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القياااادة هي أساااااالوب التحكم باااالعرض األوركسااااااترالي أو 

وباإليماءات إليصاااااال العمل الفني إلى بوسااااااطة الحركات باليدين 

المتلقي على أفضااال وجه ممكن. ويشااامل هحا التحكم ضاااب  اإليقا  

ودخوالت األوركساااااترا وتوقفاتهام وبضااااامن للن اآلالت المنفردةم 

كل للن يتطلب من قائد األوركساااااترا وتشاااااكيل الجمل الموسااااايقية. 

دراساة مدونة العمل الموسايقية دراسة معمقة بما تتضمنه من ألحان 

رئيسااااااياااة وثيماااات وتراكياااب هاااارمونياااة وتوزيع أوركسااااااترالي 

وإرشادات المؤلف التي تتعلق بالجانب التعبيري للعمل. إن الدراسة 

اناً على المعمقاة للعمال تساااااااعاد القاائاد على فهماه فهمااً جياداًم وأحي

حفظه عن ظهر قلبم إل غالباً ما نشاااااااهد قادة أوركسااااااترا يقودون 

أعمااالً معيناة من دون النظر إلى المادونة الموساااااايقية التي أمامهم. 

ومع للن تتفاوت جودة التقديم من قائد إلى آخرم إل إن دراسة العمل 

قد ال تنتهيم وفي هحا الصااااادد يقول المؤلف وقائد األوركساااااترا ل. 

ال يمكن أبداً أن نكتشااف ما هو مأبف في كل مقطوعةم »اين: بيرنشاات

 «.لحا ال يمكن أبداً أن تتوقف عن الدراسة

وقد بدأ فن قيادة األوركساااترا باالرتقاء منح بداية القرن التاساااع 

عشاااااارم وكان موازياً لتطور العناصاااااار التعبيرية الرومانتيكية في 

في ة األوركسترام والموسايقا. وقد لمع  أسماء كثيرة في فضاء قياد

القرن العشااارين أصااابح بعا القواد نجوماً يشاااار إليهم بالبنانم من 
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هؤالء نحكر: ريتشاااارد شاااتراوس وبرونو فالتر وفيلهلم فورتغينغلر 

وياافااغااياانااي ماارافاانساااااااكااي وهاارباارت فااون كاااارياااان ولاايااوناااارد 

 بيرنشتاين...إلخ.

ال تحتاج إلى قائد أوركسترام ألن ما الفرقة الموسايقية الشارقية 

تقادماه ينحصاااااار في األغااني فق م وليس في مادونات هحه األغاني 

تراكياب هاارمونياة وتوزيع أوركسااااااتراليم بالمعنى الدقيق للكلمةم 

وال إرشااااااادات تعبيرياة. هناا  فق  خ  لحني واحاد يقوم العازفون 

ـ اعية ـااااااااااااأحياانااً بزخرفتاه ببعا الحلياات. كماا تقوم اآلالت اإليق

الطبلةم الرقم الدف ـااااااـاااااا بضب  اإليقا  وسرعته. وإن وجود قائد 

فرقااة في بعا الفرق الشاااااارقيااة يلوح بااحراعيااه ال يعاادو أن يكون 

ساااوى اساااتعراض حركاتم إل يكفي أن يوم  عازف الكمان األول 

أو عاازف القاانون ألفراد الفرقة للدخول معاً. وكثيراً ما نشاااااااهد أم 

اتها وقصاااااائدها ترافقها فرقة من دون قائد كلثوم وهي تشااااادو بفغني

يقف إلى جانبهام وحتى من دون مدونات أمام العازفينم إل يتم حفظ 

ماا تغنياه عن ظهر قلابم وهاحا يادل على كثرة التماارين التي كاان  

تجريهاا مع فرقتهام وعلى الجهد الكبير الحي يبحل اسااااااتعداداً لتقديم 

 العمل أمام الجمهور.

 رئيس التحرير

 

  

 أهم مناهج التربيــة الموســـيقية

 فــي العـــالم

 )الحلقـة الثالثــة(

 

  



 معجــم 

 330 

 د. نبيل اللو

 
 اآللة الموسيقية

تهفو نفوس األطفااال منااح الصاااااااغر إلى تعلىم العزف على آلااة  

ب الطفل على اساااتأدام يديه  موسااايقية. ولعل البداية المثلى أن يّدرا

لحناً من األلحان: تصفيقم  وأصاابعه في إصدار إيقاعات  تصاحب

دبن بالرجلينم ضاااااارب باليدين على الفأدينم فقش باألصااااااابع.. 

يّضااااااف إلى األدوات اإليقاعية الجسااااادية هحه بعد للن مصااااااحبة 

آلالت  إيقاعية بسااااايطة كاألجراس والصااااانوج الصاااااغيرة والطبلة 

والطباال. اساااااااتنب  كااارل أورف مجموعااة من اآلالت اإليقاااعيااةم 

( عااائلااة أورف Instrumentarium Orff) المتنوعااة تّسااااااامى

اإليقاعية ويعتبرها أورف حقل تجارب غني يوساااااع مدار  الطفل 

 اإليقاعية السمعية والتجريبية بآن  معاً.

 عائلة أورف املوسيقية هذه ُتمكن الطفل من:
مقاربة واكتشاف أصوات اآلالت اإليقاعية المتنوعة قبل الشرو  ــ 

ى اكتشااااف إمكاناتها بالتجريب الحساااي بتعلم العزف عليها أو حت

ه.  والموجا

تطلق عائلة اإليقاعات هحه عنان خيال الطفل وتحفاز لديه فضول ـااـاا 

التعرف عليها واساااتصااادار أصاااوات  منها يكتشااافها بالمصاااادفة 

 ليحاول إعادة إنتاجها وتركيبها بالتجريب.

تمكان عائلة اإليقاعات هحه الطفل من تطوير حسااه اإليقاعي ـاااااااـااااااا 

 عمق معرفته بقيمة اإليقا  مصاحباً للحن والغناء.وت

والتشااااكيلة اآلالتية اإليقاعية عند كارل أورف تّشاااابع فضااااول 

الطفال باالعزف على آلاةم وبمصاااااااحبة أقران  له في عزف جماعي 

ه متدرج في صعوبته التقنية واإليقاعية واللحنية المصاحبة.  موجا
                                                           

  ــ أستال في جامعة دمشق ــ مدير عام الهيئة العامة لدار األسد للثقافة والفنون )دار

 ألوبرا السورية(ا
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وات  معرفية يزود منهج أورف التربوي الموساااااايقي الطفال بفد

موسايقية أسااساية ضرورية لتطوير ملكاته في التعبير الفني. ويتعلم 

 الطفل تعليماً موجهاً متدرجاً وتعليماً عصامياً استكشافياً بآن  معاً.

وعلى التوازي مع الناااحيااة االساااااااتكشاااااااافيااة الفرديااة ل الت 

ه هو  وطوابعهاا يكون التعليم التربوي الموسااااااايقي المتادرج الموجا

الواثق الاحي يزود الطفال في نهااياة المطاف بمعرفة علمية  النااظم

ية (م وتدريبات إيقاعتدريبات صوت وإلقاء وغناءوتقنية متدرجة )

 جساااااادية مصاااااااحبة آلالت  إيقاعيةم وتدريبات لحنية وهارمونية..

تطور جميعهاا ملكاات الطفال الموسااااااايقية واإلبداعية. تّعلم طريقة 

غنياً وراقصاااً وإيمائياً وعازف أورف التربوية الطفل كيف يكون م

إيقا  وعازف آلة موسااايقية وممثالًم ليعيش الموسااايقا بفحاسااايساااه 

 كلها. 

 التربوي الموسيقي Willemsمنهج ويلامز 

ولد إدغار ويلامز في الثالث عشااااار من شاااااهر تشااااارين األول/ 

في بلجيكاا ألب مادرس كان رئيس فرقة كورال  3890أكتوبر عاام 

 النحاسية والأشبية في ضيعته. ورئيس فرقة النفأيات

ظهرت عناده مناح نعوماة أظفاره مواهب ورثها عن والديه هي 

 الرسم والتصوير والموسيقا.

في مدينة بروكسااالم قاد إدغار  3932اساااتقرت عائلته في عام 

فيها كورال كنيساااة أصااااب شاااهرةً. اندلع  الحرب العالمية األولى 

 على الفن السااايمفوني واحتّل  بروكسااال وكان  فرصاااة له أن يط لع

الدرامي األلمانيم وخصااوصاااً فاغنر. راح يرتجل األلحان على آلة 

البيااانو ويؤلف دون أي تاافهياال مساااااابقم وقرر منااح للاان الوقاا  أن 

 ه للموسيقا والفن.تينصرف بكلي

أهمية التربية الموساااااايقية فكرس لها  3932أدر  ويلامز منح عام 

 تربويااةر  لنااا أعماااالً ت 3968وقتااه كلااه. وعناادمااا توفي في عااام 
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موساااااايقياة ماازال أثرهاا وانتشااااااارهاا حتى يومناا هاحا وقد وجدت لها 

 مريدين وأتبا  أمنوا انتشارها واستمراريتها.

 ويلامز والتربية الموسيقية

أهميااة الموساااااايقااا وعالقتهااا مع  3932أدر  ويلامز منااح عااام 

لها على سائر الفنون.   الكون واإلنسان وفضا

التربية الموساايقية يسااتكشااف أبجدياتها. التقى وعكف على مشااكلة 

م Piagetوبيااااجياااه  Dalcrozeويلامز في ماااديناااة جنيف دالكروز 

 3936وكالهما خبير في قضااااااايا التربية الموساااااايقية. وراح منح عام 

يتابع أبحاث دالكروز ودروساه واساتحدث منهج تربية موسايقية استفاد 

قااا في جنيف قباال أن من تطبيقهااا على طلبااة المعهااد العااالي للموسااااااي

 ينشرها في بلجيكا وإيطاليا وإسبانيا واالتحاد السوفيتي.

 مبادئ منهج ويلامز التربوي الموسيقي

اسااتند ويلامز في منهجه التربوي الموساايقي إلى مفاهيم فلسااافية 

وإنساااانية اساااتمدها من تجربته الشاااأصاااية التربوية ففخرج منهجاً 

وقااد قااادتااه مالحظاااتااه يعتمااد مبااادئ تربويااة وتطبيقااات عمليااة. 

حياة وومشااااااهداته إلى عقد صااااالة بين حياة اإلنساااااان والموسااااايقام 

اإلنسااان العاطفية االنفعالية والموساايقا. ويمكننا تبسااي  مفهوم ويلامز 

التربوي الموساااااايقي الااحي يباادأ من الحس الباادائي وينتهي بااالحس 

المتحضااار. وكان قد أرساااى منهجه على ثالوث هو: اإليقا  واللحن 

م كل فر   منها متدرجاً من الحسااااي البدائي إلى وا لهارمونيم وقسااااا

العقلي المتحضاااار. وقد وجد أن التربية الموساااايقية بمعناها الواسااااع 

يجب أن تلحظ الحساااااي واالنفعالي والعقلي بآن  معاً في عناصااااارها 

 كافةً.

كماا كاان ويلامز يجد في الموساااااايقا صااااااورة نظام الكون وانعكاس 

فكااان يرى على ساااااابياال المثااال أن الرنين الطبيعي الظواهر الطبيعيااة. 
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يتضامن تسالساالً هرمياً صاوتياًم وأن نبضات القلب تتضمن اإليقاعات 

األسااااساااية. وعليه كان ويلامز يناها كل موسااايقا ال تفخح بالتسااالسااال 

 النغمي فرفا الموسيقا ) الالنغمية الالسلمية (.

 ترتكز مفاهيم ويلامز التربوية على:

 ين الموسيقا واإلنسان والكون.العالقة بــ 

 األنساق الطبيعية التسلسلية.ــ 

نظام تطوري تصاعدي في التعليم الموسيقي شبيه بتعلىم الطفل ـاـ 

 لغته األم.

هدف منهجه رب  اإلنساان بالتفهيل الموسيقي عن طريق تربية 

موساااااايقيااة فاااعلااة كاااملااة يتعلمهااا الطفاال بمرح وعفويااة جمهورهااا 

وهوبون وغير الموهوبينم ابتداًء من ساااااان الثالثة األطفال كافةم الم

أو الرابعة من عمرهم. يبدأ المنهج بتدريب ألن الطفل على حساااااان 

االساتما  والتمييز للنغم واإليقا  ويعلمه الصولفيج ) قراءة النوتة ( 

بالصاااااوت ثم بالعزف على اآللة الموسااااايقية. وقد لحظ منهج ويلامز 

 .األطفال لوي االحتياجات الأاصة

 عناصر أساسية

 اإليقا 

اإليقا  أول عناصاار الموساايقا األساااسااية. وهو التعبير المباشاار 

األولي عنااد الطفاالم ويجااب أن يتعلمااه الطفاال بجسااااااااده. اإليقااا  

الموساااااايقي يفرق عن اإليقا  الشااااااعري وغيره من اإليقاعات بفنه 

ويدركه الطفل  معلى صاالة مباشاارة عند متعلمه بالزمن الحي يجري

ركه بحركة جساده الحقيقية أو المتأيلة. والثقافة الموسيقية أول ما يد

كمااا يراهااا ويلامز في منهجااه تسااااااتنااد أول مااا تسااااااتنااد إلى الحاادس 

اإليقاعي. والعناصاااااار الثالثة التي على الطفل تعلمها اسااااااتناداً إلى 

 الحدس اإليقاعي هي:

 .Tempoسرعة العمل ــ 

نة  ــ   ...3/2م  2/2م  2/2الحقل الزمني في المدوا



 معجــم 

 332 

 تقسيم الزمن.ــ 

باً موجهاً جيداً فساااااايتمكن من إدرا   وإلا ماا تادرب الطفال تدرى

األشاااااكال اإليقاعية كلها ومن قراءتها ومن كتابتها. ويمكن أن يتعلم 

األطفال هحه العناصار اإليقاعية الثالثة استناداً إلى إيقاعات األغاني 

قاعيةً أو إي التي ينفحونها بالتصاااافيق أو بالعصااااي يضااااربون بها آلة

 سطحاً صلباً.

) سااارعته ( يعطي شاااكل األغنية  Tempoوإيقا  العمل العام 

إيقاعياً يتعلمه الطفل بالتصاااااافيق ليدر  أو المقطوعاة الموساااااايقياة 

 سرعته.

أمااا الحقاال الزمني في الماادونااة فهو وحاادة إيقاااعيااة أعقااد يمكن 

د تحليلهاا. ويّعلام الطفال أن يضاااااارب وتادهاا أو مرتكزها األول واح

اثناانم واحاد اثناان ثالثاةم واحاد اثناان ثالثاة أربعة.... وهو يغني أو 

 دون غناء.

نعني بتقساايم الزمن تجزئة إيقا  العمل إلى وحدات قصاايرة تتفلف 

من ضاربتين أو ثالث ضااربات. وفائدة للن تدريب الطفل على التمييز 

س يبين المقاييس الساااهلة التي ينقسااام فيها الزمن إلى وحدتين عن المقاي

ة التي ينقساااااام فيهاا الزمن إلى ثالث وحادات زمنياة. وتنفاح هحه  المركباا

التمريناات جساااااادياً. وهي تمرينات مفيدة تمكن التلميح الحقاً من قراءة 

نة الموسيقية ) النوتة ( ومن كتابتها أيضاً.  المدوا

 اللحن

الموساايقا ال تّصاانع باألصااوات وإنما بعالقات صااوتية بها يعبر 

 سيسه وانفعاالته. اإلنسان عن أحا

تبادأ الجملة الموساااااايقية بانفعال.. بلحساااااااس وليس بفعل فيزيائي 

ويمكن أن تكون مسااااااتلهمةً من مصااااااادر خارجية عديدة كفصااااااوات 

الطبيعةم وأصاااوات اآلالت والعربات التي تهدر من حولنام وأصاااوات 

األعمال اليدوية التي يقوم بها اإلنسااانم وأصااوات الحيوانات والطيور 

 التي يستأدمها اإلنسان مع أقرانه. واللغة
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ومصااادر اللحن الحقيقي نفساااي نجده في انفعاالتنا وأحاسااايسااانا 

الداخلية. وعلى المعلم أن يوجه تلميحه إلى عقد صاااااالة مباشاااااارة بين 

الحياة الموسااااايقية الأارجية وروحه. وأفضااااال طريقة لتمكين التلميح 

لعالمات من العنصاااااار اللحني هي دراسااااااة المسااااااافات النغمية بين ا

 الموسيقية. ويرى ويلامز تطوير هحا عند الطفل عن طريق:

 تطوير ملكة السمع عند الطفلــ  3

 تطوير ملكة الحس االنفعالي عند الطفل.ــ  3

تطوير ملكة الحكاء السمعي النظري والعملي ) صولفيجم ـااااـاااا  2

 هارمونيم تعدد أصوات (. 

ها داة  من أدواتتسااتأدم التربية الساامعية فضااالً عن األغنيات كف

التعليمياة طاائفة من اآلالت الموساااااايقيةم كاألجراس والصاااااافارات 

وكحلن اآلالت الموساااااايقية التقليدية واآلالت اإليقاعية. كما تلجف إلى 

دراسة السلم الموسيقي واالستما  إلى األصوات والتمييز فيما بينها 

وإعاادة إصاااااادارهاا أو محاكاتها وتدريب الطفل على إدرا  شاااااادة 

صااوت وخفوته وحد ته وغلظتهم وترتيب األصااوات حسااب شاادتها ال

وخفوتهاا أو غلظتها وحدتها. كما تلجف التربية الموساااااايقية إلى تعليم 

 االرتجال اإليقاعي والنغمي.

 الهارموني

تعد دراساااة مبدأ المساااافات بين العالمات الموسااايقية من الناحية 

طة مدخالً إلى تعليم اله ام ارمونية ) علم انسااجالنظرية والعملية المبسااا

األصااااااوات وتوافقهاا ( عناد األطفاالم ويادخلناا مبدأ المسااااااافات بين 

لام الواحد كوحدة نغمية محددة  العالمات الموسااايقية إلى مساااتوى الساااّ

فة سلفاً إلى مفهوم األكورد  : ثالث عالمات تعزف معاً  accordمعرا

تاافلف من بااآن  واحااد متوافقااة فيمااا بينهااا نغمياااً: أكورد دو ماااجور ي

عالمااات الاادو والمي والصااااااول تعزف معاااًم وأكورد الاادو مينور 

ويتاافلف من عالمااات الاادو والمي بيمول والصااااااول تعزف معاااً بااآن 

طين لمفهوم األكورد في الموساايقا.  واحد يمكن اعتبارهما مثالين مبسااا

ويمكن تعليم األطفال غناء األكورد بفصاواتهم دو مي صول األكورد 
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لفا  انتبااه الطفل بالغناء إلى الفرق بين الساااااالام دو دو مااجور التاام و

ماااجور المؤلف من ثالث عالمااات متوافقااة تعزف كمااا لكرنااا معاااً 

وبااآن  واحااد. وهااحا النو  من التاادريبااات: غناااء األكوردات المتنوعااة 

ب األلن الهارمونية عند  المتادرجة في صااااااعوبتها واشااااااتقاقاتها يدرا

 ه لألعمال الموسايقية التي يستمعالطفل ويرفع من درجة تفهمه وتحوق

من نافلة القول إن تمرينات كهحه يجب أن تكون مأتارة ساااالفاً وإليها. 

بعناية وخبرة ومعرفةم وأن تكون موجهةً حسانة الشارح كيما يّستفادة 

 منها على أحسن وجه.

ج يسمح للطفل بالتفريق بين مستويين اثنين: المستوى  هحا التدرا

مونيم ويرتب  الثاااني باااألول ارتباااطاااً اللحني والمسااااااتوى الهااار

 عضوياً فهو مولاد من المستوى األول الباعث عليه.

 وسائلها وطرائقها التربوية

يسااااااتأدم منهج ويلامز وسااااااائل طبيعية ابتداًء من األصااااااوات 

راً ومحفزاً بحلن االنتقال من الحدساااي  المساااموعة إلى المجردة ميساااا

 إلى الّمدر  عند الطفل.

لتربويااة يسااااااتلهم هااحا المنهج طرائقااه من المنهج من الناااحيااة ا

الشااااامل في كل ما يتصاااال بوعي الظواهر وإدراكها. وهو يعمد في 

 كل هحا إلى إشرا  األطفال فعلياً في المنهج المتبع.

يسااتأدم منهج ويلامز أدوات عمل نمطية معروفة اسااتعارها من 

م ماادة الموساااااايقا وأدواتها ) صااااااوتم الحركة الصااااااوتيةم اإليقا 

المساااافات الصاااوتية بين العالمات الموسااايقيةم األكورداتم الجمل 

 اللحنيةم الساللم الموسيقيةم األغاني....(

وهاحه األدوات حااضاااااارة دوماً في سااااااياقات منهجه المتدرجة 

صاااعوداً وهو بهحا يرفا اساااتأدام أدوات ليسااا  من الموسااايقا في 

إلى  شاايء. وهو في منهجه يعتمد مراحل ثالث أساااسااية هي: مدخل

 الموسيقام والصولفيجم والعزف على آلة  موسيقية.

 مدخل إلى الموسيقاة األولى: ــالمرحل
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وهي تعتماد قبال كال شاااااايء على الحس اإليقااعي عناد األطفاال 

وعلى تطور قاادراتهم الساااااامعيااة التمييزيااة. وهي مرحلااة تتضاااااامن 

 عناصر عمل مأتلفة أهمها:

ةً متنوعة من شفنها أن أدوات سمعية متنوعة تصدر أصواتاً مأتلفـاــ 

تمكن الطفاال من تمييز األصااااااوات من حيااث شااااااادتهااا وحاادتهااا 

وغلظتهاا وتادرجهاا وجرسااااااهاا وخامتها وطبيعتها ونوعهام وللن 

م آلة الفلوتوإلى باالساااتما  إلى األصاااوات البشااارية وهي تغنيم 

ما أجراسم ساايمبال... كوفلوت دو بانم واإلكساايليفونم والبيانوم و

ة بلساااما  األطفال عالمات موسااايقية أخفا من تّعنى هحه الطريق

نصاااف الصاااوت ) ثالثة أربا  الصاااوت الموجودة في الموسااايقا 

العربيااة والمعروفااة عموماااً بربع الصااااااوتم كااالتي نجاادهااا في 

با.....(.  مقامات مثل البياتي والراس  والسيكا والص 

 التصفيق الموجه لتطوير ملكة اإليقا  لديهم.يتعلم التالميح ـــ 

االستما  ألغنيات مأتارة لتطوير الحس الموسيقي واالستماعي ـااـاا ـاا

لديهم ولتطوير مهارة الصااااولفيج. ويصاااار ويلامز في منهجه على 

 جعل الغناء تدريباً يومياً.

تعليم األطفال التالميح االصطالحات الموسيقية منح البداية مع ـااااـااااـاااا 

ي ن الأوض في النظريات. أتعريفهاا  ودالالتهاا الواضااااااحةم دو

: صاااوتم مساااافة صاااوتيةم عناوين تعليمهم إياها كاصاااطالحات

عالماة موساااااايقياة مأكوردم لحنم أغنياةم إيقاا م زمنم سااااااكتةم 

 مفتاحم سلام...(.

غناء السلم الموسيقي السباعي من نغمات مأتلفة تعليم األطفال ـااااااـااااااـاااااا 

 صعوداً وهبوطاً.

 يستأدم منهج ويلامز ثالث مجموعات من الرموز:ـــ 

م Iالموسيقيةم األرقام الرومانية  ألساماء العالمات دوم رىم مي

II مIII   للمسااااافات  1,2,3لدرجات الساااااللمم واألرقام العربية

 بين العالمات الموسيقية.

 تعليم األطفال ضرب إيقا  الحقل الموسيقي ) الميزور ( تصفيقاً.ـــ 
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تعليم األطفال المشي بحركات طبيعية تحاكي اإليقا  المسمو  ـااـااـاا 

 عويدهم على اإلحساس باإليقا  جسدياً ولتمكينهم من اإليقا .لت

م ويلامز مدخل إلى الموساااايقا في منهجه إلى ثالث درجات  وقد قسااااا

 تربوية هي:

 االكتشاف الحسي السمعي.ـــ 

نة.ـــ  ب على كتابته في المدوا  وعي الصوت والتدرى

 يقية.سمرحلة ما قبل الصولفيج وما قبل تعلم العزف على آلة موـــ 

ويرى ويلامز أن مرحلة مدخل إلى الموساااااايقا يجب أن تلجف في 

 مستوياتها التدريجية كافةً إلى االرتجال اإليقاعي واللحني.

 الصولفيج المرحلة الثانية:

تهاادف المرحلااة الثااانيااة من منهج ويلامز إلى تمكين الطفاال من 

ناة الموساااااايقياة وكتاابتها وهي المرحلة التي يمتلن  يها فقراءة المادوا

الطفل مهارة جعل المحسااوس المساامو  مجرداً: أي تحويل العالمة 

نة الموسيقية  ن على أسطر المدوا الموسايقية المساموعة إلى رمز  يدوا

الأمساااة. وهي عملية عقلية فكرية بحتهم وتتصااال اتصااااالً مباشاااراً 

بتطور الساااااامع التحليلي عناد الطفال وهي تندرج ضاااااامن المرحلة 

كما أساالفنام مرحلة تتطور الملكات الساامعية  األولى في منهج ويلامز

 عند الطفل في خطين اثنين: اإليقاعي واللحني النغمي.

نمياز في هااحه المرحلااة الثااانيااة: الصااااااولفيج من منهج ويلامز 

 العناصر التالية:

نة الموسيقية قراءة أولية تسمى )ـااااـااااـاااا  : déchiffrageقراءة المدوا

بين ساااااامااا  صااااااوت ( وهي طريقااة تجمع تهجئااةم قراءة أولى

العالمة الموسااايقية واسااامهام فنحن عندما نساااتمع إلى عالمة مي 

 مثالً نسميها غناًء ميم وهكحا...

نة  كما يتدرب الطفل على قراءة األساطر الأمساة: أسطر المدوا

دون أن يكون على يسااااارها مفتاح. ثم ندرب الطفل على قراءة أحد 

ا وبينهما عشاار سااطراً: خمسااة أسااطر أولى س خمسااة أسااطر فوقه

سااااطرق منقا م وهحا يمكلن الطفل فيما بعد من اكتساااااب مهارة قراءة 



 معجــم 

 339 

نة. ثم ننتقل إلى تعليم الطفل مهارة قراءة  المفاتيح الساااااابعة في المدوا

ن على مساااتويين خمسااة أساااطر بمفتاح  لحنين كل مسااتوًى منها يدوا

 مأتلف: مستويين منفصلين تماماً 

     املستوى األول للقراءة
       ستوى الثاين للقراءةامل
     

        املستوى الثالث للقراءة
               

م ألن هحا السلم هو  Majeur /Majorتعليم الطفل السلم الكبير ـاــ 

عنصاااار هارموني في الموساااايقا الغربية. فمن األهمية بمكان أن 

ة في التربية نجعال من قراءتاه وتعليماه نقطاة انطالق أساااااااسااااااي

الموساااااايقيااة. يتعلم الطفاال من خالل قراءة الساااااالام الكبير تاادرج 

نة له صعوداً وأسماء هحه األصوات ) العالمات  األصاوات المكوا

.) 

 يتبع دراسة السلم الكبير دراسة السلم الصغير بالطريقة نفسها.

تعليم الطفل اإلمالء الموسيقي: نّسمعه جملة لحنية ونطلب إليه  ـاااـاااـااا

ها. وهحا تدريب يعتمد على حسااان إعداد الطفل مسااابقاً على تدوين

دقة االسااتما  وعلى لاكرته اللحنية. وما نسااميه أيضاااً االسااتما  

مفتاح 

 صول

 

 

 اـاح فـمفت
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الااداخلي أي قاادرتااه على تحوياال المساااااامو  إلى مقروء قراءة 

صااامتة ثم تحويل القراءة الصااامتة الداخلية عند الطفل إلى جملة 

نة.  مكتوبة على المدوا

وتكمن أهميته في أن مراحل اإلعداد كلها والتدريب االرتجالم  ـااـااـاا

نااة. فمن الضااااااروري  تعتمااد على المكتوب الحرفي على الماادوا

موساااااايقي المتاادرج على تاادرياااب الطفااال في مراحااال تعلمااه ال

االرتجال ) التفليف اآلني اللحظي ( في حدوده الدنيا الضرورية. 

فاالرتجال يكبر شاااااافنه ويعظم بالتجربة والمران وتراكم الأبرةم 

فكلما عال شفن الموسيقي ظهرت قدرته على االرتجال. وسيكون 

 لنا وقفة طويلة في هحا الموضو  الحقاً.

أن تفيد الطفل في تقعيد ما خبره  النظرية الموساايقية: يجب ـاااااااـاااااااـااااااا

باالسااتما  والحدس والتجربة والمشاااركة مع أقرانه غناًء وعزفاًم 

أو حتى اساااتماعاً ألصاااوات متفرقة متباينة ال يجمع بينها أرومة و 

ال ينظمهاا ناظم: أصااااااوات مبعثرة يحاول فهمها وتحليلها. ويجب 

يقااا قباال أالا نباادأ باافي حااال من األحوال بتاادريس نظريااات الموساااااا

 الأوض في التجربة الموسيقية عند الطفل.

 دراسة األكوردات ويمكن تناولها من أوجه ثالثة: ـــ

يتفلف األكورد من ثالثة أصوات ) عالمات موسيقية ( تعزف  ـاااـااا3

باآن  معااًم نبادأ بالسااااااماا  الطفال نماالج منهاا كي تعتاد ألنه على 

به م ندرساااما  ثالث عالمات موسااايقية تّعزف في الوق  نفساااه ث

على التمييز فيما بينهام ولو أنها تّساااامع معاً. ومن ثم ندرب ثالثة 

أطفال على أن يؤدي كل واحد منهم بصااااوته عالمةً من عالمات 

األكورد معااً. كفن يغني طفل أول مثالً عالمة دوم والطفل الثاني 

عالماة ميم والطفال الثاالاث عالماة صااااااول معااً وبوقا  واحدم 

ع إليهم من أقرانهم في الصااااااف: إن هحا ونقول لهم ولمن يسااااااتم

 التآلف الصوتي يسمى أكورد دو ماجور ) دو الكبير (.
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األكورد هو أيضاً تآلف مسافات  صوتيةم ونعللم الطفل أن تآلف  ـــ3

مساااااافتين صاااااوتيتين هو الحد األدنى الضاااااروري للحديث عن 

 ) الهارموني (. التآلف الصوتي الموسيقي

وظيفة عقلية رياضية منه تتولد الهارمونيا ) األكورد هو أيضاً  ـااـاا2

 تآلف األصوات (

 المرحلة الثالثة

 تعلم العزف على آله موسيقية

اعتمد ويلامز في المرحلة الثالثة من منهجه على آلة البيانو كآلة 

عزف وتعلامم لكن المنهج يمكن أن ينساااحب على اآلالت الموسااايقية 

ة موساااااايقية يتعلم وضااااااعية كلها. وأثناء تعلم الطفل العزف على آل

جسااده ويديه وأصااابع يديه وتنفسااه وحركة حجابه الحاجز وساامعه 

الداخلي وإيقاعه الداخلي. وتنقسام هحه المرحلة أيضاً عند ويلامز إلى 

 أربعة: 

ااااا  3 العزف السماعيم وهي تعتمد على إعادة عزف ما نّسمعه مرحلة ـااااـا

 للطفل من لحن.

لمدونة والقراءة وهي مهارة العزف عن طريق قراءة امرحلة ـااـاا  3

 اكتسبها الطفل في مرحلة تعليمية سابقة.

العزف الحي يعتمد على فهم العازف للمدونة فهماً مرحلة ـااااااااـاااااااا  2

عميقاااً واعياااً يمكنااه فيمااا بعااد من عزف المقطوعااة دون قراءة 

ماادونتهااا. وينصااااااح ويلامز أن ينتقي المعلم لتلميااحه مقطوعااات 

م. ألهداف المرسومة للتلميح المتعلتتناساب وطبيعتهم وتتناساب وا

ويجب أن تمكن التمرينات أو المقطوعات الطفل من رفع سااااوية 

 وحسه الموسيقي الفني. ممهارته العزفية

العزف ارتجاالً يمكلن الطفل من اكتساب مهارة سبر مرحلة ـاااااـااااا  2

أغوار آلته من الناحية التقنية والتعبيريةم ومن إظهار قدرته على 

ني الحي يشااكل مادة االرتجال األساااسااية. واالرتجال التأيل اللح

يعماق اإلحساااااس الموساااايقي الداخلي عند متعلم العزف ويشااااحح 

لادياه اإلبادا  ويهيئاه فيماا بعاد للتافليف الموساااااايقي. وتعاد مهارة 
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العزف مهاارةً تقنياة خاارجياة آلياة ميكاانيكية تّصااااااقل مع الوق  

لكياااً يجعاال  والتاادريااب وتراكم الأبرة لتصاااااابح منهجاااً عزفياااً 

موسااااايقياً بعينه دون ساااااواه ممي زاً بأاتم اإلبدا  العزفي الأاص 

باهم ويميزه عن غيره من العاازفين على مسااااااتوى العمل الواحد 

 الحي يعزفه آخرون غيره.

مجمال ما يقترحه ويلامز في منهجه التربوي الموساااااايقي يعتمد 

 فل.لطعلى التربية الحسية واإليقاعية والسمعية والعقلية عند ا

 هج جا  دالكروز التربوي الموسيقيمن

ولد المؤلف الموسايقي والتربوي الساويسري دالكروز في فيينا 

في جنيفم فدرس فيما  3862. اساااتقرت عائلته في عام 3832عام 

 3882بعااد في معهاادهااا العااالي للموساااااايقااا وفي جااامعتهااا. في عااام 

م باسااااااتقر في باااريس ليتتلمااح موساااااايقياااً على مااارمونتاالم ودولياا

. ثم تتلمح من  وغابرييل فوريه كبار أسااتحة الموسيقا في فرنسا وقتئح 

في فييناا على فوكس وغادتز وبروكنر  3889إلى عاام  3886عاام 

ليتعلم البيانو ونظريات الموسايقا والتفليف الموسيقي. عاد بعدها إلى 

جنيف وّعيان أسااااااتااال الصااااااولفيج والهااارموني في المعهااد العااالي 

. دفعته خبراته التربوية الموسااايقية إلى تفسااايس منهج  للموسااايقا فيها

تربوي خاص  به قائم على اإليقا  والجسااااااد أسااااااماه    الرياضااااااة 

اإليقااعياة  م وهي تجمع بين الحركاة والموساااااايقا: حركة الجسااااااد 

 والموسيقا.

في جنيف معهد جا  دالكروز لتعليم  3932وقد أسااس في عام 

ج دالكروز فيمااا بعااد في منهجااه وتطويره. ثم انتشاااااار تاادريس منه

معااهاد العاالم كله وجامعاتهم وكان لمنهجه أثر كبير على العديد من 

راقصاي المدرساة الحديثة وراقصااتها. كان دالكروز مؤلفاً موسيقياً 

مجيااداً مجتهااداً اعتمااد في تااآليفااه على الموساااااايقااا التراثيااة التقليااديااة 

ع للكمان م السااويسااريةم كما ألف عدداً من األوبرات وكونشاايرتوين

األوركسااترام وثالثة رباعيات وتريةم ومقطوعات للبيانو وأغنيات. 
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م اإليقا  3906أهم مؤلفااتاه النظرياة التربوياة منهج جاا  دالكروز 

 .3933م الموسيقا والتربية 3932

 جا  دالكروز والتربية الموسيقية

عندما كان دالكروز يّدراس الصاااولفيج في المعهد الموسااايقي في 

شااااااف بمتاابعاة تالمياحه ماا كاان يبحث عنه تربوياً: فقد كان جنيف اكت

التلميح يضارب اإليقا  بقدمه بعصابية ليمسان بناصية إيقا  ما يعزفه 

أو يغنيه ويرتجف صاااااوته من شااااادة التركيز والقلق ويؤكد على نبر 

في منهجااه على دالكروز فعمااد  مأخرى على اإليقااا والمقاااطع مرة 

غ ة اإليقا  وشاااااادة التركيز عليه ليتفرتأليص التلمياح المتعلم من عقد

بكليته للموساااااايقا وحدها يحسااااااها وتغمره ليتحول إلى آلة موساااااايقية 

تعزف الموساايقا وروحها في حين يأتفي التفكيد على اإليقا  ليصاابح 

نااً خفيااً من مكوناات الموساااااايقاا حااضاااااار غاائب يؤدي وظيفته  .مكوا

للعمل الموساايقي أو المهمة دون أن يكون ظاهراً ظهوراً نفساياً مسايئاً 

الغناائي. ودالكروز بمالحظته تالميحه في المعهد ومتابعتهم اكتشااااااف 

أن الجسااااااد هو اآللاة اإليقااعياة األولى التي ينبغي العمال عليهاا. وقد 

مكنته مالحظاته تالميحه ومتابعتهمم خصاوصاً الحين يعانون منهم من 

يحم تنفضااااب  اإليقا  أثناء الغناء والعزفم أن يشاااار  جساااادهم في ال

ه متمماااً مكمالً للمعرفااة فجاااء العماال الجساااااااادي الفيزيااائي الموجااا 

الموساااااايقياة النظرياة أثنااء قراءة المادوناة غنااًء أم عزفااً آلياً. لم تكن 

البداية ساهلة مع التالميح لصعوبة المادة نفسها: اإليقا  بتنوعه الشديد 

وسااارعاته المتباينة وتداخله مع بعضاااه بعضااااًم خصاااوصااااً عند فن 

 راءة المدونة أو ما نسميه قراءة المدونة قراءة أولى.ق

أسااائلة كثيرة كان  تعتمل في لهن دالكروز وهو يراقب تالمحته في 

 المعهد:

لمالا يتعحر على بعا التالميح التوفيق بين حركات جساادهم ـااااااـاااااا 

 واإليقا ؟

ًً من اإلحساس باإليقا  وهو يقرأ ـاااااـااااا  لمالا ال يتمكن التلميح أحياناً

نته   عقلياً؟مدوا
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وفي حال أدر  التلميح اإليقا  ونفحه جسدياًم لمالا يتعحار عليه ـاااااـاااااا 

 االنتقال إلى إيقا  آخر؟

لمالا يتعحار على بعا التالميح مسن إيقا  ما لفترة ما بانتظام ـاااااـااااا 

دون اإلخالل بساارعتهم كفن ينفحه أبطف أو أساار  أو متباطئاً أو 

 متسارعاً؟

إجابات  ثالث: هل يتصااااال  وقد وجد دالكروز عن أسااااائلته هحه

 األمر بتشتى  االنتباه عند التلميح؟

 ووجد أن هحا قد يكون أمراً شائعاً عند األطفال عموماً.

وهل يتصاال األمر بعدم تمكنهم من التعرف على ما يساامعونهم 

 أي التمييز بين اإليقاعات المأتلفة التي يسمعونها؟ 

 ؟وهل يتصل هحا كله بالنظام العصبي عند الطفل

أساااااائلة متداخلة مترابطة متشااااااابكة فيما بينها حفازت دالكروز 

 على اإلجابة عنها إليجاد حلول تربوية لها.

وجد دالكروز بي  قصيده في اإليقا : اإليقا  وحده. وكل حركة 

تتطلااب جملااة من المعطيااات ترتب  جميعهااا بااالنظااام العصاااااابي عنااد 

وها وحدتها الطفال. من األلن التي تساااااامع األصااااااوات بفزمانها وعلا 

وغلظتها وصااااااوالً إلى الحركة التي ينفحها الطفل امتثاالً لما يساااااامع 

مروراً بالعقل الحي يسااااااجل بدقة الوعيم نجد أن للن كله واقع تح  

سايطرة نظام عصابي سليم. لهحا كله تعد التربية اإليقاعية تربية عامة 

ال يمكن أن تساااتبدل بشااايء آخر من وجهة نظر نفساااية فهي صااالب 

الفرد. والموسااايقا عند جا  دالكروز تقوم بدور  شاااديد األهمية  توازن

في تربياة الطفال العااماةم ألنهاا تلبي رغبااته المتنوعة: رغبة الحركة 

ورغبة التفمل والأشااو  والسااكينة ورغبة التسااري إلى عوالم خيالية 

بعياادة ورغبااة التأياال ورغبااة الحلم ورغبااة الفرح و رغبااة النشااااااوة 

ي والساااااالوان. هي التعبير واالنطالق ورغبة ال نساااااايان ورغبة التعزا

المباشااااار لألحاسااااايسم تّطهر النفس وتبعث على التفتح والحماساااااة 

 وتصور المشاعر السامية والفضائل.

 مبادئ منهج جا  دالكروز
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اإليقااا  هو عمود منهج دالكروز التربوي. والمنهج يقوم على 

ا لموسااااايقالصااااالة القائمة بين حركات الجساااااد الطبيعية وإيقاعات ا

المأتلفااة المتمثلااة بااالجماال اللحنيااة المتنوعااة وإيقاااعاااتهااا المتنوعااةم 

الموسايقية وسرعتها..م وبين  العالماتوشادة وخفوت وحدة وغلظة 

ة الفعاال. والتمرينااات المتنوعااة التي  ل ورد  قاادرة الطفاال على التأيااا

اعتمادهااا منهج دالكروز تمكن الطفال من ساااااابر أغوار الموساااااايقااا 

مها والتمكن من أدواتها. هو منهج يعتمد على تربية واكتشاااااف عوال

الحس عند الطفل وردة فعله الساااااريعة في ترجمة ما يسااااامع بليقا  

جساااااده. فالتربية اإليقاعية التي ينتهجها تتصااااال على التوالي بقدرة 

الطفال على االسااااااتماا  والفهم ثم ترجماة ما يساااااامع حركةًم وكلما 

اغتن  وتنوع  مع تنو  زادت التدريبات زادت مفردات الجساااااد و

 النغم وتنو  مفرداته.

إن تطوير األلن الموساااااايقيااة عنااد الطفاال بااالتاادريااب المسااااااتمر 

ه وتطوير تعاطي جساااده مع ما يسااامع يجعل من الطفل المتعلم  الموجا

كتلااة متناااغمااة مع الفضااااااااء الااحي يحي  بااه ويعيش فيااهم ثم ترتقي 

على آلة   العزف المعرفة الموسااااايقية عنده بتعلم الصاااااولفيجم ثم بتعلم

موسايقيةم ثم على االرتجال. ولو تغلاب الشطر األول من التعلم عنده: 

الشااطر الحي يتصاال باالسااتما  وترجمة ما يساامع حركةً. تطوير هحه 

الملكااة وتوجيههااا وتجويااد أدواتهااا تفضااااااي إلى الرقص الفني وإلى 

تصااااااميم حركااات  إبااداعيااة للحن  من األلحااانم وهااحا مااا نسااااااميااه 

رافاياااا. مانهج دالكروز التربوي إلن يجمع بين اللعاااب باااالاكاورياغا

والقاعدةم وبين الحرية والصاارامةم وبين االرتجال والفكر اإلبداعيم 

موسااااااعااً بااحلان عاادد المهتمين باااتبااا  هااحا المنهج وتعلىمااه فهو يجعاال 

الموساااااايقي والراقص بااآن  معاااً ينظران إلى أدواتهمااا الموساااااايقيااة 

لهواة من الصااغار والكبار يكتشاافون والجساادية نظرة جديدةم ويجعل ا

عوالمهم الااداخليااة الموساااااايقيااة والجساااااااديااة ويتمكنون من حركاااتهم 

ويساااااايطرون عليهاا ويتناغمون فيها وبهام وهحا كله يجتمع في إطار 

 متعة االكتشاف الفني. 
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 تحضير الجسد

يهيف الجسااد بالتمرينات الرياضااية المعروفة العامة. واإليقا  ال 

مرحلة الرياضااااااية الصاااااارفة. ونحن هنا في إطار يتدخل في هحه ال

التربية البدنية فيزيائياً في أحسااان تقويمها وفي أفضااال نتائجها على 

البدن. أما فيما يتصااال بعالقة الجساااد الساااليم باإليقا  فيمكن تحليلها 

 على النحو التالي.

تعليم الطفل قدراته الجسدية وتعريفه بها ) عضالتنا على سبيل  ـااـاا3

تساااااتجيب لكل ما نريد فعله إن كان المطلوب أعلى من  المثال ال

قدرة العضلة. فضالً عن أن العضالت في حدود إمكاناتها تحتاج 

إلى تدريب وصقلم وهحا أمر معروف رياضياً. إلا كنا من الحين 

يساااتأدمون يمناهم تكون يسااارانا أضاااعف من يمنانا وأقلها حيلة 

عينة فترة من ومراناً. واألعضاااااااء التي تتحر  ضاااااامن حركة م

الزمن تحتاااج إلى زمن لتتوقف وتقوم بحركااة أخرى مغااايرة أو 

مأتلفاةم كماا تحتااج إلى زمن إلا كاانا  في حاالاة عطاالة وأردنا 

ب أن  القياام بحركاة ماا تحتااج إلى جهاد وتركيز. وبالمكاان المادرا

ه لكي تصاااااابح األعضاااااااء  يتجاوز هحه الثغرات بالتدريب الموجا

ئااد وحاادهم تنفااح دون إبطاااء أو تردد. بعضااااااالتهاا رهن الفكر القااا

 عندئح يدخل اإليقا  ليصبح مكوناً من مكونات التدريب.

تجويد أداء األدوات التي نمتلكها بهدف تحقيق سرعة رد الفعل  ـااـاا3

وجودتااه. كاافن نطلااب إلى الطفاال فجاافة تغيير اتجاااه ساااااايره أو 

ركضااااااهم أو االنتقال من إيقا  إلى إيقا  آخر قريب منه أو بعيد 

 و التوقف فجفة بعد حركة إيقا  مركب أو سريع.أ

تنمية أعضاء الجسد بالرياضة اليومية المنتظمة للمحافظة على  ـاـ2

 اللياقة البدنية.

تنمية الحس الحدسي للمسافات عند الطفل وحسن تقدير المكان  ـااـاا2

جغرافياً لتنفيح الحركات كردات فعل جساادي متوازنة لما يساامعه 

 ن التدريب هنا فردياً وجماعياً.ويترجمه حركةً. ويكو



 معجــم 

 336 

تعويد الطفل على المشي وفق تعاقب إيقاعات سير متنوعة في  ـااـاا2

 مساحة جغرافية ضيقة.

 ثقافة األلن

ال تنفصل ثقافة األلنم أي ثقافة االستما م عن التربية الجسدية 

وتنمية الحس اإليقاعي عند الطفل. فثقافة االستما  الموجه هي التي 

لتعرف على قيم الزمن المأتلفة رياضااااياً وعلى التمييز تعلم الطفل ا

 2بين العالماات الموساااااايقياة المأتلفة زمنياً: العالمة المسااااااتديرة )

أزمناة( للحركاات البطيئااةم العالماة البيضاااااااء ) زمناان ( للمشااااااي 

البطيءم العالمة السااوداء ) زمن واحد ( للمشاايم عالمة لات الساان 

 للقفز (.) للركا (م عالمة لات السنين ) 

وال يأفى على أحد أهمية تعليم األطفال اإليقا  الشااااااعري عن 

طريق قراءة الشعر واستظهاره في بحور قريبة المنال ولغة بسيطة 

 محببة وموضوعات شائقة تناسب وأعمارهم.

المناهج التربوية الموساااايقية التي اسااااتعرضااااناها يتضاااامن كل 

م فلسااافتها واحد منها عناصااار أسااااساااية من عناصااار الموسااايقا كعل

األساااااسااااية تعتمد على عناصاااار تعليم وتعلم لات طابع تقني متباينة 

حساب ريية هحه المناهج واساتراتيجية تصميمها. وهي تشتر  فيما 

بينها في أنها تنطلق جميعها من الموسااااايقا المعيشاااااة المحساااااوساااااة 

المطبقة في الواقع ولو في أشكالها البسيطة البدائية السالجة وصوالً 

فاة النظرياة. فال تادريس نظريااً أوليااً يتبعاه تدريس عملي إلى المعر

تاطبيقيم وإنماااا العكس تماااامااااً من للااانم والمنااااهج كلهاااا التي 

اساااتعرضاااناها تواضاااع  على هحا المبدأ في أنها انطلق  من العام 

الشامل إلى التحليلي المفصلم وهحا يأالف تماماً الطريقة المتعارف 

عد ناهج الحديثة تعتمد الفهم النظري بعليها في تعليم الموساااايقا. فالم

 التطبيق العملي.

كما تعتمد المناهج التي اساااااتعرضاااااناها على تطوير الحس 

اإليقاعي عند المتعلمم وتستأدم الغناء كعنصر أساسيم وتحديداً 

الغناء الفلكلوري المستمد من بيئة الطفل الثقافية الموسيقية. كما 
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في األداء الجماعي وفي هحا  أنهام أي المناهجم تهتم بالتشااركية

فااائاادة كبيرة في تطوير حس الجماااعااة والفريق عنااد األطفااال 

وبهجة المشااااااركة ومتعتها في األداء الجماعيم واحترام ل خر 

ف على ملكاته خصوصاً عندما يتصل  ولقدرته وموهبتهم والتعرا

األمر باالرتجال الحي تؤكده هحه المناهج تحفيزاً لإلبدا  الفردي 

 األطفال.عند 

والمناهج األربعة التي اسااتعرضااناها في مقدمتنا التاريأية هحه 

تؤكد جميعها ثقافة االساااااتما م وتطوير اساااااتما  األلن الموسااااايقية 

هم  وتدريبها وصااااقلهام وتعويد الطفل على االسااااتما  الداخلي الموجا

ونعني بحلن االساتما  الحي يقرأ فيه الطفل بداخله اإليقا  ويتحسسه 

يساااااامع من ألحااان. وهااحه هي أولى  يتتبعااه ويقريه مع ماااويحللااه و

 مبادئ فهم الموسيقا استماعاً.

كما تشاااااتر  هحه المناهج فيما بينها في أنها تتوجه إلى جمهور 

عريا من األطفاالم بغا النظر عن موهبتهم الموساااااايقية أكانوا 

يمتلكون موهبة موسايقية أم ال يمتلكونها. فهي تقترح تربية موسيقية 

وى الطفالم وتمكلن كال طفل  من المشاااااااركة في متعة الفعل بمساااااات

 الموسيقي.

وتأتلف المناهج فيما بينها في مبادئها وفي تصااعدية تمريناتها 

 التطبيقية وطريقة تصميمها.

وإلا تشاااااااركا  المنااهج في نقاط إال أنها تأتلف فيما بينها في 

رها العام والمبدئيم وفي طريقة تصاااااميم تمريناتها ال بيقية تطتصاااااوا

 المتدرجة في صعوبتها وفق ريية مؤلفها وأهدافه.

أكاد كوداي في منهجاه مساااااافلةً هامة جداً علينا نحن العرب أن 

نفياد منها ونّعنى بمضاااااامونها وبفكرتها القائمة على أن الطفل يتعلم 

لغته األم ولغته الموساايقية بآن  معاًم ففكد ضاارورة تعليم أطفال بالده 

 ئي وهم يتعلمون لغة قومهم.فلكلور هنغاريا الغنا

أما أورف فقد أكد في منهجه أهمية عناصار الموسيقا األساسية 

 وضرورة أن يكون الطفل متعلماً وفاعالً بآن  معاً.
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يلمز فقد رب  بين الحياة اإلنسااانية والحياة الموساايقيةم بين وأما 

 الجسد واإليقا م بين الحس والنغمم وبين العقل والهارمونيا.

الكروز مباادأ الرياااضاااااااة اإليقاااعيااة واالرتجااالم ليوقظ وتبنى د

ن لااديااه الوعي بمفهوم النظااام  أحاااساااااايس الطفاال وحاادساااااااهم وليكوا

والتوازنم وليطور لااديااه ملكااة التأياال وملكااة التناااغم بين العقاال 

 وحركة الجسد. 

 

 

 أندية دمشق الموسيقية

  في النصف األول من القرن العشرين

 

 

 محمد صميم الشريف
 

لم تفت النهضااااة الموسااااايقية التي شاااااهدتها دمشاااااق في الربع 

األخير من القرن العشااااارين حتى اليوم من فراغم فالفرقة الوطنية 

السااااااايمفونياةم وفرقاة مااري السااااااايمفونياة وفرقاة زريابم وفرقة 

م وفرق موسااااااايقااا الحجرة المأتلفااة والمعاااهااد بياةالموسااااااايقاا العر

الموسااااايقية العامة والأاصاااااةم تمتد جحورها عميقاً في تاريخ هحه 

الماادينااة العريقااة التي تحاادى فيهااا أصاااااااحاااب المواهااب بجهودهم 

الفردياةم التقاالياد االجتمااعية والتألف والتزم  والنظرة الرجعية 

( بمسرحه 3902ـاااـااا3822إلى الفن فظهر أحمد أبو خليل القباني )

الاحي جمع فياه بين التمثيال والموسااااااايقاا والغناء والرقصم وعمر 
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( بتأته الشارقي الحي ألفه من أشااقائه 3930ـاااااااـااااااا3822الجراح )

( الحي كان 3938ـاااااااـااااااا 3822ومحبي الموسايقام وسلوم انجليل )

 «أوالد كزبر»مرجعااً موسااااااايقيااً وعاازفااً بارعاً بالقانونم وفرقة 

ـااااـ 3862القانون الماهر جرجي الراهبة )الحي اشتغل فيها عازف 

( صاااحب 3888ـاااااااـااااااا3800(م والعالمة ميأائيل مشاااقة )3930

ؤالء وجميع ه«. الرساالة الشاهابية في األلحان الموسيقية العربية»

وكثيرون غيرهم حققوا بجهودهم الفردية نجاحات بعضاااااها خارق 

وكبيرم وبعضاها اآلخر متواضع ومحدود. وكان على الموسيقا أن 

نتظر جهوداً أخرى تجمع المواهاب في بوتقة واحدة كي تساااااااتمر ت

باالعطااءم وكي ال تظل مثل غيرها مجرد شاااااااواهد في تاريخ الفن 

على ما قدم . وإلا ما تجاوزنا احتكا  الموساااااايقيين الدمشااااااقيين 

بزمالئهم من الموسيقيين العرب الحين كانوا يزورون دمشق لتقديم 

نجم  عن هحا االحتكا م نجد عروضاااااااهم الفنياة والتفثيرات التي 

أن جميع الموسااااااايقيين من هواة ومحترفين خرجوا من التكااااياااا 

والزوايا الصااوفية التي حافظ شاايوخها وصااانوا أصااول الموساايقا 

الشااارقية ومقاماتها من العبثم ولقنوها ألتباعهم ومريديهم ليكونوا 

أئمة الغناء الديني والصاااوفي في القصاااائد والموشاااحات والقدودم 

تعادين غاية البعد عن الغناء الدنيوي الحي عم وانتشااااااار والحي ومب

كان في أكثره خفيفاً مبتحالً وماجناً.. هحا االحتكار لعلوم الموسااااايقا 

الشااااااارقياة لادى المتصاااااااوفاةم الاحي اعتماد على التلقين في التعليم 

الموسااااااايقي كاان يفتقر إلى أبجدية التعليم وإلى المبادئ األولى في 
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لموسايقية التي كان ال يلم بها سوى قلة من الهواة التدوين بالنوطة ا

الااحين خرجوا إلى دنيااا االحتراف بعيااداً عن الزوايااا والتكااايااا التي 

تل قْوا فيها علومهم األولى. وهحا األمر دفع المتنورين من أصااحاب 

المواهب إلى اإلقتداء بالدولة العثمانية ومصااار في تفسااايس األندية 

دية المنتشرة فيهمام وهدفهم التألص من الموسيقية على غرار األن

احتكار الطرق الصااااوفية للموساااايقام وجمع الموساااايقيين من هواة 

ومحترفينم وتعليم الموسااايقا للراغبين في تعلمهام وتقديم نشااااطهم 

الفني في حفالت لات قيمة فنية. أول ناد موسيقي ظهر قبل نشوب 

هو النادي ( ببضعة أشهر 3938ـااـاا3932الحرب العالمية األولى )

الموساايقي الشاارقي الحي أسااسااه الموساايقي الراحل شاافيق شاابيب 

« المغسلة»(م وهحا النادي اتأح له مقراً في زقاق 3983ـااـاا3896)

في حي سااااااوق ساااااااروجة. وكان من نشااااااطائه البارزين الوطني 

م 3939المعروف فأري البارودي. واضاااطر أن يغلق أبوابه عام 

نتيجة إلعالن  بسااااابب االضاااااطرابات التي عصاااااف  في دمشاااااق

وتطبيق اتفاقية سااايكس بيكو التي فرضاا  االنتداب الفرنسااي على 

البالدم ولم يتح لهحا النادي أن يساتعيد نشاطه إال في أعقاب الثورة 

م بمبادرة من 3938( وتحديداً في عام 3936ـااااـاااا3932السورية )

فأري البارودي ومؤسااااسااااه. فقد انضاااام إليهما الموساااايقي الحلبي 

واألخوان نصاااااوح ومطيع الكيالني ومصااااااطفى توفيق الصاااااباغ 

ا فلساافة الموساايق»الصااوافم وميأائيل و ويرديم صاااحب كتاب 

 وداود قروشان وغيرهم.« الشرقية
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يمكن القول إن بدايات النهضااااااة الموساااااايقية والمساااااارحية في 

دمشااقم قام  على كاهل األندية الموساايقية التي أّسااساا  بعد الثورة 

طرت على أغلبها منح تفساايسااها تفثيرات السااوريةم وهحه األندية سااي

أحمد أبي خليل القبانيم فجمع  بين التمثيل والموساااااايقا. وأول هحه 

م وكان من بين 3936الحي تفساااااس عام « نادي الكشااااااف»األندية 

أعضااائه الممثل الكبير توفيق العطري والموساايقي مصااطفى هاللم 

ا من الموساايقغير أن هحا النادي الحي خص التمثيل باهتماماته أكثر 

لم يعش ساااوى عامين بسااابب الأالفات التي نشاااب  بين أعضاااائه. 

وخالل العاااامين الماااحكورين قااادم عااادداً من الرواياااات المترجماااة 

« سااااقطة فتاة»أو « بولين»و« لوال المحامي»الممساااارحة أبرزها: 

اللتين شااااااااار  فيهمااا تمثيالً إلى جااانااب توفيق العطري عاادد من 

هم: وصااافي المالحم أديب محيشم إبراهيم الفنانين الشاااباب الهواة من

السيوفيم رفيق جبريم واآلنسة عفيفة أمينم ومصطفى هالل الحي 

غنى من ألحانه بين فصاول المسارحيتين عدداً من القصائد. تفسس  

م ثالثة أندية قام  على أنقاض نادي الكشافم هي نادي 3920عام 

أللحااان. وهااحه الفنون الجميلااة ونااادي اآلداب والفنون ونااادي دار ا

األندية ضام  بين صفوفها الكتاب والصحفيين والفنانين والمثقفين. 

وكان من بين أعضااااااء النادي األول األخوان عبد الوهاب ورشااااااد 

أبو السعود ووصفي المالح ومصطفى هالل وفؤاد رجائي وغيرهم. 

وضااام الثاني توفيق العطريم وعازف الكمان البار  فريد صااابري 

لتمثيلم وعازف القانون المتميز رجب خلقي الحي الحي ترأس قسم ا
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ترأس القساام الموساايقيم واألديب والصااحفي الكبير ممتاز الركابي 

وعازف الكمان فائز األسااااطوانيم إضااااافة إلى ميأائيل و ويردي 

وداود قروشااان اللحين انسااحبا من النادي الموساايقي الشاارقيم بينما 

ح زركلي وتيسااااير ضاااام الثالث عدنان قريش وخضاااار جنيد وممدو

م 3922أغلق أبوابااه عااام « دار األلحااان»كركوتلي. وهااحا النااادي 

م الموسااايقي هشاااام الشااامعة مع محمد 3922ليعيد إليه اعتباره عام 

كامل القدسااااي وخالد مردم بن ورياض العساااالي ونديم زاهد باشااااا. 

وقد اتأح نادي الفنون الجميلة مقراً له في الصالحية خلف المستشفى 

مقراً لااه في باااب « اآلداب والفنون»يم بينمااا اتأااح الثاااني اإليطااال

تومااا. وقااد تعاااوناا  هااحه األنااديااة فيمااا بينهااا في جميع األعمااال 

المساااااارحيااة والحفالت الموساااااايقيااةم وقاادماا  معاااً من الروايااات 

« البرج الهاااائااال»المترجماااة واألخرى المؤلفاااة عربيااااً من مثااال 

الح الدين لشااااكساااابيرم وصاااا« همل »إلسااااكندر دوماس األبم و 

األيوبيم وحمدان األندلساااااي. وكان  هحه الروايات تساااااتهل بعزف 

مقطوعاات موساااااايقياة وبغناء بين فصااااااول المساااااارحيات من قبل 

مصااطفى هالل الحي جمع في شااأصااه موهبتي التمثيل والموساايقا. 

وقد تحدث مصااطفى هالل إلى مجلة الضااياء التي كان  تصاادر في 

. عن الحركة 3922ول عام دمشاق في العدد الصادر في تشرين األ

 التمثيلية واألندية الموسيقية جاء فيه:

تفلف  في دمشااق نواد كثيرةم منها ما كان مأتصاااً بالموساايقا »

دون ساااااواها كالنادي الموسااااايقي الشااااارقي والرابطة الموسااااايقيةم 
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والمعهد الموسيقيم ومنها ما كان للموسيقا فرعاً فيهام كنادي الفنون 

. وإلى يومنا هحا لم يبق في دمشاااااق والحمد   الجميلة ودار األلحان

الحي ال يحمد على مكروه سااااااواهم إال نادي الفنون الجميلة والمعهد 

الموسايقيم أما النادي الموساايقي الشاارقي والرابطة الموساايقية ودار 

 «.األلحان فقد أغلق  أبوابها منح أمدم ورحم و تلن األيام

قية التي أسااااساااااها توفيق وفي واقع الحال فلن الرابطة الموسااااي

م كان 3920الصباغ بعد انسحابه من النادي الموسيقي الشرقي عام 

يهادف من ورائهاا إلى الادفاا  عن حقوق الموساااااايقيين فيما يشاااااابه 

النقابةم غير أن مشاروعه فشل ولم ينضم إلى الرابطة سوى قلة من 

 الفنانين الحين لم تساااتطع الرابطة الموسااايقية أن تؤمن لهم شااايئاً من

 حقوقهم فانسحبوا منها.

أما النادي الموسااايقي الشااارقي الحين انضااام إليه فيما بعد ساااليم 

الحنفي وتوفيق المنجدم فقد انساااااحب منه األخوان نصاااااوح ومطيع 

الكيالني ليؤسااااسااااا نادي الفارابي مع عازف العود إسااااماعيل حقي 

وعاازف الكماان فيصاااااال الماالكي وعاازف القاانون عثمان قطريةم 

بعد أن التحقوا زمناً بنادي  3923وخضاار جنيد عام وعدنان قريش 

اآلداب والفنونم وقااد اتأااح الفااارابي مقراً لااه في حااارة شاااااارف 

 المتفرعة عن شار  العابد.

المربي الكبير مصااااااطفى الصااااااواف الحي انضاااااام إلى النادي 

الموساااااايقي الشاااااارقي باللحااح من فأري البارودي بعد عودته من 

م 3938هما دراسااااته الموساااايقية عام فرنسااااا وألمانيا اللتين أنهى في

حاااول صاااااااادقاااً تطوير أساااااالوب التاادريااب والعزف في الناااديم 

والتألص من األسااااااليب التركية والسااااالم التركي واشاااااتقاقاتهم إلى 

األسااااااالياب الحاديثة واعتماد التدوين الغربي في الساااااالمين الغربي 

المعااادل والعربيم واالنتقاااال بفن الغنااااء العربي من رتاااابتاااه في 

موشااااااحااات واألدوار وتطويرهااا بمااا يتفق وأغراض العصاااااار. ال

فاصاااااطدم بالرفا التام لمقترحاته وال سااااايما في اساااااتبدال السااااالم 
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التركي بالسلمين الغربي والعربيم فآثر االنسحاب بعد سنة ونصف 

م النادي الموساااااايقي 3923الساااااانة والعمل مسااااااتقالًم ففسااااااس عام 

ن وعدد من طالبه الحيالعربيم الحي انضاااااام إليه لفيف من المثقفين 

وفي هاااحا الناااادي تم للمرة األولى في «. مكتاااب عنبر»علمهم في 

دمشاااق تدريس الموسااايقا بشاااكل جدي بفحدث األسااااليب المتبعة في 

الغرب. وقد التحق بالنادي الموساااااايقي المعروف محمد عبد الكريم 

الحي درس فيه التدوين الموسااايقي إضاااافة إلى مشااااركته الفعالة في 

 نشاطاته.

عاااه هااحا النااادي الااحي اتأااح لااه مقراً عنااد بوابااة الصاااااااالحيااة 

سااااانوات عدةم ما لبث بعدها أن حل محله بغرض التوساااااع في أداء 

رساااالته الفنية ناد  آخر أساااساااه األساااتال الصاااواف أيضااااً باسااام دار 

. وقد انضم 3926الموسايقا الوطنية للموسايقا والتمثيل والرسام عام 

قا نين التشكيليين وهواة التمثيل والموسيإلى هحا النادي نأبة من الفنا

منهم: عبد الوهاب أبو السااااعود الحي أولى الرساااام والتمثيل عنايتهم 

والتشااكيلي صااالح الناشااف وزمياله نصااير شااورى الحي كان يجيد 

العزف باااألكورديونم وعبااد العزيز النشااااااواتي الااحي كااان عااازفاااً 

عقدين من الزمن  بارعاً بالماندولين. وقد اساااتطا  هحا النادي طوال

تعليم أعااداد كبيرة من هواة الموساااااايقااا وأعااداهم إعااداداً تاااماااً على 

أسااااااليب العزف بمأتلف اآلالت الموسااااايقية الغربية وآالت التأ  

ا دار الموساااااايق»الشاااااارقي التي كان يتبع في تدريسااااااها إلى ما قبل 

 األسلوب التركي دراسة وعزفاً.« الوطنية

 «دار الموسيقا الوطنية»أساس مصطفى الصواف على أنقاض 

واف معهد الص»الحي لحق بنايه التنظيم العمرانيم نادياً جديداً باسم 

م في 3929وفي هاحا النادي الحي افتتح مقره عام «. للفنون الجميلاة

تابع رسااالته الفنية بما عرف من دأب وصاابر حتى « العفيف»محلة 

 .3986وفاته عام 

م وكان من أبرز 3923أما المعهد الموسااايقي الحي تفساااس عام 

أعضاائه سعيد فرحات ومحمد النحاس وتوفيق المنجد الحي انسحب 
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من نادي الموسيقا الشرقي واألخوان عدنان وزهير منينيم وبهج  

م فاافولى الغناااء الااديني والتوشاااااايحااات «فتى دمشااااااق»األسااااااتااال 

والموشاااحات والقدود اهتماماتهم بسااابب انتماء أغلب أعضاااائه إلى 

. وكان لمشاااركته في المناساابات الدينية وال ساايما المحاهب الصااوفية

حلقات الحكر الصاااوفية التي كان  تعقد في تكايا المولوية والجباوية 

 وغيرها أثر فعال في استقطاب الجمهور الدمشقي.

بالرجو  إلى نشاااااااطات األندية في ثالثينيات القرن الماضااااااي 

شرين والعالدمشقية. نشرت في الثالث « فتى العرب»نجد أن جريدة 

أقام معهد اآلداب »م تقريظاً جاء فيه: 3923من شااهر حزيران عام 

والفنون حفلة موسيقية رائعة في معرض دمشق ـااااـاااا المعرض أقيم 

م في المبنى الحي تشغله اليوم ثانوية جودت الهاشمي 3923في عام 

من « الحادي»ـاااااـااااا حازت إعجاب الجمهورم وقد أنشدت مقطوعة 

نان األديب الف« تحية المعرض»وغنى  وضاع األديب شافيق شبيبم

مصاطفى هالل. واألغنية من تفليف األساتال ساليم الزركليم وألقي  

اآلداب »قطع موساااااايقيااة سااااااواهااا كاااناا  روعااة في الفنم فنهن  

 بما أصاب من نجاح.« والفنون

أن التعاون كان قائماً بين « فتى العرب»يسااااااتدل مما نشاااااارته 

األنديةم ألن الموساايقي شاافيق شاابيب هو مؤسااس النادي الموساايقي 

الشارقيم والفنان مصاطفى هالل والشاعر المعروف سليم الزركلي 

 وهحا التعاون بين األندية يستدل« الفنون الجميلة»كانا عضاوين في 

بير الحي قدمه نادي اآلداب والفنون عليه أيضاااااً من خالل العمل الك

م بعنوان أوبري  3926في الثالث عشر من شهر كانون األول عام 

لحن الألودم وهو غير أغنياة لحن الألود التي غناها فريد األطره 

في الفيلم الاحي يحمال العنوان نفسااااااه في األربعينياات. وقد جاء في 

حفلة برعاية اللجنة اإلعالن الحي وز  وقتحا  أن المعهد يقيم هحه ال

العليا للشاباب الوطني بمناسابة تدشين عهد الحرية واالستقاللم وأن 

فوج فيصاااااال األول لجادة « للقمصااااااان الحديدية»ريعها يرصااااااد 

الصاالحية. وقد تضمن  األوبري  مقطوعة موسيقية بعنوان شكوى 
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لفرياد صاااااابريم ومقطوعة نجوى وأغنية لحن الألود لمصااااااطفى 

بتاريخ الأامس « األيام»وبريا  كتب  جريدة هالل. وحول هاحه األ

 اآلتي: 3926عشر من كانون الثاني عام 

قادم معهاد اآلداب والفنون حفلة رائعة جداًم حضاااااارها وزير »

العدل والمعارف د. عبد الرحمن الكياليم والنائبان فأري البارودي 

ود. منير العجالني والسايد نزهة المملو  ود. أحمد السمانم وفريق 

لشااااااباب الوطنيم وقد غنى في الحفلة الفنان مصااااااطفى هاللم من ا

 «لحن الألود»وأجاد الممثلون في الرواية التي عرضااااااوها بعنوان 

 أحسن اإلجادة.

م نأبة من 3923جمع معهد أصاااادقاء الفنون الحي أسااااس عام 

الفنانين الهواة والمثقفين البرجوازيينم وهو بحق من أفضاااااال أندية 

الموسااايقتين الشااارقية والغربية بفحدث  دمشاااق التي اهتم  بتدريس

الطرق المعروفة آنحا . وأبرز أعضاااااااء هحا المعهد عازفو الكمان 

عدنان الركابي واألخوان عصاااام  ونجدت طلعةم واألخوان محمد 

النحاس )عود( ويحيى النحاس )تشااااايلو( ود. شااااامس الدين الجندي 

م )ماندولين وجيتار وبانجو( ومحمد كامل القدساااااي )كمان( وهشاااااا

الشااااامعة )آالت عدة( وحسااااااني الحريري )بيانو وعود( وشااااااكري 

شااااوقي )كالريني ( وخضاااار جنيد )عود(م ووهيب سااااكر )كمان( 

وفيلكس خوري )كونترباص(. وفي العام نفسااه تفسااس نادي دمشااق 

الموساايقي الحي صااار فيما بعد نقابة لموساايقيي دمشااقم وهحا النادي 

م ء من المحترفين منهضاااام أقطاب العزف والتفليف والتلحين والغنا

: تيساير عقيل وصابحي ساعيد وفؤاد محفوظ ورفيق شكري ومحمد 

العاقل وتحسااااين جبري وتيسااااير رقاوي وعمر النقشاااابندي وعدنان 

خربوطلي وسااااالمة األغواني ومحمد محساااان وزكي محمد ومحمد 

 عبد الكريم وغيرهم.

من جميع « اتحااد الفناانين»م تافسااااااس 3923وفي أواخر عاام 

م ثالث 3922قم وهحا االتحاد قدم في شااااااهر أيار عام أندية دمشاااااا

م والحفالت الثالث «قيس وليلى جاااديااادان»حفالت ألوبرا بعنوان 
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أقيم  على مسارح سينما أمبير في الصالحيةم وسينما عائدة باالس 

في فندق الشارقم وسينما الهبرا في القصا . كتب سيناريو ما سمي 

ونظم قصااااائدها أحمد ويحيى بفوبرا وليساااا  أوبرام نشاااافة التغلبيم 

الشااااااهاابيم ومثلها توفيق العطري ومصااااااطفى هالل وأمين فهمي 

والمغنية ماري عكاوي وعدنان راضاااي الشاااهير بالمتكتم وتحساااين 

جبري ورفيق شااااااكري والفتى محمد عيسااااااى. تألل العرض الحي 

ماي أوبرا خطافم أغنياات عادةم فغنا  مااري عكااوي من ألحان  سااااااّ

م وغنى صااااابر الصاااافح من «كده ليه بتبص لي»محمد القصاااابجي 

وسااركيس طمبورجي قصاايدة بدر « ليلى أنا وحدي»ألحانه قصاايدة 

م «هات العود»م ومصاااااطفى هالل «دفن  أشاااااجاني»الدين الحامد 

لمحمد عبد الكريم. « الحنان»وختما  مااري عكااوي الغنااء بتانغو 

أما الفرقة الموساااااايقية الكبيرة فتكون  من عازفي العود: صاااااابحي 

وإساااماعيل حقي وممدوح زركلي ورسااامي الدرويش ومحمد  ساااعيد

النحاسم وبالكمان: من مصااااااطفى الصااااااواف وفائز األسااااااطواني 

ومحمد كامل القدساااي ورشااااد أبي الساااعود وعدنان الركابي ومحمد 

ساقا أميني وعصام  ونجدت طلعة ومحمد البارودي وسعيد قتالنم 

جهير ال وبااالقااانون فوزي القلطقجي وتيسااااااير كركوتلي. وبااالكمااان

)تشيلو(: تيسير عقيل ويحيى النحاس وهشام الشمعةم وبالبيانو خالد 

مردم بنم وبالجيتار مساروب مسروبيان وأرمان دوبون )فرنسي(. 

وباألكورديون نصير شورى ووارطان وارطانيانم وبالبانجو زكي 

محمدم والكالريني  شاااكري شاااوقي وطارق مدحةم والسااااكسااافون 

مد شكري والجاز عادل األيبشم والدف محمد عليم والترومبي  أح

 محمد العاقلم والنقرزان عبد العزيز الأياط.

هااحا الكم الكبير من العااازفين الااحي تم اختياااره هم األقوى بين 

أعضاااااء تلن األنديةم وهحا يعني أن األندية الموساااايقية كان  تضاااام 

أعاداداً من العازفينم وإنها اسااااااتطاع  أن تألق حركة موساااااايقية 

م يتح لها أن تستمر طويالً ألن المنتسبين إليها ظلوا يدورون واعدة ل
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في فلن الهواية بعيداً عن االحتراف الحي لم تمارسااااه سااااوى أعداد 

قليلااة. وأمااام موجااة اإلقبااال على األنااديااة من أجاال تعلم الموساااااايقااام 

عمدت الدولة في زمن الرئيس تاج الدين الحسااااااني إلى اسااااااتقطاب 

التي اسااتحدث  خصاايصاااًم « لشاابابوزارة ا»الشاابابم عن طريق 

وتولى شؤونها آنحا  د. منير العجالني الحي أمر بتفسيس أول معهد 

م ولكن هحا 3922عام « المعهد الموساايقي الشاارقي»موساايقي باساام 

المعهد الحي اسااتقطب كثيراً من الشاابابم لم يعش وأغلق أبوابه بعد 

ودي عامين على تفساااايسااااه. غير أن الوطني المعروف فأري البار

المحب للموساايقا واألدبم اسااتطا  بعد أن انتأب نائباً عن دمشااقم 

انتزا  موافقاة المجلس النيابي بتفساااااايس أول معهد موساااااايقي يتبع 

م باسم المعهد 3926لوزارة المعارف ـاااااـااااا التربية اليوم ـاااااـااااا عام 

الموسااايقي الشااارقيم وأشااارف عليه فعلياً مدة عامينم ثم أغلق ألن 

م وبمسا  حميدة 3920أصاصاته. وفي عام المجلس النيابي ألغى م

من فأري الباروديم أصاااااادر رئيس الجمهورية شااااااكري القوتلي 

القاضااي بتفساايس المعهد الموساايقي  823المرسااوم الجمهوري رقم 

. وقد انتسااب 3923الشاارقي الحي افتتح رساامياً في شااهر آلار عام 

إلياه في عااماه األول عشاااااارون ومئاة طالبم ليرتفع هحا العدد عام 

إلى ثالثمئاة طاالاب. وقاد اسااااااتمر هحا المعهد في عمله حتى  3923

م إل تقرر إغالقاه في أعقااب قرار الوحدة التاريأي بين 3929عاام 

ساورية ومصارم وإلحاق جميع المعاهد الموسيقية والفنون التشكيلية 

ج كثيراً من المواهبم  والمساااارحية بوزارة الثقافة. وهحا المعهد خر 
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قاائاد فرقة الفجر أمين الأياطم والموساااااايقي منهم عاازف القاانون و

والملحن البار  عدنان أبو الشااااامات الحي اهتم بالموشااااحات وألف 

من أجلهاااا عااادداً من الفرقم وعاااازف القاااانون عااادناااان إيلوهم 

والمطرب الكبير صاباح فأريم وعازف الناي الأارق عبد السااالم 

 سفرم وفنان رقص السماح عمر العقاد.

دية الموساااااايقية لم يتوقف عند تفساااااايس على أن تفساااااايس األن

أساس الموسيقي المعروف حسن  3923المعاهد الرسامية. ففي عام 

صااااااب  دركزنللي المعهاد الموساااااايقي الفني الحاديثم وهحا المعهد

اهتمامه بموسيقا الجاز وإيقاعاته الراقصة النتشارها وإقبال الشباب 

الحاتم نللي باعليهاام والفرقاة التي انبثقا  عن المعهاد بقياادة الادركز

. 3938ظل  تضاايء في سااماء دمشااق بموساايقاها لغاية وفاته عام 

أساس عدنان الركابي نادياً بديالً عن معهد أصدقاء  3922وفي عام 

زاول نشااااطه التعليمي فترة « مجمع أصااادقاء الفنون»الفنون باسااام 

م مع األنااديااة األخرى 3933من الزمن قباال أن يغلق أبوابااه عااام 

السااتقطاب المعهد الموساايقي العربي الحي أسااسااته الشااهيرةم نتيجة 

وباشاااار عمله بلدارة المايسااااترو صاااالحي  3930وزارة الثقافة عام 

باافحاادث الطرق العلميااة أعااداداً كبيرة من أبناااء  3933الوادي عااام 

دمشااااق الحين صاااانعوا فيما بعد النهضااااة الموساااايقية التي شااااهدتها 

 سورية.

دمشااااااق وبعا  يتبين من كاال هااحا الااحي سااااااردناااه عن أنااديااة

نشاااااااطااتهام أن الحركة الموساااااايقية في دمشااااااق نم  وترعرع  

وانتشاااارت بفضاااالها. وإن المواهب واإلبداعات الأالقة التي رعتها 

نشافت واشتهرت في ظلها. غير أن هحه األندية التي أضاءت دمشق 

بموسااااايقاهام توارث الواحد بعد اآلخر قبل أن تنتهي رساااااالتهام ولم 

لجميلم لتحل محلها المعاهد التي أنشاااااافتها يبق منها سااااااوى األثر ا

الدولة والمنظمات الشعبية مثل المعهد العربي الموسيقي ـاااااـااااا معهد 
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صلحي الوادي اليوم ـاااـااا والمعهد العالي وفرقة أميةم ومعهد الباليهم 

والمعهد الموساايقي التابع لمنظمة شاابيبة الثورة. وقد حصااد خريجو 

ن جوائز عالميةم وهحا كله هاحه المعااهاد من عازفين ومؤلفين ومغني

لم ياافت اعتباااطاااًم وإنمااا نتيجااة للاادور الفاااعاال الااحي لعبتااه األنااديااة 

الموسااااايقية في تهيئة المناال المالئم إلقبال أبناء دمشاااااق بللحاح من 

 لويهم لتعلم الموسيقا في األندية ومن ثم في معاهد الدولة.

لكثير ا عان  األندية الموسيقية التي بدأت حياتها هوايةم الشيء

في تادريس المنتساااااابين إليهام لعدم وجود مناهج موساااااايقية موحدة 

ملزماة لها. إل كان لكل ناد تقريباً مناهجه وأساااااااليبه الأاصااااااة في 

التدريسم وهحا األمر نشااف عنه خالف جوهري دار في مجمله حول 

أي الساااللم الموساايقية يدرسااون. فالساالم التركي الحي ورثه العرب 

ماني فرض نفس زمناً في التعليمم والسلم الغربي زمن االحتالل العث

الحي شااااااا  في زمن االنتداب الفرنساااااايم حمل لواءه الدارسااااااون 

للموساااااايقااا الغربيااة على الرغم من وقوفااه عاااجزاً أمااام مقااامااات 

 الموسيقا الشرقية وأبعاد أصواتها.

والساااااالم العربي القاديم الحي نادى به قلةم كان ال يفي بحاجات 

ا  والتقدم الحي أحرزته. وهحا الأالف الحي شااااامل الموسااااايقا وقتح

األقطار العربيةم انتقل إلى مؤتمر الموسيقا العربية األول الحي عقد 

م ولم يتوصااااااال فيااه المؤتمرون من عرب 3923في القاااهرة عااام 

وأجااناب حياحا  إلى نتاائج حااسااااااماة بشاااااافنهاا. ونتيجاة لحلن ظهر 

 الحي انبثق عن الساااالماتجاهانم األول يقول بالعمل بالساااالم العربي 

التركي المعمول به في الوطن العربي مع االحتفاظ بالفروق الطفيفة 

باالنسااااااباة لكل قطر عربيم ويأتلف عن الساااااالم التركي في بعا 

درجاته نظراً الحتواء بعا مقاماته على أنصااااف أربا  الصاااوت 

التي لم تعتاادهااا األلن العربيااة. والثاااني الساااااالم الغربي الااحي يعماال 

ون بااه في الوطن العربي. وهااحان االتجاااهااان عملاا  بهمااا المناااد

األندية الموساايقية الدمشااقية فحقق  لمنتساابيها ما يرغبون في تعلمه 

ودراسااته. وقد أثبت  األساااليب الغربية وال ساايما في تعليم العزفم 
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تفوقها على األساااااااليب الشاااااارقية التي ال يمكن لها أن تألق عازفاً 

التي « أساااااارة الكمان»في عازفي  متمكنااًم ونلمس للن بوضااااااوح

أفرزت أعالماً باألسااااالوب الغربي من مثل: مصاااااطفى الصاااااواف 

ومحماد كامل القدسااااااي وعدنان الركابي وعبود عبد العال بالكمانم 

وتيساااااير عقيل ويحيى النحاس وزهير بقدونس بالتشااااايلوم وفيلكس 

خوري وعبااد الرزاق الااحهبي بااالكمااان األجهر )كونترباااص(. وفي 

ال فلن أندية دمشاااق عان  كثيراً حتى اساااتقام لها األمر في واقع الح

مسااااااتهاال أربعينيااات القرن الماااضاااااايم فااانبرت إلى التعليم الجاااد 

بوساائلها المحدودةم وأغن  الحياة الموسيقية بالموهوبين والمبدعين 

تفليفاً وتلحيناً وغناًءم ورفدت إلاعة دمشااق الفرنسااية التي تفسااساا  

من وراء فرقتين موساااااايقيتينم وفرقتين  بأيرة عازفيها 3923عام 

وانبثق  عن هحه  3926أخريين لإللاعة السااااورية بعيد الجالء عام 

الفرق فرق صاغيرة مثل خماساي صابحي سعيد ورباعي محمد عبد 

الكريم. كما أن صاالحي الوادي اسااتطا  بالتعاون مع معهد أصاادقاء 

ام ع الفنون من تكوين أول فرقة ساااايمفونية صااااغيرة قدم  حفالتها

 في قبو فندق أمية الجديد. 3928

تلان هي أحوال أنادياة دمشااااااق بليجاز التي مهدت بما قام  به 

طوال نصااف قرن من زمنم للنهضااة الموساايقية التي تشااهدها هحه 

األيام عاصااااامة األمويين التي كان  ومازال  تلحق الدنيا ببساااااتانها 

 الثقافي الثر.

 

 ينــــة بــــــمقارن 

 موسيقا الكنيسة

            و
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 موسيقا الشعب

  
 الشماس د. يوحنا الالطي

 

 ةـمقدم

هحا بحث في الموساايقا عند العرب قديماً واليوم. هنا  الموساايقا 

تل بكلمة موسيقا ما يرونعني الكنساية وهنا  الموسايقا الشعبية. 

الكنيسااااااااااة  أو ماااا يغنى ونظريتاااه. ماااادة البحاااث موسااااااايقاااا

حصراً. في مرحلة أولىم نعرض تطور الموسيقا (1)األرثولكسية

وفي مرحلة ثانية تطور موسااايقا الشااااعب. في مرحلة  مالكنساااية

ثالثةم نقيم مقارنة )نظرية( بين الموسيقتين ونظرية فرق بينهما. 

غاية البحث إقامة البرهان العلمي على الفرق بين الموساااااايقتين 

 بينهما.رغم وجود سمات مشتركة 

 ـ موسيقا الكنيسةــ 1

إن موساااااايقاا العرب األرثولكس الكنسااااااياة هي إرث ماا رتلته 

األرثولكسااية بدءاً من القرن السااادس الميالدي حتى يومنا  الكنيسااة

هحا. إننا ندين بشااكل أساااسااي للمرتل األول متري المر عندما نتكلم 

 . ما هحه الموسيقا وما تاريأها؟(2)عن موسيقا عربية مكتوبة

                                                           
في علم الموسيقا وتاريأياً هي الموسيقا البيزنطية. هنا  إلى جانب الموسيقا الكنسية ـاـاـ  1

اسااتشفاف  اً. ربما يمكنالبيزنطية الموسايقا الشاعبية البيزنطية التي ال نعرف عنها شايئ

بعا من عناصااااارها من خالل الموسااااايقا العربية القديمة بسااااابب تفثر هحه بتلن في 

 مراحلها األولى )راجع القسم الثاني من هحا البحث(.
ألنه ليس من  ملسنا ندري إلا كان هنا  من ترتيل عربي شفهي )أو مكتوب( قديمـااااـااااـاااا 2

األوسااااااط العربية هنا  مأطوط وحيد  مأطوطات تؤيد للن. كل ما نعرفه هو أنه في

لى إمن القرن الثامن عشاااار لديمتريوس من قنتمير حاول فيه ضااااب  التراتيل مسااااتنداً 

 (. Hannick (1969) و   Parisot (1898)األبجدية العربية وقيمها العددية )راجع

 انحن نفترض شااااأصااااياً أن الروم األرثولكس في األمبراطورية البيزنطية ما فكرو      

بساااااابب عالقة العربية بالقرآن والمحتل  مأباداً بتعرياب وتدوين موساااااايقاهم البيزنطية

اإلسااااالمي. حتى في الفترة التي ساااااد فيها التكلم بالعربية فق  )وبالسااااريانية( أي بعد 

القرن التاسااااع نفترض أن التعريب لم يحصاااال لنفس األسااااباب. نزيد على للن أن ما 
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 ـ تعريف موسيقا الكنيسةــ1،1

 هي موسيقا 

 .(3)عتمدتها الكنيسة األرثولكسية وال تزالاأ( كنسية حصراً 

 ب( صوتية حصراً وقوانين الكنيسة تمنع استعمال اآلالت.

ج( أحادية الصوت وال تعدد أصوات فيها: اإليصون الحي يرافق 

 لكنه أساس اللحن )الثاب (. الترتيل ليس صوتاً ثانياً 

 د( لحنية وتجري على ثمانية ألحان.

هـاااااا( مدونة ونظام تدوينها كامل ويأتص بها وال يزال مستعمالً 

 كما كان قديماً ولكن ببعا التحديث.

 و( ال تفصل بين النص واللحن.

 ـ تاريخ الموسيقا الكنسيةــ 1،2

متداد لموساايقا الهيكل والمجمع اإن موساايقا المساايحيين األوائل 

دات الكتاب المقدس عديدة في الترتيل والتسبيح في اليهوديين. وشها

القرن األول المساااااايحي. لكن ليس من تااافيياااد مكتوب لنو  هاااحا 

فرادي كااااناااا . نجزم عمومااااً أن الترتيااال الجمااااعي واإل(4)الترتيااال

ث حي مموجودين إلا ما اساااااتندنا إلى العهد القديم من الكتاب المقدس

 في تلن التسااااااابيح )راجعالنوعان التناوبي والتجاوبي مسااااااتعمالن 

                                                           

بسابب الحروب الصليبية والمملوكية والمغولية  مرت به المنطقة من أزمات وضاغوط

وزاد من التفاف الروم على تراثهم وموسااااايقاهم )لات اللغة  موالعثمانية زاد الطين بلة

اليونانية(. التعريب الموسايقي المعاصار له عالقة برأيي بالنهضة العروبية في بالدنا. 

 لى البيزنطية )راجعمتري المر يتكلم عن موساااايقا عربية أرثولكسااااية عندما يشااااير إ

 ((.3939المر )
األرثولكسية الشرقية )روسيام رومانيام بلغاريام يوغوسالفيا( حافظ  على األدب ـاااـاااـااا 3

الليتورجي بفمانة تامة لكنها من القرن السااابع عشاار اختارت أساالوب تعدد األصااوات 

 Palikerova-Verdeilو Parisot (1898)تفثراً بالغرب )راجع   polyphonieالموساايقي 

(1950)) . 
تفثير الموسيقا السورية في الموسيقا البيزنطية في هحه المرحلة وفي القرون الالحقة ـااـااـاا 4

 (.Dalmais (1957)شيء ال جدال فيه )راجع 
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ن يْ ساااتعمال جوقين وثالثة أيام القديسااا  ا((. قد شاااا  3992الالطي )

. وبين القرنين الرابع والسااااااااادسم نجزم أن باااساااااايليوس ويوحنااا

في  نالشاااروبيكوالليتورجيا تشااكل  على األقل بساابب وجود قطعة 

تلااان الليتورجياااا. هناااا  أنوا  أخرى اسااااااتعملااا  في تلااان الفترة 

 آمينو القراءاتإضااااااااافاااة إلى  …قااادوس قااادوسو ننالبروكيمكااا

 (.Velimirovic (1969)و Dalmais (1957))راجع  هليلويياو

)كقنداق  مديح الساااااايدة  القناداقفي القرن السااااااادسم ظهر    

العحراء ( وارتب  هحا النو  بشاكل أسااسي باسم رومانوس المرنم. 

ويوحنا  يبعاد قرنين ظهر القاانون وبرز في تافليفاه أندراوس الكريت

الدمشاقي وقوزما األورشاليمي. موضاو  القنداق من موضو  العيد 

المرتب  به بينما يرتكز القانون على التساااابيح الكتابية التساااعة. غير 

أناه في األدبين القناداقي والقاانوني هناا  قطعاة نمولج )طروبارية( 

(. بين Clément (1982)على وزنهاا يرتكز الباقي )راجع مقدمة 

النصااااااوص التي بين أيادينا  جميعتم عمومااً تافليف  32و 8القرنين 

 .(5)اليوم

قا نفصال التفليف عن الموسيابعد هحه الفترةم فترة المرنمينم    

اء بل إغن نصاااااايوتكرساااااا  فترة الموساااااايقيين. لم يعاد من تفليف 

موساااااايقي للنصااااااوص الموجودة. لحلن كان لزاماً أن يتطور النظام 

ة التدوين. تحددت كمية عالمات الموساااايقي في هحه الفترة وبأاصاااا

الصااااااعود والنزول تدوينياً بدقة. فضااااااالً عن للن حدث تطور غير 

متوقع لموسايقا النصوص: صارت التراتيل البسيطة تؤدى بزخرفة 

( طور اإليصااااااون 32كبيرين. يوحناااا كوكوزال )القرن وتنميق 

حو األربعين(م وأسااااااماااهااا نوأدخاال العااديااد من عالمااات النو  )

(. زمن الفترة التركية Wellesz (1961)ليدوية )راجع العالمات ا

رافق التطور الموسااايقا الكنساااية ال سااايما أن المرتلين كان من بينهم 

                                                           
تقاريظ جناز المسيح هي من المتفرقات التي ألف  بعد هحه الفترة وتعود إلى القرن ـاااـاااـااا 5

 )راجع يازجي(. 32
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مح للموسااااايقا أن تتفثر بعناصااااار (6)علماء بالموسااااايقا التركية وساااااّ

 .  (7)غريبة

في النصااف األول من القرن التاسااع عشاار حصاال ما يساامى    

 و Chrysanthos (1821,1832)بلصااالح خريسااانثوس )راجع 

Giannelos (1987) و Stathis (1979) ونصا على تغيير في )

واختصاااااارت عالماااات  مختزالي إلى خطياالتااادوين من تجميعي 

وجرى تحليل عدد كبير من النصااااااوص القديمة  مالنو  إلى ساااااابعة

باألسااالوب الجديد. كما صاااار تنظير على السااالم الموسااايقي وأبعاده 

 .  (8)على نحو ما نعرف اليومبعد أن سمي  درجاته 

. إنها بروحها هي هي التاريخبنة هحا اموساااااايقااناا اليوم هي    

القديمة على األقل فيما نرتله من قطع صااااغيرة وسااااريعة كالقوانين 

على الرغم من الزخرف والتلوين الحي طالها عبر  موالطروباريات

 التاريخ.

                                                           
فمتري المر مثالً كان مطرباً كبيراً إلى  مواقعنا العربي المعاصر وهحا ينطبق علىـاااـاااـااا 6

 جانب كونه مرتل أنطاكية األول.
كتسميات األلحان. على سبيل المثالم اللحن الأامس حالياً تسميةق نوعية تشمل النهاوند ـااـااـاا 7

 والعجم كرد. هحا برأيي ال يشااااكل خطراً على موساااايقانا ألن اإلغناء طال األفكار وليس

 القوالب أو الجمل اللحنية.
لم يكن هنا  من حساب  39في العصور الوسطى وفي الفترة التركية حتى القرن ـااااـااااـاااا 8

كما لم تكن هنا  تساميات لدرجات السلم السبعة  مرياضاي رقمي ألبعاد درجات السالم

حتى القرن التاسع عشر كان  … اآلتية من األبجدية اليونانية: )بـا(ـاام فـا)ـاو(م غـا)ـا(

لموساااااايقا البيزنطية موساااااايقا فلساااااافية يقوم تنظيرها على الرمزية وعلى علم الفلن. ا

النغمات على األرض هي أصااااداء النغمات المالئكية في السااااماء وأصااااداء الكواكب: 

والكلماة ال تزال تسااااااتعمل حتى اليوم تعني صاااااادى )اللحن المالئكي(   Eichosاللحن

لهيئة األصاااااالية لأللحان وتجساااااايد اللحن هي ا  Epichimataومداخل األلحان القديمةّ 

الساااااامااوي األول: عندما يدندنها المرتل )قبل كل لحن( تتركز روحه وصااااااوته على 

(. األلحان أربعة )سأربعة( والنغمات سبعة ألن لهحه األرقام Wellesz (1934)األاوهة )

 (.Gérold (1931))راجع … معان رمزية
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 (9)موسيقا الشعب ـــ2

حراء. أبرز أنواعها الحداء قبل اإلسااااااالم كان  موساااااايقا صاااااا

والنوح. في هااحه الفترة الحجااازياااة كاااان يؤتى بقيناااات بيزنطياااات 

وقد كن هن على الغالب صاالة الوصاال بين الصااحراء  موفارساايات

اشاار نفتاح مباوالفترة الالحقة. بعد اإلسااالمم في القرن األولم جرى 

بن ابن مساااحج واوكان موسااايقيو هحه الفترةم ك .على الفرس والروم

المناطق الفارسااية والبيزنطية ويتعلمون ألوانها.  في محرز يطوفون 

ة العلوم تّرجم  العلوم الموساااايقيجميع في الفترة العباسااااية كما في 

وهحا خلق تطوراً عربياً على مساااتوى التنظير. من علماء  ماليونانية

ق الموصاااااالي وإبراهيم بن المهدي االفترة العبااسااااااياة نحكر إسااااااح

لى الساااااالم إالعواد زلزل. الكناادي نظر مطوالً وزرياااب بن جااامع و

وجعاال من األلحااان ثمااانيااة. كمااا رب   مسااااااتناااداً إلى عتبااة العودا

الموساااايقا بعلم الفلن. األصاااافهاني والفارابي وابن سااااينا نظاروا هم 

ساتمر التنظير مع صفي الدين )القرن افي الموسايقا واإليقا .  أيضااً 

ثاا  ألحااان جاادياادة ( واسااااااتحااد32( ومع قطااب الاادين )القرن 32

وإيقاعات جديدة حتى فترة األترا . في الفترة التركية حصل تطور 

غير مسااااااتقل عن األترا . وفي الفترة الحالية جرى تفثر كبير  هلكن

ا بقيتفقد والعراق  ةساااااوريأما بالغرب خاصاااااة في مصااااار ولبنان. 

 األبعد عن هحا التفثير.

 مقارنة نظرية ـــ3

كبيراً مما يمكن أن نساااميه تشاااابهات الجدول التالي يبين شااايئاً 

 وفروق بين النوعين:

 تشابهات ـــ 3،1

 الموسيقا الشعبية                الموسيقا الكنسية    

                                                           

مقالها في  الموسيقا العربية  وويردي الموسيقية  New Groveراجع موسوعة ـاااااـاااااـااااا 9

 إخوان الصفا. رسائل( و3962( والحلو )3992( والحمصي )3929)
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 2س2    2س2  األلحان

 مركبة    مركبة  

رقمياااة رمزياااة ترتب   رقمية رمزية ترتب  بالفلن  

 بالفلن

ليااااااااتاااااااوناااااااي  لياتوني وكروماتي وأنرموني  

 أنرمونيوكروماتي و

فاااااااااااارحااااااااااااة    …فرحة وحزينة  

 …وحزينة

 رتجالاس    رتجالاس  

 تركيب ديواني   تركيب ديواني  السلم

 دوالب    دوالب  

 سجالبية    سجالبية  األبعاد

  

 حر )موال(   حر )رسائل(  اإليقا 

 فروق ـــ 3،2

 سأوزان    سأوزان  األلحان

 س جمل لحنية   س جمل لحنية  

التنظير يساااااتند    وتيالتنظير ص  السلم

 لى العودإ

بسي  ومركب  لى النبرةإبسي  ومركب يستند   اإليقا 
 لىإيستند 

 أدوار إيقاعية تشبه                        

 العروض الشعري   الصوتية 

 تغلب عليه السرعة بطيء)ثانيتان( وس  )ثانية(   زمنال

 سريع )نصف ثانية(

 س                   _        اآللة
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 الهدف    الهدف  الكلمة

 مد مقطعي )ما خال الليالي( -  س مد مقطعي  

 معاني شعبية وأدبية   معاني كنسية  

 غربي    قديم  التدوين

 ةــــ خالصــ 3،3

بااالنساااااابااة لنااا ياافتي الفرق األسااااااااسااااااي من الجماال اللحنيااة 

بكل نو  والتي لها الدور األسااااااساااااي في تحديد هوية (10)الأاصاااااة

فهااحا  ممااا يرتاال أو مرتالً مااا يغني اً مااا نقول إن مطرباااألوزان. فعنااد

 يعني برأينا أن المطرب أو المرتل يستعمل جمل النو  اآلخر. 

األثر مأتلف إل الكنسااي يلتمس تهدئة األعصاااب والدفع إلى    

التركيز بينما الشاااعبي يلتمس إثارة األعصااااب. االختالف في األثر 

ة نقر اآلالت ومن حااادا نااااتج برأيي من الزمن المسااااااتعمااال ومن 

النغمات. الزمن الكنسي بطيء حتى في سرعته وهحا يكفل السكون. 

النقر اآلالتي مثير )للأاليا العصابية( كيفما كان بينما في االستعمال 

. النغمات العالية (11)الصااوتي لزوجة تمتد على النغمات وليس النقر

يقا بما موساااااالحادة تثير الأاليا العصااااابية الدماغية فتحدث إثارة. ر

الرو  وماا تالها هو المثال األبرز على هحا التفثير )راجع فياض(. 

وصااااااوت المرأة من هحا النو . إن صااااااوتها علمياً أحدا بساااااالم من 

 صااااااوت الرجاال. هاال يكون هااحا ساااااابباااً إلقصااااااائهااا عن الترتياال؟

النغمات الغليظة التي تشااابه صاااوت و والمعتمدة كنساااياً بشاااكل (12)
                                                           

هحه يمكن أن تقابل مع خطوط األيقونة التي تشتر  مع الرسم العالمي في مبدأ ـااااـااااـاااا 10

 خراج.الأ  رغم اختالفها عنه في اإل

 لة الديني.هحا يبرر برأينا إقصاء اآلـــ 11

ات إل هنا  تقليدنفسهم لسبب ل. ربما إقصايه يعود نفسه فل من النو وصوت الطـااـااـااا 12

دينية )مساايحية ومساالمة( تقول إن الطفل مصاادر إثارة للرجل ويّشااتهى ويجب تجنب 

(. إلا كان هحا صااااحيحاً Duringو Gérold (1931)مالمسااااته )وربما سااااماعه( )راجع 

جواق نسااااء وأطفال على فيجب أن نفهم مسااااعي الحهبي الفم وباسااايليوس في إنشااااء أ

أنها حا على سااااما  الكلمات اإللهية بدل التلحل بسااااما  أغاني المسااااارح الفاحشااااة 

 ومسرة مقالت ه في الزواج(: هنا  دوماً شرق أقل. Gérold (1931))راجع 
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أساسيم كما في اإليصونم توقع المستمع في الرهبة والهدوء وليس 

اإلثارة. هحا يعني بالنساااابة لنا أنها ال تسااااتفز الأاليا المسااااؤولة عن 

اإلثارة بل ربما خاليا السكون إلا كان من خاليا سكونية. لحلن نقول 

 دوئية واألخرى أهوائية. إن الكنسية ه

ربما أهم ما يقال في هحا الصاااااادد هو أن ثمة هادئاً يرتل هنا    

 بينما هنا  فّمثار يغني.
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 المعـارضــــة الشــــعرية

 واألغنية العربية

 في محكمة الفن

  
 ياسر المالح

 

المعارضااة الشااعرية هي تساامية حديثة لما كان يساامى بالنقائا 

بين جرير والفرزدق في العصاااااار األموي. وهي أن ينظم الشاااااااعر 

قصاايدةم يرد بها على منافسااه بالوزن الشااعري نفسااه والقافية نفسااها. 

ماا تكون في الفأر والهجااء. وماا يعنيناا هنا هو المعارضااااااة وغاالبااً 
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بهام وتكون بين شااااااعرين يفصااااال بينهما زمان  يالشاااااعرية التي غن

 ومكان. وهي غالباً ما تكون في الغزل أو لغرض آخر.

ومن المعروف أن القصيدة الشعرية هي القالب الغنائي العربي 

اهلي والعصااااااور المتداول لدى الملحنين والمغنين في العصاااااار الج

اإلسالمية التاليةم وقد سادت في القرن التاسع عشر والنصف األول 

 من القرن العشرين.

 المعارضة الشعرية في الموشحات األندلسية

المبتكرة للشاعر المغنى ما صاغه شعراء األندلس من األشاكال 

من موشاااح. فهو شاااكل جديد غير مفلوف. فالموشاااح التام يتفلف من 

شاااعرية لات قافية واحدة. يلي المطلع الدور األول مطلع في مقاطع 

وهو مؤلف من غصاااان فيه ثالثة أبياتم كل منها في مقطعينم وكل 

بياات الثالثاة في قاافياة واحدة. وكحلن المقطع ألامقطع قصااااااير في 

العجزي في األبيااات الثالثااة في قااافيااة واحاادة. وينتهي الاادور األول 

المطلع. والموشااااااح التااام  بقفال يمااثال في عادد المقااطع مااا ورد في

يتفلف من خمسااااااة أدوار متنوعة القوافيم وأقفالها جميعاً لات قافية 

 واحدة كالمطلع.

هـااااااا ـاااااااـ 239لعبادة بن ماء السااماء )« ليو  من »ويعد موشااح 

م( أول موشااااااح تاامم تافثر منهجه الوشاااااااحون بعده. والدور 3038

  األول من هحا الموشح نورده على سبيل المثال:

ل ن و  ة  أمراً ولم ي عِدلِ  يم   في أما
 المطلــــع   

 إال لحاظ  الرشفِ األكحلِ  يّعزلِ 

ّجْرت  

 في 

         ّحكِمن  في قتلي  يا مِسّرف

 الغصن  

 

 القفـــل  

 فواجبق أن يّنِصف  المنِصفّ  فاْنِصفِ 

 فلن  هحا الشوق  ال يرأفّ  وارأ فِ 

لالِ   قلبي بحا   البارِد السلس ل ع 

 الدور األول



 معجــم 

 322 

لِ  ي نجلِ   ما بفؤادي ِمن هوًى ّمشع 

م(م وهو 3333ـااـاا3323هحا الموشح عارضه ابن سناء الملن )

يينم فكان موشااااااح بويأشااااااهر وشاااااااح وباحث في مصاااااار زمن األ

 يقول فيه:«. كلالي»

 ِكلالي
بـاااااااـاااااااف  يا سااحّب تيجان  الرى

 المطلــــع بالّحلي

دولِ  واجعلي ِ  منعط ف  الج   سوار 

 يا س ما
وفااي األرِض نااجااومق  فيااانِ 

         (13)وما

 الغصن  

 

 القفـــل  

 أخفيِ  نجماً أظهرْت أنّجما كل ما

 والدما (14)تهِطّل إال بالطللى وهي ما

 فاهِطلي
علااى قااطااوِف الااكاارِم كااي 

 تمتلي

 وانقّلي
طااعاام  الشاااااااهاااِد  ( 15)لاالاااد نل 

نفّلِ   والق ر 

فااالحروف والمالحظ في الموشااااااحين أنهمااا وضااااااعااا للغناااء. 

الصااااااوتية وحروف المد والوزن والقافية كل للن أغنية دون لحنم 

 فللا التحم اللحن المناسب بالكلمات واألداء فقد يتحقق اإلعجاز.

وقد عارض هحا الموشاح وغيره من الموشااحات كثير من أهل  

الشاامم إما استسهاالً أو تشبهاً باألصل ليرتقوا إليهم أو إظهار القدرة 

 على من سبق.على التفوق 

وعلى هحا فالمعارضاااااة الشاااااعرية قديمةم وهي مباحة للجميعم 

 وليس  مما يّنتق د به المعارض المتمكن.
                                                           


 ل  الهمزة.هــ ما : ماءم س 
 لهمزة وتكتب الطلال. وهو ـاااااااـااااااا الطللى : اللحة. والطلالء باأللف والهمزة ما طبخ من الأمرم وهو المعنى األقربم عندئح تسااهال ا

األصوب بدليل من يفتي بعدها.

   نا : وعاء كبير للتأميرم وهو الراقود العظيم.دــ ال 

 الدور األول



 معجــم 

 322 

 المعارضة الشعرية عند أحمد شوقي

وأشاهر شاعراء القرن العشارين الحين عارضاوا قصاائد شعراء 

سااابقين هو أحمد شااوقي أمير الشااعراء. وقد غنى له بعا قصااائده 

ث لين هما المعارضااااااة محمد عب د الوهاب وأم كلثومم وساااااانعرض م 

ّمضاااااانا   جفاهّ »و« ّرد ِت الروّح على المضاااااانى معنْ »قصاااااايدتا 

 وكلتاهما لحنهما وغناهما محمد عبد الوهاب.« مرقّدهّ 

 «ّرد ِت الروّح على المضنى معن»أوالً ــ قصيدة 

هي القصاااااايادة األولى التي غنااهاا محمد عبد الوهاب في العام 

شااوقي في مجال المعارضااة الشااعرية. وغنى له قبلها  ألحمد 3938

 قصائد وأزجال ال تدخل في هحا المجال.

مساااااتوحاة من قصااااايدة ابن زيدون « ردت الروح»وقصااااايدة 

دةم وهي قصيدة غزلية قصيرة يقول فيها هـااا( في والا 232ـاااـااا292)

 ابن زيدون:

ـــبر  محــبٌّ ودا   الصـ

ــنْ   ود ع 

ِه ما   لائعق من ســرل

نْ اسـ  ـــــتودع 

يقرّ  الســـن  على أْن 

 لــم يكنْ 

ـا إْل زاد  في تلـن  الّأط 

نْ   شــــياع 

يا أخا البـــدِر ســناًء 

 ـنىً وســ 

ِحــ  ـم  اللــــهّ زمانـــاً ر 

ـــنْ   أطلع 

 ليإِن يطّــــْل بعــد    ليـ

مْ   ف ل ك 

ر  الليب ى أشــــكو قِ   ِل ــص 

ـ ع   نْ ـم 

 د شوقي بقصيدته التي يقول فيها:فعارضها أحم

ِت الروّح على ّرد  

ن  المضنى مع 

ــ  ـاِم يــومق أحســـّن األيـا

ـــنْ   أرجع 

ــر  مـن بّعـ ـِد   مــا م 

ـ ع   نيرو 

أتّــرى يا حــلّو  بّعــدي  

ع    ْن؟ــرو 
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 لكم شـكوّت البّعـد  بالليـ

 ىإل

طل ِع الفجِر عســـى أن   م 

ــنْ   يّطلِع 

ّ  الشـوق في ريح عثوب

ب  ـاالص 

ــا   فشـــكا الّحرقـة  مما

نْ اس  ـنودع 

حابي في يا نعيمي وعـ

 ـوىاله

ا ـبعـحولي في الهـوى م 

ــن؟ مع   ج 

م  الواشي أن  روحي ظ ل  

 حيال

زعـــم  القــلب  ســــال  

ــنْ   أوضياع 

ن  ش (16)واأرجفـ ـا   أنـا

ـ  عق موج 

وق الضنى مـا ـلي   لي ف 

نْ   أوجع 

ـين إال ـِ  األعـنــام  

 (17)ةً مقـلـــ

ع  وترعى ــتسـكّب الدم 

نْ   مضجع 

موقعــي عنــد    ال 

 (18)ـهّ أعلّمــ

علــّم عنـــدي تو لـ (19)آهِ  

ـنْ   مـوقع 

 إضاءات أدبية

القصاااااايادة في تسااااااعاة أبياات من بحر الرملم والقافية ملتزمة 

 بحرفي العين والكاف الساكنة. 

الشااااااعري والقافية متوافق مع أبيات ابن  وهاحا االلتزام بالوزن

 زيدونم فهي معارضة شعرية.

ي مأتلف باختالف العاطفة والدافع إلى زللكن المضاااااامون الغ

النظم. والفرق واضااااااح بين األصااااااالة عند ابن زيدون والتقليد عند 

ق في صنعته.  أحمد شوقيم وهو تقليد افتن  فيه شوقي حتى تفوا
                                                           

 .اد ــ أرجفوا : كحبوا كحب السوءم والضمير يعود على الحسا

 خطف. ــ إال مقلةً : مستثنى بلال منصوب بعد كالم مثب  غير منفي. نطقها عبد الوهاب )إال مقلةق( بالضم

 . ــ ال أعلمه : نطقها عبد الوهاب )ال يعلّمهّ( خطف

 .ع مبني على الكسر. نطقها عبد الوهاب )آهّ( بالضم خطف ــ آِه : اسم فعل مضار  بمعنى أتوجا
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 إضاءات فنية

عبااد الوهااابم وهو ربيااب شااااااوقي في تلاان  حين اختااار محمااد

المرحلةم تلحين هحه األبيات واجهته ال شاان القافية الكافية الساااكنة. 

وهي من أصااعب ما يواجه الملحنم لكنه تغلب على هحه الصااعوبةم 

مفترضاااً أن المحا  الساااكن ممكنم وال يشااترط أن يكون متحركاً أو 

ى الحافلة بموساااااايقا ممادوداً. والبركاة في األلفاظ الشااااااعرية األخر

 الحروف والكلمات.

اختااار محمااد عبااد الوهاااب مقااام بياااتي )دوكاااه( والاادخول إلى 

الغنااء بمقدمة قصاااااايرة. ويؤدي عبد الوهاب األبيات الثالثة األولى 

على هاحا المقاام. وما يلف  الساااااامع أدايه كلمة )الروح( في اإلعادة 

ة المتدرجة. صاااااااعداً هابطاً بحرف الواو وفق العالمات الموساااااايقي

غاير أن المالحظ في أداء البيااا  األول انقطاااا  النفس في غير 

 موضعم وهحا مستغرب منه وهو في سن الشباب.

وتتوساااااا  الزمة موساااااايقية بين البي  الثالث والرابع. فيتحول 

المقاام في أداء البيا  الرابع فق  إلى مقاام نهااوند )نوى( ويفتنى عبد 

ن هااحا البياا  علااة نحو ال يمكن الوهاااب في أداء الشااااااطر الثاااني م

وصاافه. وينتقل إلى مقام راساا  )نوى( في أداء البي  الأامس فق . 

وفي األبيات األربعة األخيرة يتحول األداء إلى مقام بياتي )حسيني( 

 ويح  عليه في الأتام.

هحا التقليب في المقامات يدل داللة واضااااااحة على تمكن محمد 

واألداء. لكن رغبتاااه في  عباااد الوهااااب من صاااااانعتاااه في التلحين

المأااالفااة والتجااديااد دفعتااه إلى أن يباادأ اللحن بمقااام بياااتي )دوكاااه( 

ويح  على مقام بياتي )حساايني(. وهحا ما فعله تماماً في قصاايدة )يا 

جااارة الوادي( التي غناااهااا في العااام نفساااااااه. وكااان األصااااااوليون 

 التقليديون ينظرون إلى هحا التجديد نظرة استنكار شديد.

ن مااا يثير االنتباااه حقاااً األخطاااء الثالثااة التي ارتكبهااا عبااد لك

الوهاب في البيتين الثامن والتاسااااعم وقد أشاااارنا إليها في الهامش. 

وهي أخطاء ال تغتفر للحين حضروا التجارب وتسجيل األسطوانةم 
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فلم ينبلهوا عبااد الوهاااب إلى للاانم وعلى رأساااااااهم أحمااد شاااااااوقي. 

ل ال يمحوه ال زمن. وليس  هحه األخطاء هي الوحيدة فالأطف المسجا

التي ارتكبهااا عبااد الوهاااب في نطق اللغااة العربيااة في القصاااااااائااد 

المغناةم فهنا  أخطاء عديدة تحكر له في قصااائد أخرىم وبعضااهم 

و للن إلى ضااااعف بصااااره في القراءةم وبعضااااهم يعزوه إلى عزي

اهتمامه بفداء اللحن دون حرص شديد على سالمة اللغة أو سالمة 

الوزنم وبعضهم يضع الالئمة على كتاب الكلمة أنفسهمم أو غياب 

 المدقق اللغوي في أثناء التسجيل.

أن الفرقااة الموساااااايقيااة التي أدت اللحن كاااناا  تتقن  ىوال يأف

م الزمان األداء والمتاابعاة في تقلياب المقاماتم وهحا مفلوف في للن

قية صاااارف تركزت في المقدمة الموساااايوال ساااايما أن الموساااايقا ال

 القصيرة وفي الزمتين داخليتين ال أكثر.

ويحساااااان أن نشااااااير إلى أن أبياات ابن زيادون األربعةم وهي 

األصاااااال المثير للمعارضااااااةم أداها وديع الصااااااافي بلحن األخوين 

 رحباني في العمل المسرحي الغنائي )أندلسيات(.

 «مضنا  جفاه مرقده»ثانياً ــ قصيدة 

مضاااااانا  جفاه »ي بها من معارضااااااات أحمد شااااااوقي التي ّغنل 

وهي « متى غّدهالصااااابى ياليّل »م وقد عارض بها قصااااايدة «مرقده

يقول  (20)يروانيقللشاااااعر علي بن عبد الغني الفهري الحصااااري ال

 فيها:

يا ليـّل الصــبى متى 

ـــ  ـّدهّ غ 

ـاّم الســــاعِة أقيــ 

 موعــــّدهّ؟

اّر   ـما قـــد  الســى ر 

ـــــ قـ   ـهّ وأرا

ـين  ـفق للبـــأســـــــ 

ّدهّ   يــردا

                                                           

المستحسن من »في الغزل و« معشرات الحصري»ولد الشااعر بالقيروانم ورحل إلى األندلس ومدح ملوكها. كان ضريراًم له ديوان شعرم وـااااااـاااااا  

(.ــ   م واستقر في طنجةم ومات فيها )«األشعار
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لِـــفق يغـ ـزال  لي ك 

ــف    ه يـ 

صوّت الواشــــــين   

ّدهّ   ي شــــرا

بْ  عينـــاي  لـه  ن ص 

ـ كاً ش   ــر 

ـــز  في النــ  ـوِم فع 

ـــــّدهّ   تصيـل

ـ دْت عينـْن ج  يا م  اهّ ح 

 د مـي

يــ  ـِه وعــــلى خــدا

ّدهّ  رى ـــو   تـ 

ا   قـد اعـ دا رفــا ـتخ 

 بِــد مي

ّون ن  فعــالم  ّجفـ 

ـــــّدهّ؟  تجح 

وجاءت معارضاااة أحمد شاااوقي لهحه القصااايدة لتلهم محمد عبد 

بعااد أن مر  على وفاااة  3923الوهاااب تلحينهااا وأداءهااا في العااام 

 شوقي عشر سنوات. تقول كلماتها:

ــفــــاهّ  ّمضنــــا   ج 

 ـّدهّ مـرق

ـااـااـااـااـاام  وبـــ  ح  ـااكاهّ ور 

ّدهّ ّعــ  ـــو 

حـــيراّن القــلِب 

ــــح بّـ  ـهّ ّمـع 

ـــ  ـفِن مقــروّح الج 

ــــه ّدهّ   ّمس 

ْرق  ي ســتهوي ال ـو 

هّـــــــهّ   تفوى

ــر  ويّحيّب الصأـــ 

 تنهـــــىّدهّ 

ويّنــفجي النجــم  

 ــهّ ويّتِعبّــــ

ـل  ويّقيـــــّم الليـــ 

 ويعقــــّدهّ 

ـّن حل فــّ  الحسـ

 ــفِهِ بيوســ

ـورِة أنـــن  والســــ 

ّدهّ   ّمفـــــر 

ــْ  كـــلى  وتمنـا

ـــــ  ـــة  ّمقطلع 

هـ  ــي د  ّث ـا لـو تبع 

 ـه ّدهّ تشـــ
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حـدْت عينـ ـا   زكـي  ج 

 دمـي

ــ  ـدى   أكـحلن  خ 

 ي جحــــــّدهّ 

ـهودي إْل قــد عـزا شـ

تـــا م   ر 

 لأــدل    ففشــرتّ  

 أّشـــــهّدهّ 

بيــني في الحـبل 

 ن  مــاوبينـ

ال يقــــدّر وا ه   

 ـّدهّ يفســـــــ

مـا بـــاّل العـــالِل 

 ي فتـّح لي

بــاب  الســـــىلواِن  

هّ  ًّ ًّ  وأوصـــّد

 ـنى ويقــوّل : تـــكاّد تّج  

 بـــهِ 

فـاقـــوّل وأوِشــــّن  

 أعبـــّدهّ 

موالي  وروحــي فـــي 

ــدِ   هِ يـ 

ـــلِمْ  قـ  هــا س  ـد ضي ع 

 يــّدهّ 

 ـدقى نــاقــوس القــلِب ي

 لـــهّ 

وحنــايــا األضلــعِ  

ـــّدهّ  عبـ   م 

ــا م  قســماً يثنايــ 

 لؤلؤهـــــا

ـ  ـم اليــاقــوت  قس 

ـــــّدهّ   منض 

وا   وال ـما خنّ  ه

تْ   خطــر 

لقــــلِب لـلوى ســ 

ّدهّ   تـــــبرل

 يــةإضاءات أدب

دث  الوزن الشعري للقصيدتين من بحر المتدار م ويسمى الّمح 

أيضااااااً. وهو الوزن الحي تداركه األخفش على الفراهيديم فصاااااار 

 عدد بحور الشعر العربي ستة عشر. وضابطه: 
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ًِ تنتقِّل       ف ِعلّْن فعلن فعلن ف ِعلّ   حركاّت المحد ث 

قص يهز والقااافيااة الاادال والهاااء المضاااااامومتااان. والوزن مر

 المشاعر والجسد.

واإلشاااارة إلى معنى األلفاظ والمعنى العام مما يساااتحسااانم ألن 

فهم الكالم في القصيدة هو المقصودم واللحن واألداء وسيلتا إيصال 

 إلى الوجدان.

 قصيدة الحصري القيرواني

فيها يأاطب العاشااااق ليله الطويل ويساااافله عن مطلع الصاااابح 

الصاب يمضي ليله ساهراً قلقاً  العاشاقأيمتد حتى يوم القيامة؟ وهحا 

ياحكر بلوعاة غيااب حبيباه عناهم والجميع ينعمون بالنوم. ويصااااااف 

فنه كالغزال الجميل الحي ابتعد عنه بساابب ما تداوله بحبيبه  العاشااق

الوشااة من كالم يسايء إليه. وهحا العاشق يحلم بفن يظفر بحبيبه في 

ات ه أنكر أنه قتله بنظرألن حلمه دون طائل. ثم يأاطب حبيبه معاتباً 

د الأداين.  عينياهم والشاااااااهاد على قتلاه ماا يتمتع باه الحبياب من تورا

وهحا أشااااابه باالعترافم لكن الحبيب يصااااار على اإلنكار ويغما 

 عينيه حتى يتألص من التهمة.

 قصيدة أحمد شوقي

ى قلب علتيأاطب العاشاااق معشاااوقهم فيقول: محبىن المريا ي

نهااايتااهم فكاال من عاااده بكاااه ودعااا لااه  فراشااااااه بال نومم وقااد قرباا 

بااالرحمااة. فهو مصاااااااب بمرض القلااب الحااائر وتقرح األجفااان من 

البكاء. وحين يعبار عن ألمه باآلهات فلن الحمائم تفتي إليه مشااااافقةم 

ه الحار يحيب الصااااااأر الجلمود. ولكثرة ما يبث شااااااكواه إلى  وتنهدا

 يل.نجوم السماء فلنها تتعبم وهو في نزا  دائم مع الل

ثم يصاااف العاشاااق حبيبه بفنه الجميل الوحيد في الدنيام ويقسااام 

على للن بيوسااااف النبي ملن الجمال وبسااااورة يوسااااف التي حك  

ن صاااااديقات امرأة العزيز أنكرن أصاااااته في القرآن الكريم. وفيها ق

عليها ما قال  عن جماله المحهل. فلما أدخلته عليهن وهن  يقشاااااارن 
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م جرحن أيااديهن دون  حن بفرط األترجا إحسااااااااس باااأللمم ألنهن أّخااِ

ن دجمالهم هؤالء النساااااوة يتمنين أن يبعثن ثانية من قبورهن ليشاااااه

 جمالن.

ويسااتعير أحمد شااوقي ما ورد من معنى في قصاايدة الحصااري 

حول إنكار عيني المعشااوق في لبح العاشااق بما تتمتعان من جمالم 

د.  والشاهد على للن خد المعشوق المورا

ن الحب  المتبادل مع حبيبه ال يفساااده العاللون ويعتقد العاشاااق أ

والوشاااااااة. فاالعالل يأاطب العاشااااااق: أحقاً أنن تكاد تجن بحبيبن؟ 

 وشن عبادته. ىفيجيبه بل إني عل

ويأاطب العاشااااااق حبيبه قائالً: أن  ساااااايدي المتحكم بفمريم 

وروحي بيد م فلن ضاايعتها فليس لي إال أن أدعو و أن يساالم يدين 

 . وأعلم يا سااايدي أن قلبي دائم الأفقان بحبن وصاااوت على ما فعل

قلبي حين يدق أشااابه بصاااوت جرس الكنيساااةم وصااادري هو المعبد 

الحي يضاامن. وأقساام بفساانانن الرائعة الجمالم التي تشاابه اللؤلؤ في 

نظمهام إني كن  مألصاااااً لن في حبي ولم يكن هنا  ما يصاااارفني 

 عن حبن.

الحديث عن اإلضااااءات هحا الشااارح الوجيز للقصااايدتين يجعل 

الفنية أكثر وضاااوحاًم وقد اكتشاااف  في أثناء محاضاااراتي في )نادي 

االساااتما  الموسااايقي( الحي أساااساااته منح سااابع سااانواتم أن جمهور 

الحاضاااارين يعترف بفنه صااااار أكثر تعلقاً بما ساااامع بعد الشااااروح 

 واإلضاءات الفنية.

 إضاءات فنيــة

تص فق  بقصاااايدة نشاااير في البداية إلى أن هحه اإلضااااءات تأ

يا ليّل الصاااابى متى »م مع العلم أن قصاااايدة «مضاااانا  جفاه مرقده»

 قدى  المي اس»غنتها فيروز في سياق الموشحات على قدل لحن « غده

األغنية المشااااهورة في الفولكلور الغنائي السااااوريم مع « يا عمري

ف في لحن المقاطع.  تصرا
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لتي فيها آلة )أوبوا( اتبدأ األغنية بمقدمة موسااايقية موقاعة تنفرد 

ر البيئة الصاااااحراوية وهحا يناساااااب مقام حجاز الحي اختاره  تصاااااوا

محمد عبد الوهاب لعالقته بقصااص العشااق والعاشااقينم وهو المقام 

من مساااااارحية )مجنون « جبل التوباد»الاحي ساااااابق أن اختاره في 

ليلى( لشااااااوقي وفيه )األوبوا( أيضاااااااً. وتكرر الفرقة ما عزفته آلة 

( ثم يباادأ الغناااء مسااااااتغرقاااً البيتين األول والثاااني في نفس وبوااأل)

 واحد.

وتفتي الالزمة تكراراً للمقدمة. ويستمر الغناء مستغرقاً األبيات 

الثالثة التالية في نفس واحد. ويردد الكورس المشااااااتر  من اإلناث 

 والحكور البيتين الأامس والسادس بفداء متقن.

ــن  مفـــرّدهّ ـوالسـ    ــفِهِ ّ  بيوســّن حلفــالحس  ــورِة أنــ 

ــْ  كــــلى مقطلعــــة     يادها لو تّبعّث تشـــــــهّدهّ   وتمنـ 

وتعاد موساايقا المقدمة لتفضااي إلى الزمة تؤدي إلى مقام جديد. 

وهي الزمة مأتصااارة من مقام راسااا  يكاه )صاااول(. ويبدأ الغناء 

ويعيد محمد عبد  مسااااااتغرقااً خمسااااااة أبياات متتاالية في نفس واحد.

 هحه األبيات مرة أخرى ألنها جديرة باإلعادة. بالوها

ويكون البيتان الساااابع والثامن على مقام راسااا  يكاهم ثم يتحول 

في األبيات التاسااااع والعاشاااار والحادي عشاااار إلى مقام بياتي دوكاهم 

تمهياااداً للعودة إلى مقاااام حجااااز دوكااااه في غنااااء األبياااات األربعاااة 

اثنين منهااا يماااثاال في اللحن البيتين األول والثاااني من األخيرةم وكاال 

 القصيدة. ويتدخل الكورس في المنتصف ليردد:

ْ  يّدهّ  ها سلم   موالي  وروحي في يدِه      قد ضي ع 

 ا األضلِع معبّدهّ ـناقوّس القلِب يدقى ل هّ      وحناي

ويتصاااااارف عباد الوهاب في أداء الشااااااطر األخير لينتهي إلى 

 ألخيرين مأتتماً القصيدة.البيتين ا

ما يلف  السااااامع هو قدرة محمد عبد الوهاب على أداء عدد من 

األبياات في نفس واحادم مع العلم أن تسااااااجيل هحه األغنية قد تم  في 
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م حين بادأ النقاد يالحظون أن شاااااايئاً من الضااااااعف قد 3923العاام 

اعتور صااااوته. ولعله من العجب أن يكون صااااوت عبد الوهاب في 

وقااد «. ردت الروح»غنيااة كااان أقاادر على األداء من أدائااه هااحه األ

أشاااااارناا إلى أناه كاان متقطع األنفااس وال ساااااايماا في البي  األولم 

 .3938سجلها في العام « ردت الروح»وأغنية 

ضاااااح في لحن هحه القصااااايدة أن عبد الوهابم على عادتهم توي

لمستمعم ا يحب التنقل بين المقاماتم وهحا التنقل يدفع الرتابةم ويثير

 ويجعله يتطلع إلى المقطع التالي المأتلف.

أماا تكرار لحن البيتين األولين في األبياات األربعة األخيرة فال 

عيب فيهم وهو مساوغ لكي يسكن النغم ألن المستمع ووجدانهم وهو 

 يعاوض تكرار المحهب في قالب )الطقطوقة(.

ف في أداء يبقى أمر ال باد من اإلشااااااارة إلياه. فعباد الوهاب أخط

 البي :

 ّدهّ ـوت  ّمن ض  ـــم  الياقـا      قس  ـا لؤلؤهــماً بثنايــقس

ففصاابح البي  بعد خطئه عصاايااً على الفهم. فقد أداه على النحو 

 التالي:

 ّدهّ ـوت  ّمن ضل ــم  الياقـــقس    ـــا لؤلئهــا    ماً بثنايـــقس

دّ  هّ( اساام فاعل هو فجعل )لؤلئها( مضااافاً إلى ثنايام وجعل )منضاال

من قساااام الياقوت. فففسااااد المعنى. ولكي يتضااااح المعنى نكتب البي  

 على النحو التالي:

ماً  ثنايا )وهي األساااااانان القاطعة ب: أقساااااام قسااااااماً  اثنايبقس 

 األمامية(

 : لؤلؤ هحه الثنايا وهو هنا مبتدأ مرفو . لؤلؤها

م   ق سااااااااااااااااااا 

 الياقوت  

. الياقوت بمعنى ا م بمعنى شاقا وهو  لشاافتين: ق سا 

 مفعول به.
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ّدهّ  ّد اللؤلؤ وهو الفاااعاال. هو الااحي شااااااق  منض  : منضااااااا 

الشاااااافتين حين افتر الفم عن ابتسااااااامة لتبدو 

 الثنايا اللؤلؤية.

وجملة قساام الياقوت منضااده في محل رفع خبر 

 لؤلؤها.

وقد خفي هحا التفسااااير على كثير من الشااااعراء الحين اسااااتمعوا 

 إلى هحا البي .

يثنا عن المعارضاااة الشاااعرية واألغنية العربية مع للن كان حد

شاااااايء من اإلضااااااااءات األدبيااة والفنيااة التي تعااد ركيزة في الفهم 

 والتحوق واالستمتا  بما نسمع.

 

 

  

 المـوســيقا

 الهنــديــة

 

 : أمل خضركيوإعدادترجمة
 

 مقدمة

الموسايقا الهندية التقليدية )الكالسايكية( من أقدم أنوا  الموسيقا 

في العاااالمه فهي تعود إلى العصاااااار الهنااادوسااااااي القاااديم. وتروي 

األساااااطير الكثير حول أصااااول هحه الموساااايقام ومراحل تطورهام 

 بالثقافة الهندية التي أنتج  هحه الموسيقا.وتحهب بعيداً في اإلشادة 

واألبحااث التي ّكتبا  عن هاحه الموساااااايقاا بيانا  ماا هو تقليدي 

)كالساااايكي( في هحه الموساااايقا وما هو مسااااتحدث. وبيان للن معقد 
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غااية التعقيدم فالهند تضاااااام أعراقاً مأتلفة وثقافات مأتلفة متوزعة 

 في الجهات األربع من الهند.

دية تندرج في ثالثة أنوا : الغناءم والموسااااايقا والموسااااايقا الهن

اآلليةم والرقص. وهي ما يقدمه عادة المسرح الغنائي. وقد تطورت 

هحه األنوا  الثالثة مع الزمنم وغدت في العصااااار الحاضااااار أكثر 

 تعقيداً لما نشف من تواصل فعلي بين الشرق والغرب.

ا والموسااااايقا الهندية هي األكثر شااااااهرة في فضاااااااء الموساااااايق

اآلساااااايويااةم وأهم مااا جعلهااا معروفااة في الشاااااارق والغرب األفالم 

   السينمائية الغنائية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 الموسيقا الهندية

الموساااااايقا الهندية غنية في تنوا  الصاااااايو )القوالب( واإليقا . 

رة ويبدو أنها تفخح من األصااااااالة التقليدية بسااااااببم ومن المعاصاااااا  

 التجديدية بسبب.

التقليدية فتغوص في التاريخ ألكثر من أماا الموساااااايقاا الهنادياة 

( وموساااااايقا  Hindustanألف عاام. منهاا موساااااايقا )هندوسااااااتان
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(. وقااد تطورت هااحه الموساااااايقااا التقليااديااة عبر Carnat)كااارنااات 

العصااورم لكنها ظلا م إلى اليومم مصاادراً غنيااً السااتلهام الموساايقا 

نيات لدى إثسااااواء ماله صاااالة بالعقيدة أو بالثقافة العريقة  مبفنواعها

 عرقياةم لها لغاتها وعاداتها.

( Folk Musicومن الموسااااايقا الهندية )الموسااااايقا الشاااااعبية 

المسااتمدة من البيئات المأتلفة. وساانعرض لسااتة أنوا  من الموساايقا 

 الشعبية السائدة.

 Rabindraوساااانحكر شاااايئاً عن موساااايقا )رابندرا سااااانجيب 

Sangeet الي  ستكماالً للبحث. ( اPop( و)بوب Qwwali( و)القوا

 الموسيقا التقليدية

  هندوستان( موسيقاHindustan) 

انتشر هحا النو  من الموسيقا الهندية التقليدية في شمال الهند 

في القرنين الثالث عشاار والرابع عشاار. متفثراً بالموساايقا الدينية 

 والشعبية والمسرحية الغنائية.

ن سااااائداً ومتوارثاً واعتمد الغناء المرافق للموساااايقا على ما كا

 منح العصور القديمة في التراتيل الدينية.

ر مع الزمنم وصاااارت له  هحا النو  من الموسااايقا والغناء تطوا

تقاليد تالئم العصاااار. وإلا كان  الهند المهد األساااااسااااي لهم فقد امتد 

تافثيره إلى الادول المجااورة للهناده فصااااااار معروفااً في باكسااااااتان 

 وبنجالده.

ن أن الموسايقا الهندية التقليدية نشافت في جنوب وعلى الرغم م

الهند أصاالًم فلن موسيقا )هندوستان( التي نشفت في الشمال تفثرت 

بها من جهةم وتفثرت كحلن بالموسااااايقا الفارساااااية المجاورة لها من 

 جهة أخرى.

  كارنات( موسيقاCarnat) 
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هي في شااااااكلها الحالي متطورة عن موساااااايقا قديمة تعود إلى 

ين الأامس عشااار والساااادس عشااار وما بعدهما. وتدل النقوه القرن

السنسكريتية القديمة على أن هحا النو  من الموسيقا مغرق في القدم 

 سنة ماضية. 3200يعود إلى 

تعتمد موسااايقا )كارنات( على لحن أسااااساااي تطرأ عليه بعا 

. ومعظم ما أّلاف من هحه الموسااااايقا كتب ليغنى بفسااااالوب ويعاتالتن

 (.Gayaki)جاياكي 

وموسااايقا )كارنات( كموسااايقا )هندوساااتان( تعتمدان على لحن 

وإيقا  يرافقه يساااااامى )تاال  (21)(Ragaأساااااااسااااااي يساااااامى )راجا 

Tala)(22). 

 (Folk Musicالموسيقا الشعبية )

 للموسيقا الشعبية ستة أنوا  هي:

األغنية »( والمعنى المعجمي للكلمة Bhavageetـااااـاااا )بافاجي   3

 فة من كلمات شعرية وموسيقا خفيفة.وهي مؤل«. المقدسة

( وهو نو  من الموسيقا الشعبية الراقصة Bhangraـااـاا )بانجرا  3

( في بريطانيا والواليات المتحدة PoPالحي يشاابه رقصااة )بوب 

 األمريكية.

( وهو نو  من الموسيقا الشعبية المفلوفةم Lavaniـاااااـااااا )الفاني  2

 يرافقها غناء تقليدي ورقص.

وهو نو  من الموسيقا الشعبية الشرقية  (23)(andiyaDــ )دانديا  2

الراقصة. وقد طرأت عليه بعا التعديالت ليكون أشبه بموسيقا 
                                                           


 مـااااـاااا )راجا( في المعجم السنسكريتي تعني الموسيقا التي تعبر عن المشاعر اإلنسانية 

 .وبأاصة الحب المتاقد. والرغبة في اآلخر واالهتمام والبهجة

( والمقاطع الكالمية الموزونة. والطبلة Bolـااااـااااا )تاال( تعني اإليقا  الحي يسمى )بول  

 هي التي تؤديه خير أداء.

ـاااااـااااا )دانديا( تعني عيداناً من الأشب تشبه السيوف يتدرب بها أفراد قبيلة هندياة على  

 ي منطقة )جوجارات(.رقص شعبيم ف
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قا من موسااي مد  )بوب( المنتشاارة في العالم. لكنه في األصاال اسااتّ 

 تقليدية باالسم نفسه وصار شعبياً معاصراً.

ؤديه ( وهو لون من الموسيقا الشعبية تRajastanـاااـااا )راجستان  2

كثير من الطوائف لات الثقاااافاااات المأتلفاااة. ويمتااااز باااالطاااابع 

الروحي واألداء الصااااااوتي المتااداخاال على شااااااكاال هااارموني. 

واللحن األسااااااااسااااااي تؤديااه آالت قااديمااة متنوعااةم يبهج مرآهااا 

النفوس. منهاا آالت إيقاا  بحجوم مأتلفاة. ويبادو أن )الادف( هو 

الحي يظهر  المفضاااال في بعا المهرجاناتم كمهرجان األلوان

ارة(  فيااه عااازفون مرحون. وتضاااااافي اآللتااان النفأيتااان )الزمااا

و)الفلوت( الطابع المحلي على هحا اللون من الموسيقا. وموسيقا 

)راجساااااتان( في األصااااال مقتبساااااة عن لحن تعزفه فرقة وترية 

تصاااااااحبها آالت إيقاعية كفرقة ساااااايمفونية. يرافقها أداء مغنين 

 Bollyمعيااة األفالم الهنااديااةشااااااعبيين. وهي تتمتع بتقاادير )ج

Wood .كففضل موسيقا هندية ) 

وهو لْون من الموسيقا الصوفية. ظهر في  (24)(Baulsـااااااـاااااا )بولز  3

( في القرنين الثامن عشار والتاساع عشر وأوائل Bengal)البنجال 

أوجااد هااحا اللون جماااعااة من الموساااااايقيين  قاادالقرن العشاااااارين. و

د الهندوساااااية الصاااااوفية. وقالصاااااوفيين متفثرين بموسااااايقا الطائفة 

حرصا  هحه الجماعة على التعميق في اإلحساس الداخلي المثالي. 

 «.البحث عن إنسان القلب»وأطلقوا على صنيعهم 

اها ن]تلن هي األنوا  السااتة للموسااايقا الشاااعبية الهنديةم عرضااا

باختصااار دون لكر ما يثقل الموضااو  من أسااماء وتعبيرات هندية 

 العربي[. ال يحتاج إليها القارئ

 أنوا  أخرى من الموسيقا الهندية

   رابندرا سانجي(Rabindra Sangeet) 

                                                           

 ــ )بولز( في اللغة السنسكريتية تعني الجنون المقدس بحب و. 
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تاجور  توهو لون من الموسااااايقا أوجده الموسااااايقي )رابندرانا

Rabindranath Tagore)ويعد هحا النو  األهم في الموساااااايقا  م

أغنيااةم  3000( أكثر من تالهنااديااة. وقااد كتااب مباادعااه )رابناادرانااا

قا الهندوسااتانية الكالساايكية. ويفأر كثير من المغنين متفثراً بالموسااي

 في غرب )البنجال( بفنهم يؤدون أغاني )تاجور( الرائعة.

  الي  (25)(Qawwali)القوا

وهو لون من الموساااااايقااا الصااااااوفيااةم يرتكز على األصااااااول 

الهندوساااااتانية التقليدية. يصااااااحب الموسااااايقا مغنن واحد أو مغنيان 

لموسااايقا والغناء تداخل هارمونيم وآلة وعدد من المنشااادين. وبين ا

 .(26)(Tablaاإليقا  الرئيسية هي )الطبلة 

  بوب(Pop) 

موسااااايقا )بوب( في األفالم الغنائية الهنديةم وهي مساااااتمدة من 

الموسيقا الغربيةم وقد مزج مؤلفو هحه الموسيقا بين األصالة الهندية 

نتشاااااااراً في والحاداثاة الغربياةم لتكون موساااااايقااهم وأغانيهم أكثر ا

 العالم.

 التفاعل بين الموسيقا الهندية والموسيقا الغربية

في أواخر السااابعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشااارينم 

( عالم الموسااايقا Rock and Rollدخل  موسااايقا )رو  أند رول 

الهنااديااة. ومن المحتماال أن يكون المغني علي أكبر خااان هو أول 

في الواليااات المتحاادة األميريكيااة في  هناادي أداى أغاااني )الرو (

 .3922العام 

                                                           

مغنون  مـاااااااـااااااا القوالي : مفخول من قاموس الزجالين في سااورية ولبنان )القوالة( وه 

 يتنافسون في الزجل على إيقا  الدف.

ةم وتسمى أيضاً ـااـاا الطبلة: مفخولة من قاموس الموسيقا العربية. وهي آلة إيقا  أساسي 

ة(.  )الدربكا
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وتفثر موساااااايقيون آخرون بموساااااايقا الجاز األمريكية في عقد 

الساااتينيات. كما أن بعا فناني الغرب أدخلوا بعا اآلالت الهندية 

يعزف عليها محترفون هنود في فرقهم الموساااايقية ويرافقهم مغنون 

 Incredibleقاااة هنود. من هاااحه الفرق )الفرق الوترياااة الأاااار

String Band.) 

ومنح التسااااعينيات من القرن العشاااارين أبد  الموساااايقي الكندي 

( موسااااايقا جديدة هي مزيج من الموسااااايقا الهندية Nadaka)ناداكا 

والموسايقا الغربية السائدةم ولم يكن ما فعله إال حصيلة مأزونه من 

 الموسيقا الهنديةم فقد عاه معظم سنوات حياته في الهند.

في بداية القرن الحادي والعشرين قدم  فرقة )هيب ـااـاا هوب و

Hip-Hop ( األمريكيااة مغنين هنوداً. وكااحلاان فعلاا  فرقااة )كورنر

( البريطاانية وقدم  مكاففة مالية كبيرة إلى Cornershopشااااااوب 

( لألغنية الشاااااهيرة التي Asha Bhosleالفرقة الهندية )آشاااااابوزا 

وقد بلغ  الحروة في برامج « Brimful of Asha»قادمتها وهي 

 التقييم.

 (Rock and Metalموسيقا )رو  وميتال 

موسايقا )رو ( في الهند ظهرت خالل السااتينيات والساابعينيات 

( The Beatlesمن القرن العشاااااارين حين زارت فرقااة )البيتلز 

العالمية الهند. وقد أدى تعاون )البيتلز( مع الموساااااايقيين الهنود إلى 

فناهم تطوير اللحن ا لهندي )راجا(م وهو لحن روماني ساااااابق أن عرا

إلى لحن جديد متفثر )بالرو (م فسااااامي )راجا رو (. واشاااااتهرت 

الفرق الهنااادياااة التي تعزف هاااحا النو  المتطور في أنحااااء الهناااد 

 ومدنهام مثل كلكتا ودلهي وبومباي.

 موسيقا األفالم

م. فهي لتعاد الهناد أكبر دولة منتجة لألفالم السااااااينمائية في العا

تنتج نحو ألف فيلم سنوياً بسبع وعشرين لغة. ويتضمن الفيلم الواحد 
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تعتمد على الموساااايقا الهندية التقليديةم  عادة بين خمس وساااا  أغان  

 أو الموسيقا الأفيفةم وقد يتضمن الفيلم أغاني دينية.

ومن أشااااهر من ألاف موساااايقا لألفالم فياليات خان وعلي أكبر 

 خان.

 ية الهنديةاآلالت الموسيق

تنادرج اآلالت الموساااااايقية الهندية في ثالثة أنوا م هي اآلالت 

الوترية وآالت النفخ وآالت اإليقا . وسانعرض على سبيل المثال ال 

 الحصرم آلتين من كل نو .

( و)ربااااب Sitarاآلالت الوترياااة: نأتاااار منهاااا )ساااااايتاااار 

Rabab.) 

 : مء العالمهي أشااهر آلة وترية هندية ساااح  في أنحا ساايتار 

 Raviيعزف عليهاا أشااااااهر العازفين الهنود مثل )رافي شااااااانكار 

Shankar هي آلااة طويلااة العنق لات تركيااب جمياال الصااااااورةم .)

وعااادد أوتاااارهاااا 

سابعة عشر وتراً. 

منهااا ثالثااة أوتااار 

أو أربعة عاديةم ومنها ثالثة أو أربعة تصاااااادر أزيزاً خاصاااااااً. وما 

ن اآلالت الوترية يصااااادر عنها من أصاااااوات يشاااااابه ما يصااااادر ع

الهندية األخرى لكنه ال يماثلهام فهي تتمتع بأصااااااوصااااااية ليساااااا  

 لألخريات.

ينقر العازف أوتار )ساااايتار( بريشااااة معدنية تدعى )ِمزراب(. 

وفي هاحه اآللاة عادد من األوتاارم غير ماا لكرناام تشااااااد تح  عتبة 
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. ال يعزف عليهااام وإنمااا تهتز في أثناااء العزفم وتصاااااادر (27)اآللاة

اً متجانسااة مع ما يعزف. وفي اآللة جهاز لتضااأيم الصااوت أصااوات

يصااااانع من ثمرة القر  األبيا. وقد يضااااااف إليه جهاز إضاااااافي 

 للتضأيم يثب  في عنق اآللة.

تسااااااتأدم آلة )ساااااايتار( في الموساااااايقا التقليدية )هندوسااااااتان 

سااانجي (م وفي موساايقا األفالم الغنائيةم وفي الموساايقا المعاصاارة 

ا الغرب. لكنها غير منتشاااااارة في جنوب الهند إال المتفثرة بموساااااايق

 قليالً.

 آلاة قديمة جداً. كان موطنها األول أفغانسااااااتانم  : (28)ربااب

وشاااع  في كشاامير الهندية فيما بعد. والرباب القديمة كان  تسااماى 

( وهي مأتلفة عن الرباب الشاااااائعة اليوم المساااااماة Seni)سااااايني 

 (.Kabuli)كابولي 

 

 

 

 

 
نع من الأشااااابم وقلبها مفرغ وسااااااعدها طويل والرباب تصااااا

ادة م نتركب فيه مفاتيح األوتار. واألوتار في الرباب مصاااااانوعة م

)نااايلون( أو مااادة معاادنيااةم ويالحظ أن خصاااااار الرباااب مقوس من 

على أن أداة العزف عليهااا كاااناا  القوس في  دلى يااالجااانبين. وهااحا 

                                                           

 .ــ عتبة اآللة مؤلفة من عيدان معدنية لات انحناءات معدنية مثبتة على جسم اآللة 

ـاااـااا الرباب أو الربابة آلة عربيةم يعزف عليها أهل البداوة بالقوسم وقد يغني العازف  

 نفسه مع العزف. وهي معروفة أيضاً في األرياف.
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 وجود لهام الزمن القديم. أما قوس العزف في الوق  الحاضاااااار فال

 وإنما ينقر العازف على األوتار بريشته. 

 اآلالت النفأية 

 (Ottu( و)أوتو Bombashiنأتار منها )بومباشي 

 : أول ما وجدت هحه اآللة النفأية في بنجالدهم  بومباشااي

وهي آلة شااعبية تسااتأدم في المساارح الشااعبي في بنجالده فق م 

 لدى الفرق الموسااايقية وهي أشااابه بالفلوتم وقد تتوافر هحه اآللة

والعااازفون بهااا في هااحه األيااام نااادرون. وال  مفي جنوب آسااااااايااا

 يتجاوز عددهم في بنجالده سبعة عازفين.

 : آلة نفأية منتشرة في جنوب الهندم لها أربعة ثقوب أو  أوتو

اتم بل مادة شااامعية تسااااعد على التحكم  خمساااةم ليس عليها مجساااا

لقطعة لف اللحن األساااااااسااااااي بدرجة الصااااااوت. وهحه اآللة ال تعز

 الموسيقيةم وإنما تؤدي نغماً يتوحد مع األنغام األخرى في المعبد.

 آالت اإليقا  

 (Manjira( و)مانجيرا Tablaونأتار منها )الطبلة 

 : هما طبلتانم طبلة صغيرة لليد اليمنى تسمى )دايان(  الطبلة

عة صاااانووطبلة أكبر لليد اليساااارى تساااامى )بيان(. وطبلة )دايان( م

غالباً من الأشااابم وطبلة )بيان( مصااانوعة من الحديد أو األلمنيوم 

أو النحاس. ويتوسااااا  وجه الطبلتين دائرة ساااااوداء يضااااارب عليها 

العازف ما يساامى في الموساايقا )دم( على حين أن أطراف وجه كل 

منهما يضارب عليها ما يسامى )تن(. والصاوت الصادر عن الطبلة 

الصااوت الصااادر عن الطبلة لات  لات الجساام الأشاابي مأتلف عن

 الجسم المعدنيم وهحا التمايز هو الحي يمنح اإليقا  معناه.
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 : آلاة إيقااعياة قديمة جداًم حتى إنها ترى معلقة على  ماانجيرا

م يضرب العازف إحداها (29)جدران المعابد. وهي صنجات صغيرة

باألخرىم فيصاااادر عنهما صااااوت معدني. وهحا النو  هو عنصاااار 

 ي اإليقا م يتجلى في الموسيقا الراقصة.أساسي ف

ويحساااااان أن نأتم الحادياث عن آالت اإليقاا  بحكر ما هو غير 

(. وهي Ghatamمفلوف من آالت اإليقا  الهندية. وهي آلة )جاتام 

كرة مصانوعة من الطين أو الصالصاال يضاعها العازف في حضنه 

ويضاارب عليهام فينشااف عن للن صااوتانم صااوت واضااح وصااوت 

. وفي الكرة ثقاااب ينتهي إلى تجويف داخلي. وقوة ضااااااعيف جاااداً 

الرنين أو ضااعفه يكون بساابب سااد الثقب جزئياً أو فتحهم وهحه اآللة 

من أعجاب آالت اإليقاا  تنتشاااااار في جنوب الهناد. وال تعرفها دول 

 أخرى.

 خاتمــة :

                                                           

فة في الموسيقا العربيةم ومن المعروف أن الراقصات في ـااـاا الصنجات الصغيرة مفلو 

 المالهي يستأدمنها مع الموسيقا والحركات الراقصة.
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مااا لكرناااه عن الموساااااايقااا الهنااديااة وآالتهااا الوتريااة والنفأيااة 

ومااكتب عن الموساااااايقا الهندية كثير.  واإليقااعياة غيا من فيا.

وعلى ساابيل اإلغناء نحكر بعا أسااماء اآلالت المشااهورة بفنواعها 

( Bulbul Tarngالثالثااة: من اآلالت الوتريااة مثالً )بّلباال تااارانج 

( و)سااااااارينجدا Kamancha( و)كامانشااااااا Tanpuraو)تامبورا 

Saringda(30)( و)فيولون Violonلاان (. ومن اآلالت النفأيااة هنااا

(. وماان اآلالت Surpeti( و)ساااااااوربااتااي Bansuri)بااااناازوري 

( و)تومباااا  Madal( و)ماااادال Chendaاإليقااااعياااة )شاااااانااادا 

Tumbak.) 

وما كتبناه في هحا الموجز يحرض على مشاهدة األفالم الغنائية 

الهنادياةم وعلى االسااااااتماا  إلى الموساااااايقا الهندية الحديثة المتفثرة 

تظل و .كيةيالواليات المتحدة األمربااإليقااعاات الغربياة في أورباا و

معرفة فنون األمم في مجال الموساايقا والغناء ضاارورية في عصاار 

المعلومات والتكنولوجيا. فحلن يقرب اإلنسااااااان من اإلنسااااااانم وال 

 عبرة الختالف العروق واألديان.

 

 

  

 ســـــوزان النغــر

 النظرية الرمزية في الموسيقا 

 الموسيقا لغة المشاعر

 

 في د. شادن اليا
  

                                                           

 ــ فيولون هي آلة الكمان أو الكمنجة كما كان  تسمى. 
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تتردد دائمااً في ألهاان العازفين من طالب ومحترفين مساااااافلة 

إعطاء معنى للقطع الموسااااايقية التي يعزفونها. هل تدور هحه القطع 

شاعرهم حول موضو  ما أو شأص ما؟ هل يحق لهم التعبير عن م

الاحاتياة عبر هاحه القطعم أم يجدر بهم محاولة التعبير عن مشاااااااعر 

المؤلف؟ وهال تعبر القطع الموساااااايقية دوماً عن مشاااااااعر المؤلف 

وحده؟ تصاااااعب اإلجابة عن هحه األسااااائلة عندما يتعلق األمر بالفن 

 األقل تمثيالً واألكثر تجريداً بين جميع الفنون أال وهو الموسيقا.

ة األمارياكاياااة سااااااوزان النااغر خصااااااصااااااااا  الافايالسااااااوفااا

( كثيراً من الفصااااول في كتبها لمعالجة هحا 5891ـاااااااااـااااااااا5981)

الموضااااااو .  ومع للانم قلماا يطلع طالب الموساااااايقاا في المعااهد 

 والجامعات على أعمالها أو يناقشون أفكارها. 

 لمحة سريعة عن حياة سوزان النغر

هاماً إن غنى أفكار سوزان النغر وقوة آرائها تجعالنها مرجعاً 

 لكل الدراسات الجمالية الموسيقية.

ولدت النغر في نيويور . نال  شهادتي الماجستير والدكتوراه 

من جامعة رادكليف في كمبريدجم ماساااشااوسااتس. كان  تتقن اللغة 

األلماانية فسااااااافرت إلى فيينا إلكمال دراسااااااتها والتعمق في العلوم 

س  النغر في العديد من  ريكية الجامعات األمالفلسفية الموسيقية. درا

وكتباا  الكثير من الكتااب واألبحاااث في الفلساااااافااة وعلم الجماااال 

 واللغويات. 

 Philosophy مPractice of Philosophyمن أهم كتبها: 

in a New Keyم Feeling and Formم Philosophical 

Sketches  

لقد تفثرت النغر كثيراً بفساااتالها الفيلساااوف األلماني أرنسااا   

وترجم  إلى  Ernest Cassier (  5871ـاااااااـااااااا5947كاساايه )

عام  Music and Mythاإلنكليزية كتابه الموساااايقا واألسااااطورة 

5871  . 
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 الفلسفة بمفتاح جديد

(م 5871اختاارت النغرم في كتاابهاا الفلساااااافاة بمفتااح جادياد )

الموساااايقا وساااايلة لتحري العالم الواسااااع للرمزية والمعنى في الفن. 

انها أن الموساااايقا هي الفن األقل تمثيالً وساااابب اختيارها هحا هو إيم

تقادم الصاااااايغة النقيةم ليس زخرفةً وإنما جوهراً »بين الفنونم إنهاا 

. لعلهااا ورثاا  هااحه الفكرة عن شااااااوبنهاااور الااحي كتااب (31)«حقيقياااً 

إن الفنون األخرىّ تحاادث عن الظالل أمااا الموساااااايقااا فعن »قااائالً: 

يقا األلمانية من . ركزت النغر دراساااااتها على الموسااااا(32)«الجوهر

بااال إلى بيتهوفنم إل وجادت أن هاحه الموساااااايقاا تمثال نقااوة البنيان 

 الموسيقي:

ليس هنا  مشاهد أو موضو  أو واقعة. هحا دعم عظيم لبحثنا »

في الشاااااكلم ال يوجد محتوى واضاااااح وحرفي في طريقنا. إلا كان 

ن لمعنى الفن يتعلق بالتلقي الحساااااي بحاته بعيداً عن تمثيله الظاهر ف

المعنى الفني الصااااااافي يكون سااااااهل المنال من خالل هحه األعمال 

 .(33)«الموسيقية

إن نقطة انطالق كتاب الفلساافة بمفتاح جديد هي نقا أسااس 

النظريااة الوضاااااااعيااة التي تااد عي أن حاادود اللغااة هي نفس حاادود 

التجربة اإلنساااانية. فما ال نساااتطيع اختباره أو قياساااه هو بلبلة ال 

أتبا  النظرية الوضااعية إلى ححف الفن والشااعر معنى لها. يدعو 

والميتافيزياء بشااكل عام من دائرة المعارف اإلنسااانيةم إل يعدون 

هحه المجاالت تعابير شااااأصااااية إفرادية عن مشاااااعر وعواطف 

تفتقااد ثبوتيااة وقااائعيااة كمااا تفتقااد معاااني عااامااة مفهومااة لظواهر 

ن عن نفسه م رمزية.  إال أن النغر تجد أن النشاط اإلنساني يعبر
                                                           


 Susanne Langer, Philosophy in a New Key (Cambridge: Harvard Universityـاااـااا

Press, 1957), 209.   .كل ما جاء في الحواشي من ترجمة المؤلفة 


r Schopenhauer, The World as Will and Representation, trans. E.F. Arthu ـاااااااـااااااا

J.Payne ) New York: Dover Publication, 1969) I: 256.  


 Key (Cambridge: Harvard University  NewSusanne Langer, Philosophy in a ـااـاا

Press, 1957), 209 
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خالل  العادياد من األشاااااااكاال الرمزياة. اللغة هي مثال واحد فق  

على للن. تشااااااتمل األمثلة األخرى على الفن واألديان والطقوس 

واألساطير والميتافيزياء. اللغة التي نعبر من خاللها عن المفاهيم 

هي في جوهرها نظام من الرموزم يكاف  كل رمز حادثة أو شيئاً 

مع هااحه الرموز بعضاااااااهااا مع بعا فاالنهاا تعطينااا ماام عناادماا تج

عن العالم.  تؤكد النغر أن عالم المشاااااااعر والعواطف « تمثيالً »

يمكن أيضااااااااً التعبير عنااه بطريقااة رمزيااة. لكن اللغااة تعجز عن 

تمثيل كل النشاااطات اإلنسااانيةم فالكثير من التجارب اإلنسااانية ال 

 غااة. لهااحا كااان الفنيمكن التعبير عنااه بااالنظااام الااداللي النحوي لل

طريقااة بااديلااة للتعبير الرمزي. نساااااااتطيع أن نألص إلى فكرتين 

 أساسيتين في كتابها هما: 

ـاـ ليس  الموسيقا لغة بالمعنى المطلق للكلمةم بل هي لغة بالمعنى 5

المجاازيم إل إنهاا ال تحوي مفرداتم فااألصااااااوات ال تحمال أي 

    .(34)معنى بعيداً عن سياقها

قا تعبيراً مباشراً عن المشاعر والعواطف. ترفا ــ ليس  الموسي1

النغر فكرة أن الموسايقا تهيج المشااعر أو فكرة أن الموسيقا هي 

تعبير عن الحات. الموساااايقا في جوهرها ليساااا  محرضاااااً يوقظ 

المشااااعر وال إشاااارة تعلنها. الموسااايقا ليسااا  تفثيراً مباشاااراً أو 

  .(35)شااعر وحسبعن الم« تمثيل منطقي»دواء ً للمشااعرم إنها 

إلاً الموساايقا ليساا  الشااعور نفسااه وال نسااأة عنه بل إنها تمثيله 

الااحي يتلقاااه الحاادس. للموساااااايقااا معناااهااا الأاااصم  (36)الرمزي

 ولتحليل قواعدها نحتاج إلى مفتاح جديد تقترحه النغر كما يلي: 

إن كاان للموساااااايقاا معنى فلنه معنى داللي وليس عرضااااااياً. »

إلثارة المشااااعر وال إشاااارة إلعالنها. إلا كان  ومعناها ليس حافزاً 

                                                           

 Ibid., 228-.229 ــ

 .Ibid., 218 ــ
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تملان محتوى عااطفيااً فالنهاا تملكاه بنفس الصااااااورة التي تملن فيها 

 .(37)«اللغة محتوى من المفاهيم: أي بصور رمزية

هنا  بعدان تساااااتعملهما النغر لتشااااابيه الموسااااايقا باللغة: البعد 

د من لعديالاداللي والبعد الرمزي. ولكن الموساااااايقا بالطبع ال تملن ا

خواص اللغاةم مثل القدرة على التحديد النوعي الدقيق لألشااااااياء أو 

القوانين النحوية الثابتة.  عناصااار الموسااايقام خالفاً لمفردات اللغةم 

ال تحوي في لاتها على عالقات ثابتة مع األشااااااياء وإنما على نظام 

مرن من الرموز قادر على التعبير عن شااااتى المشاااااعر اإلنسااااانية 

ة في آن واحد. ترى النغر أن الموساااايقا تسااااتطيع التعبير عن المعقد

غموض وتناقا  المشااااااعر اإلنساااااانية أكثر من أي فن وأكثر من 

 اللغة نفسها. 

تسااااتند قوة الموساااايقا إلى حقيقة أنها تملن تعبيراً حقيقياً لحياة »

المشاعر في الوق  الحي تعجز اللغة عن للن. إل تحوي في ماهيتها 

ما ومتناقا ال تستطيع اللغة امتالكه... الموسيقا على محتوى غا

تكشااف ما تحجبه الكلمات ألنها ال تملن محتوى وحسااب وإنما تملن 

   .(38)«تالعباً وقتياً في هحا المحتوى

وعندما تتحدث النغر عن القوة التعبيرية للموسااايقا الناجمة عن 

هاااانز  غموض محتواهاااا فااالنهاااا ترجع إلى الفيلسااااااوف األلمااااني

القدرة على »وتساااااتشاااااهد بقوله:  Hans Mersmannميرسااااامان 

التعبير عن األضااااداد المتناقضااااة في آن واحد تعطي الموساااايقا قوة 

ال بد أن نورد هنا ما لكره الباحث  .(39)«تعبيرياة أكثر ثراًء وتعقياداً 

الموسايقي جان دورينو عن الموسايقي الساوري الحسن بن أحمد بن 

اني من القرن الحادي عشااار( الحي أشاااار علي الكاتب )النصاااف الث

إلى الفكرة نفسااااااهاا في كتابه كمال أدب الغناء. ففي زمنه كان تفثير 

                                                           

 Ibid ــ

  Ibid., 243-.244 ــ

  Susanne Langer, Philosophy in a New Key (Cambridge: Harvad  ــ

University Press, 1957), 244  
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الموسيقا يدرج في مجالين: الحزن أو السعادةم أما هو فقد أشار إلى 

غموض التعبير الموسااايقي فكتب كيف تعبر أغنية العصااافور أحياناً 

 .(40) عن السعادة واأللم في نفس الوق 

كحا فلن الموسااااايقا تعطينا ريى حول مشااااااعرنا وعواطفنام وه

هاحه الرمزياة الضاااااامنية تجعل الموساااااايقا لغة فنية أكثر قدرة على 

التعبير من اللغااة.  فكرة أن الموساااااايقااا تعبر عمااا تعجز اللغااة عن 

التعبير عنه لم تفت بها النغر وحدهام إل ساابقها الفيلسااوف الصااوفي 

ندما لكر قول بعا الحكماء ( ع5555ـااااـاااا5519الكبير الغزالي )

في القلب فضاااااالة شااااااريفة لم تقدر قوة النطق على »الصااااااوفيين: 

. ومن الطريف أن (41)«إخراجهاا بااللفظ فافخرجتهاا النفس بااأللحاان

نجد فكرة مناقضاااااة لحلن تماماً عند المؤلف الموسااااايقي فاغنر الحي 

ـ ـ عندما ال تستطيع الموسيقا المضي قدماً تفتي الكلمات»كتب قائالً:

لعاال هااحا صااااااحيح في  (42)«تحتاال الكلمااة مكااانااة أعلى من النغم

 موسيقاه!

أرادت النغر أن تضم الموسيقا إلى عالم النشاطات اإلنسانية 

التي يمكن سااااااابرهاااا.  لكنهاااا ترفا رب  المعنى الفني للعمااال 

الموسااايقي حصاااراً بالتاريخ الشاااأصاااي للمؤلف أو بالتفثير الحي 

الموسااااايقي بعيد عن هحه األمور.  يبتعثه في المساااااتمعين. المعنى 

كما ترفا أيضاااااااً أال يكون للموساااااايقا معنى إال في لاتها.  إنها 

يمثل مشاااعر ليساا  مشاااعر « رمزاً ال ينضااب»تعتبر الموساايقا 

                                                           

 Jean During "Le Grincement de La Porte du Paradis", God is Beautiful and ــ

He Loves Beauty, ed Alma Giese and J. Christoph Burgel (Bern: Peter Lang, 

1992), 162  

 حياء علوم الدينم فصل السما . إحامد الغزاليم أبو  ــ


 :Richard Wagner, Prose Work, tran. William Ashton Eillis, (New York ـااااااااـاااااااا

Broude Brothers, 1966) 8: 362.  
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المؤلف وحده بل اإلنساااااااانية جمعاء. عندما تغدو الموسااااااايقا لغة 

المشااااااااعر فالنهاا لن تكون التعبير الاحاتي للمؤلف أو العاازف بل 

. وإلا كان  الموساااايقا حقاً لغة العواطف (43)«عرض مشاااااعرم»

فلنها تعبر بشكل أساسي عن معرفة المؤلف بالمشاعر اإلنسانية »

وتالحظ  .(44)«وال تعبر عن كيف ومتى ناال المؤلف تلن المعرفة

ال يمكن أبداً للفنان أن يعلن مسااااااابقاً برنامجاً »النغر أيضااااااااً أنه 

علنااه فوراً ال يمكنااه أن يعبر عن لمؤلفااه وينفااحه باادقااة.  حتى لو أ

نفسه بتتابع في الحركات أليغروم أداجيوم بريستوم أليغريتوم كما 

 .(45)«يفرض تغير الطابع في السوناتا الواحدة

من المهم هنااا أن نتوقف قليالً لتاافماال فكرة النغر في أن معنى 

العمل الموساااااايقي ليس تابعاً بالضاااااارورة لحياة المؤلف الحي كتبه. 

من أسااااتحة الموسااايقا في المعاهد والجامعات يحثون الطالب  الكثير

على معرفاة الظروف التي كاان المؤلف يعيشااااااهاا عناد كتابة العمل 

لفهم هااحا العماال. باال يتعمق الكثير من المؤرخين الموساااااايقيين في 

تفااصاااااايال دقيقاة ال تنتهي عن حيااة المؤلف وللان في محاولة لفهم 

نهجاً صحيحاً في كثير من األحيانم موسيقاه. إال أن هحا قد ال يكون 

بال قاد يفقر العمل الفني. وهنا  العديد من األمثلة عن الفنانين الحين 

أبدعوا أعماالً لم يكن لها صالة بالواقع الحي كانوا يعيشونه. في سنة 

كااان بيتهوفن يمر في أظلم مراحاال حياااتااهم كااان ساااااامعااه  5951

تبها الرسالة التي ك يتالشاى وكان يعاني من اكتئاب خطير تدل عليه

 Heiligenstadوالتي عرف  فيما بعد باساااام وصااااية هيليغنسااااتاد
                                                           


  University Susanne Langer, Philosophy in a New Key (Cambridge: Harvard ــ

Press, 1957), 221 
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Testament ره  مفونيته الثانية مقاميفي للن الوق  ألف يتهوفن ساا

ماجور التي ال تظهر أي أثر لعحاب المؤلف بل تصور فرحاً عارماً 

وحيوياة سااااااارة.  وعلى عكس للان تماامااً كان  حالة ماهلر عندما 

وكان  سنة هنيئة وهادئة في  5857فونيته الساادساة سانة ألف سايم

حياتهم إل كان ساااااعيداً بزواجه من الحبيبة وإنجاب مولودته األولى. 

إال أن هااحه الساااااايمفونيااة )التي تعرف أحياااناااً باااساااااام الساااااايمفونيااة 

 التراجيدية( تشف عن ألم عميق وقلق وعحاب وحزن.

وزان النغر وفي الأتام نسااااااتطيع القول إن أحد أهم أفكار ساااااا

حول الفن على نحو عاامم والموساااااايقا على نحو خاصم هو أنها ال 

تنظر إلى الفن على أنه متعة حسااية أو تسااالية هامشااايةم بل على أنه 

أساالوب رمزي الكتساااب المعرفة.  فمثل العلمم وهو النشاااط الحهني 

الااحي نجني من خاللااه معرفااة وقااائعيااة حول العااالم الماااديم يقودنااا 

رفة عالم المشااااااعر. من خالل الرمزية الفنية نكتشاااااف الفن إلى مع

معاااني حيواتنااا العاااطفيااة التي ال تسااااااتطيع اللغااة ساااااابر أغوارهااا 

 وكشفها. 

 

 ز و فــير

ة الغناء والمسرح الرحباني   درا

 

 إعداد: رامي درويش

 

 ونشفتها الفنية ةسيرتها الحاتي
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ولااادت نهااااد حاااداد في قرياااة 

الاادبيااةم وهي قريااة من قرى جباال 

لبنان المشااارفة على ساااهل الدامور 

كم جنوب العاصاااامة  30الساااااحلي 

اللبناانياة بيروت. والدها وديع حداد 

تانيم لها أختان ووالدتها ليزا البسااااا

هما المطربة هدى حداد وآمال وأال 

واحااااد هو جوزيف. وقااااد ظهرت 

بحور الموهبة عليها منح الصاااااااغرم 

فقد بدأت نشااااطها األول في مرحلة 

المدرساة االبتدائية حيث كان  تشاار  في أداء األناشيد المدرسية. 

وكاان للقادر دور في السااااااامااح للموسااااااايقاار الراحال محماد فليفل 

ني بعا األناشاااايد في إحدى النشاااااطات المدرسااااية بسااااماعها تغ

ففعجب بصااوتها كثيراً وشااجعها على االلتحاق بالمعهد الموساايقي 

اللبنااني الاحي كان يعمل مدرسااااااااً فيه. فالتحق  نهاد بالمعهد حيث 

علمها األساااتال فليفل أصاااول اإلنشااااد والنوتة الموسااايقيةم ومن ثم 

ديم كاااناا  تأتص بتقاادخلاا  في فرقااة إنشااااااااد األخوين فليفاال التي 

األناشاااااايد الوطنية في اإللاعة اللبنانية. فقدم األسااااااتال محمد فليفل 

الشابة الموهوبة نهاد حداد إلى لجنة االختبار في اإللاعة التي كان 

. ففعجب  3920يترأساها الموسيقار الراحل حليم الرومي في عام 

 مموهبتها كامل أعضااء اللجنة وبشكل خاص األستال حليم الرومي

فسفلها إن كان  تجيد ألواناً من الغناء غير األناشيدم فغن  له موال 

)يا ديرتي مالن علينا لوم( للسااايدة أسااامهانم ومقطعاً من أغنية )يا 

زهرة في خيااالي( للموسااااااايقااار فريااد األطره. فتعهاادهااا وعرض 

عليهاا الغنااء في اإللاعاة فوافقا  بعاد أن أخحت موافقة والديها في 

ألستال حليم الرومي أغنية )ترك  قلبي( فكان  أول للن. فقدم لها ا

أغنية خاصاااة بالشاااابة الموهوبة نهاد حدادم وكان أساااتالها قد أعد 

لها موعداً للغناء على الهواء مباشرة. فاقترح عليها اسم )فيروز(م 

وقد كان  أغنية )ترك  قلبي( أول أغنية خاصاااة لفيروزم كما قدم 
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في جو ساااااااحر وجمال( و)عاه لهاا أساااااااتالها أغنيات عدة منها )

الورد( و)يا حمام( و)أحبن مهما أشوف من ن( والعديد من القصائد 

وأغاني الطرب واألغاني الشااعبية. وقد كان األسااتال حليم الرومي 

قاااد أوعز لبعا ملحني اإللاعاااة آناااحا  بتلحين بعا األغااااني 

في األلوان. وكان الموسايقي الشااب  عللصاوت الجديد بهدف التنوي

ي الرحباني يعزف الكمان في فرقة اإللاعةم وكان من بين عاصاااااا

الملحنين اللحين كلفهم حليم الرومي بالتلحين لفيروز. وقد كان  من 

أول األلحان التي قدمها عاصااااي لفيروز: )غروب( و)ماروشااااكا( 

و)عتاااب( و)راجعااة(م وقااد  بثاا  أغنيااة عتاااب للمرة األولى على 

 أثير إلاعة دمشق.

مو بين فيروز وعاصاااي فنياً واجتماعياًم إلى أن بدأت العالقة تن

م رزق الزوجاان بفربعة أوالد بنتين 3/3/3922تكللا  باالزواج في 

أصااايب  3963وصااابيين من بينهم الموهبة الكبيرة زياد. وفي العام 

عاصاي بنزيف دماغي أدخل على أثره المساتشفى حيث نقل للعالج 

ي حافظ األساااادم السااااور سفي فرنسااااا على متن طائرة قدمها الرئي

 وعوفي من مرضه بشكل جزئيم وتابع نشاطه الفني مجدداً.

في الساااعة الحادية عشاارة والنصااف من قبل ظهر يوم السااب  

قطعاا  إلاعااة )صااااااوت لبنااان(  3983حزيران من عااام  33في 

 برامجها وأعلن  وفاة عاصي الرحباني كما أعلن  الحداد أيضاً.

م  فيروز ونال  شاهادات التقدير والدرو  واألوسمةم وقد  ّكرل

على الدكتوراه الفأرية من الجامعة األمريكية 3006حصاااااال  عام 

 في بيروت.

 
 ةــا الفنيــحياته

 أوالً : الغناء

بدأت االنطالقة الفنية لفيروز في الأمساينياتم مرحلة األصالة 

والعمالقة الكبارم إل تعددت األلوان الغنائية في أرشيفها الغنائيم فال 
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ر مناسابة فردية أو جماعية إال ويكون لفيروز حضاور الف  تكاد تم

ومميز فيهااام فهي ترافق الفالح في أرضاااااااه والعاااماال في معملااه 

وربااات البيوت في منااازلهنم ومن تنتظر حبيبهااا بفااارغ الصاااااابر 

واالحتفااالت الشااااااعبياة وأغااني الادبكاة واألغنياة الوطنياة والقومية 

ةم ان والمدن العربية العتيقالملتزمة. كما غن  فيروز للطفل واإلنسااا

 ومن أهم األلوان والمواضيع التي غنتها فيروز نحكر:

) أن  وأنا عم يسفلونا كيف( )وتمرق صبية تمشور دغوه  الموال:

 الغياب( )بها العيد بدي قدم هدية(....

 )الميجانا والعتابا وأبو الزلف والروزانا واليادي.....(.الفلكلور: 

)ما في حدا ال تندهي ما  واألغنية الشااااااعبية : أغنياة اللهجة المحكية

في حادا( )كاان الزماان وكاان في دكااناة باالحي( )إمي نام    

 بكير(...

)ال تجي اليوم وال تجي بكرا( )وينن ؟ وين الغناااء الرومااانسااااااي: 

 صواتن وين وجوهن وينن(....

بو( )خايف  الطرب الأفيف: )بتسااااافل إلا بهوا  هالقلب مين يلي دو 

 لي فقلبي(....أقول ال

 )طريق النحل( )شو بيبقى من المسافة(... الغناء المبتكر:

)بلغه يا قمّر إل يّنشااار الأبّر( )يا من يحن إليه فؤادي(  الموشاااحات:

 )يا حبيبي كلما هب  الهوى( )يا من حوى ورد الرياض بأده(  

)ردي مناااديلااان ردي( )يااادور الااادوري ويحااااكي يحااااكي  الزجااال:

مين وجمعة وشاااااهر وشاااااهرين( )راحو اللي المنتور( )يوم ويو

 حبو راحو(...

 )باب بوابو ببابين قفولي ومفاتيح جداد(... المأمس المردود:

)الحلوة دي( )خايف أقول اللي فقلبي تساااافل وتعاند  اللهجة المصااااارية:

 ويا (..
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)وظاال المصااااااطفى المأتااار  أغنيااة النثر العصااااااي عن التلحين:

 الحبيب(...

( )مر   )ال تسااافلوني القصااايدة: ما اسااامه حبيبي( )أعطني الناي  وغنل

 بي إلى بالدي( )يا هموم الحب(...

بكرم اللولو( )على ورق الصاااااافصاااااااف( )نزر  ) أغنياة الطبيعة:

 الشجرا(..

)يال تنام ريما( )طيري يا طيارة طيري( )تن تن تن  أغنياة الطفال:

 يا أم سليمان(...

ن( )  ـاااـاااوطني بحب ان ياـاااـاااـاااـااان يا لبنـاااـااا) بحباألغنية الوطنية: 

    اسمن رح غني( )من يوم اللي تكون يا ـاامن غنيـااـااـااـااـاااس

 وطني الموج(...

)يا قدس يا مدينة الصاااااالة( )شااااااّم يا لا  أغاني المدن العربية العتيقة:

السايّف لم يغب( )غنيّ  مكة  أهل ها الصيدا( )يا ربّا عمان يا قبل( 

هب( )ش  )بغداد والشاعراء والصاور( )مصر عادت شمسن الح

إسااااااكنادرياة( )من وطني تحية الرجولة إلى شااااااواط  المغرب 

األبية( )يا إمارات على أبوابها يصااااارال البحر وينهد الصااااادى( 

 )عن الكوي  وعن عالها ويومها الوطنية(...

)سايف فليشاهر( )سنرجع يوماً إلى  أغنية جرح فلساطين والمقاومة:

كن   األرض حيلنااا( )المقاااومااة الوطنيااة اللبنااانيااة( )خبطااة قاادم

 هدارة(....

 
 ثانياً: السينما

لم تتوقف فيروز عند الغناء فق  بل جاوزتها بنقلة شاااجاعة إلى 

الحوارات واالساكتشات التلفزيونية )سهرة حب( )حكاية األسوارة( 

)من يوم ليوم(...م التي تطورت فيماا بعد إلى السااااااينما والمساااااارح 



 معجــم 

 388 

الرحبانيين. ففي الساااااينما لعب   فيروز دور البطولة في ثالثة أفالم 

 وهي:

إخراج يوسااااااف شاااااااهينم وهو باألساااااااس  3932 )بيا  الأواتم(

 مسرحية رحبانية من إخراج صبري الشريف. 

 إخراج هنري بركات. 3936)سفر برلن( 

 إخراج هنري بركات. 3938)بن  الحارس( 

 
 ثالثاً: المسرح

العربية يتفرجح بين األعمال  والادولكاان المساااااارح في لبناان 

ع الحي غلب عليه الطابالعاالمية المترجمة إلى العربية وبين المحلي 

السااااياسااااي. أما المساااارح الرحباني فقد طرح القضااااايا االجتماعية 

صاااورة مصاااغارة عن من منظور القرية ك الصاااراعات الساااياسااايةو

وكاااانااا  الحرياااة والأير والجماااال هي الغااااياااة  والوطنم لبناااان

لقرية اوالعناصااار الرئيساااية في المسااارح الرحباني حيث تجري في 

 جميع أحداث المسرحية.

لعبا  السااااااياادة فيروز دور البطولاة في معظم أعمااال األخوين 

لاااة بنااادورة عاااة ائبااارحبااااني المساااااارحياااةم فهي تظهر مرة ك متجوا

 و)الشأص(م وتحد ت رجال الشرطة اللحين صادروا لها عربيتها. أ

(م حيااث تقف في وجااه الحاااكم يعيشم يعيش)ي فصااااااااحبااة دكااان 

 ق المقاومة في )جبالالطااغياةم أو فتااة ريفياة تتابع عن والدها طري

الصوان(. كما ظهرت كملكة شامأة تتحدى جبروت وطغيان روما 

في )بيترا(م حتى إن موسااااايقار األجيال محمد عبد الوهاب قال فيها 

)إن فيروز الممثلااة ال تقاال عن فيروز المطربااة(. قاادم الرحااابنااة 

مساااااارحيااتهم في إطار فعاليات مهرجانات بعلبن الدولية ومعرض 

ي ومساااارح البيكاديلي وعلى امتداد الوطن العربي منح دمشاااق الدول

 فكان : 3966حتى عام  3933العام 
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بيا  ـااـاا 3932 الليل والقنديلـااـاا 3933جسر القمر ـااـاا 3933البعلبكية 

ــ 3933دين ـــر الـام فأــأيــ  3932وا ــدواليب الهــ 3932الأواتم 

ـ ـااا3939جبال الصوان ـاااـاااـااا 3938الشأص ـاااـااا 3936هالة والملن 

ـااـ 3963ناطورة المفاتيح ـااـاا 3963صح النوم ـااـاا 3960يعيش يعيش 

لولو ـاـاا 3962قصيدة حب ـاـا 3962المحطة ـاـا 3963ناس من ورق 

 3966بيترا  ــ 3962ميس الريم ــ 3962

 رفاق الدرب الفني

 الملحنون والشعراء الحين تعاون  معهم فيروز

 
 أوالً : رفاق الدرب الفني

وا فيروز في أعمالها الدرامية والغنائية: من أهم النجوم الحين شااارك

)عاصاااااي الرحبانيم وديع الصاااااافيم نصاااااري شااااامس الدينم فيلمون 

وهبيم أنطوان كرباجم رفيق ساابيعيم ملحم بركاتم ليلى كرمم صااالح 

تيزينيم جوزف عازارم إحساان صاادقم وليم حساوانيم ساهام شاماسم 

رجاااا بااادرم جااورجاايااا  صاااااااااايااوم مااروان مااحاافااوضم عااباااد و 

صاااااانيفرم  إيلي شااااااويريم جوزيف جوزيف صااااااقرم إيلي حمصاااااايم

 م زياد الرحبانيم عصام رجيم رونزام طفلتها ريما.....(.ناصيف

 ثانياً : الشعراء 

غن  فيروز لشعراء العرب القدامى: )جرير( )ابن جبير( )أبو 

بكر بن زهر(  )ابن سناء الملن( )عنترة( )لسان الدين بن الأطيب( 

 لوح(.)أبو نواس( )قيس بن الم

أما من شااعراء األدب العربي الحديث فغنا  لـاااااا: )سااعيد عقل( 

)أحمد شااوقي( )األخطل الصااغير( )إيليا أبي ماضااي( )نزار قباني( 
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بران( )باادوي الجباال( )األخوين رحباااني( )بولس ج)جبران خلياال 

ساااااالمة( )رفيق خوري( )ميأائيل نعيمة( )ميشاااااال طراد( )طالل 

 (.....  حيدر( )جوزف حرب( )زياد رحباني

 ثالثاً : الملحنون  

غن  فيروز الكثير من األغاني التراثية والموشااحات العربيةم  

كما غن  للموساااايقار الشاااايخ ساااايد درويشم وكان من أهم من لحن 

لافاياروز: )حالايام الارومي( )األخوان رحبااااني( )فيليمون وهبي( 

)محمااد عبااد الوهاااب( )إلياااس الرحباااني( )زياااد الرحباااني( )محمااد 

 )نجيب حنكش( )زكي ناصيف(.محسن( 

 المحطات الفنية الرئيسية في حياة فيروز

كاانا  أول إطاللاة فنياة لفيروز في لبناانم حيث قدم  برنامجاً 

كان   3929. في عام 3926مساارحياً حمل اساام أيام الحصاااد عام 

المشاااااركة األولى في مهرجانات بعلبنم كما زارت فيروز دمشااااق 

ثم  3930رض دمشاااق الدولي عام للمرة األولى ضااامن فعاليات مع

. ثم قاااماا  بزيااارة بعياادة إلى البرازياال واألرجنتين 3933في العااام 

 3932م غناا  في بعلباان عااام 933م زارت لناادن عااام 3933عااام 

وزارت األردن في العام نفسهم كما أحي  احتفاالت األرز في لبنان 

م زارت تونس 3933.  زارت سااااااورياة والكويا  عام 3932عاام 

م كمااا أعااادت 3960م وزارت المغرب عااام 3938ر عااام والجزائ

زياارتهاا للبرازيال واألرجنتين وزارت الوالياات المتحدة األمريكية 

م وزارت بغداد عام 3962م وزارت األردن مجدداً عام 3963عاام 

م غن  في 3963. زارت سااااااورية ومصاااااار والمغرب عام 3962

زارت م 3969م غن  في الشااااااارقة وباريس عام 3968لنادن عاام 

م شاااارك  في مهرجانات جره 3983الواليات المتحدة وكندا عام 

م زارت سورية 3982م زارت اساتراليا عام 3982في األردن عام 

م 3982وغن  في بصاارى الشااام كما غن  في إمارة الشااارقة عام 

م زارت بااااريس 3986زارت الوالياااات المتحااادة والبحرين عاااام 
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م 3992ت دبي ثانية عام م زار3988والقااهرة والكوي  ودبي عام 

م والبحرين عااام 3996م زارت دبي عااام 3992زارت لناادن عااام 

. وغنا  في بياا  الاادين في لبناان عااام 3999م واألردن عااام 3998

 3003م عام 3003م زارت الكوي  ودبي وسااااويساااارا عام 3000

غن  في دبي مهدية حفلها للشااااعب الفلسااااطينيم كما زارت باريس 

م كما زارت قطر بنفس 3002الدين عام  بنفس العاامم غن  في بي 

حيث قدم   3008وساااااورية عام  3006العامم زارت األردن عام 

مساااارحية )صاااااح النوم( ضااااامن فعاليات دمشاااااق عاصااااامة الثقافة 

 العربية.  

 شهادات وأوسمة تقلدتها فيروز

 
  3926وسام االستحقاق اللبناني 
  3933وسام األرز اللبناني من رتبة فارس  
 3932الشرف األردني  وسام 
  3936وسام االستحقاق السوري 
  3960لقبا برتبة ضاب  في لبنان 
  3962الميدالية الحهبية األردنية 
  3988وسام الثقافة والفنون من وزارة الثقافة الفرنسية 
  3996وسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس 
 3996لسطينية جائزة القدس التي منحتها إياها السلطة الف 
  3998وسام الثقافة الرفيع التونسي 
  3998جائزة العطاء المتميز من الدرجة األولى في األردن 
  3006دكتوراه فأرية من الجامعة األمريكية في بيروت 

 
 

 علي الدرويش 

 والباحث الموسيقي الملحن
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 أحمد بوبس

 
يحق لحلاااب أن تفأر أنهاااا أنجبااا  

واحااداً من أهم الموساااااايقيين العرب في 

العصااار الحديثم وهو الموسااايقي الكبير 

عالاي الااادروياشم المؤلف الموساااااايقي 

والملحن والباحث الموساااااايقي المتعمقم 

الحي له فضاال كبير في تطوير الموساايقا 

ربيةم وحفظ تراثها من الضااااايا . من الع

خاالل الجهود التي باااحلهاااا لجمع هاااحا 

التراث وتاادوينااهم إضااااااااافااة إلى العلوم 

الموساااااايقيااة التي كاااانااا  محفوظاااة في 

صاااااادره. وخالل نصااااااف قرن من حيااتاه التي امتادت لنحو ثمانية 

وسااااتين عاماًم قدم علي الدرويش خدمات جليلة للموساااايقا العربيةم 

يقا في سااورية ومصاار والعراق وتونسم أو سااواء بتدريسااه الموساا

 من خالل أبحاثه وتآليفه وألحانه الموسيقية. 

 * الوالدة والنشفة 

ميالدي الموافق  3882علي الاادرويش من مواليااد حلااب عااام 

هجري. واسااااامه علي المصاااااريم وّكنلي بالدرويش النتمائه  3399

تد ووالده إلى الطريقة المولوية. وأساااارته من أصااااول مصااااريةم تم

جحورها إلى مدينة المنوفية في صاااااعيد مصااااار. جاء جده علي إلى 

ساااااورية ضااااامن حملة إبراهيم باشاااااا التي انطلق  من مصااااار عام 

م وخلصاا  سااورية من أيدي األترا . وبعد انسااحاب الحملة 3823

تح  وطفة الضااااغوط األوربيةم بقي 3823من سااااورية أواخر عام 

اختااار إحاادى بناااتهااا  الجااد في حلااب التي اختااارهااا إلقااامتااهم بعااد أن

                                                           
 ــ كاتب ومؤرال موسيقي 
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اً ولااده إبراهيم الااحي أنجااب الشاااااايخ علي  زوجااة لااه. وأنجااب عليااا

الادرويش الحي هو موضااااااو  دراسااااااتنا. وكان والد الشاااااايخ علي 

الادرويش من أتباا  الطريقاة المولوياة التي أسااااااسااااااهاا جالل الدين 

 الرومي. 

نشاف الشايخ علي الدرويش نشفة دينية. فقد كان والده يصطحبه 

إلى تكياة المولوياة في حلاب. وكاانا  التكااياا آنحا   كال يوم جمعاة

مادارس لعلوم التصاااااااوفم وبأاصاااااااة علوم الموسااااااايقا بساااااااائر 

اختصاااااصاااااتها وآالتها. وكان لها الفضاااال األول في الحفاظ على 

يساااااااتمع إلى  وكان علي الدرويش التراث الموسااااااايقي الشااااااارقي.

ده شاااأللكار واألناشاايد الدينية بشااغفم ويطرب إليقاعاتهام وكان ي

بشكل خاص الناي الحي كان يرافق المزاهر والدفوف في اإلنشاد. 

وآنس فيه شااايخ التكية عامل جلبي أفندي جمال الصاااوت فعهد إليه 

أداء األلان لثالثة أوقاتم ثم في شاهر رمضان. وطلب شيخ التكية 

من والاد ه أن يلقناه ألكاار الطريقاة المولوياة وأنااشااااااايادهاا. وهكحا 

 أتبا  الطريقة.  أصبح علي الدرويش من

وكان في التكية في لا  الوق  عثمان بن مؤلن السااااالطان عبد 

العزيزم وعندما تولى الحكم في األسااتانة الساالطان عبد الحميد نفاهم 

فااختار عثمان بن حلب مكاناً إلقامتهم وانضاااااام إلى التكية. وعندما 

لمس عثمااان باان تعلق الطفاال علي بااآلااة النااايم قااام بتعليمااه العزف 

ه. وزار حلب موسااااايقي تركي مشاااااهور هو شااااارف الدين بنم علي

ففعطاه المزيد من الدروس على آلة النايم وعلمه النوطة الموسيقية 

والنغمات واألوزان. وبعد مضااااي ساااا  ساااانوات على دخول علي 

الدرويش التكيةم أسااند إليه شاايخ التكية مهمة )قدوم زان باشااي( أي 

المكان الحي يجلس  رئيس جمااعاة الموساااااايقيين في المطربم وهو

فيه جماعة العازفين أثناء حلقات الحكر. وبقي في هحا الموقع عشااار 

سااااانواتم كان خاللها دائم البحث والتنقيب عن أصاااااول الموسااااايقا 

 وعلومها. 
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وفي نفس الوق  انتسااب علي الدرويش إلى مدرساااة األشااارفية 

ديةم ااالبتدائيةم ومن ثم المدرساة اإلعداديةم وبعد نيله الشهادة اإلعد

انتساااب إلى المدرساااة العثمانية لعلوم الفقه اإلساااالميم وتأرج منها 

بعد أربع ساااانوات. ومن هنا لقب بالشاااايخ. وتعلم الموساااايقا التركيةم 

 حتى أجادها.

 *رحلة البحث والتقصي

لم يكتف علي الدرويش بما تلقاه في التكية من ألكار وأناشاااااايد 

ن أيضاً يبحث وينقب عن دينيةم وما ارتب  بها من موسيقام وإنما كا

أصااااااول الموساااااايقااا وعلومهااا. ومن أجاال التعمق أكثر في العلوم 

الموساااااايقيااة تتلمااح على أياادي عمااالقااة الموساااااايقااا في حلااب. فتعلم 

الموشااحات على يد الموساايقين الكبيرين أحمد الشااعار وأحمد جنيد. 

 وقام بتدوين الموشحات التي تعلمها منهما بالنوطة. 

رسااااااة العثمانية تابع البحثم ففكب  على وبعاد تأرجاه من الماد

دراساااااة الموسااااايقا الشااااارقيةم وبشاااااكل خاص الموسااااايقا العراقية 

والفارسااية والتركية. وبحث عن الموشااحات والغناء القديم من عهد 

األمويين والعباسايين واألندلسيينم واستقصى بدقة عن جميع أوزان 

بية قدود الحلالموساااايقا الشاااارقية. كما بحث في األغاني الشااااعبية وال

وفاصااال )اساااِق العطاه(. ودرس رقص الساااماح وموشاااحات أبي 

 خليل القباني.

وأتيح  له فرصااااة كبيرة للقيام بالمزيد من البحث والتقصاااايم 

حين دعاه األمير خزعل أمير المحمرة )عربساااااتان(. واصاااااطحب 

معاه فرقااة كبيرة للموساااااايقااا واإلنشااااااادم كااان عمر البطش من بين 

المحمرة كان األمير خزعل يساااتضااايف فرقاً أعضاااائها. وفي إمارة 

موساااااايقيااة كثيرة من كاال أنحاااء الشاااااارق. وكااان من بين الفرق 

المسااتضااافة فرقة إيرانية من بلدة شاايراز برئاسااة الموساايقي بليأان 

أشااااهر موسااااقيي بالد الفرس. فدرس علي الدرويش على يد بليأان 

 الموسيقا الفارسيةم وحفظ عنه ألحانها حتى ححقها. 
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علي الدرويش في ضااايافة األمير خزعل سااانة ونصااافم وبقي 

عهد إليه األمير خاللها برئاسة الفرقة الموسيقية الأاصة بهم وكتابة 

ألحانها وتعليم أفرادها. وكان  فرقة موساااايقية  عسااااكرية تسااااتأدم 

اآلالت النحاساية. وكان األمير خزعل ينظم أبياتاً من الشعرم ويعهد 

 حنها ويغنيها بلسلوب القصائد. بها إلى علي الدرويش الحي يل

واسااااااتغاال علي الاادرويش وجوده في المحمرةم فزار طهران 

واطلع بشكل أوسع على الموسيقا الفارسيةم وزار مدينة بومباي في 

الهنااد واطلع فيهااا على الموساااااايقااا الهنااديااة. وبعااد انتهاااء زيااارتااه 

للمحمرةم وفي طريق عودته إلى حلبم توقف في البصاااااارة وبغداد 

 هاعن قرب على الموساااااايقا العراقيةم بعد أن كان قد درساااااا واطلع

 نظرية. دراسة 

 * رحلته إلى تركيا 

أتيحا  لاه فرصااااااة غالية للساااااافر إلى  3932وفي مطلع عاام 

تركيا. فساااافر إلى األساااتانة بصاااحبة عامل أفندي جلبيم حيث عين 

عامل جلبي رئيسااااااً للمولوية في مدينة قساااااطموني. وفي األساااااتانة 

الادرويش إلى معهاد دار األلحاانم وكان مديره آنحا  انتسااااااب علي 

إسااماعيل حقي بنم حيث تابع دراسااته الموساايقية. وفي المعهد تعلم 

الرياضااايات الموسااايقية على يد ريوف بكتابنم وأكمل دراساااته في 

هم ونال شهادة المعهد.  أصول العزف على الناي على يد عزيز ددا

ف أن أقام  وزارة وعند دراسااته في معهد دار األلحانم صاااد

المعارف التركية مسااااابقة الختيار مدرسااااين للموساااايقام فتقدم إليها 

ونجحم وعيلن مادرساااااااً للموساااااايقاا في المكاتب الساااااالطانية بمدينة 

 قسطموني. والمكاتب السلطانية تعادل المدارس الثانوية حالياً. 

في قسطموني قام علي الدرويش بتدريس الموسيقا في المدرسة 

ة ودار المعلمين ومدرساااااة الصااااانائع والتطبيقات. وكان السااااالطاني

س المواد النظرية الموساااااايقية والصااااااولفيج وعلم قواعد الغناء  يّدرل

واإلنشااد. واستمر في عمله هحا مدة س  سنوات. وخالل إقامته في 
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قساااطموني تزوج وأنجب ثالثة أوالد هم نديم وإبراهيم ومصاااطفى. 

موساااااايقيةم وأبرزهم نديم. كما والثالثة ساااااااروا على خطا والدهم ال

عكف على تااافليف كتااااباااه )النظرياااات الحقيقياااة في علم القراءة 

الموسااايقية(. ووضاااع ألحان مجموعة من الموشاااحات والمقطوعات 

 الموسيقية. 

وبعد سا  سنوات أمضاها علي الدرويش في قسطمونيم رجع 

إلى إسااااااتنبولم حياث أكمال فيهاا متابعاته الموساااااايقيةم فاطلع على 

توياات الموساااااايقياة لمكتبة نور عثمانية ومكتبة التكية المولوية المح

في )بني قبو( أي الباب الجديد. وهحه المكتبة تحتوي على كتب قيمة 

 عاد إلى حلب.  3933لات قيمة أثرية. وفي أواخر عام 

م ساااااااهم خاللها 3936اسااااااتمرت إقاامتاه في حلاب حتى عاام 

(. ادي الصاانائع النفيسااةبتفساايس عدد من األندية الموساايقيةم منها )ن

وقام بتشااااكيل فرقة للموساااايقا والغناء تولى قيادتهام وضاااام  كبار 

العاااازفين في حلاااب منهم نوري المالح)عود(م وأنطوان حجاااار 

وسااااامي صاااااندوق )قانون(م وعزيز حجار وأنطون حكيم )كمان(م 

ومحماد طيفور وعبده عبود )إيقا (. وعمل  الفرقة على مسااااااارح 

تهاا في دمشااااااق والاللقيااةم وسااااااافرت إلى حلابم كمااا قاادماا  حفال

إسااااااتنبول حياث أقااما  عدداً من الحفالتم شااااااار  في بعضااااااها 

الموسااايقي التركي جميل بن على عوده. ومما قام به علي الدرويش 

أيضااااااااً تاادوين األلحااان التي كاااناا  ترددهااا جماااعااات المولويااة في 

 ساااااورية والعراق وإيران وتركيا. وعندما اندلع  الثورة الساااااورية

م وضاااااع ألحان عدد من األناشااااايد الوطنية التي 3932الكبرى عام 

 هاجم  المستعمر الفرنسيم منها نشيد )الزعيم( عن إبراهيم هنانو. 

 *في مصر  

تلقى علي الاادرويش دعوة لزيااارة القاااهرة من  3936في عااام 

إدارة النادي الموسااايقي الشااارقي فيها. وهحا النادي أصااابح فيما بعد 

ل للموساااااايقااا العربيااة ثم معهاد الموساااااايقاا العربيااة. معهاد فؤاد األو

وتضمن  الدعـاـاوة إقامته في القاهـاـارة لمـاـادة ثالثة أشــهرم بهدف 
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التعـاااااـااااااقد معه على طباعة كتابه )القراءة الحقيقية في علم القراءة 

الموساايقية( واإلشااراف على طباعة الكتابم واالشااترا  في حفالت 

ي األول من كاااانون األول عاااام النااااديم على أن تبااادأ الزياااارة ف

حتى نهاية شاااباط. وبعد حضاااور علي الدرويش إلى القاهرةم  3936

وقع النادي معه عقداً لمدة ثالث سنواتميقوم خاللها بتدريس العلوم 

الموسااايقية وأصاااول العزف على الناي. وتتلمح على يديه في النادي 

كبااار الموساااااايقيين المصااااااريين مثاال محمااد عبااد الوهاااب ومحمااد 

القصااااابجي ورياض السااااانباطي. أما أم كلثوم فلم تدرس في المعهد 

 دراسة منتظمةم وإنما تلق  بعا الدروس على يديه خارج المعهد. 

وحمل علي الدرويش معه إلى القاهرة كتابه المأطوط )القراءة 

الحقيقية في علم القراءة الموساااايقية(. وبعدما اطلع أعضاااااء مجلس 

وقعوا عقااداً مع علي الاادرويش على إدارة النااادي على المأطوطم 

جنيهاً مع احتفاظه بحقوق التفليف.  320طبااعاة الكتااب مقابل مبلو 

لكن الكتاااب لم يّطبع ألسااااااباااب غير معروفااة. وخالل إقااامتااه في 

القاهرة قام بتدوين الموشااحات واألدوار المصاارية القديمة. وشااار  

 كعازف ناي في الكثير من الحفالت. 

 ه ينجال* مع البارون دير

وأثناء عمله في النادي الموسااايقي الشااارقي الحي أصااابح اسااامه 

خالل عملاه فياه معهاد فؤاد األول للموساااااايقاا العربياةم زار القاهرة 

المسااتشاارق اإلنكليزي البارون رودولف ديرلينجه الحي كان شااغوفاً 

وكان يتأح من مدينة بوسعيد بتونس مقراً إلقامته  بالموسيقا العربية.

الدائمة في قصاااره المسااامى قصااار الزهراء. وكان ديرلينجيه يبحث 

عن موساااااايقي متعمق في الموساااااايقااا العربيااة ليعماال معااه في جمع 

التراث الموساايقي عامة واألندلسااي بشااكل خاص. ولما تعرف على 

ه عربية وتعمقعلي الدرويش أعجب بلحاطته الواسااااعة بالموساااايقا ال

في علومها. فدعاه للعمل معه في تونس. واسااتصاادر له إلناً خاصاااً 

من الملن فؤاد األول يساااامح له بتر  عمله في المعهد والساااافر معه 

 . 3923إلى تونس. وكان للن عام 
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أمضاى علي الدرويش في تونس نحو سابع سنواتم انته  عام 

وله إلى بوفااة الباارون ديرلينجاه. وبعد شااااااهرين من وصاااااا 3928

تونسم وقعاا  معااه وزارة المعااارف التونساااااايااة عقااداً قااام بموجبااه 

بالتدريس في مدرسااااة العطارين ومعهد الرشاااايديةم واسااااتمر عمله 

فيهمااا طيلااة إقااامتااه في تونس. ومن طالبااه في المعهااد الرشااااااياادي 

الموساااااايقي التونسااااااي الدكتور صااااااالح المهدي. وتعاون مع كبار 

 التريكي وخميس الترنان. وخاللالموساايقيين التونسااايين مثل محمد 

إقاامتاه في تونس أقام العديد من الحفالت على آلة النايم منها حفلته 

المشااااهورة التي رافقه فيها عازف الكمان السااااوري الكبير سااااامي 

 . 3922الشوا في قصر الزهراء بمدينة بوسعيد عام 

وخالل مالزمتااه للبااارون ديرلينجااه في قصاااااارهم بحااث علي 

لحااان الباااقيااة من آثااار األناادلساااااايين. وقااام بتاادوين الاادرويش عن األ

النوبات األندلسااية التي تم العثور عليهام وعددها ثالث عشااارة نوبة 

أندلسااية. وكان يمضااي معظم أوقاته مع المكتبة الموساايقية الضااأمة 

التي جمعهاااا ديرلينجاااه من مأتلف أنحااااء العاااالمم والتي حفلااا  

ية. وقام علي الدرويش بالمأطوطات الموساااااايقية العربية والشاااااارق

باالطال  عليها جميعها. واساااتغل فرصاااة وجوده في تونسم فاطلع 

على المالوف التونسي. وقام بزيارات إلى الجزائر والمغربم حيث 

ن بقايا ألحان األندلس التي وصال  إلى شمال إفريقيا. كما  جمع ودو 

اهه بأجرى أبحااثاً موساااااايقية هامة. ومن الكتب الهامة التي لفت  انت

كتاب )الموسايقي الكبير( ألبي نصار الفارابيم فقام بنسأه بأ  يده 

كااامالً رغم كبر حجمااهم وحملااه معااه إلى حلااب. كمااا حماال معااه 

نوطات النوبات األندلسااااااية التي كتب نوطاتها. وهي محفوظة اآلن 

 في المكتبة الوطنية بحلب. 

م شاااااااار  علي 3928وعناادمااا توفي البااارون ديرلينجااه عااام 

ش في تشااااااييعهم وألقى كلمة مؤثرة أمام ضااااااريحه. وعندما الدروي

م أقيم لاه حفال تكريم كبيرم ومنحاه باي 3923لهاب إلى تونس عاام 
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تونس وساااااااماً رفيعاً تقديراً للأدمات الجليلة التي قدمها للموساااااايقا 

 العربية. وهو نيشان االفتأار من الدرجة الثالثة. 

 * مؤتمر الموسيقا العربية 

حتضان  القاهرة أول مؤتمر للموسيقا العربية. ا 3923في عام 

وانعقد في السادس عشر من آلار من لا  العام. وكان برعاية الملن 

فؤاد األول. وقاام بااإلعاداد له وإدارته البارون ديرلينجه. وشااااااكل  

الحكومة الساااورية آنحا  الوفد الساااوري إلى المؤتمر برئاساااة علي 

ي وشاافيق شاابيب واليان الدرويشم وضاام في عضااويته أحمد األوبر

ديراني ونصااااااوح الكيالني وعثمااان قطريااة وفوزي قنطقجي. أمااا 

ساامي الشاوا فحضار المؤتمر بصفته الشأصيةم ألنه كان مقيماً في 

القاهرة. كما شاااارك  من ساااورية فرقة للموسااايقا والغناءم ضااام  

سااليم حنفي وتوفيق الصااباغ ودكتور سااالم وإبراهيم سااامي وحمدي 

صاااالح الجحبة. لكن السااالطات الفرنساااية رفضااا  بابلي والمطرب 

مشااااااركة علي الدرويش ضااااامن الوفد الساااااوريم بسااااابب مواقفه 

المناااهضاااااااة لهااا وقيااامااه بتلحين مجموعااة من األناااشاااااايااد الوطنيااة 

المناهضة للمستعمر الفرنسي ـاـا كما لكرنا سابقاً ـاـ وكلف  بدالً منه 

ا حان األب كوال نجي  من جامعة سان جوزيف من بيروت. وعندم

موعد افتتاح المؤتمرم رفا المشااااركون افتتاحه وبدء أعماله ما لم 

يشااااااار  فياه علي الادرويش. األمر الحي اضااااااطر الديوان الملكي 

المصري إلى إرسال دعوة شأصية له. وبحلن تفخر افتتاح المؤتمر 

آلار كما هو وارد في نص الدعوة الرساامية الموجهة  32يومين من 

منااه. وعناادمااا حضاااااار علي  33ؤتمر إلى إلى المشااااااااركين في الم

الدرويش قوبل بحفاوة بالغة من المشااااااركين. وانتأب عضاااااواً في 

لجناة المقاامات واإليقاعات الموساااااايقية . وخالل المؤتمر قدم عدداً 

مان الاماالحظاااات الفنياااةم اعتبرهاااا المؤتمر جزءاً من قراراتاااه 

إلى ألهميتهااا. وبعااد انتهاااء أعمااال المؤتمرم عاااد علي الاادرويش 

 تونس برفقة البارون ديرلينجهم ليتابع األعمال التي سافر من أجلها. 
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وشاااهد المؤتمر مشااااركة عربية وعالمية واساااعة. فقد شاااارك  

كل من الدول إسااااابانيام ألمانيام المجرم النمساااااام إيطاليام بريطانيام 

تركيام تشاايكوساالوفاكيام فرنسااام إضااافة إلى الدول العربية سااورية 

 ولبنان ومصر.

 * عودة إلى سورية 

م باادأ مرحلااة 3929بعااد عودة علي الاادرويش إلى حلااب عااام 

جديدة من مسايرته الموسيقية. وقبل رجوعه إلى الشهباءم قام بجولة 

أوربياة زار خاللهااا فرنسااااااا وإيطاااليااا وألمااانياام اطلع أثناااءهااا على 

 الموسيقا األوربية الكالسيكية. 

قام خاللها في حلاب.. أمضااااااى علي الادرويش عدة ساااااانوات. 

بالعديد من النشاااااطاتم وساااااهم مع عدد من الموساااايقيين في حلب 

بتفسيس )نادي حلب للموسيقا( مع ممدوح الجابري ومجدي العقيلي 

وعمر أبي ريشااة وجميل جوخدار وأحمد األوبري. وكتب مجموعة 

مقاالت عن قضايا موسيقية في جريدة )الدستور( الحلبية التي كان  

 .  تصدر في لا  الوق 

عين علي الدرويش عميداً ومدرساااً في القساام  3923وفي عام 

الشاارقي من معهد الفنونم الحي كان تابعاً لوزارة الدعاية والشااباب. 

وباشاااار عمله في األول من تشاااارين الثاني من لا  العام. واسااااتمر 

عمله في المعهد عاماً كامالًم إل أغلق المعهد أبوابه ألسااااااباب مالية. 

جااه إلى القاادس باادعوة من إلاعتهااام وسااااااجاال تو 3922وفي عااام 

لإللاعااة مجموعااة من الموشااااااحااات القااديمااة. ورافقااه في الزيااارة 

 المطرب أحمد الفقش. 

تلقى دعوة من العراق للتااادريس في معهاااد  3922وفي عاااام 

. 3923الفنون الجميلة ببغداد. وأمضااااى في عمله بالمعهد حتى عام 

يقيين العراقيينم منهم وتتلماح على يادياه في المعهد عدد من الموساااااا

جميل ومنير بشاير والمطرب ناظم الغزالي. وشكل في المعهد فرقة 
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للموشااااااحااتم كاان من أعضااااااائها الفنان الغزالي. كما تولى إدارة 

 اإللاعة الالسلكية العراقيةم وسجل فيها مئة وعشرين موشحاً.

وبعاد عودتااه إلى حلاابم عماال مع الاادكتور فؤاد رجااائي في معهااد 

يقا. لكن عمله لم يستمر طويالًم فقد داهمه المرض. ورحل حلب للموسا

إلى رحمة ربه في داره بحي أقيول يوم الأميس السااااادس والعشاااارين 

م عن ثمانية وسااااتين عاماً أمضاااااها في 3923من تشاااارين الثاني عام 

 كفاح متواصل لأدمة الموسيقا العربية.

 * أبحاثه ومؤلفاته 

 الدرويش الكثير على صااعيد البحث الموساايقيم وضااع علي

من الدراسات واألبحاث الموسيقيةم جمعها في كتابه )النظريات 

الحقيقية في علم القراءة الموساااااايقية(.  وضاااااام الكتاب ساااااابعة 

فصول. الفصالن األول والثاني خصصها المؤلف لنظريات علم 

النوطة الغربيةم والفصل الثالث يبحث في تطبيق علوم الموسيقا 

ا الشارقيةم وفيه شرح للمقامات الموسيقية الغربية على الموسايق

لامها  المساااااتأدمة في الشاااااارق وتركيبها وطريقة سااااايرها وساااااّا

وكتابتها الموسيقية. أما الفصل الرابع فتناول األوزان الموسيقية 

المسااااااتأدمة في الموساااااايقا الشاااااارقيةم مكتوبة ومقيدة بعالمات 

ومساااااافات النوطة الغربية. وفي الفصااااال الأامس دراساااااة عن 

الت الموسايقية المستأدمة في الشرق وأساليب العزف عليها اآل

وآداب اسااتعمالها. وتناول الفصاال السااادس الموشااحات القديمة 

وأقساااااااامهااا وأنواعهااا وأورد نمااالج منهااا بااالكلمااات والنوطااة. 

والفصال الساابع واألخير تفر  إلى قسامينم تضمن القسم األول 

لقسااااااام الثاااني تمرينااات على الفصااااااالين األول والثااانيم وفي ا

 تمرينات على الفصل الثالث من الكتاب.

وفي التافليف الموساااااايقي وضااااااع علي الدرويش مجموعة من 

البشااارف والسااماعيات وصاال عددها إلى السااتينم كما لحن الكثير 

من الموشاااااحات باللغتين العربية والتركيةم ومن مقامات موسااااايقية 

تاب حلب. وكمتعددة. وطبع بعضها في األستانة وبعضها اآلخر في 
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)من كنوزناا( تافليف الدكتور فؤاد رجائيم وفي القساااااام األول الحي 

حماال عنوان )الموشااااااحااات(م ضاااااام مجموعااة من السااااااماااعيااات 

والموشااحات لعلي الدرويش. كما سااجل  له شااركة بيضااافون عدداً 

من البشاااااارف والساااااماعيات على أساااااطوانات. وخالل وجوده في 

أعماله التوثيقية الهامة قيامه القدس سجل بعضاً منها إللاعتها. ومن 

بالعاداد وتسااااااجيل عدد  من النوبات األندلسااااااية التي جلبها معه من 

تونس إللاعة حلب. وتحتفظ إلاعتا دمشااااااق وحلب بنسااااااخ من هحه 

 التسجيالت. 

وساااااامااعيات علي الدرويش التي وردت مدونة في كتاب )من 

كنوزنا( هي بفسااااماء مقاماتها )عجم عشاااايرانم بسااااتنكارم راساااا  

 كبيرم نهاوندم نكريزم زنكاله(. 

وفيما يلي جدول بموشااااااحات علي الدرويش الوارد لكرها في 

 كتاب من كنوزنا :

الموشــــــــ 

 ـح

الكلمـــــــــــا

 ت

المـــــــــــــــ

 قام

اإليقــــــــا

  

يا قاتلي  3

 بالتهديد

أقصاص  راســــــــ  قديـــــــــــــم

 تركي

مائس  3

األعطاف 

 أزرى

نواخــــــــــ نهونــــــــــد قديــــــــــــم

 ت

هل لمفتون  2

العيون 

 السود

 دور هــندي نكريـــــــــز قديـــــــــــم

ياساكناً  2

 بفؤادي

 وره ســـــــــيكاه قديــــــــــــم

آه من نار  2

 جفاهم

 قتا قوفتي نوا أثــــــر قديــــــــــــم
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 المــــراجع :

موسيقا في سورية ـاـاـ صميم الشريف ـــ وزارة الثقافة ـــ ـاـا ال3

 .3983دمشق ـــ 

ـاـ الموسيقا في سورية ـــ عدنان بن لريل ـــ وزارة الثقافة ـــ  3

 .3986دمشق ـــ 

ـاااـااا من كنوزنا )الموشحات( ـاااـاااـااا د. فؤاد رجائي ـاااـاااـااا حلب  2

3922. 

ـاااـاااـ ـاااـااا موسوعة )أعالم األدب والفن( ـاااـاااـااا أدهم آل الجندي  2

 .3922دمشق 

ـااـاا مؤتمر الموسيقا العربية ـااـااـاا وزارة المعارف العمومية ـااـااـ  2

 .3922القاهرة ـــ 

ـااـاا السما  عند العرب )الجزء الثالث( ـااـااـاا مجدي العقيلي ـااـااـ  3

 دمشق. 

ـاااـااا مجلة الناقد المصرية ـاااـاااـااا مقابلة مع علي الدرويش ـاااـاااـ  6

 .3938ر كانون الثاني يناي 32القاهرة ـــ عدد االثنين 

 
 

 جياكومو بوتشيني 
 8291ـ  8181

 عاماً على والدته 881بمناسبة مرور 

  

 

 ترجمة وإعداد : ديالى حنانا
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ولد مؤلف األوبرا اإليطالي جياكومو بوتشيني في لوكا بليطاليا 

م وفيه 3880. انتسااااااب إلى كونساااااارفاتوار ميالنو عام 3828عام 

الً ي. أظهر ميدرس التاافليف الموساااااايقي على يااد بااازيني وبونكييل

لتفليف األعمال السااااايمفونيةم لكن أساااااتاله بونكييلي لمس في تلميحه 

اسااتعداداً للتفليف األوبراليم فدفعه لالشااترا  في مسااابقة سااونزونو 

التي نّظم  الختيار أفضاااال أوبرا الفصاااال الواحد. ففقدم بوتشاااايني 

م فرفضتها لجنة الحكامم لكن «األرواح»على االشاترا  فيها بفوبرا 

و )مؤلف وشاااااااعر إيطاالي( أّعجاب بها وقدمها في ميالنو عام تبوي

. وحين ساامعها ريكوردي )ناشاار أعمال فيردي( كلفه بتفليف 3882

م لكن 3889م لكنها مني  بالفشاااااال حين قّدم  عام «إدغاار»أوبرا 

ثقة ريكوردي بـاااااااااا بوتشااااايني أثبت  صاااااحتها حين ظهرت أوبراه 

التي  وبراعته اللحنية التي عكساا  نضاج بوتشاايني« مانون ليساكو»

ميزت عملاه. لكن الغرياب في األمر هو أن أوبرا بوتشاااااايني التالية 

م لكنها سااارعان «مانون ليساااكو»كان  أقل نجاحاً من « البوهيمية»

ما غدت األوبرا األكثر شااعبيةم والمحبوبةم بوجه عامم أكثر من أية 

اشاااااااةم  أوبرا أخرىم فقااد تضاااااامناا  براعااة حرفيااةم وعاااطفااة جيااا

صاً رائعاً. وبهحا النجاح ونجاحات أخرى تمكن بوتشيني من وتشاأي

تشاااااايياد منزل رائع في تور ديال الغو. وقد اتساااااام  أوبراه التالية 

 بقوة تعبيرية كبيرة.« توسكا»

األكثر نجاحاً على صعيد الدراسة « مدام بترفالي»كان  أوبرا 

السااايكولوجية للشاااأصاااية الرئيسااايةم وقد تطلب  صاااوت ساااوبرانو 

ياًم وححقاً على صاااعيد التمثيل واألداء. وقد فشااال عرضاااها اساااتثنائ

األول الحي جرى في ميالنو. لكن بوتشاايني أعاد ساابكها وجعلها في 

ثالثة فصااولم وبحلن نجح عرضااها الثاني نجاحاً باهراًم وأصاابح  

 في شعبيتها.« البوهيمية»تنافس 

في اليابانم وقد أّخح نص « مادام بترفالي»يجري حادث أوبرا 

برا من مسارحية لـاااااا بيالسااكو الحي كتب الميلودراما األمريكية األو
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التي بنى عليها بوتشاااااايني أوبراه التي تل . « فتااة الغرب الاحهبي»

وقاااد جرى تقاااديمهاااا األول في الميتروبوليتاااان في نيويور  عاااام 

 م لكنها لم تبلو المكانة التي حققتها سابقتها.3930

يني التي تمتع بها بوتشالشيء يبرز المهارة المسرحية الفطرية 

أكثر من إنجاازه العظيم الاحي تمثال في الثالثياة األوبرالياة المتبااينااة 

م والمفسااااااة العاطفية في «العباءة»التي تضااااامن  اإلثارة في أوبرا 

 . «جياني سااااااكيكي»م والكوميديا في أوبرا «األخ  أنجيليكا»أوبرا 

وتجدر اإلشاااااارة إلى أن كل واحدة من تلن األوبرات الثالث مكونة 

 من فصل واحد.

اختار بوتشايني من أجل أوبراه التي تل  الثالثية نصاااً استهلمه 

من مسرحية توراندوت لـااا غوزي. لكنه توفي متفثراً بالسرطان قبل 

أن يكمال الثناائي الغنائي الحي كان ساااااايمثل لروة العمل. وقد أكمله 

نتها ا مكالف اإليطاالي فرانكو ألفاانو بمهاارة. وقاد احتل  األوبرالمؤ

هبوط المسااتوى الفني للحروةم وللن بساابب  الالئقةم على الرغم من

موساااااايقااهاا الرائعاةم وبسااااااباب دور األميرة القااسااااااية توراندوت 

)سااااااوبرانو( الحي عكس موهبة بوتشاااااايني العظيمة في خلق أدوار 

 السوبرانو الدراماتيكية.

تقر بوتشاااااايني إلى نبااالااة فيرديم لكن القليلين من مؤلفي لقااد اف

األوبرا يساااااتطيعون منافساااااته في قدرته الدراماتيكية وبراعته. كان 

عاااطفياااًم لكنهااا عاااطفااة يتجاااوب معهااا الماليين. كااان إحسااااااااساااااااه 

 اً للغاية. وقد مكنته براعته في التوزيعفبشاااأصاااياته األوبرالية مره

لى راحاااة كفاااه. وفي جميع األوركسااااااترالي من حمااال جمهوره ع

وة م ومسحة قس«فتاة صغيرة»أوبراته ثمة بطلة في داخلها عناصار 

سااديةم قساوة تشاوه أيضااً شاأصاية الرجل نفساه. لقد دأب بوتشيني 

على تطوير فنااه ليتجاااوب مع التاافثيرات الفنيااة المعاااصاااااارة لااه من 

ديبوسااااااي إلى شااااااونبرغ. وتعد أوبراته مثاالً على الـاااااااااااا فيريزمو 

ة الواقعية لألوبرا اإليطالية(م وتظهره فناناً ناضجاً متضلعاً )المدرس

 من وسائله الفنية. وقد رأى فيه الكثيرون خليفة فيردي.
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 الموسيقار اإليطالي

 بوتشيني  جياكومو

 8291ـ  8181

  بمناسبة مرور مئة وخمسين عاماً على والدته 

 

 ترجمة وإعداد : د. كمال فوزي الشرابي

 
ورد في معجم الروس الفرنساي الصغير عن هحا الموسيقار ما 

مؤلف موساااااايقي إيطااليم ولاد في ماديناة لو  باليطااليا عام »يلي : 

م وبحلن يكون 3932بروكسااال عاصااامة بلجيكا عام وتوفي ب 3828

ّج أعماله األوبرالية فيما وراء  قاد عاه سااااااتاً وسااااااتين ساااااانة. تّدر 

الماحهب الجمالي الواقعي أو الحقائقيم وتتميز بغنائيتها الصااااااادحة 

وغناها الهارموني واألوركسترالي. ومن أشهرها س  هي : مانون  

ماادام بترفالي  /3900/ توسااااااكااا 3893/ بوهيميااا 3892ليسااااااكو 

 .3933/ توراندوت Trittico »3938» ()/ اللوح الثالثي3902

 حياته وأعماله

ينحدر والده من أسااارة موسااايقيين كانوا كلهم مثله قواد جوقات 

للترتيل في الكنائس. وتوفي هحا الوالد وعمر ابنه ساااااا  ساااااانواتم 

ففشارف على تدريس الطفل معلم ممتاز هو ج. أنجيلونيم واستطا  

شااااايني بعد إنهاء دراساااااته من أن يحصااااال على شاااااهادة المعهد بوت

 الموسيقي )باتشيني(.

كان من شاااااافن حضااااااوره أوبرا )عائدة( لفيردي في دار أوبرا 

بيزا أن اتجه  موهبته إلى المسرح الغنائي. وهكحا سافر إلى مدينة 

                                                           
 ة أوبرالية تتضاااااامن ثالث أوبرات من لوات الفصاااااال الواحد. ليس ثمة راب  بينها ثالثي

 على صعيد الموضو م لكن يفضل تقديم تلن الثالثية في ليلة واحدة. )المحرر(.
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ميالنوم وبفضاااال مساااااعدة مالية أنعم  بها عليه الملكة مارغري م 

إلى المعهد الموساااايقي بتلن المدينة حيث كان  اسااااتطا  أن ينتسااااب

ان بارزان من أعالم الموساااااايقا في للن المعهد هما: آ.  لما  س ع  يادرل

 بازيني و آ. بونكييلي.

بعد أن حصل الشاب بوتشيني على شهادة التفليف الموسيقيم 

« تينور»ألف )ترتيلة جماعية( و )قداساً تمجيدياً( لصوت صادح 

جوقات غنائية مأتلطة وأوركسترام مع « باص»وصوت جهير 

م بشكل مكتمل في  وهي تشكل بمجموعها مجرد تمرين مدرسي قّدل

 كنيسة سان باولينو بمدينة لو .

نفحته ونشاااااارته »على أن لدينا من أعماله أيضاااااااً قداساااااااً آخر 

وهو يتصاااااف بفنه لو طابع مسااااارحي « المايلز ميوزين بنيويور 

لن العصاااار. على أنه يتميز بنبرة أكثر منه دينيم وللن طبقاً لحوق ل

تأتص به دون سااواهم وقد أتبعه بوتشاايني فيما بعد بمقطوعة )نزوة 

( ل التم قدمتها فرقة المعهد Capriccio Sinfonicoساايمفونية  

مرثاة ألزهار األقحوان. وتشااااهد كل هحه »الموساااايقية تح  عنوان 

األعمااال على مااا كااان يتمتع بااه بوتشاااااايني من إحسااااااااس مرهف 

ِل الرب »لمسرح إلى درجة يمكن معها إدراج مقطع با م   Agnusح 

Dei ل ترمز للسيد المسيح ـااـاا من صالة القداس م  في « ـااـاا صورة ح 

المقطوعة العاطفية لمانون ليسااااااكو. وكما أن بضااااااعة أقسااااااام من 

 Laقاااد أدرجااا  في )البوهيمياااة  Capriccioالاكاااابارياتشاااااايو 

Bohèmeـااـاا قد أّدرج  في  ( فلن المرثاة ـااـاا وقد أّعيدت صياغتها

(. والواقع أن بوتشاايني قد Manon Lescautأوبرا )مانون ليسااكو 

كرس كال مهنتاه وكل جهده لألعمال المساااااارحية بدءاً من )لو فيلي 

Le Villi ( و)إدغار 3882مEdgar ( إلى )مانون ليساااكو3889م 

Manon Lescaut ( و)الاااباااوهاااياااماااياااة 3892مLa Bohème م

 Madameو)مدام بترفالي ( 3900مTosca( و )توسااااااكاا 3893

Butterfly ( و )فتاااة الغرب 3902مLa Fanciulla Del West م

و)الاالااوح الااثالثي ( 3936م La Rondine( و )السااااااناوناوة 3930
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Trittico ( وأخيراً )تورانااادوت 3938مTurandot وقاااد  (م3933م

عرضاا  هحه األوبرا األخيرة بعد وفاتهم وألف فصاالها الثالث واألخير 

وف. توماااساااااايني  F. Alfanoاإليطاااليااان ف. ألفااانو الموساااااايقيااان 

Tommasini. 

ومن )مانون( إلى )توراندوت( ـاااااااااـااااااااا وباساااتثناء المحاولتين 

( أيضاااً. وتعدى هحه األخيرة ةاألوليين )لو فيلي( و)إدغار( و)الساانونو

)أي الساااااانونو( تفليفاً هجيناً يقع في منتصااااااف الطريق بين األوبرا 

ضعف يتعلق باإلبدا  الميلودي ـااـاا نجد  واألوبري  على ما فيها من

بوتشااايني يحتفظ على الدوام باالتجاه الشااااعري وبالعفوية السااالساااة 

اللحين هما من خصااائص إبداعه. وفي )مانون( ألم يساابق له أن قدم 

لناااا نمولج األوبرا البوتشااااااينياااة التي لم تأاااّل مع للااان من بعا 

لى )توسكا( عالضعف في المشاهد المسرحية الكبرى كما في أوبرا 

سااابيل المثال؟ وال يعني للن أن المؤلف تنقصاااه الصااافات الميلودية 

أو اإلبدا  الموسايقي ولكن يصادف أن ال يتجاوب التعبيرم في حالة 

عجزه عن ترجماااة بعا العواطف العميقاااةم إال تجااااوبااااً بمنتهى 

الضااعف مع أسااماعنا. وبدون أن يتنكر لماضاايهم كان بوتشاايني مع 

ع في أوبراه )فتاة للان يهتم اهتماا مااً شاااااادياداً باالتجاديد. ولهحا وساااااا 

الغرب( مهارته األوركسااترالية إلى أقصااى حد. ويمكن قول الشاايء 

لاتاه عن أوبراه )تورانادوت( فيماا يأتص باالتلوين الحي بلو لروته 

من النجاحم سواء ما تعلق منه بفرقة العازفين أو بالجوقات أو بحلن 

الحي صااااانع ساااااحره بالدرجة  Exotiqueالليل الغرائبي المجلوب 

األولى ال اسااااتعمال اآلالت الشاااارقية فحسااااب بل أيضاااااً هحه النقمة 

اإلنسااااااانياة المغرماة وهحه الكآبة في الحب التي كثيراً ما توحي بها 

 موسيقاه.

دف أحياناً أن يبدو لنا بوتشااايني مؤلفاًم محدثاً كما في اوقد يصااا

 الحصااار. كما نتعرفأوبراه )جياني ساااكيكي( على سااابيل المثال ال 

أيضاً في موسيقاه إلى تيارات هارمونية حديثة ـاااـااا كالتيار الفرنسي 
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مثالً ـاااااـااااا وللن كما في أوبراه )مدام بترفالي(م األمر الحي ال يمنع 

 إلى أبعد حد.« بوتشينية»و « إيطالية»البطلة من أن تظل 

كان بوتشااايني على الدوام يأشاااىم وهو شاااعور يدل على القوة 

اًم أن يتملن المشاااااهد الضااااجرم ولحلن نالحظ أنه ال والضااااعف مع

يشاااااايرم في تمثيلياته الغنائية كلهام إال إلى ما هو هام وضااااااروري 

بالنسابة إلى هحا المشااهد. ويمكننا القول أيضاً إنه كان حريصاً على 

االحتفاظ بمتانة الرابطة أو العالقة بين الموساايقا وشااأصااياته. وهو 

اء أو بيئاتم وبأاصة في )توراندوت(م يملن أيضاً موهبة خلق أجو

وفي مشاااهد الساااقيفة في أوبرا )البوهيمية(م ومشااااهد الجساااور على 

 نهر السين في أوبرا )العباءة(.

وأخيراً فقد كان بوتشااايني يساااتوحي في تآليفه أحالمه الأاصاااة 

التي كان  تبدو له حقيقةم أو على األقل قريبة من الواقع. وألنه كان 

ر التجريدية فقد كان يبحث في الحياة عما في الحياة يكره كال األفكاا

 نفسها من شعر وجمال وإبدا .

وال بااد في الأتااام من اإلشاااااااارة إلى )الرساااااااائاال( التي كتبهااا 

. كما نشاااارتم 3938بوتشااااينيم وقد نشاااارت في مدينة ميالنو عام 

 .3923مترجمة إلى اللغة اإلنكليزيةم بلندن عام 

 تحليل بعا أعماله

أربع عشاااارة أوبرا أو مساااارحية غنائية. ودفعاً  ألف بوتشاااايني

ها النقاد أهمها:  لإلطالة نكتفي فيما يلي بحكر وتحليل س   منها يعدى

 (3892ــ مانون ليسكو ) 3ً

مانون ليسااكو اساام فتاة جميلة تشااكل الشااأصااية الرئيسااية في 

رواية اجتماعية غرامية حافلة بالمغامراتم كتبها األديب الفرنسااااي 

وطارت لها  3623عام  Brévostـاااااـااااا فرانسوا بريفو  األب أندره

 Desعشيقها الفارس ده غريىو  Manonشهرة كبرى: تقود مانون 

Grieux.ًإلى مغامرات عجائبية منوعة يكون فيها هالكهما معا 
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استوحى هحه الرواية في عمل مسرحي غنائي كل من المؤلفين 

ح  عنوان ت Jules Massenetالموسايقيين الفرنسي جول ماسنيه 

م واإليطاالي جياكومو بوتشاااااايني تح  عنوان 3882)ماانون( عاام 

 .3892)مانون ليسكو( عام 

تتفلف أوبرا بوتشااايني من فصاااول أربعة عن كتيلب أل فه الكاتب 

م وقاااد تقياااد إلى حاااد كبير Luigi Illicaاإليطاااالي لويجي إيليكاااا 

 بالنص األصلي للرواية.

 أصاية بوتشايني ونفساايتهمتدل هحه األوبرا داللة كبرى على شا

هاا النقااد أجمال وأرو  ما ألف. ومهما يكن من أمر فلنها أكثر  ويعادى

أعماله تماسااكاً واكتماالً. ولقد عرف بوتشاايني بمهارةم كيف يسااتفيد 

فنياً من عمل الموساايقي ماساانيهم ومن المفاهيم الموساايقية التي جاء 

اني األلم بها كل من الموسااايقي الفرنساااي جورج بيزيه والموسااايقي

 ريتشارد فاغنر.

معظم األلحان الشهيرة في هحه األوبرا يحتويها الفصل األول 

منهاا: لحن دي غريىو )بينكن يا أيتها الحساااااااناوات السااااااامراوات 

والشقراوات(م لحن الثنائي مانون ـااااـاااا ده غريوم األغنية الشعبية 

ات )أيتهاا المرأةم لم أعاد أحياا(م وهي كلىهاا وافرة الغنى بااإلبداع

الغنائية أو الميلودية. وال بد أيضااااً من اإلشاااارة بوضاااوح وتفكيد 

إلى لحن مااانون في الفصااااااال الثااانيم وإلى االساااااااتهالل والغناااء 

الحزين للفااارس ده غريىو )ال م ال! أنااا مجنون( وهو لو طااابع 

درامي مقتسااااااار قليالًم ولكناه لو تفثير أكيد في الفصااااااال الثالثم 

 بع.وكحلن في نهاية الفصل الرا

 (3893ــ ال بوهيم أو البوهيمية ) 3ً

اسااااااتقا  هاحه األوبرا أحاداثهاا وفصااااااولهاا من رواياة لألديب 

( 3833ـاااااااـااااااا3833) Henry Murgerالفرنسااي هنري مورجيه 

 عنوانها ) مشاهد من الحياة في بوهيميا(.
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يرى المؤلف أناه ال باد للفنان أو للشاااااااعر أو لألديب أو لرجل 

فترة تطول أو تقصااااار إلى أن يساااااتقر الفكر من المرور في حياته ب

ويشااااااتهر تساااااامى )الفترة البوهيمياااة أو الحيااااة البوهيمياااة(. أماااا 

األشاااااأاص الرئيساااااون في هحه الرواية فهم الموسااااايقي شاااااونارم 

والشااعر رودولفم والرساام مارسايلم والفيلسوف كوللين. ويصف 

لنا الكاتب ما يتعرضاااون له من مصااااعب ومتاعبم من نجاح ومن 

ي حيواتهم... ويتألاال هااحه الفترات المحزنااة أو المفرحااة إهمااال ف

ظهور شأصيات نسائية عابرة أو مستقرة إلى حد  ما: نحكر من هحه 

الشااأصاايات موزي م صااديقة الرسااام مارساايلم التي تسااتطيع أن 

تحاب بالخالص أو تأون بااالمقاادار لاتااه من الصااااااراحاة والعفويااةم 

واللطف والحصااافةم وميمي وهي فتاة حسااناء ناعمة عامرة بالحوق 

فبعااد أن تهجر الشااااااااعر رودولف تااحهااب لتعيش في كنف فيكوناا  

 ثريم ثم ما تلبث أن تعود لتموت بين لراعي حبيبها الشاعر.

أما المواقع التي تدور فيها المشااااااهد على هامش حياة المجتمع 

فتتراوح بين غرفة حقيرة باردة مظلمة حتى في الصاااااايفم ومقهى 

في الشتاءم أو يجري بعا هحه المشاهد  صاغير بشار  مونبارناس

 في أي مكان مناسب من أحد شوار  باريس الفسيحة.

قرأ موساااااايقارنا بوتشاااااايني هحه الرواية ففعجب بهام وقرر أن 

يصااااوغها بعبقريته مساااارحية غنائية بفربعة فصااااول. أبد  الكتيب 

ـاااااااـ 3829الأاص بها كاتبا األوبرات الشااهيرات)!( لويجي إيليكا )

 (.3903ــ 3826وسيبي جياكوزا )( وجي3939

عرضاااا  البوهيمية أو ال بوهيم للمرة األولى في مدينة تورينو 

)وفي باااريس على مساااااارح األوبرا كومياان في اليوم  3893عااام 

(. وتبنى حبكة الرواية كاتبا النص 3898العاشار من شهر حزيران 

 وفقاً للمتطلبات المسارحية ففقدت الرواية بحلن بعضاً من نضارتهام

كما فقدت مظهرها الصاااااوري وما فيه من صااااافاء وساااااحرم وهما 

العامالن األساااااساااايان اللحان يهبانها قيمتها ويجعالن منها عمالً فنياً 

 وموسيقياً غير قابل للتقليد.
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في النص األوبرالي اختيرت المراحل ورتب  بحسااااااب مبادئ 

ي والتصااااانع: فقد اكتفى كاتب  اعاطفية واقعية فيها الكثير من التقصااااال

المأطوط أو الكتيااب األوبرالي )الليبريتو( بمجرد اسااااااتيحاااء أكثر 

المشاااااهد هزاالً ومسااااكنة في هحا الوجود المتساااام بالفقر والتشاااارد. 

وحوالى األبطال الحكور األربعة وهم )رودولف الشااااعرم وشاااونار 

الموسيقيم ومارسيل الرسامم وكوللين الفيلسوف( واثنتين من النساء 

ور أهم قسااااام من العمل الحي يرب  بين مأتلف )ميمي وموزي ( يد

مراحله فن سااااهل ومسااااتهلن: المشااااهد في السااااقيفة بين األصاااادقاء 

األربعااةم المعاادمين والمبتهجين مع للاانم الحيلااة التي يلجؤون إليهااا 

للتألص من صااااااااحااب المنزل الساااااايااد بونوام اللقاااء بين رودولف 

ةم هحا الظلم وميميم الحيلة الصااااغيرة المتعلقة بضاااايا  المفتاح في

المفتاااح الااحي يأبئااه أحاادهم في جيبااهم اللقاااء المتساااااام بااالمزيااد من 

االبتحال بين مارسااااايل وموزي  في الفصااااال الثانيم وفي الفصااااال 

الثاالاث الاحي يساااااايطر عليه جو ثلجي والصاااااارخات البعيدة للباعة 

المتجولينم المحاادثة الحزينة التي تساااااابق انفصااااااال رودولف عن 

 ة لعالقة تدعو إلى الحزن والرثاء.ميميم وهي خاتمة تعيس

وأخيراً في الفصاال الرابع العودة إلى السااقيفة الجليدية والبائسااة 

حيث تلجف ميمي إلى العيش بجانب عشااايقها وأصااادقائهم واللحظات 

األخيرة من حياااتهااا التي يفترسااااااهااا فيهااا داء السااااااالم بينمااا تتحول 

 موزي  إلى مال  حارس.

المادة التي ألهم  جياكومو تلان هي في مجملهاا وتفااصاااااايلهاا 

بوتشيني رائعته هحه. ولقد استطا  هحا العبقري أن يألق منها أوبرا 

كفوبراه العظيمة )مانون ليساااااكو(م يمكن أن تعد  من أكثر األوبرات 

توازناً وصادقاًم إلا قصادنا بالصادق فق  ما أضفى عليها مؤلفها من 

 عيتها.فيا عواطفه الجياشة والعفوية دون النظر إلى نو

وهكاحا رأيناا هاحه األوبرا تفوز بنجااح هاائال. فالموساااااايقا التي 

بني  فيها على بعا موضاااوعات أسااااساااية ليسااا  بحات قيمة فنية 

كبيرةم ولكنهاا مأتاارة اختيااراً حسااااااناً للمواقف التي يجب أن تعبر 
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عنهاام كماا أنها مصااااااوغةم طوال العرضم على المنهج األوبرالي 

 الفاغنيري.

وعلى الرغم من اعتبااار هااحه األوبرا ثمرة مهااارة مساااااارحيااة 

مسااتهلكة إلى حد  مام فال يمكن أن نمنحها صاافة النجاح الكامل على 

المساااااتوى الفني المحام إل إن الرغبة المساااااتميتة من قبل مؤلفها 

 لتحرين مشاعر الجمهور قد أساءت إلى أفضل الهنيهات فيها.

 (3900ــ توسكا ) 2

فصااول للكاتب الفرنسااي فيكتوريان ساااردو  مفساااة لات خمسااة

Victorien Sardou (38233908ــ.) 

تجري أحاداث هاحه الرواياة في رومام على أثر معركة مارنغو 

Marengo  على  3800)وهي التي فااز فيهاا نابليون بونابرت عام

النمساويين(: فلوريا توساكام مغنية األوبرا الشاهيرة وعشايقة الرسام 

يم وهو نبيل لو ميول ليبراليةم يطارحها الهوى ماريو كافارادوساااااال 

البارون ساااااكاربيا وزير الشااااارطة الباباوية. يشااااان هحا األخير بفن 

الرساام يساتضيف في منزله صديقه أنجيلوتيم وهو ثائر هارب من 

السااااجنم فيحكي نار الغيرة في قلب توسااااكا تجاه المركيزة أتال فانتي 

آمالً أن تبوح بكلمة أو بسر. التي يرسم لها الرسام المحكور صورةم 

وهكحا كانم إل تلفظ  المغنية ببضااع كلمات طائشااة جعل  سااكاربيا 

يهاجم مع بعا رجال شاارطته الساارية دارة الرسااام ماريو. أوقفوه 

وعرضاااوه للتعحيب بحضاااور المغنية توساااكا التي ما لبث م بعد أن 

تي وسامع  تفوهات الرسام ولكي تنقحهم أن أقرت بمأبف الثائر أنجيل

الاحي انتحر قبال أن يلقوا القبا عليه. ومع للن يسااااااجن الرسااااااام 

ويحكم عليااه باااإلعاادام. ويعرض سااااااكاااربيااا على المغنيااة الجميلااة 

إلا أردِت أن يّألى سبيل عشيقن فما »والشاابة هحا العرض الحقير: 

تقبل توسكا العرضم لكنها حين تحوز «. علين إال أن تساتسالمي لي

جال مااريو تقتال سااااااكااربيا بطعنة خنجر. جواز المرور ألجلهاا وأل

يسااااق ماريو إلى اإلعدامم فتأبره توساااكا بفن للن خدعة ال أكثر إل 

ساااتساااتأدم فرقة اإلعدام خراطيش خلبية بناًء على أوامر ساااكاربيام 
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وماا علياه إال أن يتظااهر بافناه مقتنع بماا يحدث. وعندما تطلق فرقة 

ق ه فتكشااااف بفنه فاراإلعدام النار يسااااق  ماريو. تندفع توسااااكا نحو

الحياةم وأن ساااكاربيا خدعها. عندئح  تندفع وترمي بنفساااها من أعلى 

 الحصن.

من هحا الموضاااااو  صااااااغ الكاتبان لويجي إيليكا وجيوسااااايبي 

 جياكوزا كراس أوبرا وضع موسيقاها جياكومو بوتشيني.

بنجاح لم  3900وعرضااا  )توسااااكا( ألول مرة في روما عام 

مع أن النقاد حكموا بفنها من أقلل أوبرات تصااال إلى مساااتواه اليومم 

بوتشايني تفلقاً. ويؤخح عليها التصانع في شكلها الحي يحوي تفثيرات 

عاميةم على أن المساااتمع إليها يجد مع للن فيها مقاطع قابلة للنقاه 

من « التنااااغماااات الأفياااة»والقبول مثااال اللحن المعروف جياااداً 

ع وم«. روما تساااااتيقظ»ان الموسااااايقا الجميلة جداً والتي تحمل عنو

للن فلن هحه األوبرا تظل مدينة ببقائها إلى الحيوية االساااااتثنائية في 

 تقنيتها.

 (3902ــ مدام بترفالي )2

فااجعاة كتاب نصااااااهاا األوبرالي ي. إيليكا وج. جياكوزام وهي 

مسااتمدة من مفساااة للكاتب ديفيد بيالسااكو )وهو نفسااه اسااتوحاها من 

نو(. وضاااع موسااايقاها بوتشاااينيم أقصاااوصاااة للكاتب جون لوثر لو

الشهير  Scalaعلى مسارح سكاال  3902شاباط  36وعرضا  في 

في دور مدام  Storchioمع إسااااهام من الممثلة المتفلقة سااااتوركيو 

بترفاليم ولقي  فشااااالً لريعاً ألن فصاااال ْيها ظهرا للجمهور طويلين 

 جااداًم وألن هااحا الجمهور وجااد فيهااا الكثير من التكرار الماافخول من

أعماال سااااااابقاة. أّعياد النظر فيهاا وأجري  عليها تغييرات خفيفة ثم 

الكبير فلقي   Bresciaّعرضااااا  مرة ثانية على مسااااارح بريشااااايا 

 نجاحاً هائالً ما لبث أن تكرر على جميع مسارح العالم.

ناحان فاي مااادياناااة نااااغاااازاكي بااااليااااباااان. يتزوج بنكرتون 

Pinkerton بفضل المساعيم وهو ضاب  في البحرية األمريكية ــ 
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الحميدة لسمسار زواج ـاااـااا الحسناء اليابانية المغنية سيو ـاااـااا سيو ـاااـ 

م أو بترفالي. يجد األمريكي هحا الزواجم وقد Cio-Cio-Sanسان 

تم بحسب شريعة البالدم باعثاً على الضحنم وال يعتبره سوى عمل 

هزلي أو مساااااال  على العكس من بترفالي التي تحترم تقااليد بالدها 

 الضاب  حباً صادقاً وعميقاً. وتحب

تمر ثالث سنواتم ويسافر بنكرتون بدون أي إعالم أو عنوان. 

وفي البي  الصااغيرم الحي كان يوماً عشااهما الزاهر الجميلم تنتظر 

بترفالي مع الطفاال الااحي ّرزقاا  بااه منااه. ويطول انتظااارهااام وتكر 

في األيااام يوماااً بعااد يوم وهي صااااااااماادة في حبهااا ووفااائهااا ال يؤثر 

عزيمتهااا البعاااد رغم التكهنااات الحزينااة والباااعثااة على الياافس من 

 صديقتها الوفية سوزوكي.

وأخيراًم وبعااد طول انتظااارم تساااااااتقباال في بيتهااا القنصااااااال 

األمريكي وهو يحمل رسااالة من زوجها بنكرتون. ويصااعب على 

القنصاااال كثيراًم أمام ما لمسااااه من حب ووفاء هحه الساااايدة تجاه 

ا مضاااامون الرسااااالة... وبعد تردد وألي يعلمها زوجهام أن يبلغه

 بفن الرسالة إنما تتضمن وداعاً نهائياً من زوجها الضاب .

في اليوم لاتاهم يصاااااال إلى البالد مركاب أمريكي وعلى ظهره 

بنكرتون نفسااااااهم ولكنه ليس وحيداً بل تصااااااحبه امرأة هي زوجته 

ي األمريكية. تصاااااااب مدام بترفالي بصاااااادمة هائلةم ومع للنم وف

حالة من حاالت اليفس القصاااوىم ترضاااى بفن تتألى عن ابنها إلى 

 هحه األمريكية الغريبة ثم ال تلبث أن تنتحر.

تكشاف هحه المسارحية الغنائية )مدام بترفالي( عن الأصائص 

األسااساية والرئيسية لفن بوتشيني مع ما يحويه هحا الفن من صفات 

. هنا وجد موساااااايقارنا المبد  ميدان الع مل الحي يالئمهم للن ومرام 

أن الحسناء الفتية سيو ـااـااا سيوـااـااا سان إنما تمثلم كالبطلة ميمي في 

أوبرا )توساااااكا(م رمز اإلنساااااانية المتوساااااطةم إل أكثرية الجماهير 

تكتشاف جوهر مشااعرها وأحاسايساها الأاصاة. أضاف إلى للن أن 
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هنا  مناخاً يمكن خلقه بشاااااكل شااااااعري من جديدم وهحا كله يالئم 

 تشيني ويحفزه على اإلبدا .مزاج بو

إن كل ما يملكه بوتشااااايني من فن يتمثل بفنه اساااااتطا  أن يعبر 

بلخالص وجمال وافتتان مع مسااااحة شاااااعرية خاصاااااة به عن هحا 

العالم البورجوازي الصااغيرم وللن في المساارحيات  التي يتفثر بها 

الجمهور وينفعال عن طيبة خاطر. وثمة ألحان من أوبرا )بترفالي( 

على البحر الحي »إلى قمة الشااااهرةم نحكر منها بأاصااااة: وصاااال  

وهكاحا يمكن القول إن هاحا العمال الجميل قد بقي عزيزاً جداً «. هادأ

 على قلوب الجماهير.

 (3938ــ جياني سكيكي )2

مسارحية غنائية أو أوبرا لات فصل واحد لبوتشينيم تشكل 

فْق واحدها الصااا  »قساااماً من أوبراه )اللوح لو الصااافوق الثالثة 

(م ألف  الكتيب Le Triptique« وهو الادرفاة والادرفاة عامية

 Giovacchinoالااحي تضااااااامن محتواهااا جيوفاااكينو فورزانو 

Forzano 3938م وعرض  في نيويور  عام. 

جياني سكيكي هو هحه الشأصية التي أنزلها دانتيم في عداد 

الكاااالبين المزيفينم باااالجحيم. يّحضاااااااره والااادا بووزو دونااااتي  

Buozo Donati  ليصااحح الوصااية التي بموجبها أوصااى ابنهما

للرهبان بكل ممتلكاته. يقبل ساكيكي بالعرض شاريطة أن يحصل 

على أجرم ولكنه كان في الواقع يقصااااااد أيضاااااااً شاااااايئاً آخر: أن 

والشاااااااب الطيب رينوتشاااااايو  Laurettaتسااااااتطيع ابنته لوريتا 

Rinuccio ارم ول لن ألن أن يتزوجا في اليوم األول من شهر نو 

الشااااااااب لن يحصااااااالم من عمتااه البأيلااةم على إلن  بااالزواج إلا 

اساتطا  الرهبان حقاً أن يستولوا على إرث بووزو. ولكن ال أحد 

 يعلم أن بووزو قد مات.

ْن يزيفون  بعااد أن يااحكلر سااااااكيكي جميع األقااارب جيااداً باافن م 

الوصايةم وكحلن شاركايهمم معرضاون لعقوبة قطع اليد ومصيرهم 
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يضاااًم ي نقل المي  خفيةً ويضااعه في مكان آمن. ثم يتقن ع وينام النفي أ

في ساااااارير الميا  ويملي على الكااتب العدلم مقلداً تماماً صااااااوت 

بووزوم رغباته األخيرة: يبدأ بللغاء الوصاااية الساااابقة. هحا بالنسااابة 

إلى الرهبان. وبعد أن يوز  عدة هبات صغيرةم يوصي ببغله وبيته 

وأفضال قسم من الميراث إجماالًم إلى صديقه وطاحونهم أي بفجمل 

 العزيز جياني سكيكيم أي إلى نفسه بالحات.

جرى للن كله بصااااام م إل إن كل محاولة احتجاج كان  تقابل 

من المتكلم الوحياد بجواب  مقنع. وماا إن رحال الكااتاب باالعدل حتى 

تعال  أصااااوات الحاضاااارين باالحتجاجم فما كان من المتكلم إال أن 

جميعاً بضااااربات من عصاااااهم وظل يمثل بكل رباطة جفه طردهم 

ودم بارد دور المالن. وهكحا اسااتطا  الحبيبان الأطيبان أن يتزوجا 

 وينعما بالسكن في هحا البي  الجميل.

إن هحه المسااااارحية الغنائية هي من أمتع المسااااارحيات الغنائية 

التي كتبهاا بوتشاااااايني. إنهاا تقادم لناا خصااااااائص حي ة ّجمع  بفكثر 

الوساااااائل توفيراً. وّخط   بيد معلم قادر على إثارة الضاااااحنم وفي 

الوقا  لاتاه على بعاث الحناان حين يتعلق األمر بمتحاب ْين شااااااابين. 

أضااااااف إلى للن أن كتيباها من دون أدنى شاااااان هو أجمل الكتيبات 

 الثالثة التي تؤلف أوبرا )اللوح(.

ثنائي اساات أما الموساايقا التي كساااها بها بوتشاايني فهي لات غنى

 خاصم سواء تعلن األمر باإليقا  أو بالتناغم واللون.

 ( 3933ــ توراندوت )3

حكاية مسرحية مفسوية ـااااااـاااااا هزلية لات خمسة فصولم كتبها 

ي  (م 3803ـااـاا3630) Carlo Gozziالكاتب اإليطالي كارلو غوزا

 .3632( عام Veniseوعرض  في مدينة البندقية )فينيسيا 

من عدة حكايات وردت في مؤلف فارسي  اساتمد الكاتب أحداثها

امرأة  Turandotعاناواناااه )ألاف يوم ويوم(: األميرة تورانااادوت 

حساااناء تتصاااف بجميع المفاتنم ولكنها ال تحب مثيالتها من النسااااء: 
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وعدت بفن تتزوج أي شاااأص يساااتطيع أن يحل ثالثة ألغاز تطرحها 

 عليهم وفي حال عجزهم يّقطع رأسه.

ل ف( ويحل األلغاز الثالثة كلها  يتقادم أمير من التتار اساااااامه )خ 

بسهولة. وحين يلمس مدى األلم الحي تعرض  له األميرة بعد فشلها 

 يتنازل عن حقه في الزواج بها شريطة أن تكتشف اسمه الحقيقي.

تلجف توراندوت إلى حبس والد األمير ووزيره بعد أن تفشل في 

 معرفة اسم األمير منهما.

جاااريااة جميلااة من جواري توراناادوت  هنااا تاادخاال في الحكااايااة

م كان  سااااااابقاً أميرة من أميرات التتار. Adelmaاساااااامهاا أديلماا 

وألنهااا تحااب األمير منااح زمن طوياال تعرض عليااه أن يهربااا معاااًم 

فيرفام ولكن بعد أن يكون قد أفشاى لها اسامه خطف. وتجاه رفضه 

م تنقم عليه وتهر  إلى الكشاااااف عن اسااااامه أمام األميرة توراندوت

فتبادر هحه إلى الزواج بهم وهي التي وقع  في غرامه منح أن رأته 

 للمرة األولى.

عااالج حكااايااة توراناادوت عاادة مؤلفين موساااااايقيينم نااحكر منهم 

 Karl Maria Vonالموساااااايقي األلمااني كاارل ماريا فون فيبر 

Weber (3683استناداً إلى نص ترجمة الشاعر األلماني 3833ــ )

الحكاية وصاااااغها في مساااارحية غنائية لات  شاااايلر. كما عالج هحه

فصلين المؤلف الموسيقي اإليطالي ـاااـااا األلماني فيروتشيو بوزوني 

Ferruccio Busoni (38333932ــ.) 
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أما موساااااايقارنا بوتشاااااايني فقد ألف عليها أوبرا باالساااااام لاته 

)توراندوت(م ولكنها بقي  غير مكتملة في حوالى نصاااااف فصااااالها 

 Francoموسااايقاران اإليطاليان فرانكو ألفانو الثالثم وقد أكملها ال

Alfano (3932وفينشانزو توماسيني 3863ـااااااـاااااا )Vincenzo 

Tommassini وقاد عرضااااااها األول قائد األوركسااااااترا العالمي .

( 3926ــ3836) Arturo Toscaniniالشهير أرتورو توسكانيني 

. ولقاد تّوج هاحا العرض بنجاااح 3932وللان في مادينااة ميالنو عااام 

ل يعود الفضاااااال فياه إلى الكتياب الحي ألفه الكاتبان جيوساااااايبي هاائا

 Renato ()ورينااااتو ساااااايموني Giuseppe Adamiأداماي 

Simoni م وللن لما احتواه من شااااااعرية وشااااافافية وبعا التغيير

تضاااحي هحه  Adelma)وهكحا ففي المشاااهد الحي تموت فيه أديلما 

 (.مير الحي تحبهاألميرة التتارية بنفسها لئال تكشف عن اسم األ

ومع للن فان أوبرا )توراندوت( ليساااااا  من أفضاااااال أوبرات 

بوتشااااااينيم ففيهاا تتغلاب المبالغة في التقنية على اإلبدا  الميلوديم 

صااااااينيةم وعلى  Motifsكماا أنناا غالباً ما نعثر فيها على الزمات 

مغاالة في التفثيرات المساااااارحية )كما في مشااااااهد األلغاز بشااااااكل 

مة هحه المسااااارحية الغنائية بأاصاااااة في صااااادق خاص(. وتكمن قي

 ( وفي رقة عواطفها.Liuاألميرة أديلما )وقد أصبح اسمها هنا ليو 

وبعد فلن هحه اإلبتداعية )الرومانتية( المأتصااااة بالبورجوازية 

الصغيرة هي التي قد رفعتها ـاااـااا كما رفع  قبلها أوبرا )البوهيمية( 

 ــ إلى مرتبة النجاح والألود.

 
 

 لــالجمي 

 في فن النغم
                                                           

  ـااااااـاااااا المصدر : قاموس المؤلفين واألعمال لجميع األزمنة وجميع البلدانم )الفون ـااااااـ

-Dictionnaire des Auteurs et des osuvres (Laffontبااوماابااياااانااي(م بااااريااس 

Pompiani) Paris. 
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 إدوارد هانسلين

 ترجمة: د. غزوان الزركلي

 

  
 الفصل السادس

 عالقة فنا النغم بالطبيعة

 
العالقة مع الطبيعة تعنيم ألي موضاااو  من المواضااايع البداية 

والجالل وقوة التاافثير. ومن يسااااااتعرض نبا الزمنم ولو كمرور 

تسامى باستمرار. وفي الكرامم يعرف كيف أن سايطرة هحا المعنى ت

ار قوي جااداً يمياال إلى الناااحيااة  مياادان البحوث العلميااة الحااديثااة تيااا

الطبيعية للظواهر جميعهام بحيث تساااتسااالم أكثر الدراساااات تجريداً 

بشكل واضح لمنهج العلوم الطبيعية. وهكحا. وإلا لم يّرد علم الجمال 

 رأن يّبقي على حياااتااه الصااااااوريااةم فيجااب عليااه أن يتعرف الجااحو

م واأللياف الدقيقة التي ترب  كل فنا على حدة بسااببه [العامة]المتينة 

الطبيعي. وفيما يتعلق بعلم الجمال الموساااايقي بشااااكل خاصم تمكان 

عالقة فنا النغم مع الطبيعة من اإلحاطة بفهم النتائجم وعلى صاااااحة 

تقييم هاحه العالقاة يتوقف تحاديد مكانة عناصاااااارها المعقدة ويتوقف 

 ألسئلة العالقة صعوبةً. حلا أكثر ا

لة ًِ من بدء ] وإلا ماا أخاحنا بدايةً الفنون من الناحية المسااااااتقِب

نهااا تنظر إلى الوراءم نجااد عالقااةً  [جاااهزةً ]وقباال أن تصاااااابح  [تكوا

مزدِوجة ما بين الفنون وبيئتها الطبيعية: أ ـاااااااااـااااااااا عن طريق مادة 

 العنصر الأام الحي تّصنع الفنون منهم ب ـااااـاااا عن طريق المحتوى

الجميال الموجود في الطبيعاة والحي تسااااااتقي الفنون منه لمعالجاتها 

الفنياة. وفي الحال ين تتوجه الطبيعة إلى الفنون توجه أما معطاءة تقدم 
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الهدية األولى واألكثر أهمية. وبساااااارعة يجب أن نقوم بمحاولة  تقع 

في صااااااالح علم الجماال الموساااااايقيم نرجو منها أن نقلاب ونمتحن 

منا  به الطبيعة الحكيمة العاقلة. وبدراسااااة ما تعطيه  التسااااليح الحي

الطبيعة للموسااايقا من محتوىم نساااتألص أن هحا المحتوى هو مادة 

خاام تجبر اإلنسااااااان على التنغيم: المعادن الصاااااااما  في األرضم 

خشب الغابةم جلد الحيوان وأمعايه هو ما تلقاه الموسيقا في الطبيعة 

الص. إلنم نحصااال في البداية على كمواد بناء  تصااانع بها النغم الأ

نصاااااانع بهاا ماادتناام وهاحه الثانية هي الأالصااااااة التي  [خاام] ماادة

)نااادوزنهاااا( صااااااعوداً وهبوطااااًم هي الصااااااوت المحاااداد لو العلوا 

واالنأفاض القابل ين للقياسم هي الشرط األول لكل موسيقا. ومن ث م 

يصاااااابح هاحا الصااااااوت لحناً وهارمونيم ليشااااااكال عاملي فن النغم 

ين اللاحين ال يوجادان في الطبيعة: إنهما خلقق  لحهن ل [جديد]الرئيساااااا 

البشااااااري. إن ما نسااااااميه باللحن ال يوجد في الطبيعة ولو بفبساااااا  

نساااااابةً لأللن ]إناه تتاابعق وانتظاام ألنغاام قاابلاة  للقياس  إلصااااااورهم 

صااااااورة ظواهر صااااااوتية  [ما يوجد في الطبيعة في]. [البشاااااارياة

فهوماً لنساااااب ميزاننا السااااامعي وال يّأترن متتالية ليس م [فيزيائية]

يءم الحياةم نبع  كلا ش [بالنسبة لفن الموسيقا]فيهم بينما يشاكال اللحن 

آتيةم  [موساااايقية  ]النساااايج األول لعالم النغمم تسااااتند عليه كلا مقولة  

. وهكااحا تتعرف [الموساااااايقي]وكاالا مااا يتعلق بمفهوم المضاااااامون 

بنفس الضااااااعف على الطبيعااةم وهي )هااارموني( كاال شاااااايءم و

الهارموني الموسيقي ـااااااـاااااا على انسجام أصوات  بعينها بعضها مع 



 معجــم 

 232 

بعا. هل سااامع أحدق )بفكورد( أسااااسااايم أو )بفكورد( ساااداساااي أو 

ساااااباعي في الطبيعة؟ وهكحا أصااااابح الهارمونيم  ولو تطلاب وقتاً 

 أطول من اللحن بكثير<م أيضاً منتجاً للحهن البشري.

م إل إنهم غناوا بافبعااد  متطابقة  أو لم يعرف اإلغريق الهاارموني

 الثّمانياة / تكرار النغمة / األخفا]متماثلة يفصاال بينها )األوكتاف( 

م وفي هحا تماثلهم اليوم شعوبق آسيويةم هحا إلا ما وجدنا [أو األعلى

 .[بالمعنى األوربي]عندها غناًء 
 التي انتم   Dissonanzenبدأ اساتعمال المسافات التنافرية 

ها أيضااااً مساااافتا الثالثية والساااداساااية< بشاااكل تدريجي بدءاً من إلي

القرن الثاني عشاار. وإلى القرن الأامس عشاار اقتصاارت المسااافات 

. ولكل [الثمانية]النغميةم في الحاالت االساااتثنائيةم على )األوكتاف( 

مسااااافة صااااوتية تأدم الهارموني اليوم تاريّأهام احتاج  على حدة 

كثير من األحيااان أكثر من قرن لكي تبلو على زمناااً طويالً بلو في 

صااغرها مصاااف المنجزات. لم يسااتطع الشااعب المثقف في العصاار 

القديم وال أكثر المؤلفين علماً في العصااااااور الوسااااااطى المبكرة أن 

راعيات جبال  [بعفوية]التي تغنيهاا  Terzيغنوا المسااااااافاة الثالثياة 

نغم نورق جاادياادق األلااب. ومن خالل الهااارموني لم ياادخاال إلى فن ال

فحسااااااب إنماا أشاااااارقاا  الشاااااامس للمرة األولى:  لقاد قاال نيغيلي 

Naegeli >  باادءاً من تلاان اللحظااة فق م ولاادت العمليااة اإلبااداعيااة

 .  (46)الموسيقية بمجملها 

ين في الطبيعةم ولكن  [قلناا إن] الهاارموني واللحن غير موجود 

في  [فعالً ]جودق للموسااايقام يساااند األول ينم مو [رئيسااااً ] عنصاااراً ثالثاً 

                                                           
  عبار هنا هانسلين ونيغيلي بشكل أدبي بليو عن أهمية )الهارموني( بالنسبة للموسيقا ـااـاا

 الكالسيكية األوربية. المترجم
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ع أجزاءق  الطبيعة وبغا النظر عن وجود اإلنسااان: إنه اإليقا . تّجمل

زمنيةق صااااغيرةق ومتتاليةق نفسااااها لتبني وحدة محسااااوسااااة: في خبب 

الجوادم وجعجعااة الطاااحونم وفي غناااء العصاااااااافير. ليس كاال مااا 

يصاااادر عن الطبيعة من أصااااوات إيقاعياً بالضاااارورةم ولكن كثيراً 

. ويساااااايطر في الطبيعااة مباادأ اإليقااا  لي الجزأين: منهااا إيقاااعي

الصااعود والهبوطم البداية الأتامم إل نالحظ بساارعة  ما الحي يفصاال 

هحا اإليقا  عن موسايقا اإلنساان. ال يوجد في الموسيقا إيقا  منعزل 

ين. في المقاااابااال وفي  موجود لاااحاتاااهم إنماااا لحن وهاااارموني موقع 

هااارمونيم إنمااا فق  اهتزازات  الطبيعااة ال يحماال اإليقااا  لحناااً أو

فة لميزان األلن البشاااااارية]هوائياة غير قابلة للقياس  . إن [غير معرا

اإليقا  هو العنصار الموسايقي األولي الوحيد في الطبيعةم أيضاً في 

اإلنسااااااانم في الطفالم وفي الحيوانم حيث ينبعث منح بداية البداية. 

الحي  هحا النحيب الفظيعوإنها لموسيقا طبيعيةم أي فعلياً ال موسيقام 

عندما يضااربون  [اآلساايوي]يصاادر عن سااكان جزر بحر الجنوب 

بينما هي  ;بشااااكل موقاع  على قطعهم الحديدية وعصااااياهم الأشاااابية 

م ولو [ساالنم]موسايقا فنياةم تلن األغنية الفالحية من منطقة التيرول 

بعاً ط [بالظاهر] أن الظاهر يقول بفن الفنا لم يقر  بابها. المقصااااود

أن الفالح هنا  غناى كيفما اتفقم ولكن هحا الغناء لم يصاااااابح ممكناً 

 دون نبتة  ّغرس  بحرتّها قبل مئات السنين. 

وبهحا فقد اطلعنا على العناصااار األسااااساااية الضااارورية لبنيتنا 

الموسااايقيةم وخلصااانا إلى أن اإلنساااان لم يتعلام ممارساااة الموسااايقا 

يف علامنااا تاااريخ الفن الموساااااايقي كفي بيئتااه الطبيعيااة إل ي [الفنيااة]

اليوم إلى ما هو عليه. وننطلق من  [األوربي]وصااال نظامنا النغمي 

ه مبرهناااً عليااه ولا نتيجااة  مرئيااة: اللحن والهااارموني  شاااااايء نعاادا

م المسااااااافات النغمية والساااااااللمم التقساااااايم ما بين الماجور [عندنا]

الحرارة والمينور بحساااب مواضاااع أنصااااف األبعادم وأخيراً درجة 
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التي كاااناا  ساااااابباااً في وجود موساااااايقااانااا  األوربيااة /  (47)المتقلبااة

الغربية<  ـاااااـااااا هحه الموسيقا التي تراكم  بب ء وبالتدريج هي من 

 إبداعات الحهن البشري. 

لقد أعط  الطبيعة اإلنسااااان فق  األعضاااااء والرغبة المؤديين 

بنيااً ريج مإلى الغناءم وكحلن القدرة على إنشاااء نظام  نغمي جاء بالتد

. وهحه المسااااافات البالغة [الموساااايقية]على قاعدة  بدائية للمسااااافات 

البسااطة  األكورد األساااساايم إمكانية التطور الهارموني< سااتكون 

م صااااااالحة للعمران المسااااااتقبلي. [عبر الزمن]أحجاار زاوياة ثابتة 

ولنحاحر من الأل  والقول إن هاحا النظاام النغمي  القائم اليوم< هو 

مي موجودق في الطبيعة. إن القوانين الموساايقية السااائدة هي شايء حت

نتيجةق لثقافة  موساايقية  ضااأمة ومنتشاارة وليس لقوانين طبيعيةم وإن 

في الواقع يتعااااملون مع العالقاااات  ( 48)كاااان الطبيعيون أنفسااااااهم

بشااااااكل سااااااطحي وغير وا   مداعين أنها قوى  [الفنية]الموساااااايقية 

 طبيعية تفسار نفسها بنفسها.

صااحيحة تماماً حين يقول إن أطفالنا في  Handالحظة هاند وم

إلا كان   [ويقـااااـااااول]المهد يغناون أحسن من الحيوانات البالغـااااـااااة. 

. (49) الساالام الموساايقي موجوداً حقااً في الطبيعةم فساايغنيه كلا إنسااان

                                                           
  أظنه يعني اختالف الفصول بشكل عام  يحكر المؤللف هحه المالحظة للمرة الثانية.ـااااـاااا

وعدم ارتفا  درجة الحرارة الدائم بشااكل خاصم الشااايء الحي سااااعد في وسااا  أوربا 

 على االخترا . المترجم

الطبيعياون هم الحين يحيلون كل شيء إلى الطبيعة من ناحيةم ومن ناحية أخرى ـااااااـاااااا  

 . المترجميجب أن يكونوا واعين تماماً لمفرداتها في إطارها العلمي
  وفي المصدر نفسه يحكر 20هاندم علم جمال فن الموسيقام الجزء األولم صفحة ـاااـااا .

هاندم مؤكداً ما ساابق أن قلناهم أن المسااافة الرباعية والمسااافة السااباعية ال توجدان عند 

م إل [يقصد الهنود الحمر] في إساكتلندة وال عند القبائل الهندية die Gaelenشاعب الغال 

ى بالسلام الأماسي ]لمهم على خمس نغمات هي: دوم رهم ميم صولم ال يحتوي س يسما

Pentatonik] ولم يوجد عند شااااااعب قوي البنية هو شااااااعب الباتاغون .Patagonier  في

أو لغناء. وهحا كلاهم بشااكل مفصاال وفي النهاية  [آلية]أمريكا الجنوبية أي أثر لموساايقا 
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نظاماً  [الساااالم الموساااايقي]وعندما يسااااماي المرء نظامنا الموساااايقي 

يساااتعمل هحه الكلمة في معنى بح  لالخترا  فهو ال    اصاااطناعياً 

ف فق  شاايئاً مصاانوعاً مقابل الشااايء  المصااطنِع الشااائعم وإنما يعرا

المتوافر. وهاحا ماا يغفال عناه هااوبتماان عندما يدعو مفهوم الساااااالم 

ألن الموسااااايقيين ال يساااااتطيعون  االصاااااطناعي بالمفهوم الأاط  

ث لّهم كمثوال اخترا  النظام ال [الصااوتية] تحديد المسااافات ل نغميم م 

لغااة . وإن ال اللغويين الااحين لم يأترعوا كلمااات اللغااة وال تعااابيرهااا

ً   بالمعنى المطباق نفسااه على الموساايقا  هي بالتحديد منتج مصااطن 

ألناه ال يوجاد للغاة وللموساااااايقاا شاااااابيه في الطبيعة الأارجيةم إنما 

نعتا بشااكل تدريجي ويجب على المرء تعلىمهما. لم تفت الل ة من غصااّ

قِبل علمائهام إنما شااكلتها أممم كلا واحدة  منها بحسااب شااأصاايتهام 

 واستكملتها عبر الزمن. 

وهكحا وبالطريقة نفساااها لم يشاااياد علماء النغم موسااايقانام وإنما 

سااااجلوا وخلقوا القواعد لما يتفتاق عنه الحهن الموساااايقي القادر على 

 .  (50)العقلنة وليس الحهن المسي ر غير الواعي

انم و عبر هحه العملية يضاف بمرور الزمن إغناءق وتغييرق جديد 

ي األورب]أيضاااااااً لنظاامنا النغمي. إن تغييراً جوهرياً للنظام النغمي 

هو شاايء بعيدق عن التصااورم ألن هحا النظام ال يزال يساامح  [الحالي

وإلا  السااائدة. [الموساايقية]بتطورات كبيرة ومتعددة ضاامن القوانين 

غناء مربوطاً بلطالق أربا  األبعاد  ـاااـااا وهنا  كاتبة ما كان هحا اإل

                                                           

مبادئ الشااااااعور  نا الراهن هيلم هولتس متطابق مع ما ّلكر أعالهم يشاااااارحه في وقت

 < عن طريق تفسير تطور نظامنا النغمي. المؤلف بالنغم

ح فيما Jacob Grimmيتوافق رأينا مع ما استكشفه ياكوب غريم ـااااااـاااااا   ًا ًا ًا م الحي يلما

اًم لن  يلمح إلى أن:  من يصاااااال إلى القناعة القائلة إن اللغة كان  اختراعاً بشاااااارياً حرا

 <. المؤلف3823.  أصل اللغةم  ل الشعر وبفصل فن النغميشن بعد هحا بفص



 معجــم 

 236 

م (51)معاصارة تريد أن ترى مالمح هحا اإلطالق في موساايقا شااوبان

في ]فلن تصاالح النظرياتم أصااول التفليفم علم الجمال الموساايقي 

وساااانحتاج إلى تغيير جحري. ولحلن ليس بوساااااع  [وضااااعها الحالي

ار المسااااتقبل إال أن المنظار الموساااايقي عندما يحاول اآلن اسااااتشااااع

 . [ضمن قوانينها الحالية]يعترف ببساطة بلمكانات الموسيقا 

إن رأينا القائل إن الموسااايقا غير موجودة في الطبيعة سااايواجه 

نة التي تزين  معارضاااااةً تشاااااير إلى الغنى الكبير باألصاااااوات الملوا

أليساااا  قرقرة الجدولم هدير األمواجم جلجلة العاصاااافةم  ;الطبيعة 

ثالً وتحريضااااً للموسااايقا البشااارية؟ صااارير ال رياحم أليس هحا كله م 

ومالا عن الطنين والصاااارصاااارة والحفيفم أليس لها أي صاااالة مع 

 موسيقانا؟ ويجب علينا أن نجيب حقاً بالنفي. 

إن كال هاحه التعاابير الطبيعية ما هي إالا صاااااادى ورنين. وهحا 

ماثلة. تيعني اهتزازات هوائية متتالية ولكن بفواصاااااال زمنية غير م

وفي حاالت نادرة جداًم وبشااكل منعزل ومنفردم تفتي الطبيعة بنغمة 

قوامق رئيس  [كما نعرف]لات علون محداد وقابل للقياس. واألنغام هي 

لكل موسايقا. إن هحه األصااوات ال تشااكل مرتبة توصاال إلى موساايقا 

اإلنسااااان وهي فق  إشااااارات بدائية لهام على الرغم من أن للتعابير 

قية الطبيعية قدرة على أن تكون جبارةم قادرة على تحرين الموسااااااي

                                                           
  يوهاناا كينكل ـااـااJohanna Kinkel م كوتاا 3823م ثماني رسائل في تدريس آلة البيانوCotta .

 المؤلف



 معجــم 

 238 

الوجدان وتنبيههم وقادرة الحقاً أن تعطي الموسااايقا اإلنساااانية الفنية 

 شحنـات بالغة القوة ومتكـــررة.

وحتى أصاااااافى ظواهر الموساااااايقااات الطبيعيااةم وهو تغريااد 

الطيورمال يم  إلى موسااايقا البشااار بصااالةم ألن مجال اهتزازاته ال 

  الطبيعي [الموساااايقي ] وافق مع مجالنا. أيضاااااً ظاهرة الهارمونييت

ـااااااـاااااا القاعدة الطبيعية الوحيدة والراسأة التي تستند إليها العالقات 

النغمية األساسية لموسيقانا  ـااااااـاااااا تتطلب تفسيراً صحيحاً. فعلى آلة 

المشدودة  [آلة هارب تهز أوتارها الرياح] Aeol)الهارب( األيولية 

اثلة يطلق قانون الطبيعة أصاااواتاً هارمونية متسااالسااالة ال بفوتار متم

نساامعها في الطبيعة بشااكل مباشاار. هحا يعني أن وتراًم بنغمة معينة 

قابلة للقياسم يجب أن يّنق ف لكي تّصدر هحه اآللة الموسيقية أصواتاً 

أنه  م ويعني[لنغمة الوتر األصااالية/أصاااوات السااالم الطبيعي]مرافقة 

فل الطبيعة لكي يحصاااااال على الجواب. أما على اإلنسااااااان أن يساااااا

 ظاهرة الصدى فشرحها أسهل. 

من الغريب كيف أن كتااباًم بعضااااااهم مجيدونم ال يسااااااتطيعون 

فكااكااً من الفكرة القائلة بوجود موساااااايقا طبيعية. ومنهم حتى هاندم 

الحي قصااادنا أن نساااتشاااهد بفمثلة من كتاباته التي يوضاااح فيها رأيه 

االهتزازات الصااااوتية الطبيعية وفي  السااااديد في موضااااو  ظواهر

كونهااا قااابلااةً للقياااس المتماااثاال ولات جوهر يأاادم الفن. يورد هااانااد 

اً عن  موسيقا الطبيعة  يسمي فيه ظواهر االهتزازات  فصاالً خاصاا

 Kruegerموسيقا أيضاً. كحلن كروغر   الصوتية  بمعنى أو بآخر

د<. ولكننا وما بع 329 مدخل إلى حياة الموسااااايقا وفناهام صااااافحة 

.  خربمعنى أو بآ عندما ندخل في المبادئ األساااسااية ال نقبل تعبير 

هل ما نقابله في الطبيعة هو موسااايقا أم ال؟ إن الجواب الحاسااام يقع 

فق  في إطار إمكانية قياس الصاااااوتم بينما يضاااااع هاند دائماً خطااً 

التعبير عن وجود حياااة داخليااةم  م  وجود الروح عريضااااااااً تحاا 
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القدرة الحاتية على التعبير عن الداخل . وعلى  اخلي م إحساااااااس د

هحا األساااااس يجب أن نعد  تغريد العصااااافير موساااايقا ونحجب هحه 

التساااامية عن  صااااندوق الموساااايقا م الشاااايء الحي يبدو في الحقيقة 

 مقلوباً رأساً على عقب. 

الطبيعة وفن الموساااايقا هما مجاالن مأتلفانم تكون   موساااايقا 

ةق ولات نتائج الرياضيات هي  الجسر الواصل بينها. هحه الجملة مهما

عديدةم إنما ال يجب أن نفهمها وكفن اإلنساااااان قد قام بترتيب أنغامه 

ة  ساااااابقاً. إن هحه الحساااااابات حصااااال  بالدرجة  د  وفق حساااااابات  ّمع 

األولى عن طريق اساتعمال نسب ووحدات موجودة في الظاهر إنما 

أقدم العلم الحقاً على اكتشاااف  تربطها قياسااات وحسااابات مسااتورةم

قوانينها وعلى ترساايمها. وهكحام وألن كل شاايء في الموساايقا قابل 

 غير [ضاااااامن مجال معين لالهتزازات الصااااااوتية]للقياس المتماثل 

موجود نهاائيااً في الطبيعةم تقف هاتان المملكتان الصااااااوتيتان على 

طبيعااة لضاااااافتين مأتلفتين يكاااد ال يوجااد مااا يربطهمااا. وال تعطيناا ا

المااادة الفنيااة لنظااام فنايم إنمااا تعطينااا المااادة الأااام ألجزاء  يأاادم 

الموسايقا جْمعها. ليس أصوات الحيوانات هو ما قدم العون لإلنسان 

والموسااايقا مدينة أكثر من أي شااايء آخر ال للقب رة  ;(52)إنما أمعايها

ة. ن م   إنما للغ 

ياال في بحثنااا في األمور التي تشااااااكاال أسااااااااسااااااااً لمفهوم الجم

الموساااايقام ولكنه أساااااس ضااااروري لالنتقال إلى درجة أعلىم إلى 

النطاق الجمالي. إن الصااااوت القابل للقياس والنظام النغمي المنتِظم 

شاايئان يألق المؤلف الموساايقي من خاللهما وليسااا شاايئين يألقهما. 

النغمم كحلن فالنغم  [لصااانع]وكما كان الأشاااب والمعدن مادتين خام 

الموساااايقا. وهنا  معنى ثالث وأكثر  [لصاااانع] بنية<هو مادة خام  

أهمياة للمادة الأام: مادة بمعنى الشاااااايء الّمعال جم والفكرة المقد مةم 

والمحتوى. من أين يحصاااااال المؤللف الموساااااايقي على هحه المادة؟ 
                                                           

 ــ التي ّصنع  منها األوتار وجلود اآلالت اإليقاعية. المترجم 
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ومن أين ي نبّ  لقصيدة شعرية محتوى ومضمون يميزها من غيرها 

 ويظهرها كحات منفردة؟ 

الشااااااعر والرساااااام والنحاا  في بيئتهااا الطبيعيااة  [نفنو]تملاان 

ن م بحيث يمكن للفنا[المواضاايع]المحيطة نبعاً ال ينضااب من المواد 

 أن يتفثر بجمال  طبيعيم يصبح له مادة  خلق  شأصية.

وبشااكل أكثر لفتاً لالنتباه تحصاال تلن التهيئة الطبيعية مع الفنون 

امق أن يمثال شااااجرةً أو زهرةً إلا لم تكن  التشااااكيليةم فال يسااااتطيع رسااااا

اتق أن يقيم  موجودةً ساااااابقاً في الطبيعة الأارجية كما ال يساااااتطيع نحا

تمثاله دون أن يتعرف شاااااكالً حقيقياً يفخحه نمولجاً. وحتى األشاااااكال 

عةم ال تكون  ـاااـااا بالمعنى الدقيق  ـاااـااا جديدة تماماً. أال يكتمل  المأتر 

إالا بالصاااااأورم األشاااااجارم الماءم قوافل  [للوحة]بيعي المشاااااهد الط

ساام أن يشأاص إال ما  الساحابم بفمور  موجودة  حولنا؟ إل ال يقدر الرا

كل أنوا  الرسااااام ]رآه واساااااتطا  أن يراقبه بدقةم وينطبق للن على 

مشااااااهاد طبيعيم وطبيعاة صااااااامتااةم ولوحاة تااريأيااة يحاب أن  [من

أن يصاوروا شأصيات تاريأية يأترعها. وإلا ما أراد المعاصارون 

وإيغمونااا   Lutherولاوثر  Hussلام ياروهاااا باااالافاعااال كاهاوس 

Egmont م يحتااجون إلى أن يفخحوا بدقة قدوة من الطبيعة في كل ما

يكون قد رأى هحا الشااااأص ولكن  ال يفترض بالرسااااام أن ;يأطاونه 

المفترض أنه رأى أشاأاصااً كثراًم كيف يتحركون ويقفون ويمشونم 

ون في النور وفي الظل. وإن أقسااى ما يمكن أن يتعرضااوا وكيف يقع

لاه من نقاد  ساااااايكون حتمااً رساااااام قامات  ال وجود لها في الطبيعة أو 

 .  (53)تناقِا األخيرة

واألمر نفساه ينطبق على فنا الشعر الحي يشغل حقالً أوسع من 

الناااس بتصاااااارفاااتهم وأحاااساااااايسااااااهم  ;القاادوات الطبيعيااة الجميلااة 

                                                           


ااا نتحكر عند قراءة هحه األسطر فن الرسم الحديث في  ه له حينئح ـااـا القرن العشرين والنقد الموجا

 وفيما بعد. المترجم 
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هم من وجهة نظر  لاتية أو تقليدية  ـااااااـاااااا ألن هحا وأقدارهمم وبتمثيل

ومقد م للشاااعر  ـاااااااـااااااام هم مادةق للشااعر  [في الطبيعة]أيضاااً موجوّد 

وللرواية. يجب على الشاعر أن يرى القدوة في  [المسرح]وللمفساة 

م أو أن يتعرفهااا من خالل التقاااليااد [هنااا ]الطبيعااة وأن ياادرسااااااهااا 

ا بالفعل بشكل مباشر. عليه أن ليرسامها في مأيلته وكفنه قد شااهده

يفعل للن لكي يساتطيع استقدام مشاهد مثل شروق الشمس والحقول 

المغطاة بالثلج وحالة نفساية مام ولكي يشأاص فالحاًم جنوداًم بأيالً 

 أو عاشقاً.

وإلا ما أساقطنا هحا الكالم على الموسيقا فسنكتشف أنه ال يوجد 

نها أعمالها ال قدوة وال مادة ت [في الطبيعة]لها  ال يوجد جميل  ;ضاااما

طبيعي لهااا. هااحا االختالف مااا بين فنا النغم من جهااة وبقيااة الفنون 

في  [جاهزةق ] بااسااااااتثناء فن العمارة الحي ال يوجد له أيضاااااااً قدوةق 

على ]الاطاباياعاااة< هاو اختالف عميق ولو نتاااائج ثقيلاااة الحمااال 

 .  [الموسيقا
خلية أو واقعية< إن إبدا  الرسام والشاعر هو حركة دائمة  دا

تنقل الرسام وتنقل التشاكيل. وال يوجد نقل للموسيقا عن الطبيعة ألن 

األخيرة ال تعرف ال )السااااااونااتاا( وال )االفتتااحياة( وال )الروندو(م 

هاام ومشاااااااهدها الصااااااامتةم وأماكنها  بينماا تعرف الطبيعاة منااظر 

 ة. وال نحتاج هنا أن نبحث في نظري[اإلنساااانية]الجميلةم والمآساااي 

أرسااااااطو القااائلااة إن الفن هو تقليااد للطبيعااةم وللاان ألن النظريااة 

ح  منح  حا المحكورة قد أّعيدت وكررت إلى ما ال نهايةم وألنها صااااااّ

ساااائدة  [الثامن عشااار]زمن طويل بعد أن كان  في القرن الماضاااي 

 ومنتشرة عند الفالسفة. 

هحا و ـاااااااـاااااااليس الفن عبداً للطبيعة يقلادهام إنما يعيد صااياغتها 

الحي يّفشااي الصااورة المعروضااة األولى  [الفني] واضااح من التعبير
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ويكشف عن الجميل الطبيعي. يجد الرسام نفسه مدفوعاً للتعبير عما 

م من [من الناااس]يالقيااه من مشااااااهااد طبيعي مؤثارم من مجموعااة 

قصااااايدة شاااااعرية. ويجد الشااااااعر نفساااااه مدفوعاً للتعبير عن واقعة 

موقع المؤللف الموسااايقي من  تاريأيةم عن تجربة شاااأصاااية. وأين

للن؟ وأي نظرة  إلى الطبيعة ساتجعله يرفع صوته ليقول: إنها لقدوةق 

 سينفونية !؟ ـ جد مناسبةم صالحةق الفتتاحيةم ل

م إل إنه [بناء الطبيعة]يعيد  البناء  ال يسااااااتطيع الملحن أبداً أن 

مضاطر لألق كل شايء من جديد. وهحا الحي يلقاه الرسام والشاعر 

ه المؤللف عبر تركيز داخلي أ ثنااء تافملهماا للجميال في الطبيعاةم يعادا

يجب عليه أن ينتظر السااااااعة المناساااااابة التي  ;في مطبأه الأاص 

. وسيغوص في أعماقه ليأرج إبداعاً ال مثيل  يّغناي فيها داخلّه ويرنا

لااه في الطبيعااةم كاافنااه آت من عااالم آخر ال يّشاااااابااه عوالم الفنون 

 األخرى. 

بة للرساااااام والشااااااعر ينتمي اإلنساااااان إلى الجميل في وبالنسااااا

الطبيعاةم أماا ما نربطه بالموساااااايقي فهو ما يعتلج في صاااااادر للن 

فني. وال نتحيز إلى الموسيقي أبداً إلا ما حددنا  (54)اإلنسان من غناء

مفهومنا بهحا الشاكل. إن غناء راعي الغنم ليس موضوعاً للفن وإنما 

كان مبد  األغنية صاابياً يرعى الغنم أو أصاابح لاتاً لهم وال فرق إن 

)بيتهوفن(م ما دام  األغنية مكونة من سااااالسااااالة أنغام قابلة للقياس 

ومرتابة  ـااـاا ال غضاضة إن كان  بالغة البساطة  ـااـاام وأنها ستصبح 

 منتجاً للحهن اإلنساني. 

حه م فال نعد ه[معروفةق سابقاً ]إلا ما استعمل ملحنق ألحاناً شعبيةً 

 [في نهاية المطاف]ألناه يوجد لها  [متوافراً ]مااالً طبيعيااً األلحاان ج
من أين أتى بهااا؟ هاال كااان لااه قاادوة شاااااابيهااة موجودة في  ;مبااد ق 

                                                           
  اااا المقصود هنا بالغناء هو األنغام المعبارة الموجودة في الموسيقا اآللية وفي الموسيقا الغنائية ـاااـا

 على حد سواء. المترجم
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الطبيعة؟ هحا هو الساااؤال المشااارو  لو الجواب الممكن الوحيد: ال. 

إن الغنااء الشااااااعبي ليس موجوداً سااااااابقااً وليس جميالً طبيعيااًم إنه 

لحقيقيم إنه فنا سالج. وإمكانية كون الغناء الأطوة األولى في الفن ا

الشاعبي قدوةً متوافرة في الطبيعة بالنسبة لفن الموسيقا هي كلمكانية 

اعتبار الأربشااااات المرسااااومة بالفحم على حيطان غرف الغساااايل 

وحيطاان مأاازن النفايات من زهور  وجنودم اعتبارها قدوةً طبيعية 

 . إن األشاااكال[ساااالج]شاااري الرسااام. كال االثنين منتجق فني ب [لفن]

 أما الغناء الشاااعبي مالمرساااومة بالفحم تنما عن أصاااولها في الطبيعة

 فالم إل إننا ال نستطيع أن نتتبع أصوله راجعين إلى بدايته. 

  المادة وساايصاال المرء إلى ارتبا  معتادم حينما يّؤخح مفهوم 

بمعنى تطبيقي أعلى. يظن المرء أن بيتهوفن قاااد كتاااب باااالفعااال 

إيغمون م أو لكي ال نسااااااتعمل تعبير  على   على اساااااام تااحيةً افت

اساااااام  الااحي يقودنااا إلى مناااح  دراميااة  أخرىم أن بيتهوفن كتااب 

الملن لير م  م وبيرليوز كتب  إيغمون  افتتااحياة مسااااااماة بـاااااااااااا 

. ويسااافل المرء: ألم تع   Melusinaميلوساااينا  وميندلساااون كتب 

للشاااااااعر على حدا سااااااواء؟ للموساااااايقي كما  [معينة]الحكااياة مادةً 

قد قدام   [المحكورة] الجواب: لم تع  ق ا. إن هاحه الشااااااأصاااااايات

للشااعر صورةً واقعيةً أولى ليستطيع تكييفهام أما بالنسبة للموسيقي 

كاا  خيااالااه  ه الشاااااااعري. من الواجااب للجمياال [فق ]فقاد حرا م خيااالاا 

 الموسايقي في الطبيعة أن يكون مساموعاًم كما أن الجميل في الرسم

شاااايءق منظور وفي النح  شاااايءق محسااااوس. إن محتوى االفتتاحية 

البيتهوفنياة ليس شااااااأصااااااية إيغمون م أعمالهم خبراته في الحياةم 

. [لغوته]مواقفاهم كماا هو الحاال في دور إيغمونا  في المساااااارحية 
وإن المحتوى في االفتتاحية هو سااالساال نغمية مبتكرة بشااكل كامل 

بع من لات المؤلف الموسااااايقي طبقاً م تن[مقارنة مع الدراما]الحرية 

لقوانين موساااااايقية. هحه التراكيب الموساااااايقية مسااااااتقلةق عن عرض 

إيغموناا  تماااماااًم وال يربطهااا بااه من الناااحيااة الجماااليااة غير خيااال 
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إما ألن المسااارحية قد أرسااا  بحرة الموسااايقا  ;المؤلف الموسااايقي 

بم أو يبشاااكل ال يمكن اساااتكشااااف آليته ودعته إلى إبدا  تلن التراك

ألن المساااااارحياة قاد جااءت متفخرة عن الموساااااايقا لتلقى فيها تربةً 

 صالحة. 

إن عالقةً على هحه الشاكلة هي ال شن مألألةق وتعسفيةم بحيث 

ال ياماكان ألي مسااااااتاماع لاماقاطاوعاااة ماوسااااااياقاياااة أن يقع على 

 محتواها ماللهم إال إلا فرض المؤللف نْفسااااه للن علينا منح البدايةم 

رابطة ال [في هحا المعنى تكون]اتجاه معين  مساامى. بتوجيهه خيالنا ب

افتتاااحيااة بيرليوز القاااتمااة وبين عرض  [موساااااايقااا]الموجودة بين 

هي كرابطة )فالس( شتراوس باألخير. وال  [لشكسبير]الملن لير   

ناافلو هنااا جهااداً في اسااااااتعمااال أكثر التعااابير حاادةم نظراً لألفكااار 

 المجنونة التي تسود في هحا السياق. 

ن المل يتهياف لناا للوهلاة األولى أن )فاالس( شااااااتراوس يناقا 

م وأن افتتاااحيااة بيرليوز توافقهااام وللاان عناادمااا نقااارن العملين  لير

الموساااااايقيين بااالعرض الاادرامي. ولكن الموازنااة هنااا ال تتاافتى من 

عبر  ;حاااجااة داخليااة وإنمااا من فرض خااارجي من قباال المؤللف 

مؤل ف موساااااايقي بعمل آخر يقع عنوان  معين ي فرض عليناا مقاارناة 

ل أن نستعم [لقياس شيء موسيقي]خارج نطاق الموسايقام أي يجب 

 معياراً ال موسيقياً. 

يوس بروميث وربماا يمكن ألحاد  أن يقول عن افتتااحية بيتهوفن 

Prometheus   إنهاا عظيماة بماا فيهاا الكفااياة لكي تترفاع عن مثال

م فال [لمحتوى الدراميوهي تناقا العنوان مع ا]هاحه اإلشااااااكاالياة 

يمكن ألحد أن ينتقد بناءها الداخلي وال أن يكتشف فيها عيباً أو خلالً 

إنها موسااااايقا كاملة ألن مضااااامونها الموسااااايقي  [نقول]موسااااايقياً. 

مكتملم أما عنوانها الشااعري الحي يلتصااق بها فهو أمرق ثان  مأتلف 

   .  [نفسه]المعنىم هحا المعنى يفتي ويحهب مع العنوان 
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إن المتطلبات التي يضاعها عملق موسيقي لو عنوان معيان تتجه 

 [الً مث]فق  باتجاه صااافات محدودة  للشاااأصاااية: أن تكون الموسااايقا 
مهيباة أو ظريفاةم قاتمة أو مشاااااارقةم أن تتطور من بداية  بساااااايطة 

لتصاااااال إلى ختام معقدم وهكحا. أما المتطلبات التي تضااااااعها المادة 

لرساام فهي تحديد لات  معينة وليساا  في الشااعر أو ا [التشااأيصااية]

. وبهحا يمكن نظرياً أن نساااتبدل بعنوان افتتاحية [لها]تحديد صااافات  

جان    أو Wilhelm Tellوليم تيل  عنوان   إيغمونا  بيتهوفن 

م أما دراما إيغمون  بصاورة إيغمون  فال  Jeanne d’Arc دار 

من ظروف  إالا ضااا [شااابيهة]يمكن أن تسااامح بمبادلة بطلها مع لات  

نالحظ كيف أن  [وهنااا] مماااثلااة وليس في ظروف مأتلفااة تماااماااً.

عالقة الموسايقا مع الجميل في الطبيعة لصايقةق بالسؤال عن محتوى 

 األولى. 

وسااايكون هنا  اعتراض آخر يريد إيضااااح حق الموسااايقا في 

الجمياال الطبيعي عن طريق أمثلااة  من األدب النغمي. الموضااااااو  

ي ال تساااااتقي المناسااااابة الشاااااعرية من الطبيعة متعلاقق بفن الموسااااايق

 كما في الحاالت  [الأارجية الموجودة من شااااأصاااايات ومشاااااهد]

أعاله<م إنما فعالً المناسبة الصوتية الواقعية: صياح الدين في عمل 

الكوكو م البلبلم  [عصاااافور]م وصااااوت  فصااااول الساااانة هايدن 

ان في عماال شاااااابور  ي م وف قاادااس األنغااام حفيف أجنحااة الساااااامااا

تقليد  . ولكننا عندما نسااامع الريفية الساااينفونية الساااادساااة لبيتهوفن 

هحه األصااوات في عمل موساايقي فلنها ال تمتلن أهميةً موساايقية بل 

 أهميةً شاعرية. [على العكس]

ال يّفترض بصااياح الدين أن يكون موساايقا جميلة أو أن يصاالنا 

 طنااا بتلاانعموماااً كموساااااايقااام إنمااا أن يحرا  فينااا الااحكرى التي ترب

 [شاااااعر ألماني] Jean Paulالمظاهر الطبيعية. ويكتب جان باول 
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الألق   بعد حضااااااوره عرض عمل هايدن  Thieriotإلى تيريوه 

وكااافنني شاااااااااهااادت الألق بااافم عيني . ومن  ماااا يلي:  [متهكمااااً ]

المعروف للكل أن إحياء الحكرى يتم عبر ريوس أقالم ونقاط عالام: 

دافئةم ربيع. وهكحا ال يمكن لمؤلف الصااااااباح الباكرم ليلة صاااااايف 

موسااايقي أن يساااتأدم أصاااوات الطبيعة هحه وبشاااكل مباشااار لأدمة 

. [جالف]أهداف موسيقيةم دون أن يسلن هحا المسلن الوصفي البح  
وال تسااتطيع أصااوات الدنيا كلها أن تصاانع لحناً واحداً ألنها ليسااا  

فن النغم  . ونرى أنه من األهمية بمكان مالحظة كيف أن(55)موساايقا

يتعدى  [ال يكفي نفسااه بنفسااه و]يطلب المساااعدة من الطبيعة عندما 

 الرسم.  [فنون أخرى مثل]على 

 دولف ديرالنجيالبارون ر  
 الموسـيقا العربية 

 )الجزء الأامس(
لة في محاولة تقنين القواعد المستعم

 الموسيقا العربية الحديثة 

 السلم العام لألصوات؛ النظام المقامي

                                                           
  ـااااااـاااااا هنا  سوء تفاهم حاصل ما بين الرأي الحي يقول بفن الصوت الطبيعي يّنقل بشكل

م والقائل بفن الصوت الطبيعي هنا ال يّقل د [ويسمى رسماً ]وواقعي إلى العمل الفني  مباشر

بال يعطي المؤلفين دفعاةً لكي يبتكروا مقااطع لحنياة جميلاة ومسااااااتقلة تدخل في المأط  

الفني الحر للعمل وتمشي في سكته. ويكون النقل المباشر الواقعي  ـااـاا كما يقول أ. يان  ـااـ 

راً كطّرفة  ألنه غير للن تماماً. إن ما   رساااااماً  وال يفترض أن يّسااااام ى  [موسااااايقية]مبرل

من عناصر نصف موسيقية تحتوي على سمة إيقاعية  [خارج اإلنساان] يوجد في الطبيعة

أو نغمية  ـااااااـاااااا كما هي موجودة في خرير الماءم زقزقة العصااافيرم هزيز الريحم دوي 

ني في الصورة المحكورة أعاله. يقولون: السهم وصرير المغزل  ـااـاا يوظ ف في العمل الف

يستأدمه الشاعر في اللغة وفي اإليقا م أما  [في استعمال األصوات الطبيعية]هحا الحق  

. هحا  الموسااايقا فتحهب أبعد من للن بكثير ألن عناصااار الموسااايقا متناثرةق في الكون كله

ن على حد يكيين والمعاصريمؤلفينا الكالسا [عقلية]المثال العجيبم وغيره كثيرم نلقاه في 

<. المؤلف ًً لين كثيراً  سواء  إال أن األخيرين فاقوا األوا
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 هــق عليــية وعلا ــترجمه من الفرنس

 د. محمد األسعد قريعة

 
 مدخـل

 اساااااايقالقارئ األوربي بالموف عرل نحن ال ندعي بفننا أول من يّ 

هحا الموضااو  الشاااسااع  نعديدوالعربية. فقد ساابق أن طرق علماء 

من مأتلف جوانباه التاريأية والنظرية والعملية التطبيقيةم فظهرت 

أو جزئياة لمأتلف المؤلفات العربية  أعماال عميقاة وترجماات كلياة

لا  ون هاحه األعماال وحدها أدباً كل التي تنااولا  هاحا الموضااااااو م وتّ 

 قيمة.

وقد كنا شااركنا أيضااً في هحا العمل بنشارنا الترجمة الفرنسية ألهم 

المؤلفات القديمة في الموسااايقا العربية. وقد انتبه كثير من المساااتشااارقين 

 ين إلى الفائدة التي تمثلها دراساااة فن كان أثار فييوعلماء الموسااايقا الغرب

 دراسااااااات جد  موثقةالموساااااايقاا األوربياة في حقباة من تاريأهام فكتبوا 

 حول مأتلف المسائل التي تهم هحا الفن.

ويتوجه العمل الحي نقدمه هنا إلى جمهور اللغة الفرنسااااااية إلى 

 ثالثة أصناف من القراء:

 الساعين إلى مواضيع جديدة للبحثم سيقاإلى علماء الموــ  3

إلى الموساايقيين الغربيين المتعطشااين إلى عناصاار فنية ـاااااااـااااااا  3

 جديدةم 

 ــااا إلى شباب مأتلف البلدان العربيةم هحا الشباب المتشبعـااا ـااا 2

بالثقافة الغربيةم والحي يرغب في معرفة فنه ـاااااااااـااااااااا  عموماً 

على أسسه  ـااااـاااا ن صح التعبيرإـااااـاااا طال  القومي وإعادة اال

 ومقوماته.

وحتى في هحا المجال المتواضاعم مجال تعميم القواعد الأاصة 

عاء ندثارم فنحن ال نساااااتطيع االدنحو اال بفن تساااااير تقاليده تدريجياً 

                                                           
 باحث موسيقي من تونس 
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بافنناا قمنا بعمل ريادي. فقد كان لألب كوالنجي  واألسااااااتال رواني 

(Rouanet فضل تقديم إلمامة عامة ودراسة جامعة ) وللن ألول ــ

بية العر سيقالكل المساائل الأاصة بالمو ـااااااـاااااا لغة الفرنسايةلمرة با

 الحديثة.

لعمل[ إلى أبعد مما ومع للنم فقد بدا لنا من الضااااااروري دفع ]ا

تما التوصاال إليه حتى اآلن في تحليل وتنظيم عناصاار هحا الفنم وللن 

لية للمناهج التحليـاـ  ألول مرة في دراسة الموسيقا العربيةـاـا بلدخالنا 

التي اتبعهاا النظريون العرب القادامىم والتي بقيا  تقاليّدها قائمةً إلى 

 اليوم بانتقالها شفوياً من جيل إلى آخر.

ونحن رغم للاان ال نريااد اإليهااام باافن عملنااا بلو درجااة الكمااال: 

فالنزا  الكبير القائم إلى اآلن بين الموساااايقيين العرب حول مشااااكل 

م العام لألصااااااوات يجعلنا ال نتجرأ على الأوض في جدالهم الساااااال  

ودفع النقد إلى ما وراء الحد األدنى الضروري لفهم مأتلف الحلول 

نم وكحلن مأتلف التركيبات المقامية لموسيقيوالتي اقترحها هؤالء ا

حول عاددهاا وتكوينهاا وحركتها  واإليقااعياة. فاالجادال قاائم أيضاااااااً 

كون عن الزعم بفننا قدمنا نمماا يجعلناا أبعاد ما  ماللحنياة واإليقااعياة

 كل التركيبات في صيغها النهائية دون أدنى إغفال أونسيان.

هاا اعتباارات فنية ونحن في مثال هاحه المسااااااائال التي تادخال في

حتى و مومن بلد إلى آخر موتقنية يمكن أن تتغير من عصر إلى آخر

مكاانناام بال ليس من حقناا أن نتصاااااادى إمن فرد إلى آخرم ليس في 

 .إلى حد التناقا للفصل بين آراء الفنانين التي تصل أحياناً 

 مبفضاااااال منهجنا في التحليل مفقناوّ  إلا إن مطمحناا يتحقق كلياً 

آلن   إلى ايهحا الفن التي بق واصا للقارئ عن بعا خفي الكشااااف 

 التعرف عليااه جااديراً  دى عااالااحي يّ  [هااحا الفن] مجهولااة أو غااامضااااااة.

 باالهتمام ألكثر من سبب.

 العربية الحديثة  سيقافي الجدوى من تقنين قواعد المو 
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إلا كاان ثمة فر  من الفن الشاااااارقي أثار بحق منح زمن طويل 

اء الغربيينم فهو بااالتاافكيااد النظااام اللحني فضااااااول الفنااانين  والعلماا

الناطقة  وخصاااوصااااً  مالأاص بشاااعوب الشااارق اإلساااالمي األدنى

هحه الشااااعوب وخصااااائصااااها  ساااايقاباللغة العربية. وتعود طبيعة مو

إلى تنو  تركيباتها المقامية وإلى ـاـ  نها لحنية أساساً أمع ـاـا  المميزة

 ثراء سلمها اللحني.

ا في الحس الموساااااايقير التغيا إن الرغبة في التجديد وا  للحين تم 

للجمهور
(56)

منح بداية هحا القرن دفع موساااااايقيي الغرب للبحث عن  

 ر الحي حمل معه تجديداً هحا التغيا  هجديدة سااااايقاعناصااااار جديدة لمو

 :للبوليفونية )تعدد األصاااااوات( للحن الحي بقي لمدة طويلة مسااااايراً 

اتهم ون في تضمين مؤلفثون ال يترددون المحد  وربيفالموسايقيون األ

إلى حااد اآلن همجيااة  دى تعاا ساااااايقاااغريبااة مسااااااتوحاااة من مو جمالً 

وفوضاااوية. بل إن الجرأة وصااال  ببعضاااهم إلى التجرد من اإلطار 

 ــاااإن صح التعبير  ـاااـاااالصارم للسلم الدياتونيم وهو السلم الرسمي 

 الغربيةم وإقرار أنغام وألوان غريبة عن هحا السلم. سيقاللمو

 يقاساانتاج موعلى إع شااجل با وأمريكا لتّ مجامع في أوروتفسااساا  

  نعم وصااّ تعتمد على ساالم أصااوات مفصااولة بـااااااا أربا   الطنينيا 

هحه الموساايقام وّحل  المشااكل  لعزف مثل آالت موساايقية خصاايصاااً 

وليفوني الحي يطرحه اسااااااتعمال مثل هحا الساااااالم بطرق مأتلفةم الب

 وللن بتعديل قواعد الهارمونية.

ـ ـااااالجديدة بعد فترة المأاض هحهم فتأرج  سيقاالمو دوقد تصمّ 

 فنية ال يلبث وق ي  دة صِ من هحه البحوث األولى المتردل  ـاـ على األرجح

ها على لوق الجمهور. ونحن نرى د أن يفرضااااااالسااااتعمال والتعوى 

الجاديادة أن  ساااااايقاامع للان أناه قاد يكون من المفياد لاادعااة هاحه المو

لعرب اتي اسااتعملها الموساايقيون يدية اليتعرفوا على األساااليب التقل

في  في التعامل مع سااااالم مشاااااابه مقسااااام إلى أربعة وعشااااارين بعداً 

 الديوان.
                                                           

 .ــ يقصد الجمهور األوربي 
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 سااايقاومع ما قد يحمله هحا الرأي من تضاااادا ظاهريم فلن المو

يوم الالعربيااةم هااحا الفن الااحي يفوق عمره ألف عااامم عاااشااااااا  إلى 

لم من عن جي الً بفضااال ساااناة شااافوية كان الموسااايقيون يتناقلونها جي

في  دون أن يتم ضااااااب  قواعااادهاااا التطبيقياااة وفق منهج تعليميا 

ستعمل في أيامنا في مأتلف بالد الغرب. موجزات مدرساية كالتي تّ 

على أنه يوجد في الحقيقة أدب تعليمي كامل أّنِجز في عصاااار كان  

نات األساااااااسااااااية للثقافة العربية. بْيد أن المكوا  أحاد   ساااااايقاافياه المو

التي ّكتب  في هحا العصاااار الحهبي للحضااااارة اإلسااااالمية  المؤلفات

 [النظرية]لغاية شرح المحاهب  ـااااـاااا على ما يبدوـااااـاااا إنما وضع  

بيااة العر ساااااايقااام وليس لتقنين قواعااد الموساااااايقااااإلغريقيااة في المو

 عن أي تفثير محهبي. الحقيقية التي يمارسها الفنانون بعيداً 

كايا المتصاااالة لمليء بالح  نا   كتاب األغاني  الشااااهير اوقد أمدا 

بساااير الفنانين العرب في للن العصااار بفدلة كثيرة عن المعارضاااة 

التي كاان يباديهاا هؤالء الفناانون لكال تجاديد قد يمس فن هم في إحدى 

 .خصوصياته

يد مع متابعتهم لتقالـاااـااا وعلى أية حال فلن الموسيقين في أيامنا 

ق نةم تالمؤلفات المّ  يجهلون حتى وجود هحه ـااـاا فنانيا العصر الوسي 

عن استعمالهم لمفردات تقنية ال تّحكار في شيء بالمصطلحات  فضالً 

كما سااااانرى في هحا الجزء  مالتي صااااااغها قدماء المنظارين العرب

 ]الأامس[ والجزء الحي يليه.

أما المؤلفات التي كتبها الموسااااايقيون العرب في أيامنام فهي ال 

ت لتكييف النظرياااات تتعااادى في غاااالاااب األحياااان مجرد محااااوال

 .وربيةاأل

 نفسااااااهم هحا الفنلمصااااااير هحا الفن المترو   حقاً  اً أفليس عجيب

نهم المؤهلون أالحي أهمله منظلوره في كل العصور على الرغم من 

أكثر من غيرهم لكي يحااافظوا على صاااااافااائااه و يمنعوا عنااه اآلثااار 

 شفوي؟ لإلنها  الحي يلحقه من االنتقال ال ــ أحياناً ــ  الوخيمة
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لقااد كااان على المنظرين العرب أن يضاااااابطوا التركيبااات اللحنيااة 

واإليقااعياة المتوارثاةم وكاان عليهم أن يثبتوا الوقاائع المعاي نة بالتجربة 

في شاااكل قواعد ويرتبوها في إطار منطقيم آخحين بالحسااابان المبادئ 

ن يالعامة لعلم الموسااااايقا والمفاهيم الفنية ألرباب الصاااااناعة العملية الح

 يتوجه إليهم هحا العمل في نهاية المطاف.

فهاال قاااموا بهااحا العماال؟  من الممكن أن نقوم ببعا االحتراز 

 !في هحا الموضو 

فااللا بحثنااا في مأتلف مؤلفااات هؤالء المنظرين عن تفسااااااير 

ألكثر من ظااهرة نجادهاا في هاحا الفن الحي الحي حافظ  عليه إلى 

ن ألف عامم فساااااانأرج بيد فارغة عليها أكثر م مرا  يومناا هحا تقاليدق 

 وأخرى ال شيء فيها.

ين من شااااااراح الماادرسااااااة اإلغريقياة وأخالفهم من إن المنظرا 

كااان قااد حفروا هوة سااااااحيقااة بينهم وبين أرباااب  مالكتاااب المحاادثين

 ــااا ن على مصائر هحا الفنين الحقيقييالمحافظـاااـااا الصناعة العملية 

 ار نظرياتهم الجاهزة.وللن بتجاهلهم للوقائع التي ال تدخل في إط

 ون ثون العرب المحافظون والتقدمي  الموسيقيون المحد  
يمكن توزيع الموساااااايقيين المحاادثين العرب إلى ماادرسااااااتين 

 مناصاااااار  بين إلى الجديدم و ن سااااااا   متعارضااااااتين: بيْ ومتزاحمتين 

اليوم إلى كل مظاهر  مااضاااااايم هاحا التعاارض الاحي وجاد طريقهلل

 الحياة المادية والروحية.

بعناية  ـاااـااا وهي مدرسة المحافظينـاااـااا  دافع المدرسة األولىتّ و

عن األنماط العتيقة للتلحين والتركيبات  ةفياضاااااا ةفاائقاة وبحماساااااا

ا  ما أوتوا من اندف اللحنياة واإليقااعياة القاديمةم فتراهم يعملون بكل

اااااامل   نحو التالشي شاتات هحا التراث السائر تدريجياً وحماساة على لـ 

ن بعضااهم إ وهم آخر من يحرسااه ويحفظه؟ حتى كيف ال واالندثار.

يتوصاااااال إلى اكتساااااااب درجة من التعمق والتبحر تنتز  اإلعجاب 
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ون من تمسااااكهم الشااااديد بالمفاهيم الفنية يحتى من أولئن الحين يهز

 القديمة.

لقد بدأ هؤالء الموسااااايقيون حياتهم الفنية في عصااااار كان  فيه 

على قدر أدنى من غير الئقة حتى بمن تحصاااال  ساااايقاصااااناعة المو

لعااديااد باال وتجااد ا مينثقفالتعليمم فتجاادهم في غااالااب األحيااان غير مت

إنهم يعيشااااااون على هامش  منهم أميين ال يعرفون القراءة والكتابة.

زاحون عن الفرق الحركاااة الفنياااة في بالدهم بعاااد أن أصاااااابحوا يّ 

بسااابب معارفهم  الحديثة بدعوى قلة حظهم من التعليمم وخصاااوصااااً 

وكاحلن بساااااابب عدائهم من الزهوم  التي ال تألو دائمااً  الموساااااايقياة

الشديد لألشكال الفنية الجديدة. إنهم غير قادرين على خوض معركة 

ا من رموإلى االختفاء التام بعد أن حّ  وصاااائرون حتماً  مغير متكافئة

حماية الطبقات الميسااااااورة التي اقتنع  اليوم باألفكار واألساااااااليب 

ان الوق  إلن لالسااااااتفادة من معارف آخر لقد ح في الفن. وربيةاأل

الممثلين لهحه المدرساةم وجمع مآثر هحا الفن الحي يواصلون الدفا  

 عنه بوفاء مؤثر.

فلنها تضم األجيال  ـااـاا مدرسة التقدميينـااـاا أما المدرسة الثانية 

الساااتيعاب الحضاااارة  قد حماساااةالجديدة من الشاااباب الشااارقي المتا 

الفنيااة. إنهم يجيادون الغناااء ويفوقون  الجاادياادة وأساااااااليبهااا وربياةاأل

سابقيهم في تقنيات العزف على اآلالت الموسيقيةم ويعرفون الترقيم 

 والقوانين التي تحكم علم الصوت الموسيقي.( solfègeالموسايقي )

لقد كان باسااتطاعتهم أن يعيدوا تنظيم فنهم القومي على أسااس متينة 

خصائص هحا الفنم  أخصا  ـاااـااا عن قصدـاااـااا وثابتةم لو لم يطرحوا 

منهم لما يشاااااابه مركب النقص. وعلى الرغم من أن  اسااااااتشااااااعاراً 

ن وا كهملاا  بهااحه الطريقااة ال تّ التركيبااات اللحنيااة واإليقاااعيااة التي أّ 

ه نم فلنها مع للن تتر  لديهم الكثير مما يلقنوسااااايقاالمو بمفردها كل  

 التي يحاولون اليوم تقليدها.  وربيةاأل سيقاللمو

الجديدة التي يحاولون فرضاااها على الشاااعوب  سااايقالمود أن ابيْ 

دت من رل ها المضااااااحنم بعد أن جّ يِ رْ العربية ال تعدو أن تكون في عّ 
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مأتلف األلوان التي تأتص بها المقامات التقليديةم سااااوى صااااورة 

 الغربية. سيقافي المو مشوهة لألشكال األكثر تداوالً 

حرصااااااهم على تطعيم لقد أبدى قلة قليلة من بين هؤالء المجددين 

فنهم الجديد بعناصااار تقليديةم غير أنهم القوا عناء شاااديداً في التوصااال 

إلى اقتال  بعا الشاااحرات من المحافظين أصاااحاب البا  الطويل في 

الموساايقا الحين تجدهم يفضاالون إلقاء معارفهم في زاوية النساايان على 

 إفادة نظرائهم من الشبان المغرورين بها. 

 دة في هذا العمل المراجع المعتم
لقااد كااان اعتمااادنااا في جمع الوثااائق الالزمااة لعقااد الفصااااااول 

الالحقة على مساااااااعدة اثنين من الموساااااايقيينم بدا لنا أن كل واحد 

هما الشاااااايخ علي م منهماا يمثل واحدة من المدرسااااااتين المحكورتين

 الدرويشم واألستال اسكندر شلفون.

اي في طريقة أما الشااايخ علي فيشاااغل خطة عازف على آلة الن

ائين )الطريقااة المولويااة( بماادينااة حلااب المشااااااهورة  الاادراويش اللوا

بتبحر موساااايقييهام وقد كان  الحكومة المصاااارية أوفدته إلينا ساااانة 

د العربيااة الااحي انعقاا ساااااايقااافتنااا بتنظيم مؤتمر الموعناادمااا كل   3923

 .3923بالقاهرة سنة 

مجلااة  م فقااد كااان يااديروأمااا األسااااااتااال شاااااالفون المتوفى أخيراً 

 القاهرة.في  خاصاً  موسيقياً  موسيقية ومعهداً 

ر الشااايخ عليم والفكر المنهجي لألساااتال شااالفون  وقد مكنانا تبحا

المتادرب على األسااااااالياب التحليلياة للمنظرين العرب القادامىم من 

موجودة في أهم زال   تقديم أسماء كل المقامات والضروب التي ما

مع الشااااااروح الالزمااة. وظهر  البلاادان العربيااة إلى مؤتمر القاااهرة

ف ظ   النص العربي لهحا العمل في كتاب أعمال المؤتمرم في حين ح 

 لنا الحكومة المصرية حق نشره باللغة الفرنسية.

وقاد وقع النظر في كال المقامات والضااااااروب التي دونااها من 

قِبل لجنة خاصاااة تتكون من خيرة الموسااايقيين في القاهرة من بينهم 
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)بن( مدير المعهد الملكي للموساااايقا العربيةم  مصااااطفى رضااااا باي

ويرأساااااها ريوف يكتا باي األساااااتال بمعهد الموسااااايقا بلساااااطنبول 

وصاحب دراسة عن الموسيقا التركية منشورة في موسوعة الفنيا  

 (.Lavignacالموسيقية ) 

وتافتي موافقة هحا المجمع على عملنا تفكيداً جدياً على صااااااحة 

الحتيااطاات التي كنا قد اتأحناها عندما ]وثاائقناا[م وتنضاااااااف إلى ا

ن بالترقيم األوربي لحناً قديماً وتقساايماً  طلبنا من الشاايخ علي أن يدوا

إلثباات كال تركيباة مقاامياة أو إيقااعياة. وقاد ساااااامحا  لناا الحكومة 

المصاارية بنشاار هحه التقارير التي سااتكون أمثله حية لكل الفصااول 

 الالحقة.

التقاليد اإلساااابانية وفي خصااااوص دراسااااة مقامات وضااااروب 

الً على مساااااااهمة المعلم التونسااااااي  العربيةم فقد اعتمدنا في للن أوا

المشهور الشيخ أحمد الوافيم ثم على مساعدة األستال خميس ترنان 

 بجمعية الرشيدية للموسيقا التونسية. ــ حالياً ــ  المدرس
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 الكتاب األول

 الفصل األو ل
 األوجه المأتلفة لمشكل ضب  درجات

 سلم الموسيقي عند العربال

 

 (Gamme) العربية سيقافي فكرة الجمع في المو 
م فلن أولى اهتمامات مثلما هو الشاااااافن في كل فن وفي كل علم

ظة مالح  ال التجاربفي حوصاالة تتمثل  ساايقاريات الموالمشااتِغل بنظ

شااكل عام ب ساايقا. والعنصاار األساااسااي في الموهاوترتيب في التطبيق

مساتعلمةم فكان الشااغل األول د بين األصاوات الهو األبعاد التي توج

 التي من شفنها أنهو وضع سلسلة من األصوات للّمنظلر الموسيقي 

نظرية هو الحاجة  تحوصااااال كل هحه األبعاد. ولما كان أسااااااس كلا 

ات لألصااااااو م العاما لدت فكرة الساااااالا إلى ترتيب الوقائع وتنظيمهام وّ 

م أو تلنم وهي فكرة نظرية بدرجة أولى ساااااايقاالأاصااااااة بهحه المو

األصاااااوات  كلا نجدها في حروف الهجاء التي هي حوصااااالةّ  كالتي

 لغة التأاطب عند هحا الشعب أو لا .في لة المستعم  

ومهماا كاان النهج المتبعم ومهمااا بلغا  درجاة حرصِ المنظار على 

الاتاعبير بااافمااااناااة عن وقاااائع التجرباااة من دون اللجوء إلى نو  من 

تياراتم فلن هحه الحوصاااااالة لألبعاد الموساااااايقية ال يمكن أن تتحقاق االخ

مان دون اللجوء إلى نو  من االختياااارات االعتبااااطياااةم فيقع غاا 

حتى  ـااااـاااا على أهميتهاـااااـاااا الطرف أحياناً عن كثير من الفروق المميلزة 

في هحا  ـاااـااا التي عادة ما تّفرِزها التجربةـاااـااا يّت مكان من حصر العوامل 

لنظري أو لا م وجمعها في منظومة منطقية ومنسااااااجمة. ومن اإلطار ا

جهة أخرىم فلن الميول اللحنية لشااعب  ما ال يمكن أن تبقى ثابتةًم شاافنّها 

في للن شاافن كل شاايء خاضااع لمتعة حواساانا: فقد تصااّمد بعا الميول 

ديدة االرتباط بالحسا الموساااايقيا للشااااعب أمام مرور الزمنم ولكن  الشااااا

لاة لادى جيال ما عن إثارة  يحادث أحياانااً أن تتوقف هاحه الميول الّمفضاااااا 
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 ـاااااااااـاإعجاب جيل آخرم فيأتار لنفساااااه أشاااااكاالً جديدةم فينجرا عن للن 

ااااااااا بالضاااارورة تعديل لإلطار النظري. ويبدو أن التراكيب اللحنية  ـااااااااـا

ن  بمعزل بعضااااااها عن بعام  لة في الموساااااايقا العربية تكوا المسااااااتعم 

ة في هاحا العصاااااار  ئا  بعفوياا أو لا م ثم وقع قبولّهاا ألنهاا ناالا  وأّنشااااااِ

إعجاب الفنانينم ال ألنها نتاج سااالسااالة  ما من األصاااوات الّمحد د ة سااالفاًم 

 ولات طابع  رسميا إن صح التعبير.

ما م كالسلا  مفهوم   ـاـ في الغالبـاـا ون العرب الموسيقيا  ال يّدِر و

من  ةً الغربية العصااريةم باعتباره ساالساالة متوالي ساايقا  في المودر  يّ 

دةم تتابع في نظامها الطبيعي حدة األصاااوات المفصاااولة بفبعاد محدا 

هحا المقام أو  مِ أو غلظة. ولو طالبنا هؤالء الموسااايقيين بلساااما  سااالا 

 إعادة الشاااايء نفسااااه يسااااتطيعونة قليلة منهم فق  أن قلا وجدنا لا م 

هم و مات عاديادة بلعطاء قيمة ثابتة لألبعاد التي بين األصااااااواتمرا 

شاااااابه ما تكون بمحور أو ألون عزف جملة لحنية فضاااااال الب يّ في الغ

زة للساااااالم. وبلعادة هحه قاالاب من شاااااافنه إبراز كل الدرجات المميا 

 من الدقة الفتة للنظر. يبلغون درجةً  نجدهمالجملةم 

 خواص  سلم األصوات المستعملة في الموسيقا العربية 
و ديتونيم أسيقا هو أن السلم الإن الرأي الغالب لدى علماء المو

 باعيةِ لرا ا ين النااتج عن تتالي تآلفاتِ يا أو ساااااالم الفيزياائ ماغوريالفيثا

 ة.ن الطبيعممباشرة  الّمتفتايهو السلم الوحيد يوان والدا  والأماسيةِ 

أصااااااناف الجمو  القابلة  كال   العربيا  ظاام المقااميا النا  ما ضااااااوي

 من درجااات هاحا الساااااالم الطبيعي. وتحتوي هااحه لإلنشاااااااء انطالقاااً 

 العربية بطابعها المتميز على بعا ساايقادين لها الموالجمو  التي ت  

لنا فوباستعمالهم لهحه الصفةم  . االصطناعيةـااااا برجات المسماة الدا 

عن احتقااارهم لكاال  ونرين يعبا الغربيا  ساااااايقاااالعااديااد من علماااء المو

 .طبيعياً  عدا ة عن السلم الدياتوني الحي يّ األلوان الغريب

أي  ـااااـاااا ححف هحه األبعاد  غير المنطقية ويمكن حسب قولهم 

ج نتّ دون أن ي  من  ـاااـااا التي ال يمكن إرجاعها إلى هحا السلم الدياتوني

ه يسااااتأدم هح عندما مالعربيا  الموساااايقيا ور في اللحن. عن للن تغيى
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األبعااادم فاالن الاادرجااات الطبيعيااة ال تغيااب عن لهنااهم وليس هااحا 

الطبيعة ساااوى ضااارب من  لدرجات السااالم الحي تمليه عليه التغييرّ 

 ضروب انحراف الحوق وفساده.

وجااد ظاااهرة يالحظهااا تومهمااا يكن من أمر هااحا المنطقم فاالنااه 

ثون بصاافة خاصااة عن هحه األصااوات وهي أن العرب يبح مالجميع

صاااااطناعيةاال
(57)

ألحانهم بعد  د  ولو أسااااامعناهم أح   .)غير الطبيعية( 

ا في السااااالم تعويا ما يحويه من أصاااااوات اصاااااطناعية بما يقابله

د وإنماا قاا مفحسااااااب راً غي  الاديتونيم لماا اكتفوا باااعتبااار هااحا اللحن مّ 

ه حدثويمكن مقارنة أثر للن بما قد تّ  يأده هحا التغيير مسااااااامعهم.

 بوطة التعديل.ضفينا نغمات آلة بيانو غير م

إلا ما ـاااااـااااا وت البشري منا مع علماء الصوت بفن الصا ولو سلا 

تطيع أن يحدث غير األصوات التابعة ال يس ـااااااـاااااا تهيا ر  على سجِ تّ 

تعويده ل ى بالطبيعيم أفليس وجود اآلالت الوترية إالا سااااما للساااالم المّ 

ولااة دون إقراره باالغراء صااااااطناااعيااة والحيلعلى األصااااااوات اال

عق ف واآلالت المقصااااااودة هناا هي لوات الساااااااعد التي تّ  الطبيعاة؟

اآلالت ساااتأراج أصاااوات متنوعة. وتقبل هحه أوتاّرها باألصاااابع ال

 يو الممكنة لقسامة السالمم وال تنفصال بتاتاً الصال  الشارقية بساهولة كل  

 المتقنة لدى شعوب الشرق. سيقاعن المو

 مشكل ضبط درجات اٍلسلم الموسيقي العربي
مام أ العربية عائقاً  ساااااايقاد األلوان اللحنية في المولقاد كاان تعادى 

 ــااا التعبير إن صحـاااـااا لي طابع رسمي وسق م منتظم ومتا تكوين سلا 

 ه الجميع.را قِ ويّ 

كما في العصاار ـاااااااـااااااا زال الموساايقيون العرب يتساااءلون ما و

يوان عد الدا ها في بّ عن عدد األصوات التي يجب وضعّ  ـاااااـااااا الوسي 

 ت يسااتجيب لكل حاجات موساايقاهمم وماأصااوا مِ للحصااول على ساالا 

                                                           


 .naturelوهو عكس  artificiel ــ
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لتي يجب أن توجد بين هحه سااااب المضاااابوطة ازالوا يبحثون عن النا 

 .الدرجات

 سيقامن أعسار مشاكل دراسة المو دى عهحا المشاكل الحي يّ  حلا ول

يزعم أنه األفضاالم هحا إلا لم و يقترح حالً  كلا ال مالعربية المعاصاارة

ين وريا فين السااااااا المثق   الممكن. وقااد حاااول عاادياادّ  أنااه الوحياادّ  ياادا 

م ضااااايعن مثل هحا الحل منح نهاية القرن الما البحث   نيوالمصاااااريا 

لفرض وجهة  روريا هم النفول الضااااااا من ه لم يكن ألحد  ولكن يبادو أناا 

 نظره.

ي اح التألاقتر ب إلى حاادا طين في التغرا وقااد لهااب بعا المفرِ 

 nuancesة )االصااااااطانااااعياااا  الاالامشااااااروط عان كااالا الافاروق

artificielles)ةبالساااللم الدياتونيا  ـاااااااـااااااا فق ـاااااااـاااااااا والتمساان  م 

(diatoniques) ( واللونيااةchromatiques المتااافتيااة ) من نفس

هحا  م فلنا حسااااااب رأيهمبو .الغربية ساااااايقاد ساااااااللم الموطريق تولى 

ري هو الوساايلة الوحيدة لحساام الجدال البيزنطي بين اإلصااالح الجح

سااااااتفااادة دون تحفظ من جميع من اال هم القوميا انينم وتمكين فنا الفنااا 

 .يا ن الغربتق  المّ  صف بها الفنا تا ة التي ي  ة والفنيا المزايا التقنيا 

بل عاة هحا اإلصاااااالح وجدوا أنفساااااهم مأحولين من قِ أن دّ غير 

قوا عليهم اآلمال لضاااامان النجاح. فقد كان نين بعد أن كانوا علا الملحا 

 د التقليد الفاضاااحنون يقتصااارون في أعمالهم على مجرا هؤالء الملحا 

ا حادا باالجمهور إلى االنصااااااراف عنهمم مماا  وربياةماأل ساااااايقااللمو

ـاااـ اليمكن  هوالحقيقة أنا  ة القديمة.لب اللحنيا واالحتفاظ بميله إلى القوا

 مرا  فق تقاليديعيش وِ  جديد على فنا  نظاما  فرضّ  ـااااااـاااااا بين يوم وليلة

ي كالتـااـاا ة ديكتاتوريا  ت أنظمةق ر  وقد اضطّ  عليها أكثر من ألف سنة.

إلى التسليم بهحه البداهةم وتفكدت عن تجربة  ـااااـاااا ةفي تركيا الكماليا 

حظوظ مع المحاافظة على نفس  ح فنيا إصااااااال بافناه ال يمكن فرضّ 

المتصاااااالة تلن جتماعية أو النجاحم كما في بعا اإلصااااااالحات اال

 بالهندام.

شاااكل ضاااب  السااالم مالباحثين في  ومن جهة أخرىم آثر بعاّ 

 هم على: فحرصااااّ  اعتداالً  أكثر   نحو حلن  االتجاه   العربيا  الموساااايقيا 
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ه هم في اآلن نفسااااقّ الحفاظ على المزايا الأاصااااة بفنهم القوميم وتو

ن وْ جعلهم يسع موثاب  م قارا إلى إدخال بعا النظام عليه بليجاد سالا 

مهم الموساااايقي مسااااتأدمين وسااااائل لدرجات ساااالا  نهائين  إلى ضااااب   

د أنهم لم ينجحوا في تهدئة الأصومات القائمة حول علمية حديثة. بيْ 

 ة.يدوها بلضافة اعتبارات حسابية ورياضنهم عقا إبل  مهحه المسفلة

تلق  لم (sonomètreفاالنتاائج والتجارب على الصااااااونومتر )

ساانة ي فأغلب الموساايقيين. والمؤتمر الحي انعقد بالقاهرة  قبول   أبداً 

ل سااوى إلى تسااجيل ببادرة من الحكومة المصاارية لم يتوصااا  3923

 ئين نها ه الحي كان الحصول على ضب   ولم يبلو هدف   مهحا التضاارب

مأتلف لين لي العربي من الموساايقيين الممثل لدرجات الساالم الموساايق

 األقطار العربية.

ة فيقيا تو حتى اآلن بحلول   تما االكتفاء مدهحا المشااكل المعقا  ولحلا 

 وقعن الفر ين الباحثين دوماً رضاااااي في الوق  نفساااااه الموسااااايقيا تّ 

 ن.والتقنيي ن الحريصين على الدقةريالرفيعةم والمنظل وفة ره  المّ 

نادهاه من تنو  واختالف الساااااااللم المقدمة لاحلان ال يجاب اال

 كحلول لهحا المشكلم والتي سنعرضها في الفصول الالحقة.

هم على دراسااااااة مؤلفات لقاد ركز علماء العرب األوائل جهود  

 اً فالساااااافاة العصااااااور القاديمةم وكان الولو  بالعلوم اإلغريقية عاما 

  لبث وما مفترة تمأا الحضاارة العربية اإلسالمية والط وشاامالً 

هاحه النزعاة الباادياة في مؤلفات األطباء والفالساااااافة والمشااااااتغلين 

 ألوائل.ا سيقافي أعمال علماء المو   أيضاً بالعلوم الرياضية أن تجلا 

رين العرب األوائل الحظوا بعا الشاااااابه بين نظا ويبادو أن المّ 

بين و ممونهااا منااح زمن بعيااد من الفرسالفنيااة التي يتعلا  ساااااايقاااالمو

راً تح  بالدهم الحين فّ  يينيق البيزنطاإلغر ساايقامو رف . وبصاامؤخ 

 مبين هحه الموسيقاتـااـاا  مع للنـااـاا النظر عن االختالفات الموجودة 

ن تق  المّ  التي توجاااد بين الفنا  الهااااماااةروق دون مالحظاااة الفّ من و

 لحقيقيا ا الواقعيا  والفنا  مينالموصاااوف في كتابات الفالسااافة اليونانيا 

 يقاسد الموزول ريةم هحا الفن الحي أصبح يا سو يوالحي يمارساه بيزنط
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هحام طفق كلا عن  ـااااـاااا إلنـااااـاااا  بقطع النظرم العربية برصيد جديد

النظريون العرب منح البداية يقتبساااون عن قدماء اإلغريق عناصااار 

قتبسااه الحي ا بتفسااير النظام الموساايقيا  مية وجدوها كفيلةً لا ة سااّ نظريا 

 نحالل.لسائر إلى االعن الفن البيزنطي ا الموسيقيون العرب

 ــ فق ـا ـاالمتركب  م الفيثاغوريا السلا  ن فيما بعد قصورّ بيا ولما ت  

األبعااادم عن اإلحاااطااة بكاال التركيبااات  كاااملااة وأنصااااااافِ  من أبعاااد  

 يئاً ون شاااارنظا مة التي يمارسااااها الموساااايقيون العربم اقتنع الاللحنيا 

 ءبقبول بعا الطرق التجريبياااة التي يناااادي بهاااا هؤال فشاااااايئااااً 

 ون للحصول على الدرجات الغريبة عن نظام هحا السلم.الموسيقيا 

اجية التي تساااااايء إلى انتظام وحرصاااااااً على إزالة هحه االزدو

 القرن الثالث ريا وهو أحد منظل ـااـاا  السلم وتناسقهم أوجد صفي الدين

 مفي الديوان درجةً  ةوثماني عشر عداً لا سبعة عشر بّ  ماً لا سّ  ـااـااا عشر

 ماألربع دون غيرها يالأمس ول يل أبعاد لمن تساااااالساااااا انطالقااً 

 .رين األوائاالنظا اغوريااة العزيزة على المّ وللاان على الطريقااة الفيثاا

ة اسااااتبعاد الدرجات المبنيا إلى ين ويدفع هحا الساااالم الجديد الموساااايقيا 

إمكاانياة مع  مفق  على التجرباة والمماارسااااااة من صاااااايغهم اللحنياة

تمتاز بميزة هامة من الوجهة ولكنها  مقريبة منها بها أخرى استبدال

د أن موجد هحا بيْ  النظرية وهي أنها ناجمة عن نظام عقلي ومنطقي.

ف النظام ر  اعة أن أرباب الصاان  ةيا يروي لنا بنفسااه في  الرسااالة الشاا 

العود  ة في قسمة أوتارفي عصاره واصالوا تطبيق األساليب التقليديا 

 في خصوص بعا الدرجات.

جيتين عن هحه المحاولة في تان خار  درجتان أساااااساااايا يوقد بق

ْنه ج الدين ومجموعة من  و فيها التي سااااااعى إليها صاااااافيا ة المبال  الم 

جد زال  تبحاتها ما  قائمةً  لون مدرسااةً شااكا يّ  الحينالمنظرين من بعده 

مى سااااوتّ  مفي تركيا وبالد فارس لين في أيامنا وخصااااوصاااااً مثا لها مّ 

ه في أيامنا  هاتان الدرجتان  الن الدرجتينمثا وتّ   ماألوج و  كاه الس 

ق ف( وهو المقاام الحي يتا بمعنى: الّمنتِظمزتين لمقاام الراساااااا  )ميل المّ 

حن. حى للا حتاا  ه النمولج األصاااااالي المّ أنااون العرب على الموساااااايقيا 

 ةً ثالثي    هاجنسااااااِ  رجتين مع أساااااااسِ ين الدا اتمن هواحدة  كلى  وتّؤللف
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تصّغر  أو الفيثاغورياةم وهي ةليسا  بالصغيرة وال بالكبيرة الديتونيا 

 . ربع الـن العرب بوينعتها الموسيقيعن الثالثياة الكبيرة بمسافة  

 مسااافة ربعِ  خطوة صااغيرة حتى يقع اتأالّ  الا إومن هنام لم تبق 

ة. وقاااد أجااااز بعا لقيااااس األبعااااد اللحنياااا  هاااحه وحااادةً  الطبينيا 

 م  وا السلا دى هحه الوحدة وع ـاااـااا نيوخاصة من المصريا ـاااـااا  ينالموسيقيا 

ن من أربعة وعشري متفللفاً لة في موسايقاهم العام لألصاوات المساتعم  

 يوان.في الدا  اً عدبّ 

غير أن الجميع ال يتصاااورون القسااامة بنفس الطريقة: فالبعا 

ل اغوري الناجم عن تسااالساااني للسااالم الفيثيحافظ على اإلطار الديتو

ف موافقة ألنصاأبعاد لي األربع ولي الأمسم فيقسم أجزاء الوتر ال

الً  ماألبعاد إلى قساامين اثنين تساااويها ب ي حّكم بحلن على أبعاد   متحصااا

ساام م ديتوني تنقبساالا  ه والبعا اآلخر يناديناعةفي الصااا  ضاايا رْ الم  

ها كبير دّ إلى نصااافين غير متسااااويينم أح   يا البّعد الطنين فيه مساااافة

مثم ي مواآلخر صااغير  من لكلن  بعد للن الجزء من الوتر الموافق قسااا

ل عليهاا بهاحه الطريقاة إلى قساااااامين حصاااااا  ت  المّ  عشاااااار بعاداً  االثنيْ 

ات والت لاآلدماج إاغبين في الرا  في حين يوصي بعاّ ه متساويين

مالمسال
(58)

 ِر التااام من اإلطااار الااديتونيبااالتحرى  في التأاا  العربي 

 رين وأرباب الصااناعة على حدا نظا مّ تقدير ال إلى اآلن محلا  الحي ظلا 

ن فتصاااابح بحل مأبعاد الديوان األربعة والعشاااارين وتعديلِ واءم الساااا

 ة.ة  حقيقيا طنينيا  أبعاد    أربا   

                                                           


 كالبيانو وغيرها. ــ
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يرة غلألربعة األبعاد الصاااااا  متفاوتةً  ماً ي  قِ  د البعاّ سااااانِ م يّ وأخيراً 

ون عنهاااا باااالكوماااات رعبل ويّ  مالطنينيا  التي ينقساااااام إليهاااا البعااادّ 

.نيا سع البعد الطنيأي بتّ  مكوما( .اغورية )جالفيث
 (59)

 

المحاهب الموسااااايقية اإلغريقية القديمة في ب العارفون وسااااايجد

ل السلم كعطيات مشمّ  ــ بالتفصيلـاـا  الفصول التي سنستعرض فيها

ين غوريا اة بين الفيثالتقليديا  ى الأصاااومةِ د  صااا   ع  جْ ما يشااابه ر  العربي 

:ينساااطوكساااانيا واألر
(60)

ناجم فق  عن تسااالسااال  م  لا بين المنادين بساااّ  

  .ةيم التقريبيا ين يكتفون بالقِ م وبين الحت الكاملةالتآلفا

 

 

 

 

  آالت النفخ التراثية في الموسيقا العربية

 ايـــة النــآل

 مشاكلها وصعوباتها من حيث الصنع والعزف

                                                           


بنسبة الواقع أن الكوما الفيثاغورية ـااااااـاااااا 

524228

نتًا ال  32.33وبمقدار  531441 س 

تّسع  البعد الطنينيا بنسبة تساوي بالتدقيق 
8

سنتاًم وإنما تفوقه  302وبمقداره  9

 بسن   واحد.


الحي ّولد بمدينة طروادة  Aristoxèneنسبة إلى الموسيقيا أرسطوكسان  ـااـاا

قبل الميالد. تتلمح أرسااطوكسااان على أرسااطو وألف  223و 223بين ساانتي 

وتعليمها وآالتها ومبادئها. اشااااااتهر بآرائه كتباً عديدة حول تاريخ الموساااااايقا 

الجريئة والناقدة للمدرسااااااة األفالطونيةم والتي كان يدعو فيها إلى عدم إدارة 

الظهر لألحاسااايس واالعتماد على األلن بدالً من المنطق الرياضاااي. )لمزيد 

 التوسعم انظر :
CASSIN, Barbara, «Aristoxène de Tarente», Encyclopædia 

Universalis 2004 (en CD Rom). 



 معجــم 

 222 

 

 د. نبيل عبد مواله

 

إن اآلالت «: »كتااااب الموساااااايقاااا الكبير»يقول الفاااارابي في 

المشهورة منها ما يحدث فيها النغم بفن تحر  أوتارها فتهتزم ومنها 

تسااااارب الهواء في تجويفاتها شااااايئاً فشااااايئاً مثل ما يحدث فيه النغم ب

 «.المزامير وما جانسها

يتضاااااامن الجزء الثااني من قول الفااارابي تعريفااً هاامااً ل الت 

الهوائياة وكيفياة إحاداث الصااااااوت فيهام وهحه اآلالت تتعدد وتتنو  

 من بلد إلى آخر لدرجة أنه يصعب التعرض إليها كللها.

أصاااناف متعددةم فمنها ما يقع النفخ تنقسااام اآلالت الهوائية إلى 

فيها مباشاارة على حافة فتحتها المواجهة لشاافتي العازفم مثل الناي 

أو الكولة... ومنها ما يضاااف إلى أنبوبهام الهوائي شااعيرة أو ريشااة 

تساامى أيضاااً البالوص أو الصااياح مثل الزكرة أو الغيطةم ومنها ما 

  أنوا  أخرى وهنا«. مبساااااام»يضاااااااف إلى أول أنبوبها المجوف 

وهي التي يضاااااف إلى فتحتها الفوقية قطعة صااااغيرة من القصااااب 

تادخال من الفم إلحاداث الصااااااوتم وتكون إماا مفردة مثال المزمار 

المساااتعمل في الشاااام الكبرىم أو مزدوجة مثل الزمارة والمزود أو 

 زمارة الضرب.

بما أن بحثنا هحا قد خصصناه آللة الناي فلن الصنف األول هو 

همنااام أي أن يقع النفخ في األنبوبم وبااالتحااديااد على حااافااة الااحي ي

 فتحته الصوتية المواجهة لشفتي النافخ.

هي نبتة توجد عادة على  (61)الناي كلمة فارساية وتعني القصبة

 مشارف المياه ومجاريها وفي األمكنة التي يكثر فيها الماء.

                                                           
  موسيقي من تونس باحث 

 ـاـ les instruments de musique dans le monde, T.2, Paris,  -T. Chefori, F. René 

Seuil, 1980, p.20. 
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 خأما من حيث التصاااااانيف فلن الناي ينتمي إلى عائلة آالت النف

م Flûteمن فصاايلة الفلوت  Les aérophonesأو اآلالت الهوائية 

وهو أنبوب مجوف مفتوح من الطرفينم يفتح من وجهه ساااتة ثقوب 

وعلى ظهره ثقااب واحااد. ونجااد للناااي أحجاااماااً مأتلفااة ومتفاااوتااة 

وأنواعاً عديدةم خاصااااااة فيما يتعلق بعدد الثقوب. ويعرف بفسااااااماء 

سااايقية )موسااايقا تقليديةم موسااايقا متعددة تأتلف حساااب األنماط المو

 دينيةم موسيقا شعبية(.

أ آلة الناي مكانة مرموقة في تراثنا الموساايقي العربيم وكحلن  تتبوا

التركي واإليرانيم وللن عبر مأتلف العصااااور العربية واإلسااااالمية. 

إنا ماا يميز آلاة النااي عن غيرهاا من آالت الموساااااايقا العربية هو أنها 

ية ي تساتعمل في اآلن نفساه في الموسيقا التقليدية والديناآللة الوحيدة الت

والشااااااعبياة. إلى جانب للن فهي تعد من اآلالت الرئيسااااااية في التأ  

 العربي التقليديم فضالً عن أنها آلة النفخ الوحيدة فيه.

يعد الناي والمزامير المشااااااابهة له من أقدم اآلالت الموساااااايقية 

ها من أعرق اآلالت الموساايقية التي عرفها العربم ويمكن القول بفن

التي عرفها اإلنسااان. وال يمكن إرجا  تاريأها إلى عصاار محدد أو 

فضاااااال ابتاداعهاا إلى أماة معينة. فآلة الناي وشاااااابيهاتها تكاد تكون 

معروفاة في كل أصااااااقا  الدنيا ومنح غابر العصااااااور وإن اختلف  

أشااكالها ومواد صاانعها وطرق اسااتأراج الصااوت منهام ولعل للن 

ود إلى ساهولة صانعها وتوفر مادتها في الطبيعة إلى جانب صغر يع

حجمها ـااـاا عموماً ـااـاا وخفة وزنهام مما يمكنها من أن تكون مرافقة 

دائمااً لإلنسااااااان أينماا اتجاهم فحاافظ عليهاا والزمتاه في كل مراحل 

تطوره متكيفاة حسااااااب تراثاه الموساااااايقي. ويمكن االسااااااتدالل من 

قاب تاريأية طويلة التي بلغتنا أن الشااااااواهاد األثرية على امتداد أح

آلة الناي وشااابيهاتها من اآلالت الهوائية كان  معروفة في عصاااور 

 ما قبل التاريخ والحضارات القديمة.

ومن المتفق عليه أن الناي التركي بشاااكله الحالي قد ظهر ألول 

مرة في القرن الثالث عشاااار للميالد وقد تغنى به المتصااااوف الكبير 
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( في مطلع ديوانه المثنوي م3262ـاااـااا  3306ومي )جالل الدين الر

 وجعله رمزاً للطريقة المولوية.

ّعرف الناي في البلدان العربية في فترة متفخرة نساااااابياًم وقد كان 

انتشاااره فيها عن طريق التكايا المولوية التي كان  ناشااطة في سااورية 

ومصار خاصة. ولم يظهر عازفون على آلة الناي في المشرق العربي 

ال بعااد الربع األخير من القرن التاااسااااااع عشاااااار. ويعااد أمين البزري إ

( من أوائل عازفي آلة الناي في مصر. وقد تعلم 3932ـااااااـاااااا  3832)

على يادي عاازف النااي التركي المولوي عزيز داده. أما في سااااااورية 

( كفول 3923ـااااااـاااااا  3882فقد اشااتهر الشاايخ علي الدرويش الحلبي )

أصااااااول العزف عن عااازف الناااي عااازف على هااحه اآللااةأ وقااد أخااح 

 التركي المولوي شرف الدين بن.

يعود فضااال دخول الناي إلى البالد التونساااية إلى الشااايخ علي 

الدرويش الحي دعاه إلى تونس الباحث الموسااايقي المعمر البارون 

ديرالنجياه. وقاد كلف الشااااااايخ بعاد للان بتعليم آلاة النااي في إطار 

ة ية في الموساااايقا العربية بدايالدروس التي نظمتها الفرقة الرشاااايد

ساانة مغادرة الشاايخ  3929والتي امتدت إلى ساانة  3922من ساانة 

علي الدرويش البالد التونسااااية. وقد كان له األثر الكبير في تكوين 

بعا عااازفي الناااي التونسااااااايينم منهم الشااااااايخ خميس الترنااان 

والحبيب الكافي وجمال الدين بوسااااانينة ثم أحمد الحداد واألساااااتال 

الح المهديم فسااااهم بحلن في إدماج الناي كآلة قارة في التأ  صااا

 التقليدي التونسي.

إن أول إشاااكالية يمكن طرحها في خصاااوص آلة الناي هي قلاة 

وجود نااايااات صااااااحيحااة وجياادة تلبي متطلبااات العااازف المحترف. 

ويرجع للن باألساااااااس إلى عدم توفر القصااااااب الجيد. مع العلم أن 

مرتبطة باألرض التي يزر  فيها والمناال جودة القصاااب أو رداءته 

 الطبيعي وكحلن العناية التي يحظى بها.
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إلى جانب للن ال يمكن الحصاول من كميات كبيرة من القصب 

إال على عدد قليل منه صاالح لصانع الناي. أضف إلى للن األخطاء 

التي يمكن أن تقع في صناعة النايم إما من حيث الطول )وله تفثير 

أو من حيث مواضااااااع الثقوب التي تؤثر على صااااااحة  في الطبقة(م

 الدرجات.

ليس الصاااانع وحده مساااؤوالً عن وجود نايات غير صاااحيحةم 

وإنما لطبيعة المادة التي هي القصب دور كبير في للن. فبمجرد أن 

يتغير مقااااس القطر من أول القصااااااباااة إلى آخرهاااا يتغير توازن 

نة للقصاااابةم الطبقات وتأتل صااااحة الدرجات. ثم إن األجزاء ا لمكوا

وعددها تساااعةم ينبغي أن تكون متسااااوية من حيث الطول وإال فهي 

تتسابب في عدم توازن الناي. وخالصاة القول إنه يصعب الحصول 

 على ناي جيد وصحيح في نفس الوق .

تجادر المالحظاة أناه كلاماا كبر قطر القصاااااابة غلظ جرسااااااهام 

 الطبقات ولكنها تصااابح قاصااارة عن اساااتأراج الدرجات الحادة في

 العليا.

والجدير بالحكر أيضااً أن المسااحة الصوتية للنايات تأتلف من 

المجااال النظري إلى المجااال التطبيقي. وفي التطبيق نفسااااااااه فاالن 

المسااااحة الصاااوتية ل لة تأتلف من عازف إلى آخر. )يوجد نظرياً 

دواوينم ولكن ال يمكن الحصاااول فعلياً إال على ديوانين  2في الناي 

 ةم وتنقص المساحة كلما قّصر الناي(.وخماسي

مثل ما هو الحال في كل اآلالت * مشاكلة تسرب بعا المياه: 

ع كميات قليلة من الماء  الهوائية تعترض عازف الناي مشااااااكلة تجمى

الناتج عن النفخم خاصاة بعد مدة معينة من العزف. وهي إشكالية ال 

اآلالت الهوائية  يوجاد لهاا حال إلى اآلن في آلاة النايم خالفاً لبعا

األخرى الغربية التي صاااااامم  بها أجهزة صااااااغيرة أو أقراص إن 

صح التعبير لتجميع الماء ثم إزالتهم مثالً: الكالريني  ـاااـااا الترمبي  

 مبون...(.وــ التر
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تسااااابب هحه المشاااااكلة ابتالل أصاااااابع العازفم فينجم عن للن 

 صااااااعوبة في سااااااد الثقوب وفتحها. اقترح بعا العازفين حل هحه

 المشكلة باستعمال نايين يكونان في نفس الطبقة.

خالفاً ل الت الغربية بشااااااتى أنواعها  * مشااااااكلة صاااااايانة اآللة:

هوائية كان  أم غيرها والتي تحظى بعناية وصااايانة منتظمتين من قبل 

عازفيها أو من قبل مأتصااين في المجالم فلن آالتنا العربيةم وخاصااة 

انة. والحال أن بقاء اآللة واسااااتمرارها منها النايم ال تتمتع بهحه الصااااي

 يكاد يكون مرتبطاً بهحه العملية )عملية الصيانة(.

إلن ينبغي أن تحفظ النااياات في مكان تكون فيه درجة الحرارة 

معتادلاةم ويجاب أن تتجناب التغييرات المفاجئة لدرجة الحرارة التي 

مثالً(. ينبغي كحلن أن  يمكن أن تساااااابب أضااااااراراً باآللة )كلنفالقها

يزيا  النااي بزيا  اللوز أو غيره من الزيوت النبااتية األخرى لكي 

 تتغحى القصبة وتلين وتأرج منها األصوات ناعمةً.

 الصعوبات المتعلقة بتقنيات العزف

إن أول صااااااعوبة تعترض عازف الناي المتعلم هي صااااااعوبة 

لااة من اسااااااتأراج الصااااااوت من الناااي. وإن من المتعلمين لهااحه اآل

يساااتغرق عدة أساااابيع أو أكثر إليجاد الصاااوت. وقد تسااابب هحا في 

نفور الشااااباب المتعلم من الناي وإقباله على آالت أخرى يسااااتأرج 

منها الصااوت بسااهولةم وهحا ما يفساار النقص في عدد عازفي الناي 

 بالمقارنة مع عازفي اآلالت األخرى.

 الثقب الألفي 

الديوان إلا مررنا من الطبقة  إن من وظائف الثقب الألفي إتمام

األولى إلى الطبقااة الثااانيااة. إلن فهو يؤمن على ناااي الاادوكاااه مثالً 

درجة الـااااا سي مأفوضة ونصف المأفوضة ودرجة الـااااا الم وهحه 

الدرجات تأرج نوعاً ما بسهولة إلا ما قارناها بدرجة الـااا ال نصف 

مأفوضااة والـااااااا سااي مأفوضااة والـااااااا سااي طبيعيةم فهحه درجات 

 تعصى تفديتها على العازف في أغلب األحيان.يّس
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إن كل درجات الثقب الألفي ما عدا الـاااااا سي مأفوضة تتطلب 

تقنياات خااصااااااة لتافديتهام إل يقع التأفيا أو الترفيع من قوة النفخ 

حسااب الدرجات وتقع إمالة الناي نحو اليسااار أو نحو اليمين حسااب 

األلن هو الاادرجااات كااحلاان. ومع هااحا يظاال االعتماااد على حاااساااااااة 

المحدد لمدى صااحة هحه الدرجات. )رسااوم بيانية في شااكل أوضااا  

 تساعد على استأراج درجات الثقب الألفي(.

* بعد صاعوبة الثقب الألفي يتعر ض المتعلم إلى مشكلة عزف 

بعا مقامات الموسااااايقا العربيةم وخاصاااااة منها التي تحتوي على 

ل مقام الحجاز درجاات غير موجودة في الساااااالم الطبيعي للناايم مث

كاااار والحجااااز كاااار كوردي والزنكواله... ومن هناااا نتطرق إلى 

إشاااكالية التصاااويرم فكيف يساااتطيع العازف تفدية درجة الـاااااااا ري 

مأفوضااة )الزير كواله( ودرجة الحصااار )ال مأفوضااة ودرجة الـ 

 مي طبيعية )بوسلن( ودرجة الـ سي طبيعية )ماهور(م وغيرها.

 تقنيات مجتمعة: 2العتماد على تتمثل طريقة التصوير في ا

 سد نصف الثقب وتر  النصف اآلخر مفتوحاً. األولى :

 التنقيص من شدة النفخ.الثانية : 

إمالة الناي نحو اليساااار         هحا في ما يأص اسااااتأراج  الثالثة :

 درجتي الزير كواله والحصار.

أما درجة الـااا مي طبيعية والـااا سي طبيعية فيعتمد استأراجهما 

على تقوية شاادة النفخ وإمالة الناي نحو اليمين. يبدو أن هحه الطريقة 

م( قد 3028قاديماة بما أن أبا منصااااااور الحسااااااين بن زيلة )متوفى 

فلن احتاج الزامر إلى نغمة أخرى من نغم : »(62)تحدث عنها إل قال

العود ولم يجدها في النايم عدل إلى ضاااعفها الموجودة فيها ففخحها 

ن النغمةم فناب  عنها وقام  مقامهام إال في نغمة عن النااي بادل تلا

ال يوجد لها ضاااااعف في الناي فيحتال في النفخ وشااااادته وضاااااعفهم 

ويرفع اإلصاااااابع عن الثقاب الاحي يقاارب تلن النغمة إلى حدا تأرج 
                                                           


 .63ــ ابن زيلةم أبو منصور الحسينم الكافي في الموسيقام تحقيق لكريا يوسفم ص 
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منه تلن النغمة التي يحتاج إليها وتؤخح سااااااائر النغمات بهحه الحيلة 

 «.والتدبير

 :* الطاقم وضرورة استعماله

إن طبيعة موساايقانا العربية تعتمد كثيراً على تصااوير المقامات 

على درجااات مأتلفااة مراعاااة الختالف الطبقااات الصااااااوتيااة عنااد 

المغنين. ولحلن فلن عازف الناي يضاطر إلى استعمال نايات أخرى 

إضااااافة لناي الدوكاه تكون مساااااعدة لهم وتكون ساااااللمها متفقة مع 

قطعة في مقام الراسا  المصور  سااللم المقامات المصاورة فيعزف

أو قطعااة في مقااام البياااتي « النوى»على درجااة الجهاااركاااه بناااي 

 م إلخ..«البوسلن»المصور على درجة البوسلن بناي 

إال أنه باساتعمال النايات المساعدة تّطرح إشكالية قراءة الترقيم 

الموساااااايقي وعزفااهم إل جرت العااادة أن يتعلم العااازف على ناااي 

يعزف تمارين أو دروساااااااً مكتوبة لناي الدوكاهم لكنه إلا الادوكااهم ف

وجد نفسه أمام تمرين أو درس في مقام البياتي المصور على درجة 

الراساااا  اضااااطر إلى اسااااتعمال ناي الراساااا . إال أنه ال يسااااتطيع 

القراءة إال بناااي الاادوكاااه إل تعود على وضااااااعيااة أصاااااااابع معينااة 

في التصوير المباشر في  الساتأراج الدرجات. والحل هنا يكمن إما

العزف وهو ليس باالهين أو عزف القطعاة بناي الدوكاه وتصااااااوير 

الـااري نصف المأفوضة والـاا ال نصف المأفوضة حتى يتمكن من 

حفظهام ثم يسااتبدل ناي الدوكاه بناي الراساا  بوضااعية أصااابع ناي 

(م أو يعيد كتابة النص على درجة الدوكاه ويعزفه doigtéالادوكاه )

لراساااااا  فيسااااااهل بحلن األمر. ولتغطية هحه النقائص في آلة بناي ا

الناي ولتجاوز الصعوبات المتعلقة بعزفها اقترح بعا العازفين أو 

الصااانعين إضااافة ثقوب تساااتأرج منها الدرجات المسااتعصااايةم ثم 

لهب البعا اآلخر إلى حدا وضااع مفاتيح تساادا هحه الثقوب في حالة 

بة األسااتال عازف الناي الراحل عدم اسااتعمالها. والمقصااود هنا تجر

محمود عفاا  الاحي اسااااااتطاا  بنايه لي الغمازين أن يحل مشااااااكلة 

 التصويرم ويستغني عن باقي النايات األخرى المساعدة للدوكاه.



 معجــم 

 230 

إال أنااه بهااحا العماال يمكن إن نقول أن األسااااااتااال محمود عفااا  قااد 

قضاااى على بادرة االجتهادم إل أصااابح  كل درجات الناي جاهزة فلم 

تعاد هناا  ضاااااارورة للتصااااااويرم ثم إناه قاد قام بعملية تقنين آلة الناي 

لي »وتشاااااابيههااا بااالفلوت الغربيم أضااااااف إلى للاان أن ساااااالم الناااي 

 صار ثابتاً تقريباً كسلم الفلوت الغربي.« الغمازين

ال بااد هنااا من مناااقشاااااااة اآلراء التي تقول باافن الفلوت الغربي 

ألداء والمساااااااااحااة أعمق وأكماال من الناااي من حيااث إمكااانيااات ا

الصااااااوتياةم لحلن يمكن االسااااااتغناء عن اسااااااتأدام آلة الناي. نقول 

ألصاااحاب هحه اآلراء إن لكل من الناي والفلوت خصاااائص مأتلفة 

في الطابع الصاااوتي وأثره في نفساااية المساااتمع وكحلن في أسااالوب 

األداء والمساااااااحاة الصااااااوتياةم مماا يجعال لكال منهماا أهمية. وأي 

ي قريبااة في تكوينهااا من آلااة الفلوت فاالنهااا محاااولااة لجعاال آلااة النااا

محاااولااة تفقااد الناااي طااابعااه المميزم ورغم كاال هااحا فال ينبغي أن 

نرفا محاوالت البحث والتجديد رفضاً قطعياً فهي ـاااااـااااا حتى وإن 

 كان  سلبية ــ اجتهادات يجب أن تؤخح بالحسبان.

نتسااااءل هنا عن نجاعة هحه الطرق التي اعتمدت على إضاااافة 

والمفاااتيحم فهاال انتشاااااارت بين العااازفين؟ ثم هاال اعتماادهااا الثقوب 

بعا الصااااااانعين؟ وهال تعاد تطويراً حقيقياً ل لة؟ ثم أال يكون في 

للن مس لأصاااوصااايات الناي من حيث الجرس والطابع الصاااوتي 

والشااااااكال؟ فكيف يمكن أن نطور مثل هحه اآللة دون السااااااقوط في 

 تشويه أصالتها؟

المتأصااااصااااين في علم األنابيب  إن الدعوة هنا تبدو ملحة إلى

وقوانينها لضام جهودهم إلى الموسيقيين من أجل االهتمام بآلة الناي 

والبحاث في إمكاانياة تطويرهاا من النااحيتين التقنياة والجماالية حتى 

 تستجيب لما نسعى إليه من حديث وإثراء.

ونقول في الأالصااااة إن وجود مثل هحه العوائق والصااااعوبات 

قلل من شفنها بل تعد دافعاً للبحث عن حلول للتغلب في آلة الناي ال ي
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على هااحه العقبااات وحااافزاً يزيااد في تشاااااابااث العربي بهااحه اآللااةم 

فيأوض في تفجير إمكانياتها وكشااااف أساااارارها. ولعل أول خطوة 

يتعين إنجازها في هحا المجال هي وضاااااع المناهج العلمية والدقيقةم 

قنيات العزف ومهاراته للن أن توفرها يساااهم دون شاان في تحديد ت

 ويرتقي بالعازفين إلى مستوى اإلتقان والدقة في األداء.

وفي هاحا المجاالم أودا اإلشااااااارة إلى عمل كن  قد قم  به في 

هحا االتجاه في رساااالة التأرج من المعهد العالي للموسااايقا بتونسم 

حين ألف  منهجاً يضااااام تمريناً متدرجاً في الصاااااعوبات حاول  من 

المشااااكل التقنية في عزف الناي وإيجاد بعا الحلول خالله ضاااب  

لهااام ثم تاادعماا  هااحه التجربااة األولى بأبرة الساااااانوات الطوال في 

تدريس اآللة بالمعهد العالي للموسيقا بتونس. وأنا اآلن بصدد وضع 

خالصاااااة خبرتي في هحا المجال في منهج دراساااااتي أرجو أن يلقى 

 القبول لدى الهيئات الناشرة.

 
 

 مدام بترفالي 

للمؤلف جياكومو بوتشاااينيم وضاااع نصاااهام 

ر لونو ثالمفخول عن قصااااااة لـاااااااااااا جون لو

ومسارحية لـاااااا دافيد بيالساكوم لويجي إيليكا 

 وجوسيبه جياكوزا.

 ميلتــون كـــروس 
 حنانا ديالى :ترجمة

 

 الشأصيات

 تينور غوروم سمسار زيجات
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 تينور ةب.ف. بنكرتونم مالزم أول في البحرية األمريكي

ميتسو ـااـ وكيم خادمة لـاا سيو ـااـاا سيو ـااـاا سان                     سوز

 سوبرانو

 اريتونباألمريكي في ناغازاكي                           شاربليسم القنصل

دام باترفالي )ساااااايو ـااااااااااااـاااااااااااا ساااااايو ـااااااااااااـاااااااااااا ساااااااااان(                                        مااا

 سوبرانو

                                                                 الااااعاااامااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااـااااااااااااااااة             

 سوبرانو

ميتسو ــ                                            والدة سيو ــ سيو ــ سان

 سوبرانو

يااااكوسااااااياااديم عم ساااااايو ـااااااااااااـاااااااااااا ساااااايو ـااااااااااااـاااااااااااا سااااااااان                                        

 باريتون

 باص  مندوب الحكومة

ن السجل                                                                        أمي

 باريتون

 باص  كاهن بولي وعم سيو ــ سيو ــ سان

دوريم طالب يد ساااايو ـااااااااااـاااااااااا سااااايو ـااااااااااـاااااااااا ساااااان                          األمير ياما

 باريتون

ميتسو ـااااااـ  كي  بنكرتونم زوجة بنكرتون                               

 سوبرانو

ـ سان                                                            ـ سيو ـ  ام صطفل سيو ـ

 أقارب ومرافقو سيو ــ سيو ــ سانم خدم

 المكان: ناغازاكيم اليابان

 الزمن : القرن التاسع عشر
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 3902شباط عام  36التقديم األول : السكاالم ميالنوم 

 اإليطاليةاللغة األصلية: 

شااهد بوتشايني عرض مسارحية مدام بترفالي لـاااااا بيالسكو في 

لندن وقرر فوراً أن يسااتأدم تلن المساارحية أساااساااً ألوبرا. وقد بحل 

جهاااداً عظيمااااً إلعطااااء العمااال لونااااً محليااااً أصاااااايالً من النااااحيتين 

الادرامااتيكياة والموساااااايقياةم بانياً بعا ثيماته على موساااااايقا يابانية 

لن فشااال التقديم األول فشاااالً لريعاً. وقد قام بوتشااايبي أصااايلة. ومع ل

 بتعديلها وتقديمها بعد مضي أربعة شهورم فنال  نجاحاً باهراً.

 

 الفصل األول

بيا  ياباني اسااااااتفجره بنكرتون في ناغازاكيم وهو يطل على 

الميناء والبلدة. يبدي بنكرتون دهشاااته وساااروره حين يطلعه غورو 

التي أدخلهااا على األبواب المنزلقااة التي على التعااديالت المبتكرة 

تشااااكل الجدران. تدخل سااااوزوكي ومعها خادمتانم فيقدمهن غورو 

إلى بنكرتون. تأاااطااب سااااااوزوكي بنكرتون بعبااارات منمقااةم لكن 

غورو يقااااطعهاااا حين تشااااااعر أن بنكرتون ضااااااجر من ثرثرتهاااا 

ويصارفها مع الأادمتينم ثم يأبره أن ثمة أناس سيحضرون لتوقيع 

واجهم بينهم أقارب والقنصاااااال األمريكي وإداريون يابانيونم عقد ز

 وبالطبع بترفالي عروس المستقبل.

يصاااال شاااااربليس الهثاً متحمراً من اضااااطراه تساااالق المرتفع 

الشاديد لكي يصل إلى البي . يفمر بنكرتون بجلب الشرابم ويجلس 

االثنان ليتحدثا. يقول بنكرتون عرضااااً إنه اساااتفجر هحا المنزل مدة 

عاماًم ورب  نفسه بزواج من يابانية بحات المدة ـااااـاااا مع شرط  999

يمكانه من إلغاء االثنين خالل مهلة شاااهر. وفي أغنية مرحة يصاااف 

بنكرتون األمريكي الحي يطوف العالم بطريقة مساااتهترة غير هياب 

بشاايءم وجل ما يهمه هو الساايطرة بطريقته الأاصااة. ثم يسااتشااهد 

قائالً إن فلسااااافة بنكرتون مريحة  بمغامرة زواجه. يعلق شااااااربليس
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جداًم لكن في النهاية ساااااايدفع ما اقترفته يداه. يشاااااارب االثنان نأب 

 امريكا.

يدخل غوروم وإل يسامع مصاادفة شاربليس يسفل بنكرتون عن 

العروسم يقترح تااافمين واحااادة للقنصاااااااال الاااحي يرفا العرض 

ضاحكاً. يطلب بنكرتون من غورو أن يجلب سيو ـااـاا سيو ـااـاا سان. 

يعترض شاااااااربليس على تناااول مساااااافلااة الزواج بهااحه الأفااةم لكن 

بنكرتون يجيب  قائالً إن الغيشا تفتنه بجمالها الرقيقم وهحا ما جعله 

يقرر الحصااااول عليها. وحين يححره القنصاااال من أن للن قد يجلب 

األسى للقلب البريءم يقترح بنكرتون شرب نأب آخر ــ هحه المرة 

 تي ستكون في يوم ما زوجته الحقيقية. نأب الفتاة األمريكية ال

نساامع اآلن صااوت بترفالي والفتيات المرافقات لها في كورس 

جااحالنم وفياااه نساااااامع ثيماااة الحاااب للمرة األولى. تظهر بترفالي 

ف مرافقاتها بـااا بنكرتونم ثم تجيب على األسئلة حول عائلتها.  وتّعرل

. ثمة اآلن تقول بترفالي كنا أغنياء في الماضاااااايم لكن الزمن تغير

لحظاة صااااااما  محرجاة تبعا  لكر والدهام بترفالي تتدار  األمر 

وتتحدث عن عمها الشاهير بونزوم ثم تضيف قائلة إن لديها عم آخر 

لكنه لألسااااف مدمن خمر. ثم تساااافل بنكرتون وشاااااربليس بأفر أن 

يقدرا عمرهام ثم تكشااااف بدهاء وساااا  دهشااااة االثنين عن ساااانوات 

 .عاماً  32عمرها البالغة فق  

يطلااب بنكرتون من غورو جلااب المرطبااات. وفي تلاان اللحظااة 

يصاااااال األقاارب. وعلى حدةم تساااااافل بترفالي بنكرتون إن كان ال 

يمااانع باافن تحتفظ بكنوزهااا التي جلبتهااا معهااا. ومن كمي الكيمونو 

تأرج بترفالي مجموعة من الّحليل النسااااااوية التافهةم ثم تأرج في 

األوركسااااترا جملة قصاااايرة كئيبة النهاية خنجراً طويالً. نساااامع في 

دراماااتيكيااة. وحين يسااااااافلهااا بنكرتون حول الأنجر تاادير رأسااااااهااا 

بااارتبااا . يتقاادم غورو نحو بنكرتون ويهمس قااائالً لقااد أرساااااالااه 

 الميكادو إلى والدها لينتحر به على طريقة الهاراكيري.
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عنااادئاااح  تعرض بترفالي أماااام بنكرتون عااادداً من التمااااثيااال 

ز إلى روح أجدادها. ثم تأبره قائلة إنها تبرأت الصااااااغيرة التي ترم

 من أجدادها وعائلتها إكراماً لحبه. ثم ترمي التماثيل بعيداً.

تجري مراسم توقيع عقد الزواج باحتفال كبير. يغادر شاربليس 

ومعااه مناادوب المقاااطعااة وأمين السااااااجاال. وياادعو بنكرتون أقااارب 

كورس بهيج  بترفالي لتناااول األطعمااة والمشااااااروبااات. ومن خالل

يعبرون عن رضااااااهم. يقاطع االحتفال وصاااااول بونزو الحي يجابه 

بترفالي منزالً لعنتاه عليهاا إلنكاارهاا دينهاا وأجادادهاا. وبتهاديد من 

بنكرتون ينسااااااحاب بونزو واألقاارب. تادفن بترفالي وجههاا بياديها 

 وتنتحب بمرارة.

بكايهام يفخحها بنكرتون برقة ويواساااااايها. يحل  ىحين يتالشاااااا

وب. ومن الداخل يفتي صاوت سوزوكي يتمتم صلوات المساء. الغر

يفمر بنكرتون بترتيب المنزلم ثم يجلس على كرسااي ويشااعل لفافة. 

سااااااوزوكي تسااااااااعااد بترفالي في تغيير مالبس الزفاااف. ويغااادر 

بنكرتون وبترفاليم وتمهد الموساااايقا لثنائي الحب الجحل الحي يأتم 

إلى السااااااماء الم نة  ينظر االثنان«. Viene la sera»الفصاااااال 

 ,Oh»بالنجومم وتتدفق أحاسااااايساااااهما إلى أن يبلغا لروة النشاااااوة 

qunti occhi fisi .».وحين يلجان المنزل تسدل الستارة 

 

 الفصل الثاني

منزل بترفالي. بعد مرور ثالث ساااانوات. مضااااى وق  طويل 

بنكرتون نااغاازاكي وقد وضااااااع  بترفالي أثناء للن على مغاادرة 

تلو سااوزوكي صااالة أمام تمثال بولا.تقف بترفالي دون طفالً منه. ت

حرا  قرب بارافان. تتوساال ساااوزوكي إلى اآللهة ناشااادة معونتهمم 

بترفالي القطع النقدية المتبقية معها لشاااراء الطعام.  ثم تعرض على

وحين تشااااااكو الأاادماة الحاالاة المزرياةم تهدئها بترفالي مؤكدة أن 

بنكرتون سااااايعود. إنها تغني قائلة لقد وعد أن يعود حين تبني طيور 
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« Un bel di»أبي الحناء أعشاااااشااااها في الربيع. وفي آريا جميلة 

 ميناء.بنكرتون إلى الل سفينة تصف الفرح الحي سيغمرها حين تص

يقاطع وصاااول غورو وشااااربليس اساااتغراق بترفالي الساااعيد. 

ترحااب بااالقنصااااااال وتتحاادث معااه باافدب جم حول صااااااحتااه. يقول 

شااااااربليس بفلم بعدما انتظر الفرصاااااة المالئمة إنه اساااااتلم رساااااالة 

مشااااااؤومااة من بنكرتون يقول فيهااا إنااه اتأااح زوجااة أمريكيااةم وإن 

بح شايئاً من الماضي. يحدق شاربليس إليها بترفالي أصازواجه من 

دهشاااااااً حين تساااااافلاه بترفالي عن الوقا  الحي تبني فيه طيور أبي 

بنكرتون وعدها الحنااء أعشاااااااشااااااهاا في أمريكاا. ثم تتاابع قائلة إن 

بالعودة مع طيور أبي الحناءم وإن تلن الطيور كان  بن  أعشاااشها 

راً بعلم فنه ليس خبيثالث مرات ولم يعد. يجيبها شاااربليس بارتبا  ب

 الطيور.

يقاطع المشاااااهد وصاااااول األمير يامادوري. لقد علم غورو بفن 

باتارفاالي هّاجارتم وهاو عاااازم اآلن عالاى تازوياج باتارفااالي بـ 

يامادوري. لكنها تساااتقبل عرض غورو بازدراء. وحين تحكره بفنها 

ماااازالااا  متزوجاااةم يجيبهاااا غورو قاااائالً: إن الهجر يمنح الحق 

ترفالي قاائلاة : إن هاحا القاانون يأص الياابان وليس باالطالق. ترد ب

 أمريكا. ثم تلتف  نحو شاربليس طالبة منه إثبات للن.

وبعاد منااشاااااادة حزيناة يغاادر أماادوري مع غورو. وأخيراص 

يقرر شاربليس أن يقرأ لـاا بترفالي رسالة بنكرتون محاوالً أن يبرز 

منهااا مع معنااهااا الماافسااااااوي. وبعااد لحظااة تهر  إلى الغرفااة وتعود 

 Chi vide mai a» طافالهاااا. وفي آرياااا مؤثرة ودرامااااتيكياااة

bimbo» جب بنكرتون. ثم تقول يم تأبر شااااربليس بفأر بفنه طفل

أن يعلم أن طفله الرائع ينتظره. وتغني بترفالي في نشااااوة محمومة 

قااائلااة ربمااا يمر اإلمبراطور لات يوم ويرى هااحا الولااد لا العينين 
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نااه سااااااوف يؤخااح بجمااالااه ويجعلااه أميراً في الزرقاااوين العميقتين. إ

مملكته. يسااااافل شااااااربليس عن اسااااام الولد. تجيب بترفالي قائلة إن 

اساااامه اآلن هو تروبليهم ولكن حين يعود بنكرتون ساااايتحول اساااامه 

إلى جوي. يغااادر شااااااااربليس وهو محزونم ويعااد باالعالم بنكرتون 

 خبر ابنه.

ائلة: الي قتندفع ساااوزوكي سااااحبة غورو المتحمر. وتأبر بترف

إن غورو يزعم أن والاااد الطفااال غير معروفم وأن طفالً كهاااحا 

سااااااينظر إلياه في أمريكاا نظرة احتقار. تتوعد بترفالي بقتل غورو 

 بأنجرها. تتدخل سوزوكي وتدفعه إلى خارج الغرفة. 

يدوي صااوت مدفع في الميناء معلناً وصااول ساافينة. وبوساااطة 

سااماة ينةم إنها الساافينة الممنظار تسااتطيع بترفالي معرفة اساام السااف

إبراهااام لينكولنم إنهااا ساااااافينااة بنكرتون. وباااهتياااج شاااااااديااد تاافمر 

سااااااوزوكي أن تجلاب الزهور من الحديقة لتزين بها المنزل. وأثناء 

 Scuoti quella fronda di»ترتيب الزهور تغنيان ثنائياً رائعاً 

ciliegio »موبعااد انتهاااء الثنااائي ترتاادي بترفالي عباااءة الزفاااف 

بينما تّلبس سوزوكي الطفل. ومع حلول الظالم يبدأ سهر االمرأتين. 

ومن خلف المشااهد تساامع همهمات الكورس الحزينة. وشاايئاً فشاايئاً 

تنام سااوزوكي مع الطفل. بينما تظل بترفالي واقفة دون حرا م في 

حين تتالشااى همهمات الكورسم وتساادل السااتارة على هحا المشااهد 

 الهادئ المؤثر.

 

 الثالث الفصل

. ثمة تمهيد يحاكي ثيمة (63)لات مشااااااهاد نهاية الفصاااااال الثاني

الحب في الفصااال األول. يفتي من الميناء صاااياح البحارة وصاااوت 

سااالساال المرساااة. تتساالل أشااعة شاامس الصااباح إلى داخل المنزل. 

                                                           


ـااـاا في األصل كان  األوبرا من فصلينم وعندما عدلها بوتشيني قسم الفصل الثاني إلى 

 قسمينم وصارت تقدم بفصولها الثالثة.
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توقظ بترفاليم بعد ساااااهرها الطويلم سااااااوزوكي وتفخح الطفلم ثم 

 تعود إلى غرفتها لتستريح قليالً.

يصااال بنكرتون وزوجته كي  وشااااربليس. يتجه الرجالن نحو 

بااااب المنزل ويطرقااااناااهم بينماااا تنتظر كيااا  في الحاااديقاااة. تفتح 

وال بنكرتون طسااوزوكي الباب وتأبرهما أن بترفالي ظل  تنتظر 

الليل بعد أن رأت سااافينته في الميناء. يأبرها شااااربليس بفنهما قدما 

تيبااات الالزمااة لرعااايااة طفاال ليطلبااا معونااة بترفالي إلجراء التر

بنكرتون في المسااتقبل. وحين تكتشااف سااوزوكي أن المرأة الغريبة 

في الحااديقااة هي زوجااة بنكرتونم تأر على األرض وتنشااااااج في 

 Lo soche alle»قنوط. يتبع للن ثالثي غنائي دراماتيكي قصير 

sue .» ًيناشاااد شااااربليس ساااوزوكي أن تبلو بترفالي األنباءم مؤكدا

بنكرتون سااااااترعى الطفال وتمنحاه حناانهاا. تطلب الساااااايادة لهاا أن 

 سوزوكي إعفائها من هحه المهمةم في حين يبدي بنكرتون أسفه.

أخيراً يقنع شاربليس سوزوكي بالحهاب للقاء كي  في الحديقةم 

بنكرتون ويلومه بغضاااب لتساااببه في كل هحه اآلالمم ثم ويلتف  نحو 

وهي تعاني آالماً مبرحة. يقترح علياه أن يغاادر دون ريية بترفالي 

يصاااام  بنكرتون طويالً ثم يغني وهو منسااااحق القلب أغنية الودا  

«Addio fiorito asil.» 

تعود ساااااوزوكي ومعها كي م وفي تلن اللحظة تظهر بترفالي 

وتقف أمااام باااب غرفتهااا. تحاااول سااااااوزوكي عبثاااً أن تمنعهااا من 

ق إلى دبنكرتون. وبينمااا تحااالاادخول. تبحااث بترفالي بتلهف عن 

الوجوهم تتضح لها الحقيقة الرهيبةم وتحدق إلى كي  وكفنها منومة. 

تحااول كيا  االقتراب منهاام لكنهاا تبعادهاا عنها. وحين تطلب كي  

جد سااااااوف تالصاااااافحم تطلب منها بترفالي أن تأبر بنكرتون أنها 

الساالم بطريقة أو بفخرى. ثم تستطرد قائلة إن بلمكان بنكرتون أخح 

 اد بعد نصف ساعةم يغادر شاربليس وكي .الطفل إن هو ع
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تعزف األوركسااااااترا ثيماااة كئيباااة حين تطلاااب بترفالي من 

سااااااوزوكي إغالق األبواب وإساااااادال السااااااتااائرم كمااا تطلااب منهااا 

االنضاامام إلى الطفل في الحديقة. وبعد وق  ليس بالقصااير تسااحب 

ة الموت بكرامااا»بترفالي الأنجر من غمااادهم تقبلاااهم وتتلو بب ء: 

م وتغرس الأنجر في حنجرتهااا. في «الحياااة دون كرامااةخير من 

تلن اللحظة تدفع سوزوكي الطفل إلى داخل الغرفة. وفي ألم وحشي 

تضااامه بترفالي إلى صااادرها وتغني أغنية ودا  ممضاااة )معبودي 

ثم تّجلس الطفاال على كرسااااااي «. Piccolo Iddio»الصااااااغير( 

عينيه.  بصاااغيرم وتضاااع بين يديه لعبة والعلم األمريكيم ثم تعصااا

تأطو خلف السااااتارة والأنجر في يدها. وفي اللحظة التالية يسااااق  

 الأنجر على األرض.

تزحف بترفالي نحو الطفل والأمار حول رقبتها وتسااق  تح  

قاادميااه. تموت بترفالي في اللحظااة التي يناادفع فيهااا بنكرتون إلى 

داخل الغرفة صااارخاً باساامها يتبعه شاااربليس. تعزف األوركسااترا 

 ردات مفعمة بالقوة. وتسدل الستارة.أوكو

 

 حوار مع

 عازفـــة البيانــو

 شــــادن اليـــافي

  

 

 

 
 

بدأت شادن اليافي العزف في سن السادسة في المعهد العربي ـااااـااااـاااا 

 للموسيقا بدمشق.
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لدورة  5891ـااـاا حصل  على منحة من الحكومة الفرنسية في سنة 

 centre international de formationصاااايفية مركزة في 

musicale .في نيس 

عزف  كونشرتو باال مع فرقة موسيقا الحجرة في مكتبة األسد ـاااـاااـااا 

ساااانة على تفساااايس المعهد العربي للموساااايقا  11احتفاالً بمرور 

 .5891برعاية الدكتورة نجاح العطار عام 

ـااااااااـااااااااـاااااااا عزف  كونشااارتو غريو  في حفل افتتاح الفرقة الوطنية 

الساااايمفونية برعاية الدكتورة نجاح العطارفي قصاااار المؤتمرات 

 .5881م عا

ـاااـاااـااا عزف  كونشرتو بيتهوفن الرابع مع الفرقة الوطنية السيمفونية 

 .  5887في قصر العظم برعاية الدكتورة نجاح العطار عام 

ـااـااـاا حصل  على منحة لالشترا  في مهرجان األبل هيل الموسيقي 

 .5887في نيوهامشير في أمريكا 

م ثم 5881ـااـااـاا تأرج  من المعهد العالي للموسيقا في دمشق سنة 

 أمريكة لمتابعة دراستها العليا. سافرت إلى

حصل  على دبلوم في الدراسات العليا للموسيقا في  5889ـاــ عام 

آلة البيانو من جامعة لونجي في بوسااطنم ونال  منحة واشاابورن 

 للموسيقيين المتفوقين. 

حصل  على الماجستير بدرجة شرف في الموسيقا  5888ـاـاـاا عام 

 ى البيانو من جامعة لونجي.باختصاص العزف عل

س  في المعهد العالي للموسيقا بدمشق  ـاااـاااـااا عادت إلى سورية ودر 

 .1555عام 

حصل  على منحة العميد للتفوق األكاديمي من 1555ـاااااـاااااـااااا عام 

 جامعة بوسطن إلتمام شهادة الدكتوراه في الموسيقا.
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 اـااااـااااـاااا أثناء فترة الدراسة أقام  العديد من حفالت البيانو و موسيق

الحجرةم كماااا ألقااا  العااادياااد من المحااااضاااااارات التي تنااااولااا  

موضاوعات مثل الموسيقا والهوية الثقافيةم وأهمية الفكرالصوفي 

ومفهوم الساااااما   في فلسااااافة الموسااااايقا بين الغرب والشااااارقم 

وجماليات الموساايقا بعد شااونبرغم وفلساافة الموساايقا عند سااوزان 

 النغر.

-1557كلين للموسيقا عام ـااااـااااـاااا عمل  أستالة بيانو في معهد برو

1551     

 Piانتسب  إلى مجلس الشرف الموسيقي في أمريكة  1551ـاا عام 

Kappa Lambda   بناًء على توصااااااية الهيئة االتدريسااااااية في

 جامعة بوسطن.

من  1551في الفنون الموسيقية عام  هـاااااـاااااـااااا نال  شهادة الدكتورا

 جامعة بوسطن في أمريكة. 

 .  1554ــ1551جامعة تافتس  ـــ عمل  أستالة بيانو في

حيث تعاقدت معها دار  1554ـااااـااااـاااا عادت إلى سورية في صيف 

 األسد للثقافة والفنون لتقديم الحفالت. 

ـاااـاااـااا تحمل شادن اليافي إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من 

 جامعة دمشق. 
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درساااا  في المعهد العربي للموساااايقا ثم في المعهد العاليم بعد   ■

ابع  دراساااتن في أمريكة. كيف تقيمين مساااتوا  الفني في للن ت

للااان الوقااا  مقاااارناااة مع الطالب في أمريكاااةم وهااال واجهااا  

صااعوبات على الصااعيد التقني أعاق  مساايرتن الفنية وحد ت من 

   طموحن؟

 

قد كان مستواي لف مأية صاعوبات لم أجد ةا لهب  إلى أمريكمعند □

عااات من التاادريااب وللاان بساااااابااب ساااااااا مالئقاااً  فني في العزفال

المتواصاااال التي كن  أمضاااايها أثناء دراسااااتي في المعهد العالي 

 .  للموسيقا

يصااااعب التعميم عند الكالم على المسااااتوى الفني في أمريكةم إنها 

قارة كبيرةم وأنا أمضاااي  كل الوق  في والية ماسااااشاااوساااتس و 

مدينة بوسااطن. يمكنني أن أقول إنهامدينة عالمية والمسااتوى الفني 

مرتفع جاداً بشااااااكال عاامم  يافتي إليهاا الطالب من كال أنحااء  فيهاا

العالم لدراسة الموسيقا.  التقي  طالباً من اليابان والصين وروسيا 

وفرنسااااااا وألماانياا وكورية. لقد واظب  على التمرين وكن  أدرج 

في قاائماة الطالب المتفوقين دائمااً. لكن الصااااااعوبة التي واجهتني 

اديمية في موضااوعات تاريخ الموساايقا كان  تتعلق بالدراسااة األك

وعلومها النظرية. البرامج األكاديمية في المعهد العالي للموساااااايقا 

في دمشااااااق كااناا  ومااتزال فقيرة جااداً. قاد يعود للان لعادم وجود 

مكتبة موسايقية كبيرة وشاملة تضم كتب األبحاث والنوتات إضافة 

ن. المأتصااايإلى التساااجيالت. وأيضااااً يعود للن إلى قلة األسااااتحة 

كان  دراساتنا في المعهد العالي تقتصار على الموسايقا الكالسيكية 

والرومانتيكيةم كما درساااانا باال وهندل من فترة البارو  بصااااورة 

ساطحية. عندما لهب  إلى أمريكة تفتح  عيناي على كم هائل من 

الموساايقا يدرس هنا  بصااورة روتينية في جميع المراحل األولى 

هنا  موسااايقا العصاااور الوساااطى وموسااايقا  من الجامعات. كان 

عصاار النهضااةم و أيضاااً الموساايقا الحديثةم أي أكثر من ساابعمئة 
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سنة من الموسيقا لم أكن أعرف أي شيء عنها. لم يقف في وجهي 

هحا التحدي بل ألهب طموحي الموسايقيم وأخحت أمضااي ساعات 

 طواالً في مكتبة الجامعة وأنا أدرس وأطلع على ما كان ينقصااااني

وماا كنا  أجهال حتى وجوده من المؤلفين. درساااااا  تاارال تدوين 

الموسايقام واطلع  على مأطوطات من بدايات التدوين الموسيقي 

ودرساااااا  بيروتين وليونين من مدرسااااااة نوتردام في العصااااااور 

الوسااطىم كحلن أنوا  موساايقا التروبادوروالتروفير والكانتيغاس. 

  م ودرس  الموتيثم درس  بالتفصيل قداسات أوكغهام وغومبير

وتاريخ تطورها مع مؤلفين مثل دوفاي وجوساااكين الحي كتب مئة 

منها. درسا  أيضااً مادريغاالت مونتفردي التي وضعها في تسعة 

كتبم وأيضاااااااً أورالندو دوالسااااااو. كن  أسااااااتمع إلى الكثير من 

التساااجيالتم لقد ألفي  نفساااي أمام بحر من المعلومات والكنوز لم 

ناء دراساتي في ساورية. كحلن كان األمر بالنسابة أعلم عنه شايئاً أث

للموساايقا الحديثة ونظرياتها الصااعبة المعقدة التي لم يشاارحها أحد 

لنا في المعهد العاليم بل لم يكن الأبراء يدرسااون سااوى القشااور. 

لقد أثمرت دراساااتي عندما تأطي  دون مشاااقة فحوص الدكتوراه 

إلى مجلس الشاارف الصااعبةم وانتأبني مجلس الجامعة لالنضاامام 

 الموسيقي األمريكي. 

ماا هو رأيان في مادرسااااااة البياانو في أمريكة؟ وهل تأتلف عن  ■

   مدارس البيانو األوربية؟

في عااالم يصاااااااغر يوماااً بعااد يوم تتقلص الفروق بين ماادارس  □

العزف والتدريس. قبل أن يصاااااابح الساااااافر شااااااائعاً وتصاااااابح 

عزف قاليد الالتساااااجيالت الموسااااايقية في متناول الجميع كان  ت

والتدريس معزولة ضامن حدود البلدم ويمكن وصفها وتصنيفها 

بساااااهولة. مدرساااااة البيانو األمريكية انبثق  من أسااااااتحة البيانو 

المهاااجرين من أوربااة أثناااء الحروب وقباال الحرب العااالميااة 

الثاانياة وبعادها. فان كليبورن عازف البيانو األمريكي الحي يعدى 

كياة درس البيانو على يد عازفة البيانو ممثالً للمادرساااااااة األمري
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روزينا ليفين وكان  مهاجرة ألمانية. ليون فليشاااار درس البيانو 

مع آرتور شاااااانابل. تفثير المدرسااااااة األلمانية والروسااااااية يبدو 

واضاحاً في أمريكة. إن كان بلمكاني لكر خاصية مميزة واحدة 

ا هتبدو واضااااااحة لي في طريقة عزف البيانو األمريكية أقول إن

الحريااة في التعبير التي يبااديهااا العااازفون األمريكيونم أي أنهم 

أقال ارتبااطااً بقوانين العزف والتقاالياد الشاااااااائعاةم بال يحاولون 

إبراز التعبير الفردي الشااأصااي. أحياناً كن  أشااعر أن العازف 

 يتكلم  مع كل فرد من الحضااااااور بصااااااوته الأاص من خالل 

 العزف. 

يرها في أوربة وأمريكة على هل هنا  مدرسااااااة أفضاااااال من غ ■

صااعيد العزف والتدريسم أم أن لكل مدرسااة ميزة تنفرد بها عن 

 غيرها؟

أعتقد أن المدرسة الروسية السابقة هي التي أنجب  أكبر عدد من  □

العاازفين العاالميين. أقول السااااااابقاة ألنهاا لم تعاد اآلن كماا كان  

كبار والعازفين المبدعين بسااااااباب هجرة العاديد من األساااااااتحة ال

 خارج روسيا. 

أناا احببا  كثيراً الطريقة األمريكية في التعليم خاصااااااة األطفال 

الصااااااغاار. االساااااااتاحة يعززون في طالبهم الثقاة باالنفس ومتعة 

التمرين ويبتعادون عن االنتقاادات والمالحظات الفظة التي يمكن 

ميع لجأن تقتل عند الطفل حب الموساااااايقا. إنهم يعطون الفرص ل

ويعلمون األطفااال المواقف اإليجااابيااة والحماااساااااااة وحااب العماال 

 ومساندة أقرانهم بدالً من التنافس العدائي.   

 مماا هي التحادياات التي تطرحهاا آلة البيانو أمام الطالب من جهة ■

 والعازف المحترف من جهة أخرى؟

في اعتقادي أن آلة البيانو تطرح تحديين أساااااااساااااايين أمام جميع  □

زفين من الطالب أو المحترفينم وللااان مقاااارناااة مع آالت العاااا

أخرى. التحاادي األول هو أن العااازف ال يتنقاال مع آلتااهم أي أن 
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اآللااة التي يتاادرب عليهااا ليسااااااا  في معظم األحيااان اآللااة التي 

يعزف عليهاا أماام الجمهور. هناا  حااالت خاصااااااة بالطبع مثل 

ن هم وكحلن اآلهوروفيتس الحي كان يسااااافر مع البيانو الحي يملك

العازف كريسااااااتيان زيمرمان. ولكن على األغلب يعاني عازفو 

البيانو التغيير المساااتمر ووجوب التفقلم الفوري مع اآللة المعطاة 

لهم. أمااا التحاادي الثاااني فهو أن معظم العااازفين ال يسااااااتطيعون 

دوزان البيانو بفنفسااهم كعازفي اآلالت األخرىم وهنا  صااعوبة 

 د مدوزن بيانو جيد.أحياناً في إيجا

هل يمكن آللة البيانو أن تلعب دوراً مهماً في موساايقانا الشاارقية؟  ■

ومااا هو رأياان في المحاااوالت التي بااحلاا  وتبااحل لتشااااااريق آلااة 

 البيانوم أي جعلها قادرة على أداء المقامات الشرقية؟ 

أنا شاأصاياً لسا  من المشجعين لهحه المحاوالتم وال أستسيو أي  □

الشائع جداً هحه األيام. إنه  fusionل  أو أسلوب الـاااااا نو  من الأ

في رأيي يقضااااي على األصااااالة. الموساااايقا العربية األصاااايلة لها 

قواعدها وآالتها وأسااليبهام التحتاج إلى االستنجاد بآالت وأساليب 

شائع جداً أيضاً في الطبخم وأنا ال أحبه في   fusion ـااااااأخرى. ال

خ الكبة اللبنية بفسااااالوب ومواد للن أيضااااااً. هل تساااااتطيع أن تطب

؟ أكرر أن هحا رأيي الشااأصاايم وإن   Beef Burgoyneطبأة

كاان عزف فيفاالادي على القاانون وجعال البياانو يعزف الربع تون 

أسااااليب تروق للبعا فسااايثب  المساااتقبل بقاء هحه األساااااليب أو 

 زوالها. 

آللة ا يقاال إن الكتاابة آللة البيانو تحتاج إلى دراية واسااااااعة بتلن ■

وخصااااوصاااايتهام من هم في رأين المؤلفون الحين أجادوا الكتابة 

 لها؟ وهل ثمة كتابة رديئة وأخرى ممتازة؟

عنادما يكون المؤلف هو نفسااااااه عازف بيانو ممتازاً فلن مؤلفاته  □

دون شاااااااان تكون أكثر متعاااة للعزف. والمثاااال الواضااااااح هو 

ف عزرخماانينوف في باداياة حيااتاه المهنياة فاق  شااااااهرته في ال
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شااااااهرته في التفليف. ويدرج اآلن من بين أهم عازفي البيانو في 

القرن العشاااااارين.  أمااا المثااال على الكتااابااة الرديئااة آللااة البيااانو 

 فباعتقادي أنه كونشرتويات البيانو لجون فيلد. 

 من هو العازف المثالي في رأين؟ وهل ثمة عازف مثالي؟  ■

لقة في مجال العزف. هنا  أنا ححرة جداً من إطالق األحكام المط □

دائماً لوق شااااأصاااايم وحتى هحا الحوق يتغير عبر الساااانين. لقد 

كنا  في صااااااغري أعجب بالعازفين لوي التقنية العالية الباهرة 

في العزف. أمااا اليوم فال يعني لي للاان الكثيرم وإنمااا أتاافثر برقااة 

العزف وعااحوبتااه والقاادرة على تحرياان المشااااااااعر والتعبير عن 

 حميمة. العواطف ال

 ما هو مقياس جودة العزف؟ ■

 إن مقياس جودة العزف في رأيي هو قوة التعبير.  □

 من هو عازفن المفضل؟ ■

من الجيال السااااااابق أحاب ريأترم ومن العاازفين المعااصاااااارين  □

كريساااتيان زيمرمان. وكان لي شااارف ساااما  حفالته ولقائه في 

 بوسطن. 

ف واحد هل أن  من أنصار التأصص بعزف مقطوعات مؤل ■

 فق ؟

ال لساا  من أنصااار التأصااص بعزف أعمال مؤلف واحد فق م  □

للن بالتفكيد يحد من إمكانية العازف. ولم التق في حياتي بعازف 

 متأصص في مؤلف واحد. 

ماالحي نحتاج إليه في الوطن العربي لتفسيس مدرسة جيدة  ■

 للبيانو قابلة للتطور واالزدهار؟ 
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سااي □ ن جيدين. يجب أن يكون أسااتال البيانو هو نحتاج أوالً إلى مدرل

نفساااااه عازفاً ماهراً يواظب على تقديم الحفالت. واليكتفي بللقاء 

المحاضااارات والمالحظات أمام الطالب حول العزف. أنا لسااا  

ضاد االساتعانة بالأبرات األجنبيةم ولكن يجب الححر الشديد عند 

اتحة قبة األساااالنتقاءم فليس كل من هو أجنبي متفوقاً. و يجب مرا

وتقويمهم قبااال تقويم طالبهم وإجراء فحص لهم عناااد االختياااار 

للتيقن من قاادرتهم على التعبير عن أفكااارهم ومن إمكااانياااتهم في 

العزف وحسااااان معاملتهم للطالب. يجب أن يراقب أيضااااااً إنتاج 

هؤالء األسااااتحةم فلن بقي األساااتال في منصااابه عقوداً من الزمن 

زف واحد فال بد من إنهاء عقده. إلاً أهم ولم يتأرج على ياديه عا

شاااااايء هو إيجاااد طاااقم أسااااااااتااحة يعملون بجااد وإخالص للمهنااة 

والوطن. نحتاااج أيضااااااااً إلى تبني أساااااالوب في معاااملااة الطالب 

أساااااااسااااااه المحباة والثقاة والتشااااااجيع. لقد رأي  أثناء عملي في 

التدريس في أمريكة أن التشاااااجيع يصااااانع المعجزاتم ليس فق  

لصااااغار وإنما أيضاااااً للطالب في المسااااتوى الجامعي.  للتالميح ا

الموساااايقا ليساااا  كبقية المواد الدراساااايةم عالقة االنسااااان معها  

عالقة شااااأصااااية جداًم لحا يجب الححر الشااااديد عند توجيه النقد. 

ولقاد رأيا  الكثير من المواهاب في بلدنا تتحطم بساااااابب سااااااوء 

 التهااادياااد المعااااملاااة. يجاااب تغيير فلساااااافاااة التعليم القاااائماااة على

م ألنها لن تنجح في الموساااايقا ولن تنجح في عصاااارنا يبوالترع

هحا. أما تقويم الطالب فيتم من خالل عملهم أثناء الساااااانة بفكملها 

ومشااااااااااركتهم في الحفالت ال عن طريق الفحوص الااادورياااة 

المتشاددة. يضاحكني كثيراً ما يتم حالياً في المعاهد الموسايقية في 

عطي لجنااة ال عالقاة لهاا بااالعزف دمشااااااق أثناااء الفحوص حين ت

هااال يعقااال أن  78أو 49أو  49عالماااات ألداء الطالب مثااال 

ل النظااام  يحكموا بهااحه الاادرجااة من الاادقااة على العزف؟ أّفضااااااال

الروسااااااي واألمريكي في تقويم الطالب وإعطاء الدرجات القائم 

على خمس مساااااتويات فق . في أمريكة األساااااتال وحده هو الحي 

أدرى بمساتوى طالبه. وال ننسى أن المهتمين  يعطي العالمة ألنه
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بالموسااايقا الكالساااايكية في سااااورية هم حتى اآلن أقلية. إلا أردنا 

نشاار هحا الفن الراقي فالبد من تغيير طريقة تقديمه. عندما يأتار 

الطفل تعلم آلة موساايقية وإمضاااء الوق  في التمرين عوضاااً عن 

الرعايةم يجب اللعاب مع األصاااااادقااء يجاب إحاطته بكل الحب و

أحب المساابقات أيضاًم إل إن  تقديره وتشاجيعه كي يساتمر. أنا ال

عادد الأااساااااارين فيهاا يفوق دائمف عدد الناجحين. في البالد التي 

يوجااد فيهااا آالف من العااازفين تكون المساااااااابقااات طريقااة جياادة 

لالنتقاءم أما في سااااورية مثالً ففجد أن المسااااابقات تحد المواهب 

وتقوي المنافسااااااة العدائية بين الطالبم ولساااااانا وتحطم األحالم 

بحاااجااة إلى للاان اآلن. يجااب أن ينجح الجميع وتقاادم فرص أمااام 

الجميع ألن عاادد عااازفي البيااانو المحترفين في الوطن العربي 

 قليل جداً. نحن بحاجة ماسة إلى عازفين جيدين.

 
 محمد حناناأجرى الحوار : 

 
 مهرجان ومؤتمر الموسيقا العربية 

 السادس عشر في القاهرة واإلسكندرية

 3006تشرين الثاني  30إلى  3من 

  

 

 إعداد : إلهام أبو السعود

 

للسنة السادسة عشرة أقام  الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي 

في القاااهرة مؤتمر ومهرجااان الموساااااايقااا العربيااة في دار األوبرا 

ة واإلساكندرية. أعدت المهرجان والمؤتمر اللجنة التحضيرية بالقاهر

مينااة العااامااة للمهرجااان األالمؤلفااة من : أ. د. رتيبااة الحفني المقررة و
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والمؤتمرم ومن السااااادة األعضاااااء: أ. د. سااااعيد هيكلم أ. د. حساااان 

شاااااارارةم الفنانة جيهان مرساااااايم أ. د. إيزيس فتح وم الفنان حلمي 

لطانم أ. د. ناديا عبد العزيزم اإلعالمي الكبير بكرم الفنان محمد ساااااا

وجدي الحكيمم المايساترو سااامي نصاايرم الفنان محمد كرمم  أ. محمد 

 عزب.

 اليوم األول ــ حفل االفتتاح

بدأت مراسام االفتتاح في السااعة الثامنة من مساء يوم الأميس 

تشااارين الثاني بحضاااور الفنان فاروق حساااني وزير  3الموافق في 

فاااةم والااادكتور عباااد المنعم كاااامااال رئيس دار األوبرا. ألقااا  الثقاااا

الاادكتورة رتيبااة الحفني كلمااة رحباا  فيهااا بضاااااايوف المهرجااانم 

وأكادت  حرص المهرجاان في كال عاام السااااااتقباال إبداعات الجيل 

الجديد والتعرف على ما يقدمونه من فكر وأعمال فنيةم استعرض  

ل موجز. ثم دع  فعاليات المهرجان السااادس عشاار والمؤتمر بشااك

كالً من وزير الثقااافااة ورئيس دار األوبرا لتوزيع درو  المهرجااان 

وشاهادات التقدير على المكرمين العشارة من رواد وأعالم الموسيقا 

العربية والأ  العربي وهم : الموساايقار الراحل حساان أبو السااعودم 

الموسااااايقار هاني مهنام المطرب محمد ثروتم الباحث الموسااااايقي 

ي صاااااابحي رشاااااايدم الشاااااااعر صااااااالح فايزم المطربة ناديا العراق

مصااااااطفىم الموز  الموساااااايقي إبراهيم الراديوم المطرب مادح  

صااالحم الناقد الفني محمد مصااطفىم وفنان الأ  العربي أحمد عبد 

 العزيز.

بعااد للاان باادأت االسااااااتعاادادات في المساااااارح لالحتفااال الفني. 

تيار سنوات األخيرة باخوحسب التقليد الحي اتبعته دار األوبرا في ال

إحدى الشااأصاايات الفنية التي أثرت في تكوين وجداننا الفني إللقاء 

الضااااااوء عليهاااا من خالل عمااال غناااائي تمثيليم اختاااارت إدارة 

المهرجاان موساااااايقاار األجياال محماد عبد الوهابم فقدم  أوبري  
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وهي عبارة عن صااورة غنائية تروي قصااة حياة « عاشااق الروح»

عبد الوهاب ومشاااواره الفني وأهم أعماله الغنائية الموسااايقار محمد 

والموسااايقية من خالل خ  درامي غنائي متكامل. تألل  هحا العمل 

الموسااااايقي اساااااتعراضاااااات وتابلوهات راقصاااااة لفرقة باليه أوبرا 

القاهرةم تصااااااميم أرمينيا كامل ومصاااااااحبة فرقة عبد الحليم نويرة 

كور لبابلي. صاااامم الديللموساااايقا العربية بقيادة المايسااااترو فاروق ا

المهندس محمد العزباويم اإلضاااااءة أكرم كمالم الصااااوت محمود 

عاشااااااق »عباد اللطيف واإلخراج جيهاان مرساااااايم التي أكادت أن 

يعااد من أهم أعمااالهااا على المساااااارح نظراً للقيمااة الفنيااة « الروح

 الكبيرة لموسيقار األجيال عند الجمهور.

م مادة العلمية لهحا العملقاالا  الادكتورة رتيباة الحفنيم كااتبة ال

إن حياة الموسااااايقار عبد الوهاب مليئة باألحداث والمواقف المهمةم 

إضااافة إلى أعماله الموساايقية والغنائية التي تعامل فيها مع كثير من 

المطربين والمطربات. وأضاااااااف  أن ما ساااااااعدها في كتابة المادة 

 وهاب. بعبد ال العلمية العالقة الوطيدة والحب والصداقة التي ربطتها

مث ل دور الموساايقار محمد عبد الوهاب ثالثة فنانين في مراحل 

حيااتاه المأتلفة إل يؤدي مرحلة الطفولة محمد فاروق الشاااااارنوبيم 

ومرحلة الشااباب وائل ساااميم ومرحلة النضااج عبد العزيز مأيون. 

وتلعب دور األم ساااميرة عبد العزيز. األب الفنان القدير أحمد راتب 

بح القاسم المشتر  لألعمال التراثية الدرامية التي تقدم في الحي أص

 المهرجان.

ومث ل دور الرئيس جمال عبد الناصااار رياض الأوليم ساااامي 

عبد الحليم في دور مفمون الشاااااناويم أساااااامة عباس في دور أحمد 

شااوقيم أحمد جمال في دور ساايد درويشم ساامير صاابري في دور 

ي الشاايخ عل»م محساان فاروق «لثومأم ك»المحيعم ريهام عبد الحكيم 
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فايزة »م رحاب مطاو  «عباد الحليم حاافظ»م هااني عاامر «محمود

م «نجاة الصااااااغيرة»م آيات فاروق «صااااااباح»م أميرة أحمد «أحمد

 «.راقية إبراهيم»م سماح عباس «ليلى مراد»سوما 

 مسابقة المجموعة الموسيقية

ساااادساااة اختارت إدارة مهرجان الموسااايقا العربية في دورته ال

عشااارة المجموعة الموسااايقية موضاااوعاً لمساااابقة هحا العام ال يزيد 

 20عادد أعضااااااائهاا عن ثماانيااة عاازفين وال يتعادى عمر العاازف 

عاماًم وتمنح المجموعة الفائزة مبلو عشااااارة آالف جنيه مصاااااري. 

 وشكل  لجنة التحكيم من األساتحة:

ضواً أ. د. سعيد هيكل مقرراً )مصر( ـاـ أ. حمادي بن عثمان ع

 )تونس( ــ أ. محمد جمال عضواً )البحرين(.

شار  في المسابقة ثالث فرقم اثنتان من مصر والفرقة الثالثة 

من األردن. قادم  المجموعة األولى )مصاااااار(: الحلوة دي ـااااااااااااـ 

 شوبرت ــ وسيريناد لـ شوبرت.

المجموعة الثانية )مصااار( قدم  : تحميلة راحة األرواح ـاااااااااـ 

 نغالونغا جاز ــ حكاية لو

المجموعاة الثاالثاة )األردن( قدم : لونغا حجاز )عبد الوهاب( 

سماعي راس  القصبجي ـااااـاااا رقصة منديرة )حجاز( ـااااـاااا سماعي 

 حجازي )الملتقى( ألحان صأرحتى )األردن(

 فازت بالمركز األول المجموعة الثانية ) فرقة قيثارة( مصر.

 المؤتمر 

. وكان المحور ناقش الباحثون الموساااايقيون المحاور لهحا العام

 األول:

)الملحن العربي المعااااصاااااار وتااافثيره في لوق المتلقي(. أماااا 

المحور الثاني فكان )ساامات األغنية المعاصاارة والموجهة للطفل في 
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وساااائل اإلعالم(. وكان محور المنبر لهحا العام: )التنظير الموسااايقي 

 العربي خالل القرنين الثامن عشر والتاسع عشر(.

 ر حولها المؤتمرالمحاور التي دا

الملحن العربي المعاصاار وتفثيره في لوق المتلقي.  المحور األول :

 قدم  في هحا المحور الدراسات التالية: 

 مقررها أ. د. زين نصار )مصر(.الجلسة األولى : 

 المطرب»ـااااـاااا الملحن العربي المعاصر وتفثيره على لوق المتلقي 

 سباعي )السودان(.سيد خليفة مثاالً( د.عباس سليمان حامد ال

ـاـ الملحن العربي المعاصر وتفثيره على لوق المتلقي. د. خالد علي 

 القالف )الكوي (.

 مقررها أ. إلهام أبو السعود )سورية( الجلسة الثانية :

ـااـاا الملحن العربي المعاصر وأثره على لوق المتلقي أ. أسعد مأول 

 )لبنان(

لقي. أ. علي الحفني ـاااااااااـااااااااا الملحن العربي وأثره أو تفثيره في المت

 )مصر(

من مالمح التدهور الحقيقي في إبدا  الفن الموساااااايقي. د. عبد 

 و الرميثان )الكوي (

 مقررها أ. حمادي بن عثمان )تونس( الجلسة الثالثة:

 ــ األلحان الأليجية بين الحداثة والتراث. أ. محمد جمال )البحرين(

 يز )مصر(مقررها د. ناديا عبد العز الجلسة الرابعة:

ـااااـاااا الملحن العربي ولوق المتلقي بين اليوم واألمس. أ. حمادي بن 

 عثمان )تونس(

ـاااااااـااااااا الملحن العربي المعاصاار بين مطرقة اللحن وسااندان النص 

 الشعري. د. معتصم خضر عديلة )فلسطين(
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 مقررها أ. محمد جمال )البحرين الجلسة الأامسة :

ين وتفثيره على ـاااااااااـااااااااا الملحن العربي في القرن الحادي والعشاااار

مسااااااتمعياه ودوره في المحاافظاة على الهوية الفنية العربي. أ. د. 

 صالح المهدي )تونس(

ـااااـاااا الملحن العربي المعاصر بين اإلبدا  والنقل. د. يوسف طنوس 

 )لبنان(

ساااااامات األغنية المعاصاااااارة والموجهة للطفل في  المحور الثاني :

 قدم  في هحا المحور الدراسات التاليةوسائل اإلعالم وقد 

 مقررها ناديا صايو )لبنان( الجلسة األولى :

ـااااااـاااااا سمات أغنية الطفل الشعبية كمادة جديدة معاصرة موجهة من 

 وسائل اإلعالم في السودان د. عباس سليمان السباعي )السودان(

 ــ أهم سمات أغنية الطفل العربية. د. ناديا عبد العزيز )مصر(

قع األغنية العربية الموجهة للطفل أ. ساااالوى الشااااودري ـاااااااااـااااااااا وا

 )المغرب(

 مقررها أ. محمد جمال )البحرين( الجلسة الثانية :

 ــ األدلجة في أغاني األطفال أ. فادي عطية )سورية(

ـاااااـااااا متطلبات النهوض بفغنية الطفل عبر وسائل اإلعالم. أ. حبيب 

 ظاهر العباس )العراق(

ة الموجهة للطفل في وسائل اإلعالم. أ. ـاااـااا سمات األغنية المعاصر

 إلهام أبو السعود )سورية(

 مقررها. د. هدى صبري )مصر( الجلسة الثالثة :

ـااااااـاااااا كابوس اإلعالم في تحديد سمات األغنية المعاصرة الموجهة 

 للطفل. أ. منى زريق )لبنان(
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أرتينز. أ. وفاااء »ساااااامااات أغنيااة الطفاال المعاااصاااااارة في قناااة 

 القسوس )األردن(

المنبر : التنظير الموساااااايقي خالل القرنين الثااامن  لمحور الثااالااث:ا

 عشر والتاسع عشر.

 مقررها. د. إيزيس فتح و )مصر( الجلسة األولى :

ـااااااـاااااا دراساة في مصاطلحات أصاوات السلم الموسيقي العربي. د. 

 مصطفى أنور رشيد )العراق(

ق )أبو يـااااااـاااااا إسهام الفنان في الموسيقا العربية بين النظرية والتطب

 خليل القباني نمولجاً( أ. هبة ترجمان )سورية(

 مقررها د. يوسف طنوس )لبنان( الجلسة الثانية :

 ــ الموسيقا في كتاب وصف مصر. د. إيزيس فتح و )مصر(

ـااااااـاااااا مالمح التنظير الموسيقي التونسي خالل القرنين الثامن عشر 

 والتاسع عشر.  محمود قطاط )تونس(

من خالل محمد بن  39يقي المصاااري في القرن ـاااااااـااااااا التنظير الموسااا

إساااااامااعيال بن عمر شااااااهااب الادينم ومحماد لكر بنم ومحمد كامل 

 الألعي. د. فتحي الأميسي )مصر(

 المهرجـــان

وتنطلق ليالي مهرجان الموساااايقا العربية. للن المهرجان الحي 

صاااااار بفضااااال جمهور الموسااااايقا العربية ومسااااااهمات المبدعين 

رة مهرجااناات الموساااااايقاا العربية ليس فق  في والبااحثين العرب د

 مصر بل في الوطن العربي كله.

ساتة عشار عاماً من اإلبدا  والفن. ساتة عشر عاماً من التنوير 

واالنحياز لألصااااالةم ولم ال وهو المهرجان الحي تحتشااااد له حناجر 

الصافوة من األصوات العربيةم ورجاالت الصف األول من باحثين 

العربياة وتقف كاالقلعاة المنيعة في وجه تيارات وعلمااء الموساااااايقاا 
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الرداءة واالتجار بالفن التي يعج بها المشهد الموسيقي العربي اآلن. 

هحا المهرجان الحي شاااااب عن الطوقم والحي يرفع منح يومه األول 

م «معاً من أجل مستقبل باهر وأكثر إشراقاً للموسيقا العربية»شعار 

ع ماضاايه ليشااكل تياراً مسااتمراً من للن المسااتقبل المتواصاال بقوة م

 الفن الجيد.

ليس مهرجااان الموساااااايقااا العربيااة في دار األوبرا األداة  التي 

تحر  وتقود دفة الغناء والموسااايقا العربيةم لكنه بال شااان أحد أبرز 

المهرجااانااات التي تسااااااعى بكاال تفنن لألق حااالااة من الفن الجمياال 

و ححوه للأروج من تسااااتحث من خالله وجدان الساااااحة الفنية ليحح

 النفق المظلم المحي  بواقعنا الموسيقي اآلن.

 الفرق المشاركة في المهرجان

فرقااة عبااد الحليم نويرة للموساااااايقااا العربيااة قيااادة طااه تاااجي 

وصاالح غباه )مصر(م الفرقة القومية العربية للموسيقا قيادة سليم 

كساااااااب )مصاااااار(م الفرقة الموساااااايقية قيادة خالد فؤاد )مصاااااار(م 

كسااااااترا مسااااااتو العاالمي قياادة نبيال عزام )أمريكاا(م مجموعاة أور

الحفني للموسااايقا العربية قيادة محمد مصاااطفى )مصااار(م مجموعة 

قيادة عمر بشااير )العراق(م فرقة أم « عود حول العالم»عمر بشااير 

قيادة أمير عبد المجيد )مصاااار(م مجموعة « أكاديمية الفنون»كلثوم 

قيادة نيفين محمودي )مصااار( « أطفال أوبرا اإلساااكندرية»وتريات 

كورال أطفال مركز تنمية المواهب قيادة ناديا عبد العزيز )مصر(م 

فرقاة قيثااارة قياادة ألفريااد جميال )مصاااااار(م فرقااة األورمااان للغناااء 

قيادة طارق يوسااااف « شااااباب لوي االحتياجات الأاصااااة»العربي 

)مصااااار(م فرقة أوبرا اإلساااااكندرية للموسااااايقا والغناء قيادة جورج 

شااري )مصاار(م فرقة نادي الصاايد الموساايقي قيادة طارق يوسااف ب

 )مصر(م سداسي شرارة قيادة عطية شرارة )مصر(.

 العازفون السوليس  المشاركون في المهرجان

عطية شااارارة كمان )مصااار(م ماجد سااارور قانون )مصااار(م 

جهاد عقل كمان )لبنان(م محمد مصااااطفى كمان )مصاااار(م حسااااان 
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يم بيانو )مصر(م عمر بشير عود شارارة كمان )مصار(م عمرو سال

)العراق(م نبيال عزام كماان )أمريكاا(م نساااااامة عبد العزيز ماريمبا 

 )مصر(م إحسان المنحر بيانو )لبنان(.

 المطربون والمطربات المشاركون في المهرجان

وائل ساامي )مصر(م محمد ثروت )مصر(م ريهام عبد الحكيم 

ان(م دالل أبو آمنة )مصاار(م ملحم زين )لبنان(م كارول سااماحة )لبن

)فلسااااطين(م أميرة أحمد )مصاااار(م رحاب مطاو  )مصاااار(م ماجد 

المهندس )العراق(م محمد الطوخي )مصاار(م مي فاروق )مصاار(م 

فؤاد زبادي )المغرب(م أحالم )اإلمارات(م مروان خوري )لبنان(م 

آمال ماهر )مصاار(م مدح  صااالح )مصاار(م شاايرين عبد الوهاب 

 )مصر(.

 تمر السادس عشر للموسيقا العربيةأ ــ توصيات المؤ

ـاااااااـااااااا المحور األول: الملحن العربي المعاصاار وتفثيره في لوق  3

 المتلقي

اسااااتنتج المؤتمرون أن للملحن العربي تفثيره في لوق المتلقيم 

ويشااااااتر  معه في هحا التفثير جهات عدة )وزارة الثقافةم وسااااااائل 

الجانب السااالبي اإلعالمم شاااركات اإلنتاج..إلخ(. ويبدو واضاااحاً أن 

يطغى على هحا التفثير حالياً نظراً البتعاد معظم اإلنتاج الموساااااايقي 

العربي عن الأصااائص المكونة للموساايقا العربية. ولكي يتحلى هحا 

التفثير بشااايء من اإليجابيةم ال بد من الرجو  إلى هحه الأصاااائص 

والتافكيااد عليهاا إباداعياااً وعمليااً وفي صااااااورة اسااااااتعمااال التقنيااات 

حااديثااةم والحرص على توظيفهااا بمااا يأاادم الحفاااظ على الهويااة ال

 الموسيقية العربية.

ـااـاا المحور الثاني : األغنية المعاصرة والموجهة للطفل في وسائل 3

 اإلعالم

تفكيد ما جاء في توصايات الدورات السابقة للمؤتمرم من للنم 

ربي عاالهتمام باألغاني الشعبية لألطفالم وتلن المرتبطة بالتراث ال
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عمومااااً والحرص على إيصاااااااااالهاااا إلى األطفاااال ليس فق  عبر 

التدريس. بل أيضااااااً بثها عبر وساااااائل اإلعالم المأتلفة ومن خالل 

 الفعاليات الأاصة.

ـاااااـااااا المنبر العلمي: التنظير الموسيقي العربي في القرنين الثامن  2

 عشر والتاسع عشر

مة ر الكتابات الهاـاااـااا دعوة الباحثين والعلماء العرب لالهتمام بتنظي

 للمستشرقين في مجال الموسيقا العربية.

ـااااااـاااااا دعوة الباحثين المشااركين في المؤتمر للقيام بلحصااء أسماء 

المنظرين الموساااااايقيين العرب كاال في بلاادهم مع بيااان بكتاااباااتهم 

 وأعمالهم في هحا الصدد.

 ب ــ المقترح لمحاور المؤتمر القادم 

لموساايقا العربية )الساال مم المقامم مقومات ا ـاااااااـااااااا المحور األول : 3

اإليقاا م االرتجااال الشاااااافهيااة والكتااابياة وطرق األداء عموماااًم 

 اآلالت والتشكيالت اآللية(م مع تقديم نمالج عملية.

الموسيقا الأاصة بالطفل في كل بلد عربي مع  ـااـاا المحور الثاني :3

 تقديم نمالج للدراسة والتحليل.

الموسيقي العربي منح منتصف القرن  التنظير ـاااااـااااا المنبر العلمي:2

 .3923التاسع عشر حتى سنة 

 

 

 

 معجم األوبرامن 

 X حرف

 



 معجــم 

 288 

 إعداد: محمد حنانا

 

Xenia  :3-  دور«sop» 

فيييو رو ييييس  ييي ر ييي  
غيييييي دو يييييي    ييييييي 
م سيي رس.وه  و س    

 س قيصي   ر  ه

فيييو  «mezzo»دور  -3

رو يس د متيي  ي دف رجاكه 
  و س    س قيصي   ر  ه

 

 Y حرف

 

Yamadori, Prince –  دور

«bar »  فييو رو يييس ميي س

ييي   يني وه     تيفالي  
يي سي  يي  رح  ُخطَّاب سي 

 سانه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Yaroslavna –  دور«sop» 

فيو رو يس سمميي ي و ر  ي 
 يي رود يييه  ييو  وجيي  

 ي و ره
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Yeltsky, Prince –  دور

«bar»   فييو رو يس س ت يي

س يييتنيييييييتييي  يييو  يييي 

ينيييييا . فنيييي.وه    
 خطيب  يزسه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Yeomen of England, 

The  

آر ييا  و ي ييا  ييييي    –
ل سموي ز .  فو س فصل 

  Merrie»مييي رو ييي يي  

England »ي جييمانه  
Yeomen of the Guard, 

The أحد حراس برج جندار  ـاـ(

 لندن(

رو ي يي  مي فصيييي يي  ي 
سيييي  يفيانه  يُ م  رول 
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 20ميي  فو   يي ن فو 

ه 3888ينييي ي سمول ما  

ه وضييييه  صيييي ييا  وه 
 جي تييته

 يج    ن،  قصااااااة األوبري  :

 س قين س ناد  منيه

 «ten» ييُ سن فيييفييا   

كي.ع م يييل  ييا م ته  و يُ
 يبتي فييفييا   س مال   
سمول فو س تيج س نيييييي 

 ين ييل  «b-bar»ر تنييييارد 

 ييغييب فو س زوسج  تييل 
مي يييل  ي.يو  ك ل دون 
م.يادي  رح  ر ي ادله  قا ل 
س مال   سمول ر تنيييييارد 

يي  جيياك س ممث يي س ج س 
«bar»  ومييكييت  تييل ي زي

«sop»،  و يقي يه ي زي رن

يو و ميوسيييياو  ي   وسح  
فقطه وفو س      فنييل 

 «bass» ييبييطييط ميي ييل 

 يي يييب فييييييفييا يي  مي 
س تيجه يكصيييل س    ميي ل 
ميي ييت مييفييتييا    ييزس يي  
فييفا   مي س نييييجان 

 «b-bar» ييييييي و   يي  

و ييت .ي  ،س يميفيتي ن  ي ييا

فييييييفييا يي  فو  ي يي  
 ،ي لس ي مي «ten» ي  يارد 

س يي ي سييييتيين رن ُميي 
حارساو فو س تيج  . ل ما 
 سل غيي معيو  فيييله ييد 
ر تيياج جيي  يي   مي يرجيياج 

 ،ي في  س ك.ع  ي فييفا  
 ي.يي  يي ييب فييفييا   

  عم  ي ت مي    وص ل

س ييميي  ييي ه  يي.نيييييي  
فييفييا   مي  فنيييييل 
و يع ي ي زي  وجيي   ييله 
   ار جاك س مكطع س فؤسد 

 م ت   مي اه
 حظي    جا  سي ه   ى

ظ  ر ا، وُميضييي  م ت 
  طاق وسسهه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Yniold –  دور«sop»  (

 يي ييطييا ييو ر فييو رو يييس 
 ييي ييييا  وميي يزس يي   ي 

 د ت سوه    س ي غ   ه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي
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Yuri –  دور«bar»  فييو

رو يييس يييكييطع س ج ييي   ي 

ييييتيييي ه  يي  س ييي  ي  
 و اد اه
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 Z حرف

 

Zaccaria  يييييي دور«bass »

فو رو يس  ا      ي فييديه 
    س  تو   ي اه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zaida  يييييييي دور«mezzo» 

فييو رو يييس يييي ييو فييو 
ي طا يا  ييي روسي وه  و 

 حب س يع س ق  عه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zaïde  عيد س ــ 

رو يس ) غيي ُم  ييا  ر مي 
فصيي يي  يييييي م ينييارته 
 ييُ ميي  رول مييي  فييو 

 ا  ن  36فيس .ف رت فو 

)ُر ف   3833س ثيا و ميا  

ره وضييه  صيي ا، 3669ما  

س ميينخ ع مي ج     ف ن 
فيس تيت، ج  ان ر  ر ا  

  ا ت يه

اااااااألدوار الرئيساا اااااـا اااااـا اااااـا ية :  ـاااااـا

 ،«sop»عي  يييييييس

، س يعظيع «ten»غي ميييز 

«bass» نيييييي ييطييان ، س

«ten» مثمان ،«bar»ه 

 يي يا قصة األوبرا :

 نييييفن سييييعي ، سم يي 
 يي ى س نيييي طييان، م ت 
رسيييي س نيي طان غ ميز، 
فيزوده  ييا مييال مي رجييل 
س يي يييبه  يي يييب غيي ميييييز 
 نام ه فو ع ك س عظيع 
خاد  س نيييي طان س ميي ، 
 . ل  قه فو سمسييي مي 

 ج   ه
 ييي ي ييا  يي عي  ر ط ن 
ر  ر ل منييييتفي سو مي س ي 

عيياو م سيييييقييياو مقط 32

 س متتقي  م  اه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zaira  زائيرا  ــ 

رو ييس مييي فصيييي يييييي  -3

 ي يميؤ   سم مييا و  يتي 
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ف ن في تيه  ييُ ميي  رول 

 39ميي  فو   يي ن فو 

ه 3802 يا  ن س ثا و ما  

 ي   Zaire   صيي ا مي  رخ

 ف  تييه

رو يس مي فصيييي يي  ي   -3

 ي ّي وه  ييُ ميي  رول مي  
ر ار ما   33فو  ارما فو 

ه وضييييه  صيييي ييا، 3839

س يميينخيي ع مييي فيي  ييتيي، 
 في ي  روما وه

رو يس مي فصيييي يي  ي  -2

ميي ييادس يي ه  ييُ ميي  رول 
 23مي  فو  ييا   و فو 

ه وضيييييه 3823آب مييا  

 صيييي ييا، س ييميينخ ع مي 
 هروما و ف  تيي، في ي 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zampa زامبا ــ 

رو يس مي  ال يي  فصيييي ل  ي 
 ييو ي ه  يُ م  رو ل مي  

ر ار ما   2فو  ار   فو 

ه وضيييه  صييي ا ره جه 3823

 مي ينفيله

 سمييتييا  األدوار الاارئاايساااااااياااة :

«bar» ّيياميييال  ،«sop» ،

، ر تييا  «ten»ر ف  نيييي  

«mezzo»  دس ييييي س ييييي ،

«bar» دس ييل ،«bass»ه 

صييييقي ييي ،  قصااااااة األوبرا :

 س قين س نا ه منيه

 وزو س قيصييييان  سمتييا مه 
مصييا تل جز ي   اسييتيل 
  غا  ، وُ جتي  اميالّ س    
س ي.ي  يي  مي ت س تب و 
مي خطيت ا ر ف  ن  مي 
رج ييله ور  يياج ساحتفييال 

بطيت  س ج    ،  ضيييه  ا 
 سمتيا خيايماو فو يصييييته 
يمثال ميوسييل س نييا ق  
ر ي  س من. ن  امروس ه 
يطتن رصييييييا ه س تمثييال 
ميي ييت س ييبييايع  ت ميي ه 
 ييتقت  سمتييا دون حيسك 
 يجييا ييب جييميه س يي  ي 
 يج  ييل يقالق سيييييس  
 يياميييالّ و .نيييي  مي 
 فنييييل  ين ييل       يي  
ميي  ييزس ور ييل  يييييقييييين 
ر ف  نييي ه  يسيييل  سمتا 

س نييييجي  ييييقيقل ي ت 
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و ينمي  يق قاج س تمثال فو 
س تكي،  ي مييا ي  ع  يياميالّ 
 ييا ميي  به  تعيي  ييا  سمتييا 
مييي س ييميي  ب،  .ي  يي  
س تمثال س تارد  يجيه ي ت 
رمييميياق س ييتييكي، و  ت ع 

  مل  اميالّ ور ف  ن ه

 ييو مييي ر ييثييي رو يييست 
 يييو يي   جيياحيياو، و يي  
حظي   نييعتي  وسسييع  
فو س قين س تاسه مني، 

ما يُق  ه   .  يا سنن  ادرسو 
مييا  س يي  سفييتتيياحيت ييا 
س نيييي يييي  ييعيز  فو 

  امات س كفالته
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zanetto زانيتو ــ 

رو يس مي فصييييل وسحيي   ي 
مياسيييي.ا وه ُ  م  رول 

 3مي  فو  ينييييارو فو 

ه وضييييه 3893آعسر مييا  

 صيييي ييا، س ييميينخ ع مي 
فيس ن س    يل، جي فا و 

ي   تو وغي و  -يارجي  و
 مي استنوه

 يييو سنن فيييو قيييو 
 س  نيانه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zarewitsch, Der  ـاااااااااااااااـ

 زاريفيتش

ي ص ل  رو ي   مي  ال   ف
 ي يياره  ييُ ميي  رول مي  

 ييتاق  33فو  ي يي فو 

ه وضييه  صيي ا، 3936ما  

س يميينخيي ع مي غييا ي يال 
 س   ن.ا يييييييييي  ار ي ، 
 يييييال  يي ييتييا  و يي ييي   

 رس نيته 

ما  س   يُق   فو س ت  سن 
 س تو يت. ع سم ما ي ه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zar Lässt sich 

Photographieren, Der  

 بفخح صور له يسمحالقيصر ــ 

رو يس مي فصييييل وسحيي   ي 
فا له ُ  م  رول مي  فو 

 ييييتيياق  38ا تز غ فو 
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ه وضيييه  صييي ا 3938ما  

 ج رج  ا زره
Zar und Zimmermann   

 القيصر والنجار ــ

رو يس مي  ال   فصييي ل  ي 
ز  غه ُ  م  رول مي    ري

 33فييو ا ييتييز ييغ فييو 

ه 3826 ييا  ن سمول مييا  

وضه  ص ا، س منخ ع مي 
آن يييييي رو  ر ل ج     دو 
مي ينفيل وجان ي سان 
مييل و  جيي سييي تييسن 
دو  ييي سري، س يييميييؤ ييي  

  فنله

تي يييييييي ي  األدوار الرئيساااااية :

«bar»تيي،  ي 

، ميياري «ten»ي فييا     

«sop»  فييييان  ييييييييي ،

«bass»يييسو ، سمرميي يي   

«mezzo» مييار يييييز دو ،

 ه«ten» اي     

سيييياردس  )  قصااااااة األوبرا :

 يي  يي يي س ر،  ييكيي  مييا   
 ه3390

 عمييل  يصييييي روسيييييييا 

 ييطييي  سم ييتييي، م تكالو 

سسع  طي  ميبادي   ، 

فو منييييفي     يي ي 

 يي.ييو  ييتييعيي ييع س ييميي ييي 

س تكي  ه  صيييادق س م م  

 طي  ي فييا    س  ييارب 

مي س ج يي  يي  وس  س ه فو 

مميي   غيس  ميياري س  يي  

س م     فان  ي ه وم  ما 

ط ييب مي س عميي   رن   يُ

 .تنيي   طي  روسيييا 

سم تي س كقيقو  نيييييي 

ي ييت  ييطييي  ي فييا   ه 

ُ ضييي ل  ل مي س نيييفيي 

س يييوسييييو وس نييييفيييييي 

سإل . يزي،  .ي س نيييفيي 

س في نييييو  ييييياي     

 يي.ييتنييييي  س ييقيييصيييييي 

س كقيقوه ُ عي  فيان  ي  

إلرسيييال  طي  ي فا    

ي ت وق ييل فو سحتفييال 

ي مييا  يحييل رسييييمو،  

س قيصييييي س كقيقو ي ت 

 روسيا    وجه 

 يو ميي ر يثيي رممييال 
  ريز  غ  جاحاو، وما  س   
يُقيي    يياسييييتميسر فو 
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س يتي يي سن س يتييو يييتيي. ع 
 سم ما ي ه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zauberflöte, Die  

 الناي السحري ــ

رو يييس مييي فصيييي يييييي  ييي 
م ينييييارته  يُ م  رول 

 20مييي  فو فيي ييا فو 

ه وضييييه 3693ر   ل مييا  

 ص ا، س منخ ع جزدياو مي 
سمب جييان يييييسسيييي ن، 
س ميا   يل  ييييي.يا ي ر ) 
س يي ي س تيي ض ر ضييييياو دور 

  ا اغي   ره

يييامي    األدوار الاارئاايسااااااياااة :

«ten» ييامي ييا  ،«sop» ،

، «bass»سيييييارسسييييتيو 

، م .يي  «bar» يياغي    ييا

، «sop»س ييييي يييييييييييل 

، «ten»م   سييييتيياي   

 ييييالد سيييييييييييييي ست 
«sop,mezzo,mezzo» ،

-b»س  اقن  اسييع س معت  

bar» ا اغي ا  ،«sop»ه 

ي قيي   الد  قصاااااااة األوبرا :

سييييييي ست،  عم ي فو 
خ م  م .  س  يل، سمميي 
يييامييي ي  مييي س ييثعتييان، 
ويعطيل صييي ر  س    م .  
س  يل  امي اه  نسييي جمال 

ي ا سمميي، فتنييييتيق  يام
م يييل م .يي  س  يييل ي قيياع 
س ييي يييتييي يييا ميييي  ييي ي 
سييارسستيو  ا ي س ز   
 ي.يو  تم.ي مي س زوسج 
م  يياه   سفن سمميي م ت 
س قييا     ك، فتعطيل  ا او 
سييكي او  ينييام ه م ت 
س تو ييب م ت س مبيياقي، 
وييسييييل معييل  ييا يياغي   
د يالو  يسفقييل فو رح تييله 
 صييييل ييامي   ي ت معت  

يه س  يياقن ي ييز   فيبت
 يياسييييع س ييمعتيي   يينن 
س ييكييقيييييقيي  وس ييكيي.ييميي  
 يمي.  مييا فقط س م. د 
فيل، ورن سييييارسسييييتيو 
 يعيي  ميي يييل س يي خ ل 
وس تع عهينيييتجيب  امي ا 
س ييتييو  ييالحييقيي ييا متيي  
سييييييارسسييييتيو س تي يي 



 معجــم 

 293 

م   سييييتيياي  ،  كييب 
يييامي  ، و  سفن سا  ييان 
م ت س بضيييي ض   تجارب 
 يي.ييو  ييثييتييتييا مفت مييا 
ويخالص ماه    ك  بضه 

ي  الختتار و .افن    ا اغي  
 يا ياغي ا م ت س يغع مي 
 ييتييادييجييل س يي ييز يي يي ه 
و ييمنيييييياميي   س يي يياي 
س نييييكيي يجتيا   يامي ا 
ويامي   ِمكي س  ار وس ماجه 
 ق   سارسستيو  ي يامي   
رميي   س ييكيي.ييع، و كتفو 
س جميه  ييا تصييييييار س   ر 
مي ت   ى س ظال  س تو 
ييميثي ي ييا م .يي  س  يييل 

 س م زوم ه

سمو يس  و خ يط  حت.يي 
مييجيييييب مييي س يي ييجيياج 
س نيييييييياسيييييو ورميي   
س ييميياسيييي  ييييي  س ييكي ، 
وس يي مييا يي  س نييييياعجيي  
س م ضيييي م  م ت خ في  
مصي  ه ومعت  ي ز      
س ي قطيي  س مك ر يي  فو 
س ك د، ممثالو ماسييي  ي  
حي ه سيييييارسسييييتيو    

س .يا ي سمم ت، و يامي ا 
س يتيو ييميثييل،  مطييياو، 
س نييعب س  من ي، يج  

 ي يياو م جيينو فو س معتيي  
مي رم ا س نييييي ي  م .  

 يييييييييي س  يل س تو يطا ن
 يييييييييي حنييييب ميا  قال

سإلمتيسق ر  مييار ييا ييي زس 
س ييتييو  ييا يي  يييعييار  
س  ناق س ماس  و س كيه 
وسمميييي ييياميييي يي   يييمز، 
سفتيسضييياو، ي ت سإلمتيسق ر 
ج     س ثيا و س  ي  ان 
 ييا مقييار يي   يتيس ييياو فو 
سيييي   ييل ي سج س  ظييا ه 

   اروساختتارست   ساق  س
وس مياج س تو  بضييييه   ا 
يامي   و امي ا، وس صيييييسض 
ما  يي س ضيييي ج وس ظ م ، 
وس  صييييي س   ييادو   بيي 
م ت س ني  و م رو ات 

 مي سمف.ار س ماس  ي ه  
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zarzuela ثارثويال ــ 
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)مييييي س يييي.يييي ييييميييي  
ويع و   zarzaسإلسيييتا ي 

  رجم  س ُع ينر

مييمييل ميي سيييييييييقييو 
منيحو يستا و مما ل 
 ألو ي ي  مياد  ما   ظ  
س ييميياد  س ييتييقيي ييييي  يي  
سإلسييييتيا ي ، و تضييييمي 
س ك سر س م ط ق و . ن عس 
قتيعيي   ز ييي ه و يي  ريت 
ساسيييييع مييي س ييعيييو  
س تيفي ي  س تو جيت فو 
 صييييي س ثييار   ال س م .و 

 يي  فو س قين  يب ميي ر
س نيييا ه منيييي مي رجل 
في يب س يس ه وحا يييييتل 
س م .يي ه و ان رول مؤ   
مييعيييو   يي ييثييار   ال    

 – 3332خ سن  ييي س يو  )

ره فو س قين س ثامي 3382

منيييي ييسجع   يييعتي  
 يييي.ييل س ثييار   ال رمييا   
 يييي.يل س ييييييييي ي  ياد يا 
س م ياف  س  ي  ان ر ثي 
  ميي  ور ثي  جاجوه و ان 
 مي  يي  تيياب  صيييي  

س ثييار   ال س مت.ي   ييي رو 

 ييا يي  يون دو ا  ييار ييا 
 وفي ي.    ب دي فيواه 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zazà زازا  ــ 

رو يس مي رر ع  فصيييي ل  ي 
 ي  .ييافييا ّ ه  ييُ ميي  رول 

 30ميي  فو ميال   فو 

ينييييي ي س ثييا و مييا  
ه وضييييه  صيييي ييا، 3900

س منخ ع مي  ييي سيم ن 
و ييييارل  ييي ن، س مؤ   

  فنله

 و مي رممال  ي  .افا ّ  
س  يياجكيي ، وييوي  صيييي  
حييب  يياميي   يي مو ييي  
 ار نييييي  )  س س ر ورجل 
متزوج )مي ي ره وم يي مييا 
ي.تنييي   س س  ن ل متزوج 
 كييب  وجتييل، يع د ي ت 
رفيييييقيي ييا س نييييييا يين 

  اس.ارته 

 س ي  يُقي    يي و   ميا 
 وآخيه



 معجــم 

 298 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zazà, piccola zingara – 

آر ا  و ي ا  اس.ارت 
«bar» فو رو يس  س س  ي ،

  ي  .افا ّ ه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zdenka –  دور«sop» 

)  طا ور فو رو يس ررس يالّ 
  ي ر تنارد  تيسو ه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zeffiretti lusinghieri – 

فو  «sop»آر ا يو ي ا ي يا 

س فصييييل س ثا   مي رو يس 
 ي  ومي ي   ي م ينارته

Zeit im Grunde, Die  

م     غ يؤد ل  –
فو  «sop»مار ا يي 

س فصل سمول مي رو يس 
فار  س  رد   ي ر تنارد 

  تيسو ه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zelmira زيلميرا ــ 

رو يييس مييي فصيييي يييييي  ييي 
روسي وه ُ  م  رول مي  

 تاق  33فو  ا   و فو 

ه وضييه  صيي ا، 3833ما  

س منخ ع مي دورم    دو 
  ي  ي، ر  ر ا  ي ن ي ي اه

  ادرسو ما يُق  ه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zémire et Azor 

 زيمير وآزور ــ

رو ييس  ز ييي  مي رر عيي  
فص ل  ييي غي تييه ُ  م  
رول مييي  فييو فيي  تي ت   

ينييييي ي س ثييا و  9فو 

ه وضييه  صيي ا، 3663ما  

س يميينخ ع مي  ييي    د 
 يفيل دوا  يييي سيييييل، 
جان يييييييييييييييي فيس نييي س 

 مارم  تيله

ي رممييال  يو ميي ر يثي
، ي  ا  غي تيي  جاحاو و قاجو
صيييييويي  رخيى  قصييييي  
س ييكنيييي يياج وس يي حيي ، 
ومنييييتم   ج  ي او مي 
ح.ييا يي   ييييييارل  ييول 

 س .السي.ي ه
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يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zemir und Azor  

     زيمير وآزور ــ

رو يس مي فص يي  ي  ت ره 
 ييُ ميي  رول مييي  فييو 

 ينييان  2فيس .ف رت فو 

ه وضييه  صيي ا، 3839ما  

 يييييييييي س مينخ ع مي جان
فيس نيييي س مييارم  تيييل، 

 ج  ان جا  به

حيظيييي   ي جييا   يي ى 
ظ  ر ييا، رمييا سنن ف و 

 فو قو س  نيانه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zerbinetta –  دور«sop» 

فييو رو يييس رر ييادن فييو 
 ا نيي    ييييي ر تنييارد 
 ييييتيسو ه  و  جميي  
في يي  س . مييي  ييا د ييل 

 آريوه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zerlina  :3- ور د«sop» 

فو رو يس دون جي فا و  ي 

م ينارته  و فتا  
 ر في  مبط     ي ما  ت ه

فو رو يس  «sop»دور  -3

سم  د اف     ي رو ييه  و 
 صاحت   ُزل، س    مايي ه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zigeunerbaron, Der   

 البارون الغجري ــ

رو ي   مي  ال   فص ل  ي 
ج  ان  تيسو  س ثا وه 
ُ  م  رول مي  فو فيي ا 

يني ي سمول ما   32فو 

ه وضييييه  صيييي ييا، 3882

س ييميياخيي ع مي ميياور  
 ج  اي، ي و ا   يتزره

 ييا ييات )  : قصااااااة األوبرياا 

  وار ا ر م تصييي  س قين 
 س ثامي منيه

ي  ع د سييييا ي رو  ار  .ا
 يطا ب  نرسضيييو رج سده 
فيجي  يا و   سسييييت  ت 
مي ييي ييا س يوجيه  يينمييل 
س مزسرض  و ييان  يينن  تزوج 
 يار  .ياي س  تل ررسييييي ا 
مي يت س ييغيع مي ر  ييا 
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يكييب رويييا يياره ومه ع ييك 
 قه  ييار  .يياي فو غيس  
س فتيا  س وجي   سييييافو 
س  يي   يييييتيس  ييا تت وه 
 ثتي  فو س   يا ي   ين  ا 
رميييييييي  وييييتيييزوج ميييي 

ا يع د  ييار يي .يياي، فيميي
 ررسي ا  تتزوج مي رويا اره

حييظييييي   يي جييا  ف ري 
و قييي  وسحيي   مي ر ثي 
سمو يي يتييات س فيي يياو يي  

ه   عتي  و قاجو

Zigeunerliebe حب  ــ

 غجري

رو ي   مي  ال   فص ل  ي 
 ي يياره  ييُ ميي  رول مي  

 ييا  ن  8فو فيي ييا فو 

ه وضييييه 3930س ثا و ما  

 صيييي ا، رو يت   دس ز و 
 هور في   مار ا في  ي

ميا  س ي  يُقي    يي و   
وآخي فو س ت يي سن س تو 

 يت. ع سم ما ي ه
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zingara, La الفتاة  ــ

 الغجرية 

ي تيميتزو مي فصيييييل  -3

وسح   ي ر  ا  و دي  ا  سه 
مييي  فييو  ييُ ميي  رول 

ه 3622 ييار    ك  مييا  

 وسضه س  ص غيي معيو ه

ييغييب  قصااااااااة اإلنترميتزو :

س فتييا  س وجي يي   ينيييييا 

«sop»  يييا يييزوسج ميييي 

س يمو و س عج   س تبيييل 

ه ي جيين «bass» ييا .ييا يي  

ي ت س عي  ي  مي س م.اد ه 

و ضييييم  ييا يق يه رخي ييا 

 «ten»ييياغ يييا   رسيييييا 

   ي   دبه

رو يس مي فصيييي يي  ي  -3

ميي  رول دو ييز توه  ييُ 

 33مي  فو  ييا   و فو 

ه وضييييه 3833ر ييار مييا  

 صيييي ييا، س ييميينخ ع مي 

ر تيا ي و دي  يا  س، ر  ر ا 

  ي ن ي ي اه
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يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zinovy –  دور«ten»  فو

ا ت  ييييي ي ميييرو يس  ي
ي نك  ي يييييتنم

  ستا  فيت ه     وج 
  اييي  اه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zitti, zitti  :3-  يي ييادييو 

 و يل دون رسميييييييييييييييييو 
«ten»  ودس يي   و«bar» 

فو س فصييييل س ثييا و مي 
   ي روسي وهرو يس س  ر الّ 

 ال و  و يييل رو   ييا  -3

«mezzo»   و ييييي  ييييي

وفيوييارو  «ten»ر مييافيفييا 

«bar»  فو س فصل س ثا و

مي رو يس حالق ي يييتي ي  
  ي روسي وه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

Živný –  دور«ten»فو ، 

رو يس س ق ر  ي  ا اينيكه 
    مؤ   م سيقوه 

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

 Zoo, The حديقة الحيوان ــ 

رو يس مي فصييييل وسحيي   ي 
سيييي  يفيانه  يُ م  رول 

 2ميي  فيو  ي يي ن فو 

، وضيييه 3862حز يسن ما  

صيييييييي يييييا به  ه  
 ستيف ن نه 
  ادرسو ما يُق  ه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي

Zorn, Balthazar -  دور

«ten»  ييا  ي فو رو يس 

رسيييييياييي   س و يياج فو 
  ر تييغ  يييييييي فاغ يه    

 وسح  مي سمساي  ه

Zoroastre زارادش  ــ 

رو يس مي رر ع  فصيييي ل  ي 
رسم ه ُ  م  رول مي  فو 

 ا  ن سمول  2 ار   فو 

ه وضيييه  صييي ا 3629ما  

      دو  ا   سكه
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يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zsupán  :3-  دور«bar» 

تييارون فييو رو ييي يي  س يي
س وجيي  ييييييييي ج  ييان 
 ييييتيسو  س ثييا وه    

 وس   ررسي اه 

فو رو ي    «ten»دور  -3

س .  تينيييييي  مييار تزس  ي 
  ا مانه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zulma –  دور«mezzo» 

فو رو يس فتييا  ي طييا ييي  
و س جزسدي  يييي روسي وه ف

 يو صيييييي  يقيي  ي فييس 
 س كميم ه

Zuniga –  دور«bass» ،

فو رو يس  ارمي  ييي  يز له 
    ضا ط فو س جي ه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zurga –  دور«bar»   فو

ؤ  ي رو يييس صيييييييادو س  ؤ 

 يز يله     اد  صيييييادي 
 س  ؤ ؤه

يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي
يييييييييييييييييييييييييييييييييييييي

 يييييييييييييييييييييييييييييي
Zwillingsbruder, Die  

 مانءالشقيقان التو ــ

رو يس مي فصييييل وسحيي   ي 
 يي  يته ُ  م  رول مي  

حز يسن  32فو فيي ا فو 

ه وضيييه  صييي ا 3830ما  

 ج رج ف ن   فمانه

 ادرسو ما يُق  ه



 


