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الباليه هي أداء فني يعتمد الرقص المصقققققققول والمعقد بمرافقة 

الموسققققققيققا، يسققققققعى، عن طريق اإليمقاء والحركة إلى التعبير عن 

العواطف المختلفة أو إلى سققرد قصققة ما. لذا غدت الباليه، بالمقارنة 

مع أنواع الرقص األخرى، شقققققكالا فنياا مسقققققتقالا له تقاليده وأعرافه 

والحديثة. وللباليه تاريخ طويل يعود إلى القرون ومدارسققققققه القديمة 

الوسقطى، ففي القرن السقادس عشر كانا الباليهات تتضمن الاناء، 

ولهقذا كقان لها صققققققلة وثيقة باألوبرا. ولكن  في نهاية القرن الثامن 

عشر، وعلى الرغم من أنها بقيا جزءاا متمماا للعديد من األوبرات، 

 حققا وجوداا مستقالا.

ن التاسقع عشقر حتيا الباليه بشقعبية كبيرة، وانتشرت في القر

انتشاراا واسعاا في فرنسا وإيطاليا وروسيا، وتأسسا في هذه البلدان 

جققا هققذه المققدارس  مققدارس هققامققة لتعليم رقص البققاليققه. وقققد خرا

راقصقققات وراقصقققين توي مسقققتوى رفيع عمل بعضقققهم أيضقققاا في 

اإلفرادي مجقققال تصققققققميم الرقص، ممقققا أدى إلى تطور الرقص 

والجماعي تطوراا بلغ مستويات عالية من االتقان وجمال الحركات. 

من هؤالء نذكر: ج. باالنشققين، م. فوكين،  . نيجينسققكي، م. بيتيبا، 

 ن. فالوا..إلخ.

وإن ظهور مؤلفات موسققيقية وضققعا خصققيصققاا لرقص الباليه 

سقاهم في تمكين هذا الفن وانتشاره على نطاق جماهيري واسع. من 
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هققذه المؤلفققات نققذكر: بققاليققه جيزيققل، بحيرة التم، كسقققققققارة البنققدق، 

الجمقال النائم، دافنيس وكلويه، بيتروشققققققكا، طقوس الربيع، روميو 

 وجولييا، سندريال....إلخ.

نا أكثر الباليهات مبنية على قصص مأخوتة من األدب ولما كا

الكالسققيكي القديم أو الحديث، أو مأخوتة من حكايا الجن ومن حكايا 

التراث الشعبي، فإن معرفة قصص الباليهات الشهيرة أمر في غاية 

األهمية، إت يسقققققاعد على تذوقها واالسقققققتمتاع بها، خاصقققققة ألن فن 

ماداا كلياا على اإليماء والحركة في البقاليقه يعتمقد، كمقا أسققققققلفنقا، اعت

 التعبير عن العواطف أو في سرد القصة.

إننقا في مجلقة الحيقاة الموسققققققيقيقة، رغبة منا في تعريف القراء 

بقصققص أشققهر الباليهات، سققننشققر بدءاا من هذا العدد قصققص تل  

البقاليهقات المعروفقة، علانقا بهذا نقرب هواة الموسققققققيقا من هذا الفن 

 ستمرار ظهور مؤلفات جديدة وتقنيات رقص جديدة.الذي يشهد با

 رئيس التحرير

 

  

 ثـي دـــح

 يقيةــــة الموســـالتربي يـف

 

 خامسةالحلقة ال

 

  
 د. نبيل اللّو 

                                                           
 مدير عام الهيئة العامة لدار األسد للثقافة والفنون ــ أستات في جامعة دمشق 
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 الموسيقا في المدرسة وفي المعاهد العليا والجامعات

 تعليم عام ــ تعليم متخصص

المتتبع للتققاهرة الموسققققققيقيققة الشققققققبققابيققة اجتمققاعيققاا يلح  أن 

في حياة الموسققققققيققا، باض النتر عن نوعهقا، تشققققققاقل حيزاا مهمقاا 

المراهقين والشققققققبيبة، وهي في غالبيتها موسققققققيقا أجنبية رائجة في 

تحاكي النمط الاربي إيقاعياا. وقلنا « عربية»أوسقققاطها، أو موسقققيقا 

إيقاعياا ولم نقل موضققققوعاتياا، فما تزال األغنيات عندنا محصقققققورة 

بالحب ولواعجه وصدود المحب ووصاله، في حين أن موضوعات 

رب متبقاينة متنوعة، وتتناول موضققققققوعات أحياناا األغنيقات في الا

تبعث على الدهشقة. أما لحنياا فهي ما زالا تعطي االنطباع السمعي 

رغم عقدم تطرقهقا إلى المققامات العربية تات ربع « عربيقة»بقأنهقا 

 الصوت إال لماماا.

نعيد ونقول إن الموسققققققيقا تشققققققال حيزاا مهماا رئيسققققققاا في حياة 

ا تربوياا توجيههم لحسقققن اسقققتماع الجيد منها الناشقققئة، فإتا ما أحسقققن

وصلنا إلى هد  خطير في النهوض بالذائقة العامة. ونحن ال نقصد 

ا يسققققققمعون فهم يجققدون فيققه مققا ال نراه، وهم  إبعققاد الشققققققبيبققة عمققّ

محكومون بأوسقققاطهم ويجارون متوفراا سقققهالا بين أيديهم ويتناقلونه 

وبعض العامة منها  فيما بينهم. فضققققققالا عن أن اإلتاعات الخاصققققققة

أصققققققبحقا تتسققققققابق اليوم في تقديم هذا النوع من الاناء على مدار 

السققاعة. وإن ما قصققدناه هو أن نلفا نتر الشقققبيبة في حوار هاد  

إلى أن هناك أيضقققققاا موسقققققيقا من نوع آخر تسقققققتحق أن نلتفا إليها 

« بابيالشقق»ونتذوقها. ولو أن اإلتاعات التي احتفتا لنفسققها باللون 

ألوانققاا من الانققاء والموسققققققيقققا التي « الحققديثققة»بين األغنيققات بثققا 
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نقصققققققدها لفعلا فعلها ولو بطريق المصققققققادفة: ونعني مصققققققادفة 

االستماع أللوان جميلة أخرى، بعد تل  يفعل السحر سحره والزمن 

وقته. يبقى أن نقول في هذا السقياق إنه حان الوقا لنجري دراسات 

ى من خاللها ما  ميقدانية علمية اجتماعية تربوية موسققققققيقية نتقصققققققّ

يجري على األرض فعالا في بالدنا، لنفهم أوالا قبل أن نطلق أحكاماا 

ونبتدع حلوالا. ويبدو أن العولمة التي خشقققققينا وصقققققولها إلينا تعيش 

بين ظهرانينقا في وققا لم نعر  فيقه بعقد كيف نحقاف  على ما لدينا 

 من جميل في الموسيقا والاناء وننشره.

كن تات يوم من تعليم ناشققئتنا االسققتماع إلى أبي العال هل سققنتم

محمققد وبققاي وسققققققيققد درويش وموتسقققققققارت ومحمققد عبققد الوهققاب 

وتشققققققققايكوفسققققققكي وفيروز ومققاريققا كققاالس وديبوسققققققي ورافيققل 

وشققتوكهاوزن وبيرليوز وموسققيقا الراب والتكنو والديسققكو، وتذوق 

أو  تعصققبما في هذه التيارات المتنوعة المتباينة من جماليات دون 

ازدراء لجنس من أجناس هذه الموسقيقا  وكيف يمكننا أن نصل إلى 

هذه الموضقققققوعية دون تأهيل ثقافي موسقققققيقي نبدله مع أطفالنا في 

ه على هققذه التيققارات  مققدارسققققققنققا نعرفهم فيهققا بققاالسققققققتمققاع الموجققّ

الموسققيقية من بالدنا وبالد غيرنا من األمم  يا له من برنامو واسققع 

 متنوع جميل.

العادة في الارب أن نقسقققققم الموسقققققيقا إلى موسقققققيقا عرقية  جرت

)إثنية(، أو ما يصقققطلح عليه اليوم بموسقققيقا الشقققعوب، وكانا تسقققمى 

بمصقطلح قديم موسقيقا القبيلة، للداللة على أنها موسيقا مجموعة بدائية 

أو بسققققققيطققة حلقتهققا مالقققة ولم تتققأثر بمققا طرأ من تيققارات موسققققققيقيققة 

ضمونها ونكهتها ومزاج موسيقاها. ونحن ال معاصقرة على آالتها أو م
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نقلل بأي حال من األحوال من شققأن هذه الموسققيقا، بل على العكس من 

تل  تماماا نحسققب أن من واجب البلدان التي توجد فيها موسققيقا من هذا 

النوع أن تسققققّجلها وتدونها وتحفتها وتنشققققرها وتدرسققققها وتكتب عنها 

ن باب فرض الكفاية حفاظاا على وتحاف  عليها وعلى اسققققتمراريتها، م

تراث األمة القديم من الضقياع. وقد فعلا هذا وتنبها إليه أمم، ونسيته 

وتجاهلته وازدرته أمم كثيرة لم تعره اهتماماا ولم تجد فيه، بسققوء تقدير 

 منها، فائدة أو متعة.

إتن موسقيقا شقعوب كما أسلفنا، تتبعاا لحديثنا، وأشكال موسيقية 

ونحن نجقد أن األشققققققكال الموسققققققيقية التي ابتدعتها  ثققافيقة عرقيقة.

المجموعقات القبليقة المالقققة كليقاا والمعزولقة، وتلق  التي انفتحقا أو 

تأثرت بايرها ال تقل شققققققيئاا بمضققققققمونها التعبيري اإلنسققققققاني عن 

األشققكال الموسققيقية األخرى، ولو كانا أشققد تطوراا وأبعد انتشققاراا. 

 وبسقاطتها وسذاجتها أحياناا أشكال ال ببدائيتها« القبلية»إن األشقكال 

ع بشقري في منطقة  بد أن تُدرس وتحف ، ألنها شقاهد على ثقافة تجمع

جارافية معينة. ولقد وعا دول كثيرة أهمية هذه األشكال الموسيقية 

 تدرس في كلياتها« موسقققيقا الشقققعوب»فأحدثا مادة تدريسقققية هي: 

يدرسققققققونها ومعقاهقدهقا ويتخصققققققص فيهقا أسققققققاتقذة يبحثون فيها و

ويشقرحونها لطلبتهم ضمن منتور ثقافي اجتماعي. ويعقدون أحياناا 

. ونحن لو  مققارنقات فيمقا بينهقا أقَُربَقاغ الجارافيقا فيما بينها أو بَُعَدتغ

تتبعنا هذه األشقققققكال الموسقققققيقية في مناطقنا الجارافية المختلفة في 

 ةبالدنققا بققالمعنى الواسققققققع لكلمققة بالد بحيققث تاطي منطقققة جارافيقق

متجانسققققققة نسققققققبياا، لوجدنا تأثير الموسققققققيقا البيزنطية والسققققققريانية 

والفارسققية والتركية العثمانية في موسققيقانا، تبعاا للمناطق الجارافية 

العربيقة ومققدار قربهقا من مناطق نفوت األمم التي تكرنا ما انقرض 

منها أو تاب في نسققققيو المجتمع العربي، أو تل  التي ما زالا باقية 

 وفارس. كتركيا

ونحن إت نقارن في الدراسقة فليس من قبيل المفاضقلة بين شقكل 

أو شققققققكل أو لتبيان تسققققققّود مجموعة على مجموعة، وإنما من باب 
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البحث المعمق لفهم أفضققققققل لتطور الموسققققققيقا ضققققققمن المجتمعات 

البشقرية وفهم عناصقرها ومكانتها ضمن المجموعة. وهي دراسات 

 بالموسيقا اإلثنية.أصبحا تُدرج اليوم ضمن ما نسمية 

يُكتب تاريخ اإلنسقققانية اليوم على نحو مدهش بفضقققل الوسقققائل 

المتاحة. لكن وسققققققائل االتصققققققال يجب أال تكون معاول هدم التفرد 

والخصوصية، بل أن تكون األمل في النقل والتعريف. فنحن بحاجة 

ألن نعر  كيف تاني قبققائققل إفريقيققة في أعمق مجققاهلهققا المنعزلققة 

، وما هي اآلالت التي يعزفون عليها، وما هي السققققاللم وماتا يانون

الموسققيقية التي ابتدعوها ومسققافات عالماتها... أسققئلة كثيرة باعثها 

الفضققققققول المعرفي العلمي تنتتر أجوبقققة في كقققل مرة عن كقققل 

مجموعققة من المجموعققات البشققققققريققة مرتبطققة بجارافيتهققا وثقققافققة 

مكن أن تكتب اليوم عيشقققها. وأعتقد جازماا أن موسقققوعة موسقققيقية ي

لنقرأها ونسقققققتمع إلى تسقققققجيالتها ونسقققققتمتع أوالا متعة ثقافة فكرية 

كبيرة، وموسققققققيقية فنية ثانياا دون أحكام مسققققققبقة. كان هناك زمن، 

وإلى عهقد قريققب جققداا، يصققققققنفون فيققه ثققافققة عليققا وثققافققات فرعيققة 

صقققققايرة، لكن النترة اليوم بحثياا على األقل، تايرت وهي ال يمكن 

 تتاير اجتماعياا إال برقي ثقافة المجتمعات.أن 

هناك مقولة ال تخلو من صققققحة، مفادها أن هناك عالقة طردية 

بين الرياضقيات والفيزياء والموسيقا، وأن الطفل الموهوب رياضياا 

 يسهل عليه تعلم الموسيقا.

وإن كان هذا صققققحيحاا في العموميات على األقل، كي ال ندخل 

ا فكرة بسققققيطة نريد طرحها، وهي لماتا ال في تفاصققققيل تُفسققققد علين

نفيقد فعالا من عالئق من هقذا النوع في مرحلة التعليم األسققققققاسققققققي 

الكتشققا  مواهب أطفالنا وتنميتها. فلعلنا نُدخل في حصققص درسققية 

جقافقة ثقيلقة بعض البهجقة والسققققققرور والفائدة. أو على األقل عندما 

تا ال تُفتح تققدرس الفيزيققاء الصققققققوت، وهو عمققاد الموسققققققيقققا، لمققا

معترضققة كبيرة على الموسققيقا فيها  واألمر ينسققحب بدرجات ربما 

أقل على الموسقققيقا واألدب، والموسقققيقا والشقققعر، والموسقققيقا وعلم 
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األجناس البشققرية، والموسققيقا والجارافيا، والموسققيقا والتصققوير... 

عناصقققر كثيرة من عناصقققر المعرفة يمكن أن تفيد كثيراا وتمتع ب ن 

عقل من منقاهو أطفقالنقا القدرسققققققيقة مادة غنية فيها المعرفة معقاا، لتج

والفن، ثمارها المسققققققتقبلية عتيمة األثر في حياة الفرد واألمة على 

 السواء.

قد تكون الفكرة مسققتهجنة في شققكلها العام بل وحتى الخاص ما 

داما لم تدرك حقيقة دور الفنون وعلى رأسقها الموسيقا، في تطور 

ائقته وحسقققققه. وعندما تترسقققققخ الفكرة لدى نفسقققققية الطفل وارتقاء ت

صقققققققانع القرار التربوي يمكن لصققققققنققاع المنققاهو أن يتعققاونوا مع 

تربويين مختصققققققين بقالتربية والفن ومع فنانين، لكي يجعلوا التتلمذ 

على مقققاعققد الققدراسقققققققة منفعققة ومتعققة لينهض المجتمع كلققه بمورده 

ن جرعة البشققققققري المؤهقل هقذا الحققاا. كقل مقا نطلبه هو أن نزيد م

الثقافة الفنية في مناهجنا التربوية في التعليم األسقاسي، ثم تفعل كرة 

 الثلو فعلها وحدها.

الموسقققققيقا وحدها كما أسقققققلفنا قادرة على أن تجمع بين األفراد 

األجيققال، وأن تجمع بين الشققققققعوب وبين الثقققافققات والحضقققققققارات 

 صار المختلفة، فلماتا ال نوظفها إتن في تربية أوالدنا منذ ال

أحيقانقاا تبعقث المققارنقات بين الموسققققققيقات على االختالط، كما 

يحصققل اآلن في أوربا، إت أصققبح اسققتخدام اآلالت الشققرقية وإدماج 

الموسققققيقيين الشققققرقيين ضققققمن عناصققققر المجموعة أمراا حاصققققالا. 

والتجقارب التي نسققققققتمع إليها اليوم ال تخلو من فرادة وجدة ومتعة، 

تحاور وال تتصققققققارع وتتكامل بندية. ال وتبرهن على أن الثققافقات ت

بأس علينا وعلى غيرنا إتا فهمنا التالقح بندية، لكن البأس كله علينا 

وعلى غيرنقا إتا فهمنقا التالقح تمقاهيقاا وتوبقانقاا وتقليقداا ومحاكاة. إتا 

جلس على المسققققققر  عاز  غيتار من إسققققققبانيا وعاز  عود من 

الية على موضققققققوع سققققققوريقة وبقدءا يتناوبان عز  تنويعات ارتج

كل على آلته وبطريقة العز  عليها وبروحه ونفسققققه « ثيمة»لحني 

ورو  ثقافته الموسقققيقية. فسقققنسقققتمع حتماا الرتجاالت إبداعية جميلة 
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على اآللتين معققاا ومن العققازفَيغن كليهمققا. أمققا أن يقلققد العود الايتققار 

 :بطريقققة العز  والنفس فهو ال طققائققل منققه وال فققائققدة بققل وال متعققة

 هوية العود وهوية عازفه نديّة راقية لهوية الايتار وهوية عازفه.

هققذا هو مققا يجققب أن نعلمققه ألطفققالنققا: كيف يحترمون ثققققافتهم 

الموسققققققيقية ويقدرونها ويحترمون ثقافة اآلخر الموسققققققيقية ويقدرونها 

بنقديقة الفعل واإلحسققققققاس. وهذا ما يجب أن يعيه موسققققققيقيونا عازفين 

تثقاقف تكاء وثراء، ويجب أال يتحول بأي شققققققكل وملحنين ومؤلفين. ال

من األشقققققكال إلى نقمة على أتواقنا الموسقققققيقية وعلى موسقققققيقانا. كل 

تعبير موسقققيقي أصقققيل يحمل في طياته مكوناته الثقافية األصقققيلة التي 

تختزل ثقافة أمة وإحسقاسقها. هذا هو الشيء الذي ال يجب المساس به، 

لموسيقا اآلخر األصيلة وال تمتل  وهذا هو الشقيء الذي يجعل  تستمع 

سقوى اإلعجاب بها. تخيلوا عالماا، ولسسف ربما أصبحنا على أعتابه، 

تتشقققققابه موسقققققيقاهم أي عالم ممّل سقققققيكون م يبدأ التثاقف الموسقققققيقي 

بقالتقأكيقد بقأصققققققالقة وعمق معرفة بما نعزفه أو نانيه أمام اآلخر، على 

الوفاء بالتزامات  حسقققققن إظهار رو  ما نعز  أو ناني: أي ببسقققققاطة

إلى  ءيالعمل الفني األصقيل. المزج والخلط بين ثقافتين موسققيقيتين يس

كليهمقا معقاا، تققابلهمقا وتحقاورهمقا هو القذي يانيهمقا معقاا، ويبعث على 

قي الموسققققققي»التفكر والتققأمققل. وعمليققة التفكر تبققدأ فعالا كحققدث عنققد 

ا ازداد مثقف. فكلملتنتهي اسققتماعاا واسققتمتاعاا عند المتلقي ال« المحاور

تعمق العاز  وتأصققققققيله ما يعز  كان الفعل الموسققققققيقي التثاقفي مع 

اآلخر عالياا: هو حوار األتكياء إتن أمام متلٍق واعٍ. ليسقققا العالمية في 

َاراا بل هي في  تقليقد الارب ومحقاكقاتقه ألن الارب يرى في تل  صققققققه

 إسماعه خصوصيتنا الموسيقية األصيلة.

وسقققققيقي فكرياا باعترا  كل طر  من أطرا  يبدأ التثاقف الم

عملية المثاقفة بخصقققوصقققية وتفرد الطر  اآلخر وبنديته: ال غالب 

وال مالوب، ال سققققققيقققد وال مسققققققود. عمليقققة تختلف فيهقققا األدوات 

 والنتاجات وتتوافق المفاهيم.
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إن وعي هققذه الحقيقققة ألمر في غققايققة األهميققة ألن في طيققاتهققا 

قافية عموماا والموسقققيقية خصقققوصقققاا. جواب ما يجري في حياتنا الث

ووعي الخاصقققة ال يكفي ألن الحل يبقى محصقققوراا بنطاقات ضقققيقة 

جداا ال تفيد منها الشقرائح المعّول عليها فعالا في نهضة البالد فكرياا. 

ت وطريق االنتققققال من لحتقققة الوعي إلى لحتقققة التنفيقققذ طويلقققة، إ

يتطلب تل  البدء بتأهيل المعلمين تأهيالا تربوياا موسققققيقياا حقيقياا كي 

يؤمنوا بتحقيق هقققذا الهقققد  مع جمهورهم الفني نقققاهيققق  بتهيئقققة 

 اإلرادات والوفاء بمستلزمات العملية.

ويبدو األمر معقداا بداية بسققققققبب أن العملية التربوية الموسققققققيقية 

إجرائية إدارية تنتيمية  النهضقققوية هذه تحتاج إلى مرحلة تحضقققيرية

تسققبقها: تبدأ من االعترا  بأهمية حصققة التربية الموسققيقية، ومن ثم 

تمكين هذه الحصققة بما تسققتحقه من أدوات مادية وأطر بشققرية مؤهلة 

وموقع تشققققاله ضققققمن البرنامو ومسققققاواتها بأخواتها من العلوم التي 

د هنا  نقصتُدارس في الصفو . وال يتنن أحد أن ما نطلبه يسير، وال

التلميح إلى العسققققر المادي فهذا مما تسققققتطيع وزارتا التربية والثقافة 

النهوض بقأعبقائه بشققققققيء من العناء بداية، عناء تأمين مسققققققتلزمات 

الحصققة مادياا من مكان الئق لالسققتماع وأجهزة اسققتماع جيدة ومواد 

مسققققجلة. وإنما العسققققر هو في تأمين أطر بشققققرية مؤهلة قادرة على 

ع بهققذه المهمققة، وهي أخطر األدوات وأدقهققا وأعقققدهققا االضققققققطال

وأطولها زمناا للتحضقققققير. وقد تكون بعض المدارس الخاصقققققة ممن 

لقديها الرلية والقناعة قادرة على تل ، ألن القرار منوط بجهة واحدة 

وربما بأسقققققتات واحد، وإن حصقققققل فنعم األمر، ألن صقققققدى التجربة 

يسققققققمع. لققد أثبتا التجربة أن سققققققيتردد بعيقداا فيحقاكيقه من لقه آتان ف
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عدوى الفن الجميل تنتشقققر كما النار في الهشقققيم عندما يتعر  الناس 

عليققه ويتققذوقونققه، فليس أقوى وأسققققققلم من مخققاطبققة الحس السققققققليم 

الفطري عند البشققر، وليس أنجع وأفيد من مخاطبة أحاسققيس الناشققئة 

عيدة لبوعقولهم بتعريفهم الفن الجميقل. وهقذا كلقه من االسققققققتثمارات ا

المدى التي يمكن للبالد أن تنهض بأعبائها فهي التي سققتحصققد الثمار 

 سمعةا عند اآلخر وأداءا في مختلف مناحي الحياة.

رب قائل، وقد قيل شققققيء مما سققققنقول، إن التأهيل الفني شققققأن 

خاص يقوم به من يقدر على تكاليفه. ونقول إن التأهيل الفني األولي 

النا جميعهم لتهذيب نفوسقققهم وعقولهم يجب أن يكون في متناول أطف

واسققققققتنفار أحاسققققققيسققققققهم كمرحلة أولى تكون فرض عين، ثم تأتي 

مرحلقة ثقانيقة هي فرض كفقايقة للقادرين موهبة أو موهبة وإمكانات 

 إن كان التحصيل العالي يستوجب سفراا وإقامة في بلدان االغتراب.

أو العالقة بين المدرسققة والمعهد الموسققيقي معدومة عن قصققد 

سققوء تقدير، كما هي معدومة بين المدرسققة وقطاعات مهمة جداا في 

المجتمع، ونعني بذل  القطاعات السققياسققية والمؤسققسققاتية الحكومية 

 والقطاع االقتصادي الصناعي والتجاري والقطاع الثقافي الفني.

ومقا نريقد أن نقذهب إليه بعد هذا التعداد للمؤسققققققسققققققات عامها 

درة منها أو بمبادرة من المؤسققسققات وخاصققها هو أن المدرسققة بمبا

الحكوميقة أو الخقاصققققققة الثققافيقة الفنيقة يمكنهقا أن تعققد صققققققلة ولو 

اطالعية بين تالمذتها وهذه المؤسقققققسقققققات للوقو  على آلية عملها 

ونشققاطها، وفي هذا خير عميم على الصققاار بفضققل فضققولهم الذي 

يماا تيدفعهم الكتشققا  أمكنة فنية جميلة سققتترك في نفوسققهم أثراا ع

 قد يكون حاسماا في خيارات بعضهم في المستقبل.

إن تنتيم حفالت موسقيقية خاصقة بالتالميذ في مدارسهم أو في 

مسقار  احترافية سيكون له تأثير كبير على األطفال، فهم سيتلقفون 

ما سققيسققتمعون إليه باهتمام شققديد يدفع إليه فضققول االكتشققا ، وهو 
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كان وإبهاره إن كان مسقققققرحاا عتيم عندهم، ويسقققققاهم فيه جمال الم

احترافياا.  هذا كله سققيدفعهم الرتياد أماكن العروض لالسققتزادة مما 

 تعرفوا عليه وأحبوه.

إن هذا النوع من التعاون بين المؤسقققسقققة التعليمية والمؤسقققسقققة 

الثقافية يجب أن يدخل ضمن برامو نشاطات المدرسة التي تحرص 

اء شققخصققياتهم. وإن مجرد على تنشققئة تالمذتها تنشققئة واعدة في بن

خروج الطفل من مدرسقققته إلى مكان آخر ضقققمن أوقات الدوام لهو 

بحد تاته حدث يصقققققاحبه شقققققعور جميل خفي يكسقققققر حواجز رتابة 

المدرسققققة وصققققفوفها وقواعدها. إن اسققققتثماراا من  هذا النوع ينتم 

مرتين في العام الرتياد مؤسققققسققققتين ثقافيتين موسققققيقية ومسققققرحية 

منهمقا حقدثقان هقامقان في حيقاة التلميقذ النفسققققققية وتشققققققكيليقة تجعقل 

الجمالية. وتتاهرات من هذا النوع يجب أن تكون مدرجة في أجندة 

وزارتي الثقافة والتربية وتتاهرات أخرى. على سققققققبيل المثال في 

نطاقات أخرى تُدرج ضققققمن نشققققاطات وزارتي التربية والسققققياحة 

ى راقة البالد. عللتعر  الطفقل بقأهميقة التاريخ والموقع األثري وع

 هذا النحو تستثمر األمم في مواردها البشرية استثمار بناء الاد.

صققققققحيح أن اإلمكقانقات المقادية مهمة جداا في العملية التربوية 

الموسققققققيقيقة، إال أنهقا رغم أهميتهقا تحتل المقام الثاني أو الثالث من 

العملية بعد المضققققققمون والهد . إت ال يمكن للمدرسققققققة أن تقدم في 

حصقة الموسقيقا كل ما يلزمها كمادة، وإنما ينحصر هدفها في إيقاظ 

أحاسققققيس الطفل الموسققققيقية وتوجيهها وتهذيبها. بعد تل  يأتي دور 

ما تسقققتوجبه الموهبة إن وجدت من متابعة يضقققطلع بها األهل عادة 

إن تنبهوا لهقا، فيعمدوا إلى تسققققققجيل أطفالهم في معاهد مكّملة تنحو 

التعليم والتعلم. في هذا السققققققياق تتهر مسققققققألة  نحو االحترافية في

اإلعقداديقة والثانوية الموسققققققيقية كمرحلة هامة جداا تسققققققبق التأهيل 

الموسققققققيقي العققالي في المعهققد العققالي الققذي يجققب أن يقققدم معققار  

موسققيقية نترية وعملية على مسققتوى أكاديمي رفيع. وهذا كله غير 

عداد برى في التأهيل واإلمحقق في بلداننا لاياب الحلقة الوسطى الك
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للمرحلة العليا. بلدان المنتومة االشقتراكية الشقيوعية السابقة تنبها 

لهذه االسقققتراتيجية التربوية الموسقققيقية التي تدرس المواد الدرسقققية 

العققامققة المعتمققدة في بقيققة المققدارس، لكنهققا تعكف على الموسققققققيقققا 

. من هذه وتركز عليها علوماا وممارسقققققة عز  على آلة من اآلالت

االسقققققتراتيجية التربوية الموسقققققيقية أنجبا هذه الدول كبار عازفيها 

 ومؤلفيها الموسيقيين الذين صنعوا مجدها الفني.

هذا وال يمكن للمعيار التعلمي الموسقيقي المرجعي في مدارسنا 

أن يمكننا من قياس كفاءة العملية التربوية الموسققققققيقية تعليماا وتعلماا 

 مرضققية في سققحابة سققاعتين أسققبوعيتين تعليميتينفيوفر لنا معلومة 

قاصققرتين حتى على إيقاظ الحس الموسققيقي عند الطفل. األمر الذي 

يدفعنا للتسالل عن الهد  من حصة الموسيقا لسطفال في المدارس 

 بشكلها الحالي مضموناا.

على التلميذ حضققور حصققة الموسققيقا. « يُفرض»في المدرسققة 

لتعلم « طواعيققة»ة يققذهققب األطفققال في المعهققد الموازي للمققدرسقققققق

بقوسققققققين « طواعية»العز  على آلقة موسققققققيقية. ونحن نقول هنا 

األهققل « طواعيققة»هي أحيققانققاا « الطواعيققة»مزدوجين، ألن هققذه 

ورغبتهم في تعليم أوالدهم الموسققققققيقققا، إدراكققاا منهم ألهميتهققا في 

 بنائهم النفسي والفكري والثقافي الفني.

ن منهم، يسققققققتمرئون العمليققة ألنهققا بعض األطفققال، الموهوبي

تنسققققققجم فعالا ومواهبهم وميولهم، وبعضققققققهم اآلخر يقف عند الحد 

الققذي تسققققققمح لهم بققه مواهبهم. وتعليم المعهققد هققذا يكققاد أن يكون 

محصققققققوراا بتعلم العز  على آلققة موسققققققيقيققة ويتنققاول من علوم 

الموسققققققيقا ما يخدم هذا الارض. هذا النوع من التأهيل الموسققققققيقي 

يد جداا في اسقققتكشقققا  المواهب وتتبعها وتهيئة الترو  للحقيقي مف

 منها للمتابعة.

إال أن هناك نوعاا آخر من التأهيل الموسققققيقي الثقافي، جمهوره 

ليس بالضققققققرورة من الموهوبين وإنما هو للعموم بقصققققققد توعيتهم 

وتوجيههم ورفع تائقتهم الفنية. وفي هذا خير عميم كبير في صققققققل 
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ال فنياا. والتأهيل هذا هو تأهيل قائم على حسققققن شققققخصققققيات األطف

ط يمّكن األطفال من قراءة  االسقققتماع الموّجه يصقققاحبه شقققر  مبسقققّ

 العمل استماعاا.

تكمن صققققعوبة حصققققة الموسققققيقا في المدرسققققة في مضققققمونها 

وحسققققققن تنفيقذها. فالمضققققققمون هنا ال يمكن أن يكون في السققققققياق 

فهذا طمو  أكبر  المدرسقققي حصقققة تعليم العز  على آلة موسقققيقية

بكثير من إيقاعات المدرسققة والتالميذ ب ن معاا، فضققالا عن اسققتحالة 

تنفيققذه، فال تعليم جققدي للعز  على آلققة موسققققققيقيققة جمققاعيققاا، وإنمققا 

مكن أن ييكون تعلم العز  فردياا يجمع بين معلم ومتعلم. وعلى هذا 

ا يكون المضققققققمون مبنيقاا على تعلم اسققققققتخقدام آلققة مهمقة جقداا يمتلكهقق

الجميع، وهي الصقققوت البشقققري الذي يمكن صققققله وتدريبه بتمارين 

خققاصقققققققة هققدفهققا تمكين المتعققة في نفوس التالميققذ والفققائققدة والحس 

الجماعي عندهم. ويصقققققاحب هذا التعلم حصقققققص قوامها االسقققققتماع 

المشققققققرو  وحصققققققص لتعلم مباد  علوم الموسققققققيقا وأخرى تحفز 

لحصققققققص بمضققققققامينها وتكون ا التالميقذ على اإلبقداع واالرتجقال.

متناوبة تالفياا للرتابة، خصقققققوصقققققاا في دروس الموسقققققيقا النترية. 

ويجب أن تسققتضققيف المدرسققة موسققيقياا تربوياا يعز  أمام التالميذ 

على آلٍة يشقققر  لهم تاريخها ودقائق صقققنعها وإمكاناتها الموسقققيقية 

لونهقا الصققققققوتي وطريقققة العز  عليهققا، ويعز  أمققامهم مقطوعققة 

ا يحفز عندهم المعرفة وينّمي الفضققققول، يصققققاحبهما يشققققرحها، فهذ

اإلبهققار والجمققال. ولو تمكنققا وزارة التربيققة، وأحسقققققققب أن هققذا 

بإمكانها، أن تتعاقد سقققنوياا مع عدد من الموسقققيقيين خريجي المعاهد 
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يعزفون على آالت موسققققققيقيقة متنوعة تكون مهمتهم القيام بجوالت 

التنسققققيق مع مدرس على المدارس يعزفون في حصققققة الموسققققيقا، ب

الموسققققيقا، وثالث زيارات سققققنوية ألربع آالت موسققققيقية كفيلة بأن 

تفعل فعل السققققققحر في نفوس التالميذ. وهذه الزيارات الميدانية هي 

صقققلة الوصقققل بين المعهد والمدرسقققة، صقققلة يحقق فيها كل طرٍ  

 دوره المنصوص عنه في أهدافه.

. ة التقذوق العامإن أول لبنقة في بنقاء الفعقل الموسققققققيقي هي لبنق

والعقام هنقا يقصققققققد بقه العموم، التالميقذ كقافقة فهقذا هو الهد  الذي 

تسققققعى إلى تحقيقه المؤسققققسققققة التربوية ضققققمن المنتومة التعليمية 

العامة. وال حاجة بنا ألن نكرر ونقول إن جيالا تشقققكلا تائقته الفنية 

تشققققكالا صققققحيحاا هو جيل يبني مناحي الحياة بتفاصققققيلها كافة على 

لحس الجمالي: عندئذا يصقبح الفضقاء المادي والنفسي الحسي الذي ا

نعيش فيه جميعاا فضقاءا إنسقانياا صقديقاا العداء فيه وال استعداء على 

مرافق الحيققاة العققامققة وال على البيئققة وسققققققطنققا المعققاشققققققي اليومي 

 الخطير.

أمقا المعقاهقد، ونبقدأ بالمعهد الوسققققققيط بين المدرسققققققة والمعهد 

التي تكرنقاهقا سققققققابقاا ودلّلنا على غيابها حالياا في  العقالي، المرحلقة

حيقاتنقا التعليميقة الموسققققققيقيقة، وأظهرنقا مدى الحاجة إلحداثها، كي 

تكتمل حلقات التربية والمعرفة الموسقققققيقيتين. نقول أما هذه المعاهد 

خقاصققققققة وعقامقة فهي ققائمقة على تعلم العز  على آلقة موسققققققيقية 

تصققققققلة بتعلم العز ، فال ملمح وبعض المعار  النترية البحتة الم

وال تعريو هنا على التربية الموسققققيقية بالمعنى الذي سقققققناه سققققابقاا. 

واالقتصقققار على طريقة التعلم هذه ينتو لنا عازفين تتباين مهاراتهم 

بتبقاين مواهبهم وكفقاءاتهم وبسققققققاعات تدريبهم العز  على آالتهم. 

ا هذه ظاهرة نلمسققهويبقى الجانب التربوي الحسققي الجمالي غائباا، و

على الواقع عنقد جيقل من الموسققققققيقيين يمتل  مهارة العز  ويفتقر 
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إلى الثقافة الموسقققيقية الحقيقية، بل وأحياناا يفتقر إلى الحس الجمالي 

الموسققققققيقيم وكان أهل زمان يطلقون على الموسققققققيقي مصققققققطلح 

، وأحسققب أن المؤسققسققة الموسققيقية التي ال تُعنى بما أسققلفنا «آالتي»

 «.آالتية خواجات»ّرج تُخ

ال بد أن يبدأ المشققققققروع النهضققققققوي الموسققققققيقي الوطني من 

المدرسة العامة والخاصة، فعلى هذه الذاكرة الجماعية الجميلة تُبنى 

المراحل الالحقة، ومنها نصقققنع جيالا ينبذ المرتول الهابط، ويشقققجع 

 ةالرصققين الراقي الفريد، ويدفع نحو اإلبداع الفني الحقيقي. إن نتر

متفحصققققة لما يجري على األرض فنياا في اختصققققاصققققات أخرى، 

كالفن التشكيلي والمسرحي والتلفزيوني والسينمائي، تثبا ما نذهب 

إليه وتدفعنا إلى تقييم هذه التجارب التربوية الفنية بقصققققققد تجويدها 

وإحداث ما لم يُحدث بعد من مؤسقسات تربوية فنية عالية الستكمال 

 ها الفنية صانعة سمعتها ومستقبلها.عدة البالد من أدوات

 دولف ديرالنجيالبارون ر  
 
  رابعالفصل ال

 الجمع العربي الحديث )تابع( 

 في مختلف المناهج االتفاقية
 أو التجريبية المقتَرحة لضبط درجاته

 هــق عليــية وعلّ ــترجمه من الفرنس

 د. محمد األسعد قريعة

 
 نتام مشاقة

ميخائيل بن جرجس مشقاقة اللبناني هو مؤلف كتاٍب صاير في 

 وقد نُشقققر نص هذه«. الرسقققالة الشقققهابية»الموسقققيقا العربية بعنوان 
                                                           

  باحث موسيقي من تونس ــ 
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العربية من قبل « المشققققققرق»في مجلة  3899الرسققققققالة في سققققققنة 

فقال الذي ترجمه فيما بعد ترجمة كاملة في  (1)سققققققمقاحقة األب ُرونزغ

 Mélanges de la facultéمتفرققات كليّقة بيروت الشققققققرقية »

orientale de Beyrouth » ج(IV325ــ3، ص.) 

يُمثِّل بين المثقفين  3855وكان مشققققققاقة الذي ولد في سققققققنة 

العرب في بداية القرن التاسقع عشر الفكَر العلمّي العصري الذي 

كان في الاالب مجهوالا في دمشق، العاصمة العربية القديمة. وقد 

قادته المناقشقققات التي كانا تُثار حول فن الموسقققيقا في المجالس 

ا عن الفنون واآلداب وفق التقققاليققد المققدرسقققققققيققة التي يُتَحققداث فيهقق

القديمة، قادته إلى اإلحساس بالحاجة إلى تأليف رسالة يجتهد فيها 

لجمع تقاليد شعبه الموسيقية السائرة نحو الضياع، وتل  في نتام 

 متماس .

وتتمثل الفكرة الرئيسقة التي يستند إليها النتام الذي اقترحه هذا 

متساٍو لسربعة والعشرين بُعداا في الديوان.  المصلح في إسناد مقدارٍ 

وعندما انتشقققرت هذه الفكرة في وسقققط مازال يجهل الطرق الحديثة 

جا المناقشققات البيزنطية حول فكرة تسققاوي  في الحسققاب، فإنها أجا

 األبعاد اللحنية.

في تلقق  الفترة وحتى في أيققامنققا، كققان يتّم الربط بين تسقققققققاوي 

الوتر الواقعة بين المواضققققققع المحدثة  األبعاد وبين تسققققققاوي أجزاء

لهذه األبعاد. وقد كان الشيخ محمد العطار يؤكد في مجالس المثقافين 

التي تنعقد في بيته أنه بقسقققمة النصقققف األول من وتر ما إلى أربعة 

وعشرين قسماا متساوياا، وحبس الوتر في مستوى كل واحد من هذه 

ل  شققرون للديوان األول من األربعة والع« األرباع»األقسققام، تحصققُ

 (.03السلم العربي )انتر زونزفال، ص

                                                           

 ـققققـقققق  ورد  اسمه في النص الفرنسي«Rozenwahl » وصوابه«Ronzevalle » كما

 (.433ورد رسمه صحيحاا في قائمة المراجع آخر الكتاب )ص
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وبعد أن بذل مشاقة ما في وسعه في االستخفا  بالشيخ العطار 

وأضقققققرابه بوسقققققاطة حسقققققابات معقدة وغير مفهومة أحياناا، اقتر  

علينا طرقاا مختلفة تمكنّنا من الحصول ـققققققـقققققق في النصف األول من 

توافق متوالية هندسققية أو  الوتر ـقققققققـققققققق على أربعة وعشققرين قسققماا 

 حسابية نازلة.

وتتمثل أيسققققققُر الطرق التي اقترحها مشققققققاقة في افتراض وتٍر 

قسماا( نامة  3728قسقماا، تحدث في منتصقفه )  3403مقسقوٍم بـقققققق 

النوى، أي جواب اليكقاه القذي يمثل أول نامة في النتام. وبعد تل ، 

. وتلقق  . إلخ..00ثم  03ثم  03ثم  49بـقققققققققققق  3728يرفع العققدد 

للحصققول على باقي الدرجات الخمس والعشققرين التي تحدد األبعاَد 

 (.35األربعة والعشرين للديوان األول )الشكل 
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 35الشكل 

اقتر  مشققققاقة طريقة أخرى لضققققبط موضققققع النامات على 

(، فافترض أن النصف 09أوتار الطنبور )انتر: رونزفال، ص 

ا ) القيراط هو الجزء من  24األول من الوتر يتققألف من  قيراطققا

األّول من « الربع»من الشققققققيءا عرض األصققققققبع( فيكون  24

الديوان األول، مثلما يؤكده مشاقة، بمقدار 
3

4
 قيراط. 

وبمقققا أن البََردة األولى، أو البعقققد الرئيس، هو طنيني كقققامقققل 

ئققد ط زايقرار 0، فققإنهققا تسقققققققاوي «أربققاع»يتققألف من أربعققة 
3

1
 

« أرباع» 3. وأيضققققققاا، فقإن البردة الثانية التي تتألّف من (2)القيراط

قراريط. وبما أن البردة األولى تساوي ـققققـقققق تبعاا لذل  ـققققـ  4تساوي 

قيراطققاا، فققإنهققا توافق تمققامققاا  48تسققققققع الوتر الكققامققل المتققألف من 

ة المسقققاوية لـققققققققالطنينّي الكبير الفيثاغوري. أما البردة الثاني
12

1
من  

طول الوتر، فتوافق بنسبة 
12

11
. 

ونتيجققة لققذلقق ، فققإن الثالثيققة المتركبققة من هققاتين البردتين تقع 

 على نسبة: 

8

9

 x 11

12

  =22

27

 

                                                           


 وبيان تل  : ــ 

3

4
× 4  =

3

16
  =5 +

3

1
 قيراط. 
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زلزل لدى المنترين العرب  وهي عين نسقققبة دسقققتان وسقققطى

الققدامى. أمقا 
3

4
القيراط التي تحقدد ربع الطنينّي األول من الديوان،  

فتوافق نسبة 
35

36
 لدى الفارابي.« اإلرخاء»، وهي نسبة بعد 

 نتام منصور َعوض

هو عضققو المعهد الملكي للموسققيقا  (3)األسققتات منصققور َعوض

 3932ربية بالقاهرة، وعندما نتما الحكومة المصقرية في سنة الع

مؤتمراا لحل بعض اإلشققكاالت الخاصققة بهذه الموسققيقا، عيّن المعهد 

الملكي الُمكلاف باختيار األعضقققققاء المصقققققريين األكثر كفاءة لتقديم 

العون الفعلي للمؤتمر، األستاَت منصور عوض للمشاركة في أعمال 

والتسققققجيالت، وهي أعمال تتطلب المعرفة  لجان السققققلم والمقامات

العميقققة بمعطيققات مشققققققكققل الجمع العربي. بيققد أنققه لم يقع تقققديم أي 

تقرير للمؤتمر من قهبل هذا األسقتات المشققهور في األوسققاط الفنية في 

وكنا سققنبقى جاهلين هذا «. حلّه لمشققكل السققلم العربي»القاهرة بـققققققق

ر كتيباا نشقققره أيام كان يدي الحل لوال أن المصقققادفة أوقعا بين أيدينا

النسققققققب الموسققققققيقية على القواعد »مقدرسققققققة للموسققققققيقا بعنوان: 

 دون تاريخ(.من )القاهرة، مطبعة الهالل، « الرياضية

حيث أن الفيزيائيين أهملوا »يقول منصققققور عوض في التمهيد 

في مؤلفاتهم وضقع جداوَل بنسقب األصوات المستعملة في الموسيقا 

، إما الحتقارهم لهذه الموسقققققيقا، أو لجهلهم لهذا الشقققققرقية [العربية]

                                                           
 ه عدة ، وهو موسيقي وعالم مصري ل0554و 0881عاش منصور َعوض بين سنتي ــ

أبحاث في المقامات واالصقققطالحات الموسقققيقية )لمزيد التفاصقققيل، انتر : سققققّحاب، 

، بيروت، الشركة 0، ط. 0591فكتور، مؤتمر الموسقيقا العربية األول ـققققققـقققققق القاهرة 

 .111، ص 0551العالمية للكتاب، 
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الفن الجميقل، وحيقث أن هقذا العمل ال يمكن إنجازه فعالا إال من قبل 

موسقيقي وليس من قبل عالم متوفر فقط على المعرفة بالرياضيات، 

فقد قررت أن أللف هذا الكتيب السقتعراض تقسقيمات ونسقب السلم 

القواعققد الريققاضققققققيققة  الشققققققرقي، من خالل [العربي]الموسققققققيقي 

 )ترجمة عكسيّة(. « ومعطيات الصونومتر...

ونقدم هنا الجدول الذي وضقققققعه كاتبنا لتحديد األطوال الموافقة 

 3555للققدرجققات الخمس والعشققققققرين في الققديوان على وتر بطول 

 (.33مليمتر )الشكل 
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 20ض في هققذا الجققدول، وهو ديوان من نجم السققققققلم المعرو

بعداا، عن قسقققمة تجريبية لوتر الصقققنومتر. وبالفعل فإن  24درجة و

منصور عوض، بعد أن أخذ ربَع الوتر ـققـقق المعيار ثم ثلثَه ثم نصفَه، 

حاصالا بذل  على الرابعة والخامسة والديوان، وهي األبعاد التي ال 

الربَع األول )الموافق يمكن أن تتالءم وأيا تعققديققل متسقققققققاو، قسققققققم 

للرابعة األولى( بعشقققرة أقسقققام متسقققاوية، ثم قسقققم أيضقققاا المسقققافة 

الفاصقققققلة بين الثلث والنصقققققف )الرباعية الثانية( بعشقققققرة أقسقققققام 

متساوية ثم قسم ـققـقق أخيراا ـققـقق الجزَء من الوتر الذي يفصل بين الربع 

 اوية.سوالثلث )الطنيني الفاصل بين الرابعتين( إلى أربعة أقسام مت

فيتقألف إتن العققدان المنفصقققققققالن لهقذا القديوان من األبعقاد 

الثالثققة 
9

10
و  

11

12
و 

10

11
التي تنتو عنهققا بققالتققدقيق إحققدى تركيبققات  

الجنس المتصققققققققل الثققالققث للمنترين العرب القققدامى، الموافق 

 Le diatonique)لبطليموس للجنس الققديققاتوني المتسقققققققاوي 

égal de Ptolémée) انتر الجزء الثققالققث من كتققابنققا،ص( 

ويحيلنا بعد  (.49
11

12
إلى دسققققتان وسققققطى زلزل لدى المؤلفين  

القدامى، وهو الدسققققتان الذي كان يؤلف هذه النسققققبة نفسققققها مع 

 دستان السبابة.

تر من شكل الفا للنتقترب هذه الصقياة البدائية لقسقمة السلم ب

الطريقققة المسققققققتعملققة في عصققققققر الفققارابي لققدى عققازفي الطنبور 
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دة هي أيضققققققاا على قسققققققمة الوتر إلى أربعين جزءاا  الجاهلي المعتمه

متسقققاوياا. وكان بوّدنا أن نعر  ما إتا كانا هذه القسقققمة ناتجة عن 

تجارب موضقققققوعية، أو أنها مجرد محاولة للتنتيم االعتباطي التي 

ا األسقتات منصور َعوض حالا للمشكل المعقد للسلم العربي. اقترحته

بيقد أن مثقل هقذا الحقل هو من السققققققذاجقة والبعقد عن العلم بحيث ال 

يمكن أن يقبلقققه المنترون العرب المعقققاصققققققرون المتعودون على 

 مناهو علم الصوت الحديث.

 الجمع التجريبي إلدريس راغب باي واألستات إسكندر شلفون

ين العرب المحققدثين إلى القطع مع كققل سققققققعى بعض المنتر

األحكام النترية المسققبقة للمنهجة، واالعتماد فقط على األتن لتقدير 

األداء الموسقققيقي الدقيق لنامتي العراق والسقققيكاه، وقياس الدرجات 

 الثانوية التي تقسم األبعاد الرئيسية للجمع. 

لى ع ونقدم هنا، في نفس الجدول، نتائو القياسقققققات التي قام بها

واألسقققققتات  (4)الصقققققنومتر المنتران المصقققققريان إدريس راغب ب 

 (.32)الشكل  (5)إسكندر شلفون

ياُلح  أنه باسققتثناء الثانية الكبيرة والرابعة والخامسققة، فإن كلا 

األبعاد في هاتين القائمتين تخضققققققع إلى المنطق وال يمكن إرجاعها 

                                                           

 

 .1150انتر: روانيه، ص  ــ


 .8، ص 0514بعة، القاهرة، ، السنة الرا6، العدد «روض البالبل»انتر: مجلة  ــ
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، وفضققققققالا عن تل  إلى أية نترية منتتمة للبناء الّديتوني أو غيره.

وعلى الرغم من أنه وقع احترام القسققققققمة التقليدية للديوان برابعتين 

منفصقققققلتين، فإن األبعاد الصققققققايرة التي تؤلف العقد الثاني ال تمثل 

 التصوير الصحيح ألبعاد العقد األول. 
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 لجمع التجريبي للمعهد الملكي للموسيقا العربية بالقاهرةا
منذ بضع سنوات أنشأت مجموعة من المثقفين المصريين من 

 بارض مقاومة األثر السلبي« معهد الموسيقا العربية»هواة الموسيقا 

للمعاهد الصايرة الخاصة للموسيقا التي كانا تمثل خطراا على 

الموسيقا المصرية تات التقاليد الشرقية، وتل  العتمادها تعليماا 

. وبحسب قانونها األساسي، فإن هذه خاضعاا للمناهو الاربية

المؤسسة الجديدة يجب أن تنكبا على إصال  الموسيقا العربية 

وتحديد عناصرها األساسية، وتقنين قواعدها التي بقيا إلى اآلن في 

 ُعهدة االنتقال الشفوي المشوب بالكثير من العيوب .

 عواالندفا [هذا المعهد]وقد كان للنشاط الذي قام به مؤّسسو 

الكبير الذي أظهروه في سبيل إعداد مختلف الدراسات الالزمة 

إلنجاز برنامجهم، األثر في جلب اهتمام الحكومة نحوهم، فصدر 

تَُرقاى بمقتضاه هذه  3932مرسوم للمل  فؤاد األول في سنة 

 المؤسسة إلى معهد ملكي للموسيقا العربية.

سه ها منذ تأسيومن بين المسائل التي كان على المعهد أن يهتم ب

ــ بطبيعة الحال ــ المسألة المتنازع فيها للسلم العام لسصوات في 

الموسيقا العربية، وقد ُوضع جدول في الارض من قهبل أحد أعضائه 

 (.33وهو أمين الدي  أفندي )الشكل 

يقترب هذا الجدول في كثير من النقاط األسققاسققية من تاك الذي 

(. وبالفعل فإن الدرجتين 7كل وضققعه سققماحة األب كوالنجيا )الشقق

ن، العراق والسيكاه، تؤلفان داخل عقديهما ثالثية متوسطة  يالرئيسقيت

بنسبة 
22

27
 (

4

7
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31الشكل 
(6) 

الطنيني بققالتقريققب( ا وكققذلقق  الطّنينققات الصققققققارى )
4

3
الطنيني  

ريقب( فقإنهقا تقع على نسققققققبقة بقالتق
11

12
من القدرجة الاليتة للطنينّي  

 .(7)الكامل الذي يضّمها 

                                                           


تسرب خطأ في األصل الفرنسي في تحديد مقدار البعد الواقع بين درجتي اليكاه ونيم  ــ

 019514، فثُبّا في األصل 0591الحجاز بأنصا  الطنينات المعّدلة في جمع مؤتمر 

 .019500وصوابه 


قع على نسبة مثال تل  الطنيني الصاير الواقع بين الدوكاه والسيكاه، فهو ي ــ

11

12
من  

 بوسل .ــ  درجة الدوكاه، التي هي الدرجة الاليتة للطنينّي الكامل دوكاه
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غير أن أمين الدي  فّضل اعتماد الجمع الطبيعي الذي يتألف من 

طنينات كبيرة )
8

9
( وطنينات صايرة )

11

12
( كإطار للقسمة، وتل  

دالا من الجمع الّديتوني كما فعل سماحة األب كوالنجيا. ومن أجل ب

تل  ظهرت اختالفات يسيرة في نسب مختلف الثالثات الكبيرة 

 وبعض أنصا  الطّنينات.

 

 

عندما كلّفتنا الحكومة المصقققرية بإنجاز برنامو أشقققاال مؤتمر 

وإعداد قائمة  3932القاهرة في سقققنة الموسقققيقا العربية الذي انعقد ب

األسققققئلة التي سققققتوضققققع تحا أنتار مجمع العلماء هذا، أوكلنا إلى 

لجنة السققلم مهمة إعادة تناول التجارب التي قام بها المعهد، ووضققَع 

ح ِّ من جديد. وكان  القياسققققققات التي وقعا تحا إشققققققرافه على المه

ول هذا العمل بين هدفنا اغتنام هذه الفرصققققة الفريدة إلثارة حوار ح

الموسقققققيقيين العرب المجتمعين للارض. وقد كنا نعتقد أن التجارب 

الجديدة التي كانا سققققققتتم بالهدوء والوقار الواجبين للسققققققلطة العليا 

ي قد تعط نالتي نتمقا المؤتمر، وتحقا مراقبقة مختصققققققين أوربيي

 صباة شبه رسمية للجمع المضبوط بهذه الكيفية.

هذا الجمع( نوعاا من السلم ـقققققـققققق المعيار وتبعاا لذل  قد يصبح )

الققذي يعود إليققه الموسققققققيقيون عنققدمققا يختلفون حول األداء النامي 

القدقيق لهقذه القدرجقة أو تلق ، أو لهقذا البعقد اللحني أو تاك. غير أنه 

ظهرت بعض الخالفات منذ الجلسقة األولى، وخصوصاا فيما يتصل 

ريون ن األتراك والسققوبثالثتيغ العراق والسققيكاه، فارتأى الموسققيقيو

أن نزعة المصريين لخفض هاتين الدرجتين بالنسبة للثالثية الكبيرة 

 الّديتونية هي نزعة مبالغ فيها.



 

 33 

ّكلا لجنة فرعية تتألّف من موسققققققيقيين مصققققققريين  عندئذ، شقققققُ

فحسققققققب برئاسققققققة سققققققماحة األب كوالنجيا ألجل مراجعة جدول 

 المعهد، والتثبا من التجارب التي قام عليها.

وبدالا من مطالبة كل واحد من الموسيقيين ـقـ على انفراد ــ بعز  

بعض القطع في مققامات مختلفة وجعلهم يطيلون الوقو  على مختلف 

درجات السقققققلم حتى يُمكن قياسقققققها على الصقققققنومتر، فضقققققلا اللجنة 

الفرعية التصققققر  بشققققكل آخر، وبطريقة نعتقد أنها أقل التزاماا بالعلم. 

لف درجققات الجمع المضققققققبوط من قهبققل أمين فقققد قققامققا بعرض مخت

الدي  على كل الموسققققققيقيين المجتمعين فرداا فرداا، ثم تسققققققجيل اآلراء 

التي يبديها كل واحد منهم في كل مرة  وبعد تل  أُسقققند لكل درجة رقم 

هو عبارة عن معدل كل األرقام التي تم تسققجيلها بهذه الطريقة )الشققكل 

33. ) 

لمحتوم أن يتم االنجرار إلى رفع وبهقققذه الكيفيقققة، كقققان من ا

صققققققوت بعض الققدرجققات عنوة، وخفض بعضققققققهققا اآلخر. وهكققذا 

اسقتُبدل بأنصا  الطّنينات الكبيرة والصايرة )الروافع والخوافض( 

 نوٌع من نصف الطنيني الُمعدال.

وتبعقاا لذل  فإنه ال يمكن اسققققققتخالص أسققققققاس لنتريٍة منطقية 

 وتجريبي. ومنتتمة، وال كذل  مبدأ نتام تقليدي
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 الفصل الخامس

 
 طبيعة الجمع األساسي

 في الموسيقا العربية الحديثة وأصل ه المحتمل

ننقا المعلومققات المتجّمعقة لقدى المؤلفين الققدامى والمنترين  تُمكِّ

المحقققدثين من األتراك والسققققققوريين والمصققققققريين أو األوربيين 

 يالمسقققتشقققرقين، من تكوين فكرة يسقققيرة عن تكون السقققلم الموسقققيق

المسققققققتخقدم في الموسققققققيققا العربيقة الحقديثقة الذي يتألف من خمس 

 وعشرين درجة وأربعة وعشرين بعداا في الديوان.

نجد كركيزة لهذا السققلم جمعاا أسققاسققياا يتألف من ديوانين اثنين، 

 ينقسم كل واحد منها بعقدين ديتونـيّـين وطنيني فاصل.

لين، وينقسققققققم كققلع  واحققد من  يَكون العقققدان في الاققالققب متاصققققققه

كومقققات(  4القطقنقيقنيغن الكبيرين الواقعيغن في كقققل عققققٍد ببقيّتين )

مفصولتين بكوما، وهو ما يَُمكِّن من الحصول ـققـقق في القرار كما في 

 4و  0الجواب ـققققـقققق على نوعين من نصف الطنيني )كبير وصاير: 

كومققات(، تمققامققاا مثققل الجمع اللوني لققدينققا الققذي يُميِّز بين الروافع 

 ض.والخواف

وفي هذا اإلطار الّديتوني لهذه العقود، جاءت بعض األصقققققوات 

من دون أن يُتمكان من  [فن الموسققققققيقققا] إلى التجريبيققة لتنضقققققققا 

هذه األصوات التي حاول المنترون  .إقصائها من الممارسة العملية

في كل العصققققور بما أوتوا من حيلة إدخالَها في بناء ديتونّي منتتم. 

في « عراق»( الُمسّمى artificielالمصقطنعة )أَحُد هذه األصقوات 

د في عصقققر « سقققيكاه »العقد األول  و في العقد الثاني، كان قد اعتُمه

نه، وبمرور الزمن، صققققار درجة أسققققاسققققية أخذت إحتى  ،قديم جّداا 

ا محلهققا، وإن كققانققا في األصقققققققل  مكققان الققدرجققة الققّديتونيققة وحلققّ
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 الثالثيةَ « السقققققيكاه»و« العراق»تُجاوهرها فحسقققققب. وتوافق درجتا 

( القتقي اخقتقرعهقققا زلزل في القرن الثقققامن neutreالقمقحقققايقققدة )

ط الثالثيقققة الصققققققايرة والثالثيقققة ال[الميالدي] رة كبي، وهي تتوسققققققّ

 الّديتونيتيغن.

وتنتو عن هقذه الثالثيقة المحقايقدة )
4

7
الطنيني بقالتقريقب( ثنقائيقّقةٌ  

من نفس النوع )
4

3
الطنيني(، متوسققققققطقققةٌ بين نصققققققف الطنيني   

 والطّنينّي الكامل.

وققد كقان العتمقاد هقذه القدرجقات التجريبيقة انعكاس عميق على 

ريقققة القجقمقع العربي، فال يزال الموسققققققيقيون العرب تقطقور نقتق

المنشقالون بحّل هذه المشكلة يتساءلون إلى اليوم حول كيفية القسمة 

التي يجب اعتمادها حتى يتّم إدراج هذه الدرجات التجريبية في بناء 

 منتتم.

مع النتام المقامي  ويبقدو لنقا أن طريققة القسققققققمقة األكثر تاللماا 

وسققققيقا العربية هي الطريقة السققققورية التي لها في الم الشققققائع حالياا 

فضقققققل احترامه اإلطار الّديتوني، وكذل  فضقققققل إسقققققناده مقدار ثالثة 

َدتيغن، وهمققا  أربقاع وسققققققبعقة أربقاع الطنيني للثققانيققة والثققالثققة المحققايقه

مققداران يبقدو أن لاقالبيقة المطربين والعقازفين العرب نزعة فطرية 

 هذين البعدين.ى لإسنادهما إل

يد مرة أخرى إثبات نتام الجمع السققققققوري، مع مقارنته وسققققققنع

 (.34بمختلف الجموع التي وصفناها حتى اآلن )الشكل 
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 األصول المحتملة للجمع األساسي العربي

رون العرب الققققدامى ينسققققققبون اختراع الثالثيتين كقققان المنتّ 

ز ه عوٍد من القرن الثامن إلى عا« العراق والسقققققيكاه»التجريبيتين 

ان تايُلقب بُزلُزل. غير أن االنتشار الكبير الذي عرفته ه [الميالدي]

ها عصققرنا الحديث، لدليل على وبضققمن ،الدرجتان في كل العصققور

إغراقهقا في الققدم. كيف كقان هقذا الجمع الفطري أو التجريبي الذي 

بة عن جاان الدرجتان غير الطبيعيتين  لإلاتقققد تكون نتجقا عنقه هق

هذا السققققققؤال، وفي غياب الوثائق المكتوبة، نحن ال نقدر إال إطالق 

 الفرضيات.
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لنصققققققر  النتر برهقةا من الزمن عن كقل مفاهيمنا المتصققققققلة 

بالت لف وجمالية الموسققققققيقا، ولننقل فكرنا إلى عصققققققر سققققققابق لكل 

 التأثيرات النترية اإلغريقية على فنون شعوب الشرق األدنى.

نهم إلى م قيون في العصر ما قبل الهلّيني، سعياا لقد كان الموسقي

ضبط مواضع األصابع على آالتهم الوترية من توات الساعد، هذه 

اآلالت من فصيلة األعواد التي ال تنفصل في الشرق عن الموسيقا 

ون بشقققققكل طبيعي إلى القسقققققمة المنتتمة ؤالمتقنة بحق، كانوا يلج

اللحنية من دون  لسوتار، وتل  السققققققتخراج مجموعة األصققققققوات

ترّدد على نفس اآللقققة أو على آالت مختلفقققة. ثم إن الحقققاجقققة إلى 

ٍل علمي في مجال الفنون، ولادت  المنهجقة، التي هي نتيجقة كقلِّ تقأمع

لدى هؤالء التجريبيّين فكرةَ قسمة األوتار إلى أجزاء  ــ بال ريبــ 

لتي ا متسقققاوية. وبالفعل، فإن هذه الطريقة في القسقققمة هي الوحيدة

أن  بقوانين علم الصقققوت الطبيعي يمكن لموسقققيقيين جاهلين تقريباا 

 يحكموا بانتتامها.

 على هواهمـققـقق لقد كان من الجائز لهؤالء الموسيقيين أن يُقّسموا 

أوتار آالتهم بهذا العدد أو تاك من األجزاء المتساوية، للحصول  ـقققـققق

نتام  على سققققققلسققققققلة من األصققققققوات المترابطة فيما بينها في إطار

. وما لبثا بعض أشقققققكال القسقققققمة أن ومتماسقققققكاا  ونه متناسققققققاا دّ يع

فرضققققققا نفسققققققهقا على األفكقار بفعل القوة التي تعزوها الخرافات 

أن  32و 7والمعتققدات القدينية لبعض األرقام. وهكذا، لم يلبث رقما 

 ع.طريقٍة لقسقققمٍة اتفاقيٍة قابلة ألن يتبناها الجميبجلبا اهتمام الباحثين 

عل، نحن نعر  أن شققعوب الشققرق القديم تحيط هذين الرقمين وبالف

بهالة من التقديس تصققققل لدى البعض إلى حّد التأليه. ونحن نجد إلى 

 اليوم في بعض التقاليد الشعبية العربية آثار هذا التقديس.

ن ، ولنبحث عمتساوياا  لنحاول قسقمة الوتر إلى اثني عشقر قسقماا 

إلى اثني عشققققر  مشققققدوداا  نقسققققم وتراا النتائو الممكنة لهذه القسققققمة. ل

، ولنشرع بإحداث رنين في كل الوتر، ثم في األجراء متساوياا  قسقماا 
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في نهاية كل جزء من ـققققـقققق  على التواليـققققـقققق المتبقية منه عند حبسه 

 األجزاء الستة األولى التي تؤلِّف نصفَه األثقل.

ة،  يمكن تمثيقققل األصققققققوات المتحصقققققققققل عليهقققا بهقققذه الكيفيقققّ

طة هذه األرقاماة في مسافة الديوان، بوسوالمحصور
(8)

 : 
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( عاز  السقققيتارة الشقققهير الذي Terpandreيبدو أن تاربندر )

تعزو إليقه المقأثورات اإلغريقيقة إحقداَث تجقديٍد هام في بناء السققققققلم 

                                                           


ناا  ــ  لعديد األخطاء، هذا بيانها : ورد هذا الرسم في كتاب البارون متضمِّ

خالية من عالمة )+( التي تشير إلى أنه تنجم عن هذا التقسيم « فا»جاءت درجة ـــ 

بنسبة « فاــ  ري»السلمي ثالثية صايرة 
5

6
سنتا، وهو بعد أكبر  906و بمقدار  

من الثالثية الصايرة الفيثاغورية )
27

32
سنتا( وكذل  الثالثية الصايرة  154، 

 سنتا. 911المعدلة بمقدار 

الصحيح ألن البعد الكائن بين (، لكن العكس هو ــبعالمة )« سي»أُرفقا درجة ـــ 

هو بعد بنسبة « سي»و« ال»درجتي 
7

8
سنتا، وهو بعد أكبر من  190وبمقدار  

الطنيني الفيثاغوري )
8

9
 (.تسنتا 114، 

ألنها جواب الصوت األول وتقع « ري»، وصوابها 6تحا الرقم « دو»تّم تدوين درجة ـــ 

تصف الوتر )في من
12

6
=

2

1
ال تؤلف بعد تي األربع مع « الدو»(، ثّم إن درجة 

 «.   ير» وإنما الـ« الصول»الـ

 :  05وهذا ما كان يجب أن يكون عليه الشكل 
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من ستة  ضاا أي اا هذا السلم البدائي آخر متألفبالسباعي العتيق، استبدل 

ت في الديوان، ولكنه يماثل السققققلم الذي حصققققلنا أبعاد وسققققبع درجا

يم . وقد يكون تنتمتسقققاوياا  عليه بقسقققمة الوتر إلى اثني عشقققر قسقققماا 

 حسب رأي بعضـقققـققق السلم الموسيقي بقسمة الوتر بأجزاء متساوية 

هو أّول تنتيم منطقّي لفن الموسيقا لدى قدماء  ـقققققـققققق علماء الموسيقا

الهلّينيّين.
(9)

 

ر مالحتققة أن هقذه الطريققة في قسققققققمققة ومن جهقة أخرى، تجققد

من الثقافة لسققققققهولتها،  الوتر المتقاحة لفهم الموسققققققيقيين األقل حتاا 

ببعدي تي األربع مفصققولين بطنيني فاصققل،  منقسققماا  أعطتنا ديواناا 

 (logos mousikèsالشقققهير )« منطق الموسقققيقي »بحسقققب الـقققققققق

 المنسققققوب اكتشققققافه إلى فيثاغورس، الذي كان أرسققققطو وأفالطون

 يُقهّران بقيمته الفلسفية والقريبة من القُدسية.

توافق األبعقققاد المؤلِّفقققة لقققذي األربع األول من هقققذا السققققققلم، 

وهي
(10)

 
9

10
   

10

11
 

11

12
تركيبققة لققذي األربع معروفققة لققدى قققدمققاء   

 Le diatoniqueسقققاوي )المنترين اإلغريق باسقققم الدياتوني المت

égal (. بتوليميه  يرىو (Ptolémé  ) الذي تُنسقققققب إليه القسقققققمة

مالئمة لستن إلى الحّد الذي »هذه التركيبةَ أن المذكورة لذي األربع 
ال يجعلها عرضققققة لالزدراء )ازدراء الفيثاغوريين(، وتل  بسققققبب 

هيئة لشقققيء متفرد ال أدري ُكنهَه في التتالي اللحني، وكذل  بسقققبب ا

                                                           


 انتر : ــ

 MARNOLD, J,  «les fondements naturels de la musique grecque antique», 

Sammelbände der Internationalen Musik–Gesellschaft, 10° année, n° 3, avril – 

juin 1909, p. 348 et suiv. 


تقرأ هذه النسب ُمرتابة من اليسار إلى اليمين. وتنسحب هذه المالحتة على كل النسب التي  ــ

 .ستمر الحقاا 
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«المبتَكرة للجنس
(11)

مثُل هذه »في موضقققع آخر :  ، ويواصقققل قائالا 
 .«التركيبة هي أكثُر ما تستسياه األسماع

بين هذه الطريقة في قسقققمة تي  إنه من المسقققمو  لنا أن نقيم تقارباا 

األربع وبين جنس أو عقد مسقققتعمل في الموسقققيقا العربية المعاصقققرة، 

ألبعققاد المؤلِّفققة لهققذا النوع من تي هو جنس البيققاتي. وبققالفعققل، فققإن ا

األربع هي بحسققققققاب أربقاع الطنيني : 
4

3
  

4

3
  

4

4
،  ونحن نرى أنهققا  

مع النسب  يمكن أن تتوافق
9

10
   

10

11
 

11

12
. 

الققديققاتوني  [الجنس]يققدخققل جنُس البيققاتي الققذي وجققدنققا فيققه 

المتسقققققققاوي لبتولميققه في تققأليف العققديققد من التراكيققب المقققاميققة 

العربية. وعندما ينتَتم في بعدي تي األربع لديواٍن منفصققٍل،
 (12)

 

فإنه يعطينا جمع مقام الحسقيني، وهو أحد المقامات األسقاسية في 

لنا االستعمال الكثيف لهذا المقام الموسقيقا العربية المعاصرة. ويد

في الموسقققيقا الدينية وفي األغاني الشقققعبية على إغراقه في القدم 

 (.33)الشكل 
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  llis, livre I, chap.16, in Opéra Mathematica of Wa PTOLÉMÉEــ انتر : 

  ــ الديوان أو الجمع المنفصل هو الذي يتألف من بعدين من أبعاد تي األربع مفصولين

 بطنينّي كما في هذا المثال :
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وال يختلف ديوان الحسيني عن الديوان الذي حصلنا عليه بقسمة 

 إال بعقده الثاني. وسققنرى الحقاا  متسققاوياا  الوتر إلى اثني عشققر قسققماا 

ة للمقامات أن الجنَس األول من الجمع يكفي في الفصقول المخصص

 وحده لتحديد طبيعته المقامية .

لم يكن من المسققققققتطقاع تحقيق منهجقة الجموع بقالمطابقة التامة 

طققة آلققة من توات السققققققاعققد الحققاويققة لعققدد من السجنققاس إال بوسقققققق

األوتققار، وهي إحققدى اآلالت من فصققققققيلققة األعواد التي يبققدو أنهققا 

لموسقققيقي للعرب والفرس وأثّرت فيه، ويجب وّجها نشقققأةَ السقققلم ا

عندما نحاول إعادة تشققققققكيل مختلف  لحسققققققبانفي ا وضققققققعها دوماا 

 مراحل تطور هذا السلم.

دا عليها  لنفترض إحقدى هقذه اآلالت من توات السققققققاعقد وقد شققققققُ

وتران مفصوالن ببعد الخامسة. يمكن تحقيق هذه التسوية إما بطريقة 

 نفسوتر الثاني نامة الوتر األول وتلق  بقإعطقاء مطلق ال ،مبقاشققققققرة

بعد حبسققققه عند النقطة الرابعة للقسققققمة )
12

4
=

3

1
وإما بطريقة غير ، (

في نقطة الربع ) وتل  بإعطاء الوتر الثاني محبوسقققققاا  ،مباشقققققرة
12

3
) 

في منتصققققفه ) نفس نامة الوتر األول محبوسققققاا 
12

6
(. ولهذه التسققققوية 

ميزتقققان : األولى احترام قسققققققمقققة القققديوان إلى بعقققديغ تي األربع 

مفصققققولين بالطنيني الفاصققققل، والثانية نقل نفس النسققققب المتحصققققل 

إلى  ياا متساو عليها في الوتر األول بقسقمة الوتر إلى اثني عشقر قسقماا 

 (.  37الوتر الثاني )الشكل 

 

 

 

 

 

 



 

 42 
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يمكن أن تولققد فكرة هققذه التسقققققققويققة بشقققققققكققل طبيعي في تهن 

الموسيقي لتوافقها مع المبدأ األساسي القائم عليه النتام. وبالفعل، 

باعييغن توافق أقسققققاماا   إتا كانا األبعاد الثالثة المؤلِّفة للعقدين الرع

متسققققاوية على الوترين بنسققققبة نصققققف السققققدس )
12

1
طول ( من 

لى عـققققققـقققققق  الوتر، فإن البعد الفاصل بين العقدين يوافق هو أيضاا 

أَحَد هذه األقسام. أليس هذا البعد يتحدد في الواقع  ـققـقق الوتر األول

 بالقسمة الرابعة على هذا الوتر 

هكذا، فإنه بمجرد قسققمة أوتار اآللة التي ال تنفصققل عن فكرة 

ق، وتل  الموسقققققققيققا المتقنقة لقدى العرب وبقية شقققققققعوب الشقققققققر

بققاالعتمققاد على األهميققة التي تعزوهققا التقققاليققد الموغلققة في القققدم 

إعادةَ تشكيل جمعٍ متألف ــ  وبطريقة تجريبيةــ ، أمكننا 32للعدد 

فقط من طنيناٍت كاملة وأبعاد بمقدار ثالثة أرباع البعد بالتقريب، 

 اا جمع ـققـقق ألكثر من سببـققـقق وهو جمع يعتبره الموسيقيون العرب 

ا  اا أسققققققاسققققققي دفة  إن تناغم اصققققققم. هل كان تل  محض وجوهريا

عليها  يفرضقيتنا التي تدعمها صناعة الموسيقا لدى العرب يضف

 من الحقيقة التي تولد بعض اليقين. قدراا 

بنسقققبة  كبيراا  لو أضقققفنا اآلن طنينيّاا 
8

9
أسقققفل جمع الحسقققني،   

في أيامنا الجمَع  دع عفإننا نحصققققل على جمع مقام الراسققققا الذي يُ 

النموتجي للموسيقا العربية. وكان يكفي من أجل تل  إضافة وتر 
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أسقققفل الوترين األولين، وتسقققويته على نسقققبة 
8

9
من الوتر األول  

 (.38)الشكل 

وعندئذ، فإننا نخرج من مجال الفرضقققققية لندرك الواقع : فالعود 

ره على نسقققبة تي األربع، يشقققتمل العربي الحديث الذي تُسقققوى أوتا

 في القرار على وتر
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يقع على بعقد طنيني كبير من الوتر األول. ويمكن اعتبقار إضققققققافققة 

هققذا الطنيني نتيجققةا لتبنّي الفرس والعرب للجمع القققّديتوني )النوع 

الطبيعي( المتألف من طنينات كبيرة وطنينات صققايرة، وهو الجمع 

كما يُسققققققتخلص من « راسققققققا»ه في البداية اسققققققم الذي أُطلق علي

المعلومات التي أوردها منترو مدرسقققة صقققفي الدين )القرن الثالث 

 (.[للميالد]عشر 

وبما أن التقاليد اسقققققتقرت على أداء مقام الُحسقققققيني على طنيني 

أعلى الراسققققا، فقد وقع الخلط بين الدرجة الثالثة للراسققققا )الثالثة 
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الكبيرة الطبيعية : 
8

9
 × 

9

10
  =

4

5
( والدرجة الثانية للحسيني )الثالثة 

المتوسطة 
(13)  :

8

9
 × 

11

12
  =

22

27
 (.39( ) الشكل 
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ي نقلققه المنترون العرب إن هققذا الخلط هو علققة كققل النزاع الققذ

إلى اليوم بين الموسققققققيقيين  الققدامى، هقذا النزاع الذي ال يزال قائماا 

العرب حول النسقبة الصحيحة التي يجب إسنادها للدرجة الثالثة من 

الجمع األساسي. ويبدو أن الدرجة الثانية لمقام الحسيني تالبا على 

إسققققققناد ثالثة الراسققققققا، وهكقذا، فققد تم  [لمققام]الثقالثقة األصققققققليقة 

ر في مص لهذا المقام في جل البلدان العربية خصقوصقاا « متوسقطة»

بمقدار سقبعة أرباع الطنيني بالتقريب، وهي توافق دسقتان الوسقطى 

الذي أضقققققافه زلزل الشقققققهير إلى دسقققققاتين العود منذ القرن الثامن 

 .[للميالد]

 
 

 

 الشــعر العــربي القـــديم

 وآالت النفخ التراثية

 مقاربات تاريخية ونماتج وثائقية

                                                           


( تمييزا لها عن الثالثة الكبيرة والثالثة الصايرة، وقد neutreايدة )ــ وصفها البارون مح

 توسط الثالثتين بمعنى أنها تقع بينهما.خيرنا وصفَها بالمتوسطة ألنها بالفعل ت
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 د. عبد الحميد المعيني

 

اختارت آالت النفخ التراثية ـقـ وغيرها من اآلالت الموسيقية ــ 

لها موقعاا متألقاا في الشعر العربي القديم، فالشعر فيه صوت موسيقا 

ته، واآللة لها صقققوت طرب الوجود بألحانها الوجود بكلماته وتفعيال

وأناامها، ثمة مقاربة بين الشقققعر واآللة، فالشقققعر الموسقققيقا، واآللة 

الموسققققيقا معزوفتان ضققققروريتان لهذا العالم، وهما معاا من سققققحر 

 الوجود اإلنساني في الكون الرحب.

وفي تصققققوري أن المزمار وعائلته من أدوات النفخ وآالته هو 

الموسققيقا في البيئات البشققرية ألنه أقرب إلى الفم، وأرفق أقدم آالت 

في اليققد، وأدنى من األتن. فققالفم يقبلققه، واليققد تصقققققققافحققه، واألتن 

تعشقققققققققه، الفم واليققد العبققان أسققققققاسققققققيققان مققاهران في المعزوفتين 

 السابقتين.

هقذا من جانب، ومن جانب آخر فإن القصققققققيدة الشققققققعرية تعّد 

ليها أنها شققاهد أصققيل على الحدث في وثيقة تاريخية مهمة، وينتر إ

المكقان والزمقان، ومن هنقا نهض هذا البحث ليكون مقاربة تاريخية 

 ووثائقية يتأنق فيها الشعر الموسيقي، وتتألق فيها اآللة الموسيقا.

وفي المققققاربقققات التقققاريخيقققة والوثقققائقيقققة لم يعن البقققاحثون 

وان والدارسقققون في الموسقققيقا بمصقققدر مهم من مصقققادرها وهو دي

 الشعر العربي الذين يضم:

دواوين الشققققققعراء، ودواوين قبققائلهم، المختققارات الشققققققعريققة، 

المنتخبات األدبية، وكتب المفضققققليات، والحماسققققات، والجمهرات، 

ومعاجم اللاة والشقققرو ، والمراجع األدبية، وغيرها من المصقققادر 
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والمراجع والمتان التي تدخل في إطار الديوان وتوابعه ونصوصه 

 دبية.األ

وفي الديوان جانب كبير ثمين من الشقققعر الذي صقققاحب الاناء 

وأجواءه، ويختزن الكثير من أسققققماء آالت الموسققققيقا عامة، وآالت 

النفخ خاصقة، وهو كذل  يحّدث عن وصف بديع لمجالس الموسيقا، 

وجمهورهقا، وصققققققاالت عرضققققققهقا، وعن أمور أخرى تقدلل على 

 .اهتمام المجتمع بها في العصور القديمة

لقد رصقققدنا في هذا البحث نماتج من الشقققعر العربي القديم في 

عصققققققوره المتتقابعقة: الجقاهلي، واألموي، والعبققاسققققققي إلى جقانققب 

األندلسققي، وال يتنن ظان أن هذه النماتج جاءت في إحصققاء شققامل 

ـقققـققق وعسانا نقوم بهذه الشمولية في مقبل األيام ـقققـققق ولكنها مختارات 

وجهقداا طيبقاا لتلق  األدوات النامية من وجقدنقا فيهقا اهتمقامقاا وأعبقاء 

حيث: أسمالها، أنواعها، أوصا  مجالسها وأماكنها وروادها ومن 

 هذه األسماء:

الزامر، الّزمير، الّزمر، الزامرة، الّزمارة،  المزمار ومفرادته:( 3)

 المزامير، الزامرون الّزامرات

القصققب، القصققبة، القاصققب، القصققيب،  القصققاب ومجموعته:( 2)

 لقصابةا

 اليراع، اليراعة( 3)

 األنبوب( 4)

والجمع نايات، وهناك الناي الزنامي والنايات الزنامية،  :الناي( 0)

 والناي السرناي، والناي نرم

 المستق( 3)

 البوق( 7)

 األرغن( 8)
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 الهنبوقة( 9)

 الزئبق( 35)

 تو حنين( 33)

ولم نجد في الشققققعر آلة الصققققور، وآلة الناقور من أدوات النفخ 

التراثيقة، لكنهمققا وردتققا في القرآن الكريم وفي الحققديقث الشققققققريف. 

ويبقدو أن لهمقا داللقة فقاعلقة في المكان والزمان، أما سققققققور القرآن 

، الكهف 73التي وردت فيها آلة الصقور فهي عشرة: سورة األنعام 

، ق 38، الزمر 0، يس 87النمققل  353، المؤمنون 352، طققه 99

 . 38، النبأ 33الحاقة  25

 .8وردت آلة الناقور مرة واحدة في صورة المدثر و

 العصر الجاهلي

في بحث سققققبق تكرت آالت الاناء العربي في شققققعر العصققققر 

: اإليقاعية والوترية، والنامية، وبلغ عدد تسققققمياتها أكثر (3)الجاهلي

من عشقققققرين آلة، وألكثر من عشقققققرين شقققققاعراا وشقققققاعرة. وأبرز 

الراقية التي كان عليها فن شقققعراء هذا العصقققر الصقققورة اإلبداعية 

الاناء وآالته، وكان الشقاعر األعشى البكري صنّاجة العرب، وأحد 

أصقققحاب المعلقات الشقققعرية في مقدمة هؤالء الشقققعراء، فهو الذي 

ققققدر لقققه أن يحتر  فن الشققققققعر، وفن العز ، واللحن والانقققاء، 

بمصقققاحبة صقققنجه الذي يالزمه في االحتفاالت، وأماكن اللهو وفي 

 الملوك ودور األمراء ونخبة القوم. قصور

وفي هذا البحث سققأقدم نصققوصققاا شققعرية أخرى فيها تسققميات 

لعائلة أدوات النفخ في هذا العصقر: القصاب والقاصب، والقصيب، 

والمزمقار، الزمير، الزمار، الزامرون، المزامير، واليراع المثقب، 
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ناي الوالموشقققققى الثقيب واليراعة، واألنبوب، والزئبق والمسقققققتق و

 نرم.

وُتكرت هذه اآلالت أكثر من عشقرين مرة عند أكثر من عشرة 

شققققعراء وشققققاعرات هم: األعشققققى البكري، وعلقمة الفحل، ومزرد 

الققذبيققاني، وحميققد بن ثور الهاللي، وأبو تليققب الهققذلي، وعققدّي بن 

زيقققد القعبقققادي، وسققققققبيع بن الخطيم التيمي، والمعلوط القريعي، 

 وآخرون. «تماضر بنا عمرو»والخنساء 

وألحقنا بهؤالء الشقاعر حسان بن ثابا الذي عاش في الجاهلية 

يتردد على بالد الااسقققققنة أبناء عمومته في دمشقققققق، ويمضقققققي إلى 

جقانبهم أيقام لهو ومر  في قصققققققورهم وبيوتهم الرخامية مع القيان 

 الزامرات العازفات.

أدوات النفخ التي تكرنقاها وشققققققعرالها تشققققققي باهتمام مجتمع 

لجاهلي في ممارساته لها، وإعجابه بها، وترسم مالمح هذا العصر ا

العصر وأوصافه، سواء أكان تل  في لاة هذه اآلالت أم في إيقاعها 

 ودرجات صوتها ومجالسها وشؤونها.

 والنصوص الشعرية هي:

تكر األعشققققى البكري القصققققاب، والمسققققتق والناي من أدوات 

اد، وققد اخترت هققذه النفخ التراثيقة في مشققققققاهققد االحتفقاالت واألعيق

 :(2)األبيات

ــابـههــــا  وشـــاهُدنا الورُد والياســميُن        والُمســـــــمعاُت بقُصا

 وُمســـتُُق سينيٍن وونٌّ وبربـطٌ        يجاوبُــهُ َصنـٌو إتا مـا ترنامــــا
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والنــاُي نرٌم، وبربطٌ تو بحـٍة       والصنُو يبكي شجَوهُ أن 

 (3)يوضعا

بقدا للشققققققاعر علقمقة الفحل أن صققققققوت النعامة الرخيم وهي و

 (4)تستقبل ظليمها في سرور بأنه صوت المزمار المترنم

 تحفعهُ هقلةٌ سطعاُء خاضعةٌ     تجيبُهُ بزّماٍر فيهه ترنيمُ 

هقلة: نعامة، سطعاء: طويلة العنق، خاضعة: مميلة رأسها للرعي، 

 ترنيم: تطريب

 (0)حصانه بمزامير الندامىووصف مّزرد الذبياني صهيل 

 أجٌش صريحيٌّ كأنا صهيلَهُ     مزاميُر َشربه جاوبَتغها َجالجلُ 

 أجش: خشن الصوت، الشرب: القوم يشربون

مشققبهاا أصققوات الريح مع عيدان  (3)وقال حميد بن ثور الهاللي

 رحل الجمل بالمزامير

هه     مزاميُر ينفّخَن الكسيَر  ماله تئٌب للريحه بيَن فروجه  المهزا

وتكر الشققققاعر أبو تليب الهذلي قصققققة المزمار الذي قطع من 

شقققققجرة الااب البعيدة وحمله السقققققيل ودفعه إلى الصقققققحراء، فأخذه 

صقانع الموسيقا وقام بتصنيعه وتزيينه، وعندما اهتاج الحزن صدر 

الشقققاعر على فراق عزيز عليه شقققباهَ تل  بهيجان الزمار الموشقققى، 

 (7)يمنعه من النوم فكأن في صدره مزماراا 

يٌّ ثقيبُ  شه ٍب      كما يهتاُج َموغ  أرقُا لذكرههه من غيره نَوغ

هُ ُصَحٌر َولـوبُ   َســـبـهيع مــنغ يراعتههه نفاهُ      أَتهيٌّ َمــدا

ب، الموشي: المزمار، سبي: مجلوب، اليراعة: قََصبة،  نوب: قُرغ

 األتي: السيل

صقققققوت رعد مثل ووصقققققف عدي بن زيد العبادي سقققققحاباا به 

 (8)صوت القاصب

 كأنا دفوَق جوٍن تعتريهه      تُجانُب قاصباا وحنيَن تيبه 
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وأهققاج الحنين والطرب إبققل سققققققبيع بن الخطيم التيمي فجعققل 

 (9)أصوات صدورها مزامير مجوفة من القصب

 إما تََريغ إبلي كأان صدوَرها       قصٌب بأيدي الزامريَن َمُجَو ُ 

القريعي في حنين إبله بقاع الشققققققام تاكراا وكقذل  فعل المعلوط 

 (35)الزئبق بدل القصب

 وحنااغ بقاُع الشامه حتى كأناما      ألصواتهها في منزله القومه زئبقُ 

وشققققبها الشققققاعرة الخنسققققاء صققققوت الناقة بزامر في قصققققبة 

 (33)مثقبة

ُع في أنبوبه غاٍب مثقابه   ترنع بروضاته الفالةه كأناما         تُرجِّ

وقال آخرون في أصقوات المطر واإلبل وغناء اإلنسان مقارنة 

 وغيرها من األدوات األخرى: (32)مع أدوات النفخ التراثية

بُ  َكتغهُ الريُح أسبَل صوبَهُ     وحنا كمــا حنا الــيراُع المثقـا  وإنغ حرا

 كأنا حنينَهـا     قبيَل انفتاقه الصبحه ترجيُع زامره 
 يعـارُض ملواحـاا

 وإتا حنااه المزامــيُر والمز      هُر تســمو بصوتههه األوتارُ 

ُرد لما     جاوبَتغها الدفوُ  واألكب  ارُ ـوتاناى الشـــادي الماِّ

أما حسان بن ثابا فقد هجا قوماا من بني عبد المدان، وحطّ من 

ققدرهم بقالرغم من طولهم وضققققققخقامتهم، وجعلهم جبنقاء ضققققققعفاء 

 (33)نفخا فيه األعاصير كالقصب المجو  الذي

تٍم       جسُم البااله وأحالُم  ال بأَس بالقومه من طوٍل ومن عه

 العصافيره 

 كأنهـمغ قصٌب ُجوٌ  مكاســــُرهُ       مثقاٌب نفَخـاغ فيـهه األعـاصيرُ 

 ولنا فيما تكرناه من نصوص مالحتات:

  إن هذه النصققوص التي تكرها شققعرالها كانا تسققتخدم آلة النفخ

تارة بتسققققققميتها المباشققققققرة، وتارة أخرى بتوظيف تسققققققميتها في 

 التشبيهات، والمقارنات والصور الشعرية البيانية والخيالية.
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  ،وفي آالت النفخ حنين يهيو المشققاعر ويوهو األحاسققيس النفسققية

ويدفع بها إلى التطريب والنشقققوة العارمة، والفر  الاامر، ولهذا 

ي تعني الطرب عنققد اإلنسقققققققان كثر اسققققققتخققدام هققذه المفردة الت

 والحيوان والطير: حّن، حنين، حنا، حنينها.

  در والااب بقصققققبه، وأعواد أشققققجاره التي على الماء يعدع المصققققغ

در األقوى في صناعة هذه اآلالت.  األول والمصغ

  وكانا آلة النفخ تصققاحب الاناء منفردة حيناا، ومصققاحبة ل الت

 .الوترية واإليقاعية حيناا آخر

  هناك آالت نفخ دخيلة هاجرت إلى العربية من الصققققققين والفرس

با مفرداتها مثل المستق الصيني، والناي نرم الفارسي.  فُعرِّ

  وتذكر بعض المراجع أن الشققبابة كانا موجودة بهذه التسققمية في

العصقققر الجاهلي ولكننا لم نجدها فيما اسقققتقصقققينا من األشقققعار، 

عن هقققذه التسققققققميقققة في تلققق  ولهقققذا ينباي مراجعقققة مقققا كتقققب 

 .(34)المراجع

 العصر األموي

اهتم هذا العصر بالاناء والموسيقا، وأخذت المدرسة الموسيقية 

األمويقة في تشققققققكيقل مالمحهقا ونتامها على أسققققققس الاناء القديم، 

واسقققققتقبل هذا العصقققققر طوائف من القيان المانيات الوافدات، ومن 

التي راحا تسققققققتخدم  المانين األجانب، وانتشققققققرت مجالس الاناء

 (30)آالت النفخ التراثية إلى جانب اآلالت األخرى ومن هذه المجالس

ـققققققققـقققققققق مجالس جميلة، وعزة الميالء وغيرهما، وكان لجميلة معهد 

موسقققيقي تخرج فيه كثير من المانين والمانيات، والناس يؤمونه 

 للسماع والطرب.

 لشاعر عبيدـقققـققق مجلس عبد ع بن جعفر بن أبي طالب الذي مدحه ا

ع بن قيس الرقيات، وكان في مجلسقققققه سقققققائب خاثر ونشقققققيط، 
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وتردد عليه طويس ـققـقق أول من غنى في اإلسالم ـققـقق وتالمذته ـققـ 

 ولسكينة بنا الحسين مجلس شعر وأدب وغناء كذل .

ـققـقق مجالس خلفاء بني أمية: معاوية، وعبد المل ، وهشام، ويزيد بن 

ع فن الموسققققق يقا: إنغ في بالطهم، وإنغ في عبد المل ، وكلهم شقققققجا

مناطق الدولة وحواضقققققرها. واشقققققتهر بين هذه المجالس مجلس 

الخليفة الوليد بن يزيد الذي كان شققاعراا وعازفاا ومانياا وضققارباا 

 بالد  وقارعاا على الطبل.

ـقققـققق مجالس األمراء، والقادة، والمجالس الشعبية واألهلية في المدن 

 والقرى واألريا .

يئة الحجاز ـققـقق مكة والمدينة ـققـقق أكثر البيئات احتفاالا ويبدو أن ب

بفن الاناء والموسققققيقا والشققققعر، وقد تشققققكل في كل منهما مدرسققققة 

موسقيقية. فكان من أبرز المانين في مكة: ابن مسجح، وابن سريو، 

وابن محرز، وكان طويس، ومعبد، وعمر الوادي من أشققققهر ماني 

ذا العصقققققر أمثال: جميلة، المدينة، وترددت أسقققققماء المانيات في ه

وسققالمة الكبرى، وسققالمة القس، وحبابة، وعزة الميالء، وشققيرين، 

 وخولة، ورائقة، وعائشة بنا طلحة وغيرهن.

وانبرى الشققققققعراء يقولون الشققققققعر الققذي يانى ويعزفون على 

أوتار الشققققعر الخفيف في أوزانه ومعانيه ومجزوآته.  فعمر بن أبي 

المعدة للموسقققققيقا والاناء. وعروة بن ربيعة قدم األوزان الشقققققعرية 

 أتينة كان يصوغ األلحان والاناء في شعره وغيرهما كثيرون.
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أما الشقققعراء الذين تكروا تسقققميات آالت النفخ في هذا العصقققر 

 فهم:

الراعي النميري، واألحوص األنصقققققققققاري، وُكثَيِّر بن عبقققد 

ة»الرحمن  ن ب ، وعمر بن أبي ربيعققة، والخليفققة الوليققد«كثير َعزا

 يزيد، والناباة الشيباني، والعرجي، ومجنون ليلى، وغيرهم.

 وهذه نصوصهم الشعرية:

 (33)وصف الشاعر الراعي النميري حنين إبله بصوت القصب

هه      قصباا ومقنعةَ الحنينه عجوال ُل الحداءه كأنا في حيزومه  ّزجه

وكان حنين اإلبل عند األحوص األنصققققاري أصققققوات الزنابق 

 (37)المزامير

 يردع أنابيَب الحنينه جرانُها       كما ارتوا رجٌس في زنابقه زمخره 

وفي معرض حنين اإلبل كذل  قال الشققاعر ُكثَير تاكراا الهنابق 

 (38)من آالت النفخ

هه غيَر باغٍم     يراعاا مَن األحشاءه جوفاا هنابقه ُع في حيزومه  يُرجِّ

صققققققاحبته أناام وبين الشققققققاعر عمر بن أبي ربيعة أن أحاديث 

 (39)موسيقية 

َر السحرُ ــقوما بعيشه    الليُل ولاى قالتـا َزَمرا  حتاى إتا   كما قد نوا

وتكر الخليفققة الوليققد بن يزيققد حنين القينققة الزامرة في أوقققات 

 (25)الطرب

اره  اسقني يا يزيُد بالقرقارهغ      قد طربنا وحنااه الزما

حة فنية للسققحاب والمطر ورسققم الشققاعر الناباة الشققيباني لو

فشقبه البرق والرعد والمطر والحركة بفرقة موسيقية تعز  فيها 

 (23)المزامير والمزاهر والطبول

نههه    يجاوبُها من آخره الليله زامرُ   كأنا طبوالا فوَق أعجازه ُمزغ



 

 04 

 لـه زبـرٌج: برٌق ورعـٌد كأناهُ    مزاميُر جوٌن هياَجتغها مزاهرَ 

س بن الملو  حنينه إلى معشقققققوقته ليلى ووصقققققف الشقققققاعر قي

 :(22)بموسيقا اليراع المثقب

 أحنع إلى ليلى وإَن شطااه النوى     بليـلى كمـا حنا الــيراُع المثقابُ 

 (23)وتكر الشاعر العرجي صوت البوق المفزع

ا لنا ُزُمراا من كلِّ ناحيٍة      كأناما فزعوا من نفخةه البوقه   هَووغ

األموي بأسققققماء المانيات، فكانا جميلة المانية  واهتم الشققققعر

أصققققققالا من أصققققققول الاناء، وأعجب بها الشققققققاعر األحوص وقال 

 :(24)فيها

 شــأتغَ  المنازُل باألبرقه     دوارَس كالعينه في المهرقه 

 آلله جميلةَ قد أخلقَاغ      ومهما يطلغ عهَدهَ يخلُقه 

 (20)ويقول الشاعر عبد الرحمن بن أرطاة فيها

 إنا الدالَل وحسَن الانا     ءه وسطَ بيوته بني الخزرجه 

 وتلُكمغ جميلةُ زيُن النسا     ءه إتا هـَي تـزداُن للمخـرجه 

 إتا جئتَها بذلَاغ وداهـا     بوجــٍه منــيٍر لهــا أبلـوه 

 (23)وتكر الشاعر ابن الرقيات سالمة المانية وسالمة القينة

 هُ   وسالمةُ الصارى غزاٌل ُمربابُ وسالمةُ الكبرى غديٌر وروضُ 

 (27)في سالمة المانية (14)وقال آخر

 أصبـَح الحبــُل من َســـ      ـالَمــةَ رثّـاا ُمجــذاتا

ـذا ـــذا أناه يـا َســـــ      ـالَمةُ ألفــينه حبـا  حبـا

 في صميمه األحشـاءه منــــ      ـي وفي القلبه قد حذا

                                                           


ار تو كبار الهمذاني الكوفي.   ــ هو عما
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وي تسقميات أقل من التي جاءت في الشعر لقد تكر الشقعر األم

الجاهلي، لكنه أضا  تسميات أخرى مثل البوق والهنبوقة، واحتفل 

هقذا الشققققققعر بقأسققققققماء المانين والمانيات، وظلا تقاليده الفنية في 

 توظيفه لتسمية اآلالت هي تاتها في الشعر الجاهلي.

 العصر العباسي واألندلسي

 (28)في الاناء والموسقققققيقا شقققققهد هذا العصقققققر أزدهاراا وإبداعاا 

وأصققققققبح يباهي بالمدرسققققققة الانائية الحديثة إلى جانب المدرسققققققة 

القققديمققة، وكثر التققأليف الموسققققققيقي، وسققققققجققل الانققاء في الققدفققاتر 

والصققققحف، وتنوعا اآلالت، واشققققتهرت شققققخصققققيات موسققققيقية، 

 وأضحا الموسيقا في عصرها الذهبي.

لفرق الفنية وأقيمقا المجالس الموسققققققيقية الراقية، ونشققققققطا ا

اإلبداعية، وتألق الناي بأنماطه وصنعته وتسميته الجديدة: الزنامي، 

السققققققرنققاي، النققاي نرم، وشققققققهققدت هققذه المجققالس والفرق العبين 

 مشهورين في آالت النفخ منهم:

 زنام العب مشهور على الناي ونسبا آلة الناي الزنامي إليه.

إسحاق  وبرصقوم الزامر مطرب هارون الرشقيد، وأحد أسقاتذة

 الموصلي.

وحبّقال نقافخ المزمقار، ومخارق نافخ السققققققرنايات، ومحمد بن 

الحارث، وسققققياط، وبنان الماني، وإبراهيم بن المهدي الذي سققققعى 

 إلى تعلعم اللعب بالمزمار، والزامرات: بشارة، وبدعة وتحفة.

وتقدفققا الجواري والقيان الفارسققققققيات والروميات والتركيات 

شققققققوارع باقداد، وحتيا كثيرات منهنا  وغيرهن، وازدحمقا بهن

بسقققمات وقيم في الجمال والتر  وإتقان صقققنعة الموسقققيقا ورواية 

 الشعر، والاناء ومن هؤالء:

 ،«وكانا زوجته فريدة موسققققققيقية»محبوبقة جقاريقة المتوكقل، 

وشاجي جارية الوزير ابن طاهر، وشارية جارية األمين، وجواري 
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لي بن الجهم، وفضقققققققل الثري أبو الفضقققققققل. وتكرهن الشقققققققاعر ع

 الشاعرة، وعريب، ودنانير، ومهرجان، وقمر، وبذل وغيرهن.

واهتم الخلفاء بالموسققققيقا وبعضققققهم وضققققع ألحاناا لها، وعملوا 

على نشققرها وأقاموا لها األسققواق والمجالس، ومنها سققوق سققامراء 

التي كثر فيها الدور والحوانيا وأماكن صناعة الموسيقا وراج فيها 

 عتيماا. الفن رواجاا 

وفي أيقام العباسققققققيين كانا مدن األندلس العربية وفي مقدمتها 

إشققبيلية من أعتم مراكز الموسققيقا، وصققناعة آالتها، والتأليف فيها، 

 وشخصياتها، وفرقها، وجماهيرها.

وإزاء هذا االزدهار الفني الموسققيقي العباسققي واألندلسققي أبدع 

 فخ الهوائية، وكانالشقعراء في وصف عائلة الناي وسائر أدوات الن

لها صقوت جهير في هذا الشعر، إت قدم لنا وصفاا جميالا صافياا لهذه 

اآلالت، وأنماطها، وصققققققاالت عرضققققققها، وعازفيها، وجماهيرها. 

ومزج الشققققعراء بين أصققققوات اآلالت وأصققققوات الطبيعة بطيورها 

وأزهققارهققا وميققاههققا، وقققاربوا بين اآللققة وفن البنققاء، وفن الرقص، 

 رة إبداعية للفرق الموسيقية المزدهرة.وأبرزوا صو

وقد اخترنا نماتج شققعرية توثيقية لشققعراء كبار أنجبهم العصققر 

 العباسي واألندلسي وأبرزهم:

 هـ(375ــ بشار بن برد )ت3

ـقققققققققـققققققققق العباس بن األحنف 2

 هـ(392)ت

 هـ(390ــ أبو نواس )ت3

ـققققققققققققـقققققققققققق مسققققققلم بن الوليد 4

 هـ(258)ت

 هـ(249ــ علي بن الجهم )ت0

 هـ(284لبحــتري )تــ ا3

 هـ(293ــ ابن المعتز )ت7

 هـ(334ــ الصنوبري )ت8

ـققققققققققققـقققققققققققق كشققققققاجم الرملي 9

 هـ(335)ت

ـقققققققققـققققققققق الوأواء الدمشقققققي 35

 هـ(370)ت

ـقققـققق تميم بن المعز الفاطمي 33

 هـ(270)ت
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ـققققققـقققققق ابن حمديس الصقلي 32

 هـ(027)ت

 ونمضي إلى عرض نصوصهم الشعرية:

 :(29)ــ بشار بن برد 3

عن آالت النفخ، وأصواتها وحركاتها في  في شعر بشار حديث

الليل إلى جانب الحديث عن المرأة، والشققرب، وهو الشققاعر الوحيد 

بين شقعراء هذا العصقر الذي اسقتخدم آالت النفخ بتسمياتها القديمة: 

القاصققب، اليراع، المزمار دون تكر الناي، ففي قصققيدته البائية من 

ية وجهها الطافح البحر البسققققققيط جمع بين شققققققوقه لصققققققاحبته ورل

 بالبشر وبين القاصب الذي يبدع في ألحانه.

 قد شــفاني الشــوُق إلى وجههها     وشـاقَني المزهُر والقـاصبُ 

فاا وإتغ يابطُنا الالعبُ  رغ  إت نحُن بالروحاءه نسقي الهوى     صه

وفي قصقققققيدة أخرى تكر اليراع القاصقققققب في حديثه عن أم محمد 

 التي أعجب بها

بــا ويقوُدني     صــوُت المزاهَر والـيراعه القـاصبه أيــاَم   أتابُع الصِّ

 ُســقيا ألمِّ محمٍد ُسـقيا لهـا     إتغ نحُن في لعبه الشبابه الالعبه 

وفي قصققققققيدة ثالثة وصققققققف إبداع إحدى القيان بانائها العذب 

 وألفاظها الرقيقة، وإتقانها لصنعتها:

ارهها من مزهــٍر ويـــراعه      جرى اللؤلُؤ المكنوُن فوَق لسانهها  لزوا
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 دعاهـا للصبابـةه داعه 
 إتا قلابَاغ أطرافُها العوَد زلزلَاغ     قلوبـاا

وتكر في قصققققققيدة رابعة المهدي والد إبراهيم والوزير ابن دالد 

 وأهمية المزمار

َك يا مهديع من ملٍ      لو ال اصطناُعَ  يعقوَب بَن داوده   هلله درع

ماٌت وقرقرةٌ     والليــُل يأوي إلى المزمـاره والعوده أما النها  ُر فنخغ

لقد جمع بشقققار بين آلة النفخ، والمرأة، وفرق الاناء ليالا، وكان 

القاصقققققب مقروناا ب لة العود المزهر. جماليات الجسقققققد والصقققققوت 

 واآللة تجسدت في شعر بشار الانائي.

 (35)ــ العباس بن األحنف 2

من البحر المتقققارب تحققدث فيهققا عن للعبققاس قصققققققيققدة نونيققة 

هوايقاتقه في لعبقة الكرة والصققققققولجان، ووصققققققف مجلسققققققاا عامراا 

 بصنو  الطرب والاناء والبهجة تألقا فيه آلة الناي المحببة لديه.

الشققاعر مفتون بهذه المجالس يقضققي فيها أوقات لهوه، ويتردد 

 عليها أيامه وشهوره شوقاا لسماع أناام الناي.

ــا لعب  نــا، وكــاب لنــا     وفــاَز بأطيبههــا الاـالبــونــافلما

 عطفنــا إلـى مــنزٍل حاضٍر      كثـيره اللذاتةه مســـتبشرينــا

ــهه اآلمـرينـــا ـا بإحكامه  وقـــد أحكمــوها آلالتــــه      وكنـا

ا إليــهه جميعــاا حنينـا  فلمــا انتهينــا إليـهه وقـــدغ      حننـا

ٍة      تقربهــا أعـــيُن النـاظرينــا  أقمنــــا عــلى نعـمـٍة جما

ـا بهـا ونُســقاى معــاا      ونُتبهعهــا الورده والياســـمينا  نُحيـا

 وعــيُن الجــواري يُانّينَنـا      بهــا نتلهاى ومــا يلتهينـــا

اتنــا      هناَك وهنا بنـ  ا قـد رضينــارضينـــــا بهــنا للـذا

اغ رنينـــا  إتا الناُي جاوَب أصواتَهنا      وأوتـــاَرهـنا فـرنـا

 فنحـُن عــلى تلَ  أحوالُنـا      كأناا سـيوٌ  لذاَك انتُضينــا
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هُ       ونشــرُب ما عنـَدنــا آمنينـا  نحـبع الســـماَع ونلتــذع

 نتـــلع الشــهوَر وأيااَمهــا      على مثله تاَك وطوَل السنينا

 (33)ــ أبو نواس ــ الحسن بن هاني  4

احتفل شقعر أبي نواس بالناي احتفاالا باهراا، وتردد اسمه كثيراا 

في قصققققائده ومقطوعاته ففي إحدى قصققققائده جمع بين الناي وآالت 

 أخرى في واحدة من حلبات اللهو واللذات:

 أقمنــا حلبــةَ اللهــو     فأجرينـا بهــا الكأســا

 وأنشــأنا بهـا مـن طَـ     ـر ه الريحانه أجناسـا

 بكى وانتحــَب العــوُد    وأبـدى الد ع وسواســا

 ا القى وما قاسـاـم ثَ وقـــاَم النـاُي يشكوبثغ     

ـ     ــرَس الندماَن إخراسـا  وصاَ  الصنُو حتى أخغ

 خلعـوا عن فتـ     ــكهـم عــذراا وأمراسـا شــبابٌ 

ا في حلبــةه اللـّذا     ته حتى سـابقوا الناسا  َجـــَروغ

 ويعجب أبو نواس بسماع الناي إلى جانب العود والشراب

 سه بــيَن النايه والوتره   ويعُجبني وجيُف الكأ   

 ويطلب الاناء وسماع الناي

َك الناُي منِّي بعَض وسواسي    وغنِّني قد أجاَب العــود شائقَهُ   وحرا

 ويحدث عن المالهي وأصنافها

يــُد معقــودُ   إنا المـالهَي أصناٌ  يشــيِّدها    ناٌي بهه المزهـُر الارِّ

وهقققذه صققققققورة للمر  واللهو مع الزامرين وأهقققل األوتقققار 

 الموسيقية

 وسحَب القصُف تيوَل الصبا     في عســــكره العيــدانه والزمره 

 وتكر أبو نواس البوق
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 القومه صحيٌح وصيَح في البوقه   لقد ضربنا في الطبله أنا  في   

 (32)ــ مسلم بن الوليد  4

وشققققبه الشققققاعر مسققققلم بن الوليد في شققققعره شققققدو المزمار في 

الحزن والبكاء وحنين العود بنساء ثواكل نائحات يبكين حزناا طوال 

 الليل

نا  كأنا عليــهه سـاَق جاريـٍة ُعطغـــله      وحنا لنا عوٌد فبـاَ  بسـرِّ

 تُضاحُكهُ طوراا وتُبكيهه تارةا     خدلاجـةٌ هيفـاُء تاُت شـوىا َعبغـله 

له   وأسعَدها المزماُر يشدو كأناهُ     حكى نائحاٍت بتغَن يبكيَن من ثُكغ

 عطل: الَحلغي عليها، الخدلّجة: الحسنة الخلق

ى جانب العود والدفو  في ووصققققف لنا الموسققققيقار الزامر إل

مجلس نصقققققير، وسقققققجل كذل  فلسقققققفته الحياتية في هذه القصقققققيدة 

 الطويلة:

 في مجـــلٍس نضــيٍر     يزينُــهُ الشــــهودُ 

 غطــارٌ  كــــــراٌم     بيُض الوجـوهه صيـدُ 

 مــنغ فوقههمغ أطيـــاٌر     صياُحهـــا تاريــدُ 

نـــــاٌن     نبـاتُ   هــــا نضيـــدُ وتحتَهــمغ جه

ٍف     تجـري لــهُ ُمــدودُ   خاضوا ببحره قَصغ

 هذا الخلوٌد عنــدي     لــو داَم لي الخلـودُ 

 ُمدوُد : ج َمد وهو السيل

 (33)ــ علي بن الجهم 0

 تكر الناي في مجالس لهوه وطربه

 حبغذا مجلٌس تدوُر علينا     فيهه كأسانه بيَن ناٍي وعوده 

 الماني بنان والمانية فضل:وله شعر يذكر فيه 

 كلامــا غـناى بنــــــاٌن     اســمعي أو خبِّرينا

 أنشــــَدتغ فضــٌل أال     ُحيّياه عناا يا مدينا
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 عارَضاغ معنىا بمعنى      والنـدامى غافلونــا

 (34)ــ البحتري ــ الوليد بن عبادة الطائي 3

ام، وبين عود قققارن الشقققققققاعر البحتري بين نققاي الموسققققققيقققار زنقق

 الموسيقار بنان الماني

 وعوُد بناٍن حيَن ساعَد شدَوهُ    على نامه األلحــانه ناُي زنــامه 

 (30)ــ ابن المعتز 7

حققدث ابن المعتز عن المزمققار إلى جققانققب العود مع المرأة في 

 مجلس طرب

 ومجلٍس جـلا أن تشـبهَهُ     حنا بـهه مزهـٌر ومزمـارُ 

ارُ وزانَهُ من بني ال  عبااده رشأٌ     بالجيده والمقلتينه سحا

 وأطربه الناي فأتاع فلسفته في الدنيا

ُمـةُ فصيحه 
 وحنا الناُي عن طرٍب وشوٍق     إلى وتـٍر يكلِّ

نيـا سـوى هـذا وهذا     وساٍق ال يخالفُنا مليحه   هله الدع

 (33)ــ الصنوبري 8

ة اخليالصققنوبري شققاعر يشققكل شققعره وقصققائده في موسققيقا د

وخققارجيققة راقيققة، ويسققققققتعين بققالطبيعققة: زهورهققا، وأطيققارهققا، 

 وأجوائها.

لقد أعجبه يوم صقفا هواله وهواه، وأشقرقا شموسه، وازدهى 

 بالقيان والشارب والموسيقا:

 ويـوٍم يُكلِّلُــهُ بالشـــــــموسه     صفاُء الهوى في صفـاءه الهواءه 

 قيانه وشمُس السماءه فشمُس الجنانه وشمُس الدنانه     وشمُس ال

 تتـلع بــهه الطــيُر مشــاولــةٌ     تطـارُ  فيـهه صنـوَ  الانـاءه 

بيـَ  بالزمـره من غيره ناءه   ترومَ  بالصوته من غيره عـوٍد     وتُصغ
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وتكر المزمار بعد نهايات الشققققتاء حيث الجو يسققققعد ويبهو في 

 الربيع

ا الديارُ بعَدما شـــطّ بالشــتاءه المزاُر     ودنَ   ـاغ بالربيـــعه منـا

 فلنا الراُ  كالشراره أو الجمــ     ــر وما الجمُر عنَدها والشرارُ 

ذا المزمـــارُ   ولنا العـوُد حباذا العـوُد والمز     مـاُر أيضـــاا فحبـا

 وأشاد بالمزمار في مجالس الطرب والرياحين

 طيـاُر واألوتارُ فجمعناهـا لـدى مجلٍس تصـ      ـخُب فيــهه األ

 لو تـرى تا وتا لقـلَا خـدوٌد     تدمُن اللحـ َ نحوهـا األبصارُ 

َد المزمــــارُ   وأدرنــا الكؤوَس إت ناُم الزيـ      ـر بشــجٍو وغـرا

 وتكر الناي السرياني

 إتا الهزاُر أنا فيهه صوتاا فَهُما     السرناُي والناُي بل عوٌد وطنبورُ 

 ياني، وغناله غناء المزمار وهذه صورة لطائر

ُن الانــاءه سجسُجهُ     منقـاَرهُ في الانـــاءه مزمـــارُ   أغنع لدغ

 السجسو: الليِّن

 (37)ــ كشاجم الرملي 9

 قال الرملي يصف صوت معزفة فاقا صوت الناي

ابَــهٌ     لهــــا حنـيٌن كحنـينه الاـريبه   معلنــةُ األوتـــاره صخا

 زهره طيباا وقدغ     تاهَاغ على النايه بحلٍق عجيبه زاَدتغ على الم

ـةٌ     بيضــاُء مـن جلـده غـزاٍل ربيبه  ةٌ أحشــالها حلـا  مكســـوا

 كــأنا تســعةَ أوتــارههـــــا     نصـبغَن أشـــراكاا لصيـده القلوبه 

 وتكر الماني معبد وآلة الزمر

نَا عوداا ما افتقرَت إلى ولو كنَا لحناا كنَا تأليف معبٍد     ولو ك

 زمره 
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 وفي مدينة تستر بخوزستان صحب الناي والعود

 وراَحاغ تجاوُب أطيارهٌ     كما جاوَب الناُي قرَع الوترغ 

 وتكر األليفين الناي والعود

 كما ألافَاه الحكمـــ       ـــةُ بيَن العوده والزمره 

 وله فلسفة ترى أن قتل الهموم يكون بالناي والعود:

 فما مثُل انتصاره النايه والوتره     إن وترت قلبََ  الهمومُ 

 وحركة المسواك أثمن من رنة الناي عند هذا الرجل

رغ  هه عنغ     رناةه النايه إتا الناُي زما  وهو أغنى عنهُ منغ عوده

 (38)ــ الوأواء الدمشقي35

رسقققم هذا الشقققاعر صقققورة لمانية فاتنة تهدلا توائب شقققعرها 

 ا كأنها نايات زنامية:على عاتقيه

لَى بحليه الحبابه   فاسقني يا غالم عاَش لي العيــ      ــُش مداماا تُجغ

هَ العود يا صـا      ه فــذا نـادٌب وتا في انتحــابه   ما ترى النـاَي نبـا

هه عــنه  وغنــاٍء يكــاُد أن يســـكَن المـــا     ُء لتاــريــده

 االضطـــرابه 

ـــرابه مـن فتــاٍة وصا  لُهـا لــي صــدوٌد     ومـواعيــُدهــا كلمـعه السا

ــٍة بـال أثـقــــــابه   حـيَن ألقَـاغ توائبــاا مثــَل نايــا     ته زنــاميـا

 وهذه مانية أخرى أيقتا لذاته وطربه:

 يُومنـا يـــوٌم مطيُر      ولــذاتاٌت حضـــورُ 

ـهَ العوَد بضربه      النغـايه   فالنـوُم غرورُ نبـا

ا      تـي بــهه بــمٌّ وزيـرُ  ـــهَ لــذا  طالمــا نبـا

 من فتاٍة يُجتنى من      وجههها البـدُر المنيرُ 

 تَبغـ      ـايــهه واللــهُ غفـورُ  ما اللذااته  منَ  نلغ 
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وهذه صققاحبة ليسققا مانية أمضققى معها زمناا في غناء وسققحر 

 وزمر:

هُ     أوب  ـةٌ مـن مسـافره وحــديٍث كأنـا

 باع ألهـو بطيبٍة     في ريـاٍض زواهـره 

 بـيَن ساٍق وسامٍر     وماـــنٍّ وزامـــره 

 وتكر الناي والعود

بُ   فالناُي يبدي أنيناا     يُشجي وللعوده َضرغ

 (39)ــ تميم بن المعز الفاطمي 33

وصققققققف هيققاج الزامرين وحركققاتهم على إيقققاع عز  اآلالت 

 األخرى

 العوَد اصطخبغ    وقد مشى الزمُر َخبَبغ أما ترى 

 والطبــُل يحبو ويشــبغ    والراُ  ترمـي بالحبَبغ 

 وتكر النايات والطنابير

 بتنا نسقي قهوةا مزةا      على طنابيٍر وناياته 

 وهذا مجلس غناء وموسيقا:

 ومجلٍس قد جاَز من حسنههه    مثَل الذي حاَز من المجده 

 ســَطهُ    بــكلِّ ممتــــدٍّ ومشــــتدِّ واندفعـَاغ عيدانُـهُ و

 يتبُعهــا الزمُر حينــاا كمـا    نـاَ  القمـارى على الرنــده 

 والناي يارد والساقية تقدم الكأس:

َد الناُي أو     ناولَ  الكأَس صموَت السوارغ   السياما أن غرا

 والرعد يقصف كالمزمار 

َل الجـوا بمثله القاره     وقـا  مه فيــهه الرعُد كالمزمـاره وكحا
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 والناي يجاوب العود والطبل والشاعر يعلن فلسفته في العيش

وقد بدا الناُي في شكوى صبابتههه    مجاوبـاا ألنـينه الطبـــله 

 والَوتَـــره 

ونحـُن في طـرٍب ما مثلُـهُ طرٌب    يستصحُب اللهَو في مستقبله 

 الُعُمره 

ـــذاره إنمـا العيُش أن تــروَ  عشــ ا     قاصفــاا عازفــاا خليــَع العه  ـيّا

 وجاوب الناي العود في يوم التقى فيه األصدقاء

 هه الصديقُ ـديَق فيـجاوَب الناُي فيهه زيراا وبّماا      وأطاَع الص

 وهذه حفلة التقى فيها الرا  والريحان والازل والناي

الـرا ه والريحــانه وغدوٍة حطِّ فيهـا اللهــُو أرحلَهُ     بنـا على 

 والاــزله 

والناُي يشكو إلى المثنى صبابتَهُ     شكوى المحبِّ إلى المحبوبه 

 في مهله 

 وتكر تميم آلة األرغن

 اشربغ فهذي ليلةٌ ممكنةٌ      قد نفَخ اللهُو فيها أرغناهُ 

 وأشاد بالمانِّيَيغنه : إسحاق وإبراهيم

 ن حذقه إسحاٍق وإبراهيمـهه وغنـــاٍء عــذٍب ُغنينـــــا بهه     م

ـــــهه  حةٌ بعَد صدحٍة فهغَو كاللؤ     لـــؤه في نـــثرههه ومنتومه  صدغ

وأعجب الصققققققنوبري بالنواعير فوصققققققف إحداهما، فهي عنده 

 عازفة ماهرة كأنها المزمار تطرب نفسها بالاناء واللحن

هــــــــا شـــــــائق  هغ وصامتـــــــٍة ناطقـــــــهغ    بألفاظه

ُد مـــن صوتههــــا     لُحونــــاا لهــا رائعـــــــهغ   تــــردِّ

 ُمانِّيَــــــةٌ تـــــــــــارةا     وزامـــــرةٌ حاتقـــــــــــهغ 
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َكاغ     وليَساغ بناطقٍة في السـكونغ   وناطقــــٍة كلامــا حرا

اغ بمختلفه اللحـــ َرتغ أطربَاغ نفَسها     فانـا  ونغ إتا زما

 غنـــاٌء يرقُِّص كيزانَهـــا     ويُتهُر فيهنا وثَب المجونغ 

ـالَء العيونغ   فتهوى فـوارَغ في بئرههــا     وتصعُد منهــا مه

 (45)ــ ابن حمديس الصقلي 32

في ديوان الشقققققققاعر ابن حمققديس وصققققققف ممتع آلالت النفخ 

التراثيقة إلى جققانققب اآلالت األخرى، وفيققه حقديققث يطول من أمققاكن 

 الطرب ومجالسه، وعن الندامى والمانين.

وتبرز بين نصقققوص شقققعره قصقققيدته الهائية التي حّن فيها إلى 

 وطنه صقلية وهو بعيد عنها فذكر أيام صباه وصبابته في مطلعها:

 قَضاغ في الصبا النفُس أوطاَرها     وأبلَاهــا الشاـــيغُب إنذاَرها

ساهرة مع الندامى،  ثم يذكر مجلس اللهو والملذات ويتذكر ليلة

والسقاقية التي تشقبه التبي جماالا ورشاقة، وقد راحا تصب الخمر 

المقائققل إلى الحمرة، ثم تمزجققه بققالمققاء المققائققل إلى البيققاض، وكققأنهققا 

تشققعل النار في الكأس نتيجة هذا المزج من الياقوت األحمر الخمر، 

رِّ األبيض الماء:  ومن الدع

َرتغ كفاها     على عنقه التبيه أزراَرها وســـاقيٍة زرا

هه درةا     فتامُس في مائهـا ناَرهـا  تديــُر بياقـوتـه

وبعد تل  دخل الشققققاعر قاعة الموسققققيقا، وهي قاعة مسققققتديرة 

مضقققيئة بحسقققانها وشقققموعها، ففي هذه القاعة قيان حسقققان نحيفات 

ٌب من الشقققموع متقدة  مثل قصقققب البان طوالا ورشقققاقة، وفيها قُضقققُ

 ة بفنية عالية في أرجاء القاعة الفسيحة.متوهجة، موزع

القيقان والشققققققموع قنقاديقل الققاعقة، وأقمارها، وبدورها، ويقوم 

على شقققؤون القاعة مديرها مل  اللهو. وظيفة هذه القاعة ورئيسقققها 
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هو القضاء على الهموم المتمردة واألحزان الثائرة من أجل الراحة، 

 وجمهورها. والسعادة واألمن الموسيقي لرواد تل  القاعة

نــا إلى هـالــٍة أطلَعـاغ    على قُُضبه البانه أقماَرها  وُعــدغ

اَرهــا  وقضـٌب مــن الشـمعه مصفارةٌ    تُريَ  مـَن النــاره نوا

 يرى ملُ  اللهوه فيها الهمـوَم    تثــوُر فيقـتــُل ثواَرهــــا

وبعقد تلق  تحقدث الشققققققاعر ابن حمقديس عن فرققة الموسققققققيقا 

اء والرقص في القاعة، وأفراد هذه الفرقة طبقاا لحديث الشاعر والان

من القيان الماهرات. وقد اختار منهن، ورسققققققم لنا لوحة موسققققققيقية 

فنيقة إبقداعيقة وزع فيهقا األدوار، والمهمقات األدائية وافتّن في إيقاع 

 الموسيقا على البحر المتقارب.

وأخرى فواحدة من القيان تعانق عودها وتسققققنده إلى صققققدرها،

ققل مزمارهـققا في لهفة عذبـققة الزمير والتأثير،وثالثة تنقر طارها  تقبِـّ

وتضققققققرب بققأطراب على دفهققا،ورابعققة ترقص على إيقققاع اآلالت 

 وأناامها،

القيان الزامرات العازفات الراقصققققات هن فن هذه القاعة وحيويتها 

 وإمتاعها:

ُك أوتاَرهــا  وقد سكنَاغ حركاُت األسى     قيــاٌن تحرِّ

ـُل مزمـاَرهــا  فهــذي تعــانُق لي عوَدهـا    وتلَ  تقبِـّ

 وراقصــــةٌ لقطَـاغ رجلُهــا    حساَب يٍد نقَرتغ طاَرها

إنه وصقققف فتن الشقققاعر به وأبدع بتقنيات فنية وصقققور خيالية 

فقالموقف موقف انبهقار وافتنققان، فتنقة اآللقة وفتنققة صققققققاحبقة اآللققة، 

حميمة والمشققققققاعر الدفاقة، لقد وسققققققحر الكلمقة إلى جانب الرو  ال

تعاطف الشققاعر مع فنون متشققابكة: الشققعر الكلمة، الموسققيقا األداة 

واللحن والصقققققوت، والقوة الجسقققققدية: الفم، اليد، الحركة، النشقققققاط 

والمشققققققهد الجماعي التصققققققويري. مرة أخرى نؤكد ما قلناه إن الفم 

 ية.الموسيقواليد العبان ماهران في المزمار وعائلته من آالت النفخ 
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ويختم الشققققاعر قصققققيدته بهذا الحنين الجار  إلى وطنه وأهله 

 وجنته صقلية، وهنا مزٌج عجيب من حنين الشاعر وحنين المزمار.

ُو للنفسه تذكاَرهــا  تكــرُت صقلِّيــةا واألســـى    يُهيـِـّ

ُث أخباَرهــا ُا من جنٍة    فإني أُحـدِّ  فإن كنُا أُخرجغ

 ـاءه البــكاءه    حسبُا دموعَي أنهاَرهاولو ال ملوحـةُ مـ

تَُمنا لديَ  الذنـوُب    فمـا زاَل ربعَ  غفااَرهـــا  فــال تَعغ

نهقايققة موفقققة، ولقطقة بققارعقة من األمققل والرجققاء بقاهلل، وطلققب 

رضقققوانه والتوبة إليه في نهاية العمر والمطا . لقد هاجر الشقققاعر 

موسققققيقا إلى المكان الحب من المكان الحب والحياة، وعاد شققققعراا و

والحيققاة، حقققاا كققانققا صقققققققليققة المحطققة األولى واألخيرة عنققده فهي 

الجنة، والفن، والحب والحياة. وفي قصقققائد أخرى تكر ابن حمديس 

 الناي.

 تعلو كراسَي أيدينا عرائُسها    تجلي عليهنا بيَن النايه والوتره 

لمزمار وفي قصققققققديقة بائية جميلة أعلى ابن حمديس من مكانة ا

ومن شقققققخصقققققية الزامر وخلع على مزماره تسقققققمية جديدة: فهو تو 

الحنين. لققد حن الشققققققاعر وحن المزمار، وحنا النفس، واقترب كل 

 هذا الحنين بألحانه من باب الجنان.

 وتي حنـيٍن تحـنع أنفُســنا   إليـــهه منقــادةٌ ومنجذبَــــهغ 

مــاتٌ   بزمــــرٍة ثقبَــــهغ  ياشــيهه تو حكمــٍة أناملُـهُ   مناا

هه   روحــاا لها نامةٌ مَن القصبَهغ   يرسُل من منخَريغهه ومن فمه

 كأنا ألحانَـهُ الفصيحــةُ من   صريره بابه الجنانه مكتسبَهغ 

وهناك شققققققعراء كثيرون تكروا الناي في العصققققققر العباسققققققي 

واألندلسقي، ومن هؤالء أبو الفتح البستي، واألحنف العكبري، وابن 

جقققاج، والصققققققوري، وأبقو الهنقققدي، واألبيوردي، وابن عبقققاد حق

 . ومن أهم النتائو التي توصل إليها هذا البحث:(43)وغيرهم
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ـققـقق تكر الشعر القديم تسميات وصلا إلى أكثر من عشرة أسماء لعائلة 

آالت النفخ، وتفاوتا هذه التسقققققميات زيادة ونقصقققققاناا، فقد أضقققققا  

تسققميات وردت في العصققر العصققر األموي تسققميات، واختفا منه 

الجاهلي، وقادم الشقعر العباسقي واألندلسققي تسقميات إضققافية على ما 

 ورد في العصرين السابقين عليه.

ـقققققققـققققققق وكانا آلة الناي في العصققر العباسققي هي اآللة الحضققارية 

 20المتداولة بازارة في شقققعر هذا العصقققر، فقد ُتكرت أكثر من 

كرت مرة واحققدة في مرة، ولم تققذكر في العصققققققر األموي، وتُ 

العصقققققر الجاهلي عند األعشقققققى ألنه كان يتردد على بيئات غير 

عربية. وحتي الناي بتسقققميات جديدة في أنماط وأنواع صقققنعته: 

النقققاي الزنقققامي والنقققاي السققققققرنقققاي، والنقققاي تو الحنين، وبرز 

موسققققيقيون متخصققققصققققون في هذه اآللة وعملوا على تطويرها، 

 ومواكبة صنعتها وتأثيرها.

شاعراا وشاعرة، وقسم من  30بلغ عدد شعراء هذه النصوص  ـققققـقققق

هؤالء احتر  الانقاء أو العز  أو اللحن أو الشققققققعر أو كقل هذه 

الفنون، وأتقنوا اسقتخدام اآللة الموسيقية، ومنهم: األعشى البكري 

في العصققققققر الجاهلي، والخليفة الوليد بن يزيد األموي، وإبراهيم 

 بن المهدي الخليفة العباسي.

ـققـقق النصوص التي قمنا بجمعها ليسا سوى نماتج مختارة، وليسا 

إحصققققققاءا شققققققامالا لكل دواوين الشققققققعر القديم. وهذه النتائو التي 

نقذكرها تأتي طبقاا لما بين أيدينا من الشققققققعر، فإتا قمنا بدراسققققققة 

أخرى أوسع وأشمل ـققـقق وسنفعل بإتن ع ـققـقق فستكون النتائو ربما 

 ماايرة أو ربما مطابقة.

ـقققققق وقارب الشعراء بين فن القصيدة الشعرية من حيث: اإلنسان ـقققققق

والطبيعة والحيوان، والعمران، وبين فن اآللة الموسيقية في النفخ 

خاصقة، وفي اإليقاع واألوتار عامة. وشقاركوا مشاركة فعالة في 

توهو وصقققققف هذه اآلالت بقيانها وقاعاتها ومجالسقققققها وأنماطها 



 

 75 

داد البحث الموسققققققيقي العربي، وفنِّها، وهي أمور تسققققققجل في ع

وكانا المرأة من القيان والمانيات الصقققورة األبهى في المجالس 

وصققققققاالت اللهو وفرق الموسققققققيقا، ولهذا كله أخذت الصققققققورة 

الشقعرية الفنية، واآللة الموسقيقية وصفاا أرحب وأجمل وأثمن في 

 هذا العصر.



 

 73 

 هوامش البحث

 المصطلح والثقافة ( آالت الاناء في شعر العصر الجاهلي ــ3

 343، 223( األعشى: ديوانه، تحقيق محمد محمد حسين 2

 3/200( الشعر والشعراء البن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر 3

 33( علقمة الفحل: ديوانه، تحقيق دريّة الخطيب 4

رقم  90( المفضليات للمفضل الضبي، تحقيق عبد السالم هارون 0

37 

، القققذئقققب: 30وانقققه، تحقيق الميمني ( حميقققد بن ثور الهاللي: دي3

 عيدان الرجل

من غير نوب: من غير قرب، الموشققققققى  92( ديوان الهقققذليين 7

النقيب: المزمار، سققبي: مجلوب، األتّي: السققيل، صققحر ولوب، 

 صحراوات وحرات

 38( عدي بن زيد العبادي: ديوانه، تحقيق محمد جبار المعيبد 8

 332رقم  372( المفضليات: 9

 35/343العرب البن منتور ( لسان 35

( الخنسققاء تماضققر بنا عمرو: ديوانها، تحقيق أنور أبو سققويلم 33

235 

، والمخصققققققص البن 33/329، 3/34، 3/30( لسققققققان العرب 32

 3/34سيده 

 239( حسان بن ثابا: ديوانه، تحقيق وليد عرفات 33

 328، 327( آلة الناي، بدير والشافعي 34

 أخذت من الكتب التالية:( المعلومات عن هذا العصر 30

شقوقي ضيف في العصر االسالمي واألموي، وأحمد الجندي في 

تققاريخ الانققاء العربي والموسققققققيقققا العربيققة ترجمققة جمققال خيققاط، 

والموسققيقا العربية لفارمر ومحمود أحمد الحنفي في كتاب مؤتمر 

 الموسيقا العربية، وفي األغاني لسصفهاني وفي كتب أخرى.



 

 72 

 223ميري: ديوانه، تحقيق راينهرت ( الراعي الن33

 343( األحوص األنصاري: ديوانه، تحقيق عادل سليمان 37

ة: ديوانه، تحقيق إحسان عباس 38  377( كثيِّر َعزا

( عمر بن أبي ربيعققة: ديوانققه، تحقيق محمققد محيي الققدين عبققد 39

 330الحميد 

، والزمارة 39( الوليد بن يزيد: ديوانه، تحقيق حسققققققين عطوان 25

 هي الزامرة 

 33، 32( الناباة الذبياني: ديوانه، تحقيق عبد الكريم يعقوب 23

 47( مجنون ليلى: ديوانه، تحقيق عبد الستار فراج 22

 35/33( لسان العرب 23

 253( األحوص األنصاري: ديوانه 24

 .8/83( األغاني لسصفهاني20

م ج( عبيقد ع بن قيس الرقيات: ديوانه، تحقيق محمد يوسققققققف ن23

23 

 8/383( األغاني 27

 373-45( انتر كتاب الموسيقا العربية لفارمر، صفحات من 28

والعصر العباسي األول والثاني وعصور الدول المتتابعة لشوقي 

، 3/429ضققققققيف، وتققاريخ العرب واإلسققققققالم لحسققققققن إبراهيم 

، 22، والموسققققققيققا العربيقة ترجمة جمال خياط 3/452، 4/333

لحفني في مقدمة كتاب مؤتمر الموسققيقا ، ومحمود أحمد ا24، 23

العربية، وأحمد الجندي في تاريخ الاناء العربي، وكتاب األغاني 

 في أجزاء متفرقة 

 3/355، 4/330، 3/393، 3/205( بشار بن برد: ديوانه 29

 288( العباس بن األحنف: ديوانه، دار صادر بيروت 35

 98 ،332، 237، 750، 332، 237( ديوان أبي نواس: 33

( مسقلم بن الوليد: ديوانه، صقريع الاواني تحقيق سامي الدهان، 32

25،398 



 

 73 

 380، 33( علي بن الجهم: ديوانه، تحقيق خليل مردم، 33

 3/3( البحتري: ديوانه 34

 2/72، 2/332( ابن المعتز: ديوانه 30

 38، 42، 70، 348، 385( الصنوبري: ديوانه 33

، 75يريققة محمققد محفوظ ( كشقققققققاجم الرملي: ديوانققه، تحقيق خ37

205 ،233 ،239 ،238 ،273 

 353، 49، 355، 358، 32( الوأواء الدمشقي: ديوانه 38

، 232، 373، 339، 352، 84، 40( تميم بن المعز الفققاطمي: 39

287 ،324 ،444 ،397 ،294 ،424 

، 382( ابن حمديس الصقققققققلي: ديوانه، تحقيق إحسققققققان عباس 45

254 ،23 

أشققققققعقارهم في دواوينهم، وفي كتب شققققققوقي ( انتر أخبقارهم و43

 ضيف، عصور األدب العربي العباسي.

  

 المـوســــيقا 

 في العصر األموي

 

 

  
 صميم الشريف 

 
 

يجمع الباحثون في الموسقققققيقا والاناء العربي، على أن الحيرة، 

هي أول مقققدينقققة عربيقققة في الجقققاهليقققة ظهرت فيهقققا آالت الجنققق  

والطنبور الموسقققيقية إضقققافة إلى العود، وإن بالد الشقققام التي كانا 

تقدت دولتهم إلى تقدمر، ظلقا ترعى موطنقاا للعرب األنبقاط القذين ام
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م على دولته «تراجان»الموسيقا والاناء الى أن قضى اإلمبراطور  

م، فانتقلا زعامتهم إلى تدمر التي قضققققى عليها الرومان  353عام 

م. وبعد سققققققوط تدمر، بسقققققط الاسقققققاسقققققنة القادمون من  272عام 

ئوا والجنوب سقققيطرتهم على الدولة النبطية بتشقققجيع من بيزنطة لينا

عرب العراق. وكان الاسقققاسقققنة مولعون بالموسقققيقا والاناء، فكانوا 

يسققققققتقققدمون الموسققققققيقيين والمانين والمانيققات من مكققة والحيرة 

وبيزنطة. وقد وصقف الشقاعر حسان بن ثابا الذي  حضر ليلة من 

ليققالي الطرب في بالط الملقق  الاسقققققققاني جبلققة بن األيهم الققذي حكم 

لقد »م، ما شققققاهده فقال :  337إلى  م 323أربعة عشققققر عاماا، من 

رأيقققا عشققققققر قيقققان، خمس روميقققات يانين بقققالروميقققة بقققالبرابط 

، وخمسققققققا يانين غنقاء أهقل الحيرة، أهقداهن إليه إياس بن (عيقدان)

 ..«قبيصة

هقذا األمر يؤكد أن العرب في بالد الشققققققام، عرفوا الموسققققققيقا 

ا بموسققققققيقوالانقاء واآلالت الموسققققققيقية في جاهليتهم، وأنهم تأثروا 

الحضققارات التي سققبقتهم من مصققرية وآشققورية ويونانية وفارسققية، 

وأنهم أخذوا من هذه الموسققيقات ما يالئم موسققيقاهم وغناءهم النابع 

من بيئتهم وحيققاتهم. واسققققققتعملوا من اآلالت الموسققققققيقيققة : العود 

والمزمار والطنبور والقضقققيب  (عود مصقققنوع من الجلد)والمزهر 

 أي ـققـققـقق، والصنوج الصايرة، والمربع (ت النقرآلة ايقاعية من آال)

، والد  (آلة وترية تات صدر مسطح مربعة الشكل) ـقققـقققـققققالقيثارة 

 والطبل.

تراجعا صقققققناعة الموسقققققيقا والاناء تراجعاا كبيراا في صقققققدر 

، وإن ظل بعض أعالم (م 333 ـــم  322)الراشـدي اإلسالم والعهد 

يالء، وسققققققققائققب خققائر، الانققاء والعز  في الحجققاز من مثققل : الم

وطويس، وهو أول مان في اإلسققققققالم يزاولون مهنتهم عزفاا وغناء، 

 الراشدين والدولة األموية.وزاوله أيضاا بعض المانيين زمن الخلفاء 

وققد لوحق طويس بتهمقة التخنث ففر إلى مدينة السققققققويداء واختفى 

 فيها إلى أن وافته المنية.
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من البداوة  (م 705 ـققققـقققق 333انتقل العرب في العصر األموي )

إلى الحضققارة، وأخذوا يبسققطون سققلطانهم على حضققارات ومدنيات 

العقالم القديم، واتصققققققلوا باألمم المجاورة فأخذوا عنها وأخذت عنهم. 

الموسققيقا والاناء إبان تل  ازدهاراا كبيراا السققيما  وشققهدت صققناعة

ر وفي زمن الوليققد بن عبققد الملقق ، إت تطور الانققاء تحققا تققأثير التط

االجتماعي والسققياسققي واالقتصققادي الذي طرأ على الدولة األموية، 

فلم يعققد الماني يقنع بققالانققاء الققذي ورثققه من الجققاهليققة، بققل صقققققققار 

وصققققققل إليه العربي من تقدم مادي  يتطلقب غنقاء يتمقاشققققققى مع مقا

ومعنوي، لذا يمم أغلب الموسقققققيقيين وجوههم الى بالد فارس أوالا، 

امتصا حضارات اإلغريق والرومان، ومن ثم إلى بالد الشام التي 

قبل حضقققارات الشقققعوب التي توالا عليها، ليضقققيفوا إلى معارفهم 

معقار  جقديقدة كقانوا في حقاجقة إليها. فكانوا إتا ما آبوا إلى ديارهم 

أسقققققطوا ما اليسققققتحسققققن وأبقوا على المحاسققققن فمزجوها بعضققققها 

 لعرب،ببعض، وابتدعوا منها األغاني التي صقققققنعوها في أشقققققعار ا

بمقا لم يسققققققمع بقه قبالا، وأطلق عليهقا اسققققققم الانقاء المتقن.. والاناء 

المتقن  فن غنققائي مققازال معموالا بققه في اليمن وبعض دول الخليو 

حتى يومنا هذا. وبناله الموسقققققيقي يقوم على اسقققققتهالل غنائي خال 

من االيقاع. يؤدي بأسقققلوب الموال، ثم يتحول في المقطع الثاني إلى 

رافقققة اإليقققاع الثقيققل، ليصققققققير في المقطع الثققالققث هزجققاا األداء بم

سقققققريعاا بمرافقة الرقص. وأول موسقققققيقي اسقققققتفاد من هذه األلحان 

ونقلهقا وغناها بالعربية  سققققققعيد بن مسققققققجح. ومن ثم ابن سققققققريو 

والاريض ومعبد ومسققققققلم بن محرز، الذي كان أول من غنى بيتين 

اليتم فيه اللحن. ومن  من الشققققققعر. ويقول في هذا : إن البيا الواحد

المؤلف من كلمقققة /دو/  «القققدوبيقققا»قولقققه هقققذا جقققاء اصققققققطال  

الفارسقققية، التي تعني اثنين، وكلمة /بيا/ العربية التي تعني بيتاا من 

الشققققعر، والدوبيا صققققار قالباا فنياا في الاناء العربي، وظل شققققائع 

 االستعمال حتى أوائل القرن الماضي.
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في العصقققر األموي لقيا التأييد  وقصقققارى القول إن الموسقققيقا

العلني، إت كان الوالة يخشقققون أن ينسقققب إليهم عدم التدين. ولم  غير

ينس  بعض المسقققلمين أن يضقققعوا الموسقققيقا من بين آثام األمويين. 

وتحققدثنققا كتققب السققققققيرة، أن مروان بن الحكم الققذي كققان واليققاا على 

حجاز الذين الحجقاز قبقل أن يصققققققير خليفقة، هقالقه ما آل اليه أهل ال

عبد ع بن جعفر( أخذوا بأسباب اللهو والطرب، فعاب علـققققققـققققققى )

( القتنائه الجواري المانيات، فرد عليه وهو ابن عم رسول ع )ص

عبد ع قائالا: وما علي أن آخذ الجيد من أشققققعار العرب. وألقيه إلى 

 الجواري فيترنمن به، وينشدنه بحلوقهن وناماتهن.

ة بن أبي سققققققفيان المدينة حاجاا، وكان يعيب وعندما زار معاوي

هو اآلخر على عبقد ع بن جعفر سققققققمقاع الانقاء أعقد لقه هذا وليمة 

جلقب إليهقا الماني ابن صققققققيقاد وأوصققققققاه ققائالا: إتا رأيقا معاوية 

، فلمقا فعقل معاوية،  واضققققققعقاا يقده في الطعقام، فحرك أوتقارك وغنِّ

ن زيد وكان حرك ابن صققققياد أوتاره وطفق ياني من شققققعر عدي ب

الا عند معاوية :  مفضا

 إن من تهَويغَن قد حارا   يا لبينى أوقدي النارا

 ُم الهنديا والقفاراـتقس   اٍر باع أرقبُها ــرٌب ن

ُجهـوله  عاقداا في الخصره زناارا   ا ـا ظبٌي يؤجِّ

فقبض معاوية يده عن الطعام، وجعل يضققققققرب األرض بقدمه 

  :طرباا، وعند تاك قال عبد ع

إنمقا هو مختقار من الشققققققعر، يركب عليه مختار األلحان، فهل 

 ترى بأسا به  

 فأجابه معاوية : ال بأس  بحكمة الشعر مع حكمة األلحان.
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أخو الخليفة عبد المل  بن  ـقققققققـقققققققوعندما تولى بشققر بن مروان 

والية الكوفة، خلفاا لخالد بن عبد ع القسري الذي أصدر  ـققـققمروان 

يه الموسققيقا والاناء، ألاى هذا األمر واسققـقققققققتدعى حنين أمراا حرم ف

الحيري من بني الحقارث، وكقان من أشققققققهر المانين فأكرمه ورفع 

 من شأنه.

وفي العصققققققر األموي تحقق تقققدم موسققققققيقي على صققققققعيقققد 

النتريات، نجم عنه تشقكيل صياغة جديدة للموسيقا، فإتا أضفنا إلى 

 التي استعملوها واعتمادهمهذا تأثيرات اآلالت الموسقيقية الفارسقية 

السققلم الفيثاغورثي، نسققبة لليوناني فيثاغورث الذي سققبق للاسققانيين 

وعرب الحيرة اللخميين اسقققققتخدامه قبل اإلسقققققالم والذي يتألف من 

وحدة صقققوتية، فإن هذا السقققلم كشقققفا عنه الدراسقققات اآلثارية  03

للمقدونقات الموسققققققيقيقة من الرقم األوغاريتية في سققققققورية من قبل 

لمهتمين بها في العالم، وتوصقققققلوا إلى أن السقققققلم الموسقققققيقي لتل  ا

األلحقان، مقدونقة وفق سققققققلم فيثقاغورث بقالقذات، ولكن قبل أن يقدم 

 سنة. 3255سلمه هذا بنحو 

وعنقدمقا تولى يزيقد بن معاوية الخالفة بعد أبيه، عاد الاناء إلى 

ر ممكة والمدينة، وفتحا المالهي وتباهى الناس بالاناء وشرب الخ

 علناا.

أمققا في زمن عبققد الملقق  بن مروان، فعلى الرغم من قولققه 

قبح ع الانقققاء مقققا أوضقققققققعقققه للمروءة وأجرحقققه »على المس : 

.. فإنه أمر بمصقققادرة «للعرض، وأهدمه للشقققر ، وأتهبه للبهاء

، ومن ثم حمل إليه، فانى بين «..سعيد بن مسجح»أموال الماني 

سقققققأله عبد المل  أن ياني الاناء يديه الحداء صقققققافياا، فلما انتهى 

المتقن، ففعقل، فطرب عبقد الملق ، وأمر برد أمواله إليه، وأجزل 

 له العطاء.

وفي عهد الوليد بن عبد المل  أحرزت الموسققققيقا بعض التقدم، 

على الرغم من الضقاط الذي مارسقته حاشقيته، فلم يعبأ بها، وصار 
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ع بن  ى عبيدأبو يحي»يسققققققتقبل الموسققققققيقيين والمانيين والسققققققيما 

 الذي أقام عنده عشر سنوات مبجالا مكرماا. «سريو

وعندما تولى سليمان بن عبد المل  الخالفة، ناهض الموسيقيين 

والمانيين العققداء علنققاا، وهققذا لم يمنعققه من أن يسققققققتققدعي الماني 

سقققراا من المدينة إلى دمشقققق ليسقققتمتع بانائه، وليعلن فيما  «الدالل»

قيمتهققا عشققققققرون ألف قطعققة من الفضقققققققة  بعققد عن جوائز مجزيققة

للفققائزين في مكققة في مبققاريققات الانققاء. وفي زمنققه اشققققققتهرت من 

المانيات جميلة وسققلمى الزرقاء وسققالمة وحبابة، واألخيرتان كانتا 

قينتين في المقدينقة المنورة. وكقانقا حبابة جميلة جداا تات صققققققوت 

ء يالحسققققن وتتقن العز  بالعود وتتلمذت مع سققققالمة على عزة الم

وابن سقققريو ومعبد وجميلة. واشقققترتها سقققعدى زوجة يزيد بن عبد 

الملق  القذي كقان متيمقاا بهقا لتهقديهقا إليقه عندما يتولى الخالفة، وهو 

، وهو أيضققققققاا «حبابة»إلى  «الاالية»الذي غيار اسققققققمها األصققققققلي 

اشققترى سققالمة القس، إبان خالفة أخيه سققليمان وأحبها حباا شققديداا، 

ا إلتقانها الاناء، وألنها أيضققققققاا كانا أعذب صققققققوتاا، ولم يتخلا عنه

وأبرع غناء من حبابة وتقول الشققققققعر، ونسققققققبا للقس، وهو رجل 

عبد »ورع من أهقل المقدينقة عشقققققققهقا رغم ورعه وطهره، ويدعى 

. وعندما تولى يزيد بن عبد المل  «الرحمن بن أبي عمار الجشقققققمي

ال يقتها سالمة، قوالتقا عنده بصد «حبابة»الخالفة وأهدته زوجته 

 في تل  :

 فألقَاغ عصاها واستقرا بها النوى

 افرُ ــاا باأليابه المســكما قرا عين

وفي عهد يزيد بن عبد المل ، ومن بعده هشققققققام بن عبد المل ، 

والوليد بن يزيد، رحب البالط األموي بالموسققققيقيين والمانيين على 

ة، أرسققققل وراء اختال  أوطانهم ومشققققاربهم. وإبان زيارة يزيد مك

 «بققالاريض»الققذي لقبتققه النسقققققققاء،  «أبو يزيققد عبققد الملقق »الماني 

لبهائه وشقبابه. وهو من تالميذ ابن سقريو، وكان يزيد قد سمع عنه، 

أنققه كققان ياني أيققام الحو فيلهي النققاس عن حجهم لروعققة جمققال 
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صققوته وحسققنه وجماله، فجاءه وغنى بين يديه، فاسققتحسققنه ومنحه 

 العطايا.

توجه هشام بن عبد المل  إلى مكة حاجاا وهو خليفة، وعندما 

ومعققه عوده وزامره، « حنين الحيري»اعترض موكبققه الماني 

فسققققأل عنه : فقيل له، هذا الماني حنين الحيري، فأمر به، فحمل 

في محمل على جمل، وعديله زامره، وسير به  أمامه وهو ياني، 

بَهُ وأجزل له العطاء.  فاستبد به الطرب، فقرا

فانى أمام الوليد بن يزيد وهو  «محمد بن عائشققققققة»أما الماني 

شقققققاب بحضقققققور أسقققققتاتيه معبد ومال ، فأبدى إعجابه به وفضقققققله 

ي ألب»عليهما ومنحه ثالثين ألف درهم. ويدين ابن عائشة بفنـقققققـقققققه 

الشقققهير بمعبد الذي أخذ الموسقققيقا عن سقققائب  «عباد معبد بن وهب

بجائزة ابن صققفوان وهو من  خاثر وجميلة ونشققيط الفارسققي، وفاز

 أشرا  المدينة كأحسن مان.

وعندما قدم معبد إلى دمشقققققق للتجارة، بلغ خبره الوليد بن يزيد 

وكان ولياا للعهد، فاسققققققتضققققققافه ثالثة أيام أمضققققققاها معه في الاناء 

والشققراب، ومنحه إثرها ثالثة آال  دينار. وحين تولى الخالفة كان 

رفع قيمقة جوائز مبقاريقات الانقاء التي مقا زال محبقاا للهو والانقاء، ف

وضققعها سققليمان بن عبد المل ، من عشققرين ألف قطعة من الفضققة 

إلى ثالثمئة قطعة من الفضقققققة، وأرسقققققل وراء معبد كي يقيم عنده، 
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وظل هذا أقرب ندمائه إليه، وشقققهد مصقققرعه بعد الحادثة الشقققهيرة 

 التي استخار فيها القرآن الكريم.

ألموي مال  الطائي وحكم الوادي كذل  اشقققققتهر في العصقققققر ا

القذي احتف  بمكقانته عند العباسققققققيين أيضققققققاا، ويونس الكاتب الذي 

اشققتهر بشققعره الجيد وغنائه الجميل إضققافة إلى كتابه الذي وضققعه 

في الموسققققققيقا والاناء والذي يعدع أول كتاب وضققققققع في الموسققققققيقا 

لى إالعربية، ويضققققم جميع األغاني التي عرفا في زمانه ونسققققبها 

الذي صقققار مرجعاا في  «النام والقيان»بعنـققققققققوان  من غناها، وهو

 .«األغاني» كتاب األصبهاني الشهير

هكذا تطور الاناء في العصققققر األموي واتسققققم بسققققمة التجديد، 

والشقققققق  أن انتصققققققار الخلفاء ورجال الدولة وغير الخلفاء ورجال 

بي ن العرالدولة لهذا الفن، كان ظاهرة طبيعية لتطور عقلية اإلنسققققا

ونفسققققققيتقه. ولوال التققدم القذي أحرزه هقذا الفن، ولوال الخلفاء الذين 

دعموه، لم يكن ليقيض له أن يتابع انتصقاراته في العصر العباسي.. 

 عصر العلم والثقافة والفلسفة والفن.

  

 اغــق الصبـــتوفي 

 منسيّةعبقرية موسيقية  

 

 

  
 أحمد بوبس 
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توفيق الصباغ موسيقي سوري كبير. تعمق في مختلف جوانب 

الموسققققيقا. فهو عاز  بارع على الكمان، ومؤلف موسققققيقي مبدع، 

وباحث موسقققيقي متعمق. وهو من الموسقققيقيين القالئل جداا الذين لم 

ات، فقد قصقققر نشقققاطه االبداعي على يخوضقققوا غمار تلحين األغني

 العز  والتأليف الموسيقي فقط.

. وورث حب 2981ولقد توفيق الصققققققبقاغ في حلقب في أيار

الموسققققققيققا عن والقده الذي كان من كبار العازفين على آلة القانون. 

واسقققمه الحقيقي الياس فتح ع الصقققباغ. ومنذ طفولته امتل  صقققوتاا 

الكاثولي . وألنه يمتل  صققققققوتاا  جميالا، فانضقققققم إلى كنيسققققققة الروم

جميالا قُبقل في مقدرسققققققة الروم الكقاثوليق  االبتقدائيقة مجقانقاا، مققابقل 

انضقمامه مرتالا ضمن جوقتها. وفي المدرسة بدأ يتعلم الموسيقا.. و 

بدأ يتعلم العز  على آلة الكمان على يد بعض أسققاتذة الموسققيقا في 

ق في دراسته على أقرانه في  ن المدرسة، فأجاد اللاتيالمدرسة. وتفوا

العربية والفرنسققققية والحسققققاب، وبرع في الموسققققيقا اليونانية. ونبغ 

أيضققققققاا في الخط العربي، وأصققققققبح خطه من أجمل الخطوط. وفي 

المدرسققة انضققم إلى الفرقة الموسققيقية النحاسققية، وأصققبح من أبرع 

 عازفيها.

ترك توفيق الصققققققبقاغ المقدرسققققققة، ليعمل محاسققققققباا في بعض 

التجارية، إت كان يجيد اللاة الفرنسققية ومسقق  الدفاتر. لكنه  المحالت

 لم ينقطع عن التدريب على الكمان.

 * رحلته إلى مصر

، ليحقق طموحه الموسيقي. وفي 2821سقافر إلى مصرعام 

القاهرة تفوق في عزفه على الكمان على كبار العازفين المصريين. 

ع ته سنتين. لكن موحقق نجاحات فنية ومادية كبيرة. واسقتمرت إقام

، سقققققققاءت األحوال في 2821قيققام الحرب العققالميققة األولى عققام 

مصققققققر، وتعطلقا الحركقة الفنية، وانعكس تل  سققققققلباا على توفيق 

الصقباغ. فسققاءت أحواله المادية والنفسقية. واضققطر إلى السققفر عام 

إلى السققققققودان ليعمقل مع خقالقه في أعمقالقه التجارية، في  2821
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تتح متجراا لقه، فتحسققققققنقا أحواله المادية. وكان مقدينقة الفهود. ثم اف

، عاد إلى 2821كمانه أنيسققه الوحيد في غربته. وفي أواخر عام 

القاهرة، ليعاود نشقاطه الموسقيقي، واستمرت إقامته فيها لمدة عشر 

سقنوات. وفي القاهرة أصقبح علماا من أعالم الموسقيقا، وخاصقة في 

 .العز  على الكمان، حتى لقب بمل  الكمان

لكن أفكاراا غريبة صقققارت تسقققيطر عليه. وتملكه التشقققالم من 

اسقققمه )إلياس(، فبدله إلى توفيق، أمالا بالتوفيق والنجا . وازدهرت 

نشققققاطاته الموسققققيقية، وانعكس تل  تحسققققناا في أحواله المادية. لكن 

، وتردت أحواله المادية، 2821حالته النفسقققية عادت تسقققوء عام 

صقققققحية، ظلا أحوال توفيق الصقققققباغ إضقققققافة إلى سقققققوء حالته ال

، ازدادت حالته 2811تتأرجح مابين الحسقققن والسقققيِّ . وفي عام 

سققققوءاا نتيجة احتالل الفرنسققققيين لدمشققققق وحلب وقلقه على وضققققع 

أهله، إضقققافة إلى سقققوء أوضقققاعه المادية بسقققبب توقف النشقققاطات 

في مصققققققر. لكن أزمته لم تطل. إت  2828الفنية نتيجة قيام ثورة 

لى اإلسققكندرية، وعمل فيها طوال شققهر رمضققان، فتحسققنا سققافر إ

 حالته المادية، وأرسل بعض المال إلى أهله في حلب.

 * عودته إلى حلب

عاد توفيق الصققباغ إلى مسقققط رأسققه حلب،  2812في عام 

 2811ليبقدأ مرحلة جديدة في مسققققققيرته الموسققققققيقية. و في عام 

السققققرور. لكن هذا تزوج ورزق طفالا أسققققماه نديم. فامتست حياته ب

السققرور لم يطل. فبعد ثالثة أشققهر من الوالدة فارقا زوجته الحياة 

نتيجة إصققققابتها بمرض عضققققال. وتوفي بعدها ابنه نديم. فاسققققودت 

الدنيا في عينيه، وحاول االنتحار، فقطع شقققققريان يده بقطعة زجاج، 

لكنه أسققققققعف وعاد إلى صققققققحته. ومنذ تل  الحين انطبعا مؤلفاته 

 وعزفه بالحزن واأللم. الموسيقية

وبعد تجاوزه محنته تل  قرر الذهاب إلى دمشققققققق، حيث عمل 

في وزارة المعار  مدرسققققققاا للموسققققققيقا في مدارس دمشققققققق. ولّما 

اندلعا الثورة السققورية الكبرى سققافر إلى مصققر لبعض الوقا، ثم 
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عاد إلى دمشققق ثانية، ليواصققل رسققالته الموسققيقية . وخالل وجوده 

بعض النشقققققاطات الموسقققققيقية، وسقققققجل عدداا من في دمشقققققق، قام ب

األسققققققطوانات تضققققققمنا عزفاا له على الكمان. وتحسققققققنا أحواله 

سققققققافر إلى حلب، كي يفتتح مدرسققققققة  2811المقاديقة. وفي عام 

للموسقققيقا لكنه فشقققل. فسقققافر إلى بيروت حيث قام ببعض األنشقققطة 

الموسققيقية، ومنها عاد إلى دمشققق وإلى عمله في تدريس الموسققيقا. 

ب على كمانه، حتى وصل  وخالل إقامته في دمشق، دأب على التدرع

إلى سققوية عالية في العز .وقام بالعديد من النشققاطات الموسققيقية، 

وسققققاهم في نشققققاطات العديد من األندية الفنية. فكان من مؤسققققسققققي 

النادي الموسقققققيقي السقققققوري مع فخري البارودي وشقققققفيق شقققققبيب 

. ثم انخرط في 2819م ونصققققققو  الكيالني وتوفيق المنجققد عققا

 نادي الفنون الجميلة. 

كان ضقققمن الفرقة الموسقققيقية السقققورية التي  2811وفي عام 

شقققققاركا في مؤتمر الموسقققققيقا العربية الذي انعقد آنذاك في القاهرة. 

وأحيا الفرقة عدة حفالت موسقيقية في المهرجان الموسيقي المرافق 

بحثاا حول األصقققوات للمؤتمر. كما شقققارك في أعمال المؤتمر، وقّدم 

في السقققلّم الموسقققيقي العربي. وعندما افتتحا اإلتاعة السقققورية عام 

، كان توفيق الصقققباغ من أوائل العاملين فيها. وتوزع عمله 2811

في اإلتاعقة مابين العز  على الكمان وعمله في اللجان الموسققققققيقية 

 فيها.

كما عمل على تأسققققققيس أول نقابة للموسققققققيقيين في سققققققورية، 

شققمل الفنانين ودافعا عن حقوقهم. لكن سققلطات االسققتعمار  جمعا

 الفرنسي أغلقتها بسبب نشاطاتها الوطنية.

 * إبداعاته الموسيقية

كما تكرنا، كان توفيق الصققباغ عازفاا بارعاا على الكمان. وبلغ 

عزفه درجة عالية من التقنية. فقد كان يعز  الموسقققيقا التصقققويرية 
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وأصقققعب القطع الموسقققيقية بإصقققبع واحدة وعلى وتر واحد بمنتهى 

 الدقة. 

وإضقافة إلى العز ، كان توفيق الصباغ مؤلفاا موسيقياا مبدعاا. 

وضقققع الكثير من األعمال الموسقققيقية في قوالب الموسقققيقا الشقققرقية 

مثل السقققققماعي والبشقققققر ، إضقققققافة إلى المقطوعات الموسقققققيقية 

( ه الموسقيقية كتابه )الدليل الموسيقيالمختلفة. وضقمن بعض مؤلفات

في حلب. واسققتطاع بثقافته الموسققيقية  2811العام الصققادر عام 

الواسقققققعة أن ياني هذه القوالب . فقالب السقققققماعي حّمله الكثير من 

األفكار الموسققققققيقية، حتى كاد أن يقترب فيه من السققققققيمفونية. ومن 

حجاز كار السققماعيات التي وضققعها سققماعيات من مقامات حجاز، 

كردي، جهار كاه، بياتي، صققققبا، عجم عشققققيران، فر  فزا، نكريز 

 وغيرها...

وقالب البشققر  من أصققعب القوالب الموسققيقية الشققرقية تأليفاا. 

ولم يؤلف فيه إال عدد قليل من الموسققققققيقيين العرب.  ومع تل  فإن 

توفيق الصباغ خاض غماره وارتقى به. ومن البشار  التي أبدعها 

ر كاه، والبشققققر  التوفيقي من مقام حجاز )نسققققبة إلى بشققققر  جها

اسققمه توفيق(. وبعيداا عن القوالب الموسققيقية التراثية، وضققع توفيق 

الصققققققبقاغ مجموعقة من المقطوعققات الموسققققققيقيقة، منهقا )الوداع(، 

)الخلود(، )الكمنجققة تتكلم(. لكن أهم مؤلفققاتققه الموسققققققيقيققة كققانققا 

تجمع بين الموسيقا مقطوعة )عواطف( وهي عمل موسقيقي طويل. 

الشقققققرقية والاربية. ويمكن تقديمها من خالل أوركسقققققترا، أو كمان 

وحتى اليختفي الطابع الشقققرقي من القطعة، فقد وضقققع  وبيانو فقط.

 لها هارموني بسيطاا، لتتهر األناام الشرقية بوضو .

 * أبحاثه الموسيقية

 قإلى جانب العز  على الكمان والتأ ليف الموسيقي، برز توفي

الصققباغ باحثاا موسققيقياا متعمقاا. فوضققع العديد من الكتب الموسققيقية، 

في  2811من أهمها كتاب )الدليل الموسقيقي العام( الصقادر عام 

حلب، والكتاب عبارة عن موسققوعة موسققيقية، جمع فيها كل ما يهم 
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الموسققققيقيين المهتمين بتعلم العز  على اآلالت الموسققققيقية. وضققققم 

ضققققم القسققققم األول نبذة عن تاريخ الموسققققيقا  الكتاب سققققبعة أقسققققام.

وعالقتها باألديان، ولمحة فيزيائية عن الصقققوت. وفي القسقققم الثاني 

الذي حمل عنوان )األناام الشقرقية(، تناول فيها السقاللم الموسيقية، 

بقدءاا من السققققققلم الفيثاغورثي وانتهاء بالسققققققلم الموسققققققيقي العربي 

لياا في الموسققيقا العربية. وفي الحالي، وأهم المقامات المسققتخدمة حا

القسققققققم الثالث الذي حمل عنوان )األوزان الشققققققرقية(، بحث توفيق 

الصقققباغ في األوزان البسقققيطة والمركبة. وضقققمان هذا القسقققم جميع 

 األوزان المتداولة في البلدان العربية.

وخصقص القسقم الرابع للعالمات الموسيقية. فاستعرض تطور 

ءاا من العالمات اليونانية والعالمات العربية العالمات الموسيقية، بد

القديمة والعالمات الاربية، كما وضققع القواعد التي يجب أن يفهمها 

كل موسيقي أثناء كتابة النوتة وقراءتها. أّما القسم الخامس، فتضمن 

منقاهو كاملة لتعليم العز  على آالت الكمان والناي والبيانو. وتابع 

عليم العز  على آلتي العود والقانون. في القسققققم السققققادس دروس ت

نه منهاجاا كامالا لتعليم كل من اآللتين. والقسقم السابع واألخير  وضقما

 ضمنه مجموعة من مؤلفاته الموسيقية، كما تحدثنا آنفاا. 

ومن كتبه الهامة كتاب )تعليم الفنون(. وفيه يبرهن بحسققققققابات 

سقققققة أصقققققوات دقيقة أّن السقققققلم الموسقققققيقي العربي يحتوي على خم

وخمسقة أسقداس الصقوت، وليس سقتة أصقوات كما هو شائع. واتبع 

 في برهانه الطريقة اليونانية القديمة. 

و كتابه )مجموعة قطع موسققيقية شققرقية( ضققمنه مجموعة من 

المقطوعقات الموسققققققيقيقة، بعضققققققهقا من تقأليفقه، وبعضققققققها اآلخر 

لموسققققققيقيين آخرين عرب وأتراك. وطبع الكتققاب ونشققققققره توفيق 

ديقي صقققا حب محل األسقققطوانات المشقققهور في الخمسقققينيات صقققنا

والسققققتينيات من القرن العشققققرين، والذي أصققققدر الكثير من الكتب 

والكراسققققات الموسققققيقية. ومن أبحاثه الموسققققيقية الهامة بحث حول 

 األصوات في الموسيقا العربية، كما أشرنا سابقاا. 
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 * ابتكار موسيقي

ُق توفيق الصباغ في الموسي ل قا عامة وفي آلة الكمان بشكوتعمع

خققاص، دفعققه إلى محققاولققة ابتكققار آلققة ترتبط بققالكمققان فتمكنققه من 

النطق بالقرار والجواب معاا. وصققر  في سققبيل تل  عشققرين عاماا 

من حياته. وسافر من أجل تل  إلى أوربا. ونجح في إنجاز خطوات 

هقامقة. لكن صققققققعوبقات كثيرة واجهتقه، حقالا دون إكماله ابتكاره. 

نها عدم توفر التقنيات التي تسققققققاعده في مشققققققروعه، وعدم توفر م

السققققققيولقة المقاليقة الالزمقة. ورحقل دون أن ينفقذ االبتكقار الذي حلم 

 بتحقيقه.

 رحيله *

اسقققتمر توفيق الصقققباغ في عمله في إتاعة حلب وفي نشقققاطاته 

الموسققققيقية، حتى وافته المنية في السققققادس عشققققر من كانون األول 

ين وسققققققبعين عققامققاا. كققانققا مليئققة بققالحزن عن اثن 2811عققام 

 والمعاناة واإلبداع الموسيقي.      

 * مراجع :      

ـققـقق كتاب )السماع عند العرب( ـققـققـقق الجزء الثالث ـققـققـقق مجدي  2

 .2811العقيلي ـــ دمشق 

ـقـق  كتاب )الموسيقا في سورية( ـقـقـق عدنان بن تريل ـــ دار  1

 .2811طالس ـــ دمشق 

الم األدب والفن( ـققـققـقق أدهم آل الجندي ـققـققـ ـققـقق موسوعة )أع 1

 .  2811دمشق 

ـقـق كتاب )الدليل الموسيقي العام( ـقــ توفيق الصباغ ـــ حلب  1

2811. 

ـقـق كتاب )مجموعة قطع موسيقية شرقية( ـقــ توفيق الصباغ  1

 ـــ دمشق .  
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 إضافـــات تفســـــيرية 

 (15)هــــــــللفيلسو  نيتش

 (16)على هامش أوبرا )كارمن( للموسيقار  بيزيه 
  

 (17)بقلم : باولو ديوريو 
 (18)ترجمة : د. كمال فوزي الشرابي

 مقدمــة

بعققد أن قققاطع الفيلسققققققو  األلمققاني فردريش نيتشقققققققه الققدرامققا 

للموسققيقار الفرنسققي  (Carmenالفاغنرية، وجد في أوبرا )كارمن 

 مضاداا للسم، أو مقابالا تهكمياا. Bizetجورج بيزيه 

                                                           


(. يرى أن 3955ــ3844) Rokkenنيتشه )فردريش( : فيلسو  ألماني، ولد في روكن ـقـقـ  

منشققققأ القيم التي تحكم العالم )الكائن، الحق، الخير( إنما هي ردات فعل من الضققققعفاء تجاه 

حداد المسقققيطرة تُ األقوياء. ويقوده التقييم الذي يضقققعه لهذا المنشقققأ إلى إظهار كيف أن القيم 

م مثٍل للحياة باسقققق نفيّ كاألخالق اإلنسقققاني والمسققققيحي  كنفي للحياة. ويبدو له كٌل من علمي

ويققابقل هقذه العقدميقة تقأكيد الحياة وإرادة العودة األبدية لما يشققققققكل تنوع الحياة. وقد  أعلى.

المعرفة )عبر نيتشقققه عن أفكاره بحكم مختصقققرة ال تخلو من العنف الخفيف. من مؤلفاته : 

 المبهجة(، )ماوراء الخير والشر(... وقصائد: )هكذا تكلم زرادشا( وسواها.

(. كتب للمسر  3870ـققققـقققق3838: مؤلف موسيقي فرنسي )BIZETـققققـقققق جورج بيزيه  

الجميلة(، )األرليزياتيه(،  Perthالانائي األوبرات التالية: )صيادو اللؤلؤ(، )فتاة بيرت 

 تحفاا تنبض بالحياة والجمال. )كارمن(. تعدع أوبراته كلها

الفرنسية( في  Magazine Littéraireالمجلة األدبية )الماغازين ليترير  انشرته ةـققـقق مقال 

وتاريخ كانون  383عددها الخاص بالفيلسقو  األلماني فردريش نيتشقه الصادر برقم 

 . 2555الثاني 

. عضو في عدة : باحث موسيقي إيطالي شهير Paolo D'Iorioـققققققـققققققـقققققق باولو ديوريو 

 مؤسسات ثقافية عالمية. يُعنى بشؤون الفلسفة وبخاصة فلسفة نيتشه.

ـقـقـ شاعر ومترجم. مجاز بالحقوق ودكتور باآلداب الفرنسية والترجمة. رئيس تحرير  

. له ثالثة دواوين شعرية 3947و 3943مجلة )القيثارة( للشعر والفنون الجميلة عامي 

ٌل ال تنتهي(، )الحريققة والبنققادق(، )قصقققققققائققد الحققب والورد(، وديوان  مطبوعققة : )قُبققَ

مشقققترك )قصقققائد حب دمشققققية(. عضقققو في اتحاد الكتاب العرب. له أكثر من سقققبعة 

 عشر كتاباا مترجماا في اآلداب والعلوم والفنون.
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وفي هذه المقالة إضققافات تفسققيرية غير منشققورة سققجلها نيتشققه 

 حول أجزاء من المقطوعات الواردة في أوبرا )كارمن(.

بعقد عقدة أيقام من وفاة الموسققققققيقار األلماني ريتشققققققارد فاغنر 

ش ير فردريـاني الكبـــو  األلمـــ، كتب الفيلس(19)(3883ــ3833)

( إلى صديقته مالفيدا فون ميسينبوغ 3955ـققـقق3844ه )ـققـققـققـققـققـققنيتش

Meysenbug  :أهقققانني فقققاغنر إهقققانقققةا حتى الموت.... »مقققايلي

وأريدك أن تعرفي هذا األمرم... لقد أحسققسققا بعودته البطيئة زحفاا 

باب شقخصقي موجه لي: كل شبابي  إلى المسقيحية وإلى الكنيسقة كسقه

نيوتطلعاته بدت لي مدنسةا أل استطعا أن أُجلا فكراا قادراا على  نـقققققا

 «.إتمام هذه الخطوة

تفسقققر لنا هذه الرسقققالة السقققبب الرئيسقققي في ابتعاد نيتشقققه عن 

المشققروع الثقافي المسققيحي والجرماني لفاغنر. على أن هناك سققبباا 

ي مالإج»آخر من شأنه مساءلة األساس تاته للجمالية الموسيقية ولـقق 

 لدى فاغنر.« العمل الفني

(، وبمتابعة 3872في كتابه )والدة التراجيديا أو المأسققققققاة، عام 

عن  3875فلسقققققفة الموسقققققيقا التي عرضقققققها فاغنر في كتاباته عام 

بيتهوفن، أكد الفتى نيتشققه أن اتحاد الفنون، وبخاصققة اتحاد الصققور 

 قوةاألسقطورية التي تتهر على المسر ، أمر ضروري الحتمال ال

التدميرية للموسيقا الصافية، ولوال تل  ـقـق وبحسب شوبنهور ـقـ فإن 

التمثيقل المبقاشققققققر للمبدأ الميتافيزيائي األصققققققلي، أي إرادة الحياة، 

سقققيتسقققبب في دمار المباد  المسقققببة لبقاء الفرد )وأعني بها الزمان 

 والفضاء والسببية( وستقود إلى إلااء هذا الفرد.

ميتققافيزيققائي األعلى للمققأسققققققققاة أو وعلى هققذا فققإن الهققد  ال

التراجيديا وللفن بشقققكل عام كان إتن أن تحمينا الصقققورة األبولونية 
                                                           

 ( مؤلف أوبرا ألماني :)ريتشارد( ـققققـققققق فاغنرـقققققـققققق(. له )الهولندي الطائر(، )تانهاوزر(، )لوهان ،)ارين(، )خاتم النيبيلونغ

سقققاتذة الاناء في نورمبرغ(، )بارسققققيفال(. عبقري صقققاحب قدرة نادرة. كتب هو نفسقققه كتيّبات مسققققرحياته أ)تريسقققتان وإيزولده(، )

مها والانقائيقة التي اسققققققتققاهقا من أسققققققاطير جرمقانيقا الققديمقة. غيار في مفهوم األوبرا التقليدية من دون أن يقدم أي تنازل للحيوية بمفه

 الصافي، قاصداا إلى االرتباط الوثيق بين الموسيقا والنص. تتميز أوركستراه باالنفعال الدرامي وبالازارة الشاعرية.



 

 89 

وتكشف لنا ـققققـقققق كحجاب يتهر ويُخفي ـققققـققققق القوة التدميرية لما هو 

، ولكن أبولون، في (21)يتكلم لاققة أبولون (20)ديونيزوس»ديونيزي: 

 «.النهاية، يتكلم لاة ديونيزوس

فيزياء في الفن، أو باألحرى النقد الذاتي لها، وجد نقد هذه الميتا

، 3878. في عام 3874في دفتر مالحتقات يعود تقاريخقه إلى عقام 

وفي كتابه )إنسقاني، جدع إنساني( يعبر نيتشه للمرة األولى للجماهير 

عن رفضقققه فلسقققفة الفيلسقققو  األلماني شقققوبنهور ورفضقققه أيضقققاا 

ية عن طريق المسققققققر  المشققققققروع الفاغنري لتجديد الثقافة األلمان

الموسققققققيقي، وهو أمر دأب على تكراره في أعمقالققه حتى في عملققه 

تخضققققع لتحليٍل ال « القضققققية الفاغنرية»حيث  3888الهجائي لعام 

رحقمقققة فيقققه من وجهقققة النتر الفيزيولوجيقققة للفن وفيمقققا يتعلق 

باالنحطاط. يضققا  إلى تل  أن نيتشققه كان، كما سققبق أن تكرنا، قد 

لسققم، على مقابل تهكمي أو سققاخر كما كتب، لكنه عثر على مضققاد ل

ل ، وأعني بهذا المقاب«القضققققققية الفاغنرية»مع تلق  مققابٌل افتتح به 

 (.3870ــ3838أوبرا )كارمن( للموسيقار الفرنسي جورج بيزيه )

من المؤكد أن نيتشقه، برفضقه الدراما الفاغنرية، لم يكن يقصققد 

د في أوبرا )كارمن( مثاالا العودة إلى الموسققيقا الصققرفة، بل إنه وج

للمسقققققر  الموسقققققيقي الذي يتميز بنقاء العمل األوركسقققققترالي، كما 

رة لها.  يتميز باحترام القوانين المخصقققققصقققققة للموسقققققيقا أو المفسقققققِّ

فموسقيقا جورج بيزيه غنية، وهي دقيقة. كما أن من شأنها أن تبني، 

وتنتم، ثم إن لهققا خققاتمققة: ومن هنققا فققإنهققا تتعققارض مع تضققققققخم 

وبتحررها من االدعاءات «. الميلوديا التي ال تنتهي»لموسقققيقا، مع ا

الميتقافيزيقائيقة أو العقائدية التي تنتهي بأن تصققققققبح شققققققديدة الوطأة 

بمنحاها اإليديولوجي ـققـقق كما بيان لنا تل  التاريخ بشكٍل فاجع ـققـقق فإن 

م لنا على المسقققققر  وصقققققفاا دقيقاا للحاالت النفسقققققية  أوبرا بيزيه تقدِّ

                                                           
  ـقـ ديونيزوس: إله النباتات وبخاصة الكرمة والخمر عند قدماء اليونان. هو باخوس عند قدماء الرومان. أسهما عبادته في تطور

 فن الانائي.المأساة أو التراجيديا وال

 .ــ أبولون : إله الجمال والنور والفنون عند اإلغريق 
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علقة بالحب القوي أو بالعشقققق ال يعتورها أيع غرض أخالقي أو المت

الحب بمفهومه كقدر أومصققير محتوم، الحب الذي ال مفرا »سققواه : 

منه، أو الحب بمفهومه الجسقدي أو الشهواني، أو بمفهومه البريء، 

 «.أو القاسي ....إلخ ــ وهنا لعمري نجد الطبيعة حقاام

ب فيلسقققو  انتقل، في حوالي كان في تل  كله ما يحتى بإعجا

نهاية السققبعينيات، من فيتافيزياء الفن إلى التاريخ الطبيعي لسخالق 

وتوجه اآلن، بعد أن تخلى عن مشقققروع إنشقققاء ثقافة ألمانية جديدة، 

إلى أوروبيي المسققتقبل الطيبين أو األخيار. وهنا يتبين لنا هذا النوع 

سققققققتماعه األول لهذه من الحب المفاج  الذي وقع فيه نيتشققققققه منذ ا

 األوبرا، وهو أمر ال يثير دهشتنا على اإلطالق.

 جورج بيزيه، من يكون 

تشقققققرين  27في مدينة جنوا، وعلى مسقققققر  باغانيني، وبتاريخ 

، شققققاهد نيتشقققققه للمرة األولى أوبرا )كارمن(. في اليوم 3883الثاني 

 Peter Gastالتالي، كتب رسقالة إلى صقديقه الموسقيقي بيتر غاسا 

مرحى يا صقققديقيم لقد عثرت »لذي كان موجوداا آنذاك في البندقية: ا

من جقديقد على عمققل جميقل هو أوبرا لجورج بيزيقه )مقا أسققققققمهققا (: 

 Prosper)كارمن(، وإنها لتسقققمع كأقصقققوصقققٍة لبروسقققبر ميريميه 

eéryméM(22) .وتتسققم بالفكر، والقوة، واإلثارة في بعض المقاطع ،

جادة، ال تشوبها أية شائبة ضالٍل من  موهبة فرنسقية حقيقية في أوبرا

فقققاغنر، وبقققالمققققابقققل فقققالمؤلف هو تلميقققذ حقيقي لهيكتور برليوز 

Hector Berlioz(23) كنقا مؤمناا بإمكانية حدوث شققققققيٍء من هذا .

                                                           

 ( قققق بروسبر ميريميه: كاتب فرنسي، ولد بباريس قققق ـقققـق ( / الازلة، (. له مخادعات أدبية )مسر  كالرا غازول، ـقققـق

نها: )كولومبا / كارمن / الارفة الزرقاء..(. (. اكتسققب شققهرة كبيرة بأقاصققيصققه وموروايات تاريخية )حوليات حكم شققارل التاسققع، 

 كان ابتداعياا في دقة أسلوبه وإحكامه.

 ( مؤلف موسيقي فرنسي )ـقققققققـققققققق برليوز )هكتورـقققققققـقققققققتو تشليني و(. ألاف )هالك فاوسا(، )بينفينBenvenuto 

Celliniطفولة المسيح(، )الطرواديون(، )هارولد (، )السيمفونية الخيالية(، )القداس الكبير لراحة الموتى(، )روميو وجوليا( ،)

في إيطاليا(، وكلعها أعمال تثير اإلعجاب بقوة العاطفة الدرامية، وبعتمة الكتابة األوبرالية، أحد مبدعي الموسيقا المبرمجة. كتب 

 عدة مؤلفات عن الموسيقا.
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القبيلم. ويبدو أن الفرنسققيين هم من تل  على طريق أفضققل، وأقصققد 

 «.في مجال الموسيقا المسرحية

مات بيزيه شاباا منذ سا »تصراا: وكان جواب بيتر غاسقا مخ

. منذ شققققهرين و)كارمن( vyéHal(24)سققققنوات. كان تلميذاا لهاليفي 

تُعرض في فيينققا، وهي غققالبققاا مققا تعرض، ولكني لم أسققققققتمع إليهققا 

ويصققر نيتشققه، ويعود إلى المسققر  ويكتب من جديد لصققديقه «. بعد

لقد أصقققبا بصقققدمة حزن شقققديدة »كانون األول:  0الموسقققيقي في 

ن علما بوفاة بيزيه. اسقققققتمعا إلى )كارمن( للمرة الثانية، ومن حي

جديد شقققعرت بأنني أقرأ أقصقققوصقققة من الطراز األول، كما لو أنها 

من أقاصققققققيص بروسققققققبر ميريميه. رو  مسى بالوجد وبالجاتبيةم 

، يقتضقققي هذا العمل رحلة إلى إسقققبانيا، فهو عمل يعبر  بالنسقققبة إليا

ألوربية الجنوبيةم ــ ال تضح ، يا صديقي تعبيراا كامالا عن الرو  ا

 «.القديم، فإن توقي ال يخط  بسهولة وإلى حٍد يتسم بالتمام

ال شقق  في أن بيتر غاسققا ابتسققم قليالا لهذه الحماسققة تبدر من 

نيتشققققققه، وأجقاب، وهو غير مقتنع، واعقداا بالذهاب لرلية )كارمن( 

من  الثامنفي أقرب فرصققة. واسققتمر نيتشققه في إلحاحه عليه. وفي 

 بشققققكل»شققققهر كانون األول بعث إليه أيضققققاا برسققققالة من البندقية: 

متققأخر جققداا تكارتني تاكرتي )وهي تخونني أحيققانققاا( بققأن هنققاك حقققاا 

، وأن مخططها وفكرتها «كارمن»أقصققققققوصققققققة لميريميه عنوانها 

وأيضققققققاا نهقايتهقا الفقاجعقة المتعلقة بهذا الفنان تعيش كلها في أوبرا. 

ب العائد لها في منتهى الجودة وكمالها(. ولسققققققا  )والواقع أن الكتيقِّ

بعيقداا عن االعتققاد بأن )كارمن( هي أفضققققققل أوبرا وجدت، ومهما 

امتدت بنا األعمار فإنها سققققققتتل تُعرض على جميع المسققققققار  في 

 «.أوربا

 قصيدة الهجاء

                                                           

 جا( ( مؤلف فرنسي )كــ هاليفيــ ألف ) تات وأغاني.أوبرا وباليه وكانتا 



 

 92 

في نهاية االفتتاحية، يعرض نيتشققه تفسققيراا هامشققياا لما سققموها 

، والقدر، وحرية البوهيمية....إلخ، وتعود هذه موضققققققوعات الموت

الموضققققققوعققات، كالزمققة فققاغنريققة على وجققه التقريققب، كلمققا كققان 

الموضققققققوع يتعلق بقأعمق مقا ورد في )كارمن( من موضققققققوعات 

 جوهرية كالحب، والحرية، والقدر، والموت.

بأن التحويل »سقققققجل فيه نيتشقققققه مالحتة تقول  الهامش األول:

)والواقع أن هذا التحويل « كاٍ  على اإلطالق إلى النعومة هنا غير

المنطلق من  Trémoloال يمكنه أن يطلق التكرار السقققققريع للـققققققققققق 

الكمانات والفيوالت، وال الموضققققوع المسققققند إلى الفيولونسققققيالت، 

واألبواق، وإلى آلة الباصقققققون، وإلى الكالرينيا، ثم إلى النقر على 

 الكونترباصات.

يه الفيلسو  تفسيره لهذا الموضوع وقد سقجل ف الهامش الثاني:

إت يرى فيه قصققيدة هجاء للعشققق. وهي أفضققل ما كتب عن الحب »

.قصقققيدة عن «Stendhal (25)بمعناه الواسقققع الشقققامل منذ سقققتندال 

العشققق: وأعني أفضققل ما يحب نيتشققه ويطالب به اآلن الفنون كافةا. 

ثل قوة مكما أن هذه القصقيدة ليسقا كشفاا لبعد ميتافيزيائي، بل هي ت

للتعريف النفسقققاني ودقته، أي التعريف بعناصقققر من مركبة كشقققتى 

أنواع العشققققققق، وكققالحقب بققذاتققه ولققذاتققه، وهو أكثر أنواع العشققققققق 

 «.تعقيداا 

إن الكتاب الحالي هو وصقققققف مفصقققققل ودقيق لكل العواطف »

تاك هو غرض كتاب « التي تؤلف العشققققققق القذي يسققققققمونه الحب

وهو الكتاب الذي يرجع إليه (، De L'amourسققققتندال )عن الحب 

أبذل كل الجهود الممكنة لكي أكون جافاا. وأريد أن »نيتشققققه ويتابع: 

أفرض الصقققما على قلبي الذي يبدو أن لديه الكثير ليقوله. أرتجف 

 .«لكوني لم أسطر سوى زفرة حين اعتقدت أنني قد سجلا حقيقة

                                                           
  ـققق ستندال )اسمه الحقيقي هنري بيل ـققق( كاتب فرنسي )Beyleـققق (، له عدة روايات وبخاصة )األحمر ـققق

(. يتصققف أبطال رواياته بحسقاسققية (، )حياة هنري بروالر، (، )سققيدة قصقر بارما، واألسقود، 

 كبيرة ووقاحة ظاهرة. ومن أشهر كتبه مؤلاف )عن الحب(. 
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، هو رإن سقققتندال، الذي يعدع آخر علماء النفس الفرنسقققيين الكبا

هُ نيتشققققققه إلى جانب بيزيه لكي يعارضققققققه بـ  المؤلف القذي يضققققققعقُ

 .Tartufeerie Allemande(26)التارتوفية األلمانية »

، Ecce Homo»(27)هذا هو االنسققققان »في الفصققققل المعنون 

الذي يتحدث فيه نيتشقه عن قضية فاغنر، يكيل المديح للدقة والعمق 

خالقي لزائف والتدني األالنفسانيين لدى ستندال وبيزيه ضد العمق ا

هل أنتو األلمان »الذي ال يمكن االنحدار إليه إال عند األلمان. يقول: 

كتاباا واحداا يتسم بالعمق  إنهم حتى ال يملكون أدنى فكرة عما يجعل 

. وحين يصققققققاد ، بالمناسققققققبة، أن [....]من كتقاب مقا كتقاباا عميقاا 

 ادر أسقققاتذةُ جامعة ألمانأمتد  في سقققتندال محلالا نفسقققانياا عميقاا، يب

 «.  ليسألوني أن أهّج  اسمه

والواقع أنه إتا كانا )قضقققية فاغنر( تشقققكل في الحقيقة هجوماا 

فهي أيضقققاا هجوم على األمة األلمانية التي تصقققبح مع »على فاغنر 

 «.انقضاء الزمن أكثر كسالا، ومعدومة الميل إلى أشياء الفكر

أصقققبح جرمانيا النزعة  (28)ويأسقققف نيتشقققه أيضقققاا ألن الفاغنر

والعقيققدة بعققد أن أدركتققه الشققققققيخوخققة. كققلع تلقق  يعود تققاريخققه إلى 

. ويتسققققققاءل نيتشققققققه في 3873المهرجقان األول لبايروت في العام 

«... تُرى ماتا حدث (: »Ecce Homoكتقابه )هذا هو اإلنسققققققان 

وهكققذا فققإن »وكققانققا أعمققال فققاغنر قققد ترجمققا إلى األلمققانيققةم 

القققب على فقققاغنر... )الفن األلمقققانيم(، )المعلم ققققد ت« الفقققاغنري»

لهذا السقققققبب الت نيتشقققققه بالفرار « األلمانيم(، )الجعة األلمانيةم(...

ين ولكنه ح«. عالجه الذاتي المضقققاد لالبتداعية أو الرومانتية»وبدأ 

، إلى افتتقاحيقة بقارسققققققيفققال 3883اسققققققتمع، في مونقا كقارلو عقام 
                                                           

   ترتو( ــ التارتوفية: نسبةا إلى بطل المسرحية الهزليةTartuffe للمسرحي الفرنسي الكبير موليير )Molière (ــ .)

 ويعتبر ترتو  مثال الشخص الخبيث أو المرائي.

  ـققققـقققق[Ecce Homoهذا هو اإلنسان :] قصبة عوضاا عن طي. وتمثل السيد المسيح مكلالا باألشواك وحامالا نمقولة لبيالطس الب

 صولجان.

 .ــ الفاغنر : تعبير يدل على االستهانة بفاغنر 
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Parsifal ى إلى صقققديقه بيتر غاسقققا  لفاغنر، ماتا كتب مرة أخر

إتا وضقعنا جانباا المسقائل التي ال تعود إليها، فماتا بمقدور موسيقا »

 «.مماثلة أو ماتا يجب عليها أن تقدم 

 هل سققبق»وإت يسققتلهم وجهة النتر الجمالية الصققرفة يتسققاءل 

ة إن الصفاء النفسي األسمى والدق«.. »لفاغنر أن صنع شيئاا أفضل 

أن يكونا قد قيال، وُعبِّر عنهما، وتم التواصققل في موضققوٍع ما يجب 

معهما، على الشقكل المكتمل المتسقم بأقصقى االختصقار والمباشرة، 

من شقققيات العاطفة قد تم التوسقققع بها، والارام  Nuanceوكل شقققية 

 («.Epigrammeكل تل  يؤدي إلى قصيدة )الهجاء 

وهكذا نجد قصقققققيدة الهجاء تعود كأقصقققققى ما تكون عليه الدقة 

ر،  القصقوى في التعريف النفساني، تل  أن نيتشه في الواقع إنما يقدِّ

سقققققواء لدى بيزيه أو لدى فاغنر، األسقققققلوب الفلسقققققفي الخاص لكٍل 

رغ إلى تل  في أغلب األحيان فإن أهم ميزة  منهمقا. وحتى لو لم يُشققققققَ

في هذا األسقققلوب الفلسقققفي إنما هي كثافته في التعريف، هذه الكثافة 

 ى أحادية شديدة التحديد.التي تخضع إل

إتا كقان العقالم كونقاا، أو كالا يحكمه ويديره مبدأٌ فريد، فإن على 

الفيلسققققققو  القذي يريقد وصققققققفقه، وبمعنى آخر يريد أن يحتويه في 

كتاب، أن يسققتعمل الشققكل المنهجي: تاك هو حال كل من الفالسققفة 

بدأ مسقبينوزا، هيال، شقوبنهور. لكنغ إتا كان العالم فوضى ال يديره 

د، وإتا كان الفيلسقققو  ال يمل  وال يريد أن يبدو عليه أنه يمل   موحا

القوة السقحرية لتفسير جوهر أو صيرورة هذه الفوضى، فإتن كيف 

السقبيل إلى تفسقير هذه البضعة من األشياء الصايرة التي نجحنا مع 

تل  في معرفتها  هنا يسقققتعمل نيتشقققه المثل أو التعريف. فالتعريف 

در على نقل معلومة ما من أكثر أوضقققاعها وضقققوحاا ودقةا، الجيد قا

 من دون االدعاء أننا نكشف النقاب عن السر األخير للعالم.

في )ما وراء الخير والشقر( يميز نيتشقه بدقة أسلوب الفيلسو  

تي الفكر الحر الصقحيح بهذه الكلمات من الروائي الفرنسي ستندال 
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كي يكون المرء فيلسققققققوفاا ل: »[وردت باللاة الفرنسققققققية في النص]

ون صققققققارماا، واضققققققحاا، بال أوهام. إن صققققققاحب جيداا، عليه أن يك

المصققققر  الذي جمع ثروة يمل  قسققققماا من المزايا المكتسققققبة التي 

تمكنقه من القيقام بقاكتشققققققافقات في الفلسققققققفة، وبمعنى آخر إنه يرى 

إن هذا التعريف، الذي يذكِّرنا به «. بوضقققو  الوضقققع الذي هو فيه

مجقد من جهة نيتشققققققه، يتنقاسققققققب تمقامقاا مع القذوق األلمقاني القذي ي

األسققققققققاليققب، وينطلق من جهققة أخرى لرليققة الواقع، أي لتزييف 

Falcifier .الواقع بنتاراٍت أخالقية 

 الجنوب والنزعة الال أخالقية

وعلى العكس، تحاول موسقيقا جورج بيزيه، في رأي نيتشه، أن 

 guedillaéSتصققققققف الواقع بال نزعققٍة أخالقيققة كمققا في الـقققققققققققق: )

 نية.اإلسبا (29)سياويديياا(

كتب الفيلسقو  األلماني تعليقاا على هذه المقطوعة الموسيقية ما 

سققياويديياا ـقققققققـققققققق التي أُعجب بها كثيراام وكنٍص أيضققاا. إنها »يلي: 

 Gilلتشققققققكقققل جزءاا من غبطتي الكبرى في تقققذوق )جيقققل بالس 

Blas)(30) بعد قوة المالحتة النفسققققققانية التي أوحى بها إليا اسققققققم .

وانعدام  Le Midiبالس( منطققة الجنوب  سققققققتقانقدال، تمثقل )جيقل

 «.النزعة األخالقية فيها

، وقبل أن يسققققققتمع إلى 3885وفي وققا مبكر جداا، وفي العام 

ال »)كارمن(، كان نيتشققققققه قد سققققققجل في أحد دفاتره الكلمة التالية: 

أتعققب من )جيققل بالس( أبققداا. بهققا أتنفس، وال وجود أليققة مبققالاققة 

                                                           

 قصة أندلسية نشطة يتخللها غناءيا: ريديــ سياو. 

  ـقـق جيل بالس: رواية للكاتب الفرنسي لوساجLesage (ــ وجيل بالس هو شاب متعلم، لطيف، صاحب نكتة، آلا .)

 مرات جديدة تنتهي به إلى اكتساب الحكمة.ابشتى الوسائل منطلقاا على الدوام في مغ به األحوال الحياتية إلى أن يعيش
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د ألي علم بيققاٍن أو حققذلقققٍة كمققا لققدى عققاطفيققة فيهققا، وكققذلقق  ال وجو

 «.شكسبير

في العام التالي عثر في )كارمن( على التمثيل الموسققققققيقي لهذا 

 لماتا يعود»العقالم القذي يحيقه، وعقاد جيقل بالس يتهر في دفقاتره: 

إليا مقا يشققققققبقه انتتقام الرغبة الكبرى في )جيل بالس( وبالتالي في 

( لم تسحرني أكثر من أقاصقيص بروسقبر ميريميه  هل إن )كارمن

ي في أتنيا هقذا العقالم العزيز عليا )الذي ال  أيقة أوبرا أخرى إت يقدوِّ

 أستطيع، مهما يكن الوضع، أن أتخلى عنه أكثر من ستة أشهر(.

نتو  ويجب أال ننسققققى هنا أن نيتشققققه، بعد قضققققاء عام في سققققورا

، قد غادر ألمانيا واسقققققتقر في 3877و 3873بإيطاليا ما بين عامي 

الجنوب ) في مدينة جنوا بإيطاليا وفي مدينة نيس بفرنسققا، مع قيامه 

ينا، ومع إقامات صققققققيفية  برحالت إلى البنقدقيقة ورومقا حتى ميسققققققِّ

 .Engadine)(31)بأناادين 

وثمقققة مقطوعقققة من هقققذه الموسققققققيققققا التي تميز الجنوب هي 

)األغنية البوهيمية( في الفصقققققل الثاني من )كارمن(، وقد كتب عن 

أغنية فيها تصققد  رو  الجنوب حتى آخر مدى. هنا »ا معلقاا: بدايته

نقع في  3888وفي العام « كل عالَم جيل بالس الذي نؤثره بالحبم

الـقققققق )جيل بالس( بلد ساحر كلعه، ال نعثر »أحد دفاتره على ما يلي: 

فيه على ألمان. وبروسقققبر ميريميه أيضقققاا بلد أكثر سقققحراا ال نتعثر 

 «.فيه بأية فضيلة

ي )كارمن( وجد نيتشقققه إتن ال أخالقيةا فرحةا، وعالماا تسقققكنه ف

بوهيميات ومهربون ال يشقققعرون بوخز الضقققمير، عالماا صقققافياا ال 

إهانة فيه وال حقد وال نوايا سيئة، يسكنه أناس يحبون الحرية، وهم، 

 مهما تكن الترو ، سعداء.

                                                           

  ــ أناادينEngadine: .منطقة من سويسرا تشتهر بجمالها الطبيعي الساحر 
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 بطولة وقدرية

والبطولققة بهققذه الحيققاة الحرة والبهيجققة تشققققققترك الشققققققجققاعققة 

والقدرية، وتل  في وضققققع مصققققارع الثيران الذي يجسققققد من هذه 

الشققجاعة التعبير المتسققم بالعمومية والطيش وقد سققمح القانون بهذا 

 الطيش.

في هامش أول على نوطة موسققققققيقية،  إضافات تفسيرية أولى:

وهي تحوي األغنية الشقققهيرة التي ينشقققدها مصقققارع الثيران، كتب 

ُا هذه األُغنية تُاناى في الشقارع. إنها لتسري لطالما سقمع»نيتشقه : 

 «.في دماء أهالي جنوا، كما تسري في دمي أنا

ولكن عنقدما يجري الحديث عن البطولة وعن القدرية فيجب 

التفكير بكارمن نفسها التي كانا لديها الشجاعة ألن تحيا وتموت 

بحسقققققققب أخالقيتهقا البوهيميقة. تواجقه النقاس بوجقه حر، وتجقابققه 

در بوجه قدري. ويعلن القدر عن نفسقققققه في مقطوعة شقققققهيرة الق

 وضعا في وسط األوبرا: هي لحن )ورق الح  واللعب(.

في هامش آخر، على نوطة موسقققيقية  إضقققافات تفسقققيرية ثانية :

د كتب، وكان ق«. موسقيقا جورج بيزيه تتسم بالقدرية»ثانية، كتب : 

ه، فأشقققار ، وهو يتحدث عن وضققع فاغنر أو قضققيت3888في العام 

إلى السققققعادة القصققققيرة األمد، والمحفوفة باألخطار، التي تتميز بها 

 أوبرا )كارمن(.

حين تتهر كقققارمن في الفصققققققققل األول، وهي تاني أغنيتهقققا 

الشققهيرة عن الحب، فإنها تبدو كطائر متمرد. لكأن شققبقها وقدرتها 

على االفتتقان قوتقان من قوى الطبيعقة التي ال تقاوم. ولقد أحسقققققققن 

يبدو إيروس، »شه الكتابة عن هذا الجزء من أجزاء المقطوعة: نيت

كمقا أحس به القدماء، فاتناا، مقامراا، شقققققققريراا، جهنمياا، ال يُقاوم... 

وعلى المسقققر  تتهر سقققاحرةٌ حقيقية. ال أعر  أغنية تشقققبه هذه 
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األغنيقة )ويجقب أن تُاناى على الطريققة اإليطقاليقة ال على الطريقة 

 «.األلمانية(

ن )في مشققققققهقد أوراق اللعب(، وللمرة األولى، نشققققققعر بأن ولك

هناك شقققققيئاا أقوى من الشقققققبق، وأقوى من رحابة الحياة ومن التمأ 

إلى الحريقة لقدى هذه المرأة البوهيمية: إنه التناقض بين قوة إرادتها 

والقبول الققدري بمصققققققيرها. وتجاه الموت، الذي تعر  أنه مؤكد، 

في السقققققققابق الرجققال، حتى وهي  تقققاوم وتتحققدى القققدر كمققا تحققدت

 تعر  أنها لن تستطيع اإلفالت من هذا القدر أبداا.

مع هذا التوقع المشققققؤوم وهذا الحكم بالموت في صققققميم القلب، 

تصقققققل كارمن إلى تحدي قدرها. تذهب إلى إشقققققبيلية، وإلى سقققققاحة 

جاعةٌ، وليسققققا  مصققققارعة الثيران، لتتبع عشققققيقها الجديد. إنها لشققققُ

« سقققققأبقى، وسقققققأنتتره... وسقققققأتحدث إليه»رتجف: امرأةا تخا  وت

هكذا كان جوابها إلحدى صققققديقاتها وقد حذرتها من دون خوسققققيه. 

 كان تل  كما لو أنها أرادت أن تتكلم مع القدر.

ة، : نصل إلى اإلضافات التفسيرية األخيرإضافات تفسيرية ثالثة

ه  اوهي التي سققجلها نيتشققه على نوطة موسققيقية ثالثة. ويرتبط بعضققُ

آهم لكم القلققب يخفقم لكم »بققالبعض اآلخر على إيقققاع متصققققققققل: 

 م«.[فكرة الموت]يمنحني الهدوء تجاه فكرتي الوحيدة 

في المسر  حتي هذا المقطع في كل مساء بإعادته مرتين »ـقـقـ 

 «.أو ثالثاا بناءا على طلب الجمهور

 «.هناك دم جنوي )نسبة إلى مدينة جنوا( في الداخل»ـــ 

 «.ء األوركسترالي عتيماألدا»ـــ 

 «.األوركسترا مكونة من اآلالت الوترية»ـــ 
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 «.ُحماى العشق هي التي تتهيأ للموت»ـــ 

وفيما يلي ما كتبه نيتشقققققه، بخصقققققوص هذا المقطع أيضقققققاا بعد 

سقنتين، وتل  في رسالة إلى صديقه الموسيقي. بيتر غاسا مؤرخة 

، اسققققققتمعققا مرة أخر: »3883آتار  22في  ى إلى أمس مسققققققققاءا

قققد يكون هققذا العرُض العرَض العشققققققرين لهققذا العققام. »)كققارمن(: 

الققاعقة مسى كمقا هي العقادة على القدوام. هذه هي أوبرا األوبرات. 

لكقأنق  تسققققققتمع إلى صققققققمقا الموت حين يققدمون إلى أهقالي جنوا 

مقطوعتهم المفضققققققلة: الفاتحة الموسققققققيقية من الفصققققققل الرابع، ثم 

 «.عاصفة طلب اإلعادة

 ا األوربيين الطيبين أو األخيارموسيق

لماتا إتن أحب نيتشقققه، كما أحب أهالي جنوا، هذه الحكاية التي 

بين  اإلجابة بسققيطة: ألن تل  كله  تتحدث عن البوهيمية وعن المهرِّ

يتالءم مع فلسقققققفة نيتشقققققه الجديدة عن األرض الطيبة وعن الطبيعة 

رنسية ة الثقافة الفالعفوية، هذه الطبيعة التي كان ينسقجم بها مع أممي

في عصققققققره أكثر من انسققققققجققامققه مع منتور نهضقققققققٍة تقوم على 

 األسطورة الجرمانية تات الطابع الميتافيزيائي.

من كتققابققه النفيس  204في المثققل أو الحكمققة المختصققققققرة رقم 

الجميل )ما وراء الخير والشقر( يمثل بيزيه لديه تماماا الفنان السابق 

بيين الطيبين أو األخيار الذين انتترهم لكقل أُمميي الفكر وكقل األور

حتى في أيامنا هذه، نجد في فرنسقققققا تفهماا شقققققبه »بفارغ الصقققققبر: 

مقدس، وتوقعاا مسققبقاا لوجود هؤالء الرجال النادرين الرائعين الذين 

قلما يكونون راضين، وقد اتسعا عواطفهم ومعارفهم إلى درجٍة لم 

هم تماماا، وهم في شقققمال تعد معها تسقققتطيع أية وطنية أن تمس عقول

أوربقققا يعرفون كيف يحبون جنوبهقققا، وفي جنوبهقققا يعرفون كيف 

يحبون شققققققمالها، هؤالء الذين ولدوا على شققققققواط  البحر األبيض 

 المتوسط، هؤالء هم األوربيون الطبيون أو األخيار.
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بلى، من أجل هؤالء جميعاا كتب جورج بيزيه موسققيقاه، وهو »

 «.جماالا وسحراا جديدين آخر عبقري عر  كيف يكتشف

 
  

 

 من قصص الباليهات

 

 

 

  
 ترجمة وإعداد : محمد حنانا 

 

 ةـــمقدم

يققدمه راقصقققققققون وراقصقققققققات بمصقققققققاحبة أداء فني البقاليقه: 

ف ه للتعبير عن العواطـققققالموسيقا. وعادة يستخدم اإليماء في البالي

ر فن الباليه في البالطات  واألحاسققققيس أو لرواية قصققققة. وقد تطوا

ي القرنين السقققادس عشقققر والسقققابع عشقققر، الفرنسقققية واإليطالية ف

خصقققققوصقققققاا في بالط لويس الرابع عشقققققر )حكم في الفترة ما بين 

(، حيث كان المؤلف جان ــ باتيسا لولي مشرفاا 3730ـقـق  3343

على الموسقققققققيققا. في هذه الفترة كانا الباليهات تقدم في القصقققققققر 

بمالبس رسققمية ثقيلة وشققعور مسققتعارة وأحذية تات كعوب عالية. 

حتى في أيققام التجققديققدات التي ابتكرتهققا راقصقققققققة البققاليققه مققاري 

(، كانا األلبسة واسعة والتنانير طويلة 3775ـقـ 3735كامارغو )

لوباا في ـققققـققققـققققـققققتصل إلى ما تحا الركب. ومع تل  فقط قدما أس

الرقص أكثر نشاطاا ويتضمن قفزات عالية.  لكن الراقص ومصمم 

( هو مؤسس فن 3835ــ3727الرقص الفرنسي ـقـ جورج نوفير )

الباليه الدرامي، فقد وضققع أسققسققاا وقواعد للرقص، وصققمم ألبسققة 
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مدروسققة ومتقنة، وأدخل المواضققيع الميثيولوجية في الباليه، ومن 

األسقققاتذة الكبار الذين ظهروا في تل  الحقبة نذكرا جان دوبرفال، 

 وغايتانو فيستريس، وبيير غارديل، وسلفاتور فيانو.

ن الثامن عشقققققققر ابتعد فن الباليه عن تأثيرات في نهقايقة القر

البالط، وطور حركقات جيمنقاسقققققققتيكيقة غقاية في البراعة، على 

الرغم من أن الحركة كانا ما تزال مقتصقققققققرة على السقققققققاقين 

والقدمين بشكل رئيسي. وقد ظهر الرقص على رلوس األصابع 

ا، وأحذية خاصقققة. 3834نحو عام  ا شقققاقا ، وقد تطلب تل  تدريبا

اما الحركة الرومانتيكية بمحاولة لجعل الباليه أكثر رقة، كما ق

وإلبعادها عن الشقققققكليات، فأصقققققبحا المالبس أقصقققققر، وظهر 

 المايوه الضيق.

منذ منتصقققف القرن التاسقققع عشقققر غدت الباليهات تات السقققمة 

الواقعيقة والموضققققققوعيقة شققققققائعقة جداا، وكتب المؤلفون الكثير من 

فون الفرنسققققيون، وبقيا باليه الموسققققيقا المؤثرة، خصققققوصققققاا المؤل

جيزيل للمؤلف أدولف آدم من الكالسقققققيكيات، وسقققققجل ظهور باليه 

 كوبيليا للمؤلف ليو ديليب حقبة جديدة.

كانا الباليه في النصققف األول من القرن التاسققع عشققر، كجزء 

أسققاسققي من األوبرا، في أوج شققعبيتها. وقد تضققمنا بعض أوبرات 

من فيردي العديد من أوبراته، روسققققيني ودونيزيتي باليهات، وضققققق

التي ققدمقا في بقاريس، بقاليهقات، حتى أنه كتب موسققققققيقا باليه في 

. لكن الكققاهن 3894أوبرا عطيققل لققدى تقققديمهققا في بققاريس عققام 

األعلى للبققاليققه كققان المؤلف مققا يربير. حتى فققاغنر قققدم بققاليهققاا في 

 أوبرا تانهاوزر ليطيب خاطر الجمهور الفرنسقي. وقد بلاا حماسة

الباريسقققققيين الشقققققديدة للباليه إلى الحد الذي أقحما مقطوعة )دعوة 

للرقص( للمؤلف فيبر. التي وزعها بيرليوز أوركسترالياا، في أوبرا 

)الطلقة الحرة( لـقققققق فيبر أيضقاا، كما أُقحما رقصات من موسيقا الـ 

 )آرليزيين( لـ بيزيه في أوبرا )كارمن( لـ بيزيه أيضاا.
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على البالط اإلمبراطوري الروسقققققي خلق إن التأثير الفرنسقققققي 

تققاليقد البقاليه في بطرسققققققبورغ وموسققققققكو، وقد اغتنا هذه التقاليد 

بتقاليد الموسقققيقا القومية الروسقققية. كان في هاتين المدينتين مدارس 

ملكية للباليه، إت كانا التقنية مصقققققولة إلى حد كبير. ولكن كان ثمة 

 بالنسققققققبة للباليهات، إلى أن القليل من الموسققققققيقا تات القيمة العالية

جاءت روائع تشقققققايكوفسقققققكي )بحيرة التم، الجمال النائم، كسقققققارة 

البندق(. ونذكر أن مصققمم الرقص الفرنسققي الشققهير ماريوس بيتيبا 

حتى عام  3832عمقل أسققققققتقاتاا للبقاليقه في بطرسققققققبورع منقذ عقام 

3953. 

شققققهد القرن العشققققرون إصققققالحات وتقنيات ثورية في  معالجة 

يقققه التي تحقققددت هويتهقققا، على األغلقققب وليس كليقققة، بجهود البقققال

( 3927ـقققققـققققق3878شخصينا الراقصة األمريكية إيزادور دانكان )

التي ألهمتها الكالسيكية اليونانية، وحركات الطيور واألمواج...إلخ. 

وبذل  رفضا تصاميم الرقص التقليديةا والراقص الروسي الشاب 

شاهد دانكان حين قاما ( الذي 3924ـققققققـقققققق3885ميخائيل فوكين )

برحلة إلى روسقققيا، والذي كان يعمل لتحرير الباليه من تقاليد القرن 

التاسققققع عشققققر، بعد أن تأثر بعمق بزيارة راقصققققين سققققياميين إلى 

. وقد حقق طموحه بتعاونه مع سرغيه دياغيليف 3955روسقيا عام 

راعي العروض الفنية ومنتمها، منتهزاا فرصقة إلصالحاته التي ال 

كن تحقيقهققا في المسققققققر  اإلمبراطوري الروسققققققي. وحين نتم يم

كققان  3959ديقاغيليف عروض البقاليققه الروسققققققيققة في بققاريس عقام 

برفقته مصققققممو رقص منهم فوكين، وراقصققققون وراقصققققات منهم 

نيجينسققققكي وبافلوفا وكارسققققافينا. أما الموسققققيقا فقد كلف دياغيليف 

نيس رافيل )داف مؤلفين عصريين بتأليفها، من هؤالء نذكر: موريس

 وبتروشقققققكا ةالناري ةوكلويه(، وإياور سقققققترافنسقققققكي )العصقققققفور

وطقوس الربيع(، وريتشققارد شققتراوس )أسققطورة جوزيف(، وكلود 

ديبوسققققققي )ألعققاب(. وكققان من بين الفنققانين الققذين كلفهم ديققاغيليف 

بتصققميم ديكورات ولوحات المشققاهد: باكسققا وبيكاسققو. كان تأثير 
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دمهقققا في بقققاريس ولنققدن وبرلين وفي عروض ديققاغيليف، التي قققق

العقديقد من المدن األخرى، عميقاا جداا، ليس على فن الباليه فقط، بل 

على جميع الفنون. كقان ديقاغيليف يققدم بقاليهات من فصققققققل واحد، 

وفي األمسقية الواحدة كان يقدم اثنتين أو ثالثة منها. كما استخدم من 

األصقققل للرقص، أجل الرقص مقطوعات شقققهيرة لم تكن مؤلفة في 

مقطوعات لـققققققق روسققيني وشققيماروزا وسققكارالتي وهاندل وشققوبان 

وتشقققايكوفسقققكي...إلخ. وبعد الحرب العالمية األولى اسقققتمر المؤلف 

إياور سقققترافنسقققكي بالتعاون مع دياغيليف لبعض الوقا، لكن كان 

ثمة مؤلفون وضققعوا ألجله موسققيقا باليهات منهم إيري  سققاتي ودي 

إن معتم الشققققققخصققققققيات الهامة الذين عملوا في فايا وبروكوفييف. 

مجال الباليه أتوا نتيجة للتعاون مع دياغيليف من بينهم سقققيرج ليفار 

 وليونيد ماسين وجورج باالنشين.

بعد دياغيليف ومعاصققققريه أسققققس راعي الفن ومنتم العروض 

فرقة الباليه السويدية  3934ــ3888الفنية السويدي رولف دوماريه 

ى الرغم من قصققققققر عمر هقذه الفرقة )اسققققققتمرت في بقاريس. وعل

خمس سققنوات( إال أن جهود مديرها دوماريه سقققاعدت على إحداث 

 مابتكارات هامة على صققققعيد تصققققميم حركات الرقص والتصققققامي

الفنيققة والموسققققققيقققا. وعلى غرار ديققاغيليف تعققاون دو مققاريققه مع 

القفقنقققانقيقن القطليعيين أمثقققال جقققان كوكتو وبونقققار ومع المؤلفين 

. وققد عكس ما قدمته الفرقة وقتئٍذ االتجاهات رنسققققققيين السققققققتقةالف

المعاصقققرة في الفن مثل )الدادائية والسقققوريالية(، كما عكس أيضقققاا 

                                                           
  المؤلفون الفرنسققققققيون السققققققتة: جورج أوري ، لويس دوريه، آرتور هونيار، داريوس

 ميلو، فرانسيس بوالن ، جيرمين تايفير.
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اهتمام دو ماريه بالفن البدائي. وقد انحلا فرقة الباليه السويدية عام 

3920. 

في بداية القرن العشققققرين غدت الباليه في إنكلترا أكثر شققققعبية، 

وليققامز وبليس وبريتن مقطوعققات هققامققة من أجققل ووضققققققع فون 

البقاليقه، وسققققققاهم مصققققققممو الرقص البريطقانيون البقارزون أمثقال 

فريقدريق  أشققققققتون وكينيقث مقاكميالن في توطيد تقاليد الباليه. وفي 

الواليات المتحدة أثر مصققققمم الرقص جورج باالنشققققين على العديد 

ت من أجققل من المؤلفين الموسققققققيقيين ودفعهم إلى تققأليف مقطوعققا

البقاليقه نذكر منهم آرون كوبالند وليونارد بيرنشققققققتاين. وفي الوقا 

نفسققه صققانا روائع المؤلف الروسققي سققرغيه بروكوفييف )روميو 

وجولييا وسقققاندريال على سقققبيل المثال( التقاليد الروسقققية العتيمة 

 في الباليه.

 باليوم تشهد الباليه انبعاثاا جديداا مع ظهور مؤلفات لمؤلفين شبا

 وفرق نشيطة تؤسس تقنيات جديدة في الباليه المعاصرة.
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 ةــة الجنيـــقبل

Le Baiser de la fée 

 غالديس دافيدسون

 ترجمة : محمد حنانا

باليه من فصل واحد للمؤلف إياور سترافنسكي. بنيا موسيقاها 

على مقطوعات آللة البيانو وأغاٍن لـققققققققق تشقققايكوفسقققكي، مع مقاطع 

ي بأسققققلوب تشققققايكوفسققققكي. ُوزعا وصققققل وضققققعها سققققترافنسققققك

و على تريبي. بني الل3905، وعدلا عام 3928ام أوركسققققققترالياا ع

قصقة عذراء الثلو لـقققققق هانس كريستيان أندرسون. صمم الرقصات 

 .3928فاسال  نيجينسكي. ُوقدما أول مرة في باريس عام 

وسققط عاصققفة هوجاء كان ثمة امرأة شققابة تحمل قصققة الباليه: 

يهقا وتصققققققارع وحيدة في منطقة ريفية، تحاول عبثاا طفالا بين تراع

الوصققققول إلى القرية السققققعيدة التي ولدت فيها. من هي هذه المرأة، 

أو لهَم وجققدت نفسققققققهققا تعققاني دون ملجققأ، مهملققة ترز  تحققا عققبء 

ثقيل، ال أحد يعر . تابعا المرأة طريقها وسققققققط العاصققققققفة متعبة 

إلى أن لم يعققد مرهقققة، تطققاردهققا أروا  شققققققريرة تعيق حركتهققا، 

 بمقدورها متابعة الصراع.

عندئٍذ سققققطا المسقققافرة السقققيئة الح  على األرض من اإلعياء 

واإلرهقاق، وزفرت بنعومة زفرتين وفارقا الحياة في المكان الذي 

سققققطا فيه، اآلن فارقتها األروا ، التي سقققخرت منها، بانتصقققار. 

بكاء من  عال بكقاء الطفقل الضققققققعيف الذي كان بين تراعي المرأة،

يتشققققبث بالحياة. ما حدث بعد تل ، هو أن جنية عابرة سققققمعا بكاء 

الطفل، وأحسقققا بالشقققفقة تجاه هذا اليتيم الوحيد، فأنعما عليه بقبلة 

 غامضة ستجلب له السعادة في المستقبل.

حين اختفققا الجنيققة، وهققدأت العققاصققققققفققة قليالا، مرت بققالمكققان 

والطفل الحي. وبأسقققف  مجموعة من الفالحين واكتشقققفا األم الميتة
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شققديد حمل بعضققهم جثمان المرأة، بينما تبعهم الباقون وهم يحملون 

الطفققل حتى وصققققققلوا إلى القريققة، فوضققققققعوا الطفققل عنققد زوجين 

 صادقين رقيقين ليتخذاه ابناا لهما.

مرت السققققنون وشققققب الاالم حتى أصققققبح شققققاباا وسققققيماا يحبه 

م أنه ينتمي إلى عال الجميع، ويتمتع بمواهب إنسققانية على الرغم من

آخر. كان فاتناا في أعين الجميع، ولطيفاا مع الجميع، ولم يشقققققعر قط 

بأنه موضقققققع حسقققققد أحد أو غيرته. ولم يتن أحد من أصقققققدقائه أن 

جماله الال مألو  وفضققققائله نشققققأت عن القبلة التي أنعما بها عليه 

 الجنية الفاتنة حين كان طفالا.

سققققققعيد مخطوباا إلحدى أجمل في آخر األمر غدا هذا الشققققققاب ال

فتيقات القريقة، وفي ليلقة ما قبل الزفا  أقيم احتفال تضققققققمن الاناء 

والرقص في المرج األخضقققر. رقص العريس المرتقب مع خطيبته 

ومع صققققققديقاتها، وعم الفر . بعد تل ، وحين حلا التلمة، رقص 

الشققققققباب والعذراوات بعيداا قرب منازلهم، لكن مرافقهم المفضققققققل 

 ى البقاء في المرج األخضر فترة قصيرة.عزم عل

تجول الشققاب السققعيد قرب المكان مفكراا بزفافه الذي سققيتم بعد 

بضققققققع سققققققاعقات. كقانا خطيبته الجميلة برفقة العذراوات اللواتي 

سقققيلبسقققنها ثوب الزفا ، ويتوجب عليه أن ينضقققم إليها. وبينما هو 

حين  ي قبلتهيتمشقققققى غارقاا في أفكاره الفرحة، ظهرت له الجنية الت

كقان طفالا، لكنهقا اآلن متنكرة بهيئة غجرية، ولم يكن لديه فكرة عن 

هويتها الحقيقية. أمسققكا الاجرية المزعومة يده وحدثته عن حسقققن 

حته وعن جمال الحب، وأعلنا قائلة إن السققققققعادة الكاملة تنتتره. 

غدا الشقققققاب، معتقداا أنها تتحدث عن زواجه القادم، أكثر حماسقققققة، 

منهقا أن تقأخقذه إلى عروسققققققه التي تنتتره اآلن. وبإيماءات وطلقب 

 غريبة طلبا منه أن يتبعها.

لدى وصققققققوله إلى غرفة العرس، وجد الشققققققاب خطيبته الجميلة 

محاطة بصقققققديقاتها، وكلهن منهمكات في التحضقققققير لطقس الزواج. 
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أمسقققققق  الشققققققاب بقوة، نقاسققققققيقاا مرافقتقه الاجرية التي اختفا فوراا، 

ودعقاهقا للرقص معقه. اسققققققتجابا العروس لطلبه  بقالعروس الفزعقة

على الرغم من غرابقة هقذه القدعوة في تلق  اللحتة الخاصققققققة. وبعد 

رقصققققققة مبهجققة وعنققاق حققار، هرعققا العروس إلى خققارج الارفققة 

لتنضققققققم إلى مرافقققاتهققا اللواتي ينتترنهققا إللبققاسققققققهققا ثوب الزفققا  

 والخمار.

لى لا الجنية إوبينما كان الشققققاب ينتتر وحيداا ينفاد صققققبر، دخ

الارفققة متلفعققة بخمققار العرس، وظنققاا منققه أنهققا عروسققققققه المحبوبققة 

يضقققققمها بشقققققاف بين تراعيه معلناا حبه وشقققققوقه إليها. عندئٍذ تزيح 

الجنية خمارها كاشقققفة عن نفسقققها بصقققفتها جنية فاتنة، لكن الشقققاب 

يتراجع إلى الخلف برعب، حين يكتشقققققف الحقيقة. وعلى الرغم من 

مقالهقا، يحقاول الهرب منهقا.  لكن فتنة الجنية فوق أنهقا تسققققققحره بج

 الطبيعية تجعله يستسلم لقوة سحرها.

وهكقذا فقالجنيقة الرائعقة التي طرحا عليه فتنتها التي ال تقاوم حين 

كقان طفالا، تحملقه اآلن معهقا بعيقداا إلى دور األبقدية، إلى أرض الجنا 

ته، عد في حياوهنقا تطبع قبلتهقا الاامضققققققة ثانية لتمنحه اللحتة األسقققققق

 اللحتة الراسخة التي ال تتبدل.
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 Giselleجـيزيــل  

باليه من فصققلين للمؤلف أدولف آدم. صقققمم الرقصقققات كورالي 

وبيروت. وضققققققع الليبريتو، المبني على أسققققققطورة أعقدهقا هايني، 

فيروني دوسانا ـقققـققق جورج وغوتييه وكوراني. قُدما أول مرة في 

 .3843باريس عام 

قرى صققققايرة جذابة وسققققط غابة شققققاعرية  في قصققققة الباليه:

ومنققاطق جبليققة في ريف الراين، آمن الفالحون البسققققققطققاء الققذين 

يقطنونها بأسقققققاطير غريبة وسقققققحرية تدور حول الجنيات والزوار 

األشقبا . وحتى بداية القرن التاسقع عشر تجنب قاطنو هذه األريا  

ـقققققققققـ  مخيفة أياا من البقع المنعزلة العتقادهم بأنها مسققققكونة بكائنات

 خصوصاا بعد حلول التالم.

وتتعلق واحدة من أغرب هذه األسققققققاطير بأشققققققبا  العذراوات 

«Wilis » التي كما قيل تكشقققققف عن نفسقققققها في العديد من فرجات

الاابة بدءاا من منتصققف الليل حتى الرابعة صققباحاا. وكان يُعتقد بأن 

ن، أشققبا  العذراوات هي أروا  لعذراوات ممشققوقات القوام هجره

أو خدعهن عشقاقهن، فمتن من األسققى قبل أن تقرع أجراس زفافهن 

ـققـقق خصوصاا أولئ  الفتيات اللواتي كن يعشق الرقص إبان حياتهن. 

وتقضقققققي هذه األشقققققبا  معتم السقققققاعات في الرقص الجماعي في 

تشقققققكيالت معقدة، وتتموج أطيافهن فتبدو كأنها تطفو فوق العشقققققب 

 الزمردي.

يضققققققمرن حقداا دفيناا تجاه الذكور، وأشققققققبقا  العقذراوات هقذه 

ويشققققكلن خطراا على كل تكر يحت  بهن. فإتا ُوجد شققققاب وحيد في 

الاابة في سققاعة متأخرة من الليل وكان سققيء الح  فإنه يقع فريسققة 

مجموعة من األشققبا ، إت تحيط به األشققبا  الراقصققة ويجبرنه على 

ط شديداا يسقالمشاركة في الرقص المستمر حتى يادو مرهقاا إرهاقاا 

 بعده على األرض ميتاا.
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لهذا، ال غرابة أن نجد في بداية القرن التاسقققع عشقققر شقققباناا في 

قرى الراين الجميلقة هقذه يترددون قبقل ارتيقادهم فرجقات الاابة بعد 

منتصقققف الليل، هذه الفرجات التي قيل عنها بأنها مسقققكونة بأشقققبا  

العققذراوات. كمققا كققان األهققل يحققذرون بنققاتهم من الققدخول إلى تلقق  

صاا إن كن يعشقن الرقص، إت كان ثمة الفرجات الخطرة ـققققـقققق خصو

اعتقاد بأن الفتيات اللواتي لديهن شقققققاف بالرقص معرضقققققات أكثر 

من األخريات ألن يصققققققبحن أشققققققباحاا، إت يمتن شققققققابات محطمات 

 القلوب.

كقانقا جيزيقل واحقدة من الفتيقات التي حُقذرت مراراا من تل  

األمر. كانا شقققققابة عذراء تعد أفضقققققل راقصقققققة، وأجمل فتاة في 

القرية. حقاا كانا رائعة الجمال. وكان لديها معجبان. فقد عشقققققققها 

هيالريون حارس غابة الصقققققققيد، وأمل أن تادو خطيبته. لكن كان 

ثمة منافس له. فجيزيل الجميلة لفتا مؤخراا نتر ألبرشققا الشققاب 

الوسققيم دوق سققيليسققيا الذي يطل قصققره على القريةا وقد وقع في 

وبات تعترض قصقققققة غرامه بها. حبها بتهور. لكن كان ثمة صقققققع

فمن جهقة كان خطيب باتيلدا أميرة كورالند، التي كان من المتوقع 

أن يتزوجها في أقرب وقا. ومن جهة أخرى ال يسققققمح له مركزه 

االجتمقاعي العقالي من الزواج من فالحقة. ومع تلق  فققد كان يعبر 

بعمق عن شققافه بـققققققق جيزيل الرائعة التي كان عازماا على رليتها 

 لما سنحا له الفرصة، وكان يأمل أن يكسب حبها.ك

إن ارتياب الدوق بقدرة الريفية البسقققققيطة على مقابلته بصقققققفته 

دوق المقاطعة ورغبته في إبقاء قصقققة غرامه سقققرية، دفعاه إلى أن 

يبتكر، بمسققققاعدة مرافقه المفضققققل ويلفريد، خطة فعالة. وتتضققققمن 

ريفي تقطنققه  الخطققة اسققققققتخققدام كوٍي خققاٍل يقع في مواجهققة منزل

جيزيقل مع والقدتها بيرث. وإلى هذا الكوي سققققققيأتي سققققققراا ويطر  

مالبسقققه األنيقة، مالبس اللورد الشقققاب، ويرتدي ثياب فال  بسقققيط. 

وبتل  الهيئة يسقتطيع أن يتعر  بـقققققق جيزيل، ويقدم لها نفسقه بصفة 

 الفال  البسيط لويس.
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زيل في كان القادم الجديد وسققيماا جداا، لذا سققرعان ما وقعا جي

حبققه، وكققانققا تعتقققد بققأن لويس هو في الواقع فال  مثققل هيالريون 

 وباقي األصدقاء في القرية.

التقى العقاشققققققققان عقدة مرات، وفي كل لقاء كانا سققققققعادتهما 

تزداد. وازداد تعلق جيزيل بالرقص، خصققوصققاا عندما اكتشققفا أن 

حبيبها راقص بارع أيضققاا. كان أكثر رشققاقة من جميع شققبان القرية 

الذين كانوا في السقابق شركائها في الرقص. لكن هيالريون حارس 

غابة الصققققيد كان بعيداا عن السققققعادة. كانا تت كله الايرة كلما رأى 

جيزيل برفقة الاريب لويس. وكانا تخامره الشكوك حولها من أين 

أتى، ولماتا ظهر في القرية على نحو غير متوقع  وقد دفعه ارتيابه 

 ذا القادم الجديد الكريه الذي سرق منه قلب القرية.هذا إلى مراقبة ه

شخص آخر كان قلقاا جداا، هو ويلفريد مرافق لويس الذي شعر 

بأن قصقة غرام الدوق السرية ال يمكن أن تتل خافية، وربما تنتهي 

بكارثة. وفي صققققبا  أحد األيام حاول ويلفريد القلق اقناع ألبرشققققا 

رشققققققا رفض اإلصققققققااء إلى بالتخلي عن خدعته الخطرة، لكن ألب

نصققققيحة مرافقه ومسققققتشققققاره، وأمره بالعودة إلى القصققققر لمعالجة 

القضققققققايا الملحة هناك. كان على ويلفريد أن يطيع، لكنه غادر وهو 

 مثقل القلب، يخامره هاجس منذر بشر.

انتتر ألبرشققققققا ققدوم جيزيل من منزلها، وحين ظهرت الفتاة 

ص حتى انتشقققققيا. وفي هذه الجميلة باشقققققر الحبيبان السقققققعيدان الرق

األثنقاء لم يعقد هيالريون، القذي كقان يترصققققققدهما، قادراا على كبح 

جما  نفسققققه. فاندفع بجرأة معلناا أن الاريب لويس بصقققققفته ماامراا 

مجهوالا ليس موضققققع ثقة. ورا  يتوسققققل إلى محبوبته السققققابقة أن 

قاا. دتتخلى عن القادم الجديد،  وتعود إلى من يحبها حباا عميقاا وصققققا

لكن جيزيقل كانا منحا الاريب الوسققققققيم قلبها، ولم يعد بمقدورها 

النتر إلى واحققد آخر. وحين شققققققرع هيالريون بتوبيخهققا بقسققققققوة، 

هاجمه لويس على الفور وأجبره على تركها وشقققأنها. ثم عاد الدوق 

 المتنكر إلى حبيبته.
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وعلى الفور انضقققم إلى الحبيبين السقققعيدين مجموعة من الشقققبان 

تيات وهم يحملون سالل العنب ـققققـقققق فقد كان موسم قطف العنبا والف

ورا  الجميع يرقصققققققون ويانون بمر  وجققذل. لكن والققدة جيزيققل 

الصقققارمة التي أزعجتها الضقققجة خرجا من منزلها لتتحرى سقققبب 

هذا المر  الصقققاخب. ومثلها مثل هيالريون لم تسقققتحسقققن وجود هذا 

أمرت ر قابل للتفسير، فالاريب الوسقيم الذي ظهر بينهم على نحو غي

جيزيقل بقالعودة إلى المنزل وإلى عملها الذي أهملته. وراحا توبخها 

بسبب إضاعتها الوقا ـققققققـقققققق حتى إنها حذرتها قائلة بأن الفتاة الشابة 

يمكن أن تتحول إلى شققققققبح إن هي تققابعققا الرقص من دون انقطققاع 

 بتطر  وتهور.

رشققققا تفرق الحشققققد، ورا  كل شققققخص إلى سققققبيله، وكان ألب

راضققققققيقاا ألن تنكره بصققققققفة فال  ما زال ناجحاا، ورا  يتجول في 

 الاابة آمالا أن يرى ثانية محبوبته جيزيل.

بعد تل  بوقا قصقققير تسقققمع أصقققوات أبواق الصقققيد، ويصقققل 

فريق الصقققققيادين وعلى رأسقققققه أمير كورالند وابنته األميرة باتيلدا. 

جاا اا ومنزعوفي وسققققققط الفريق مرافق الدوق ويلفريد الذي ظهر قلق

بسقققققبب سقققققيده الشقققققاب الذي لم يعد إلى القصقققققر في الوقا المحدد 

السقققتقبال هؤالء الزوار توي الشقققأن ومشقققاركتهم رياضقققة الصقققيد. 

ولكي يخفي قلقه طلب شقققققيئاا من الشقققققراب الخفيف من منزل بيرث 

لتنتعش به األميرة ووالدها. حضققققر الشققققراب وُوضققققع على طاولة 

 عاش أنفسهم بالشراب.بسيطة جلس حولها الزوار إلن

حين ظهرت جيزيقققل وانحنققا بخجققل تحقققدثققا معهقققا األميرة 

بلطف من دون أن تتخيققل للحتققة أن هققذه الفتققاة الخجولققة الخققائفققة 

كانا منافسققتها في حب خطيبها الدوق الشققاب، وعلى الفور طوقا 

 عنق القروية الجميلة بالعقد الذي كانا تضعه حول عنقها.

هل الزوار األرس تقراطيون دعوة بيرث ليستريحوا اآلن قَبـقققققق

في مسقققققققكنها المتواضقققققققع. ثم عادت جيزيل وحدها لتبحث عن 
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محبوبها لويس. وسرعان ما رأته يقترب نحوها بلهفة. ألتم شمل 

العاشققين ورقصا ثانية مع شبان وشابات القرية العائدين. ولكن 

في غمرة تل  كان ثمة مأسققققاة كامنة وسققققطهم. ففي هذه األثناء 

الريون الايور ودخل كوي الشقققققققاب الاريب، ثم خرج انقدفع هي

منه حامالا ألبسقة الدوق وسقيفه، وأعلن أمام الحشد أنه وجد تل  

ا بذل  على أن الاريب ليس  األشققياء داخل كوي الاريب، مبرهنا

ا كما ادعى، وإنما هو من النبالء. ثم نفخ في بوق الصققققيد،  فالحا

رج أمير فرجع الصققققققيادون لدى سققققققماعهم صققققققوت البوق، وخ

 كورالند وابنته من الكوي.

وهكذا انتهى ادعاء الدوق الشققاب، فقد عرفته على الفور باتيلدا 

ومن برفقتهقا على الرغم من الرداء الريفي القذي كقان يرتديه، وتبع 

تل  مشقهد ملتهب، إت سقرعان ما فقدت جيزيل السيطرة على نفسها 

كما علما حزنقاا وخجالا حين اكتشققققققفا خداع الدوق الشققققققاب لها، 

أيضققققاا أن األميرة بارتيلدا هي في الحقيقة خطيبته وسققققتادو زوجته 

في المسققتقبل، فنزعا العقد من عنقها ورمته بعيداا، ثم سقققطا على 

األرض وهي تنشقققققو بالبكاء. وقبل أن يصقققققل ألبرشقققققا النادم إلى 

جانبها، نهضا وبدأت ترو  وتادو في رقص مجنون. دب الرعب 

وأدركوا أن الصققققققدمة التي تلقتها زعزعا  في قلوب القذين حولها،

توازنها العقلي وأفقدتها صوابها. وحين طلب منها ألبرشا الصفح، 

وحاول تهدئتها، أفلتا نفسقققها برعب، وانتزعا منه سقققيفه وأغمدته 

في صقدرها. ثم تابعا، بما بقي لها من قوة، رقصقتها الوحشية. ولم 

ائية. عندئٍذ حلا يسققققققتطع أحد أن يوقف حركاتها اإليقاعية العشققققققو

النهاية المأسقوية. فجأة توقفا جيزيل، ثم ترنحا للحتة، ثم سقطا 

 ميتة بين تراعي والدتها المصعوقة.

بعد هذه المأساة بوقا قصير، كان ثمة في ضوء القمر مجموعة 

أخرى من الصقققققيادين يقودها هيالريون حارس غابة الصقققققيد. وكان 

دى ابة أكثر مما ينباي مما أالصققيادون حانقين بسققبب تسققكععهم في الا

إلى ضقققياعهم. وها هم أوالء اآلن يمضقققون إلى فرجة غامضقققة. ففي 
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الجقانقب القذي وقفوا فيه كان ثمة قبر جديد فوق هضققققققبة صققققققايرة، 

 «.جيزيل»وضع فوقه صليب صاير كتب عليه كلمة واحدة 

وعلى الرغم من أن الصققققققيققادين لم يلحتوا قبر جيزيققل، لكنهم 

في بقعة مخيفة تبعث الرعب. وقد ازداد خوفهم  شققعروا أنهم تائهون

حين أخبرهم هيالريون بأن هذا القسقققم من الاابة يُعتقد أنه مسقققكون 

بأشبا  العذراوات ـقققـققق العذراوات السيئات الح  في الحب، اللواتي 

ُمتن قبققل زفققافهن، فتحولن إلى أشققققققبققا  تاوي الشققققققبققان بققالرقص 

 المتواصل حتى رقصة الموت األخيرة.

خو  الصيادين بسبب اقتراب منتصف الليل، وهو الوقا ازداد 

القذي تتهر فيقه أشققققققبقا  العقذراوات. وبسققققققرعة ابتعدوا عن المكان 

يتبعهم هيالريون، آملين أن يجيء هربهم في الوقا المناسققب. وبشق 

األنفس تمكن الصقققققيادون من الرحيل قبل سقققققماع أجراس منتصقققققف 

ة على الفور امتست الفرجققالليققل الخققافتققة المنبعثققة من قريققة نققائيققة.. و

بأشقبا  العذراوات التي تسقلالا بصقخب من كل ناحية. كانا تقودهن 

ميرتا ملكة أشققققققبا  العذراوات التي أمرتهن باللحاق بها وهي متجهة 

إلى القبر الجديد، قبر جيزيل الجميلة. وعلى الفور ظهر بين األشققبا  

انا قد ك جيزيل بلباس شقققفا  وجناحين صقققايرين بين كتفيها.شقققبح 

غدت شققققبحاا، وشققققعرت بأنها خفيفة كالهواء، وانضققققما إلى أخواتها 

الشقققبحيات في رقصقققهن الرائع. كان قد قدر عليهن أن يرقصقققن دون 

توقف حتى الرابعة صقققققباحاا، وهي السقققققاعة التي سقققققيختفين فيها، ثم 

 يعاودن التهور ثانية في منتصف الليل التالي.

د ألبرشا يرافقه ويلفريوبينما كن يرقصن، ظهر الدوق الشاب 

المخلص. كان ألبرشقققققا منسقققققحق الفؤاد من الحزن، فقد كان يحب 
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جيزيل حباا حقيقياا. وكان نادماا لتسققققببه في نهايتها المأسققققوية. وحين 

علم أن قبر جيزيل كان في هذه الفرجة من الاابة، أتى ليضققع إكليالا 

من الزنبق تحا الصققققليب األبيض الصققققاير، وكان أضققققاع طريقه 

 ووصل متأخراا إلى هذه الفرجة.

كقققان وبلفريقققد يعر  أن سققققققيقققده في خطر في هقققذه الفرجقققة 

المسققققققكونقة، فرجقاه أن ياادرها على الفور، لكن ألبرشققققققا رفض 

االنصققققققياع. وبدالا من تل  أمر ويلفريد بالعودة إلى القصققققققر حاالا، 

ويتركقه وحقده مع محبوبتقه الميتقة. أطقاع ويلفريقد القذي لم يكن لديه 

 خر.خيار آ

حين رحقققل ويلفريقققد متردداا، اتجقققه القققدوق الحزين نحو القبر 

ووضقققققع إكليل الزنبق عليه، وظل واقفاا محني الرأس من األسقققققى. 

عندئٍذ الح  فجأة محبوبته في هيئة شققبح أكثر جماالا مما كانا عليه 

 حين كانا حية، فامره فر  عارم.

لم  اغدت الفرجة اآلن ممتلئة باألشققبا  الراقصققة، لكن ألبرشقق

ينتر إلى أحد سوى جيزيل التي تابعها جيئة وتهاباا ـققققققـقققققق فقد كانا 

تختفي وتعود للتهور. وأخيراا أشققفقا عليه وسققمحا له بمشققاركتها 

الرقص ــ بعد أن تأكدت من أن مرافقاتها يرقصن بعيداا عنها، وأنها 

 وحدها مع حبيبها السابق.

 المتهوركانا األشبا  األخرى مشاولة، فقد وجدت هيالريون 

الققذي عققاد وحيققداا إلى الفرجققة للبحققث عن قبر جيزيققل. أحققاطققا 

األشبا  بـققق هيالريون وأرغمته على الرقص معها إلى أن سقط ميتاا 

من اإلعياء، ثم رموه بخفة في بركة سقققققوداء، وعادوا برفقة ملكتهم 

للبحقث عن شققققققاب آخر علموا أنه موجود في فرجتهم المسققققققكونة. 

مقصقققدهم أمرت ألبرشقققا أن يتمسققق   وحين رأتهم جيزيل وعرفا

 بالصليب الذي على قبرها، ووقفا فوقه محاولة حمايته.
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غضققققبا ملكة أشققققبا  العذراوات ألن قوتها السققققحرية تعطلا 

إزاء من تمسققققق  بالصقققققليب، لكن كان لديها القدرة إزاء األشقققققبا . 

فأمرت بصققققققرامة جيزيل المرتجفة بأن تبعد الدوق عن الصققققققليب، 

ا لكي يشاركها الرقص. ولما لم تكن جيزيل قادرة وأن تاويه بجماله

على عصققققققيان هذا األمر المطلق، فقد وجدت نفسققققققها مجبرة على 

إبعقاده عن الصققققققليقب، ودعوتقه للرقص معها. وهكذا انضققققققم إليها 

 الدوق بلهفة.

لم يجر من قبقل مثقل هقذا الرقص الرائع الذي قام به الثنائي في 

أكثر جنوناا وعربدة من هقذه الفرجقة المسققققققكونة، وغدا رقصققققققهما 

الرقص الذي تشققارك به بقية األشققبا . أسققتمر رقصققهما المثير مدة 

طويلة، وبدأ ألبرشققا يترناح، وأدرك أن قواه قد خارت. لكن جيزيل 

التعسققققققة، الواقعقة تحا تأثير الملكة ميرتا، اسققققققتمرت في الرقص 

والحركة بصققققققورة أعنف وأسققققققرع على الرغم من أنها تعر  أن 

كان مجهداا وتعباا. وأخيراا لمحا جيزيل ومضققققققات الفجر محبوبهقا 

األولى وهي تتسقققلل إلى داخل الفرجة المسقققكونة، وسقققمعا أجراس 

السققققققاعقة الرابعقة الخقافتقة تنبعقث من القرية النائية. ترى هل أُحبط 

 مخطط ملكة األشبا  الشريرة 

ودة الع اآلن ومع قدوم الفجر زالا قوة األشققبا ، وينباي عليهم

بورهم حتى منتصققققققف الليقل التقالي. وتدريجياا هُجرت الفرجة إلى ق

المسقققكونة، واختفا األشقققبا ، ووقع ألبرشقققا على األرض. تمنا 

جيزيل أن تبقى لمسقققاعدته على اسقققترداد قواه، لكنها وجدت نفسقققها 

عقققاجزة عن فعقققل تلققق ، إت يتوجقققب عليهقققا العودة إلى القبر. لقققذا 

 تراجعا بتردد مبتعدة عن حبيبها.

لبرشققا المطرو  على األرض جهداا يائسققاا إلبقاء جيزيل بذل أ

إلى جقانبقه، حتى إنقه حقاول اللحقاق بهقا على الرغم من آالمقه، لكنه 

 أدرك أنه لن يستطع مقاومة سحر األشبا ، لذا فقد استسلم لمصيره.



 

 333 

وحين اختفى طيف محبوبتققه جيزيققل وراء الصققققققليققب األبيض 

زهار تات الرائحة العطرة الصاير المرتكز فوق قبرها ــ تبرعم األ

 حول القبر ــ يسقط ألبرشا على وجهه ميتاا.

مالحتقة : هنقاك أكثر من نهقاية للمشققققققهد الختامي. ففي إحدى 

النسخ ينقذ بزوغ الفجر ألبرشا من الموت. لكنه يسقط فاقداا الوعي 

بين أترع بقاتيلقدا وويلفريقد اللقذين جقاءا للبحقث عنه. لكن المشققققققهد 

 التي رويناها آنفاا هو األكثر تقديماا.األخير في القصة 
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 المدخل

حين كنا صااراا في المدرسة االبتدائية، كنا نلبس لباس الكشفية، 

ونصطف اصطفا  الجنود، يتقدمنا تالميذ الصف الخامس يحملون 

الطبول وآلققة )ترومبيققا(. ونتلقى اإليعققاز، فنسققققققير على قرعققات 

طبول )واحد أتنين واحد أتنين(، وننشقققد نشقققيداا وطنياا حفتناه. كان ال

السقير في الشقوارع الرئيسققية القريبة من مدرسقتنا. وكانا أصققواتنا 

تنطلق قويقة من حناجرنا، ولم يكن بعضققققققنا يلتزم بكلمات النشققققققيد 

فيسكا، أو ينطق كلمات أخرى موزونة ال صلة لها بكلمات النشيد. 

تنشققققز عن اللحن األصققققلي، ألنها لم تكن وكانا أصققققوات بعضققققنا 

 مؤهلة للاناء.
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هذا ما كان في الثالثينيات واألربعينيات من القرن الماضقققققققي. 

وكان الفرنسقققققققيون المنتدبون يراقبون سقققققققيرنا، ويسقققققققتمعون إلى 

أناشيدنا، دون أن تبدر منهم بادرة، تدل على االستنكار، أو محاولة 

ن األناشققيد التي كنا ننشققدها الردع والمنع وفض الفريق. مع العلم أ

في تل  الزمان تشققيد بمحبة الوطن، والنضققال في سققبيل سققالمته، 

واإلصقققققققرار على عروبة الوطن العربي، على الرغم من أنه كان 

مسقتعمراا، تسقيطر عليه دول فرنسا وبريطانيا وإيطاليا. وهكذا فقد 

 كان الشققققعور القومي في األناشققققيد الوطنية آنذاك هو المنطلق إلى

 حب الوطن.

وقد اخترت من هذه األناشققققيد بعضققققها على سققققبيل التذكير بها، 

والنتر في كلماتها ولحنها، مع العلم أن معتمها ما زال ينشده طلبة 

 المدارس والمعاهد حتى اليوم.

 خلفية سياسية

النشققققققيقد الوطني هو تعبير شققققققعبي عن حب األرض والوطن، 

مات ليكون قابالا يصقققوغه الشقققعراء بالفصقققحى موزوناا واضقققح الكل

للتلحين والانققاء الجمققاعي، وأهم مققا يققدعو إلى تققأليفققه اعتققداٌء أجنبيٌّ 

خاطٌف مدمّر، أو احتالٌل أجنبيع مقيم. وهذا النشققيد يصققّر مضققمونه 

 على التمس  باألرض، والنضال الدائم في سبيل االستقالل.

 كانا اتفاقية سايكس ــ بيكو بين فرنسا وبريطانيا قد قسما بالد

. 3933الشقققام والعراق ومصقققر بينهما في صقققياة انتداب منذ العام 

 وكانا سورية ولبنان من نصيب فرنسا.

حكومات  وأققام الفرنسقققققققيون فيهمقا حكمقاا عسقققققققكريقاا، واجهتهُ 

وطنيقة. ونشقققققققأت آنقذاك أحزاب شقققققققعبية، قادها مسقققققققتنيرون من 

 الوطنيين، أهمها حزب الكتلة الوطنية.

ي كتائب القمصققان الحديدية. وكان ونشققأت كذل  كتائب شققبابية، ه

نشقققققققاط حزب الكتلققة الوطنيققة والكتققائققب الحققديققديققة يقض مضقققققققاجع 
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السقققتيني الذي دام سقققتين يوماا  3933الفرنسقققيين. ولعل إضقققراب العام 

هو األشققققهر في المقاومة السققققلمية لالنتداب الفرنسققققي. هذه الحركات 

نتققداب الوطنيققة اسققققققتمرت منققذ الثورة السققققققوريققة إلى إعالن إنهققاء اال

, ثم جال الفرنسقققيون 3943الفرنسققي على سقققورية ولبنان في حزيران 

بعققد انتهققاء الحرب العققالميققة الثققانيققة بين  3943عن البالد في العققام 

والتي  3940الحلفققاء ودول المحور التي تتزعمهققا ألمققانيققا، في العققام 

 داما سا سنوات.

في مجال التعليم اسققققققتعير النتام الفرنسققققققي، وفرضققققققا اللاة 

لفرنسققققققيقة لاقة ثقانيقة بعقد العربيقة منقذ المرحلقة االبتقدائيقة، وكانا ا

الجامعات الفرنسققية تفتح أبوابها للدارسققين من سققورية ولبنان لتأكيد 

الثقافة الفرانكوفونية في المنطقة. وهي ثقافة أصققققيلة متنوعة تضققققم 

العلوم البحتقة واآلداب والفنون بأنواعها، ومن أهمها فن الموسققققققيقا 

 اآلالت والتدوين. والعز  على

في هذا الجو السقققققياسقققققي والثقافي واالجتماعي ولدت األناشقققققيد 

 الوطنية في كل من سورية ولبنان.

 

 معايير االختيار

بعد اسققققققتعراض أناشققققققيد تل  الفترة، وقع اختياري على خمسققققققة 

 أناشيد، هي: 

، وتلحين (32)من شعر فخري البارودي« بالد العرب أوطاني»ـقـ  3

 .(33)األخوين فليفل

                                                           


قققققق فخري البارودي: من الوطنيين المناضقلين زمن االنتداب الفرنسقي. سقاهم في نهضة  قققققـق ـقققققـق

 (.3933ـــ3883الموسيقا )

(     ( أحمد فليفل )           يفل)    . محمد فلـــ األخوان فليفل: ملحنان لبنانيان. 
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، وتلحين (34)من شققعر عمر أبو ريشققة« في سققبيل المجد»ـقققققققـققققققق  2

 األخوين فليفل.

)األخطل  (35)من شقققعر بشقققارة الخوري« نحن الشقققباب»ـققققققققـقققققققق  3

 الصاير(، وتلحين األخوين فليفل.

، وتلحين األخوين (36)من شققعر إبراهيم طوقان« موطني»ـقققققققـققققققق  4

 فليفل.

، (37)افي النجفيمن شعر أحمد الص« نحن أبناء الكماة العرب»ــ  0

 .(38)وتلحين مصطفى كامل الصوا 

وكقان أبرز معققايير االختيققار التنوع في الشققققققعراء، والتنوع في 

طريقققة النتم، والتنوع في التلحين والمقققامققات الناميققة واإليقققاع. 

فالشقعراء عرب، كلٌّ من بلد. فالشقاعر فخري البارودي من دمشق، 

الخوري من لبنان.  والشققاعر أبو ريشققة من حلب، والشققاعر بشققارة

والشققققاعر إبراهيم طوقان من فلسققققطين. والشققققاعر أحمد الصققققافي 

 النجفي من العراق.

أمقا تنوع الملحنين، فلم يكن هنقالق  من سقققققققبيقل إال االعتماد 

على األخوين فليفقل في تلحين األنقاشقققققققيقد األربعة األولى، فهما 

ما أالوحيدان البارزان في تل  الزمن في هذا اللون من التلحين. 

                                                           

 ـققققققـقققققق عمر أبو ريشققة: شققاعر سققوري وطني عمل وزيراا مفوضققاا في عدد من الدول

 (.3995ــ3958)

  ـققققققققققـقققققققققق بشقققققارة الخوري: شقققققاعر لبناني لقب باألخطل الصقققققاير له ديوانا شقققققعر

 (3938ــ3880)

 (.3943ــ3950اومة)ــ إبراهيم طوقان: شاعر من فلسطين له قصائد كثيرة في المق 

 أحمد الصقققافي النجفي : شقققاعر من العراق له تسقققعة دواوين، قاوم اإلنكليز   ـققققققققـقققققققق

 (.3977ـــ3897)

  ـققـقق مصطفى كامل الصوا  : مدرس موسيقا سوري له الكثير من األناشيد المدرسية

 (.3987ــ3952)
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مصقققققطفى كامل الصقققققوا  فقد جاء متأخراا بعد أن أتم دراسقققققة 

 الموسيقا في باريس. فاخترنا من تلحينه النشيد الخامس.

وأبرز ما يميز هذه األناشققيد غلبة الطابع المدرسققي على اإلنشققاد. 

وهذا في األصققل من أهدا  الخطة التربوية السققورية. فالااية غرس 

فوس طلبة تل  المرحلة المدرسية. حب الوطن واالنتماء العربي في ن

 وليس هناك من معترض.

 النشيد األول

 رب أوطانيـالد العـيد بـــنش

 تلحين : األخوين فليفل       شعر : فخري البارودي        

هو أشققققققهر نشققققققيد وطني قومي ظهر في الثالثينيات من القرن 

القعشققققققريقن. وهقو مقن شققققققعقر القمقنقققاضقققققققققل فخري البقققارودي 

لحين األخوين فليفل اللبنانيين. وهذا النشيد ما ( وت3933ـقققـقققق3883)

 زال ينشد حتى اليوم في المناسبات القومية.

 ولهذا النشيد حكاية

كان  3928حين زار أمير الشعراء أحمد شوقي دمشق في العام 

يرافقه محمد عبد الوهاب، فدعاهما فخري البارودي إلى سقققهرة في 

إلى  ، فقدمه«رب أوطانيبالد الع»بيته، وكان قد كتب كلمات نشقققيد 

محمققد عبققد الوهققاب عسققققققى أن يعجبققه فيلحنققه. وقرأ عبققد الوهققاب 

النشققققققيقد، فطلقب من فخري البارودي اسققققققتبدال كلمة أخرى بكلمة 

 )تطوان( في قوله:

 بالد العرب أوطاني     من الشام لبادانه 

 وانه ـومـن نجـٍد إلى يَمنه     إلى مصٍر فتط

ن التبديل، ألن تطوان بلد في فقاعتقذر فخري البقارودي عن إمكا

المارب يمثقل الحقد األقصققققققى للحقدود العربية. والكلمة متوافقة في 
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ري إنا فاكرني يا فخ»القافية مع بادان. فابتسققم عبد الوهاب وقال: 

 .(39)واعتذر عن تلحين النشيد بأدب« بيه ملّحن جارافيا 

 نص النشيد

 [مقدمة موسيقية]

به  َن الش   أوطاني       بالُد الُعرغ  امه لهبَادانه ــــمه

نغ نج نه ـٍد إلى يَمَ ـومه
 ٍر فتطوانه ـــــإلى مهص       (40)

قُنـــا ـُدنا          َوال ديـــٌن يُفرِّ  فال َحـــدٌّ يُباعه

اد يجمُعنا         باّساٍن وعدنــــــانه   لساُن الضا

 ]تكرار الالزمة[

ةٌ َســـلَفَاغ      (41)نُحييها وإنغ َدثََرتغ سَ        لنا َمدنيـا

نهس والجـانه   ولو في َوجههنا َوقفاغ         ُدهـاةُ اإله

 ]تكرار الالزمة[

ـُد         ولهلعليــــاءه نجتههـــدُ    َعَرفنــا كيَف نتاحه

ـــوانا أيا إنســـانه   ـُد         سه  ولســـنا بعُد نعتمه

 ]تكرار الالزمة[

ـلمه       فهبّوا يا بَني قـومي    إلــى العليــاءه بالعه

 وغنـــوا يا بني أّمي        بـالُد الُعربه أوطـاني

 ]تكرار الالزمة ويختم بها[

داا موزعة توزيعاا جيداا، تمهي يبدأ النشقيد بمقدمة موسيقية قصيرة

 لالزمة التي تؤديها المجموعة.

                                                           


 ــ عبقريات شامية، عبد الاني العطري

 الكسرة لتناسب حرَ  الروّي، أو تنّون لتناسب نجٍد في ـققققـقققق يمن : تلف  النون بإشباع

 الشطر. واألفضل اإلشباع بالكسرة.

  ـققققققـقققققق َدثََرت : اّمحا وزالا. لفتها المنشدون مبنيةا للمجهول )ُدثهرت(. وهذا يخالف

لَفققا ووقَفققا في المقطع الثققاني. ولكن المجهول جققائز. والبنققاء للمعلوم هو  الفعلين سققققققَ

 األصل.

الالزمـ

 ة  
المقط

ع 

 األول

المقطع 

 الثاني

المقطع 

 الثالث

المقطع 

 الرابع
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والنشققققققيققد مؤلف من الزمققة وأربعققة مقققاطع. فققالالزمققة يتكرر 

دها بعد كل مقطع. وقد اعتمد الشقققاعر الثنائية في عدد األبيات إنشقققا

 في كل من الالزمة والمقاطع األربعة.

وقد تكرر حر  الروي )النون المكسورة( في األشطار األربعة 

من الالزمقة. أما المقاطع فكان حر  الروّي في األشققققققطار األولى 

 واحداا، وهذا يسمى في علم العروض بالتسميط.

ر  النون المكسققورة ملتزم كحر  روّي في الشققطر غير أن ح

الرابع من الالزمقة والمققاطع األربعقة، وهذا يشققققققبه ما يلتزم به في 

 بعض أنواع الموشحات في المطلع واألغصان والخرجة.

والنشقققققققيقققد عروضقققققققيقققاا من مجزوء البحر الوافر )مفقققاعلتن 

مفاعلتن(. وقد اضقققطر الشقققاعر إلى أن يشقققبَع الكسقققرة في كلمة 

( في البيا األول، ويشقققققبع الفتحة في كلمة )مصقققققَر( أو )الشققققق امه

بالكسقققر، وهي ممنوعة من الصقققر ، في البيا الثاني من  ينونها

الالزمة ليستقيم الوزن. وهذا ما فعله في البيا الثاني من المقطع 

األول فناون )غسقّقاٍن( بالكسققر، وعطف على غسققاٍن المنونة كلمة 

( المشققبعة بالكسققر لتناسقق ب حر  الروّي. وهذا جائز في )عدنانه

 الشعر. ويجوز للشاعر ما ال يجوز لايرهم

المقام النامي للنشيد هو حجاز كار كرد. ولحن المقاطع األربعة 

اختلف عن لحن الالزمققة، لكنققه متمققاثققل فيمققا بينهققا. وفي اإلنشقققققققاد 

المسققققجل اتصققققل إنشققققاد الالزمة مع المقطع األول. وحذ  المقطع 
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تحققد(. وربمققا حققدث هققذا فيمققا بعققد، حين رأى الثققالققث )عرفنققا كيف ن

 الموّزع أن تل  أسلمم

أما إيقاع النشيد فيميل إلى االعتدال في السرعة وفق االصطال  

(Allegretto.) 

وإتا كان هذا النشققققققيد يندرج في مجال األناشققققققيد الوطنية فسن 

الشققققققاعر يرى أن الوطن العربي من المحيط إلى الخليو هو الوطن 

عربي ينتمي إليه. وإدراجه في مجال األناشققيد القومية  الطبيعي لكل

 أقرب إلى المعنى االصطالحي للنشيد القومي في يومنا الحاضر.

ولسققققنا هنا في معرض التحليل األدبي للنشققققيد، لكن ال بأس من 

تكر أمرين، أولهمقا يتصققققققل باأللفاظ، وثانيهما يتصققققققل بموسققققققيقا 

لمعاني، وربما احتاج الحرو . فاأللفاظ كما تبدو سققققهلة واضققققحة ا

بعضققققققها إلى شققققققر ، مثل كلمة )بادان( وهي عاصققققققمة العراق. 

فالجائز فيها باداد وبادات وباذات وبادان. وكذل  اإلشققارة إلى مكان 

 )تطوان( في المارب.

أما موسقققيقا الحرو  في النشقققيد فهي ترتكز على حر  النون 

ها. ثم لالمكسورة، وحر  النون نفسه يضو بالموسيقا في أحواله ك

تأتي حرو  المد اللينة وهي األلف والواو والياء فتكسقققققققب الكلمة 

 التي تكون فيها موسيقاها الخاصة.

 النشيد الثاني

 في ســــبيل المجــد

 تلحين : األخوين فليفل               عمر أبو ريشــةشعر : 

هذا النشقيد يبث الحماسقة في نفوس المناضلين. واإلصرار على 

تالل واضقققح في كل كلمة فيه، واالسقققتشقققهاد في سقققبيل مقاومة االح

 الوطن ال بد منه لتحرير األرض من الماتصبين.

والنشققققيد على هذا خطاب ثورّي وطني يخّص سققققورية المحتلة 

 في وقا عصيب، وال يمتد إلى أقطار عربية أخرى.
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 نص النشيد

 في سبيله المجــده واألوطــان نَحيــا ونَبيــدغ 

ـــٍة َشــــّماَء جبّــاٌر عنيــــدغ كلعنــــا تو   ههما

 ال تُطيـُق الســادةُ األحراُر أطــواَق الحديــدغ 

 إن عيَش الذلِّ واإلرهـــاقه أولــى بالعبيـــدغ 

 

َحـنغ   ال نهــاُب الــزمنغ       إن ســقانا المه

 في ســبيله الوطــنغ       كم قتيٍل شـــهيدغ 

 

 الجـدوده األكــرميــنغ  هـذه أوطانُنـا َمثــوى

 وســماها َمهبـهطُ اإللهـــامه والوحيه األمــينغ 

 وُربــــاهــا َجنّــــة فتّــانـــــةٌ للنــاظرينغ 

ن ثراهـــا دونَـه بٍر مه  ـدغ َحبغــل الوريـ كلع شه

 ]تكرر الالزمة[

 قد َصـبَرنا فإتا بالصــبره ال يُجــدي هُــدى

لــــم يــودي للـــردىوَحلُمنـــا فـإتا بال  حه

 فنهضنــا اليــوَم كاألطـواده في وجـهه العــدا

 نَدفُع التلــَم ونبني للُعال َصرحــاا مجيـــدغ 

 ]تكرار الالزمة ويختم بها النشيد[ 

يبدأ النشققققيد بمقدمة موسققققيقية قصققققيرة، وهو مؤلف من ثالثة مقاطع 

 والزمة تتكرر.

لمقطع األول، وليس والنشققققققيقققد على خال  المقققألو  يبقققدأ بقققا

بقالالزمققة. ثم تققأتي الالزمققة التي تتكرر بعققد المقطع الثقاني والمقطع 

 الثالث ويختم بها. وهذا يشبه تركيبة الموشح األقرع. ومثاله:

 طوة الحبيبغ        أحلى من َجنى النحله ــس

 ــذلِّ ـــَع للــأن يخضـ   وعلى الكئيـــبغ     

المقطع 

 لاألو

المقطع 

 الثاني

الالزمــ

 ة

المقطع 

 الثالث
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 له ــُدقه النعجغ ــالحُ ع ـم  ا في حــروبغ      ــأن

ورٍ فتّانغ    من رأى ُجفونَهغ     فقد أفسدت دينَهغ   ليس لي يدانغ    بأحغ

فقد ابتدأ الشققاعر بما يسققمى البيا ولم يبتد  بالقفل الذي يوازي 

 )ليس لي يدان(.

والمقطع األول في قافية واحدة، هي حر  الدال الساكن مسبوق 

كسققققب القافية موسققققيقاها. وهذه القافية بالياء اللينة الممتدة وهذا ما ي

نفسها مكررة في البيا الثاني من الالزمة والبيا الرابع في كل من 

المقطعين الثققاني والثققالققث. وهققذا مققا يسققققققمى في لاققة الانققاء )القفلققة 

ا يُنتتَر دائماا م الموحدة(، وهي التي تجعل النشققققيد متماسققققكاا مت لفاا،

 يَحطع عليه.

د هو مجزوء بحر الرمققل )فققاعالتن والوزن الشققققققعري للنشققققققيقق

 فاعالتن(.

والمقام النامي هو )جهاركاه( أو )عجم( وهو يوازي في السققققلم 

الموسققيقي الاربي )دو ـقققققققـققققققق ماجور( ولحن المقاطع الثالثة واحد، 

 ولحن الالزمة مختلف عن لحن المقطع المكرر.

وفي الشقققأن اللاوي، كانا اللاة سقققهلة مفهومة. وربما احتاجا 

 اته إلى شر . مثل:بعض كلم

)نَبيد( في البيا األول بمعنى )نفنى(. )شققققققّماء( في البيا الثاني 

لم( في البيا الثاني  بمعنى )عقاليقة( في المقطع األول. و)حلُمنقا بقالحه

من المقطع الثققالققث بمعنى )تحلّينقا بققالصققققققبر(. )األطواد( في البيققا 

 الثالث من المقطع الثالث جمع طود، وهو الجبل العتيم.

مققا إيقققاع النشققققققيققد فيميققل إلى األداء بسققققققرعققة ونشقققققققاط، وفق أ

( و يُعدع هذا النشققيد Allegro –Tempo Di Marcia)االصققطال  

 من األناشيد الحماسية المثيرة. وهو أشبه باألناشيد العسكرية.

 ثالثالنشيد ال

 نحــن الشــباب

 لليفتلحين : األخوين ف                           بشارة الخوريشعر : 
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يكاد يكون هذا النشقققققيد أشقققققهر نشقققققيد في الثالثينيات من القرن 

الماضققققي. فهو نشققققيد شققققبابي بحق. كتبه بشققققارة الخوري في العام 

. وجمع فيققه الواقع الحققاضققققققر والمسققققققتقبققل، كمققا جمع بين 3930

اإلحسققاس الوطني والشققعور القومي في آٍن. وهو نشققيد شققامل ينشققد 

 لنضققققال والبناء لتحقيق الحلمفي كل عصققققر، ألنه يمثل الرغبة في ا

 الوطني العربي في الحاضر والمستقبل.

 نص النشيد

 دُ ـــــــــا الاـــــــــبابغ       لنــــــــُن الشــــــنح

 دُ ـــُدهُ الُمَخلّ ـــومج

 بابغ ــــُن الشــنح

 نغ ـــوطــاش الــــــــلى الزمـــنغ       عـشــــعارنُا ع

َحــبهعنـــــا لــهُ ي  نغ ــال ثَمَ ــا بــــأرواَحن     نغ  وَم المه

مغ ـَ  َمن يَرعـيـــا وطـني َعــــداك َتمغ       مثلُ   ى الذمه

 مغ ــــُر األلّ ــَف يتفـوكي    ـَممغ   ـَعلامتَنـــا كيــَف الش

 بابغ ــــُن الشــنح

 [الالزمة تكرر]

 نابلُ ــالسُل وـــــوالحق     الســـــــفُح والَجــــداوُل 

 لُ ــــه َمعاقه ـــــل نحنُ    ــــــُل   ـومــــا بَنى األوائـ

 اـــوُر في عيونهنــــوالن    ــي قلوبهنـــــا  ـــالــدين ف

 اـــاُر في َجبينهنـــوالا    ـقع فــــي يمينهنــــا   ـوالح

 بابغ ــــُن الشــنح

 [الالزمة تكرر] 

ــراُق والشــــ  ـ مغ        َومصُر والبيُا الَحرامغ لنـــا العه

 امغ ـامغ إلى األمـامغ        إلى األملزع ـوت الــي إلى المـنَمش

المقطع 

 األول

المقطع 

 الثاني

المقطع 

 الثالث

الالزمــ

 ة
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 ذهلُ ــــى وال ننخه ـــُل       نفنـــنبنــــــي وال نتاكـــ

 لُ ـــٌد واألمَ ـــا غــــُل       لَنـلَنـــــا يَــــٌد والعَمـــ

 بابغ ــــُن الشــنح
 [كرر ويختم بهاالالزمة ت] 

قصققققققيرة موّزعة توزيعاا هارمونياا. تبدأ  بعقد مققدمقة موسققققققيقيقة

 المجموعة اإلنشاد، وهي خليط من أصوات الشباب تكوراا وإناثاا.

والنشققققققيقد في تركيبتقه تقليقدي مؤلف من الزمقة وثالثقة مقققاطع. 

 والالزمة تتكرر بعد كل مقطع ويختم بها.

 ن مستفعلن( وقد تأتيوميزانه العروضقي مجزوء الرجز )مستفعل

لن أو ُمتغفعلن( والققافيقة في الالزمقة تنتهي بحر  الروّي )الدال  )ُمتَفعه

المضققققققمومقة(. وإعقادة )نحن الشققققققبقاب( في نهقايقة الالزمة نوع من 

 التجديد وتأكيد على أن المنشدين من الشباب.

عين، كققلع مقطع وكققل مقطع من المقققاطع الثالثققة مؤلف من مقط

د الققافيققة في األشققققققطقار األربعقة. وتكون )القفلققة( جملقة )نحن  موحقّ

 الشباب(.

والققافيقة تكون سققققققاكنقة الروي تقارة كما في المقطع األول كله. 

وفي المقطع األول من المقطع الثقالقث، وتقارة يتحرك حر  الروي 

 بالضم أو يكون ممدوداا بالنون واأللف اللينة.

السكون في القافية مما يؤرق الملحن إال أن  وعلى الرغم من أن

اإلنشققققاد جاء سققققائااا إالّ في الوقو  على الالم الشققققمسققققية في كلمة 

 )السنابل( في البيا األول من المقطع الثاني.

واللاة في النشققققيد سققققهلة مفهومة. وال بد من شققققر  ما ورد من 

 كلمات تبدو لبعض المنشدين غامضة، مثل:

الثاني من المقطع األول. هي جمع محنة.  ـققـققـقق )المحن( في البيا

 والمحنة ما يمتحن به اإلنسان.
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ـققـققـقق )عداك َتّم( في البيا الثالث من المقطع األول. أي غيُرك هو 

المذموم، وليس أنا. وتمٌّ هنا مصققققدر تما يُذّم. يوصققققف به مثل 

 البخيل تمٌّ أي مذموم. وهو عكس الممدو .

المقطع الثاني. جمع معقل وهو المكان )معاقل( في البيا الثاني من ـقققـقققـققق 

 المحصن كالقلعة.

ـقققـقققـققق )الاار( في البيا الرابع من المقطع الثاني. شجر معرو ، 

 يلّف أحد أغصانه على الرأس عالمة النصر والمجد.

)الش م( في البيا األول من المقطع الثالث. يقال ش م بالمد وشأم ـققققـققققـقققق 

 بالهمزة وشام.

لثاني من المقطع الثالث. صفة للموت في ـققـققـقق )الزلام( في البيا ا

 المعركة. والزلام الشديد.

والمقام النامي للنشققققققيد هو )جهاركاه( أو )عجم( كنشققققققيد )في 

 سبيل المجد(.

 Allegro - Tempo Diأما اإليقاع النامي للنشققققيد فهو سققققريع )

Marcia.يعرفه العازفون ) 

 

 النشيد الرابع

 موطـــــني

 تلحين : األخوين فليفل              إبراهيم طوقانشعر : 

هذا النشقققيد في تأليفه ولحنه يصقققلح نشققققيداا لكل بلد عربي احتله 

المسققققققتعمرون. وأول مقا يطقالعنقا فيقه التازل بقالوطن الجميقل وهو 

أشقققبه بالتازل بعشقققيقة مالزمة ال تبر . وفيه عرض للتضقققحية في 

 خصسققققققبيلققه حتى يتحرر. وفيققه منهو التعققامققل مع اآلخر الققذي يتل
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بالسققققققيف والقلم، والهد  واضققققققح صققققققريح، التحرر وإعادة بناء 

 الحضارة.

 نص النشيد

 ] مقدمة موسيقية[

طـــــني  طـــــني       َموغ  َموغ

 في ُرباكغ    ناُء والبهاُء  ــاُل والسالُل والَجمـالجَ 

 والحياةُ والنجاةُ والهنــاُء والرجــاُء     في هَواكغ 

 ل أراكغ هــــل أراكغ      هـــ

 ســــــالماا منّعمـــاا       وغانمـــاا مكــّرمــاا 

 هــــل أراكغ     في ُعالكغ      تبلُُغ السِّماكغ 

طـــــني طـــــني       َموغ  َموغ

 ]تكرار المقدمة كالزمة موسيقية[

طـــــني طـــــني       َموغ  َموغ

ه أن تَسـتقهلا      أو   يَبيدغ الشـــباُب لن يَكهلا همع

 نَستقي من الردى ولن نكوَن للعــدا      كالعبيدغ 

 ال نـريــــــدغ        ال نريــــــــدغ 

 ُتلانـــا الُمَؤبادا        وعيَشنا الُمنكادا

 ال نريــــدغ       بــل نُعيدغ       مجَدنا التليــدغ 

طـــــني طـــــني       َموغ  َموغ

 يقية[]تكرار المقدمة كالزمة موس

طـــــني طـــــني       َموغ  َموغ

 الُحساُم واليَراُع ال الكالُم والنزاُع       َرمُزنــــا

نـــا  مجُدنا وعهُدنا وواجٌب إلى الوفـا       يَهزع

نـــــــا نــــــا        عـــزع ـــزع  عه

 َغايةٌ تشّرُ         ورايةٌ ترفر ُ 

داكغ      يا هَنـــاكغ      فــي ُعــالكغ   قاهراا عه

طـــــني طـــــني       َموغ  َموغ

المقطع 

 األول

المقطع 

 الثاني

المقطع 

 الثالث
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يبدأ النشققققققيد بمقدمة موسققققققيقية موزعة توزيعاا هارمونياا، تتهر 

فيهقا آالت النفخ. وهقذه المققدمة تحل محل الالزمة الكالمية المفقودة 

 لتكون الزمة موسيقية تفصل بين المقاطع.في هذا النشيد، 

اشقيد المألوفة، وهو أشبه وتأليف هذا النشقيد مختلف عن األن

بشقققققققعر التفعيلقة منققه بقالشقققققققعر التقليققدي. وهو مؤلف من ثالثققة 

مقققاطع. كققل مقطع يوازي المقطع اآلخر في التوزيع الكالمي، 

دون أن يماثله في القافية. فلكل مقطع قوافيه المستقلة. وما يربط 

 بين هذه المقاطع كلمة )موطني( في بداية المقطع ونهايته.

السققققققائدة في المقطع األول حر  الكا  السققققققاكنة بعد فقالقافية 

 حر  األلف الممدودة.

والققافيقة السققققققائقدة في المقطع الثاني حر  الدال السققققققاكنة بعد 

 حر  الياء الممدودة.

والقافية السقققائدة في المقطع الثالث حر  النون متصقققالا باأللف 

 الممدودة.

يا ألول في البلكن الشقاعر خلط هذه القافية السائدة في المقطع ا

األخير )هَنقاك( كمقا يحط الملحنون على المقام تاته. فيكون من تل  

 وحدة النشيد.

وتتبع التنوع بقااللتزام أحيقانقاا واالختال  أحيقانقاا يؤهل النشققققققيد 

لدراسققة أدبية. كما تدرس النصققوص الشققعرية في المدارس، وليس 

 هنا محلها.

تن أو فاعالُت( أما الوزن الشققققققعري للنشققققققيد فهو الرمل )فاعال

ويتصققر  الشققاعر بالتفعيلة فتأتي )فاعلن( في )موطني( و)عّزنا(. 

( في )هققل أراك( و)ال نريققد(، وهو بهققذا  على حين تققأتي )فققاعالتغ

كان مبشقراا يتهور شعر التفعيلة على يد نازك المالئكة وبدر شاكر 

 السياب.
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ن لحأما المقام النامي للنشقققيد فهو حجاز كار كرد، كالمقام الذي 

 عليه نشيد )بالد العرب أوطاني(.

وما يميّز هذا النشقققيد أداله، وال سقققيما في األشقققطار التي تحتوي 

على كلمقات معطوفقة إحداها على األخرى في المقطع األول والثالث 

)الجالل والجمققال والسققققققنققاء والبهققاء( و)الحسققققققام واليراع ال الكالم 

لحين إلى دراية في الت والنزاع( فتتقابع الكلمقات ومتقابعتهقا أمر يحتاج

واألداء وحسققققققن االسققققققتمقاع ودرايقة بقاللاقة. وهقذا يتطلب كثيراا من 

 التجارب قبل األداء العلني للنشيد أو تسجيله إلتاعته.

 Allegro  - Tempo Di) 4/4ويأتي إيقاع النشققققيد بميزان 

Marcia.وهو سريع نسبياا، بمفهوم اإليقاع الاربي اإليطالي ) 

 

 خامسالنشيد ال

 حن أبناُء الكماةه العربه ن

مصطفى كامل تلحين :          أحمد الصافي النجفيشعر : 

 الصّوا 

هذا النشققيد متأخر زمنياا قليالا عن األناشققيد السققابقة، ربما كان في 

أوائل األربعينيات. والشقققاعر أحمد الصقققافي النجفي، أقام في دمشقققق 

عقالمية الثانية، مقدةا من الزمن، وققد كتقب النشققققققيقد في أثنقاء الحرب ال

ولحنه مدِّرس الموسققيقا مصققطفى كامل الصققوا  وفق ما كان سققائداا 

في تلحين األناشققيد الحماسققية، وقد درس الموسققيقا والتدوين والتوزيع 

 في فرنسا، وأصبح مختصاا بتلحين األناشيد المدرسية.

 

 نص النشيد

 ] مقدمة موسيقية تكرر مرتين[

 به     ما تَرى فينا سوى ُحرٍّ أبينحُن أبنـــاةُ الكمـاةه الَعرَ 

 قد َسَماغ فينا ألَعلى الرتَبه     ههّمــةٌ فاقاغ جميــَع الههَممه 

 

المقطع 

 األول
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نـــا فَهَديغنـا األَُممــا َممـا      ونَهَضغ ّه ّّ نــا فََرَعيغنا الّذ  قـد َحكمغ

ــيَمه  ـنغ شه ـيَماا ما مثلُها مه  واتّخذنــا لهلمعالي ُســــلاما       شه

 رار المقدمة كالزمة موسيقية[]تك

 نحُن في الهَيجاءه آساُد الّشرى     يَشهَُد التاريُخ أن لنغ نُقهرا

تنــا بُعثنـــا في الــورى     ســيرةَ العـزِّ وعهَد الَشـَممه   وإتا مه

 ]تكرر الالزمة ثم موسيقا المقدمة كالزمة موسيقية[

سمه الوجودغ إننا دوَن الَورى نَرعى العهودغ     إننا   كالرو ه في جه

ن عــوادي الَعــــَدمه  نّــا مه  َكتباغ أفعالنُــا َصـ ا الخلـودغ    فأَمه

 ]تكرار الالزمة ويختم بها[

 يتقدم اإلنشقققققاد مقدمة موسقققققيقية تبدو فيها آالت النفخ واضقققققحة،

اا. والنشققققققيقد مؤلف من ثالثققة يقبوهي موزعقة توزيعقاا هقارمونيقاا غر

ال بالالزمة الكالمية. ثم تأتي  ن البدء بالمقطعمققاطع والزمقة, ويكو

 الالزمة لتتكرر بعد المقطع الثاني والمقطع الثالث ويختم بها.

والمققدمقة الموسققققققيقيقة تتكرر بعقد الالزمقة وبعد المقطع الثاني. 

وهكذا فقد جمع الملحن في هذا النشققققققيد الزمتين، الزمة موسققققققيقية 

 والزمة غنائية.

قافية ختامية، لها حر  روي واحد هو وقد اعتمد الشققاعر على 

الميم المكسققققققورة في المقققاطع الثالثققة والالزمققة. ولّون القوافي في 

األشققققققطار الثالثة والالزمة. فاعتمد قافية واحدة في كل مقطع. وقد 

أكسققب هذا التكوين في القوافي النشققيد موسققيقا صققوتية حروفية قبل 

ن. وال سقققققيما أنه اسقققققتخدم حرو  المد اللينة كاأللف والواو  أن يُلحا

 والكسرة المشبعة. وهذا النوع من تلوين القوافي يدعى التسميط.

والوزن الشققعري للنشققيد هو الرمل )فاعالتن فاعالتن فاعالتن( 

وققد تقأتي فقاعالتن الثقالثقة )فقاعلن(، وهناك جوازات أخرى يعرفها 

 الشعراء ال داعي إلى تكرها.

 الالزمة

المقطع 

 الثاني

المقطع 

 الثالث
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 ى شققر  حتى يفهمها المنشققدونيبدو أن بعض ألفاظ النشققيد تحتاج إل

 وهي التالية:

 : جمع كمّي وهو الشجاع أو البس الدرع. الكماة

: من اإلبققاء. واألبّي المترفع عن الققدنققايققا. واليققاء مشقققققققددة في أبّي 

 األصل. لكنها هنا غير مشددة لتناسب القافية.

 : جمع تّمة وهي األمان والعهــد.الذمم 

 .: جمع شيمة وهي الخلُق الشـــيم

 : الحـــربالهيجاء 

: آساد جمع أََسد. والّشرى طريق أو جبل كثير األسود آسقاد الشقرى 

 في تهامة.

تنا  : يجوز كسقر الميم من فعل مات يميا. ويجوز ضققمها من فعل مه

 مات يموت.

 : الخلق من الناس.الورى 

 : رقعة مكتوبة للتوثيق كالتعهد.ص  

لطلبقة، لكنهقا مع وهقذه الكلمقات تعقد كثيرة في نشققققققيقد ينشققققققده ا

 التكرار تادو مفهومة إتا شر  معناها.

المقام النامي للنشقققققيد هو )جهار كاه أو عجم( ينسقققققجم مع السقققققلم 

( من اإليقاعات Allegro - Tempo Di Marciaالاربي. وإيقاعه )

 السريعة النشيطة.

بعد اسقققتعراض األناشقققيد الخمسقققة المختارة نجد أنها لم تكن في 

ل النتم والتركيبة الشقققكلية في شقققأن اللوازم مسقققتوى واحد في مجا

والمقققاطع. فهنققاك النشققققققيققد التقليققدي المؤلف من الالزمققة تققأتي أوالا 

وتتخلقل المققاطع ثم يختم بهقا. وهناك نشققققققيد بال الزمة كالمية تحل 

محلهققا الزمققة موسققققققيقيققة. وهنققاك الالزمققة الكالميققة التي تبققدأ بعققد 
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 غ الاقاية في نشققققققيد )موطني(المقطع األول. لكن التنوع والتلوين بل

 إلبراهيم طوقان.

أمقا الموسققققققيققا فققد اعتمد الملحنون على اسققققققتخدام آالت النفخ 

والتوزيع الهققارموني، كققلٌّ بحسقققققققب اجتهققاده. وكققان المؤدون من 

الجنسقققين بأصقققوات منسقققجمة مت لفة ليس فيها نشقققاز أو ضقققعف في 

 نطق الحرو .

 النشيد قبل أن ينشد

 بل أن ينشد بثالث مراحل.ال بد أن يمر النشيد ق

 :المرحلة األولى 

ـــ اختيار أصوات المنشدين موسيقياا لمعرفة المساحة الصوتية 

 لكل صوت.

ـققققـققققـقققق اختيار المجموعة المنسجمة بعد االختيار . فال يقل عدد 

 أفرادها عن العشرة من الجنسين.

ـققققـققققـقققق قراءة النص الشعري قراءة صحيحة تتضمن معنى بيا 

، ال قراءة أشطار، إال إتا كان كل شطر يتضمن الشعر كامالا 

المعنى كامالا. والقدوة في تل  أستات العربية الضليع بالقراءة 

 الشعرية. مع العناية بمخارج الحرو  وشكل الكلمات.

وعرض النص على شققاشققة كبيرة أمر مسققتحب ينسققجم مع     

تكنولوجيا العرض، والسقققيما أنها تحوي بعض األسقققهم التي 

لى التركيز على بعض الكلمات. وال بأس من تكرار تشقققققير إ

 قراءة األستات.

ـقققـقققـققق يقرأ المنشدون المختارون النشيد فردياا، واألستات اللاوي 

المشققققققر  هو الققذي يبققدي مالحتققاتققه على كققل من يقرأ. 

 ويستعيد القراءة لتكون خالية من األخطاء.
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د ـققققققـققققققـقققققق يقرأ المنشدون النشيد جماعياا دون لحن بإشارة من ي

األسقققتات اللاوي. لإلحسقققاس بالمشقققاركة الجماعية. وال بأس 

بققأن يقرأ فريق الشققققققبققان النشققققققيققد على حققدة، وكققذلقق  فريق 

 الشابات. ثم تكون القراءة الجماعية الكاملة.

وال بقّد من حضققققققور الملحن والموزع وققائقد الفرقة وبعض    

 أعضاء الفرقة.

 ع بعض أعضاءـققـققـققق يبدأ الملحن بإنشاد النشيد أمام المنشدين م

 الفرقة مقطعاا بعد آخر.

ـققققققـققققققـقققققق يتدرب المنشدون على إنشاد النشيد شيئاا فشيئاا، أفراداا 

 وجماعة.

ـققققققـقققققق يوزع الملحن على المنشدين شريطاا صوتياا عليه موسيقا 

 النشيد.

 المرحلة الثانية: 

وهي مرحلة التدريب على إنشقققاد النشقققيد مع الفرقة الموسقققيقية 

 الكاملة.

لمنشدون مواقعهم أمام الميكرفونات، وبأيديهم كلمات ـقـقـ يتخذ ا

 النشيد مطبوعة بخطّ واضح.

 ـــ تستعد الفرقة للعز  بعد ضبط اآلالت وتجربتها.

ـققـقق يشير قائد الفرقة أو الملحن إلى وجوب التنفس العميق عدداا 

من المرات لدى المنشققدين، فهذا يسققاعد على االسققتمرار في 

 .األداء دون انقطاع النفس

ـقققققـقققققـققققق يكون األستات اللاوي حاضراا في االستوديو للتدخل في 

 ضبط اللاة إتا دعا الحاجة إلى تل .

ـققققـققققـقققق يشير قائد الفرقة إلى البدء بالعز ، ثم إلى اإلنشاد. وفق 

 التدوين الموّزع.
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ـققـققـقق يكرر اإلنشاد غير مرة، وال سيما حين يكتشف خطأ ما في 

لتكرار في حققدود العز  أو اإلنشقققققققاد. وال بققأس أن يكون ا

 عشر مرات حتى يضمن اإلتقان التام.

 ثالثةالمرحلة ال: 

 وهي مرحلة تسجيل النشيد

ـقــ  ال بد من اختيار أجهزة الصوت وتوزيع الميكرفونات على 

 أفراد الفرقة والمنشدين.

ـقــ يتم التسجيل بإشرا  مخرج مختص، يتخذ مكانه في حجرة 

 مله من الناحية الفنية.المراقبة. وهو الذي يشير بما يجب ع

ـققـققـقق يتخذ األستات اللاوي والملحن مكانهما في حجرة المراقبة، 

 إلبداء المالحتات إلى قائد الفرقة والمنشدين.

 النشيد بعد أن ينشد

تأتي مرحلة التسقققويق والتوزيع، وال بّد من وضقققع خطة محكمة 

 لتوزيع التسققققققجيل على رقائق مدّمجة جيدة على الوزارات المعنية،

كقالتربيقة والثققافقة واإلعالم والمنتمات تات العالقة بتربية األطفال 

 والشباب.

ويتعلم طلبة المدارس إنشقاد األناشيد الوطنية من خالل التسجيل 

 الموزع بإشرا  خبير بالموسيقا واإلنشاد.

 الحكم األخير

تتل األناشقققيد الوطنية والقومية ضقققرورة تربوية، سقققواء أكانا 

يسققتبعد منها األناشققيد السققياسققية المتبّدلة، الرتباطها قديمة أم حديثة. 

بفترة سققياسققية ال تنسققجم مع الفترة التالية، وهذا ما حدث، بعد ثورة 

تموز، فمنعقا األغاني التي تذكر المل  فاروق، كما منعا فيما  23

بعد األغاني التي تمجد الرئيس الراحل جمال عبد الناصققققر، وكذل  
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ات. وبقي نشققققققيققد الوطن األكبر، تبثققه األغققاني التي تمجققد السقققققققاد

اإلتاعات والتلفزيونات، ألنه نشققققيد قومي ينتمي إلى الوطن األكبر، 

 فكتب له الخلود.

 

 السيمفونية التاسعة 

 «من العالم الجديد»

  للمؤلف أنطونين دفورجاك

 

 تاينـارد بيرنشـليون

 ريما سـكرترجمة : 

 

 

 

 

 

 

 

 هل تبدو لكم هذه الموسيقا شبيهة بالعالم الجديد 

، وثمة شقققيء «من العالم الجديد»إنها من السقققيمفونية المسقققماة 

ل سققققنحاول معرفة ما إتا ينباي أن يسققققوغ هذا العنوان. على أية حا

 كان ثمة شيء فعلي ينباي معرفته.

م إلى أمريكا مؤلف تشيكي ـققققـ  قبل انتهاء القرن التاسع عشر قده

م إلى  أو بوهيمي بلاة تل  األيام ـققققققـقققققق يدعى أنطونين دفورجاك، قده

أمريكا ليمكث فيها سققققققنتين، ولما كان واحداا من األسققققققماء الكبيرة، 



 

 338 

معلماا، واسققتوعبا كل كلمة فاه بها. عالوة احتُفي به بصققفته مؤلفاا و

على تل ، كانا أمريكا حينئٍذ في قمة توسقققعها ـققققققققـقققققققق على صقققعيد 

الثروات والحدود ـققـقق وبدأت تعي أنها متخلفة ثقافياا. أي شيء أو أي 

م إليها من أوربا: كان تهباا خالصققققاا، خاصققققة في مجال  شققققخص قده

أن نسقققميها مدرسقققة الموسقققيقا. حينئٍذ لم يكن هناك مدرسقققة ما يمكن 

للمؤلفين. كقان يتوجقب على المؤلف األمريكي القذهققاب « أمريكيقة»

إلى أوربا للدراسققة مع ليسققا أو مع تلميذ براهمز، ليعود بعدها إلى 

موطنقه متقأبطقاا حزمقة مقطوعات أكاديمية مقلداا فيها مؤلفات هؤالء 

 األسقاتذة. فإن بدت قصيدة أحدهم السيمفونية مثل ليسا أو براهمز،

 فهي رائعة.

وصقققققققل دفورجققاك إلى هنققا وهو ممتل  بققالرو  القوميققة التي 

كانا حينئٍذ تكتسققققح األمم األوربية، لقد وصققققل للتو التوحيد القومي 

إلى القذروة: كقان هناك بيسققققققمارك وغاريبالدي والبقية، وفجأة كان 

هنقاك إيطاليا، ألمانيا، بوهيميا. وفجأة كان هناك مقطوعات بوهيمية 

وسميتانا، ورقصات نرويجية لـقققققق غريغ، ورقصات  لـقققققق دفورجاك

إسققبانية لـققققققق ألبينيز، وأوبرات روسققية لـققققققق غلينكا وموسققورسققكي، 

ورابسققوديات هناارية لـققققققق ليسققا، وهلما جّرا. كان بوسققع ، وأنا 

تصققققققاي إلى مقطوعققة أوربيققة، أن تعر  في الحققال القوميققة التي 

ورجاك . وصققل دفتمثلها، ألنها مبنية على الموسققيقا الشققعبية لكل بلد

إلى أمريكا داعياا ومبشققققراا بالقومية، وقد أفزعته األسققققاليب المعقدة 

فون  للمؤلفين األمريكيين. لم يكن بمققققدوره أن يفهم لمقققاتا ال يعرِّ

نتروا ا»العالم بموسقيقاهم القومية وبلاتهم الخاصة بهم. كان يقول: 

بالمادة وإلى وطنكم. هنا تعيشقون في أرض زاخرة بالتقاليد الشعبية 
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بأناشقققققيدهم النبيلة  (42)الشقققققعبية من شقققققتى األنواع. ماتا عن الهنود

الروحية ونُواحهم  (43)ماتا عن الزنوج بـققققققققق باالداتهم ورقصققققاتهم 

وأغانيهم  لم ال تبتدعون موسققققيقا سققققيمفونية مسققققتخدمين مواد هذا 

 «.الكنز  لديكم إرثا وكل ما يمكنكم عمله هو أن تروه

يعرفه دفورجاك بالطبع هو أن المؤلف إن الشقققيء الذي لم يكن 

األمريكي في تلق  الوققا كققان يفتقر إلى اإلرث تمقامققاا. وقققد فشققققققل 

دفورجاك في رلية الحقيقة الجلية، حقيقة أن أولئ  المؤلفين في هذا 

البلد ليسققوا هنوداا، والنادر منهم زنوجاا، إضققافة إلى إنهم لم يحتكوا، 

ة ان األمريكيون مسققتوردات ثقافياحتكاك ثقافياا، بالهنود والزنوج. ك

من أوربا، مهاجرون، وكلهم توو خلفيات مختلفة ـقققـققق ليس فيهم أحد 

من سقققكان البلد األصقققليين  كان يمكن إيجاد األمريكيين األصقققليين 

 في األراضي البكر ــ ليس في المدن، وبالتأكيد ليس في عالم الفن.

ؤلفين وهكققذا، فققإن مققا اقترحققه دفورجققاك يتلخص في دعوة الم

ليكتبوا، بوعي، موسقققيقا أمريكية ترتكز على الفولكلور الذي لم يكن 

فولكلورهم، كما أنهم لم يذهبوا إلى الحقول، ولم يصققققلعوا، على قرع 

القطقبقول، مقن أجقققل مقجقيء القمقطقرا ولقم يقاقنقوا الققمققراثققي على 

المصققققققاطقب. لكن هؤالء المؤلفين كقانوا مقأخوتين بهقذه الوصققققققفة 

 ريكية قومية، لذا استجابوا لها بحيوية بالاةالبسيطة لخلق موسيقا أم

وبحقب للماقامرة. وقد نتو عن تل  أوبرات هندية ومتواليات زنجية 

أغرقا السقققققوق، ومازالا حتى اآلن مكدسقققققة يكسقققققوها الابار في 

مخازن بيع الكتب القديمة، وفي مكتبة األرشققققققيف العامة. إن رجاالا 

كولريدج ـقققـققق تايلور مثل إدوارد ماكدويل وهنري جيلبير وصامويل 

وشققققققققارلز ووكفيلقققد كقققادمقققان، وحتى فيكتور هربرت )األمريكي 

المارق في إيرلنقديتقه(، كقانوا في طليعة هذه الحركة. لقد أصققققققيبوا 

يمكنكم كتققابققة موسققققققيقققا أمريكيققة، »بفيروس دفورجققاك حين قققال 

                                                           

 لهنود الحمر. المترجم.ــ يقصد ا 

 ــ جمع باالد وهو أغنية شعبية يتخللها الرقص أحياناا. المترجم. 
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التي  (44)وعلى الفور كتب السققققيمفونية الخامسققققة«. وسقققأريكم كيف

، والتي فهمقا على أنها تمثل «عقالم الجقديقدال»عرفقا بسققققققيمفونيقة 

 النموتج الجديد للموسيقا األمريكية.

بالطبع، الذي نتو هو سققققيمفونية جميلة ومشققققاولة بدقة وتالمس 

بعمق العققالم القققديم. ثمققة ألحققان هنققا وهنققاك تبققدو هنققديققة أو زنجيققة أو 

كليهما، ألحان بنيا في الواقع على ثيمات شقعبية أصيلة، على الرغم 

أن دفورجقاك أنكر منشققققققأهقا األصققققققيقل، مقدعيقاا أنه كتبها برو   من

الموسققققيقا الشققققعبية. لكن الموسققققيقا السققققيمفونية التي نتجا عنها هي 

بوهيميقة، أو وسققققققط أوربية، أو براهمزية )نسققققققبة إلى براهمز(، أو 

 حتى دفورجاكية، وإن شئا ليسا موسيقا أمريكية على اإلطالق.

بعوا هقققذا النموتج ققققدموا تات المؤلفون األمريكيون القققذين ات

النوع من الثمرة. إن  إن درسققا موسققيقاهم فسققتجد نوعاا من أعمال 

التلزيق. فثمة مقطوعة تبدأ بـقققققققق ثيمة هندية، ثم يتبعها مقطع انتقالي 

يؤدي إلى ثيمققة زنجيققة، لكن المقطع االنتقققالي تاتققه مبني على تات 

 ايكوفسققققكيالطراز الموسققققيقي األوربي القديم الذي اسققققتخدمه تشقققق

وبراهمز وفققاغنر. وهققذا ينطبق على مقققاطع التفققاعققل. وهكققذا بقيققا 

المقققادة الثيميقققة األمريكيقققة تطفو فوق بحر من التقليقققد األوربي. 

، ولم يمتزجا أبداا.  فاألرض بقيا أرضاا والماء بقي ماءا

بعد تل  بوقا طويل ـقققـققق في الواقع بعد الحرب العالمية األولى 

يقية تنبثق، نتيجة للنمو الطبيعي واالندماج ـقـ بدأت رو  أمريكية حق

االجتماعي، وطبعا موسقققققيقانا. بالطبع كانا القوة الكبيرة الموحدة 

هي الموسققققيقا التي ُدعيا بموسققققيقا الجاز، لقد غدا الجاز الموسققققيقا 

الشققعبية األمريكية الحقيقية، وأصققبح يشققكل الجزء الحقيقي لتفكيرنا 

ألبكر، قبل والدة الجاز، لم يكن الموسيقي. لكن في زمن دفورجاك ا

بققإمكققان موسققققققيقققانققا األمريكيققة أن تكون أكثر أمريكيققة من هققذه 

 نفسها.« العالم الجديد»السيمفونية 

                                                           


 ــ ُرقما فيما بعد بالتاسعة. 
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اآلن لنركز على الموسقققيقا ونرى كيف تتوافق مع هذه األفكار. 

لدى تفحص العمل يصققعق المرء باالبتكار الاني المتجسققد فيهاا كل 

تيكية، الفتنة، اإلحسققققاس. في الواقع هناك شققققيء فيها مؤثر، الدراما

وفرة في موادها لدرجة أنها تعاني نقصققاا في أقسققام التفاعل. وأعتقد 

أن تل  هو الفرق بين السقققققيمفونيات األعتم، والسقققققيمفونيات األقل 

عتمة. فالسيمفونية البطولية لـق بيتهوفن، على سبيل المثال، تتضمن 

، مقادة قليلقة جقداا، لكن ما بقالمققارنقة مع سققققققيمفونيقة دفورجقاك هقذه

يصنعه بيتهوفن من هذه المادة مذهل. يعتمد دفورجاك على األلحان 

والثيمات واألفكار النامية أكثر من اعتماده على البناء المهيب الذي 

 ينجم عنها.

حسقن، ما هي هذه الثميات  نسمع في بداية الحركة األولى هذه 

 المقدمة البطيئة:

 

 

سققققققتاقدو في الحقيقة سققققققيمفونية أمريكية، اآلن إتا كقانقا هقذه 

 العالم»فينباي أن تُرتقب هقذه المققدمة من أجلنا، ممهدة لتهور لحن 

على الفور. لكن هذا ال يحدث: وبدالا من تل  تخلق المقدمة « الجديد

انطبقاع متقأمقٍل، متقأمٍل أوربي. بعد تل  بقليل تتحول إلى ما يشققققققبه 

األولى لـقق براهمز  وهذا ليس مقدمة الحركة األخيرة من السيمفونية 

مصققققققادفقة. فققد كقان تقأثير براهمز على دفورجاك، في الحياة وفي 

الموسققققققيققا، كبيراا جقداا. لققد أثنى عليقه وشققققققجعه وألهمه. هنا ثالثة 

ميزورات من سققققققيمفونيقققة براهمز األولىا الحتوا االسققققققتخقققدام 

الدراماتيكي لـققققققق السققينكوب واألكورد السققابع الناقص والتمباني في 

 الذروة :
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اآلن لنلق نترة على الميزورات األربعة من مقدمة دفورجاك، 

 الحتوا تات العناصر:

 

 

 

 

 

التشقابه مذهل. نستطيع أن نستنتو من هذا أن دفورجاك منشال 

 بـ براهمز أكثر من انشااله بـ أمريكا.

نصقققققل بعد تل  إلى القسقققققم الرئيسقققققي للحركة األولى، القسقققققم 

 الثيمة األولى: .Allegroالسريع ــ 

 

 

 بسبب السينكوب الذي يحدث فيها:« أمريكية»يمكن القول إنها 

 

لكن يحدث أيضقققاا في المقدمة التي سقققمعناها اآلن، وأيضقققاا عند 

براهمز القذي لم يكن لديه اهتمامات بالعالم الجديد. هذا النمط من الـ 

سققققنكبه )من سققققينكوب( نجده أيضققققاا عند باي وموتسققققارت وفي أي 

إليكم، على سققققققبيققل المثققال، هققذه الميزورات من افتتققاحيققة  مكققان.

 ليونورا الثالثة لـ بيتهوفن:
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وبالتأكيد ال تسقققتطيعون القول بأنه أمريكي. إن السقققينكوب بحد تاته 

ولكن حتى لو وافقنقا على أنقه عامل اسققققققتخدمه دفورجاك ليس عقامالا. 

، عققة التققاليققةلخلق لحن أمريكي، فققإننققا نجققد تلقق  في الميزورات األرب

 وهي ميزورات تشيكية خالصة:

 

 وهكذا فقد أُزيلا فجأة أي خاصية أمريكية.

يجري معالجة هذه المادة في أسققققققلوب أوربي رائع لتؤدي إلى 

 الثيمة الثانية:

 

 

اآلن، كثيراا ما يُستشهد بهذا اللحن بوصفه هندياا ــ في الخاصية 

شيء، حلا نامة  على األقل ـققققـقققق وثمة أسباب لدعم الحجة. قبل كل

 واحدة متكررة، لحمل اللحن، محل الهارموني:

 

هذه موسققققققيقا بدائية نموتجية. بعد تل  تحل محلها خماسققققققيات 

 فارغة مألوفة في الباص تصاحب الموسيقا الهندية:

 

 يستخدمها دفورجاك بهذه الطريقة:

 

 

ثم، ميلودي مودال ـقققققققققـققققققققق أي كتب ليس في سققققلم الماجور أو 

جرت العادة في الموسققققيقا الكالسققققيكية الاربيةا ولكن المينور، كما 

 في سلم مقامي. وفي هذه الحالة في المقام األيولي.
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اسقققتخدم هذا المقام في بعض الموسقققيقا الهندية، ثم اسقققتخدم في 

الموسقيقا اإلنكليزية المبكرة وفي الموسقيقا الارياورية الكنسية وفي 

 وهكذا فالخاصققققققية الهندية الموسققققققيقا اإلفريقية والهندية واليونانية.

موجودة. ويمكن لهذا اللحن أيضقققققاا أن يكون رقصقققققة فرنسقققققية من 

 القرون الوسطى وترنيمة هندية.

مقا هو أكثر من تل ، معالجة هذه الثيمة على الطريقة األوربية 

التقليدية، وهكذا تذهب أدراج الريا  الخاصقققية الهندية. النموتج هنا 

عني أن تأخذ موتيفاا ثم تكرره على مبني على فكرة التعاقب ـقققققققـققققققق ي

نامات السقققققلم الصقققققاعدة، وتل  يخلق إحسقققققاسقققققاا بالبناء، كما فعل 

 «:روميو وجوليا»تشايكوفسكي في مقطوعة 

 

 

 

 

 

في هققذه الحققالققة يبني دفورجققاك التعققاقققب على الميزور الثققاني  

 ا: من لحنه فقط، ويادو التفاعل مثل هذ
 

 

 

 

 

عن أسققققلوب فاغنر وتشققققايكوفسققققكي، إنه ال يبدو مختلفاا كثيراا 

 أليس كذل  
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حسققققققن، مققاتا عن الثيمققة التققاليققة، التي كثيراا مققا تقققارن بققأغنيققة 

«Swing Low, Sweet Chariot »:الزنجية التي تعرفونها 

 

لحن دفورجاك ال يشققبهها، خصققوصققاا عندما نحذ  الـققققققق ثالث 

 «:Chariot»ونبدأ بـ «( Swing Low Sweet)»نامات األولى 

 

 

ن دفورجاك أنكر اسققققتعانته باللحن، وأصقققققر على القول بأن لك

التشابه حصل ألن اللحنين كتبا في السلم الخماسي ـقققققـققققق أي سلم من 

 خمس نامات ونجده في الموسيقا اإلفريقية والهندية:

 

لكنه يُدخل في الميزور الخامس من اللحن صققوتاا سققادسققاا، مما 

لميزور السقققققابع يؤدي إلى تالشقققققي السقققققلم الخماسقققققي. ويكتب في ا

 الصوت السابع المتبقي:

 

 

 وهكذا يستخدم اآلن النامات السبع لسلم الماجور:

 

وكما في السابق، حين يشمل التفاعل هذا اللحن )على األقل في 

ميزوره الثققالققث(، نعود مرة أخرى إلى عققالم فققاغنر وإلى التقققاليققد 

 األوربية:
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تقدعي األمركة. ال،  تلق  هي مقادة الحركقة األولى كلهقا، وكلهقا

 Stars and Stripesانقتقتقرواا فقثمقققة اقتبقققاس من المقققارش )

Forever:يقع وسط قسم التفاعل ) 

 

 

 

 

 

إن ُعرفققا الحقيقققة، فققإن مققارش سققققققوزا كققان ُكتققب بعققد ثالث 

سقنوات من تأليف دفورجاك لـقققققق سقيمفونيته. على أية حال، سيكون 

 سيقا األمريكية.هذا في أحسن األحوال منهجاا خادعاا لكتابة المو

نأتي اآلن إلى الحركة الثانية التي تتضققققققمن لحناا فاتناا يُعتقد أنه 

 واحد من أكثر األلحان أمركة:

 

 

( ترنيمة Goin'Homeهقذا اللحن معرو  لقدى الماليين أنقه )

دينيقة زنجيقة، وهي ليسققققققا ترنيمقة دينيقة على اإلطالق، إنقه أغنية 

س هنققاك شققققققيء يمكن أن مبنيققة على لحن دفورجققاك. في الواقع لي

يكسبه صفة أمريكي، سوى أنه ُكتب في السلم الخماسي، الذي يطبع 

الموسقققيقا الصقققينية، كما يطبع الموسقققيقا الهندية واإلفريقية بطابعه. 

ومقا زلنقا نميقل إلى االعتققاد بقأنه أمريكي. بسققققققبب ما أرتبط بذهننا 

وهم  حوله. إنه يعيد إلى تهننا صققورة الحقول وعمال مزارع القطن

، لقد ألفنا «Gone with the Wind»يترنمون في ضقققققوء القمر 
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سققققققمقاعقه يعز  ويانى في األفالم أو الراديو أو في أي مكان. )إن 

ده بكلمات تشقققققيكية فسقققققيبدو تشقققققيكياا، أو بكلمات  كان علينا أن نزوِّ

صقققققينية فسقققققيبدو صقققققينياا(. بعد تل ، حين تعزفه آالت الهورن في 

 ، بأسلوب هورن الصيد القديم:الحركة، فسيبدو ألمانياا 

 

الثيمة الثالثة في الحركة الثانية هي لحن عاطفي كتب في السقلم 

 األيولي:

 

 

ولكن، كمقا قلنقا سققققققابققاا، الموسققققققيققا المقامية عالمية وال يعني 

 بالضرورة أنها هندية. هذا اللحن تتبعه مباشرة ثيمة تأملية:

 

 

 

 

 

 الوحيدة:التي نجد في إيقاعها الميزة القومية 

 

يبرز اآلن اللحن الرابع الذي يشبه إلى حد كبير رقصة الـقق جيغ 

 الفرنسية القديمة:
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وهكذا تنتهي حركتنا الثانية بعناصققر يمكن أن ندعوها عناصققر 

جرمانية، فرنسققية، صققينية، إسققكتلندية، ولكن ال شققيء أمريكي على 

هي « Goin' Home»وجه الخصوص ــ إال إتا أصررتم على أن 

 ترنيمة زنجية، وهي ليسا كذل .

الحركققة الثققالثققة هي أعجوبققة في البراعققة والمهققارة. إنهققا من 

أفضققققل ما عند دفورجاك. ولكني أشقققق  في تل  ألنه يتعامل هنا مع 

عناصر يهيمن عليها الطابع السالفي. اإليقاعات في الثيمة الرئيسية 

 ليسا ماايرة لـ التي استخدمها في رقصاته السالفية:

 

 

 

 

 

يتبع تلقق  موتيف أصققققققيققل وبققدائي في طققابعققه، ولكن يمكن أن 

 يكون بدائياا في أي مكان في العالم:

 

 

 

 

ويأتي الـققققق تريو في هذه الحركة نمسوي الطابع، ويشبه ما لدى 

 شوبرت:
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ولكن مقا يعقب تل  هو الرو  التشققققققيكية. وهنا تشققققققع عبقرية 

 دفورجاك الحقيقي:

 

 

 

 

 

 

و متعة ألمانية وسقققالفية، لكنها مرة وهكذا يمنحنا الـقققققققق سققكيرز

 أخرى، ليسا متعة العالم الجديد.

واآلن الحركة األخيرة. ينباي أن أقول، بوجه عام، إن هذه هي 

األكثر سقالفية من الكل، تذكر بالموسيقا الروسية أكثر من أي شيء 

 آخر، افتتا  الحركة القوي يذكرنا بـ موسورسكي:

 

 

 

 

 

ميزورات من مقطوعة موسققققورسققققكي اآلن أصققققاوا إلى هذه ال

 «:صور من المعرض»
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 إن التشابه كبير إلى حد مذهل.

 اآلن وصلنا إلى الثيمة الرئيسية:

 

 

 

 

مرة ثانية، إنها مقامية، بإحسققققققاس هندي. ولكن يمكن أن تكون 

 مية تماماا:يهومقامية وقوية. وحين يعالجها هارمونياا تادو ب

 

 

أشعر شخصياا بأنه يشبه الرو   هناك موضقع واحد في الحركة

 األمريكية، ليس في النامات نفسها، لكن في تناولها. هو تا المقطع:

 

 

 

 

 

 ثمة حيوية في المرافقة:

 

 ضد الثالثيات في اللحن:
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لكن هذه يمكن أن تكون إحسقاسقاا شقخصياا فقط، ولو كان توارد 

لرجوع أفكاري. على أية حال، فاإلحسققققققاس األمريكي يهدره فوراا ا

 إلى فاغنر في أوبراه تانهاوزر:

 

 

 

 

 مرة أخرى إلى الحساء األلماني.

بعقد تلق  بوققا قصققققققير ثمة موضققققققع آخر يبدو لبعض الناس 

جازي )نسقققققبة إلى الجاز( الطابع. وبالواقع إنه يشقققققبه أكثر عرض 

 الماني الجوال:

 

 

 

من الصققققققعقب القول لم يشققققققبه عرض الماني الجوال، ما عدا 

 في قسم الكمان: رشاقة النامات

 

 Three»إنققه من العبققث القول إنققه أمريكي بسققققققبققب مجيء 

Blind Mice »:إلى الموسيقا 

 

 

كققانققا رقصقققققققة بريطققانيققةا « Three Blind Mice»ثم إن 

 عالوة على تل  فقد زيدت بضعة ميزورات برو  تشيكية:
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تلق  هي مواد الحركقة الرابعة، وكلها معالجة طبقاا لسسققققققاليب 

وهنا ثمة كلمة تقال، بالنسقققبة للتقاليد األوربية حول شقققكل األوربية. 

دفورجاك الدائري ـققققققققققـققققققققققق هي أداة ورثها من بيتهوفن وشقققققومان 

وبيرليوز. يعني أن ثيمققات من حركققات السققققققيمفونيققة األُول تعققاود 

التهور في الحركققات التي تليهققا في تنويعققات، ممققا يخلق تققأثيراا 

ة اك ثيمته األساسية في الحركدراماتيكياا. في هذا العمل يعيد دفورج

الثقانية، ويعيد ثيمات من الحركتين األوليين في الحركة الثالثة. وفي 

الحركققة الرابعققة تعود للتهور ألحققان من الحركققات الثالث. وهققذا 

االمتقداد تنقاولقه النققاد بقسققققققوة. ولكن ربمقا فعل دفورجاك تل  ألنه 

ضقققحاا حبه الكبير على ما يبدو غير قادر على إنهاء الحركةا كان وا

لهقا لقدرجقة أنقه ال يود تركهقا. ثمقة كودا واحقدة بعد األخرى، وحين 

تعتقد أنها النهاية يقرر اسققققققتخدام واحدة أخرى من حركة سققققققابقة. 

وحين يصقققققققل الختققام إلى األكورد األخير المنتصققققققر، يلجققأ إلى الـ 

 ديمينويندو )تالشي الصوت تدريجياا(، وهكذا تنتهي الحركة بهدوء.

لنتمتع بهذه السققققققيمفونية بصققققققفتها تأليفاا أوربياا رائعاا  حسققققققن،

ومؤثراا، ولكن دعونقا ال نتوقعهقا أمريكيقة، أو دليالا يسققققققترشققققققد به 

المؤلفون األمريكيون. فمن أجقققل تلققق  ينباي أن نتخطى ربع قرن 

من التاريخ للوصققققول إلى غيرشققققوين وكوبالند وهاريس. لكن تل  

 يتطلب مناقشة أخرى.

 

 

 األوركسترا السيمفونية

 أركانها ــآالتها  ــتاريخها  
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 ترجمة وإعداد : رامي درويش

 

 مدخل في علـــــم الصوت

ي ينبا األوركسققققققترا،لم اعإلى قبل الدخول في بقدايقة البحقث و

ر يعاآلالت الموسقققيقية، وأسقققباب تامن الصقققوت  صقققدورمعرفة آلية 

من  شقققكلفالصقققوت هو  واختال  خامته...،طبقة الصقققوت وشقققدته 

 ـققـلة سائ ـققـقق أشكال الطاقة التي تنتشر عبر األوساط المادية )صلبة 

 تضقققققققاغطققاتخالل ال جققات صققققققوتيققة منلققة تموّ مشققققققكّ  ،(غققازيققة

 بالجسققققققم المهتز ةترات الهواء المحيطتي تصققققققيب لاتخلخالت الو

، وإن ما يلزمنا من هذه المقدمة د للموجة لحتة بدء انتشقققققارهاالمولّ 

ن التفسققققير الفيزيائي ألهم المصققققطلحات الموسققققيقية هو الكشققققف ع

 الصوتية وهي: 

 (Pitchــ الطبقة ) 3

 (Dynamicــ الشدة الصوتية ) 2

 ( Tone Colourــ اللون الصوتي ) 3

 ــ دور صندوق الرنين المصوت ل لة 4
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عند سقققحب الكرة من حالتها السقققاكنة في )ب( وإفالتها عند )آ( 

حت متزايدةا في سرعتها تدريجيا ب()إلى  آ()تتحرك من سقو   ى ّا

ومن ثم تتجاوزها ، ب()تصقل إلى أقصقى سرعة ممكنة عند النقطة 

لى إ متباطئةا في سقققققرعتها تدريجياا لتنعدم سقققققرعتها عند وصقققققولها

متزايدةا  ب() إلى ج()ومن ثم تعود بحركة عكسقققية تماماا من ، ج()

ئةا وزها متباطثم تتجا ب()تروتها في إلى في سقققرعتها حتى تصقققل 

عاود لت، آ(إلى ) في سققرعتها تدريجياا لتنعدم سققرعتها عند وصققولها

 .حركتها بنفس الشكل على التوالي

الحركة شققققققيئاا فشققققققيئاا بسققققققبب االحتكاك بذرات الهواء تتباطأ 

إلى أن تفقد طاقتها تدريجياا لتسققققتقر في  ،الجاتبية األرضقققيةوعامل 

 .ب()النهاية عند 

 آ()إلى  ج()ج( ومن )إلى  آ()من ة ة الكققاملققتسققققققمى الحركقق

تالي ويؤدي ت ـققققققققق )االهتزازة( أو )الذبذبة(،ب، ب()مروراا بالمركز 

إلى حدوث الموجات الصققوتية بانتتام هذه االهتزازات أو الذبذبات 

التي تنتو عن التضقققققققاغطققات والتخلخالت المتعققاقبققة النققاتجققة عن 

 بحركة ةيطفي ترات الهواء المح ةالحاصققلالمتكررة  اتاالضقطراب

جسم المهتز بشكل منتتم )الوتر ـقـق ريشة اآلالت النفخية ــ الاشاء ال

اإليقاعية...(، وهي آلية توليد الموجة الصققققققوتية في  تالجلدي ل ال

وتختلف سقققرعة الموجة حسقققب نوعية الوسقققط اآلالت الموسقققيقية، 

 ازدادت سرعة انتشار الموجة. صالبته ادتزدافكلما  الناقل،

  ــ الطبقة( الصوتيةPitch) 

عدد االهتزازات  على (Frequency)يطلق اصققطال  التردد 

اد دزافكلمققا ،  (Hz)لهرتز حققدة ااووتقققاس ب في الثققانيققة الواحققدة،

النامقققة  )عقققدد الهزات في الثقققانيقققة الواحقققدة( ازدادت حقققدةالتردد 

. طبقة النامةانخفضققققا التردد  نقصوكلما (.  Pitch)الموسققققيقية 

ورة المحصقققاالهتزازات الصقققوتية شقققرية التقاط وتسقققتطيع األتن الب

. (25KHz)أو  (25555Hz)إلى  (33Hz)من بقيقن القتقردديقن 
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لستن البشققققرية تنحصققققر  السققققمعي(الترددي )وضققققمن هذا المجال 

. أما اليوميةة حيامحيطنا ضققققققمن الاألصققققققوات التي نسققققققمعها في 

 االهتزازات الموجودة خارج هذا المجال فال تستطيع األتن البشرية

 سماعها، وتسمى باألمواج فوق الصوتية أو تحا الصوتية.

 ــ الشدة الصوتية (Dynamic )

ـ ب)ب(  إلى ()آتسقققمى المسقققافة التي يقطعها الجسقققم المهتز من 

شدة مدى ارتفاع أو انخفاض وهي المسؤولة عن  ة(،سعة االهتزاز)

حدة ابوشققققققدة الصققققققوت فيزيقائياا وتققاس (، Volume)الصققققققوت 

 تاشقققدتباينات أما في الموسقققيقا فيعبر عن (، Decibel)الديسقققيبل 

  Crescendoـقققـققق F ـقققـقققP طة إشارات اصطالحية )اوسبالصوت 

 (.Nuancesوتدعى بالتتليل الموسيقي ) ...( Diminuendoــ

 ــ اللون الصوتي (Tone Colour )

ا ألنه مزيو من سققققبعة ألوان  كما يعتبر اللون األبيض مركبا

ا، فإن أي تسمى بـ )ألوان الطي ف(، والتي تراها العين في آن معا

ا )نامة(  صوت طبيعي هو عبارة عن مزيو من ستة عشر ترددا

(، Harmonic Seriesتسقققمعها األتن البشقققرية كنامة واحدة )

لطيف ابـ )سلسلة التوافقيـــة من النامات السـلـسلة وتسمى هذه 

(. وهي عبارة عن مزيو ترددات Spectrum) الصـقـقـقـقـقـوتي(

( مع خمسقة عشر تردداا Fundamental toneلنامة أسقاسقية )

( منسقققققجمة مع النامة Over Tonesلنامات ثانوية صقققققاعدة )
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األسقاسية لكنها أقل منها شدة صوتية، وتسمى بالنامات الطيفية 

(Partial Tones وهي المسقققؤولة عن إعطاء لون الصقققوت ،)

شري الخاص والمميز لكل آلة موسيقية عن األخرى أو صوت ب

عن اآلخر، إت تُفَسقققار عملية التمايز بين لون صقققوت وآخر على 

خفوت بعض النامات الطيفية الخمس عشقققققققرة وسقققققققماع الباقي 

ممزوج مع النامة األساسية للسلسلة )االختال  في نسب المزج 

األلوان المركبة عند اختال  نسققققب األلوان  زكما تختلف وتتماي

ود عملية خفوت وسقققققققماع الممزوجقة القداخلة في تركيبها(. وتع

بعض النامقات الطيفية إلى عدة عوامل تتعلق بصقققققققناعة اآللة، 

كخامة مولدات النامة )أوتار ــ ريش اآلالت النفخية ــ األغشية 

اإليقاعية...( وأبعادها )طولها، مقطعها...( جودة  تالجلدية ل ال

 الصندوق الرنان وشكله وحجمه.
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 لرنين المصوتــ صندوق ا 

ل الت الموسقيقية بتضققخيم شققدة  تمصققوِّ الرنين الصقندوق يقوم 

ر تل  فيزيائياا، بأن الجسقققققم  الصقققققوت الناتو من مولّد النامة، ويفسقققققا

 تالمهتز )الوتر ـققققـقققق ريشة اآلالت النفخية ـققققـقققق الاشاء الجلدي ل ال

طة ياإليقاعية...( ال يستطيع التأثير إال على كمية الهواء الضئيلة المح

فإن االهتزازات  تمصوِّ الرنين الصندوق به مباشقرة. أما عند وجود 

األولية الناتجة عن الجسققم المهتز تنتقل )قسققرياا( لتشققمل كمية الهواء 

الموجودة داخقل الصققققققنقدوق المصققققققوت، وبقالتقالي فإن ازدياد كمية 

الهواء المتأثر باالهتزاز تؤدي إلى رفع الشقدة الصوتية الصادرة عن 

مهتز، وقد اصققققطلح على تسققققمية اهتزاز صققققندوق الرنين الجسققققم ال

 المصوت بـ )االهتزاز القسري(.

 األصوات الموســـــيقيةمجال 

تسقققققتطيع التقاط جميع البشقققققرية كما أسقققققلفنا سقققققابقاا فإن األتن 

إلى  33Hzالقواققعقققة بقيقن المجقققالين )االهقتقزازات الصققققققوتقيقققة 

25555Hz)السقققمعي  هذا المجال م، أما في الموسقققيقا، فال يسقققتخد

من أدنى نوطة موسيقية ـققققققـقققققق األصوات الموسيقية تقع إنما ، كامالا 

إلى   H 27،5) بين الترددين)حاد جداا( ـقققققققـققققققق إلى أعالها )باص( 

4186 H)( 46، وبشقكل عملي بين الترددين Hz   4000إلىHz) 

ر الذي تنحصققالسققبعة وكتافات الموسققيقية وهو المجال الصققوتي لس
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مات الموسقققققيقية )ترددات مسقققققاحة البيانو، فيه اهتزازات جميع النا

 وهو أوسع اآلالت الموسيقية من حيث المساحة الصوتية(.

 

 

 

 

 

      

 قاعة األوركسترا

ة مصوت آللة موسيقيالرنين القاعة األوركسترا صندوق  شقبهت

عمليققة بنققاء قققاعققات  لققذلقق  فققإن تاتهققا، كبيرة هي األوركسققققققترا

لبه هذا لما يتط ،بذاته اا قائم اا اريمعماختصقاصقاا فنياا  تعداألوركسقترا 

إضققافة إلى فن  ،(Acousticsالبناء من دراية في علم الصققوتيات )

ن اإلخالل بأي تفصققققيل صققققاير قد يؤدي إلى إإت  .العمارة وقواعده

ويندر وجود علماء صققوتيات  .ه الصققوت الطبيعي داخل القاعةتشققوع 

ي خطأ ومهندسققققين مختصققققين في العالم، وبشققققكل علمي أدق فإن أ

 ،هندسققي في بناء القاعة قد يؤدي إلى تضققخيم أو تشققتيا األصققوات

وخاصقة بعض أصقوات السلسلة التوافقية )سلسلة الطيف الصوتي( 

حد األصققوات أظاهرة امتصققاص  . وإنالمرافقة لكل نامة موسققيقية

اهرة ظتدعى السققلسققلة التوافقية ضققمن علم الصققوتيات  الناتجة عن

ضققققققخيم أحد األصققققققوات أكثر من تأمقا عمليقة  .الموت الصققققققوتي

 وباختصققار فإن .تسققمى ظاهرة الضققجيو الصققوتي الشققاتفالمطلوب 

صقندوق رنان يجب أشقبة بهي ( Auditorium)قاعة األوركسقترا 

 أن يتناسقب مع اآللة الموسقيقية المخصقص لها )األوركسترا( حجماا 

وعالم الصقققققوتيات  يويشقققققير المهندس المعمار  .وتركيباا  وشقققققكالا 

( حجة العالم في علم الصققققوتيات إلى Adolf Loos) أدولف لوس

سقمعيات أي صقالة ال ترتبط بشقكل ونسب بنائها التي تتبدل من )أن 

لتطور الذوق المعماري فحسقققققب بل إنها  عصقققققر إلى عصقققققر وفقاا 
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بنوعية ونسققب مواد البناء الداخلة في التكوين الداخلي  ترتبط أيضققاا 

 (.لبناء القاعة

اء الموسقققققيقا( في فيينا أفضقققققل قاعة قاعة )جمعية أصقققققدق عدع ت

توصقققل علماء  إتأوركسقققترا في العالم من حيث الجودة الصقققوتية، 

نعكاسققات الصققوتية الضققارة شققبه معدومة في الصققوتيات إلى أن اال

سرت صالة كون ياننه في مانشقسقتر بإنكلترا بُ أويذكر  .هذه الصقالة

 ،ينايكنسخة طبق األصل عن صالة )جمعية أصدقاء الموسيقا( في ف

إال أن النتيجققة عنققد االفتتققا  كققانققا مخيبققة ل مققال من حيققث الجودة 

نه مع مرور الزمن وتتالي ألكن الاريب في الموضققققوع  .الصققققوتية

حفالت الكونسققرت أصققبحا الجودة الصققوتية لهذه القاعة من أجود 

 ما يكون، وهذا ما يؤكد النترية القائلة بأن صققققالة الكونسققققرت هي

فمن المعرو  أن جودة اآللة الوترية تزداد  (.صقققندوق رنان كبير)

وهذا سقققققر  ،الزمن شقققققرط متابعة العز  عليها وسقققققالمتهاتقدم مع 

من  ماا البناء سقققققليكان  إتافحتى  .كبير في عالم بناء القاعات الجديدة

علمي والسبب ال .حيث التصميم فإن الجودة الصوتية تأتي مع الزمن

 فعاالا  الصققققققوتية تترك أثراا لهقذه التقاهرة يعود إلى أن االهتزازات 

ومع  .لبصقققققمات على خاليا وأليا  الجدران الخشققققققبية للصققققققالةاك

هذه تضقققخيم مرور الزمن فإن هذه األماكن تصقققبح أكثر قدرة على 

في حالة الصقققققوت ضقققققمن القاعة،  فيما ينعكس إيجاباا  ،االهتزازات

ص كل صقققالة لنوع خصقققا لذل  فإن العالم أدولف لوس ينصقققح بأن تُ 

لو عزفا فرقة جاز نحاسققية في قاعة إت يقول ) ،الموسققيقا واحد من

في فيينا ألدى تل  إلى تدمير قيمتها  «جمعية أصقققققدقاء الموسقققققيقا»

 الصوتية دون ش (.

والموسقققققيقيين المحترفين إلى بعض  يلجأ بعض المهندسقققققين

التحسقققققققينات النسقققققققبية في قاعات الكونسقققققققرت من خالل بعض 

في القاعة بهد  تحسقققين الجودة اإلجراءات والتعديالت الداخلية 

الصقوتية كإضقافة ألوا  خشقبية عاكسة للصوت في أماكن معينة 

أو وضقققع قطع قماشقققية من الصقققو  أو المواد الطبيعية الماصقققة 
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)الكاتمة( للصقققققوت لتخفيف بعض الترددات )ضقققققجيو صقققققوتي 

 .شات(

 

 

 

 

ت كل احتماالبالحسبان وهكذا فإن العارفين بهذا الشأن يأخذون 

ل وضقققع الرنين الصقققوتي للصقققالة، وال يفوتنا تكر فروق وتفاصقققي

الرنين الصققوتي للصققالة بين حالتها وهي فارغة وحالتها وهي مليئة 

من األجسقققام الكاتمة للصقققوت، بل  دفالجسقققم البشقققري يع .بالجمهور

أكثر من تل  فإن ارتداء الجمهور لسلبسققة الصققوفية الشققتوية يلعب 

 .ةمنه في األمسقققيات الصقققيفيأكثر تم عملية الكزيادة في كبيراا  دوراا 

لقذل  فقد جرت العادة في بعض الصققققققاالت العريقة أن يخلع الناس 

 معاطفهم الصوفية قبل الدخول إلى القاعة.

فإن المايسقترو الخبير بالصوتيات يقوم باختيار برامجه  وأخيراا 

ن مؤلفات الباروك إالموسقققيقية بما يتالءم مع وضقققع كل صقققالة، إت 

عن المؤلفقات الرومقانسققققققيقة التي قد تحتوي على  اا تختلف صققققققوتيق

 إلى اختيار شققققكل أو ترتيب النحاسققققيات الثقيلة، كما يضققققطر أحياناا 

 معين لسوركسترا بما يضمن أفضل جودة صوتية ممكنة.

 (Orchestra Symphony) ةتســــــمية األوركسترا السيمفوني

 األوركسترا 

كالسقققيكية الوسقققيقية مالالت اآلهي مجموعة من العازفين على 

تنتتم ضققققققمن أربع عائالت بأعداد متناسققققققبة إلحداث التوازن التي 

وتقوم بتقديم األعمال السققيمفونية بأفضققل شققكل الصققوتي المطلوب 

 ممكن.
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م فهي لف  يوناني قدي وتاريخياا  وركسقققترا لاوياا أأما معنى كلمة 

نكليزية ـققققققـققققققق باإل   Orchestreالفرنسققيةبتبنته جميع لاات العالم )

Orchestra لمانية باأل ـقققققـقققققOrchester ،) يطلق هذا اللف كان إت 

يخصص للرقص الذي كان من خشقبة المسر   األماميعلى الجزء 

صققققققبح هذا المكان يخصققققققص أومن ثم ومع تطور القدراما  ،ققديمقاا 

رة على حفتطور الى ثم  ،لجلوس الفرقة الموسققيقية المرافقة للدراما

الموسققققققيقيين الرليقققة عن لوس جشققققققكقققل خنقققدق حتى ال يحجقققب 

صقققبح اللف  يطلق على الفرقة الموسقققيقية أفقد  أما حديثاا  .الحضقققور

األوركسققترا أخذت ومع مرور الزمن فقد  ،وليس على مكان العز 

 .من عصر باي وهاندل تستقل عن الدراما بشكل واضح انطالقاا 

في العصققققر الكالسققققيكي بحدود األوركسققققترا تعداد عازفي  كان

اشقققققترك بعز   قدارت وهايدن(، فسققققق)عصقققققر موت عازفاا  األربعين

ة مجموعها يلإفرقة وترية مضققا   (مبراطوريةاإلهايدن )سققيمفونية 

هورن( وكقان هذا 2بقاصققققققون+2وبوا+أ2+  فلوت3)نفخ خشققققققبيقة 

 (Chamber Orchestraيسققققققمى بقأوركسققققققترا الحجرة ) جالنموت

كيل تشققققبيتهوفن فقد توسققققع في  أما )دون نحاسققققيات أو آالت إيقاع(.

نحقاسققققققيقة جقديقدة ك لة آالت  إت أضققققققا  ونوعقاا  األوركسققققققترا كمقاا 

( 325حتى بلاا في وقتنا الحالي حدود ) إيقاعية، وآالتالترومبون 

تشققققكل منهم عائلة الكمان نسققققبة الثلثين من العائالت األربعة،  عازفاا 

يادة عدد في ز ــبالغ بعض المؤلفين ـقـق من باب التجريب وقد  ،تقريباا 

از  عبين  إلى حد كبير، إت قارب تعداد األوركسققترا األلفين العازف

الثامنة التي ( 3933ـققققققـقققققق3835في سيمفونية ماهلر )كورال  يمانو

ميا نسققبة لذل  بـققققققق )سققيمفونية األلف(.   يعدد العازفين ف كما بلغسققُ

الكورال  يضا  قسم، وستمئةال( 3893ـققـقق3853بيرليوز) أعمالأحد 

 أو األوبرالية عموماا.الكورالية  أوائية الان األعمالوركسترا في لس
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  ةالســــــيمفوني

بالنسققبة للرسققام، وكما هي خصققوصققية  نكما هي أهمية األلوا

ودور كل لون ضققمن اللوحة، وكما يلعب عامل المزج ونسققبه دوراا 

كبيراا في خدمة تقديم وإبراز مدى الذوق والتعبير الخاص بصاحبه، 

في األوركسقققترا بالنسقققبة للمؤلف، إت إن فكذل  هي اآلالت المختلفة 

كل آلة صققققققايرة أم كبيرة تمل  تأثيرها الصققققققوتي الخاص والمميز 

الذي يخدم المؤلف في إكمال عمله الموسققيقي وتقديم أفكاره بالشققكل 

 األنسب.

فهي كلمة يونانية مركبة  (Symphony) ةما كلمة سققققققيمفونيأ

وتعني  (Phoneوتعني )في آن معقققاا( و) (Sym) مقن مقققطقعين

 التي األصقققواتمجموعة صقققوت، وبالتالي يصقققبح معنى المفردة )

ي ف، وقد أطلق اإليطاليون اصقققطال  سقققيمفوني (تسقققمع في آن معاا 

ة الموسققققققيقيقة للققدرامقا، كمققا فتتقاحيققعلى االالقرن السققققققابع عشققققققر 

مة األوركسترالية، ومن ثم أُتبع بكل المتتالياتاستخدموه كداللة على 

 Orchestra ألوركسقترا السيمفونية ـققققققـققققققاألوركسقترا، ليصقبح )ا

Symphony ).بمعناها الحالي 

 (Orchestra Order)نتام ترتيب األوركسترا 

ع أفراد اآلالت وجلوس مواقع وهقو نتقققام ترتيقققب  وتوضققققققع

 من أربع عائالتتتألف األوركسقققترا األوركسقققترا، وكما تكرنا فإن 

 .وطابع مميزمستقلة لكل منها شخصية 

كل عائلة، من طبقة  صققققققوتية لمجموع آالتالمسققققققاحة تمتقد ال

را األوركستضمن هذه اآلالت وضع ، وتتةالحادالطبقة الباص حتى 

هد  الحصققققول على أفضققققل توازن وجودة بضققققمن نتام مدروس 

ت عققدة نمققاتج لترتيققب ظهرمع مرور الزمن و. صققققققوتيققة ممكنققة

م نتببة أشققققياسقققية وأصقققبحا نماتج ت دعُ وتنتيم األوركسقققترا، و

ـققققققققققـ 3775)بيتهوفن ترتيب أوركسققققترا نتام  دويع ة.تمدمع ةعالمي

وفيققه تجلس الوتريققات في مقققدمققة  هققذه النمققاتج، أهممن ( 3827
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متد تالمسققققر  تليها آالت النفخ الخشققققبية )في الوسققققط( وفي الخلف 

 تجلس مجموعقة الكمقان األول إت النحقاسققققققيقات واآلالت اإليققاعيققة،

(Vl I) ي والكمان الثان ،على يسققار المايسققترو(Vl II )على يمينه. 

الذي وضعه ( نموتجه الخاص 3883ـققققققـقققققق3833فاغنر )كان لما ك

 األربعوهو يتلخص بققأن تجلس العققائالت ، مققانهققايم()ألوركسققققققترا 

 بشقققققكل خطوط متوازية متعاقبة من مقدمة المسقققققر  باتجاه العمق،

قسم  ـققـقق خشبيالنفخ ـققـقق قسم ال وترياتال قسمالتسلسل التالي )حسب 

وركسقققققترا توسقققققكانيني أيقاع(، أما قسقققققم اإل ـققققققققققـققققققققققنحاسقققققيات ال

مرتبين على  ( عازفاا 339من ) ةمؤلف ا( فقد كان3907ـققققـقققق3837)

 التالي:الشكل 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

العققديققد من في منطقي وشقققققققائع، نراه كمققا يوجققد نتققام جققديققد  

لوطنية اعلى سققبيل المثال األوركسققترا السققيمفونية  ،تاألوركسققترا

ة، وهو نموتج مطَور عن السقققيمفوني السقققورية وأوركسقققترا القاهرة

ترباصققات الكونخلفها نسققيالت ووالفيولالنماتج السققابقة تتوضققع فيه 

)في موقع الكمققان الثققاني كمققا في النمققاتج على يمين المققايسققققققترو 

ي أ المايسققققترو، يسقققار(وأمام )جلس الكمان الثاني السقققابقة(، فيما ي

ى عاقب تباعاا علوباختصقققققار فإن عائلة الكمان تت .ولبعد الكمان األ

شققققققكقل هالل أمام المايسققققققترو من يسققققققاره الى يمينه، انطالقاا من 
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مقجقمقوعقققة القكقمقققان األول )القطقبقققققة القحقققادة( حقتقى مقجقموعقققة 

 الفيولونسيالت والكونترباصات )طبقة الباص(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يقف في عمق فكمققا هو في جميع النمققاتج، إت الكورال أمققا 

ضققققع كتلة السققققوبرانو، بحيث تتو المسققققر  خلف األوركسققققترا،

وخلفها كتلة التينور )على يسقققققار المايسققققققترو(، وتتوضققققققع كتلة 

 اآللتو، وخلفها كتلة الباص )على يمين المايسترو(.

 ــ المايسترو 0

  ـقققققـ   Conductorنكليزيةباإل  ـقققققـققققق  Maestroيطالية )باإل

 Chefبققالفرنسققققققيققة  ـققققققققققققـقققققققققققق Kapellmeisterبققاأللمققانيققة 

D'orchestre.) 

يطالية األصقققل تعني األسقققتات أو المعلم، ثم إكلمة  )المايسقققترو(

دور هم أيشال المايسترو لقائد األوركسترا، و لقباا فيما بعد أصقبحا 

فقيادة األوركسترا ليسا باألمر  عمله.ألهمية  في األوركسترا نتراا 

مؤلف عن قيقادة عمله إتا وقف كمايسققققققترو الفققد يعجز  البسققققققيط،
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 اختصاص يإن قيادة األوركسققترا هوحمل عصقا القيادة، وبالتالي ف

 هو بمقام المخرج بالنسبة لسعمال الدرامية.و قائم بحد تاته،

 في آن،علم الموهبقققة واألوركسقققققققترا إلى القيقققادة تحتقققاج 

ر يقوم بشر  وتفسي وروحها، إت عقل األوركستراالمايسترو هو ف

مضقققققققمون المقدونقة األوركسقققققققترالية )البارتيتورا( للعازفين بما 

فمن واجبات قائد األوركسترا  ه.غاياتو المؤلفقصد ل يضقمن نق

د فلكل قائ. إحياء رو  المؤلف وبعثها من جديد بأسققققلوبه الخاص

إننا فيضققفيها على العمل، لذل  التي خاصققة ال تهأوركسققترا بصققم

 حتى لو أدتها آخر إلىنرى كيف تتمايز المقطوعة تاتها من قائد 

لل حول أهمية دور مقا يجري تسقققققققااألوركسقققققققترا. وكثيراا تات 

المايسقترو ومعنى حركاته )هل هي مجرد اسقتعراضات بهلوانية 

 العازفينجميع  إنوهل  داللي شكلية، أم هي إشارات تات معنى 

ذل  ينباي للموسقققققيقي ل ... (،يمائيةهذه الحركات اإلمعنى يعون 

دة تجتمع فيه ع أنعالم قيادة األوركسترا  إلىالذي يريد الوصول 

والثقافة  ،مرهفةالسقققمع الوحاسقققة  ،الشقققخصقققية)قوة ـقققققققق ك  مزايا

 يحبذلة موسققيقية واحدة، على أكثر من آقدرة العز  و ،الواسققعة

 ..(.أن يكون البيانو أحدها..

ات نتريا النترية كالعلوم الموسقققيق يدرس قائد األوركسقققترا

وقد ظهرت عدة مدارس لقيادة علم اآلالت الموسققيقية. التأليف وو

بحسققققققققب المنقققاهو المتبعقققة يز فيمقققا بينهقققا تتمقققا األوركسقققققققترا،

والتخصقققققص بعصقققققور معينة وأحياناا بمؤلفين معينين. كما يوجد 

تخصصات لقيادة األعمال الكورالية أو األوبرالية أو السيمفونية. 

في األعمال األوبرالية تكون األوركسقققققققترا مرافقة للاناء،أما في 

 .حور العملاألعمال اآللية السيمفونية فتكون األوركسترا هي م

ان ك كانا األوركسترا لم تكتمل بعد،حين حتى عهد باي  سقابقاا 

لى هو يتابع العز  عو عناءعاز  الكالفيسققققققان يقود الفرقة بقليل 

آلتقه، فلم يكن عملققه يتعققدى بعض اإلشققققققارات القليلققة كققإيعققاز البققدء 

وتضقققققخم تطور  أن القليلة األخرى. إال اإلشققققاراتوالختام وبعض 
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يين حد الموسيقأفرض وجوب قيام عقيد المؤلفات، تو تاألوركسقترا

بهد  الربط والتنسققققققيق بين هذا العدد الكبير المهرة بالتفرغ للقيادة 

ه الجديدة  لتأشبة باألوركسقترا والمتنوع من الموسقيقيين، إت تصقبح 

 التي سو  يعز  عليها.

ظهر في االتحاد السققوفياتي أوركسققترات من  3922في عام 

هرت في تشققققيكوسققققلوفاكيا والمجر وأمريكا، إال دون قائد، كما ظ

أن هذه البدعة توقفا سققققققريعاا وأثبتا عدم جدواها، وبالتالي فقد 

 أثبتا أهمية دور قائد األوركسترا. 

 ولالعاز  األــ  1

 (. Concert Masterــ في أمريكا   Leaderنكليزية )باإل

 اوهو أمهر العازفين في األوركسقققققترا، ويلي قائد األوركسقققققتر

أهمية، ويعد مسققققققاعداا لقائد األوركسققققققترا. آلته الكمان إت يجلس في 

مقدمة عازفي الكمان األول وعلى يسققققار القائد ويمين حامل النوتة. 

توكقققل لقققه عقققدة مهقققام منهقققا كتقققابقققة األقواس للوتريقققات وتجهيز 

 األوركسترا وضبط دوزانها قبل الشروع بالعمل من قبل المايسترو.

 عصا القيادةــ  9

 باإليطالية ــ  Baguetteــ  بالفرنسية Stick إلنكليزية )با

Bacchette) 

تعود مهمة قيادة األوركسققققققترا إلى القرن الخامس عشققققققر، فقد 

الزمن  لتحديدورق من اللفافة كان قائد )كورال السقكسقتين( يستخدم 

ومواقع الصققققققمقا ونققل تعليمقات األداء والتعبير. كمقا كقان عاز  

مة القيادة إضققققققافة إلى العز  على آلته، الهقاربسققققققيكورد يقوم بمه

ويذكر أن يوهان سققققققيباسققققققتيان باي كان يقوم بهذا الدور عند تقديم 

 أعماله.

في منتصقف القرن التاسع عشر وفي العاصمة النمساوية فيينا، 

ظهرت طريقققة يوهققان شققققققتراوس االبن بققاالعتمققاد على قوس آلققة 

 التي مازالا حتىفي قيادة فالسقققققاته الشقققققائعة، هذه الطريقة الكمان 
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اآلن معتمققدة من قبققل بعض عققازفي الكمققان الكبققار أثنققاء أداء بعض 

 كونشيرتويات باي  للكمان واألوركسترا.

اسققتمرت قيادة األوركسققترا من قبل عاز  الهاربسققيكورد في 

ألمانيا حتى أوائل القرن التاسع عشر، حينما ظهر في فرنسا أسلوب 

عصقققققا غليتة لتحديد جديد يعتمد على ضقققققرب األرض بوسقققققاطة 

اإليقاع. ويذكر أن الموسققققيقار )جان باتيسققققا لولي( هرس إصققققبع 

قدمه بهذه العصقا الاليتة مما أدى إلى انتشار المرض في قدمه وقد 

 توفي إثر تل .

يفضقققل بعض القادة االعتماد على أيديهم في قيادة األوركسقققترا 

يتبعون دون االعتماد على العصقققا، ومازال قادة الكورال حتى اآلن 

 هذا التقليد. 

 المدونة األوركستراليةــ  4

يطقاليققة بقاإل ـققققققققققققـقققققققققققق  Orchestral Scoreنكليزيقة )بقاإل

Partitura.) 

هي التدوين الكامل للعمل الموسقيقي، وهي أشبة بالسيناريو للعمل 

 ب اآلالت بنتام تسققققققلسققققققلي من األسققققققفل إلى األعلىرتا الدرامي، إت تُ 

)الوتريات ـقققققـققققق اإليقاع ـقققققـققققق النفخ  بحسب العائالت على الشكل التالي

ح مساعدة فيصبالالت ـقققق النفخ الخشبي(، أما عند إضافة اآلالنحاسي ـقققق

 الترتيب على الشكل التالي:

الكورال ــ الوتريات العليا ــ  الجهيرة ـقـق الوترياتاألورغن ـقـق 

 النفخ الخشبي. ــالنحاسيات  ــاإليقاع  ــ الهاربالبيانوــ 

ز  منفرد )كونشققققققيرتو( أو مجموعققة وفي حققال وجود آلققة ع

 غنائية أو غناء منفرد فإنها تتوضع بين الوتريات والنقر.

بحيث تكون اآلالت الحادة في  اتُرتب اآلالت ضققققققمن عائالته 

ن المؤلف  األعلى، ثم تليهقا هبوطاا اآلالت األخفض فاألخفض، ويدوِّ

 لالمصققطلحات والتعليمات لكي يتم إيصققال الفكرة الموسققيقية بأفضقق

 شكل ممكن.
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ما از  عطى كلع عفيما يفقط، مايسترو تُخصقص البارتيتورا لل

 .هو خاص به فقط من المدونة

  

 تريستان وإيزولده

Tristan and Isolde 

وضع نصها، المبني ، للمؤلف ريتشارد فاغنرأوبرا 

 ة من القرون الوسطى، المؤلف نفسهعلى أسطور

  

 ميلتون كروس
 ترجمة ديالى حنانا

 
 خصياتـــــــالش

 بحار شاب

 إيزولده، أميرة إيرلندا

 براناينه، وصيفة إيزولده

 تريستان، فارس كورنوول

 كورفينال، تابع تريستان

 ميلوت، أحد رجال حاشية المل  مارك

 المل  مارك، مل  كورنوول

 راعي

 مدير دفة المركب

 فرسان، جنود، حاشية، بحارة

 المكان : فوق سفينة، كورنوول، بريطانيا

 الزمان : القرون الوسطى

 تينور

 سوبرانو

 ميتسو ــ سوبرانو

 تينور

 باريتون

 تينور

 باص

 تينور

 باريتون
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حزيران عققام  35التقققديم األول : مسققققققر  البالط الملكي، ميونيخ، 

3830 

 ة األصلية : األلمانيةاللا

قرر فققاغنر أن يوقف مؤقتققاا عملققه في خققاتم  3807في عققام 

النيبيلونغ ليلتفا إلى تأليف تريسقققتان وإيزولده، وهو الموضقققوع 

. وقد أنهى فاغنر األوبرا في 3804الذي شققققال اهتمامه منذ عام 

، لكن لم يُقدم العمل إال بعد سققققا سققققنوات. وبعد عدة 3809عام 

م العمل بقيادة قائد األوركسترا الالمع هانس فون بيلو تأجيالت قُدِّ 

بحضققور لودفيغ مل  بافاريا، راعي فاغنر، وجمهور من الوجوه 

البقارزة. وعلى الرغم من أن أفكار األوبرا الموسقققققققيقية المتقدمة 

كانا خارج فهم الجمهور وإدراكه، فإن األوبرا حازت الرضققققققا 

المقام األول، نصققققراا  واالسققققتحسققققان. وقد مثلا هذه األوبرا، في

 فنياا، وليس نجاحاا جماهيرياا.

تعرض المقدمة الموسققققققيقية ببالغة العديد من موتيفات األوبرا 

الموسققققققيقيقة. وتبدأ بثيمات االعترا  بالحب والرغبة، ثم تنتقل إلى 

موتيف نترة الحب. وبعد أن تصقققل الموسقققيقا إلى درجة من الحدة، 

الحب وجرعة الموت، إلى  تندفع برشققققاقة من خالل ثيمات شققققراب

الموتيف القققذي يرمز إلى توق العقققاشقققققققين إلى التخلي عن فكرة 

الموت. ومرة ثقانية تعود الثيمة األولى لتنسققققققو تروة ضققققققخمة، ثم 

 تخمد متحولة إلى تصريح تأملي بألم الحب ــ موتيف التوق.

 الفصل األول

ظهر السققققققفينقة التي ُكلف تريسققققققتقان بأن ينقل بها إيزولده من 

رلندا لتصققققققبح عروس عمه مارك مل  كورنوول. نرى سققققققرادقاا إي

ملكياا قد ُشيِّد قرب مقدمة السفينة. إلى الجانب أريكة تضطجع عليها 
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إيزولقده التي يعلو وجهها الاضققققققب واالكتئاب. تقف براناينه قرب 

 ستارة مفتوحة تتأمل البحر.

يققأتي من المركققب في أعلى الصقققققققاري صققققققوت بحققار يتانى 

نقديقة. تصققققققدم الكلمقات أتنَيغ إيزولقده، التي تعتققد بقأنها بعقذراء إيرل

المعنيقة، فتنهض من على األريكقة مبدية إنزعاجها من هذه اإلهانة. 

وبنفاد صقققققبر تسقققققأل براناينه كم مضقققققى من الزمن على إبحارهم. 

وحين تجيب وصققيفتها قائلة إن السققفينة سققو  ترسققو في كورنوول 

سققققلمة إلى انعكاسققققه المؤلم في المسققققاء، تتجاهل إيزولده الرد مسققققت

عليها. إنها وهي ابنة السحرة األقوياء الذين يستطيعون الهيمنة على 

قوى الطبيعة، راضققققققية بالجرعات السققققققحرية المخمرة لتداوي بها 

جرا  عدوها اللدود. وبثورة غضققققب تطلب من الريح واألمواج أن 

لده ويقدمروا السققققققفينة ومن عليها. تحاول براناينه تهدئتها، لكن إيز

 تصري قائلة: إنها تكاد تختنق، وتأمرها بإسدال الستائر.

اآلن يصققبح القسققم األعتم من ظهر السققفينة واضققحاا. البحارة 

هم. يقف تريسققققققتان وحده ناظراا إلى المياه، ويجلس  منهمكون بمهامِّ

كورفينال بجانبه. يُسققمع صققوت الحارس مرة ثانية وهو ياني نشققيد 

حملق إيزولقده في وجه تريسققققققتان وتعلق البحقارة بموتيفقه المميز. ت

قائلة إن هذا البطل الخرافي ـقققققـققققق الذي ال يسكن قلبه إال الموت ـقققققـ 

تنقصققه الجرأة ليواجهها. يضققفي موتيف الموت خطراا محتمالا على 

كلمقاتهقا، وتطلققب من براناينققه أن تُعلم تريسققققققتققان بقأنهققا راغبقة في 

 رليته ــ وهذا أمر وليس رغبة.

البحر بققإيقققاعققه القوي، تقترب براناينققه من وبمرافقققة موتيف 

تريسققققتان، وتنقل له رسققققالة إيزولده. يجيبها تريسققققتان قائالا: إن له 

الشققققققر  أن ينفقذ مهمتقه ويرافقها لتقابل المل  مارك حين ترسققققققو 

السقققققفينة. ويضقققققيف قائالا إنه ال يسقققققتطيع في هذه اللحتة ترك دفة 

قى أوامره تريستان ال يتل السفينة. يتدخل كورنيفال قائالا: إن الفارس

من امرأة. إنقه ياني مقطعقاا مفعمقاا بالقوة يسققققققرد من خالله قصققققققة 

مورولد، اللورد اإليرلندي الذي كان سققققيقترن بـقققققققققق إيزولده والذي 
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حاول جمع الضقققرائب من كورنوول، ولهذا قام تريسقققتان الشقققجاع 

بقطع رأسقققققه وأرسقققققله إلى إيرلندا. يكرر البحارة المقطع على نحو 

 ي.حيو

تعود براناينه غاضققبة وتخبر سققيدتها برفض تريسقققتان وإهانة 

م  كورفينال. تسققتعيد إيزولده بحقد األحداث المميتة في إيرلندا. لقد قده

تريسققققققتقان إلى إيرلنقدا بعقدمقا أصققققققيقب بجرو  بقالاقة في قتاله مع 

مورولد ليداوي جراحه بوسققققاطة فنون إيزولده السققققحرية. وقد دعا 

ن ولده تكتشف هويته الحقيقية. فقد الحتا أنفسقه تانتريس، لكن إيز

ثمة قطعة مفقودة من سققققيف تريسققققتان، وأن ثمة شققققتية من الفوالت 

اسقتخرجا من رأس مورولد تطابق تماماا نصل سيف تريستان. لذا 

هما إيزولده بقتل تريسققققققتان انتقاماا منه لقتله خطيبها. لكن الفارس 

وقد قاما بمداواته  نتر في عينيهقا نترة سققققققلبتهقا قوتهقا وإرادتهقا.

وأرسققققققلته إلى كورنوول. وتتابع إيزولده بسققققققخرية فتقول: إن هذا 

البطقل العتيم يكقافئهقا على جميلهقا بقإرغقامها على الزواج من عمه 

العجوز المل  مارك. وبوحشققققية تلوم إيزولده نفسققققها على ضققققعفها 

 وشفقتها على تريستان.

ا: إن عروس تحقاول براناينه تهدئة إيزولده ومواسققققققاتها بقوله

المل  مارك سققتصققبح ملكة مملكة عتيمة. تتهر إيزولده، عن غير 

قصققققققققد، عواطفهققا الحقيقيققة حين تتحققدث عن العيش المؤلم قرب 

تريسققققققتان في حب غير متبادل. تفترض براناينه المخلصققققققة، لكن 

السققققققاتجة، أن إيزولده قلقة حول نجا  زواجها، فتطمئنها قائلة: إن 

ته أم إيزولده سققققينجح في جعل حياتها الشقققراب السققققحري الذي أعد

 الزوجية سعيدة.

تققأمر إيزولققده، التي اسققققققتحوتت عليهققا أفكققار الثققأر والموت، 

براناينه أن تجلب لها علبة الجواهر التي تتضققققمن مسققققتحضققققرات 

أمها، وتأخذ منها زجاجة سم وتقول لـققققق براناينه إنها ترغب فقد في 

ر. في غضقققون تل  هذه الجرعة السقققحرية، فتصقققاب الخادمة بالذع

تتعاظم الحركة على ظهر السقفينة حين يهي  البحارة السفينة لترسو 
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في المينقاء. يقدخل كورفينال إلى خيمة إيزولده الكبيرة ويخبرها بأن 

تكون جققاهزة للترحيققب بققالملق  مقارك. تجيبقه إيزولقده ببرود قققائلققة: 

يتوجب على تريسققققتان قبل أن يقودها للمل  أن يطلب منها الصققققفح 

 لى سلوكه المتسلط. يعدها كورفينال بإيصال رسالتها.ع

وفي تروة اليققأس تفكر إيزولققده بققاالنتحققار، ثم تعققانق براناينققه 

بحرارة وتطلب منها تهيئة كأس السقققم، ثم تضقققيف قائلة إن تريسقققتان 

سققققققيشققققققرب معها كأس الكفارة. وحين تحاول براناينه أن تثنيها عن 

تاني إيزولده موتيف الموت. األمر، تجيبها بسققخرية غاضققبة. وبحدة 

في غضقققون تل  يدخل كورفينال معلناا حضقققور تريسقققتان. هنا يرعد 

موتيف تريسقتان في األوركسقترا. وبهدوء يدخل تريستان إلى الخيمة 

ويحيي إيزولقده بهقذه الكلمقات: مقا هي رغبقة السققققققيقدة النبيلة  تجيب 

يصلح ل إيزولده قائلة: إن النبيل تريستان نسي مباد  الفروسية ـققققققـقققققق

األخطقاء التي ارتكبهقا ويطلب الصققققققفح من أعدائه. ثم تذّكره بالعداء 

القدموي بينهمقا القذي لم يُزل بعققد. وبعنف تققدين تريسققققققتققان الرتكققابققه 

جريمة قتل مورولد الوحشقققية، وتقسقققم أن تنتقم. وباحترام شقققديد يقدم 

لهاسققيفه. فتعلق قائلة إن المل  مارك لن يرحب بقاتلة فارسققه موضققع 

ثم، متتققاهرة بققالتخلي عن أفكققار االنتقققام جققانبققاا، تطلققب من  ثقتققه.

تريسققققققتان أن يشققققققرب معها كأس السققققققالم. وتطلب من براناينه أن 

َسه من القدر الذي ينتترهما.  تحضر لها الشراب. يبدي يرتستان توجع

تقدم له إيزولده الكأس قائلة باسقققتهزاء إن تريسقققتان يمكنه اآلن 

الصققداقة مع هذه العروس الشقققراء  أن يخبر سققيده بأنه شققرب كأس

التي أنقذت حياته، يتناول تريسقتان الكأس ويشقربه بخضوع. تراقبه 

إيزولقده للحتقة، ثم تنتزع الكقأس من يقده، تشققققققربقه وترميه. يتجمد 

د األوركسققترا. وحين تتصققاعاالثنان حين تبدأ ثيمة الحب تهمس في 

الموسققققققيقققا وتبلغ الحققدة، يحققدق االثنققان أحققدهمققا بققاآلخر في تهول. 

وبصققققققرخققات عققاطفيققة يرتمي االثنققان كققل في تراعي اآلخر. ومن 

القسقم اآلخر من السقفينة يأتي صوت الكورس مرحباا بالمل  مارك. 

تراقب براناينه ما يحدث، وتندب نفسقققققها على خدعتها باسقققققتبدالها 
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الموت جرعة الحب. يتطار  العاشقققققققان الارام غافلين عن  بجرعة

الجميع من حولهمققا. وبينمققا يهلققل الرجققال للملقق  مققارك في كورس 

راعد، يحدق تريسقققتان دون إدراك إلى الشقققاط . وبسقققرعة تضقققع 

براناينه على كتفي إيزولده عباءة ملكية. وفي  رعب مفاج  تسألها 

إنها جرعة  جيقب براناينقهإيزولقده: آه مقاتا كقانقا الجرعقة  وحين ت

إيزولده بنشققققوة ممزوجة باليأس. وتسققققدل الحب، يهتف تريسققققتان و

 الستارة.

 الفصل الثاني

حقديققة قصققققققر المل  مارك في كورنوول. تهيمن على المقدمة 

الموجزة ثيمققة التوقع. الوقققا ليالا. ثمققة مشققققققعققل على مققدخققل جنققا  

ه براناينإيزولقده. ومن بعيقد تسققققققمع أبواق الصققققققيقد الملكي. تحدق 

باتجاه الاابة، ثم إلى المدخل. تدخل إيزولده مسقققرعة وتاني بنشقققوة 

تلهفهقا لتكون بين تراَعيغ تريسققققققتقان. تحقاول براناينقه إعقادتها إلى 

رشقققدها، وتحذرها قائلة: إن ميلوت يخطط للادر، وهذا الصقققيد هو 

جزء من خطته الشققققرير. لكن إيزولده تسققققخر من مخاوفها وتطلب 

شعل إشارة لـقق تريستان ليقترب. وحين تحتو براناينه منها إطفاء الم

منتحبقة، تاني إيزولقده ققائلقة: إن القدر جمع بينها وبين تريسققققققتان، 

وترمي المشققققعل على األرض، بينما نسققققمع في األوركسققققترا ثيمة 

 التوقع.

تتطلع إيزولده بحماسققة إلى المدى وتحرك وشققاحها، ويرافق 

ا . تتصقققاعد الموسقققيقا حين حركاتها الثيمة التي ترمز إلى الوشققق

ترى إيزولده تريسقققتان. وحين تصقققل الموسقققيقا إلى الذروة يندفع 

تريسقققتان إلى الداخل. يتعانق العاشققققان بنشقققوة ويتانيان بمعجزة 

حبهما. وتدريجياا تخمد عاصقققفة شقققافهما. يقود تريسقققتان إيزولده 

 O sink) ببطء إلى منحدرمعشقققب، ثم يانيان ثنائياا غنائياا رائعاا 

hernieder, Nacht der Liebe وحين يتوقفان للحتة يُسققققمع .)

(، لكنهما Habet Achtصققققوت براناينه المحذر قادماا من البرج )
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َدين الموت الذي  يتابعان غناء الثنائي. وفي حدة شققافهما يهتفان تاشققه

 سيجمعهما إلى األبد خارج حدود هذا العالم.

ينه تصقققري برانافجأة يتوقف تدفق الموسقققيقا وهي في تروتها. 

برعب، ويهرع كورفينال وهو يصققققري محذراا تريسققققتان. عند تل  

يدخل المل  وصقققققيادوه يقودهم ميلوت. تسقققققرع براناينه وتقف إلى 

جانب إيزولده. ويهب تريسققققتان ويقف أمامها يحميها بترسققققه. يقف 

الجميع دون حراك أو كالم، بينما تسققققققمع في األوركسققققققترا ثيمات 

ريستان الصما مدمدماا: فجر رهيب ـقققـققق للمرة تجلِّي الحب. يكسر ت

األخيرة. يهتف ميلوت قققائالا: إن خققدعتققه تكللققا بققالنجققا  وأوقعققا 

العقاشقققققققين في فخهقا. يجابه المل  مارك تريسققققققتان ويعنفه بمرارة 

لخيانته للصققققداقة والثقة. ثم يتسققققاءل قائالاا لم عامله القدر بمثل هذه 

ه جواب. ثم يسقققأل إيزولد القسقققاوة  فيقول تريسقققتان بحزن ليس ثمة

عما إتا كانا على استعداد للحاق به إلى أرض التالم التي يتوجب 

عليقه القذهقاب إليها. وحين ترد إيزولده باإليجاب، يصققققققري ميلوت 

قائالا: إنه سققققققو  ينتقم منه إلهانته المل ، ويسققققققتل سققققققيفه متحدياا 

تريسققققققتقان، القذي يقبقل التحقدي برضققققققا بقارد، ويندفع نحو ميلوت 

تعمد أال يقاوم خصقمه الذي يطعنه. يندفع كورفينال وإيزولده نحو وي

تريسققققققتقان القذي يسقققققققط على األرض، في حين يكبح المل  مارك 

 جما  الاادر ميلوت. يرعد موتيف المل  مارك بينما تسدل الستارة.

 الفصل الثالث

فناء صققققخري في قلعة تريسقققققتان في بريتاني. في الخلف برج 

نتر المحيط الواسع. قبل ارتفاع الستارة ثمة للمراقبة يشر  على م

اسقققتهالل موجز يمتزج فيه موتيف المعاناة والتوق مع ثيمة شقققكوى 

 الوحشة والوحدة.

يتمدد تريسقتان، المصاب بجرا  بلياة، على أريكة وكورفينال 

إلى جانبه يراقبه عن كثب. من بعيد يسمع صوت مزمار راٍع كئيب 

عي متسققققائالا عما إتا كان تريسققققتان وحزين. وبعد هنيهة يتهر الرا
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مقا يزال نقائمقاا. يجيب كورفينالا وكيف يسققققققتيق  وهو يكاد يموت، 

ويطلب من الراعي أن يراقب أية سققفينة تلو  في األفق، كما يطلب 

 منه أن يبدل لحن المزمار الحزين بلحن مر .

يصققققحو تريسققققتان، فيشققققر  له كورفينال، رداا على تسققققالالته 

ال إلى قلعته ـقققققـققققق فبعد المبارزة حمل سيده إلى المشوشة، كيف وص

السققققققفينقة التي نقلتهما إلى موطنهما. ثم يؤكد له قائالا إن وجوده في 

موطنه سققو  يشققفيه من جراحه بسققرعة. لكن تريسققتان الذي يهذي 

من الحمى ينققادي إيزولققده، ويهتققاج من ضققققققوء النهققار الققذي ارتبط 

قائالا: إنه أوصى خادماا  بقدره المشؤوم. وحين يهدأ يخبره كورفينال

بجلقب إيزولقده من كورنوول لعلهقا تشققققققفيه كما فعلا تل  من قبل. 

وفي عبقارات مؤثرة يعبر تريسققققققتقان عن اعترافقه بوفقاء كورفينال 

الذي قاسقققمه الفر  والعذاب وحتى الخيانة. شقققيء واحد لم يسقققتطع 

هذا الصديق المخلص أن يشاطره إياه ـقـ ألم الحب المخيف في قلبه. 

 وفي حمى الهذيان يتخيل تريستان سفينة إيزولده قادمة.

يحاول تريسققتان النهوض لكنه ال يقوى على تل ، فيتمتم قائالا، 

وهو يصققققاي إلى مزمار الراعي، إنه سققققمع هذا اللحن الحزين منذ 

زمن بعيقد حين ماتا أمه وأبوه وإن هذا المقطع من اللحن ينسققققققجم 

لم فيلعن جرعققة الحققب، ثم مع قققدره. ومرة أخرى يعققاوده جنون األ

يصققققري باهتياج قائالا إن السققققفينة تقترب. يحاول كورفينال تهدئته، 

ويقاقيقر القراعي لحنقققه الحزين، ويعز  لحنقققاا بهيجقققاا. ثم ينطلق 

كورفينال نحو السققور ويصققف قدوم السققفينة، فيطلب منه تريسققتان 

 استقبال إيزولده.

طة، زع األربوفي نوبة من النشقققوة واأللم ينهض تريسقققتان، ينت

ويحقاول الوقو  على ققدميه. تتهر إيزولده وتناديه، في حين يحلق 

موتيف الحب ويتصققققاعد بروعة. يرتمي تريسققققتان بين تراعيها. ثم 

ال يلبث أن يلف  أنفاسقققه وهو يردد اسقققمها. تركع إيزولده إلى جانب 

جسققققده وتندب قائلة: إن تل  الموت سققققلبها سققققعادة اللقاء، ثم تنهار 

 ليها بجانبه.ماشياا ع
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يعود كورفينال، الذي كان يراقب ما يحدث بأسققققى، إلى رشققققده 

حين يقول الراعي إن ثمققة مركققب آخر قققادم. يتطلع كورفينققال إلى 

البحر فيرى سقفينة المل  مارك. يُسقمع من األسقفل صقليل السيو ، 

وصقققققوت براناينه تنادي إيزولده. يندفع ميلوت صقققققاعداا إلى الفناء 

بضققققققربقة مميتقة. وحين يصققققققل الملق  وأتباعه  فيعقاجلقه كورفينقال

يهقاجمهم كورفينال بشققققققراسققققققة. وأثناء احتدام القتال تتجه براناينه 

صقوب إيزولده. وسقرعان ما يصقاب كورفينال بجرو  بلياة يسقط 

على إثرها ميتاا. يحدق المل  إلى المشهد وهو يتمتم: اآلن الجميع ـققـ 

 الجميع أموات.

ة اينه بأنها اعترفا للمل  بقصقققتصقققحو إيزولده، فتخبرها بران

جرعة الحب، ولما سققمع تل  أقبل ليصققفح عن إيزولده. ثم يضققيف 

المل  قائالا: إنه برأ تريسققققتان من جميع التهم، وقرر تزويو إيزولده 

بـققققققق تريسققتان، لكن الموت وحده هو الذي انتصققر. هنا تبدأ إيزولده 

(. Mild und leise wie er lacheltباناء أغنية الوداع الرائعة )

وحين يحلق صققققققوتهققا في نشققققققوة اقتراب الموت الروحيققة، تجيش 

ثيمققات السققققققعققادة والفراق والتجلي في األوركسققققققترا وتبلغ تروة 

عارمة. تسقققط إيزولده فوق جسققد تريسققتان ـقققققققـققققققق في النهاية يتحد 

العقاشققققققققان في الموت. يرفع الملق  مارك يديه مباركاا الجسققققققدين. 

 تالشية. وتسدل الستارة.وتنهي الوتريات الموسيقا الم
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 د رــــــمس

 «الحياة الموسيقية»بمحتويات مجلة 

 

 2558حتى نهاية عام  3993منذ عام 

 

 

 

 

 دراسات وأبحاث 

  :القدور الكبير لمحمقد القصققققققبجي في تجديد الموسققققققيقا العربية

 .3/3993صميم الشريفا العدد 
  عاز  بيانو رغماا عنه: سقققققينثيا الوادي، … سققققيرغي رخمانينو

 .4/3993و 3إيلوشا العدد ترجمة سوزان 

  كارل أور  واالتجاهات الحديثة في التربية الموسققققققيقية: إلهام
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 .4/3993و 3أبو السعودا العدد 

  4/3993و  3ليسا والبيانو: آني سيراداريانا العدد. 

 شمس الدين الصيداوي  ـققققـققققيقا ـققققـققققمخطوط عربي في تدوين الموس

 .0/3994بشير العضيميا العدد  الدمشقي: د.

  3/3994التجديد: نبيلة أبو الشاماتا العدد  ــجمال عبد الرحيم. 

  سيمياء سماوية: باتري  تشيرنوفيتش،  ـققققـققققموتسارت ودابونتي

 .9/3990ترجمة يمام بشورا العدد 

  33/3993الكندي والموسيقا: عدنان بن تريلا العدد. 

  جان روي، ترجمة مفيدوماامرة العشققققرينات، ميلو وهونيجرا 

 .32/3993عرنوقا العدد 

 ( ونتون دين، ترجمقققة نيران 3شققققققكسققققققبير في دار األوبرا :)

 .30/3997العدد  اسماعيل ناجيا

 ( ونتون دين، ترجمقققة نيران 2شققققققكسققققققبير في دار األوبرا :)

 .33/3997اسماعيل ناجيا العدد

 هم ـققـققـققـققر أنفاسـققـققـققة وآخـققـققـققيقا العالميـققـققـققـققرة الموسـققـققمحن عباق

 .37/3998ير نطفجيا العدد ـــــ: بشةــــــالزكي

 (تاريخ الموسقققيقا العربية حتى مؤتمر 3إحياء العود الشقققرقي  ،)

ل ـقققـقققدر، جميـقققـقققـقققريف محي الدين حيـقققـقققـققق: الش3932القاهرة 

 .30/3997وا العدد ـل اللّ ـــير:  د. نبيـــــير بشــير، منـــــبش

 (مدرسقققة باداد، الشقققريف محي 2إحياء العود الشقققرقي ،) الدين

حيققدر، تجربققة معهققد الموسققققققيقققا بباققداد:  د. نبيققل اللّوا العققدد 

33/3997. 

 (3إحياء العود الشققرقي  :)(، عائلة بشققير )عبد العزيز، جميل، منير

 .37/3998د. نبيل اللّوا العدد 

 (جميقل بشققققققير:  د. نبيل اللّوا العدد 4إحيقاء العود الشققققققرقي ،)

38/3998. 

 (0إحياء العود الشرقي ،) د. نبيل اللّوا العدد ـققـقق3ـققـققمنير بشير  :

39/3999. 

 (منير بشير 3إحياء العود الشرقي ،)د. نبيل اللّوا العدد ـققـقق2ـققـقق  :
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25/3999. 

 (منير بشير 7إحياء العود الشرقي ،)د. نبيل اللّوا العدد ـققـقق3ـققـقق  :

23/3999. 

 (النهضقققة الانائية المصقققرية:  د. نبيل 8إحياء العود الشقققرقي ،)

 .23/2555 وا العدداللّ 

  المدرسققققة الرحبانية: رأي من الداخل باسققققل ديب داوودا العدد

23/3999. 

  كيف تُحلل الموسققيقا: سققياموند سققبيث، ترجمة الرا بنيانا العدد

33/3993. 

  المتنبي ومنصققور الرحبانيا إعداد سققلمى قصققاب حسققن، العدد

20 ،2553. 

 33/3993هديا العدد عالمية الموسيقا العربية: د. صالح الم. 

  الموسققققققيققا العربية في المارب واألندلس: د. صققققققالح المهديا

 .30/3997العدد 

  العبثية والروحانية في موسقققيقا إري  سقققاتي، زينة العتمة العدد

28  /2553. 

  ، الانـقـقـقاء والموسـقــيقا عنـــد العرب بـين الجاهليـــة واإلسالم

 . 2553/  29د. سهيل المالتي، العدد 

  2553/  29في الموسيقا العربية، د. نبيل اللو، العدد.  

  الموشقققققحات األندلسقققققية في األندلس، د. سقققققهيل المالتي، العدد

33/2554 

  ،الموسيقا هي الرو ، هذا ما يقوله لنا بلزاك، فريدري  آيا ــ تواتي

 33/2554ترجمة آني سيراداريان، العدد 

 32/2554ة العتمة، العدد الموسيقا كأداة سياسية، زين 

  بيتهوفن في حيقققاتقققه العقققاطفيقققة، ترجمقققة وإعقققداد كمقققال فوزي

 32/2554الشرابي، العدد 

  ،راهن الموسققققيقا العربية وتحديات العصققققر، أ.د. محمود قطاط

 33/2554العدد 

  التأليف الموسقققيقي العربي المعاصقققر، د. محمد الماجري، العدد
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33/2554 

 ية بالبيئة المحلية، أ.د. نبيل شققققققوره، العدد تأثر الموسققققققيقا العرب

33/2554 

  الفيقققديو كليقققب وتكنولوجيقققا األغنيقققة ، يقققاسققققققر المقققالح، العقققدد

33/2554 

  33/2554العالج بالموسيقا، د. نبيلة ميخائيل يوسف، العدد 

  34/2550نزار قباني واألغنية العربية : ياسر المالح، العدد 
  33/2550الخميسي، العدد موسيقا إخوان الصفا: فتحي 
  33/2550السبب الخفيف )فع(: إدوار شمعون، العدد 
  ،أثر الموسققيقا اإلسققبانية في اللحن والاناء العربي: ياسققر المالح

 33/2550العدد 
  :موقـــع التراث المحـــلي واإلقليمي في التربيـــة الموســــــيقية

 37/2550د. رتيبـــة الحفني، العدد 

 ف األلحان الشققققققعبية في أغنية الطفل: إلهام أبو السققققققعود، توظي

 37/2550العدد 

  الانققاء العربي المتقن وأعالمققه )الحلقققة الثققانيققة( : د. سققققققهيققل

 37/2550المالتي، العدد 

  كيف تسققتمتع بأوبرا: ميلتون كروس، ترجمة محمد حنانا، العدد

37/2550 

 وزيكمال ف مـقققققققققن قتل ريتشققققارد فاغنر: جورج ليبيرت، ترجمة 

 37/2550رابي، العدد الش

  38/2553أغاني األطفال عند العرب، ياسر المالح، العدد. 

  ثنققائيققة العقققل الموسققققققيقي العربي، د. فتحي الخميسققققققي، العققدد

39/2553. 

  ،دور الكمققان في تطوير الموسققققققيقققا العربيققة، د. محمققد القرفي

 .39/2553العدد 

  اللبنانية والعربية، األب يوسف آلة الكمان ودورها في الموسقيقا

 .39/2553طنوس، العدد 

  سقققققققوط المفردات الموسققققققيقيققة العربيققة )المقققامققات(، د. فتحي
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 .45/2553الخميسي، العدد 

  قراءة غنقائيقة في مققدمة ابن خلدون، د. سققققققهيل المالتي، العدد

45/2553. 

  التثاقف الموسققققققيقي العربي التركي، د. فيكتور سققققققحاب، العدد

45/2553. 

  أطقوار القاقنقققاء القريقفقي القعقراققي، يقحقيى الجقققابري، العقققدد

43/2553. 

 (يحيى الجقققابري، العقققدد 2أطقوار القانقققاء الريفي العراقي ،)

42/2557. 

  42/2557التانجو والاناء العربي ياسر المالح، العدد.  

 (يحيى الجقققابري، العقققدد 3أطقوار القانقققاء الريفي العراقي ،)

42/2557. 

 43/2557لاناء العربي، ياسر المالح، العدد الفالس وا. 

  األغنيقة العربيققة الحققديثقة بين العولمققة وفقققدان الهويقة، يوسققققققف

 .43/2557طنوس، العدد 

  أغنيققة الطفققل العربيققة، د. عبققد العزيز بن عبققد الجليققل، العققدد

44/2557. 

  النواحي الموسققققققيقية والانائية في الشققققققعر العربي، د. سققققققهيل

 .44/2557د المالتي، العد

 (يحيى الجقققابري، العقققدد 4أطقوار القانقققاء الريفي العراقي ،)

44/2557. 

  ،رحلققة األغنيققة العربيققة من التقليققد إلى التجققديققد، خليققل البيطققار

 .44/2557العدد 

 نسققققية البيزنطية، إلياس سققققمعان مختصققققر تاريخ الموسققققيقيا الك

 .40/2557ورامي فيتالي، العدد 

 االسققتعراب واالسققتاراب، د. عبد العزيز  اآلالت الموسققيقية بين

 .40/2557بن عبد الجليل، العدد 

  أثر التكنولوجيققا في األغنيققة العربيققة، يققاسققققققر المققالح، العققدد
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40/2557. 

  .بين النقد والموسيقا ـققـقق طريق إدوارد سعيد إلى القراءة الطباقية، د

 .40/2557عبد النبي اصطيف، العدد 

 ى الموسيقا الصامتة، د. يوحنا الالطي، من الموسيقا الصاخبة إل

 .40/2557العدد 

 (يحيى الجقققابري، العقققدد 0أطقوار القانقققاء الريفي العراقي ،)

40/2557. 

 العدد المصققققطلحات في الموسققققيقا العربية، د. يوسققققف طنوس ،

43/2558. 

  الجاهلي، د. عبد الحميد المعينيالعصققر شققعر الاناء في آالت، 

 .43/2558العدد 

 العققدد وسققققققيقققا بين الجققامع والكنيسقققققققة، د. يوحنققا الالطيالم ،

43/2558. 

 د العد ترجمة أمل خضققركي، ،الباحثون عن المتعة، مارتن بويد

43/2558. 

 اللحن العربي المعاصققر بين اإلبداع والنقل، د. يوسققف طنوس، 

 .47/2558العدد 

  العققدد ، يققاسققققققر المققالح«أوبريققا مجنون ليلى»محكمققة الفن ،

47/2558. 

 العققدد شقققققققادي منير أحمققد، ، الموال عنققد محمققد عبققد الوهققاب

47/2558. 

  ،جان سققيبيليوس ـقققققققـققققققق في نشققوة الهاوية، باتري  تشققيرنوفيتش

 .47/2558، العدد ترجمة أبان زركلي

 ي، د. يوحنا الالطمقارنة بين موسقيقا الكنيسقة وموسيقا الشعب ،

 .48/2558العدد 

 العدد عربية، ياسققققققر المالحالمعارضققققققة الشققققققعرية واألغنية ال ،

48/2558. 

 العققدد البققارون ردولف ديرالنجي، د. محمققد األسققققققعققد قريعققة ،

49/2558. 
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 العقققدد آالت النفخ التراثيقققة في لبنقققان، د. يوسققققققف طنوس ،

49/2558. 

 العدداللمسقققة المصقققرية في المدرسقققة الرحبانية، ياسقققر المالح ، 

49/2558. 

 العدد رجمقة محمقد حنقانقا، شققققققيء مقا يققال، ل. بيرنشققققققتقاين، ت

49/2558. 

 المــــأع 

 و  7العدد  ،رفعا بنيان ،فرنساـقـ  بيير مونتو في تكراه الثالثين

8/3994. 

 35/3990العدد  ،آني سيراداريان ،هنري بورسيل. 

  العدد  ،أنس الجاجة ،جازـققققققققـقققققققق أشقققهر عازفي اآلالت النافخة

32/3993. 

 أحمد بوبس ،منير بشققققققير رحيل المؤلف وعاز  العود الكبير، 

 .37/3998العدد 

 لعدد ا ،آني سققيراداريان ،محور العبقرية :سققفياتوسققال  ريختر

37/3998. 

 حسان موازيني، العدد  ،وداعاا يا مايسقترو :سقير جورج شقولتي

37/3998. 

 عماله أعلي الدرويش المصقققري من خالل مؤلفاته الموسقققيقية و

 .38/3998العدد  ،ريالفنية: م. إبراهيم الدرويش المص

 العققدد  ،في تكرى المعلم هنري شققققققيرينغ: ترجمققة ديققالى حنققانققا

39/3999. 

 25/3999العدد  ،مذكرات جورج شولتي: آني سيراداريان. 

 3999 عام مشقققققهود يصقققققد تكرى اثنين من أعالم الموسقققققيقا ،

العدد  ،العالمية: ريتشقققققارد ويوهان شقققققتراوس:  بشقققققير نطفجي

23/3999. 

  الفرنسققققققيسققققققكاني الشققققققيطاني )جوسققققققيبه تارتيني(ا روك الراهب

 .23/2552كلوبشيش، ترجمة ديالى حنانا، العدد 

  2553/  28ابن سريو، خليل البيطار، العدد. 
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  ترجمة  محمد حنانا،  «أوتاكار سققيفتشققي »رجل خلف التمارين

  .28/2553العدد 

  29، خليل البيطار، العدد «صققققققناج الحواضققققققر»ابن محرز  /

2553. 

  2553/  35الاريض فاتن اإلنس والجن، خليل البيطار، العدد. 

  35عبد الرحمن الباشققا، ترجمة وإعداد سققهير األتاسققي، العدد  /

2553. 

  الموسققققققيققار الفرنسققققققي هيكتور بيرليوز، ترجمقة وإعداد كمال

 .2553/  35فوزي الشرابي، العدد 

  ،العققدد عمر البطش، عبقري الموشققققققحققات، د. محمود كحيققل

33/2554 

  33/2554معبد صاحب الحصون، خليل البيطار، العدد 

  33/2554سيد درويش لحن ال ينتهي، ياسر المالح، العدد 

  33/2554ألبينيث، د. نبيل اللو، العدد 

  32/2554مال  بن أبي السمح الطائي، خليل البيطار العدد 

 لمالح، العددالمسقققققر  الانائي وأحمد أبو خليل القباني، ياسقققققر ا 

32/2554 

  المؤلف الموسققققققيقي المصققققققري جمققال عبققد الرحيم، د. غزوان

 32/2554الزركلي، العدد

  33/2554جميلة سيدة مانيات المدينة، خليل البيطار، العدد 

  33/2554فانسان داندي، د. نبيل اللو، العدد  

  34/2550إبراهيم الموصلي: خليل البيطار ، العدد 

 الكبيران غلينكقا ودفوجقاك: ترجمقة وإعقداد كمال  الموسققققققيقيقان

 34/2550فوزي الشرابي، العدد 

  30/2550اسحاق الموصلي: خليل البيطار، العدد 

  30/2550أسمهان: ياسر المالح، العدد 

  نيكولو بقاغقانيني: ترجمة وإعداد كمال فوزي الشققققققرابي، العدد

30/2550 

  33/2550زرياب: خليل البيطار، العدد 
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  إبقراهيم بن المهقققدي األمير الماني: خليقققل البيطقققار، العقققدد

37/2550 

  المؤلف الموسيقي جمال عبد الرحيم: د. غزوان الزركلي، العدد

37/2550 

  ابن جامع صققققققاحب الصققققققوت الشققققققجي، خليل البيطار، العدد

38/2553. 

  38/2553الموسيقار توفيق الباشا، رامي درويش، العدد. 
 ي، ترجمة وإعداد كمال فوزي الشققققققرابي، العدد لويجي بوكيرين

38/2553. 
  جورج إنيسققققققكو، ترجمقققة وإعقققداد فوزي الشققققققرابي، العقققدد

38/2553. 
  39/2553سالمة القس عاشقة الاناء، خليل البيطار، العدد. 
  أرتور هونيار، ترجمققة وإعققداد كمققال فوزي الشققققققرابي، العققدد

39/2553. 

 كمال فوزي الشققققققرابي، العدد  أنقدريقه جوليفيقه، ترجمقة وإعداد

39/2553. 

  علويققة الماني الحققاتق والعققاز  المتقققدم، خليققل البيطققار، العققدد

45/2553. 

  محمقد عبقد الوهقاب رائد الحداثة في القرن العشققققققرين، ياسققققققر

 .45/2553المالح، العدد 

  مخققارق نجم المجققالس وعققاطف التبققاء، خليققل البيطققار، العققدد

43/2553. 

  ،43/2553إعداد إلهام أبو السعود، العدد محمد محسن.  

  من أعالم الانقققاء العربي، يحيى الملكي وحكم الوادي، خليقققل

 .42/2557البيطار، العدد 

  من أعالم الملحنين العرب، نجيققب السققققققراج، د. كمققال فوزي

 .42/2557الشرابي، العدد 

  من أعالم الانققاء العربي، فليح وعطرد، خليققل البيطققار، العققدد

43/2557. 
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 الرومي، د. نبيققل اللو، العققدد  ممن أعالم الملحنين العرب، حلي

43/2557. 

  43/2557إدوارد غريغ، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد. 

  43/2557إدوارد غريغ واألغنية، أبان الزركلي، العدد. 

  44/2557محمد عبد الكريم أمير البزق، أحمد بوبس، العدد. 

 44/2557، حسين نازك، العدد يحيى السعودي. 

  40/2557محمد القصبجي، خليل البيطار، العدد. 

  40/2557جان سيبيليوس، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد. 

  جقان سققققققيبيليوس المعجزة الفنلنقدية، د. واهي سققققققفريان، العدد

40/2557. 

  40/2557محمد محسن، أحمد بوبس، العدد. 

 43/2558بس، العدد ، أحمد بوكميل شامبير. 

 43/2558، خليل البيطار، العدد رياض السنباطي. 

  ترجمة وإعداد ديالى حنانا، نيقوالي ريمسكي ـقققـققق كورساكو ،

 .47/2558العدد 

 47/2558، أحمد بوبس، العدد سامي الشوا ... أمير الكمان. 

 العدد رامي درويش، فيروز درة الانقاء والمسققققققر  الرحبقاني ،

48/2558. 

 48/2558، أحمد بوبس، العدد علي الدرويش. 

 48/2558، ترجمة وإعداد ديالى حنانا، العدد ج. بوتشيني. 

 د. كمال فوزي ترجمة وإعداد،الموسققيقار اإليطالي ج. بوتشققيني 
 .48/2558الشرابي، العدد 

 العدد رواد الموسققققققيقا التراثية الدمشقققققققية، إلهام أبو السققققققعود ،
49/2558. 
 49/2558، خليل البيطار، العدد ةابن عائش. 
 د. كمال فوزي الشققرابي، العدد  ترجمة وإعداد ،وداعاا بافاروتي

49/2558. 
 ترجمة ريما سقققكر،موتسقققارت الذي ال يشقققيخ، ل. بيرنشقققتاين، 

 .49/2558العدد 
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 اتـــــملف 

  3/3993سيد درويش، العدد. 

  3/3993فولافانغ أماديوس موتسارت، العدد. 

 2/3993ر ايليتش تشايكوفسكي، العدد بيت. 

  4/3994 ــ 3البيانو، العدد. 

  0/3994موسيقا السينما، العدد. 

  3/3994قيادة األوركسترا،العدد. 

  8/3994 ــ 7ريتشارد شتراوس، العدد. 

  ،حول العرض األوبرالي األول في سققققققوريققا : دايققدو واينيققاس

 .35/3990العدد 

 33/3993 فرانز شوبرت، العدد. 

  34/3993مانويل دي فايا، العدد. 

  33/3997 ــ 30أوبرات ريتشارد فاغنر، العدد. 

 ،33/3997العدد  يوهان براهمز. 

  25/3999كلود ديبوسي، العدد. 

  22/2555فريدري  شوبان، العدد. 

  23/2555ي . مينهوهين، العدد. 

  24/2553يوهان سيباستيان باي، العدد. 

 20/2553قا الفترة السوفيتية في روسيا، العدد موسي. 

  23/2552جوسيبه فيردي، العدد. 

  27/2552اياور سترافينسكي، العدد. 

  2553/  28لودفيغ فان بيتهوفن، العدد. 

  2553/  29سيرغيه بروكوفييف، العدد. 

  2553/  35ياشا هايفتس، العدد. 

  34/2550ديمتري شوستاكوفيتش: العدد 

  المانون المخصقيون(Castrati) ترجمة سهير األتاسي، العدد :

30/2550 

  33/2550ريتشارد فاغنر ، العدد 

  بابلـقـقو كازالس، جــان ــ ميشـــيل مولكو، ريمي لويس، ترجمة
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 37/2550آني سيراداريان، العدد 

  38/2553بيال بارتوك، العدد. 

 ،39/2553العدد  جولة موسيقية حول العالم بأقالم أوربية. 

  43/2553فولفاانغ أماديوس موتسارت، العدد. 

 47/2558، العدد صلحي الوادي. 

 مـــــالأع 

  أوبرا كارمن لبيزيه، شققققابة عمرها عشققققرون بعد المئةا بشققققير

 .33/3993نطفجيا العدد 

 ( بشير نطفجيا العدد 3ريتشارد فاغنر واألوبرا :)30/3997. 

 33/3997(: بشققير نطفجيا العدد 2وبرا )ريتشققارد فاغنر واأل 

. 

 ( تشققايكوفسققكيا مباهو جسققدية محضققة 3كونشققيرتات الكمان :)

 .39/3999آن صوفي موتر، ترجمة حسان موازينيا العدد 

 ( بيتهوفنا األكثر نقاءا آن صقققققوفي موتر، 2كونشقققققيرتات الكمان :)

 .25/3999ترجمة حسان موازينيا العدد 

 ( سقققيبيليوسا األكثر تحليقاا آن صقققوفي 3كونشقققيرتات الكمان :)

 .23/3999حسان موازينيا العدد   موتر، ترجمة 

 ( بيال بارتوكا األكثر صقدقاا آن صوفي 4كونشقيرتات الكمان :)

 .23/2555موتر، ترجمة حسان موازينيا العدد 

  23/2555أوبرا فيديليو لبيتهوفن: بشير نطفجيا العدد. 

 س لبيتهوفن: بشقققير نطفجيا العدد أسقققطورة مخلوقات بروميثيو

23/2555. 

  :أوبرا "بيللي بقققاد" لبينجقققامين بريتن في دار أوبرا نقققانسققققققي

فرانسققوا الفون وباسققكال بريسققو، ترجمة آني سققراداريانا العدد 

 . 4/3993و  3

  ل اللوا ـققـققمتتالية سيمفونية لاوستا  هولسا: د. نبي ـققـققالكواكب

 .4/3993 و 3العدد 

 يدا  : خضققر جن« السققيمفونية العاشققرة إيينا» وفن هل ألف بيته
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 .4/3993و  3العدد 

  موسققققققيققا أفالم والقا ديزني: ن. سققققققيمسققققققولو، ترجمقة مققازن

 .0/3994الماربيا العدد 

  أوبرا دون جيوفاني: نذير جزماتيا  ـققققققـققققققموتسارت ودابونتي

 .9/3990العدد 

 دد أوبرا دايقدو دراسققققققة درامية وتحليلية: عماد مصققققققطفىا الع

35/3990. 

 ية، تحليل سقققوناتا فالدشقققتاين ـققققققققاألشقققكال الموسقققيقية األسقققاسققق

 .32/3993لبيتهوفنا آ. كوبالند، ترجمة محمد حناناا العدد 

  كققانتققاتققا كققارمينققا بورانققا لكققارل أور : محمققد حنققانققاا العققدد

25/3999. 

  25/3999ديبوسيا األعمال الكاملة: د. نبيل اللوا العدد. 

 ( التمهيد والفصققققل 3ودونو  لموسققققورسققققكي )أوبرا بوريس غ

 .25/3999األول من النص الكامل: ترجمة ديالى حناناا العدد 

 ( النص الكققامققل 2أوبرا بوريس غودونو  لموسققققققورسققققققكي )

 .23/3999للفصلين الثاني والثالث: ترجمة ديالى حناناا العدد 

 ( النص الكققامققل 3أوبرا بوريس غودونو  لموسققققققورسققققققكي )

 .22/2555بع واألخير: ترجمة ديالى حناناا العدد للفصل الرا

  أوبرا عققايققدة تققأليف غوسققققققيبي فيردي: بشققققققير نطفجيا العققدد

23/3999. 

  23/2555أوبرا فيديليو لبيتهوفن: بشير نطفجيا العدد. 

  أسقققطورة مخلوقات بروميثيوس لبيتهوفن: بشقققير نطفجيا العدد

23/2555. 

 ( ا آن صقققققوفي م0كونشقققققرتات الكمان) ورتر، ترجمة حسقققققان

 .2553 /20موازيني، العدد 

  20أوبرا البوهيمية لـقققققققق بوتشققينيا إعداد نذير جزماتي، العدد ،

2553. 

  كارمينا بورانا لـققققق كارل اور ، النص الكاملا ترجمة موريس
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 2553، 20جالل، العدد 

 ( ا آن صقققققوفي مورتر، ترجمة حسقققققان 3كونشقققققرتات الكمان)

 .2552، 23موازيني، العدد 

  23أوبرا ال ترافياتا لـققققققققق فيرديا ترجمة نذير جزماتي، العدد ،

2552. 

  27ثالث أوبرات لـقققق سترافينسكيا إعداد نذير جزماتي، العدد ،

2552. 

  أوبرا حقب البرتققاالت الثالث لـقققققققققققق بروكوفييف، ترجمقة نققذير

 .2553/ 29جزماتي، العدد 

 35ي، العدد أوبرا الطرواديون لـ بيرليوز، ترجمة نذير جزمات /

2553. 

  ،أوبرا بينفينوتو تشققققيلليني لـقققققققققق بيرليوز، ترجمة نذير جزماتي

 . 35/2553العدد 

  أوبرا الناي السقققحري لـقققققققق موتسقققارت، ميلتون كروس، ترجمة

 33/2554نذير جزماتي، العدد 

  أوبرا توسكا لـققق بوتشيني، ميلتون كروس، ترجمة نذير جزماتي

 32/2554العدد 

 ميلتون كروس، ترجمقة نقذير جزمقاتي، العقدد أوبرا فقاوسققققققا ،

33/2554 

  .أوبرا كاتيرينا إيزمايلوفا، للمؤلف شقققققوسقققققتاكوفيتش، ترجمة د

 30/2550واهي سفريان، العدد 

  أوبرا إليكترا، للمؤلف ريتشققققققققارد شققققققتراوس، ترجمقققة نقققذير
 30/2550جزماتي، العدد 

 انا، حن أوبرا سالومي، للمؤلف ريتشارد شتراوس، ترجمة ديالى
 30/2550العدد 

  أوبرا تريسققققققتققان وإيزولققده، إعققداد د. واهي سققققققفريققان، العققدد
33/2550 
  أوبرا تهققب الراين، للمؤلف ريتشقققققققارد فققاغنر، ترجمققة محمققد

 33/2550حنانا، العدد 
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  ،أوبرا الفالكيري، للمؤلف ريتشققققارد فاغنر، ترجمة محمد حنانا
 33/2550العدد 

 يتشققققققارد فاغنر، ترجمة محمد حنانا، أوبرا زيافريد، للمؤلف ر
 33/2550العدد 

  أوبرا غروب اآللهقة، للمؤلف ريتشققققققارد فقاغنر، ترجمقة محمد

 33/2550حنانا، العدد 

  ،أوبرا حفلقققة رقص تنكريقققة للمؤلف ج. فيردي، ميلتون كروس

 37/2550ترجمة ديالى حنانا، العدد 

 ،إعداد واهي  أوبرا قلعة تي اللحية الزرقاء للمؤلف ب. بارتوك

 38/2553سفريان، العدد 

  ،باليه األمير الخشقبي للمؤلف ب. بارتوك، إعداد واهي سفريان

 38/2553العدد 

  ،المنقدرين العجيب )تمثيلية إيمائية راقصققققققة( للمؤلف ب. بارتوك

 38/2553إعداد واهي سفريان، العدد 

 س، وللمؤلف غ. دونيزيتي، ميلتون كر أوبرا لوتشققققيا دي الميرمور

 .39/2553ترجمة ديالى حنانا، العدد 

  صققققققور من معرض للمؤلف م. موسققققققورسققققققكي، د. غزوان

 .45/2553الزركلي، العدد 

  أوبرا عطيققل للمؤلف ج. فيردي، ميلتون كروس، ترجمققة ريمققا

 .45/2553سكر، العدد 

  الفروسقققققية الريفية، للمؤلف بيتروماسقققققكاني، ميلتون كروس، أوبرا

 .42/2557ا العدد ترجمة ديالى حنانا

  ترجمقققة . فقققاغنر، ميلتون كروس، رلوهنارين، للمؤلف أوبرا

 .40/2557ديالى حناناا العدد 

 يالى ترجمة دميلتون كروس، فيردي، يجوسققيب، أوبرا رياوليتو

 .43/2558حناناا العدد 

  ميلتون كروس، مقققدام بترفالي، جيقققاكومو بوتشققققققينيأوبرا ،

 .48/2558ترجمة ديالى حناناا العدد 

  ميلتون كروس، بوريس غودونو ، موديسققا موسققورسققكيأوبرا ،
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 .49/2558ترجمة ديالى حناناا العدد 

  كتب 

  :ترجمة يابانية لكتاب الموسققققققيقا العربية للدكتور صققققققالح المهدي

 .39/3999سلمى قصاب حسنا العدد 

  33/2554كتاب ينتتر الترجمة، د. غزوان الزركلي، العدد 

  الثقانيقة في الاناء واأللحان، د. سققققققهيل المالتي، العدد اليقاقوتقة

38/2553. 

  39/2553األغاني في األغاني، د. سهيل المالتي، العدد. 

  عالقة الموسقققققيقار فرانز ليسقققققا بالكونتيسقققققة ماري داغو، ترجمة

 .45/2553وإعداد كمال فوزي الشرابي، العدد 

  وتقديم د. غزوان الجميل في فن النام، إدوارد هانسقلي ، ترجمة

 43/2557الزركلي، العدد 

  .الجميل في فن النام، إدوارد هانسققققلي ، الفصققققل الثاني، ترجمة د

 44/2557غزوان الزركلي، العدد 

  .الجميل في فن النام، إدوارد هانسققققلي ، الفصققققل الثالث، ترجمة د

 40/2557غزوان الزركلي، العدد 

 ، د.  ، ترجمةالرابعالفصققققل  الجميل في فن النام، إدوارد هانسققققلي

 43/2558غزوان الزركلي، العدد 

  د.  ، ترجمةالخامسالجميل في فن النام، إدوارد هانسققلي ، الفصققل

 47/2558غزوان الزركلي، العدد 

  ة د. ، ترجمالسادسالجميل في فن النام، إدوارد هانسقلي ، الفصقل

 48/2558غزوان الزركلي، العدد 

 مة د. ، ترجالسقققابعدوارد هانسققلي ، الفصققل الجميل في فن النام، إ

 49/2558غزوان الزركلي، العدد 

 عدد ، الالموسيقا على الحدود ـقـ إدوار سعيد، د. عبد النبي اصطيف

49/2558 



 

 397 

 قــــوالب 

  الموشققققققحققات ومصققققققطلحققاتهققا الفنيققة: عققدنققان بن تريققلا العققدد

3/3993. 

  2/3993السيمفونية: محمد حناناا العدد. 

 دراسة مقارنة: علي هيثم  ـقققـقققح األندلسي والموشح المشرقي الموش

 .0/3994مصري الدرويشا العدد 

  و  7البنقاء الموسققققققيقي: آ. كوبالنقد، ترجمقة محمقد حنقاناا العدد

8/3994. 

  الشكل المقطعي: آ. كوبالند،  ـققققققـققققققـققققققاألشكال الموسيقية األساسية

 .9/3990ترجمة محمد حناناا العدد 

 ة بين اإلقليمية واأللحان البيئية: صققميم الشققريفا األغنية العربي

 .9/3990العدد 

  إمكانية اسققتخدام القوالب العربية في الموسققيقا السققودانية: د. عباس

 .9/3990سليمان السباعيا العدد 

  شكل التنويع: آ. كوبالند،  ـققققققـققققققـققققققاألشكال الموسيقية األساسية

 .35/3990ة محمد حناناا العدد ـترجم

  35/3990األطفال: حسين نازكا العدد أغاني. 

  35/3990األوبرا: نذير جزماتيا العدد. 

  األشققكال الموسققيقية األسققاسققية، الشققكل الفوغي: آ. كوبالند، ترجمة

 .33/3993محمد حناناا العدد 

  األشقكال الموسيقية األساسية، شكل السوناتا: آ. كوبالند، ترجمة

 .32/3993محمد حناناا العدد 

 شقققققكال الموسقققققيقية األسقققققاسقققققية، شقققققكل البريلود والقصقققققيدة األ

 .33/3993السيمفونية: آ. كوبالند، ترجمة محمد حناناا العدد 

  األوبرا والقدرامقا الموسققققققيقيقة: آ. كوبالنقد، ترجمة محمد حناناا

 .34/3993العدد 

  كيف تُحلل الموسققيقا: سققياموند سققبيث، ترجمة الرا بنيانا العدد

33/3993. 
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  وأغقققاني األطفقققال العراقيقققة: حسققققققين ققققدوريا العقققدد لُعقققب

34/3993. 

 األداء د. وليد غلميةا العدد ــ  الموسيقاــ  األغنية العربية: الكلمة

39/3999. 

  الموسققيقا اآللية الفرنسققية في القرن التاسققع عشققر: د. نبيل اللوا

 .39/3999العدد 

  25/3999األغنية العربية: هاشم قاسما العدد. 

 إحياء العود الشقققققرقيا تجربة معهد … وتعقيب وتصقققققويب رد

 .25/3999الموسيقا بباداد:  باسم حنا بطرسا العدد 

  بايا مؤلفات اآلالم والتوكاتا والفوغا، إعداد خضققر جنيد، العدد

24 ،2553. 

  الثققارثويال، بققابلوغققالونس، ترجمققة آني سققققققيراداريققان، العققدد

33/2554 

 39/2553دد الموال، ياسر المالح، الع. 

  ،لياٍل في حدائق اسققبانيا للمؤلف م. دي فايا، د. غزوان الزركلي

 .39/2553العدد 

 ارات ـــــتي 

  ،التيارات الموسقيقية األوروبية في العشرينات: باتري  تشيرنوفيتش

   .3/3993ترجمة مفيد عرنوقا العدد 

 قرن الن ـانو مـقـير والبيـقز  على آالت الكالفـقمدارس تعليم الع

و  3ر إلى بداية العشرين: د. سحر ملحم :العدد ـقققققادس عشـقققققالس

4/3993. 

  الكمبيوتر أخيراا الكمبيوتر أوالا: المهنققدس رشقققققققاد أنور كققامققلا

 .4/3993و3العدد 

  فيروز والرحابنة في سقققاحة الشقققهداء ببيروت: سقققلمى قصقققاب

 .8/3994و7حسنا العدد 

  اإلسققققققبانية: بيل كراوس البحقث عن الهويقة القوميقة في الموسققققققيققا

 .8/3994و  7،ترجمة سوزان إيلوشا العدد 
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  9/3990الموسيقا العربية والهارمونيا: سليم سحابا العدد. 

   الشققروط الموضققوعية لنجاعة النشققاط الموسققيقي على مشقققار

 .9/3990القرن الواحد والعشرين: أحمد عيدونا العدد 

 حو مفهوم شققققامل تصقققور مسققققتقبلي لتطور الموسقققيقا الشققققرقية ن

 .9/3990وموحد للمقامات الشرقية: د. فتحي صالحا العدد 

  مسققتقبل الموسققيقا العربية في القرن الحادي والعشققرين: د. حمد

 .9/3990عبد ع الهبادا العدد 

  مسقتقبل الموسقيقا العربية في القرن الحادي والعشرين: د. حسن

 .9/3990عريبيا العدد 

 ن العشقرين: ستيفان والش، ترجمة باسل ديب السقيمفونية في القر

 .35/3990و 9داوودا العددين 

  اإلبقداع العربي في الموسققققققيققا العقالميقة: توفيق البقاشققققققاا العدد

35/3990. 

  33/3993عالمية الموسيقا العربية: د. صالح المهديا العدد. 

  شقققوبرت، التجديد في سقققوناتات البيانو: سقققلمى قصقققاب حسقققنا

 .33/3993العدد 

  32/3993التراث عقدة العجز اإلبداعي: محمد الفرقيا العدد. 
  التراث المصقققري بين الماضقققي والحاضقققر: رشقققا علي طموما

 .32/3993العدد 
  موسقيقانا: مانويل دي فايا، ترجمة د. حنان قصقاب حسنا العدد

34/3993.  
 يالى د، ترجمة الرومانتيكية في الموسقققققيقا، ليونارد بيرنشقققققتاين

 .44/2557العدد  نا،حنا
 العدد الموسققققققيققا المعقاصققققققرة والجمهور، ترجمقة زينقة العتمقة ،

47/2558 

 اتـــنتري 

  واقع سقاللم الموسيقا العربية وآفاقها المستقبلية: حميد البصريا

 .2/3993العدد 
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  السلم البابلي: راوول فيتاليا  ـقققـقققأقدم موسيقا معروفة في العالم

 .2/3993العدد 

  األجنققاس المتققداخلققة: الققدكتور المهنققدس سققققققعققد ع آغققا نتريققة

 .4/3993و3القلعةا العدد 

 مس الدين الصيداوي ــش ــيقا ـقـمخطوط عربي في تدوين الموس

 .0/3994الدمشقي: د. بشير العضيمي، العدد 

  التبققاين في تققأثيرات البنيققة المقققاميققة: د. هنري غونققارد، ترجمققة

 .0/3994سلمى قصاب حسنا العدد 

 ن التدويـقققـققق  المرحلة األوغاريتيةـقققـققق  أقدم موسيقا معروفة في العالم

 .3/3994الموسيقي: راوول فيتاليا العدد 

  مفهوم المقام لدى الموسققيقيين البدو لاناء "أياي": د. عبد الحميد

 .8/3994و7بن موسىا العدد 

  9/3990الموسيقا العربية والهارمونيا: سليم سحابا العدد. 

 ر مسقققتقبلي لتطور الموسقققيقا الشقققرقية نحو مفهوم شقققامل تصقققو

 .9/3990وموحد للمقامات الشرقية: د. فتحي صالحا العدد 

  إمكانية استخدام القوالب العربية في الموسيقا السودانية: د. عباس

 .9/3990سليمان السباعيا العدد 

  33/3993عالمية الموسيقا العربية: د. صالح المهديا العدد. 

 33/3993لكندي والموسيقا: عدنان بن تريلا العدد ا. 

  ضققققققوابط لسغنية العربية ومناهو لتطوير دراسققققققة الموسققققققيقا

 .38/3998العربية المعاصرة: توفيق الباشاا العدد 

 آالت 

  :صققققققنقاعقة اآلالت الوتريقة في فترة مقا قبل العهد الكالسققققققيكي

دد عقققفقيكتور إيفقققانوفيتش نيكيفورو ، ترجمقققة نقققديم خلفا ال

2/3993. 

  مقققدارس تعليم العز  على آالت الكالفير والبيقققانو من القرن

و  3السقققادس عشقققر إلى بداية العشقققرين: د. سقققحر ملحما العدد 

4/3993. 
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  4/3993و  3البيانو الشرقي: صميم الشريفا العدد. 

  أدبه: د. واهي سفريانا العدد  ـققـققتطوره  ـققـققرحلة البيانو: نشأته

 . 4/3993و3

 رية الوتصناعة اآلالت  ــفي مجال تصنيع اآلالت الوترية  بحث

، فيكتور إيفقققانوفيتش نيكيفورو  :في فترة العهقققد الكالسققققققيكي

 .4/3993و3ترجمة نديم خلفا العدد 

  أنطونيو ستراديفاري ـققـققبحث في مجال تصنيع اآلالت الوترية :

و  3فيكتور إيفققانوفيتش نيكيفورو ، ترجمققة نققديم خلفا العققدد 

4/3993. 

  صنااع اآلالت الوترية األوروبيون والروس: فيكتور إيفانوفيتش

 .3/3994نيكيفورو ، ترجمة نديم خلفا العدد 

  وجهات نتر أولية في تدوين مؤلفات  ـقققققققـقققققققاإلعداد الموسققيقي

 .3/3994الكمان: رعد خلفا العدد 

  مشققققققاكل تصققققققنيع اآلالت الوترية في سققققققوريا: فيكتور إيفانوفيتش

 .8/3994و  7و  ونديم خلفا العدد نيكيفور

  ب الت زمانه أم ب الت عصرنا : فيليب بوسان، ترجمة  ـققـققالباروك

 .8/3994و  7آني سراداريانا العدد 

  9/3990الجن  والجنكية: د. عبد الحميد حماما العدد. 

  تحليل عملية تشقكيل الصوت والتصنيف العام ل الت الموسيقية

 رجييف، ترجمة د. سقققليمان زيديةا العددالنافخة: مومتشقققيل جيو

 .32/3993و  33

  33/3993آلة القانون: حميد البصريا العدد. 

 الترومبون: وولتر بيسققققققتونا ترجمققة معن أحمققد خليفققةا العققدد

38/3998. 

  الموسققيقا اآللية الفرنسققية في القرن التاسققع عشققر: د. نبيل اللوا

 .39/3999العدد 

 ز  على آلة الناي في مصقققققر خالل األسقققققلوب الحديث في الع

النصققف الثاني من القرن العشققرين: د. عاطف إمام فهميا العدد 

25/3999. 
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  تقرير عن الدراسقققققة التي قام بها فريق مشقققققروع دراسقققققة آالت

النقققاي الفرعونيقققة بقققالمتحف المصققققققري للتعر  على السققققققلم 

الموسققققققيقي الفرعوني: أ. محمود عفققا، أ. د. فتحي صققققققققالح، 

 .23/2555سا العدد روبرت كريب

  .تقققاريخ تطور آلقققة الترومبيقققا: فقققاليري لوبقققانو ، ترجمقققة د

 . 23/2555سليمان زيديةا العدد 

  ،بققايا األورغن آلققة القققدر، جورج غييققار، ترجمققة كنققدة مفتي

 .2553 /24العدد 

 48، العققدد آالت النفخ التراثيققة )آلققة النققاي( د. نبيققل عبققد مواله/ 

2558. 

 49، العققدد تراثيققة في لبنققان، د. يوسققققققف طنوسآالت النفخ ال/ 

2558. 

  ةــــتربي 

  حول التربية الموسققققيقية: صققققلحي الوادي، ترجمة محمد حناناا

 . 3/3993العدد 

  :متطلبات الوضققع الموسققيقي في سققوريا والمعوقات المحيطة به

 .3/3993خضر جنيدا العدد 

 وسققققققيقية: إلهام كارل أور  واالتجاهات الحديثة في التربية الم

 .3،4/3993أبو السعودا العدد 

  رلية جديدة لتعليم الموسقققققيقا العربية في مختلف مراحلها: إلهام

 .3/3994أبو السعودا العدد 

  مشقققققاكل التعليم الموسقققققيقي في العالم العربي: د. لويس إبسقققققن

 .9/3990الفاروقيا العدد 

 ة تعليم علم النفس ومبققاد  علم االجتمققاع الموسققققققيقي في خققدمقق

(: محمد كامل القدسققققققيا العدد 3الموسققققققيقا العربية وتطويرها )

 .33/3990و 32و  33و 35

  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .34/3993(: نورث نابوتيا العدد 3)
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  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .30/3997بوتيا العدد (: نورث نا2)

  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .33/3997(: نورث نابوتيا العدد 3)

  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .37/3998(: نورث نابوتيا العدد 4)

 وكي ليلية بأسلوب سوزالموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تح

 .38/3998(: نورث نابوتيا العدد 0)

  أغنيققة الطفققل في وسقققققققائققل اإلعالم: إلهققام أبو السققققققعودا العققدد

39/3999. 

  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .39/3999(: نورث نابوتيا العدد 3)

 وكي حليلية بأسلوب سوزالموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة ت

 .25/3999(: نورث نابوتيا العدد 7)

  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .23/3999(: نورث نابوتيا العدد 8)

  الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، دراسقة تحليلية بأسلوب سوزوكي

 .23/2555(: نورث نابوتيا العدد 9)

 (ا نورث نابوتي، العدد 35وبناء األطفال المبدعين ) الموسققققققيقا

20 ،2553. 

  تعليم الموسققققققيقققا في المققدارس العققامققة في اليققابققان والواليققات

 .2552، 23المتحدةا نورث نابوتي، العدد 

  .إشققققققكقاليقة العالقة بين المنهو والمصققققققطلح في عملية التدريسا د

 .2552 /27محمد عزيز شاكر ظاظا، العدد 

  ،الموسقيقا وبناء األطفال المبدعين، حول تعلم القراءة الموسيقية

 .2553/  28نورث نابوتي، العدد 

  الموسققققققيقققا وبنققاء األطفققال المبققدعين، حول تحفيز القققدرات عنققد

 .2553/  29األطفال، نورث نابوتي، العدد 

 ( د. ولىالحلقة األأهمية التربية الموسيقية في العملية التربوية ،)
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 .2553/  35ل اللو، العدد نبي
  د. (انيةالحلقة الث)أهمية التربية الموسقققيقية في العملية التربوية ،

 32/2554نبيل اللو، العدد 
  حققالم وآلققة كمققان ، وليققام سققققققتققار، ترجمققة هنققا نور ع، العققدد

32/2554 
  34/2550الطفل والاناء:  د. رتيبة الحفني، العدد 
  عند األطفال: ألهام أبو السققققققعود، العدد تنميقة المواهقب الانقائية

34/2550 
  وظيفة اللحن الشقققققعبي في غناء الطفولة: د. علي عبد ع، العدد

30/2550 
 د. ، (ةلثاالحلقة الث) ة الموسقققيقية في العملية التربويةأهمية التربي

 .38/2553نبيل اللو، العدد 
  العدد  ،لونبيل الحديث في التربية الموسيقية ـققـقق الحلقة الثالثة ـققـقق

42/2557. 
 بيل اللون )الحلقة األولى(، مقدمة تاريخية في التربية الموسيقية، 

 .43/2558العدد 
  م مناهو أهة نيالحلقة الثا)التربية الموسقققققيقية مقدمة تاريخية في

 .47/2558العدد  ،نبيل اللوالتربية(،
  هم مناهو أ ةلثالحلقة الثا)التربية الموسقققققيقية مقدمة تاريخية في

 .48/2558العدد  ،نبيل اللوالتربية(،
  العدد  ،نبيل اللو رابعة(الحلقة ال)حقديث في التربية الموسققققققيقية

49/2558. 

 خــــتاري 

  التراث الموسقققيقي وروائع اآلثار الموسقققيقية في المتحف الوطني

 .3/3993بدمشق: بشير زهديا العدد 

 عصققققور: توفيق الباشققققاا الموسققققيقا العربية والمتوسققققطية عبر ال

 .2/3993العدد 

  و  3زريققاب من باققداد إلى األنققدلس: خير ع سققققققعيققدا العققدد
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4/3993. 

  و  7في تققاريخ الموسققققققيقققا العربيققة: جبرائيققل سققققققعققادةا العققدد

8/3994 . 

  و  7الموسققققققيقققا عنققد إخوان الصققققققفققا: عققدنققان بن تريققلا العققدد

8/3994. 

 دي: عزت السيد أحمدا العددفلسقفة الموسقيقا والاناء عند التوحي 

37/3998 . 

 اي في مصر ـققققـققققة النـققققلوب الحديث في العز  على آلـققققـققققاألس

اني من القرن العشرين: د. عاطف إمام ـققققـققققالل النصف الثـققققـققققخ

 .25/3999فهميا العدد 

  المؤسسة الموسيقية الرسمية لدى عرب اإلسالم األول: د. عادل

 .25/3999بالكحلةا العدد 

  الدراسققة التي قام بها فريق مشققروع دراسققة آالت الناي تقرير عن

الفرعونيقة بالمتحف المصققققققري للتعر  على السققققققلم الموسققققققيقي 

الفرعوني: أ. محمود عفقا، أ. د. فتحي صققققققالح، روبرت كريبسا 

   .23/2555العدد 

  ،عقائلقة بقاي الموسققققققيقيقةا مقارك فينيقال، ترجمقة ديانا جيرودي

 .2553، 24العدد 

 بيرة وأحقققداثا جورج غقققاد، ترجمقققة عبقققد ع بقققاي تواريخ ك

 .24/2553موازيني، العدد 

  كتاب األغاني ألبي الفرج األصقققفهانيا محمود كامل وايزيس فتح

 .2553، 20ع جبراوي، العدد 

  موسقققيقا الفترة السقققوفييتية في روسقققياا نبيلة أبو الشقققامات، آني

 .2553، 20سيراداريان، مازن ماربي، هبة أبو عابد، العدد 

  27المالمح العلمية للموسققيقا العربيةا باسققم حنا بطرس، العدد ،
2552. 

  لمحققة عن تققاريخ الرقص ) مققدخققل إلى فن البققاليققه ( د. غزوان
 .2553/  35الزركلي، العدد 

  تالميذ الشقققققيطان، جورج غاد، ترجمة آني سقققققيراداريان، العدد
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32/2554 
 نر، ترجمة وإعداد كمال كوزيما ليسا والموسيقار ريتشارد فاغ

 33/2554فوزي الشرابي، العدد 
  ،موجز تققاريخ األوبرا، ميلتون كروس، ترجمققة ديققالى حنققانققا

 .45/2553العدد 
  ،أندية دمشققق الموسققيقية في النصققف األول من القرن العشققرين

 .48/2558، العدد صميم الشريف

 يقا و..ـــالموس 

 مة مجيب اسطوانيا العدد الموسقيقا والعقل ألنتوني سقتور: ترج
 .4/3993و3
  الكمبيوتر أخيراا الكمبيوتر أوالا: المهنققدس رشقققققققاد أنور كققامققلا

 .4/3993و3العدد 
  0/3994علم الجمال في الموسيقا: عماد مصطفىا العدد. 
  موسققققققيقققا الفيلم: آ. كوبالنققد، ترجمققة سققققققوزان إيلوشا العققدد
0/3994. 
  0/3994العدد الموسيقا والسينما: محمد حناناا. 
  علم النفس ومبققاد  علم االجتمققاع الموسققققققيقي في خققدمققة تعليم

 35(: محمد كامل القدسيا العدد 3الموسقيقا العربية وتطويرها )
 .33/3990و 32و  33و 
  33/3993اللون والموسيقا: باسل ديب داوودا العدد. 

  23ماتا عن الموسققققيقا في رواية الاثيانا د. مها بياري، العدد ،

2552. 

 33، العدد نبيلة أبو الشقققققاماتا أنطون تشقققققيخو  والموسقققققيقا ،

2550. 

 از ــــج 

  3/3993موسيقا الجاز: ك. هولر، ترجمة يمام بشورا العدد. 

  موسققققققيققققا الزنوج وأغقققانيهم الحزينقققة: نورث نقققابوتيا العقققدد

2/3993. 
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 ة متاين، ترجـققـققادة: ليونارد بيرنشـققـققيقا الجـققـققـققاز في الموسـققـققالج

 .4/3993و 3سوزان إيلوشا العدد 

  9/3990البيانو والجاز: أنس الجاجةا العدد. 

  جاز: أنس الجاجةا العدد  ـققققققققـققققققققأشقققهر عازفي اآلالت النافخة

32/3993. 

  موسققققققيقا الجاز والحداثة: زياموند سققققققبيث، ترجمة محمد أنس

 .37/3998حمادةا العدد 

 ة يونارد بيرنشــتاين، ترجمالجـقــاز والموســـيقا الكالســــيكية ل

 .29/2553محمد حنانا، العدد 

 اجمــــمع 

  حر   ـققققققققـققققققققمعجم الموسقققيقا الاربيةA ظفر قسقققواتا العدد :

3/3993  . 

  حر   ـقققققـقققققمعجم الموسيقا الاربيةB (1 ظفر قسواتا العدد :)

2/3993  . 

 حر   ـقققققـقققققجم الموسيقا الاربية عمB (2 ظفر قسواتا العدد :)

 . 4/3993و3

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةC و  3: محمد حناناا العدد

4/3993. 

  حر   ـققققققققققـققققققققققمعجم الموسققققيقا الاربيةD محمد حناناا العدد :

0/3994. 

  حر   ـققققققققققـققققققققققمعجم الموسققققيقا الاربيةE محمد حناناا العدد :

3/3994. 

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةF و  7: محمد حناناا العدد

8/3994. 

  حر   ـققققققـققققققالموسيقا الاربية معجمG و  7: محمد حناناا العدد

8/3994. 

  حر   ـققققققققققـققققققققققمعجم الموسققققيقا الاربيةH محمد حناناا العدد :

9/3990. 
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  حر   ـققققققققققـققققققققققمعجم الموسقققققيقا الاربيةI  محمد حناناا العدد :

35/3990. 

  حر   ـقققققققققققـقققققققققققمعجم الموسقققققيقا الاربيةJ محمد حناناا العدد :

33/3993. 

  حر   ـقققققققققـقققققققققالاربية معجم الموسققققيقاK  محمد حناناا العدد :

32/3993. 

  حر   ـققققققققققـققققققققققمعجم الموسققققيقا الاربيةL محمد حناناا العدد :

33/3993. 

  حر   ـقققققـقققققمعجم الموسيقا الاربيةM (1 محمد حناناا العدد :)

34/3993. 

  حر   ـقققققـقققققمعجم الموسيقا الاربيةM (2 محمد حناناا العدد :)

30/3997. 

 حر    ـقققققققققـقققققققققربية جم الموسققققيقا الاعمN محمد حناناا العدد :

33/3997. 

  حر    ـقققققققققـقققققققققمعجم الموسققققيقا الاربيةO محمد حناناا العدد :

37/3998. 

  حر    ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةP(1 محمد حناناا العدد :)

38/3998. 

  حر    ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةP(2 محمد حناناا العدد :)

39/3999. 

 حر   ـقققققققققـقققققققققية معجم الموسققققيقا الاربQ  محمد حناناا العدد :

25/3999. 

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةR (1 محمد حناناا العدد :)

23/3999. 

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةR (2 محمد حناناا العدد :)

22/2555. 

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةS (1 محمد حناناا العدد : )

23/2555. 

 حر   ـققققققـققققققربية معجم الموسيقا الاS (2 ا محمد حنانا، العدد)
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24 ،2553. 

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةS (3 ا محمد حنانا، العدد)

20 ،2553. 

  حر   ـققققققـققققققمعجم الموسيقا الاربيةT 23ا محمد حنانا، العدد ،

2552. 

  حر   ـقققققـقققققمعجم الموسيقا الاربيةU 27ا محمد حنانا، العدد ،

2552. 

 حر   ـقققققـقققققربية معجم الموسيقا الاV 27ا محمد حنانا، العدد ،

2552. 

  حر   ـققققـققققمعجم الموسيقا الاربيةW 28ا محمد حنانا، العدد  /

2553. 

  حر   ـققققـققققمعجم الموسيقا الاربيةX,Y,Z ا محمد حنانا، العدد

29 /2553. 

   معجم أوبرا حرA, B 35/2553ا محمد حنانا، العدد. 

    معجم أوبرا حرC    ،33/2554العدد  محمد حنانا. 

   معجم أوبرا حرE, D   32/2554محمد حنانا، العدد. 

    معجم أوبرا حرF     33/2554محمد حنانا، العدد. 
    معجم أوبرا حرG     34/2550محمد حنانا، العدد. 
    معجم أوبرا حرH, I     30/2550محمد حنانا، العدد. 
    معجم أوبرا حرJ    33/2550عدد محمد حنانا، ال. 
  ،   معجم أوبرا حرK - L    37/2550محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرM 38/2553، محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرN 39/2553، محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرO 45/2553، محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرP 43/2553، محمد حنانا، العدد. 
   معجم أوبرا حرR & Q 42/2557، محمد حنانا، العدد.  
   معجم أوبرا حرS 43/2557، محمد حنانا، العدد. 

   معجم أوبرا حرT 44/2557، محمد حنانا، العدد. 

   معجم أوبرا حرU 40/2557، محمد حنانا، العدد. 
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   معجم أوبرا حرV 43/2557، محمد حنانا، العدد. 

  معجم أوبرا حر W 47/2557، محمد حنانا، العدد. 

   معجم أوبرا حرX,Y,Z 48/2557، محمد حنانا، العدد. 

 تذوق 

  3/3993في التذوق الموسيقي، ترجمة محمد خليفةا العدد. 

  عمليققة اإلبققداع في الموسققققققيقققا، ترجمققة محمققد خليفققةا العققدد

2/3993 . 

  ناا العدد اإليقاع، ترجمة محمد حنا ـققـققعناصر الموسيقا األربعة

 .4/3993و3

  اللحن، ترجمة محمد حناناا العدد  ـققققـققققعناصر الموسيقا األربعة

 .4/3993و3

  الهارموني، ترجمة محمد حناناا  ـقققققـقققققعناصر الموسيقا األربعة

 .0/3994العدد 

  اللون الصققوتي، ترجمة محمد  ـققققققـققققققعناصققر الموسققيقا األربعة

 .3/3994حناناا العدد 

 8/3994و  7مة محمد حناناا العدد النسيو الموسيقي، ترج. 

  8/3994و  7البناء الموسيقي، ترجمة محمد حناناا العدد. 

  30/3997الموسيقا الحديثة: ترجمة محمد حناناا العدد. 

  من المؤلف إلى المؤدي إلى المستمع: ترجمة محمد حناناا العدد

33/3997. 

  32/3993انطباعات عن اليابان: صلحي الواديا العدد. 

  كتقاب إغفال الوصققققققايا لميالن كونديرا: ريم كوزوروشا العدد

32/3993. 

  33/3993اللون والموسيقا: باسل ديب داوودا العدد. 

  كيف تحلل الموسققيقا: سققياموند سققبيثا ترجمة الرا بنيانا العدد

33/3993. 

 : ليونارد بيرنشتاين، ترجمة سوزان  التنوع الالمحدود للموسقيقا

 .30/3997العدد إيلوشا 
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  الصققورة الصققوتية: آ. كوبالند، ترجمة محمد أنس حمادةا العدد

25/3999. 

  الموسققققققيقا كعالج: فيشققققققاردا داياراتنه راناتوناا، ترجمة ديالى

 .23/2555حناناا العدد 

  24بققايا الموسققققققيقققا الانققائيققة والكوراليققةا د. نبيققل اللو، العققدد ،

2553. 

  24، إعداد حسققققققان موازيني، العدد بايا البارحة واليوم وغداا ،

2553. 

 مولي، باتري  تشيرنوفيتش، ترجمة آني ـققققققلوب الشـققققققبايا األس

 .2553، 24سيراداريان، العدد 

  2552، 24قيل في بايا إعداد مازن ماربي، العدد. 

  بيكاسقو والموسيقاا اوليفيين بيرتاجيه، ترجمة فادية مراد، العدد

20/2553. 

  2553، 20الموسيقا العربيةا د. نبيل اللو، العدد إعادة إحياء. 

  2552، 23إحياء العود الشرقيا د. نبيل اللو، العدد. 

  2552، 27في الموسيقا العربيةا د. نبيل اللو، العدد. 

  ،أداء أعمال سقققققترافينسقققققكيا بيير باربييه، ترجمة أبان زركلي

 .27/2552العدد 

  2553/  28اللو، العدد في الموسيقا العربية، د. نبيل. 

  للمؤلف الموسققيقي  «آللة البيانو 2دراسققة رقم»تحليل المقطوعة

 .  2553/ 29العدد  وليد الحجار، د. غزوان الزركليا
 2558/  43، العدد محكمة الفن، ياسر المالح. 

 49، العدد محمقد عبقد الوهاب: االتقان، نصققققققر الدين البحرة  /

2558. 

 تقنيات 

 ن التجربة الرحبانية في األداء: سقققلمى قصقققاب حسقققنا مالمح م

 .3/3993العدد 

  3/3993حول األداء الانائي: سلمى قصاب حسنا العدد . 
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  3/3993تقنية الاناء الاربي: سلمى قصاب حسنا العدد . 

  3/3993تقنية الاناء العربي: سلمى قصاب حسنا العدد . 

 نسققوا ن العشققرين: فراديتريخ فيشققر ديسققكاو ماني باريتون القر

 .2/3993الفونوباتريس بييون، ترجمة رفعا بنيانا العدد 

  وجهة نتر لسقفيتالنا نافاسقارتيان: سقلمى قصاب حسن وميساك

 .4/3993و  3باغبودريانا العدد 

 رن ــن القــانو مـقـمدارس تعليم العز  على آالت الكالفير والبي

و  3سحر ملحم: العدد ر إلى بداية العشرين: د. ـقـقـادس عشـقـقالس

4/3993. 

  الكمبيوتر أخيراا الكمبيوتر أوالا: المهنققدس رشقققققققاد أنور كققامققلا

 .4/3993و3العدد 

  التينور الشاعري: جورج جاد، ترجمة رفعا  ـققـققروبرتو آالجنا

 .0/3994بنيانا العدد 

  رو  أوروبا: ريمي لويس، ترجمة رفعا ـققققـققققـقققق كالوديو أبادو

 .3/3994بنيانا العدد 

  موقع ومهام: د. واهي سفريانا العدد  ـققققققـققققققـقققققققائد األوركسترا

3/3994. 

  ليونارد برنشتاين، ترجمة مازن  ـققققققـققققققأسقرار قائد األوركسترا

 .3/3994الماربيا العدد 

  وجهات نتر أولية في تدوين مؤلفات  ـقققققققـقققققققاإلعداد الموسققيقي

 .3/3994الكمان: رعد خلفا العدد 

  أوركسترا القرن العشرين: آني  قائد ـقققققـقققققهربرت فون كارايان

 .3/3994سيراداريانا العدد 

  فيروز والرحابنة في سقققاحة الشقققهداء ببيروت: سقققلمى قصقققاب

 .8/3994و7حسنا العدد 

 الكمان الداف : جان ميشققيل مولخو  ـقققققققـققققققق فران  بيتر زيمرمان

 .9/3990وجيرارد مانوني، ترجمة رفعا بنيانا العدد 

  مسققر  كيرو : ريمي لويس، قيصققر  ـققققققـققققققفاليري جيرجييف

 .9/3990ترجمة رفعا بنيانا العدد 
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 كماني هو أنا: باسكال بريسو، ترجمة رفعا  ـقققـققق جيدون كريمر

 .35/3990بنيانا العدد 

  تحليل عملية تشقكيل الصوت والتصنيف العام ل الت الموسيقية

النافخة: مومتشقققيل جيورجييف، ترجمة د. سقققليمان زيديةا العدد 

33/3993. 

  33/3993كالوديو أبادو، ترجمة يمام بشورا العدد. 

 ه ـققققرقي في باريس: أوليفييـققققـققققـققققاألخا ماري كيروز، غناء ش

 .34/3993بيلالمي، ترجمة سلمى قصاب حسنا العدد 

 ( الوتريات: ريمسققكي3مباد  التوزيع األوركسققترالي )  ـقققققققـقققققققـ

 .34/3993كورساكو ، ترجمة باسل ديب داوودا العدد 

   ـققققققققـ  ( آالت النفخ: ريمسقققكي2التوزيع األوركسقققترالي )مباد

 .30/3997كورساكو ، ترجمة باسل ديب داوودا العدد 

 ( اآلالت تات القدرة الصققوتية 3مباد  التوزيع األوركسققترالي )

كورساكو ، ترجمة باسل ديب داوودا ـققققـقققق  المحدودة: ريمسكي

 .33/3997العدد 

 ( الل4مباد  التوزيع األوركسققققققترالي ) :حن في اآلالت الوترية

كورسققاكو ، ترجمة باسققل ديب داوودا العدد ـقققققققـققققققق  ريمسققكي

37/3998. 

 ( اللحن في اآلالت الوتريققة 0مبققاد  التوزيع األوركسققققققترالي )
كورساكو ، ترجمة باسل ديب داوودا ـقـقـ  باألوكتا : ريمسكي

 .38/3998العدد 
 ( اللحن في آالت النف3مباد  التوزيع األوركسترالي ) خ الخشبية

كورساكو ، ترجمة باسل ديب داوودا ـقققـققق  والنحاسية: ريمسكي
 .39/3999العدد 

 ( اللحن في مجموعات مختلفة 7مباد  التوزيع األوركسققترالي )
كورسققققاكو ، ترجمة باسققققل -من اآلالت تجتمع معاا: ريمسققققكي

 .25/3999ديب داوودا العدد 
 ( الهارموني في8مبقاد  التوزيع األوركسققققققترالي )  :الوتريات

كورسققاكو ، ترجمة باسققل ديب داوودا العدد ـقققققققـققققققق  ريمسققكي
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23/3999. 
 ( الهارموني في الخشققققبيات: 9مباد  التوزيع األوركسققققترالي )

كورسققاكو ، ترجمة باسققل ديب داوودا العدد ـقققققققـققققققق  ريمسققكي
23/2555. 
  غالس ومققانوري: تققألف أوبرا اليوم هو التحققدي الحقيقي: حوار

ليقب مقانوري، ترجمقة يمام بشققققققورا العدد بين فيليقب غالس وفي
33/3997. 

  الصققورة الصققوتية: آ. كوبالند، ترجمة محمد أنس حمادةا العدد

25/3999. 

  األسقققققلوب الحديث في العز  على آلة الناي في مصقققققر خالل

النصققف الثاني من القرن العشققرين: د. عاطف إمام فهميا العدد 

25/3999. 

 وب: أوليفييه بيلالمي، ترجمة آني شققققوبانا أسققققتات البيانو الموه

 .22/2555سيراداريانا العدد 

  هل يمكن للهاوي عز  مقطوعات شقققققوبان على البيانو: ليونيد

 .22/2555غافريلو ، ترجمة مازن ماربيا العدد 

  تقرير عن الدراسقققققة التي قام بها فريق مشقققققروع دراسقققققة آالت

لم النقققاي الفرعونيقققة بقققالمتحف المصققققققري للتعر  على السقققققق

الموسققققققيقي الفرعوني: أ. محمود عفققا، أ. د. فتحي صققققققققالح، 

 . 23/2555روبرت كريبسا العدد 

 ـققققققـكي ـقققققق(ا ريمس35ترالي )ـققققققـققققققاد  التوزيع األوركسـققققققمب 

 2553، 20ة باسل داوود، العدد ــــاكو ، ترجمــكورس

  2552، 23نهاية التسلسليةا زينة العتمة، العدد. 
 27تجال، د. نبيل شققققققورة، العدد التققاسققققققيم بين اإلبقداع واالر ،

2552. 
  لدين أمل جمال ا، د. آلة القانون بين التقليدي والمستحدثتقاسقيم

 .2550، 30، العدد محمد عياد
  التوزيع األوركسقققترالي، وولتر بيسقققتون، ترجمة واعداد رامي

 .2557، 42، العدد درويش
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  مي راالتوزيع األوركسقققترالي، وولتر بيسقققتون، ترجمة واعداد
 .2557، 43، العدد درويش

  التوزيع األوركسقققترالي، وولتر بيسقققتون، ترجمة واعداد رامي
 .2557، 44، العدد درويش

  التوزيع األوركسقققترالي، وولتر بيسقققتون، ترجمة واعداد رامي
 .2557، 40، العدد درويش

  التوزيع األوركسقققترالي، وولتر بيسقققتون، ترجمة واعداد رامي
 .2558، 47، العدد درويش

  مقابالت 

 3/3993وزا: سلمى قصاب حسنا العدد ـرنـفيتالنا كاتـــس . 
  3/3993الدكتورة رتيبة الحفني: سلمى قصاب حسنا العدد. 
  مقابلة مع منصقققور  ـققققققققـققققققققمالمح من التجربة الرحبانية في األداء

 .3/3993الرحباني: سلمى قصاب حسنا العدد 
 ج جاد وباتري  زيرسققققونوفيتش، مقابلة مع آن صققققوفي موتر: جور

 .2/3993ترجمة رفعا بنيانا العدد 
  ديتريخ فيشققر ديسققكاو ماني باريتون القرن العشققرين: فرانسققوا

 .2/3993الفون وباتريس بييون، ترجمة رفعا بنيانا العدد 
 ة مع ـققـققـققمقابل ـققـققام ـققـققـققوريا يحتى باالهتمـققـققن في سـققـققاألورغ

و  3إلهام أبو السعودا العدد  تيان كوهن ومارتن الناراـققـققـققكريس

4/3993. 

  وجهة نتر لسقفيتالنا نافاسقارتيان: سقلمى قصاب حسن وميساك

 .4/3993و  3باغبودريانا العدد 

  التينور الشاعري: جورج جاد، ترجمة رفعا  ـققـققروبرتو آالجنا

 .0/3994بنيانا العدد 

  رو  أوروبا: ريمي لويس، ترجمة رفعا  ـقققققققـقققققققكالوديو أبادو

 .3/3994انا العدد بني

 التحدي الكبير: باتريس بييون ـققققـققققا وبيتهوفن ـققققعبد الرحمن الباش ،

 .3/3994ترجمة رفعا بنيانا العدد 
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 مقابلة مع  ـققـققهداء ببيروت ـققـققاحة الشـققـققابنة في سـققفيروز والرح

و  7رياض سققققكر وجهاد سققققكر: سققققلمى قصققققاب حسققققنا العدد 

8/3994. 

  ات: محمد حناناا العدد عقود من المساهم ـققققققـققققققصلحي الوادي

9/3990 . 

 مقابلة بين جان ميشيل ـقـ الكمان الداف  ـقـق فران  بيتر زيمرمان 

 .9/3990مولخو وجيرارد مانوني، ترجمة رفعا بنيانا العدد 

  قيصققر مسققر  كيرو : ريمي لويس،  ـققققققـققققققفاليري جيرجييف

 .9/3990ترجمة رفعا بنيانا العدد 

  نبيلة أبو الشققاماتا العدد علم وخبرة ـقققققققـقققققققد. سققمحة الخولي :

35/3990. 

 كماني هو أنا: باسكال بريسو، ترجمة رفعا  ـقققـققق جيدون كريمر

 .35/3990بنيانا العدد 

  33/3993بسام نشواتي: محمد حناناا العدد. 

  ،ميشققققققيققل دالبيرتو، عققاز  البيققانو الققذي ال يخط : بققاتريس بييون

 .33/3993ترجمة حسان موازينيا العدد 

 هين، عز  الكمقان بالحدس: جان ميشققققققيل مولكو، ترجمة مينو

 .32/3993رفعا بنيانا العدد 

  ،جقققان بيير رامبقققال، فن العز  على الفلوت: فيليقققب فينتوريني

 .33/3993ترجمة مازن الماربيا العدد 

 دي الحقيقي: ـققـققوم هو التحـققف أوبرا الييوري: تألـققالس ومانـققغ

انوري، ترجمة يمام بشورا ين فيليب غالس وفيليب مـققوار بـققـققح

 .33/3997العدد 

  المدرسققققة الرحبانية: رأي من الداخل باسققققل ديب داوودا العدد

23/3999. 

  24/2553مقابلة مع تون كوبمانا ترجمة هبة أبو عابد، العدد. 

  ،مقابلة مع المانية رينيه فليمنغا جورج غاد، ترجمة يمام بشور

 .20/2553العدد 

 ي دمشققققق، أجرت المقابلة نبيلة أبو الشققققامات، نوري رحيباني ف
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 .23/2552العدد 

 مع عققاز  البيققانو غزوان ، مقققابلققة حفققل سققققققيبقى في الققذاكرة

 .30/2550، العدد الزركلي

 48/2558، العدد حوار مع عازفة البيانو شادن اليافي. 

 ياتــــأمس 

  حول أداء جوقة الفر  الدمشققققية: سقققلمى قصقققاب حسقققنا العدد

2/3993 . 

  الفرقة السققققققيمفونية الوطنية: سققققققلمى قصققققققاب حسققققققنا العدد

2/3993. 

  2/3993انطباعات عن كريمر: صلحي الوادي، العدد. 

  و  3غزوان زركلي في دمشققققق: سققققلمى قصققققاب حسققققنا العدد

4/3993. 

 لمى د: ســـــة األســد في مكتبـل بيلكونـقـقاز  النرويجي جيـقالع

 .4/3993و  3 قصاب حسن وطاهر ماملليا العدد

  حول أمسقققققية همسقققققة الوادي: سقققققلمى قصقققققاب حسقققققنا العدد

0/3994. 

  نجمي السقققققكري في دمشقققققق: سقققققلمى قصقققققاب حسقققققنا العدد

0/3994. 

  الموسقم الثاني للفرقة السقيمفونية الوطنية: سققلمى قصاب حسنا

 .3/3994العدد 

  فيروز والرحابنة في سقققاحة الشقققهداء ببيروت: سقققلمى قصقققاب

 .8/3994و7حسنا العدد 

  و  7مدرسققققة الباليه في دمشققققق: سققققلمى قصققققاب حسققققنا العدد

8/3994. 

  المعهد الموسقققيقي الوطني اللبناني في دمشققققق: سققققلمى قصققققاب

 .8/3994و7حسنا العدد 

  موسققيقا الحجرة والفرقة السققيمفونية الوطنية: جمان عبيدا العدد

9/3990. 
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 ينياس لهنري دايدو وإـقـ  ورياـقـقرض األوبرالي األول في سـقالع

 .35/3990يل: سلمى قصاب حسنا العدد ـــبورس

  الفرقة السيمفونية الوطنية، الموسم الثالث: سلمى قصاب حسنا

 .33/3993العدد 

  ثالثي فقاندرر الفرنسققققققي لموسققققققيقا الحجرة: جمان عبيدا العدد

33/3993. 

  ديفيققد رادج والفرقققة السققققققيمفونيققة الوطنيققة: جمققان عبيققدا العققدد

32/3993. 

  بيالر خواردو وسققيباسققتيان مارينييه في دمشققق: أيمن جرجورا

 .33/3993العدد 

  أوركسقققققترا أطفال المعهد العربي للموسقققققيقا بدمشقققققق: ميسقققققاك

 .33/3993باغبودريانا العدد 

  الفرقة السققققيمفونية الوطنية في قصققققر العتم بدمشققققق: سققققلمى

 .33/3993قصاب حسنا العدد 

 باريس في كنيسقة الالتين بدمشقق: سلمى  فرقة كورال أطفال أوبرا

 .34/3993قصاب حسنا العدد 

  فرقة موسقققيقا الحجرة في كنيسقققة الالتين بدمشقققق: حسقققان طها

 .30/3997العدد 

  الفرقة السقيمفونية الوطنية تختتم موسقمها الرابع: سققلمى قصاب

 .30/3997حسنا العدد 

 ا العققدد الفرقققة السققققققيمفونيققة الوطنيققة وفرقققة موسققققققيقققا الحجرة

33/3997. 

  33/3997فرقة برلين لموسيقا الباروكا العدد. 

  33/3997فرقة رباعي يواخيم األلمانيةا العدد. 

  33/3997فرقة جوقة أطفال التشي  سيفيراتشي ا العدد. 
  أوركسقققترا شقققباب البحر األبيض المتوسقققط: جمان عبيدا العدد

37/3998. 
 األندلسقققية: سقققلمى قصقققاب  أمسقققيات الخريف للموسقققيقا العربية

 .37/3998حسنا العدد 
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  أوركسقققترا االتحاد األوربي لموسقققيقا الباروك: سقققلمى قصقققاب
 .37/3998حسنا العدد 

  الحفني والصققعيدي واألوركسققترا السققيمفونية الوطنية: نبيلة أبو
 .37/3998الشاماتا العدد 

  نجمي السقققققكريا عودة متألقة: سقققققلمى قصقققققاب حسقققققنا العدد

37/3998. 

  :الحفل السقققنوي للفرقة السقققيمفونية الوطنية في قصقققر األمويين

 .38/3998حسان طها العدد 

  38/3998تجربة جديدة: سلمى قصاب حسنا العدد. 

  38/3998مجموعة وحيد القرن: نبيلة أبو الشامات، العدد. 

  األوركسققترا السققيمفونية الوطنية في لوس أنجلس: إعداد حسققان

 .39/3999طها العدد 

  فونا اليابانية للطبول: إعداد  ـققققـققققيو شيواوكا  ـققققـققققفرقة جوشيو

 .39/3999نورث نابوتيا العدد 

  أمسققققيات الخريف للموسققققيقا العربية األندلسققققية: إعداد نبيلة أبو

 .39/3999الشاماتا العدد 

  ،ملتقى معاهد الموسققققيقا لدول البحر األبيض المتوسققققط دمشققققق

 .39/3999طها العدد : إعداد حسان 32/33/3998ــ7

  انطباعات عن ثالثي أوشققققققي الر: إعداد وائل نابلسققققققيا العدد

39/3999. 

  :التواصقققل الواضقققح بين الفرقة السقققيمفونية الوطنية والجمهور

 .23/3999نبيلة أبو الشاماتا العدد 

  لبانة قنطار تفوز في مسققققابقة الملكة اليزابيث: جمان عبيد العدد

23/2555. 

 خريف الثالثة للموسقيقا العربية األندلسقية: طارق سيد أمسقيات ال

 .23/2555أحمدا العدد 

  جالل القدين جوليقان ويسا فرققة الكنقدي إلحيقاء التراث: سققققققلمى

 .23/2555قصاب حسنا العدد 

  المجموعقة النسققققققائيقة للموسققققققيققا العربيقة )تقاسققققققيم(: نبيلة أبو
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 .23/2555الشاماتا العدد 

 ة للموسيقا العربية األندلسيةا إعداد نبيلة أمسيات الخريف الرابع

 .2553، 20أبو الشامات، العدد 

  االسققققققتراتيجيققة الموسققققققيقيققة لفرقققة إنققانققا للرقص، د. غزوان

 .35/2553الزركلي، العدد 

  ،نادي االسققتماع الموسققيقي، تجربة تثير الفضققول، ياسققر المالح

 .35/2553العدد 

 ين ألوبرا بيليقققاس انطبقققاعقققات حول عرض الفنقققانين الفرنسققققققي

 .30/2550وميليزاند، أبان الزركلي، العدد 

  انطبققاعققات حول عرض الفنققانين الفرنسققققققيين الراقص ، أبققان

 .30/2550الزركلي، العدد 

 راتــــمؤتم 

  إلهام أبو السعودا 3992القاهرة  ـقققـقققـقققمؤتمر الموسيقا العربية :

 .2/3993العدد 

 3993عمان  ـققـققللموسيقا  المؤتمر الثاني عشر للمجمع العربي :

 .4/3993و  3خضر جنيدا العدد 

  3993القاهرة  ـققققققـققققققمؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثاني :

 .0/3994إلهام أبو السعودا العدد 

 ـ ـ الدورة الثالثة عشر للمجلس التنفيذي للمجمع العربي للموسيقا

 .3/3994: خضر جنيدا العدد 3994عمان 

 القاهرة ـققققـقققق  ومهرجان الموسيقا العربية الثاني رـققققعلى هامش مؤتم

 .8/3994و 7: إلهام أبو السعودا العدد 3993

 سلمى قصاب 3994بيروت ـقـ  األلحان السريانية حضارة حية :

 .8/3994و 7حسنا العدد 

 3994القاهرة ـقققققـققققق  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الثالث :

 .9/3990إلهام أبو السعودا العدد 

 3990دمشق ـققققـقققق  ؤتمر الثالث عشر للمجمع العربي للموسيقاالم :

 .35/3990إلهام أبو السعودا العدد 
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 3990القاهرة ـقققققـقققققق  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الرابع  :

 .34/3993إلهام أبو السعودا العدد 

 القاهرة واإلسكندرية ـقققـققق  مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية الخامس

 .30/3997السعودا العدد : إلهام أبو 3993

 ـ ـقققققققق مؤتمر الموسققيقا التراثية الحية في آسققيا والعالم اإلسقققالمي

 .30/3997: سلمى قصاب حسنا العدد 3997الهور/الباكستان 

 ن ـقققالقاهرة )مـقققـققق  ر ومهرجان الموسيقا العربية السادسـقققمؤتم

(: 34/35/3998ـقققـققق32(، اإلسكندرية )من 35/35/3997ـقققـققق3

 .37/3998ا العدد إلهام أبو السعود

 القاهرة )من ـقققققققـققققققق  مؤتمر ومهرجان الموسققيقا العربية السققابع

(: 33/35/3998إلى  32(، اإلسكندرية )من 35/35/3998ـققـقق3

 .39/3999إلهام أبو السعودا العدد 

  مقا الجقديقد في المؤتمر والمهرجقان الثقامن للموسققققققيققا العربية في

 .  23/2555القاهرة: إلهام أبو السعودا العدد 

 ابقاتـــمس 

 هيذر 3992أودينس ـقققـققق  مسابقة نلسن في العز  على الكمان :

 .3/3993كورسباور، ترجمة أبية حمزاويا العدد 

  سلمى قصاب 3993موسكو  ـققققققـققققققمسابقة رخمانينو  للبيانو :

 .2/3993حسنا العدد 

  3994موسكو  ـقققـقققحول مسابقة تشايكوفسكي العالمية العاشرة :

 .8/3994و 7عدد حناناا ال ىديال

  مسقققققققابقققة مققارغو بققابكيققان الثققانيققة للبيققانو في بيروت: عققايققدة

 .37/3998مومجيان، العدد 

  الموسققيقا الحديثة ومسققابقة فالنتينو بوكي: إعداد اليكا بني، العدد

39/3999. 

  مسقققققابقة شقققققوبان في وارسقققققو: إعداد حسقققققان موازينيا العدد

22/2555. 

 د الملكة اليزابيث: جمان عبيدا العد لبانة قنطار تفوز في مسققابقة
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23/2555 . 

 مهرجانات 

 ليا إشبيـققققققـقققققق  مهرجان اكسبو الموسيقي في معرض إشبيليا الدولي

 .3/3993: رفعا بنيانا العدد 3992

  3992مهرجان إيفيان السقنوي لعازفي موسيقا الحجرة: إيفيان :

 .3/3993روس تشارنوك، ترجمة منى رفقةا العدد 

  أحمد بوبسا العدد  3993الشعبية في مهرجان بصرى الفنون :

 .4/3993و3

  ــققققققمهرجان الثقافة الموسقيقية السقادس وأيام اإلبداع الموسيقي 

 .3/3994: إلهام أبو السعودا العدد 3994حمص 

  ــقققققققمهرجان الثقافة الموسققيقية السققابع وأيام اإلبداع الموسققيقي 

 33/3993: إلهام أبو السعودا العدد 3990حمص 

  إلهام 3990عمان  ـقققـقققالمهرجان األردني الثاني ألغنية الطفل :

 .33/3993أبو السعودا العدد 

  دمشقققق وحلب  ـققققققققـققققققققمهرجان الجاز العربي األوروبي الثاني

 .33/3993: يمام بشورا العدد 3993

  3993مهرجان الموسقققققيقا الحيّة لبلدان المتوسقققققط، اإلسقققققكندرية :

 .30/3997سلمى قصاب حسنا العدد 

  33/9/3997–2مهرجقان الجقاز العربي األوروبي الثقالث من :

 .37/3998يمام بشورا العدد 

 القاهرة )من  ـقققققـقققققر ومهرجان الموسيقا العربية السادس ـقققققمؤتم

(: 34/35/3998ـقققـققق32(، اإلسكندرية )من 35/35/3997ـقققـققق3

 .37/3998إلهام أبو السعودا العدد 

 ترنيمة المسققققققيحية بدمشققققققق، قيثقارة الرو ا المهرجان األول لل

 . 39/3999العدد 

  إلى  28/9المهرجققان األردني الرابع ألغنيققة الطفققل، عمققان من

 .39/3999: إعداد الهام أبو السعود، العدد 3/35/3998

  لبنان: إعداد حسان موازيني، ـققققققـقققققق  3998مهرجان بيا الدين
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 .39/3999العدد 

 لموسققققققيققا العربية في مقا الجقديقد في المؤتمر والمهرجقان الثقامن ل

 .  23/2555القاهرة: إلهام أبو السعودا العدد 

  المهرجان الدولي الخامس للموسققيقا العربية األندلسققيةا إعداد نبيلة

 .2552، 27أبو الشامات، العدد 

  مهرجان ومؤتمر الموسققققققيقا العربية الحادي عشققققققر في القاهرة ـ

 .2553/  28إعداد إلهام أبو السعود، العدد 

  ،مهرجان ومؤتمر الموسقققققيقا العربية الثاني عشقققققر في القاهرة

 32/2554إعداد إلهام أبو السعود، العدد 

  ،مهرجان الموسيقا العربية األندلسية السادس، نبيلة أبو الشامات

 33/2554العدد 

  مهرجقان ومؤتمر الموسققققققيققا العربيقة الثالث عشققققققر، ألهام أبو

 30/2550السعود، العدد 

 مؤتمر الموسققققققيققا العربيقة الرابع عشققققققر، إلهقام أبو مهرجقان و

 .39/2553السعود، العدد 

  مهرجان ومؤتمر الموسققققققيقا العربية الخامس عشققققققر، إلهام أبو

 .43/2557السعود، العدد 

  عشققققر، إلهام أبو  السققققادسمهرجان ومؤتمر الموسققققيقا العربية

 .48/2558السعود، العدد 

 ندوات 

 2ان المحبة العاشققققققر/الالتقية )من نقدوة حول األغنيقةا مهرجق-

 .38/3993(: سلمى قصاب حسنا العدد 34/8/3998

  نققدوة الحفققاظ على التراث الموسققققققيقي العربي، إعققداد إلهققام أبو

 33/2554السعود، العدد 

 مالحق 

  ،مقطوعة من موسيقا الجاز لـقققققق تشارلز هنري وهي آللة البيانو

 .3/3993العدد 
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 4/3993و3رل أور  لسطفال، العدد مختارات من مؤلفات كا. 

  مقطوعة آفا ماريا لـقققققققق فرانز شقققوبرت وهي آللة البيانو ، العدد

0/3994. 

  مقطوعات لـ ريتشارد شتراوس ودي فايا وألبينيث وغرانادوس

 .8/3994و7وهي آللة البيانو، العدد 

  9/3990من مؤلفات صلحي الوادي، العدد. 

 35/3990ال، العدد من مؤلفات حسين نازك لسطف. 

  33/3993سيرينادا لـ فرانز شوبرت، العدد. 

  32/3993من موسيقا الجاز )ساكسوفون(، العدد. 

  33/3993من موسيقا عبد الرحمن الخطيب، العدد. 

  34/3993سبع أغنيات شعبية إسبانية، العدد. 

  ،مقطوعة تشارداش لـقققققق  . مونتي وهي آللة الكمان مع البيانو

 .30/3997د العد

  33/3997رقصات هناارية لـ براهمز وهي آللة البيانو، العدد. 

  37/3998، العدد «آني»مقطوعات من المسرحية الانائية. 

  39/3999من موسيقا منير بشير، العدد. 

  التمهيـقـقـد والفصــــــل األول مـــن النص الكامـــــــــــل ألوبرا

 .25/3999كي، العدد بوريس غــــودونو  لـ موسورس

  النص الكامـقـقـقـقـقل للفصلين الثـقـقـقــــاني والثــــــــالث ألوبـــرا

 .23/3999بوريس غـــــــــــــودونو  لـ موسورسكي، العدد 

   النص الكامل للفصققل الرابع واألخير ألوبرا بوريس غودونو

 .22/2555لـ موسورسكي، العدد 

 22/2555يانو، العدد مقطوعات لـ شوبان وهي آللة الب. 

  24/2553توكاتا وفوغ لـ ج.س. باي، العدد. 

  20/2553موشحات أوركسترالية لـ توفيق الباشا، العدد. 

  آللة البيانو للمؤلف وليد حجار، العدد « 2دراسة رقم »مقطوعة

29/2553. 

  ،أغنية بال كلمات لـقققققق تشقايكوفسكي وهي آللة الكمان مع البيانو

 .32/2554العدد 
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  سققا رقصققات رومانية لـقققققققق بيال بارتوك، وهي آللة الكمان مع

 33/2554البيانو، العدد 

  ،سققققيريناد للمؤلف فرانز شققققويرت، وهي آللة الكمان مع البيانو

 34/2550العدد 

  مينويا للمؤلف بوكيريني ـقققق غافوت للمؤلف لولي، آللة الكمان

 30/2550مع البيانو، العدد 

 سققققققو فيتالي وهي آللة الكمان مع مرافقة شققققققاكون للمؤلف توما

 37/2550البيانو، العدد   

  مرافقة البيانومع آريقا للمؤلف ج. ب. بيرغوليزي آللة الكمان ،

 2553/ 45العدد 

  2557/  42مقطوعتا تاناو للمؤلف أستور بيازوال، العدد 

  2557/  43جدول بأعمال الفنان حليم الرومي، العدد 

 نشاطات 

 الموسققيقا العربية والمتوسققطية: نبيلة أبو الشققامات، العدد  مركز

34  /2550 

 

 


