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حين يجري الحديث عن الموسييييقا العربية فان المعني هنا هو األغنية العربيةذ إن تنحصييير الموسييييقا 

العربية اآلن في األغاني فقط. فأشيييكال التأليف الموسييييقي اآلليذ أي الموسييييقا التي تكتب ليالت الموسييييقية 

الب السيييماعي والبشيييرف واللونغاذ ولم فقطذ نادرة جداً. وقد غابت منذ زمن بعيد قوالب الموسييييقا اآلليةذ كق

تعيد تثير اهتمام أحد. مع العلم بأن مثل تلك القوالب نات فائدة كبيرةذ إن تسييييييياعد على تطوير تقنية العازفين 

الشييباب الذين يطمحون إلى تحسييين قدرتهم على عزف المقامات الشييرقية وفهمها واإلحسيياس بها. زد على 

 الموسيقا المجردةذ أي التي تخلو من الغناء.م تعد تألف نلك أن األنن العربية بوجه عام ل

إنن هنيياا األغيياني فقطذ األغيياني التي تحيط بنييا أينمييا كنيياذ قييادميية من كييل مكييان في الوطن العربيذ 

تبثها ليل نهار عشييرات اإلناعات والقنوات الفضييائية العربية. وهذغ األغاني نات ألوان مختلفةذ فهناا اللون 

ي ولون بالد الشيييييام ولون بلدان شيييييمال إفريقيا العربية. ويتفق الكثيرون على أن الكثير المصيييييري والخليج

الكثير من تلك األغاني يتسييييم بالركاكة والسييييطحية بل واالبتذالذ وأنها أصييييبحت هجينة بسييييبب نمط الحياة 

وجييا الحديثةذ وتأثرها الشيييييييديد بألحان األغاني األجنبية وإيقاعاتهاذ األمر الذي الجيدييد اليذي أفرزتيه التكنول

 أبعدها عن استخدام العديد من المقامات الشرقيةذ وتقاليد التلحين النابعة من روح اللغة العربية.

ترى ما الذي جرى؟ هذا السييؤال يسييتدعي الكثير من األسييئلة: ترى هل كانت جميع أغاني أيام زمان 

يدةذ أم أن ما لدينا اآلن من الجيد منها ما هو إال حصييييييلة ما بقي في غربال الزمن؟ وهل يشيييييبه عصيييييرنا ج

هذاذ عصييير الفضيييائيات واآلالت الموسييييقية اإللكترونية ووسيييائل االتصيييال المدهشييية وتكنولوجيا صيييناعة 

 عما يجري في عصر األغاني ونجومهاذ العصر الذي عاش فيه أجدادنا؟ وهل ينبغي أن نضع أنفسنا بمعزل

 العولمةذ العصر الذي حول العالم إلى ما يشبه القرية الصغيرة؟

هذغ األسئلة وغيرها تقربنا من عتبة الموضوعيةذ ومن مزية التروي قبل إصدار األحكامذ خصوصاً 

لها  هأن األغنية العربية اآلن في حالة بحث عن هويتها العربية العصيييرية. وال أحد يسيييتطيع التكهن بما يخبئ

 المستقبل.

إننا ندعو من يحمل هم األغنية العربية من النقاد والباحثين إلى المسيياهمة عبر صييفحات مجلة الحياة 

 الموسيقية في مناقشة حاضر األغنية العربية وأفق تطورها ضمن ظروف اليوم ومعطياته.

 رئيس التحرير

 

  

 ثـي دـــح

 يقيةــــة الموســـالتربي يـف
 

 الحلقة الثالثة
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 د. نبيل اللو
 

 

إنا ميا عيدنيا إلى حيديث تثقيف أنن الطفل ورفع نائقتها وسييييييط 

فوضيى الحواس والضجي  والتلوث السمعي أدركنا من عنوانه فقط 

أهمييية التوقف عنييد الموضييييييوف وجعلييه هييدفيياً من أهييداف التربييية 

 ي المدارس.الموسيقية ف

إن نظرة متفحصييييييية إليقيياف حييياة األطفييال من حولنييا: أطفييالنييا 

وأطفال أقاربنا وجيراننا ومعارفنا تجعلنا ندرا فوضيييييياها. يسييييييهر 

األطفال حتى سييياعة متأخرة من الليل وينهضيييون باكراً للذهاب إلى 

مدارسيهم يتثاقلون في مشييهم وحملهم ويجلسون على مقاعد درسهم 

غان منهم كل مبلغ. وعندما يعودون إلى منازلهم والنعاس والتعب يبل

يأكلون ويؤدون فروضهم المدرسية ثم ينصرفون إلى لهوهم البسيط 

اليية صييييييممييت  أو اإللكتروني )ألعيياب فيييديو( وتلفزيون وهواتف نقييم

خصيييييييصيييييياً لًطفال. عملياً يقضييييييي األطفال اليوم وقتاً طويالً ال 

اخلي واالنغالق يتواصييييييلون فييه مع أحيد: إنهيا حيياة الصييييييميت الد

والتعب جلوسيييييياً. وهم يعطون االنطباف أنهم في  كآبةوالشييييييرود وال

عييالم آخر من كثرة انخراطهم في األلعيياب التفيياعلييية االلكترونييية 

الخيالية البعيدة عن الواقع واألنسنة بآٍن معاً. كيف نعلم األطفال إنن 

قدر تالتركيز في زمن دينه وديدنه الشيييييرود والالمباالة؟ الموسييييييقا 

على اجتيذابهم وتنميية وعيهم بقيمية الزمن وقيمية اآلخر المشييييييارا 

 معهم في الحدث.

من هيذا البياب نعود ونطرح السييييييؤال: لمانا علينا أن نجعل 

مادة الموسيييقا إلزامية في مدارسيينا؟ ولمانا على المدرسيية أن تلح  

 في زحمة موادها فسحةً ضروريةً لتعليم األطفال الموسيقا تربوياً؟

                                                           
 افة والفنون )دار ــ أستان في جامعة دمشق ــ مدير عام الهيئة العامة لدار األسد للثق

 األوبرا السورية(
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ق بين  قبييل الشييييييروف في اإلجييابيية قييد يبييدو ضييييييرورييياً أن نفرم

ي تعليم الموسييييقا وتعلومهاذ ومصيييطلح التربية الموسييييقية.  مصيييطلحت

ومن هنا التمييز بالزامية التربية الموسييييقية وطوعية تعلمم الموسييييقا 

بمعنى أن األولى تثقيفيية جمياليية عامة يجب أن تكون في مجتمعاتنا 

ن أن الثانية تخصييييييصييييييية تقنية وحدهم الحديثة فرض عينذ في حي

الموهوبون القادرون على تحمل أعبائها ينهضييون بهاذ وهي فرض 

ين يجب الوقوف  كفاية الموهبة. هذا الفرق بين مضيمونتي المصطلحت

عنييدغ بييالمعنى الييذي أوضييييييحنيياغ: رفع نائقيية أطفييالنييا كييافيية وتلمس 

اية أصييييييحياب المواهب من بينهم لالرتقاء بمواهبهم بالدرس والرع

 والعناية لجعلهم فناني األمة وسفراءها في عوالم اإلبداف والجمال.

تثقيف األنن يجب أن يكون منفتحاً على ثقافات العالم الموسييييقية 

ا وموسيييييييق ذكافةً: موسيييييييقا الشييييييعوب. وفي هذا الفعل ثقافة ومثاقفة

الشعوب اختصاص ال يدرمس في بالدنا حتى في المعاهد المتخصصة 

لشيييأن الموسييييقي. وحدها الموسييييقا الكالسييييكية تسيييتأثر التي تُعنى با

بقاعات الدرس والتدريب الموسييييييقي على السيييييواءذ وهي حالة تكاد 

تكون عامة في العالم العربي كلمه. لم يُنظر إلى لغتنا الموسيييييييقية األم 

حتى اليوم على أنها بداية الوعي الثقافي الموسيييييييقي عند الطفل. وإنا 

كذلك على األقل حتى اليومذ فكيف يهتم الفعل كيان األمر كذلكذ وهو 

التعليمي الموسيييقي بموسيييقا الشييعوب األخرى قبل أن يرفع الثل  عن 

 عتبة دارنا؟

المتتبع للتأهيل الموسييييييقي العالي في بالدنا في المؤسيييييسيييييات 

التعليمية الرصيييينة يدرا أن مسييياحة تثقيف األنن ضييييقة مردودها 

ية والتقنية التطبيقية فيها. وهذا باهتذ قياسيييييياً إلى المسيييييياحة النظر

يعني أننا بالضييييييرورة نؤهل مورداً بشييييييرياً آالتياً رفيع المسييييييتوى 

ج موسيييييييقيين مثقفين ثقافة موسيييييييقية سييييييمعية  أحياناًذ لكننا ال نخرم

تحليلية عالية. وهناا من يقول بأن هذا التقصيييييير الثقافي السيييييمعي 

ون األمر كذلك ينسيييييحب أيضييييياً على معاهد الدول المتقدمةذ وقد يك

في بعضهاذ لكن الثقافة السمعية ليست بتدني ما هي عليه في بالدنا. 
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ويبقى التقصييييير هنا نسييييبياً قياسيييياً لما ترغب هذغ المعاهد أن تكون 

 عليه ثقافة موسيقييها السمعية إلى جانب مهاراتهم العزفية المجلمية.

ولكي نمضيييي قُدماً في مسيييألة التربية السيييمعية هناا عناصييير 

 أربعة أساسية يجب أن تؤخذ بالحسبان وهي:

 الصوت من الناحية السمعيةـــ  3

 خامة الصوت أو قماشتهـــ  2

 الصوت في سياقه الصوتي )بين األصوات األخرى(ـــ  3

 الصوت في الفضاء والزمنـــ  4

وإنا ما فتحنا معترضييية العنصييير الرابع على سيييبيل المثال قلنا 

 آلية صغيرة ثالثي أو رباعي وتري مثالً إن أمسية موسيقية لتشكيلة 

مما اصييييطُلح على تسييييميته اموسيييييقا الحجرةاذ والحجرة هنا تدلل 

على الفضييييياء الصيييييغير الحميمي الذي ال يتجاوز مسييييياحة الحجرة 

الواسييييعة وهذا يجعلنا نتسيييياءل بغرابة واسييييتهجان عن معنى تنظيم 

 !أمسية موسيقا حجرة في قاعة تتسع أللف شخص أو أللفي شخص

ضييييييياف السييييييييياق كلييه واختلط المفهومذ وبييالتييالي خرج العمييل عن 

فضيائه. لن يشعر المستمع الحاضر باألثر الذي أرادغ المؤلف لعمله 

بالتشييييكيلة اآللية التي اختارها لغياب شييييرط الفضيييياء )المكان( عن 

 الفعل الموسيقي المؤدى.

وحتى في أوربييا تُرتكييب أخطيياء من هييذا القبيييل. فييأحيييانيياً تنظم 

سييييييات موسييييييقية لعازٍف هندي يعزف على آلة السييييييتار اراغا أم

صييباحيا )مقام( في سيياعة مسييائية! إن كلمة صييباحي المصيياحبة 

ل)راغييا( جزء مهم من التلقيذ وهييذا يعني أن هييذا ال)راغييا( يجييب 

أن يُعزف صييباحاً وأن يتلقاغ المسييتمع صييباحاً وليس في وقٍت آخر. 

الرسييالة( أو )الصييوت هي مسييالة )الصييوت المعنى( أو )الصييوت 

المضييييمون( الذي نتكلم عنه هنا: صييييوت ثقافة في سيييييياقه المكاني 

والزميياني يؤدى في مكييانييه وزمييانييهذ ويتلقيياغ المسييييييتمع في المكييان 

 والزمان المحددينذ لتصل الرسالة كاملةً غير منقوصة أو مشوهة.
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سيؤال صيعب ال شك يحيمر المعلم: أي نوف من الموسيقا يصلح 

ةً بذاتها تحمل في طياتها عناصرها ومكوناتها: الفكرة ألن يكون ماد

التربوية السييييمعية. والجواب يتركز أوالً على الجمهور المسييييتهدف 

بوجيه خياص ثم يتمحور بشييييييكيل عيام حول فكرة الميادة السييييييمعية 

المتدرجة في صييعوبتها أو على األقل انتقاء مادة سييمعية مضييامينها 

في تطورها الزمني  متيدرجية في صييييييعوبتها التقنية ومتسييييييلسييييييلة

التاريخي إن كنا نقصييييد من وراء هذا النوف من التدريب مضييييموناً 

 ثقافياً معرفياً أيضاً.
 

 اختراف الموسيقا: االرتجال المولمد

تيدرييب األنن وتيأهيلها وتثقيفها عمليات ثالث في عنوان واحد 

هدفها مجتمعةً وفرادى تمكين األنن من المقارنة واالسيييييتنباط برفع 

ا على تمييز الفروق واالختالفات بين األصييييييوات وطوابعها قيدرته

 وشداتها.

كثير من التفاصيل المهمة حول موضوف تدريب األنن وتثقيفها 

قيد ال نجيدهيا في الكتب التي تبحث في الموسيييييييقاذ وهي تكاد تكون 

معدومة عندنا بالعربية. نقول كثير منها اسييييييتنبطناها من المالحظة 

تنوعة المتقاطعة في اختصيييييياصيييييياتهاذ ومن والخبرة والقراءات الم

لقاءاتنا مع أهل الكار وخلمص الهواة. أولئك الذين يمارسييييييون الفعل 

الثقافي الموسييييقي في حياتهم اليومية بعضيييهم جعل منه مهنة يعي  

منهاذ وبعضييييييهم اآلخر جعل منه هوًى وولعاً رفعهم إلى مصيييييياف 

 المثقفين الموسيقيين عندنا.

لفعل الثقافي الموسييييقي أصيييوالً وقواعد وأسيييسييياً صيييحيحن أن ل

نظرييية عمليييةذ إالم أن جييانبييه الثقييافي الجغرافي الضييييييمني الكييامن 

خطير جييداً وال يُسييييييتهييان بييه ويؤثر كثيراً على تلقي التعبير الفني 

ومضييييييمونه وروحه. الثقافة أداة ربط اجتماعي وأداة عقد اجتماعي 

ومي في حيييالتنيييا طري وققعيلى المسييييييتوى الجغرافي الواحيييد )

 العربية(ذ وأداة ربط تثاقفية على المستوى الثقافي العالمي.
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صيييحيح أن الظاهر اليوم يحدونا إلى التفكير بأن االقتصييياد هو 

الذي يحرا كل شييييييءذ وأن النفعي المادي هو المسييييييطر على كل 

شيييييييء. إالم أن األمر في الثقافة على غير هذا كله. لكن إنا ما أخذنا 

اغ الرمزي وجييدنييا أن للموسيييييييقييا مكييانيياً وأي مكييان في النفعي بمعنيي

حيياتنيا الثقيافيية العيامة آلثارها الطيبة المتعددة. هذا المعنى الرمزي 

نتواضييييييع علييه من بياب المعرفة المبنية على التجربة والخبرة بأن 

ياً بالضيييرورةذ وإنما هو أيضييياً نفعي ال ناالنفعيا ليس نفعياً مادياً آ

هر آثييارغ اجتميياعييياً في المورد البشييييييري مييادي طويييل األمييد تظ

ل األمة في ناكرتها التربوية قائمة  المؤهيل. وفي هيذا المعنى تشييييييكيم

والمفاهيم واألوضاف في  ءمن الرمزيات والسيلوكيات تختزل األشيا

تفاصيييييييل حياتنا كلمها. وال يمكن بأي حال من األحوال أن نقصيييييير 

ة مهمييا كييان تييأهيييل الفرد على امتالا مهييارات وكفيياءات وظيفييي

وضييييييعهيا ومهميا كيانيت قيمتهيا التنظيميية االجتمياعيية دون العنياية 

 بالمنظومة الرمزية التربوية للجماعة التي ينتمي إليها هذا الفرد.

جميعنيا ما زال يحتف  بذكريات طفولة عن المدرسيييييية بمراحلها 

الثالث قييد ال تكون ورديييةذ إن المعييارف تُلقن وتتكييدس تحييت وطييأة 

تحيانيات ورهبية الشييييييهيادات االنتقياليية وغيياب متعيية الخوف من االم

المعرفة وحماسية التعلمم وجذوة الفضيول. ضييمن هذا اإلطار الرمادي 

كنا نتعلم الفن الجميل: الموسيقا التي لم تكن تخرج في سياقات تعلممها 

عن رتابة تعلم المواد األخرى إن لم يكن أسوأ بكثير بسبب اقتصارها 

حيث يخلو درس الموسييقا كلياً من الموسيقاذ على تعلمم نظري كتابي ب

وال شيييء فيه سييوى قرف على الطاولة إمسيياكاً لناصييية اإليقاف ونحن 

ناً )صييولفي ( بدائياً جافاً رتيباً يبعث على المللذ ومن  نقرأ سييطراً مدوم

 فثم العزوف عن الموسيييييقا التي يُفترض أن تكون حصيييية االسييييتمتا

 والترويح والجمال.

الموسيييييقية بمؤسييييسيييياتها أن تجمع بين أفراد األمة دور الثقافة 

الواحيدة وتجمع بين أجيييال األمية الواحييدة على الييدوام كي ال تحييدث 

القطيعة الحاصيييييلة اليوم بين الفرد وتراثه الموسييييييقي. فانقطاف هذغ 
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الصيلة هو الذي تسيبب بتدهور الذائقة الموسييقية السمعية وأدخل ما 

ناً بذائقة  أدخل من هجين الموسييييييقا وخليطها. فلو كان الفرد محصيييييم

موسييييقية فنية سيييليمة لما اختُرق موسييييقياً على النحو الذي نشيييهدغ 

 اليوم.

كما ال يقتصيير دور الثقافة الموسيييقية بمؤسييسيياتها على الجمع بين 

أفراد األمة الواحدة وأجيالها كما أسيييييلفنا بل عليها تقع مهمة الجمع بين 

ضييالً بالجمع هنا االلتقاء فالتثاقف فالثقافات الموسيييقية األخرى ونعني 

عن ما نشيييييهدغ اليوم من تجارب موسييييييقية جديدة في أوربا تجمع بين 

 موسيقات الغرب والشرق في عمل واحد.

التقوقع الثقييافي النيياجم عن الخوف من اهجميياتا ثقييافيية اآلخر 

أمر غير مبرر وال مفهوم. ليس بيييالتقوقع تُحمى الثقيييافيييات وإنميييا 

وبذلك تكون قادرة على حماية نفسييييها بنفسييييها من  بنشييييرها وتعليمها

نون ملقحون ضيييييييد األمراض  بيياب أفرادهييا كييأدوات. أفراد محصييييييم

الثقافية المتهافتة العجلى الضيييحلة المسييييئة في كثير من األحيان. هذا 

وليسيييت الثقافات األخرى ضيييرراً بالضيييرورة أو مسييييئةذ فكما نفخر 

ليه وال أحسيييييب أن أحداً يقف بما لدينا يفخر اآلخر بما لديه ويحاف  ع

في وجه الرصيين الراقي من ثقافات اآلخرين. ومن واجب مؤسساتنا 

الثقيافيية والتعليميية إطالف مواطنينيا على أن الراقي من هيذغ الثقيافات 

الموسييييقية زاد معرفي يُفتمح اآلفاق والمدارا ويشيييحذ الفكر اإلبداعي 

 عند األفراد.

ارية(ذ استمرـييـيي  قبيل: )انقطافولو تطرقنا لثنائيات معرفية من 

ثقافة عامة( للخصنا ما ـيييـييي  شمولية(ذ )ثقافة خاصةـيييـييي  )خصوصية

أسييلفنا كله في حديثنا عن ثقافتنا الموسيييقية وثقافة اآلخر الموسيييقية. 

وكنا فيما سييبق من حديثنا الطويل هذا قد دافعنا عن مفهوم ضييرورة 

جنبية غة موسيييييييقية أتعليم الطفيل لغته الموسيييييييقية األم قبل تعليمه ل

تماماً كما يحصييييل لسييييانياً: إن يتعلم الطفل لغته األم )لغة قومه( قبل 

 أن يتعلم لغة أجنبية.
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إن عملييية تربييية األطفييال موسيييييييقييياً ال يمكن أن تكون في هييذا 

المنظور عملية خطية تصيييييياعدية من األسييييييفل إلى األعلى: عملية 

ي عملييية دائرييية أبجييدييية بمعنى محو األمييية الموسيييييييقيييةذ وإنمييا ه

محيطييية متحركيية تجمع بين الثقييافييات الموسيييييييقييية جمعيياً معرفييياً 

إطالعياً مدروسييييياًذ يبدأ كما أسيييييلفنا بتعلم اللغة الموسييييييقية األمذ ثم 

يتطرق إلى لغات العالم الموسيييييييقية عن طريق العرض والشييييييرح 

واالسيييييتماف كي يتكون عند الطفل طيف سيييييمعي موسييييييقي جمالي 

لمنظور يطلع الطفل أيضيييييياً على التيارات شييييييمولي. ضييييييمن هذا ا

الموسيييييقية الحديثة سييييمعياً: حديثة على المسييييتوى الوطني وحديثة 

على المسيييييتوى العالمي فيتكون لديه تصيييييور موسييييييقي في المكان 

والزمان. هذا كله يشييكل مشييروعاً تثقيفياً موسيييقياً غاية في األهمية 

افي ا هو الرهان الثقينطلق من الخصيوصية الثقافية إلى المثاقفة. هذ

 الذي يجب أن تضطلع به المؤسسات التربوية والثقافية بآٍن معاً.

لو تفحصنا عناصر أحد التيارات الموسيقية الحديثة الذي يُطلق 

لوجدنا أنه يرفض رفضاً قاطعاً استخدام الكلم:  technoعليه )تكنو( 

د اإل ف على يقاأي إنه يُسيقط التواصل اللساني من حسابه كلياًذ ويُسوم

اللحن والضييجي  المقصييود على رهافة االسييتماف. وإنا كان هذا كله 

يبدو ألسيييماعنا خالياً من كل معنى بل ومنفراً في أحايين كثيرة فانما 

هو رفض عن سبق إصرار وتصميم لسطحية استخدام اللغة وللهذر 

وللكالم اليذي ليس من ورائيه طيائيل بحثياً عن الغة حقيقيةا واكلمة 

. أو على األقييل هييذا مييا يحيياول الشييييييبيياب اليوم أن يقولوغ حقيقيييةا

ويعبمروا عنه في هذا النوف من الموسييقا. وينسحب األمر نفسه على 

: الموسيييقا التي تحمل معالم الشييارف اليومي Rapموسيييقا االرابا 

 بمعانيه كلمها.    

 دولف ديرالنجيالبارون ر  
 

  الفصل الثاني
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  السلم العربي الحديث

 مساحت ه؛ نظام  درجاتِه وأبعاِده وأسماؤها
 هــق عليــية وعلم ــترجمه من الفرنس

 د. محمد األسعد قريعة

 
ينحصير السيلم العام لًصيوات المسيتعملة في الموسيقا العربية 

ة جيد في الغيالب أقل من ثمانيالحيديثية في حيدود ديوانين اثنينذ فال ن

 وأربعين بعداً وتسعة وأربعين درجة على مدى الدميوانين.

 Gammeا أسيييييييياسييييييي ويعتميييد هيييذا السييييييلم العيييام على جمع

fondamentaleمتألمف من سبعة أبعاد وثمانية أصوات في الديوانذ  ا

 ويبدو أن باقي الدرجات إنما هي الحقة بها وتابعة لها.

ألوسييييييط اليييذي يقع في قليييب الجمع ويمثيييل هيييذا اليييديوان ا

وغ في  مركزت النمظام اللحنيم  (1) [هكذا]األسيياسييي عند العرب: فقد عدو

ذى للمحنذ تقريبياً مثيل التآلف  كيل األزمنية النمونج األصييييييلي الُمحتيت

ا لييدى قييدميياء اإلغريقذ وكييذلييك l'harmonie dorienneالييدوري  ا

ثين. وينقسييييييم  هيييذا اليييديوان ]جمع دو كبير ليييدى األوربيين الُمحيييدت

إلى عقدين ُرباعيمين منفصييلي،نذ يتألمف كلم واحد منهما من  [األوسييط

 ذ إضافة إلى بُعدي،ن متساويين تقريباً.8/9طنينيم كبير بنسبة 

 
 (3)الشكل 

و يم أو  ويُطلق على هذا الدميوان اسيييييم اراسيييييتاذ بمعنى السيييييم

على  ةالُمنتظم في الفارسيية. وال شيك أن هذا المصطلح أختير للدالل

                                                           
  باحث موسيقي من تونس ــ 

ألف من ديوانين اثنينذ ألن الجمع األساسي يقع تماماً على المت السلم العاملعله يريد ــ 

 درجات الديوان األوسطذ وال يمكن أن يكون في قلبه.
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أن هذا التعاقب اللحني هو األكثر انتظاماًذ ويُمكن أن يؤديه الصوت 

 العادي بكل عفوية.

 تدوين درجات الجمع العربي  

تمثييل بييالنسييييييبيية إلينييا عالميياُت التييدوين األوربيم ادواذ ارياذ 

امياذ افااذ إلخذ درجات السيييلمم الفيثاغوري الُمتركمب من طتنينات 

(
8

9
ات  ا](ذ ومن ليمم demi-أو أنصيياف طنينات صييغيرة ا [جمع ليمم

mineurs tons(  ا
243

256
.) 

( وللتعبير عن بقية الدرجات بدقةذ فاننا نسيييييتعمل عالمتي الرفع )

أو خفضييييييهييا بخمس كومييات ( الُمعتييادتي،ن لرفع النغميية والخفض )

طنينيم كبير(ذ ونسييتعمل فضييالً عن نلك عالمتين  نصييففيثاغورية )

( للرفع أو الخفض ( ونصيييف الخافض )جديدتين: نصيييف الرافع )

 بمقدار ربع الطنينيم بالتقريب.

دة أو ( عند إضافـييييييـييييييوتشير عالمتا )+( و) تهما إلى نغمة ُمجرَّ

ميذيَّلية باحدى العالمات السييييييابقة إلى الرفع أو الخفض بمقدار غير 

تحديد التبديل بدقة بوسيييييياطة الكومات )بواقع  يمكنمحيدد. وعنيدما 

تسييعة في الطنيني الكبير(ذ فاننا نشييير إلى عدد هذغ الكومات بجانب 

 (.ــعالمة )+( أو )

نظام رسييييييميم للترقيم الخطي.  وال تمليك الموسيييييييقا العربية أيَّ 

 [الميالدي]ونجد في الرسييييييائل التي ألَّفها منذ القرن الثالث عشيييييير 

نة  [األرموي]صيييفي الدين  ومنظمرو مدرسيييته نمانجت موسيييييقيمة ُمدوَّ

م في أي عصيييييير من  مم د أن هييذا التييدوين لم يُعت بييالترقيم األبجييدي. بييي،

وُم العصييييييور حتى ييييدخيييل من ضييييييمن العيييادات التي يتبعهيييا عم
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الموسيييييقيينذ وبقيت التقاليد الشييييفوية هي الوسيييييلة الوحيدة المتبعة 

 حتى اآلن في تناقل رصيد هؤالء الفنانين من جيٍل إلى الذي يليه.

غير أن التدوين األوربي بدأ يسييييييير في أيامنا نحو االنتشييييييار في 

البلييدان العربيييةذ بعييد أن بييدأ يعمم الشييييييرقت كلييه. ويقتصيييييير بعض 

تييدوين ألحييانهم على العالمييات المعتييادةذ ُمكتفين الموسيييييييقيين عنييد 

باإلشيارة إلى اسيم المقام أمام الدليل. ويضيف بعضهم اآلخر إلى هذغ 

من  مما يمكنهم االعالمات إشيييارات تكميليمة ُمماثلة لتلك التي اعتمدناه

 تسمح به الكتابة األوربية. تجسيم الفروق بأمانة أكثرذ وهو ما ال

ص الموسيييييييقيمون العرب اليذين يسييييييتخدمون التدوين  ويُخصييييييم

األوربيم عالميية اريا لاشيييييييارة إلى أخفض درجيية في سييييييلمهم 

 الموسيقيذ تماماً مثل األتراا الذين هم أساتذتهم في هذا المجال.

وباعتماد عالمة اريا المذكورة التي تقع تحت السييييييطر األول 

استـيييييـييييي فان الديوان األوسط  (2)للمدرج الموسيقيذ  ـيييييـ ديوان الرم

 .(3)ينطلق من عالمة اصولا الواقعة على السطر الثاني

غير أن هييذا التييدوين يترجم نغمييات الجموف العربييية بييارتفيياف 

ولم يقع على ما يبدو اعتماد  خماسيييييمة كاملة عن موقعها الصييييحيح.

هذا النظام إال لتسييييييهيل الكتابةذ ونلك بتفادي اسييييييتعمال األسييييييطر 

وسيييييقا العربية تجهل فكرة وفضييييالً عن نلكذ فان الم (4)اإلضييييافية.

قيق المعروف في أيامنا في diapasonالمعيار النغميا ا بالمفهوم الدم

الموسيييييقا األوربية. وألنها موسيييييقا لحنيمة بدرجة أولىذ فهي ال تُقرم 

 لًصوات وكذلك لًزمنة سوى المقادير النسبيمة. 

                                                           


  يقصد عالمة :ــ 


  يقصد عالمة :ــ 

 ـيييـييي يبدو أن المقصود باألسطر اإلضافية هنا هو األسطر اإلضافية التحتية دون غيرهاذ

في من االسيييييتخدام الُمكثمف لًسيييييطر اإلضيييييافية نلك أن هذغ الطريقة في التدوين ال تُع

 الُعلويمة.
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وإنا كنا اخترنا درجة الـيي ادوا الواقعة على السطر اإلضافي 

سيييييفلي األول نقطة بداية للديوان المتوسيييييط للجمع األسييييياسيييييي ال

العربيذ فًنه بدا لنا أن هذا الترقيم يقترب من الطبقة الصيييييوتية 

 التي يشيع استخدامها لدى المطربين العرب.

  أسماء درجات الديوان المتوسط األساسي

قتعت في بداية األمر اسيييتخداُم أسيييماء تشيييير إلى رقم التسيييلسيييلذ  وت

كما هو الشيييأن في مصيييطلحاتناذ كالثنائية والثالثية والرباعية تماماً 

 (5)كاغ والخماسييية والسييداسييية.. الخ. وتتألف هذغ األسييماء من لفظة

كاذ في أواخرهيياذ  ائييدة ايييت بمعنى االموقعا أو االييدرجييةاذ ومن الزم

هاراذ ابتن، اذ اشتاشاذ اهتف،تا التي تعني على  هاذ ات،شيت ادواذ اسيت

. أميييا اليييدرجييية الثيييامنيييةذ وهي درجييية 1ذ 3ذ 8ذ 4ذ 3ذ 2ذ 3 التوالي

 (6)يك كاغا.الدميوانذ فتُسممى ات يز، يك كاغاذ أي جواب الـا

ص مصيييطلح  ا تمم بعد نلك توسييييُع السيييلم نحو القرارذ ُخصييي  ولمم

اييك كياغا لليدمرجة األولى في السييييييلم العامذ وحلم محلمه مصييييييطلح 

مصيييطلحانوىا  بدل احلَّ اراسيييتا في الديوان األوسيييط.كما اسيييتُ 

ي،نيا محل االشييياس كاغاذ  محل البن  كاغاذ وحلَّ مصيييطلح االُحسيييت

كميا حيلَّ االعراقا محيل االهفيت كاغاذ  ثم بالـيييييييييييياأوجاذ وأخيراً 

 (2استبدل االكتردانا بالتيزيتكاغا. )الشكل 

 
 
 
 

                                                           

بالكاف الفارسيةذ وتنطق مثل الجيم القاهرية:   گاه  ــgāh. 

 ــ جرت العادة في الكتابة العربية لهذا اللف  دم  الكاف في ايكا بالكاف الفارسية في

كاغا ا فتصبح ايكاغا وكذا الشأن بالنسبة لباقي الدرجات ادوكاغاذ واسيگاها

 واجهاركاغاذ إلخ.
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 (2)الشكل 

وسيييينرى في موضييييع الحق أنم هذغ المصييييطلحات هي أسييييماء 

 ترتكز غالباً على هذغ الدرجات.الجموف المقامية التي 

 : أسماء الدرجات الجديدةاتساف الديوان األصليم 

أسيييفل درجة االراسيييتاذ أضييييفت ثالثة أصيييوات على مسيييافة 

باعية من درجات العقد األول من الديوان األوسيييطذ وأُطلق على  الرم

الجيدييدةذ اسييييييم  اذ وهي األولى من بين هيذغ اليدرجياتsiدرجية ا

اعراقاذ فأصييييبح لهذا المصييييطلح الذي كان في السييييابق يزاحم ا 

األوج ا على تسييمية الدرجة السييابعة من الديوان المتوسييطذ أصييبح 

له إنن معنى مغايرذ فُخص ص للداللة على الدرجة الثالثة من الجمع 

 األساسي.

اذ فقيد أخذت اسيييييييم الـ 3laأميا اليدرجية الثيانيية الُمضيييييييافية ا

ي،  يت بالـييييييي ايكاغ ا 3solران ا. وأما الدرجة األولى ااُعشت ا فُسم 

ل األمر على اليدرجة األولى من الديوان  اليذي كيان يطلق في أوم

 األصليذ قبل أن يتمم تسميتها بالـ ا راست ا.

ويمتد السيييلم النات  عن إضييييافة هذغ الدرجات الثالث في القرار 

 le petitكامل الصغيراعلى مسافة ديوان وُرباعيمةذ فيُقابل الجمع ال

système parfait.ا للمنظمرين اإلغريق والعرب 

وفي الجوابذ وقع أيضاً إضافة أربع درجات على مسافة  ديواٍن 

ل بذلك  من الدمرجات األولى للديوان المتوسيييييط األصيييييليذ فاسيييييتُكم 

يت هذغ الدرجات بأسييييييماء  م  ُمضيييييياعتف الديوان. وفي البدايةذ سييييييُ

في الديوان األثقلذ باضييييييافة كلمة اجوابا.  اليدرجيات التي تقابلها
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نلك أن هذغ األصيييييوات هي في الواقع عبارة عن جواب أصيييييوات 

يمة األولى في الديوان المتوسيط. وقد ُخصُصت بهذغ األسماء  الُخماسي 

ا والماهوران  مع إطالق أسيييماء أخرى عليها وهي: الُمحيمر والبُُزر،

ل توتي. مت  ورت

 
 
 
 

 
 (3)الشكل 

مع األساسي الذي يشكل صقالة السلم العام لًصوات هذا هو الج

لمم اصيييول  المسيييتعملة في الموسييييقا العربية الحديثةذ وهو يُماثل سيييُ

 (7)كبيرا بخفض درجات الـاسيا والـاميا.

 عن اختيار وحدة لقياس األبعاد اللحنية المستعملة

 في الموسيقا العربية الحديثة

نيييان هيييذا الجمع لنفترض أن اليييديوانين المتمييياثلين الليييذ ين يكو 

األسييياسيييي يتألف كلو واحد منهما من عقديين متماثلين متمصيييلين في 

ذ ولنحاول  الجيانيب األثقيلذ ومتبوعين ببُعيد طنينيم في الجانب األحد 

                                                           

 ــ الواقع أن هذا السلم ال يماثل تماماً سلم اصول كبيراذ ألن درجة افاا في هذا األخير

يجب أن تكون مرفوعة. وكان األصحم مماثلة الجمع األساسي العربي بسلم ادو كبيرا 

مع إضافة عقد رباعي تحت درجة االرتكاز.
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أداء أحيد هيذين اليديوانين على أوتيار العود اليذي بقي إلى يومنا هذا 

وق ثبيييت الفراآلليية المفضييييييليية لييدى العربذ فيلتجئون إليييه دوميياً لت

اللحنية الدقيقة. عندئذذ سنرى أنم درجتتي، الـيياسيا والـيياميا تقعان 

يتونييية  في نقطيية من األوتييار تتجيياوز موضييييييع الثييالثيية الكبيرة الييدم

امن جهيية الثقييلذ وهو الموضييييييع الييذي كييان الفنييانون ditoniqueا

العرب القدامى يشدون فيه دستان البنصر. وتبعاً لذلكذ فان الـ اسي 

ـييييييييي اميا تقابالن النغمات التي كان القدماء يحصييييلون عليها ا وال

 (.4بوساطة دستان الوسطى المنسوب إلى زلزل )الشكل 
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 (4)الشكل 

اد ر ــوعندما نقل إلينا الفارابي  لمينـي السم ردودت الفعل  (8)ــ هذا اله 

 ىفي االتجاغ الدميتوني التي أثارها هذا الموضييييييع التجريبي لوسييييييط

بأنمه ال  ـييـيي بنزاهة العلماءـييـيي زلزلذ فقد كان مضطراً إلى االعتراف 

يصيييلح لهذا الدسيييتان الُمخالف للمنطق أيو واحٍد من هذغ المواضيييع 

يتونيةذ فكتب قائالً بأن الفنمانين في عصييييرغ يُصييييرون على شييييدم  الدم

دسيتان وسطى زلزل على مسافة  ربع  الطنينـيييييييم تقريباً من الثالثية 

   (9)الفيثاغورية. الكبيرة

                                                           


اذ وقصد بذلك أن t hellénisant  impénitentceكذا وصفه البارون فقال بالحرف ا ـييييييـيييييي 

لذنب أصييبحا لديه مثل ا اعناية الفارابي بالدراسييات اليونانية وتبنميه الكامل ألطروحاته

ك بها. وال شيييكم أن هذا الوصيييف  الذي أصيييرم عليهذ أو كالعادة المسيييتتحك مة التي تمسيييم

يمييا يونيانيين ومنيياهجهم فيحميل الكثير من المبيالغيةذ ألن الفيارابيذ على تيأثرغ بعلوم ال

يتصييل بالموسيييقاذ إال أنمه كان قريباً جداً من واقع الصييناعة العمليمة في عصييرغذ فنقل 

إلينا صييييييورةً جليةً عن ممارسيييييية أهل الصييييييناعة لفنمهمذ فوصييييييف آالتهم وإيقاعاتهم 

 وساللمهم الموسيقيةذ إلخ.


طى لناس يُشدم دتستان الُوسوبعض ا»ــ ورد النصم في كتاب الفارابي على النحو التالي : 

على ُمنتتصف  ما بين دستان السبمابة والب نصرذ ويُسمَّى نلك اُوسطى الفرسا. وبعُضهم 

لا. وأما  لزت غ على ُمنتتصف  ما بين وسطى الفُرس والبنصرذ ويُسمَّى ادستان زت يُشدم

تتي،نذ فان أهلت زمان نا يستعملون دَّ أنمه  هذ ال علىالوسطى الحادثة بتنكيس القويم ني المت

دت  نَّب الُوسطىاذ لكن إنمما يستعملون الوسطى أتحت ونه اُمجت دتستان الوسطىذ ويُسمم

لا  لزت تاب ك)الفارابيذ أبو نصرذ  «اهـالدَّستاني،نذ إما اُوسطى الفرساذ وإمام اُوسطى زت

رذ تح. غطماس عبد الملك خشبةذ القاهرةذ دار الكاتب العربي للطباعة الموسيقا الكبي

تين هو الجنس المترتمُب في بعد 833-832مذ ص.  3931النشرذ و دم (. والقوي نو المت

ا )جنس العجم في أيامنا(.  دَّتان( وليمم ني األربع والمتكون من بُعدين طنينيَّي،ن )وهما المت

ف  ا في الطمرف األحدم )عجم(ذ ويُوصت ف هذا الجنس بـاالمستويا إنا كانت الليمم ويُوصت

نكوس إنا ك تين )نهاوند(. بالمت دم ا في الطمرف األثقل )كردي(ذ أو ُمتوس طةً بين المت انت الليمم

رُب الثاني من التنكيس هو المقصود في نصم الفارابي.   وهذا الضم
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وحتى الجهوُد التي قييام بهييا صييييييفيم الييدين بعييد نلييك بييأربعيية 

ذ ونلك بوضيييعه على  (10)قرون لتنظيم هذا الدسيييتان في إطاٍر علميم

دت  مسيييييافة كوما من الثالثية الكبيرة الفيثاغوريمةذ فانها لم تكن بأسيييييعت

 حظاً. 

) وفي أيامنا أيضييييياًذ ما زالت نغمات العراق والسييييييكاغ واألوج 

( التي تُناظر دتستانت (11)الـييييياسيا والـييييياميا في سلم صول الكبير

ُوسييييييطى زلزل على العودذ تثير الجيدل نفسييييييه الذي كان قائماً في 

 العصر الوسيط.

ولقد انفضم مؤتمر الموسيييقا العربية الذي انعقد في القاهرة سيينة 

ل أعضيييياالغ إلى االتفاق على كيفية األداء  3932 من دون أن يتوصييييم

لهذغ الدرجاتذ مع أنها تلعب دوراً هاماً في النظام اللحني  الصييحيح

اً  العربي. وقيد كيان من الممكن أن تضييييييع مقرراُت هذا المؤتمر حدم

ن اتخاُنها لتقويم مختلف األبعاد  للجدل حول وحدة القياس التي يحسييُ

لة في الموسيقا العربية.  اللحنية المستعمت

ين عتماد البعد  الفاصييييل  بويتفق كلو الموسيييييقيين في أيامنا على ا

يتونية وهذغ الثالثيات التي وصييييييفناها بالـيييييييييييي اُمحاي دةا  الثالثيمة الدم

(neutres.كوحدٍة لقياس األبعاد ) 

ولكن أييةُ قيمية يجيب إعطياالهيا لهيذا الفارق؟ فهل بجب إعطاالغ 

مقدار كوما أو كومتين من سيييلٍَّم ُمتأل ف من ثالثة وخمسيييين بُعداً من 

                                                           


م عن عصر  982فقط تفصل عصر الفارابي المتوفَّى سنة  ــ الواقع أن ثالثة  قرون

 م. 3294صفي الدين المتوفَّى سنة 


 يق ؟؟ في ص. ؟؟ أعالغ.ــ راجع التعل
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ونلك  (12)لفيثاغورية الصغيرة التي ينقسم إليها الديوانذهذغ األبعاد ا

على غرار السييييييوريمين واألتراا؟ أم هيل يجيب إعطاالغ مقدارت ربع  

طنينيم من ديواٍن متأل ٍف من أربعة وعشرين بعداً متساوياً بالتمقريبذ 

بعا؟   تعرف باسم االرو

 نالجمع األسيياسييي في الموسيييقا العربية الحديثة هو إنن سييلمم م

 ديوانين اثنينذ يتألف من نوعين من الطمنينات :

ذ بنسبة  ـــ طنينيم كبير أو فيثاغوريم
8

9
 ؛ 

الطمنينيم  طنينيم أصيغر منه بفارٍق يساوي ُربعت البعد  ـييييييـييييييـيييييي  و

 بالتقريب.

 الدرجات األساسية والدرجات التكميلية

ية من درجات أساسيتألف السيلمم العام ألصيوات الموسييقا العربية 

ودرجات تكميلية: الدرجات األسيياسييية هي درجات الجمع األسيياسييي 

 الذي وصفناغ منذ قليلذ والدرجات التكميلية هي الالحقة بها.

ةا على المسافة الواقعة بين نغمتين أساسيمتين  دت ويُطلق اسيم االبتر،

من السييييييلم العامذ أو بعبارة أخرى بين درجتين متتاليتين من الجمع 

 ساسي.األ

                                                           


الفيثاغورية بنسبة وقع المؤلف هنا في خلط بين الكوما  ــ

524228

 23.33 ومقدارها 531441

نتًاذ وبين كوما هولدر   بعداً متساوياً بنسبة  83الديوان إلى الحاصلة من قسمة  Holderست
53 دة. ولو قمنا بحساب البعد الحاصل من جمع سنتا للكوما الواح 22.34ذ وبمقدار 2

يوان بـ 3283.98كوما فيثاغوريمةذ لوجدناغ  83 سنتاذ أي  83.98ذ وهو بعدن يفوق الدم

ل.  بأكثر من بعد  ربع  الطمنيني  المعدم
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باتا  رت ل لة تُسممى االعت وتقع بين كلم نغمتين أسياسييمتين نغماتن ُمتخت

ةا(. وغييالبيياً مييا تكون بعييدد ثالث عربيياٍت بين نغمتي،ن  بييت رت )جمع اعت

دةُ الواقعة بينهما بمقدار طنينيم كبيرذ أي  أسيييياسيييييمتي،نذ إنا كانت البر،

دد  اثنتي،ن فحسييييييب إنا كيانيت البت  ةُ طنيطنينيم كياميلذ وتكون بعيت دت اً رت نييم

 منقوصاً أو صغيراً بمقدار ثالثة  أرباف البُعد بالتقريب.

ودائماً تحمل النغماُت المحيطة بنصف البعد الحادث انطالقاً من 

 leدرجة أسيياسييية أسييماءت مخصييوصييةذ فتوافُق النغمةت المخفوضيية )
bémol ة نات الطمنينيم الكييامييل ؛ وتوافق دت ( من النغميية األحييدم للبترت

ة le demi dièseةت نصييييييفت المرفوعيية )النغميي ( من النغميية الطمبيعيييم

األثقييل للبردةذ إنا كييانييت هييذغ األخيرة بمقييدار ثالثيية أربيياف الطمنينيم 

 (.8)الشكل (13)بالتقريب

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           


د من درجة ا اع  مثالًذ ا solــ ومثال نلك أنم النغمة الواقعة على مسافة ن صف البُعد الصم

اذ ثمم إن البردة الواقعة بين laذ إن إنم النغمة األحدم للبردة هي نغمة ااla فانها تسمى ا

ةُ بين  laو  sol درجتي،  دت هي طنينيم كامل. وفي الصورة األخرىذ أي عندما تكون البترت

ذ فان النغمةت اfaو ا ا miالنغمتي،ن بمقدار ثالثة  أرباف  البعد  بالتقريبذ مثل البردة بين ا

د الحادثةت على مسافة نصف البعد  اع  ذ تأخذ اmiمن النغمة األثقل للبردةذ أي االصم

غ ا وتجدر المالحظة أن المؤلمف لم يُشر إلى أن هذ .اmi-اسم امي نصف مرفوعة

 القاعدةا تنطبق على أنصاف األبعاد الصاعدة دون غيرها.
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 (8)الشكل 

أما الدرجات التكميلية األخرىذ فتُسييييتخدم إما لتقسيييييم أنصيييياف 

نيا الطمنينيات إلى بُعيدين صيييييي دات اليدم غيرينذ وإميا السييييييتكميال البترت

والبلوغ بها إلى مسيييييافة البعد الطمنيني الكبير. وتحمل هذغ الدرجات 

صو باسييم الدرجة التي تؤلف  الحادثة بهذا الشييكل أسييماء مركمبةذ فتُخت

نصييييييفت طنينيم داخل البردةذ مع إضييييييافة الالحقةانيما أو اتيكا ) 

  .(14) مخفوضة أو مرفوعة (

تكون البردةُ أصييييييغرت من طنينيم كاملذ فان مصييييييطلح وعنيدما 

اتييييكا يصييييييبح غير ني موضييييييوفذ ألنم النغميييةت التي كيييان من 

                                                           


ة الواقعة بين نغمتي النوى والحسيني ) دت ما  (ذ فان منتصفت laو  solــ مثال نلك البترت

 ( تُعرف باسم االُحصاراذ فيما يُطلق اسم انيم ُحصارا على نغمة اlaبينهما )أي 

solاذ وتيك حصار على نغمة اlaذ كما في هذا الشكل:ا 
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المفروض أن يُطلتق عليها تحمل في الواقع اسيييماً مخصيييوصييياً ألنها 

 (.3. )الشكل (15)درجة أساسية

وسيييينشييييرف فيما يلي في عرض مختلف أشييييكال قسييييمة الديوان 

حيييةذ إميييا من ق بيييل ُمنظ   رين أوربيمين معروفين بيييأبحييياثهم المقترت

التجريبيمة حول الجمع العربي الحديثذ أو من ق بل موسييييقيمين عرب 

من نوي اآلراء المقبوليية عموميياً في األوسييييييياط الفنييية المصييييييرييية 

ة  والسييييورية. وتُشييييكمل بعض الجموف التي سيييينصييييفها أنظمةً ُمنتهَّجت

ذ في حين يبقى البعض اآلخر ت اً ال جريبمرتكزة على مبييدأ نظريم يييم

 يستند إلى منه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           


(ذ فان الالحقة miو réمثال نلك البردة الدونيا الواقعةُ بين نغمتي، الدوكاغ والسيييكاغ  )ـييييييـيييييي 

(ذ في  ré(ذ ونلك للحصيييييول على درجة النيم كردي )miانيما تضييييياف إلى الكردي )

التي تحمل اسيييماً  ا miاحين ال يُسيييتعمل اسيييم اتيك كرديا لتطابقه في الواقع مع نغمة 

 مخصوصاً وهو االسيكاغا ألنها درجة أساسية.
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 (3)الشكل 

 

 الفصــل الثالـث

 الجمع العربي الحديث

 درجاته رحة لضبطفي مختلف أنظمِة القسمة الم نَ هََّجة الم قتَ 
 

 (R. P. Collengettes) نظام قداسة األب كوالنجيت

ة يقداسية األب كوالمنجيت اليتسيوعيذ وهو أستان الفيزياء في الكل

الفرنسيية للطبم ببيروت. ُعرف في أوسياط الُمستشرقين بأبحاثه في 

ة بأهمم المؤلفات  الموسيييييييقيا العربيية. وقيد جعليت منيه معرفتيه التياميم

العربية القديمةذ ومخالطتُه الطويلة لًوسيييييياط الفنية في  [النظريية]

سورية ومصرذ حيث تعلم ـيييـييي بصبر القديسين ـيييـييي أسرار هذا الفن 

منذ قرون من وسيييلة للتناقل سييوى التقاليد الشييفويةذ الذي لم يعرف 

ين القالئيل في مثل هذا النوف من  كيلم هيذا جعيل منيه أحيدت المختصييييييم

 األبحاث.

نة ادراسييية في الموسييييقا العربيةا المنشيييورة  وفي مقالته الُمعنوت

ذ يوجيد عرضن لنظريييٍة في الجمع العربي الحييديييث 3924في سيييييينيية 
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ذ ص.  IVآلسيويةذ السلسلة العاشرة ج.تسيتند إلى التجربة )المجلة ا

وما بعدها(. 433
 (16)

 

بعديد القياسيييييات على مختلف اآلالت  [األب كوالنجيت]وقد قام 

الوتريية بمسيييييياعيدة عديد الفنانينذ ونلك لتحديد المدى المضييييييبوط 

ه كاغذ ونوىـيييـييي  للثالثيات: راست عراق. ـيييـييي  أوج ذ ويك كاغ ـيييـييي ست

اسييييييخ بيأن هذغ األبعاد تقابل وقيادتيه هيذغ التجيارب إلى االعتقي اد الرم

الثالثية المعتدلة المنسييييييوبة إلى زلزل )
22

27
التي تتوسييييييط الثالثية ( 

َّتتي،نالكبيرة والثالثية الصغيرة   .الديتون ي

السييييلم العربي الحديث ليس بالسيييييلم المعتدل القائم على » يقول:

المتوالية المبنية على نسيييييبة 
24 هو الجمع القديم للقرن الثالث  ذ بل2

قيقة [الميالدي]عشر   (.1الشكل « )مضافًا إليه بعض األبعاد الدم

دات ـييـيي أو األبعاد الرئيسية ـييـيي مع الطمنينات الكبيرة  وتتطابق البر،

بنسييييييبية 
8

9
من أربعية أربياف. وعندما تشييييييتمل  تكون متيألمفية عنيدميا 

دات] على ثالثيٍة من هذغ األبعاد  الدقيقةذ فانها توافق نسييييييبة  [البر،
11

12
 

حسب الُمنظ رين القدامى ـييـيي بين دستاني، السبابة  التي كانت تفصل ـييـيي

 ووسطى زلزل في الجدول الموسيقي القديم للعود.

أما النغمات التي تسيبق درجات العراق والسه كاغ واألوجذ فهي 

يةت الصييغيرةذ أو بعبارة أخرىذ دسييتانت الوسييطى القديمة تقابل الثالث

 في جدول العود.

أمييا ا األربيياف ا األخرىذ فيقول في شيييييييأنهييا قييداسييييييية األب 

 كوالنجيت إنها أُدمجت على ما يبدو لتنظيم  قسمة  الديوان.

ولتسهيل مقارنة الجموف التي سيقع وصفهاذ وتمكين القارئ من 

حسيييييين إدراا الفروق بين نفس النغمية في مختلف األنظميةذ خيمرنا 
                                                           


 ,tude sur la musique arabeÉ«COLLENGETTES, R. P. Maurice ,« ــ

Journal asiatique, 10e série, t. IV, 1904, pp. 416 et suiv.    
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التعبير عن درجات هذغ الجموف بوسييياطة أنصييياف األبعاد المعتدلة 

التي قمنيييا بتجز ئتهيييا إلى حيييدود الواحيييد من األلف. وتمك ن هيييذغ 

امنا أغلُب علماء الموسييييييقاذ من إدراا الطريقةذ التي يعتمدها في أي

ا هو عليه الحال عند  الفروق الدقيقة بين األبعاد بشييييييكٍل أفضييييييلت ممم

د أو طول األوتار.  استعمال نسب  التردم
 

 جمع سماحة األب كوالّنجيت
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 7الشكل 
 (1)الشكل 

  النظام التركي

الموسييييييييقييا  أيو اختالف جييذريم بين ال يوجييد في حقيقيية األمر

العربية الحديثة والموسيييقا التركية نات التقاليد الشييرقية. وإنا كان 

من اليسيييييير التمييز بين قطعة موسييييييقية عربية ولحن تركيذ فان 

 نلك يعود في الغالب إلى طبيعة األسلوب أو التنفيذ.

 إنم أسييييييمياء درجيات السييييييلم والمقامات واإليقاعات هي إجماالً 

العرب المشييييييرقيمين. غير أن أكثر هيييذغ متمييياثليييةن ليييدى األتراا و

تركية. وهذا ال يدعو إلى  [من أصييييييول]المصييييييطلحات التقنية هو 

االسييييييتغراب إنا علمنيا أن تركييا كيانيتذ لعيدة قرونذ مركز الثقافة 

يه س فاإلسيييالميةذ والبلد الوحيد في الشيييرق األدنى الذي كانت تمار  

ر. ألم ي الفنون نخبييةن  ن لهييا التطوم  كن الفنييانون العربمتعل ميية تضييييييمت

ذ بييانتحييال التواشيييييييح [العشييييييرين]ذ حتى بييداييية هييذا القرن يكتفون

التركيةذ وتقليد المؤلفات اآللية للملحنين األتراا )بشرف وسماعي( 

 بدرجات متفاوتة من البراعة؟ 

إن النهضة التي نشهدها اليوم في الدراسات الموسيقية في بلدان 

منذ نهاية القرن الماضييييييي  المشييييييرق العربي كانت بدأت في تركيا

. ثم إن الجدال الذي يقسييم المنظرين والفنانين [القرن التاسييع عشيير]

 لدى األتراا منذ نصيييييف القرن. ولئنالعرب يشيييييبه ما كان يحدث 

 تلبث العرب في نقاشهم حول المقدار الدقيق لكل واحدة من المسافا

يييد بع إن األتراا اتفقوا منييذ زمناألربعيية والعشييييييرين في الييديوانذ 

 حول الشكل النهائي لقسمة سلم األصوات.

يتيألف السييييييلم الذي ضييييييبطه المنظرون األتراا المحدثون من 

وخمسية وعشرين درجة في الديوانذ على  ذأربعة وعشيرين مسيافة

ثيالمنظر غرار سييييييلمم العرب. غير أن فيمييا هم ن ين العرب الُمحييدت
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ما بان وفي تكييف المسييييافات األربعة والعشيييييرين في الدييجتهدون 

تراا ن األوالمنظمرالذي اعتمدغ يشبه التعديل المتساويذ فان النظام 

يتميمز بالعودة إلى النظريات اإلغريقية القديمة المبثوثة في المؤلفات 

العربيية القيديمة. إن درجات السييييييلم الذي يقترحونه تنحدر كلها من 

ذ فيصييييييبح الجم ة والطمنينيم ة والخميياسيييييييييم  عتوالي اتفيياقييات الربيياعيييم

ل عليه بهذا الشيييييكل نوعاً  من الحصييييييلة لكل المسيييييافات  الُمتحصيييييَّ

يتونيمة.  الدم

وتنفصييل بعض الدرجات األسيياسييية في هذا السييلم بأبعاٍد طنينيمٍة 

كبيرٍة بنسيييييبة 
8

9
ذ مثل : [هكذا]متأل فٍة من تسيييييع كومات فيثاغوريمة  

 نوى.ــ  ر كاغدو كاغذ وتشاهاــ  عشيرانذ وراستــ  يك كاغ

وتنفصييل بعض الدرجات األخرى بأبعاد طنينيمة صييغيرة بنسييبة 

9

10
  (

59049

6556
تتييألف من ثمييياني كوميييات ذ و( 17)([هكييذا]بيييالتييدقيق   

ه كاغ.ــ  عراقذ ودو كاغــ  : عشيرانمثل [هكذا]  ست

نيمة يوأخيراًذ تنفصييل بعض الدرجات األخرى بأنصيياف أبعاد طن

كبيرة بنسييييييبيية 
15

16
  (

2048

2187
بييالتييدقيق(ذ وتتييألف من خمس كومييات   

ه كاغــ  ذ مثل: عراق[هكذا]  تشاهار كاغ.ــ  راستذ وست

 وتحدد الدرجاُت المتخللة للطمنينات الكبيرة المسافات التالية:

ا ـييييييـييييييـيييييي )نصييف الطنينيم الصيغير( بنسييبة  الليمم
243

256
وتتألف من  

 ذ [هكذا]كومات 4
                                                           


يييي كذا وردت النسبة في األصلذ وهو خطأ مطبعي طال بسطت الكسر ذ وصوابها ـيييـي

59049

65536
ذ 

ا  وهي نسيبةُ ضعف  البقية أو الليمم
243

256
x

243

256
ذ وهي نسبة قريبة 382ذ و مقدارها بالسنتات 

جداً من 
9

10
سنتا(. 382) 
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)نصف الطنينيم الكبير( بنسبة  األبوتوم ـييـييـيي
15

16
 (

2048

2187
بالتدقيق(ذ  

 .[هكذا]ويتألف من خمس كومات 

الطنيني الصغير بنسبة  ـيييييـيييييـييييي
9

10
 (

59049

65536
ويتألف من  بالتدقيق(ذ 

 .[هكذا]ثماني كومات 

غيرةذ مثل عشيران ه ـييـيي  عراقذ ودو كاغـييـيي  أما الطنينات الصم ست

بمسيييييافة  كوما السيييييتكمال الطنينيم الكبير المنقسيييييم  كاغذ فتُت،بتع دوماً 

 بالكيفية التي كنا بصدد شرحها.

يوجيييد إنن في هيييذغ القسييييييمييية للطمنينيييات الكبيرة التركيبتيييان 

حتيييان في زم ن الفيييارابي وصييييييفي اليييدين لترتييييب اللميمتين الُمقتترت

 والكوما: 

وافالتي تسمح بتمييز  ليماـيييـيييـييي  كوماـيييـيييـييي  ليماإما تركيبة   عالرَّ

(dièses( واليخوافض )bémols في )[الجمع]  المتجيييانس ليييدينيييا

l'enharmonique (18).  

التي تجعل داخل كلم طنينيم كوما ـييـييـيي  ليما ـييـييـيي ليماوإما تركيبة 

 .[هكذا]بمقدار ثماني كومات  صغيراً  اً كبير طنينيم 

ه كاغـيـ  وتشتمل أبعاد األبوتومذ مثل عراق  تشاهارــ  راست وست

د إحداهما مسييييييافةت كوما من جهة  كياغذ على درجتين ُمتتخل لتي،نذ تُحيد 

بطت أولى  الثقلذ واألخرى مسيييييافةت كوما من ناحية الحدة. وقد ضيييييُ
                                                           


معاني عديدة منذ أطلقه المنظرون اإلغريق على أحد   l'enharmoniqueــ أخذ مصطلح 

نيذ فيما بعد باسم الجنس اللو أنواف األجناس الموسيقية التي ُعرفت لدى المنظرين العرب

غ أعظمت من مجموف  البعدين  ُد أبعاد  حت
وهو الجنس الذي يترتمب في بعد ني األربع ويكون أت

اآلخرينذ مثل جنس الحجاز لدينا. وحديثاًذ أصبح هذا المصطلح يطلق في النظام التونالي 

متي اذ مثل نغالغربي على نغمتين أو جمعين يشتركان في الدرجة ويختلفان في االسم

sol ا واfaاذ وجمعي اdoكبير و ا اréكبير ا. 
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ـ ـييييييي غير السييابق )عشيييرانين الكومتين السييتكمال الطنينيم الصيياته

ه كاغ( والوصييول به إلى مسييافة الطنينيم ـيييييييـييييييي  عراق أو دو كاغ سييت

ة لتحديد ليما من  دم الكبير. أميا الكوميا الثيانية فُوضييييييعت في جهة الح 

   (19). [هكذا]أربع كومات 

رة لتين تؤلفيان ثالثية كبيويبيدو أن درجتي العراق والسيييييييكياغ ال

يان داخل العقدين الخاصين  (20)طبيعية على ما ـييييييـيييييي بهماذ ال تُرض 

ن والعود امسامع الفنانين األتراا : فقد كان عازفو الكم ـييييييـيييييي يبدو

في  الييذين أمكننييا مالحظتهم ال يتركون أصيييييييابعهم تسييييييتقر تميياميياً 

ين الدرجتينذ بل إنهم مواضييييييع التي تفرضييييييها النظرية على هاتال

ين اته [أداء]في  ذ خصوصاً (glissando)باسيتعمالهم لتقنية التزليق 

النغمتينذ يعبرون عن بعض التردمد في خصييييييوص القيميية المطلقيية 

 التي يجب إسنادها لهما.

                                                           


 ــ وبيان نلك في الشكل التالي :

 


ات ـــوافقلسلة المتــة من ســــاتجــة النـــــي الثالثيم ــه ةـــيرة الطبيعيم ـــة الكبـــالثالثي ــ

ة ونسبتها ـــالطبيعي
4

)سنتاذ وتصغر الثالثية الكبيرة الفيثاغورية  383بمقدار  5
64

81

 سنتا. 22بـ  (
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 (8)الشكل 
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: ص  [هكيييذا]يوجيييد في موسييييييوعييية الفينيييياا )الجزء األول 

دراسييية مفيدة حول الجمع التركي للمأسيييوف عليه  (21)(81–2848

بعد بضييييعة  3932الذي توفي في سيييينة  ذيااألسييييتان رالوف يكتا ب

أشييهر من انفضيياض مؤتمر الموسيييقا العربية بالقاهرةذ حيث ترأس 

 لجنة المقامات واإليقاعات.

 النظام السوري 

ن م ـييـيي في الحقيقةـييـيي يتألف  [السوريين]ن سلم أعلى الرغم من 

في الديوانذ فان  وعشيييييرين بعداً  ةخمسييييية وعشيييييرين درجةً وأربع

قيقة  ال يقيسييييييون ةالموسيييييييقيين العرب في سييييييوريي هذغ األبعاد الدم

ابالربعاذ وإنما يقيسييييييونها بالكومات الفيثاغورية بواقع تسييييييعة في 

 .[هكذا]الطنينيم الكبير وثالثة وخمسين في الديوان 

على نكرى بعيييدة  ةوبييالفعييلذ نحن نعثر إلى اآلن في سييييييورييي

للتقيياليييد اإلغريقييية التي حوف  عليهييا منييذ قرونذ والتي أعيياد لهييا 

تراا المعاصييييرون مجدها. فالسييييلم األسيييياسييييي في الموسيييييقيون األ

من طنينات كاملة وطنينات صييييييغرى بمقدار  يتألف فعالً  ةسييييييوريي

ثالثية أربياف الطنينيم بيالتقريب. ومن جهة أخرىذ فانه يمكن اعتبار 

بعض األبعاد الدقيقة في السييييلم العام من قبيل أرباف الطنيناتذ غير 

عامذ بياني لهذا السلم ال أن الموسييقيين السيوريين ولغاية وضيع رسم

يفضيييلون قياس أبعادغ بالكومات التي يطلقون عليها اسيييم الفواصيييل 

 (.9)جمع فاصل ( ) شكل 
 
 
 
 

                                                           


 ــ المرجع الكامل لهذغ الدراسة هو التالي :

YEKTA, Raouf, «La musique turque», Encyclopédie  de Lavignac, t. V, Paris, Delagrave, 

1922, pp. 2945-3064.  
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 (9)الشكل 

 صراً يتألمف ح فيثاغوريماً  لتعريف هذا السيلمذ يمكن اعتبارغ جمعاً 

أنصييييياف  من طنينات كبيرة نات تسيييييع كوماتذ ومن فضيييييالت أو

إلى  ةطنينات صيييييغيرة نات أربع كومات. وتنقسيييييم الطنينات الكبير



 

 31 

 نا المتجانس لدي [الجمع  ]مثل  فضييييلتين مفصييييولتين بكوماذ تماماً 

(l'enharmonique) الذي يميز الروافع عن الخوافض. وإضييافة إلى

نلكذ فان جميع الفضالت تنقسم إلى بعدين صغيرين بمقدار كومتين 

ليذلكذ فان درجتي العراق والسيييييييكاغ توضييييييعان  لكيل منهيا. وتبعياً 

بوضييوح في منتصييف ما بين الثالثية الصييغيرة والثالثية الكبيرة في 

العقدين الخاصييييين بهما. ويمكن اعتبار مسييييافة الكومتين الفاصييييلة 

بينهما وبين الثالثية الديتونية مسييافة ربع بعدذ من دون أن تكون لها 

 بالضبط قيمة هذغ المسافة.

ر به في سوريإن التأث وات طة أصا. فبوسةير المصيري بدأ يُشيعت

سييييييطوانييات والبرام  اإلناعيييةذ تنشيييييير القيياهرة التي الفنييانين واأل

المركز الرئيسييييييي للثقافة  [العشييييييرين]أصييييييبحت منذ بداية القرن 

العربييةذ اليذوقت الخياصم بيالفوارق اليدقيقية وابالنظام المعدلا الذي 

للسييييييلم العامذ ونلك في بيروت يميل إلى توحيد المسييييييافات الدقيقة 

د دوماً   بين المثقَّفين والقيدس ودمشييييييق. وفي هيذغ المعركة التي تُباع 

العرب المنيياصييييييرين للمنيياه  اعلى الطريقيية اإلغريقيييةاذ وبين 

الفنيانين الميالكين للتقاليد التجريبية القديمةذ فان هؤالء األخيرين هم 

 عليه األمر في عصيييرمثلما كان  الذين ينتصييرون في النهايةذ تماماً 

 .نأرسطوكسا

وقد أمدنا الشيييييخ علي الدروي  الحلبيذ عضييييو لجنة المقامات 

واإليقاعات في مؤتمر الموسييييييقا العربية بالقاهرةذ بالرسيييييم البياني 

ه لنا.وغ السوريالزمالالذي اقترحه للسلم الموسيقي   ن وشرحت
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 ةــآالت النفخ التراثيم 

 (22)انــفي لبن

 
  

 ا.د. يوسف طنوس     

 

لكلم شيييعب تراثه الفولكلوريذ وموسييييقاغ وآالته الموسييييقية. وإن 

أبحاث علماء الموسييييقا وعلماء األنتروبولوجيا )علم اإلنسيييان( برهنت 

أن معظم الشييعوب لديها عائالت اآلالت الموسيييقية نفسييها في كلم بقاف 

رض من آالت وترية وهوائية وإيقاعيمة. وكأنم هذا التراث اإلنسيياني األ

 Personnalité deالمشييترا دليل على شييخصيييمة اإلنسييان األسيياسيييمة )

base).  فنجد على سييبيل المثال آالت وترية منقورةذ مضييروبة أو نات

قوس عند مجمل الحضييييياراتذ وإن اختلف شيييييكلها الخارجي ونوعية 

هتة )صييييييوتهياذ كميا نجيد آالت  (ذ ومنها Embouchureهوائيية نات فُوَّ

(ذ ومنها نات لسييان Anche simpleنات لسييان مفرد أو ريشيية مفردة )

 (ذ إلخ.Anche doubleمزدوج أو ريشة مزدوجة )

وإن البلدان المتقاربة جغرافيمًا وحضيياريمًا وإن كان لديها قواسييم 

يها لد مشييييتركة في بعض األمورذ منها اآلالت الموسيييييقيةذ فانا نجد

خصيائص تميمزها بعضها عن بعضذ ومنها أيضاً اآلالت الموسيقية 

 في شكلها أو تسميتها أو مميمزاتها.

والبلدان العربية لديها العديد من اآلالت الموسييييقية المشيييتركةذ 

ة منهيا والمتقنية. إالم أن تسييييييمياتها وأشييييييكالها وأحجامها في  التراثييم

                                                           

قُدممت هذغ الدراسة إلى المجمع العربي للموسيقا في دورته العشرين التي انعقدت في ــ 

 .2228آنار  29و  28تونس ما بين 
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ذ ومن بليد إلى آخرذ أو بعض األحييان تختلف من منطقية إلى أخرى

من المشييييييرق العربي إلى مغربييه وإلى خليجيه. ومييا يجمع بين هييذغ 

اآلالت أنمها تراثيمة ومصييينمعة يدويمًا أو حرفيمًا. أحيانًا نتيجة دراسيييات 

وأحيانًا نتيجة خبرة. لذلكذ تختلف اآلالت وطرق صيييييناعتها وأبعاد 

ا بحسيييثقوبها بين بلد وآخر وصيييانع وآخرذ ألنم نلك يتعلمق  اب أيضيييً

 درجة السميكاغ وموقعها.

و يرى سيييييييمون جيارجي أن لبنانذ مع أنمه األكثر انفتاًحا على 

ا بين الييدول العربيييةذ إالم أنم لييديييه التراث  بييً الخييارج واألكثر تغرم

الشييييييعبي الموسيييييييقي والشييييييعري األكثر غنًى وتعبيًراذ ألنمه األكثر 

 .(23)محافظة عليه

ة عن آالت النفخ التراثية في في مشييييواري إلعداد هذغ الدراسيييي

لبنيانذ اكتشييييييفيت أموًرا عن هيذغ اآلالت كنيت أجهلهاذ ليس وحدي 

 فقطذ بل العديد من البحاثة والموسيقيين.

دت آالت عدمة لم تعد منتشيييييرة كالسيييييابقذ إالم أنم نكرها ال يزال  جت وت

ي ر، الضت  عت اذ أو ر، في األمثال الشعبية. من هذغ األمثال: اال ب،ي ن،فُخ، وال بـييي  ف،

ا. وسيييييأعود إلى شيييييرحها في سيييييياق بحثي.  يل، هتاألُرُغل من ت مَّك، اشييييي 

وأشييير أنم هناا أمثاالً كثيرة تتناول اآلالت الموسيييقية التراثيمة األخرىذ 

 وكذا الحال في كلم األقطار العربيمة.

 في لبنان والمنطقة ــ نبذة عن تاريخ آالت النفخ التراثيمة 1

ة لم تتنيياول الكتييب القيي ديميية والمخطوطييات آالت النفخ التراثيييم

بشييييكل مباشييييرذ إالم أن بعضييييها ُنكر في معرض وصييييف حدث أو 

 مناسبة ماذ أو في بعض المؤلمفات الموسيقيمة.

 القديمة  المراجعـــ آالت النفخ في  1/1

ةذ هو  ادت ك، من امرأته عت ييذكر الكتاب المقدمس أنم يوبالذ ابن المت

                                                           


  ,Histoire de la in Orient, -Musique Populaire du ProcheJARGY (Simon)ـيييييـييييي

Musique, Des Origines à Jean-Sébastien BACH, T. I, Encyclopédie de la 

Pléiade, 1960, p. 567.                                                                                             
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ل العيازفين على العود  )أي المزمار؛ ( 24)والعوجياب أو الُعوكيابأوم

تشييييييتقم من الفعيل العبراني اعجبا أي اتنفمسا أو  (25)والعوجياب

اذ  ة التي يذكرها الكتاب المقدمس أيضييييييً انفخا(. ومن اآلالت الهوائييم

ة  ات عييدم نُورد الحليييل )وترجمتهييا األجوف( أي النييايذ وقييد ُنكر مرم

و  1511ملوا  1و  0115صيييييموئيل  1في العهد القديم في أسيييييفار 

ذ وفي العهد الجديد ُنكر 94113 (26)و إرميا 3195:و  1:10أشييعيا 

رنا لكم فلم ترقُصوا! وندبنا لكم فلم تنتحبواا(  11111في متى  )ازمم

 ذ إلخ. 113::وسفر الراليا  1111كور  1و 

عن االمشييييييروقيثةا وتُرجمت أحيانًا  019وتكلمم سييييييفر دانيال 

ارةا وأحيانًا انايا.  ات عديدة ازمم ونكر آلة االُشفارا أي القرن مرم

روتا أي البوق. ص،  وكذلك االحصت

وفي أسيطورة اعشتار وتمموزا تندب إلهة الحبم عشيقها القتيل 

 قائلة:القد أصبح قلبي كالناي الحزينا.

 العربيمة الموسيقاـــ آالت النفخ في تاريخ  1/2

آالت و يحف  تاريخ الموسيقا العربية اسم برصوما كعازف ناي

ولكنم التاريخ لم   .(27)نفخذ وقد تتلممذ على يدغ إسييييييحاق الموصييييييلي

 يحف  أيم اسم لعازف آالت تراثيمة.

في اكتياب الموسيييييييقا الكبيراذ يقول الفارابي إنم نغم المزامير 

ا الختالف أطوالهيا وتجويفهيا ومعاطفها )ثقوبها(. ويعطي  تكون تبعيً

 ها المزامير. ويُميمز بينالفارابي نسييب أبعاد األصييوات التي تُصييدر

اإنم المشييييييهور هنا  النياي والسييييييرناي والمزمار المزدوجذ فيقول:

                                                           


 .23:4 سفر التكوينــ راجع 


 .4:382 مزمورذ و 32:23 سفر أيوبــ راجع 


ـييييييييـيييييييي يُورد إرميا في رثائه خراب موآب: الذلك يئنم قلبي على موآب كأنين مزمارذ 

ايذ فييانم ثروتهم التي اكتسييييييبوهييا قييد  وينوح فؤادي على رجييال ق يرت حييارست كنتوح  النييم

د  تا.تبدم

 ــje? Puf, Paris, 2(1977), p. -, Que saisLa musique arabeCf. JARGY (Simon), 

38. 
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استعمال مزماٍر واحٍد بجعل المعاطف عليه متحانيةً على خٍط واحٍد 

مسييتقيٍمذ ويفرض في نهايته متخلمص الهواء على اسييتقامةذ ثم يجعل 

بعة ثقبًا متسيييييياوية األقطارذ ويجعل  بين على ظهر المعياطف السييييييم

آخر من الجييانييب المقييابييل  اً أعلى معطف فيييه وبين الييذي يليييه معطفيي

بعةذ وكذلك   جعل بين المعطف األخير وبينيللذي فيه المعاطف السييم

آخرذ  اً المتخلص اليذي هو على اسييييييتقياميٍة من الجانب اآلخر معطف

   قبا.ـُ قب الذي فيه عشر ثفيصير جميع الثُ 

رناي هي ويضيييف بالنسييبة للسييرناي: ا ا صيينفن من السييم أيضييً

المزامير. وقد جرت عادة مسييتعمليها أن يجعلوا على محدبها ثمانية 

ا ثالثة معاطف إضييييييافيٍةذ وكذلك فتحة  معياطٍف. وتوجد بها أيضييييييً

ا فانم مجموف النغمات الخارجة منها اثنتا  عريضييية من األسيييفل. وب ذت

 .اعشرة نغمةٍ 

ا عن المزمار المزدوج فيقول:   تعملوناوكثيرن من الناس يسيييأمم

نف بالمزمار  ف هذا الصيييييم مزمارينذ يقرنون أحدهما باآلخرذ ويُعرت

الُمثنمى وبالمزاوج وبالدمونايذ وليسيييييت شيييييهرته في هذغ البالد مثل 

ا نغمييات الثقوب  لا. ثمم يتييابع وصييييييفييه للمزدوج ُمبيمنييً شييييييهرة األوم

 وأبعادها مع مقابلتها مع نغمات العود.

 343ذ نجد الجاح  )توفي وفي زمان الدولة العباسييية في بغداد

م( يقول ما نصه: االزن  أطبع الخلق على الرقص الموقمع الموزون 

و الضييييييرب بالطبل على االيقاف الموزون من غير تأديب أو تعليمذ 

و إنم من تمام آلة االزمرا أن تكون الزامرة سوداءا. و نسمع كالًما 

 م(.1150مماثالً من الفيلسوف ابن خلدون )توفي 

ة أخرىذ يذكر تاريخ العلوم عند العرب أسييييماء بعض من ناحي

الكتيب التي تنياوليت آالت النفخذ على سييييييبييل المثيال: كتاب في آلة 

يحيذ للمؤلمف أبو الحسيييييين  الزمر البوقيذ وكتياب في آلة الزمر الرم

اني؛  ة الحرم رغن اة باألكتاب في اآلالت المصيوتة المسمم ثابت بن قرم

 ه مورطس )أو مورسطس(.ي لمؤلمفرغن الزمرواأل يالبوق
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ويُورد هنري فييارمر في كتييابييه تيياريخ الموسيييييييقييا العربييية أنم 

دنيا بالكثير من المعلومات عن آالت الطرب النفخيمةذ  التياريخ لم يُزوم

ة  ة نفخيييم إن إن لفظيية امزمييارا تُطلق على كييلم آليية طرب خشييييييبيييم

اة ريد بايب ) ذ (28)( خصيوًصاpipe-reedعموًماذ وعلى اآللة المسيمم

ابة )القصيبة( والمزمار كانا من ضمن اآلالت الهوائيمة ك ما أنم القصيم

ائعة في العصر الجاهلي  .(29)الشم

م بعض اآلالت الموسيييييييقيمةذ ألنم  افعي يحرم وإنم الميذهب الشييييييم

مةذ وألمنها شييييييعار أهل  ة المحرم غرض اسييييييتعميالها هو تحريك اللمذم

زمييار الشييييييرب والمخنمثين. ومن هييذغ اآلالت العود والصيييييين  والم

 .(30)العراقي والبربط والرباب

ومن بين اآلالت الموسييييقيمة التي طبعت الحياة الموسييييقيمة في زمن 

اشييييدينذ نجد القصييييبة والمزمار . بينما نرى أن اسييييتعمال (31)الخلفاء الرم

ام األمويينذ افصييييييرنييا نقرأ كثيًرا عن  ة قييد زاد أيييم آالت النفخ الخشييييييبيييم

 .(32)الغناءاالمزمار واستخدام صوته إلسناد لحن 

ياطذ موسييييييقار المهدي  وينقل فارمر عن كتاب األغاني أن سييييي 

(ذ كان يصييييحبه ضيييياربانذ احبَّالا وهو النمافخ 130ـيييييييييـييييييييي110)

                                                           


 ذتاريخ الموسيقا العربيمة حتى القرن الثالث عشر الميالديـيييـييي فارمر )هنري جورج(ذ 

تعريييب وتحقيق جرجيس فتح  م المحيياميذ منشييييييورات دار مكتبيية الحييياةذ بيروتذ 

 .318:  2ألبي فرج األصفهانيذ  األغاني ا كتاب؛ راجع أيضً 81ذ ص 3912


ابقذ ص   .42ــ فارمرذ المرجع السم


ابقذ ص   .18ــ المرجع السم


ابقذ ص   .99ــ المرجع السم


ابقذ ص   .334ــ المرجع السم
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 .(33)بالمزمارذ واعقَّابا وهو الضارب على العود

وفي زمن العبماسيينذ نرى السرناي يدخل موسيقا االستعراض 

ة إلى جيييانيييب الطبيييل مع حكم األمين  واليموسيييييييقيييا العسييييييكرييييم

(ذ ومجموعة آالت النفخ الخشبيمة من فصيلة المزامير 319ـييـيي353)

 .(34)شاعت في المراسلة الغنائيمة

ويُورد كتيياب األغيياني أنم إبراهيم بن المهييدي كييان امن أعلم 

ه تعلمم اللمعييب بييالمزمييار  النيياس بييالنغم والوتر واإليقيياعيياتاذ حتمى إنييم

 .(35)والطبل

بالصييييييليبيينذ جعلهم يُدخلون  ويقول فيارمر إنم احتكاا العرب

 .(36)بوق النمفير )بوق معدني كبير( دخل الموسيقا العسكريمة العربية

د المسيعودي والفارابي اآلالت النافخات الخشبيماتذ ومنها  ويعدم

النايذ والسييييييرنايذ والمزمارذ والدياني أي المزمار المزدوجذ إلى 

 .(37)جانب البوق واألرغن الهوائي واألرغن المائي

ويزداد عدد وأنواف آالت النفخ الخشيييبيمة مع األندلسييييينذ فنقرأ 

بمابة  رنايذ والنايذ والشيييييم مرذ والزورنا أو السيييييم عن المزمار أو الزم

الميذ والقصييييبةذ  ارةذ والزو مم اهين والزم فارة واليراعةذ والشييييم والصييييم

والبوق بالقصيييييبةذ والموصيييييولذ إلى جانب اآلالت النحاسييييييمة مثل 

 .(38) (Pipe-Panإضافة إلى األرغن واألرمونيقي ) البوق والنمفيرذ

                                                           


ابقذ ص   .1:3 األغاني. راجع كتاب 383ــ المرجع السم


ابقذ ص   .311ــ المرجع السم


 .84:34 األغانيذ  كتابــ راجع 


ابقــ فارمرذ المرجع   .233ــ232ذ ص السم


ابقذ ص   .234ــ المرجع السم


ابقذ ص   .322ــ المرجع السم
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 ـــ آالت النفخ في التاريخ اللبناني 1/3

ة في  ة تييذكر آالت النمفخ التراثيييم هنيياا بعض المراجع التيياريخيييم

لبنيانذ من دون إعطياء تفياصييييييييل وافيية عنها. ولكنمهاذ وعلى قلمتها 

 تها. وعدم دقمة بعضهاذ يمكننا تكوين فكرة عن ماهيمتها وقدميم 

ا ميات ب نيييامينذ  يُورد البطريرا إسييييييطفييانوس الييدويهي أنييه لميم

في معركة المقدممين مع جيوش الشييام  1:31مقدم بلدة حردين سيينة 

في الفيدار والمدفون )في لبنان(ذ حزن ألجله العسكر حزنًا عظيًماذ 

 .(39)ولم يدقوا طبوالً ولم يزعقوا باألبواق ولم يرفعوا سنجقًا لفقدغ

(ذ الموفد J.-B. ELIANOب جان ـيـ باتيست إليانو )ويروي األ

ه خالل صييييييعودغذ مع الوفيد البابوي من   البيابوي إلى الموارنيةذ أنيم

ذ :103و  1013طرابلس إلى دير السيييمدة العذراء في قنوبين سيينة 

اسييييتقبله أهل الجبل بالتراتيل واألناشيييييد وآالت الموسيييييقاذ الطبول 

 .(40)والدفوف والنايات

ا القنصيييييي يس )أمم (ذ ومع Henri GUYSل الفرنسييييييي هنري غ 

فه لحالة الموسيييييقا في لبنان )مقارنة مع أوربا طبًعا(ذ يقول إنم  تأسييييم

ًما في لبنان نحو سنة  ذ 1305الموسييقا األكثر انتشياًرا واألكثر صيمت

هي موسييييييقا المزامير والطبول الكبيرة المسيييييتعملة في مناسيييييبات 

 .(41)الصبيانالفرح مثل األعياد واألعراس ووالدة 

د لويس إينوليييت )  La( في كتيييابيييه ENAULT Louisويعيييدم

vierge du Liban  دة لبنيان( بعض اآلالت الموسيييييييقيمةذ في )سييييييييم

ذ فيُورد النيياي والعود والكمنجيية )الربيياب؟(  وصييييييفييه لعرس درزيم

                                                           


ـيييييـيييييي  راجع الدويهي )البطريرا إسطفان( ذ تاريخ األزمنةذ نظر فيها وحققها األباتي 

 .212بطرس فهدذ دار لحد خاطرذ بيروتذ ص 


Pentalogie (Youakim),  OUBARAC; M , 1581, p. 202Litterae annuae .Cfـيييييـييييي

Antiohienne, Domaine Maronite, T.I, Vol. 1, p. 652.                                         


 ,Beyrouth et le Liban, Relation d’un séjour de plusieurs Cf. Henri GUYSـيييييـييييي

années dans ce pays, précédée d’une lettre de M. Poujoulat, Paris, Comon 

éditeur, 1850, pp.86, 88-89.                                                                                 
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 .(42)والصنوج واألبواق

( A. LAMARTINEويُضيف الشاعر الفرنسي ألفونس المرتين )

ذ  (ذ1343ـييييييييـيييييييي1135) على الئحة اآلالت المذكورة سيييابقًاذ آلة الدفم

غ غابة الصيينوبر في بيروتذ حيث حضييرعزفًا  واصييفًا مناسييبة في متنز،

 .(43)للناي مصاحبًا بالدمف

ا فرانسييييييوا بيارت ) (ذ فانمه يقول إن اآللة François BARTأميم

 .  (44)الموسيقيمة الوحيدة التي يعرفها العرب هي آلة المجوز

( أنم أوالد بلييدة Maurice BARRESرس )ويييذكر موريس بييا

بكيية على موسيييييييقييا  عييازور في جنوب لبنييان كييانوا يرقصييييييون الييدم

 .(45)القصبذ الناي والمجوز

من نيياحييية أخرىذ يحف  تيياريخ الموسيييييييقييا في لبنييان أنم فرقيية 

موسيييييقيمة لبنانيمة مؤلمفة من عازف الناي يوسييييف أبو حبلةذ من بلدة 

مثملت لبنان في معرض شييييييكاغو  دير القمرذ وتخته الموسييييييقيذ قد

. ومن بين آالت الفرقة الموسييييييقيمةذ كان هناا 1339الدولي سييييينة 

 النماي والمنجيرة
(46). 

                                                           

 ,Imprimerie de C.H. Lahure et Cie, La vierge du LibanCf. Louis ENAULT ,ـيـ



Paris, (S.D.), pp. 138s.                                                                                         

 ,V. I, Hachette, Paris, 1903, p. Voyage en OrientCf. Alphonse LAMARTINE ,ــ

145.   

  ,Le Mont Liban, Scènes et Tableaux de la vie actuelle en OrientCf. F. BART ,ــ

M. Barbou (Limoges), Librairie Générale, Catholique et Classique, Lyon, 

(S.D.).       


  ,Librairie Plon, Une enquête aux pays du LevantCf. Maurice BARRES ,ــ

Nourie et Cie Imprimeurs-Editeurs, Paris, 1923, pp. 138s. 


ت أقيم معرض دولي في شيكاغو دعي 3893اويذكر اللبنانيون القدامى أنه في عام  ـييييـيييي 

إليه متصييرفية جبل لبنانذ فأوفدت إليه أحد ممثمليها من آل شييهاب وفرقة موسيييقية برئاسيية 

يوسيييف أبو حبلة أمير الناي وتخته المشيييهور من دير القمر. وقد وصيييل أفراد هذغ الفرقة 

إلى شيييييييكيياغو وهم في مالبسييييييهم اللبنييانيييةذ وكييانوا يعزفون األغيياني البلييدييية على النيياي 

يقرعون الدربكة. وعند عودتهم إلى لبنان أخذوا يشيييييييعون أخبار هذا والمنجيرة والبزق و
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هتة الموسيقيمة( آالت النفخ 2  نات الفُوَّ
    (Instruments à embouchure) 

تًا خارًجا عنهاذ بل  ا مصييييييوم إنمهيا اآلالت التي ال تحوي جسييييييميً

هتها من طرف شييييفتيه  يصييييدر الصييييوت عندما ينفخ العازف في فوم

بزاوييية من ثالثين إلى خمس وأربعين درجيية. ونجييد في لبنييانذ من 

يلةذ النماي والمسبمع.  بمابةذ الن حَّ  بين تلك اآلالتذ الشم

بمابة 2/1  ـــ الشم

ارتبطت الشييييبمابة في لبنان والمنطقة العربية برعيان الماشيييييةذ 

لشييييييعراء تكلمموا عن الراعي وكثير من كتييابييات األدبيياء ودواوين ا

الذي يعزف الشييييييبمابة وهو يقود قطيعه في وصييييييفهم الطبيعة وحياة 

  الرعيان.

 

 

دو الشييبمابة من أسييالف آلة النمايذ فهي تشييبهه في مبد زف الع أتُعت

رة مثله. فهي تتألمف من  وفي الشييكل الخارجيذ إالم أنمها ليسييت متطوم

كالنماي. يمكن أن نجدها  قصيييبة مفردة عاديمة ال تحوي عقتد القصيييب

بأطوال مختلفة حسب الطبقة التي يُراد العزف عليهاذ إالم أن الشبمابة 

 سنتمتًرا. 3:األكثر استعماالً هي التي بطول 

دها  ا شييبمابة مصيينوعة من المعدن )النحاس مثالً(ذ يعو ونجد أيضييً

ة في حملهيا أكثر من شييييييبابة القصييييييب التي تتعرمض  البعض عملييم

هتها بسيهولة للك سير. ومنهم من يعزف على شبمابة المعدن بوضع فوم

على طرف أسييييينانه وليس على طرف شيييييفتيه مثل عازف شيييييبمابة 

 القصب.

الشيبمابة مثقوبة بثقوب ستة على وجههاذ وليس فيها أي ثقب في 
                                                           

المعرض الكبير فتبعييث في نفوس اللبنييانيين الحمييية إلنشيييييياء المعييارض المميياثليية في بالد 

 .98ذ ص 3992ذ الجزء الرابعذ دير القمرذ صفحات من لبناناألرزا. نعمة )جوزف(ذ 
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أسفلها. فهي آلة تراثيةذ ال يتعدمى امتداد أنغامها امتداد أنغام األغاني 

ا أصييييييابعه وهو ينفخ الفولكلورية اللبنانية.  ويكفي العازف أن يحرم

 فيها ليُخرج األنغام منها.

والشيبمابة في عدد ثقوبها وعدد أنغامها تشبه آلة المجوزذ إالم أن 

هة. ُت الشبمابة الفوم تُه ريشة مفردةذ بينما مصوم  األخير مصوم

ا أصل كلمة اشبمابةاذ فيمكن أن يكون من السريانية من فعل  أمم

با واسييتولى علىاذ فالشييبمابة تسييبي برخامة صييوتها  اشييباا أي اسييت

بُبُوتاا أي جوارذ إن  بُبُـيييياا أي قريبذ أو اش، امعذ أو من كلمة اش، السم

إن الشبمابة هي رفيقة دائمة للعازف يحملها معه؛ كما يمكن أن يكون 

بَّبت تشبيبًاا ل بالمرأةذ إن يمكن أن أصيلها عربيًا من فعل اشيت  أي تغزم

تميل الراعية التي تسييييييمعه. وأترا لكم اختيار يعزف الراعي ليسيييييي

 األصل الذي تجدونه األقرب إلى الواقع.

إلى جيانب مرافقتها الرعيان والفالمحين والمكاريينذ تُسييييييتعمل 

ابة في أفراح الناس وأتراحهم وأعيادهم وفي إحيائها دبكاتهم  الشييييييبيم

ر اومرافقتها غناءهم. فهي أصلح لمرافقة الغناء من المجوز والمزم

 اللذتين يطغى صوتهما القوي على صوت المغنمي.

يلتة 2/2  ـــ الن حَّ

رذ فال يتعدمى طولها العشرين  يلتة هي آلة الشبمابة على مصغم الن حَّ

سينتمتًراذ ومنها ما يبلغ طوله الخمسية عشير سنتمتًراذ بينما قصبتها 

 تكون عادة أرفع من قصيبة الشيبمابة. وعلى سبيل المقارنة والتشبيهذ

يلية هي بحجمهيا مثل آلة االريكوردر السييييييوبرانينوا  أقول بيأنم الن حَّ

 بينما الشبمابة هي بحجم آلة االريكوردر السوبرانوا.

 
 

يلة ُوجـيييييييي دت لكي يعزف عليها األوالدذ إن  وأعتقد بأن الن حَّ

يسيييتطيعون بأيديهم الصيييغيرة إغالق ثقوبها القريبة بعضيييها من 

مة في سيييييييبيل تشيييييييجيع بعض بسيييييييهولة. وهذغ تُعدو خ طوة متقدم
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 األوالد على عزف سالفة الناي وسابقته.

تة لتسييهيل  هة مشييدوفة مصييو  يلة فُوَّ ومنهم من أضيياف إلى الن حَّ

 إخراج الصوت على األطفال.

يلييةاذ فيعودذ على مييا أعتقييدذ إلى أن  ا تسييييييميتمهييا ب االن حَّ أمييم

ة كحالوة صييوتها مثل صييوت النَّحلذ كما أن صييوتها فيه من الحالو

 العسل.

 ـــ النماي 3/2

ينتمي النمايذ بشييكله الحاليذ إلى الموسيييقا العربية المتقنة أكثر 

ا ينتمي إلى الموسيييقا الفولكلورية. بابة  ممم فالنماي يجد جذورغ في الشييم

ر فباتت صيناعته من القصيب المعقمدذ وأضيف  يلةذ ولكنمه تطوم والن حم

فذ اته تتعدمى الديوانين والنمصإليه ثقبن في أسفل وسطهذ وباتت نغم

 بعدما كانت تشابه نغمات الشبمابة.

 

 

 

ة أسييييييماء في لبنان والمناطق العربيةذ فهو اي عدم  القصييييييبة للنيم

 والمنجيرةوالحليل )األجوف( عند البعض ابة بم والشييييييم  (47)والك رفت

فارة عند البعض اآلخر.  والصم

مة انايا يُرجع البعض أصيييل كلمة انايا إلى الفارسييييمة إن كل

في الفارسيييمة تعني قصييبذ بينما يُرجعها البعض اآلخر إلى األكاديمة 

   إن كلمة انايوا تعني الحزن والندب. 

فة تحتوي تسيييع مسيييافات وثمانية    يتألمف النماي من قصيييبة مجوم

                                                           


ذ الجزء الثانيذ حريصا )لبنان(ذ بنانيةالعادات والتقاليد اللـييييييـيييييي  راجع خاطر )لحد(ذ 

 .289ذ ص 3911
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ة. وهو مفتوح من طرفييهذ ولكنم طرفيه األعلى يحوي  عقيد قصييييييبييم

ت ع ن من خالله المصييوم ندما يمرم فيها الهواء الذي فرزة عقديمة يتكوم

 ينفخه العازف من طرف شفتيه ممسًكا النماي مائالً قليالً.

في النماي سييييتة ثقوب في سييييطحهذ )اثنان في مسييييافته الثانية من 

طرفه األسييفلذ واثنان متباعدان في مسييافته الثالثة واثنان في مسييافته 

طيا وبنصيييرا اليدينذ وثق ي وسيييط ب فالرابعة يتحكمم بها سيييبمابتا وُوسييي،

أسييييفله )في مسييييافته الخامسيييية( يتحكمم بها إبهام إحدى اليدين حسييييب 

طريقة العازف في اإلمسيياا بالنماي. ونشييير أنم هناا نايات مسييتعملة 

في بعض القبائل البدويةذ في لبنان والبلدان العربيةذ ال تحوي سييييوى 

رغ.  ثالثة ثقوب تذكمرنا بشكل النماي القديم وتطوم

عازف النماي ما يُسيييممى ب اطقم النماياتا أي وفي العادة يحمل 

مجموعة من النمايات يبلغ عدد األسييياسيييي منها سيييبعةذ وهي بأطوال 

سييينتمتًرا  93سييينتمتًرا ونصيييف لناي الكردانذ إلى  44مختلفة )من 

لنياي الحسيييييييني(ذ لكي يسييييييتطيع العييازف أن يؤدمي كييلم المقييامييات 

 العربية والساللم الغربية.

في النماي يتبع السييييلمم الطبيعي الهارمونيذ  وإن إخراج النغمات

إن بامكان العازفذ وفي وضيييعية األصيييابع نفسيييهاذ أن يُخرج مثالً 

 9)قرار الراسييييييييت( ومن ثمم دو  :من نييياي اليييدوكييياغ درجييية دو 

)الكردان( ومن  1)النوا(ذ ومن ثمم دو  9)الراسيييت( ومن ثمم صيييول 

تي( ومن ثمم )رمل تو 1)جواب السييييييكاغ( ومن ثمم صيييييول  1ثمم مي 

)جواب العجم(ذ إلخذ حسييييييب قدرة العازف وجودة  1سييييييي بيمول 

 النماي.

دو النماي من آالت التخت الشيرقي األساسيةذ وهو يُستعمل في  يُعت

الموسييييقا التراثيمة وفي الموسييييقا المتقنةذ كآلة منفردة وكآلة ضيييمن 

كن مالتخت. وللنماي مناه  للتعليم في المعاهد وكلميات الموسييييييقاذ وي

ل شيييهادات جامعيمة في آلة النمايذ بينما هذا الواقع  للعازف أن يحصيييم

ال ينطبق على بياقي آالت النفخ التراثييةذ أقلمه في لبنان ولغاية إعداد 

 هذغ الدراسة.
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 ـــ المسبمع 2/4

ه  اي أنييم اي. والفرق بينييه وبين النييم ينتمي المسييييييبمع إلى عييائليية النييم

ى سييييطحه. من هنا اكتسييييب يحوي سييييبعة ثقوبذ بدالً من سييييتةذ عل

اسيمه االمسبمعا أي الذي يحوي سبعة ثقوب لتمييزغ عن النماي الذي 

يحوي سييييييتة ثقوبذ وبالتالي فانم ترتيب النغمات بالنسييييييبة للثقوب 

 يمكن أن يكون مختلفًا بين النماي والمسبمع.

ة  (3  هييت  Instruments à) المشيييييييدوفييةاآلالت نات الفُوَّ

biseau) 
تًا تتميمز هيذغ اآلال ا مصييييييو  هتهيا العلييا تحوي جسييييييميً ت بيأنم فوم

مصينًَّعا يسيمح باخراج الصيوت الموسييقي بسهولة ومن دون تطلمب 

ضغط هوائيم أو مهارة في أسلوب النفخ. وفي لبنانذ هنااذ من بين 

هذغ اآلالتذ منجيرة القصيييييب ومنجيرة الخشيييييب ومنجيرة جوزف 

 أيموب )النماي األيموبي(.

 المنجيرةـــ  3/1

ر بها. ويمكن أن يكون الم نجيرة هي كلمة عاميمة وتعني آلة يُزمم

يراا  رت بالعربيةذ أو انتغ  ا بالسييييييريانية أي نتجَّ ر، أصييييييلها من فعل ان،غت

 بالسريانية أي الحنون.

وهناا نوعان من المنجيرة: المنجيرة المصييينوعة من القصيييب 

تً   اوالمنجيرة المصينوعة من الخشيب. واالثنتان تحويان جسيًما مصوم

مؤلمفًا من فتحة مشيييدوفةذ يكفي أن يُنفتخت فيه بطريقة بسييييطة إلخراج 

الصييوتذ بينما تتحكمم أصييابع العازف بسييدم الثقوب وفتحها إلصييدار 

 النغمات.

ًداذ وبالتالي فان مواضيييع  وعدد ثقوب المنجيرة ليس ثابتًا وموحَّ

 إخراج النغمات تختلف طبقًا لمواضع الثقوب.

 بالقصـــ منجيرة  3/1/1
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تتألمف منجيرة القصيييييب من قصيييييبة عاديمة غير معقمدةذ يختلف 

طولها بحسيييب درجة قرارهاذ فمنجيرة درجة الجهاركاغ يبلغ طولها 

سييينتمتًراذ وهي قطعة واحدة. طرفها السيييفليم مفتوحذ بينما  10نحو 

طرفها األعلى مشيييدوف يسيييدم معظمه خشيييبة صيييغيرة مشيييدوفة من 

 آلخرذ طرفها الخارجي ومستوية من طرفها ا

 
ر  تسيمح للهواء بالمرور بين سطحها وتجويف الناي الداخليذ ليتكسم

على لسان فتحة في سطح المنجيرة مصدًرا نغمة موسيقيمة تتبدمل مع 

 وضعيمة أصابع اليدين على ثقوب المنجيرة.

ويمكن للمنجيرة أن تضيمم سييتة ثقوب في سييطحها األعلى وثقب 

على ثقبتين. ولكن وضييييعيمة في أسييييفلها يقع على مسييييافة واحدة من أ

 األصابع إلخراج النغمات ليست كوضعيمة آلة النماي.

 :الخشبـــ منجيرة  3/1/2
تتألمف منجيرة الخشيييب من أنبوب خشيييبي واحدذ يضيييمم سيييبعة 

ثقوب على سييييطحه األعلى وثقباً واحداً في أسييييفله يقع ما بين أعلى 

فيه  ييدخلثقبمين. طرف المنجيرة السييييييفليم مفتوحذ وطرفهيا األعلى 

قطعة خشيبيمة صيغيرة تسدم معظمهذ باستثناء ممرم للهواء الذي ينفخه 

ر على لسييييان فتحة ليُصييييدر صييييوت النغم. وتتغيمر  العازف فيتكسييييم

ة نفخ  األنغام حسييييب حركة أصييييابع اليدين على الثقوب وحسييييب قوم

 العازف في المنجيرة.

 

 

يبلغ طول منجيرة الخشيييييب نحو ثالثين سييييينتمتًرا. ووضيييييعيمة 

ألصيييييابع إلخراج األنغام تختلف عن وضيييييعيمة الناي واآلالت التي ا

 تعتمد القصب المعقَّد. 

يمكن أن يزخرف الصيييييانع منجيرة الخشيييييب برسيييييوم ونقوش 

 وخطوط تُنق  في الخشب أو تُنحت فيه.
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 ــ النماي األيموبي أو منجيرة جوزف أيموب 3/2
ما أيموبذ إنم  إن ما يُسييييممى بالنماي األيموبي نسييييبة إلى الفنمان جوزف

رها جوزف أيموب بالتعاون مع دكران مايبليان  هو منجيرة خشييييبيمة طوم

 .1313في حلب سنة 

ا مييا. وهي تتييألمف من  إنم شييييييكييل هييذغ المنجيرة مخروطي نوعييً

ي آلته  ت وجسم اآللة. ويمكن للعازف أن يسوم قسمين: الجسم المصوم

 مع باقي اآلالت بتوسيع البعد بين القسمين أو بتضييقه.

 
تحوي هييذغ المنجيرة ثقبيياً في أسييييييفلهيياذ وثمييانييية ثقوب على 

 سطحهاذ سبعة للعزف والثمامن لتسوية النغمات.

وتتميمز هذغ المنجيرة بامكانيتها في أداء كل المقامات الشيييييرقيمة 

والغربيمة على حدم سييييواء. برف فيها الموسيييييقي جوزف أيموب عزفًا 

اذ وقيد رافق كبيار المطربين في غن ان ائهم في لبنان والبلدوتقسيييييييميً

العربية واألجنبيةذ كما زيمن المقطوعات الموسيييقية التي شييارا في 

 عزفها.

ة بها. س هذغ اآللة في لبنان ولها مناه  تعليميمة خاصم  وتدرم

 المفردة الريشة( اآلالت نات 4
   (Instruments à anche simple) 

و ة المفردة أتنتمي هذغ اآلالت إلى عائلة آالت النفخ نات الريش

يشة المفردةذ  ت. فالرم اللمسان المفرد المثبمت طرفها في الجسم المصوم

ا بتردمدات سييييريعة  عندما يمرم من خاللها الهواء المضيييغوطذ تتحرم

 تولمد الصوت. من أهمم آالتها في لبنان المجوز واألُرُغل.

 المجوزـــ  4/1

في  019 . ُنكرت في سييفر دانيالهو آلة نفخ شيرقية قديمة العهد
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الكتاب المقدمس اإنمكم حين تسييييييمعون أصييييييوات بوق القرن والنماي 

ارة )المشيييييروقيثةوالمجوز(  والعود والرباب والقيثارة المثلمثة والزمم

وكلم أنواف الموسيييقاذ تنحنون وتسييجدون لتمثال الذهب الذي نصييبه 

نبوخذنصيير الملكا. إن علم اآلثار اكتشييف العديد من تماثيل عازفي 

 ي العديد من بلدان المنطقة.المجوز ف

 

 

 

 يتألمف المجوز من ثالثة أقسام:

بتتان:ــ 1 وهما أنبوبتان من قصب طويلتان مثقوبتان )كالهما  القتصت

 أو إحداهما( وملتصقتان إحداهما باألخرى. 

بتات:ـييييييييـيييييييي : ز، وهما أنبوبتان من قصيييب قصييييرتان أرفع من  العت

تمتراتذ تُثبَّت كلم سييين 3و  4القصيييبتينذ يتراوح طولهما ما بين 

منهما في أعلى قصيييبة من القصيييبتينذ وتسيييممى كلم واحدة منهما 

بتة. زت  عت

تتان من القصب تكون  الب،نتيَّات:ـيـ 9 ارتان رفيعتان أو مصوم هما زمم

كلم منهما مغلقة من األعلى ومفتوحة من األسييييفلذ وتُشييييقم أفقيمًا 

اذ وتوضيييع أحياناً شيييعرة ت ى حت أعلفيما يشيييبه اللمسيييان المتحرم

 هذا اللسان حتى تسمح بمرور الهواء إلخراج الصوت.

ج أسيماء األجزاء بحسيب حجم القصيب. فالقصب  ونسيتنت  تدرم

ممي قصيباتذ والقصيب الوسط هو االعزباتا أي البالغات  الكبير سيُ

جن بعدذ والقصييييييب الصييييييغير أُسييييييمي االبنيماتا أي  ولكن لم يتزوم

 الفتيات الصغيرات.

)هناا  طولالمن قصييييبتين متسييييياويتي إًنا مصيييينوف  فالمجوز

(ذ 95آالت بطول نحو   سيييييينتمتًراذ ومنهيييا أكثر طوالً ومنهيييا أقيييلم

توازي إحداهما األخرى وملتصييييييقتين بوسيييييياطة مادة الصييييييقة أو 
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جتين في الغل ذ أو  بوسياطة الزفت. ويمكن أن تكون القصبتان متدرم

كي لمؤلَّفتين كييلم منهمييا من قصييييييبتين متييداخلتين ومختلفتي الغل ذ 

ت االلتحام بجسييييييم اآللة من دون  يكون باإلمكان للجسييييييم المصييييييوم

م قصيييييبتي جسييييي من فتح في كلم تهريب الهواء أو تنفيس ضيييييغطه. تُ 

ذ وفي اإلجمال سييييييتة ربعة وسييييييتةأبين عددها تراوح ي ثقوبن  اآللة

وقيد يقتصيييييير فتح الثقوب في القصييييييبية اليمنى لتأدية اللحن  ثقوب.

فتقيم على صيييييوت واحد  ذبدون ثقومن وتظل القصيييييبة اليسيييييرى 

 .حنمصاحبة اللم 

ت( في كلم قصييييبة من هذغ  إنم ما يُخرج الصييييوت )أو المصييييوم

اآللةذ مثلها مثل آلة األرغلذ هي الريشة المفردة )أو اللمسان المفرد( 

المصيييينوف من القصييييب والمنفصييييل عن القصييييبة التي تشييييكمل هي 

رفيع.  خيطورفيقتها جسيم اآللة. والريشييتان مربوطتان بجسييم اآللة ب

ت من قصييبة بطول نحو خمسيية سيينتمتراتذ  ويتألمف الجسييم المصييوم

مقفليية من طرفهييا الخييارجي بعقييدة القصيييييييبذ ومفتوحيية من الجهيية 

المقابلة.  تُشييييييقم القصييييييبةذ التي هي أرفع من تلك التي تشييييييكمل مع 

رفيقتها جسييييم اآللةذ بشييييكل أفقي يسييييمح بمرور الهواء إلى داخلهاذ 

د اهتزازات وتردمدات ومع مرور الهواء المضييييييغ وط فيهميييا تتوليييم

ت في القصبة الطويلة  صوتيمة. وعندما يتمم إدخال نلك الجسم المصوم

تخرج األنغام بحسيييب طولها أو وضيييعيمة األصيييابع عليها وضيييغط 

 الهواء الداخل فيها.

إلى جانب ربطهما الريشييييتين بجسييييم اآللة لئالم تضيييييعا وتقوية 

متي ك الخيطين دوًرا بتسوية نغالتصاق قصبتي جسم اآللةذ فان لذين

الريشييييييتين لكي تتوافقيياذ إن يُلتف كييلم خيط على طرف ريشييييييية مع 

إمكانية تعديل مكانه ليزيد أو يخفمف ضغط الهواء الداخل إلى جوف 

تةذ وبالتالي يعدمل الصيييييوت المنبثق منهاذ بزيادة  القصيييييبة المصيييييوم

داته أو بخفضها.  تردم

ا أي زوج من وأصيييييييييل الكلمييية هو ازوجا وليس اجوًزا

ى امزوجا بدل امجوزا. ولكن العادة  القصيبذ فاألصيح أن يسمم
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درجييييت فيي اللهجيييية العيييياميييييمة إبييييدال حرف الاجيما بحرف 

 الـازايا. فيُقال مثالً فالن جوز فالنة أي زوجها.

من جهة أخرىذ نتسييييياءل: هل تسيييييمية هذغ اآللة بال امجوزا 

ي نات قصييييييبة يمكن أن تعني أنيه كيان يوجيد آلية أخرى امفردةا أ

 واحدةذ وكانت تسممى مثالً مفرد؟

ة وأحييانًا غير المحترفة أو الموفمقةذ  ونظًرا لصيييييينياعتيه الييدوييم

يمكن أن نجد فرقًا نغميمًا قليالً ما بين قصييييييبتيه. إنا زاد البعد النغمي 

يصييييير نشيييياًزا. وهناا قول شييييائع في لبنان حينما يغني أحدهم مع 

سيييقية المصيياحبةذ فيقال له: أنت فرق نغمي متواصييل مع اآللة المو

 تغني مثل المجوزذ فوق النوطة.

يف،تاا في تركياذ  ة أسييماء لهذغ اآللة حسييب البلدان: اسيي  هناا عدم

ز نييميييارييينا أو  را فييي تييونييسذ اتييت ميي، ارةا فييي مصيييييييرذ ازت اُزميييم

اتيييزومييياغييينا فيي اليجيزائيرذ اميقيروما فيي اليميغرب العربيذ 

كان مخروطي الشييكل  امجوزا في لبنان وسييورية وفلسييطين. وإنا

يسييييييممى امقرونيةا في ليبييا وامغرونةا في تونسذ وازمر ريفيا 

 في المغربذ إلخ.

ا (48)وفي لبنانذ يسيممى المجوز في بعض المناطق االمسحورة

واالعنميزا )نسييييييبيية لراعي الميياعز الييذي كييان يعزف عليييه(ذ وفي 

                                                           


د آخر من اآلالت الهوائيمة الخشييبيمة  ا على عدم ـيييييييـييييييي إن إسييم االمسييحورةا يُطلق أيضييً

 بمابة. ـــوالقصبيمةذ منها المنجيرة والش
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بعضها اآلخر االقصباذ فعندما يُقال العزف على القصب فان نلك 

عني العزف على المجوزذ بينميا عندما يُقال عازفن على القصييييييبة ي

 فتعني العازفت على النماي وعائلته. 

إن سييييلمم المجوز الضيييييمق يدل على قدم اآللة وعلى طابعها التراثي 

 الفولكلوري.

إنم تقنيمتها العزفية تقوم على العزف المتواصييييييلذ وبالتالي هي 

يييي اقلب النفسا ل  كي يستطيع العازف أن يعزفتستدعي ما يُسممى بـ 

من دون توقف فترات طويلية قيد تصييييييل إلى سيييييياعات. وتقوم هذغ 

التقنية أن يسييييييتعمل العازف خدميه كمخزن للهواءذ فيأخذ الهواء من 

ن  منخريييه عنييدمييا ينفخ من فمييه في اآلليية. وكييانييت العييادة أن يتمرم

ة لتوليد فقاقيع هواء متواصيي ة لالمبتدئ بالنفخ في الماء بوسيياطة قشييم

 لفترات طويلة.

إن المجوز عادة هو آلة منفردةذ تترافق بآلة إيقاعية مثل الطبل 

في الجبييال  هيكثر اسييييييتعمييالييأو الطبليية. عزفهييا مزخرف وحيوي. 

في المناسييييييبات  رقصييييييات الدبكة ةوالقرى وبين الرعاة وفي مرافق

 واألعياد.

ُغول( 4/2  ـــ األُرُغل )أو األتر،

ب الباحثين اللبنانيين والعرب واألجانكان الكثير من الموسيييييييقيين و

يعتقدون أن األرغل آلة موسيييييقية موجودة فقط في مصييييرذ كما أنمها في 

. ولكن القول اللبناني اشيييييل هاألرغل (49)فلسييييطين تحمل اسييييم يرغول

كا أي اانزف هيذا األرغيل من فميكاذ هو إثبات على وجود هذغ  من تميم

ومن   لة اآلن مثل الماضيييي.اآللة في لبنان وإن لم تعد منتشيييرة ومسيييتعم

                                                           

 ,Dictionnaire des musiques et danses traditionnelles Cf. POCHÉ (Christian)ـيـ

de la Méditerranée, Fayard, Paris, 2005, pp. 43-44.                                                         
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المعلوم أن عازف األرغل متمرمس بقلب النتفتسذ أي يسييييتطيع أن يعزف 

فترة طويلية من دون أن يتوقمف عن العزفذ فيبقى األرغيل في فمه فترة 

طويليية تييدوم سيييييياعييات طواالً حسييييييب قييدرة العييازفذ وال يمكن بييذلييك 

هي دعوة  التواصييييييل والحوار معييه. والييدعوة إلى نزف األرغييل من الفم

اصييةا  للحوار مع الشييخص المقابلذ كما تُقال للطفل الذي يضييع االمصييم

 دائًما في فمه.

 

ال يُعرف أصيييييييل كلميية اأرغييلاذ وهنيياا تشيييييييابييه بين كلمتي 

اأرغيلا وااألرغيليةا أو )األركيلية( أي النيارجيلية. وربميا تكونان 

.  من أصل واحد يعني النفخ في األنبوب أو وضع األنبوب في الفمم

ألرغل آلة موسيييييقية شييييرقية مؤلمفة من قطعتين من القصييييب ا 

متوازيتين وبطول قيد يكون مختلفًيا أو متسيييييياويًاذ مربوطة إحداهما 

فت. هي  إلى األخرى وملتصيقة بوساطة مادة الغراء أو بوساطة الزم

تشييييبه آلة المجوز باسييييتثناء أن قصييييبتيها يمكن أن تكونا نات طول 

ن . القصييييييبة غير المثقوبة يمكن أمختلف وليسييييييتا كلتاهما مثقوبتين

ة قصيييييبات متداخلة الواحدة  تكون أطول من األخرى ومؤلمفة من عدم

في األخرى. وفي بعض البلييدان يبلغ طول هييذغ القصييييييبيية مترين 

دعى  اذ تييُ ا ثييابتييً ا غليظييً وأكثر. وهييذغ القصييييييبييةذ التي تعطي صييييييوتييً

نتانا. القصييبة األخرى هي القصييبة اللحنيمة أي التي يعزف عل ها يازت

 اللحنذ وهي مثقوبة بستة ثقوب من ناحية وجهها.

جتين في الغل ذ أو مؤلَّفتين كييلم  ويمكن أن تكون القصييييييبتييان متييدرم

منهمييا من قصييييييبتين متييداخلتين ومختلفتي الغل ذ لكي يكون بيياإلمكييان 

للجسييم المصيييومت االلتحام بجسيييم اآللة من دون تهريب الهواء أو تنفيس 

بين  عددهاتراوح يثقوب  تي جسيييم اآللةقصيييب من فتح في كلم يُ ضيييغطه. 

 ذ وفي اإلجمال ستة ثقوب.ربعة وستةأ

ت( في كلم قصييييبة من هذغ  إنم ما يُخرج الصييييوت )أو المصييييوم

اآللةذ مثلها مثل آلة المجوزذ هي الريشة المفردة )أو اللسان المفرد( 
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المصيييينوف من القصييييب والمنفصييييل عن القصييييبة التي تشييييكمل هي 

 ورفيقتها جسم اآللة. 

وهنيياا ثالثيية أحجييام من األرغييل بحسييييييب طولييه: الصييييييغيرذ 

والمتوسيييط )أو العادي( والكبير. وبينما يتطلمب الحجم الصيييغير من 

ع أصيييييابعه على بعضيييييها ليسيييييتطيع إغالق الثقوب  العازف أن يتجمت

المتقاربةذ وبالتالي فان صاحب األصابع الغليظة ال يستطيع العزف 

ب  الحجم الكبير من العيازف أن على اآللية الصييييييغيرة الحجمذ يتطليم

يُبعد أصيابعه عن بعضيها ليتمكمن من سدم الثقوب المتباعدةذ وبالتالي 

فان صييياحب اليدين الصيييغيرتين واألصيييابع القصييييرة من الصيييعب 

 عليه العزف على اآللة الكبيرة الحجم.

صييييييوت األرغل مخنخنذ ولكنه دافىءذ مخملي ومتناسييييييق. يرافق 

 الدبكات والغناء.

كما أنمه  فلسيييييييطين واألردن باسيييييييم ايرغولا.يُعرف في 

 .G. Aه فيوتو )ـييـييـييد تكلمم عنـييـييذ وقاً ـييـيير أيضـييـييمص معروف في

Villoteauـــ( في كت( ابL’Expédition d’Egypte)(50) . 

 ( اآلالت نات الريشة المزدوجة5
     (Instruments à anches doubles) 

يشيية المزدوجة تنتمي هذغ اآلالت إلى عائلة آالت النفخ نات الر

أو اللمسييان المزدوجذ إن يتولمد الصييوت عندما يمرم الهواء المضييغوط 

ان بتردمدات عالية. ومن بين هذغ اآلالتذ  يشيييييتين اللمتين تهتزم بين الرم

 نجد في لبنان المزمار والعنميز.

 ـــ المزمار 5/1
المزميار من آالت النفخ التراثيمة القديمة التي ُنكرت في مراجع 

                                                           


 ,De l’état actuel de l’art musical en Egypte, Cf. VILLOTEAU (G. A.)ـيييييييييييـييييييييييي

Description de l’Egypte : Etat moderne, i, éd. E. F. Jomard, Paris, 1809, 607-

845.                
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 يدة.قديمة عد

ا السييييييريانيين أي غنمى  ر، مت ا أو ازت ر، مت يشييييييتقم اسييييييمه من فعل از،

ل.  ة يعني المغنمي أو المرتييم اا في السييييييريييانيييم ُرنييُ م، ز، ل. واسييييييم امت ورتييم

فييالمزمييار هو الييذي يغنمي بطريقيية العزفذ وهييذا يعني أنم العزف ليس 

ة ميكيانيكيمة أو تقنيمة وحسييييييبذ بل هو فنم وغناء. وبالتالي إن كلم  عملييم

را أو االتزميرا. م، يمة االزت  عزف على آلة نفخيمة يقال له في العامم

 

 

 

 

 
 

 

ذ طرفها األعلى  فة نات شكل مخروطيم المزمار آلة خشيبيمة مجوم

ت مؤلمف من ريشيية مزدوجة )أو لسييان  ضيييمق يدخل فيه جسييم مصييو 

ذ عندما يدخل فيها الهواء وهي  مزدوج( كانت تسييييييممى ريشيييييية الرزم

صييدر صييوتًا موسيييقيمًاذ يتغيمر بتغيور مواضييع أصييابع طريمةذ تهتزم وتُ 

ا طرفه السييييفليم فهو فتحة بشييييكل بوق  اليدين على ثقوب المزمار. أمم

يُحدث فيها عدمة ثقوب من أجل تحسييييين صييييوت المزمار. ويمكن أن 

 يعمد صانع المزمار إلى تطعيمه بالصدف وتزيينمه بأشكال ورسوم.

ذ وهو كنيياييية عن المطعم واآلليية أجسييييييم ويتييألمف المزمييار من 

ذ و ت ليلة مؤلمف  الفصل وأس أالرأنبوب خشبيم وهو الجسم المصوم

ي. ويتييألمف الرأس من العلو هيياب فى طرفتركييم  من قطعيية واحييدة

ايةذ  أي الريشة  اللوليمةذ وهي أنبوب صيغير من النحاس يمسيك القشم

ر الييذي  المزدوجيية التي ينفخ فيهييا العييازف. ومن الصيييييييدف المييدوم

ة. يحوي  تتوقمف عنييدغ شييييييفتييا العييازفذ والييذي تمرم ضييييييمنييه اللوليييم
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المزمار على سيطحه سيبعة ثقوب إلصيدار النغماتذ وخمسة ثقوب 

أو أكثر في طرفه المخروطي من أجل تحسييين صييوتهذ وثقبًا واحًدا 

 في أسفله. ويبلغ مداغ الصوتيم نحو الديوانين.

ط ويمكن أن نجد ثالثة أحجام من المزمارذ الصييييغير والمتو سييييم

 سنتمتًرا. 94والطويل. والمزمار األكثر استعماالً يبلغ طوله نحو 

ا قويمًا وقدرة يتطلب   لىع من العازفالعزف على المزمار نتفتسييً

النغمات ولقلب النفتس ليسييتطيع العازف خراج ثناء النفخ إلأالضييغط 

 أن يلعب فترة طويلة من دون انقطاف للصوت.

ذ ال يُعزف  المزمار في األماكن المغلقة ونظًرا لصييييييوته القويم

 أو الضيمقةذ بل في الهواء الطلق ومرافقًا عادة بآلة الطبل اإليقاعيمة.

ة في اليييدول العربييييةذ فهو الزورنيييا  وللمزميييار أسييييييمييياء عيييدم

يطة والذكرة. وله في مصييير  والصيييورناي )أو السيييورناي( وهو الغت

لتلتذ اأسيماء تختلف باختالف الحجم من الكبير إلى الصغير: األباذ 

 الخمسيمةذ السبسذ السيجةذ الشلبيمة والمزمار البلدي.

وفي لبنان يشييييييتهر البدو بالعزف على المزمار مرافقًا بالطبلذ 

ة واألعيييياد في المنييياطق  وال يزالون يُحيون الحفالت االجتمييياعييييم

يفيمة.   الرم

 ـــ العنميز 5/2

ان هواء هذغ اآللة  يشييتقم اسييم اعنميزا من اعنـيييييييزةاذ ألنم خزم

مصيييييينوف من جليد المياعز. وكنت أعتقد أنمه ال وجود لهذغ اآللة في 

التراث اللبنانيذ إلى أن اسييييييتوقفني مثل لبناني يقول: اال بينفخ وال 

بيعير الضييييرفاذ أي إن حامل ضييييرف الماعز أي جلد الماعزذ ال 

دت من وجود  ينفخ فيييهذ وال يعيرغ لغيرغ لكي ينفخ فيييه. وبييذلييك تييأكييم

 فتم  عنهاذ فوجدتها.هذغ اآللةذ فرحت أ

ه من دون  وهي آلة اسيييتنبطها اإلنسيييان العازف لكي يريح نفتسيييت

ب  انقطاف النغم الموسيييييقي. وهي تشييييبه ما يُعرف اآلن بمزمار الق رت

(cornemuse ou  bagpipes.) ان  وتتألمف من أنبوب موصييول بخزم
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ان قبل البدء بالعزف. وهذا  هواء ينفخ فييه العيازف بفمهذ ليمً الخزم

ان موصييييول بأنابيب آالت موسيييييقيمة مثل المجوز أو المزمارذ  الخزم

وبأنابيب من القصيييب والخشيييب غير مثقوبين تُصيييدر أصيييواتًا ثابتة 

 مرافقة ليالت اللمحنية.

وخالل العزفذ يقوم العيييازف بيييالنفخذ من فترة ألخرىذ في 

غ بالهواء  ان الذي هو ضرف الماعز ليمدم األنبوب الموصل إلى الخزم

ا على ثقوب األنابيب إلتمي ام عملية العزفذ بينما تكون أنامله تتحرم

 إلخراج النغمات. 

وهناا أنواف متعدمدة من العنميزذ إن، من حيث شييييكلها الخارجيم 

ة أنييابيبهيياذ فهنيياا اعنميزا يحوي أنييابيييب المجوزذ وآخر  أو نوعيييم

 يحوي أنابيب المزمارذ وثالث يحوي المجوز والمزمار مًعا. 

ة يُطلق اسييييييم االعنميزةا على هييذغ وفي بعض  المنيياطق اللبنييانيييم

اآللييية بيييدالً من االعنميزاذ ألنمهم يُطلقون اسييييييم االعنميزا على آلييية 

 المجوز.

 

 

 

 ثةفي الموسيقا العربية الحدي التراثية( موقع آالت النفخ 6

إنم موقع اآلالت التراثييية بشييييييكييل عييام في الموسيييييييقييا العربييية 

. فدور ها يقتصيييييير على أداء أو مرافقة الغناء الحديثة هو هامشيييييييم

الفولكلوريذ أو على أداء موسيييييييقييا الرقص التراثيذ أو على أداء 

فقرة موسيييييييقيمة محدمدة في التمسييييييجيل الموسيييييييقيذ أو في الحفالت 

الموسيييقيمة. لم تدخل اآلالت التراثيمة في صييلب المؤلمفات الموسيييقيمة 

ة من ا لتخييت الشييييييرقيم إلى الحييديثيية وال في أداء الفرق الموسيييييييقيييم

األوركسييترا العربية الحديثة )باسييتثناء آلة الناي التي هي أقرب إلى 

الموسيقا المتقنة منها إلى الموسيقا الفولكلورية كما سبق أن أشرنا(ذ 
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ة بتلك اآلالت.  ولم تُكتب مقطوعات خاصم

ودرجييت العييادة أن يتعلمم بعض عييازفي النييماي العزف على 

طريقيية غير محترفييةذ من أجييل القيييام المزمييار والمجوزذ ولو ب

ع أعمالهم  دة في بعض األعمالذ وهكذا تتوسم بتسجيل مقاطع محدم

 أكثر من الذين يعزفون على آلة واحدة. 

سييين إلى وضييع بعض تسييجيالتهم  وعمد بعض العازفين المتمرم

في األسيييواقذ مثل ابراهيم عقيل )مزمار(ذ فرج التنموري )مجوز(ذ 

 لخ. سمير سبليني )ناي(ذ إ

ومن الالفت أنم وجود آالت النفخ التراثيمة بات نادًرا. صييناعتها 

الموسيييقيمة شييبه معدومةذ وتقتصيير على بعض اآلالت الحرفيمة التي 

تُعرض للسييييماح والمغتربين. من هنا أهميمة تشيييجيع صيييانعي اآلالت 

رة.  ة إلعيادة العمل على اآلالت التراثيمة كما هي أو مطوم الموسيييييييقييم

ول وقد باشير  البعض بذلكذ أنكر على سبيل المثال الفنمان ناصر مخم

رهييا إلى جييانييب إتقييانييه  من لبنييانذ الييذي يصيييييينع تلييك اآلالت ويطو 

 العزف على عدد كبير من اآلالت التراثيمة.

من ناحية أخرىذ إنم غياب إدراج تعليم تلك اآلالت في المعاهد 

صييول لى أالموسييقيمة تجعل تعليمها يقتصيير على الممارسيية وليس ع

مبرمجيية. وبييالتيياليذ ال يوجييد منيياه  تعليم لهييا وال شييييييهييادات تُمنح 

 للعازفين عليها.

من هنا أهميمة إعادة النظر بهذغ النماحيةذ وتأسيييييييس أقسييييييام 

للموسيييييقا التراثيمة في المعاهد الموسيييييقيمةذ فال تعي  الموسيييييقا 

 التراثييمة وآالتهيا المحنة التي عاشيييييييتها الموسييييييييقا العربيمة أمام

 الموسيقا الغربية من ناحية برامجها واعتبارها.
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 ةــخاتم

ميييا أوردتيييه في هيييذا البحيييث هو غيض من فيض. إنم هيييذا 

الموضييييوف ال يمكن إيفاالغ حقمه إالم بعد حملة واسييييعة لجمع للتراثذ 

ة. وهذغ  لها الدولة اللبنانية والمؤسمسات القادرة والمهتمم ترعاها وتموم

لى صييييييعيييد التسييييييجيييل الحي ونب  الحمليية ال بييدم من أن تكون ع

المخطوطات ومراجعة الكتب القديمة ومؤلمفات المستشرقين وتنقيب 

 الحفريات.. إلخذ لكي تأتي شاملة ووافية.

وإنم هذا النقص الحاصيييل في لبنان هو نفسيييه في معظم الدول  

ةذ التي تتغنمى بتراثياتهيا من دون معرفتها أو الحفاظ عليها أو  العربييم

 ا واإلضاءة عليها بطريقة علميمة وفنمية في آن.إظهار خصائصه

ة  ل تقييديري لكييلم المبيادرات الفرديييم وهنياذ ال يمكنني إالم أنم أسييييييجييم

ةذ فييانمهييا حفظييت بعض  التي اتوخييذت في هييذا المجييالذ ولو كييانييت جزئيييم

 الفولكلور ووثمقته.

وآالت النفخ التراثييييمة هي إحييدى جوانيييب هيييذا التراث. ومن 

ها وإعادة صناعتها وتدريب األجيال الجديدة على المهمم الحفاظ علي

صيييناعتهاذ وتعليمها في المعاهد والكلميات الموسييييقيمة أو في ورش 

ة بهيا. وإنم تطوير هيذغ اآلالت يبيدو ممكنيًا وواعييًداذ  عميل خياصيييييييم

ي  ولكنم ال يجب أن يكون التطوير على حسيياب األصييلذ أي نضييحم

لة. وال يجب أن باألصيييييل ونهمله وننسييييياغ لنحتف  بالنمسيييييخة ال معدم

توضيييييييع اآلالت التراثييمة في المتيياحف فقطذ بيل من المهمم أن تبقى 

مسييييييتعملة إلى جانب اآلالت الموسيييييييقيمة الحديثة. وقد عمد بعض 

الموسييييييييقيين إلى إدخييال هييذغ اآلالت في تسيييييييجيالتهم وأعمييالهم 

الموسيييييقيمة مظهرين خصييييائصييييهاذ فأضييييافت إلى أعمالهم سييييحر 

 دت من تجذمر هويمتهم الموسيقيمة.الماضي ورونقهذ وزا

ذ إن يسيييييياعيد هذغ  ة لمهمم ة التراثييم إنم إنشيييييياء الفرق الموسيييييييقييم

الموسييييقا وآالتها على االسيييتمرار. وإنم إقامة مهرجانات موسييييقيمة 

وحفالت للتراثيات الموسيييييييقيمة وآلالته الموسيييييييقيمةذ يجعل األجيال 
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س به عزفًا وغناءً   .وبحثًا وصناعة الطالعة تهتمم بتراثاتها وتتمرم
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 محكمة الفن

 

 ةـــة المصريـــاللمس

في المدرسة  

 الرحبانية
 

 

 الحــر المــياس

 

منذ بدايات القرن العشييرين. والعرب ينظرون إلى مصييير على 

أنهييا ينبوف الفنون. ولم يكن هييذا الينبوف إال مخزون مييا ظهر في 

القرن التاسيييع عشييير من نشييياطات فنيةذ تجلت في بناء دار األوبرا 

ي لفيردي اإليطال« عايدة»لخديوي إسماعيلذ وتقديم أوبرا في عهد ا

. وفي خطم مواٍز كان عشييياق الموسييييقا والغناء 3813فيها في العام 

يييدورون في الحلقيية التقليييدييية للغنيياء العربيذ يؤدون الموشييييييحييات 

والقصيييائد واألدوار وبعض مشييياهد تمثل المسيييرح الغنائي البدائي. 

المسييلوب وسييالمة حجازي وعبدغ وأشييهر هؤالء محمد عبد الرحيم 

 الحامولي وكامل الخلعي ومحمد عثمان.

وال عجييب أن يجييد أحمييد أبو خليييل القبيياني مالنغ األمين في 

مصير بعد أن أُحرق مسيرحه في دمشق. ورأى من خالل بُعد نظرغ 

أن مصيييير سييييترحب بمسييييرحه الغنائي العربي األصيييييلذ وأن دار 
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هي المكان الطبيعي « يدةعا»األوبرا المصييييييرية التي قدمت أوبرا 

لتقييديم الوجييه العربي لًوبرا. وقييد كييان نلييك في الربع األخير من 

 القرن التاسع عشر.

وحين ظهر سييييد دروي  رحل إلى الشيييام رحلتينذ األولى في 

ليطلع على الفن الشاميذ وال  3932ذ والثانية في العام 3929العام 

 ي الرحلتين.سيما في حلب مرافقاً لفرقة سليم عطا  ذ ف

وتبيييادل الزييييارات بين فنييياني لبنيييان وفنييياني مصيييييير قيييديم. 

ليعملوا  3882فالمسييرحيون اللبنانيون زاروا اإلسييكندرية منذ العام 

هنياا. منهم أدييب إسييييييحياق وسييييييليم نقاش ومارون نقاش وأنطون 

خيياط. وانضييييييم إلى الخيياط سييييييالمية حجازي يغني بين فصييييييول 

 3923يروت في العام المسييييييرحية. ورحل سييييييالمة حجازي إلى ب

 ولقي من النجاح ما لم يلقه في مصر.

كل هذا يدل داللة واضييييحة على أن الصييييلة الفنية بين مصيييير 

وبالد الشييييام ولدت تقارباً فنياً ظهر في األغنية والمسييييرحية الممثلة 

 والغنائية.

واسيتمر التواصل الفني على صورة انتقال المواهب الشابة في 

ر. فانتقل فريد األطرش وأخته أسييمهان مع التمثيل والغناء إلى مصيي

والدتهما الفنانة علياء المنذر إلى القاهرةذ ليجدوا الفرصيية المناسييبة 

للدخول في عالم الغناء. وانتقلت آسييييا داغر من سيييورية إلى مصييير 

 للعمل في السينما ولحقت بها من لبنان ماري كويني.

 ن( إلىوفي األربعينييات تطلعيت نور الهيدى )ألكسيييييينيدرا بدرا

الشييييهرة فأتيح لها أن تكون ممثلة ومغنية في فيلمين ليوسييييف وهبي 

وتوالى عليها الطلب. ورأت صييييييباح «. برلنتي»و« جوهرة»هميا 

)جانيت فغالي( وهي في العشيييرين أن القاهرة هي الحضييين الحنون 

قلييب لييه ال»للفن. فييذهبييت إلى هنيياا وبييدأت التمثيييل والغنيياء في فيلم 

في فيلم لبنياني مع زوجهيا األول جورج وكيانيت قيد ظهرت « واحيد
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وأقامت في مصر ومثلت في عدد من «. أول نظرة»شيماس بعنوان 

 األفالم الغنائية.

وما نكرناغ من تواصيل فني بين سورية ولبنان ومصر ال يعدو 

أن يكون من األخبار الفنية. أما األثر الذي تركه هذا التواصييييييل في 

 تطوير األغنية العربية فهو األهم.

ومنذ انتشر )الفونوجراف( واألسطوانات السوداء تحمل أغاني 

المغنين والمغنيات المصيييرينذ ثبت األسيييلوب المصيييري في الغناء 

في مصيييير والبلدان العربيةذ وأصييييبحت األغاني يرددها أصييييحاب 

المواهب وبعض أبناء الشييعبذ وغدت اللهجة المصييرية محببة إلى 

 كل مستمع.

مصييييرية األفالم الغنائية التي وسيييياند انتشييييار األسييييطوانات ال

ظهرت في أوائيل الثالثينييات وال سيييييييميا أفالم محميد عبد الوهاب. 

لتأسير المستمع العربيذ  3934وجاءت اإلناعة المصيرية في العام 

وصييارت األسييطوانات رديفاً لالسييتماف الشييخصييي مع األسييرة في 

 المنزل.

 المدرسة الرحبانية في لبنان

ر رحباني إلى أن طغيان األغنية انتبه األخوان عاصي ومنصو

المصييييييريية في كيل مكيان يطمس األغنية المحلية في لبنان وكل بلد 

عيربيي فيييابيتيكيرا خطييياً جيييدييييداً في التيييأليف والتلحين والتوزيع 

والغناءذيختلف اختالفاً واضييحاً عما هو سييائد في مصيير. وقد تأثرا 

الريفي  للونفي البداية باأللحان الغربيةذ ثم عدمال االتجاغذ فأضييييافا ا

إليى ميييا لحنييياغ لفيروز وغيرهيييا. وانفردا بيييالتوزيع الهيييارموني 

والبوليفوني واسييييييتخدام األوركسييييييترا الكبيرة. وكان فيها كثير من 
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العازفين األجانب. وابتكرا اإلسيكت  الغنائي وما يسمى )ميوزكال( 

في مشيييييياهيد تمثيليية غنيائيية. فيأعيادا إلى المسييييييرح الغنيائي رونقه 

 يتناغم مع البيئة اللبنانية. بأسلوب مختلف

وبرزت المدرسيية الرحبانية في سييورية ولبنان. وكانت سييورية 

المهييد األول لالنتشيييييييار من خالل اإلناعيية السييييييورييية ثم التلفزيون 

 العربي السوري في الستينيات من القرن العشرين.

ووصيلت أعمال الرحباني وفيروز إلى مصرذ وانتبه الملحنون 

لبنانيين وجدوا أنفسييهم في المدرسيية الرحبانية المصييريون إلى أن ال

 التي ال تمتو إلى المدرسة المصرية بصلة.

ووجد محمد عبد الوهاب أن التواصييل المصييري اللبناني يجب 

أن يظهر بين حين وآخر. وهو نفسيه كان مغرماً بالمصايف اللبنانية 

 نوبلودان السيوريةذ فكان يسيافر إليها في كل سنة ويلتقي الموسيقيي

والشييييييعراء والمغنين والمغنيات في كل من القطرين في جلسييييييات 

 حوار حيناً وجلسات غناء أحياناً.

 سيد دروي  بصوت فيروز

لم ينكر األخوان رحباني سيبق مصر في اإلبداف الغنائي. وكان 

سيييييييييد دروي  عنيييدهمييا رمزاً للتجييديييد في التلحين والتوزيع في 

عن  ن األغاني التي تعبرمسييييرحياته الغنائية التي تتضييييمن الكثير م

روح الشيييييعب المصيييييريذ عدا ما غنى من أدوار مميزةذ وأناشييييييد 

 وطنية وسياسية.
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وقييد اختييار األخوان رحبيياني من أغيياني سيييييييييد دروي  ثالث 

ة( وهي (51)أغانيم في قالب الطقطوقة . منها: )زوروني كل سييينة مرم

 من كلمات سيييييييد دروي  وألحانه. مقامها )عجم( أو )جهاركاغ( إنا

كيانيت تبدأ من )فا(. وهي أغنية مأسيييييياوية تعبر عن ألم المحب من 

 فراق أحبائه تقول كلماتها:

غ،  زوروني كل ســـنة ــرَّ ـــرام، ت نســوني بالمت غ،       حت ــرَّ  مت

غ،  ــرَّ غ،       تجــي وتـــــروح بالمت  ياخــوفي والهـوى نظــرت

ـــرام،  غ،       حت ــرَّ غ،  حبيــــبي فُرقتــك مت ــرَّ  ت نســـونا بالمت

غ،        حرام زوروني حرام تنسوني ـــرَّ ـرام، ت نســوني بالمت  حت

. ثم حامد 3931غنياهيا سييييييييد دروي  في اإلسييييييكنيدريية في العيام 

مرسيييي. ثم غنتها فتحية أحمد فيما بعد. وكلمات األغنية في األصيييل 

. ةعلى لسيان شيياب يحتضير. يدعو أحباءغ لزيارة قبرغ مرة في السيين

ونسييييييي النياس نليكذ وتحول المعنى عندهم إلى طلب العاشييييييق أن 

 يزورغ أحباالغ مرة في السنة على األقل.

حين اختار األخوان رحباني هذغ األغنية لتغنيها فيروزذ حافظا 

على اللحن األسييياسيييي )الميلودي(ذ وتصيييرفوا في التوزيع على آلة 

ورس األكورديون واألوركسييييييترا الكبيرةذ وتوزيع أصييييييوات الك

مواكباً لصيييييوت فيروز. وكانت الخاتمة جميلة متوقعةذ لكنها تغري 

 باستعادة األغنية من جديد.

نورها( و)الحلوغ  ىأميا األغنيتيان األخرييان فهميا )طلعيت ييا ميا حل

دي قامت تعجن في البدرية(ذ وقد اسيييييتوحاهما سييييييد دروي  من البيئة 

 الفالحية الصعيدية.

                                                           

ـييييييـيييييي الطقطوقة قالب غنائي مصري ظهر في بداية القرن العشرين. تتألف كلماته من  

مييذهييب )مطلع( ومقيياطع متسيييييياوييية )كوبليهييات( ويردد المييذهييب الكورس بعييد كييل 

 مقطع. أو المغني نفسه.
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ر سيييييد دروي  في األول ى نهوض الفالحين مبكرين وقد صييييوَّ

منييذ بزوغ الفجر ليعمييل كييل منهم مييا اعتيياد عليييه من عمييل: مييلء 

الجرار مياًء. حليب الجياموسيييييية. وهناا فالح أسييييييمر يتغزل بعوج 

طياقيته ليلفت إليه نظر الفالحات حولهذ وهو يجلس قرب السيييييياقية 

ر سيييييييد دروي   حيث تمً الفالحات جرارهن. بكلمات قليلة صييييييوم

 ري كل يوم في تلك البيئة. تقول األغنية الطقطوقة:أقصوصة ما يج
ـــة ىطلعت يا ما حل  نورها        شمس الشـــمموس 

 المذهب                                                            
ــــة  يا ال بنــا نمـال ونحلب        لـــبن الجاموس 

 الكورس يردد المذهب

 لمي       أســــمر وحليــو غقاعد ف الساقية يا خ  

ــوج الطاقيـة وقال لي       غــنمي لي عنــيو غ  عت
 المقطع                                                           
لمي       يا اسمـتر، يا حليو غ  قلت له بقلــبي يا خ 

                                                              
 )الكوبليه(

ــه لـو غ يـا عروس  م لي وردة وقـــال لي      ح   قدم

 الكورس يردد المذهب

ويبييدو من هييذغ الصييييييورة أن الغزل العفيف وارد بين الرجييال 

والنسييياء. وأن المرأة لها أسيييلوبها بالغزل بوصيييف إعجابها بالرجل 

 واالستجابة لطلبه البريء في تلك البيئة.

اركياغ(ذ وقيد غنتهيا فتحيية أحمد مقيام الطقطوقية هيذغ عجم )جهي

 أيضاًذ كما غنت )زوروني( وعدداً من أغاني سيد دروي .

وأسلوب األخوين في تناول هذا اللحن لتغنيه فيروز فيه بساطة 

ورقيية وتوزيع آلي محييدود. تختلط فيييه اآلالت الشييييييرقييية بييالغربييية. 

وتصييور البيئة الفالحية التي تصييفها الكلمات. فمن اآلالت الشييرقية 

القيييانون يتحييياور مع األكورديونذ وهو آلييية غربييييةذ في اللوازم 

الموسييييقية. وقد غدا األكورديون مع الزمن اآللة الشيييعبية المفضيييلة 

 في مصر.
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واألهم من نلك كله هذا التوافق بين صييييوت فيروز وأصييييوات 

اسييييييتطاعت األنن العربية أن  (52)الكورس فيما يسييييييمى )بوليفوني(

 تستسيغه دون حرج.

ييية )الحلوغ دي قييامييت تعجن في البييدرييية( فهي األطول أمييا أغن

بالقياس إلى )زوروني( و)طلعت يا ما حلى نورها(ذ وقد أُخذت من 

..( لنجيييب الريحيياني في العييام  لتو، . 3938المسييييييرحييية الغنييائييية )وت

 وسميت )لحن الصنايعية( وهي من كلمات سيد دروي .

ة مقاطع وكلمات األغنية األصييييييلية تحتوي على المذهب وثالث

أو أغصييييييان )كوبليهيات(. وحين اختيارهيا األخوان رحباني لتغنيها 

فيروز حيافظا على المذهب وبدمال في كلمات المقطع األول والمقطع 

الثالث. واسيييتغنيا عن المقطع الثاني كله. فجاءت األغنية على النحو 

 التالي:

 ةـــالحلوغ دي قامت تعجن في البدري

 و في الفجريمةكوكوكوك (53)والديـك بيدمن

 هـــاب   ياصنايعيم ــا على بـبن (54)ياالم 

 عطية (55)يا اسطة الخيريجعل صباحمك صباح 

لمي    صبح الصباح فتماح، يا عليم   م، والجيب ما فيه   وال مت

ــزاج رائق وســـليم    باب األمــل بابمك يا رحيم،    بس المم

ب عـــــال،    األحـــــــــــوال،  وغـــــيمر   دا الصــبر طيـم

 برضه الفقـــير له ربم كريم،    يللي معـــــاا المـــــــال،  

 [يردد المذهب مع فيروز]الكورس 
                                                           

  ــ بوليفوني : تعدد الخطوط اللحنية التي تسير بخطوط أفقية متقابلةذ وتسمع في وقت

 احد.و
 ــ بيدمن : أي يؤنن 
  لت إلى ياالمذ ومنهم من ــ ياالم : هي في األصل يا  . والقصد يا   كن معنا. ثم تحوم

 يكتبها )يالال( بالمين بدالً من الشدة. وتعني )هيما( في اللهجة الدارجة.

لة عن كلمة أستان البارف في    الحساب.ــ األسطة : هو المعلم في اللغة التركية محوم

المذغ

 ب

الكورس

: 

 المقطع

 األول
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إيدي في إيدا يا بوصالح،      ما دام مع   تعي  

 مرتاح، 

ـاح،      ياالم بنا ياالم الوقت أهو  خلمي اتكالـــك ف الفتـم

 راحء

     الشـــمس طلعت        

 ما تشـيل قدمومك

 [يردد المذهب مع فيروز]الكورس 
ي فواألخوان رحباني كعادتهما كانت لمسيييتهما الفنية واضيييحة 

التوزيع األوركسيييترالي والتوزيع األدائي. وكان أداء فيروز متميزاً 

منفرداً ومتييداخالً. وأهم اآلالت البييارزة آليية األكورديون واإليقيياف 

النحاسييييي الذي يدل على العمل. وكان أداء كلمة )كوكو( معبراً عن 

صيييييياح الديك. ومقام األغنية حجاز كار الشيييييرقي الذي يالئم البيئة 

 ي  فيها الصنايعية.التي يع

واكتفى األخوان رحباني بالطقاطيق الثالث الدرويشيةذ وتطلعا 

فاختارا منه  (56)إلى أشيييهر أدوار سييييد دروي  )أنا هويته وانتهيت(

ثالثيية أبيييات غنتهييا فيروز في مسييييييرحييية )يعي ذ يعي ( دون أي 

 تعديل على اللحن األصلي. وهذغ األبيات هي المذهب:

 وانتهيــــت،     وليـــه بقـــى لــوم العـزول، أنـــا هويتُــــه 

 بيحب إني أقــــول ياريـت،     الحـــب دا عـــني يـــزول، 

 ما دمت أنا بهجُرغ ارتضيت     خلمي بقى اللي يقول، يقــول، 

وصييييييوت فيروز في أداء هييذا المييذهييب أقرب إلى أن يكون 

مالحظاً  صيييوتها العادي منه إلى الصيييوت المسيييتعار. وهذا ما كان

 عموماً في بداية عهدها بالغناء. والدور من مقام حجاز كرد.
                                                           


يييييي أنا هويته وانتهيت: دور لسيد دروي . والدور قالب غنائي مصري ظهر في أوائل القرن التاسع   ـيييييـي

عشييييير وكلماته من الزجل. وهو مؤلف من المذهب وبعض األدوار أو األغصيييييان.  واشيييييتهر دور أنا 

ل. ألنها األصييييي هويته وانتهيتذ بحذف الهاء من هويتمه. لكن سييييييد دروي  وفيروز وغيرهما أثبتا الهاء

 والصحف المصرية زمن سيد دروي  تؤكد هذا في إعالناتها.

 المقطع

الكورس: والملك هلل إجري  الثاني
 لرزقك 

 الكورس: وخليها على  
دمة وياالم   الكورس: والع 



 

 13 

وفي قالب الموشيحات اختار األخوان رحباني موشح )يا شادي 

األلحان( لسيييد دروي  واكتفيا بالمطلع فقط. وقد أداغ الكورس وأحد 

المغنين وفيروز في مجموعيية )أنييدلسيييييييييات(. والموشييييييح من مقييام 

 :راست. تقول كلمات المطلع

ــةت العيـــــدان،    أسمــــ عنا      يا شـــادي األلحـان،     رنـم

ــبنا      واطرب من في الحان،   من الندمــان،     واحس   من ض 

 كالليــل والنهـــار   والوجنات،       شـــعرا والجبـــين،  

 هذا ما كان من أمر سيد دروي  مع األخوين رحباني وفيروز.

األخوين رحباني من الموشيييحات المصيييرية  ومما أثار إعجاب

موشييح )لما بدا يتثنى( من ألحان الشيييخ محمد عبد الرحيم المسييلوب 

ر نحو مئة وأربعين عاماً. فاختارا بعضه وغنته المجموعة  الذي ُعم 

بأصييييييوات رجال ونسيييييياء. ولم تسيييييياهم فيروز في أدائهذ وعرض 

د. الموشييييييح ضييييييمن مجموعة )الموشييييييحات(. وهو من مقام نهاون

 وكلمات المطلع هي التالية:

مـال،   لمــا بــدا يتثـــنى     غضم الصبـا والجت

ا     أفديـه هـل مـن وصال،  بمي جمالُـه فتنـم  ح 

نا      في الروض بين الظالل،   أوما بلحظُه أسر،

ولم يتصييييرف األخوان باللحنذ وكل ما فعالغ توزيع األداء بين 

 الرجال والنساء.

 صوت فيروزمحمد عبد الوهاب ب

كيانيت هنيالييك صييييييلية طيبية بين محمييد عبيد الوهياب واألخوين 

رحباني. وكان عبد الوهاب يدرا أن األخوين رحباني يسيييييران في 

اتجاغ مختلف عن اتجاغ المدرسيييية المصييييريةذ وهو شيييييء طبيعيذ 

فييالبيئيية مختلفيية والمخزون الفني مختلف والمبييدعون في كييل من 

الوهاب الذي يحسيييييب لكل  مصييييير ولبنان مختلفون. لكن محمد عبد

شييء حسابه وجد أن صوت فيروز قد عمَّ اإلناعات العربيةذ فرأى 
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أن يوافق على أن تغني فيروز من أغانيهذ قصيدة )يا جارة الوادي( 

من شييعر أحمد شييوقيذ وهي التي كتبها في زحلة ولحنها محمد عبد 

الوهيياب في الفترة نفسييييييهييا في زحليية. فييالقربى حيياصييييييليية هنييا بين 

مون والبيئية اللبنانية. وإنا كان صييييييوت فيروز هو المؤدي المضيييييي

وكيان التوزيع هييارمونيياً جييدييداًذ فيان في نلييك إحييياًء لجييارة الوادي 

. وسييييسيييتدعي هذا 3928التي غناها عبد الوهاب بصيييوته في العام 

لدى المستمعين بالضرورة الموازنة بين الجارتين القديمة والجديدة. 

 يم ما زال متعلقاً بالجارة القديمة.وهو واثق بأن الجيل القد

ونجح األخوان رحبيياني في االعتميياد على اللحن األسيييييياسييييييي 

لًغنيييية )ميلودي( وعمال على توزيعيييه موسيييييييقيييياً دون إخالل 

باألصيييلذ وتفننا في اللوازم الموسييييقية بين الكالمذ وأضيييافا بيتاً من 

ن وهو مالقصييييدة األصيييلية لم يؤدغ عبد الوهاب في الجارة القديمةذ 

 تلحينهماذ فجاء منسجماً مع ما قبله. والبيت هو:

ــها  ضحكت، إليم وجوهُها وعيونُها     ووجـدُت في أنفاس 

 ريماا  

 وكان البيت الذي قبله:

اءت كنـُت حيالتهـا  ولقد مررُت على الرياض  بربوٍة     غنـم

 ألقــاا  

وجميع مييا أجراغ األخوان رحبيياني من تعييديالت وتوزيع كييان 

عرفيية عبييد الوهيياب وإشييييييرافييه فهو األصيييييييل ولييه الكلميية األولى بم

 واألخيرة.

وجيارة الوادي من مقيام بيياتي )دوكيا( ومن المفروض أن يحط 

اللحن في الختيييام على المقيييام نفسييييييييه. لكن عبيييد الوهييياب خيييالف 
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األصييييوليين في زمنهذ وحط على مقام بياتي )حسيييييني( في الختامذ 

 :(57)ز لجارة الواديوكسر القاعدة. نورد ما غنته فيرو

ني    ما يشــبهُ األحــالمت  يا جـارةت الــوادي طربُت وعــادت

ن نكراا    م 

والذكرياُت صدى مثملُت في الذكرى هواا  وفي الكـرى    

 السنينت الحاكي

يالتهــا  ـاءت كنُت ح  ولقـــد مررُت على الريـاض بربـوٍة     غنـم

 ألقـــاا  

حكت، إليم وجوهُهـــا وعي ـونُهـا     ووجدُت في ضت

ـــــها ريماا    أنفاس 

لم أدر  ما طيُب العناق على الهوى     حتى تترفَّقت ســاعدي 

 فطــواا  

فتري،هما  ن، خت ــرم م  دتت، أعطــاُف بانــ ك  في يــدي    واحمت وتأوَّ

 خــداا  

ــك  والدجى    ولثمُت كالصبــح   ي،ن  فرع  ودخلُت في ليلـت

ر  فــا  ا  المنـوَّ

ينَّي في لغـة  الهـوى  ــــبت،    عت وتعطَّلت، لغــةُ الكالم  وخاطـت

 عينـاا  

                                                           

  ـييييييـيييييي بعض الباحثين الموسيييقيين يرى أن المقصييود بجارة الوادي زحلةذ وأن أحمد

شييوقي يتغزل بها. ومن يتأمل القصيييدة في ديوان شييوقي يجد أنه بدأ قصيييدته الطويلة 

 بالغزلذ مطلعها:

 ولممُت من طرق المالح شباكي   شيَّعُت أحالمي بقلٍب باا   
ويسييييييتمر بيالغزل حين يخياطيب جيارة الوادي. ثم ينتقيل إلى نكر لبنيان وزحلية. ثم إن 

 األبيات نفسها ال تحتمل بحال إال الغزل بأنثى.
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عت الزماُن فكانت  ال أمس  من عمـر  الزمــان  وال غـــدن    ُجم 

 يومت ر ضاا  

ثم يختييار األخوان رحبيياني طقطوقييةذ كييان غنيياهييا محمييد عبييد 

ات هي )خايف أقول اللي ف قلبي( من كلم 3928الوهاب في العام 

أحمد عبد المجيد. واسييييييتأننا عبد الوهاب في أن يوزعا موسيييييييقاها 

توزيعييياً جيييدييييداًذ وأن تغنيهيييا فيروزذ فوافق مرحبييياً. واكتفييييا من  

الطقطوقييية التي تتيييألف من ميييذهيييب وثالثييية مقييياطع )كوبليهيييات( 

بيالمذهب والمقطع األول فقط. فالمقاطع األخرى غناها عبد الوهاب 

 يء من التصرف في المقطع الثاني.بلحن واحد في األصل مع ش

 تقول كلمات األغنية التي غنتها فيروز:

 خايف أقول اللي ف قلبي    تتقــــل، وتعنـــد ويـــــايت 

ــك، حــبمي     تفضحني عيني في  ولو داريت، عنَـّ

 هــوايت 

ــــــك،  بَـّ  أنا زارني طيفــك بمنـامي    قبـــــــل مـــا ح 

ل وســابني     وانــا مشـــــــــــغول طمَّعني بالوصـ

 ب ك، 

 عايز أعاتبــه لكـن، خايف،     يروح يقــول إني بحبـــك، 

ــك، حــبمي     تفضحني عيـني في  ولو داريت، عنَـّ

 هـوايت 

يحيياف  األخوان رحبيياني على اللحن األسييييييياسييييييي )ميلودي( 

بل قويسيييييتخدمان األوركسيييييترا الكبيرة وآلتي البزق واألوكرديون )

تعريبيه( في أحد الفواصييييييل. ويبرز دور الكورس في أداء المذهب 

موزعياً بينيه وبين فيروز  عند ترديدغ قبل الدخول في المقطع األول 

وفي الختييام. واألغنييية من مقييام حجيياز كردذ وفي المقطع من مقييام 

 هزام ثم العودة إلى المقام األول.

 المقطع
 األول
أو 
 الغصن

المذغ

 ب
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 آثار اللمسة المصرية في المدرسة الرحبانية

ل ميا يتبيادر إلى الذهن هو الحس القومي الذي كان سييييييائداً بين أو

مصييير وبالد الشيييامذ فاسيييتقبال الرحبانيَّي،ن  لًغاني المصيييرية وتطوير 

بعضييييها لتالئم العصيييير ينبع من إحسيييياس قومي ينادي بأن الفن الجيمد 

 ينتقل من قطر إلى قطر بال جوازات سفر.

عييل أهمهييا الجمهور وال بييد حينئييٍذ من معييايير للفن الجيييد. ول

 المستمعذ فهو الذي يقرر في النهاية ما يستمع إليه.

لكن األخوين رحبياني حرصييييييا منذ البداية على اختيار األجود 

لفنييانين مصييييييريين شييييييغلوا النيياسذ ونييالوا من القيميية والتقييدير مييا 

 يستحقون.

وكان من أثر نلك انتشييار ما اختاراغ بعد أن ألبسيياغ حلة جديدة. 

 من األلوان المالئمة إليقاف العصر.فيها لمسات 

وقييد شييييييجع نجيياح الرحبييانيَّي،ن  وفيروز الرسييييييوليية محمييد عبييد 

هار  . إحداها طقطوقة )سيي، الوهاب على أن يلحن لفيروز ثالث أغانيم

هار( من كلمات األخوين رحبانيذ واألخريان قصيييييييدتانذ  بعد سيييييي،

 ) ُمرَّ إحداهما )سيييكنت الليل( من شيييعر جبران خليل جبران. والثانية 

بي( من شييييييعر سييييييعيييد عقييل. واألغيياني الثالث بتوزيع األخوين 

 رحباني.

ولم يكتف محميد عبيد الوهياب بيذلكذ بل دفعته ثقته بالرحبانيين 

إلى أن يسييييتعين بهما في توزيع أنشييييودة )حيم على الفالح(ذ ومنهم 

من ينسيييب تأليف هذغ األنشيييودة إلى منصيييور رحباني. والغريب أن 

باذ مع العلم أنها أنشودة حماسيةذ مقام المذهب في ه ذغ األنشيودة صيت

تعزفها أوركسيييييترا كبيرة مع آالت نفخ. وعلى سيييييبيل التذكير نورد 

 المذهب:

 طــول ما أملي معـــاي    وف إيـــــديَّ ســـــــالح، 

 ح افضل أجاهد وأمشي    مـــن كفــــاح لكفــــــاح، 

الكور

 س:
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 واقول طول ما إيدي ف إيدا    ح قوم امشي واهت ف

 حيم على الفتالح

و  3931منيييذ هيييذا التعييياون الوهيييابي الرحبييياني في العيييامين 

ذ انصييرف كل من محمد عبد الوهاب واألخوين رحباني إلى 3938

تحقيق مشييييييروعياتهم الفنيية الخياصيييييية. وبقيت الصييييييحبة والمودة 

واالعتزاز بمييا حققوغ من إنجييازات فنييية كثيرة يييذكرهييا التيياريخذ 

 الً بعد جيل.ويعتز بها العرب جي

 
 

 شــــيء ما

 يقال....
 

 ليونارد بيرنشتاين

 ترجمة : محمد حنانا

 

انتابتني مشييييياعر الرهبة وأنا في طريقي اليوم إلى هذا المكانذ 

متأمالً هذغ المحاضييرة. نلك أني قرأت الكراسيية التي تصييف طبيعة 

هذغ السيييييلسيييييلة من المحاضيييييراتذ والتي تدور حول روح اإلبداف 

خصيييييية المبدعةذ وحول كل األمور والطب النفسييييييذ وحول الشييييي

األخرى الغامضيييية. عندئٍذ سييييألت نفسيييييذ بأي حق أسييييمح لنفسييييي 

بالتحدث حول هذا الموضوف؟ وال ننس أني ال أنفق أربعاً وعشرين 

سييييياعة يومياً في التأليف. لذلك أنا لسيييييت مبدعاً في جميع األوقاتذ 

ذ توبييالتييالي لسيييييييت مؤهالًذ بييالمعنى الييدقيقذ ألنيياق  هييذا. ثم فكر

حسيييييينياًذ ربميا أنيا مؤهيل على نحو أفضييييييل ألناق  هذاذ فقط لذلك 

السييييييبيب. وألنني أتوقف عن العميل في اإلبيداف وأغيدو مؤدياً )قائد 

أوركسيييترا(ذ فأنا على األرجح أتحلمى بشييييء من الموضيييوعية التي 

قيد أفتقر إليهيا من نواٍح أخرى. في هيذغ اللحظية بياليذات أنهيت فترة 

بيداف ثييانيية. انتهيت فترة قييادة األوركسييييييتراذ األداء وبيدأت فترة اإل
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وسيييسييتمر نلك طوال سييبعة أشييهر وأنا أكتب موسيييقا عرٍض آخرذ 

. (58)ملهاة موسييييقيةذ جدية إلى حد ما ومأسيييويةذ من أجل برودواي

وهكيذاذ فمنذ أن أجد نفسييييييي في بداية هذغ الفترةذ تاركاً فترة األداء 

ضييييييوعييية حول عملييية الطويلييةذ أعتقييد بييأني واقف على عتبيية المو

اإلبيداف أو حول شيييييييء من مظهر العمليية اإلبيداعية. لذلك فكرتذ 

وأنا في الطائرةذ بأنني كنت على صيييواب ألقول شييييئاً حولها. ومن 

س أسيييييأل  ناحية أخرىذ أنا لسيييييت محاضيييييراً بطبيعتيذ وحين أدر 

طالبي الكثير من األسييئلة حباً في التعلم منهم. والشيييء الذي جذبني 

المجموعة التي سيأخاطبهاذ هو حصية األسييئلة التي ستلي  حول هذغ

 المحاضرةذ وهذا ما أتطلع إليه بلهفة.

لعيل الطريقية المثلى للبدء هي اسييييييتدعاء السييييييؤال الذي غالباً ما 

ئلته حول الجانب العملي للعملية اإلبداعيةذ السيييييؤال الذي قد يكون  سيييييُ

 هل تؤلف»و سيييطحياًذ لكنه يسيييتدعي الكثير من األسيييئلة. والسيييؤال ه

؟ «الموسيييييييقا وأنت جالس إلى البيانو أو أنت جالس على مقعدذ أو أين

حسيييييينذ الجواب عن نلييك أنني أاللف أحيييانيياً وأنييا جييالس إلى البيييانوذ 

وأحييانياً وأنيا جيالس على المقعيد وأحييانياً وأنا في الطائرةذ وأحياناً وأنا 

لسيييريرذ أو أمشيييي وحيداً في الشيييارفذ ولكني غالباً ما أاللف وأنا في ا

مضييييييطجعياً على األريكية. وأعتقيد أن معظم عملية التأليفذ التي يقوم 

بهييياذ على األغليييبذ أي مؤلفذ على وجيييه التقرييييبذ تحيييدث وهو 

في ووجدتني مضييطجعاًذ  مضييطجع. وكم من مرة دخلت زوجتي ُمحترت

كنت أعمل لكن لم يكن «. أوغذ اعتقيدت بيأنيك تعملذ اعذرني»وقياليت 

 بمقدورا  أن تعلمي.

اآلنذ أعتقيد أن هيذا هو نوف من الغيبوبية اليذهنيةذ التي ال تبدو 

حيالية مثيالية للعملذ بل حالة تأملذ ولكن ثمة عالقة قوية بين العمل 

اإلبداعي والتأمل. إنه لمن الصييييييعب وصييييييفها. وقد حاول البشيييييير 

وصيييفها طيلة قرون. وأعتقد أن الوصيييف األقرب لهذغ الحالة يمكن 

وفيية الشييييييرقيية. وربما تعرفون الكتاب إيجيادغ في الكتيابيات الصيييييي
                                                           


 ــ التي غدت قصة الحي الغربي.
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الصيييغير الذي صيييدر للتوذ حول فلسيييفة زن البونية ورياضييية رمي 

السييييييهامذ الذي يتضييييييمن وصييييييفاً جيداً لتلك الحالة ذ بخصييييييوص 

ب واإلصابة.  الشيخصييةذ التماثل بين رامي السيهم والهدفذ المصوم

إنيه نوف من ضيييييييياف األنيا. أعتقيد أنه شيييييييء حاولتت، كل مجموعة 

ة وجيدتذ أو كل مفهوم صييييييوفيذ صييييييياغته بطريقة ما. صييييييوفيي

والطريقة الوحيدة التي يمكنكم بها اسيييييتيعاب هذا التصيييييييغ هي في 

تجربتها. ألني لم أجد حتى اآلن صيييييغة كالمية قادرة على وصييييف 

 هذغ الحالة.

حين تضييطجع في السييرير أو على األرضذ وحين يغدو العقل 

ذا وى الوعي باالنخفاضذ وهكالواعي ضيبابياً أكثر فأكثرذ يبدأ مست

تجد نفسييك في مكان ما في حالة مائعة متوسييطة بين حالتين لمنطقة 

الشييييييفق هييذغذ التي هي منطقييةذ لنقييلذ منطقيية تحييدث فيهييا تخيالت 

جيامحية في الليل حين نغفو. كل شييييييخص اختبر نلكذ سييييييواء كان 

مبدعاً أم ال. أليس من المده  أن يسييييييتطيع كل شييييييخص أن يكون 

ي على مراقبييية ناتيييه وهي مسييييييتغرقييية في التخيالت؟ قيييادراً بوع

وبكلميات أخرىذ إن اسييييييتطعييت منح ناتيك هييذغ الحريية في الخيييال 

فعنيدئيٍذ أعتقيد بيأنيك بلغيت الحالة. تلك هي اللحظة التي تريدها. وإن 

حيدث وغيدا الخييال مبيدعاًذ وإن حدث وحلت محله لغة النوتاتذ أو 

ميم الفني إن كنت رساماً ـيييـ لغة الكلمات إن كنت كاتباًذ أو لغة التص

وبكلمات أخرىذ إن كانت رالية إبداعية التقطها وأنت ما تزال يقظاً 

على نحو كياٍف لتتيذكرها وتقدرها وتعرف كيف تجعلها مسييييييتمرةذ 

 عندئٍذ ستبلغذ على ما أعتقدذ الحالة المثالية.

كل هذا يبدو صوفياً وسحرياً وغامضاًذ وأنا ال أعني أن أكون 

هذغ األشيياءذ ألني أعتقد أنه شكل من أشكال الغرور  أي واحد من

أن تتحيدث بهيذغ الطريقية. ومن نياحيية أخرى ثمة حقيقةذ وهي أنه 

من الصيييييييعييب التفكير بييالعملييية اإلبيداعييية دون التفكير بهييذا النه  

الصيييييييوفيذ وهكييذا يجييد المرء نفسيييييييه مجبراً على التحييدث بهييذغ 
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من االدعاء. أنكر أن  الطريقيةذ حتى وإن كيانيت طريقة فيها القليل

)يونغ( حيياول مرة شيييييييرح ميياهييية العملييية. ال أعلم إن كنييت قييد 

اسيييييتوعبتهاذ لكني سيييييأحاول نقلها إليكم كما أتذكرها. إنه يصيييييف 

قشيرة البيضةذ التي هي قشرة نافذةذ ويسمى ما بداخلها ـيييييييـييييييي أي 

السائلذ أو المادة التي بداخلها ـيييـييي الال وعي. ثم يمضي أبعدذ فيبدأ 

مثل روحذ وهكذاذ لكننا سييوف لن نصييل إلى الروح اآلنذ  بكلمات

ثم يطرح فكرة مفادها أنه كلما كانت قشرة البيضة هذغ أكثر نفاناًذ 

كان احتمال تسييييرب ما بداخلها ومن خاللها أكبر. وقد سييييمى هذغ 

ذ مذ يعنيذ المظهر الخارجيذ الدرفذ إن أردت«بيرسييونا»القشييرة 

خرون ـيييييـييييي مظهر شخص يأمل أن كما أشار إليه علماء النفس اآل

يراغ علييه العيالم الخارجي. بكلمات أخرىذ إنا كان لدي صيييييييورة 

عن الكيفيية التي أبيدو بهياذ عن الكيفية التي أحب أن أبدو بهاذ فان 

نلك سييييييكون قناعيذ مقابل ناتي الداخليةذ التي هي داخل قشيييييرة 

شرة قالبيضة. اآلنذ إن الشخص الذي يتمتع بـيييييي أنا قوية جداً لديه 

قاسيييييية جداًذ التي هي بالمقابل غير نافذةذ وبالعكسذ في حال األنا 

األقل قوةذ أو األنا األضيييعفذ ثمة احتمال أكبر ألن يتسيييرب منها 

 هذا المحتوى الداخلي.

لنقل إن مؤلفاً مثل شييييوبرت لديه قشييييرة رقيقة جداً ونافذة جداً. 

اء مرار ـيييـييي أثنكانت المادة تتدفق دائماً إلى خارجها. كان يكتب باست

سيييرغ ونومه وفيما بينهماذ كان دائماًذ إن جاز القولذ في حالة تشييبه 

حيالة الغيبوبة الذهنية. قناعهذ أي القشييييييرة ناتهاذ لم تكن هامة جداً. 

كيان مهمالً في ملبسييييييهذ غير مكترث بنظيافتهذ كان خجوالً جداًذ لم 

ئ ختبيسييتطع إقامة عالقات بسييهولة. كان يخاف من النسيياءذ وكان ي
                                                           

 ــ بيرسونا : قناف. المترجم 
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في الزوايا لدى راليته مشييييهداً مزعجاً: لم يسييييتطع البقاء طويالً في 

الخارج. وبالمطابقة فان ما يخرج من الداخل يخرج بسيييييهولة أكبر. 

اآلنذ هذا تبسييييط دون شييييكذ وال أاليد هذا على اإلطالق. والسييييبب 

 فيما قلته هو أنها طريقة واضحة إلدراا العملية اإلبداعية.

وة التالية باتجاغ المناقشيييية القديمة التي بالطبع سييييتكون الخط

دارت حول العالقة بين الموهبة والجنونذ ألن صيييياحب القشييييرة 

األرق يجد بطبيعته صييعوبة في العي  في العالم ـيييييييـييييييي صيياحب 

القشيرة األقسى يندم  في المؤسسة االجتماعية ـيييييييـييييييي ألن القناف 

ضروري. يتوجب عليك تمشيط شعرا قبل أن تذهب إلى مكتبكذ 

تكسو جسدا قبل السير في الشارفذ وهكذا إن كان أحدهم ال  وأن

يمشيييط شيييعرغ أو ال يكسيييو جسيييدغ بمالبس الئقة قبل الظهور أمام 

النياسذ نقول عنييه إنييه بوهيمي؛ وبيدأنييا نتغيياضيييييييى عن المظيياهر 

البوهيميية بسيييييييبيب المهيارة الفنيييةذ وعن الكثير من الفن الرديء 

ميةذ قشييرة أرق بدرجة بسييبب البوهيمية. خطوة واحدة بعد البوهي

من هذغ القشييييرةذ وسييييتصيييياب بالجنون. الناس الذين يقبعون في 

المسييييتشييييفيات ويثرثرون على نحو آلي بجمل رائعة هم مجانين. 

ولكن كم من المرات سييييييمعنا عن أناس مهتمين بالفن والشييييييعرذ 

ينسيييييييخونذ في الحقيقيةذ هيذغ األشيييييييييياء ويقيدمونهيا كفن حقيقي؟ 

غايةذ لكن جوهرها على األقلذ نظراً صييحيحذ إنها غير منسييقة لل

ألنها آليةذ آٍت من مكان سييحيق جداًذ بل إنه آٍت من مكان سييحيق 

لشيييخص دون قناف ودون تفكير سيييليم ودون تحكم. أعتقد أن هذا 

جزء من النظرييية التي تكمن وراء الكتييابيية اآلليييةذ تكمن وراء 

نجيياح غيرترود شيييييييتيياين الكبيرذ وربمييا ينطبق نلييك على األدب 

األجيودذ مثييييل أدب جويس والعييييديييييد من الكتيييياب التجريبيين. 

وبكلمات أخرىذ في هذغ الحالة التي تشيييييييبه الغيبوبة الذهنيةذ أنا 

لسيييييييت ببعيييدذ حين أحققهيياذ حين أكون محظوظيياً لييدرجيية كييافييية 

 ألحققهاذ عن الجنون.
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لنوافق على أننيا بحياجية إلى ميا يشييييييبيه الغيبوبية الذهنيةذ حالة 

أعني « مهم»وحين أقول « مهم»بثاق أي شيييييء الجنون من أجل ان

أعتقد أن «. الوعي»ذ مع كلمة «اليداخلي»معيادلية الكلمية مع كلمية 

المظهر األكثر أهمية في أي فن ـيييـييي هو أنه لم يخرج بترٍو وتأن  من 

فكر أحدهم. فأنا إن قررت الجلوس إلى البيانو اآلن ألكتب سييييييوناتا 

شييرةذ وليس لدي أي فكرة في على أن أنهيها قبل السيياعة الحادية ع

نهنيذ ربما أسييتطيع إنجاز سييوناتا أو أي مقطوعة قصيييرة ببسيياطة 

قبل الحادية عشيييييرة عن طريق اإلرادة المحضييييية. وأشيييييك في أنها 

سيييتكون جيدة. وإن كانت جيدة فسييييكون نلك معجزة. ألنها سيييتكون 

قييد انبثقييت ليس من مكييان الال وعي لكنهييا كييانييت ثمرة التصييييييميمذ 

التحليييل الفكريذالرقييابييةذ وجزء من عقلي المراقييب. لييذلييك  التفكيرذ

 فالغيبوبة الذهنية ضرورية.

ل في هييذغ الغيبوبيية الييذهنييية؟ حسيييييينذ في  اآلنذ مييا هو المتخيييَّ

أحسييين األحوالذ وأقصيييى ما يمكن تخيله هو الُكليةذ الشيييكلذ العمل 

ككيل. محظوظ جييداً من يحصييييييل ليه نليك. بكلميات أخرىذ ربميا ال 

نغمية األولى التي سييييييتبيدأ بها. لديك رالية عن الُكليةذ تعرف حتى ال

وأنيت تعرف مانا هنااذ والشيييييييء الوحيد الذي يتوجب عليك فعله 

هو تركهيا تخرج ثم قييادتها. قيادتها على األرجح هي عملية واعيةذ 

لكنك تعرف أنها هناا. لديك الجنين ـيييـييي ونلك هو من أعظم األمور 

 التي يمكن حدوثها.

الهام الذي يحدث هو تخيول الجوذ بكلمات أخرى  الشيييييء التالي

ل المنياا العيامذ الذي يختلف عن ُكلية العملذ ألنه ال يتضييييييمن  تخييو

بناًء شييكلياً. ومع نلك فمن الهام جداً تخيله وإن كان آتياً من مكان ما 

من الييداخييل. كييل عمييلذ كييل عمييل فني حقيقيذ يتخييذذ عييالمييه الييذي 

أو لمسييييييية معينيية. حتى األعمييال يقطنييهذ حيييث ثميية رائحيية معينيية 

المتنوعية ليذات الفنيان تختلف إن كيانيت في الواقع أعمياالً هامة. إن 

السيمفونية الثانية لـييي براهمز معارضة للسيمفونية الثالثة لـييي براهمز 

ــ فأنا أرى ألواناً مختلفة حالما أنطق االسمين. في السيمفونية الثانية 



 

 84 

اًذ أحصيييل على أجوبة جمالية أشييم شييييئاً؛ أحسيين نسييييجاً؛ أرى ألوان

سيمفونية. كل نلك يختلف حين أقول السيمفونية الثالثة لـيييييي براهمز. 

وهكذا فان هذا الجو النسيييييجيذ أو المنااذ لهو شيييييء هام وحيوي. 

 من هذا يمكن البدءذ ثم يأتي البناء الشكلي الكلي.

حسيينذ نلك هو الشيييء الثانيذ بالنسييبة لًفضييليةذ الذي يمكنك 

ل ثيميية  ذولكن إن كنييت غير محظوظذ يمكنييكذ مع نلييكتخيلييه.  تخيييو

يمكن أن تكون أسيييييياس. فكرة مثمرة أو موتيفذ يعييد بنتييائ  كبيرةذ 

باحتماالت كبيرة للمعالجة. الثيمة الخصيييبة سيييتقدم نفسيييها لك فوراً. 

أنيت تعلمذ حتى دون محياولة العبث بهاذ أنها صييييييالحة للعمل كيفما 

ربما ال تعرف «. يوغات وكانوناتف»أدرتهاذ صالحة لتصنع منها 

ذ هذا «كانونات وفيوغات»حول مانا أتحدث حين أنكر أموراً كهذغ 

ال يهمذ فالشيييييييء الذي أحاول أن أشييييييير إليه هو خصييييييوبة الثيمة 

وقدرتها اإلنشيييائية واحتماالت معالجتها. سيييتعلم حاالً حين تحصيييل 

 على ثيمة كهذغ أنك ماٍض لتخلق منها ما يثير اإلعجاب. 

هذا يختلف اختالفاً كبيراً حين تتخيل لحناًذ وسيييييييكون نلك كما 

أعتقد الشيء الرابع الذي يمكنك تخيله ـيـ إنه أقل أهمية وأقل جانبية 

من الثيمييية. ألن اللحنذ مهميييا كيييان جميالً ينتهي حين تنتهي من 

 وضعه. األلحان ال تُعال ؛ الثيمات تُعال .

ت. وأعتقييد أن ثميية وهكييذا لييدينييا أربع مراحييل من االحتميياال

احتماالً خامساً أقل جانبيةذ التعاقب الهارموني والتخطيط والتركيب 

. نلييك هو القليييل ممييا يييأتيييك في هييذغ الغيبوبيية الييذهنيييةذ لكنييه اآللي

 يزودا بنقطة انطالق من أجل شيء أكبر.

وبالطبعذ فان المرحلة السيييييادسييييية هي أنك سيييييتنام. هذا يحدث 

في معظم الوقيييت. اآلنذ واقع أنيييك  دائمييياً. أعتقيييد أن هيييذا يحيييدث

اسيتغرقت في النوم ال يعني بالضيرورة أن شيئاً لم يحدثذ وأن شيئاً 

                                                           
 ــ أشكال موسيقية بوليفونية معقدة. المترجم 
 ــ يعني التوزيع األوركسترالي. المترجم 
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الييذي كنييت فيييه. ربمييا كنييت تتخيييل « العييالم اآلخر»لم يجر في هييذا 

رالى رائعيية ثم غفوت ألنييك لم تبق في الحيياليية المييائعيية بين عييالم 

ين التخيالت ح الشييييييفق وعيالم اليقظيةذ أنا متأكد بأنكم خبرتم جميعاً 

كنتم تغفون في الليلذ وفجأة تكتشيييفون أنكم وسيييط مشيييهد مسيييتحيل 

تماماً تجرون محادثة مسيتحيلةذ أو تقومون بفعل شييء سخيف دون 

معنى؛ لكنكم ال تعرفون أن نليك كيان دون معنى في تلك اللحظة إنا 

لم تصييييييبحوا فجييأة أكثر وعييياً وتنبهيياً وتقولون: إلهيذ مييا الييذي كنييا 

ه؟ وأعود اآلن إلى التخيالتذ وليس األحالم؛ ليس حين نتحييدث عنيي

تكون نيائمياً بعمقذ ولكن حين تكون نيائماً تقريباً. في معظم الحاالت 

فان الخروج من لحظة الشفق تلك هي في حد ناتها مجفلة وصادمةذ 

وتيأثير الصييييييدمية يبدد الخيال كلياً. وهذا ما يحدث لي دائماًذ وأقول 

مانا كان نلك؟ ثم يتالشيييييى كل شييييييء وال  آغذ»على نحو اعتياديذ 

 أعرف ما الذي كان.

هذا ما يحدث لك دائماً مع الموسيقاذ وتصلي ـييـيي جميع المؤلفين 

يصلوون ـيييييـييييي متمنياً ابتكار أية أداة يمكن ربطها برأسكذ حين تكون 

غارقاً في هذغ الغيبوبة الذهنيةذ لتسيييجل كل نلك الهُراء الذي يجري 

لالحتفاظ بهذا النوف من المراقبة الفُصيييامية حتى ال تكون مضيييطراً 

التي تجري: التي بها يتاح لنصيييييفك أن يعمل ما يريدذ أما النصيييييف 

اآلخر فينبغي أن يكون في حيياليية انتبيياغ ليراقييب مييا يفعلييه النصييييييف 

األول. وفي النهيياييية سييييييينتهي بييك األمر إلى الصييييييراا في جنيياح 

بين الجنون الفصيييييياميين. وربميا لهيذا عالقية بيالمسييييييافة الضيييييييقة 

 والموهبة.

الً لنتحييدث قلي« الغيبوبيية الييذهنييية»بعييد أن تحييدثنييا مطوالً حول 

حول التخيول. ما هو المتخيَّل؟ ما الذي يحكم التخيُل؟ ما الذي يجعلك 

تتخيل ما هو أنت ماٍض في تخيوله؟ قبل كل شييييييءذ ينبغي أن أقولذ 

بق يقا التي سمركزاً على المواضييع الموسييقيةذ إنه تذكور كل الموسي

أن سيييييمعتها. هذا ليس نماً. وأنا ال أتحدث عن النقلذ أو كوني مقلداً 

لموسيييييييقا أخرى. جميع الموسيييييييقيين يكتبون موسيييييييقاهم بلغة كل 
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الموسيييقات التي سييبقتهمذ جميع الفنون تقدر الفنون التي سييبقتهاذ أو 

تقدر حضيييور الفن الذي سيييبقها. وهكذا ليس من المسيييتبعد أن يتعلق 

كذ الفكرة التي سييييييتأتيك في هذغ الغيبوبة الذهنيةذ بشيييييييء من تخيل

الموسيييييييقيا التي سييييييبقييت. وفي الواقعذ حتى أولئييك المؤلفون الييذين 

 يعترفون بتقديرهم لحضيييور الفن الذي« تجريبيين»يدعون أنفسيييهم 

سيييبق فنهمذ ألن فنهم ما يزال يكتب بلغة نلك الفن السيييابق. هل نلك 

وش؟ نيعيم. لينيطيرح نليييك بيطير يقييية أخرىذ حتى المؤلفون ُمشييييييت

اليتيجيريبيونذ المؤلفون الثوريونذ الراديكييياليون نوو األسييييييلوب 

الذاتيذ يتعرفونذ في كتابتهم للموسيييقا الثوريةذ على الموسيييقا التي 

سبقتهم في محاولتهم تجنبها. لذلك فهم يؤلفون الموسيقاذ إلى حد ماذ 

 بلغة الموسيقا التي سبقتهم.

ا هو أن الصيييييورة الذهنية مشيييييروطة لكن األكثر أهمية من هذ

 «شيء ما يقال»بهذا الدافع المجنون الذي ال يقاوم لقول شيء ما ـيـ 

شيء ما »هي عبارة كبيرة سحرية ـييييييـيييييي والفنان الرديء ليس لديه 

 «.يقال

لقد كانت سيييييمفونية حسيييينة البناءذ ولكن »نقرأ في الصييييحفذ 

مؤلف ما في  ل مت يرغب«. يبدو أنه ليس لدى مؤلفها شيييييييء ما يقوله

قول أي شيييييييء؟ لنفترض أن لديه شيييييييء ما يقولهذ لم ال يحتف  به 

لنفسييه؟ نلك هو الدافع الذي ال يقاوم. هذا هو ما يصيينع الفنان. غالباً 

ما أرى صيييورة لفنان وعلى ظهرغ شييييء أشيييبه بالشييييطان ينخسيييه 

بمذراة. غالباً ما أشييعر بهذا حين أهم بالصييعود إلى خشييبة المسييرح 

مة شيء يضغط عليك وأنت على المسرحذ إنه عفريت ألقود ـيييييـييييي ث

يعتلي ظهرا. يقف الرجل الناضيي  على منصيية ويلوح بذراعيه في 

كل االتجاهات: هُراء! لكن شيئاً يدفعني لعمل نلك. إنه الدافع القاهر 

الذي ال يقاوم. ليس هناا من شك حوله. إنه الهوس. ال شيء يمكنك 

لذلك القاهر. إن كان لديك شيء ما فعله إزاءغ. وفعل التأليف معادل 

تقوله يتوجب عليك اإلسييييراف بقوله. وهذا شيييييء ال يمكنك فعله في 

الحياة الشخصيةذ بالطبعذ ألنه في الحياة الشخصية ينبغي أن تنتظر 
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دورا. ينبغي أن تتأكد من أن أحدهم مهتم بسييييييماف ما تقوله. ينبغي 

ة نك إيجاد طريقأن تنتظر اللحظة المناسييييبة في حفلة عشيييياء إن يمك

لقوليه. إن كنيت مؤلفياً أو فناناً فأنت تتمتع بسييييييلطة مطلقة لقوله بأية 

 طريقة ــ هذا ال يعني بالضرورة أن قولك سيسمع.

ما الذي يجعلك حريصييياً على قوله؟ إنه الحاجة إلى التواصيييل. 

شييد ح»جميعكم هنا في شيييكاغو مولعون بالقول إنكم وحيدونذ نحن 

اصييييييل هو من المواضيييييييع التي كتييب عنهييا أظن أن التو«. متوحيد

كثيراًذ وهو الكلمييية التي نوقشيييييييييت أكثر من غيرهيييا في القرن 

العشييييرينذ وأنا ال أعني التلغراف فقط. كل شييييخص يريد أن يكون 

قريبيياً من شييييييخص آخر. كتييب إيريييك فروم الكثير عن عجزنييا عن 

ننييا من  الحييبذ وعن الحييب الييذي هو السييييييبيييل الوحيييد الييذي يمك 

على دفء التواصيييييييل في العييالم: وأعتقييد أن نلييك هو الحصييييييول 

الحقيقة. الفن أيضيياً سييبيل. التواصييل بوسيياطة الفن. أعتقد أنه يمكنك 

قول نلك حين تصييغي إلى عبارة موسيييقية من موتسييارتذ شيييء ما 

قرييب من الحيب يصييييييل إليك. هل يمكن ألحد أن يوافق على إعادة 

؟ أعتقد أن «الفن هو الحب»ويقول  صييييييياغة عبارة ماري بيكر إيد

نليك ممكن. اآلن أطرح عليكم واحداً من تلك األسييييييئلة المثيرة. هل 

يعني نلك أن بيكاسييو هو حب؟ هل جاكسييون بولوا هو الحب؟ هل 

غيرترود شتاين هي حب؟ إن كان الفن يعادل الدفءذ يعادل الحبذ 

 عندئٍذ ينبغي أن يكون بيكاسو حباً.

هذغ الرغبة لقول شيييييء بلغة الشييييخص  من الطبيعي أن تحدث

الذي تتوجه إليه بالقولذ الذي هوذ في هذغ الحالةذ الجمهور. أعرف 

أنني غالباً ما أفكر بالجمهور حين أكتب الموسيييقا ـيييييييـييييييي ليس أثناء 

التخطيط لكتابة الموسيقاذ وليس وأنا أكتبها في الواقع ـييييـيييي ولكن في 

ارق هذا الفعلذ بالناس مكان ما في فعل الكتابة ثمة إحسيييييياسذ ال يف

الذين سييييسيييمعونها. لدي العديد من المؤلفين األصيييدقاءذ وقد قرأت 

وثييائق مشيييييييابهيية لمؤلفين من الميياضيييييييذ يقولون إنهم ليس لييديهم 

إحسييياس بالجمهور. هؤالء الناس يصيييرون على أنهم ماضيييون في 
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قول قولهم غير مبيالين بميا إنا سييييييمعه احدهم أم الذ ليس في نهنهم 

أصييييييناف الجمهورذ وهم يشيييييييرون دائماً إلى باا  أي صيييييينف من

وبروكنر وآخرينذ الذين كرسييييوا كتاباتهم لتمجيد   وليس لسييييبب 

آخر. بكلمات أخرىذ إن تأليف قطعة موسيييقية هو نوف من تضييحية 

صيييييوفية. بروكنر وضيييييع جميع مقطوعاته بذلك االتجاغ. هذغ كانت 

. ومن نياحييية طريقتيه في التضييييييحييية من أجييل  . وهكييذا فعيل بياا

أخرىذ نحن نعرف أن بيياا كييان مؤلفيياً عملييياً إلى أبعييد حييد. نعرف 

جييب على بيياا تييأليف كييانتيياتييا من أجييل األحييد القييادمذ ألنهم  أنييه توَّ

أرادوها. وقد أرادوا أوراتوريو من أجل عيد الفصييحذ أو غير نلكذ 

وقييد كتييب هييذغ المقطوعيياتذ وألف مقطوعييات الكالفير من أجييل 

مقطوعيييات الكميييان من أجيييل عيييازفي الكميييان التيييدريسذ وألف 

ومقطوعييات األورغن من أجييل عييازفي األورغن. كيف نحييل نلييك 

 التعارض؟ سؤال آخر مثير.

مثير للعواطف؟ بكلمات أخرىذ ال « شيء ما يقال»هل هذا الـي 

يمكنك تحديد حقائق بنغمات موسيييييقية. ال يمكنك كتابة موسيييييقا هي 

وحول شيييييء ما. وفي الحقيقة  في طريقها لتبلغ رسيييالة إلى أي كان

ال يمكن حتى كتابة موسييييقا تسيييعى لتصيييف شييييئاً ماذ ما لم يقل لك 

مؤلفها بأنه أراد من خاللها أن يصييفه. ولو أن السيييمفونية الريفية لـ 

لـ بيتهوفنذ ولكن بنفس « (59)تحول كافكا»بيتهوفن ُدعيت سيمفونية 

قط ألن نها ريفية فنغماتها كلهاذ ألمكن تفسيييرها وفق تلك التسييمية. إ

إني أكتب سيييمفونية ريفية اسييتلهمتها من األحاسيييس »بيتهوفن قال: 

هييل يعني نلييك أنهييا ....« ( 60)الفرحيية في الريفذ وهي تبييدأ هكييذا

موسيييييييقيا ريفيية؟ ميا هو الريفي فيهيا؟ إنهيا ريفيية فقط ألنكم أخبرتم 

ل كافكاذ ين ح بيأنهيا ريفيية. اآلنذ ميانا لو قليت لكم إن هذغ بداية تحوو

                                                           


ــ يشير إلى قصة التحول لـ كافكاذ والتي ترجمت إلى العربية ونشرت تحت عنوان  

 المترجم.« المسخ»

 ـ يعزف على البيانو الميزورات األولى من السيمفونية.ـ 
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؟..... لنقل إنه كان (61)يسيييتيق  بطلها غريغور سيييامسيييا في الصيييباح

يشيييعر بشييييء غير اعتياديذ يشيييعر أن ثمة خطأً ما حصيييلذ إنه ال 

 يشعر أنه في حالة طيبة.... ثمة شيء غير عادي.

أود أن أمضييييييي خالل الحركيية كلهييا وأقييارن بين سيييييييمفونييية 

ل»بيتهوفن الريفية وبين قصية كافكا  نكم لستم ي تدركوا أذ لك«التحوو

بحاجة إلى قيد يقيدكم في هذغ الموسيقا بفكرة األحاسيس السعيدة في 

الريف حيث يثب الفالحون السييييعداء في المروج الخضييييراء....إلخ 

حين تثور العاصيفة في الحركة األخيرة ثم تتالشىذ وتسقط قطرات 

المطر األخيرةذ ويُسييييييمع مزمييار الراعي معلنيياً انتهيياء العيياصييييييفيية 

وق الشيييييمس. كل نلك يمكن أن يكون ببسييييياطة معادالً لنهاية وشييييير

ل. العاصييييييفة هي النقطة األسيييييياسيييييييةذ ومزمار الراعي هو  التحوو

 النتيجة. آمل أنكم التقطتم الفكرة.

ليذليكذ فيالذي يود المؤلف أن يخبركم به ليس واقعياًذ وال يمكن 

ون كأن يكون حرفييياًذ لكن ينبغي أن يكون عيياطفييياً. لكن ينبغي أن ي

راً عياطفيياً في هدوءذ وهذا الهدوء هو بالطبعذ حالة الخدر على  تيذكو

ـييييييـ  «أريكة»األريكة التي سيبق أن وصييفتها لكم. ال ينبغي أن أقول 

راً في هييدوءذ لتبييديييد الفكرة الرومييانتيكييية  ال. ينبغي أن يكون تييذكو

العيامية الغيامضييييييةذ فيالموسيييييييقيا المهيجية ال يكتبهيا مؤلف مهتاجذ 

اليائسييييية ال يكتبها مؤلف يائس. هل يمكنكم تصيييييوريذ  والموسييييييقا

بصييييييفتي مؤلفاًذ في مزاج يائسذ في مزاج انتحاريذ جاهز للتخلي 

عن كييل شيييييييءذ جييالس إلى البيييانو أكتييب السيييييييمفونييية المحزنيية 

«Pathétique » لـييييييي تشييايكوفسييكي؟ كيف أسييتطيع؟ إن سييأكون في

القرن التاسع وضيع ال أكون معه قادراً على كتابة اسمي! هذا هراء 

عشير الرومانتيكي الذي دائماً ما يصور المبدف يبدف وهو في مزاج 

القطعيية التي يكتبهييا. نحن نتصييييييور بيتهوفن يتجول في الغييابييات ثم 

يجلس على الصيييخور متأمالً جريان الغدير ويخرج دفتر مالحظاته 

                                                           

 .ــ يعيد عزف تلك الميزورات 
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ليكتب السييييمفونية الريفية. ال يمكنك كتابة سييييمفونيات وأنت جالس 

خور. يتوجيب علييك الذهاب إلى المنزل والجلوس على على الصيييييي

كرسييييك وإسيييدال سيييتارة النافذة لكي ال ترى أحداً في الطبيعةذ ألن 

نلك يصرف االنتباغذ إن يجب التركيز على كيفية إيجاد صوت ثالث 

 مالئم للفيوغ الذي ستكتبه.

من الممكن تميياميياً وأنييت جييالس على الصييييييخور نيياظراً إلى 

ليديك أحاسيييييييس وأفكار يمكن أن تتحول فيما بعد الجيدول أن يتوليد 

إلى موسيييقاذ لكنها ال تتحول إلى موسيييقا في اللحظة التي تشييعر بها 

بجميال الجيدولذ مثلميا ال يمكنيك أن تكتيب أداجيو بياعثاً على اليأس 

حينما تشعر أنك بال أمل. لذلك ينبغي أن تكون العاطفة هادئةذ وكما 

ماٍض للتواصييييييل مع الناس  يقول الشيييييياعر ووردزورثذ إن كنيت

يجب أن تتواصيييل معهم وأنت في حالٍة تمك نك من التواصيييلذ ال في 

 حالة يأٍسذ مستغرق في حالة عاطفية.

الشيء األخير الذي يجب أن أتناوله حول الفكرة )أعني بالفكرة 

ذ تلك العبارة السييحرية( هو: من يهتم إن كان لديك «شيييء ما يقال»

صيييدر قلق كبير في زمنناذ بكلمات أخرىذ شييييء تقوله أم ال؟ هذا م

كم هو عدد األشخاص في هذغ القاعة الذين ال يهتمون على اإلطالق 

إن كيان روي هياريس يكتيب سيييييييمفونية أخرى أم ال؟ وأنا ال أعني 

فقط روي هيياريسذ أي شييييييخص! قييارنوا للحظيية بين اإلثييارة التي 

يولدها اقتراب عرض جديد لـيييييييييييي رودجرز وهامر شييييييتاينذ وبين 

اإلثييارة التي يولييدهييا اإلعالن عن ربيياعييية وترييية لي أو ألحييٍد مييا 

ف ألول مرة في األسبوف القادم  .(62)ستُعزت

اآلنذ هيذغ الحيالية لم تكن هكيذا دائمياً. في المياضييييييي حين كان 

أوغذ »براهمز يكتيب سيييييييمفونيات في فييناذ كان الفيينويون يقولون 

يقولون. وحين كان  ذ وكانوا يعنون ما«سيمفونية جديدة لـييي براهمز!

                                                           

ـييييييـيييييي يشير هنا إلى الحماسة الكبيرة التي يولدها عرض لموسيقا البوبذ بينما ال يولد  

 إعالن للموسيقا الكالسيكية أية حماسة. المترجم
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فيردي أو بوتشيييييييني يكتيييب أوبرات في ميالنوذ كيييان الميالنيون 

. «أوغذ أوبرا جديدة لـيي بوتشيني أو أوبرا جديدة لـيي فيردي!»يقولون 

كان نلك حدثاً كبيراًذ وكان يعنيهم؛ كان لهم. نحن لم نحصييييييل على 

 نلك االهتمام. وهكذا ربما ينتهي األمر برمته. نلك هو سييؤال وليس

 بياناً.

تحدثنا مطوالً فقط حول المظاهر الموسيييييييقية لهذغ الفكرة على 

نحو مجرد. لكن هناا العديد من المظاهر غير الموسيييييييقية المؤثرة 

ية. إن سييييييبب تمسييييييكي بالعناصيييييير ذهنالتي تقع في هذغ الغيبوبة ال

الموسييقية هو ألن الموسييقا تجنحذ على نحو أساسيذ نحو التجريدذ 

دة بمعزل عن المواضيييع غير الموسيييقية. بكلمات ويجري تأليفها عا

أخرىذ إنها ال تمثل شييييييئاً. النغمة هي النغمةذ وليس ثمة الكثير مما 

يمكن أن تفعلييه بهييا. فييا دييز هي فييا دييز وال تعني أي شيييييييء. إنهييا 

ليسيييت كالكلمة. إنها ليسيييت ككلمة خبز التي تعني شييييئاً محدداً ألي 

شخص سيرى شيئاً أكثر أو أقلذ كان. يمكنك مشياهدة صورةذ وكل 

من الناحية الفكريةذ في نات الصيييورة. لكن فا دييز ليس فيها شييييء 

فكري على اإلطالق. بكلمات أخرىذ إنها مبهمة. الموسيييييييقا مبهمة 

وليسيييت واضيييحة. ثمة نغماتذ وهذا كل ما في األمرذ ال يمكنكم أن 

إن  تلمسييييييوا أي معنى وراءهييياذ بينميييا يختلف األمر مع الكلمييياتذ

دكم بفكرة. وهكذا ليس وراء النغمات شييييييء إال إنا أخبركم  سيييييتزو 

المؤلفذ كما هو الحال في السيييييييمفونية الريفية لـيييييييييييي بيتهوفنذ أنه 

 يرغب بأن تفكروا بشيء إلى جانب النغمات المجردة.

اآلن ما هي األشييييياء غير الموسيييييقية التي تأتي إلى الصييييورة؟ 

ة للنماء والتطور. حين تكون حسيييييينذ الشيييييييء األول هو قابلية الفكر

يةذ ثمة شييييء ماذ في مكان ماذ نهنمضيييطجعاً هناا في حالة غيبوبة 

يحيدث ليغيدو رقيبيياًذ وإختيييارا للفكرة يعتمييد على نمط المؤلف الييذي 

تكونييهذ وال يهم كم هي ال واعييية. لنييدعوهييا فكرة قييابليية للتواصيييييييلذ 

واصل. يهمهم التولنميز بين المؤلفين الذين يهمهم التواصل والذين ال 

بكلمات أخرىذ هؤالء األصييدقاء الذين رجعت إليهم من قبل يقولون: 
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نحن ال نهتم أسيييييمعها )الموسييييييقا( أحد أم لم يسيييييمعها؛ أنا أقبع في »

نلك غير صييييحيح. شيييييء ما يأتي من العالم «. برجي العاجي وأكتب

الخارجي ويتحكم بفكرتك قليالً على أسيييييياس قابلية التواصييييييل.  ثمة 

د من األمور األخرىذ التي لهيا عالقية بيالعالم الخارجيذ تتحكم العيديي

بهذغ الفكرة ـيييييـييييي على سبيل المثالذ القومية. كانت موضوعاً نا تأثير 

قوي في القرن التاسييييع عشييييرذ حين كانت موضييييوعاً هاماً بالنسييييبة 

للعييديييد من النيياسذ حين كييان ثميية حركييات كبيرة تييأثرت بهييا جميع 

ر مؤلفون مثل ليست الذي كتب رابسوديات الفنونذ ففي الموسيقا ظه

هنغياريةذ وشييييييوبان الذي كتب البولينيزات والمازوركات البولونيةذ 

وسيييمعنا فجأة موسييييقا نات طابع إسيييباني لم نعهدغ من قبلذ وسيييمعنا 

موسيييييييقيا نرويجيية وضييييييعها غريغذ وموسيييييييقا بوهيمية وضييييييعها 

ة انيدفورجااذ وفجأة أصييييبح هناا موسيييييقا فرنسيييييةذ وموسيييييقا ألم

فرضيييت أسيييلوبها. إن جميع المشييياعر القومية هذغ ليسيييت موضيييوعاً 

موسيييييقياً. القومية هي أي شيييييء ما عدا كونها موسيييييقية؛ وهكذا إن 

كنت تشييعر بقوميتك بطريقة ماذ فهذا يعني أن عنصييراً غير موسيييقي 

سيييييييقترب منك وأنت في غيبوبتك الذهنيةذ ويتحكم بعملك.وأعتقد أنه 

تخذ هذا العنصييير سيييمة موسييييقا الجاز. هذغ هي بالنسيييبة ألمريكا سيييي

النقطة األسييياسيييية بالنسيييبة لي. إلى أي حد هو وافٍ هذا التأثيرذ وإلى 

أي حييد هو ال وافٍ. بكلمييات أخرىذ إنا جلسيييييييت ألكتييب مقطوعيية 

موسيييييييقيية أمريكييةذ أعتقيد أن من المحتميل أن أكتب مقطوعة رديئة 

واعية حس أمريكيذ  إلى حيد ميا. أميا إنا حيدث وتبيدى لي بطريقية ال

فاسيييييتعرت شييييييئاً من موسييييييقا الجازذ عند نلك ثمة فرصييييية لتكون 

مقطوعتي أفضييل. وهذا ثبتت صييحتهذ ألن ما تسييتمدغ من األمريكانا 

أو األمركة سييكون أكثر تكامالًذ سييغدو جزءاً عضيوياً من الموسيقا. 

اهت نلك ب»أسيييييتطيع أن أبتكر ثيمة باهتةذ أجلس وأكتب لحناً وأقول 

اً إلى جييانييب أنييه ال يبييدو أمريكييياً. اآلن كيف أسييييييتطيع أمركتييه؟ جييد

حسيييييينذ أسييييييتطيع أن أضيييييييف إليه القليل من تقنية الجاز. لنقل بدل 

اإليقاف الرباعي أكتب الشيء ناته بايقاف الـيييييي بوغي. نلك سهل. اآلن 

أكتسيب القليل من الشييخصيية والقليل من التشييويق. أسييتطيع أن أجعله 
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عديد من األشيياء التي أستطيع فعلها. أنا أعمل هذغ أكثر جازية؛ ثمة ال

األشيييييييياء على نحو واٍف جداً بسييييييبب المعرفة التي تمكنني من عمل 

 نلك.

ليدي بعض األصييييييدقاء في عالم التأليف يؤلفون بهذغ الطريقةذ 

وهناا العديد من الكتاب يكتبون بهذغ الطريقةذ ورسيامون يرسمون 

ملهم مقنعاً. اآلنذ ألقُل، ـيـ مفترضاً بهذغ الطريقة. وفي النهاية يأتي ع

أنكم لم تمضييوا معي في العملية ـيييييييـييييييي أدخل صييالة كارنيجي ألقدم 

مقطوعيةذ مقطوعية جيدييدة لم تسييييييمعوهيا من قبل. أبدأ بمقدمة فيها 

عظميية على النمط الهوليوديذ ويمكن أن تكون مثيرة لاعجيياب في 

ذ أنا لم واقعصيالة كارنيجيذ على األقل بالنسبة لبعض الناس. في ال

أفعل شيييييئاً. لكن هذا النوف من الموسيييييقا يظهر طوال الوقتذ وهو 

ليس مقبوالً فقطذ بيييل يخلق الكثير من اإلثيييارة. ويمكنيييك أن تقول 

دائماً إن كان آتياً من مكان من الداخل )يقصيييد من أعماق الفنان( أو 

من مكييان خييارجي. والنيياس الييذين يقولون الكالم األفضيييييييلذ وهو 

ليسييييييوا نقاداً وال مؤلفينذ لكنهم الذين يشييييييكلون الجمهور.  الغريبذ

الجمهورذ في الميدى البعييدذ وح  ثيابيت الخطياذ إنيه يعرف ما هو 

حقيقيذ حتى إن سييييمع رباعية لـييييييييي فيبرن وهو ال يحب فيبرن فهو 

يعرف أن فيبرن مؤلف حقيقي. والسيبب في نلك هو أنه يسييتطيع أن 

ك الموسييييقا قادمة من مكان يشيييعر بالتواصيييل. يسيييتطيع القول إن تل

 من الداخل وليست مجرد موسيقا خارجة من رأس أحدهم.

ليدي قيائمية صييييييغيرة بيأمور أخرى يمكن أن تؤثر في الغيبوبة 

الذهنية وعلى الفكرةذ وأود أن أمر عليها من دون مناقشيية أي شيء 

بتفصيييييل كبير. أحد هذغ األمور الذي يمكن أن يدخل إلى الصييييورة 

موضييية الوقت الحاضييير. ونلك له صيييلة إلى حد ما  هو االتجاغ نحو

بتجارة الجازذ ولكنه ليس نات الشيييييء تماماً. مرة أخرىذ يمكن أن 

يكون هنياا تأرجح كبير بعيد عن التونالية أو باتجاغ التونالية. يمكن 

أن يكون تأرجح كبير باتجاغ موسيقا الحجرةذ باتجاغ تراكيب جديدةذ 

رالذ أو باتجاغ أسيييياليب محددة. ال باتجاغ كتابة مقطوعات للـيييييييييي كو
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يمكنني المضيييييي عبر األمر بكاملهذ لكن هذا بالتأكيد هو موضيييييوف 

غير موسييييييقي. هنااذ من ناحية ثانيةذ اتجاهات حقيقية معارضييييية 

التجاهات الموضيية الحديثةذ وهذغ االتجاهات الحقيقية هي جزء من 

الموضييية  جاغالتاريخ الموسييييقي. إن التمييز بين االتجاغ الحقيقي وات

 هو تمييز معادل لما طرحته سابقاًذ بين الداخلي والخارجي.

ثم هناا مراعاة لـيي: ما الذي سيقوله النقاد؟ ثم هناا مراعاة لـيي: 

ما الذي سيقوله زمالئي المؤلفين؟ ما الذي ينبغي عليَّ فعله لـيييي أالثر 

فيهم؟ هناا مراعاة لـيييي: مانا كان عملي األخير؟ وما هو نوف العمل 

كيييانيييت »ي أكتبيييه اآلن؟ مرة أخرىذ هيييذغ مراعييياة خيييارجيييية. اليييذ

مقطوعتي األخيرة كئيبةذ صيييعبةذ سييييمفونية تراجيدية؛ لذلك ينبغي 

طوعتي أو كانت مق«. أن تكون مقطوعتي التالية خفيفةذ شيئاً مختلفاً 

األخيرة كئيبةذ سيييمفونية صييعبةذ ونالت نجاحاً كبيراً إلى الحد الذي 

ونية تراجيدية أخرىذ بسيييييبب أنني جيدن في يدفعني إلى كتابة سييييييمف

الجمهور يحبني »أو «. النقاد يثنون علي حين...»هذا الصييييينف. أو 

أو ـيييـييي تماماً العكس ـيييـييي ألنهم يريدونني أن «. حين أكتب هذا النوف

ذ ألنه ينبغي أن أقدم للجمهور شيئاً على الموضة Bذ سأفعل Aأفعل 

األمور يمكن أن  كيييل هيييذغ« من وجهييية نظري؛ قيييد ال يفهمون...

 تتزاحم.

ثم هنيياا العييامييل التجيياري وإمالءات التركيبيية االجتميياعييية. 

وتلك هي قصية طويلة بحد ناتها وال نستطيع المضي في الحديث 

عنهيياذ ولكن يتوجييب علينييا أن نشيييييييير إلى االتحيياد السيييييييوفييتي 

 )السابق( حيث تجري إمالءات التركيبة االجتماعية.

ألخرىذ االسيييييتلهام من أعمال أخرى ثم هناا تأثيرات الفنون ا

ـيييـييي االستلهام من السير الذاتيةذ اللوحاتذ الكتبذ من قصص الناس 

اآلخرين. كيل هذغ األمور يمكن أن تتزاحم في التجربة الفكرية حين 

يضيييطجع أحدهم في السيييرير. ثم هناا أيضييياً عامل محاولة مجاراة 

 عن الفنون الفنون األخرىذ فيالموسيييييييقيا كيانيت دائمياً تيأتي متيأخرة

األخرى. لذلك فقد وقع على عاتق فن الموسيييقا عملن إضييافيذ وهو 
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محاولة مجاراة حركة مثل الحركة االنطباعيةذ على سيييييبيل المثالذ 

التي ظهرت في الرسيييم والشيييعر قبل أن تظهر في الموسييييقا بوقت 

طوييل. واألمر كيذلك بالنسييييييبة لمظاهر الرسييييييم المختلفة مثل الفن 

ب الوظيفي في فن العميييارة. أتيييت الوظيفييية في التكعيبيذ والميييذهييي

الموسيييقا بعد ربع قرن تقريباً. لكن هذغ هي أفكار موسيييقية إضييافية 

تؤثر على المؤلف. ثمذ إنا كييان عليييه أن يكتييب مقطوعيية من أجييل 

مناسيييبة محددةذ على سيييبيل المثالذ فهناا مراعاة أخرى. فان ُكلف 

و من أجل قائد بكتيابية مقطوعية موسيييييييقيية من أجيل عرض محدد أ

أوركسييييترا معين أو من أجل أوركسييييتراذ فان فكرته سييييتكون على 

األرجح مشييييييروطيية بتقييمييه لهؤالء العييازفين وقييدرتهم على تقييديم 

األفضييييل. إن كنت أكتب أغنية لـيييييييييي ماريا كاالسذ فيجب أن تكون 

مختلفة عن األغنية التي سييأكتبها من أجل جيني توريل. إضييافة إلى 

ما هو »ن األمور الصييييغيرةذ على سييييبيل المثال: نلكذ ثمة العديد م

الوقت المتاح ألكتب هذا؟ أسيييييبوعان فقط؟ حسييييينذ ينبغي أن أكتب 

مقطوعيية قصيييييييرة. إن كييان لييدي وقييت طويييل أسييييييتطيع أن أكتييب 

 «.مقطوعة أطول

وأخيراً هنياا مظهر أخير وهو النقيد اليذاتيذ نلك الرقيب الذي 

نه خارج عن األسييلوب..... يقبع داخل الذهن ويقول... ال تفعل نلك إ

ال تفعيل نليك إنيه مبتذل. وأياً كان هذا المرافق الصييييييغير فهو يعمل 

 سواء كنت نائماً أم مستيقظاًذ إن كنتذ لحسن الح ذ مؤلفاً جيداً.

جميع هذغ األمور التي أشيييييرت إليها تؤثر على نحو معقول في 

كمن ي كيل مؤلف. وإن الفرق بين العملية اإلبداعية الجيدة والسيييييييئة

في العالقة بين نسييييييبة الال واعي إلى الواعيذ وكل نلك يعتمد على 

حالة الجذل التي يقرر فيها المؤلف أن يضيييييع مبادئ عمله في حالة 

حركية. إنا كان ال يقرر أي شيييييييء فهو محظوظ. إنا حدث كل نلك 

من تلقيياء نفسيييييييه فهو محظوظ. إنا كييان عليييه أن يقررذ فعنييدئييٍذ من 

 ؤلف على اإلطالق.المحتمل أنه ليس بم
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 رواد 

 الموسيقا التراثية الدمشقية
 

 
 

 إلهام أبو السعود :إعداد 

 
إن عملية إحياء التراث تظل ضييييرورة علمية قومية حضييييارية 

إنسيانية. وكل أمة تحاول أن تفيد من تراثها في حاضيرها ومستقبلها 

تسييييتحق التقدير. لذلك تعمل جميع أمم األرض على صيييييانة تراثها 

را أن عطيياءات الييذين أبييدعوا هييذا التراث هي وتطويرغذ ألنهييا تييد

أحد أهم أسيييييباب بقائها. وهي التي تمنحها هويتها الحضيييييارية التي 

تميزهيييا بين األمم األخرى. وأمتنيييا العربيييية من األمم التي تحظى 

بتراث موسييقي مجيد ومشرقذ شكَّل في مرحلة من مراحل التاريخ 

 مركز إشعاف حضاري.

إسيييييهامات موسييييييقية ال تزال تعي   لقد أبدف أجدادنا وقدموا

معنا حتى اليوم. كما شييييكلت أعمالهم وموسيييييقاهم المتميزة اللبنة 

األسيييياسييييية في صييييروح الحضييييارات. وال نحتاج إلى دليل يؤكد 

عظمة تراثنا ودورغ الهام في الحياة اإلنسييييييانية. وال نبالغ إنا قلنا 

 اسخةإن أية نهضة موسيقية موعودة ال بد أن تعتمد على جذور ر

في تربييية التراث تؤكيييد على تعميق الوعي بتييياريخ هيييذا الفن 

وإبداعاته المؤسييسيية التي حققت نهضيية موسيييقية ممتدة على من 

 األجيال.
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من أشيكال تراثنا السوري القديم ظهرت األغنية التي تعبر عن 

الحياة اليومية البسيييييطة والتي تشييييكل نسيييي  الحياة العاطفية لًمم . 

اً خاصياً بسيوريةذ وحفلت نصوصها المكتوبة وأصيبحت تراثاً شيعبي

بنمانج من الغناء التي ال يزال بعض مظاهرها حية حتى يومنا هذا. 

كميا ظهرت أنواف أخرى كالطقطوقة والقصيييييييدة والليالي واألغنية 

اليدينيية الى جيانب الموشييييييحات. وفي مجال الموسيييييييقا اآللية أولى 

كالدوالب والسيييييماعي الفنانون السيييييوريون اهتماماً بقوالب التأليف 

 .فواللونغا والبشر

ويعود الفضييل للنشيياط الموسيييقي في دمشييق بشييكل خاص إلى 

هؤالء الهواة من محبي الموسيييييييقا الذين سيييييياهموا في تعليم اآلالت 

الموسيييييقية والغناء التراثي. كما أن النوادي التي أسييييسييييت منذ عام 

 .حققت أيضاً مجال التعلم والصقل للموسيقيين الهواة 3921

من رموز النهضيييييية الموسيييييييقية في دمشييييييق المرحوم فخري 

البارودي الذي أسيييس أول معهد رسيييمي للموسييييقا في دمشيييق عام 

ذ كما أسيس النادي الموسييقي الشيرقي في حي العقيبة وحارة 3941

سييتي زيتونة. ولفخري البارودي الفضييل في نقل رقص السييماح من 

 حلب إلى دمشق.

دور هام في إطالق  3943 كان لظهور اإلناعة في دمشييق عام

الموسيييقيين. وكانت اإلناعة تابعة بادئ األمر لفرنسيياذ ثم تأسييسييت 

. وكان أول المشتغلين بها عدنان قري  3941اإلناعة الوطنية عام 

 وكروان.

شيهدت دمشق في تلك الفترة عدداً من الموسيقيين المبدعين من 

هذ ى يديأهمهم األسيتان مصيطفى الصيواف الذي تتلمذُت شخصياً عل

وربى أجييياالً من الموسيييييييقيين من خالل عملييه في وزارة التربييية 

مدرسييييياً للتربية الموسييييييقية في ثانويات دمشيييييق ومعاهد المعلمين. 

ذ ضييييم العديد من «النادي الموسيييييقية العربي»أسييييس نادياً أسييييماغ 

س التربية الموسييييقية وفق أحدث  طالبه ونخبة من الموسييييقيين. درَّ

ال غرابة في نلك فقد درس األسييييييتان الصييييييواف الطرق الغربيةذ و
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الموسيييييييقا أكاديمياً في ألمانيا. لحن األسييييييتان مصييييييطفى العديد من 

األناشييد الوطنية المناهضية لالحتالل منها: نشيد الجامعةذ رددي يا 

 سهولذ نحن أبناء الكماة العربي وغير نلك من األناشيد.

وري ومن مبدعي المسيييييرح الغنائي في دمشيييييق المؤلف السييييي

الدمشييقيذ أبو خليل القباني الرائد األول لهذا الفن ومؤسييسييهذ والذي 

مهد الطريق لمن جاء بعدغ من الذي سبق نكرهم. ولد هذا الفنان في 

دمشيييق في حي باب السيييريجةذ ونشيييأ في البيئة الشيييامية البسييييطة. 

وُعرفت منذ صيغرغ بميله إلى حف  األغاني والموشحات. لحن قسماً 

وشيحات والقصيائد واألغاني الشعبية. وهو الذي وضع كبيراً من الم

أسيييس الموسييييقا العربية الجديدة التي أخذها عنه المصيييريون الذين 

 قلدوغ في طريقته. وكانوا يعدونه المعلم األول للفن.

وفي هييذغ الفترة ازدهر فن المونولوج على يييد الفنيييانين عبيييد 

الشيييييييخ  الغني الشيييييييخ وسييييييالميية األغواني. فقييدم لنييا عبييد الغني

مونولوجييات وأغيياني شييييييعبييية منهييا: يييا أمو العبييايييا غنَّتهييا سييييييهييام 

رفقي.واسيتمراراً للمونولوج الذي كان يهدف إلى مقاومة المسييتعمر 

والتغني باالسيييييتقالل يعد الفنان سيييييالمة األغواني خير من غنى في 

هيذا المجيال. فقد نظم وغنى واسييييييتطاف التأثير على الجماهير التي 

حيفي  أغنيييياتيييه المعبرة عن عواطف النييياس كيييانيييت تيتيليقيف وتي

ومشيييييياعرهمذ وكرمتيه الثورة عنيدميا اختارته عضييييييواً في مجلس 

 الشعب ممثالً عن الفنانين.

ومن الموسيييييييقيين والعازفين المشييييييهورين الفنان فؤاد محفوظ 

الذي أحب الموسييييقا منذ طفولته. تتلمذ في الثامنة عشيييرة من عمرغ 

دروي . عمييل في اإلناعيية على يييد الشيييييييخ عمر البط  وعلي اليي

السورية وكان رئيس قسم الموسيقا. وفي محطة الشرق األدنى ُعين 

ألف ميتوداً للعود وبقي  3932أيضياً رئيسياً لقسيم الموسيقا. في عام 

ن  يعلم العزف على آليية العود حتى وفيياتييه. لييه مؤلفييات عييديييدة. دوَّ

عد أن ب كثيراً من األغنيات الشيييعبية السيييورية والعراقية والمصيييرية

 كانت تتناقل بين الناس عن طريق السماف فقط.
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ومن األصييييييوات النسييييييائية التي تركت أثراً فنياً في تلك الفترة 

صييييييوت ماري جبران التي كانت تعدو سيييييييدة مغنيات بالد الشييييييام 

حينذاا. فصيييوتها الذي اتصيييف بالخصيييائص الجمالية جعلها تتربع 

ات جيياءت إلى على عرش مغنيييات عصييييييرهييا. في اوائييل الثالثينييي

دمشييق الراقصيية المشييهورة بديعة مصييابنيذ وعندما اسييتمعت إلى 

ماري جبران في سييييهرة خاصييييةذ أنهلها صييييوتها وجمالها فقررت 

التعاقد معها في صييالتها بالقاهرة لمدة سيينة. وهناا أصييبحت ماري 

قبليية األنظييار يتهييافييت عليهييا الفنييانون. وخالل إقييامتهييا تعرفييت على 

حسييييني والشيييييخ زكريا أحمد. فتعلمت من محمد القصييييبجي وداود 

الشييخ زكريا غناء القصائد واألدوار واألغاني الخفيفة حتى أبدعت 

ذ كما حفظت على يد داود حسييييييني «ياما أنت واحشييييييني»فيها مثل 

 دور أصل الغرام.

عمر النقشييبندي: صيياحب مدرسيية العزف والتأليف الموسيييقي. 

بندي دغ سيييياحرذ دغ النقشيييي»قال عنه الموسيييييقار محمد عبد الوهاب 

لعزف بدأ ا« بيلعب على العود أفضل مني ومن فريد ومن السنباطي

على آليية العود وهو في سيييييين العيياشييييييرةذ تنقييل بين بيروت وحميياة 

ودمشييييييق. عي ن عازفاً  في فرقة اإلناعةذ وكان من أشييييييهر عازفي 

العود وأبرعهمذ بييل كييان معلميياً متميزاً في تيياريخ هييذغ اآلليية. يروى 

ذ وقد أعجب «يا جارة الوادي»أدخل تعديالت على قصيييدة عنه أنه 

 محمد عبد الوهاب بهذغ التعديالت وسجلها على أسطوانات.

برف النقشييييبندي في عزف التقاسيييييم والمقطوعات الموسيييييقية 

التي شييييييغلت الناس والمحافل « رقصيييييية سييييييتي»ومنهيا معزوفية 

ذغ واألعراس على ميدى عيدة عقود حتى اآلن. والالفت للنظر في ه

 المعزوفة أنه حول فيها مقام الصبا الحزين إلى مقام مفرح.

ومن أبرز من أهتم باألغنية الشيييييعبية الفنان مصيييييطفى هاللذ 

الذي قبس المهارة في العزف على العود من والدته. بدأ حياته الفنية 

ممثالًذ إلى جانب نلك تعلم العزف على الهارمونيكا ثم آلة العود. لم 

غنيياً بل ملحناًذ لحن القصيييييييدة والمونولوج يكن مصييييييطفى هالل م
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والطقطوقية واألغنيية الشييييييعبيية اليدارجة. كذلك لحن لكروان وفتى 

دمشييييييق. تميزت ألحيانيه بطيابعها العربي الذي ال يخلو من تأثيرات 

المدرسيييية المصييييريةذ ولكنه تحرر فيما بعد من هذغ العبودية واتجه 

 لسورية.إلى فن مستقل بذاته ينبع من األرض العربية ا

لم تكن األغنيية الشيييييييعبيية تعني عند مصيييييييطفى هالل مدينة 

دمشيييق بالذاتذ بل ديار الشيييام بأجمعها ولقد بحث ونقب من هذغ 

األغاني ونقلها من الحفظة من اآلباء واألجداد. وبعد أن حصيييييييل 

على الكثير منهييا عمييل على إحيييائهييا وتهييذيبهيياذ وقومهييا على 

بتدوينها موسيقياً كي ال  صيورتها األصيلية دون تحريفذ كما قام

تمتد إليها يد النسييان. تناولت األغنية الشيعبية أغراضاً اجتماعية 

وعيياطفيييةذ وهي كقييالييب فني ال تختلف عن األغنييية الشيييييييعبييية 

 المتداولة.

لكل شيعب موسيقاغ الخاصة التي يعتز بها ويحاف  »قال هالل: 

كرة تعطي ف عليهيا... ميانا فعلنيا لنحياف  على أغانينا الشييييييعبية التي

واضييحة عن جونا... ريفنا.. طبيعة بالدنا السيياحرة؟ ومن المؤسييف 

أن أغانينا األصيييلية ضييياعت.. لذا... فكرت ببرنام  تراثي نحقق به 

. «من نشييوة الماضييي»غرضيينا في الحفاظ على تراثنا وهو برنام  

فرحت أسييييتمع إلى السيييييدات المسيييينات اللواتي أسييييمعتني األغنية 

 لحان.الواحدة في عدة أ

وقد القى مصيييييطفى هالل صيييييعوبات كثيرةذ ألن هذغ األغاني 

تكاد تكون منسيييية إال من ناكرة المسييينات يرددنها اسيييترجاعاً أليام 

الصيييباذ فكان يسيييتمع إليهن السييياعات الطوال ويسيييتمع ويدون حتى 

قيل عنه مصييييييطفى هالل مطرب العجائز. وهكذا ظهر برنام  من 

ث ضيييييجة كبيرةذ فقد كان هم نشيييييوة الماضيييييي في اإلناعة وقد أحد

 الفنان هالل تعريف الجيل على تراثنا الخالد.

ومعروفاً شييهدت دمشييق في تلك اآلونة أيضيياً موسيييقياً مرموقاً 

أال وهو محمد محسيييييين. « دمعة على خد الزمن»وصيييييياحب أغنية 

واسيمه الحقيقي محمد الناشيفذ دمشيقي األصيل وسيبب تغيير اسييمه 
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هو غضييييب أسييييرته المتهانه الموسيييييقاذ فقد أحب هذا الفن وهو في 

المرحلة االبتدائيةذ ثم تتلمذ على يدي الفنان صيبحي سعيد في مكتبه 

 بسوق الخجا.

محمد محسيييييين نشيييييياطه في الغناء في الحفالت ثم في  بدأ الفنان

ا سييهرتن»اإلناعة. وقد لحن له مصييطفى هالل بعض أغانيه. وأغنيته 

نالت شييهرة واسييعةذ حتى إنها أصييبحت شييعاراً لسييهرة « حلوة الليلة

 أضواء المدينة في إناعة صوت العرب.

قرر محسيين اعتزال الغناء رغم جمال صييوتهذ وانصييرف إلى 

عميل على تثقيف نفسييييييه فنيياًذ فيدرس علم التدوين ليبدأ التلحينذ إن 

رحلتيه في سييييييمياء التلحين. غنيت من ألحيانه سييييييعاد محمد أغنيتها 

جلونا »و« مظلومية يياناس»و« دمعية على خيد الزمن»المشييييييهرة 

كييذلييك لحن لكثير من المغنين والمغنيييات منهم: نجيياح «. الفيياتحين

الهييدىذ ميياري سييييييالمذ وردةذ نجيياة الصييييييغيرةذ فييايزة أحميدذ نور 

 جبرانذ صباح فخريذ فيروز وغيرهم.

ومن الموسييييييقيين الذين عايشيييييوا تلك الفترة في دمشيييييق رفيق 

شييييييكريذ وهو من مواليد حي الميدانذ تعلم العزف على آلة العودذ 

وعمق تدريبه مع األسييتان صييبحي سييعيد وهو في الثانية عشييرة من 

مت ألحانه عمرغ. ميارس الفنان شييييييكري التلحين مبكراًذ وقد اتسيييييي

 بالبساطة البعيدة عن التزلف.

نجح رفيق شييييييكري إلى حييد بعيييد في إعطيياء األغنييية المحلييية 

الهُوية السييييورية لحناً وأداًء وطبعها بطابع البيئة العربية السييييورية. 

في إناعة الشييييييرق األدنى عدداً من أغانيهذ  3944سييييييجل في عام 

فنان مؤٍد في وعياد إلى دمشييييييق ليغني في أحيد مالهيهيا الراقيةذ وك

إناعة دمشييييق. كان أول المسيييياهمين بافتتاح اإلناعة السييييورية بعد 

الجالء. غنى في كثير من الدول العربية. سيييييافر إلى مصييييير ليلتقي 

الفنيان السييييييوري جميييل عويس الييذي عرفييه بيالموسيييييييقييار رييياض 

السيينباطيذ فأبدى إعجابه بهذ كذلك عقد صييفقة مع الفنان محمد عبد 

 المطلب.
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شييكري وصييالت غنائية في إناعتي القاهرة وصييوت قدم رفيق 

العرب بنجاح كبيرذ ولكنه آثر العودة إلى دمشق حيث شغل منصب 

مدير مكتب نقابة الموسييييقيينذ واإلشيييراف على البرام  الموسييييقية 

والغنييائييية في اإلناعيية. لحن رفيق شييييييكري كثيراً من القصيييييييائييد 

ال سييياري»واألغاني الدارجة وأبرزها  خلي الحبايب »و« بالفال جم،

يسييييييلمواذ كمييا لحن عييدداً من األغيياني الييدينيييةذ كييذلييك دخييل مجييال 

 األناشيد ولحن الكثير منها.

ومن األصييييوات النسييييائية التي ظهرت في تلك اآلونة صييييوت 

طائر يصييييييدح بأعذب النغمات حملت أسييييييمه مطربة كبيرة أمتعتنا 

 وأطربتنا على امتداد نصيييييف قرن... إنها كروان واسيييييمها الحقيقي

جميلة نصيييييورذ وجد مصيييييطفى هالل في صيييييوتها شيييييدو الكروان 

فأطلق عليها اسيييم )كروان(. بدأت الغناء صيييغيرة ال يتعدى عمرها 

العشيير سيينوات. عندما سييمعها المرحوم فخري البارودي تغني ظن 

 أنه يستمع إلى صوت فتاة في العشرين.

دخلييت كروان اإلناعيية لتغني مع األطفييال أنيياشيييييييييد وطنييية 

برنام  إناعي موجه لًطفال. وبعد سييينة على نجاح  ومدرسيييية في

البرنام  أعطيت نصييييف سيييياعة للغناء كمطربة. وكانت البداية في 

لحن عبيد الغني الشيييييييخ. وفي المرحلة « قوم بيا حبيبي قوم»أغنيية 

الثيانيية انطلقيت كروان وناف اسييييييمها عندما وجد فيها الفنان عدنان 

ذ «الهودج»ذ و«ا با زينزين ي»قري  ضيييالته المنشيييودةذ فلحن لها 

وغيرها. قال عنها محمد عبد الوهاب عندما سييييييمعها « حسييييييين»و

 «.عندكم كروان دي صوتها هايل»

اسييييييتقطبيت كروان اهتميام الجمهور اليذي أحبهيا وتعاطف معها 

وبخاصة أنها كانت تغني اللون السوري األصيلذ وكم من مرة أبدت 

إهمال لًصييييييوات اسييييييتياءها مما يجري على السيييييياحة الغنائية من 

القديمة التي سيييادت عبر تاريخها الطويل. بقيت كروان محافظة على 

 لونها األصيل حتى آخر لحظة من حياتها.
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نكرت سيييييابقاً بأن أول المشيييييتغلين باإلناعة الوطنية هو الفنان 

عدنان قري ذ المولود في حي المهاجرين بدمشق. بدأ ميله للموسيقا 

س هوايته في تعلم العزف على آلة العود منذ المرحلة االبتدائية. مار

سييييراً نظراً لوقوف أسييييرته المحافظة دونه ودون الفن الموسيييييقي. 

انتسيييييييب عييدنييان قري  إلى نييادي دار األلحييان والتمثيييلذ ثم نييادي 

الفنون الجميلةذ ونادي الفارابي الكتسيييياب معارف جديدة. واتصييييل 

 فؤاد محفوظذ بأعالم الموسيييقا من الروادذ وتتلمذ على أيدي كل من

 سعيد فرحاتذ ومجدي العقيلي وغيرهم.

رسيييخ عدنان قري  أسيييس األغنية الشيييعبية الشيييامية التي يعد 

رائدها. وأفضل أغنياته بشكل خاص ما لحنه لكروان. جاءت ألحانه 

امتداداً لًغنية الفولكلورية الشيييييامية. لحن أيضييييياً لياسيييييين محمود 

زين »نيييات كروان المشييييييهورة. حققييت أغ« بي  الغوازي»أغنييية 

شييهرة واسييعة وقوية على صييعيد « يا حسييين»ذ و«الهودج»ذ «يابا

 القطر العربي السوري.

أشهر ألحان عدنان قري  في األهزوجة كانت )زي نو المرجة(ذ 

أخذ مطلعها من األهزوجة الشيهيرة التي رددها شييهداء السادس من 

كم اإلعدام أثناء نهابهم إلى سيييياحة المرجة لتنفيذ ح 3933أيار عام 

بهم. وقييد جعييل عييدنييان قري  هييذغ األهزوجيية مطلعيياً ألغنييية قييدمهييا 

بمنياسييييييبية زييارة الرئيس العراقي عبد  3933رفيق سييييييبيعي عيام 

السيييييالم عارف إلى دمشيييييق )يا شيييييام جاييك سيييييالمذ جاية من دار 

 السالم..(.
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ومن الفنانين الذين اهتموا باألغنية الشييييييعبية الملحن المعروف 

ر. ويسييييييمى بفنيان األغنية الشييييييعبية الدارجةذ إن عبيد الفتياح سييييييكم 

استطافذ بأغانيه التي أعطاها مطربين سوريين لم يكونوا معروفين 

 قبالًذ أن يجعل منهم نجوماً مرموقين على مستوى الوطن العربي.

هو نقطة تحول في حياة عبد الفتاح سييكر الفنيةذ  3943إن عام 

لسييييييطينية مصييييييطفى إن اسييييييتمع إليه مصييييييادفة مطرب اإلناعة الف

المحتسيييب وهو يغني لحن محمد القصيييبجي ياطيورذ فأعجب بأدائه 

وسيييييياعيدغ في التقدم إلى لجنة فاحصيييييية في القدس مؤلفة من يحيى 

السييعوديذ فاضييل الشييواذ وروحي الخماش. نجح عبد الفتاح بتفوق 

 وأصبح مطرباً في إناعة القدس.

افح اعة ويصييعاد بعد نلك إلى دمشييق ليبدأ حياته الفنية في اإلن

صيييييوته من وراء الميكروفون المسيييييتمعين من خالل أغنيات لحنها 

بنفسه. أعجب بألحانه الموسيقار شفيق شبيب رئيس دائرة الموسيقاذ 

فيياسييييييتييدعيياغ وعرض عليييه تلحين نص بعنوان )غني لي يييا بلبييل( 

لكروان. حيياول عبييد الفتيياح االعتراض ألنييه لم يسييييييبق لييه أن لحن 

لحاح رئيس الدائرة. وغنت كروان ونجح لغيرغذ وأخيراً رضييييييخ إل

المطربة فيروز  3983اللحن. وتتيالت الفرص أمامه فشييييييارا عام 

في بعض االسييييكتشيييياتذ وأبرزها أغنية الحصيييياد. ولحن مشيييياهد 

مسيلسييل السييندباد البحري للفنان الشييعبي حكمت محسيينذ وقدم حفالً 

غنييائييياً كبيراً نيياجحيياً في حلييب أمييام رئيس الجمهورييية المرحوم 

 شكري القوتلي وراعي الفنانين الوطني الراحل فخري البارودي.

اكتشييييييف عبد الفتاح سييييييكر بعد هذا الفيض من األلحان بأنه 

خلق األغنية الشعبية دون سواها. ومن هنا انصرف إلى معالجتها 

ليضييعها في المكانة الالئقة بها. واكتشييافه هذا لم يأت عفواً وإنما 

لحان سييييييييد دروي ذ واأللحان نتيجية لمعيايشيييييييتيه منيذ طفولته أل
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الشييييعبية التي أحياها مصييييطفى هاللذ ولمراقبته باحسيييياس قوي 

 لًلحان الشعبية الدارجة ألعمال الفنان عبد الغني الشيخ.

كان عبد الفتاح سيييكر يتوق لوضيييع أغنية جديدة تهز المشييياعر 

واألعماقذ فواتته الفرصية عند قيام الوحدة بين مصير وسورية عام 

ى لحنيه الشييييييهير الجمييل )زغرودة الوحدة( وحققت ذ فيأعط3988

هيذغ األغنيية شييييييعبيية كبيرة في مصيييييير وسييييييوريييةذ ممييا أدى إلى 

 استضافته في حفالت أضواء المدينة.

لحن عبد الفتاح سييكر بعد نلك أغنيات شييعبية ناجحة لفهد بالن 

منهيا )الركيب حيدَّا ييا الموتورذ شييييييفتيا أنيا شييييييفتياذ جسَّ الطبيب( 

أسطوانات بيضافون. بعد هذا النجاح شكل مع  وغيرها سجلت على

فهييد بالن ثنييائييياً فنييياً أخييذ يجوب أقطييار الوطن العربي ويحصيييييييد 

النجياح تلو النجياح. وخالل هيذغ الرحالت وليد العيدييد من األغنيات 

منها )يا عين ال تدمعيذ يا ساحر العينينذ واشرح لهاذ التي امتازت 

 باإليقاف الديناميكي الحار.

الفتاح سييكر نشيياطه الفنيذ فلحن مسييلسييالت تلفزيونية  تابع عبد

موسيقياً وغنائياً أبرزها )صح النومذ وادي المسكذ ضيعة تشرين(. 

كميا لحن العيدييد من األغياني الوطنيية منها )ياعمي آنار(. تعاقد مع 

تلفزيون الليبي لوضييع موسيييقا مسييلسييل تلفزيوني بعنوان )الشييعب 

اح استوديوهات لندن. شغل عبد الفت المسيلح( تم تسجيله موسيقياً في

سكر منصب رئيس الدائرة الموسيقية في إناعة دمشقذ وكان خالل 

منصيييييبه يعمل على تشيييييجيع المواهب الناشيييييئة كبرنام  نجوم الغد 

 اإلناعي ونادي الهواة.

وهكذا نصيييل إلى نهاية المطاف في سيييجل بعض هؤالء الرواد 

وغنياًذ وقدموا خدمات جلى  اليذين تركوا لنيا تراثياً موسيييييييقيياً حافالً 

للحركتين الموسيييييييقية والغنائية سييييييتبقى بصييييييماتها خالدة على مر 

 الزمن.
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 ابن عائشة

  تن أهل الحجاز فا
الضيف العادي هو ضيف بيتكذ لكن الضيف المغني ضيف »

القرية تستقبله وتودمعه أفضل مما تستقبل الواليذ  القرية كلهاذ

 «يحبون المغنين الجوالين ولهذا السبب لم يكن الوالة
 كتابة على طنبور

  

 خليل البيطار

 لــــــمدخ

سيييييقاذ ومعظم محترفي هذغ الصييييناعة كانت الحجاز معهد المو

كانوا من الموالي الفرس. وما زالت صييييييناعة الغناء تتدرج إلى أن 

كملت أيام بني العباس عند إبراهيم بن المهدي وإبراهيم الموصيييييلي 

وابنه إسيييييحاق وحفيدغ حماد. وهذغ الصيييييناعة آخر ما يحصيييييل في 

نها العمران من الصيييييينيائع على حيد تعبير ابن خلدون في مقدمتهذأل

كمالية في غير وظيفة من الوظائف إال وظيفة الفراغ والفرحذ وهي 

 أيضاً أول ما يتقطع من العمران عند اختالله وتراجعه.

ونييافس المغنون والملحنون والعييازفون الشييييييعراء في كسييييييب 

الحظوة لييدى الخلفيياء واألمراء والوالةذ وفي اصييييييطيياد األعطيييات 

بين أبرعهم أداءذ قرر والمكافآت السيييييخيةذ وقد جرت مفاضيييييالت 

 نتائجها محكمون من أهل الصناعة عارفون ألسرارها.

وروى جحظة المغني والمصييينف أن الخليفة الرشييييد طلب من 

مشيياهير المغنين أن يختاروا له مئة )صييوت( أغنيةذ فاختاروهاذ ثم 
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طليب أن يختياروا عشييييييرة منهيا فياختياروهاذ ثم أمرهم أن يختاروا 

 ن ابن محرز في شعر نصيب:ثالثة ففعلواذ ومنها لح

م وبه  مما شجاات معالمُ   أهاجت هواات المنزُل المتقادُم    نع،

وقييد أدار أبو الفرج األصييييييبهيياني كتييابييه األغيياني على هييذغ   

األصيييييوات المئةذ وعلى أخيار المغنين والمغنيات والشييييييعراء الذين 

 ةُغنمي بشيييييعرهمذ فجاء الكتاب فكاهة للزاهدذ وفائدة للعالمذ ورياضييييي

للمضيييييطربذ ولذانة للملكذ على حد تعبير الصييييياحب بن عباد الذي 

 كان يصطحب الكتاب معه في رحالته وأسفارغ.

وسيييييياعد تطور الغناء والموسيييييييقا على تربية الذائقة وتمييز   

الصييييييوت الجمييل واألغنية الذائعة. وأكد ابن خلدون في مقدمته أن 

السييييييمعذإن قال:  التنياسييييييب هو اليذي يمنح األغنيية وقعياً مؤثراً في

والحسن في المسموف أن تكون األصوات متناسبة ال متنافرةذ ونلك 

أن األصييييييوات لهيا كيفييات من الهمس والجهر والرخاوة والشييييييدة 

والقلقلة والضيييييغط وغير نلكذ والتناسيييييب فيها هو الذي يوجب لها 

 الحسن.

وكييان الغنيياء الجميييل يحبس النيياسذ وكييان المغنون يرافقون   

تحلون بحثاً عن نغمة شيييييياردة أو شييييييعر رقيق أو أداء الحجي  وير

عذبذ ومن هؤالء ابن عائشييييية فاتن الحجازذ إن أخذ الصييييينعة عن 

معبيد ومياليك مغنيي الميدينةذ ولم يرحال عن الدنيا حتى سيييييياواهماذ 

 على أنه ظل يقدممهما ويعترف بفضلهما.

 نشأة ابن عائشة

محمد  نسييييب ابن عائشيييية إلى أمه إن لم يعرف له أبذ واسييييمه

وكنيتيه أبو جعفرذ وكيانيت أمه موالة ُكثير  بن أبي الصييييييلت الكندي 

حليف قري ذ وكان عازفاً متوسيييط البراعة. أما ابتداالغ الغناء فكان 

مضرب المثلذ حتى قيل عن االبتداء الحسن كائناً ما كان من قراءة 

قرآن أو إنشيييياد شييييعر أو غناء يبدأ به فيسييييتحسيييين: كأنه ابتداء ابن 

وقال إسيييييحاق الموصيييييلي: سيييييمعت علماءنا قديماً وحديثاً عائشييييية. 



 

 328 

يقولون: ابن عائشة أحسن الناس ابتداءذ وأنا أقول: إنه أحسن الناس 

 ابتداء وتوسطاً وقطعاً بعد أبي عباد معبد.

وقد شييييييبه ابن أبي عتيق صييييييوت ابن عائشيييييية بمزامير داودذ 

 وعاقب رجالً خدش حلقهذ

كسيير مزامير داودذ شييد وقال لمن حضيير: هذا الرجل أراد أن ي

 على ابن عائشة فخنقه وخدش حلقه.

اً بنفسييييييه تيماهاً حاد الطبعذ فان قال له  وكيان ابن عائشيييييية معتدم

ذ قيال: ألمثلي يقيال هيذا؟ وإن قييل له وقد ابتدأ بغناء:  إنسييييييان : تغنم

أحسيييييينت. قال: ألمثلي يقال أحسيييييينت؟ ثم يسييييييكت. ومن أصييييييواته 

ن بن علي عليهم السييييالم المشييييهورة التي طلب الحسيييين بن الحسيييي

 سماعها وأدهشت الناسذ غناالغ بأبيات عمر بن أبي ربيعة:

   أن تنطقي فتُبيني القولت       قل، للمنازل  بالظهران       قد حانا   

 تبيانا

ت  له من، دواعي  قالت: ومن أنت؟ قل ليذ قلت: نو شتغتٍف    ه ج،

 الحب  أحزانا

 واللحن خفيف ثقيل بالوسطى.

ابن عائشيييية الناس بصييييوته وجمعهم حوله حيث حلذ فقد  وفتن

روى أحمييد بن جعفر البرمكي الملقييب جحظيية عن أحمييد بن يحيى 

المكي عن أبييه عن جيدغ أنيه قيال: ثالثة من المغنين أحسيييييين الناس 

 حلوقاً )أصواتاً(: ابن عائشةذ وابن تيزنذ وابن أبي الكنمات.

ائشيييييية واقفاً وحيدث علي بن الجهم عن رجيل قوليه: كان ابن ع

بالموسييم متحيراًذ فمر به بعض أصيييحابه فقال له: ما يقيمك ها هنا؟ 

إني أعرف رجالً لو تكلم لحبس النيياس هييا هنيياذ فلم يييذهييب أحييد ولم 

يجئذ فقييال الرجييل: ومن ناا؟ قييال: أنيياذ ثم انييدفع يغني من شييييييعر 

 زهير بن أبي سلمىذ واللحن خفيف ثقيل بالبنصر:

 أجيزي      نوًى مشمولةً فمتى اللقاءُ جرت، ُسنُحاً فقلُت لها 

ناُء قامن         أُعانيه  ومتطلبُهُ      عت غُ       ست ُُ ُر ن، تذكو  بنفسي مت
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فحبس النيياس واضييييييطربييت المحييامييلذ ومييدمت اإلبييل أعنيياقهيياذ 

وكادت الفتنة أن تقعذ فأتي به هشيييام بن عبد الملكذ فقال له: يا عدو 

نهذ وكان تيماهاًذ فقال له هشيييام:   أردت أن تفتن الناس! فأمسيييك ع

ارفق بتيهييكذ فقييال: حقم لمن كييانييت هييذغ مقييدرتييه على القلوب أن 

 يكون تياهاًذ فضخك منه وخلى سبيله.

وحدمث حماد بن إسيييييحاق بن إبراهيم الموصيييييلي عن الهيثم بن 

عييدي عن حميياد الراوييية أنييه اجتمع في بالط الوليييد بن يزيييد معبييد 

كامل الغزيل موسيييييييقي الوليد األولذ وميالك بن أبي السييييييمح وأبو 

وكان أرسيل بطلب ابن عائشة فحضرذ وغنى معبد ومالك صوتينذ 

 ثم غنى ابن عائشة من شعر امرئ القيس:

ٍة     ت،ني ناشــئاً نا ُغرم ة  نا بطٍن أقب،   عه ـدت لت الُجمم  ُ  رج 

ب،  واٍر من لُعت ئ،زرن      ولها بيُت جت  وهي إن ناات عليها م 

ثقيل بالبنصيييييرذ وفيه لحنان البن سيييييري  وجميلةذ ولحنه ثاني 

وقيل: إن هذا أول شييعر شييبب فيه بالنسيياءذ فطرب الوليد لغناء ابن 

عيائشيييييية وأهيداغ ثوبيهذ فغضييييييب معبد وقال: يا أمير المؤمنينذ إنا 

مقبلون عليك بأقدارنا وأسييينانناذ وإنك تركتنا بمزجر الكلبذ وأقبلت 

ا عباد ما جهلت قدرا وال سييينكذ على هذا الصيييبي! فقال: و  يا أب

 ولكن هذا الغالم طرحني في مثل الطناجير من حرارة غنائه.

 أصواته المشهورة

غنى ابن عائشييييية مختارات من شيييييعر امرئ القيس وزهير بن 

أبي سيييييلمى وجرير وعمر بن أبي ربيعة وابن رهيمة وأمية بن أبي 

 عييائييذ الهييذليذ والحييارث بن خييالييد المخزومي وجميييل بن معمر

 وعروة بن أنينة وعبد الرحمن بن أرطاة المحاربي.

 ومن أصواته المعروفة غناالغ بشعر ابن رهيمة:

 ق  ـــؤادت العاشــطرقت الخياُل المعتري     وه،ناً ف

ني      مَّ ـطيفن أل ُت  مسـللبفهــاجت  احق  ـــين  أمَّ

 دى     وعالت المشيُب مفارقيـالهاآلن أبصرُت 
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للولييد بن يزييدذ واللحن فيهيا رمل  ونكر بعضييييييهم أن األبييات

بالبنصيييييير البن عائشيييييية فيها وفيها لحن ألبي زكار األعمى خفيف 

 رمل بالوسطىذ وفيه خفيف ثقيل لحكم الوادي.

وغنى ابن عائشييييية من شيييييعر الحارث بن خالد المخزومي هذا 

 الصوت بطلب من الحسن بن الحسنذ وكان معه في البغيبغة:

 ازٍح ني دالل  ـــــن نـأال يا لقومي  لطيُف الخيال      أرقو وم

 ال  ـــم  وخـــدمي بعـــــم يفـالم      ثـالس يثنمي التحية  بعــدت 

 اً منت الحب  بعدت اندمال  ـن كاس    لي  اجـدةت قد هـالن لجعـخي

واليليحين في األبييييات خفيف رميييل بيييالخنصيييييير في مجرى 

 وأجزل له العطاء.بالوسطىذ فطرب الحسن 

وحدث عمر بن خليفة أن الشعبي سمع غناء ابن عائشة في هذا 

 الشعر:

ماً     في القـُد تجـقالت، ُعبتي  ول فعلت المازح  ـرو

ن  فاضحيـا     فأظنو حبَّكت أنجز، بعمرات وعدت

ـنو   ُ  وانحيـجفأجبتُها لـو تعلمينت     بما تُ  

 فادح   من حمل  حب  ـا أرى لرحمت ني     فيم

واللحن خفيف ثقيل بالبنصييرذ فقال الشييعبي: ما سييمعت غناء أحسيين 

 من هذا.

وكيان ابن عيائشيييييية يحسيييييين اختيار الشييييييعر الرقيق واأللحان  

الرائجةذ ويشييدو بها فيخلب ألباب سييامعيه. فقد شييدا بشييعر الحارث 

بن خالد المخزومي من قصيدة كثرت فيها األلحانذ وغناها عديدون 

 مالك ودحمانذ وتقول أبياتها:منهم ابن سري  و

غُ أثـــدي فـــال    ال تزيـيَّم أثـلى المتـــودي عـلت جـأتث،  لت ــؤادت

ب،   الـخت

الً ـــاً وأهـــه  مرحبــاً    وبــه  عينـذا الوجـمت  ُ لي بـأنع

 هالــــوس
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ديثي    يا بنت عممي أقسمُت قلُت:أجل، ـينَّ حـــحينت قالت، ال تُف،شت 

 ال

الت ــــه ابتنى الجمــــدر    عليـة البـهُ ليلـخصاً رأيتُ ـــش إنم 

 الم ــوح

ال  ـــوجهك  الوجهُ لو سألت  به المزنت    من الحسن  والجم

 تهالم ـــاس

فاأللفاظ تنسييياب رقيقة متناسيييقةذ في رشييياقة ووضيييوحذ يضيييفي 

عليها الحوار وتكرار اسيييم الحبيبة تشيييويقاً وعذوبةذ فكيف إنا صيييدح 

 ت ابن عائشة؟بها صو

وجدد ابن عائشييييية ألحانه لتالئم أنواق سيييييامعيهذ فقد غنى هذغ 

 األبيات من شعر عروة ابن أنينة :

ت، بينا   ا أيناـفأينت تقولُه    سليمى أزمعت

 ٍر تالقيناـا زهـراٍب     لهـد قالتت، ألتـوق

 ابت     لنا العيُ  تعاليناـد طـي،نت فقـتعالت 

 ا تمنميناــا مـفكنَّ      نَّ ـــــاهُ ـينت منــتمنم 

والبن عيائشيييييية لحنيان في هيذغ األبييات أحيدهميا رمل مطلق في 

مجرى الوسيييطىذ واآلخر ثاني ثقيل بالوسيييطى. فأي شيييعر أرق من 

 هذا الهزج المرقص؟

ومن شييييييعر جميييل بن معمر ولحن الهييذلي من الثيياني الثقيييل 

 باطالق الوتر في مجرى البنصرذ غنى ابن عائشة هذغ األبيات:

ت، أطـــإنم المن  وابيـتعجمتت، آياتُها بجـــرابي     واســازلت هيمجت

 اب  ة  األحبــوُف لفرقــلما وقفُت بها القلوصت تبادرت،    مني الدم

ونكرُت عصراً يا بثينةُ شاقني    إن فاتني ونكرُت عصرت 

 شبابي

فيأطالل المنازل ونكريات الشييييييباب وأحزان الفراق والمناجاة 

 كسر الصمت تمنح الغناء شحنة عاطفية مؤثرة.التي تحاول 
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ومن أطرف حكاياته أنه غنى الوليد بن يزيد قصيييييييدة فيها هذا 

 البيت:

 قدت اعيتت،ني المعاقُل والحصونُ  أبعدات معقالً أرجو وحصناً   

فاسييتعادغ األغنية مرات وقدم له مكافأة سييخيةذ وحين خرج من 

وعرف منييه حكيياييية  عنييدغ لقيييه في الطريق رجييل من وادي القرىذ

المكافأةذ وطلب من ابن عائشييية أن يسيييمعه ما أسيييمع الخليفةذ فأبىذ 

وحين ألح في الطليب دعاغ ألن يلحق به إلى المنزلذ متوقعاً أن يمل 

فيتركه وشيأنهذ لكنه وجدغ يسبقه إلى باب المنزلذ فعرض عليه ابن 

عائشيييية دنانير وكسييييوة مما حصييييل عليه من الخليفةذ فرفض على 

ثم غناغ الصييييوت فطرب وخرج من عندغذ وبلغ خبر الرجل  عوزغذ

 مع ابن عائشة الوليد فطلبه وكافأغ وجعله في ندمائه.

 اغتيال ابن عائشة

حدث إسيييييحاق المدائني عن بعض أهل المدينة أن ابن عائشييييية 

أقبل من عند الوليد بن يزيدذ وقد أجازغ وأحسن إليهذ فجاء من عندغ 

ب من المدينة قافالً نزل بذي خشييب على بما لم يأت به أحدذ فلما قر

مسييافة أربعة فراسييخ من المدينةذ وكان واليها إبراهيم بن هشييام بن 

إسيماعيل المخزوميذ وكان هشيام خاله فوالغ عليهاذ وله فيها قصر 

 منيفذ

فقال له رجاله: أصييييلح   األمير! هذا ابن عائشيييية قد أقبل من 

م عنييدنييا اليوم فيطربنييا عنييد الوليييد بن يزيييدذ فلو سييييييييألتييه أن يقي

وينصيييرف من غدذ فدعا به فسيييأله المقام عندغ فأجابه إلى نلك. فلما 

أخذوا في شيييربهم أخرج المخزومي جواريهذ فنظر إلى ابن عائشييية 

وهو يغمز جياريية منهنذ فقيال لخادمه: إنا خرج ابن عائشيييييية يريد 

حياجتيه فيارم بيه. وكانوا يشييييييربون فوق سييييييطح ليس له إفريز وال 

يشييييرف على بسييييتانذ فلما قام ابن عائشيييية ليبول رمى به شييييرفات 

 الخادم من فوق السطح فماتذ فقبرغ معروف هناا.
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ني حذر من  ولما مات ابن عائشة قال أشعب: قد قلت لكم: ال يُغ،

جوا ابن عائشيييية ربيحة الشييييماسييييية )وكانت مغنية بارعة(  قدرذ زوم

لنييياس تيخيرج  بيينهميييا مزامير داود فلم تفعلواذ وجعيييل يبكي وا

 يضحكون منه.

 هـمكانت

الزم ابن عائشيييية الحسيييين بن الحسيييين وانقطع إليهذ ورافقه في 

رحالتهذ واسيييييتقدم إلى الشيييييام أكثر من مرةذ ونال مكافآت لم ينلها 

أحد قبلهذ واعترف له كبار أهل الصيييييينعة بالسييييييبقذ واختاروا أحد 

أصييواته ضييمن المئة المختارةذ واألبيات من شييعر عبد الرحمن ابن 

 اة المحاربي تقول:أرط

ا  شائقي  حنَّت، إلى برٍق فقلُت لها ق ري   بعضت الحنين  فانم شجوت

رُن ـوُم ونرَّ قــكلمما   بدت  النج بأبي الوليــُد وأم  نفسـي

 ارق  ــالش

يت،    حاجاتُنـــا من، عنــد  أروفت أثوى فأكرمت في الثواء  وقُضم

 ق  ــباس

وتر في مجرى البنصييييييير. واللحن فييه ثقيييل أول بيياطالق ال  

وقال صيييييييالح بن حسيييييييان: لم يكن أحد بالمدينة بعد طويس أعلم 

بالغناء من ابن عائشيييية وال أطرف مجلسيييياً وال أكثر طيباًذ وكان 

 يصلح أن يكون نديم خليفة أو سمير ملك.

ونكر إسييحاق أن جميلة المغنيةً المشييهورة قالت له: وأنت يا أبا 

. ولكن اعتدادغ بنفسييييييه جلب له جعفر فمع الخلفاء تصييييييلح أن تكون

المتاعبذ وكثر حسييييييادغ وكارهوغ من فتيان بني أمية الذين تداولوا 

مقاليد الوالياتذ وربما أزع  الوالة وخواصييييييهم حب ابن عائشيييييية 

الناس وغناالغ لهم في األسييييييواقذ وصييييييراحته المفرطة التي أحبها 

ق حقالعامة مثلما طربوا لجمال صييييييوته. فقادغ نلك إلى حتفهذ لكنه 

حضييييييوراً قويياً وأنع  القلوب ببراعية أدائيهذ وبيدد تباريح النفوس 

 المتعبةذ فلم يجد النسيان وسيلة إلطفاء نكرغ.
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 وداعـــاً 
 بــافـــاروتي

 
 
 ترجمة وإعداد : د. كمال فوزي الشرابي

 اســـتهالل

انطفأ مصييييباح  2221في اليوم السييييادس من شييييهر أيلول عام 

سييييييحري كيان ينير عيالم الغنياء األوبرالي. لقيد رحل عن دنيانا إلى 

ي تعالم الخلود أعظم تينور في هذغ الدنيا واسيييييمه لوتشييييييانو بافارو

Luciano Pavarotti  سنة إثر معاناة مع مرض السرطان. 13عن 
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نسيتعيد فيما يلي قصة قدٍر خارج عن المألوفذ من غالم مدينة 

بييايطيياليييا إلى النجم المتييألق في عييالم الغنيياء وقييد  Modenaمودينييا 

 أصبح عمالق الموسيقات المتنوعة.

 ليهييذغ الجمليية هي للموسيييييييقييار اإليطييا« فيييل ابتلع عنييدليبيياً »

الشيهرة في عصرغذ ولكن  قيصيف بها مغنياً فائ Rossiniروسييني 

كيف ال تخطر بالبال ونحن نصيغي إلى صيوت لوتشيانو بافاروتيذ 

هذا الصييوت الذي يمثل العذوبة القصييوى في جسييد ضييخم عمالق؟ 

بوفاته خسييييير عشييييياق الغناء األوبرالي مغنياً باسيييييتطاعته أن يوق  

عظم من غنى في القرن المالئكيية بسييييييحر صييييييوتييهذ وقييد يكون أ

 العشرين.

ن كوكبنا بأسيرغ ليبكي شيخصيية أسطورية نعمت بشهرٍة إبلىذ 

شييييييعبية ال تُضيييييياهى. وإنا عدنا إلى حكايات الجن والجنيات رأيناغ 

فيها: جسيد غول يُذكرنا بالمواصيفات التي كانت لشخصيات الكاتب 

 : كان بافاروتي يتمتع بطوٍل يصيييييل إلىRabelaisالفرنسييييي رابليه 

مترين إال عشرة سنتمترات مع وزن ال يمكن تقديرغ لفخامته. وكان 

هييذا الطول وهييذا الوزن يشييييييكالن معركيية خييالييدة لهييذا اإلبيقوري 

Epicurien  الذي ولد في منطقة بايطاليا يكثر فيها الناس الشييييرهون

ذ لكنه كانذ كما وصييييفته الكاتبة إيف Emilia Roumaniaواسييييمها 

غوالً ليييه هيئييية طفيييلذ وكيييان طيبييياً »ذ Eve Ruggieriروغييري. 

 .«مسالماًذ يلتهم أطايب الحياة ومتعها بمنتهى القابلية والشراهة

 والدته وبداياته

بمدينة  3938تشييييييرين األول  32ولد لوتشيييييييانو بافاروتي في 

مودينا بايطاليا كما أسيييييلفناذ من أب خباز. في العشيييييرين من عمرغ 
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ه ليكون ئرياضيية أكثر مما تهي ه ليكون أسييتانئكانت بنيته المتينة تهي

 مغني أوبرا.

اسييتقى بافاروتي حبه للغناء ولًصييوات العالية من منابع البيل 

اإليطيياليييةذ وهي طريقيية في الغنيياء يهتم فيهييا  Bel Cantoكييانتو 

المغني بخياصييييييٍة بجميال النبرة والمهارة في األداء. وتروي الكاتبة 

ت على أن يكون في أن العيادة قيد درجيي»اإليطياليية إيف روغييري: 

سييياعات الغداءذ وفي نهاية كل حفلة زواج أو تعميدذ مغٍن أو أحدهم 

 .«ييأخذ بالغناءذ ولهذا الغناء لون ودفء يتميزان بالخصييييييوصييييييية

وكيان فرنياندو بافاروتيذ وهو والد لوتشيييييييانوذ أحد هؤالء المغنين 

و ل»نح هو أيضييياً صيييوتاً سيييماوياً. يقول ابنه: في أيام اآلحادذ ولقد مُ 

 «.أني ورثت عن أبي صوته لحققت بالتأكيد مسيرة خارقة...

تغيذى هيذا المغني الكبير بياألغيياني النيابولييية وبيألحييان األوبرا. 

ولقد نشيييأ وكبر بالفعل أيضييياً على لبن مرضيييع هي نفسيييها مطربة 

ذ وهي Mirella Freniأوبرا شيييهيرة وناجحة اسييييمها ميريال فريني 

طوال مسيييييرته رفيقة دربه  أيضيييياً صييييديقة وفية وعظيمة سييييتبقى

 الطويل.

والواقع أن منشييييييدنيا العظيم إنما انطلق في بداياته معها بأوبرا 

على  Georges Bizet)كارمن( للموسييييقار الفرنسيييي جورج بيزيه 

. وفي 3933ونلك في العام  Reggio Emillaمسيييييرح ريجيو إميال 

السييادسيية والعشييرين من عمرغ ألهب هذا التينور الشييابذ صيياحب 

لنبرة العامرة بالمرونة والرشيييييياقة والصييييييفاءذ جمهورغ الكبير في ا

أدائه دور رودلف الباريزي البارد بمسييييرحية الموسيييييقار اإليطالي 

 ذ وعنوانها )الحياة البوهيمية(.Pucciniبوتشيني 

 تألقه وظهورغ على الشاشة
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ثم حدثذ كما يحدث في مهن المغنين عادةًذ أن حلَّ هذا المغني 

دفةً مكان مغٍن آخرذ األمر الذي أكسييييييبه تقدير النقاد المتألق مصييييييا

ذ وفي كوفنت غاردن بلندنذ عجز 3933والجمهور معياً. ففي العام 

التينور الشييييهير جيوسيييييبي دي سييييتيفانو عن أداء دورغذ فحل محله 

بييافيياروتي وأكمييل الييدور على أكمييل وجييهذ علميياً بييأن المسييييييرحييية 

ذ تلفزيون... نجاح مسييتمرالغنائية كانت تبث مباشييرةً على شيياشيية ال

«. رجل صورة»وأول ظهور له على الشياشيةذ وسيرعان ما أصبح 

ن تقنيتيه كثيراًذ ونليك في جولتيه العالمية مع  ومن المؤكيد أنيه حسييييييَّ

التي ساعدته  Joan Sutherlandالمغنية األوسترالية جوان سونرلند 

ذ هو الذي «مهيارات مهنيية»خالل عيدة أشييييييهر على أن يكتسييييييب 

خالل حياته كلهاذ على القيام بأداء أدوار عديدة فيها يرتكز سيييعملذ 

على السييماف والفطرة. ومن المؤكد أن السييهولة في األداء الصييرف 

ليدييه ومزاجيه في حيب الظهور والتألق يجعالن منه رجل مسييييييرح 

 ناجحاً وساعياً على الدوام إلى المهارة والتألق.

له بعد عرض بيعت بسيييرعة فائقة تسيييع أغاٍن  3912في العام 

 Donizettiناجح ألوبرا )فتاة الفوج( للموسيييقار اإليطالي دونيزيتي 

على مسييييييرح المتروبوليتييان بنيويورا. وكييان الجمهور قييد تملكتييه 

تماماً كما حدث  ذنشييييييوة كبرى فطيالب بالمزيد من العرض والغناء

اضيطر قائد األوركسترا أن يعيد عدة  إن 3981معه في باريس عام 

من )أكسييير الحب(. على  La Lagrima Furtivaن مرات عزف لح

 هاية تلك السيينة من السييتينياتذ حينأن بافاروتي كان قد أدرا في ن

بدأ الفن الغنائي باالنحدارذ أن بامكان المسييييييؤولين عن دار األوبرا 

 أن يفكروا في إغالقها. Garnierغارينيه 

 كيف كان يواجه الجمهور
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جواذ وفي الصيييف قبعة من كان في الشييتاء يرتدي قبعة من ال

الق ذ وحول عنقييه شييييييياالت ملونيية لتحمي حنجرتييه الثمينيية. وبيييدغ 

اليسييييرى يمسييييك منديالً أبيض ال غنى عنه إطالقاً يضييييعه ويحركه 

 حيث« منديل النجاة»على هواغ في أثنياء قيياميه بيالغناءذ ويسييييييميه 

يتركز من دون شييييييك انفعياليه وخوفيه من هيذغ اللحظيات التي يجب 

 «.يعطي الجمهور كل شيء»ا أن عليه فيه

وهكذا نجد أن ما يسييييييمى بالشييييييخصييييييية البافاروتية قد ولدت 

وراحت تتسييييييلق بمهارة وإصييييييرار مرتفعات القنوات التلفزيونيةذ 

تميياميياً كمييا دعييا فيمييا بعييد الكيياميرات المختلفيية لتصييييييور حفالتييه 

الموسيييييييقية الغنائية سييييييواء منها المدنية أو الدينية. فمن السيييييينترال 

ذ إلى 3993حيث تجمع مئة وخمسييييون ألف متفرج في العام  باراذ

فسييييييحاً جداً السيييييتقبال الجمهور  دو مالعب كرة القدمذ إن ال مكان يع

الذي يريد أن يحضيييير بخشييييوٍف ومتعٍة هذا التينور األعجوبةذ الذي 

كما سييييبق أن « مسيييييحاً »يشييييبه بمالمحه الجميلة وحركاته المبدعة 

 . Roberto Alagnaرتو أالغنا وصفه ابنه الروحي المغني روب

 السر في شعبيته

األمر الذي ال »ونتسيييياءل: ما هو السيييير في شييييعبيته الخارقة؟ 

شييييك فيه إطالقاً أن صييييوته قد صيييييغ من الذهب الخالص المرنانذ 

وإنييه يعرب عن غنييائييه بنبرة مشييييييرقيية ترتكز بييارتييياح على أبهيية 

ما انزعاجذ نيه يقيدر على اليدخول إلى الحياد منها بدون إاأللحيانذ و

ترفدغ في نلك قدرة اسيتثنائية على حسن اللف ذ وامتداد في الصوت 

 Bertrandكمييا يشييييييرح نلييك برترانييد ديرمونكور  ذ«ال مثيييل لييه

Dermoncour ذ مدير تحرير مجلة كالسيكاClassica. 

ولكن أال يمكن بياألحرى أن يعود األمر بمجمله إلى البسيييييياطة 

ذ صيييياحب الوجه الذي يشييييبه وجه في األداء لدى هذا المغني الفريد

إليٍه للغيابياتذ واليذي ييذكرنيا بيأقنعية اآللهية في روميا القيديميةذ وجه 

قادر على أن يحيا ويشييرق ويتألق على إيقاف األعمال الدرامية التي 
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عاشيييتها الشيييخصييييات في تجسييييدغ لهاذ ثم في قدرته على اسيييتعادة 

اح حركة انفتهدوئه الشييبيه بهدوء غالم سييعيد ينهي أعماله المجيدة ب

 واسعة من نراعيه تعانق جماهير قلبه وصوته؟

وألنه يتسييم بالكرم ومن طبيعته المسييايرة والتواضييع فانه كان ال 

يريد بخاصييييٍة أبداً أن يحتف  بكنزي الغناء والشييييهرة لنفسييييه وحدها. 

ومن هنيا ولدت لديه هذغ الحفالت الغنائية األسييييييطورية لثالثة مغنين 

وخوسيييه  Placido Domingoسيييدو دومينغو اسييتطاف مع بال إن ذمعاً 

يراس  س وأن يلهيييب الجمهور على إيقييياف كؤ José Carrerasكيييار 

ذ كما 3998إلى بياريس عام  3992العيالم لكرة القيدم من روميا عيام 

اسيييتطاف أن يسيييتقطب معهما مليارين من مشييياهدي التلفاز في العالم 

بييياعوغ من  ولقيييد تجييياوز ميييا .ونليييك بلقيييائهم هم الثالثييية مجتمعين

اسييييييطوانيات هيذغ الحفالت الغنائية األسييييييطورية مقدار ما باعته من 

 .Madonnaسطوانات المغنية العالمية مادونا أ

 تعاونه مع موسيقيين آخرين

اشييتهر عن بافاروتي أنه كان اليبالي بالتصييانيف الموسيييقية 

 . وهكذا انطلقالحسبانوتدرجاتهاذ مع أنها تؤخذ في عالم الغناء ب

يته في التعاون بال تعقيد مع المغنين الذين يمارسييييييون على سييييييج

 Florentإلى فلورنييت بيياغني Bonoموسييييييييقييا البوبذ من بونو 

Pagni  مروراً بالمغنية الفرنسييية الشييهيرة سيييلين ديونCéline 

Dion ُحيي في كل عالم سيييلسيييلة من الحفالت تحت . وهكذا كان ي

 Modena في مسييقط رأسييه مدينة« بافاروتي وأصييدقاالغ»عنوان 

اإليطييياليييية. وكيييانيييت هيييذغ الحفالت تثير الغي  واإلزعييياج ليييدى 

ولكنها كانت تجمع ألوف المشيييياهدينذ  ذالمتعصييييبين والمتزمتين
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ويرصيييد ريعها لصيييالح األعمال اإلنسيييانية. وهكذا بقيت سيييلطته 

 على الجماهير قوية ال يؤثر فيها شيء.

 أنوار وظالل على حياته الخاصة

عاً. تقول م اً وفنان اً نسييييانإلسييييحر بصييييفته كان بافاروتي يتمتع با

يشييييييرون دوماً إلى زيادة وزنهذ لكنه كان »الكاتبة إيف روغييري: 

«. جميالً وجميالً جداً. وكان يشييييييع منه على الدوام شيييييييء ال يقاوم

وكانت أمه وشييقيقته تدلالنه بحيث بقي طوال حياته محاطاً بالنسيياء: 

د منحتييه ثالث بنييات. ذ وقييAduauاألولى منهن كييان اسييييييمهييا آدوا 

وكيانت تهيئ له على الدوام الجو المالئم لبلوغ المرتبة العالمية التي 

بلغهياذ ونليك برعيايتها المحبة وإخالصييييييها لحياتهما الزوجية. لكن 

التينورذ نا اللقب الكبيرذ لم يسيييييتطع مقاومة السيييييحر واإلغراء في 

ن تزوجها ذ فما لبث أNicolettaعيني أمينة سيييرغ الحسيييناء نيكوليتا 

 .Aliceلتمنحه ابنته األخيرة أليس  2223في العام 

في المياضييييييي كيان الطالقذ وبشييييييكييل إجبياري على الطريقيية 

اإليطيالييةذ يشييييييغيل الصييييييفحيات األولى في الصييييييحف. ولقد كلف 

بافاروتي طالقه من زوجته األولى أنباء وشييييائعات عديدةذ أضييييف 

اعاته مع الدوائر إليهيا ميا تكبدغ من أموال فاقت ما كان يدفعه في نز

المالية حول الضييرائب المسييتحقة عليه. وكان يردد بروحه المرحة: 

ونلك بعد أن دفع إلى « إني ألشيييعر بأنني قد أصيييبحت أخف وزناً »

 ملياراً من الليرات اإليطالية. 28مصلحة الضرائب غرامة مقدارها 

تلييك هي بعض األنوار والظالل عن حييياة هييذغ الشييييييخصييييييييية 

ة. وال يفوتنا في هذا المجال أن نشيييييير إلى بعض الشيييييهيرة والرائع

نزواته في أثناء قيامه بجوالته في أنحاء العالمذ وال سيييييييما ما تعلق 

منها بمادة الغذاءذ وإلغائه حفالت في آخر دقيقة وخصيييوصييياً خالل 

بسييييييبب المرض.  2228جولتيه الوداعيية األخيرة التي توقفيت عام 

ميا أقيدم علييه بيافاروتي نصييييييفح عن كيل  ال ولكن هيل بيامكياننيا أن
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العظيم؟ نلييك أن هييذا النييابغيية الفريييد كييان على الييدوام يحتف  بروح 

 .فتى صييييغيرذ كما كان يتميز بوفائه ألصييييدقائه ففي العام الماضييييي

 قص .وقد أجريت له عملية جراحية اسييييتئصييييال سييييرطان في الكبد

حد الصيحفيين كيف أن جيوسييبي دي ستيفانوذ زميله أببسياطة على 

كبرغذ يداوم على االتصيييييال به هاتفياً ليحصيييييل على أخبارغ: الذي ي

. «أن صيوته بالنسيبة إليَّ موسييقاذ بل هو الموسيقا. لقد كان ملهمنا»

سيدو أتى بال»وحين يسيتذكر مشياركات الثالثي الخالد من المغنين: 

دومينغو ليراني عدة مرات. أما خوسيييييييه كاريراس فكان يهتف لي 

كيان موسييييييماً طيباً جميالً... أما أنا فلم أعد يوميياً عيدة مرات... لقيد 

أرغب في الغناء. على أنك إنا دعوتني إلى العشيياءذ ولكي تسييعدني 

تسييييمعني صييييوتي في إحدى اسييييطواناتي فاني أكون لك ممتناً. وإنا 

يا للتواضيييييع الجمم «. أردتني أن أبقى فأسيييييمعني صيييييوت بالسييييييدو

الموسيييقية يعترف  الجميل! ولمن الموغ ألنه ال يعرف قراءة النوطة

لسييت موسيييقياً مثل بالسيييدو الذي يسييتطيع حتى أن »بطيبة خاطر: 

 «.يقود فرقة موسيقية

 وفاته في مسقط رأسه

ذ وفي مسيييييقط 2221في اليوم السيييييادس من شيييييهر أيلول عام 

رأسييييييهذ ميدينية مودينيا بيايطياليياذ وبينميا كيان الفجر يتحفز مع نلييك 

 للشروقذ انطفأت شمسن إيطالية مشعة إلى األبد.

 شهادات وتعليقات
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ذ قائد األوركسييترا Carlos Kleiberكاليبر  كارلوسـيييييييـييييييي قال عنه 3

ق فاروتي بالغناء فان الشييمس تشييرعندما يبدأ لوتشيييانو با»العظيم: 

 «.على العالم

ذ وكان U2ذ مغني الفرقة الغنائية يوم /Bonoـييييـيييي وقال عنه بونو  2

صييييييديقياً لهذ وقد وقع على صييييييك زواجه الثاني بسييييييكرتيرته: 

يعرف البعض كيف يغنون األوبراذ أما لوتشيانو بافاروتي فهو »

في الوقت ناته األوبرا ناتهيا. كيان يعي  األغانيذ وكانت أوبراغ 

مزيجاً من الفرح والحزنذ من السييييريالية والشييييراسيييية. كانت له 

صييفات البركان الهائلذ يغني كالنار ولكنه يفيض في الوقت ناته 

بحب الحياة. تحدثت معه في األسييييييبوف الذي سييييييبق وفاته ولكن 

صيوته الذي يكسف كل أصوات مغني الرواذ كان قد تحول إلى 

 «.مجرد همس

ذ وهو رئيس الكونية Pascal Nègreكال نيغر ـييييييييـييييييييي وقال باسييي 3

نه أول فنان كالسيييكي يكتسييب صييفة مغني إ»الموسيييقية بفرنسييا: 

 «.الروا

ـييـيي وقال بالسيدو دومينغوذ وهو أحد منشدي األوبرا الثالثة الذين  4

لقيد أعجبييت »كياريراس ودومينغو: وعملوا معياًذ وهم بيافياروتي 

النبرة الخاصة به المميزة  على الدوام بالمجد اإللهي لصوته: هذغ

 «.بين جميع النبرات وبين جميع األصوات المغنية

ـييييييـييييييي أما خوسيييه كاريراس فلقد شييهد بأنه كان إنسيياناً في منتهى  8

الجودة والطيبيية مع أصيييييييدقييائييهذ كمييا كييان العييب بوكر كبيراً... 

وكيانيت ليه شييييييخصيييييييية تتميز بروح التسييييييلية والفكاهة وتتمتع 

 بالجانبية.

: «موسيقات للقلب»إيف روغييريذ وهي تمثل مؤسسة ــ وتقول  3

 ال ةن على الطريقيية اإليطيياليييةذ تحركييه حميييإنييه لتينور بييامتييياز »

حدود لها تظهر في ثنايا صيوته. يشيع أداالغ الشيخصي نوراً على 

وجهه وعلى شخصيته كلها. إنه ألغنية نابوليةذ وإنه للحن منسق 

ن الغناء لديه شيييييييئاً من أجمل األلحان في تاريخ الموسيييييييقا... كا
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حتمياً فلقد خلق ليغنيذ ولقد قاد مهنته ومارسيييها بذكاء فانتقل من 

مع الموسيييقار اإليطالي دونيزيني إلى الواقعية  Bel Cantoالـييييييي 

Verismo كان شييخصييية خارقةذ وكان شييرهاً ملهماً لكل مفاتن .

الحيياة وأطايبها: الطعامذ النسيييييياءذ الموسيييييييقا بجميع أنواعها... 

 Mariaن يشييييييكيلذ كمغنية األوبرا الشييييييهيرة ماريا كاالس وكيا

Callas ذ واحداً من هؤالء الفنانين الذين ال تمكن االسييييييتعاضيييييية

عنهم بسيييواهم. وسييينظل نذكر على الدوام هذا الغول الرائع الذي 

كان يقضييم النوتات ومباه  الحياة ولذائذها وهو يبتسييم ابتسييامته 

 «.المحببة الفريدة

ذ وهي مغنية Montseraat Caballéيرا كابال يه ـييييـيييي وتشهد مونتس 1

لقيد كان روحاً عطوفاً كأختذ وكان إنسيييييياناً »أوبرا إسييييييبيانيية: 

 «.رائعاً 

ذ وهو تينور فرنسي: Roberto Alagnaـييـيي وقال روبيرتو أالغنا  8

سييييييالت دموعي بغزارة حين تلقيت نبأ وفاته. فالعالقة المتبادلة »

ها الحميمة. كان لنا مسييييحاًذ بين المغنين التينور لها خصيييوصييييت

وكييان نبييياً. وكييانييت لييديييه ثالث نوتييات أو عالمييات متكييامليية في 

صوته وهي أصعب النوتات التي يغنيها تينور: مي ـييييييـيييييي فا ـييييييـ 

ال تنس النوتات الثالث. »صيييييول. ومن أسيييييبوعين فقط قال لي: 

كييان لي أبيياً روحييياً. وسيييييييكون عملي المسييييييرحي المقبييل وهو 

 ( مهدًى إليه.Marius et Fanny)ماريوس وفاني

ذ المدير الفني لمسرح سكاال Stéphane Lissnerــ ستيفان ليسنر  9

ميالنو: كان لوتشييييييانو بافاروتي يتميز على المسيييييرح باعطائك 

شيعوراً بأنه ال يغني إالَّ لكذ كان يشيبه تماماً أباً يغني فوق سرير 

غناء يتدنى بالطفله لحناً جميالً.وكان المتزمتون يأخذون عليه أنه 

الصييافي إلى المرتبة الشيييعبيةذ وأنه يتعامل مع مغنين يمارسيييون 

جميع أصيييييناف الغناء... والواقع أنه كان بصييييييراً باألمور فكان 

يتجيياوب مع روح عصييييييرغ ومع الجميياهير من جميع الطبقيياتذ 

 «.وكان يتمتع بمساندة الشعب الذي يقدسه على الدوام
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ذ المدير المنتدب ألوبرا Nicolas Joëlـيييييييييـييييييييي نيكوالس جويل  32

صوت طبيعي نو جمال استثنائيذ مفطور على الغناء. »باريس: 

 «.لديه إحساس بالنطق السليم ال يُضاهى

كان »ذ مخرج سينمائي: Franco Zeffirelliـيـ فرانكو زيفيرلي  33

يعبد الموسيييقا مع شييعور حاد بأنه يحتفل بعيد كلما غنى. بفضييله 

 «.ب إلى األجيال الجديدةاستطاعت األوبرا أن تتسر

ذ المدير السابق ألوبرا باريس: Hugues Gallـييييييـيييييي هوغ غال  32

سيييمي مغنيين إيطاليين: اأرجح أن يخلد تاريخ القرن العشيييرين »

وبيافياروتي. في أوبرا )الحيياة البوهيمية(  Caruso(63)كياروزو »

 «.لبوتشيني كان أفضل من أدى دور رودولف

 بعض معلومات عنه

ز بصييييييوته وبابتسييييييامته. واشييييييتهر بحبه للحياة وفرحه * كان يتمي

لوجودغ فيهيا. وكيان محياطياً على اليدوام بيالنسيييييياء وبيالصييييييبيايا 

الجميالت المعجبات به وبفنه. وكان يسييييييعدغ أن يغني في أوقات 

متقيياربييةذ فكييان ينتقييل من دار أوبرا إلى أخرى. وبين العييامين 

ميالنو غنى مئة وأربعين مرة على مسيرح سكاال  3992و3933

الشييهير. ويعد هذا المسييرح أشييهر المسييارح في العالم لتقديم الفن 

األوبرا في فيينييا  ي، الغنييائي الراقي. ومن الجييدير بييالييذكر أن دارت 

 .ثر وفاته حداداً عليهإعالمهما أوفينيسيا )البندقية( قد نكستا 

أدى بافاروتي بشكل استثنائي آخر عرض ألوبرا  2224* في آنار 

 تأليف بوتشيني ونلك على مسرح المتروبوليتان.)توسكا( من 

* سيييييييبقى هذا المغني العظيم حياً في القلوب واألنهانذ وسيييييييبقى 

أروف صيوت في القرن العشرين إلى جانب كاروزو الذي سبقهذ 

وسيييييييظيل أحيد أندر المغنين الذين جعلوا أجمل األنغام وأروعها 

 عالم.في عدة أوبرات مألوفة لدى مليارات األشخاص في ال
                                                           


( مغٍن إيطالي كبير. جنى من 13:1ـيـ1319) Caruso( Enricoـيـي كاروزو )إنريكو( ) 

 مهنته الغنائية تسعة ماليين دوالر بسعر تلك األيام.
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تحتف  أسيييرة بافاروتي بصيييور ال تحصيييى له في عدة البومات * 

كبيرةذ منذ والدته حتى وفاتهذ ونلك في شييتى المناسييبات التي 

وصور مختارة وهو  ذمر بها: صور لحياته الشخصية الحميمة

يغني على المسيييييييارحذ وأخرى للقاءاته مع األصيييييييدقاءذ ومع 

 إلخ... ومع الكتاب والصحفيين ذالقنوات التلفازية

* كان بافاروتي مغنياً عالمياً كما أسيييلفناذ ولذلك اسيييتطاف أن يعقد 

صييداقات مع بعض الملوا والملكات في العالم بأسييرغ. في عام 

ه عدة صييييييور مع ملكة بريطانيا األم ونلك في لالتقطت  3992

كواليس دار األوبرا بلنيدن. كميا التقطيت ليه صيييييييور مع الليدي 

كما  .3998بالد الغالذ بميالنو عام  دييانياذ ويطلق عليهيا أميرة

سيييييييبق أن التقطيت لهما صيييييييور معاً في حديقة الهايدبارا عام 

. وكييانييت األميرة ديييانييا غييالييية جييداً على قلبييه. وحين ألح 3993

عليه األمير تشيييييارلسذ زوجها السيييييابق لكي ينشيييييد في مأتمها 

أنيياشييييييييييد دينييية أجييابذ والييدموف في عينيييهذ بييأن تييأثرغ وحزنييه 

 ال يسمحان له بذلك. الشديدين

* وهذغ آخر تحية تزجيها له الكاتبة الموسييييييقية بياتريس براسيييييور 

Béatrice Brasseur« : كان موسيييييييقياً مميزاً وكان يردد مقولته

ما يلزم هو أن تكون الموسييييقا في الرأسذ وأن يغني »الشيييهيرة: 

وكان يعشييق البسيياطة في كل شيييءذ ومن «. المغني بجسييدغ كله

شييييييقته الجماهير وكرهه المتزمتون في الموسيييييييقا. هنيا لربما ع

ب الحضييييور ال في سييييكاال ميالنو فحسييييب بل في كل طر  وكان يُ 

في العالم بدءاً من الموسيييييييقا الكالسيييييييكية  هونواديالغناء قاعات 

حتى موسييقات الروا والبوب مع ملوكها المشهورين. وكان في 

 «.غنائه رسول سالم وداعية محبة بين األمم
 

 CDفي عشر أسطوانات  أعماله

 DECCAديكا  شركةأوبرات كاملة لدى 
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 فيردي

( إحدى Chaillyـيييييييييييـييييييييييي أوبرا ريغوليتو )بقيادة ريكاردو شيييييايي 

المسييييييرحيييات الغنييائييية التي يظهر فيهييا غنيياء بييافيياروتي في أوج 

 اكتماله.

( إلى جانب Mutiـيييييييييـييييييييي أوبرا دون كارلو )بقيادة ريكاردو موتي 

جة العالية. ال يظهر بافاروتي من الدر Rameyصييييييامويل رامي 

 مغنياً أول لكن صوته المخملي يظل يحرا مشاعرنا على الدوام.

(. انتظر بافاروتي Soltiـيييييييـييييييي أوبرا عطيل )بقيادة جورج شييولتي 

مرحلة النضي  لكي يؤدي هذا الدور الشاق قليالً لديه من دون أن 

 يتخطى به مهارته في أداء بقية أدوارغ.

 ن يبون ردا)بقيادة ريتشيي Le Trouvèreالجوال الشيياعر الغنائي ـيييييييـييييييي 

Bounynge)  .مع مغنين آخرين هم سيييييونرلند وميلنز وغيوروف

 ويعد هذا العمل أحد النجاحات الكبرى لبافاروتي.

)بقيادة جورج شولتز( مع  Requiemـيييييـييييي قداس لراحة الموتى 

جوان سونرلند ومارلين هورن ومارتي تالفيال. يتميز بعرضه 

 فينا من مشاعر.وبما يحرا 

 بوتشيني

ـييييـيييي الحياة البوهيمية )بقيادة هربرت فون كارايان(: مما ال شك فيه 

أن هذغ األوبرا هي من أجمل تسييجيالت بافاروتي في الدور الذي 

مع ميريال  3933عييام فيييه مهنتييه على المسييييييرحذ ونلييك في  بييدأ

 .Mirella Freniفريني 

(: يرافق بافاروتي Zubin Mehtaـييـيي توراندوت )بقيادة زوبين ميتا 

مغنون ممتيازون: سييييييونرلنيدذ كيابيالييهذ كراوسذ غيوروف. هنا 

 يظهر بافاروتي في نروة شبابه وحماسته.

(: مع Nicolas Resciuniيوني ـــوال ريتشــكا )بقيادة نيكـــــ توس

ة ميريال فريني في أوج نجاحها. ويظهر بافاروتي بدور ـالمغني
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وسيييييحراًذ وفي إحدى أغانيه  كافارادوسيييييي وهو يتألق شيييييباباً 

 المًى بالعاطفية والشاعرية يستدر منا الدموف.

 دونيزيتي

(: هنا يبدف بافاروتي Ponyngeج )بقيادة ريتشرد بونن  وـييـيي فتاة الف

في غنييائييه إلى حييد ال يصيييييييدق وينييافس زميلتييه السيييييييييدة جوان 

 سونرلند.

 بيل يني

نن ( هنا أيضاً )بقيادة ريتشرد بو La Sonnambula (64)ــ المسرنمة

يغني بافاروتي بسيهولة وسيالسة تثيران اإلعجاب بمرافقة زميلته 

 البارعة جوان سونرلند.

 أعمالـــــــه

 DVDدي في دي  8في 

 فيردي 

ـييـييي قداس لراحة الموتى )بقيادة كارايان( على مسرح سكاال ميالنو. 

 أعجوبة طرب وغوى.يظهر الشاب بافاروتي 

دة جورج شولتي( مع مرغريت برايس ـيييـييي حفلة رقص تنكرية )بقيا

Price  ورينيياتو بروسييييييونBruson .التوزيع في منتهى الجودة .

يعدمل بافاروتي بصييوته المميز طريقة ظهورغ أمام الجماهير نحو 

 األفضل.

 دونيزيتي

ـييـيي إكسير الحب )بقيادة ريتشرد بونن ( مع جوان سونرلند وسبيرو 

 .Malasماالس 

 اليةوهنالك أيضاً األعمال الت

                                                           


 ــ المسرنمة : هي التي تمشي في نومها. 
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ـييييييـيييييي حفلة عيد الميالد: وقد سجلت في كنيسة نوتردام بباريس عام 

 على تألق في ومؤثر. غنى فيها بافاروتي بصيييوت خاشيييع 3918

 الوقت ناته.

: عرض 3993حزيران  23ـيـ بافاروتي في السنترال بارا بتاريخ 

مليون مشيييييياهدذ مع  منكبير على الطريقية األمريكيية أميام أكثر 

يطيياليييةذ وأنيياشيييييييييد دينييية من اإلنجيييلذ وهي ألحييان من أوبرات إ

 أناشيد يختص بها السود في أمريكا الشمالية.

ـيييييييـييييييي بافاروتي في عيد ميالد غنائه الثالثينذ احتفال رسييمي كبير: 

نذ ندرسيييييوأبالغناء ومنهم جون التينور يدعو المختصيييييين الكبار 

 شيرلي فيريتذ بييرو كابوتشيليذ رينا كاباي فانسكا...

الثالثة: الحفل الموسيقي الغنائي الشهير  غناغ المغنون ـيييـييي أفضل ما

قدموا  فقدمع خوسييييييه كاريراسذ  3992بروما في شيييييهر تموز 

إلخ. كمييا قييدموا أغيياني  ...أعميياالً لبوتشيييييييني وفيردي وبونكييلي

 ي وإضافة إليها أغنيات إيطالية ومعروفة...االبرودو

 ي المدينة وعلىمتكاملة له ف صورـيييييـييييي بافاروتي: التينور األخير. 

المسييييييرح مع مختييارات من مشييييييياهييدغ األوبرالييية ولقيياءاتييه مع 

 إلخ. ...األصدقاءذ ومقابالته مع الكتاب والصحفيين

 المصدر 

( العدد رقم Point de vueمقيالية ترجمنياهيا عن المجلية الفرنسييييييية )وجهة نظر  *

 .2221أيلول  32وتاريخ  3283

 
 ج

 

 موتســارت
 الذي ال يشيخ
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 محاضرة بثت تلفزيونياً حين كانت فرقة نيويورا

 الفلهارمونيـــة بقيـادة ل. بيرنشـــتاين في فينيســـيا.

 
 ريما ســـكرترجمة : 

 

 .لـ موتسارت« زواج فيغارو»تعزف األوركسترا افتتاحية أوبرا 

 ل. بيرنشتاين

يغارو لـييي موتسارت هو بطاقة هذا التقديم الفتتاحية أوبرا زواج ف

بريييدييية رقيقيية من مييدينيية فينيسيييييييييا المتييألقيية إلى جميع أصيييييييدقييائنييا 

األمريكيين. إننييا نقضييييييي أوقيياتيياً رائعييةذ ونرغييب أن تكونوا معنيياذ 

تحيييياتنيييا إلى الجميع. ولكن لميييانا موتسيييييييييارت؟ ل مت نعزفذ نحن 

الموسييييقيين األمريكيينذ موسييييقا نمسيييوية في مسيييرح إيطالي؟ أظن 

كم سييييييتعرفون على الفور لميياناذ إن رأيتم فقييد هييذغ الجوهرة التي أن

ا إنهيا تجسييييييد م«. الفينيس»تحبس األنفياسذ والتي تيدعى دار أوبرا 

نعتقيييد أنيييه جميييال القرن الثيييامن عشيييييير. انظروا فقط إلى األنييياقييية 

األرسييتقراطية لهذغ التناسييبات؛ إلى حميمية الفخامةذ التي هي بالطبع 

راطية؛ إلى إضيياءة البناء ورقته؛ إلى اللوحات العنصيير األكثر أرسييتق

الزيتية المبهجة؛ إلى الزخرفة اللولبية المصيقولة؛ إلى دقة التفاصيل؛ 

 وإلى الذوق الرفيع في كل شيء.

ترىذ حين نرى كل نلكذ ما الذي يتناهى إلى سيييييييمعنا؟ ما 

هو الصييييوت األول الذي نسييييمعه في آناننا الداخلية؟ إنه بالطبع 

ي يمثيلذ بيالنسيييييييبية لمعظمنياذ األنياقية واليذكاء موتسيييييييارت اليذ

والحميمييية. إنييهذ إن كييان يمثييل كييل هييذاذ عنييدئييٍذ ينبغي أن يظييل 

دائماً فنان عصييييييرغذ عبقري عصيييييير الروكوكو الذي عكسييييييه 

من المؤلفين مثيييل شيييييييتييياميتس  اً بيييالنغميييات. لكن ثمييية عيييدييييد

أسيييييييماء أخرى ربما  وديترسيييييييدورف فعلوا نليك. كيذليك فعليت، 
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هم العديد من أوالد جوهان سييييييباسيييييتيان باا تجهلونها وبضيييييمن

وا عن أسييلوب والدهم الذي وصييفوغ بأنه ممل ومتجهم الذين تخلَّ 

ن ساروا على النه  الذي شاف في أواخر ووجاف. هؤالء المؤلف

القرن الثامن عشيييييرذ النه  الذي اتصيييييف بالمالحة والسيييييهولة 

ر يوالصيييقل والعذوبة. لكنهم اليوم على األغلب مجرد أسيييماء تث

اإلعجابذ في حين سيكون موتسارت دائماً إلهياًذ ليس اسماًذ بل 

ه ت، رت ث، روحياً سيييييييماوية قدمت إلى هذا العالمذ ثم غادرته بعد أن أت 

وبياركتيه بزيارتها. ما الذي يُحدث الفارق؟ هو فقط ألن عبقرية 

ها مثل عبقرية الفنانين العظام. إنه لُ ثت موتسييارت كانت عالميةذ مت 

حساس عصرغ ورائحته وروحهذ بل عكس أيضاً إ طلم يعكس فق

روح اإلنسييييييانذ إنسييييييان كل العصييييييور بصييييييراعاته ورغباته 

وتناقضيييياته. حينما كنا في موسييييكو قبل شييييهر سييييمعت بوريس 

أنا ممتلئ بالفرحذ  على الرغم من كل شييييء»باسيييترناا يقول: 

ساةذ تغذيه المأ لمأساة الوجود اإلنسانذ سجالً  سجالً فقد بقي فني 

وهكييذا هي الحييال مع أرواحنييا المبييدعيية «. كييل فرحي وفني هو

ذ الذين كماألعظمذ وهكذا مع موتسيييارت. ربما يفاجئ هذا بعضييي

يسياوون بين موتسيارت وبين الرهافة األرسيتقراطيةذ وال شيء 

أكثر من نليك. كم من النيياس اليذين سيييييييمعتهم يقولون عنيه بيأنييه 

لون: ! أمثال هؤالء الناس يقو()مؤلف عليب السيييييييعوط الرنيانية

عطنا قوة في الموسيقا ـييييييـييييييـيييييي بيتهوفنذ براهمزذ المأسويذ أ»

هيذا النوف من الكالم يعني شييييييييئيياً واحييداً: إنهم «. الضيييييييخم....

                                                           
 ةــ يشير هنا إلى العلب التي تنبعث منها موسيقا بسيطة لدى فتحها. المترجم 
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يجهلون موتسارت. ال أحد يستطيع االستماف لـييييييـيييييي موتسارتذ 

اسيييتماعاً جدياً بكلتا أننيه من دون اختبار ما دعاغ باسيييترناا بـ 

عوا فقط إلى هذغ الميزورات اسيييتم«. مأسييياة الوجود اإلنسييياني»

 من الـ فانتازيا في دو ماجور:

 

 

 

 

 

 

 

 

هل هي رنانة؟ لماناذ إنها ببسييييياطة يمكن أن تكون بيتهوفن في 

واحيدة من فورات غضييييييبيه الميأسييييييوية النمونجية. إنها القوةذ إنها 

هجوم عمالق. في هييذغ الفييانتييازيييا ثميية غموض بيتهوفنيذ دهشييييييية 

 أكثر خصائص موتسارت المؤثرة: محجوبة ورهبةذ هي واحدة من
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هل  ؟هل تشييييعرون بتلك السييييوداويةذ بذلك الجوهر المأسييييوي

تبدو أنها موضييييييوعة في إطار القرن الثامن عشيييييير؟ إن موسيييييييقا 

موتسييارت تفر بشييكل دائم من إطارهاذ بسييبب عدم إمكان حصييرها 

في كل  3184أو  3119فيه. ليس مهماً كم هي واضييييييحة وسييييييمة 

ذ فييالموسيييييييقييا ال تتييأثر بمرور الزمن. إنهييا موسيييييييقييا ميزور فيهييا

كالسييييكية وضيييعها رومانتيكي عظيم. إنها موسييييقا حديثة وضيييعها 

 كالسيكي عظيم.

اآلنذ لكي ندرا كيفية هروب موسيييقا موتسييارت من إطارهاذ 

ذ إطار القرن الثامن عشييير «اإلطار»ينبغي أوالً أن نفهم ما هو نلك 

ولوا التفكير بفترة القرن الثامن عشير الذي احتوى هذغ الموسييقا. حا

كما عرفتموها من القراءة والرسييييييومذ حتى من األفالم. إننا نعرفها 

بصيفتها حقبة سلوا اجتماعيذ حقبة االمتثال لًعراف )على األقل 

وسيييط الخاصييية من الناس(ذ حقبة الشيييكالنيةذ مع األخذ بالحسيييبان 

ناقةذ وهذا لم يكن األسيييييلوبذ اإليماءة المتأدبةذ موضييييية الثيابذ األ

حقيقياً فقط في األنماط االجتماعيةذ بل في األنماط الموسيييييقيةذ نلك 

أن الموسيييقا تعكس دائماً زمنها. وهذا ما يفسيير كون موسيييقا القرن 

الثامن عشيييييير متخمة باألنماط والصيييييييغ لدرجة بلوغها ما يدعى بـ 

 «.الكليشيهات»

ات قية. فعبارخذوا على سيييبيل المثال عبارات القفالت الموسيييي

القفالت كما تعرفون هي تعاقبات هارمونية تُقاد بوساطتها العبارات 

الموسيقية إلى قفلة ماذ مثل الفاصلةذ النقطتانذ النقطةذ كلها تستخدم 

إلحالل شيييييييء يشييييييبيه نقطية راحية. اآلن إنا درسييييييتم بدقة أعمال 

 مستخدمة على نحوناتها سيتجدون أشيكال القفل فموتسيارت الكاملة 

رر في عميل بعيد عميلذ وفي حركية بعد حركةذ حتى في عبارة متك

بعد عبارة. هذغ القفالت ليسييت موسيييقاذ إنها تبدو وكأنها نقاط ترقيم 
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)كاسيييييتخدام النقطة والفاصيييييلة....إلخ في الكتابة(. هنا على سيييييبيل 

المثال قفلة موتسييييارتية نمونجية من الحركة البطيئة من سيييييمفونية 

 براغ.

 

 

 

ن أن ستجدوفتنة. ولكن إن اسيتطعتم حسياب األزمنة إنها قفلة فا

 موتسارت يوظف نات النغمات المتوالية:

 

 قد تنتابكم الرغبة في إدانته بسبب تكرارغ ناته.

إن أي مؤلف حديث ال يبيح لنفسيييييه اسيييييتخدام مثل هذا التكرار 

ذ خاصيية الحديث جداً(. ما معنى نلك؟ هل ئ)باسييتثناء المؤلف السييي  

ارت طياقته؟ وهل لم يعد لديه قدرة على االبتكار؟ اسييييييتنفيد موتسيييييي

داف هو االسيييم الثاني لموتسييييارت. نلك يعني فقط ببالتأكيد ال. إن اإل

أنه كان مؤلف عصيييييرغذ يسيييييتخدم المفردات التي حددتها ابتكارات 

عصيرغ. المده  ليس ألنه اسيتخدم صيغاً تقليديةذ ولكنه باستخدامه 

 . اسيييييتمعوا إلى صييييييغة القفلة لها كان قادراً على خلق تنوف مده

ناتهيا كما ظهرت في إيقاف آخر في كونشييييييرتو البيانو في صييييييول 

 ماجور:

 

 

ذ ولكن الموسيقا مختلفة. ثمذ بعد نلك في نات ناتها ـيـيـ النغمات

 الكونشرتو ال يكتفي بتكرارها حرفياًذ بل ينوعها بهذغ الطريقة:
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تقنيعييات )من وفي جميع أعمييالييه يمكننييا إيجيياد نات القفليية في 

 القناف( مختلفةذ مثل هذغ على سبيل المثال:

 

 أو هـــذغ:

 

هييل ترون؟ إنهييا دائميياً نات القفلييةذ لكنهييا متنوعيية في كييل مرة 

ليحصييييييل على معنى مختلفذ الذي هو صييييييحيح تماماً من أجل ما 

 ناغ بالترقيم. تلك هي قوة موتسارت. ودع

 ناف. إننييا إاآلنذ إليكم حيياليية أخرى من حيياالت صيييييييغ التييألي

تفحصنا أشكال المرافقة عند موتسارت ـييـيي دعائم ألحانه ـييـيي نجد مرة 

 أخرى سلسلة من الكليشيهات المكررة. هذغ على سبيل المثال:

ـييـييـيي التي تُعرف بـيي )باص ألبرتي(ذ والتي استخدمت بكثرة في 

موسيقا القرن الثامن عشر. وعادة ما ترتبط بذهننا بـيييي علبة السعوط 

 ثنا عنها سابقاً:تي تحدَّ الرنانة ال

 

 

ولكن مرة أخرى نجد موتسييارت يسييتخدم هذا الشييكل من أشييكال 

المرافقييية )مرافقييية اللحن( بطريقييية مبتكرةذ إن يحول جميييال الخط 

ميلة إلى مرافقية تبدو ج« األلبرتيية»اللحني في األعلى تليك المرافقية 

 وفاتنةذ كما هو واضح في هذا المثال:
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ذغ الثيمة الرومانتيكية المدهشيية من كونشرتو أو اسيتمعوا إلى ه

البيانو في صييييول ماجور الطافحة بالتنهدات التشييييايكوفسييييكية. إنها 

 أيضاً تحلق فوق نفس باص ألبرتي البسيط:

 

 

 

 

 

لكن األكثر إثيييارة للعييياطفييية هو ميييا يحيييدث لتليييك الثيمييية حين 

 يطورها موتسارت الحقاً في الكادينزا:

 

 

 

 

 

 

 
انتهينا من القرن الثامن عشييير. اآلن اكتسيييبت الثيمة قوة جديدةذ  لقد

دة بيتهوفين . يسرىاليد ال« لخربشات»ةذ من دون االستسالم للحظة يحـييي 

ومرة ثييانييية يمكنكم أن تروا كيف تجيياوز موتسييييييارت حييدود الصيييييييغيية 

 بوساطة عمق ابتكارغ وقوته.
                                                           

 حررــ تقوم اليد اليسرى عادة بعزف خط مرافقة اللحن. الم 
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مت يتشييييكل إطار القرن الثامن عشيييي غ ر: صيييييوهكذا بدأنا نتبين م 

القفالتذ صيييييغ المرافقة مثل خطوط باص ألبرتيذ أو التشييييكيالت 

 المكررة مثل هذغ:

 

 أو أشكال الثالثيات مثل هذغ:

وهيذا الشييييييكل األخير هو ما يهمنا. ال أدري ما إنا كنتم اطلعتم 

إطالعاً كافياً على كونشيييرتو البيانو الرائع في دو ماجورذ الذي تبدأ 

الثيات. ولكن حين يبدأ الخط اللحنيذ الذي ال حركتيه الثيانية بهذغ الث

يصييدقذ بالتحليق فوقهاذ فان المرافقة البسيييطة المكانيكية تغدو بحد 

ناتهيا جمياالً نيادراًذ خصييييييوصيييييياً وهي موزعة أوركسييييييترالياً مع 

البيتزيكانو في الباص وآالت النفخ الخشييييبية المدعمة. إنها بالنسييييبة 

 يقا:لي واحدة من الكنوز في تاريخ الموس

 

 

 

 

يالها من حنكة اسييتثنائية جعلت هذا اللحن سييرمدياً دائم الشييباب 

على الرغم من أنها تسييييييتند إلى قاعدة صييييييلبةذ قاعدة القرن الثامن 

 عشر الشكلية.

ولكن ربميييا كيييان العنصيييييير األكثر تميزاً من الكيييل في فترة 

رن ن شييياعتا كثيراً في القياألسيييلوبية هذغ هو التزيين والزخرفة اللت

لثامن عشيير؛ التريالت )الزغردات( والحليات التي تزخرف ألحان ا

هيذغ الفترة. لم يكن بمسييييييتطياف مؤلف القرن الثيامن عشييييييرذ ممثل 

الظرف واألناقة األرسييييييتقراطية المتكلفةذ كتابة لحن وتركه وحيداً. 
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كان عليه أن يزخرفه بالعناصييير الزخرفية. تصيييوروا كيف سييييبدو 

 عناغ سابقاً من دون زخرفة:اللحن الرنان الشهير الذي سم

 

 ولكن مع الزخرفة سيغدو ابن القرن الثامن عشر:

 

اآلن يسييتطيع موتسييارتذ الصييوت السييماويذ أخذ ثيمة بسيييطة 

وجعلها موسيييقا عظيمة مؤثرة. هنا ثيمة من إحدى سييوناتات الكمان 

(K.379:ذ إنها عاطفية وقوية وديناميكية وفيها الكثير من الزخرفة) 

 

 

 

كنكم أن تتصوروا كيف ستبدو هذغ الموسيقا من دون زخرفة؟ هل يم

 مثل هذغ:

 

 عارية وعادية. والزخرفة تجعلها مثيرة:

 

وهكذا يتضيييح في نهاية األمر أن موتسيييارت يسيييتخدم الزخرفة 

نفسيييييها ألهميتها الموسييييييقية وليس ألنها مزي  القرن الثامن عشييييير 

 .السكري

 حليات والتريالت:ولكن هذغ الزخارف ليست مقيدة فقط بال

 

 أو نغمات رشيقة:
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إنها تجري على مقاطع كامل السلم. ربما يكتب موتسارت على 

 سبيل المثال هذغ النغمات األساسية للكادينزا:

 

 لكنه يزخرفها بطريقة نشطة:

 

 

 

تلك هي بعض الطرق التي تحرا موتسيارت خاللها باستمرار 

صيير بطريقته الخاصييةذ متجاوزاً فترته الزمنيةذ مسييتخدماً صيييغ ع

ليقدم موسييييقا أصييييلة وقوية تثير الدهشييية. إنها القوة التي مكنته من 

تقديم أعمال شييييامخة بعيدة كل البعد عن علبة السييييعوط الموسيييييقية 

التي درج الناس على حبسه فيها. خذوا على سبيل المثال واحدة من 

نويت ياتيه؛ ميا الذي يمكن أن يكون نقيض القوة إن لم تكن المتيمينوي

الرقيقة؟ ومع نلك تقف تلك المينويت العضيييييلية من سييييييمفونيته في 

صييييييول مياجور وقيد تحوليت من خالل قوة إيقياعاتها وبراعتها إلى 

 حركة غنية تجمع بين العاطفة والفخامة:

 

 

إن التنوف اإليقييياعي  ؟شيييييييء من المينوييييت األنيقييية! لميييانا

ون نمونجييية والمبيياغتييات في هييذغ الميزورات القليليية يمكن أن تك

بالنسييييييبة لمؤلف القرن العشييييييرينذ فهي تبدو جريئة وجديدة. وفيما 

 ذ فكروا بيييالقوة«جوبيتر»يتعلق بيييالقوة فكروا بـيييييييييييي سيييييييمفونييية 

الكونتربنتييية للحركيية األخيرةذ التي تبييدو كييأنهييا تتطلع إلى الخلفذ 

لرجولي ها ائإلى بااذ بسيييبب تعقيدها الفوغي المتماسيييكذ بسيييبب بنا

 المندفع:
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قوة هائلة! أو فكروا بالقوة الدراماتيكية التي أحدثها موتسيييارت 

ذ الذي اسييييتطاف أن يظهر الشييييخصييييية اإلنسييييانية من «األوبرالي»

خالل الموسيقا لدرجة خارقة ـييييييـييييييـيييييي مثل جيشان دونا آنا العاطفي 

ذ الذي يسبق عصرغ بقرن كامل «دون جيوفاني»المفاجئ في أوبرا 

 حتى فيردي!

 

 

 

 

 

 

 

ذ إن «عييائييدة»ألنييه يمكن أن يكون خييارجيياً من أوبرا  ؟لمييانا

زخمه الدراماتيكي قوي جداً. أو اسيييتمعوا إلى هذا المقطع من أوبرا 

دون جيوفانيذ حين يظهر تمثال الحاكم الشيييييبحي في مشيييييهد تناول 

طعام العشييييياء. إن موسييييييقا بهذا العمق وهذغ القوة هي فاغنرية في 

 طابعها:
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لمقطع عن كثبذ تجدون موسيييييقاغ تبتعد عن إن تفحصييييتم هذا ا

ة أول موسيييقا اثني عشييري»التوناليةذ وقد وصييفها بعض النقاد بأنها 

والمعروف أن الموسييييقا اإلثني عشييييرية ظهرت في القرن «. كتبت

ب موسييييييقا موتسيييييارت هذغ التي أتت من القرن أغر امالعشيييييرين. 

هذا ولكن تيذكروا أن هيذا ليس ديترسييييييدورف؛ بل  !الثيامن عشيييييير

موتسيييييارت. وموسييييييقا موتسيييييارت تجاوزت فترته. إنها تتطلع إلى 

الخلفذ إلى بيااذ وإلى األميامذ إلى بيتهوفن وشييييييوبان وشييييييوبرت 

 وفيردي حتى إلى فاغنر.

موتسييييارت هو كل الموسيييييقا. كنت أتمنى أن أقدم لكم ما يكفي 

من موسيقا موتسارت ألزودكم بمجموعة من ألوانه العاطفية ـيييييـيييييـ 

القداس في دو مينورذ الركويامذ كلهن هكذاذ سيييييييمفوني أعمال مثل 

في مي بيمول ماجورذ الخماسييي في صييول مينورذ وهلم جرا. لكن 

هذا يبدو مستحيالًذ لذا سنعزف لكم مقطعاً من واحد من كونشرتواته 

وأعتقد أنكم سييييييتجدون جميع الميزات التي كنا  .العظيمة آللة البيانو

عمل الواحد. سييينعزف حركتينذ الثانية تحدثنا عنها مركزة في هذا ال

والثالثةذ من كونشييييرتو البيانو في صييييول ماجور المده . إن كان 

أن أسييمي على نحو جازم المقطوعة الموسيييقية المفضييلة لدي  عليَّ 

في جميع األوقيياتذ أعتقييد أني سيييييييأختييار حركيية األنييداتييه هييذغ التي 

ذ فهي سيييييينسييييييمعكم إياها. إنها موتسييييييارت في قمة قدراته الغنائية

وية في ارتجال غنائي السيييكون والسيييوداوية والحدة المأسييي تتضيييمن

رائع. سيييتسيييمعون هدوء أغنية شيييوبرت وزخرفة شيييوبان واكتئاب 

ميياهلر. وارجو منكم أن تنتبهواذ بوجييه خيياصذ إلى جمييال التوزيع 
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األوركسيييترالي. إن التوزيع هنا متواضيييع إلى حد ما وضيييمن حدود 

ه ال يتضييمنذ على سييبيل المثالذ أوركسييترا القرن الثامن عشيير. إن

ترومبيتات وال طبول وال كالرينيتات؛ ومع نلك انتظروا لتسيييييمعوا 

ما يقدمه موتسييارت بـييييييي ثالث آالت خشييبية منفردة من مزي  يشييبه 

ذ أو رثيياء غني يبتكرغ بوسيييييياطيية لحن داخلي اً أوبرالييي اً غنييائيي اً ثالثيي

في تعزفيييه آالت الفيوال. مرة أخرى يتجييياوز موتسييييييييارتذ حتى 

 توزيعه هذاذ زمنه.

)تعزف األوركسييييييترا الحركية الثيانيةذ ويعزف دور البيانو ل. 

 بيرنشتاين(

واآلن نخرج من هييذغ الحركيية المتييأمليية والغييامضييييييية إلى نور 

الختام الالمع. المع ـيييييـييييييـيييييي تلك هي الكلمة المناسبة لوصف حركة 

الروكوكو الرائعة هذغ. إن الحركة مغسييييييولة بكاملها باأللق الذي ال 

يمكن أن يأتي إال من القرن الثامن عشرذ من عصر النور والرشاقة 

والتنوير. إنها منتوج مثالي لعصر العقل ـييييييـييييييـيييييي نكية وموضوعية 

ورشييييييقة وممتعة. عالوة على نلكذ فان روح موتسيييييارت ترفرف 

فوقها ـييـييـيي روح التعاطف والحب الشاملذ وحتى روح المقاساة ـييـييـ 

ةذ والتي تنتمي إلى كيييل تليييك الروح التي ال تعرف الشيييييييخوخييي

 العصور.

 )تعزف األوركسترا هذغ الحركة(
 

 

 

 محمد عبد الوهاب :

 انـــــــــاإلتق

 
 

 نصر الدين البحرة
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كيان صيييييياحبي يعرف مزاجي جيداًذ ولذلك فما إن قعدت على 

الكرسيي بجانبه في السييارةذ حتى تناول شيريط كاسيت فوضعه في 

 آلة التسجيل وقال:

 ـــ هذغ األغنية أعرف أنك تحبها كثيراًذ ولذلك هيأتها لك.

اءذ وقد أخذت، نسييييمات لطيفة تالمس وجوهنا الوقت بعد العشيييي

عبر نوافذ السييييارة المفتوحة جميعاًذ فتخفف من وطأة الحر الشيييديد 

مازالت الطبيعة محافظة على شيييييييء منهذ وقد لفح الوجوغ والناس 

 طوال نلك النهار.

والواقع أن األغنيية وحيدهيا كانت قمينة أن تطرب الروحذ وإن 

 «.ياما أرق النسيم»لم تستطع أنسام الليل نلك: 

تذكرت المشهد بكاملهذ ناا أني شاهدت الفيلم الذي عرض في 

عدة مرات... ولكن بعد عشييير سييينواتذ ورأيته  3938دمشيييق عام 

 مرتين في السنوات الماضية القليلة على الشاشة الصغيرة.

يومذاا كان الموسيييقار محمد عبد الوهاب في أوج عبقريته وتألقهذ 

يم األنيق ابن األربعينذ مالئ الدنيا العربية غناًء فهو نلك الشييييياب الوسييييي

وموسيييييقا وطرباً من محيطها إلى خليجها تتخاطف األيدي أسييييطواناتهذ 

كيأنها الخبز عزَّ وجودغذ ملتكت الحنجرة الجميلة باعثة الصييييييوت الرخيمذ 

ل،ماً وممارسةذ وأحبه الجمهور حتى  وامتلك زمام فنه وناصيته معرفةً وع 

ح بيابياًذ ولجيه من بعيدغ كثير من المطربين: الفيلم الغنائي... إنيه جعليه يفت

 فيلمين اثنين حمال له مزيداً من« يحيا الحب»فقد صييييييور قبل هذا الفيلم 

« دموف الحب»و 3933عام «.. الوردة البيضييياء»الشيييهرة واإلعجاب: 

 .3938عام 

كانت ليلى مراد واقفة على شياطئ البحر في اإلسكندريةذ وفي 

 لذ يداعبه النسيم فيكاد يطير من يدهاذ وهي تغني.يدها مندي

انتبهيُت وأنييا أتييابع األغنييية إلى مسييييييأليية ال يرقى إليهييا سييييييوى 

المبدعين العظامذ ال في الموسيييييقا فحسييييبذ بل في مختلف مجاالت 
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اإلبداف: أن تعرف صييياحب النصذ سيييواء كان قصييية أم شيييعراً.. أم 

 موسيقاذ بمجرد أن تقرأغ أو تسمعه.

ة الموسيقية لًغنية ـييييـييييـيييي وكانت تقليداً هاماً يلتزم به إن المقدم

الملحنون ـييييـيييي تقول: عبد الوهاب. وأسلوب التأليف الموسيقي يعلن: 

عبد الوهابذ وتشييكيل الفرقة الموسيييقية كماً وكيفاً يؤكد أن هذا عبد 

الوهييابذ أضييييييف إلى هييذا وناا نوعيياً من األنيياقيية في صييييييوغ 

وزخرفة ونمنمة تذكرنا باألسلوب الموسيقية زركشةً « الكوبليهات»

 .Rococoالمعروف باسم 

كيان هيذا الفنيان العظيم يعرف جييداً المرتبية الحقيقيية التي بلغها في 

الموسيييييييقاذ بعيداً عن المظاهر والشييييييكليات كافة... وكان رجاالت نلك 

الزميان في مصيييييير واألقطار العربيةذ من رسييييييميين وغير رسييييييميين 

وأكرمهيييا. وفي إحيييدى المرات كيييان  ييييدعونيييه إليهم أجميييل اليييدعوات

رئيس وزراء مصييير بين المرد دين مع عبد « باشيييا»مصيييطفى النحاس 

يييي وكان يعلم أيضاً  الوهاب في جلسة استماف مغلقة. وهذا مثال صغير ـيييـي

أنيه نجم نليك الزمان السيييييياطع.. مع نلك فانه لم يكن ليدخر وسيييييييلة في 

يحيييا »ة افتتيياح فيلم اكتسيييييياب قلوب النيياس.. من نلييك مثالً مييا فعلييه ليليي

ذ ناا أنييه خبييأ مفيياجييأة للجمهور لم تكن عيياديييةذ ولم يفعلهييا أحييد «الحييب

 سواغ في أي فيلم غنائي.

يسييييييتقل عبد الوهاب القطار « يحيا الحب»في إحيدى مشيييييياهيد 

تعيسيييييياً حزيناً من خيبته في الحبذ فال يجد أمامه مجاالً للترويح عن 

يا »تواغذ سييوى أن يغني: نفسييه والتسييلي عن البؤس الروحي الذي اح

 «.وابور قل لي رايح على فين

فجأة أسيييدل السيييتارذ وأظلمت الصيييالة ووقف عرض الفيلمذ ثم 

أضيييييييئت األنوار وانفرج السييييييتار عن الموسيييييييقارذ وسييييييط فرقته 

 الموسيقيةذ يبدأ األغنية من أولها في أداء مباشر حي.
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 لىوقت أداء هذغ األغنية في الفيلم سيييييت دقائق لكنه أمسيييييى ع

المسييييييرح فيميا عبد الوهاب بين الناس الذين يحبونه على نحو غير 

 عاديذ ساعة كاملة.

وأنكر أنه فعل شيييييئاً آخرذ على سييييبيل المثال الدعاية للفيلم في 

حركة نكية مدهشيييييةذ ال بد من أن تذهلناذ حين ننتبه إلى أنها حدثت 

 قبل سبعين سنة تماماً.

كافة في مصيييرذ بناء على « يحيا الحب»لقد صيييورت مشييياهد 

إصيرار منتجه االقتصادي الشهير طلعت حربذ وكان عبد الوهاب 

ينوي تصيييويرغذ في باريس كما صيييور فيلميه السيييابقين هناا. وقد 

سيييييييافر مع المخرج محمييد كريم إلى هنيياا.. ليرتبييا اسييييييتعييدادات 

لبطييياقييية ا»التصييييييوير. وخالل نليييك خطرت لعبيييد الوهييياب فكرة 

فطبع عشييييرين ألف بطاقة معطرة برائحة كانت معروفة « المعطرة

ذ وطلب أن يكتب عليها اسما بطلي الفيلم: «سأعود»تلك األيام باسم 

هو وليلى مراد.. ويقول المؤرا الفني المصيييييري عبد   أحمد عبد 

 : إنييه ال تزال لييديييه واحييدة من هييذغ البطيياقييات التي وزعييت على 

ذ وقد أهداغ إياها المخرج: محمد 3938الفيلم سنة جمهور مشياهدي 

ذ بمناسييييييبة 3993كريمذ وميازالت محتفظة برائحتها.. والكالم عام 

 رحيل محمد عبد الوهاب.

كيان هياجس اإلتقيان القريب من الكمال في األغنية التي يقدمها 

اً مقيماً في روح  هذا الفنان يتداخل مع وسواس حقيقي يكاد يشكل همم

ظيمذ وإنا كييان الكالم كثيراً بين المطربين والملحنين عن الفنييان الع

أهميية الكلميات في األغنيية: الصيييييييياغية المحكميةذ األفكيار الجديدة 

الجميلةذ الصور والرالى المبتكرة.. فان عبد الوهاب كان من أوائل 

الذين فكروا بهذغ المسييييييألةذ فقتبل وضييييييع الموسيييييييقا والتفكير بهاذ 

ة أو تلييكذ من الصيييييييغيية المثلى للمحن واالقتراب إلى هييذغ الييدرجيي

المنشييييود كما يتصييييورغذ فيجد ويسيييييعى لذلكذ كان اختيار الكلمات 

 والشاعرذ في المرتبة األولى من اهتمامه.
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في الفلمين السييييابقين لعب الشيييياعر الكبير أحمد رامي دوراً 

كبيراً في كتيابية األغنييات.. لكنيه وهو يسيييييييتعيد للبيدء بيالعمل في 

ف إلى شييياعر غنائي شيييابذ سييييكتب فيما بعد تعرم « يحيا الحب»

أكثر من سيبعين بالمئة من أغنياته هو حسيين السييدذ فما إن سمع 

أشيييييييعارغ حتى راق له أسيييييييلوبه في التأليف وطريقته في اختيار 

مفرداته الشعرية. وينبغي أن نتذكر هنا أن محمد عبد الوهاب هو 

الوحيد تلميذ أمير الشييييييعراء أحمد شييييييوقي وخدينه وحبيبهذ وهو 

الذي كتب له زجالً ومواويل للغناء.. وهكذا كلف حسيييييين السييييييد 

كتيابية أغنيات الفيلم الجديد جميعاً. وكان له مزاج خاص بشيييييييأن 

الكلمات التي سييغنيهاذ سيمعته مرة وهو يتحدث عن األغنية التي 

 «إيليا أبي ماضي»للشاعر الكبير « الجداول»اختارها من ديوان 

 وفيها يقول الشاعر:« الطالسم»لطويلة وهي جزء من القصيدة ا

 جئُت ال أعلُم من أينت ولكنمي أتيتُ 

 ولقد أبصرُت قُدَّامي طريقاً فمشيتُ 

لم ترق لييهذ ألنهييا « قييدامي»قيال محمييد عبيد الوهياب: إن كلمية 

نكمرته باسيييتعماالت كثيرة لها غير مسيييتحبة عندغذ منها قول الخفير 

إلخ... « رم جييداميانج»و« ام  جييدامي»للشييييييخص الييذي يعتقلييه 

رغم أنه عارف أن هذغ « أمامي»فسييييييمح لنفسييييييه أن يسييييييتبدل بها 

 الحركة تكسر الوزن الشعري.

كيان مفتوناً بكل ما هو جديد وجميل وأصيييييييل ومبتكر.. ولذلك 

فانه غنى من أزجال حسيييييين السييييييد ومرسيييييي جميل عزيز وبيرم 

حمد أ التونسيي ومأمون الشناويذ مثلما غنى لعمالقة الشعر العربي:

شييييوقيذ األخطل الصييييغيرذ عزيز أباظةذ نزار قبانيذ علي محمود 

 طه وسواهم.

لم تثر هيذغ اليذكرييات والخواطر في نفسيييييييذ أغنية ليلى مراد 

فحسيييبذ بل هذا الفراغ الرهيب الذي أشيييعر به صيييباح مسييياءذ وأنا 

أتصيييور الكارثة التي حلت بالموسييييقا والغناء العربيينذ بعد اكتمال 
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مييالقيية: زكريييا أحمييد ورييياض السيييييينبيياطي ومحمييد رحيييل جيييل الع

 القصبجي.. ومحمد عبد الوهاب.

وأرى أن المايسييترو سييليم سييحابذ لم يكن ليبالغ على اإلطالق 

عنيدميا قيال: إن غيياب هؤالء الكبار أحدث عملية جزر وتراجع في 

 حركة التواصل الحضاري والموسيقي.

ت المسييتنكرة وهذا صييحيحذ فقد انفسييح المجال رحباً أمام األصييوا

المسيييتقبحةذ تؤدي األلحان الهجينة المسيييتكرهةذ وال ندري متى تنجلي 

 هذغ الغمة.

C.D 
 مهند الذهبيلـ عازف التشيلو  

 

 MBIأصيييدرت شيييركة 

لييعيييازف  C.Dاألمييريييكيييييية 

التشيييييييلو السييييييوري مهنيييد 

 ترافقه عازفة البيانو ذيالذهب

ضييييمن ويت .تيبانوفاتاتيانا سيييي

سوناتتين آللة  C.Dهذا الـيييييي 

التشيييييييلو مع البيانو: األولى 

ليوهييانيس براهمزذ والثييانييية 

لديمتري شيييييوسيييييتاكوفيت . 

 C.Dذا الـيييييييييييي وقييد القى هيي

اسييييييتحسيييييياناً في األوسيييييياط 

 الموسيقية في مدينة شيكاغو حيث يقيم مهند الذهبي ويعمل.

ولد مهند الذهبي في دمشيييييق. بدأ دراسييييية التشييييييلو في المعهد 

وبيان قعالعربي للموسيقا )اآلن معهد صلحي الوادي( على يد أولغا ي

 .وراسيم عبد الالييف
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إلى االتحيياد السييييييوفييتي لمتييابعيية دراسييييييتييه  1335أوفييد عييام 

ثم في كونسييييييرفيياتوار  ذالموسيييييييقيييةذ أوالً في معهييد تحضيييييييري

 تشايكوفسكي بموسكو.

سييييييافر بعد تخرجه إلى أمريكاذ وانتسييييييب إلى فرقة شيييييييكاغو 

فة عازف ويز السيمفونية بصينالسيمفونية. ثم انتقل إلى أوركسترا إل

 آخر. C.Dصدار آلن إلتشيلو أول. وهو يستعد ا
 

 

 االموسيقا على الحدودا

 إلدوارد سعيد

 

 (65)أ. د. عبد النبي اصطيف

 

( بالموسيقا عالقة حميمة 559:ـيـ  1390عالقة إدوارد سعيد )

وممتدة بدأت منذ طفولته عندما كان يسيييتكشيييفها من خالل مجموعة 

 Nights atفي األوبرا )ٍل أسيييطوانات أبويه أو من خالل برنام  ليا

the Operaي كانت تبثه هيئة اإلناعة البريطانية ( الذBBC  مسييييياء

كيل يوم أحيدذ واسييييييتمر حتى ممياتيهذ إلى درجة أنه نظم جلسييييييات 

على نحو ال تفوتيييه فييييه حفالت  1333عالجيييه الكيمييياوي عيييام 

( األربع عشييييرةذ التي Christopher Herrickكريسييييتوفر هيريك )
                                                           


 الحديث والترجمة في جامعة دمشق.ــ أستان األدب المقارن والنقد 



 

 348 

م فيها أعمال باا الكاملة الخاصيية بآلة األورغ. بل إ نه أعرب عن قدم

قلقه من أن زوجه السييدة مريم قرطاس سيعيد قد ال تعرف الموسيقا 

ف في جنازتهذ ونلك قبل وفاته بثالثة أشهر.  التي يرغب في أن تُعزت

أن عرض في مقالة موسيييعة  (66)وقد سيييبق لصييياحب هذغ السيييطور

عالقة سيييييعيد بالموسييييييقاذ بيمن فيها كيف أنها حددت مقاربته لًدب 

 قية له.وقراءاته الطبا

وقد ظهر مؤخراً كتاب جمعت فيه زوجه السيييدة مريم قرطاس 

سييعيد كتاباته عن الموسيييقاذ وحمل عنوان االموسيييقا على الحدودا 

نشييرته مطبعة جامعة كولومبيا في نيويورا قبل أشييهر. وهو يضييم 

مقياالت سييييييعييد التي كتبهيا على مدى ثالثة عقودذ والتي يتدبمر فيها 

لفينذ والموسيقيينذ والمؤدين الكالسيكيينذ أعمال مجموعة من المؤ

واضييعاً إياها في سييياقاتها االجتماعية والسييياسييية والثقافيةذ ويقدممذ 

بوصييييييفيه عيازفياً بيارعياً على آلية البييانوذ تقويميات مختلفة ألعمال 

 موسيقية وأوبرالية تتسم بالتميز والعمق واألصالة ونفان البصيرة.

موسيييييييقار العالمي قدم للكتاب كل من صييييييديق سييييييعيد ال

المعروف دانييل بارنبويمذ وزوجه مريم سعيدذ وقد تمت ترجمة 

مقدمة بارنبويم التي تعرض بايجاز شيييييييديد أهمية عمل سيييييييعيد 

                                                           


بين النقد والموسيقا: طريق إدوارد »انظر: د. عبد النبي اصطيفذ ـييييييـيييييي

(ذ 2221ذ 48ذ العدد مجلة الحياة الموسييييييقيةذ)«سيييييعيد إلى القراءة الطباقية

 29ذ 9ص ص 
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بوصيييفه عازفاً خبيراً وناقداً موسييييقياً مثقفاً يصيييدر في نقدغ عن 

ثقافة واسييعة في األدب والفلسييفة والموسيييقا والعلوم اإلنسييانيةذ 

 عرض أوفى للكتاب في مقالة قادمة. على أمل تقديم

 

 إلدوارد سعيد االموسيقا على الحدودا
 

 (67)تقديم: دانييل بارنبويم
 نقله إلى العربية
 أ. د. عبد النبي اصطيف

 

اكان إدوارد سيييعيد باحثاً نا اهتمامات واسيييعة سيييعة ملحوظة. 

فاضيافة إلى كونه متمكناً تمكناً جيداً من الموسييقا واألدب والفلسفةذ 

وفهم السيييياسيييةذ فانه كان من أولئك الناس النادرين الذين بحثوا عن 

الصيييييالت ما بين المعارف المختلفة والمتباعدة ظاهرياً. وربما كان 

فهمه غير العادي للروح اإلنسييييانية والكائن البشييييري ناجماً عن أن 

بنياءغ هو الكياشييييييف اليذي يوازي ميا بين األفكيار والموضييييييوعات 

يعة تتمسيييم بالمفارقةذ)إن( ال تُناق ض واحدة منها والثقافاتذ كان نا طب

األخرى وإنميا تُغنيهيا. وهيذغ هي واحيدة من األفكيار التي أعتقيد أنها 

جعلت سيييعيداً شيييخصيييية مهمة غاية األهمية. ورحلته في هذا العالم 

أخيذت مكيانها تماماً في وقت بدأت فيه قيمة الموسيييييييقا في المجتمع 

 سيقاذ وقيمة التأمل والفكر الموسيقيينذفي االنحدار. إن إنسانية المو

ر عنهييا بيياألصييييييواتذ جميعهييا مفيياهيمذ  ُت وتجيياوز الفكرة إن يُعييبَّ

تسييييييتمرذ ولًسييييييفذ في االنحدار حتى إلى أبعد من هذا في عالمنا 

الحيدييث. لقيد غيدت الموسيييييييقا معزولة عن مناطق الحياة األخرىذ 

                                                           


,Columbia University Press,  Music at the Limits Edward W. Said)انظر: ـييـيي 

 

New York, 2008), pp. vii-x. 
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دو وجهيياً ضييييييرورييياً من وجوغ التطو د، تُعييت ر الفكري. لقييد فهي لم تتعييُ

تطور عيييالم الموسيييييييقييياذ كميييا في الطيييب تميييامييياًذ إلى مجتمع من 

 المختصين الذين يعرفون األكثر واألكثر عن األقل واألقل.

إن معاداته الشيييييديدة للتخصيييييص قادته إلى أن ينتقد بشيييييديد 

القوةذ وبغيياييية العييدل في رأييذ حقيقيية أن التربييية الموسييييييييقييية 

ضعةذ ال في الواليات المتحدة أصيبحتذ وعلى نحو متزايدذ متوا

ــ التي استوردت الموسيقا بعد كل شيء من أوربة القديمةذ ولكن 

كذلك في األقطار التي أنجبت أعظم شيخصيات الموسيقا. إن كالً 

من ألمانية التي هي مهد اإلبداف الموسيييييقي الذي أنجب بيتهوفنذ 

وبرامزذ وفاغنرذ وشيييييومانذ وآخرين كثيرين. وفرنسييييية موطن 

بوسييييييي ورافيلذ تبعاً لسييييييعيدذ كانتا تسييييييمحان لنوعية التربية دي

الموسييييييييقيية وتوافرهيا ليديهميا أن يتيدهورا. وأكثر من هيذاذ فانه 

دتنا بسيييييييرعة  قتلتهُ إلى أبعد حدم )وهي مالحظة وحم أدرا اتجياهاً قتل،

كبيرة( مفيييادغ أن التعليم الموسييييييييقي غيييداذ وعلى نحو متزاييييدذ 

كان متوافراً بيسر. وفي أحسن  متخصيصاً ومحدوداًذ حتى عندما

الحييياالتذ فيييان هيييذا النوف من التربيييية ينت  عيييازفين أكفييياء 

competent instrumentalists  ال ييملكون غير معرفيييية قليليييية

بيالنظريية وعلم الموسييييييييقياذ ولكنهم متقدمون على نحو رفيع في 

التنفيذ التقني الضييروري للموسيييقي المهني. ولكن ما تبيمنه سييعيد 

ص لدى الموسييقي في القابلية األسيياسييية على الغوص في هو النق

المادة الجوهرية للموسيقاذ وعلى فهمها والتعبير عنها. وعلى أية 

حالذ فان طبيعة الموسييقا هي أن مضمونها غير قابل للتعبير إالم 
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من خالل الصييوت. لقد مضييت التربية الموسيييقية إلى أبعد وأبعد 

الحقيقيية الجوهرييية. وهي  من الغموض العميق والمركييمب لهييذغ

ز اآلنذ وعلى نحو متزايييدذ على الفصيييييييل مييا بين البراعيية  تركم

الفيزيقية المتطلبة من أجل إنتاج الصوت على اآللةذ والعلم العقيم 

لتشييييريح الموسيييييقا بنيوياً وهارمونياً دون أي مشيييياركة فاعلة أو 

ة يخبرة بقوتها. إن سيعيداً يسيتنكر هذا التطور في المهنة الموسيييق

 ومراجعاته للحفالت الموسيقية مفعمة بالدليل على هذغ الكراهية.

ميا من أحيد تمكن من تمثييل نقيض هيذا التركيز المجهري على 

نحو أكثر اكتماالً من إدوارد سيييعيدذ وهذا ال يعني القول بأنه لم يكن 

معنياً بالتفاصييييل. بل إنهذ على العكس من نلكذ فهم على نحو كامل 

موسيييييييقية أو الموهبة الموسيييييييقية تتطلب عناية هائلة أن العبقرية ال

بالتفاصيييلذ فالعبقري يُعنى بالتفاصيييل وكأنها أكثر األشييياء أهميةذ 

ذ عن الصييييورة الكبرى. فالصييييورة وال يغضييييي بصييييرغذ بفعله هذا

الكبرى في الموسيييييييقيياذ كمييا هي في الفكرذ ينبغي أن تكون نتيجيية 

التنسييييييق الدقيق للتفاصييييييل الصيييييغيرة. وعندما كان يحضييييير حفالً 

موسييييقياًذ أو أداًءذ فانه كان يُركمز انتباهه على هذغ التفاصييييلذ التي 

يمز ناقداًذ مفاتت مالحظةُ بعضييييها الكثيرين من المهنيمين. وبوصييييفه 

نفسيييييه بطرق عديدة عن زمالئهذ الذين يمكن أن يقال عن بعضيييييهم 

بيأنه كانت تعوزغ المعرفة حتى يكتب عن موضييييييوعه بذكاءذ وعن 

بعضييييييهم اآلخر بيأنيه كانت تنقصييييييه القدرة على أن يسييييييتمع دون 

تصييورات مسييبقة. ومن الواضييح أن نقاداً كهؤالء من الزمرة الثانية 

نوا ألنفسيهمذ على أحسن تقديرذ فكرة عن التفسير االصحيحا  قد كوم

لة أو  لعمل معينذ وأنهم قادرون من ثتمَّ على إجراء مقارناتذ مفضييييم

لةذ بين األداء الراهنذ وبين التصورات المسبقة الخاصة  غير مفضيم

بهمذ والتي غيدوا أسييييييرى لهيا. ولكن سييييييعييداً من جهية أخرى كان 

ه قية يسيييييمحان ليسيييييتمع بآنان مفتوحة وبعمق في المعرفة الموسيييييي
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بسيييماف قصيييد المؤدي ومقاربته للموسييييقاذ ومحاولة فهمهما. وهكذا 

( Celibidacheبيداتشييه )يفانه عندما يراجع حفالً موسيييقياً لـييييييي شيييل

وفرقيية ميونيخ الفلهييارمونييية يتيييه في المملكيية الفلسييييييفييية لطبيعيية 

العرض العيامذ مالحظياًذ ومقيارنياً المؤدين اليذين كيان ليديهم الخيال 

ائلوا تقليد الحفلة الموسييييييقية نات السييييياعتين. ومالحظاته عن ليسييييي

بيداتشييييه البطيئة على نحو مسيييييء للسييييمعةذ وعن يسييييرعات شيييييل

الوقفات المسييييرحية بين الحركاتذ تأمليةذ ونافذةذ وعادلةذ وهي ال 

تمثل ردة فعل شيييخصيييية على انحراف عن المعيارذ ولكنها محاولة 

 ه.للدخول إلى عقل المؤدي وفهم دوافع

لقد كان لسييييعيد معرفة راقية بفن التأليف الموسيييييقيذ والتوزيع 

األوركسيييييترالي. فقد كان يعرف على سيييييبيل المثال أن األبواق في 

سييحب تن تريسييتان وإيزولدغلحظة معينة من الفصييل الثاني من أوبرا 

 noteذ تنبثق النغمة barsإلى ما وراء المنصيييييية. وبعد عدة مقاييس 

مجييدداً من آالت الكالرينيييت في أوركسييييييترا ناتهيياذ التي عزفتهيياذ 

فت وسييعدت بالتعاون على تلك القطعة مع  مقدمة المسييرح. لقد تشييرم

عيييدد كيبيير من المغنيين الالمعين اليييذين لم يكونوا واعين بهيييذا 

التفصيييييييل وكانوا دائماً ينظرون إلى الخلف ليروا من أين كان يأتي 

تييأني من وراء  لم تعييد noteالصييييييوت. فهم لم يعرفوا أن النغميية 

المنصييييةذ وإنما من مقدمة المسييييرح. لقد كان سييييعيد مهتماً بأشييييياء 

كهذغذ وكان نلك جزءاً من عنايته المدققة بالتفاصييييلذ التي أسيييبغت 

على فهمييه للكييلم عظميية ال يمكن تخيولُهييا دون نلييك. لقييد جعييل فهم 

ذ  إدوارد سييييييعيييد للعييالم من المسييييييتحيييل عليييه أن ال يرى إال البي نت

ذ والمسيييتوعتب ب يُسيييرذ ففي كتابته وفي حياته كان يكتشيييف والحت  فيَّ ر،

باسيتمرارذ ويبرزذ الطبيعة التواصيلية لًشياءذ وهي فكرة استمدها 

على األرجح من الموسييقا. ففي الموسييقا ليس ثمة عناصير مستقلة. 

إن المرء ليودم أن يؤمن أن من الممكن القيييام بعمييل مسييييييتقييل في 

االجتماعيةذ أو السياسيةذ ال يكون له عواقب العوالم الشيخصييةذ أو 

هُ دائماً بدليل على النقيض من نلك. فعلى سييييييبيل  بعييدةذ ولكنه يواجت
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المثالذ لقد عرض لسيييعيد بشيييكل طبيعي أن يسيييتشيييهد بـييييييييي كيتس 

(Keats عنييدمييا كييان يحلييل أداًء لبيياا أو أن يقييارن أداًء لفيياغنر في )

 قلب»وزيف كونراد إسييييرائيل مع قراءة إفريقي معاصيييير لرواية ج

فليس ثمةذ بالنسيييييبة لسيييييعيدذ أي وجهين من وجوغ الكائن «. الظالم

 البشري ليسا على صلة أحدهما باآلخر.

وبوصف سعيد موسيقياًذ فانه عرف وآمنذ كما أعرف وأومنذ 

أن المنطق ال ينفصييييل عن الحدسذ وأن الفكر العقالني ال ينفصييييل 

واية هجرة المنطق كل ه عن العاطفة. كم نسييييتسييييلم في الغالب إلى غ

في سييييييبيل إرضيييييياء حاجة عاطفية أو نزوة؟ إن هذا في الموسيييييييقا 

مسييييييتحييلذ ألن الموسيييييييقيا ال يمكن أن تصيييييينع بالعقل وحدغذ وال 

بالعاطفة وحدها. والحقيقة أنه إنا ما فصييلت هذغ العناصيير )بعضييها 

عن بعٍض(ذ فيياننييا ال نبقى مع الموسيييييييقيياذ وإنمييا مع مجموعيية من 

نقيضيييييياً لمفهوم  inclusionإن إيمانه بمفهوم االحتواء األصييييييوات. 

هو مسييتمد كذلك من فهمه للموسيييقا. وكما أن  exclusionاالسييتبعاد 

توكيد صييييوت واحد واسييييتبعاد أصييييوات أخرى يخرق مبدأ النظير 

ذ فانه آمن بأن من المسييييتحيل تسييييوية نزاف  counterpointالطباقي

سيييياسييييذ دون أن تنخرط سيييواء أكان هذا النزاف سيييياسيييياً أم غير 

جميع األطراف المعنية في مناقشييية الحل. والشييييء نفسيييه يمكن أن 

ذ بوصييفه قابالً للتطبيق على جميع integrationيقال عن مبدأ الدم  

أنواف المشييييييكالت من توازن األصيييييييداء في فرقيية موسيييييييقييية أو 

 أوركسترا إلى محادثات سالم في الشرق األوسط.

البعيدة االحتمال مسؤولة عن سمعة إن هذغ الصالت الرائعة و

سعيد بوصفه مفكراً عظيماً. لقد كان مقاتالً من أجل حقوق شعبه 

ومثقفاً ال يقارنذ وموسيقياً بالمعنى العميق للكلمةذ استخدم خبرته 

ومعرفته الموسيقيتين قاعدة لقناعاته في السياسةذ واألخالقذ والفكر 

داء الموسيقي ممتعةذ على العقالني. إن كتاباته عن الموسيقاذ واأل

ةًذ وإن كانت مشتطة في مجال االرتباطات التي  ل مت األقلذ وُمعت

يستحضرها. و يعبَّر عنها دائماً بأناقة لغوية عظيمة. وهي في 
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أفضلهاذ رائعةذ وأصيلةذ وساحرةذ ومفعمة باإليحاءات التي 

غُ أن يُظهرها.  يستطيع وحدت
 

 

 لــالجمي 

 في فن النغم

 إدوارد هانسليك

 ترجمة: د. غزوان الزركلي
 

 بعالفصل السا

  او االمضمون امفهوما االشكل

 يقاــالموس ُم نـفي ف 
 

 (68)هل تملك الموسيقا مضموناً؟

كان هذا موضييييوف النقاش األسييييخنذ مذ وجد المرء نفسييييه يفكر 

مة تعتقد أنه حول الفنذ دون أن يحسييييم األمر. بعض األصييييوات المه

ال مضييييييمون للموسيييييييقاذ وينتمي هؤالء تقريباً إلى حلقة الفالسييييييفة: 

و  ذ Herbartذ هربارت Hegelذ هيغل Kantذ كانت Rousseauروسيييم

                                                           

لواردةذ التي تخص المضمونذ في حرفيتها وفي نريد أن نلتزم هنا بترجمة المفاهيم اــ 

.  Stoffذ المادة  Gehaltالمحتوى  ذGegenstandذ الموضوف Inhaltترتيبها: المضمون 

 المترجم
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وييييدعم هيييذغ الفكرة فيزيولوجيون  .(69)ذ وغيرهمKahlertكيييالرت 

ين اللييذين يبرزان  كثيرون نجييد أهمهم لوتس وهيلم هولتسذ المفكرت

 ثقافة موسيقية. أما األغلبية الكبيرة فتناضل في سبيلبما يملكانه من 

مضيمون الموسيقا ! والموسيقيون الفعليون من بين الكتماب هم الذين 

يقودون كتيبيية أنصيييييييار الرأي العييام. وإنييه من الغريييب أن يرتكييب 

هؤالء غلط االنتماء إلى الرأي المذكور وال يسيييييتطيعون منه فكاكاًذ 

سيييييفة المنظمرينذ غير المطلعين على الشييييييء الذي نعذرغ عند الفال

القواعد الموسيييييييقية التقنية. وسييييييبب نلك يكمن في أن الكثيرين من 

الكتاب الموسييييييقيين يتصيييييرفون هنا كمدافعين عما يظنمونه شيييييرف 

فن همذ أكثر منهم كبياحثين عن الحقيقيية. إنهم يييديرون الخالف ضييييييد 

ا بوضيييعهم اال مضيييمونا الفن ال بطريقة الرأي والرأي اآلخرذ إنم

فهم رأي الخصييم الذي يرونه  معتقدتهم مواجه ُكفر اآلخرين. ال يشييرم

سييوء تفاهم مشيييين ومادية فظة مسييييئة. اكيف يمكن أن تلحق اللعنة 

سييييييناذ وبذلك الذي  [ال مضييييييمون الفن] بذلك الذي رفعنا عالياً وحمم

وقفييت أنهييان نبيلييةن حييياتهييا من أجلييهذ بييذلييك الفنم الييذي يخييدم أرقى 

 .ال هو مجرد لعبة للحواسذ مجرد طنين فارغ؟المثُل؟ ه

إن هذغ الصيييحات المتكررة التي أطلقها كل من هبَّ ودب والتي 

ال رابط بين جملهيياذ ال تنقض شيييييييئيياً وال تبرهن على شيييييييء. ليس 

ٍبذ إنه يدور ببسييياطة حول  الموضيييوف هنا موضيييوف شيييرٍف أو تحزم

ستدعي وضوحاً معرفة الحقيقة ومحاولة الوصول إليهاذ األمر الذي ي

اليميفييياهيم المختلتف عليهيييا. وإن اختالط المفييياهيم:  [تيعيرييف]فيي 

المضيييمونذ الموضيييوفذ المادة وغيرهاذ هو ما يثير في هذا المجالذ 

الكثيرت من عدم الوضيييوح الحاصيييل والذي ما زال يحصييييلذ ألن كل 

                                                           


رمان  منذ فترة وجيزةذ مستنداً إلى القواعد  Robert Zimmerannــ كتب روبرت تسمم

<. 1340>فيينا  اللشكل التي أسسها هيربارتذ كتابه اعلم الجمال العام بوصفه علماً 

وقد التزم فيه التزاماً شديداً بالمبدأ الشكلي وطبمقه على الفنون كلها بما فيها الموسيقا. 

 المؤلف 
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امرئ يسييييتعمل أكثر من كلمٍة لمفهوٍم واحدذ أو يسييييتعمل كلمةً واحدةً 

 مفهوم.  لربط أكثر

المضييييييمونا هو في األصييييييل و على صييييييعيد الواقعذ األمُر ا

الشييييء. بهذا المعنى تكون  [نلك]الموجود في الشييييءذ مانا يحتويه 

األنغام هي مضيييمون الموسييييقاذ فهي األجزاء التي تشيييكل مقطوعةً 

موسيييييييقيية وتصييييييل بهيا إلى وحدة واحدة. وإنا كان هذا الجواب ال 

 ديهياًذ فهذا يتأتى من أن األكثرية تخلطيُرضيي أحداًذ بوصيفه شيئاً ب

 !االموضوفاو االمضموناما بين 

الموضيييييوف هو ما يتخيله المرء حينما يتحدث عن الفكرة وعن 

نةاالمثل األعلىذ هو الذي يقف مواجه  ويشيييييكل فعلياً  االمادة المكو 

نقيضيياً لها. وبهذا المعنى ال يمتلك الفنم موضييوعاً. ويصييدق كالرت 

د باصيييرار على مقولة إن الموسييييقاذ بعكس اللوحةذ ال عندما يسيييتن

<. ولكنه 935>علم الجمالذ صييييييفحة  اوصييييييفها بالكلماتايمكن 

هو  [بالنسييبة للموسيييقا]يخطئ فيما بعد حينما يرى أن هذا الوصييف 
 .ا[الموسيييييييقي]بيدييلن لميا هو غير موجوٍد في إطيار التذوق الفني ا
 ع أن نشرح بالكلماتذ عننسيتطي [هذا ليس بديالًذ ولكننا رغم نلك]

يجب بالضييرورة أن تصيياغ  اماناامانا تتحدث الموسيييقا. هذغ الـيييييي 

بالكلمات إنا ما كان للموسييقا موضوفذ ألن الموضوف غير المحدد 

رغ على هواغذ هو نفي لوجود  والييذي يسييييييتطيع كييلم واحييد أن يفسييييييم

 موضوٍف من األساس. 

ذ وهذا هو تتكون الموسييقا من مجموعة أصوات وأشكال نغمية

موضيييوعها. كم من المرات نربطها مع فن العمارة والرقص اللذين 

يقيدمان لنا أيضيييييياً نسييييييباً جميلةً دون موضييييييوف محدد. وإنا كانت 

يها بحيث يتأثر بها ليسييي [المتلقي]مقطوعة موسييييقية تؤثر في نات  مم

ذ فهذا ال يغير أن موضييوعها ال يتعدى األشييكال النغمية [كما يشيياء]
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ن الموسييييقا ال تتحدث حصيييراً من خالل األنغامذ إنها المسيييموعة. إ

 تتحدث باألنغام فقط. 

ذ وهو أكثر خصييييييوم هيغييل وكييالرت Kruegerوييدَّعي كروغر 

لمياًذ بيأنيه يوجيد مضييييييمون للموسيييييييقياذ يأخذ  الجانبت اآلخرا من اع 

مضيييييييييامييين اليفينيون األخرى مثيييل الرسييييييم. يقول كروغر >في 

مجسمد هو قوةن كامنةذ ال  إن كلم شكلا<: 191ذ صيفحة امشياركاتا

 فانا كان أبولمو]يعطي الفعيل إنميا يظهر المفعولذ أو يعطي الموجود. 

Apollo  ٍمياً في لوحية فهو ال يعطي فعل النصيييييير إنما يظهر  [مجسييييييَّ

المنتصييييييرذ يظهر المقياتيل المقيدام..إلخ. وبيالمقابل تعطي الموسيييييييقا 

دة في اللوحات السييياكنة  ذ تعطي الموجةاألفعال لتلك األسيييماء المجسيييَّ

الداخلية. وحين نتعرف هناا المضيييمون الكامن: الغاضيييبذ المحبذ 

نتعرف هنا المضيييييمون المتحرا الُمقام: الذي يغضيييييبذ الذي يحبذ 

اليذي يصييييييدر حفيف الورق وهزيم الريح وقصيييييييف الموجا. وهذا 

صييييييحيح جزئياًذ ألن الموسيييييييقا تسييييييتطيع أن تنقل الحفيف والهزيم 

يع أن تغضيييييب وأن تحب. هذغ عواطف والقصييييييفذ إنما ال تسيييييتط

لةن نردم شيييرحها إلى الفصييييل الثاني  . ويسييييتطرد [من هذا الكتاب]مؤوم

الجانب اآلخرا للمضيييمون الموسييييقيذ واضيييعاً له اكروغر مفسيييراً 

يجسيييييد الرسيييييام ا: [بالريشييييية]مقابل المضيييييمون المحدد المرسيييييوم 

قاً من ق بل ربمات االنتقام: تسييطر م Orestes)أورسيت(  جس مات مالحت

اللعنة على أورسييييت و تحيط به من عٍل رهيب متجمدات بأشييييكالهن 

وبمالمحهن وبأماكنهنذ ويظهر أورسييييت ملتفتاً إلى الخلفذ يرتسييييم 
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في عيونييه وعلى فمييه وجبينييه وفي وقفتييه منظر الهييارب والمتجهم 

ق بهيئته  [فبامكانه أن]والمضيييييطرب. أما الموسييييييقي  ال يمثل المالحت

سييييييام: أن يغنمي فظائع الجياميدةذ وإنميا بو جهيه اآلخر اليذي ينقص الرم

إلخ . إني اروحه ولواعجهاذ ويغني اضييطرابه أثناء مقاومته وهروبه

يدا تجسيياأعدو هذا أمراً خاطئاً تماماً ألن الموسيييقي الفنان ال يسييتطيع 

 أورست إن كان من هذا الجانب أو من ناا.

طيع  تسيييتويجب أالم يعترض أحدن على أن الفنون التشيييكيلية ال

يث ذ بح[بعينها]أيضيييياً أن تقدم لنا الشييييخصييييية التاريخية المحددة 

دون أن نعرف  [)أورسيييييييت(]نتعرف في هيذا الرسيييييييم تلك الذات 

. إنه ليس أورسيييييييت إياغذ نا التجارب [الالزمة]الوقيائع التياريخية 

والسيرة الذاتية التاريخية الذي ال يقدر إال الشاعر ـيييييـييييي وألنه فقط 

ــ أن يصورغ. إنما تستطيع اللوحة إظهار أورست يستطيع التحدث 

ـييييـيييي بشكل ال يقبل الخطأ ـييييـيييي أنه شاب نو مالمح نبيلٍة وفي ثياٍب 

إغريقيييٍةذ مثقييلن في تعبير وجهييه وفي حركيياتييه بييالخوف وبيياأللم 

الداخليذ وتسيتطيع أظهار األشكال الرهيبة آللهات االنتقام اللواتي 

ن] اضيييييحن وال يقبل الشيييييكذ يمكن مالحقته وتعذيبه. هذا كله و [يرد،

حكايته عبر الصورة ـيييييـييييي بغض النظر عن تسمية البطلذ إن كان 

أورسييت أم لم يكن )ولكن ما ال يمكن هنا هو اسييتشييفاف األسييباب 

التي دعت هذا الشيييياب إلى قتل أمه(. ومانا بامكان الموسيييييقي أن 

يضييف إلى المضمون المحدد لهذغ الصورة المرئية >المعممة من 

؟ هل تضييييييييف [الجيانيب اآلخرا هنااوميا هو]اريخيية<ذ حيادثية تي

الموسييييييقا )أكوردات( سيييييباعية ناقصيييييةذ ألحاناً في مقام المينورذ 

أدوار األصييوات المنخفضيية وما شييابه؟ وباختصييارذ وعندما نريد 

تأويل الموسييقاذ فسيتخدم األشيكال الموسيقية في التعبير عن امرأة 

ي المحكمية بدالً من بيدالً من شيييييييابذ وعن مالحقيٍة من قبيل موظف
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غيور أو غادر أو متألٍم جسييييييمانياًذ  [شيييييياب]ربمات االنتقامذ وعن 

 ستخدم في التعبير عن كل ما يخطر في البال. 

ولسييييينا في حاجة هنا أن نكرر تأكيد مقولتنا التي أسيييييسييييينا لها 

سيييابقاًذ والقائلة بأن الموسييييقا اآللية الصيييرفة هي منطلقنا في كلم ما 

مون الموسيييييييقي وعن قييدرة فن النغم على نبحييث فيييه عن المضيييييي

التصيييييوير. وبهذا لن يعارضييييينا أحد جالباً مثال أورسيييييت في أوبرا 

ال يصييييييورغ لنا  [غلوا]ا. إن أورسييييييت Iphgeniaيفجينيا اغلوا 

المؤلف الموسيييقيذ إنما تصييورغ لنا كلمات الشيياعر ووقفة الممثلين 

ء. وما ومصيييمم األزيا [المسيييرحي]وتعبيراتهمذ وديكورات الرسييام 

يعطيه الموسييقي زيادة على هذا التصوير الكامل هو ربما أجمل ما 

في األمر ـيييـييي ولكنه الشيء الوحيد الذي ليس له عالقة مع أورست: 

 هو الغناء. 

ينغ  مقار ناً بخصييييييوص تجسيييييييد الوكون  Lessingبحث ليسييييييم

Laokoon [الكييياهن في الميثولوجييييا اإلغريقيييية]  ميييا بين الفنيييان

عرذ دون أن يتعرض للموسيقا ــ وهذا مفهومذ إن إنه التشكيلي والشا

ينغ: يعطي  ال توجد للموسييييقي فرصيييةن لالشيييتراا معهما. يقول ليسيييم

الشاعر ـييـيي عبر وسيلة اللغة ـييـيي الشخصية التاريخيةذ الذات المحددة 

لالوكونذ أما الرسيام والنحاتذ فيجسدان بالمقابل شيخاً مع غالمين 

ذ وُمحيماذ وأزياء محد دة<ذ تحيط بهم الثعابين وتعبمر مالمحهم >بسنم

 وقاماتهم وحركاتهم عن عذاب الموت القريب المقبل.

حنيا في ميا سييييييبق نكرغ إلى أهميية العالقية القوية ما بين  لقيد لمم

مضيييييمون فن النغم والجميل في الطبيعةذ فال يجد الموسييييييقي هناا 
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 ننمونجيياً جيياهزاً يسييييييتخييدمييه في فنييهذ بينمييا تُعطي الطبيعيية الفنو

األخرى الوضيييييوح والمعرفةت لتحديد مضيييييموناتها. إن الفن الذي ال 

يجد قدوته في جميل الطبيعة سيييبقى على الصييعيد الفعلي بال جسييد. 

لنا وال في أي مكانذ  [لفن الموسييييييقا]وال يظهر النمونج األصيييييلي 

ومن ثتمم تفتقييدغ الييدائرة التي تجمع مفيياهيمنييا. إن الموسيييييييقييا ال تُعيييد 

معروفٍة ومسييييماةذ لذلك ليس لها مضييييمون يقدر  أشييييياء [صييييياغة]

 تفكيرناذ المركب من مفاهيم محددةذ على تعريفه. 

ال نسييييتطيع في الحقيقة التحدث عن مضييييمون عمٍل فني إال إنا 

ي الشييكل والمضييمون يقعان  كان هناا شييكلن يتضييمنهذ إن إن مفهومت

ل كفي عالقٍة تبادلية وتكاملية. وعندما ال نسيييتطيع الفصيييل بين الشييي

وبين المضييييييمونذ فليس عندنا هنا مضييييييمون مسييييييتقل. ونرى في 

الموسيقا وحدةً واحدة تذوب فيها الفروق ما بين المضمون والشكلذ 

الميادة والتشييييييكييلذ الفكرة و الصييييييورةذ وتتمياهى. وبسييييييبيب هذغ 

الخصيوصية التي يملك عبرها فنو النغم شكالً ومضموناً غير قابلين 

م فة المقابلة لفنون الشييعر والرسييللفصييلذ تقف الموسيييقا على الضيي

والنحت التي تسيييتطيع تصيييوير فكرٍة واحدة أو حدثاً واحداً بأشيييكال 

أصييييييبحت موضييييييوعاً  Wilhelm Tellمختلفة. إن حكاية وليام تلم 

( وبدايةً Schiller( ودراما )شيلمر Florianلروايٍة تاريخية )فلوريان 

ه وا [الموضيوف]لملحمة )غوته(. بقي المضيمون  حداًذ مسموعاً نفسيُ

داًذ واختلفييت الصييييييور. وهييا هي ني أفروديييت  ومقروءاً ومشييييييياهييت

Aphrodite  الغائصييية في مياغ البحر تصيييبح موضيييوعاً واحداً لعدد
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غير محدوٍد من األعمال المرسومة والمنحوتةذ والتي تحوي أشكاالً 

متباينةً غير قابلٍة لالسييييتبدال. أما في الموسيييييقا فال يوجد مضييييمون 

لذ ألن شيييكلها غير موجوٍد إال في مضيييمونها. وسييينتأمل يقابله شيييك

 عن قرب.  [المقولة]هذغ 

إن اللحن هو وحدة قياس األفكار الموسيييقية التي ال تقبل جمالياً 

بعاً وت]القسيييييمةذ والتي توجد مسيييييتقلةً بذاتها في العمل الموسييييييقي. 

فان األهداف التي نصيييييينفها موسيييييييقيةً يجب أن تبرهن على  [لذلك

خذةً مثال اللحن الذي هو العالتم الموسيييقي المصييغر. ولنأخذ نفسييها آ

من سيييينفونية بيتهوفن مقام  [للحركة األولى]مثالً اللحن األسييياسيييي 

: ما هو مضييييمون هذا اللحنذ وما هو [الرابعة]سييييي بيمول ماجور 

شيييكله؟ أين يبدأ هذاذ وأين يتوقف ناا؟ ونرجو أن نكون قد بيمنا بأن 

في السييييييينفونية المذكورةذ وأي حركة  األولى]مضييييييمون الحركية 

ال يمكن أن يكون إحسييياسييياً بعينهذ الشييييء الذي يظهر مرةً  [أخرى

 بعد أخرى بشكل أكثر إقناعاًذ في هذا المثال كما في غيرغ. 

ما هو إناً المضيييمون؟ األنغام ناتها؟ نعم بكل تأكيدذ إنها األنغام 

لة. و ما هو الشكل؟ األنغام ناتها مرةً أخرى ــ ولكن هذا المرة الُمشكَّ

أشييييييكالن نغمية نات محتوى. وإن كلم محاولٍة لفصييييييل الشييييييكل عن 

المضييييمون في لحن ما سييييتؤدي إلى التناقض وإلى التعسييييف. على 

سييييييبييل المثيال: ميانا يختلف حينما ينتقل مقطعن لحني من )أوكتاف( 

لف المضييييييمون أم يختلف إلى آخر أو من آلييٍة إلى أخرى؟ هييل يخت

الشكل؟ وإنا ما زعم المرء ـيـ كما يحدث غالباً ــ أن الشكل هو الذي 

مجرد  [يبقى]ييتيغييرذ نسييييييتخلص أن مضييييييمون المقطع اللحني 

مجموعة مسيافاتذ شيكالً بيانياً للنوتات الموسيقية كما هي مرسومةن 

ن الموسييييقي. وهذا لم يصيييبح شييييئاً موسييييقياً محدداً   للعين في المدوَّ
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ثتله مثل الزجاج الملون لنافذة شيييييرفٍةذ  وإنما أمسيييييى أمراً مجرداًذ مت

تطلم على منظٍر نراغ باألحمر وباألزرق وباألصيييفرذ الشييييء الذي 

ال يغير ال من الشيكل وال من المضمونذ إنما يغير اللون فقط. وهذا 

التلوين يمثل صيييفةً جدَّ خصيييوصيييييٍة للموسييييقاذ ويصيييينع أحد أكثر 

حبكييةً ضييييييمن قوة تييأثيرهييا التي تتبهرج بطريقييٍة ال جوانبهييا غنًى و

محييدودةذ متبييدلييةً من التنيياقض العنيف إلى الظييل النيياعم لًشييييييكييال 

 ناتها. 

ف بعييد نلييك إلى آلييٍة  إن اللحن المكتوب آلليية البيييانو الييذي يوزَّ

أخرى يحصيييل عبر هذا التوزيع على شيييكل جديدذ ولكن ليس ألول 

ة أصيييييالً. وأصيييييعب من نلك أن مرةذ ألن نلك اللحن هو فكرةً مبني

يزعم أحدن أن التحويل المقامي للحن ما يبدمل مضييييييمونه ويبقي على 

شيييكلهذ ألن التناقضيييات هنا تتضييياعف: سييييقول المسيييتمع فوراً إنه 

 .  ايرنم بشكل مختلفايتعرف على مضمون معلوٍم بالنسبة لهذ إنما 

عندما يتعرض المرء إلى  [على صييييييعيد األداء الموسيييييييقي و]

ٍل كاملة ـييـيي وخاصةً األعمال األكبر ـييـييذ يتكلمم عادةً عن شكلها أعما

ومضييمونها. ويكون اسييتعمال هذغ المفاهيم بالمعنى الموسيييقي ـيييييييـ 

العملي وليس بالمعنى العلمي األصييييلي. إن شييييكل )سييييينفونية( ماذ 

افتتيياحيييةذ )سييييييونيياتييا(ذ )آريييا(ذ )كورال(..إلخ يتعلق هنييا بييالبنيياء 

بط األجزاء والمجموعات التي تشييييييكل ذ بر[المعماري]الموسييييييقي 

العمل برمته بعضيييييها ببعضذ بتناظر أقسيييييامه وتتاليهاذ باختالفاتها 

ا م [عند الموسييييييقيين]وإعاداتها وتفاعالتها. أما المضيييييمون فيكون 
. إناً ال يُفيييد [من أنغييام]هو موجودن في إطييار هييذا العمييار من ألحييان 

موسيقياً بحتاً. وال  [ىمحتو]ذ وإنما شيئاً اموضوعاً االمضيمون هنا 

 [تحليل]المضيييييمونا في او االشيييييكلايخضيييييع اسيييييتعمال مفهومتي
األعمال الموسييييقية إلى المعنى المنطقي للكلمتينذ وإنما يمشييييي في 

 مساٍر تنفيذي فنمي. 
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ين الجمياليتين  ذ فال يجب [علميياً ]وإنا أردنيا اسييييييتعميال المفهومت

 لينا أن نقتصر على النواةعلينا أن نأخذ عمالً موسييقياً كامالًذ إنما ع

الجمالية غير القابلة للقسييمة وهي اللحن أو األلحان. هنا ال يوجد أي 

فاصيييل ما بين الشيييكل والمضيييمونذ فانا أحببنا أن نعرف مضيييمون 

. [الشيييييكلا النغمياعزف ]مقطع لحني ما فسييييينضيييييطر إلى عزفه 
ذ إنما اموضييوفن اوبذلك لن يكون لمضييمون أي عمل موسيييقي أبداً 

ذ نفسييهذ الشيييء المحدد المسييموف في أية مقطوعة موسيييقيةذ سيييُؤخ

ويُفهم بطريقٍة موسيييييقيٍة حصييييراً. وألن المؤلَّف الموسيييييقي محكوم 

بقواعد جمالية شييييكليةذ لذلك ال تُرتجل سيييييرورته كما اتفق وال يمرو 

دون أيية خطيةذ إنميا يتطور بصييييييورٍة تدريجيةذ متكاملٍة ومفهومةذ 

 راعم. كما تتفتح الزهور من الب

نتحدمث عن اللحن األساسي ـيييـييي المادة الحقيقية وموضوف كامل 

 هو نتيجةن حرةن وتأثيرن  [في هذا الموضوف]النسي  النغمي. كلو شيٍء 

يجيء من اللحنذ يأخذ منه شييروطه وتشييكيالتهذ يقبع تحت سيييلطته 

 وتدب فيهذ عن طريق اللحنذ الحياة. 

 تاج إلى برهان والتيإن اللحن هو المقولة المسييييتقلة التي ال تح

نكتفي بهييا في اللحظـيييييييييييييية اآلنيييةذ إنمييا يُريييدهييا نهننييا متحركييةً 

ومتطورةذالشييييء الذي يحصيييلذ بشيييكل مواز للعقلية المنطقيةذ في 

ف الموسيقي (70)مقطع التفاعل . وكالبطل في رواية ماذ يأتي المؤلـيييي 

باللحن ليعرضييييه في أوضيييياف وأمزجة متعددةذ في سييييياٍق وأجواء 

 ـ وكل ما عدا نلكذ وبألوان متباينةذ ينطلق منه وإليه. مختلفة ـ

بأنها خالية من  [على الصييعيد العملي وعن مقطوعة ما]ونقول 

المضيمون حينما يتعلق األمر باسييترسيال بالغ الحرية وبتشييكيل بعيٍد 

الشييييييالالت ]عن اإلبيداف يسيييييييل عبر )األكوردات( و)األربيجات( 

                                                           


نة لمقطوعٍة  اــ يعتبر التحليل الموسيقياالشكل مجاالً لهذ ويفهمه تقسيماً لًجزاء المكو 

ذ اذ االتفاعلاذ ااإلعادةاضأو حركٍة موسيقية. ضمن هذا التقسيم تقع مفاهيم: االعر

 ومانا يحصل في كلم منها على حدة. المترجم 
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سيييطحي دون أن يرتدي ثوباً  و)التزيينات(ذ يمشيييي بشيييكل [النغمية

نغمياً واضيييح الشيييخصيييية. إن هذا المقدمات الحرة ال تعبمر عن نات 

مختلفة عن غيرهاذ وال يمكن التعرف عليها دون غيرها. وسيينسييمح 

هنا ألنفسييينا بأن نصيييفها بالخلو من المضيييمون >بالمعنى الواسيييع< 

ألنهيييا تخلو من اللحن. إناًذ فييياللحن أو األلحيييان هي المضييييييمون 

 جوهري لمقطوعة موسيقية ما. ال

ال يأخذ اللحن حقه وال  [الموسيييييييقي]في علم الجمال وفي النقد 

يتم االنتباغ إلى اللحن األسيياسييي لمقطوعة موسيييقية بشييكل كاف. إن 

اللحن وحيدغ يفتح عيالم الروحذ المبدعة للعمل بمجمله. ولنأخذ بدايةً 

يييدة فيييديليو افتتيياحييية أوبراغ الوح] اLeonoreليونورا اافتتيياحييية 

Fidelio ]  مغيييارة الفينغيييال اليبيييتيهيوفينذ أو بيييدايييية افيتتييياحيييية

Fingalshoeheلمندلسون: سيحس كل موسيقي ـييـيي وحتى دون أن  ا

من ]يسمع نغمة واحدة مما سيأتي بعدها ـييييييـيييييي بأنه على عتبة قصر 

ا فاوستا. ولنأخذ ـيييييـيييييي في المقابل ـييييييـيييييي بداية افتتاحية [قصور الفن

Faustaلويزا ميلمر اأو بييداييية افتتيياحييية لييدونيتسيييييييتيذ  اLouise 

Miller ا لفيردي: سيحـيييـيييس كلا منـيييـيييا ـيييـييي دون أن يذهب أكثر في

. [وليس في دار أوبرا]العمـيق ويقتنع تماماً ــ بأنه يجلس في خمارٍة 
وفي ألمانية يشييغل التفاعل الموسيييقي مركزاً أكثر أهمية ـيييييييـييييييي في 

ولكن هذا الذي يقبع  النظرية والتطبيق ـيييييييـييييييي من المحتوى النغميذ

>ظيياهراً أو متخفييياً< في اللحنذ هو الييذي يمكن تطويرغ بشييييييكييل 

 [بجودتها]عضييوي. وسييبب عدم وجود أعمال أوركسييترالية شييبيهة 
بيأعميال بيتهوفن في وقتنيا هذا يكمن في عدم وجود ألحان خصييييييبة 
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ا يكمن في  اعل التفي [تراجع تقنيية]ونات قيدرة سييييييينفونييةذ أكثر مميم

 الموسيقي.

عندما نتحدث عن امضيييموٍنا للموسييييقا يجب خصيييوصييياً أن و

نحذر من أن نأخذ هذا بمعنى المديح. فان قلنا إنه ال يوجد موضييييييوف 

. إن اليييذين يكيييافحون ( 71)لهييياذ فهيييذا ال يعني أنهيييا من غير محتوى

مضيييمونا للموسييييقا يشيييعرون كما يظهر اباندفافٍ حزبي في سيييبيل 

 ى فصلنا الثالث(.بوجود امحتوى نهنيا لها. )نشير هنا إل

ذ ولكنهيا ليسييييييت مجرد لعيب. [فنيية]وإن الموسيييييييقيا هي لعبيةن 

فاألفكار والمشييياعر تسيييري كالدم في عروق جسيييم النغم المتناسيييق 

الجميلذ إنها ليست هذا الجسم ـييـيي إنها غير مرئيٍة ـييـييي ولكنها تحييه. 

يتخيل المؤلف الموسيييييقي ويفكر في أنغاٍم بعيداً عن واقع األشييييياء. 

هيذغ البيديهيية ألن من يعترف بهيا من حييث المبدأذ هو الذي  ونكرر

ل منها غالباً فيما بعد ويسيييييء إلى معناها. مثل هؤالء يرون  يتنصييييم

التأليف الموسيييقي ترجمةً نغمية لموضييوٍف وهميذ بينما التأليف هو 

األنغييام التي تمثييل لغيية البييدايييةذ لغييةً ال يمكن ترجمتهييا. وبمييا أن 

جبتر على التفكير من خالل األنغييامذ ينت  عن المؤل ف الموسيييييييقي يُ 

نلك أصييالً أنه ال مضييمون للموسيييقاذ إن إن في مقدور كلم مضييموٍن 

  مفهومذ التعبير باللغة عن نفسه.

عندما نبحث عن المضييمون يجب أن نكون متزمتين في قصيير 

دراسيتنا على الموسيييقا اآللية الخالصية وإقصيياء كل موسيييقا تحتوي 

فتصيييبح أعمال  االموضيييوفاأما حين نبحث في  .[أدبي]على نص 

الموسييييقا الغنائية العظيمة ضيييروريةًذ ال يمكن االسيييتغناء عنها في 

إعطاء موضييييييوف فن النغم قيمته. لم يتوقف فن الموسيييييييقا أبداً عن 

وأهمهييا للييذهن البشييييييري وعن  [األدبييية]مرافقيية أغلى التيييارات 

                                                           
 ــ نرى أن هانسليك يعتقد بوجود مضموٍن لفن الموسيقا / مضمون موسيقي خاصذ ويعتقد بوجود محتوى له / محتوى نهني. و

. المترجم [في الموسيقا اآللية]لكن ال وجود للموضوف 
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ية البسيييييييطة تمجييدهيا بشييييييكيل غير مبياشييييييرذ وهذا بدءاً من األغن

ووصييوالً إلى شييكل األوبرا الغني وإلى االحتفاالت الطقسييية القديمة 

 المبجلة للموسيقا الكنسية. 

المحتوى الذهنـييييذ يجـيييـيييب أن  [الموسيقا في]وإلى جانب حق 

نُبرز بصيييورة خاصييية نتيجة أخرى. إن الشيييكل الجميل للموسييييقاذ 

جيياتهييا الخييالييية من وجود الموضييييييوفذ ال يقف في وجييه إعطيياء منت

. وإن طريقة الصييييينعة [شيييييخصيييييياًذ غير متكرر]الفنية طابعاً ناتياً 

الفنية واختراف لحن ما هما شيييء أصيييلذ يحتف  بشييخصييية ناتية ال 

تقبل الذوبان مع العموميات. يقف لحنن ما لموتسييييييارت أو لبيتهوفن 

صييييييلباً على رجليه صييييييافياًذ كما يفعل بيت شييييييعر لغوته أو تعبير 

ينغ أو منحوتي أو لوحة ألوفربك  Thorwaldsenة لتورفالدزن لليسييييييم

Overbeck إن الثقية التي تمتلكهيا األفكيار الموسيييييييقيية المسييييييتقليية .

>األلحان< تُقارن باسيييييتشيييييهاد ما أو برالية لوحةذ وهي ثقةن بأفكار 

 أصيلة وشخصية وأبدية. 

ال نسييييييتطيع ليذليك أن نوافق هيغيل على راليتيه المتعلقة بفقدان 

النغمذ بل ونرى أن األنكى من نلك أن يضيف  المحتوى بالنسبة لفن

من  الخالي [الذاتي]هيغل أن هذا الفن هو التعبير عن العالم الداخلي 

الشخصية الفردية. بينما ال يستنت  موقف هيغل الموسيقي نفسهُ خلوم 

الموسيييقا من الشييخصييية الفرديةذ ألن الروح الذاتية المنت جة هي في 

 جوهرها نات شخصية فردية. 

ويتلخص موقف هيغل الموسيييييييقي بالتغاضييييييي عن الفعل ني 

الجوهر التشكيلي الموضوعي للمؤلف الموسيقيذ واعتبار الموسيقا 

مجرد تعبير حر عن العالم الذاتي. وعن دور الشيخصية الفردية في 

العناصييير الموسييييقية المختلفة ومعالجتها تحدثنا في الفصيييل  اختيار

 الثالث. 
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من المضمونذ تقف رالية تقول  [موسييقافن ال]مقابل تهمة خلوم 

ذ وهو شييرارة النار [صييرف]بوجودغ . إنما هو مضييمون موسيييقي 

ثتلييه كمثييل الجميييل في أي فن. وننقييذ امحتوىا  [اإللهييام] اإللهيييةذ مت

الموسيييييييقييا فقط من خالل نفي قيياطع ألي امضييييييمونا لهييا غير 

المضيييييمون ]المضيييييمون الموسييييييقي. وإن اإلحسييييياس غير المحدد 

اليذي يُفترض أن يكون في أحسيييييين األحوال بديالً عن  [الوصييييييفي

المضييييييمون الموسيييييييقيذ ال يييدف مجيياالً لظهور األهمييية الفكرييية 

للموسيييييييقيا. فاألهمية الفكرية لها تنبع من التشييييييكيل النغمي الجميل 

 والمحددذ الذي هو ــ عبر مادة نهنية ــ إبدافن فكري حر. 
  

 بــوريس غـــودونوف
«Boris Godunov» 

للمؤلف موديست موسورسكيذ وضع نصهاذ المأخون 

كينذ ــــلـ بوش« بوريس غودونوف»ا ـعن درام

 ه.ـالمؤلف نفس
  

 ميلتون كروس
 ترجمة ديالى حنانا

 

 خصياتـــــــالش

                                               ضابط شرطة

                                     الح روسيميتيوخاذ ف

   األمير شويسكيذ مستشار بوريس غودونوف

     أندريه شيلكالوفذ سكرتير مجلس الدوما

 باص

 باص

 تينور

 باريتون

 باص

 تينور

 باص

 ميتسو ــ سوبرانو

 تينور وباص

 سوبرانو

 ميتسو ــ سوبرانو

 كونترالتو
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                                       بيمنذ راهب ومؤرا

   (بعد نلك المدعي ديمتريغريغوريذ راهب مبتدئ )

                                                بوريس غودونوف

                                             مضيفة في حانة

                                                فاسيل وفارالم

                                     كسينياذ ابنة بوريس

                                          فيودورذ ابن بوريس

                                               مربية كسينيا

                ابنة إقطاعي بولونيمارينا منيشكذ 

                                رانغونيذ كاهن جزويتي

                                         كراشكوفذ بويار

                                                         المعتوغ

                                                   الفيتسكي

 شيرنوكوفسكي                                         

روسيييييون من الشييييعبذ جنودذ حراسذ بويارذ حجاجذ أطفالذ سيييييدات 

 وسادة البالط البولوني

 المكان: روسيا وبولونيا

 3328ـــ  3898الزمن : 

كانون األول عام  24التقديم األول : مسييرح مارينسييكي في بطرسييبورغ في 

3814 

 اللغة األصلية: الروسية

تدور أوبرا بوريس غودونوف أسيياسيياً حول الشييعب الروسييي. 

وعلى الرغم من أن محاور العمل تدور حول شييييخصيييييات محددةذ 

إال أن روح الشيييعب المكافح هي التي تهيمن على خشيييبة المسيييرح. 

انعكسييييييت هيذغ الروح دراميياً في مواكب األوبرا الالمعة وفي وقيد 

الجوقات الرائعة. ثمة في األوبرا بعض اآلريات بالشييييييكل التقليدي 

 كاهنان جزويتيان

 باص

 صبا

 تينور

 تينور

 باريتون
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األوبيراليي. وييتيطيور العميييل من خالل الريسيييييييتييياتيف والحوار 

 الموسيقي تدعمهما مرافقة أوركسترالية معقدة.

ي. سييييييياألوبرا مبنية على حدث حقيقي جرى في التاريخ الرو

فقد كان بوريس غودونوف وزيراً في بالط القيصيييير فيودورذ ابن 

إيفان الرهيب. وطبقاً لحبكة موسيييييورسيييييكيذ يدبر بوريس جريمة 

اغتيال ديمتريذ األا األصغر لـييييي فيودور ووريث العرشذ وحين 

يموت فيودور يجبر بوريس الناس على المطالبة بتنصيبه قيصراًذ 

 جيب إلرادة الشعب الروسي.ثم يعتلي العرش زاعماً أنه يست

في تلك األثناء يفر شييياب روسيييي طموح يدعى غريغوري إلى 

بولونيييا ويعلن أنييه ديمتري ابن القيصيييييير إيفييان الرهيييبذ ويتزعم 

رف في سيييقوط بوريس وموته. ومن الهام مالحظة  حركة ثورية تسييي 

لوا بوريس مسؤولية موت الغالم ديمتري.  أن المؤرخين لم يحم 

را عييادة من المييدونيية الموسيييييييقييية التي كييان أعييدهييا تُقييدم األوب

ذ وعدلها ثانية 3893ريمسكي ـيييييـييييي كورساكوفذ والتي عدلها عام 

. وقد نُشييرت مدونة األوبرا التي وضييعها موسييورسييكي 3928عام 

 .3928في العهد السوفييتي عام 

 الفصل األول

ف ناء أمام دير نوفوديفتشيييكي قرب موسيييكو. في المشيييهد األول: 

قت يكون بوريس قد انسيييييحب من الدولة إثر موت القيصييييير هذا الو

فيودور. حشييييود من الناس تتحرا في الف ناء مذعنة ألوامر ضييييابط 

شييرطة ف . يسييمع ميتيوخا وسييط الحشييد وهو يحاول تفسييير السييبب 

الذي من أجله أُجبروا على االستغاثة بـيييي بوريس.  يقول ميتيوخا إن 

دغ يسيتطيع حماية روسيا الشيعب الروسيي بال قائدذ وأن بوريس وح

الف ناءذ يتقدمهم األمير شويسكيذ ويدخلون  من الدمار. يعبر البويار

 الدير. تركع الحشودذ مهدَّدةً بهراوة رجل الشرطةذ في حالة توسل.

                                                           
 .البويار : أفراد من طبقة النبالء 
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يخرج شيييييييلكييالوف من الييدير ويُعلم الحشييييييييد رفض بوريس 

للعرشذ ثم يضييف قائالً روسيا هالكةذ ويتلو صالة يتوسل فيها إلى 

السيييييماء لكي تنير روح بوريس. يُسيييييمع من خلف المشيييييهد إنشييييياد 

ون  الحجاج القادمون إلى الدير. يدخلون في موكب بطيء وهم يحضو

الحشيييود على أن ينادوا بـيييييييي بوريس قائداً لهمذ ويقدمون التذكارات 

المقدسييية. وحين يختفونذ يأمر الشيييرطي الناس بخشيييونة أن يعيدوا 

لين في تظاهرات أخرى. يتحرا تجميع أنفسيييييهم في سييييياحة الكريم

 الحشدذ بينما تسدل الستارة.

صييومعة الراهب بيمن في دير تشييودوف. بيمن  المشييهد الثاني:

جيالس إلى الطياولية يكتبذ بينما ينام على سييييييرير صييييييغير بجانبه 

الراهييب المبتييدئ غريغوري. يسييييييرد الراهييب بيمن قييائالً إنييه عمييا 

كأنها رافقة الخفيفة وقريب سيييينهي تسيييجيل تاريخ روسييييا. تبدو الم

تتابع حركة ريشييته وهو يكتبذ من الخلف تُسييمع أصييوات الرهبان 

 الناعمة وهم ينشدون.

ذ ثم «دائماً نلك الحلم»فجأة يسييييتيق  غريغوري. ينهض ويقول 

يردف إنَّ كابوسيييياً يالزمه باسييييتمرار. يحد ق إلى بيمن ويقص عليه 

إلى األسفل وأومأ إلى حلمه ــ كيف تسلَّق سلماً إلى برج عاٍل ونظر 

حشييد كبير. وقد لعنه الشييعب وسييخر منهذ ثم تهاوى رعباً. واسييتيق  

 إثر نلك الرعب.

يخبرغ بيمن بيأن حلميه ميا هو إال تعبير عن فورة الشييييييبابذ ثم 

يهدئه ناصيييحاً إياغ بالصيييالة والتأمل. لكن غريغوري يجيب قائالً إن 

ى العالم في الخارج ـييييـ حياة الرهبنة تغيظهذ وإنه يحنو إلى الفرار إل

ليتيذوق رعشيييييية المعيارا ومبياه  األعيياد. يجيبه الراهب قائالً إن 

العيالم يهب األفراح الضييييييحلة والخادعة فقطذ التي ال تقارن بهدوء 

الصيومعة المقدس. وبعد تفكير عميق يتذكر بيمن أيام القيصر إيفان 

آلن ا الرهيب وابنه فيودور ـييـيي كيف عاشا وحكما بسالم. لكن روسيا

 تئن تحت كعب قاتل ال يرحم.
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يقول غريغوريذ وقييد فتنتييه كلمييات بيمنذ إنييه علم أن الراهييب 

شيييهد جريمة قتل ديمتري ابن القيصييير. إثر نلك يصيييف بيمن كيف 

نبح المتييآمرون الثالثيية الصييييييبي بتحريض من بوريس. يسييييييييألييه 

غريغوري كم كان عمر الصبي حين وقوف الجريمةذ يتأمل الراهب 

يجيب قائالً إنه لو قُي ض للصييييييبي أن يعي  حتى اليوم لكان  قليالً ثم

عمرغ يقارب عمر غريغوري ـيييييـييييي ولكان على عرش روسيا. يقفز 

غريغوري عنيد سييييييمياعيه هيذغ الكلميات وهو في حالة اهتياجذ لكنه 

 سرعان ما يسيطر على نفسه متخذاً مظهر الراهب المتواضع.

س ء. تُقرف أجرايتيابع بيمن الكتيابيةذ ثم يغيادر الصييييييومعة ببط

الدير داعية الرهبان إلى صييالة الفجر. يسييير غريغوري نحو الباب 

ل من «بوريسذ بوريس»ثم يتوقف لحظة ويصييييييرا  ج  ذ إن ما سييييييُ

أخبييار في هييذغ الصييييييومعيية المنعزليية سيييييييعر ض الطيياغييية المجرم 

 لحساب رهيب. وتسدل الستارة.

 لجانبسيياحة أمام الكريملين في موسييكو. إلى ا المشييهد الثالث:

كياتيدرائية الصييييييعودذ وفي الجانب اآلخر كاتدرائية المالئكة العليا. 

في الخلف واجهة القصيير اإلمبراطوري. نشييهد اآلن مشييهد التتوي  

الشيهير الذي يتوج فيه بوريس قيصراً على روسيا. تمتزج المرافقة 

األوركسييييييتراليية المتيدفقية بيأصييييييداء األجراس الكبيرة حين يخرج 

 و كاتدرائية الصعود )صعود العذراء(.الموكب متجهاً نح

يُرى األمير شييييويسييييكي وشيييييلكالوف في طليعة الموكب الذي 

يضيييم البويار والحرس اإلمبراطوري وأصيييحاب المقامات الرفيعة 

في الكنيسيية والدولة. يتوقف األمير شييويسييكي على درج الكاتدرائية 

ويدعو الحشيييد إلى الهتاف للقيصييير الجديد. يرد الحشيييد في كورس 

راعد ُمحي ياً بوريس. وحين تصييييل الموسيييييقا إلى قمة متألقةذ يخرج 

بوريس من الكاتدرائية مع ولديه. يعبر بوريس دون أن يسيييمعه أحد 

عن الخوف الذي يعذب ضيييميرغ ويصيييلمي باضيييطراب طالباً من   

المعونة والهداية. يسييييييتردو رباطة جأشييييييه ويحث الناس على إجالل 

دعو الجميع إلى وليمة التتوي  الملكية. نكرى القياصيييرة الروسذ وي
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يتحرا الموكب خلف بوريس ويعبر السيياحة إلى كاتدرائية المالئكة 

العلياذ ثم يواصييل سيييرغ إلى القصيير. يصييل هتاف الكورس إلى نرا 

 عالية قوية أثناء انسدال الستارة.

 الفصل الثاني
رة . بعد مقدمة قصيحانة قرب الحدود الليتوانيةالمشهد األول: 

وحيوية ترفع السييتارة. ثمة مضيييفة منشييغلة بمهام مألوفة. إنها تغني 

لنفسييييها أغنية صييييغيرة مرحة وسيييياخرة تدور حول بطة صييييغيرة. 

يقاطع غناءها صييوت ضييحك آت من الخارج. تصييغي إلى الصييوت 

فتسيييمع صيييوتين ينشيييدان مسيييتجدين الصيييدقات لبناء كنيسييية. تنظر 

الييدين يقتربييان من  المضيييييييفيية من النييافييذة فترى رجلين من رجييال

الحيانية. تفتح البياب وتنحني أثناء دخول فارالم وميسييييييائيل. إثرهما 

يدخل غريغوري المتنكر بثياب فالح. إنه هارب من روسييييا بسيييبب 

صييييدور مذكرة باعتقاله. فقد علمت الشييييرطة بنشيييياطاته في نشيييير 

شيييييييائعيية تقول: إن ديمتري المقتول مييازال حييياً وينبغي أن يعتلي 

 دالً من بوريس.عرش روسيا ب

يطلب رجال الدين من المضيييفة بتواضييع بعض الخمرذ فتذهب 

مسييييييرعيية إلحضيييييييارغ. يجلس غريغوري إلى طيياوليية ويحييدق إلى 

الفضييياء بقلق. يحاول فارالم أن يبهجهذ لكن غريغوري يبادر قائالً: 

إنييه يود الوصييييييول إلى الحييدود الليتوانييية. تعود المضيييييييفيية ومعهييا 

سائيل كأسيهما بجشعذ ويتجاهل غريغوري الخمرذ فيمً فارالم ومي

 الدعوة لالنضمام إليهما.

بعييد عييدة دقييائق من الشييييييرب يحرا فييارالم الزجيياجيية ويغني  

األغنيية الشييييييهيرة التي تيدور حول ميدينية كيازان. إنه يروي حكاية 

القيصيييييير إيفيان حين حياصيييييير قلعية التتيار في كازانذ وكيف حفر 

خولها ودحر التتار. وحين مهندسييوغ نفقاً تحت أسييوارها ونجح في د

يالح  فارالم أن غريغوري ال يشرب يُعي رغ ألنه ظل صاحياً. يتابع 

 فارالم الشرب حتى يسقط على الطاولة وقد أنهكه السكرذ ثم يغفو.
                                                           

  .المشهد الثاني من الفصل األول في المدونة األصلية 



 

 313 

يقترب غريغوري من المضيييييفة ويسييييألهاذ مشيييييراً من النافذةذ 

ت سييييييإلى أين تؤدي هييذغ الطريقذ فتجيبييهذ إلى ليتوانيييا. الحييدود لي

بعيييدةذ ولكن ينبغي على المرء أن يكون حييذراً من حرس الحييدود 

فهم يسييييتجوبون كل من يعبرهاذ ألنهم بفتشييييون عن هارب. يحاول 

فارالم متابعة الغناء. يسيييييأل غريغوري وقد نعر من الخوفذ ترى 

من هو اليذي تبحيث عنيه السييييييلطات؟ تجيبه المضيييييييفةذ ربما لص 

ياً ليه ألنه سييختار ممراً سروتضييف لكنهم لن يتمكنوا من القبض ع

 يهرب منه. ثم تصف المضيفة بلطف الممر بتفصيل كبير.

يقياطعهيا قرف على البيابذ فتذهب لفتح الباب متذمرة من عودة 

الجنود للتفتي  ثيييانيييية. تفتح البييياب فييييدخيييل الجنود ويحيييدقون إلى 

الزوار الثالثية. وفي الحيال يقيدم فيارالم وميسييييييائييلذ وقيد روعهما 

معلومات حول شييييخصيييييتهما قائلين نحن رجال دين فقيرين الذعرذ 

مسكينينذ وهذا الفالح ـيـي مشيرين إلى غريغوري ــ هو بصحبتهما. 

ويشيييييرح غريغوري قائالً إنه قاد الرجلين المؤمنين إلى الحانة وهو 

 اآلن ماٍض في سبيله.

يتحول الضيييييابطذ متصييييينعاً العاطفةذ إلى فارالم ويسيييييأله عن 

أنها سييييئة إلى أبعد حد. وفجأة يعرض المسييييتجوب أحوالهذ فيجيبه ب

وثيقة رسيييمية ويقرأ فيها؛ أن القيصييير أمر بالبحث عن راهب مرتد 

يدعى غريشييييييكا أوتريبييف هرب من موسييييييكوذ وفي حال القبض 

ف هل تعر»عليه فمصيييرغ الشيينق. يكفو عن القراءة ويسييأل فارالم 

 .يجيبه فارالم متلعثماً أنه ال يعرفه«. نلك الرجل؟

يلتفييت الضيييييييابطذ نو القييدرة المحييدودة على القراءةذ ويسيييييييأل 

الحاضييييييرين؛ من باسييييييتطاعته قراءة تفاصيييييييل التفويض. يتطوف 

دد يبيدأ قراءة الوثيقة التي تقول إن خائناً  غريغوري. وبعيد لحظية ترو

يييدعى غريشييييييكييا أو غريغوري أوتريبييف اسييييييتسييييييلم الغراءات 

ي طريقه إلى ليتوانيا. الشيييطان وفر من دير تشييودوفذ وهو اآلن ف

وحين يصيييييل غريغوري إلى أوصييييياف الهارب المدونة في الوثيقة 

يرمق فييارالم بنظرة سييييييريعيية. ومتظيياهيياً بييالقراءة يصييييييف فييارالم 
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بالتفصيييييل. وبسييييرعة يأمر الضييييابط الذي يراقب فارالم عن قرب 

بيالقبض علييه. يقاوم فارالمذ الذي شييييييعر أنه ُخدفذ الجنود وينتزف 

غريغوري ويقول؛ مع أني ال أجيييد القراءة إال أني  الوثيقيية من يييد

 استطيع تهجئة الكلمات حرفاً حرفاً.

وبجهيد كبير يقرأ أوصيييييياف غريغوري اليذي تحرا أثناء نلك 

نحو النافذة. وحين ينتهي فارالم يحد ق إلى غريغوري صييييييائحاً إنه 

الرجل المطلوب. يسييييييتل غريغوري سييييييكينه ويفر من النافذة. يقف 

 هة مذهولين ثم يخرجون لمطاردته. وتسدل الستارة.الجنود بر

. جناح القيصر بوريس في الكريميلن بموسكوالمشهد الثاني: 

كسينيا جالسة إلى طاولة تنظر إلى صورة شاب وبجانبها مربيتها. 

وإلى طياولة أخرى يجلس شيييييييقيقها فيودور ينظر باسيييييييتغراق في 

متزج ها الميت. يكتاب جغرافي. تغن ي كسييييييينيا بحرقة نادبة محبوب

صيييوت فيودور بنُواحها حين يسيييرد بصيييوت عاٍل أسيييماء البلدان 

والمدن والبحار التي يتعلم شيييييييئاً حولها. تحاول المربية مواسيييييياة 

كسييينيا قائلة لها: إنها سييتجد عما قريب السييعادة مع محبوب جديد. 

وحين ال تسيييييييتجييب الفتياة تحياول المربيية إدخال البهجة إلى نفس 

اء أغنية البرغوث. إنها حكاية حول البعوضيييييية صييييييديقة الفتاة بغن

البرغوث التي كييدحييت في مزرعيية القنييدلفييت. فييذات يوم اجتيياح 

جدجد جشيييع المزرعة وأتلف ق  الحقل. وحين حاولت البعوضييية 

ة نجحت فقط في جرح نفسيييييها جرحاً  مت د، صيييييدَّ الجدجد بعصيييييا الم 

ـييـيي وهكذا  مميتاً. حاول البرغوث حملها إلى البيت فمات من الجهد

 هلك االثنان.

يعترض فيودور على النهاية الحزينة لًغنية ويقول إنه سييوف 

يغني أغنيية أبه  منهيا تدور حول وزٍة. ثم يالطف المربية لتنضييييييم 

إليه في اللعبةذ ويرقص االثنان ويصيييفقان ويغنيان قصيييائد حضيييانة 

اة. يتوقف اللعيب حين ييدخل بوريس. وعندما يالح  حزن ابنته  مقفيَّ

ها على نسييييييان حزنها برفقة أصيييييدقائها يحاول مواسييييياتها حاثاً إيا
                                                           

 .الفصل الثاني في المدونة األصلية 
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الشيبان. تخرج كسينيا والمربية. يقترب فيودور من بوريس ويخبرغ 

 كيف درس خريطة روسيا.

وبكل فخر يُكبر القيصييير ابنه على تعلمه الدروس بشيييكل جيدذ 

ويحثوه على االجتهادذ ألنه سييييييوف يحكم في يوم من األيام هذا البلد 

تابه. وفي مناجاة دراماتيكية يسييييييتسييييييلم العظيم. يعود فيودور إلى ك

بوريس لهواجسييييييه الكئيبة. لقد حكم طوال خمس سيييييينوات بجدارةذ 

لكن النجياح اليذي تكهَّن بيه العرافون ميا هو إال زيف. كيل من حوله 

خونيية متييآمرون. النيياس في حقييدهم األعمى يثقلونييه بيياللومذ وكييأنييه 

روحهذ إنه ـيييـ  سبب كل الشرور في المملكة. إن الندم واإلثم يمزقان

وهو القيصر القوي ـيييـييي يتذلل إلى   من أجل الرحمةذ ويبحث عن 

لحظة سيييييالم لروحه. إنه يغني بشيييييرود قائالً: إن المشيييييهد الرهيب 

للمقتول ديمتري يالزم أحالمه بقسيييوة. إن هذا المشيييهد المثير يقويه 

د في األوركسيييترا. وفي نوبة ألم  في هذغ اللحظة إلحاح اإليقاف المهد 

يقف على قيدمييه ثم يسييييييقط بتثياقيل على مقعدذمتمتماً صييييييالة طلباً 

 للرحمة.

في الخارج ثمة هرج ومرج وأصييييييوات نسيييييياء حادة. إثر نلك 

يدخل أحد البويار معلناً وصيييييول األمير شيييييويسيييييكي للقاء بوريس. 

يهمس البويار قائالً لبوريس إن األمير شييييويسييييكي ومعه آخرون قد 

من كراكاو. يأمر بوريس  خططوا لشيييييء ماذ وقد وصييييل رسييييول

بالقبض على الرسيييول. يهرف البويار إلى الخارجذ ويقترب فيودور 

من أبيه وينظر إليه بخجل. ينسيييى بوريس غضيييبه حين يفسييير الولد 

البريء سيبب الضيجة في الخارج قائالً إن السبب في نلك أن إحدى 

ها.  المربيات أغاظت الببغاء بوليذ فطار غاضييييباً وحاول أن يعضييييَّ

انق بوريس ولدغ ويشيكرغ على قصيتهذ وينب هه بقسوة قائالً إنه في يع

حال حكم البالد ينبغي عليه أن يحمي نفسيييه من المتآمرين الماكرين 

 أمثال شويسكي.

يدخل شييييييويسييييييكي وينحني بتذلل. يلتفت إليه بوريس بازدراء. 

يتجاوز شيويسكي اإلهانة ويخبرغ أن ثمة متآمر يخطط لثورة ضدغذ 
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ذا المرتد الكنيسيييية والشييييعب. يسييييأله بوريس عن اسييييم وقد سيييياند ه

الخائن. وحين يقترب فيودور أكثر ليصييغيذ يجيب شييويسييكي بقلق 

زائف أن الخائن اسييييتخدم اسييييم ديمتريذ ويضيييييف قائالً إن الناس 

يعرفون نلك االسيم جيداً. يُخرج بوريسذ وقد اشيتد غضبهذ فيودور 

 من الغرفة.

د روسيييييا اسييييتعداداً يطلب بوريس من شييييويسييييكي إغالق حدو

للحربذ ثم يسيييييييأل األمير بيياهتييياج إن كييان من الممكن أن يخرج 

األطفاُل المقتولون من القبور لتالزم أشييييباحهم القيصييييرذ ويضيييييف 

بضييييحكة مسييييعورةذ القيصيييير الذي اختارته السييييماءذ ثم يندفع نحو 

شيييويسيييكي ويُكر هه على أن يروي كيف شييياهد جسيييد ابن القيصييير 

وبارتياح شيييطاني يصييف شييويسييكي تفاصيييل  المقتول في أوغلي .

المشيهد. يأمرغ بوريسذ وقد فقد السييطرة على نفسييه بالخروج. يتبع 

نلك مشييهد دراماتيكي يبدي فيه بوريس ندمه وشييعورغ بالذنب الذي 

يمزقييه. ويتخيييل بوريسذ وكييأنييه مخبولذ شييييييبح ديمتري المقتول 

بييه هييذا يقترب منييه. وبوحشيييييييية ينكر إثمييه وينيياشييييييد الطفييل أن يجن  

 الرعب. وبوضاعة يصل ي طالباً الرحمة. وتسدل الستارة.

 الفصل الثالث

مخيدف مارينا منيشييييييك في قلعة سيييييياندومير المشييييييهيد األول: 

ببولونييا. ميارينيا جيالسيييييية تنظر في المرآةذ والخيادمية تمشييييييط لهييا 

شييعرها. في حين تغني وصيييفاتها جمالها الذي يفتن جميع معجبيها. 

صييييبر وتقول: إنها ضييييجرة من أغاني العشيييياق  توقفهم مارينا بنفاد

المضييييينية وتتوق فقط إلى سيييييماف أبطال بولونيا الشيييييجعان وأخبار 

 فتوحاتهم. 

تصييرف مارينا مرافقيهاذ ثم يبدأ مقطع لحني في صيييورة إيقاف 

ميييازوكيييا بولونيييية. تعبر ميييارينيييا عن تيييذمرهيييا من كثرة الخطييياب 

يياتهيا تيأثيراً جديداً الميداهنين األبيديين. لكن ثمية واحيداً أحيدث في ح

ومثيراً ـييـيي إنه الشاب ديمتري من موسكو الذي يُتوقع أن يلعب دوراً 

في تحقيق طموحاتها. سييييوف تسييييلب منه إرادته باغراءات األنثىذ 
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وتييدفعييه إلى اإلطيياحيية ببوريس وإعالن نفسيييييييه قيصييييييراً. عنييدئييٍذ 

ستشاركهذ بصفتها قيصرةذ العرش محققة بذلك القوة والمجد اللذين 

 ق إليهما. وتنهي مارينا أغنيتها بضحكة انتصار مجلجلة.تتو

في تليييك اللحظيييةذ ترى القس الجزويتي رانغوني واقفييياً في 

الميدخيل. تطليب منه بتذلول أن يتحدث معها. يتبع نلك حديث طويل 

ودراماتيكيذ يخبرها فيه الجزويتي أن من واجبها المقدس الذهاب 

ية وضيييييع الكنيسييييية إلى موسيييييكو مع ديمتري ومسييييياعدته في تقو

البابوية. ويضييييييف قائالً إنه ينبغي عليها اسيييييتخدام فتنتها األنثوية 

لكي تجعيل من ديمتري عبييداً لهواهييا. وحين يصيييييييبح عيياجزاً أمييام 

قوتهاذ ينبغي عليها أن تنتزف منه ضيييمان الوالء للكنيسييية البابوية. 

وحين تتراجع مييارينييا أمييام مخطط الجزويتي التييآمريذ يهييددهييا 

للعنية األبيديية. عنيد نليك تيذعن ميارينيا لًمر برعب. وفي القس بيا

 حين يقف رانغوني مبتهجاً بانجازغذ تسدل الستارة.

نافورة في حديقة قلعة منيشييييييك. الليلة مقمرة. المشييييييهد الثاني: 

يدخل الراهب غريغوري المنتحل شيييخصيييية ديمتري. يتمتم بنشيييوة 

 اً كلمات ماريناذ مرد د«في منتصييييييف اللييل بالحديقة أمام النافورة»

التي عينَّت بها مكان اللقاء. يغني بشغف توقه إليها. وبينما هو ينظر 

نحو القلعية مردداً اسييييييم ميارينياذ يخرج رانغوني من الظل ويقترب 

منيه. يعنفيه ديمتري بسييييييبب مطاردته لهذ فيقول رانغوني إنه يحمل 

ي نرسييالة من مارينا ـيييييييـييييييي إنها تشييتعل حباًذ وإنها سييتأتي للقائه. يغ

ديمتري قائالً إنها سييييترافقه إلى موسييييكو سيييياعة انتصييييارغ. وفجأة 

يسيييياورغ الشييييك في رانغونيذ فيحذرغ من مغبة الكذب حول مارينا. 

يؤكد له الجزويتي إخالصيييهذ ثم يقول بخبث إن مارينا مخلصييية في 

حبهيا على الرغم من الشييييييائعييات التي تيدور بين النبالء وزوجيياتهم 

ميه على جعيل مارينا ملكته متحدياً بذلك الغيورات. يقر ديمتري بعز

أفراد الحاشييييية وألسيييينتهم المفترية. ويطلب من رانغوني مسيييياعدته 

لكسييييييب ود  مياريناذ واعداً الجزويتي بتحقيق ما يطلبه منه لقاء هذغ 
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الخيدمية. يجييب رانغوني قائالً إن كل ما يرغب فيه هو أن يظل إلى 

 .على نلك باندفافجانب ديمتري كصديق وناصح. يوافق ديمتري 

ين الييذين  يقياطعيه رانغوني طيالبياً منيه الحيذر من بعض الميدعو 

دخلوا الحيديقيةذ وينصييييييحيه بياالختبياء للحظة. تظهر مارينا يرافقها 

نبيل عجوز تردو على مداعباته بمزاج سييياخر. ثمة فاصيييل المع من 

الموسيييييييقيا البولونيية ومن عبارات الكورال أثناء رقص المدعوينذ 

ول إلى غنيياء حول المعركيية المجيييدة التي سيييييييخلع بعييدهييا التي تتح

 األبطال البولونيون بوريس مغتصب العرش.

تعود مارينا إلى القلعة تتبعها الحاشييييييةذ فيهرف نحوها ديمتري 

بياهتيياج كبير. ثم يعبر عن سييييييخطيه حييال مكيدة رانغونيذ وينف س 

. م ث عن غضييبه حين يشيياهد مارينا تحدق بولع في عيني نبيل مسيينم

يعود إلى تأكيد حبهذ ويقسييييم على بذل جهودغ للسييييير نحو موسييييكو 

 كفاتح.

في تليك اللحظية تتقيدم ميارينيا وتهتف بياسييييييميه. يندفع ديمتري 

نحوها بعاطفة مشييبوبة. يتبع نلك ثنائي حب متقد. في البداية تسييخر 

ميارينيا بترٍو من انيدفاعات حبهذ وتوبخه ألنه يضييييييع عواطفه فوق 

قائالًذ وقد أحس أنه طُعن في الصميمذ إنه  طموحه. يصرا ديمتري

سييخوض المعركة وحدغذ وعندئٍذ سييضحك العالم أجمع ساخراً من 

 المرأة التي ازدرت قيصر روسيا الجديد.

وعلى الفور تغي ر مارينا سييلوكهاذ وتتصييرف برقة وإغراء. ثم 

تؤكد لديمتري حبها وإخالصيها األبديين. يمتزج صوتاهما في ثنائي 

جذل. وبينما هما يتعانقان يخرج رانغوني من مخبئه ليضييييييم غنائي 

 صوته إلى صوتهما في عبارة نصر شرير. وتسدل الستارة.

 الفصل الرابــع
رقعة من األرض في غابة كرومي القريبة من المشييييهد األول: 

. الوقت ليالً. بعد مقدمة قصيييرة نسييمع أصييوات حشييد من موسييكو
                                                           

 .المشهد الثاني للفصل الرابع في المدونة األصليةذ والمشهد األخير في األوبرا 
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لبويار خروشيييييوف مقيد اليدين الناس. ثم يندفع فالحون يسيييييحبون ا

بوريس »ومالبسيييييه ممزقة. يعذبه الفالحون دون رحمة وهم يغنوون 

ثم يدفعون عجوزاً شييمطاء نحوغ قائلين من غير «. اغتصييب العرش

الالئق أن يكون النبييل دون عشيييييييقةذ ويرحبون به بسييييييخرية وهم 

 يرقصون حوله.

راً من يجذب انتباغ الحشيييد ظهور المعتوغ واضييييعاً على رأسييييه ق   د،

التنيك كخونة. يتخلص من األطفيال ويجلس على صييييييخرة ويبدأ بغناء 

مقطع حزين كلميياتييه دون معنى تييدور حول القمر والقطيية البيياكييية. 

يُخرج من جيبييه قطعيية نقييدذ فينتزعهييا منييه األطفييال ويهربون. يبكي 

المعتوغ ضيييييياف كنزغ ويصيييييرا. تمتزج صيييييرخاته بصيييييوت فارالم 

ائح للقيصيييير بوريس ألنه خرَّب روسيييييا وميسييييائيل وهما ينشييييدان مد

لين  وظلم الناس. وبتشييجيع من الرهبان يضييم الفالحون أصييواتهم مشييك 

كورسيياً قوياً يتعهدون فيه بالوالء لديمتريذ ويُقسييمون على االنتقام من 

 بوريس.

اآلن يُسيمع صوتان ينشدان باللغة الالتينيةذ ويظهر الجزويتيان 

 الفالحون حولهما ويوثقون الفيتسييييييكي وتشيييييييرنوكوفسييييييكي. يلتفو 

أييديهم بالحبال. وبتحريض من فارالم وميسييييييائيل يطالب الفالحون 

 بشنق الجزويتيينذ ويُجرو االثنان إلى داخل الغابة.

يسييييمع من بعيد صييييوت آالت الترومبيت. تظهر فرقة من الجنود 

الذين يهتفون بحياة ديمتري ابن القيصيييير. وبعد لحظات يظهر ديمتري 

توقف ويخاطب الناس طالباً منهم السييير معه إلى موسييكوذ إلى نفسييه. ي

النصييييييرذ وبينما هو يبتعد مع جنودغ يتبعهم الحشييييييدذ تقرف األجراس. 

يخلو المكيان ويبقى المعتوغ وحيدغ. يقف على قيدمييه ويلتفيت محدقاً إلى 

توه  نييار عظيميية في األفقذ ويغني منتحبيياً الرعييب والموت اللييذين 

 ي ليل هذا القدر المشؤوم. وتسدل الستارة.سيحالن على روسيا ف
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. قاعة مجلس البويار في الكريملين بموسييييكوالمشييييهد الثاني: 

جلسيييييية طارئة لمجلس الدوما أو مجلس البويار. يدخل شيييييييلكالوف 

ويقرأ رسييالة القيصيير للبويار. تقول الرسييالة إن خائناً يدَّعي أنه ابن 

داً ضييد بوريس بمسيييا  عدة خونة من البويار.القيصيير إيفان يقود تمرو

يشيييجب أعضييياء المجلس ديمتري المزيف ويطالبون باعدامه فوراً. 

 يقول البعض مهالً ليقبض عليه أوالً.

يدخل شويسكي. وخانعاً كعادته يعتذر عن تأخرغ قائالً إنه قلق بشأن 

القيصييرذ ويخبر األعضيياء أنه رأى في القاعة الملكية القيصيير وهو في 

بدا وكأنه يرى شبح ديمتري المقتولذ وأنه توسل حالة خوف رهيب. لقد 

 مراراً إلى الشبح أن يبتعد عنه.

وبينما يعبر أعضيياء المجلس عن دهشييتهم يدخل بوريسذ وفي 

ذ «ديمتري حي»صوت واجف يؤكد للسادة أنه غير مذنب. ثم يتمتم 

 وينبغي أن يعاقب شويسكي لنشرغ أكانيب خسيسة حول جريمته.

ويحيي أعضيييياء المجلس بجالل وثقة ثم  وفجأة يعود إلى نفسييييه

يعتلي العرش. يقترب منييه شييييييويسييييييكي بتردد ويخبرغ أن الراهييب 

الموقر ينتظر ليتحيدث إلى القيصيييييير في موضييييييوف هام جداً. يأمر 

بوريس بالسييييييماح له بالدخول قائالً: ربما يجلب هذا الرجل المقدس 

 بعض السالم إلى روحه المضطربة.

لحظة قرب البابذ ثم يقترب ببطء ييدخيل الراهب بيمن. ينتظر 

من بوريس الييذي يييدعوغ إلى الكالم. وفي آريييا مؤثرة يروي بيمن 

قصيييته. يقول إن راعياً مسيييناً زارغ وأخبرغ عن معجزة. وقد شيييرح 

                                                           
 .المشهد األول من الفصل الرابع في المدونة األصلية 
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الراعي قائالً: إنه فقد البصيييييير في طفولتهذ وفشييييييلت جميع األدوية 

اب شيي السييتردادغذ فاسييتسييلم للظالم الدائم. ثم سييمع في الحلم صييوت

صييغير يطلب منه الذهاب إلى كاتدرائية في أوغلي  ويركع مصييلياً 

إلى جييانييب قبرغ. وفي الحييال نهييب الراعي إلى أوغلي ذ وبييالكيياد 

 انهى صالته حتى ُرد إليه بصرغ. وهناا رأى ديمتري واقفاً أمامه.

فجأة يضييييع بوريس يدغ على قلبه ويصييييرا طالباً العون. يلتفو 

ين. يسييتعيد بوريس شيييئاً من حيويته ثم حوله أعضيياء المجلس دهشيي

يييأمر بيياحضيييييييار ابنييه فيودور. يييدخييل فيودور ويهرف نحو نراعي 

والدغ. يأمر بوريس الجميع بالخروج. يتبع نلك مشهد الوداف المؤثر 

 «.وداعاً يابني»حين يغني بوريس 

وبمرافقة ثيمة كئيبة تعزفها األوركسيييتراذ يقول بوريس البنه إنه 

يباً ويتربع على عرش روسياذ وينبغي عليه أال يسأل سييأخذ مكانه قر

عن الطريقة التي نال بها والدغ السيييييلطةذ وأن يحمي نفسيييييه جيداً من 

المتيآمرين. ثم ينصييييييح الولد بمراعاة إرادة الشييييييعبذ والحكم بالحق 

والعدل. وبلطف يطلب منه رعاية كسيييييينيا. ثم يضيييييع يدغ على رأس 

 يحف  ابنه. الغالم ويصلي متوسالً إلى   أن

تأتي من بعيد أصييييييوات األجراس وتراتيل الشييييييعب وهو يقيم 

الصيالة على ملكه المحتضر. يصيح بوريس وهو في النزف األخير 

طالباً من السيييييماء الرحمةذ بينما يدخل أعضييييياء المجلس والرهبان 

القاعة بوقار. وفي جهد يائس ينهض القيصيييير المحتضيييير ويأمرهم 

سييقط ذ ثم ي«هذا قيصييركم»نه يلف  الهثاً بالوقوف. ثم مشيييراً إلى اب

 ميتاً. وتسدل الستارة.
 


