب سددددنوات الصددددمت الطويلة التي تلت 

ثين سددددنة . ثالنيتكلموا يطلق النقاد العنان ألنفسددددهمن فتابيوال. وهكذ

 «الكتابة التكعيبية»وعن « ة القصددو الحداث»ن عن  Webernدبل 

وعن موسدددديقا القرن الحادي والعشددددرين.  «الخطية الخيالية»وعن 

يصددل به األمر  Walter Damroschبل إن هنا  دائد أوركسددترا 

 إلى تقديم اعتذارات وتبريرات دبل ديادة السيمفونية الرابعة.

ت إن بنداء  المعمداري لم يعد محددا  بالمو ددددددوعات اللحنية ذا

كما كان الحال  [أي لحن له بداية ونهاية محددتان]الحدود الضددددديقة 

ى الموسدديقا إشددارة إل]في السدديمفونية الثالثةن فبطريقة شددبه تسددلسددلية 

 [Dodecaphoniqueأو االثني عشددددريةن  Serielleالتسددددلسددددلية 

نسمع مسافة نغمية تملك خصائص التآكل الذاتي وخصائص  د ـددـ 

رابعة الزائدةن أو المسددافة النغمية المشددهورة مقامية. إنها المسددافة ال

وتكنى أيضا  بالمسافة الشيطانية وهي المسافة ] Tritonالمكناة بـدددددد 

                                                           
   .لخلطنية هي هوع ن  للفعددية للنوبنية يراز لمى لسفقاللنية لخلطوط للنوبنية ناثر ممت يراز لمى للفولف  للعنودي بنيفهت

 وبوبنيت(  ولعل لمقنود هفت هو لخلطنية لليت بفننيز بتلشطح وللنيرلدة.ننت لخلنيتلنية فهي حمتولة لرتمجة امنة )ي
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بين نغمة الـددددد فا ونغمة سي الطبيعيةن وربما سميت هكذا في فترات 

معينة من التاريخ بسددددددبب عدم االسددددددتقرار الذي تخلقة أو بسددددددبب 

وتر ن فهي تخلق شددددعورا  بالتكسددددرها للتودع التقليدي للراحة النغمية

. تدلخدذ هذ  [الحسددددددي الدذي لقي رفضددددددا  من المحدافظين التقليدديين

المسددددددافدة مكدانتها في السدددددديمفونية بمسدددددداعدة تكامل كل مجموعة 

الحركددات األربع. الجو  ددداتم والتراكددب النغمي متنددافرن أمددا التوزيع 

فمتقشدددددف. يحدد المؤلف رؤيته لهذا العمل فيكتب:  األوركسدددددترالي

ديتجلى هدذا العمل كاعتراض عما يجري فعله اليوم. فال شدددددديء ال 

السددددير و هل هو «. السددددير »شدددديءن على اإلطال  يوحي بـددددددددد 

بتروشدددكا للمؤلف سدددترافينسدددكي أم إفا دددات الرومانتيكية األلمانية 

المتلخرة دماهلر وريتشدددارد شدددتراوسيو بعنيت موسددديقا السددديمفونية 

لى تخريب وتشدددددويه مسدددددتمر الرابعة على تنويعات على التوتر وع

وواع  وصددادر عن معرفة للمادة الموسدديقية وللكتلة األوركسددترالية. 

المتعلقة  أي]إن هذ  الموسدديقا تتخلى عن كل التشددكيالت البوليفونية 

 الفنية التي اسدددتخدمها سددديبيليوس [بتزامن خطوط موسددديقية مختلفة

نجح نها تفي أعماله التي سدددبقت مباشدددرة السددديمفونية الرابعة. كما أ

من خالل عدة ددائق من الحركة األولى في الجمع بين سرعة بطيئة 

جدا  وشدددددكل بنائي للسدددددوناتا مبتكرن غني ومختصدددددرن وبين مقطع 

مركزي للتفاعل تكراري وذي انبثادات فجائية في الودت نفسددده. إن 

كل سيمفونية أتت بعد هذ  السيمفونية ستكون لـدد سيبيليوس بوحا  من 
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ن كددل الجوانددب الثددانويددة التي مددا زالددت تحددد من األعمددا  حرة م

. [أي في مؤلفداتده غير السدددددديمفونيددة]انطالدتده في أعمدالده الثدانويدة 

السديمفونية الخامسدة هي أكثر سديمفونياته الالحقة مباشرةن كما أنها 

دون شدك أكثرها شدعبية. ععزفت النسدخة األولى من هذ  السدديمفونية 

كددانون  8في  1914هددا عددام ذات األربع حركددات والتي بدددأ كتددابت

بمناسدددددبة بلوغه الخمسدددددين. وأخذ هذا الحدث  1914األول من عام 

شكل العيد القومي. وعزفت النسخة المعدلة ـدـد والختامية ـدـ من هذ  

. إن 1919السددديمفونية وهي بثالث حركات في تشدددرين الثاني عام 

البرنامج النفسددددددي للسدددددديمفونية الخامسددددددة إيجابي على نحو داطعن 

يشددددددير الكاتب إلى الجو ]التها بيتهوفنية على نحو صددددددريح ورسدددددد

االنتصددددددداري اإليجددابي الددذي يسددددددود عمومددا  معظم سدددددديمفونيددات 

ثمر عليده من جدديددد حيدث ال  هدا. إن[بيتهوفن تحمددل عالمدات توازن عع

يجول المؤلف على حدافدة الهاويةن بل يطلق العنان لغنائيته. الحركة 

إن لم تكن أعقد ما كتب في  األولى هي من أعقد ما كتب سدددديبيليوس

األدب السيمفوني. إن تتابع المقاطع ـدددددـددددد حتى تلك اللحظة العبقرية 

 حركة]عندد االنتقدال إلى مقطع رابع يلعدب دور حركة سددددددكيرتزو 

ملتحمة في جسد الحركة ـددـدد يفتح آفادا  متجددة دونما  [خفيفة مزاحية

ن جامدا  تودف. فمن األعما  التي يبدو سددددطحها سدددداكنا ن وإن لم يك

راكدا ن تنبثق دوة محركة هائلةن وفي هذا ملمح رئيسددددددي من مالمح 

إن ما هو »فن صددددددناعة التلليف عند سدددددديبيليوس الذي أعلن يوما : 
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سددديمفوني على نحو جوهري هو ذلك الجريان الذي يسدددري في كل 

 «.شيء وهذا هو عكس ما هو تصويري وطريف مدهش

 من لية انطالدا  تشددددددكلدت رؤية سدددددديبيليوس للسدددددديمفونيات التا

اإلنجدداز الروحي والتقني الددذي مثلتدده السدددددديمفونيددة الخددامسدددددددة. إن 

صددددددوفيددة وحدددة الوجود المتحدددة مع حنين إلى المرحلددة التدداريخيددة 

ثم  1911اإلغريقية أملت عليه في سديمفونيته السادسة المنجزة عام 

. إن نزعة السدديمفونية السددادسددة إلى تمثيل  السددابعة أكثر أغانيه نقاء 

جوهر فقد تم تلكيدها باالسددددتفادة من النظم المقامية الدينيةن وعلى ال

الذي يعسددددتخدم أحيانا  كلسدددداس « انييالدور»نحو أكثر تحديدا  المقام 

اني ينتمي إلى النظم المقامية اإلغريقية يالمقدام الدور]مقدامي كدامدل 

Modes  التي سددبقت النظام الغربي الدياتوني دالماجور والمينورين

لمقام مكون من تتابع النغمات السدددبع الطبيعية ابتداء  من نغمة وهذا ا

. تنبثق األلحان من الجريان الموسدددددديقي عو ددددددا  عن أن يعولد [ري

جريددان األلحددان األفكددار دوهي حددالددة نددادرة من التقددارب مع أوبرا 

تريسدددددتان وإيزولد  لفاغنري. لم تلق السددددديمفونية السدددددادسدددددة نجاحا  

 ليوس الذي أكد ـددـدد فيما يتعلق بهذا العمل ـددـكسابقتهان كما تودع سيبي

 التي يقدمها أناس مثل ريتشارد شتراوس« الكوكتيالت»التباين بين 

 .«ماء النبع األكثر نقاء  »ورافيل وبين أعطياته من 

يبل  السددر ذروته في السدديمفونية السددادسددة التي تفتتح المرحلة 

نية بيعة أبولواإلبداعية النهائية عند سددددديبيليوس وهي مرحلة ذات ط

اعددة إلى الكمددال واالكتمددال] دممهددا األخر  السدددددديمفونيددة  [أي نز 

السابعة والقصيدة السيمفونية تابيوال. أما السيمفونية السابعة ــ وهي 

آخر سيمفونية مكتملة ـددـدد فهي نصب عال  محفور من صخرة واحدة 

لمؤمن وحيد ولصددددفاء نهاري دد انفصددددل عن هذا العالم. إن كمالها 

فريدددة في تدداريخ ]لهددا البنددائي المبتكر جعلهددا صددددددنو أعمددال وشددددددك

مثل الرباعي الوتري الرابع عشر لـد بيتهوفن ــ عمل ردم  [الموسيقا

مقام دو دييز مينور ـددددددـدددددد وسوناتا البيانو لـدددددد ليست مقام سي  111
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ـددددـ  9مينورن وسيمفونية الحجرة األولى لـدددد شونبرغ ـددددـدددد عمل ردم 

عت  ددددددمن والربداعي الوتري الثدالث لبار مم تو . إن التباينات دد جع

حركددة طويلددة وحيدددة مؤلفددة من سددددددبعددة مقدداطع تتبدداين في أطوالهددا 

دالمقطع األول يحتدل ثلددث العمدل كلددهي. يمكن تشددددددبيده هدذ  الحركددة 

بمشددهد طبيعي يتحول بفعل إ دداءات متتالية. اللغة الهارمونية التي 

لى نسددددددبة إ] أكثر منها مودالية [دياتونية]ترتكز على داعدة مقامية 

Modes]  تستفيد من إنجازات ديبوسي  من مناخات ـددـدد أجواء ـددـ

تميددل أكثر فددلكثر إلى االنسددددددجددام والتوافق. إن الدددورة البيولوجيددة 

للعمددلن وهي دورة يوم كددامددل دربمددا من حيدداةوي من الفجر حتى 

الغروبن يتم تحسدددددسدددددها على نحو غير واع  من دبل المسدددددتمع. إن 

على نحو أدو  من أي ودت مضى ــ هي التي المادة الموسيقية ـدـد و

تخلق الشددددكلن فبعض العناصددددر تنمو وتتكاثر بينما تنبثق عناصددددر 

 أخر  تتطور.

ين ــ  من عالم صوتي كارث تجمع القصيدة السيمفونية تابيوال

فخامة سداحقة ـددددددـدددددد المزايا األكثر صدالبة في فن سدديبيليوس . ففي 

دو وكلنها تعلن دلق العجز كونها أغنية غابة مدمرة حممها الموت تب

االبدداعي الذي تحتم أن يضددددددرب سدددددديبيليوس. إن كون المؤلف دد 

وصددددددل على نحو كامل للمرة األخيرة في عمل واحد إلى تجسدددددديد 

مثددالدده الجمددالي ال يعني أندده لم يبق لددديدده شدددددديء بمثددل تلددك األهميددة 

ليكتبده. هدل دميدل كل شدددددديء على دمة تابيوالو هل كان سدددددديبيليوس 

اريددة دالدددواميددةي للغددة  يسددددددتطيع أن يسددددددتمر في االنفجددارات الدددو 

الموسدددديقيةو إنه يشددددرع في كتابة سدددديمفونية ثامنة فينهيها ثم يمزدها 

خوفا  من أن يخيب عن نفسدده. في هذ  الـددددددد تابيوال السددرية الباطنية 

يعخيل للمرء أنه يسددمع صددرخة مروعة بمواجهة ال نهائية الطبيعية. 

 تنتصددددددر إال الرابطددة بين القو  إن نشددددددوة الهدداويددة هددذ ن حيددث ال

األساسية األولية التي يغيب عنها اإلنسانن تقدم مع ذلك  وءا  يبهر 

 البصر.
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 الموسيقا المعاصرة 

 و

 ورـــــــــــــالجمه

 

  
 ميشيل فوكو وبيير بوليز

 زينة العظمة :ترجمة

 
كثيرا  ما ديل إن الموسدديقا المعاصددرة دد ابتعدت : (33)ميشييييوكو   

عن مسدددارهان وأن دَدَرها كان غريبا ن وأنها وصدددلت إلى درجة من 

ا ديددل إن تقنيدداتهددا كمدد التعقيددد جعلتهددا بعيدددة  عن متندداول الجمهور.

الجديدة دد و عتها في اتجـددددـددددا  يقودهـددددـددددا أبعد فلبعد. غير أن ما 

يفاجئني هو تعدد الروابد والعالدات التي تربد الموسديقا المعاصرة 

بجميع العنداصددددددر الثقدافيدة األخر ن وهنا  عدة تجليات لذلك. فمن 

جهة كانت الموسددددديقا أكثر حسددددداسدددددية للتغيرات التكنولوجية وأكثر 

لثرا  بها من معظم الفنون األخر  دباسددددتثناء السددددينما ربماي. ومن ت

جهة أخر  فهن تطور الموسديقا بعد ديبوسدي  وسترافينسكي مرتبد 

بشددددددكددل الفددت مع تطور الفن التشددددددكيلي. عالوة على ذلددكن فددهن 
                                                           

  ـدددـددد ميشيل فوكوM. Foucualt ين فيلسوف فرنسي ولد في بواتييهن درس 1984ـدددـددد 1913د
 يور في باريس. دالمحرري.الفلسفة وعلم النفس في اإليكول نورمال سوبير
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المشددكالت النظرية التي و ددعت الموسدديقا نفسددها أمامها كالطريقة 

ان وموادها تتعلق باإلشددددددكالية التي التي طورت بهدا لغتهدان ودوالبهد

ي الت «القالب»امتدت برأيي طوال القرن العشدددرينن وهي إشدددكالية 

  ي34دكانت إشددكالية سدديزان التكعيبي بقدر ما كانت إشددكالية شددونبرغ

 والشكالنيين الروس أو مدرسة براغ. 

ال أعتقد بلنه ينبغي أن نسددددللن والموسدددديقا على هذ  المسددددافةن 

سددددددتعيدددهددا أو نعيدددهددا إلى موطنهدداو إنمددا علينددا أن كيف يمكننددا أن ن

نسدددددلل: كيف يمكن أن نشدددددعر بلن هذ  الموسددددديقا وهي دريبة لهذ  

الددرجدة ومتمداهيدة إلى هدذا الحد مع ثقافتنان كيف يمكن أن نشددددددعر 

بلنها أصددددددبحت مو ددددددوعة على مسددددددافة تكاد تكون نائية ال يمكن 

 الوصول إليهاو  

الموسديقا المعاصرة  «دائرة»أتسداءل إن كانت : (35)بييركب ليز

األخر  التي تسددددددتقطبهددا  «الدددائرات»تختلف إلى ذلددك الحددد عن 

الموسدديقا السدديمفونيةن كموسدديقا الحجرةن األوبران موسدديقا البارو ن 

كل هذ  الدوائر منفصددددلة إلى حد بعيدن ومتخصددددصددددة لدرجة يمكن 

معهدا أن نسددددددلل هدل هنا  فعال  ثقافة مشددددددتركةو كان ينبغي لأللفة 

لمعرفددة التي جعلتهددا التسددددددجيالت ممكنددة أن ترفع الحواجز بين وا

الجمهور والموسدددديقا تلك الحواجز التي كانت أسددددبابها االدتصددددادية 

مفهومددة. لكننددا نالحظ أن مددا حصددددددددل هو العكس. مددا دددامددت بدده 

التسدجيالت فعليا  هو تكريس التخصدصيةن سواء بالنسبة للمستمع أم 

ت الموسدددددديقيددة أو إصددددددددار العددازف. حتى في نطددا  تنظيم الحفال

التسددجيالت أو غيرها من أشددكال اإلنتاج الموسدديقين فهن العناصددر 

التي تعتمدد عليهدا األنمداط الموسدددددديقيدة المختلفدة متبداينة ولدرجة ال 

                                                           

  ـددددـدددد أرنولد شونبرغA. Schoenberg  ي. مؤلف ودائد أوركسترا نمسوي 1941ـددددـدددد  1874د
 المولد. ينسب إليه ابتكار أسلوب االثنتي عشرة نغمة في التلليف الموسيقي دالمحرري.

  ـددددددـدددددد بيير بوليزP. Boules ين مؤلف فرنسي ودائد أوركسترا ولد في مونتبريسون1914د .
درس في كونسددددرفاتوار باريس. يعد من الرواد الطليعيين في مجال تلليف الموسدددديقا الحديثة 

 المعاصرة.دالمحرري
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تسددددمح بتنظيم مشددددتر . ربما تشددددكل أعمال الموسدددديقا الكالسدددديكية 

كفي ي والرومدانتيكيدة االسددددددتثناء الوحيد لهذ  القاعدةن إذ إن بينها ما

من العناصددددر المشددددتركة ليصددددبح باإلمكان تطبيق دوانين وفورات 

الحجم. من جهددة أخر  تتطلددب موسدددددديقددا البددارو  بددالضددددددرورة  

مجموعة صددغيرة ومحددة من اآلالت المناسددبة للموسدديقا المعزوفةن 

وموسددديقيين متخصدددصدددين في كيفية أداء موسددديقا هذ  المرحلة من 

ميل الموسدديقا المعاصددرة خالل دراسددات نظرية متخصددصددة. بينما ت

إلى اسددددددتخدام تقنيات آلية وأسدددددداليب تنويد وتدوين جديدة وتتطلب 

مقدرة على التعامل مع معطيات جديدة لألداء. ويطول اسددددددتعراض 

التحدديات التي نواجهها عند االنتقال من مجال موسدددددديقي إلى آخر: 

صدددددعوبات التنظيمن صدددددعوبات و دددددع نفسدددددك في سددددديا  جديدن 

ألماكن لهذا النوع من األداء أو ذا . وبالتالي فهن وصعوبات تهيئة ا

هنا  ميال  نحو تكوين مجتمع دد يصددددددغر أو يكبر لكل صددددددنف من 

الموسددديقان ولتلسددديس دوائر مغلقة لهذا المجتمع بموسددديقا  وعازفيه. 

والموسديقا المعاصدرة ال تشدكل استثناء  لهذ  القاعدة الجديدة حتى لو 

نهددا ال تفلددت من أخطدداء المجتمع كددان جمهورهددا دليال  نسددددددبيددا ن إ

الموسددددديقي بشدددددكل عام: لها أماكنهان مواعيدهان نجومهان ترفعاتهان 

عداواتهان خصددوصدديتها َمثَلعها مثل أي مجتمعن لها ديمها في السددو  

ومقوالتها وإحصدددداءاتها. ويبدو أن الدوائر أو األوسدددداط الموسدددديقية 

شددددعر فيه المختلفةن تنطوي رغم كل شدددديء على نظام من األسددددر ي

معظم الندداس المنتمين إليهددا بددالراحددة ولكن ديود  بددالمقددابددل تزعج 

 اآلخرين بشدة.  

يجب أن نلخذ بالحسددددبان أن الموسدددديقا كانت لفترة : ميشيييييييوكو   

طويلة مرتبطة باألعراف االجتماعية وموحدة من خاللها: الموسدديقا 

بين  ةالدينيةن موسدديقا البالط في القرن التاسددع عشددرن كما أن العالد

الموسددديقا واإلنتاج المسدددرحي في األوبرا كان من العوامل الموحدة 

دهذا إ ددددددافة إلى المعنى السددددددياسددددددي والثقافي الذي انطوت عليه 

عزلة »يمكننا الحديث عن  األوبرا في ألمانيا وإيطالياي. أعتقد أنه ال
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للموسدددددديقا دون أن نعقب ذلك بتصددددددحيح ما دلنا  عنها بعد  «ثقدافية

ائرهدا المختلفدة.  موسدددددديقدا الرو  مثال  تشددددددكل عاهرة التفكير بددو

تماما . فليسدت موسديقا الرو  جزءا  أسداسيا  من حياة أناس  معكوسدة

كثيرين فحسدددددب دأكثر مما كان الجاز في أي ودتين ولكنها أيضدددددا  

نوع من المحرض االجتماعي: أن تحب موسدددددديقا الرو ن أن تحب 

ب حيدداةن طريقددة في نوعددا  معينددا  من الرو  دون غير  هو أسددددددلو

 السلو ن إنه مجموعة متكاملة من األذوا  والموادف.

موسدددددديقا الرو  تقدم إمكانية عالدة عميقةن دويةن حيةن درامية 

دبمعنى أن الرو  يقدم نفسدده كعرضن وإن االسددتماع إليه هو حدث 

أو فعالية وأنه يقدم نفسده على خشبة مسرطين من خالل موسيقا هي 

يمكن للمسددددددتمع من خاللهدا تدلكيد هويته. مع نفسددددددهدا فقيرةن ولكن 

أشدكال الموسيقا األخر  لد  الواحد منا عالدة واهيةن بعيدة ن هشة 

وإشددددكاليةن لكنها موسدددديقا غنية وعميقةن وإن كان الجمهور المثقف 

 يشعر بالعزلة معها. 

ال يمكننددا الحددديددث عن عالدددة واحدددة بين الثقددافددة المعدداصددددددرة 

لكن يمكننا الحديث عن تقبل دد يزيد أو والموسدديقا بصددورة عامةن و

 في «الحق»ينقص سددددددخاء  ألنواع مختلفة من الموسدددددديقا لكل منها 

الوجودن ويعدددُّ هددذا الحق معيددارا  لقيمتهددا. لكددل منهددا ديمتدده بحجم 

 المجموعة التي تمارسه وتنتمي إليه.

هل سديكون الحديث عن موسديقات بالجمع واستعراض  بييركب ليز:

كل منها حال  للمسدددللةو يبدو لي أن ذلك بالعكس سدددوف ديم تراكمية ل

يجعلهددا أبعددد مندداال ن كمددا يفعددل بعض المكرسددددددين لمجتمع ليبرالي 

متطور. كل هذ  الموسدددديقات جيدةن كل هذ  الموسدددديقات لطيفة. آ ! 

الجمع! ال يوجد شديء مثله لعالج عدم الفهم. أحبوا بعضكمن كل من 

ليبراليا ن كن كريما  تجا   زاويتدهن وسدددددديحدب كدل منكم اآلخرين. كن

أذوا  اآلخرين وهم سديكونون أيضا  أسخياء تجا  أذوادك. كل شيء 

جيدن ما من شددددديء سددددديم ال توجد هنا  ديم لكن الكل سدددددعداء. هذا 

األسددددددلوب بقدددر مددا يمكن أن يكون محررا ن يؤكددد بددالعكس ثقددافددة 



 معجــم 

 171 

التكتالت ويريح  مير المرء ألنه في تكتله الخاص وإن كان يزور 

تكتالت اآلخرين من ودددت إلى آخر. االدتصددددددداد هنددا  ليددذكرنددا في 

حال  ددددعنا في هذ  اليوتوبيا الرديقة: هنا  موسدددديقات تجلب المال 

وتوجد من أجل الربح التجارين وهنا  موسدديقات مكلفةن ومفهومها 

 نفسه ال عالدة له بالربح. ال يمكن ألية ليبرالية أن تزيل هذا التمايز. 

دي انطباع أن كثيرا  من العناصددددر التي يفترض عنميشييييييوكو   :ك

أنها تجعل الموسديقا أسدهل وصوال  إلى المستمع تعفقر عالدتنا بها في 
الودت نفسدده. ثمة ميكانيكية نوعية تعتمل هنان فهنا  نوع من الندرة 
في العالدة مع الموسدددديقا يعزز ددرة المرء على اختيار ما يسددددمعهن 

نتقائية في االسددددددتماع. ولكن كلما كانت وبدالتالي يولد نوعاع   من اال
هذ  العالدة كثيرة التكرار دالراديون والتسددددجيالتي خلقت اعتيادات 
وتبلورت العادات. األكثر تكرارا  يصددددبح األكثر تقبال  وسددددرعان ما 

يسددميه  كما «التتبع»يتحول إلى الشدديء الوحيد الذي نفهمه. إنه يولد 
   علماء النفس.

السددددددو  تنطبق عليهددا هددذ  اآلليددة  ومن الوا ددددددح أن دوانين

البسديطة. ما يو دع أمام الجمهور هو ما يسمعه الجمهورن وما يجد 

الجمهور نفسدده يسددتمع إليه ألنه معروض يكرس ذودا  معينا ن ويؤكد 

حدود مقدرة اسدددتماعية  ددديقة ويحدد بطريقة أكثر وأكثر اسدددتثنائية 

ي هذ  تر  نموذجا  لالسدتماع الموسديقي. فيصدبح على الموسيقا أن

التودعات وهكذان وبالتالي فهن اإلصدارات التجارية والحفالت وكل 

ما يزيد من اتصال الجمهور بالموسيقان يجازف بجعل إدرا  ما هو 

 جديد أكثر صعوبة. 

طبعا  العملية ليسددت بهذ  البسدداطةن فال شددك أن زيادة األلفة مع 

رة تعطي القدالموسديقا يمكن أن تزيد من سدعة المقدرة االستماعية و

على تلمس الفرو  المحتملةن لكن هذ  الظاهرة تكاد تكون هامشدديةن 

أو على األدل فهنها ثانوية مقارنة بالتلثير األسدددداسددددي للتجربةن ما لم 

ا هو مللوف.   يكن هنا  جهد للخروج عم 
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بديهي أنني ال أدعو إلى تقليل كثافة العالدة مع الموسدديقان ولكن 

هدذ  العالددةن مع كل التبعات االدتصددددددادية  عليندا أن نفهم أن يوميدة

التي تترتب عليهان دد يكون لها هذا األثر الموهم للتنادض في تثبيت 

التقاليد وتصدددليبها. المسدددللة ال تتعلق بجعل الموسددديقا أكثر ندرةن بل 

 بتحرير عهورها المتكرر من ديود االعتياد واأللفة.

ين د تركيز على الما دددعلينا أن نالحظ أنه ال يوجد فقبييركب ليز:ك

بل وحتى على الما دددددي في الما دددددين على األدل على مسدددددتو  

العازف أو المؤدي. وهذا بالطبع هو السبب في انتشائنا عندما نسمع 

عمال  كالسددددديكيا  ما يعزفه موسددددديقي رحل منذ عقود. وتصدددددل هذ  

النشددددوة إلى حدود الذروة إذا ما اسددددتطعنا اإلشددددارة إلى أداء بتاريخ 

. يشددددددهددد الواحددد منددا 1918كددانون األول  12أو  1947 تموز 12

تشدددكل ما يشدددبه ثقافة دائمة على التوثيقن ما يذكرنا مباشدددرة بخلود 

العازف المؤدي الذي أصددددددبح يكاد ينافس خلود العمل الموسدددددديقي 

كلهان وددرات السددددحر الحديثن ماذا  36«كفن تورين»نفسدددده. ألغاز 

بدددل اإلنتدداج الحقيقيو عسدددددددا  تريددد أكثر كنموذج إلعددادة اإلنتدداج 

الحداثة بحد ذاتها هي هذا التفو  التكنولوجي على الحقب السددددددابقة 

في ددددرتنددا على إعددادة تكوين الحدددث. آ ! لو كددان بحوزتنددا األداء 

األول للتاسدعةن حتىن بل وخاصةن بكل أخطائها. أو لو كان بهمكاننا 

 «نيادون جيوف»تمييز الفرو  الشددهية التي صددنعها موتسددارت بين 

 براغ. «دون جيوفاني»فيينا و

هذ  القودعة التلريخية تخنق أولئك الذين يدخلونهان تضددددددغطهم 

في صدرامة خن ادةن فيضدعف الهواء السدام الذي يتنفسدونه باستمرار 

ددرتهم على خوض المغامرة الحداثية. أتخيل فيديليو مسددددرورا  ألنه 

                                                           


 ــ كفن تورين أو الكفن التوريني الذي يععتقد أنه كان كفن المسيح الذي كعفن به. 
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الظالل  يرتاط في زنزانتهن أو أفكر بكهف أفالطون: حضددددددارة من

 والظالم.

ال شددك أن االسددتماع إلى الموسدديقا يصددبح أصددعب ميشيييوكو   :ك

عندددمددا يتحرر التددلليف من أي نوع من القواعددد أو الدددالالت أو 

التلميحات الوا دددددحة لبنية أو دالب تكراري معين. في الموسددددديقا 

الكالسدديكية هنا  نوع من الشددفافية بين المؤلف والمسددتمع. وحتى 

سدددددددتمعين غير ددددادرين على تمييز الكثير من لو كدددان معظم الم

العناصر التلليفية في موسيقا باخ أو بيتهوفنن فهنا  دائما  عناصر 

أخر  هامة يمكنهم التعرف عليها. أما الموسدددديقا المعاصددددرة فهي 

بمحاولتها جعل كل عنصدددددر من عناصدددددرها حدثا  فريدا  يجعل من 

   الصعوبة على المستمع التقاط أو تمييز أي منها.

هدل يعاني المسددددددتمع فعال  من دلة االنتبا  والالمباالة تجا  : بييركب ليز

الموسددددديقا المعاصدددددرةو أال يمكن أن تكون الشدددددكاو  التي يعبر عنها 

باسددددتمرار سددددببها الكسددددلن والجمودن واإلحسدددداس الممتع في أن نبقى 

منذ نصددددف درن نصددددا  بعنوان  ي37د ددددمن نطا  المللوفو كتب بيرغ

ها والصعوبات التي وصف «شونبرغ عصية على الفهمولماذا موسديقا »

تشدددبه تلك التي نسدددمعها اآلن. هل من المحتمل أنها كانت دائما  نفسدددهاو 

ربما كان كل جديد يخدش حسددداسدددية أولئك غير المعتادين عليه. ولكن 

يمكن أن نصدد  أن إيصدال عمل إلى الجمهور في هذ  األيام تعتر ه 

قا الكالسدديكية والرومانسدديةن والتي صددعوبات خاصددة جدا . في الموسددي

تشددددكل المرجعية األسدددداسددددية لألعمال المللوفةن هنا  خطد وا ددددحة 

يلتزم بها المرء ويمكن له أن يتبعها باسددددددتقاللية عن العمل نفسددددددهن أو 

بداألحر  ال بدد للعمدل أن يعر ددددددهدا. حركدات السدددددديمفونية لها دالب 

 منفصددلة عن وشددخصددية وا ددحة حتى من حيث حياتها اإليقاعيةن إنها

بعضدها وفي معظم الحاالت يفصلها صمت أو أحيانا  يصل بينها مقطع 

                                                           

 ين مؤلف نمسوي تلقى دروسا  خاصة في الموسيقا من 1914ـدددددـددددد  1884ـدددددـددددد ألبان بيرغ د

 مؤلف شونيرغ دالمحرري.ال
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اندتدقدددالدي يمكن تمييز . المفردات بحدددد ذاتهدددا مبنيدددة على كوردات 

ومسددماة: ال تحتاج إلى تحليلها لتعرف ما هي وما وعيفتها.  «مصددنفة»

 إنها تتمتع بقدرة اإلشدارات والدالالت األكيدة على التلثيرن وهي تتكرر

من عمل إلى آخرن دائما  مسددددددتخدمة الهيئة نفسددددددها والوعيفة نفسددددددها. 

. «ادةالج»تدريجيا ن بدأت هذ  العناصدددر المريحة تختفي من الموسدددديقا 

اتخذ التطور اتجا  التجديد الراديكالي باسددددتمرار في دالب العمل ولغته 

على حد سدددواء. أصدددبحت األعمال الموسددديقية ودائع فريدةن ربما كان 

بق لكن ال يمكن إرجاعها إلى أية خطة يتعارف عليها الجميع لها سدددددوا

مسددددبقا . وهذا ما يخلق بال شددددك صددددعوبة في الفهم الفوري. يطلب من 

المسدتمع أن يتآلف مع العمل وأن يستمع إليه عددا  من المراتن وعندما 

يصدددددبح سدددددير العمل مللوفا  يجد أن فهم العمل وإدرا  ما يراد التعبير 

عدد  ليزهر فيده. إن فرصددددددة فهم العمدل وإدراكه من عنده هو مكدان وا

دد يكون هنا  ترابد عفوي معه من  أول مرة متندادصددددددة باسددددددتمرار.

خالل دوة الرسددددالةن جودة الكتابةن جمال الصددددوتن إشددددارات مقروءة. 

لكن الفهم العميق ال يمكن أن يدلتي إال بعدد االسددددددتمدداع المتكررن وإعددادة 

كرار يحددل محددل الخطددة المددللوفددة التي بندداء سددددددير العمددل ذهنيددا ن هددذا الت

 اعتدنا أن نبحث عنها في األعمال الكالسيكية ويقوم بدورها. 

إن الخطد ـدـ المفردات والقالب ــ التي أعفرغت الموسيقا الجادة 

منها دد وجدت ملجلها في بعض أنواع موسيقا البوب وفي الموسيقا 

. موز المللوفةاالسددتهالكية. هنا ن تعخلق بحسددب نوع الموسدديقان الر

إن النزعة إلى المحافظة واإلبقاء على ما هو دائم وجدت نفسدددها في 

مكان غير متودع: فال شك أن نوعا  من المحافظة على القالب واللغة 

هو في صددميم الموسدديقا التجارية التي تبنتها بحماسددة أجيال ال تريد 

 أن تكون محافظة بلي شددكل من األشددكال.  ومن مفاردات زمننا هذا

أن تعبر التمردات المغناة أو المعزوفة عن نفسها من خالل مفردات 

ي نفيالنجاط التجاري مغرددة في تقليديتها ومعروفة على أنها كذلك: 
 التمرد. 
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وفيمدا يخص هدذ  النقطة هنا  ربما تطور أعطى ميشيييييييييييوكو   :ك

منحى جديدا  للموسدديقا والفن التشددكيلي في القرن العشددرين. الرسددمن 

يميل إلى أن يكون شددددفافا  لعملية الرسددددم الفعلية: عملية  منذ سدددديزان

الرسددم نفسددها تصددبح مرئية ومصددرة وحا ددرة حتما  في الصددورةن 

سواء من خالل استخدام العناصر البدائية أم من خالل آثار حركاتها 

وديناميكياتها. الموسددديقا المعاصدددرة بالمقابل ال تكشدددف إال السدددطح 

ومسدتعص  في  هنا  شديء صدعب الخارجي للعمل. وبالتالي يصدبح

االسدددتماع إلى الموسددديقا. فكل اسدددتماع يطرط نفسددده كحدث يشدددهد  

المسددددددتمع كمدا هون كحددث ال بد له من دبوله. ال توجد مؤشددددددرات 

تسمح له بلن يتودعه أو يدركه أو يميز . إنه يستمع إليه وهو يحدث. 

 وهددذ  طريقددة صددددددعبددة جدددا  لالنتبددا ن تتنددافى مع األلفددة التي حبكهددا

 االستماع المتكرر للموسيقا الكالسيكية.

إن االنعزال الثقافي لموسدددديقا اليوم ليس مجرد نتيجة لضددددعف في  

التعليم أو سدوء إعداد المسدتمع. سديكون من السهل جدا  أن نلوم المدارس 

الموسدديقية أو شددركات التسددجيالت. لكن األمر أخطر من ذلك. الموسدديقا 

ها من خالل طريقة تلليفها. ومن المعاصددرة جلبت هذا الو ددع على نفسدد

هدذا المنطلق فهي ذات  إرادة. إنهددا ليسددددددت بموسدددددديقددا تحدداول أن تكون 

مدللوفدة بدل إنهدا مكوندة بحيدث تحدافظ على تمدايزها الثقافي. يمكن للمرء 

 إنها تظهر دائما  على تخوم الريادة. أن يكررهان لكنها ال تكرر نفسها. 

ن تكون في حالة من االكتشددددداف ـددددددددددـد بما أنها تريد دائما  أ: بييركب ليز

مجاالت جديدة لةحساسن التجربة مع مواد جديدة ــ فهل ينبغي أن يحكم 

دبودلير سددانت ـدددددـد  ي38دعلى الموسدديقا المعاصددرة أن تظل مثل كامشدداتكا

لرواد دالئل. من  تقتصدددددر على الفضدددددول العابر ي39دبوفن هل تذكروي

هم الذين اكتسددددددبوا ثقافت الالفدت أن المسددددددتمعين األكثر تحفظدا  هم أولئدك

                                                           

 ــ جزيرة بركانية في سيبيريا شمال االتحاد السوفييتي سابقا . 

  ــ اإلشارة هنا إلى رسائل الشاعر والكاتب شارل بودلير والكاتب والنادد شارل

 أوغستين سانت بيف.
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الموسيقية في حجرات الما ين وأكثرهم انفتاحا  ــد فقد بفضل جهلهم ــ 

هم أولئك المسددتمعون المهتمون بشددكل مسددتمر باكتشدداف وسددائل مختلفة 

اوبا  هم األكثر تج «األجدانب»للتعبيرن خداصددددددة في الفنون التشددددددكيليدة. 

موسددددديقا الراهنة سدددددوف وتقبال و إن هذ  المعادلة خطيرة ودد تثبت أن ال

ى من أجل أن تنتمي إل «الحقيقية»تعزل نفسددددددهدا من الثقافة الموسدددددديقية 

نطا  أوسددددع وأكثر غمو ددددا َ  يرجح فيه نفوذ الهواة في العملية النقدية 

. نحن مسددتعدون «موسدديقا»واإلبداعية على حد سددواء. ال تسددمي هذ  إذا 

ديرن ال لفددة من التقددألن نتر  لكم لعبتكم التي تقع في أحكددام منظومددة مخت

عالددة لها بنوع التقدير الذي نكنُّه للموسدددددديقا الحقيقيةن موسدددددديقا الرواد. 

عندما ننادش بهذ  الحجةن كما هي بسددددددذاجتها وتكبرهان فهننا نقترب من 

حقيقة ال يمكن أن ننكرها. الحكم والذو  سددددددجينا األصددددددنافن سددددددجينا 

س كما كلف األمر. وليتصنيفات مسبقة التلسيس ويتم الرجوع إليها مهما 

يجعلوننا نعتقد بلن سدبب التمايز هو  أرسدتقراطية ما في األحاسيسن نبل 

في التعبير وصدددنعة غير مضدددمونة النتائج مبنية على التجريب: األفكار 

مقابل األدواتن إنما هي دضية استماع ال يمكن تعديله وتحويله أو تكييفه 

حتمدددا  لن أعظ بنوع من مع الطر  البدددديلدددة الختراع الموسدددددديقددا. أندددا 

بين أنواع الموسددديقا فذلك يبدو لي أشدددبه بجماليات السدددوبر ي40دالوحدوية

ماركتن ديماغوجيا ال تتجرأ على تسددمية نفسددها باسددمها وتكسددو نفسددها 

بدالنوايدا الحسددددددندة لتمو  تندازلهدا الهزيدل. عالوة على ذلدك أنا ال أرفض 

ز وانية واالسددتفزامطالب الجودة سددواء في الصددوت أم في التلليف: العد

ليست إال مسكنات وملطفات   Bricolage ي41دـ بريكوالجالوالمخادعة و

غير ذات ديمة. أنا أعي تماما ن بفضددل تجارب متعددة لم يكن من الممكن 

أن تكون أكثر مبداشددددددرة مما كانت عليهن أنه بعد درجة معينة من التعقيد 

ث المرء أن  يلبيصدبح اإلدرا  مشدتتا  في فو ى متشابكة ومستحيلة فال

يمدل ويغلق على نفسدددددده. إن هدذا يوصددددددلندا إلى القول بلنه ما زالت لدي 

                                                           

تعرف  نةالخالفات الالهوتي وتنحيةالمسيحيين من جميع الطوائف والمعتقدات  ـدـ دعوة لتوحيد 

 .«تحقيق التعاون والوحدة لجميع المؤمنين في المسيح محاولة مةمنظ»باسم 


ـدددـددد في الفن: تكوين عمل فني  ما من خالل دمج عناصر متباينة وموجودة أصال . مثل استخدام 

 أدوات غير موسيقية كآالتن أو دمج أنواع موسيقية شديدة التباين.
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تحفظاتي وردود فعلي النقديةن وبلن مواالتي ليسدت مستقاة بشكل مباشر 

نفسدها.  هنا  انتقاالت في االستماع تطرأ منذ مدةن بشكل  «الحداثة»من 

مع تاريخية.  ال يسددددتسددددي م إلى حد ما في الحقيقةن وبما يتجاوز الحدود ال

دددد كما  دددد خاصة األعمال األدل شلنا  ـدددـد الواحد منا إلى موسيقا البارو  ـدددـد

يسددتمع إلى فاغنر أو شددتراوس... وال يسددتمع إلى بوليفونيات الـدددددد آرس 

ي كما يسدتمع إلى ديبوسي ورافيلن وفي هذ  الحالة Ars novaدي 42دنوفا

ن م «حالة وجودهم»األخيرة كم من المسددتمعين هم على اسددتعداد لتغيير 

الناحية الموسديقية. ولكن من أجل أن تصدبح الثقافة الموسيقيةن كل الثقافة 

الموسددددديقية دابلة لالنضدددددمام معا ن يجب أن يتم هذا النوع من التكيف مع 

المقومات والتقاليد التي تتبناها العملية اإلبداعية بحسب اللحظة التاريخية 

عبر العصددور هو القطب المعاكس  التي تحتلها. إن هذا التنفس التوسددعي

للهاث الربوي الذي يجعلنا نحن المتعصددبين نسددتمع إليه عبر انعكاسددات 

شددبحية للما ددي في مرآة فقدت بريقها. إن الثقافة تفرض نفسددها وتحافظ 

على بقائها وتنتقل عبر مراحل في مغامرة ذات وجهين: أحيانا  بوحشددية: 

الال عنفن والهدوء. ومهما  صددراعن ا ددطراب. وأحيانا  أخر  بالتلمل:

كان شدكل المغامرة فهن أكثرها مفاجلة ليس دائما  أصخبهان لكن أصخبها 

دددد من غير المجدي تجاهلها ومن  ليس سطحيا  لدرجة ال يمكن شفاؤها ـدددـد

األكثر هبداء محداولدة عزلها. يمكن للواحد منا أن يبل  حد القول إن هنا  

االبتكددار والتقدداليددد أكثر  ربمددا فترات غير مريحددة عندددمددا يكون تالدي

صدعوبةن عندما تذهب بعض عناصر االبتكار أبعد مما يمكننا أن نحتمل 

أو نسددتوعب أو نفهم.  وهنا  فترات أخر  نرتد فيها إلى ما هو األسددهل 

مختلفددة هي من التعقيددد بدددرجددة فهمددا . إن العالدددات بين هددذ  الظواهر ال

المرء يقول:  و ددعها  ددمن حزم أو تصددنيفات صددارمة. يكاد يصددعب

سادتين  عوا رهانكمن  وبالنسبة للبقيةن ثقوا برياط الزمنن لكن أرجوكم 

 اعزفوا! اعزفوا! وإالن فيا له من إنتاج ال نهائي من الملل! 
 

                                                           


دددددد   التلليف الموسيقي نشل في فرنسا وإيطاليا في القرن ن الفن الجديد. أسلوب في Ars Novaـدددددـد

 الرابع عشر دالمحرري.
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 ــ كورساكوفـنيقوالي ريمسكي  

 ي1928ــ 1844د

 بمناسبة مرور مئة عام على وفاته

 

  
 ترجمة وإعداد: ديالى حنانا

 

هو مؤلف روسددي ودائد أوركسددتران ولد في عائلة أرسددتقراطية 

تلقى فيها تعليما  موسدددديقيا  تقليدا . طمح في أن يكون بحارا ن فانتسددددب 

. وفي 1843في بطرسددبورغ عام  إلى المدرسددة العسددكرية البحرية

بطرسددددددبورغ تلقى دروسددددددا  في العزف على البيانون وواعب على 

حضدددور الحفالت الموسددديقية وعروض األوبرا. ودد تلثر على نحو 

عميق بلعمال ميخائيل غلينكا مؤسدس المدرسة الروسية القومية في 

 فالموسيقان ثم دابل ميلي باالكيريف وتلثر بتوجهه القومي في التللي

الموسددددديقين وانضدددددم إلى التجمع الذي رأسدددددهن والذي تشدددددكل من 

المؤلفين أتبدداع المدددرسدددددددة القوميددة الددذين عرفوا بددالخمسدددددددة وهمن 

س.كوين أ. بورودينن م. موسددددددورسددددددكين ن. ريمسددددددكي ـددددددددددددـ 

كورسداكوفن وعلى رأسدهم م. باالكيريف. كان هدفهم خلق موسديقا 

حالمهددا. لددذا أكثر التصددددددادددا  بددلمتهم وتعكس همومهددا ومطددامحهددا وأ

اتجهوا إلى التركيز على العندداصددددددر القوميددة في الموسدددددديقددان مثددل 

األغاني الشدعبيةن والردصدات الشعبية واإليقاعات النابعة من الكالم 

الروسدي. كما ركزوا على الموا يع دموا يع األوبرات والقصائد 

 السيمفونيةي التي تعكس الحياة القومية أو التاريخ القومي ألمتهم.

يمسكي ـددددـدددد كورساكوف دسما  من سيمفونية على الرغم ألف ر

من جهلده بدلسددددددماء األكوردات وفن تعادبها وارتباطاتها. ودد أكمل 
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 1838و 1834هذ  السدددددديمفونية وهو بعيدا  في البحر. وبين عامي 

 وعدلهما فيما بعد.« عنترة»ومقطوعة « سادكو»ألف أوبرا 

لف أ. للمؤ« الضدددددديف الحجري»أكمددل أوبرا  1839في عددام 

في «. عذراء بسكوف»أنهى أوبرا   1871دارغومسدكي. وفي عام 

ن حين كان ما يزال  دددابطا  في البحريةن وينقصددده العلم 1871عام 

ين أسددددددتاذا  للتلليف والتوزييالكدافي بالهارموني والكونتربو ع نتن عع

األوركسدترالي في كونسدرفاتوار سدانت بطرسدبورغ. ودد علم نفسه 

ين مفتشا  للفر   1884ـددددددـدددددد  1871ي عام بسرية تامة  وما بين عع

الموسدددديقية العسددددكرية البحرية. وخالل بضددددع سددددنوات ألف أعماال  

موسدديقية أكاديمية تضددمنت رباعية وترية وخماسددية بيانو وفيوغات 

 آللة البيانو...إلخ.

إن إعداد  لـددد مئة أغنية شعبية روسية داد  إلى مرحلة جديدة 

برا ووأ« ليلددة أيددار»برا وفدداتنددة تجلددت في أعمددال تضدددددددمنددت أو

ترأس  1881إلى عددام  1874وبدددءا  من عددام «. عددذراء الثلج»

المدرسددددة الموسدددديقية الحرة التي أسددددسددددها باالكيريف. وبعد عام 

انهمددك في األعمددال اإلداريددة وديددادة األوركسدددددددتران وفي  1881

لـ موسورسكي وأعمال أخر  « خوفانشينا»تعديل وتوزيع أوبرا 

أخدذ على عاتقه  1887توفي بورودين عدام  لنفس المؤلف. وحين

ن وساعد  في «األمير إيغور»إكمال أوبرا  ـدـد أوبرا بورودين ـدـ 

ذلددك تلميددذ  آنددذا  أ. غالزونوف. وخالل هددذ  الفترة ألف عملين 

ة والمتوالي« النزوة اإلسدددددددبانية»من أكثر أعماله جاذبية وتلوينا : 

 آلفا . لقد فعتنالتي طارت شددهرتها في ا« شددهرزاد»السدديمفونية 

ريمسكي ـددددـدددد كورساكوف بقصة شهرزاد التي أنقذت حياتها من 

بطش السلطان شهريارن الذي كان على دناعة بلن النساء خائنات 

فلدسم أن يقتل كل زوجة من زوجاته بعد ليلة الزواج األولى. لقد 

أنقذت حياتها عن طريق إلهائه بالحكايات التي دصتها عليه خالل 

لدة. فقد اجتاحه الفضدددددددولن مما جعله يؤجل إعدامها ألف ليلدة ولي

يومددا  بعددد يومن إلى أن تخلى عن دسدددددددمدده. ودددد جدداءت مقطوعددة 
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شهرزاد آية في الجمال واإلتقانن عكس كورساكوف فيها بمهارة 

شدديئا  من عالم ألف ليلة وليلة السدداحر.  وما زالت هذ  المقطوعة 

. لقد في العالم حتى اليوم تدخل برامج األوركسددترات السدديمفونية

خلد األدب شددددخصددددية شددددهرزاد الراويةن وخلدها كورسدددداكوف 

بالموسديقا حين أبدع الالتيموتيف الشهيرن الذي تعزفه آلة الكمان 

المنفردةن والددذي يرمز إليهددا وهي تروي حكددايدداتهددا الرائعددة إلى 

 السلطان الصارم.

رن فاغنلـدددددددددددد ر. « خاتم النيبيلون »بعدد ذلدكن وتلثرا  بلوبرات 

كرس نفسددددددده لألوبرا. ودددد أصدددددديددب لبعض الودددت بمرض النهددك 

العصددددددبين فتودف عن التلليف لكنه اسددددددتلنف العمل اإلبداعي فقام 

لـدددددددد موسدددورسدددكي « بوريس غودونوف»بهعداد نسدددخة من أوبرا 

خاصددة به. ودد انتقد البعض هذ  النسددخة وأعادوا الحياة إلى نسددخة 

 موسورسكي األصلية.

تعدداطفددا  مع حركددة الطالب الثوريين ممددا  أبددد  1924في عددام 

أد  إلى إيقافه مؤدتا  عن التدريس في كونسددددرفاتوار بطرسددددبورغن 

وحظر تقديم أعماله مدة شدددددهرين. ودد انعكسدددددت هذ  المواجهة مع 

التي منعت الحكومة « الدديك الذهبي»السددددددلطدة في أوبرا  األخيرة 

 عر هان ولم تعقدم إال بعد وفاته. 

كورساكوف على زمالئهن أتباع المدرسة  تفو  ريمسكي ـدددددـددددد

القوميةن في فن التلوين األوركسددددترالي. ونجح في كتابة غناء ينبثق 

بعفويدة من الكالمن ويلتحم فيده اللحن مع الكلمدةن كان في موسدددددديقا  

دوميدا  متحمسددددددا  كرس الكثير من ودتدده وطدادتدده اإلبدداعيددة في جمع 

لصددددددعيد الهارموني األلحان الشددددددعبية الروسددددددية ومعالجتها على ا

واألوركسترالي مدفوعا  في ذلك بالنبض الحيوي لموسيقا أمته. كان 

مؤمنا  برسددددالة الفنن ومخلصدددددا  لزمالئه الفنانين الذين كرس الكثير 

 من جهد  إلكمال بعض أعمالهم وتوزيعها أوركستراليا .

في القرن العشدددددرين أعيد اكتشددددداف أوبراته المتللقة والرائعةن 

رار تقديم العديد منها. وأخيرا  ال بد من اإلشدددارة إلى ويجري باسدددتم
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علو مكانته في مجال التعليمن والشدداهد على ذلك العديد من المؤلفين 

الذين درسددوا على يديهن وعلى رأسددهم إيغور سددترافينسددكين تلميذ  

 األكثر تميزا .

و ع ريمسكي ـددددـدددد كورساكوفن إلى جانب أعماله الموسيقية 

رسدددددديين هدددامين في الهدددارموني والتوزيع الدكدثيرةن كتدددابين مدددد

 األوركسترالي. إلى جانب كتابته لسيرته الذاتية.

 

 أعمالــه:

 في مي بيمول ماجور 1ــ السيمفونية ردم 1831ــ4

 ــ افتتاحية مبنية على ألحان روسية1833ــ4

 في دو ماجور 1ــ السيمفونية ردم 1831ــ4

 ــ أوبرا سادكو1837ــ4

 مفونيةــ دصيدة سي1837ــ4

 ــ فانتازيا على ألحان صربية1837ــ4

 ــ أوبرا عذراء بسكوف دإيفان الرهيبي1838ــ4

ـددددـدددد المتوالية السيمفونية عنترة دفي األصل السيمفونية 1839ـددددـدددد4

 الثانيةي

 1ــ رباعي وتري ردم 1874ــ4

 ــ ثالث مقطوعات آللة البيانو1837ــ4

 ة فيوغاتتــ س1837ــ4

 رياتــ سداسي للوت1873ــ4

 ــ خماسي آللة البيانو مع آالت نفخ1837ــ4

 ــ أوبرا ليلة أيار1878ــ4

 ــ تنويعات على ألحان باخ1837ــ4

 ــ أربع مقطوعات آللة البيانو1837ــ4

 ــ سيمفونييتا على ألحان روسية1879ــ4

 ــ أسطورة لألوركسترا1837ــ4

 ــ أوبرا عذراء الثلج1882ــ4
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 في دو دييز مينور ــ كونشرتو بيانو1881ــ4

ـددـدد فانتازيا كونشرتانته على ألحان روسية آللة كمان مع 1883ـددـدد4

 األوركسترا

 ــ النزوة اإلسبانية لألوركسترا1887ــ4

 ــ افتتاحية مهرجان عيد الفصح الروسي1888ــ4

 ــ المتوالية السيمفونية شهرزاد1882ــ4

 ــ أوبرا مالدا1891ــ4

 ميالدــ أوبرا عشية عيد ال1894ــ4

ــ ثالث مجموعات من األغاني : في الربيعن إلى الشاعرن 1897ــ4

 درب البحر

 ــ ثالثي بيانو1897ــ4

 ــ أوبرا موتسارت وسالييري1898ــ4

 ــ أوبرا عروس القيصر1899ــ4

 ــ أوبرا أسطورة القيصر سلطان1922ــ4

 ــ أوبرا كاشي الخالد1921ــ4

 لبيانوــ سيريناد للفيولونسيل مع ا1921ــ4

 ــ أوبرا مدينة كيتيج المخفية1882ــ4

 ــ تنويعات أوركسترالية على أغنية شعبية روسية1924ــ4

 ــ أوبرا الديك الذهبي1923ــ7

 ــ إلى جانب بعض األعمال األخر  المتنوعة1882ــ4

 

 ادرــالمص

 

- Michael Kennedy : The Oxford Dictionary of 

Music. 

- Eric Gilder : The Dictionary of Composers and 

Their Music. 
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 ســامي الشـــوا ... 

 أمــير الكمــان

  
 أحمد بوبس

 

     
تعدُّ أسرة سامي الشوا من أهم األسر الموسيقية في مدينة حلب. 

هذ  األسدددرة التي أنجبت العديد من العازفين والمطربين الذين احتل 

   كل منهم مكانة مرمودة في مجال فنه.

وتبدأ سيرة هذ  األسرة ـددددددـدددددد حسبما 

ـددددددـدددددد من الشقيقين أنطوان الكبير وصلنا 

ويوسددف اللذين كانا يعزفان على الكمانن 

وكدان أنطوان الكبير يعزف على الكمان 

الصدددددددغدديددر والددكددمددددان األكددبددر حددجددمددددا  

ذي السددبعة  يviola d'Amoreدالمسددمى

أوتددار. وهو أول الموسددددددديقيين الحلبيين 

 الذين عزفوا على هذ  اآللة. 

وعندددمددا دددام إبراهيم علي بدداشدددددددا ابن 

حاكم مصددر محمد علي باشددا بفتح سددورية 

ن ولددد  وصددددددولدده إلى حلددبن 1811عددام 

اسددددددتمع إلى عزف أنطوان الكبير ويوسددددددف فلعجب بهما ودربهما 

إليه. وعندما ا دددطر إبراهيم باشدددا إلى االنسدددحاب من سدددورية عام 

ن تحت تلثير الَضددددغوط األوربيةن اصددددطحب معه الشددددقيقين 1842

 ع أسرتيهما.أنطوان الكبير ويوسف إلى مصر م
                                                           

   كاتب ومؤرخ موسيقيأحمد بوبس 
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أنجددب يوسددددددف ولددد  إليدداس الددذي كددان عددازفددا   على القددانونن 

وأنجب إلياس أيضددا  ولدينن األول عبود الذي كان من كبار مطربي 

حلددبن ويجيددد العزف على العودن والثدداني أنطوان الددذي أصددددددبح 

عازفا   على الكمان. وكان إلياس يزور األسدددتانة وينزل  ددديفا  على 

د كبار الموسدديقيين الصددوفيينن وكان إلياس أبي الهد  الصدديادي أح

يرأس تختا  موسدديقيا  يضددم إ ددافة إليه ولديه عبود الذي كان يعزف 

على العود ويغنين وأنطوان على الكمددانن وكددان التخددت يعزف في 

مضددافة أبي الهد ن وتعلم إلياس منه الموشددحات وطريقة إنشددادهان 

 وكان التخت يعزف في حفالت كبيرة في حلب.

أنطوان الذي رافق جد  يوسددف وشددقيق جد  أنطوان الكبير أما 

إلى القاهرةن فكان عازفا  بارعا  على الكمان الشدددردين وهو أول من 

أدخل آلة الكمان في الفر  الموسدددددديقية العربية في مصددددددرن ومنها 

انتقلددت إلى بددادي البلدددان العربيددة. ففي التخددت الشددددددردي كددانددت آلددة 

ان على الكمان مكان الربابةن كما الربابة  ددددمن آالتهن فعزف أنطو

أدخدل الكمدان إلى فرددة أم كلثوم. وكدان ابنده سددددددامي أحدد العازفين 

فيها. وأنجب أنطوان ولدين فا دددل وسدددامي. وورث الولدان عزف 

الكمان عن أبيهما. لكن أهم أفراد أسددرة الشددوا الموسدديقية هو سددامي 

ي ربالذي أصدددبح من أفضدددل عازفي الكمان الشدددردي في الوطن الع

فدي الدقدرن الدعشددددددريدن. وهو إبن أخدددت عدددازف الكمدددان توفيق 

   الصباغ.    
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     لتهـد  ونشـمول

ن ولمكان والدته روايتانن األولى 1889ولد سددامي الشددوا عام 

أنده ولدد في حي الهزازة بحلب. وانتقل مع والد  طفال  إلى مصددددددر. 

هذا  بوالرواية الثانية أنه ولد في حي باب الشدددعرية بالقاهرة. وسدددب

االلتبدداس أن والددد  كددان كثير االنتقددال بين القدداهرة وحلددبن وتولى 

أنطوان رعاية ابنه سدامين واهتم بتعليمه الموسيقا منذ طفولته. وفي 

القداهرة تددابع تعليمدده الموسدددددديقين فتعلم النوتده على يدد الموسدددددديقي 

 نمنصددددددور عوض. ولمددا كددانددت العددائلدة تنتقدل بين سددددددوريددة ولبنددا

سددددامي خبرة كبيرة من العزف على الكمان ومصددددرن فقد اكتسددددب 

زف ما سدتطاع بسرعة إتقان الع ننتيجة احتكاكه بالعازفين األوربيي

 على الكمان ليصبح من أبرع العازفين عليه.

 يقية ـه الموسـمكانت

اسددتطاع سددامي الشددوا أن يحتل مكانة موسدديقية مرمودة سددواء 

يتقنون في مصددددددر أو في سددددددوريددةن فهو من أبرع العددازفين الددذين 
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االرتجدال على الكمدانن وحمل بجدارة لقب أمير الكمان الشددددددردي. 

وأمير الشددددعراء أحمد شددددودي هو الذي أطلق عليه هذا اللقب. ومما 

أفاد  في زيادة تقنياته في العزف على الكمان المسدددددداجالت الكثيرة 

التي خا ددها مع خاله توفيق الصددباغ على مسددارط سددورية ولبنان 

 ومصر.

سددامي الشددوا  ددمن أكبر الفر  الموسدديقيةن وفي مصددر عزف 

منها الفردة الموسدددديقية لكوكب الشددددر  أم كلثوم. وأنشددددل وداد فردة 

موسدددددديقيدة في معهدد فؤاد األول للموسدددددديقا العربية في منتصددددددف 

الثالثينيددات من القرن العشددددددرين. وكددان من بين أعضدددددددائهددا أمين 

صددددددابي المهددي دعودين محمدد عبد الوهاب دعودين عبد الحميد الق

ددانوني وشدقيقه فا دل دكماني. كما عزف  دمن الفر  الموسيقية 

مع كبددار المطربددات والمطربين في مصددددددرن بدددءا   من عبددد الحي 

حلمي حتى أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب. واشدددددتر  في تخت العقاد 

 الكبير.

وسدددامي الشدددوا أول عازف يصددداحب المنشددددين في الغناء 

ن في مصدددددر الشددددديخ علي الدينين فقد صددددداحَب إمام المنشددددددي

محمود في إنشداد . والمعروف أن التقاليد تمنع مصاحبة اآلالت 

الموسددديقية للغناء الديني. وكان يسدددمح فقد بمصددداحبة الدفوف. 

ومصدداحبته للشدديخ علي محمود في اإلنشدداد الديني شددجعه على 

عزف األذان موسدددددديقيا . فصددددددور  أروع تصدددددددوير. وجعل آلة 

   الكمان تنطق به.

 يقيةـالموسه ـجوالت

القدرات الكبيرة في العزف على الكمانن وشددددددهرته الواسددددددعة 

التي نددالهددان جعلتدده يتلقى الكثير من الدددعوات للعزفن سددددددواء في 

دعددا  أحمددد شددددددودي  1912البلدددان العربيددة أو األجنبيددة. ففي عددام 

لزيارة األسدددتانة. فعزف في حضدددرة األمير يوسدددف عز الدين ولي 

جميعن وخاصددددددة كبار الموسدددددديقيين عهدد السددددددلطان. فلعجب به ال

األترا . وتركز إعجددابهم في نهددايددات القفالت الخالبددة التي يطلق 
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عليها في مصددددددر القفلة الحرادة. ويطلق عليها أهل الشددددددام البرمة. 

زار ايطاليا وعزف أمام ملكها وملكتها على كمان  1918وفي عدام 

براهيم باشا. دديم ورثه عن جد  يوسدف الذي كان يعزف عليه أمام إ

ومن الطريف أن سددددددامي عزف على هددذا الكمددان على وتر واحدددن 

 فلدهش الملكينن وأهدته الملكة هدية من األلماس.

زار برلين برفقة حسدددن باشدددان وأحيا حفلة في  1911وفي عام 

المعهد الموسددددديقي الرسدددددمين فانتزع إعجاب الموسددددديقيين األلمان 

ي وفلصددددالح المعهد.  ببراعته. وطبعت معزوفاته على أسددددطوانات

زار تونس بدعوة من البارون رودولف ديرالنجيه وأحيا  1914عام

حفلددة مع الشدددددديخ علي الدددرويش الددذي عزف على الندداي. وأديمددت 

الحفلددة في دصددددددر البددارون ديرالنجيدده الددذي كددان يعرف بقصددددددر 

ثم زار بددداريس وعزف في  الدحدمدراء فدي مدددديدندددة بدوسددددددعديدددد.

الكثير من الدول العربية واألجنبية الكونسرفاتوار الوطني. كما زار 

وعزف فيهدا. ومن الددول التي زارهدا غير مداذكرنا بلجيكا وبلغاريا 

ورومدددانديدددا والدعدرا  واألردن والمغرب وإيرانن وزار أمريكدددا 

 الشمالية والبرازيل واألرجنتينن وعزف أمام الجالية العربية هنا .

 يقيةـاطاته الموسـنش

ن كان لسدددامي الشدددوا نشددداطات إ دددافة إلى العزف على الكمان

موسدديقية أخر ن فقد شددار  في مؤتمر الموسدديقا العربية الذي انعقد 

. وكان له فيه دور فعالن إذ كان عضددددوا  في 1911في القاهرة عام 

لجنة المقامات واإليقاع والتلليف التي كان يرأسدددددها رؤوف بكتابك. 

 ة.وكان من بين أعضدائها جميل وعويس وعلي الدرويش من سوري

ودبل ذلك كان دد اختير عضوا  في اللجنة التي شكلت في معهد فؤاد 

ن والتي نادشدت مو دوع السلم الموسيقي العربي. 1912األول عام 

واتخذت درارا  باعتماد السددددلم الموسدددديقي العربي المعدل. وكان في 

اللجنة إلى جانب سددامي الشددوا كل من مصددطفى ر ددا وصددقر علي 

س ونجيددب النحدداس ومصددددددطفى العقدداد ومحمددد العقدداد وإدوار فددار

 وأميل عريان ومحمود زكي. 
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وشدار  الموسديقي منصدور عوض في إنشداء المدرسة األهلية 

لتعليم الموسدددددديقان التي تحمل اليوم اسددددددم المعهد العالي للموسدددددديقا 

بالقاهرة. كما تشددار  مع منصددور عوض في تلليف كتاب دالقواعد 

امات ما و ع كتابا  جمع فيه مقالفنية للموسيقا الشردية والغربيةي. ك

 وإيقاعات الموشحات واألدوار الشائعة في زمانه.

 إبداعاته الموسيقية

كان سدددددامي الشدددددوا كما ذكرنا عازفا  عبقريا  على الكمان. لكن 

عبقريتدده في العزف كددانددت تتجلى بشددددددكددل خدداص حين يعزف في 

مدينته حلب. ففي حديث لصددددديقه األديب سددددامي الكيالي صدددداحب 

الحدديدث ددال:دحين أدوم بدالعزف أمدام سددددددكان مدينتي حلبن مجلدة 

وبين خمائل أشددددجارهان أشددددعر وكلن الكمان جزء مني. وال أشددددعر 

كيف تتحر  أندداملي عليددهن فددلخرج نغمددا  يختلف كثيرا  عن بددادي 

أنغدامي التي أعزفهدا في أي مكدان بدالعدالمي. وكدان يمتلك ددرة فائقة 

ر زدزدة العصددافير ومظاهعلى التصددوير في عزفه. فقام بتصددوير 

 الطبيعة الخالبة. 

وإ ددددددافة إلى عزفه على الكمانن كان سددددددامي الشددددددوا مؤلفا  

موسدددددديقيا  مبدعا . إذ و ددددددع الكثير من المؤلفات الموسدددددديقية. ومن 

مؤلفاته الموسددددديقية بولكا مصدددددرين مارش شددددداكر باشدددددان مارش 

ة في قيالجزايرلين تهنين الولد. كما أبدع العديد من األعمال الموسدددي

القوالب التراثية مثل تحميلة من مقام الرصدددن والعديد من البشددارف 

مثل بشدرف كار جيهانن وبشدرف ألي سدبارن وبشدرف صدبا عثمان 

بكن إ دددددافة إلى التقاسددددديم من على مختلف المقامات الموسددددديقية. 

وطبعت مؤلفاته وتقاسدددددديمه على أسددددددطوانات غرامافون وأوديون 

نفسدددددهن وبمشددددداركة عازفين آخرين وكولومبيا. وعزف مقطوعاته ب

 مثل عبد الحميد القضابي وإبراهيم العريان  وعلي الرشيدي.

 هـرحيل
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بعد رحلة طويلة مع الموسددددديقان زادت عن نصدددددف درن رحل 

 عن عمر يناهز ستة وسبعين عاما . 1934سامي الشوا عام

 واـدصائد في الش

 حر  إبداع سددددامي الشددددوا درائح العديد من الشددددعراءن فنظموا

العديد من القصددددائد فيه وبعبقريته. ومن أهم الشددددعراء الذين نظموا 

فيه شددعرا  أمير الشددعراء أحمد شددودي الذي نظم فيه دصدديدة طويلةن 

 منها األبيات التالية:

وهــل ُخـلْقَت سـه طبعا       ة  ـهُ هبـنِّ هـل أُوتيتَ ـ اصاحَب يسر

 ووجدي ـا

 سـه ف  يسقلبِ  تَ ل حــملْ وه    ة  ــوهل وجْدَت سه ف  يسنرِس عاطر

  ما اإ

 يسذ  تلقاهُ  يســـجمالِ  ي(َ ـغ     ــــهِ اال  ف  دقائقِ ـجم وهـل سـقيتَ 

 أحيا ا

 لبِ ـويسق أعمى يسنه ِ   (د       هِ ئقِ ـــن حــقام نه  سكُ  تَ وهل هد ْ 

 حي(ي ا

 ات  ـجماع ارقونَ ـويس      بـــهِ  ونَ ــيسقاطر (  ـ م روض   يسرن  

 ووحــــدي ا

 جدوال  أوزيدَ  هُ قد زيدَ      ميت(ع   (ِ ـبه ف  يسده سى يس(جالِ وْ أَ 

 ر ــــحا ــا

 ـــــا  ا سصـهإذيمشى غي(َ      هِ ماســــــــكِ  عـــــز   فيهَ  يسعبق( ةُ 

 اـا وجن  

 يسده(ِ  ف  فت(يتِ  هُ أسْ ــــويس     آو ـــــة   فنــــــا  كـل   الت أل للاَ 

 اـا فن  

العديد من الشددددعراء. فلعهروا في دصددددائدهم  وبعد رحيله رثا 

مالمح عبقريته الموسدددديقية ومنادبه الشددددخصددددية. ومن أهم من رثا  

 صديقه الشاعر عمر أبو ريشة.
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 مراجع مساعدة

في سورية ـددـدد عدنان بن ذريل ـددـدد دار طالس ـددـ  اـددـدد الموسيق1

 1989دمشق ــ طبعة ثانية 

ارة الثقافة ـددـ ـددـدد الموسيقا في سورية ـددـدد صميم الشريف ـددـدد وز1

 1991دمشق 

 ــ الموسيقى الشردي ــ كامل الخلعي ــ القاهرة1

ـدـ أهل الطرب في حلب وبالد العرب ــ إعداد نور مهنا ــ دار 4

 صحار  ــ حلب

 صلحي الـوادي 

 شيء من الذكريات

 و

 شـــيء مــن الدموع

  
 صميم الشريف

 

من الصددعب الحديث عن صددلحي الوادي ومسدديرته الفنيةن فهذا 

اإلنسدددددددان الددذي جبددل من الوفدداء والمروءة والكرامددة وعزة النفس 

واإلباء والشددددهامةن ونل  بنفسدددده عن الحقد والبغضدددداء والكراهيةن 

نبراسددده في كل شددديءن دلما تجد إنسدددانا  مثله.. وجعل الحب والنبالة 

له العليان ومن احترامه هذا نبع احترامه للناس ثع كان يحترم نفسدده ومع 

ومثلهم. أخلص لفنه الموسديقي إخالصا  دلما نجد نظيرا  له في وطننا 

العربي على األدددل. فهو العددازف والمؤلف والمعلم والمربي ودددائددد 

فة الموسوعية بكل أنماطها واتجاهاتها األوركسدتران وهو أيضا  الثقا
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وأبعددادهددا. وهددذا كلدده لم يددلت من فراغ. ولعددل في نشدددددددلتدده وتربيتدده 

وتاريخ أسدددرته العربية العريق ما يلقي بعض الضدددوء على تاريخه 

الفني الناصدددددعن أبو  حامد باشدددددا الوادي شددددديخ عشددددديرة المحامدة 

ولم يكن  نالدليمية. رافق الشددريف حسددين في الثورة العربية الكبر 

رجال  عداديدا . فهجر السدددددديداسددددددة إلى الزراعةن عندما عجزت أمام 

ن بهدددا بددداب طموط العرب في وحددددتهمن وغددددت كلمتددده التي زي  

 مزرعته في بغداد:

 أثمر.فعرفني و الشجرَ  وخاطبتع  نفلنكرني وكفر البشرَ  خاطبتع 

ديدل في ذلدك المدا ددددددي البعيدد عندما ودفت اتفادية  امن أبل  مد

 و حائال  أمام أماني العرب في وحدتهم وحريتهم.سايكس بيك

عرفت صدلحي الوادي منذ كان في الثانية عشرة من عمر ن تتقد 

فيه حماسدددة الفتيان للموسددديقا وكرة القدمن وكنت أكبر  بسدددبعة أعوامن 

وأجيددد العزف ببعض اآلالت الوتريددة الغربيددةن وأكثر إطالعددا  مندده 

األسطوانات التي كنت أملكهان  على منابع الموسيقا الغربية من خالل

يدددا  عن بهددا بع تع نددْ ي  والتي أودعتهددا إيددا  دبددل التحددادي بددالوعيفددة التي عع 

وعند عودتي بعد سددددنوات فوجئت به ودد تحول عن البحث  .دمشددددق

في المجالت المختلفة عن مواعيد غناء أسدددمهان ومحمد عبد الوهاب 

كن وانات التي لم يفي اإلذاعات المختلفةن إلى ادتناء فيض من األسددط

بقدددرة أحددد امتالكهددا آنددذا  لثمنهددا البدداهظن وفوجئددت أكثر بقدداعددة 

االسدتماع والموسديقا الصدغيرة التي أنشدلها في بيته الجميل في ساحة 

المدفعن وكذلك بالكمان التي كان يتابع بها دروس أسددتاذ  اليوناني في 

صددددداء ألاإلسدددكندرية بمرافقة بيانو شدددقيقته الكبر  هد ن وأيضدددا  با

الكثر الدذين يهوون الموسدددددديقدا مثله.. عن طريقه تعرفنا سدددددديبيليوس 

ضا  يوبروكوفييف وشدوستاكوفيتش وبارتو  وغيرهمن وعن طريقه أ

ر بمددا نسددددددمع إلى معنى مددا نسددددددمع هْ بَ بدددأنددا نتحول من اإلعجدداب وال

لم و .والتلمل في الفكر الذي تحمله الموسددددديقان وإلى آداب االسدددددتماع

 بعيدا  كجناط يسدددداري في رة القدم التي بل  بها شددددلوا  تعد حماسددددته لك

فريق كلية فيكتوريا التي صدددار طالبا  فيها هي نفسدددهان إذ تحولت وإن 
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د وكان كلما عا .عل يتابع مبارياتها ـدددـددد إلى الموسيقا والشعر واألدب

إلى دمشددددددق صدددددديفدا  حمل إلينا جديدا ن وكان الجديد ذات مرة متابعة 

بالتدوين الموسيقي الكامل لجميع آالت الفردة  المقطوعات التي نسمع

وأكثر من ذلكن المفاجلة الحلوة التي ال يمكن أن تنسدددىن  .السددديمفونية

فقد و ددع على مقاعد غرفة االسددتماع بترتيب مدروس أورادا  تحمل 

ثم ودف بعد أن  .كل واحدة منها اسددددم آلة من آالت الفردة الموسدددديقية

األولىن أمام فردة المقاعد وأخذ  أدار أسددددددطوانة سدددددديمفونية براهمز

وكلنه في داعة  نيقودهدا وفق التدوين الموسدددددديقي المو ددددددوع أمامه

ة ددب ديدادته لفرداموسدددددديقيدة يقود فرددة كبيرة أمدام الجمهور وكندا نر

المقاعد ونتابعها باهتمام أنا وصددداد  فرعون ورفا  دسدددوات وسدددعيد 

حلم بلن يصدددير أنه كان يلراحل عرفان هدايان دون أن ندر  طيان وا

 ذات يوم دائدا  لفردة سيمفونية ما.

عندما تخرج من كلية فكتوريان وأنهى دراسددته الموسدديقية على 

أسددددتاذ  اليوناني واآلخر الروسددددين أراد متابعة دراسددددة الموسدددديقا 

دراسدة جدية في إنكلتران فاشترط عليه والد  االختصاص بالزراعة 

تعيق االختصدددداص الذي على أن تكون دراسددددة الموسدددديقا ثانوية ال 

وبعد أشدددددهر على سدددددفر  بدأت  .يريد  لهن فر دددددخ على مضدددددض

رسددددائله تطفح بالشددددكو  وتروي لي الشدددديء الكثير من معاناته في 

كليدة الزراعدة: "كيف لي أن أدرس الموسدددددديقدا ورائحة روث البقر 

ني. أنددا منهددك تمددامددا ": وفي رسدددددددالددة أخر : لقددد طفح الكيددلن ؤتمل

ك وسدددلخبر والدي بذل نيمية الموسددديقا الملكيةودررت االلتحا  بلكاد

واسددددددتعطفددهن وعليكم مسددددددداعدددتي عنددد .. ولتددذهددب الزراعددة إلى 

 الجحيم".

لم يكن حامد الوادي والدا  صعبا ن بل أبا  تطفح روحه بكل حنان 

األبوةن ولكنه كان يريد البنه مصيرا  آخر غير الموسيقا.. كان يريد  

زرعته الواسدددعة المسددددترخية أن يختص بالزراعة ليعنى بشدددؤون م

على  ددفاف دجلةن ومع ذلك فهنه ر ددخ السددتعطاف بناته الثالثن 
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هل  نوأصددددددداء ابنهن على الرغم من عدم ادتناعهن وتسددددداؤله الدائم

 للموسيقا مستقبل في بلدناو!

ودد أجابني صددددلحي على هذا التسدددداؤل: لن يقف  ددددباب لندن 

 أمام الشمس إلى األبد.

ن مصددطحبا  1944دمشددق في صدديف  عاد صددلحي الوادي إلى

فرت" التي صارت فيما بعد زوجتهن حاملة إخطيبته"سدنثيا ماريون 

في يدها جائزة "فرانزليسددت" كلبرع عازفة بيانو ودتذا . وفي عام 

عاد ثانية ليمارس نشدددداطا  صدددديفيا  غير عادين إذ اسددددتطاع  1947

تلليف فردة سددددديمفونية صدددددغيرةن جمع أفرادها من معهد أصددددددداء 

 وعكف على .ومن فردتي الجيش والددددر  الموسدددددديقيتين نلفنونا

تمرينها بدأب ملثور عنهن ثم ددم أول حفلة موسدددديقية سدددديمفونية في 

دبو فند  أمية الجديد بحضدددور جمهور غفير اسدددتمتع فيها بافتتاحية 

"لدبديدتدهدوفدن والدفدددالدز اإلمدبدراطوري لشددددددتراوس « إيدغدمدوندددت»

 والسيمفوني النادصة لشوبرت".

غم من النجاط الذي حققهن فهنه أعلن ألصددددددددائه من وعلى الر

لى نسدددجامن وإالمهتمينن أنه لم يكن را ددديا  عن الفردة الفتقارها لال

 ما يعينها على األداء الجيد.

ن رجع مع زوجته 1949بعدد سدددددددنتين على ذلدك أي في عام 

إلى دمشدددق حامال  معه شدددهادة في العلوم الموسددديقيةن وأخر  في 

ر فاكتملت لديه كل العناصددد .ي ديادة األوركسدددتراالتلليف وثالثة ف

 وكانت الوحدة بين .التي تؤهله ألن يكون مؤلفا  ودائد أوركسددددترا

سورية ومصر في أوج تفاعلهان عندما اختار  الموسيقار الراحل 

أبو بكر خيرت واألمين العام لوزارة الثقافة يوسف شقرا لتلسيس 

وباشدددر عمله  .وم أسدددمهالمعهد العربي الموسددديقي الذي يحمل الي

ي وفق أحدث الطر  1931ـدددددددـددددددد1932من العام الدراسي د ا  بدء

ة وفق مناهج تعليميوالمتبعدة في المعداهد الموسددددددديقية في العالمن 

ومذا ن سددددللته ي نيدديقة للموسدددديقتين العربية والغربية. وأذكر أن

ا إذا كدان سددددددديددفن موهبتده وأحالمده في هذا العمل اإلدارين مد  ع
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كي نصدددددددنع موسددددددديقداندا يجب أن نبني عازفا .. جميع فدلجدابني: ل

العازفين في دمشدددددددق ال يتقنون حتى دراءة النوطة.. سدددددددلبدأ من 

 نتقيه بعنايةن هو الذي سدديصددنعأسددتقبله وأالصددفرن والطفل الذي 

 موسيقا هذا البلد.

للزمنن فال بد له  ا  اإلنسددددددان عبد ما داموفهمت ما يرمي إليهن و

ذلك  ومع .ر  دطوف المعهد بين يديهأن ينتظر عشرين سنة حتى ي

فهنه لم ينتظر كل تلك السددددنوات ليمارس التلليف الموسدددديقين وكان 

اتجا  بارتو  الموسددديقي في تحويل اللحن الشدددعبي المحلي إلى لحن 

عالمين يشدغل تفكير ن فنقل عن األستاذ الراحل "وفيق فو  العادة" 

ها نا  ال بلس بهن فدو  الذي يحفظ كما  وفيرا  من األلحان الشدددددعبية عدد

لفردة تضددم عددا  من اآلالت الوترية ـددددددددـ  ا  ألحانوصدداغها ووزعها 

ـددددددـدددددد وبعض آالت النفخ  Violaفيها الفيوال وأسرة الكمان برمتها 

في مسرحية "يوم من  1932وددم بعضها عام  نالخشدبية والنحاسية

أيام الثورة السددددددورية" التي ألفها الراحل حكمت محسددددددن بدعم من 

وحققدت نجاحا  باهرا ن وكان هدف صددددددلحي الوادي  .وزارة الثقدافدة

تقديم هذ  األلحان بلغة موسدديقية عالمية تتيح لها االنتشددار في العالم 

مجري "بارتو " ألحان باألسدددلوب نفسددده الذي نقل به الموسددديقي ال

 الشعوب التي جمعها في رحالته.

لم يكن صلحي الوادي يجيد العزف بالكمانن ولكنه كان عازفا ن 

ولم يكن يجيد  رب مالمس البيانون ولكنه كان يعزف. كان يعرف 

من الناي والمجوز إلى السددديتار  نأسددرار كل آلة موسددديقية في العالم

التدداريخ والكوتو الصددددددينيددة إلى الهندددين ومن الكواال القددديمددة ددددم 

األورغ الكهربائي وأخواته. ويعرف أيضددددددا  السدددددداللم الموسدددددديقية 

الغربية والعربية الشدددردية والهندية والصدددينية واليونانية واإلفريقية 

ومكتبتده الموسدددددديقية الضددددددخمة تضددددددم آالف الكتب  .معرفدة  تدامدة  

يال  سدددددطوانات والمدوناتن وهي المحراب الذي يسدددددتريح إليه لواأل

ذا ولم يكن ه .ليمضدي فيه ساعات بين المطالعة واالستماع والعزف

كله يلهيه عن المعهد الموسدديقي الذي يلجه في السددابعة صددباحا ن وال 
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ف ويشر نيغادر  دبل الثامنة مسداء.. كان كتلة من الحماسة والنشاط

بنفسدددددده مع األسدددددداتذة المختصددددددين على تقدم الطالب وامتحاناتهمن 

ت مهما عظم شددددلنهان وال يعبل إن  ددددر  ذلك أو ويرفض الوسدددداطا

نفعدهن فمصددددددلحدة المعهد والطالب تلتي في المقام األول عند  حتى 

ولو كان ذلك على حسدددداب راحته وأسددددرته. ودد أثمرت جهود  بعد 

سددبع سددنوات من العمل الدؤوب بتكوين أول فردة لموسدديقا الحجرة 

ط الحمراء دبل ن على مسر1937من طلبة المعهدن دادها بنفسه عام 

وبعملده هدذان و ددددددع  .أن يتر  ديددادتده لهددا ألحددد طالبده الموهوبين

 لوصول إليها.لالحجر األساس للفردة السيمفونية التي يطمح 

لم تصددرف كل هذ  األعباء صددلحي الوادي عن التلليفن وكان 

أسدلوب الموسديقي السدوفييتي شدوسدتاكوفيتش هو لغة موسيقا القرن 

ن في أوج حزنده على وفاة 1933م وكدان صددددددلحي عدا .العشددددددرين

لها فكتب ألج نشددددددقيقته األديبة هبة الوادي مؤلفة كتاب "مي زيادة"

رائعته "دصيدة حب"ن التي حازت اإلعجاب في مهرجان التلفزيون 

وفي هددذ   .هددا خددارج المسددددددابقددةتقددديمن عنددد 1974التشدددددديكي عددام 

القصددديدة نجد  ابتعد عن أسدددلوب بارتو  إلى أسدددلوب جديد يتحدث 

فيه بلغة العصدددر الموسددديقيةن وفيها نكتشدددف بعض األلحان التراثية 

 العربية التي كانت تميل إليها شقيقته الراحلة.

ن أصددددر 1992إبان االحتفاالت بعيد الحركة التصدددحيحية عام 

المتضدددمن إحداث المعهد  81القائد الخالد حافظ األسدددد القانون ردم 

جاط آنذا  السيدة الدكتورة نفلسندت وزيرة الثقافة  .العالي للموسديقا

 .العطدارن التي يددين لهدا صددددددلحي بالدعم القوين عمادة المعهد إليه

وبعد سدددنة على ذلكن أسدددس معهد الباليه الذي أنيطت إدارته أيضدددا  

ي افتتح المعهد 1991ـدـ1991بصلحي الوادين وفي العام الدراسي د

حيويا   بمبدادرة من عميدد  دسددددددمدا  للغنداءن وجداء هدذا القسددددددم مطلبا  

لألصددوات المتميزةن ودد تزامن افتتاط هذا القسددم مع تدريس العلوم 

 الموسيقية األكاديمية أسوة بمعاهد العالم العالية.
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وكمدددا فجر القدددائدددد الخدددالدددد حدددافظ األسددددددددد الفرط في نفوس 

الموسددددددديقيين بددالمعهددد العددالين فجر  ثددانيددة بقرار إحددداث الفردددة 

ددمت الفردة باكورة حفالتها ن ودد 1991الوطنية السددديمفونية عام 

بقيادة المايسترو صلحي الوادي في الخامس عشر من شهر كانون 

وبها  .ن على مسرط دصر المؤتمرات1991الثاني ـدـد يناير ــ عام 

حقق صدددددددلحي الوادي حلمدده الددذي راود  منددذ ددداد في بيتدده فردددة 

المقداعدد الموسددددددديقيدة. فهدل تودفدت طموحداته عند هذ  الفردة التي 

و طبعددا  ال.. ألن طموحدداتدده كددانددت ال 1932ن أجلهددا عددام عمددل م

حدود لهان وكان عليه ودد صدددددار كل شددددديء ملك يمينه أن يختزل 

واسددتطاع عام  .الزمن من أجل تقديم أول عمل أوبرالي في دمشددق

وبمشددددددداركة من  نبدالتعداون مع المجلس الثقدافي البريطاني 1994

للفنون المسدددرحيةن  طالب المعهد العالي للموسددديقا والمعهد العالي

 ينيدداس" فيإتقددديم أوبرا "دايدددو و نومعهددد البدداليدده وفردددة الكورال

دصدر المؤتمرات وفي المسدرط الروماني في بصر  الشام بنجاط 

ودددد تمثددل نجدداط هددذا العمددل واألعمددال األخر  بمنح القددائددد  .كبير

الخالد حافظ األسد الفنان صلحي الوادي وسام االستحقا  السوري 

 جة الممتازة.من الدر

بل  عدد الحفالت التي ددمتها الفردة الوطنية السددديمفونية في 

دمشدددق على مد  تللقها بقيادة صدددلحي الوادي أربعين حفلة على 

واسددددتطاعت بما ددمته من أعمال المؤلفين  .مد  عشددددر سددددنوات

الكبار في عواصم ومدن العالمن أن تبرز وجه سورية الحضارين 

ا سدددددددبانيإت وعمدان وتركيا وألمانيا وفي بيروت واألردن والكويد

 وفي لوس أنجلوس في الواليات المتحدة وأرمينيا.

ض صددددددلحي الوادي لضددددددغد نفسددددددي ومعنوي أثر على تعر  

 غير .ولكنه لم يعبل وصدددمد إلى أن مرت العاصدددفة بسدددالم نصدددحته

فت وراءها تراكمات من األلم النفسددددددي الذي بل  أوجه أثناء أنها خل  

الثالث للبيانو واألوركسدددترا لبيتهوفن مع عازف  تقديمه الكونشدددرتو

البيانو وسددديم دطب في دصدددر المؤتمرات في الرابع والعشدددرين من 
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ن عندما هو  من على منصة 1221شهر نيسان ـدددـددد أبريل ـدددـددد عام 

القيادة على أرض المسرط في مستهل الحركة الثانية من الكونشرتو 

 ه.لفراش لغاية وفاتبسبب النزيف الدماغي الذي أصيب به وألزمه ا

عنددمدا كندت أزور  إبان مر ددددددهن كانت ترتسددددددم على وجهه 

ابتسددددددامة شدددددداحبة فيها الشدددددديء الكثير من األملن وكان يعي تماما  

مراحل طفولته وشدددبابه ويسدددتعيدها مرارا ن وال يعي سدددو  صدددور 

 باهتة من مراحل حياته الالحقة.

ولكنه ما كان ال يريد ألحد أن يرا  مريضدددددددا  عاجزا  مقهورا ن 

لبث أن استسلم في النهاية إلصرار زوار . وكان العالج الفيزيائي 

الريا ي يرهقه ويجعله يصرخ ألما  دون أن يحقق له أي دبس من 

األمل في الشدددفاء. وعلى الرغم من العناية الفائقة من األطباء ومن 

زوجته التي نعتها بعضددددددهم بالقديسددددددة لتفانيها في العناية بهن كان 

وبدا في لحظة من اللحظات على الرغم من صددددالبته  .دءيذوي بب

يائسدددا  مهزوما  أمام الشدددلل الذي التهم فيه كل شددديء حتى الحركةن 

اللهم إال من بعض الجمددل والكلمددات التي كددان يرددهددا بين الحين 

والحين. وكان يوم الجمعة من كل أسدددددبوعن أسدددددعد أيام مر دددددهن 

وكددان د. عمدداد  .ددددرو يلتقي فيدده بطلبتدده وبددالندداس الددذي أحبو  و

مصددددطفى والوزيرة السدددديدة بثينة شددددعبان ود.محمود السدددديد أكثر 

ه وا أيامؤولعلهم أكثر النداس الذين مل نالنداس تعلقدا  بده وبدلسدددددددرتده

 ا  التعيسدة بالحبور الذي كانت تفصدح عنه عينا . وزاد مر ه سوء

مرض زوجتدهن فخبدا عندد  آخر أمدل في الحياةن وغيابها عنه أياما  

 ج زاد في كآبته.للعال
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 تقول زوجته سنثيا : يكفيني أن أسمع تنفسه ألكون سعيدة.

 ففي فجر الثالثين من أيلول نولكنه لم يسدددتطيع أن يسدددعدها

اسددددتيقظ مرتاعا  فسددددندته ابنته دياالن فنظر إليها مليا  ثم  ددددحك 

 وما لبث أن صددداط مناديا  أمه ثالث مرات ثم مال برأسددده نجذال  

 ردا  الحياة.على كتف ابنته مفا

كانت تلك الصدديحات ألمه شددبيهة بالصدديحات التسدداؤلية عندما 

دون أن يدري  1941اسددددددتددعي على عجدل من كليدة فكتوريدا عام 

. وبوفاة أمه. فدخل البيت هاشددا  باشددا  كعادته سددائال  أخواته: أين أمي.

 أدر  الحقيقة. وعل يبحث عنها في غرف البيت حتى

تعلو وجهه صفرة الموتن وكانت  عندما رأيته صدباحا ن لم تكن

عينا  تحددان في الفضدداءن ودياال ال تتعب من تقبيل جبينه ودموعها 

تمأل مددآديهددان والبيددت يلفدده هدددوء كئيددب وحزن صدددددددامددت ونشدددددديج 

 مكتوم...

 لقد انتصر أخيرا  على األلم.دالت زوجته: 
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 صلحي الوادي ....  

 رحلة عمر

 

  
 محاسن مطر

 

دل ما اجتمعت في شدخص واحد صفات عالية متميزة ومتنادضة 

 نفقد امتلك شددخصددية دوية .أحيانا  كما اجتمعت لد  صددلحي الوادي

مسكا  وت نواعتزازا  بالنفس نوإرادة صلبة نوبعد نظر نورأيا  حصيفا  

حبا  و ننها  الجسددددإمل حتى ومنافسدددة في الع ندبالرأي حتى التسدددلُّ 

وحسددا   نودلبا  عطوفا   نباالسددتئثار بالعمل والمسددؤولية وروحا  شددفافة

لعق الَوْعرع  ا  وتوا ددع نمرهفا   لعق اللين والخع ا . فقد جمع إذا  بين الخع  نجم 

أفتب بين  وانقسدددم الناس .بذلك مرتبة ومكانة حسدددد  عليها الكثيرون و 

ر. ولكن أحدا  من الناس لم ومسددددددتنكم  ر لعمله وبين ناددمعجدب ومقد  

مه لما دد نوالتقديرَ  حترامَ له اال نَ ك  وأن يع  هع لَ مَ عَ  نَ يسددددددتطع إال أن يثم  

فيحق لندا أن نقول عنه إنه "أبو  .من نهضددددددة موسدددددديقيدة لهدذا البلدد

 الموسيقا الكالسيكية في سورية." 

كان عدد موعفي وزارة الثقافة الحديثة اإلنشدداء  1932في عام 

وصددددديقه الرسددددام  نيل جدا ن ومن بين هؤالء كان صددددلحي الواديدل
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والمخرج السددينمائي رفيق الصددبان. ودد رو   نعبد القادر أرناؤوط

لنا صددلحي عن تلك الفترة بلنها كانت فترة  ددياع بالنسددبة لخطوات 

 ن"كنا أحيانا  نلعب الغميضددة أنا وعبد القادر ورفيق .هؤالء الشددباب

دد وجد بعد سددبيله الصددحيح إلى المسددتقبلن إلى لم يكن  األن أحدا  من

ورادت  .أن لمعت في ذهني فكرة تلسددددديس معهد موسددددديقي لألطفال

وتحمس عبد القادر لتصدددميم الملصدددق اإلعالني من  نالفكرة للجميع

زع على مدارس دمشددددددق وخرج بملصددددددق بدارع وع  .أجدل اإلفتتداط

ر تبنا  ونذاإلبتدائية". ومن هذ  اللحظة تولى صلحي إدارة المعهد و

 وحتى أشجار حديقته وزهورها.  ننفسه له ولطالبه وأساتذته

 وذهبت نتركت مرة كماني على الطاولة في غرفتي في المعهد

ت وردة بيضددداء داخل علبة دولما عدت وج نألتحدث مع أصدددحابي

ة "الكمان آل :صدددددلحي األسدددددتاذ كماني المفتوط مكتوب فيها بخد يد

 .ل"حساسة وحرام تركها بهذا الشك

م المعهد أول حفل له على مسدددددرط أبي خليل  1931في عام  دد 

القباني تحت رعاية وزير الثقافةن ودعا صلحي إلى هذا الحفل عددا  

ومن أهالي الطالب وعمل على ترتيب هذا الحفل  نمن الشددخصدديات

 .إلخراجه بلحسددددددن حلةن فوزعت الورود على المسددددددرط هوتنظيم

في هذا  زفتع عَ  .لى الجمهوروتولى خضددددددر جنيدد تقدديم كل طالب إ

الحفددل مع مجموعددة من الطالب منهم : ريدداض سددددددكر وغزوان 

زركلي وأبدددان زركلي وفوزي الجيرودي وفدددايز علبي وسددددددمير 

ة غير التي تدرب عكان الوحيد الذي عزف مقطووسدددددمير  .خوري

لماذاو أجاب ببساطة :  :ولما سدلله أسدتاذ  بغضدب .عليها مع أسدتاذ 

 نرافقتنا السدددددديدة سددددددينثيا الوادي على البيانو ا ذتها أحلى. يومدوج

وكذلك فعلت لسنين طويلة مع أغلب الطالب. ثم ددمنا عزفا  جماعيا  

سددددددنوات. كانت  12وكان عمر   نزوان زركليغودادنا  نللوتريات

انت والتي ك نهذ  نواة فردة موسدددديقا الحجرة التي تشددددكلت فيما بعد

زعددت الورود ذلددك الحفددل وع  في .نواة الفردددة الوطنيددة السدددددديمفونيددة

ل تحمل نب يوم التاليوعهرت صدددحف ال نوالجوائز على المشددداركين
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 التي سددبقت الحفل ة. أذكر أنه في البروفوصددور  هذا الحدث الجديد

وعقدت شدددددريطا   نألبسدددددتي أمي تنورة بلون كحلي وبلوزة بيضددددداء

 نفالدى هذا اللباس اسددتحسددان صددلحي نكحليا  مخمليا  على صدددري

صددبية! طبعا  البنطال لل .ن جميع التالميذ التقيد به في الحفلوطلب م

وذهب هذا التقليد باللباس لسددددددنوات طويلة. أما أيام الجمعة فلم تكن 

دائما  للراحةن فكثيرا  ما كان يطلب منا الحضور في الصباط لنتمرن 

في األوركسددددترا معه أو لنحضددددر درسددددا  في التحليل الموسدددديقي أو 

نيد. ولم يكن يتردد أن يقفل علينا باب الدرس خضددددر ج الكورال مع

هتمامه وتقدير ن النتمرنن فدالطدالدب الموهوب والمجدد كدان يحظى ب

حتى ولو كان أحد أبناء  نأما الطالب الكسدول فمصدير  إلى الرسوب

كما حصل مع ابنه سرمد  نأو كان ابنه هو نفسده نأصدددائه المقربين

 شيلو.  عندما أعطا  عالمة الرسوب على آلة الت

لقد و ع صلحي في عقولنا منذ أن كنا صغارا  أننا محظوعون 

وأدنع أهالي الطالب بقيمة العمل  نومتفودون ألننا ندرس الموسدددددديقا

 وديم غيرت من  فقد عمل على تلسدددديس مباد نالذي يقوم به المعهد

 فبعد أن كانت الموسددديقا .نظرة المجتمع إلى الموسددديقا والموسددديقين

أصبحت بعد سنوات  ن ى واإلهمال والمقام األدنىمادة تحتمل الفو

 حترام. فيه بكثير من الجددديددة وااليددينظر إل ا  من الجهددد الدددؤوب فندد

داد صددددددلحي حفال  لفردة موسدددددديقا الحجرة على مدرج  1934عام 

في و .وكانت تتللف من طالب اآلالت الوترية المتفودين نبصددددددر 

تى يطلب من هذا الحفل ا ددددددطر أن يودف العزف أكثر من مرة ح

المعزاة التي كانت برفقتهن إذ  تَ سددكم شدداب جالس بين الحضددور أن يع 

اسدددددتطاع هذا الشددددداب الراعي أن يدخل مع بعض من دطيعه بدافع 

ددم صلحي  1994الفضدول دون أن يعترض طريقه أحد. وفي عام 

بمصدداحبة الفردة الوطنية السدديمفونية أوبرا دايدو وإنياس على نفس 

حالفه الحظ بحضدور هذا العرض مشاهد رائعة  ر منويذكع  .المدرج

 ادفَ تصدددددد لممثلي ومغني األوبرا ولفردة الباليه المشدددددداركة في ليلة  

ولحظات من الصدددمت اإللهي بين  نتحت سددماء كان القمر فيها بدرا  



 معجــم 

 124 

 7222بما يزيد عن  ص  مع أن المددرج كدان ددد غع  نالمقداطع المؤداة

 متفرج.

ثقافة الغرب على مد  لقد تنبه صدددددلحي بسدددددبب اطالعه على 

 وأدر  أن الحل يكون نالتقدم الموسددددديقي الذي تمتعت به تلك الدول

فعمدل على اسددددددتقطاب  نحتكدا  مع هدذ  الددول والتفداعدل معهدابداال

ان تحاد السدددوفيتي آنذا  كألن اال نخبراء سدددوفييت أسددداتذة للتدريس

لى أيضا  عمن أهم األماكن لتعليم الموسديقا في العالم.  كما عمل  دُّ يع

 نإرسددددددال الطالب الخريجين لمتدابعة دراسدددددداتهم العليا في الخارج

تحداد السددددددوفيتي وألمدانيدا الشددددددردية وغدادر عددد كبير منهم إلى اال

ومنهم من  نفكان منهم من عاد وسدددداهم بخبرته .وتشدددديكوسددددلوفاكيا

خرج ولم يعد. وكان من شدددددة ألم صددددلحي على هروب البعض إذا 

حة دراسدددية في الخارج جعله يحلف يمينا  أنه بهرسدددال أحدهم لمن م  هَ 

 سيعود.

عاهرة حضدددارية حظيت بها سدددورية في الوادي كان صدددلحي 

فترة جدادت الطبيعة على هذا البلد بالكثير من الفنانين والرسددددددامين 

وكان من أصددددددائه نصددددير  .وللطبيعة طفرات في جودها نوالكتاب

. ..ا  دسواتشدور  وكوليت خوري وناديا الغزي ولؤي كيالي ورف

ونحن الددذين رافقنددا  في العمددل ألكثر من أربعين عددامددا  نحس بهددذا 

األثر الدذي تركده فيندا وغير مجر  حيداتندان فتعلمندا منده حب الحياة 

وتعلمنا منه أن  .والنهل من العلم والثقافة نوحب األشددددياء األصدددديلة

التصدددددرفن  منزدري كل مصدددددطنع وتافه سدددددواء أكان في اللباس أ

ل اهتمدد امنددا إلى الشددددددعر واألدب والفن والطبيعددة والبسددددددداطددة وحو 

 ل الشاعر األلمانيثفكم درأ علينا أشعارا  لشعراء أحبهم م .والصدد 

إن كددان  تددكنتجرب ر  دصدددددددائددد  "مددا أمَ   حدددإوهو يقول في  نريلكددة

ا  صدم  وكم وصف لنا روعة الطبيعة  .التحول" دْ رم نبيذا ن أَ  رْ شدربك مر 

. كان هنا  فرط «غادر  عصدددفورارتعاشدددة غصدددن مغطى بالثلج »

. في إحد  رحالت صدددددديد  رَ بع وعدل معه حتى كَ  نطفولي في داخلده

 ناندفع إلى جدول ماء وشددددرب منه فرحا  أمام اسددددتغراب أصددددددائه
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أتعجب منكم كيف تشددددددربون من زجاجات بالسددددددتيكية.  :وهو يقول

في درجددة حرارتدده في اليوم  ه هددذا الحددب من ارتفدداع  فددم عْ وطبعددا  لم يَ 

الي. ورو  لنا  ددداحكا  كيف رمى هو وصدددديقه عبد القادر ببادة الت

ورود اصددطناعية من نافذة المشددفى عندما كان أحد أصددددائهما يهم 

بلخذها لزيارة صدددددديق مشدددددتر . وشددددداهدنا  يهرع من المعهد إلى 

الطريق ليسلم على رجل أحدب دصير ويناديه : يا سيفو كيف حالك 

معه في الحارة وأنا طفل صغير.  يا صدديقيو ثم يقول لنا كنت ألعب

 وكان ال يحتمل الثقالء ويهرب منهم وتستهويه الطرفة وخفة الظل. 

دعداندا مرة نحن األسدددددداتدذة بعدد الفحص لفطور صددددددباحي في 

المعهددد وأثندداء تندداولنددا الطعددام رن جرس الهدداتف فرد بنفسددددددده وإذا 

بصددددوت امرأة تسددددلل: عفوا  يا أخين هون صددددديدلية القنواتيو فرد 

شددددددرة : كال يا خالتي هون مطعم الوادي. كان ذوادة في طعامه مبدا

محبا  لزيارة سددددددو  العتيق وسددددددو  الجمعة. كنا نعرف بقدومه إلى 

المعهد من وثبات أددامه على الدرجن إذ كان يقفز  صددددددعودا  بثالث 

وكان إذا شددددددعر بفتور في عزفنا في األوركسددددددترا يتودف  ندفزات

ال تكون هذ  التي في عرودكم دماء ليقول لنا : أخشددى ما أخشددا  أن 

بل ماء! ثم ينشددددنا دصددديدة أو دصدددة دصددديرة أو طرفة حدثت معه. 

وفي الصددباط وعند تلون األفق بلون الشددفق كان هو أول من يصددل 

إلى المعهدد ليفتح بدابده. في أحدد الصددددددبداحدات ددال أحد العاملين في 

دبددل الحددديقددة لزميلدده: الحمددد هللن هددذ  أول مرة نصدددددددل إلى المعهددد 

األسددددددتداذ صددددددلحي فالباب مغلق! ولكن ما لبث أن جاء على الفور 

صدوت األسدتاذ صلحي من فو  الشجرة هيا هيا ال تضيعوا الودتن 

سدددددداعدداني ألنزل! كدان ددد علق في األعلى بعد محاولته إنقاذ عش 

 عصفور.

ض الموسدددددديقا عفي سددددددهراتنا التي جمعتنا معه كنا نسددددددتمع لب

وفي آخر السدهرة كان يسمعنا من  .لهاالكالسديكية ولتعليقه وشدرحه 

نيدددات لنددداعم الغزالي مثدددل دحبيتدددك غجهددداز الغرامدددافون القدددديم أ

 لي مرة أنه يحب أغنية ر  صدددددغيرون حسدددددنن وفو  النخلي. وأسدددددَ 
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ل لْ حو  د ال حو  ألن والددتده كداندت تحبها. وعندما كان بعض  ييدا جمد 

فسدددددده عن ن النق اد يعيب عليه عدم حبه للموسدددددديقا العربية كان يدافع

ولكنها تحتاج من العاملين فيها والخبراء بها  نبلنها موسدددديقا أصدددديلة

أن يضدددعوا لها المناهج الوا دددحة ويحولوها من موسددديقا سدددماعية 

يصدعب نقلها من فرد إلى آخر إلى موسديقا أكاديمية مرتبة ومصنفة 

حتى يسددهل تعليمها ويصددبح لها مدارس ومعاهد  نومقسددمة لمراحل

 ختصاصية. ا

في المعهد أن يشددر  اآلالت العربية الوادي حاول صددلحي ودد 

ددمت و .مثل القانون والعود والناي نبالعزف مع الفردة السددديمفونية

الفردة السدددددديمفونية بمشدددددداركة هذ  اآلالت حفالت في بلدان عربية 

والدت اسدتحسدانا  كبيرا . إن إشرا  آلة  نوأجنبية وفي لوس أنجلوس

س بحد ذاته هو بيت القصددددديد لتطوير عربية مع فردة سددددديمفونية لي

ة ثبت اآللة الشدددرديولكن المهم في هذا األمر أن تع  نالموسددديقا العربية

 أنها آلة دادرة على أن تكون بمستو  اآلالت الغربية.  

ادة ل كسب صدادة كثير من الوادي صلحي  ـددددددوبهذ  الشخصية البر 

بيرا  من عددا  كعهَد المفلهدت الصدددين واليابان  نالبلدان العربية واألجنبية

وصددددنعت ألمانيا أورغن خاص بدار األوبرا بطلب  ناآلالت الموسدددديقية

ح وأصب نودد أشدرف على بنائه شدخصديا  ألكثر من عامين نمن صدلحي

 تحفة في دار األوبرا السورية.

لقد كانت الموسدددددديقا العربية والكالسدددددديكية حمالن ثقيالن على 

 شددددلنها شددددلن أي ني بالدنا. والموسدددديقا الكالسدددديكية خاصددددة فهكتفي

حركدة جدديددة ثوريدة في ميدادين الفكر والحضددددددارةن فقدد ولدت في 

ي الوادعروف بيئيددة وثقددافيددة وتدداريخيددة مختلفددةن إال أن صددددددلحي 

 نوأشددر  الناس في نشدداطاتها نبذكائه وفطنته مشددى بها بلين ورفق

ثم  نفغدت هذ  الحركة بتلثيرها أشددددددبه بالشددددددفق الذي يظهر باألفق

 بدء أشعة الشمس األولى إلى أن تنير السماء كلها.تتلو  ب
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 حول تجربة األستاذ الراحل 

 صلحي الوادي

 

  
 زركليـان الـأب

 

سدددددللت نفسدددددي عندما طلب مني رئيس « جدو ..وهل هنا  »

التحرير أن أكتب عن التجربة التي مث لها األسددددتاذ الراحل صددددلحي 

الوادي. فنحن أناس ال نحب  أن نقرأ ما ددينا وما ددي اآلخرينن بل 

بحاجة إلى ذلكن فكلٌّ منا يملك من  لسددددددنا« ما شدددددداء هللا علينا»إننا 

الذكاء والتفك ر ما يجعله يحل أي مشدكلة دون مساعدة إرث مخزون 

دعْم يا أبان وكفا  »الخبرة ودون مسددددداعدة من أحد. ثم دلت لنفسدددددي 

فلسدددفة.. فالفعل أحسدددن من الال فعلن وااليمان أفضدددل من الشدددعور 

 «.بالعبث

ان على الرغم من فرادتدده إننددا نرفض أحيددانددا  أن نسددددددل م أن كال  مندد

وخصددوصدديتهن يمثل أيضددا  ثقافة موروثة وسددائدة وتطلعات مرحلة من 

تاريخ مجتمع وصددراعا  بين حاجات متولدة تبحث عن صددي  تحقق بها 

نفسددددهان وبين حاجات وأو دددداع دديمة ترفض أن تتخلى  عن صدددديغها 

 ألنها إن فَعلت فستندثر كليا .

ت جيل بحث بصدددددد  لقد مثل صدددددلحي الوادي جيال  وتطلعا

وبهصدددددرار عن آفا  جديدة لحياة يشدددددعر فيها الفرد بذاته متحققا  

عبر التحليق في سدددددددمداوات جديدة لم تكن معروفة من دبل. كيف 

يفعدل ذلدكو. كدان النموذج شدددددددبده الكدامدل والمتكامل للحضدددددددارة 
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األوربيددة مدداثال  بقوة وبثبددات. نموذج يمتلددك فيدده اإلنسدددددددان الفرد 

 والقوة والسيطرة والحياة الرحبة الرغدة. التاريخ والجغرافيا

أذكر أنني وأصدددددحابي لم نكن نشددددداهد في السدددددينما إال األفالم 

األجنبيةن ولم نتابع في التلفزيون إال المسددلسددالت األجنبيةن ولم نقرأ 

عمومددا  إال األدب المترجمن بددل ونظرنددا إلى الموسدددددديقددا المحليددة 

من يؤمن أنه تر  كل هذا واألفالم العربية والثقافة الشددددددعبية نظرة 

 وراء ن أي تر  التخلف وراء  وأصبح يمثل الحضارة.

إذا حاولنا أن نكون مو ددددددوعي ين فهن في هذا السددددددلو  بعض 

األصددددددالة واالنسددددددجام. فبالفعل حقق الغرب إنجازات هائلة في كل 

المجاالت ولم يكن ممكنا  أن نتخطى حدودنا الضددديقة التي يفر دددها 

رة على الفعل إال بالتعل م منهمن أي من الغرب. الجهل ومحدودية القد

ع  وهذا ما حصدددل فعال . ودد مثل هذا نزعة اجتماعية الفرديةن فشدددج 

المجتمع على الدراسدددددة في الخارج دبعثات... إشدددددراف... دراسدددددة 

ع على تعل م اللغات األجنبية. وحتى أولئك الذين لم  خاصددة..ين وشددج 

و التحددث بلغداتها أو التشددددددبه يمك نهم الحظ من الخروج إلى أوربدا أ

بعدداداتهددا نظروا بعين االعجدداب والر دددددددا إلى أولئددك المحظوعين 

الذين انتموا جزئيا  إلى الحياة الجديدة. فاألم األمي ة البسددددديطة تتفاخر 

 أن ابنها الصغير يعد  من الواحد إلى العشرة بالفرنسية.

ي دأعنشدم المعهد العربي للموسيقان وكان األستاذ صلحي الوا

عاما . ودد بدأ  42من أصدددحاب فكرة اإلنشددداء ومدير  لفترة نحو 

 دمن خد وا ح تماما : إكساب  1931المعهد عمله الفعلي عام 

األطفال والشدددباب الصدددغار خبرة الموسددديقا األوربية الكالسددديكية 

فهما  وعزفا  ومحاولة خلق نخبة من شدددباب المسدددتقبل مسدددتوعبة 

نجاز الحضاري ـددددددـدددددد الموسيقا ومؤمنة ومتمكنة من مادة هذا اإل

الكالسيكية األوربية ــ ومن أدواته. وهذا ما تم في الوادع وبنجاط 

كبير أحيانا . فبفضددددل اإلصدددددرار الثابت والدائم من دبل األسدددددتاذ 

صدلحي الوادي تمكن بعض  من هؤالء الشدبابن كرياض سكر ثم 

عرفددان الحنبلي وغيرهمن من إثبددات جدددارتدده وتفوددده على أبندداء 
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ضددارة األوربية وفي أحسددن المراكز التعليمية المشددهورة في الح

العالم. بل إن بعضهم كغزوان الزركلي دد حاز المراكز المتقدمة 

صددة لعزف الموسدديقا الكالسدديكية.  في المسددابقات العالمية المخصدد 

دد دام المجتمع ـدـد على عكس ما يعتَداول ويععتقد ــ بالنظر بتقدير و

واحترام إلى هؤالء الممثلين للحضدددددددارة الجدديددةن ورأوهم أمثلة  

ربمددا أرادوا هم أن يكونوهددا. كمددا أد ر المجتمع. وعلى عكس مددا 

يعتداول أيضا  ـدددـددد باإلدرار بهنجاز هؤالء البارعين وكافلهم  من 

 لقانونية السائدة.الحدود اإلدارية وا

لكن هذ  الصدددددورة الوردية المتماسدددددكة بدأت تعاني الشدددددوائب 

بدددأ الشددددددعور « المثقفين»القدداتمددة والتفكددك. وكمددا حصدددددددل لمعظم 

بدداالنعزال واإلدرا  بددلنهم خددارج سدددددديددا  الحركددة الفعليددة للمجتمع 

يسددكن هؤالء الموسدديقيين الشددبابن وبدأت شددرائح في المجتمع تلح  

ا الموسددددديقا األوربية الكالسددددديكيةو وما رابطتنا لماذ»في السدددددؤال: 

 و«بها

حضدددارية هو أمر في غاية الصدددعوبة « خلطة»إن البحث عن 

« خلطة»ولكنه  دددروري وأصددديلن فكل حضدددارة في التاريخ هي 

حضدددددداريدةن ولم يكن من الممكن أن تكون إال كدذلدك. ونحن العرب 

ة محددة. ببالذات واعون ببسدددداطة لهذا نتيجة للخبرة التاريخية لتجر

بلته دا« الخلطة»إن التعثر والتردد الناتج عن عدم العثور على هذ  

فئات في المجتمع بهصدرار على تلكيد الخد األصلي للمعهد العربي 

للموسدديقا. وكان األسددتاذ صددلحي الوادي بتماهيه مع هذا الخد رائدا  

في تجربدة تحقيق إنجازات أكبر وأوسددددددعن كهنشدددددداء المعهد العالي 

قا الذي كان عميدا  لهن وتلسددديس الفردة السددديمفونية الوطنية للموسدددي

 التي كان دائدا  لها حتى منعه المرض من ذلك.

إننا إن آمنا بلن الخلطة الحضدددارية  دددرورية فهذا ال يعني أننا 

ددادرون على تحقيقها. إن األمر يتطلب إدراكا  لروابد دائمة بين كل 

ني عبر العصدددددور وعبر مظاهر الفعل اإلنسددددداني واإلنجاز اإلنسدددددا

الجغرافيددا. وإن حقيقددة وجود هددذ  الروابد تؤكدددهددا القدددرة الفعليددة 
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للبشدر على استيعاب خبرات بعضهم بعضا ن فاستيعاب أي مسللة ال 

يمكن أن يتحقق إال إذا كان عند المتلقي بعض عناصر هذ  المسللةن 

حتى وإن كدان ال يملدك كدل عنداصددددددرهدا أو ال ير  كل الصددددددورة 

 ة التي  يشكلها تضافر تلك العناصر.المكتمل

َر  مع أريد أن أدول: إن الخاليا الحضدددارية موجودة فينان وإن  دددَ

بعضددددددهدا إلى الحدد الذي نظن  فيه أنها ا ددددددمحل ت. إن هذ  الخاليا 

َر منها دابال   الحضدارية تحمل في الوادع خبرة إنسدانية تجعل ما َ مع

لوادع. ولعددل هددذا ألن ينمو من جددديددد عبر التفدداعددل مرة أخر  مع ا

هو ما ينقص: التفاعل مع الوادعن تفاعال  عميقا  أصددددديال  غير منطلق 

من مودع رافض وال من مودع مسددددل م. وليس المقصددددود بالوادع هنا 

الوادع الدذي يقع خدارجيا  فقدن بل ما يوجد فينا أيضددددددا  . إننا نتعامل 

اعر غير مشفي كثير من األحيان مع إرثنا وثقافتنا تعامال  يؤكد فقد 

أصدددديلة فينان كالتفاخر والتعالي أو التغطية على شددددعور بالنقص أو 

التعويض عن فقر نعانيه في حياتنا الحا ددددرة. ولهذا يبدو لي أحيانا  

أنندا ال نؤمن فعال  بقيمدة مدا نحمدلن فداإليمدان الحقيقي يتبد  فقد في 

اإلصددددرار على الوصددددول إلى جوهر إرثنا الذي يسدددداعد على فتح 

 الجديدة للحا ر وللمستقبل. اآلفا 

إن التفاعل مع الوادع هو حالة حي ة منتجة وفعالة تسددمح بهمكان 

إيجدداد هددذ  الخلطددة الحضددددددداريددة التي يدددخددل في مزيجهددا التدداريخ 

واإلرثن أدصددد كل التاريخ وكل اإلرث وكل األو دداع والعناصددر 

كل بالحية اآلن. إن التفاعل مع الوادع يعني أن نكون فعال ن أن نكون 

مدا فيندا من إرث وحدا ددددددر وتو  وتندادض وتوافق بين عناصددددددر 

 مختلفة وغنية تصنع كلها متضافرة هذ  الروعة: تصنع اإلنسان.
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 واديـصلحي ال 

 ي1227ـ ــــ 1914د

 وتجربة التعليم الموسيقي المختص في سورية

 1221و  1931بين عامي 

  
 د. غزوان الزركلي
 

     
فيما يلي أكتب باختصددددددار عن مادة لم يتعرض لها أحد  مقدمة :

ممن كتبوا عن الراحل صدلحي الوادين متوخيا  العرض المو وعي 

لدذم لرجدل ارتبطدت بده حيدداتين كمدا ارتبطددت ومبتعددا  عن المددط أو ا

حياته بي لمدة سدت وأربعين سنة بالتمام. فعندما أسست وزارة الثقافة 

وأصبح صلحي 1931الفتية المعهد العربي للموسديقا بدمشدق في عام 

الوادي ولمدددة أربعين عددامددا  مددديرا  لددهن كنددت أنددا من تالميددذ الدددفعددة 

تاذ الوادي عميدا  للمعهد كدان األسدددددد 1221في عدام  األولى للمعهدد.

العالي للموسديقا بدمشدق دلمدة أحد عشر عاما  خلتي وكنت أنا نائبه 

ي أي دبل شهرين ونيف 1221و  1221دوكيل المعهد ما بين عامي 

من ودوعه مريضدددا  وانقطاعه كليا  عن العمل. أما السدددنوات الخمس 

ونصدددددف السددددددنة التي مضددددددت بدون وجود  على رأس عمله دائدا  

ركة التعليمية فيمكن اعتبارها اسددتمرارا  شددبه كامل لسددياسددته في للح

العمدل دون تغييرات تذكر. لذلكن وفي ناحية أخر  مقابلة وموازية 

لتكريمده بعد وفاتهن أتمنى أن أسددددددتطيع تقييم التجربة التعليمية التي 

خا دها صلحي الوادي وأحدد إيجابياتها وسلبياتها في هذ  العجالةن 
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خيرا  العبر منها لتكون لنا هذ  العبر سندا  في و ع وأن أسدتخلص أ

 خطة موسيقية في المستقبل. 

 ة األولى ـــالمرحل

بددأت وزارة الثقافة دواإلرشدددددداد القوميي التي وجدت بدءا  من 

بمشدروع عمل طموط جدا . وفي مجال الموسديقا أسست  1932عام 

د دوكددان المعهدد 1931الوزارة المعهددد العربي بدددمشددددددق في عددام 

الموسديقي الشردي التابع لوزارة المعارف سلفا  صالحا  لهين ومن ثم 

. وكددانددت المكتبددة الوطنيددة ومسددددددرط 1931معهدددا  في حلددب عددام 

األوبرا والثانوية الموسدددددديقية ثم المعهد العالي للموسدددددديقا جزءا  من 

رؤيتهددا الثقددافيددة المدددونددة في كتدداب أصدددددددرتدده الوزارة عن خطتهددا 

. وأصبح تالميذ المعهد الموسيقي بدمشق 1934ـددـدد  1931الخمسية 

بتوجيه مدير  صددددلحي الوادي عمادا  لنشدددداط المعهد المذكورن الذي 

أحدث ثورة دوية في النشددداط الموسددديقي الدمشدددقين وأرسدددى دواعد 

كل األسدددتاذ الوادي  االسدددتماع الموسددديقي والحفالت الدورية. كما شددد 

اإلشدددددارة إلى فيه فردة لموسددددديقا الحجرة اسدددددتمرت طويال . وتجدر 

محاولة الراحل أكثر من مرة تجميع فردة موسددددديقية سددددديمفونية في 

الستينياتن اعتمدت على عناصر موسيقا الجيش بخاصة فيما يتعلق 

بعازفي اآلالت النفخية الخشدبية والنحاسية. ولكن هذ  المحاوالت لم 

تسددددتطع أن تكون بديال  عن التعليم الموسدددديقي لجميع اآلالتن إذ إن 

د اسدددددتمر فترة أطول من الالزم في التركيز على ثالث آالتن المعه

هي البيدانو والكمدان والفيولونسدددددديدل دكما اسددددددتدعى خبراء أجانب 

لتدريسدددددهاين إ دددددافة إلى وجود دسدددددم شدددددردي دعود ودانون فقدي 

صددددر مرسدددوم تشدددريعي عن  1934متوا دددع ومحدود. وفي عام 

في  رسدددوم تنفيذيرئاسدددة الدولة بهحداث الثانوية الموسددديقيةن تبعه م

 ن ولكن تنفيذهما لم يتم إلى يومنا هذا. 1934بداية عام 

 ة الثانيةـــالمرحل
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أوفدددت وزارتددا الثقددافددة والتربيددة بدددءا  من أواخر السددددددتينيددات 

الطالب لددراسددددددة الموسدددددديقدا في الخدارجن وكان كثير منهم تالميذ 

سدددابقين في المعهد العربي للموسددديقا بدمشدددق دولن أتحدث هنا عن 

سدددددوا فيه حتى دبل إيفادهم والتحقوا في خدمته بعد انتهاء ح لبين در 

دراستهم ورجوعهم إلى الوطن. كما كانت هنا  أسماء أخر  بدأت 

في دراسة الموسيقا دبل إحداث المعهدن مثل  ياء السكري ونجمي 

السدددددكري ونوري الرحيباني. لن أسدددددتطيع أن أفيها هنا حقها كما لم 

سددي ن الرواد الذين سدداعدوا صددلحي الوادي في أف أيضددا  بحق المدر 

النهوض بالمعهد العربي للموسديقا بدمشدقن ويستحقون ودفة خاصة 

لمسداهمتهم الفعالة في الفورة المذكورة التي فر دت نفسها بقوة في 

البداية. ثمن ومع مرور الودتن احتاج المعهد أكثر فلكثر ـددددددـدددددد وفي 

لى وتطوير ددرته ع سبيل استمرار إيجابياته ـددددـدددد إلى تثبيت وجود 

العطاء والتجدد عبر الزمن. إذا  عادت المجموعة الشدددددابة المذكورة 

آنفا  لتدفع بعجلة التطور إلى األمامن ولتضدددع في أواخر السدددبعينيات 

وأوائدل الثمدانينيدات نصددددددب أعينهدا مطالب تخدمن بحسددددددب رأيهان 

ج. االرؤية الموسدديقية في المسددتقبل وتمك ن أفرادها من العطاء واإلنت

انطلقت هذ  المطالب من اعتبار صلحي الوادي وصيا  على تحقيقها 

وأمينا  على سد الثغرات التي حصلت منذ تلسيس مدرستي الموسيقا 

التددابعتين لوزارة الثقددافددة دفي دمشددددددق وحلددبي. لقددد افتقدددت تلددك 

المجموعة األكاديمية عدم إيجاد مال  لفردة موسددددديقا الحجرة دالتي 

ن عام تلسديس الفردة السيمفونية 1991منذ عام  ودف نشداطها عمليا  

وحدداولددت المجموعددة التي ال يوجددد لهددا مال  حتى يومنددا هددذاي. 

المدذكورة تدلسدددددديس فردة حجرة موازية اسددددددتطاعت أن تقف على 

أرجلها سدددددنواتن ولكنها لم تمتلك القدرة على االسدددددتمرار والبقاء؛ 

وافتقددت افتتداط المرحلة الثانوية الموسدددددديقية؛ وإيجاد مكتب لتنظيم 

الحفالت؛ وتلسدديس مدرسددة للموسدديقا العربية الكالسدديكية... األمور 

كن أن تو ع اليومن بعد مرور عشرات السنينن على جدول التي يم

 التنفيذ. 
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 ة الثالثة ـــالمرحل

اسددددددتدعيتع إلى وزارة الثقافة إلبداء الرأي في  1984في عدام 

مو ددوع تلسدديس المعهد العالي للموسدديقا بدمشددقن المشددروع الذي 

طمح إلى منح شهادات الدبلوم والماجستير والدكتورا  في الموسيقا. 

رأيي يتلخص في وجوب اإلكثددار من المدددارس الموسدددددديقيددة  وكددان

المختصدددددددة بدددايددة ن وأن نعطي أوال  المحددافظددات حقهددا في وجود 

صدروط تعليمية موسديقية فيهان وأن ننف ذ الثانوية الموسيقيةن ومن ثم 

نفتتح معهددا  عداليدا ن عندد  من الروافدد ما يكفي وله من فرص العمل 

ناهيك بوجود خطة موسدددديقية شدددداملة لخريجيه ما يكفي أيضددددا . هذا 

تضددددع رؤية للمسددددتقبل وتشددددمل فيما تشددددمل الموسدددديقا الكالسدددديكية 

العربية والتعليم الموسدديقي في المدارسن تشددمل المنظمات الشددعبية 

ووسددددائل اإلعالم. ومرت السددددنون وافتعتح المعهد العالي للموسدددديقا 

و نحالذي أسدسه الراحل الوادي  من بناء جميل رحب. وبعد ذلك ب

كلت الفردة السددديمفونية عام د ي واسدددتدعي الخبراء 1991سدددنتين شدددع

األجانب ووصددل عددهم إلى أكثر من ثالثين في دمشددق وأربعة في 

حلب. ودد كان درار اسدتدعاء الخبراء األجانب ولم يزل صددائبا ن إال 

أنه لم يتم التركيز على إنشدداء كادر أكاديمي سددورين وذلك بتكليفهم 

سي  ن وبتعيين مساعدين سوريين لهم.بتدريب المدر 

 ة الرابعةـــالمرحل

وكانت الفورة الكبيرة الثانية في النشددداط الموسددديقي الدمشدددقين 

رغم أن المعهدد العدالي كان يقوم بنشدددددداطات في المحافظاتن لكنها 

ـددددددددددـ 1992محدودة جدا  إذا ما أخذنا بالحسددددبان في الفترة الزمنية د

يت بهذ  النشددداطات. ويجب ي وعدد المدن السدددورية التي حظ1227

أن نذكر بلن المعهد العالي اسدتوعب ويستوعب عددا  ال بلس به من 

الطالب من خارج مدينة دمشقن ولكن لم يتسن وال يتسنى ألغلبيتهم 

 الساحقة دفع الحركة الموسيقية في محافظاتهم. 
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ة  أما السددددلبيات فقد عهرت بو ددددوط بعد انقشدددداع الفورة الهام 

ت بو وط بعد انقضاء الفترة التلسيسيةن التي هي لتظهر المتنادضدا

دائما  تحمل عدم اسدددددتقرار وتحمل بحثا  عن الثوابت. ومن أو دددددح 

هذ  المتنادضات التقصير الكبير فيما يخص: تعليم الموسيقا العربية 

الكالسدددددديكيدددة؛ عددددم وجود منددداهج مطبوعدددة لكثير من المواد أو 

ام ونظدددام امتحدددان ألكثرهدددا؛ البنددداء األكددداديمي من مجلس وأدسدددددد

ودراجات تدرسددددددية؛ حفالت الطالب الدورية؛ المكتبة... وأصددددددبح 

امددة: هددل يعمددل  كثير من الخريجين يبحددث عن عمددل لدده ويقع في دو 

في المالهي الليليةو هل يفتتح معهدا  موسدددديقيا  خاصددددا  ذا طابع مي ال 

للتجارةو هل له مكان في التدريس في المعهد العربي دمعهد صلحي 

يي أو المعهددد العددالي أو الفردددة السدددددديمفونيددةو هددل يبحددث عن الواد

منحدة دراسدددددديدة ليهرب أوال  من وادعدهن ثم يبحدث ثانيا  عما إذا كان 

يسدددتطيع أن يبقى في الخارجو هل هو مؤه ل موسددديقيا  بشدددكل جيدو 

  يدوهل هو أكاديمي على ددر كاف!

 ام ــــخت

أن نعيد ال شددددددك في أن نظامنا التعليمي في و ددددددع يجب معه 

النظر في بناء هذا النظامن وأن نضددع خطة مسددتقبلية موسدديقية الئقة 

بشدددعبنا الذي يمتلك موهبة موسددديقية فطرية وددرة هائلة على التعل م 

واالكتسددداب. وال يشدددك أحد في أن هويتنا الثقافية د هنا الموسددديقيةي 

هي من مفاتيح دوتنا كدولة وكشددددعبن ومن مفاتيح سددددعادتنا كلفراد. 

يقول دائل: وما عالدة هذا باألسددددتاذ صددددلحي الواديو أدول بلن ودد 

الوددت ددد حدان ألن نعطي كدل ذي حق حقه: حق الرائد الراحل في 

اإلشادة بهيجابياتهن وحق البادين ـددددددـدددددد الذين هم أيضا  زوار في هذ  

                                                           

    الفترة  في مو دددوع تلسددديس كلية التربية الموسددديقية بحمصللن أسدددتطيع أن أتعرض

 نأريد أن أنو  بلن مدرسدددددي هذ  الكلية هم في الدرجة األولى من الخريجي األخيرة. ولكن

الشددباب للمعهد العالي للموسدديقا بدمشددقن الذين لم تسدداعدهم دراسددتهم في إعطائهم التلهيل 

 التربوي الالزم. 
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الحياة و يوف على وجه األرض ـدددـدددـددد في تحديد العثرات وتجنبها 

لناس إلى أنجع الوسددددددائل االحترافية وفي تجدديدد الطدادات وتوعية ا

التي تضددددددمن حيداة موسدددددديقية جيدة تليق باإلنسددددددان بشددددددكل عامن 

وبمواطننا بشدددددكل خاص. وال شدددددك في أن أهم هذ  الوسدددددائل على 

 اإلطال  هو التعليم ومؤسساته. 

 

  

 أهم مناهج 

 يقيةـــــوســة المـــالتربي

  مـالــــفي الع

 ي1الحلقــة د

  
 د. نبيــل اللــو

 
   KODALYــ منهج كوداي 1

لطان كوداي في السددادس عشددر من كانون األول/ ديسددمبر  ولد زع

في هنغدداريددا الوسددددددطىن وتوفي في بودابسدددددددت في  1881من عددام 

جامعة بودابست  من. تخرج 1937السادس من آذار/ مارس من عام 

ن وبدأ مع صدددددديقه المؤلف الموسددددديقي الهنغاري بيال 1924في عام 

بارتو  تعميم نشدددددر الموسددددديقا التراثية الفلكلورية الهنغارية ولم تكن 
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معت ودعرسددت دراسددة معمقة تليق بها وبمكانتها  حتى ذلك الحين دد جع

ة رية الهنغاريفي هنغداريا. ودد أفاد كوداي من هذ  الموسدددددديقا الفلكلو

في مؤلفداته الموسدددددديقية مسددددددتلهما  من أشددددددكالها ودوالبها وإيقاعاتها 

عكف على تصدددددميم  1944ومو دددددوعاتها اللحنية. وابتداء  من عام 

 منهج تربوي موسيقي ليدر س في المدارس الحكومية الهنغارية.

بدددأ كوداي مع بيال بددارتو  جولددة في بقددداع  1924منددذ عددام 

لها األغنيات الشددددددعبية الفلكلورية الهنغارية من هنغداريا يجمعان خال

منابعها. ودد توصددددددال كالهما من خالل جوالتهما وما جمعا فيها من 

تراث شددددعبي غنائي أن أسدددداس أي ثقافة موسدددديقية أصدددديلة إنما يبدأ 

حصددددددرا  من معرفدة فلكلور البلدد الدذي هو نتداج أمدة وميراثها وملك 

 عة أو نخبة.أبنائها كافة ال تختص به فئة أو مجمو

وبعددد أن جمع كوداي مع بددارتو  مخزون البالد من األغنيددات 

الشددعبية عمد إلى تصددنيفها ليصددنع منها منهجا  تعليميا  موسدديقيا  تربويا  

متمداسددددددكدا  متددرجا ن أرفقه بتوصدددددديات وتوجيهات وتدريبات غنائية 

للمراحل المدرسددددددية المختلفة لصددددددوت إفرادي ولصددددددوتين ولثالثة 

اف إليها بعضدددا  من مؤلفاته صددداغها على النسدددق أصدددوات ودد أ ددد

 الفلكلوري نفسه والروط نفسها.

 ودد خلص كوداي من حصيلة عمله إلى مايلي:

ـدددـددد تنمي التربية الموسيقية عند الطفل ملكات ومهارات فنية وذودية 

وجمالية وحسدددية تتصدددل بشدددخصددديته وتنعكس إيجابيا  على أدائه 

 المدرسي التربوي العام.

ن يترافق تعلُّم التلميذ لغة بالد  وتعل م موسيقاها الشعبية ـدددددـددددد يجب أ

بآن  معا ن وتعلُّمه األغنيات الشددعبية التي تتناسددب وشددريحة عمر . 

 وحبذا لو ترافق تعلُّمه الغناء بحركات جسدية.
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ـددددددددـدددددددد يجب أن تبدأ هذ  العملية التربوية الموسددديقية من الحضدددانة 

ت على التلميذ حصددددددرا ن وأي تدلخير فيهدا يععدد ودتدا   ددددددا ئعا  يفو 

 اإلفادة المرجوة منها الحقا  لو تعلمها في شريحة عمرية متقدمة.

ــ ليس بالضرورة أن يقترن تعلم الموسيقا عند التالميذ بتعلم العزف 

على آلة  موسديقيةن فقد يتعذر ذلكن وسيتعذر حتما ن ألسباب عديدة 

ويتصددددددل منها ما يتصددددددل باسددددددتعدادات التالميذ الفطرية لذلكن 

بعضها باإلمكانات المادية واللوجستية المتوفرة في المدرسة وفي 

عدائلدة الطفدل بآن  معا . لهذا كله يععد الغناء أنجح الوسددددددائل وأدلها 

ر تدريسا   تكلفة وهو أسداس الثقافة الموسيقية المعمقة القابلة للتطو 

 وتعلما .

 مباد  منهج كوداي

فل يتعلم لغته األم دبل انطلق كوداي في منهجده من مبددأ أن الط

أن يتعلم لغددة أجنبيددة وبددالتددالي على الطفددل تعلم موسدددددديقددا  الوطنيددة 

الشددعبية الفلكلورية التراثية دبل أن يتعلم الموسدديقا األجنبية: موسدديقا 

 اآلخر.

وال يتودف األمر عندد كوداي عندد هدذا الحددن بدل إنده يجدد أمرا  

  فة موسدددديقا بالد ددددروريا  حتميا  أن يبدأ كل موسدددديقي مثقف بمعر

معرفة عميقة فهي لغته األم الموسيقية. من هنا نجد أن منهج كوداي 

اعتمدد على دراسددددددة الفلكلور الهنغاري الفني وتطبيقه وتعلمهن وما 

دام دددد افترضن وهو محق في افترا ددددددهن أن الموسدددددديقددا للجميعن 

والجميع هنددا بمعنى للندداس أجمعين في شددددددتى مواطنهم الجغرافيددةن 

في نظام تربية موسددددديقية يتوجه إلى العامةن إلى الشدددددريحة  فقد فكر

الكبيرة في المجتمعن على أسدداس أن الموسدديقا في نظر  تهذب نفس 

د من أداء الطفل في تحصدددديله المدرسددددي  اإلنسددددان وتصددددقلها وتجو 
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التعليمي وتمتن صددددلته بمدرسددددته وتجمع األمة وتوحدها. يتصددددف 

دؤوبا  بطيئا  يمتد سددحابة  منهج كوداي بلنه منهج شدامل يتطلب عمال  

طويلة من الزمن نسددددددبيا : من غناء واسددددددتماع وتذوُّ  ودراءة نوته 

وتدريب على كتابتها لتشددددكل هذ  المراحل والعمليات فيما بينها كال  

 واحدا .

 مباد  رئيسية في منهج كوداي

 اإليقاعنوال : 
اسددددددتنددد كوداي في بدداب اإليقدداع في منهجدده على بحوث جددا  

ي في عناصر اإليقاع المختلفة: سرعة 1942ـددددددـدددددد1834ددالكروز 

الخطون المشدددين  دددرب اإليقاع على مسدددتو  المقياس دالميزوري 

 الواحد في المدونةن التصفيقن وهي جميعها 

إيقاعات طبيعية يقوم بها اإلنسدان ويصدرها بنفسه دون اللجوء 

كن مإلى آلدة إيقداعيدةن يمكن للطفل بعد ذلك تطبيقها بمتعةن بعد أن يت

من أدائهان على آلة من اآلالت اإليقاعية. ترتبد التدريبات اإليقاعية 

بالغناء لتكون الفائدة منها أعم وأشملن وتكون بهشراف المعلم خالل 

الددددرس. وتفر  تطبيقدددات دالكروز اإليقددداعيدددة عن مثيالتهدددا عندددد 

كوداي في أن األول جعلها بمصددددداحبة آلة البيانو في حين اسدددددتغنى 

 طبيقها عن مصاحبة أي آلة موسيقية.كوداي في ت

يعتمدد كوداي في منهجده على دراءة اإليقاع مقطعيا  على النحو 

 التالي:

 سوداء دزمني تا.        -

  زمني تي.  1/1ذات السن د        -

 زمني تي ري. 4/1ذات السنين د        -

لى إبناء  على ما تقدم نقرأ التمرين اإليقاعي التالي من اليسدددددار 

 اليمين: 
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ta   ti   ta-a    ti ti ti   ta-ï   ti   ti   ta   ti   ti ri ti ri 

في كتاب تمرينات الغناء صددددددنف كوداي العناصددددددر اإليقاعية 

س اإليقاع لألطفال عن طريق  واللحنية تصددددددنيفا  تصدددددداعديا .  ودر 

 ثم بذات   غناء األلحان الهنغارية الشدددددعبية : ودد بدأ بالسدددددوداء   

ن ثم 4/4ن ثم بددالمقيدداس 4/1لسددددددن        ثم بدالسددددددكتددةن ثم بددالمقيداس ا

ن ثم بالسددوداء المنقوطة         4/1ثم بمؤخر النبر دسددنكوبي  4/1بالمقياس 

ر تعليمهدا لألطفال في مو ددددددع  أمدا القيم اإليقداعيدة األخر  فقدد أخ 

 الحق.

ل م الخماسي ثتهنيت  :  السع

وسدددددديقي التعليمي البدددء ادترط كوداي في منهجدده التربوي الم

بتعليم األطفال غناء السددددددل م الخماسددددددين وسددددددبب ذلك أن األغنيات 

ل من وهي تعد في  الشددددعبية الهنغارية مبنية في معظمها على هذا السددددع

هذا مادة  أصدديلة منسددجمة فيما بينها انسددجام المزاج اللحني والثقافي 

 متياز للطفلبدآن  معدا ن األمر الدذي يجعلهدا مادة  تربوية موسدددددديقية با

الهنغداري. جمع كوداي مدادتده الشددددددعبية الفلكلورية هذ  وصددددددن فها 

 تصنيفا  متدرجا  في صعوبته.

 الهارمونيثتلثت : 

اسددددددتندادا  إلى المادة اللحنية الفلكلورية الغنائية نفسددددددها عمد  

كوداي إلى تعليم األطفال الهارموني دتوافق األصواتي انطالدا  من 

ة وتوافقداتهدا الهدارمونيدة البسدددددديطدة لينقل إلى الجملدة اللحنيدة المغندا

الطفدل اإلحسدددددداس الهدارموني دالتوافقيي في الجملة اللحنية المغناة 

  من األغنية الفلكلورية.

ودد لجل كوداي في ذلك إلى  تقسددديم الصدددف الدرسدددي إلى ثالث 

كدددل مددجددمددوعدددة تددغددنددي عددالمدددة مددن عددالمدددات  نمددجددمددوعدددات

المثدددال في أكورد دو  التوافقي: فعلى سددددددبيدددل  accordداألكوردي

مدداجور المؤلف من: دو مي صددددددولن جعددل المجموعددة األولى تغني 



 معجــم 

 111 

عالمدة دالددوي والثانية عالمة دالميي والثالثة عالمة دالصددددددولي بآن  

معا  لنسدددددمع ثالث عالمات  مؤداة  توافقيا . هذا التمرين بالطبع سدددددهل 

ات جدا  في أدائه ومضدددددمونه الهارموني لكن كوداي انطلق من تمرين

مماثلة متدرجة في صددددددعوبتها أداء  ومضددددددمونا  ليعلم األطفال الغناء 

 بثالثة أصوات توافقية.

جدده أداة    مهمددة  جدددا  ال غنى عنهددا ليتعلم  يبقى االسددددددتمدداع المو 

األطفددال المعلومددات النظريددة وترسدددددديخهددا في أذهددانهم عن طريق 

 االستماع والشرط والمحاكاة.

أمدددام تالميدددذ  جملدددة لحنيدددة  ومن طر  التعليم أن يغني المعلم

بسدددددديطة ويطلب إلى أحد الطالب أن يرتجل عليها ويطلب إلى آخر 

الشدددديء نفسدددده ويمكن أن تكون تمرينات االرتجال هذ  متدرجة في 

صدددعوبتها: مادة أولية وطرائق ارتجال تتم جميعها بهشدددراف المعلم 

 وتوجيهه.

اع كمددا يمكن أن تكون التمرينددات االرتجدداليددة في مددادة اإليقدد

. هذا النوع من التمرينات 4/1انطالدا  من اإليقاعات البسدديطة مقياس 

هددة تعلم التالميددذ مفدداهيم االنتقددال من العالمددة  المدددروسدددددددة الموج 

داالرتكدازي مرورا  بدالعالمة المسدددددديطرة  toniqueاألسدددددداسدددددديدة 

dominate  ثم العودة إلى االرتكدداز.كمددا يتعلم التلميددذ منهددا مفهوم

ومفهوم البناء الموسدديقي. وتكتمل الدراسددة العملية  االرتجال المنفرد

ه دبل الشروع بالتمارين وبعدها.   باالستماع الموج 

 Carl Orff منهج كارل أورف

للمددانيددا وهو بددفي مدددينددة ميونخ  1894ولددد كددارل أورف عددام 

مؤلف موسددددديقي ومسدددددرحي. تلثر بالموسددددديقات البدائية البسددددديطة 

العريقة. أشددددهر مؤلفاته على والموسدددديقات القديمة في الحضددددارات 

 اإلطال  كارمينا بورانان وكاتول ي كارمينان وانتصار أفروديت.

 أورف والتربية الموسيقية
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مدرسة ردص وحركة وموسيقا  1914أسس كارل أورف عام 

ادترط راديو بدافدداريدا على أورف  1948ي مدديندة ميونخ. في عدام ف

إعدداد برندامج إذاعي لتعليم الموسدددددديقدا ونشددددددرها. ودد حظيت هذ  

الحلقات بشدددددهرة وبسددددددمعة طيبة في ألمانيا. ودد نشددددددر أورف هذ  

الحلقات في كتيبات الحقا  بمو دددددوعاتها المختلفة شدددددكلت فيما بعد 

 دوام المنهج التربوي الموسيقي.

 مباد  منهج أورف

تندرج المقاربة التربوية الموسديقية عند أورف  دمن ما يمكننا 

أن نسددددددميده تيار البحوث التربوية النفسددددددية التي عهرت في مطلع 

وديكرولي  Montessoriالدقدرن الدمدددا ددددددي مع مونتيسددددددوري 

Decroly  ن فال ونWallon  فرينيتFreinet  وبياجيهPiaget. 

ربوي تعليمي تفدداعلي يتمحور على ودددد نحوا جميعهم نحو منهج ت

 تطور الطفل ونمائه وال يقتصر على معرفته وحدها.

تعتمدد التربية الفاعلة أول ما تعتمد على احترام الطفل واحترام 

ملكداتده الفطريدة واسددددددتعداداته النفسددددددية وإمكاناته وهويته الثقافية. 

 نوعلى المربي الموسددديقي إذا لم تتوفر له معلومات كافية سدددابقة ع

الطفدل أو مجموعدة األطفدال الدذين يعلمهم ويتعدامل معهم أن يتكي ف 

 والطفل وإيقاع نمو  الجسدي والنفسي والمعرفي. 

وترتكز الخاصددية الثانية في التربية الفاعلة على إشددرا  الطفل 

في تعليمه مباد  الموسيقا. إذ ليس على الطفل أن يكون متلقيا  سلبيا  

ة سدددلفا . لكن على المعلم أن يعلمه  للمعارف األولية الموسددديقية المعد 

كيف يكون مبادرا  في تعلمه الموسددديقا دون أن يعني هذا شدددططا  أو 

تسي با . فالمعلم الموسيقي في هذ  المرحلة تربوي أوال  موسيقي ثانيا ن 

وهذا يعني أن يكون التركيز منصددددبا  على ملكات الطفل وحواسددددهن 

الموسدددددديقا. تسددددددبق العملية األولى إيقداعها ثم توجيهها لتعلم مباد  

الثددانيددة وتفودهددا أهميددة في هددذ  المرحلددة. يعتمددد منهج كددارل أورف 

على مسددددللة جعل الموسدددديقا في متناول الجميع وجعلها وسدددديلة  من 
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وسدائل تعبيرهم. يتعلمها الطفل بممارستها الموجهة يكتشف معالمها 

 طتها.اودواعدها وددائقها ليعب ر بوس

ورف التربوي الموسددددديقي يتقاطع مع المناهج ورغم أن منهج أ

التربوية الموسددددديقية األخر  إال  أنه تمي ز في منهجه بالبسددددداطة عن 

مناهج سوا  من التربويين الموسيقيينن فهو يعد مدخال  إلى الموسيقا 

إذ إنه يتناول المباد  الموسددددديقية األولى لخدمة الطفل. والموسددددديقا 

بلي حال  من األحوال موسدديقا صددرفة االبتدائية األورفية هذ  ليسددت 

 بحتة بل هي تشكل مع الحركة والردص واللغة ثالوثا  متكامال .

في منهج أورف وحدة وشددددددمولية وهو ال يسددددددتخدم القوالب 

الموسيقية الكبيرة وال ينحو منحى البنى الموسيقية المعقدةن وإنما 

م لُّ يسددتخدم مقاطع دصدديرة بسدديطة سددهلة لتكون بآن  معا  مادة للتع

 والممارسة الفورية: النظري والتطبيق. 

يعيش الطفل فيه شددددددمولية النشدددددداط الموسدددددديقي بشددددددكله العام 

الظاهري المسددددموع والمرئي خالل الدرسن يضدددداف إليه شددددمولية 

الوسددددددائل الموسدددددديقية من آالت وأدوات ووسددددددائل التعبير الفردية 

فلة االخاصددددددة بكل طفل تعشددددددك ل فيما بينها جميعها أدوات تعبير متك

مترابطددة. وكلمددا كبر الطفددل بيولوجيددا  كبرت الوسدددددددائددل المددذكورة 

 لتساير نمو  ووعيه. 

بداية  يالمس الطفل مالمسدددددة فاعلة شدددددخصدددددية فردية اآلالت 

تة ويسددددتصدددددر منها أصددددواتا  على النحو الذي يسددددتطيعه  المصددددو 

بددالتجربددة والتلقي وردة الفعددل. ومع الزمن يتطور أداؤ  السددددددمعي 

ظية ومحاكاته ويسدتخدم مفردات  موسدديقية كي ال نقول وذاكرته الحف

اصطالحيةن ويصبح بالممارسة البسيطة الموجهة الذكية دادرا  على 

استحداث جمل إيقاعية وجمل لحنية. بقي أن نشير إلى أن هذا التعلم 

التفاعلي يجب أن يكون مقرونا  بمادة سمعية شعبية من تراث الطفل 

ه وثقافته وجملة لسانية من لغته. وهذا ال تعسدمعه جملة لحنية من بيئت

يعني ادتصدددددار المنهج على اللغة الوطنية لسدددددانيا  وموسددددديقيا  وإنما 
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يمكندده أن ينفتح ويتوسددددددع على الموسدددددديقددا الكالسدددددديكيددة الغربيددة 

 والموسيقات المعاصرة والموسيقات الفلكلورية دموسيقا الشعوبي.

 العناصر األساسية

 اإليقاع

األسددداسدددي المشدددتر  الناعم للموسددديقاتن  اإليقاع هو العنصدددر

وهو أكثر األشدددياء وأبسدددطها حفظا  وتلقفا  عند الطفل حتى في سدددن 

مبكرة جدا . به تبدأ عملية التعلم الموسديقي متدرجة  من أبسد أشكاله 

المنفردة إلى أعقد أشكاله المتداخلة أي المكتوبة على أكثر من سطر 

ذ كدل مج موعة من األطفال سددددددطرا  من وتنفدذ بدآن  معدا ن  بحيدث تنفد 

 سطورها.

 اللحن

يتعلمدده الطفددل عن طريق سددددددمدداع أغنيددات األطفددال وحفظهددا 

وتردادهان ثم يبدأ يتعلم تفاصدديلها ابتداء  من أبسددد جملها اللحنية إلى 

 أعقدها.

 يقيةــة موسـطرائق تربوي

 االستماع اإليجابي

لى إلفت انتبا  التالميذ إلى رصدددد الضدددجيج المحيد بهم وفرز  

مجموعات أصددوات. ويمكن أن يكون الضددجيج مصددطنعا  كلن يلجل 

المدرس إلى إحداث  دجة بوسدداطة أي أداة أو مجموعة أدوات بآن  

ه تالمدذة صددددددفه إلى أنواع الضددددددجيج  معدا . يمكن للمددرس أن يوجد 

الطبيعي المحيد بهم من هبوب ريح  ودصدددف رعد  وحفيف أشدددجار 

 وإيقاع نبض القلب.وخرير ماء وتردد النَفَس في الصدر 

كما يمكن للمعلم أن يطلب إلى تالمذته اسددتصدددار أصددوات  من 

 أشياء موجودة حولهم واإلصغاء إليها وتلمسها ووصفها.

وهنددا  تمرين آخر يمكن أن يلجددل إليدده المعلم وهو إسددددددمدداع 

 تالمذته صوتا  بشدات  مختلفة متدرجة تصاعديا  أو هبوطا .
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ا القبيددل تودظ حواس الطفددل إن تدددريبددات سددددددمعيددة موجهددة من هددذ

وتدددربهددا وتصددددددقلهددا وتجعلهددا دددادرة على التعرف أوال  على مصدددددددر 

ناته ومن ثم إعادة إنتاجه بطرائق مختلفة تبعث  الصددددددوت وطبيعته ومكو 

 الطفل على التفكر والتحليل واالستنباط.

وتعليم الطفل حسدن اإلصدغاء والتفكر فيما يصغي إليه دد يكون 

ية التدريبية السدددددمعية األولى أهم من مضدددددمون في المرحلة التعليم

المادة السددددددمعية نفسددددددهان ونحن هنا بدأنا باألصددددددوات الطبيعية أو 

االصددددددطناعية الموجودة حولنا والتي بمقدورنا اصددددددطناعهان وهي 

مرحلة أولى سدددعيا  إلى مرحلة أعمق تسدددعى إلى تعليم الطفل حسدددن 

اللحنية اإلصددددغاء وحسددددن تمثل واسددددتيعاب عمل  موسدددديقي بجمله 

 واإليقاعية بآن  معا .

يعدد إكسدددددداب الطفدل مهدارة االسددددددتمداع أخطر مراحل التربية 

الموسدددددديقيدة وأعمقهدا أثرا  عندد الطفل وأبعدها فائدة  في حياته كلهان 

سواء ذهب بعيدا  في تعلم الموسيقا أم ادتصرت معارفه على مداخل 

 تعلمها وأبجدياتها.

التذو  المتدرجة  كما يعكسددددددب حسددددددن االسددددددتماع الطفل ملكة

المتسدددددداميدة وينشددددددد الدذاكرة ويحفزها على حفظ المقاطع المؤثرة 

 وتردادها.

 االرتجال

نن ويععب ر عن  االرتجدال إبدداع آني وليدد انفعاالت لحظته ال يعدو 

شددخصددية المرتجل وملكاته وخياله اللحني. وفي حين يععدُّ االسددتماع 

ل مسجل وعزف والعزف عمليتان مرتبطتان بالما ي: استماع عم

ندة عمدل مكتوب سددددددابقدا ن يعدد االرتجدال فعال  حا ددددددرا  وفعل  مددو 

مسدددتقبل بآن  معا : فعل حا دددر يتصدددل بالجملة اللحنية التي يبتدعها 

العازف ارتجاال ن وفعل مسدددددتقبل دريب يتصدددددل بما سددددديلي الجملة 

 المرتجلة المسموعة.

 وسائل التعبير الموسيقي

 الجسد
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التي يستخدمها الكتشاف العالم من  جسد الطفل هو أولى أدواته

حوله. فالردص البدائي البسيد الساذج هو أول تمرينات الطفل التي 

 يتعلم بوساطتها مباد  الموسيقا بهيقاعاتها وألحانها.

الطفل بجسددددد  وحركاته الطبيعية من مشددددي وركض ودفز وشددددد  

وسددددددحب  ودورانن حركات تشددددددكل في مجملها وتنوعها تعبيرا  فكريا  

د الطفلن بوسددداطتها يتعلم مباد  الموسددديقا. والتدريب الجسددددي هذا عن

 متعدد الوجو  واالختصاصات:

 ــ تنفس دشهيق وزفيري.

 ــ استرخاء

 ــ استكشاف الفضاء المحيد بالطفل والتعامل معه والتكيف فيه.

 ــ حسن تلقي الطفل ورد الفعل المناسب.

 ــ تناسق حركات الجسد وتناغمها بعضها مع بعض

 ــ التوازن في أداء الحركات

 ــ التعبير الجسدي اإليمائي

 ــ ردصات طفلية وردصات فلكلورية شعبية

 وتــالص

تدة عند الطفل: الحنجرة  الصددددددوت نغمدة وكلم فداآللدة المصددددددو 

والحبددال الصددددددوتيددة والتجويف الفموي...يمكنهددا أن تصددددددددر نغمددا  

 وكالما  مرسال  وكالما  منغما  مغنى..

الكالم في التربية الموسدددديقية رئيسدددديا  في مفهوم يعد اسددددتخدام  

التربية الموسدددديقية عند كارل أورف: فاإليقاع واللحن والكلم أبجدية 

 الموسيقا.

 وفي تدريبات صوتية موجهة يعطلب إلى األطفال:

ة دــــات متفاوتة الشــــ إصدار  جيج بلصواتهم وإطال  صرخ

 ا.والحدة وتقليد أصوات في الطبيعة ومحاكاته

ـددددددـدددددد كما يععل م الطفل أصول إلقاء القصائد البسيطة التي تتناسب 

وعمَر عن ويعلق ن األغدداني المختلفدددة: عن الحيوانددات والطبيعدددة 

واألم واألب والعائلة والمدرسدددددة والوطن والصددددددادة والعمل 
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والمهن والمثل العليا والفن واألدب بلسدددددداليب غنائية بسدددددديطة 

 الحفظ واألداء.

اد  اإللقاء والغناء الموجهين يعلمه تنظيم تنفسدده تعليم الطفل مب

د   وتحسددين اسددتخدام أدواته الجسدددية الطبيعية كما يهذ ب نطقه ويجو 

ويحسددددددن سددددددمعده ويدددقده وينم ي عند  الحس اإليقاعي الشددددددعري 

 وموسيقا القوافي وَجْرس األحرف وإيقاعات الكلمات.
 

 

 لــالجمي 

 في فن النغم

 إدوارد هانسليك

 د. غزوان الزركليترجمة: 

 

 
 الفصل الخامس

 يقا ــالي للموســذو  الجمــالت

 مقارنة  بالتذو  الحس ي ــ الجسدي لها

لم يعق المسديرة العلمية لعلم الجمال الموسيقي شيء جدي بقدر 

وكلما  األهمية. [تلك] المبالغة في إعطاء تلثير الموسدديقا في الشددعور

كان ذلك التلثير مثيرا  لالنتبا ن زاد المرء في مديحه كواجهة  للجمال 

الموسدديقي. ولقد شددداهدنا كيف أنه على العكس: تكون حصدددة التهي ج 

الجسددددددماني عند المسددددددتمع كبيرة  جدا  كلما كان التلثير الموسدددددديقي 

 عارما . 

ة ال عصدددبيوفي ما يخص الموسددديقا فهن دوة نفاذها في الجملة ال

د اللحظة الفنية ـدددـددد التي تلتي من الذهن وإليه تعود ـدددـددد بقدر ما  تجس 

د اللحظة المادية  ن والتي و عت الطبيعة فيها ذلك [الجسمانية]تجسد 
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التجاذب الفيزيولوجي المليء باأللغاز. إن الشددديء البدائي للموسددديقا 

 اعهو النغم والحركةن وهو ما يلسر العواطف غير القادرة على الدف

عن نفسدددها عند الكثير من أصددددداء الموسددديقان كما يكب لها باألصدددفاد 

ونها مستمتعين بودع سالسلها. إن لةحساس عند الموس يقا ـالتي يجر 

اس هو فعليا  ـددـ ـددـددذا اإلحسـددا. ولكن هـددا  ال نريد أن ننقص منهـددحقود

ن يمكن أن «النظرة الجمالية الخالصة»بشكل أو بآخر ـددـدد تزاوج  مع 

تزاوجا  فني ا  عندما يبقى واعيا  ألصله الجمالي ـددددددـدددددد وهذا يعني  يععد  

ل ن يسددتقيها بالذات من الجمي[من الجمال]وعيه للمتعة التي يسددتقيها 

المحددد د. وعندددمددا يختفي هددذا الوعي وتختفي النظرة  [الموسدددددديقي]

ة للجميدل الفني المحدد دن وعنددمدا يشددددددعر الوجدان نفسدددددده بلنه  الحر 

السيطرة الطبيعية لألنغام ـددددـدددد عندئذ يصبح مثل هذا  ملخوذ من دمبَل

 االنطباعن كلما تفادم األمرن أدل فني ة . 

عدد المسددتمعين الذين ينصددتون إلى الموسدديقا بهذ  الطريقة كبير  

. إنهم عندما يسددتقبلون الشدديء البدائي في الموسدديقا ويتركونه ي43دجدا  

بال  لان الهيجان يؤثر فيهم بشدددددكل سدددددلبين يدخلون في حالة  غائمة م

.هنا ي44دالحسددي ة ويبقى في إطار شددخصددية  عامة للمقطوعة الموسدديقية

 [ل  رد  فع]تختفي النظرة الجمداليدة بداتجدا  الموسدددددديقا ويبرز سددددددلو   
 في : تعليق  [عواطف مختلفة]جسددددماني. إنه عدم  موسدددديقي تلتقي فيه 

ولنتر  . ي45دالفضددددداءن أ دددددواء  خافتة وشدددددعور  وتحليق  في الخيال

                                                           


يحضرني هنا مثال الشباب األوربي وغير األوربي الذي يشتر  في يومنا في حفلة  ـددـدد

ديسدددكو صددداخبة ويسدددتمع إلى موسددديقا الميتال وإلى التكنو وإلى موسددديقا الرو  الثقيل 

Heavy Rockالمترجم . 

لشبابية في ودتنان التي تعدخل الجمهور ـدـ كما هو ـدـد ويحضرني مثال األغاني العربية ا 

مذكور ـدددددـددددد في حالة  غائمة من الهيجانن والتي تبقى في إطار شخصية  عامة  رادصة 

 للمقطوعات الموسيقية. المترجم

التي استععملت باد  ذي بدء « األثيري»ـدددـددد أنظر / أنظري مثال الموسيقا ذات الطابع  

خذة  الكثير من موسيقات الشر  ومن بينها موسيقات موسديقين آ« كمسدك ن»في أوربا 

مسددتقاة من المنطقة العربية. هذ  األخيرة غالبا  غير أصدديلة ومشددوهةن ولكنها تعصددبح 



 معجــم 

 119 

عض المقطوعات الموسدديقية ذات الشددخصددية الواحدةن مثال  الفَرمحة ب

ن على الموسيقي نصير األحاسيس الحيوية السدريعةن تمر  دون تغيير

. ي46دالمنطبع عند  [المزاج المذكور]الموسددديقي في « سددديْعلَق»عندئذ 

إن الفر  مدددا بين هدددذ  المقطوعدددات وبين عمدددل نغمي فن ي هو أن 

د في الموسدددددديقي في األولى ذ ات الطبيعددة الفرحددة والسددددددريعددةن يتعو 

إحسددداسددده ما يربد المقطوعات بعضدددها ببعضن بينما تغيب عن ذلك 

الموسيقي في الثانية ذات  فني ة ال تقبل القولبة ـدـ وهذا بالتحديد ما يمي ز 

العمل الموسديقي الفن ي. وما يحصل عند المستمع للموسيقا هو العكس 

 تماما . 

تبا  المسددتمع بشددكل أسدداسددي هو ما يميز إن ما يسددتحوذ على ان

التشدددكيل الفني للمؤل ف الموسددديقين هو الشددديء الذي يعظهر  من بين 

مجموعة مؤل فات متقاربة كعمل فني مسددددتقل. هذا ما يسددددتحوذ على 

انتبا  المسددتمع بشددكل أسدداسددين بحيث ال يععطي إال أهمية  طفيفة لما 

معزول للحظة هو متشددددددابده ومختلف من األحداسدددددديس. والتدذو  ال

دةن عو ا  عن كلٍّ فن ي ملموس هو شيء جدُّ  [واحدة]شدعورية  مجر 

ممي ز لمثل هذا المشهد الموسيقي. إن السيطرة التي تمارسها إ اءة  

تعني بددلحوال  غير نددادرة  [على لحظددة  فنيددة بعينهددا]مركزة  وحدددهددا 

ن أالموسيقا نفسها. هنا يكون المستمع ملخوذا  بشكل ال يستطيع معه 

يلم  بكل المشدددددهد الظاهر: يتشدددددرب المسدددددتمع شدددددعورا  عارما  غير 

. إن هؤالء المتحمسين ي47دمشدروطن ويكون بذلك نف ادا  بشدكل خاص
                                                           

في أكثر األحيان ممثلة  لهذا الشر ن وتعستعمل مصاحبة  للردص الكالسيكي األكاديمي 

 مداألوربيين مثال  في حفالته التي تعقام في سورية. المترج
 

 لنتذكر هنا موسيقا الجاز. المترجمــ 
 

ا  شاعريا  تشخيص« الليلة الثانية عشرة»شكسبير  [بطل مسرحية]ـدددـددد يمث ل األمير العاشق 

دط : لتصدددد[األصددددل باإلنكليزية]لمثل هذا النوع من االسددددتماع الموسدددديقي. يقول األمير 

 الموسيقان إذا ما كانت غذاء  للحب:

 كالجنوب العذب: لقد استولت علي أذنى 

 : الذي يتنفس نَسيَمه على الضفة البنفسجية
 : تستنشق عطَر  وتنفثه
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لالرتمدداء تحددت أددددام اهتزازات األنغددام التي تحملهم وتؤرجحهمن 

دابعين في مقاعدهم المريحة نصف سكار ن تنقصهم النظرة النقدية 

ذنبين إن كانوا يظنون نفوسدددهم موجودة . وهم ليسدددوا م[للمو دددوع]

في حدالدة ذهنيدة كاملةن بينما يقعون في حالة  شددددددعورية  غير محددة 

م وتراجعن سددطوع  وتالش .  ترمي بهم هنا وهنا  ما بين تحفيز  وتلزُّ

نون  الجمهور الددذي ال يمكن للموسدددددديقددا أن تعتمددد « نخبدة»إنهم يكو 

 عليه ليمثلها أحسن تمثيل. 

لجمالي للمتعة الذهنية من طريقتهم في االستماع: يسقد الوجه ا

طريقة تجعلهم يسددداوون بشدددكل غير واع  ما بين سدددينفونية وما بين 

سدديجار فاخر أو أكلة شددهية منتقاة بعناية أو حمام سدداخن. إن مبدأهم 

هو واحد: االسددتمتاع بالعنصددر البدائي للموسدديقا إن  [في االسددتماع]

على عقولهم أو كانوا في َمَرج كانوا جالسددددددين باسددددددترخاء مغلقين 

إعجاب كامل. وبالمناسدددبةن فهن ودتنا الراهن دد أتى باكتشددداف رائع 

يتخطى الموسدددددديقدا ويتركها وراء  بالنسددددددبة للمسددددددتمعين الذين ال 

هذا الفن وإنما يبحثون فيه عن  [تذو ]يريدون استعمال عقولهم في 

يق مخددد ر عن طر]الجددانددب الشددددددعوري فقدن نعني الكلوروفورم 

. وفعال  تتخد ر األعضدداء كلها وتنقلنا هذ  المواد بشددكل [االسددتنشددا 

سحري إلى عالم الحلم الجميل وتجعلنا في سكر مت صل دون الحاجة 

ا  من ال يخلو أيضدد [بالمناسددبة]إلى عادة شددرب النبيذ القبيحةن والذي 

 .  ي48دتلثير موسيقي

                                                           

 من الموسيقا ... وفيما بعدن في الفصل الثاني يصرخ دائال : أعطني شيئا  

 : لكي تهدأ أفكاري ويْسكن انفعالي
 إلى أخر النص. المؤلف 


حق في أن يتذو  الموسيقا ـددـدد لهجة المؤلف التهكمية وا حة جدا . إن للمستمع طبعا  ال

كما يريد. إنما يتعل ق المو دددوع هنا باالسدددتماع الواعي الذي يمك ن من اسدددتكشددداف العمل 

 الفني بشكل أفضل ومن ثَم  االستفادة منه بصورة  أمثل. المترجم
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عداد  ية فيتصن ف النظرة اآلنفة الذكر األعمال الموسيقية الفن

التي نستمتع جدا  بهان لكنها ال تجبرنا على « المنتجات الطبيعية»

التفكير وال تجبرنا على أن نستشف  ما أبدعه ذهن واع . ويمكننا أن 

ون بكل رئتينا ونحن منتش [الرائعة]نستنشق رائحة شجرة األكاسيا 

مع ]مغلقون أعيننا. إن إنجازات الفكر البشري ال تتعامل بهذا الشكل 

إذا ما أرادت أال تهبد إلى درجة المنبهات الطبيعية  [متذوديها

 الحسية. 

الموسدددددديقا بوجود متعة ال ذهنيةن وهذا ما يوفر   [فن  ]يسددددددمح 

الجانب الحسددددددي للموسدددددديقا التي تتميز بهذ  اإلمكانية العالية خالفا  

في الموسدددددديقان بينما « االنتهاء الزمني»لجميع الفنون األخر . إن 

الفنون األخر  بالوجودن يجعلنا نشدددب ه هذ  العملية ـدددددددددـ « رتسدددتم»

لوحة  « عنبتل»بالمعنى السلبي ـددددـدددد بعملية االستهال . ال نستطيع أن 

كنيسة  أو مسرحيةن لكن األمر يصحُّ بالنسبة لـدددددد داآلرياي  [مبنى]أو 

. لذلك ال تسددددددتطيع المتعة الموجودة في أي فنٍّ [األغنيدة األوبرالية]

م مثددل هددذ  الخدددمددة اإل دددددددافيددةن إذ يمكن عزف من الفنون أ ن تقددد 

 Tafelmusikموسدددديقا أفضددددل المؤلفين الموسدددديقيين أثناء الطعام 

لتسددهيل هضددم لحم الديك الرومي. إن الموسدديقا هي الفن األكثر دوة  

. وإن عربددة [محددايدددة  ]وأيضدددددددا  مرة  أخر  األكثر لطفددا   [اخترادددا  ]

أن يسددددددمعهددا في حين ال تعجبر األورغن القددديمددة تعجبر المرء على 

 حت ى سينفونية مندلسون أحدا  على ذلك. 

ه في طريقة االسدددتماع إلى الموسددديقا ليس متطابقا   هذا الذي نذم 

مثال  عندددمددا يفرط الجمهور  ؛مع مددا يحصدددددددل في الفنون األخر 

الساذج بلشياء حسية ألحد الفنونن يستطيع الجمهور المثقف فقد أن 

ي. إن النظرة المدددذكورة غير الفنيدددة إلى يفهم مضددددددمونددده المثدددال

المقطوعة الموسيقية ال تفرطن في القسم الحس ي الحقيقين بالتراكيب 

د هذ  األنغام في فكرة  شدددددداملةن  [واحدة]النغميدة الملوندة وإنمدا تجر 
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صدددة إياها إلى إحسددداس  فقد. وهنا نتمكن من إبصدددار  [واحد]مشدددخ 

ى موسيقا للمو وع الذهني إلالمرتبة العالية الخاصة التي تعطيها ال

المرء اإلحساس الذي يستمر  دع جانب مقولتي الشدكل والمضمون. يع

ومو ددوعا  ذهنيا   [فنية]عبر المقطوعة الموسدديقية مضددمونا  وفكرة  

لهان أما السددددالسددددل النغمية المحدودة والمصددددنوعة فنيا  فتععدُّ مجرد 

   شكلن صورةن تععدُّ ثيابا  حسي ة للجسم غير الحسي.

ولكن الجزء ذا الخصددوصددية الموسدديقية هو تحديدا  إبداعع الفكر 

عند المؤلف والمؤدي كمستمَعينن وعند المستمع ]الفنين الذي يلتقي 

ويصددددددبح معه على اتفا   [الجمداليدة]مع النظرة الدذهنيدة  [فيمدا بعدد

ووئام. في هذ  التراكيب الموسددديقية يوجد المضدددمون الذهني للعمل 

االنطباع غير المحدد إلحساس فقد. وإن مجرد الموسيقي وليس في 

ونه  الشددددددكل ي النسدددددديج النغمي ه الذي يضددددددعونه مقابل ما يسددددددم 

بالمضددددددمون / مقابال  لةحسدددددداسن هو بالذات المضددددددمون الحقيقي 

للموسددديقا. إنه الموسددديقا نفسدددها بينما ال يمكن أن نسدددمي اإلحسددداس 

. [من خاللها]عا  مضدددددمونا  وال شدددددكال ن إنما تلثيرا  واد [عنها]الناتج 
وكذلك ما يسددمونه بالمادي وبالمشددخ ص هو تماما  شددديء ذهنين أما 

المشدددددخ ص المزعومن أي تلثير اإلحسددددداسن فهو موجود داخل مادة 

 النغم وتابع بنسبة أكثر من النصف لقوانين فيزيولوجية. 

من خالل األفكار الواردة أعال  يتشدددددك ل لدينا التقييم الصدددددحيح 

تلثير األخالدي الموسيقي. هذا التلثير األخالدي وع عه لما يسدم ى بال

الكت اب األددمون كمقابل نبيل لفكرة التلثير الفيزيائي السددابقة الذكرن 

ودد مو  بكل تحيُّز. ال يعنظر للموسيقا هنان بلي حالن على أنها جميل 

نتذودهن بل على أنها دوة  طبيعية  بدائية يمكن لها أن تدفع باإلنسددددددان 

فات  طائشة. وهنا نصل إلى نقطة  منادضة ألي جمال. هذا إل ى تصرُّ

 [سدديقالفن المو]هو القاسددم المشددتر  لما يسددمى بالتلثيرات األخالدية 
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لماءن مثلهَا كمثل الهواء وا]المعترمفدة بتلثيرات الموسدددددديقا الفيزيائية 

 .  [كمثل الرياط واألعاصير
لذي هو من ناحية  إن الدائن الذي يلح  على اسددترجاع أموالهن وا

 دائنددةأخر  مسددددددتعدددٌّ ألن يتخلى عن كددامددل مبلغدده مكددافددلة  لموهبددة 

ن يعشدددددبه ذا  الجالس في مقعد  الذي يسدددددتطيع لحنع ي49دالموسددددديقية

دفالسي فجلة  أن يحركه للردص. األول مدفوع أكثر بعناصدددددر أكثر 

بدداإليقدداع األكثر  [أكثر]ذهنيددة: دهددارمونيي ولحن. والثدداني مدددفوع 

ولكن االثنين يتصددرفان دون حري ة  واعية وهما غير وادعيَن حسددية. 

 [للقيمة]الذهني العالين أو أسدددديَرين للجمالية  [المضددددمون]أسدددديَري 
األخالديةن إنما يتبعان تنبيهاتهما العصددددبية الحاصددددلة. إن الموسدددديقا 

تفكُّ القدم أو القلبن كما يفعل الخمر باللسدددان. هذ  االنتصدددارات تنمُّ 

المنهزم. إن الخضدوع النفعاالت عشوائية ال هدف  فقد عن  دعف

وال مضددددمون لها من خالل دوة  تجثم على إرادتنا وعلى تفكيرنا هو 

فا  للفن وأدل من  شديء ال يليق بالذهن البشري. وال يبدو لنا هذا مشر 

  ن وبدرجة  عالية عندما يتر[المتلقين]ذلك بكثير لألبطال أنفسددددددهم 

ب من دبل العنصدددددر البدائي لفنٍّ من الناس أنفسدددددهم عر دددددة  للسدددددل

 . [لةرادة]الفنونن بحيث ال يبقى لهم فضاء  
ليس للموسديقا مثل هذا الهدف إنمان باللحظة الشددديدة للشعورية 

الموجودة فيهددان تجعددل الموسدددددديقددا من الممكن وجود هددذا الهدددف 

هه  [بالذات]واسددددتعماله. وفي هذ  النقطة  تكمن جذور النقد الذي وج 

األددمون إلى فن الموسدددددديقان بدعو  أنها تخد ر وتنفي  [سددددددفةالفال]

الذكورة وترخي. ويصددبح هذا النقد مفهوما  تماما  حين يصددير هدف 

الموسيقا هو استعمالها وسيلة  تنبيه النفعاالت غير وا حةن وكغذاء 

لشدديء اسددمه إحسدداس. لقد افترض بيتهوفن أن يكون دور الموسدديقا 

                                                           

وعن غير  ي  [كمدين] Palmaتعحكى هذ  الرواية عن المغني النابوليتاني بالما ـدددددددـددددددد  

 . المؤلف1814ن  A.Burghتلليف آ. بورغ  [اللغة اإلنكليزيةب]طرائف موسيقية 
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ولكن «. افترض»لقد «. ار في الروطإ دددرام الن»عند اإلنسدددان هو

حتى النارن التي سددددددتعضددددددرمها وتعغذ يها الموسدددددديقان أال تطغى على 

َر  اإلرادي والدذهنيو وفي األحوال كلها  ي50داإلنسددددددان حداجزة  تطوُّ

يبدو لنا أن النقد السددابق الذكر للتلثير الموسدديقي هو أنبل من المديح 

 الال منتهي لذا  التلثير. 

ثير الفيزيدائي للموسدددددديقا في عالدة  مباشددددددرة  مع وكمدا يقع التدل

التوتير المريض لألعصدددددداب المسددددددتجيبدةن يقو  التلثير األخالدي 

و  . وتق[اإلنسانية]لألنغام كلما  دعف الذهن و دعفت الشدخصدية 

ا كلما دل  دور الثقافةن فلكبر تلثير للموسددديق [الفيزيائية]هذ  السدددلطة 

ان. لكن أخالديي الموسيقا ال كما هو معروف موجود  في عالم الحيو

يحب ون أن يبدددؤوا بعرض األمثلددة  [بددالعكس]يضدددددديرهم ذلددك. فهم 

 «كيف أنددده حتى الحيواندددات»ليقولوا:  [من عددالم الحيوان]الكثيرة 

تخضدددع لسدددلطة الموسددديقا. صدددحيح  أن نفير البو  يععطي الحصدددان 

ة في المعركةن وأن  الكمان يدفَع الد ب إلى  [صدددددوت]شدددددجاعة  وهم 

قيدام بمحداوالت ردص البداليهن وأن العنكبوت الصددددددغير كما الفيل ال

. ولكن هل هذا هو فعال  [لهما]الضددددددخم ينصددددددتدان لألنغدام المحببة 

يصلح ألن يفخر المرء بهن وهل هي مجموعة  يعتز  عاشق الموسيقا 

 باالنضمام إليها و 

إن مقطوعدات الصددددددالوندات تلحق بركدب التقداليدد الحيوانيدة. إنها 

على طريقة ألكسددددددندر المقدونين الذي يغضددددددبه عازف  [مؤلفة]غالبا  

                                                           

ال يخفى علينا أحدع معاني كلمات بيتهوفن وأدربعهان أال وهو تحفيز الذهن وتحفيز ـدددددـددددد  

اإلرادة به دددرام النار فيهما. كان ذلك في عصدددر بدأت الفلسدددفة فيه تنحو باتجا  تغيير 

د على مو ددوع النار التي العالم ال باتجا  تفسددير  فقد. إن هانسددليك هن ان برأيين يشددد 

تطغى وتحجب وتمنع عن الفعل بحري ةن إنها دوية  دوة العنصددر البدائي السددابق الذكر. 

 المترجم
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عددده بعددددهددا عن طريق  Timotheusالفلوت تيموتيوس  أوال  ثم يطو 

طلب ملك الدانمار  األدل شددددددهرة  إيريكوس  [في هدذا المعنى]الغنداء. 

من موسدددديقي مشددددهور أن  [إيريك الطي ب] Ericus bounusبونوس 

سددده ن لكي يتلك د بنف[السدددالط]بناد  يعزف لهن وذلك بعدما أبعد جميع ال

الفندان فاسددددددتطاع عن  [وجداد]من القوة الخدارددة المجي رة للموسدددددديقدا. 

طريق التحويالت المقداميدة المنتقداة أن يحزن النداس ثم أن يفرحهم. أما 

ودام حتى الملك وفتح »الفرط فكان مسددددع را  بشددددكل  دددداج معه الناس 

أشددددددخداص كانوا وادفين  سدددددديف ليقتدل بده أربعدة [أول]البداب وتنداول 

كتدداب الدددانمددار  الخددامسن ألبيرت كرانتسدددددديوس « ي بددالقرب مندده

Albert Krantzius ن الفصددددددل الثددالددث ه. وهددذا مددا كددان من الملددك

 الطي بن فتفك ر يا رعا  هللا. 

للموسدددددديقا ما زال  [السددددددابق الذكر]ولو كدان التدلثير المعنوي 

ب جاهزا  ـدددـددد بسبب سائدا ن فسنتصور أن المرء لن يكون على األغل

الحنق الداخلي ـددـدد ليعبر بعقالنية عن القو  الشيطانية التي ال يعنيها 

البشددددددري والتي من برجهددا العدداجي تقهر أفكددار اإلنسدددددددان  الفكر

هدا. ويمكنندا اعتبدار أن الزمان دد أكل على مثل هذ   ودراراتده وتهز 

ى لاألفكار وشدددددرب ما دام أدطابها من الموسددددديقيين الكبار ينتمون إ

العهد البائد. ال يوجد شك في أن تلثير الموسيقا عند الشعوب القديمة 

كان أكثر مباشدددرة  بمراحل من تلثيرها اليومن وذلك ألن الناس كانوا 

في مسددددددتو  ثقددافي منخفضن تََركهم أكثر تحددت رحمددة العنصددددددر 

 [تاريخيةال]ن وكانوا دريبين منهن مقارنة  بالحقبة [الموسدديقي]البدائي 
 حين تلم س الوعي وتلم ست اإلرادة حق هما.  التالية

اعتمددت الموسدددددديقدا في العصددددددر القديم اإلغريقي على الحالة 

السدددددائدة لالسدددددتقبال الطبيعي للموسددددديقان وانطلقت منها في تحقيق 

خصدددوصددديتها. لم تكن الموسددديقا فن ا  بالمعنى الحالي للكلمة. لقد كان 

هرا بشدددددكل منفصدددددل. لقد لكلٍّ من النغم واإليقاع اسدددددتقالليتهمان وع
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أعهرا ودتئذ بشدكل غير مكتمل ما تظهر  اليوم الموسدديقا من أشكال  

فني ة  غنيةن ذات ديمة ذهنية. وكل ما وصدددلنا من فن  نغم ذا  الزمان 

د الناحية الحسدددددديةن إنما هو  ددددددمن محدوديته موسدددددديقا مهذبة  يؤك 

دة  ومتطورة. لم تكن الموسدددددديقددا ذات المعنى الفن ي الحددديددث موجو

آنذا  في العالم الكالسددددديكي القديمن وإال بقيت محافظة  على نفسدددددها 

 كمدددا حدددافظ على نفسدددددددده فن  الشددددددعر وفن  النحدددت وفن  العمدددارة
. وليس مجالنا هنا أن نسددددددتعرض المنجزات العلمية ي51د[اإلغريقية]

فيما يخص المسدافات الصوتيةن التي وصل إليها اإلغريق في حدود 

العميقة في أد   [علميدة بشددددددكدل عامال]حرصددددددهم على الددراسددددددة 

 [انسجامات األصوات عاموديا  ]تفاصديها. إن النقص في الهارموني 
وصدددغر المجال اللحني الذي يقع في نطا  التعبير نصدددف المحكين 

وعدم إمكانية التطور في إطار النظام السل مي الموجودن هذ  األمور 

د غيـ  ر ممكن. جعلت صعود الموسيقا إلى أهمية فن  نغمي مجر 

وأيضدا  لم تكن الموسديقا مسدتقل ة عن الشعر والردص واإليماءن 

لة  للفنون األخر .  إذ كانت مكم 

ْغني عن طريق نبض اإليقاعات وتعدد  أخذت الموسدديقا دور المع

األلوانن وأخيرا  دور المعضدددددديف عن طريق تصددددددعيد  شددددددديد للفظ 

د كددان المحكين عن طريق التعليق على اللغددة وعلى المشددددددداعر. لقدد

دور الموسدددددديقا بحسددددددب ذلك دورا  حسددددددي ا  ودورا  رمزيا . وكان أن 

وصددددددلددت بهمددا إلى ذروة  تددلثيريددة  نبعددت من هددذ  الحدددود ومن هددذا 

التركيز. لقد وصددددددل تفصدددددديل اللحن وتنميقه إلى اسددددددتعمال أرباع 

الصوت وإلى االستبدال المقامي للنغماتن الشيء الذي في نطاده لم 

يوم تقريبددا  بجددديدددن كددذلددك في نطددا  اختالف يددلتم فن  الموسدددددديقددا ال

                                                           


ـددددددـدددددد ال ننسدى عدم وجود تدوين موسيقي دديق يحمي وينقل الموسيقا كما تنقل الكلمة  

 يقي نجد مترادفاتداللغةي الشددددعر. وفيما يلي من حديث عن التراث الموسدددديقي اإلغر

كثيرة تصدددددددد  على تراثنددا العربي الموسدددددديقي القددديم دوعلى مودفنددا الحددديددث من 

 الموسيقاي. المترجم
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شددخصدديات المقامات بعضددها عن بعض وعالداتها الحميمية بالكلمة 

 الملقاة أو المغناة.

ودع   [عند اإلغريق]وفو  ذلك كان للمسدافات الصوتية المنتقاة 

كبير  عند جمهور المسددددددتمعين المحدود. إن األذن اإلغريقية مي زت 

المسدافات آنفة الذكر بشكل أد  بكثير مما االختالفات الموجودة في 

ب. إن  تقددددر عليددده أذنندددا اليوم والتي تعيش في منددداخ طبيعي متقلددد 

 على اسدددتقبال [منها عند شدددعوبنا]روحية تلك الشدددعوب كانت أددر 

األمزجدة الموسدددددديقيدة المتعدددة وتدذودهان فقد جعلَنا المودف العفوي 

ر تعقيدا  أكث [آخر]مودف تجا  البناء الفني للموسددديقا سدددائرين باتجا  

فددهندده لمن المفهوم بددلن تكون بيئددة العددالم  [وبكلمددة واحدددة]. [مدددنيددة  ]

 .  [الحس ي]القديم أعمق استقباال  للتلثير الموسيقي 

بقسدددم  متوا دددع من الحكايا التي تحدثنا عن خصدددوصدددية  [لنتفك ر]

لقد  .التدلثير الدذي تتمتع بده المقدامدات المختلفدة التي تركهدا لنا األددمون

مة بشددكل حازم في خدمة اسددتعماالت معينة تعنتقى  كانت المقامات مقسدد 

المقامات من أجلها صددافية  مسددتقلة  بنفسددها وتلخذ منها معانيها المحددة 

المسددددددافات النغمية على مفاتيح ]والمصددددددنفدة. كان المقام دالدوريانيي 

 مخصدددددصدددددا  للمناسدددددبات [البيانو البيضددددداء بين نغمتي ر  متالحقتين

د: بين مقام الكر]جدديةن وبالتحديد للمناسددددددبات الدينية. أما دالفريجيي ال

روط القتال.  فلشددحذ [نغمتَي مي متالحقتين على مفاتيح البيانو البيضدداء

حزن تجسدددددديدددا  لل [بين نغمتي فددا متالحقتين]واعتعبر المقددام دالليددديي 

ن مفقد صددددط في جوٍّ  [بين نغمتي ال]والخشدددوع. أما المقام داأليوليي 

 مرط الحب  أو مرط السْكر. 

أربعة مقامات أسدداسدديةن مفصددول  بعضددها عن بعض بشددكل 

حازم وواع ن بلربع حاالت نفسانية أساسية. أربعة مقامات أساسية 
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من دصائد شعرية ـددددـدددد هذا ما « يناسبها»مربوطة بمثابرة مع ما 

ه األذن والوجدان بشدكل تلقائي إلى إمكانية الشدعور بهحسدداس  وج 

عندما تعسددددمع موسدددديقا معينة. وعلى هذ  القاعدة أصددددبحت معي ن 

الموسديقا من خالل هذ  السددكة المرسددومة مرافقة ومتكيفة  مع كل 

أنواع الفنونن أصددبحت شدديئا  ال يمكن االسددتغناء عنه. لم تكن فن ا  

مسددتقال  إنما كانت كل  شدديءن كانت وسدديلة  لغايات عديدة ن تربوية  

إذا ما كان دواد الجيوش يتحسددددرون على وسددددياسددددية وغيرها. و

د بضدددددددعدة أنغدام فريجيدة كدافيدة ألن تحر    وددت  كداندت فيده مجر 

الشددجاعة  ددد العدون وإذا ما كان األزواج يتحسددرون على ودت 

كانت فيه األغاني الدورية  دددمانا  لحفظ اإلخالص عند زوجاتهم 

يتمنون  ال [اليوم]الوحيداتن فهن الجماليين والمؤلفين الموسيقيين 

ة الخالصدد [الجمالية]عودة السدل م الموسدديقي اإلغريقي. إن النظرة 

والواعية إلى العمل الموسددددديقي هو ما نسدددددتبدل به ذا  االنطباع 

 . [بفعل الموسيقا]الجسماني المسلوب 

لي هو التلموالشدددكل الفني األوحد  الشددكل الحقيقي لالسددتماع

عددال لحيوان أو االنفن على النقيض مندده االنفعددال البدددائي لالمتفك ر

الحالم لعاشق الموسيقا ـدددددددـددددددد وهما ها هنا سواء. إن كلمة المتعة 

الفنية تعني بشدكل محسوس أن المرء يتذو  الجميل وال تعني أن 

ون هذا «. مصداب به»المرء  ونعرف أن أصدحاب األحاسيس يعدُّ

طبعا  كفرا  بقوة الموسددددديقان إذا ما جاء أحدنا وحاول أن يحيد عن 

قلب وانتفا ددددداته التي يرونها ويصدددددفونها في كل عمل ثورات ال

 و« دون دلب»و « باردا  »موسيقي. سيكون هذا الشخص بال شك 

. إنها لقضدددية نبيلة  ومهمة حينما [عقالني]على األدل «. عقالنيا  »

نسدددتكشدددف الذهن الخال  وحينما نتتبعه في سدددبر  السددداحر لعالم 

 أعيننا. هذا العالمنضعه نصب  [الجوانب]جديدن مليء بالعناصر 

يشدددد العالدات بعضدددها إلى بعض بكل االحتماالت الممكنةن يبني 

باسددددددتمرار ويهدمن يصددددددنع ويفنين يتملك روعة منطقة  بكاملهان 
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ة  بالغة الددة وعالية الثقافة.  أميرتها األذن التي تتحول إلى حاسدددددد 

ما يسدتحوذ علينا ليس هو المشدهد العاطفي المرسوم كما يد عون. 

صددحوة الذهن ودون ا ددطرابن إنما  ددمن تذو   ذي عطاء  في 

وجددانين نر  العمدل الفني يمر  بجدانبندا ونتبي ن بددددة مدا سدددددددمددا  

الجمود السدددامي » [غير شددديل ين  الفيلسدددوف] Schillingشددديل ين  

 .ي52د«للجميل

إن هذ  الطريقة في االستماع ـدددددـددددد نشدان السعادة في صحوة 

واألكثر  [للفن]األكثر كرامة  الذهن ـددددددـدددددد ليست هي األسهلن إنما 

. وننسى أغلب الودت العامَل األهم الذي يرافق تمث ل [للروط]شفاء  

لدده إلى متعددة. هددذا العددامددل هو  العمددل الموسددددددديقي في داخلنددا ويحو 

اإلر دددددداء الذهني الذي يجد  المسددددددتمع في تتبع ني ة المؤلف على 

انبه ويجطول الخد. إن المستمع يلحق ويسبقن ويصادفه الحظ هنا 

هنا  بينما يبقى سددددددعيدا . ومن نافل القول إن هذ  الموجات العقلية 

تمد  وتجزرن وإن األخذ والعطاء شيئان مستمران ـددـدد هذا كله يعمل 

بشددددددكل غير واع وبسددددددرعة البر . الموسدددددديقا التي تحر  العقل 

ـدددددددـددددددد الشدديء الذي يمكننا أن  [عند المتلقي]وتكافم التتبع الذهني 

ـددددـدددد هي التي تقدم المتعة الفنية التامة. « الخيال ودفة»نسميه بحق 

ليس هنالك متعة جمالية دون العمل الذهني. وبالنسبة للموسيقا يععدُّ 

هدذا الشدددددددكدل من العمدل الدذهني بدامتيداز جزءا  منهانألنه من غير 

 [بمدا أنهدا عمدل  متحر  في الزمن]الممكن أن نسدددددددتودف مؤلفدات 
نسدددج حول المسدددتمع خطوة  إثر وأن نثب تها بضدددربة واحدةن ألنها تع 

خطوة. لذلك ال تتطلب الموسددددديقا من المسدددددتمع نظرة  إلى المؤل ف 

النغمين بيدها أن تودف النغم أو أن تهد   من مسددير  متى أرادتن 

إنمدا تتطلب نظرة  متحفزة منتبهة ترافق الموسددددددديقا دونما انقطاع. 

ن ندما تكوويمكن لهذ  المرافقة أن تتصددددعد لتصددددبح عمال  ذهنيا  ع

                                                           


 المؤلف«. عن عالدة الفنون الجميلة بالطبيعة»ــ  
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أن تنم ي عملهدددا الدددذهني كلمدددا كدددان المؤل ف ]المؤلفدددات معقددددة 

 .  [الموسيقي أكثر تعقيدا  

يسدددتميل العمل الذهني بصدددعوبة  كبيرة أشدددخاصدددا  منفردين 

. يععز  السددددبب الرئيس للكسددددل الذهني عند [بكاملها]وشددددعوبا  

الطليددان إلى السددددددديطرة الدددكتدداتوريددة للحن المغن ىن كمددا يجعددل 

الصبور في العمق أمرا  غير ممكن عندهم ـددـدد بينما يحب   البحث

 [وسيقيالم]أن يتبي ن ما في النسيج الفني  [األوربي]ابن الشمال 
قات دهارمونيةي ودكونترابونتيةي. وبذلك تصبح المتعة  من معش 

ن [لاألد]الموسدديقية عند المسددتمعين ذوي النشدداط الذهني القليل 
موسدديقا من هذا النوع أكواما  ويسددتهلك هواة ال« أسددهل»تعصددبح 

من المؤلفدات التي تتدلخر عنها الروط الفنية. إن اللحظة الذهنية 

الضدرورية لتذو  كل فن تختلف من مسدتمع إلى مستمع وتكون 

على درجات متباينة جدا ن وذلك  دمن العمل الموسيقي الواحد. 

ية  [المسدددددددتمع ذي]هذ  اللحظة تهبد عند  الطبيعة األكثر حسددددددد 

هدا األدنىن وتبل   [حمداسددددددديدة]ر عداطفيدة واألكث ها ]إلى حدد  بحد 

مسدددتو  تصدددبح فيه صددداحبة  القرار عند الشدددخصددديات  [األعلى

ي الذهب« الوسد»ذوي الطبيعة األكثر ذهنية. وإن  [المسدتمعين]

الحقيقي يجب أن يميل برأينا إلى ذهبية الذهن. وال يلزم التخدير 

ن عيفةن أما الفن فيكم دد [طبيعة  ]إال   [الحاصددل بفعل الموسدديقا]

 .(53)[الفاعل]في االستمتاع الجمالي 

                                                           


د لصالح االنطباع  W. Heinseـددددددـدددددد يتغافل ف. هاينز   عن الجمال الموسيقي المحد 

مددا  مع روحيتدده الحددالمددة والمنخلعددة. ويددذهددب الشددددددعوري الغددائمن وهددذا يتوافق تمددا

بعيدا  « Hildegard von Hohenthalهيلديغارد فون هوهن تال »كتابه ]في  [هاينز ]

الموسيقا الحقيقية... إنها تتجه دائما  إلى هدف مرامه نقل محتو  النص »حين يقول: 

وسيقا مومحتو  الشعور إلى المستمع بشكل خفيف وعريف بحيث ال نشعر بها ي بال
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ترافق خاصددية الذوبان الشددعوري غالبا  المسددتمع الذي ال يملك 

 [المستمع]ثقافة  تؤهله للفهم الفني لما هو جميل في الموسيقا. ويميل 
الموسدددديقا بينما ال يحذو الفنان المثقف هذا « إحسدددداس»الهاوي إلى 

كانت عند المسددددددتمع اللحظة الجمالية بالذات ي . وكلما [فقد]الحذو 

وتماما  كما في العمل الفني ه أعلى مكانة ن هبطت أهمية العنصددددددر 

. لذلك فهن المقد مة التي ليسددددت بحاجة [الطبيعي]الموسدددديقي البدائي 

الموسدددددديقا القاتمة تحر  فينا مشدددددداعر »إلى برهدان والتي تعفيدد أن 

ن «تحر  فينا مشددداعر الفرطالمرحة  [المضددديئة]الحزن والموسددديقا 

مقولة كبار المنظرين هذ  وفي هذ  المقالةن ليسدددت دائما  صدددحيحة. 

ا يريدد أن يسددددددتمر  بالعيش في هذ  الدنيا إذا ما كان كل  عمل  من مند 

ابددة  ديني فددارغ وكددل مددارش جنددائزي مزعج وكددل حركددة بطيئددة نددد 

 تحتفظ لنفسددددها بالحق بلن تجعلنا حزانى و إن كل  دصدددديدة شدددددعرية

ترنو إلينا بنظرات الجمال الشددفافة تسددعدنا في الصددميمن حتى إذا ما 

تدددهن في حين أن فيردي بدددالنهدددايدددات  عب رت عن آالم القرن برم 

اها ]برباعياته  Musardالصداخبة ألوبراته أو موسدارد  ردصات أد 

                                                           

ه. هذا النوع من الموسديقا يسدتمر  دهرا  ألنها طبيعيةن وألن ما يصددل إلى المرء هو 

 «. إلى الموسيقا [المتلقي]معنى الكالم من غير أن ينتبه 

يكمن االستقبال الجمالي للموسيقا ـدـد بالعكس تماما  ــ هنا ن في المكان الذي ننتبه فيه إليها 

ر كل جميل فيها. إن اإلعجاب الذي نبديه تجا  تماما ن نتلملها ملي ا  ونعي ب شدددددكل مباشدددددم

ه من التكريم في مجال الشددددددعر وال سدددددديما في مجال  هداينز ن الدذي أخدذ أكثر من حقد 

 ة. الطبيعي [الفني ة]الموسيقان هو  ريبة مناسبة لما أعطا  كعبقريٍّ في المدرسـة 

 [وال أعرف]وأن نسدددتشدددهد بلدواله.  ولقد تعودنا أن نعد  جمالي ا  متميزا  في مجال الموسددديقا
كيف أن المرء لم يجزع من وجود ذلك الكم من األغالط الفا حة ومن عدم المعرفةن 

ولم يالحظ أن هاينز  يبدأ في أغلب األحيان بعناوين ذكية ليتبعها غالبا  بمدٍّ من السددجع 

لمعلومات في ا المبتدذل و وفي الوادع يدلتي تقييم هداينز  الجمدالي المدائدل نتيجدة  للنقص

ن إذ Traettaن وهذا ما نرا  في تحليالته ألوبرات غلو  وجوميلي وترايتا [الفنية]التقنيدة 

اسددددتبدل في أكثر األحيان المعلومات االختصدددداصددددية بمجرد الصدددديحات الحماسددددية 

 المشجعة. المؤلف
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لم يسددتطيعا أن يجلبا لنا دائما  السددعادة  [أربعة أزواج من الرادصددين

 .  [المرجوة]

نصددير األحاسدديس إن كانت الموسدديقا  [المسددتمع]الهاوي يسددلل 

فرحة أو حزينةن ويسدددددلل الموسددددديقي إن كانت جيدة أو رديئة. تبي ن 

هذ  اإل دداءة البسدديطة بو ددوط المودفَين المتنادضددين المذكورين. 

وعندما نربد اإلعجاب تعجا  مقطوعة ما طردا  مع مسددددتواها الفنين 

بر عند سماع نداء موسيقي آللة ال يمنع هذا من شدعورنا بهعجاب أك

ن منده عندد سددددددماع سدددددديمفونية ي54دJodelnالهورن أو غنداء جبلي 

ممتازة الصدددددنع لكن الموسددددديقا األولى هي في عداد جمال الطبيعة. 

ويمكن لتشددددددكيددل  معي ن  تؤث ر فينددا الطبيعددة من خاللدده بددالمسددددددموع 

 ن و من عالدته مع المشهد البيئي الطبيعي[كزدزدة عصدفور مثال  ]

أو  ددددددمن عالدته مع المزاج الذاتي لةنسددددددانن يمكن له أن يتفو  

تدلثيرا  على دوة المتعدة الفنيدة ألي عمدل من األعمدال ذي بناء نغمي 

محدد معروف. وهنا ترجح كفة االنطباع الحاصدددددل عبر العنصدددددر 

ولكن علم الجمال ـددددددـ  [هذا ممكن]البدائي مقابل كف ة العنصر الفني. 

ـددددددـدددددد يبحث فقد في الناحية الفنية للموسيقان  مباد  الجميل في الفن

وبددذلددك يقبددل فقد التددلثيرات التي تسددددددتدددعيهددا بكونهددا منتجددا  للددذهن 

إن فن الموسدددديقار يشددددك ل تلك العناصددددر البدائية المعينة ]البشددددري. 

 الخالصة.  [الجمالية] ليصل بها إلى النظرة

يشدددددترط التذو  الجمالي للموسددددديقا متطلبا   دددددروريا ن وهو أن 

سمع المرء مقطوعة  موسيقية لذاتها ـدددددـددددد مهما كانت طبيعتها ومهما ي

                                                           

ه من يـدددـددد غناء وسد أوربين في جبال األلبن تعستعمل فيه الحنجرة كآلة ويعصدر الصوت ف 

 الرأس. المترجم
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ولكن حينما تعسددتخدم الموسدديقا وسدديلة  نصددل من خاللها ]كان توجهها. 

إلى مزاج معي ن تحييده فيندا بشددددددكدل كمدالي وبشددددددكدل تزيينين عندئذ 

تتودف عن أن يكون لهدددا دور  فن ي. إن الخلد مدددا بين عنصددددددري 

 يودعنددا في َحيص [الجمددالي]والفني  [عيالطبي]الموسدددددديقددا البدددائي 

التي  [اللغوية]بَيصن إذ يعؤخذ الجزء لتسدددمية الكل: مئات من التعابير 

ي « فن النغم»تصددددددف  ال تخص الفن ذاته إنما تخص التلثير الحسدددددد 

بطل المسددددرحية ذات ]. وإن كان هاينرش الرابع [الموسدددديقية]لمادته 

هد الفصددل الرابعن المشدد عند شددكسددبير ي الجزء الثانين [االسددم نفسدده

الرابع ه يصر  على ممارسة الموسيقا فهو يفعل ذلك طبعا  ال لينصت 

إلى مؤل ف الموسدددديقان إنما ليتر  ذاته تتلرجح وليحلم في مهد اللحظة 

ال  [يرلشددكسددب] تاجر البنددية [مسددرحية]الموسدديقية الهائمة. كذلك في 
ينو أن يكونا مهي لَين ألن  قا ينصددددتا إلى الموسددددييمكن لبورشدددديا وباسدددد 

المعزوفدة بداهتمدامن ألن عليهمدا أن يختدارا في لحظة يلعب فيها القدر 

 لعبته. 

ألفضدددددل دفالسددددداتهي  J. Strauss [االبن]كتب ي. شدددددتراوس 

ودف عن ن إال  أنها تت[الموسيقية]موسديقا فاتنةن وحتى مليئة باألفكار 

 لحاالت الحينما تصددددددبح مجرد إيقاع للردص. في هذ  ا [فن ا  ]كونها 

تلتي ماهية الموسدديقا في المصدداف األولن إذ إن المهمة اآلن هي أن 

تؤدي هذ  الموسددديقا الدور العام المطلوب منها. وحينما يكون األمر 

هكذا فيما يشدددمل الخصدددوصدددية الذاتيةن فسددديكون المو دددوع متعل قا  

ليس بفن  النغم إنمددا بمؤث ر صددددددوتي. إن سددددددمدداع مقطوعددة  بعينهددا 

ن شدددددعوريا  عاما  فقد [تلث را  سدددددلبيا  ]بذلك ليس انطباعا   واالسدددددتمتاع

 محددة ال تعنسى.  [عالدة  فاعلة]وإنما هو نظرة 

وفي خضددددددم  االنطبداعدات المحركدة لوجدداننا وفي كونها بالغة 

األهميددة في الندداحيتين السدددددديكولوجيددة والفيزيولوجيددةن ال يجددب أن 
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هي  رات الوادعة: هلننسددى أن النقد يفر   في كل مكان ما بين التلثي

ها فقد مسددددببا  بل  فنية أم بدائية. إن النظرة الجمالية للموسددديقا ال تعدُّ

. يختلد األمر في كثير من األحيان [ذهنيا  ]سددددببا ن ال منتمجا  بل منتَجا  

بنيةن للموسدددددديقا وفن هان كذلك بين ال [الطبيعي]ما بين التلثير البدائي 

قن التواصلن التناغم العام لجوهر السدكون والحركةن التنافر والتواف

 الموسيقا وبين فن النغم نفسه. 

ال يجب علينا أن نسدددمح في حالنا الراهن الجامع ما بين الموسددديقا 

والفلسفةن أن نسمح ـدـد وذلك لمصلحة االثنين ـدـدد بتعميم مفهوم الموسيقا 

على علم الموسدديقا وفن  الموسدديقا على حد  سددواء كما كان حاصددال  عند 

تشددددددكُّل الحاالت الروحانية  [كيفية]اإلغريقن وال أَْن نطلقه على  ددماء

« يةتاجر البندد»جميعها. إن الدفاع الشدددهير عن فن  النغم في مسدددرحية 

يستند إلى مثل هذا الخلد  ي56د+ي55دي الجزء الخامسن الفصدل األول ه

ما بين فن النغم نفسددده والروط المسددديطرة التي تالزمه برنينها المريحن 

بقهان بحضورها. وفي مثل هذ  األبيات كان من الممكن ـدددددـددددد دون بتطا

أو « فن»ن «شددعر»بكلمة « موسدديقا»تغييرات كبيرة ـددددددـدددددد تبديل كلمة 

بشدكل عام.أما لماذا تعنتقى الموسديقا بالذات من بين صف « جمال»حتى

ر بقوة شددددددعبيتها ذات الحد ين. وإن بقية األبيات  [جميع] الفنونن فيعفسدددددد 

 تؤكد لنا ذلكن إذ [من مسدددرحية تاجر البنددية]سدددتشدددهاد الواردة في اال

د طويال  ددرة الموسدددددديقا على تهدئة الوحوشن الشدددددديء الذي يدع  تمج 

 الموسيقا مرة  أخر  تظهر بمظهر مرو  ة الغرائز. 

                                                           

 إن اإلنسان الذي ال تعيش الموسيقا فيه »ــ  

 وال يحركه تناغم أصواتها الشجية 

 المؤلف«. فهو ال شك مهيل  للخيانة والخداع والفساد

ـددددـدددد دال شيخ األزهر ـددددـدددد اإلمام األكبر ـددددـدددد في القرن الما ي عندما سئل عن رأيه  

 بالموسيقان ما يلي:

األشدعار / تعتلى بلسان األوتار / على  فاف األنهار / وتحت  من لم يعطرب برديق

 عالل األشجار / فهو جلف الطبع حمار. المترجم
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فون آرنيم ] Bettinaوفي هذا السدددددديا  ننظر إلى رسددددددائل بيت ينا 

von Arnim ى أنهددا وسددددددائددل عن الموسدددددديقددا عل [والتي تكتددب فيهددا

فَهددا غوتدده بكددل تهددذيددب بددلنهددا  انفجددارات »إيضدددددداحيددة متميزةن وصددددددَ

وتعظهمر بيت يندددا إلى أي مدددد  يمكن أن نمد  مفهوم فن  «. موسدددددديقيدددة

ل بيت ينددا ب الموسدددددديقدا لكي نددلخددذ راحتنددا في االلتفدداف حولدده. هددذان وتمثدد 

التي ]الن مد النموذجي لكدل أنواع الشدددددداعريدات المحلٍّقدة والغدائمة و

حدث الحق في الت [بيت ينا]عن الموسدددددديقدا. لقد أخذت [تبدت أو ديلدتكع 

عن الموسديقا نفسدهان عندما تكلمت باستمرار عن التلثير القاتم الذي 

ر تمنعها عن سابق إصرا [الموسديقا]تفعله الموسديقا فيهان وعن أنها 

ن بادية  في حلم سحري بعيد. إنها [فيها]من أن تشدغ ل ذهن المكتشف 

ف وليس منتجا   تر  في كل   مؤل ف موسدديقا منتجا  طبيعيا  غير مكتشددَ

 .  [ةطبيعي]فني ل  بشريا ن وبذلك ال تفهم الموسيقا أبدا  إال كظاهرة 

 [فقد]« موسدددددديقية»وتسددددددم ي بيت ينا عواهر غير معدودة بلنها 
ألنها تشددتر  مع فن الموسدديقا بهذا العنصددر أو ذا : الرنينن الريحن 

 [فن]أن هذ  العناصددددددر ليسددددددت  [ونر ]فية. اإليقاعن الفورة العاط
الموسددديقا أبدا . تظهر الموسددديقا كفن عبر الطريقة الخصدددوصدددية في 

كيفية التشددددددكيل الفني. ومن البديهي أن تعد  تلك السدددددديدة السددددددكر  

الموسديقا غوته والسديد المسديح موسيقييَن كبيَرينن مع أنه ال  [بحب  ]

احد يعرف عن األول أنه أحد يعرف عن الثاني أنه موسيقين وكل  و

 غير موسيقي. 

نحترم كثيرا  الحق في إطال   [وندتدوددف هدندددا لدندقدول إنندددا]

 في]التسددددددميدات المحكومدة تداريخيا  والحق في الحرية الشدددددداعرية 

في  Aristophanes. ونفهم لمددداذا ير  أريسددددددتوفدددان [الدتدعبير

ونر  تعبير األمير  ن«حكيمة  وموسدددددديقية»روحا  مثقفة  يالزندابيرد



 معجــم 

 143 

مفهومددا  عندددمددا يقول بددلن ألولن شددددددليغر  Reinhardtين هددارد را

Oehlen schlaeger «  لكن النظرة العلميددة «. عيونددا  موسدددددديقيددة

تمنعنا تماما  من أن نسددددتعمل للموسدددديقا أو نشددددترط لها مفهوما  غير 

المفهوم الجمدالين هدذا إذا مدا أردندا أال نفقدد أخيرا  األمل في تعريف 

على أرجل   [حاليا  ]ن الذي يقف [الموسدددددديقيعلم الجمدال ]هدذا العلم 

 من دصب. 

 

  

 مســــــــــائل 

 في التوزيع األوركسترالي 

PROBLEMS  IN  ORCHESTRATION  

 

 وولتر بيستون 
 ترجمة وإعداد : رامي درويش

 
تاب الثاني من كوالقسمين األول  ناسدتعر نا في األعداد السابقة

ي وسدددوف نسدددتعرض ف نلياألوركسدددترافي التوزيع  وولتر بيسدددتون

 هو بعنوان:واألخير من هذا الكتاب وهذا العدد القسم الثالث 

PROBLEMS IN ORCHESTRATION 
 مسائل في التوزيع األوركسترالي

وهو  نهو دسددددم ينفرد فيه هذا الكتاب عن بادي الكتب المماثلةو

ا إذ يقدم المؤلف في هذ ناختبار أو دراسدددة تطبيقية لما سدددبقب أشدددبه

                                                           
  وولتر بيستون دWalter Piston مؤلف وعازف كمان وساكسفون  1973-1894ي

 أمريكي.
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ادشدددة يقية لمنكمسدددائل وأمثلة تطب يموسددديقية دميلوديات القسدددم جمال  

ات تطبيق تجر  على هذ  األلحانو نلياألوركسددددتراعملية التوزيع 

دددد اختددار و نسددددددابقددة الددذكراللي األوركسددددددتراألهم أنمدداط التوزيع 

الطر   المستخدمة والمؤلف في معالجة هذ  األلحان أهم األسداليب 

 :هيو المقدمة سابقا  و

 ORCHESTRATION OF  دتوزيع اللحني ـدددددددـدددددددـدددددددـددددددد

MELODY   

 دالمرافقة والخلفية الهارمونيةيـــ ــ

BACKGROUND AND ACCOMPANIMENT  

 SCORING OF CHORDSدصياغة األكورداتي ـــــ 

دد استهل المؤلف بداية هذا القسم بمقدمة هامة نستقي منها و

 :مايلي

بادي التقنيات في والكونتربوينت وعند دراسة الهارموني 

اطة اختبار نتيجة العمل بوسنستطيع  نالتدوين الموسيقيوالتلليف 

سوف تؤدي هذ  التمارين و األوركسترانالبيانو أو الكورال أو 

توسيع معارفنا في كيفية إصدار واالختبارات إلى زيادة و

 . ألفضل األصوات األوركسترا
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بمدا أن هندا  ندرة بالمراجع الموسدددددديقية الخاصددددددة بالتوزيع و

رس االعتمدداد على رأي النددادددد فمن المفيددد للدددا نلياألوركسددددددترا

ن النقاد يتمتعون بخبرة واسددعة تخولهم تقييم األعمال إذ إالموسدديقي 

 .  ليةاألوركسترا

بهذا يمكن للدارس أن يستقي من النادد العديد من المعلومات و

  .الخبرات الالزمة لهو

للدددارس إجراء العددديددد من التمددارين  لددذلددك فمن المهم جدددا   

فضددددددل أفهذا هو الطريق األمثل المتال   نااختبارهو يالمسددددددائدلد

 .  لياألوركستراصور التوزيع 

 دتوزيع اللحني                       : أوال  

ORCHESTRATION OF MELODY 

 المسللة األولى:

 

 

 أنو نينسددددددمعه ذهنيا  دينبغي دبدل كل شدددددديء أن نتخيل اللحن 

حركدددة ب كمددا يمكن أن نتخيلدده منقوال   نعزف من كددل آلددةنتخيلدده يع 

 علما   ناألسددددفل أو إلى مسددددافات أكبر من ذلكووكتاف إلى األعلى أ

ر الددة بسددددددبب احتمال تغيوبدلن االنتقدال األوكتدافي يتطلدب الروية 

فمن الممكن أن تكون النتيجددة غريبددة إلى حددد مددا أو  نطبيعددة اللحن
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فهنا  العديد من األلحان التي تفقد خصدددوصددديتها  نحتى غير مقبولة

 .  وكتافات األخر ى األبمجرد نقلها إل

 فهو نموذج مندداسدددددددب تمددامددا   نبددالعودة إلى المثددال السدددددددابقو

آللة  لمجموعة الكمانات أو الفيوالت كما يمكن أن يكون مخصدددصدددا  

 . عليه وكتافاتنه يقبل تطبيق حركة األأكما  نسدددولو من نفس الطبقة

 :األكثر ورودا   هي االحتماالت التالية لعزف اللحن إن

كمان أول + كمان دللحن بتشددددددكيالت ثنائية: / احتمدال عزف ا

+  كمددان ثددان  د يول + تشدددددديلوأدكمددان  يول + فيوالأكمددان د يثددان  

 .  فيوال + تشيلوي /د ي+ تشيلو كمان ثان  د يفيوال

ول + كمان أكمان د/  :احتمال عزف اللحن بتشدددددكيالت ثالثية

ال يوأول + فكمان دتشيلوي  + ول + كمان ثان  أكمان د+ فيوالي  ثان  

 .  تشيلوي + فيوال + تشيلوي دكمان ثان   +

 نعض االحتماالت أن اللحن بعيد عن مد  التشدددديلوبنالحظ في 

ولهذا فهن اللحن سوف يعزف  نفهو مدون على طبقة مفتاط الصدول

وهو  نالطابع الخاص يالحاد ذ يالدوكتافي على وتر بو ددددددعده األ

لندافذ في الفيوال ا يالدأمدا عندد عزفده على وتر  ناحتمدال مقبول جددا  

فيجب تحاشدددديه عن طريق إكمال العالمات المرتفعة في اللحن على 

 ي.  ريدالنصف الثاني من الوتر 

وبالتالي فهن أهم احتمال فيما سددددددبق هو عزف اللحن من دالكمان 

األول + الكمدان الثدانيين هدذا االحتمدال الذي يعطي اللحن حقه إذ يبدو 

 دويا  ومسيطرا . 

 ة:ـمالحظ
الذي يسدددددتخدم  يبالترتيب الشددددداذ لألوكتافاتدما يسدددددمى هنا  

 من الممكن آللة الفيوال مثال   إذألغراض تلوينيدة وتعبيرية خاصددددددة 

ن يعزف التشدديلو فو  أ أن تعزف في أوكتاف أعلى من الكمانات أو

 .  الفيوالت

 المسللة الثانية:
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هو حددالددة  نوركسددددددتراوالتمكن من الكتددابددة لألإن فن التددلليف 

العمدل حتى يصددددددل الددارس إلى مرحلددة والكثير من الجهددد  تتطلدب

ن اشددددددترا  أو عدددم وإ نتفكيروالكتددابددة التلقددائيددة دون كثير عندداء 

اشترا  بعض اآلالت في جملة أو مقطع أو عمل ما يعود إلى ذهنية 

بمددا أن من أوليددات المعددارف في و وخبرتهمددا.المؤلف أو الموزع 

طبيعتهددا فددهن واآلالت لي هي دراسدددددددة األوركسددددددتراعلم التوزيع 

المرحلة التالية من تطور هذ  الدراسددة تقف عند معرفة الخاصدديات 

يعة مواءمتها لطبوتناسدبها أو عدم تناسددبها والشدخصددية الدديقة ل لة 

وجود بعض األلحان  نه من الوارد جدا  أ علما   وشدددددخصددددديتهن اللحن

 .  لكثر من آلة بنفس الخصوصية نسبيا  بها ؤالتي يمكن أدا

 ـددددددـددددددـ األوبوا ـددددددـددددددـدددددد من: الفلوت ةن عائلة النفخ الخشبيتتكو

ها مجموعة من اآلالت يلإالباصون  ويضاف  ـددددددـددددددـددددددالكالرينيت  

   :اإل افية الداعمة وهي

 البيكولو والفلوت ألتو والباص فلوت.  ـــ 1

 الكالرينيت الصغيرة والباص كالرينيت.  ـــ 1

 الهورن اإلنكليزي.   ـــ 1

 .  الكونتر باصون ـــ 4

مهمتها دبل كل شديء توسديع المد  الصدوتي ل الت األسدداسية 

 .  إما لألعلى أو لألسفل

بعض المالحظددات حول توزيع اللحن السدددددددابق آلالت  يوفيمددا يل

 النفخ الخشبية. 

 : الفلوت الصغير

 ينPiccoloدعندد عزف هدذا اللحن من دبل الفلوت الصددددددغير 

اعة هو نلألعلى فهن هذا اللحن سوف يسمع أوكتافا   ي طبقة جميلة لم 
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أمددا إذا عزف بددلوكتدداف أعلى من ذلددك فددهن  . في البيكولو نسددددددبيددا  

إال إذا كان العزف يتم مع  نمنفرا  و جدا   الصددوت سددوف يصددبح حادا  

فهن البيكولو في هذ  الطبقة يضفي على صوت جميعها  األوركسترا

 .  وو وحا   شرادا  إو المجموعة لمعانا  

 : وتـــالفل

لة الفلوت العادين فهن اللحن يكون جميال  جدا  من أما بالنسبة آل

 هذ  الطبقة واألحسن من ذلك أن يكون بلوكتاف واحد نحو األعلى. 

 األوبوا:

ين وهددذا اللحن staccتبرع األوبوا في أداء األلحددان المتقطعددة د

 مناسب جدا  لوجود ستاكاتو وعالمات نبر ديي وا حة. 

 الكورانجليه:

كورانجليه هو من آالت النقل السددددددلمين يجب أال ننسددددددى أن ال

فيجب أن يكتب له على مسدافة خامسدة نحو األعلى.  وبالنسبة للحن 

 السابق فمن األجمل أن يعطى للكورانجليه بلوكتاف نحو األسفل. 

 الكالرينيت:

يتصدف صددوت الكالرينيت بلنه أدل ثقال  من صددوت األوبوان 

ل أن يعطى هذا اللحن للكالرينيت بمسدددددد افة أوكتاف نحو ويفضددددد 

األسدفل.  وال ننسدى أيضا  أن الكالرينيت من آالت النقل السلمين 

 بق. ــوهو أمر ينبغي مراعاته كما س

 الباصون:

يبدو اللحن رائعا  للباصددون مع تخفيضدده أوكتافا  نحو األسددفل 

إذ يبرع البداصدددددددون في أدائده للحن المتقطع والجدافن كما يمكن 

المحدددافظدددة على شدددددددخصددددددديتددده الهبوط بددداللحن ألوكتدددافين مع 

وخصدوصديته.  أما عند خفضده لثالثة أوكتافات فهن صفة البالدة 

سددددددوف تطغى على اللحن.  وفيما يلي مثال للباصددددددون في حالة 

السدددددددولون وهو مقطع االسدددددددتهالل لمقطوعدددة طقوس الربيع لـ 

سترافينسكي كعتب في طبقة عالية على مفتاط دصولي  وهي حالة 

 خاصة جدا .   



 معجــم 

 141 

 

 

 

 نتر باصون:الكو

يهبد اللحن المكتوب مسافة أوكتافينن ومن المستحسن حذف 

بعض النوتددات من اللحنن كمددا يمكن أن توكددل لهددذ  اآللددة مهمددة 

 أداء النوتات ذات عالمات النبر. 

 األداء بالتطابق اللحني من عدة آالت:

ي فهن Unisonعندد أداء اللحن من عدة آالت نفخ خشدددددددبية د

ا أمر ال بددد من مراعدداتدده بددددددةن بينمددا اختالف األجراس ومزجهدد

 أهميدة عندد أدائده من دبدل الوترياتتكون مراعداة هدذا األمر أددل 

 لتوفر صفة االنسجام والتماثل في طبيعة صوت العائلة كاملة. 

فعنددد أداء اللحن من دبددل آلتين معددا  فددهن كال  منهمددا تقوم بتقويددة 

يددل إلى إلغدداء األخر  وتعزيزهددان لكن بنفس الودددت فددهن كددل آلددة تم

خصدددوصدددية األخر .  ويعمد إلى المزج عادة بين اآلالت في تعزيز 

القدددرات التعبيريددة والتلوينيددة.  وال بددد من التددلكيددد أندده ينبغي على 

الدارس تحويل جميع هذ  المعلومات إلى حقائق سددددددمعيةن إذ إن هذ  

 األصوات واالحتماالت ال يمكن وصفها بالكلمات. 

أمدا عندد أداء هدذا اللحن بفدار  األوكتدافدات بين اآلالت فدهنه 

مدن األجدمددددل أن يدكدون الدفدلدوت فدو  األوبدوان واألوبددوا فو  

 الكالرينيتن والكالرينيت فو  الباصون. 

 * مالحظات إ افية:

عند تجميع أكثر من آلة من هذ  العائلة بعضها مع بعض فهننا 

 كة كمايلي: نحصل على ألوان جديدة ذات خصوصية مشتر

أكثر امتالء  مما لو عزف نحصددددل على صددددوت  فلوت + أوبوا: – 1

 .  وأكثر نعومة  من صوت األوبوا بمفردها نالفلوت بمفرد 
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أكثر امتالء  مما لو نحصددددددل على صددددددوت  فلوت + كالرينيت: – 2

وأكثر فتورا  ممددا لو عزفددت الكالرينيددت  نعزف الفلوت بمفرد 

 .  منفردة  

أكثر امتالء  ممددا لو  نحصدددددددل على صددددددوت نيــت:أوبوا + كالري – 3

وتسددديطر األوبوا بصدددوتها األنفي في  نعزفت األوبوا  بمفردها

وتسددددديطر الكالرينيت بطابعها المشدددددر  في  نالمد  المنخفض

 .  المد  العلوي

يسددديطر فيه  نحصدددل على صدددوت متكامل   باصـــــوال + كالرينيت: – 4

 . فليالباصون بالمد  العلوي والكالرينيت بالمد  الس

تجمع نادر نظرا  لقلة نقاط  باصــــــــــوال + أوبوا أو باصــــــــــوال + فلوت: – 5

 .  االلتقاء بالمجال الصوتي في العزف الموحد

* يفضل أن يؤد   السولو بآلة منفردة وا حة الجرس دون مزج 

مع آلدة أخر ن فعندد مزج اآلالت نحصدددددددل على ددرات لونية 

ون على جددديدددة وددددرات أكبر بددالطددادددةن لكن هددذا سدددددددوف يك

حساب القدرة التعبيرية.  ولذلك فقد دلنا إن عملية انتقاء اآلالت 

 في التوزيع تعود إلى ذو  المؤلف أو الموزع. 

 

 المسللة الثالثة:
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إن هذا اللحن مناسدددب جدا  آللة الترومبيتن أما بالنسدددبة آللة 

الكورنو فتعدد هدذ  الطبقدة عداليدةن لذلك من الممكن أن نخفضددددددده 

أمددا بددالنسدددددددبددة للترومبون فيمكن الهبوط أوكتددافددا  أو أوكتددافددا ن 

أوكتافينن لكن الهبوط ألوكتافين سددددوف يكون أدل ليادة بالنسددددبة 

لألداءن وبالنسدددددددبة للباص توبا يجب الهبوط لدرجة أوكتافين كما 

 يمكن الهبوط لثالثة أوكتافات. 

 المسللة الرابعة:

 

 

  

شددددددكل جيدن يمكن مزج الوتريات مع آالت النفخ الخشددددددبية ب

فنضع الفلوت فو  الكمان األولن أما الباصون فلسفل المجموعةن 

كما يمكن أن تمتزج آلة نفخ خشدددددددبية واحدة مع عائلة الوترياتن 

 كالفلوت في مقاطع الليغاتون واألوبوا في مقاطع الستاكاتو. 

 * مالحظات هامة: 

كمان دفي أوركسترا متوسطة يكون دسم واحد من الوتريات  ـددددـدددد 1

 عمنامعادال  في القوة آللة نفخ خشددددبية واحدة عند العزف ال يولأ

 ي= أوبوا واحدة كمان ثان  د يكمان أول = فلوت واحدد يPد

يعادل  يكمان أولدفيكون دسددم واحد  يFدأما في الفقرات القوية 

 ي.  فلوت 1دآلتي نفخ خشبية 
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 كالرينيتي        دفيوال 1فلوتي       دفيوالت =  1دكمان أول = 

 أوبواي 1فلوت +  1= 

من الناحية اللونية فهن المزج بين الوتريات وآالت النفخ  ـددددـدددد 1

يعطي كثافة للوتريات  Unisonالخشدددددددبية في عزف موحد 

  ومرونة  وليونة  للجرس الخشبي.

عند إ ددددافة آلة نفخ خشددددبية واحدة لكل الوتريات أو إلى جزء  – 1

وتريددات يبدددو فددهن رنين ال Unisonمنهددا في العزف الموحددد 

 + كمان أول + ثان  دمدا يبدو جرس الخشددددددبيات مفقودا  في نأثخن

 ي.  أوبوا 1فيوال + 

فخ النآالت مع  يسددوردينودإن مزج الوتريات المكتوم بالخافت  – 4

ما ألن الصدفات الصدوتية لكليه نغير موفق ا  يعطي رنين ةالخشدبي

 .  تبقى وا حة ومنفصلة دون مزج مقنع

 ةالنفخ الخشددددددبيآالت مع  Pizzت بحالة النقر إن مزج الوتريا – 4

وتقدم  نتقوم الخشدبيات بتو يح البيزيكاتو إذ نهو مزج جيد جدا  

 للخشبيات الرشادة والحيوية  Pizzالوتريات بحالة 

  يVn I  +Vn II  +Va  +Obد

  Pizz    Pizz     Pizz   
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 .إن المزج بين العدائلتين يكون موفقا  عند وجود نقاط االلتقاء

وبمدددا أن اآلالت الوتريدددة هي السددددددديددددة المطلقدددة في التوزيع 

األوركسددددددترالي نظرا  لقدرتها الكبيرة على التنوع والتعبيرن فهن 

إ دددددددافدة آلدة واحدة من آالت النفخ إلى الوتريات مجتمعة  يعطي 

كثافة  ولمعانا .  أما إ دددافة دسدددم واحد من الوتريات دكمان أولي 

بية فسددددديضدددددفي عليها مزيدا  من إلى مجموعة آالت النفخ الخشددددد

الليونة ويبعدها عن الرتابة التي كثيرا  ما تتصدددف بها عند عزفها 

 لفقرات لحنية طويلة. 
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مع النحداسدددددديدات فدهن آلة  ةمدا عندد مزج آالت النفخ الخشددددددبيدأ

عل مما يج نالكورنو هي األكثر ددرة بين النحاسددددديات على التجانس

وتقوم آالت النفخ  . بين المجموعتين من آلدة الكورنو حلقة وصددددددل

اندددمدداجهددا مع  دعندد ةبراز النوتددات المرتفعددإالخشددددددبيددة بتعزيز و

  .  النحاسيات

  .الكونتر باصونوكما يوكل للتوبا دور مشتر  مع الباصون 

 

 دالمرافقة والخلفية الهارمونيةي        :  ثانيا  

BACKGROUND AND ACCOMPANIMENT  

مرافقددة إلى اإللمددام بددلكثر من علم من تحتدداج عمليددة توزيع ال

بو دددع  ةتبدأ العملي وإذ .كالهارموني والكونتربوينت نعلوم التلليف

 ثم يتم اختيار شددكل نالهارموني المناسددب للمقطع اللحني األسدداسددي

إيقداعي معين لألكوردات الهدارمونية بهدف إكسدددددداب النص حيوية 

 ا . مميز ا  حسي ا  ثيرلتو

لبة والدارسدددددين باالكتفاء بحاجة العمل وينصدددددح مؤلف الكتاب الط

وعددم المبدالغة بالحشددددددو الهارموني والتنوع االيقاعي الالفتن مما يؤثر 

على العمل سددلبا  إذ إن الشددفافية والمنطق هما شددرطان أسدداسدديان في بناء 

 العمل الموسيقي المقنع واالحترافي. 

لددذلددك فمن المهم للدددارس مطددالعددة أكبر عدددد ممكن من األعمددال 

ألوركسددددددترالية وتحليلها وإتقان مضددددددمون هذا التحليل ومعرفة النقاط ا

الجوهريدة في تشددددددكيدل المقطع أو العمدل األوركسددددددرالي ومتدابعة دور 

 اآلالت والمجموعات واألوركسترا كاملة. 
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  Aجملددة موسدددددديقيددة مكونددة من عنصددددددرين لحن يفيمددا يلو

 خالنفوآالت وسدددددوف نقوم بتوزيعها على الوتريات   Bهارموني و

 ة. الخشبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الهارمون نما أوكليب ةنلنفخ الخشبيآلالت احن للقد أوكل ال

 .المميزوللوتريات بشكلها اإليقاعي الجديد 

 ي. وإلى البيان األوركستراحاول إعادة كتابة المقطع التالي من د
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 دصياغة األكورداتي :                ثالثا  

SCORING OF CHORDS 

 
كوردات الهدارمونية بقدر وم الموزع أو المؤلف بتنسدددددديق األيق

كوردات يقوم على ذلددك ألن بندداء األو نالمنطقيددةوكبير من التوازن 

 ولى للدارسددددددينلذلك ينصددددددح في الفترة األ .دواعد حسددددددابية دديقة

سدددددداب كتوذلك ال نعمال الكبار خالل فترة التدريبأتقليد و ةبمحاكا

مكن في نعامل ببسدددددداطة مع هذا النسدددددديجالخبرة الكافية للتوالمرونة 

آالت النفخ وتوزيع األكوردات الهدددارمونيدددة على اآلالت الوتريدددة 

 ةففمن المهم معر سددابقا   اوكما ذكرن .آالت النفخ النحاسدديةوالخشددبية 

أن لسالمة التركيب الهارموني األساسي بال  األثر في إعطاء نتيجة 

وجود األخطاء إذ إن  نعندد توزيعهدا أوركسددددددتراليدا   أكثر إشددددددراددا  

 .  الهارمونية سوف يؤدي إلى رنين أوركسترالي سيم

ربيجددات شددددددكال  كسددددددداب األكوردات أو األإيعود للموزع حق 

  ا . إيقاعيا  جديد

همية الفر  بين طادة العائالت ألى إمن الضددددددروري االنتبا  و

ة طادوالفر  بين طدادة الكمان داآلالت المنفردة وليدة األوركسددددددترا

لى الفرو  الددديندداميكيددة بين درار إ  كمددا يجددب االنتبددا ي.يددتالترومب

هو أمر يمكن معددالجتدده عن طريق توازن نسددددددب و نجوابهداواآللدة 

 P  PPدو من خالل تدددوين ديندداميكيددة العزف ل الت أ ناآلالت

mP... ffff.على الكاتمات الصددددددوتية  حيانا  أكمدا يمكن االعتمداد  ي

 .  ين الصوتيالتلوولتحقيق التوازن  يالسوردينود
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 إعداد: محمد حنانا

 
Waffenschmied, Der   

 صانع الدروع ــ

أوبرا من ثالثة فصووووـ   و 
مم  أو  مر    ـرتزينغ. قود

أيار عام  11في فيينا في 

. وضووووه ،صوووو ووا  1843

ا ووخوو عووـي عوون  يوو وو وور  
 ا خؤ ف ،فسه.

غراف  األدوار الرئيسددددددديدددة :

ماري  «bar»فـن  يبينواو 

«sop»  ستادينجر«bass» 

 .  «ten»جـرج 

فـرمز  ا قرن  دصة األوبرا :

 ا سادس عشر.

يوو ووك ا  ـ،وو   يبينوواو 
ماري ابنة صووووا،ه ا مرو  
سووووتووادينجر. و،ووه يتـدد 
و ي ا بصووفته ا شوو،صية  
متن راً بصفة عامل شاب 
اسووخه نـ،راد  تقه ماري 
فوي غورام نووـ،راد    ن 
سووووتووادينجر يرغووك في 
تزويج ووا من جـرج عووادم 

،و . يتترر جـرج عن ا  ـ

طوو ووك يووموووا  وو ووزواج  
ويسوووخه   ا سوووتادينجر 
با زواج من نـ،راد. يصوور  
ا  ـ،و  ب ن نـ،راد ما وـ 
في ا  قيقة وال ،فسوووه  

 وتتم ا ستاد .
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Wahn! Wahn! -  مـ،ـ ـغ

يؤديووه وووا،ك سووووانك 
«bar»  في ا فصل ا ثا ث

من أوبرا أسوووواتر  ا  نا  
 في ،ـر،بيرغ  و فاغنر.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Waldner, Count – دور 

«bass»  في أوبرا أرابيالَّ  و

ريتشوووارد شوووتراوس. وـ 
 وج أديالئيووم  وا ووم أرابيالَّ 

 و دين ا.
Walküre, Die الفالكيري ــ  
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)ا   قوووة ا ثوووا،يوووة من 
سوووو سوووو ووة عوواتم ا و 
،يبي ـ،غ( أوبرا من ثالثة 
فصـ   ووووو فاغنر. قدمم  
أو  موور  فووي موويووـ،ي  

حووزيووران عووام  13فووي 

 1843) أد ف  عام  1872

ه ،صوو ا  ا خ عـي (. وضوو
مون عرافووة ا نيبي ـ،غ  

 ا خؤ ف ،فسه.

فـتووان  األدوار الرئيسددددددديددة :

«bar»  بووورو،ووو ووويووو وووم  

«sop» ي خـ،ووم   «ten»  

  «mezzo»فووووريوووو ووووا 

 .«bass»وـ،مينغ 

 دصة األوبرا :

  ي ي خي فـتوان  تمهيدد:

قصووور ا فا  اال ينجك من 
اإل  ووة وردا تسووووه بنووا  
م اربا   ون ا فا  ـرا  

 خ ن أجسوووواد ا  ـاتي ي
األبواووا  ا ووخووـتوو  و   
ا فووا  وواال  وييتـدون و   
ا وو وويووا  موون جووميووم 
ويسوووواعمون في حخاية 
ا ووقصوووور. و وو ووي يتيووم 

ا و،وواتوم و   عوورراوا  
ا راين وي، ص اآل  ة من 
ا و وتنووة  يتـجووك ع   
فووـتووان و،ووجوواب و وومين 
بشووووريين  في بى ع   
األرض وينجووك  ي خـ،ووم 
و ي  ينووم المالً أن يقتوول 

  ويتيووم  ي خـ،ووم فووافنر
ا و،وواتوم و   عوورراوا  
ا راين. يفصووووول ا اف ين 
أحووموخووا عن اآلعر عنووم 
والدت خووا. وتد ر   ي  ينووم 
ع   ا زواج من وـ،مينغ  
فيخوا ي يوا  ي خـ،م حيا  

 ا تشت  ا قاسية.

ت ك عاصفة  الفصدل األول:

قـيووة وـجووا  بتووم غزو 

وـ،ومينغ  قبي ة  ي خـ،م 

توومفه األعير و   ا  جـ  

نغ ط بوواً و   نـخ وـ،وومي

  راحووة دون ع م منووه 

با ـاقه. وفي داعل ا  ـخ 

يشووووتور ووـ و يوو  ينووم 

بوا،جوراب غريك أحموخا 

و   اآلعر. يتـد وـ،مينغ 

وي تشف أن  ي خـ،م وـ 

قواتول أقاربه فيمعـ  و   
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مووبووار   سووووـف تجري 

بين خا في ا يـم ا تا ي. 

تووقووـم  ي  ينووم بت،وومير 

وـ،وومينغ  وتدري  ي خـ،ووم 

فـتان ا سيف ا ري غر   

في جوور  شووووجر  في 

نـخ وـ،وومينغ  وا ووري ال 

يتخ ن من سوووو بووه وال 

بال. يسوووو ك  ي خـ،م 

 ا سيف ويفر مه  ي  ينم.

  ترغك فري ا الفصل الثاني :

راعيووة ا زواج  في ا ثوو ر 
موون  يوو ووخووـ،ووم  وتووجبر 
فووـتووان عوو وو  ا ووـقووـف 
بوجووا،ووك وـ،وومينغ في 
ا خترنووة ا خقب ووة.   ن 
برو، ي ووم  ابنووة فـتووان 

ا خفضووو ة  ميه ا فا  ـر  
ال تايه وا ووموووا وت خي 
 ي خـ،وم  فيتومعل فـتان 
ويدقتوول  ي خـ،ووم ويت ام 
سوويفه ت   رمه فـتان. 
تجخه برو، ي م  شووواايا 
ا سوووويف وتـدع ووا عنووم 
 ي  ينم ا تي سوووـف ت م 
في وقوو  قريووك ا افوول 

 ا بال  ي فريم.

يتواقك   الفصدددددددل الثدالدث :

فـتووان ابنتووه برو، ي ووم  
بـضووووت ا ع   صوووو،ر  

ووي في سوووبا   عا ية
عخيق ويضووورم ا نار حـ  
ا صووو،ر  حت  ال يصووول 
و ي ا وال ا رجل ا شووجا   
ا باوول ا  قيقي ا ووري 
 يخ نه أن يت،روا  وجة.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wallace, Jake –  دور
«bass»   فووي أوبوورا فتووا

ا  رب  ووو  بـتشيني.  وـ 
 م ن ٍّ متجـ .

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wally, La يوال   ــ 

أوبرا من أربتة فصووووـ   و 

ناتاال،ي. قدمم  أو  مر  

نا،ـن  12ي ميال،ـ في ف

. وضوووه 1891ا ثا،ي عام 
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،صوووو ووا  ا وخوو عـي عن 

في  ي خين فـن وي يرن  

  ـيجي و ي ا.

وا َّي :  األدوار الرئيسددددددديدددة

«sop» وواغنباخ  «ten»  

  «bar»غوووويوووو وووونوووور 

أفرا  «bass»سووترومينجر 

«mezzo»  فا تر«sop». 

ا تيرو   ، ـ  دصة األوبرا :

 .1822عام 

فهرتة للنيفتة لمسمل يعد هتغفاتخ ياتدل 
 لبح   ويعتنمهت نعتنمة زخزية  ولَّل 

ففخطط لقفم . يقوم خطنياهت غنيمفر 
بدف  هتغفاتخ إىل ولد بغنية قفم  لك  

 بفدم لمى لل  وبفقه.. بخهرهت ولَّل 
هتغفاتخ بأه  حياهت لمى للرغم ن   
ال شيء. ولك  ميوت لالثفتن يف 

 لهننيتو ثمجي.
ين  هي لألوبرل لألخرية لع اتبتال

وع نلنتل   ونت زللت وهي ن  نو 
 بُقدم بتسفنرلو يف إيطتلنيت.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Walther -  دوو«ten»  يف
رل بتهنتوزو لع فتغفر. هو فتوس نوب

 نغ ٍّ.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Walther, Count –  دوو
«bass»  يف نوبرل لويزل ننيَمر لع

 فريدي. هو وللد وودولنيو.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Walther von Stolzing 
 نستبهةيف نوبرل  «ten»دوو  –

للغفتء يف هووهاريغ لع فتغفر. هو 
 فتوس حي  إينيت.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 ووووووووو
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Waltraute –  دوو
«mezzo»  يف نوبرل للنيتلكريي

غس  لآلهلة لع فتغفر. هي  ونوبرل
 ولحدة ن  للنيتلكوولت للفس .

Walzertraum, Ein  
 ــ حلم الفالس

نوبريت ن  ثالثة فنول لمنؤلف 
للفنسوي نوسكتو شرتلوس. 
آللو  1ُقدنت نول نرة يف فنينيفت يف 

  هنهت  . وض1927لتم 
لمأخول ل  هتهس نوّلر  فنيمنيكس 

 دوونتن ولنيوبولد جتاوبسون.

هي ن  ناثر نلنتل نوسكتو شرتلوس 
جنتحت   ونت زللت بُقدم بتسفنرلو يف 

 للامدلن لليت بفكمم لألمتهنية.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

Wanda –  دوو«sop»  يف
نوبريت غرلهدوقة جريولنيسف  لع 

 نوففاتخ. هي حماوبة فريفس.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Wanderer –  دوو«b-bar» يف 

 نوبرل زيغنيريد لع فتغفر. هو فوبتن نففكرل .

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Wandering Scholar, 

The  
 ــ التلميذ المتسكع

نوبرل ن  فنل ولحد لع هولست. 
  11لنينيربول يف ُقدنت نول نرة يف 
. وض  1914اتهون للثتين لتم 

هنهت  لمأخول ل  هنيم  ولديل   
 امنينيوود بتاس.

  «ten»بنيري  : الرئيسيةاألدوار 
  «bass»  فنيمني  «sop»نلنيسون 
 .«bar»لويس 

بسفقال نلنيسون  دصة األوبرا :
نثفتء غنيتب زوجهت يف للسوق للقسنيس 
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للدللر فنيمني   لك  يقتط  لقتءمهت 
 فمننيه بنيري. ميفعته  ن  للطعتموصول لل

وللشرلب وينرفته   يعود بنيري بنحاة 
لويس زوج نلنيسون ويقص قنة صرحية 
  بؤدي إىل لافشتف فنيمني  زخفائت  حتت

 اونة ن  للقش. 

 نت زللت بُقدم ب  وقت وآخر.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

War and Peace  
 Voyna i)ــ الحرب والسلم

Mir)  نوبرل ن  جزني  )مخسة
فنول( لع برواوفنينيف. ُقدنت نول نرة 

حزيرلن لتم  11يف لنيفنيفغرلد يف 
. وض  هنهت  لمأخول ل  1943

 بولسفوي  لمؤلف هنيس  بتالشرتلك ن 
دنت نينيت. وقُ برواوفني نتويت ننيفدلسون عع

للفسخة لمعدلة نول نرة يف لنيفنيفغرلد يف 
 .1944آللو لتم  11

هتبتشت   األدوار الرئيسية :
«sop»  لألنري نهدوي  «bar»  

  بنيري «b-bar»لمتويشتل اوبوزوف 
«ten» لألنري نهتبول  «ten»  

   «bar»  دولواوف«bar»هتبمنيون 
  للكوهت «mezzo»سوهنيت 

وفت   نخروزمي«bar»ووسفوف 
«mezzo»ديفنيزوف  «bar»  

  اتولبتينيف «mezzo»هنيم  
«ten». 

يعدُّهت للاعض ولئعَة برواوفنينيف. إهنت 
فهة لمى صعنيد للكفتبة للكووللنية. 

وبعكس نشتهدهت لمخفتوة بعفتية ن  
وولية بولسفوي حتلة ووسنيت للولقعة 
حتت للفهديد. وفنيهت بنوير بمنيغ 

لشخننية اوبوزوف. ويفطم  بقدميهت 
قولت ضخنة  ولهل  للسا  ال 

 جيري بقدميهت بتسفنرلو.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wat Tyler ــ وات تايلور 
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نوبرل لمنؤلف لألمتين فريفس بوش. 
لتم ُقدنت نول نرة يف اليازيغ 

 . وض  هنهت هتهسي بوش.1941
هي ن  نهم نلنتل بوش  وبروي 

نحدلثت  نحتطت بثووة للنيالح  لتم 
. وقد فتزت يف لمستبقة لليت 1181

نجرلهت هتدي للنيفون يف بريطتهنيت لتم 
1942. 

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

We Come to the River  
 ــ آتون إلى النهر

نوبرل ن  فنم  لع هنيفز.. ق دنت نول 
متوز لتم   11نرة يف لفدن يف 

 . وض  هنهت إدولود بوهد.1973
هي لنل ضخم وطنوح يفطم  ناثر 

ن  مخس  نغفنيت  ونغفنية نفنيردي  
(Soloists) إهنت لحفجتج لمى .

افات ن  خالل وجهة هظر   لبحرب.
 سنيتسنية يستوية.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

Welche Wonne, welche 

Lust -    آويت بغفنيهت بموهش
«sop»  يف للنينل للثتين ن  نوبرل

 لخفطتف ن  للسرلي لع نوبستوت.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wellgunde –  دوو
«mezzo»    يف نوبرل له  للرلي

ي هويف نوبرل غس  لآلهلة لع فتغفر. 
 ولحدة ن  لهولولت للرلي  للثالث.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Werther ــ فيرتر 

نوبرل ن  نوبعة فنول لع نتسفني . ُقدنت 
شاتط لتم  13نول نرة يف فنينيفت يف 

هنهت  لمأخول ل  . وض  1891
غوب   إدولود بمو وبول ننيمنيني  وجووج 

 هتومتتن.
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فريبر األدوار الرئيسية : 
«ten» شتولوت  «mezzo»  

  بنيمي «bar»نلهرت  «sop»صويف 
«bass» جوهتن  «bass» مشنيت  
«ten». 

فرلهكنيووت  حنو  دصة األوبرا :
 .1782لتم 

 يقتبل للشتلر للسودلوي فريبر لبفة بنيمي
شتولوت ويق  يف غرلنهت  لكف  للكهرى 

ينتب بتلههول لفدنت يعمم بأهنت 
زخطوبة لع نلهرت.يقرو فريبر للرحنيل  
وح  يعود جيدهت قد بزوجت. بمح 

لمني  شتولوت نن يرحل ثتهنية ويرتاهت. 
يطم  فريبر ن  نلهرت إلتوب  

نسدس . بنل شتولوت لفجد فريبر 
قد نطم  للفتو لمى هنيس   وميوت ب  

 .لوللنيهت

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

When I am laid in earth 

يف  «mezzo»آويت بغفنيهت دليدو  –
للنينل للثتلث ن  نوبرل دليدو وإيفنيتس 

 لع بووسنيل.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

er you walk’Where – آويعت 
للنينل للثتين  يف «ten»يغفنيهت جوبنيرت 

 ن  نوبرل سنيننيل لع هتهدل.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

Widerspenstigen 

Zähmung, Der  ــ ترويض

 الشرسة

نوبرل ن  نوبعة فنول لمنؤلف لألمتين  
هرينتن غوبز. ُقدنت نول نرة يف 

بشري  لألول لتم  11نتهنتمي يف 
. وض  هنهت  لمأخول ل  1874

 شكساري  جوزيف فنيكفوو فنيدنتن.
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  ناثر نلنتل غوبز جنتحت   ونت هي ن
زللت بُقدم بتسفنرلو يف للامدلن لليت 
بفكمم لألمتهنية. للفص يفا  نسرحنية 

 شكساري بدقة.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Wiener Blut  فييناــ دم  

نوبريت ن  ثالثة فنول لع جوهتن 
شرتلوس للثتين. ُقدنت نول نرة يف 

بشري  لألول لتم  14فنينيفت يف 
. وض  هنهت  فنيكفوو لنيون 1899

 ولنيو شفتي . 
غتبرينيل  األدوار الرئيسية :

«sop»  بنييب«sop» للكوهت  
  «sop»  فرلهزي «ten»زيدالو 

  وئنيس للوزولء «bar»جوزيف 
«bar». 

 فنينيفت  حنو لتم  ألوبريت :دصة ا
1814. 

لمى للرغم ن  نن للسنيري للكوهت 
زيدوال نفزوج ن  غتبرينيل فهو يقنيم 

لالقة غرلننية ن  ولقنة للاتلني  فرلهزي 
ون  لتوضة لألزيتء بنييب لمخطوبة لع 

جوزيف. إن حمتوالب  لمجن  ب  مجني  
هه. للعالقتت يسا  إوبتات  ااريل   

ولء دخل وئنيس للوز إوبتات  يزيد. سوءل  ب
للعجوز. وبعد سمسمة ن  لألحدلث  
يفخممهت نكتئد وشخننيتت نزينية  

يدوك زيدالو نه  نت زلل حي  غتبرينيل 
 لليت بنيغر ل  يف للفهتية هنيولب .

هي خمنيط ن  نلنتل نخرى لع جوهتن 
شرتلوس قتم بفكنينينيهت ندولف نولر  

ونت زللت لألاثر شعانية ب  لألوبريفتت 
 للنينينيفوية.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Wildschütz, Der  
 ــ  ســــــــار  الصيــد

نوبرل ن  ثالثة فنول لع لووبزيفغ. 
  11ُقدنت نول نرة يف اليازيغ يف 

. وض  1841اتهون لألول لتم 
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هنهت  لمأخول ل  نوغست فون  
 اوبزياو  لمؤلف هنيس .

بتاولوس  األدوار الرئيسية :
«bass»  غريفش  «sop»  

  للاتووهة «bar»للكوهت ليهربتخ 
  «sop»  هتهنيت «sop»فرلميتن 

  اوهفنيسة «ten»للاتوون اروهثتل 
«mezzo». 

يُقاض لمى نعمم  دصة األوبرا :
لمدوسة بتاولوس ننتدفة وهو 

تد يف نوض للكوهت ليهربتخ. ينط
هترع نخت للكوهت للاتووهة فرلميتن  
وهي نففكرة هبنيئة بمننيه مستلدب . 
بقرتح نن بففكر هبنيئة خطنياة نعمم 

لمدوسة غريفش  وبطم  ن  للكوهت 
نن يعنيو ل  نعمم لمدوسة  وبعد 

سمسمة ن  لمكتئد وللفعقنيدلت 
 يننيح للكوهت ل  لمعمم.

نيت  لكفهت ة يف نمتهنت زللت بفنف  بشعاني
 ال بُقدم يف نكتن آخر.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
William Ratcliff  

 ــ ويليام راتكليف 

نوبرل ن  ثالثة فنول لعمنؤلف للروسي 
نول نرة يف سنيزلو اوي. ُقدنت 

شاتط  لتم  13بطرساووغ يف 
. وض  هنهت  لمأخول ل  1839

 هفريش هتيين  ن. بمنيشنيشنينيف.
هي ن  ناثر نوبرلت اوي جنتحت   لكفهت 

لآلن يف طي للفسنيتن. لإلطالع لمى 
 Guglielmoقنفهت نهظر 

Ratcliff. 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو
Willow Song –  نغفنية

 للننينتف
 'Assisa a pie d)آويت  -1

un salice)  بغفنيهت ديزدميوهة
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«sop»  يف للنينل للثتلث ن  نوبرل
 لطنيل لع ووسنيين.

 Piangea)آويت   - 1

Cantando)  بغفنيهت ديزدميوهة
«sop»  ل نوبر  يف للنينل للرلب  ن

 لطنيل لع فريدي. 
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Woglinde –  دوو«sop»  يف
نوبرل له  للرلي  ونوبرل غس  لآلهلة  لع 

ن  لهولولت للرلي   ولحدةفتغفر. هي 
 للثالث.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wolfram –  دوو«bar»  يف
 ٍّ فتوس نغ هونوبرل بتهنتوزو لع فتغفر. 

 وفني  بتهنتوزو.
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

Woodbird –  دوو«sop» 
 يف نوبرل زيغنيريد لع فتغفر.
Wordsworth, Miss -  دوو

«sop»  ريف . لع ب هرييفغيف نوبرل نلهرت
 هي نعمنة ندوسة.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

Wotan –  دوو«bar»  يف نوبرل
له  للرلي  ونوبرل للنيتلكريي ونوبرل 

ئة زينيغريد لع فتغفر )يف لألخرية يففكر هبني
 بتئ (. هو حتام لآلهلة زوج فريكت.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
 وووووووووو

Wozzeck ــ فوزيك 
نوبرل ن  ثالثة فنول لع بريغ. ُقدنت 

اتهون لألول   14نول نرة يف برل  يف 
. وض  هنهت  لمأخول 1914لتم 

 ل  جووج بوخفر  لمؤلف هنيس .
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فوزي   األدوار الرئيسية :
«bar» نتوي  «sop» ئنيس   و

   «bass»  دافوو «ten»للطاتل  
  نتوغريت «ten»اتبنت 

«mezzo»  نهدوي  «ten»  نبم  
«ten». 

لكي يعنيل دصة األوبرا : 
لجلفدي للنيقري فوزي  لبف  للهي 

نجناف  ل  زوجف  غري للشرلنية نتوي  
يقوم حبالقة لق  للكتبنت  وبخض  

لفجتوب للدافوو للدولئنية. يكفشف 
اطة قد نقتنت ن نتوي لحملفوزي  ن

لالقة غرلننية ن  وئنيس للطاتل . 
يقوم فوزي  بهحبهت يف للغتبة ويرني 

خفجر. يف براة. يعود فوزي  
لماحث ل  لخلفجر فنيغرق يف 

للهراة. يُعثر لمى جسد نتوي  
ويقول لألطنيتل لحملمنيون لمطنيل 
للهي ال يدوك شنيئت  إن نن  قد 

 نتبت.

 تهي لألوبرل لألوىل لع بريغ. ويعُده
للاعض لألوبرل لأللظم ب  نوبرلت 

للقرن للعشري . إهنت جتن  ب  
للالنقتننية وب  للافتء للشكمي لمعقد 

 إىل حد بعنيد.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wreckers, The  
 محطمـــو الســــفنــ 

 نوبرل ن  ثالثة فنول لعمنؤلنية للهريطتهنية
إيثل مسنيث. ُقدنت نول نرة يف اليازيغ 

. 1923بشري  للثتين لتم   1يف 
 وض  هنهت هتوي بروسرت.

ثريزل  األدوار الرئيسية :
«mezzo» نتوك  «ten» بتسكو  
«bass» لفنيز  «sop». 

اووهوول  للقرن  دصة األوبرا :
 ر.للثتن  لش

يعنيش سكتن قرية ستحمنية لمى حتطنيم 
للسني  للفتئهة وهناهت  وهم يففظرون 

وصوهلت إىل شتطئهم لنيفنكفول ن  هناهت. 
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بثري مهجنيفهم ثريزل زوجة وئنيس للعنتل 
بتسكو  ففقوم ن  لشنيقهت نتوك 
بإشعتل هريلن حتهيرية لمى نربني  
صخري. يُكفَشنيتن ويُمقى للقاض 
لمنيهنت وحياستن يف اهف لكي 

 يغرقهنت لمد لمربني .  

حظنيت بفجتح لدى ظهووهت  لكفهت 
 لآلن يف طي للفسنيتن.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 وووووووووو

Wurm –  دوو«bass»  يف نوبرل
لشرير لع ل لويزل ننيّمر لع فريدي. هو للفتب 

 فتلرت.

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
وووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 ووووووووو
Wuthering Heights  
 ــ مـرتـفـعــات ويذيرين 

نوبرل ن  نوبعة فنول لمنؤلف  -1
لألنريكي برهتود هرينتن. نلنيهت لتم 

وض  هنهت  لمأخول   1942
 ل  إننيمي بروهيت  ل. فمنيفشر.

 مل جير بقدميهت لمى لمسرح.
نوبرل ن  ثالثة فنول لمنؤلف  -1

لألنريكي اتولنيسل فمويد. قُدنت نول نرة 
. 1948متوز لتم  13يف )ستهفت يف( يف  

وض  هنهت  لمأخول ل  إننيمي بروهيت  
 لمؤلف هنيس .



 


