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الموسييقا السيينمائية ه  الموسييقا الت  تؤلف خصيصا  لمرافقة 

األحداث ف  األفالم الوثائقية والروائية. ف  أيام السيييييينما الصيييييامتة 

كيان عاز  بيانو يقوم بعز  موسيييييييقا ترافق األحداث الت  تجري 

ف  الفيلم، وعادة ما تكون هذه الموسييييقا مجرد مقاطع، مناسيييبة إلى 

من أعمال أوبرالية أو أوركسيييييترالية شيييييائعة. وف  حد ما، مختارة 

األفالم الهيامية تضييييييطلع بالمهمة أوركسييييييترا صيييييي يرة. وإن أول 

اغتيال الدوق »مقطوعة موسيييييييقية ألفا خصيييييييصييييييا  لترافق فيلم 

 .1928وضعها المؤلف الفرنس  كميل سان ــ ساتز عام « دوغيز

  تمع قدوم الفيلم السيييينمائ  الناطق، وتطور التسييييجيل الصييييو

على الشيييييريي الفيلم ، لهر إلى الوجود فن خاص، هو الموسييييييقا 

السييييييينمائية، وتوفرت الفرص أمام المؤلفين الموسيييييييقيين لوضييييييع 

موسيييقا خاصيية ل.فالم. فف  هوليود عاصييمة الصييناعة السييينمائية 

ُكلف العييديييد من المؤلفين بكتييابيية موسيييييييقييا للعييديييد من األفالم، من 

إيريك كورن ولد، وأندريه بريفين، هؤال  نيذكر: ماكس شييييييتاينر، و

وألفريد نيومان...إلخ. والموسييقا السينمائية األشهر وضعها المؤلف 

 لـ أورسون ويلز، ولسلسلة« المواطن كين»بيرنارد هيرمان لـي فيلم 

 «.بسايكو»من أفالم المخرج هيتشكوك، أشهرها فيلم 

ر: كومن المؤلفين المعروفين الذين وضييييعوا موسيييييقا سييييينمائية نذ

جورج أورييييك، وبنجيييامين بريتن، وولييييان والتون، وداريوس ميلو، 

ودمتري شيييوسيييتاكوفيتش، وسيييرغيه بروكوفييف، وآرام خشييياتوريان، 

 وليونارد بيرنشتاين، ونينو روتا..إلخ.
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أحيييانييا  يعمييد المخرجون السييييييينمييائيون إلى اختيييار موسيييييييقييا 

ال ألفالمهم من الموسيييييييقييا األرشيييييييفييية الت  تشييييييتمييل على األعميي

الكالسيييييييكية المختلفة وأعمال موسيييييييقا الجاز والبوب والموسيييييييقا 

الشييييييعبييية المتنوعيية. وهنيياك أمثليية على التوليف النيياجح لبع  

األعمال الموسيييييقية الشييييهيرة ف  األفالم، منها على سييييبيل المثال، 

اسييتخدام افتتام مقطوعة هكذا تكلم زارادشييا لـيييييي ر. شييتراوس ف  

األداجييتو من السيييمفونية الخامسيية لـييييييي  . فيلم أوديسييا الفضييا ، و

ماهلر ف  فيلم الموت ف  فينيسيييييييا، ومقطع انطالق الفالكورات ف  

 أوبرا الفالكيري لـ ر. فاغنر ف  فيلم القيامة اآلن...إلخ.

إن الموسييقا الموضوعة خصيصا  لفيلم ما ه  ذات خصوصية 

ير واسييييييتقاللية، بالمقارنة مع الموسيييييييقا الموضييييييوعة ألغراض غ

سييييينمائية، فاألخيرة غير خاضييييعة لضييييوابي يفرضييييها العنصيييير 

البصيييري الذي هو األسييياس واألقول ف  السيييينما. وعلى الرغم من 

أن المشيييييياهد العادي ال يدرك المهام العميقة للموسيييييييقا ف  فيلم ما، 

لكنهييا تؤثر فيييه على نحو مبهم. من هنييا تييةت  أهمييية الييدراسيييييييات 

سينما، والت  ه ، ل.سف، نادرة المكرسية للعنصير الموسيق  ف  ال

قاد مسييياهمة الن« الحياة الموسييييقية»بالل ة العربية. ويهمنا ف  مجلة 

والسييييييينمييائيين والموسيييييييقيين ف  طرم مييا لييديهم من أفكييار وآرا  

وتحليالت حول موضيييوع الموسييييقا السيييينمائية عبر صيييفحات هذه 

 ما ونادرا   المجلة. فالسييييييينما اآلن ه  الفن األكثر انتشييييييارا  وتةثيرا  

يخلو فيلم من موسيييقا تشييكل ف  بع  األحيان عنصييرا  هاما  ال يقل 

أهميية عن عنياصيييييير الفيلم األخرل. وإن إدراك الفيلم بمجمله يةت  

نتيجية الثقيافية الجمياليية العيامة، األدبية والموسيييييييقية والمسييييييرحية 

 والفنية.

 رئيس التحرير

  

 ثـي دـــح
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 يقيةــــة الموســـالتربي  ـف

 

 سادسةالحلقة ال

 

  
 د. نبيل اللّو 

 
 

لعل أهم ما يمكن أن نبدأ به ف  مسييييالة التربية الموسيييييقية ف  

بالدنيييا هو فتح حوار بين أهيييل االختصييييييييياص اليييدقيق وأهيييل 

االختصييييياصيييييات األخرل الت  تتقاطع مع االختصييييياص الدقيق، 

اقع التربييية الموسييييييييقييية ف  بالدنييا ف  بحييث للوقو  أوال  على و

ميدان  ال يُقصد منه سول معرفة الواقع دون الدخول ف  تبريرات 

معوقيياتييه. وقييد تكون المرحليية الالحقيية ه  معرفيية واقع التربييية 

الموسييييقية ف  بالد تجاورنا أوضييياعها قريبة من أوضييياعنا، بد ا  

العام، مرورا   من الوضيع االجتماع  وانتها   بالوضيع االقتصادي

بواقع التربية العام ف  البالد. بعد ذلك ننتقل إلى الوقو  على واقع 

التربييية الموسييييييييقييية ف  بلييدج مشيييييييهود لييه بنجييام تجربتييه ف  هييذا 

االختصييياص، نقف على اسيييتراتيجياته و أهدافه ومناهجه وأدواته 

 وطرائقه التربوية.

ة د خالصلعل هذا كله يكون قاعدة تفّكر أولية نصينع منها بع

الحوار رؤييية وأهييدافييا  للعملييية التربوييية الموسييييييييقييية ف  بالدنييا 

لنخلص إلى مشيييييييروع منهييياج يُكلّف بصييييييينعييييه أهييييل الخبرة 

 ،بعد وضيييييع أهدافه ،واالختصييييياص. مشيييييروع يةخذ بالحسيييييبان

واألخطر من هذا كله تةهيل  ،مضييييييمونه والجمهور المسييييييتهد 

                                                           
 أستاذ ف  جامعة دمشق 
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ى اليوم، فمن المدرس وحسن إعداده لمهمة استهان بها الجميع حت

ال يمتلييك المعرفيية ال يمكنييه نقلهييا، وهنييا يتصييييييييل األمر بييالعلم 

واإلحسيييياس بالجمال، وه  مسييييةلة غاية ف  التعقيد والصييييعوبة، 

تجعل من قضيييية انتقا  المدرسيييين أمرا  صيييعبا . وعندما نرل أن 

هييذا النوع من التربييية مقصيييييييود ومرغوب اليوم عنييد األهييال  

ة الموسيييييييقية تصييييييقل النفس وتهذبها لوعيهم وإدراكهم أن التربي

وتجعل من الطفل حسييين التلق  لها ول يرها من المعار ، ناهيك 

بالسييييييلوك العام الذي يسييييييلكه الطفل ف  حياته، وهذا ينعكس كله 

 إيجابيا  على شكل المجتمع وعلى شكل أدا  أفراده فيه.

 ما هو وضع التربية الموسيقية اليوم ف  مدارسنا؟

مل لوضيييع هذه المادة الدرسيييية جالمزعجةج هل هناك تقييم شيييا

فيّتهيياج وجعييدم جييدواهيياج...  بمتطلبيياتهييا وسييييييو  النورة إليهييا وجت"ر"

صفات سلبية كثيرة يمكن أن نذكرها إلى جانب صفاتج إيجابية قليلة 

عند كثير من المشييييييت لين بالشييييييةن التربوي العام تعكس كلها نورة  

ت ير كثيرا . ونحسييييب أن اجتماعية  عامة عن الموسيييييقا وتعلمها لم ت

تقييما  شيييامال  لهذه القضيييية مسيييةلة صيييعبة غاية ف  التعقيد، نتائجها 

عمومييا  مخيّبيية ل مييال إن لم تكن محبطيية. ومهمييا يكن من أمر فيي ن 

مجرد التفكير بمسيييتقبل التربية الموسييييقية ف  مدارسييينا البد أن يبدأ 

الموسيقا  باإلجابة عن السؤال الذي أبـيييييينها طرحه عن وضع تدريس

 ف  مدارسنا.

المعقد بآنج معا  عن ويمكن اإلجيابة عن هذا السييييييؤال البسيييييييي 

ل، دقيق العبارة والطلب،  طريق إعداد اسييييييتبيان معلومات  مفصييييييّ

شيامل النورة، يدرك ُمعّدوه ما هو مطلوب، يستشرفون من أسئلتهم 

تشييخيص حالة، ووضييع حلول. وال بةس أن يكون مجيب االسييتبيان 

الج رافيا مناطقيا  من أجل مقارنة وضييييييع  ال م فيلسييييييم، ُمْ فيل اال

التربيييية الموسيييييييقيييية ف  المنييياطق الج رافيييية المختلفييية ف  البالد 

واسييتنباط الخالصييات واقترام مشيياريع حلول لها ورؤل مسييتقبلية 

اسيتشرافية، بدعم االستبيان الوطن  بمقابالت مسّجلة مع أساتذة من 
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، تُفّر  كلها السييتخالص ما مناطق مدارس حضييرية وريفية وبدوية

فيها من أفكار.ثم تُدرس المسيييييةلة من جوانبها كافة وبموضيييييوعية، 

 هدفها األوحد إيجاد حلول وتحسين واقع.

تُفر  المعلومات الواردة ف  االسييتبيان حاسييوبيا ، وتسييتخدم ف  

أدق تفاصيييييلها ف  أكثر من باب وسييييياق وعنوان السييييتخراج أكبر 

الموضييييييوع بالحد التقاطع  األعوم   قدر ممكن من معلومات عن

 لهذه المعلومات.

عناصيييير االسييييتبيان يجب أن تكون شيييياملة الرؤية يعكف على 

إعدادها فريق متنوع االختصييياصيييات، ال تُترك فيه زيادة لمسيييتزيد 

ك  تكون المعلومات المرتّدة مفيدة ف  حدها األعوم  لتصييبح مادة 

صييييييانع منياهي التربية للتفكر وإعيادة النور، وأيضييييييا  ميادة ثمينية ل

الموسيييييقية ولصييييانع القرار التربوي العام. والتعريي على األدوات 

والمسييييييتلزميات أمر هيام حيوي هنيا ال ترفّ  كميال ، كميا يجيب أن 

تتضييمن عناصيير االسييتبيان أسييئلة كثيرة عن المعلم وتتصييل بتةهيله 

 التخصص .

 نويمكننا بعجالة ذكر بع  العناصييييير الت  ترد فورا  إلى الذه

 بشةن بع  العناصر الت  يجب أن يتضمنها االستبيان:

 ــ ما هو عدد الساعات التدريسية سنويا ؟

ـيييييـيييييي ما هو نصاب مادة التربية الموسيقية ف  ساعات النصاب 

 العام ف  مراحل التعليم األساس ؟

 ــ ما مدل انتوام تدريسها؟

 ــ ما ه  النشاطات الموسيقية الت  تقوم بها المدرسة؟

طبيعة هذه النشاطات إن وجدت ) محاضرات، جلسات  ـييييـييييي ما

اسيييييتماع، غنا  جماع ، غنا  فردي، عز  جماع ، عز  

 فردي (؟
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ـييـيي ما ه  النشاطات الفنية المصاحبة الت  تتقاطع مع الموسيقا؟ 

 استماع...( ــ إيقاع ــ )رقص

تنوم المدرسة سنويا ؟ ف  أي مناسبة؟ ومن  ا  فني ا  ـييييييـيييييي كم نشاط

 اده وتنويمه؟يشر  على إعد

 ــ ما هو تةهيل معلم  الموسيقا علميا  وفنيا ؟

 ــ هل يعز  المعلم آلة موسيقية؟

 ــ هل ي ن  المعلم؟

 ــ هل يعز  المعلم وي ن ؟

 ــ ما ه  اآلالت الموسيقية الت  يعز  عليها المعلمون؟

ما ه  األدوات المسييتخدمة ف  حصيية التربية الموسيييقية؟ ـيييييييـييييييي 

 ، آالت موسيقية..(DVDيديو، )مسجلة، تلفزيون، ف

 ف  المدرسة؟الموسيقا فيه ما ه  طبيعة الفضا  الذي تُدّرس ـييييـيييي 

الصيف نفسيه، قاعة مخصصة لدرس الموسيقا فيها مستلزمات )

 تدريسها كافة (

موسيقا عالمية، فلكلورية سة )ه  المادة الموسيقية المدره  ماـييييييـيييييي 

 عالمية، فلكلورية محلية، تراثية محلية...(؟

تربية الموسيييقية عند التالميذ؟ ـييييييي ما ه  درجة االسييتجابة للـييييييي

 جيدة جدا ، جيدة، متوسطة، ضعيفة، ضعيفة جدا ...()

ما هو وضييع التربية الموسيييقية ف  مدارسيينا اليوم؟ إن اإلجابة 

الموضييييوعية عن هذا السييييؤال تمكننا من الوقو  على وضييييع هذه 

ف مناطق البالد المادة الدرسييييييية ف  مدارسيييييينا  المتوزعة ف  مختل

ج رافيا . وال نّدع  ولن نّدع  أن سيؤاال  بسييي الطرم كهذا السؤال 

يمكن اإلجابة عنه ببسييييياطة وسيييييهولة، فهذا يحتاج إلى تقص  عميق 

وزمن طوييل وأدوات قيياس موثوقة يتطلب إعدادها وحدها كفا ات 

 وهمم وزمن ومتابعة. 
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قة لواقع ال المرحلة األولى ف  اإلجابة ه  مرحلة وصيييييفية دقي

نرم  إلى إخفيائيه وال إلى تجميليه وإيجياد األعيذار له. ه  مسييييييةلة 

بحثيية تقنيية بيامتيياز هيدفهيا رصييييييد الواقع سييييييعيا  إلى إيجاد حلول 

تتناسييب وهد  مضييمون المادة الدرسييية الت  نتكلم عنها حصييريا ، 

 وه  التربية الموسيقية ف  مدارسنا.

ة من هذا القبيل ه  الطريقية المتبعية عيادة لبجيابية عن أسييييييئلي

طريقة االسيتبيان الشخص  الفردي، ويجب أن يكون إعداد مفرداته 

هييذا أوال ، أمييا ثييانيييا   .دقيقييا  جييدا  ك  يؤدي ال رض المطلوب منييه

فتتصييل بالمسييتهد"  من االسييتبيان، ويجب أيضييا  أن يوصييف بدقة 

 .ك  ال تةتينا إجابات مضييلّلة تحيدنا عن هدفنا أو تضيييللنا ف  النتائي

ويجب أالّ ي يب عن بالنا هنا رصيييييد ما هو ُمعلن مقونن ف  اللوائح 

ف ميادة التربيية الموسيييييييقيية وتحيدد أهيدافها  الوزاريية الت  توصييييييّ

وطرائق تدريسيييييها ومفرداتها، وه  نوالم البد منها لتوحيد طريقة 

تدريس المادة ف  مدارس القطر. قلنا بداية هنا رصييييييد ما هو ُمعلن 

ق على األرض فعلييييا ، وهيييامش التبييياين بين مقونن، وميييا هو مطب

النوري والتطبيق  أوال ، ثم هييامش التبيياين بين التطبيق  والتطبيق  

تبعا  لبمكانات المتاحة ف  المناطق الج رافية كافة الحضييييرية منها 

 والريفية.

الدراسيية المكّملة للتقصيي  الميدان  ه  تلك الت  نحصييل عليها 

الموثّقة الت  يمكن أن نجريها مع أهل  من خالل المقيابالت المطّولية

االختصيياص والخبرة والمعرفة والممارسيية من غير المعلمين ومن 

 غير األوساط الوزارية الرسمية.

ولن ي فل التقصيييي  الميدان  جمع آرا  معلم  المادة ف  المدارس 

الحكومية والخاصييية، ورصيييد طرائق تعليمهم وشيييرائح جمهورهم من 

وتُجمع اسييييييتبييييانيييات جالطمومج. ف   .والطمومالتالمييييذ بين الواقع 

جداول خاصيييييية تُدرس على حدة ك  ال تشييييييّوت التقصيييييي ، للتحليل 

 والدراسة واستخالص النتائي الضرورية للتقويم.



 

 13 

ومن بين األفكييار المبعثرة الت  يمكن أن نييدّونهييا كمييادة أولييية  

تُجمع على غير نالم أو تنسيق تمهيدا  إلدراجها ضمن صيغ سؤالية 

  االسيتبيان الشخص  الفردي الذي نقصد منه رصد واقع تدريس ف

مادة التربية الموسييقية ف  المدارس يمكننا أن نذكر: حجم السياعات 

الدرسيية المخصصة للتربية الموسيقية مقارنة  مع حجم ساعات بقية 

المواد )زمنييا  وتواترييا  وانتوياميا  ومتابعة  ونتائي..( على مسييييييتول 

ثنا  فعليا  أوما ه  النشاطات الموسيقية المطبقة  امال .العام الدراسي  ك

غنا ، اسييييييتماع عادي، اسييييييتماع منهج  مسييييييبوق تعليم هيذه المادة )

بشييييييروم ومتبوع بتعليقيات وأسييييييئلية، إيقاع، رقص موقّع يصيييييياحبه 

موسييقا، غنا  إفرادي بمصياحبة آلة موسييقية أو بضيع آالت موسيقية، 

  نائ ، ألعاب موسيقية...(غنا  إفرادي أو بمصاحبة الجوق ال

وال تُرصيييييييد هييذه النشييييييياطييات لييذاتهييا دون تعليق ومالحوييات 

وشييروم تدلّل على قصييدية تدريسييها الواعية للنتائي من باب الفعل. 

وف  النهاية يجب أن يتم التقييم بالدقة والموضيييوعية والحذر العلم  

المطلوب والتعلييل والشييييييرم واالسييييييتنتاج والحلول واالقتراحات، 

تعد هنا عن ذكر كلمة جتوصييييياتج لتضييييمينها الدالل  اللسييييان  ونب

 السيئ عند العامة والخاصة.

بيديه  أن نقول إن البنى التحتيية المياديية والبشييييييريية المؤهلة، 

ونعن  بها جمهور المعلمين واألماكن الت  يعلّمون فيها الموسيييييييقا، 

هما عامالن خطيران يدخالن ضييييمن مدخالت التقصيييي  والتحليل. 

يمكن أن نفتح معترضييية هامة تتصيييل بالتةهيل المسيييتمر الذي  وهنا

من شييييييةنه رفع سييييييوية المعلمين وتحديث معلوماتهم بطرائق تعليم 

 الموسيقا تربويا .

إن جمع المعلوميييات عن واقع تيييدريس الميييادة وصييييييعوبييياتيييه 

وطموحاته من معلم  الموسييقا ف  بالدنا هو بحد ذاته قاعدة بيانات 

وإليجياد الحلول النياجعية القيابلية للتطبيق ثانيا .  خطيرة للبحيث أوال ،

وعنييدمييا نقول هنييا قييابليية للتطبيق فنحن نعنيهييا عن وع  إذ ليس من 

المفيد اقترام حل ال يمكن تطبيقه ألسيييباب موضيييوعية ومادية على 
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األقيل ف  المرحلية الحياليية واإلصييييييرار على تطبيقه، فالواقعية ف  

 الطرم مسةلة مهمة.

نتائي يمكننا قول ما نريد بنورةج فارابية نتكلم من عند اسيييييتخالص ال

ا ف  لكنن ،خاللها عن جالمدينة الفاضيييلةج الموسييييقية. وال ضيييير ف  هذا

النهاية يجب أن نتكلم عن حلول بعضييها قابل للتطبيق الفوري، وبعضييها 

اآلخر قيابيل للتطبيق على الميدل المتوسييييييي. ونترك طموحات جالمدينة 

ل، وهذا يعن  السييييع  للوصييييول إليها فعال  على الفاضيييلةج للمدل الطوي

 مراحل زمنية معقولة، وهذا هو مفتام النهضة والتطّور.

الموسيييييييقييا الت  يجييب أن يطلع عليهييا األطفييال اسييييييتميياعييا  ف  

مييدارسيييييينييا ه  الموسيييييييقييا العربييية التراثييية، أغييانينييا الفلكلورييية، 

يقات سييوالموسيييقا الكالسيييكية ال ربية، والموسيييقا المعاصييرة، ومو

العالم، وموسيييييقا الجاز، وموسيييييقا الروك. والحديث عن كل واحدة 

طة ال بد منها ا حتى تلك ثم إسماعهم نماذج منه ،منها ف  مقدمة مبسيّ

قات ن مواد الموسيإلكترونية. ومن نافلة القول المعقّدة كالموسييقا اإل

الت  أسيييلفنا ذكرها يمكن التعريف بها بالتدريي من األبسيييي فاألعقد 

من السييينوات األولى حتى المتقدمة على مقاعد الدراسييية، وحسيييبنا و

 من هذا كله رفع التذوق الموسيق  العام عند أطفالنا. 

ف  كييل مييا تقييدم انفتييام ثقيياف  موسيييييييق  مييذهييل ف  عوالمييه 

س وهكذا يتطلب الح ،ومضيامينه وأحاسيسه عند المتلق ، لكننا بدأنا

تعلمها ل تنا األم الموسيييقية يالمنطق ، بموسيييقانا التراثية والشييعبية، 

الطفل مع ل ته األم اللسانية. ولو عدنا هنا إلى الدراسات اإلحصائية 

   الواقع ألنها تعطينا فكرة عنالت  تعتمد على اسييييييتبيانات تقصييييييّ 

حقيقة األمر، قلنا لو عدنا وطرحنا أسيييئلة على شيييريحة من األطفال 

من مدارس مختلفة أنهوا مرحلة التعليم األسيياسيي ، شييريحة نختارها 

 من المدينة والريف وسةلنا األسئلة التالية:

ما هو الخي التربوي الموسيق  الذي تعلمه الطفل ف  مرحلة التعليم ــ 

 األساس ؟



 

 15 

ما ه  النشاطات الموسيقية الت  يشارك فيها الطفل ف  هذه ـييييـيييي 

المرحلييية )تيييذوق واسييييييتمييياع، عز ، غنيييا  إفرادي، غنيييا  

 جماع (؟

ار  النورية الموسيقية الت  حّصلها الطفل خالل ما ه  المعـييـيي 

 هذه المرحلة؟

 هل ترافقا المعار  النورية بتطبيقاتها العملية؟ــ 

وأسيئلة أخرل يمكن أن تتفتق عنها أذهان المربين والمختصين 

بالشيييةن التربوي الموسييييق  للوقو  على واقع الموسييييقا تربويا  ف  

هه إلى معلم  المادة ومفتشيييها مدارسيينا. فلو سييةلنا اآلن سييؤاال  نوج

ف  وزارة التربية، بل وإلى الوزارة نفسييها صيياحبة القرار التربوي 

العيام، مياليذي ترم  إلييه من تعليم الموسيييييييقا ف  المدارس؟ نعر  

أنها مادة إلزامية إلى جانب مادة الرسم، لكن ماهو واقعهما كمادتين 

 فنيتين؟

الموسيييييييقييا ف  المييدارس فييالعلم المتقييدم ينور اليوم إلى تعليم 

وخصيييوصيييا  ف  مراحل التعليم األولى، على أنها مادة تطور الذكا  

والتلق  الواع  عند الطفل، وتصيييييقل حسييييياسييييييته، وتسيييييهل عليه 

 االنفتام الثقاف .

لبجييابيية عن هييذه األسيييييييئليية جميعهييا وغيرهييا البييد من جمع 

المعلومات باسيييييتبيانات وتحليلها واسيييييتخالص نتائي منها تدفعنا 

لى التفكر ف  تحسيين وضع تعليمها بالنور إلى األهدا  الكبيرة إ

أن العمل التربوي ف  إلى أشرنا أن الت  نرجوها منها. وقد سبق 

ن جميع األطرا  المعنية بالمسيييةلة إهذا الموضيييوع معقد جدا  إذ 

تنور إلى الموضييييييوع نورة اسييييييتخفا ، وأعن  هنا باألطرا : 

درسيييييية، معلمو المواد األخرل، العائلة، الطفل نفسييييييه، إدارة الم

معلم الميادة نفسيييييييه، المحيي االجتمياع ن وهذا يعن  أن المعركة 

تُخيياض على الجبهييات كييافيية  لجعييل األهييدا  المكتوبيية، أو فلنقييل 

المشييفوفة عن تجارب بلدان أخرل، منسييجمة مع التطبيق العمل  

 ف  الصف المدرس  ضمن السياق التعليم  واالجتماع  العام.
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ا ال لماذ :األسييئلة الت  تتضييمن أفكارا  تتوارد إلى أذهاننامن ضييمن 

تتعاقد وزارة التربية مثال  مع عدد من الموسيقيين الخريجين المشهود لهم 

بالكفا ة العلمية والفنية يسييتضييافون ف  المدارس ليشييرحوا للتالميذ اآللة 

كرون يذ(،  أو القيانون أو الناي أو البزقالت  يعزفون عليهيا ) العود مثال  

لهم تياريخها وطريقة صيييييينعها ومداها الصييييييوت  وطبيعتها الصييييييوتية 

ويعزفون لهم عليهيا بع  األعميال المعروفية . إن نشيييييياطا  فنيا  من هذا 

النوع، وهو غير مكلف بتاتا ، فضييال  عن أنه يوجد فرص عمل لخريج  

المعاهد الموسيقية، من شةنه أن يوقظ أحاسيس األطفال عامة، ويستقطب 

م إلى اآللة موضييييوع النشيييياط ويمهد الطريق لمواهب واعدة ما بعضييييه

 أحوجنا إلى تنميتها سعيا  إلى التنمية التربوية الشاملة.

ولو تعاقدت وزارة التربية مثال  مع عاز  عود وقانون وناي وبزق 

وأرسيلتهم ضيوفا  فرادل إلى المدارس يجوبونها  ،و وإيقاعوكمان وتشييلّ 

نهاية السيييينة الدراسييييية حفال  ف  المدرسيييية أمام ثم يجتمعون ليقدموا ف  

التالميذ الذين تعرفوا على اآلالت المكونة لهذا التخا الشييييييرق  الجميل 

 معييا  الراق  األصيييييييييل على مييدار العييام، يرونهييا ف  آخره وه  تعز  

برنامجا  من موسييييقانا األصييييلة. هذه فكرة من بين أفكار كثيرة يمكن أن 

ة لتجعل من المدرسيييية مكان المعرفة والمتعة تضييييطلع بها وزارة التربي

 والفائدة واإلبداع بتكاليف زهيدة.

ن المدرسيية لم ولن تّدع  أنها إبق  أن نقول ضييمن هذه المعترضيية 

سيتؤهل موسييقيين. إن دور المدرسة هو تهيئة التالميذ كافة  لدخول عالم 
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ذا هالموسيييييقا النوري والجمال ، أما تعلم العز  على آالت موسيييييقية ف

شييةن مدارس الموسيييقا الت  تؤهل عازفين يكتسييبون مهاراتهم التقنية من 

ارتيادهم مدارس تعلم العز  بعد الوهر وف  المسيييييا . وهو التزام كبير 

 مكلف مجهد أحيانا  تضطلع به عائلة الطفل والطفل معا . 

هذا وكنا قد أشيييييرنا ف  غير موضيييييع من بحثنا الطويل هذا إلى أن 

لية اإلعدادية األولية موجودة ف  بالدنا بشييييييكليها العام الميدرسيييييية التةهي

وأن الحلقة العليا موجودة أيضا  متمثلة بالمعهد العال  للموسيقا  ،والخاص

وبكلية التربية الموسيييييقية بحمص، لكن المرحلة الوسييييطى المفقودة ه  

الحلقييية الخطرة الالزمييية الت  تحيييدثنيييا فيهيييا وه  ال تخفى على أهيييل 

ن البحث العمل  الحكوم  فيها لم يحصيييل بعد: مؤجل االختصييياص، لك

إلى حيث تصييبح المسييةلة على بسيياط النقات التربوي الموسيييق ، تجعل 

، (القرار التربوي مقتنعا  ب حداث )المدرسييية الثانوية الموسييييقيةصييياحب 

 ذئوه  مسيييةلة فنية ملحة جدا  ولم ال )المدرسييية الثانوية التشيييكيلية(، عند

ضييون سيينوات معدودات نهضيية فنية خطيرة الشييةن سييتشييهد البالد ف  غ

 محليا  وعالميا .

وبيالعودة إلى العالقية الت  تربي التربيية الموسيييييييقية بباق  مواد 

 فكلما ازداد الوع  ،التعليم نعود ونصييييير على أن العالقة بينها مذهلة

الفن  الجميييال  كيييان التلق  ف  المواد األخرل أعمق وأجود. ونحن 

ا نكرر ما سييييييمعناه من تجارب اآلخرين الكثيرة ف  هنا ال نقرر وإنم

من  ب  الت  تجعلالمختلفة ف  بلدان االتحاد األوراألنومة المدرسيييية 

أن ف  هذه المعلومة المعممة مسييييييلّمة تربوية. إذ ال أحد يشييييييك اليوم 

ير خط ا  للموسييييقا إذا ما أُحسييين اسيييتخدامها كةداة تربوية ذوقية، تةثير
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الطفل وعلى أدائه المدرسييي  واالجتماع  الشيييةن على تطور سيييلوك 

 بآنج معا .

إن األدوات القياسيييية الت  يمكن أن نسيييتخدمها ف  عملية تقويم 

التربية الموسيقية ف  بالدنا مهمة لل اية، وكلما كانا معايرها دقيقة 

ع طالوعليها سييييييتبنى الرؤل والقرارات، واال ،كانا النتائي أسييييييلم

لة شيرت ف  التربية الموسيقية، واألسئعلى التجارب الميدانية الت  نُ 

 الت  نجما عنها والنتائي الت  توصلا إليها والرؤل الت  تقدمها.

على التعليم أن يضيييمن ل.طفال الفرص ف  التحصييييل الفن  

وال نون أن أحدا  يختلف معنا ف   ،والثقاف  بمعناه العام الشيييييامل

ذه قضيييييية هذا. قد تختلف الرؤل ف  مضيييييمون الثقافة أو الفن، ه

أخرل، لكنها لن تختلف ف  المبدأ التحصيل  العام فيها. وهنا البد 

من نص واضييح نالم ال يترك مجاال  للتةويل والتفسييير واالجتهاد 

هيدفه تمكين المؤسيييييييسييييييية التعليمية والمعلمين من تحقيق الهد  

 العام.

البد ف  عملية معقدة كهذه من قياس الكفا ات الموسيييييييقية الت  

لها ال طفل خالل مرحلة التعليم األسييياسييي  أي بواقع سييياعتين يحصيييّ

أسيييييبوعيا . إذ إن قياسيييييا  كميا  معرفيا  كهذا يسيييييمح لنا بتقويم العملية 

التربوييية الفنييية برمتهييا والتحقق من تصييييييياعييدييية خطهييا البيييان  أو 

 سكونيته أو ربما تقهقره.

ما هو عدد السييياعات اإلجمالية  :وإذا ما عدنا وطرحنا السيييؤال

تعلم فيها الطفل الموسييييقا خالل مرحلة التعليم األسييياسييي ؟ وما الت  

لهيا الطفل خالل هذه ه  مجميل المعيار  الموسيييييييقيية الت  حصييييييه 

المرحليية؟ مييا ه  المهييارات الفنييية الت  اكتسييييييبهييا من تعلمييه؟ إن 

إذ إن هذه  ،اإلجابة عن هذه األسيييييئلة بعناوينها العريضييييية معقد جدا  

 نين:اإلجابة تتم على مستويين اث

المسييييتول األول نوري محدد ف  المنهاج التربوي الموسيييييق  

المعتميد اليذي يُحيدد وفق تصييييييميمه المعار  الموسيييييييقية النورية 
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والتطبيقية الت  يجب أن يحصييلها الطفل بضييمانة سيياعات التدريس 

 وبضمانة المنهي الذي تعلمه المدرسة. 

ليا  . مأما المسيتول الثان  فهو المسيتول الواقع  الذي يرصد ع

والحسيييييياب بين المسييييييتويين يتفاوت بين مدرسيييييية وأخرل ومنطقة 

لكنها جميعها وف  أحسيييييين حاالتها مخيّبة  ،وأخرل ومدينة وأخرل

 ل.مل المرتجى من تعليم المادة.

فييياليميرجيعيييية النوريييية ال تترجم بمرجعيييية الواقع التربوي 

الموسيييق  ألسييباب موضييوعية كثيرة تتصييل بالبنى التحتية الالزمة 

 وبالموارد البشرية المؤهلة.

  

 اإلبداع

 واألغنية العربية

 

  
 صميم الشريف 

 

بيدأ عهيد اإلبيداع ف  ال نيا  إبيان الحرب العالمية األولى، ولل 

يتصيييييياعيد حتى بلغ األوج ف  نهياية الحرب العالمية الثانية، ثم أخذ 

وهبوط إلى أن توقف عند منجزاته ف  سييييين  صيييييعود بتةرجح بين 

مريع الذي وصييييل اليه بعد السييييتينيات قبل أن يشييييهد ذلك الهبوط ال

 رحيل العمالقة .

واإلبداع الموسييييق  ال نائ ، شيييمل اآلالت الموسييييقية والتةليف 

اآلل  واألغنيية بيةنواعها وأسيييييياليب ال نا ، وطرق اإللقا  ال نائ ، 

والتةثر ب يقاعات وموسيقا الشرق وال رب واالختراعات الفنية الت  

لحاك  ـيييييـييييي فونوغرا  ـيييييـيييييج لعبا دورا  فاعال  ومؤثرا  فيه مثل جا

واإلذاعة والسييييييينما الناطقة، ومضييييييخم الصييييييوت جمايكروفونج، 

وترافق كييل هييذا بوهور عييدد من شييييييعرا  األغنييية والموسيييييييقيين 
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الملهمين الذين قلما ُوجدوا ف  عصيير واحد، ونزوم عدد كبير منهم 

من دييار الشييييييام ومختلف األقطار العربية إلى مصيييييير، باعتبارها 

الذي انفتح على الفنون كافة، السيييييييما الموسيييييييقا منذ القطر الوحيد 

زمن الخيديوي إسييييييمياعييل، وكيان نزوم أغليب هؤال  قبيل الحرب 

العالمية األولى وأثنا ها، هربا  من االضطهاد العثمان  لحرية الفكر 

 والفنون عامة .

وعصير النهضية الموسييقية بدأ ف  مصر، ومنها انتقل تدريجيا  

يييية. وف  البيييداييييات، انصيييييييييب اهتميييام إلى بع  األقطيييار العرب

الموسيييييييقيين على العنيايية بالتراث، فاحتلا الموشييييييحات بةنواعها 

الدور والقصيدة والمواليا وال نا  بكلمة جياليلج جل اهتمام الملحنين 

وُكتهاب األغان . وسيييييياعد المسييييييرم ال نائ  على والدة جالديالو ج 

ييييا. غير أن وجالمونولو ج وأغيييان  المجييياميع من خالل األوبر

المونولو  لييل بعيييدا  ف  معييالجتييه كييةغنييية عيياطفييية وجييدانييية ذات 

، وأسيييييهما دور اللهو وشيييييركات 1928رؤل خاصييييية حتى العام 

األسيييييطوانات واإلذاعات الخاصييييية وكتاب األغان  والملحنون ف  

، إلى أن قيياد سيييييييييد  االنحطيياط بيياألغنييية الخفيفيية نومييا  ولحنييا  وأدا  

الت  رفع لوا هيا على مراحيل، وبيدأت درويش حملتيه الموسيييييييقيية 

بعيد وفياة سييييييالمية حجيازي تحديدا ، وتحول  1917تثمر منيذ العيام 

الموسيييقا وال نا  إلى مسييارهما الصييحيح، وتخلصييهما من ترسييبات 

 الماض  واالنحطاط الفن  الذي سادهما.

يجمع النقاد والمتتبعون والمؤرخون لعصر النهضة الموسيقية، 

الذي حقق أول نقلة إبداعية ف  الموسيييييقا  على أن سيييييد درويش هو

عندما طور اللحن وجعله ينتقل من صيورة ألخرل بشكل مدروس، 

بعيد أن لل زمنا  يالزم التقليد المتوارث . ويمكن القول إن الشيييييييخ 

المعلم الذي فهم البعد االنسيييييان  ل.غنية، عمل على أن تصيييييل هذه 

لييه الفن  الجيياد األغنييية إلى كييل الجميياهير، فقييد اكتشييييييف خالل عم

القصير أن الحب ليس وحده الجدير بال نا  له، فالمواضيع األخرل 

الت  تتناول الحياة اليومية من اجتماعية واقتصييييييادية وسييييييياسييييييية 
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والقضييييييايا األخرل المصيييييييرية يجب أن يكون لها دورها ف  حياة 

األغنييية. ومن هنييا بييدأ يفكر ف  تطوير األغنييية تطويرا  يتفق وحييياة 

يرتفع بييةذواقهم فنيييا . ولميا كيان ف  انتمييائيه ينتم  إلى طبقيية النياس و

شيييعبية رقيقة الحال، فقد اسيييتطاع الوصيييول باألغنية الت  أبدع إلى 

ضييمير الشييعب، ف نى لطوائف الناس جميعا .. غنى للصيينايعية ـيييييييـ 

العمال واألجرا  والسقايين والصيادين والفالحين وال لبانين، ورفع 

ه ضد المستثمرين وضد االستعمار. ولم يكتف صوته عاليا  ف  ألحان

بيذليك، إذ خص أهيل الطرب والنخبة من المثقفين بروائع أعماله إن 

ف  جالموشييييييحةج أو ف  جالدورج الذي قام بتطويره وتخليصييييييه من 

الصييييييورة المعروفية عنيه ميذ كتب فيه الشيييييييخ جمحمد عبد الرحيم 

وبريا المسييييييلوبج ومن جيا  بعيده مئات األدوار. كذلك عرفا األ

على يديه شييكلها الهاد  المثير، وانتقلا الطقطوقة من ورا  ألحانه 

من أغنية داعرة تافهة التعر  لها قالبا  محددا ، إلى أغنية ذات قالب 

فن  متكامل، تحفل باللحن الجميل والمضيييمون الخصيييب، وكان ف  

اعتمياده على نيالم أغيانييه المفضييييييل جبديع خيريج ومن ثم جبيرم 

اشييتراكه معهما ف  صييياغة أفكار األغنية ومضييامينها التونسيي ج و

أثر ف  اإلبداع الذي أثراه ف  إنتاجه والسييييما ف  السييينوات الخمس 

 .1923األخيرة  الت  سبقا وفاته ف  العام 

بعد رحيل سيد درويش عادت األغنية تتخبي من جديد وخاصة 

ها تجالطقطوقةج الت  عادت سيييييييرتها األولى فنهلا من االبتذال ماد

 الفنية حينا ، وسارت على خطا سيد درويش أحيانا ..

 أبو العال محمد

أول من انتبه إلى أهمية النوم واألدا  هو الشيخ أبو العال محمد 

الذي حافظ على القالب التقليدي للقصيييييييدة، وألزم المطربين بالتقيد 

الكامل بشيروطه من خالل ألحانه، ولم يسمح بالتصر  فيها إال ف  

الضيقة الت  يتطلبها أسلوب االرتجال ف  العرض الصوت ، الحدود 

فةحل األدا  للشييييعر ف  مخارج الكلمات وحركة الشييييكل ف  المكان 

األول. وتخلص مع محمييد القصييييييبج  من المطربين والمطربييات 
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الذين لم يسيتطيعوا التخلص من سييطرة اللهجات التركية والفارسية 

 نهم .وال جرية ف  األدا ، ومنعا ألحانهما ع

مؤلفييات أب  العال محمييد التخرج ف  مجموعهييا عمييا ذكرنيياه، 

وتعدُّ حتى اليوم صيورة ناطقة عن حرصه وحبه للفصحى، كما تعد 

نموذجا  مثاليا  للقصييييييدة العربية ف  ال نا  األصيييييول  الكالسييييييك  

المتيةخر لحنيا  وصيييييييياغية وأدا . واإلبيداع الوحييد اليذي قام به، هو 

وتخليص ال نا  من المطربين الدخال  عليه، اهتمامه بفصاحة الل ة 

 الذين اليجيدون ال نا  بالعربية الخالصة.

 محمد القصبج 

إذا كان أبو العال محمد قد توخى إحيا  العصيييييير الذهب  لل نا  

الذي كان سييييائدا  ف  زمن هارون الرشييييييد، ف ن  محمد القصيييييبج   

اينا هنا تب كان يحلم بةن يتكلم من خالل األغنية بل ة العصييير، ومن

طريقتا أب  العال محمد ومحمد القصييبج  ف  نورتهما إلى مسييتقبل 

األغنيية، فياألول يرييد العودة بها إلى العهود السييييييحيقة الت  ازدهر 

خاللها فن غنا  الشيعر العرب ، والثان  يرنو إلى المستقبل المشرق 

الذي يحلم أن تصيير إليه ف  مسييتقبل أيامها، ومن هنا بدأ القصييبج  

حاوالته ف  تطوير األغنية قصييييدة كانا أم مونولوغا  أو طقطوقة م

 وتطوير اإللقا  ال نائ .

أولى محيياوالت القصييييييبج  اإلبييداعييية تركزت على تخليص 

األغنية من الدوالب الموسيق  التقليدي ـييـيي االستهالل ـييـيي الذي دأب 

الملحنون على اسيييتخدامه ف  األغنية موسييييقيا ، وتمكن من ذلك ف  

، عندما لحن ألم كلثوم منولو  جإن كنا أسيامح وأنسى 1928 العام

األسييييةج مسيييتبدال  جبالدوالبج مقدمة  موسييييقية تعبر عن مضيييمون 

المونولو  الشيييييياعري الذي نومه أحمد رام . وف  هذا المونولو  

لم يكتف باسيييتبدال جالدوالبج بصيييورة نهائية ف  أعماله، وإنما لجة 

ان  ف  اإللقا  ال نائ  الذي أضييييييحى إلى تحقيق هيدفيه اإلبداع  الث

مثال  يحتيييذل ف  التلحين. فف  هيييذه األغنيييية، أعطى القصييييييبج  

الصييوت اإلنسييان  للمرة األولى أبعاده الدرامية ف  التعبير، ولم يعد 
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المطرب مجرد آليية يؤدي ألحييانييا  لكلمييات خييالييية من المشيييييييياعر 

واألحاسيييييييس، بل أضييييييحى يكرس ما يعر  ف  علم ال نا  لخدمة 

ال نا  نفسييييه . ونلمس إصييييرار القصييييبج  على المضيييي  قدما  ف  

إصيالحاته بما أعطاه الحقا ، وبالتحديد ف  مستهل الثالثينيات عندما 

لحن قصيييييييدة جخاصييييييمتن ج مؤكدا  االتجاه الجديد الذي جا  به ف  

اإللقييا  ال نييائ  والتخلص من الييدوالب نهييائيييا  . وهو األمر الييذي لم 

وفيهم محمد عبد الوهاب إال بعد سيييييينوات من  يعمل به كل الملحنين

 إقدام القصبج  عليه.

المحيياوليية اإلبييداعييية الثييالثيية، تجسيييييييدت ف  المونولو  الزجل  

والفصييييح، وقد توصيييل إلى ذلك بعد دراسييية معمقة مع أحمد رام  

ل.غنيييية الت  يتطلبهيييا عقيييد الثالثينييييات. ولميييا كيييان رام  متيييةثرا  

 رض أفكاره على القصيييبج  بالنسيييبةبالرومانسييية الفرنسيييية، فقد ع

للنوم، فتجاوب معها مشييترطا  أن تكون تفعيالت وقواف  الزجلية أو 

القصييدة متعددة لتساعد التلحين على التنويع والتلوين ف  اإليقاعات 

والمقامات. وهكذا ولدت األغنية المونولو  الت  عرفا ف  مصييييير 

صييييييل إلى وغنياهيا سييييييالمة حجازي دون أن يتو 1917منيذ العيام 

الهد  الرومانسيييي  المقصييييود من ورا  ذلك، وولدت معها بفضييييل 

القصييبج  ورام  المرحلة الرومانسييية ف  ال نا  الت  كان من أول 

ضييييييحيياييياهييا فن  جالييدورج. ويقوم تلحين المونولو  كمييا وضييييييعييه 

القصييبج  على سييرد موسيييق  غنائ  اليتكرر، خالفا  ألنواع ال نا  

ة للمذهب أو اللوازم الموسيييييييقية وما األخرل الت  تعتميد على إعياد

إليهيييا . وقيييد يعود الملحن ف  المونولو  إلى الميييذهيييب أحييييانيييا  

 للضرورة.

لم يقتصير فن المونولو  على القصبج  ورام ، إذ سرعان ما 

انبرل جأحمد شييييييوق ج ليكتب فيه أجمل ماغنى محمد عبد الوهاب، 

غنا  إوليسييهم رياض السيينباط  الذي سييحره أسييلوب القصييبج  ف  

المونولو  أيضيييييا ، بعد أن تعلما على يدي القصيييييبج  كيف يلحنان 

 المونولو  .
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لقد أعطى القصييبج  ورام  فيضييا  من المونولو  الرومانسيي  

 الذي سيطر تماما  على كل سن  الثالثينيات واألربعينيات.

اإلبداع الرابع الذي جا  به القصيييبج  وسيييبق فيه غيره، تجلى 

ال ربية الت  كرسييها لخدمة األغنية، وخاصيية ف  العلوم الموسيييقية 

المونولو . فطبق الهارمون  ـييييـيييي التوافق اآلل  ـييييـيييي على المقامات 

الشييييييرقيية ونجح ف  ذليك نجيياحيا  محيدودا ، ثم طبقيه على المقيامييات 

الشيييييرقية الت  التتعارض أبعادها مع المقامات ال ربية فكان نجاحه 

والذي يسييييتمع إلى  كامال ، واسييييتخدمه ف  الكورال على صييييوتين .

أغيان  أم كلثوم الت  لحنهيا ف  فيلم نشييييييييد األمل، وإلى أغان  ليلى 

مراد ف  العديد من أفالمها الت  لحنها يكتشييييييف ذلك البريق الوهاج 

 الذي أضفاه على ال نا  العرب .

لم يتوقف القصييييييبج  عن متييابعيية إبييداعيياتييه الفنييية، إذ بعييد 

 البوليفونية ال ربية، فنجح اسييييتخدامه للهارمون   لجة إلى اسييييتخدام

ف  محيياولتييه، وخير دليييل على مييا أوردنيياه أغنيتييا جيييامجييدج ألم 

كلثـييـييـييـييـييوم وجياطيورج ألسمهان. والفكر اإلبداع ، كان يدفعه إلى 

قبس العلوم الموسييييقية أيا كان مصيييدرها ليطبقه ف  ال نا  العرب . 

  ف  وكييانييا محيياولتييه األخيرة قبييل أن يتوقف نهييائيييا  عن العطييا

. وف  هذه األغنية حلق إلى 1942مونولـيــــو  جياطيورج ف  العام 

آفاق وأسييييياليب ال نا  العرب  من ورا  نكهة شيييييرقية لم تتكرر ف  

تاريخ ال نا  العرب ، فشدت أسمهان باآلهات الت  تضمنتها األغنية 

 بةسلوب ال نا  ال رب ، وه  اليوم من الروائع الت  التنسى.

 ب والسنباط  وزكريامحمد عبد الوها

أميا محمد عبد الوهاب فعلى الرغم من معايشييييييته زمنا  لسيييييييد 

درويش وفنه، واقتباسيييييه لبع  ألحانه، إال أنه كان ف  أعماله كافة 

على النقي  منيه، فيةرسييييييتقراطيية األلحيان وحداثتها وأناقة اإللقا  

ال نييائ ، واإللحييام على الكمييال ف  العمييل الفن ، خصيييييييائص لم 

غنية الدرويشيييية قبل محمد عبد الوهاب، وهو لم يكتسيييب تعرفها األ

هذه الخصيائص عفوا ، أو من ح  باب الشعرية الذي ولد ونشة فيه، 
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أو من المسيارم الت  عمل فيها ف  بداياته، وإنما من بيوت وقصور 

األمرا  والباشييييياوات وكبار األثريا  الت  قاده إليها ول  أمره الفن  

العشرينيات. فف  هذه البيوت والقصور جأحمد شوق ج منذ منتصف 

تعره  كبار الكتاب والشيييعرا  والوزرا  والسيييياسييييين، وف  أجوا  

هذه البيوت والقصيييور وروادها من األدبا  والفنانين تلقى التةثيرات 

الت  صنعا فنه األرستقراط ، إذ فيها صافحا عيناه للمرة األولى 

 الفنانين، ولمس روائع فن التصييييييوير الزيت  ف  لوحات مشيييييياهير

جميياليييات الزجيياج والخز ، وتعره  مختلف أنواع الفنون اليييدوييية 

ف  الطنافس والمنمنات، واحتك بالثقافات المختلفة، وتذوق الموسيقا 

ال ربيية من أربيابهيا واألنياقة المترفة الت  لم يكن له عهد بها. وكان 

تكيف لشيييوق  يمده بالمعار  الت  يحتاج إليها ليسيييتطيع التعايش وا

مع تلك األجوا  الت  أضييييييحى جز ا  منها واليسييييييتطيع الفكاك من 

 سحرها.

إن التعايش اليوم  ف  وسييي يختلف ف  كل شيي   عن الوسييي 

اليذي نشيييييية فييه، جعليه ي ر  من هيذا الوسييييييي ميادته اللحنية الت  

انعكسييييا على أعماله الفنية شيييييئا  فشيييييئا  منذ أواخر العشييييرينيات، 

مونولو  واليدور.. لقد أراد لعمله الفن  السيييييييميا ف  القصييييييييدة وال

التطييابق ف  حييده األدنى مع تلييك األجوا  األرسييييييتقراطييية  الت  

عشييييشييييا ف  ذاته، وخلقا عنده روم الثورة الهادئة على الوضييييع 

الفن  الذي يسيييود الشيييارع الموسييييق . ومن هنا أراد أن يتجاوز بما 

ال  ف  أن يجد تلقياه من تةثيرات عشييييييقها، إلى غيرها أبعد غورا . أم

من خاللها طريقه إلى هدفه األمثل الذي يسييتطيع من ورائه أن يقود 

الشيييارع ويرتفع به إلى المسيييتول الفن  الذي يرجو. وإذا نحن قارنا 

ف  هذه العجالة بينه وبين سييييييد درويش ف  موضيييييوع واحد تطرقا 
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إليه ف  عملهما الموسيييق ، وجدنا البون شيياسييعا ، فطقطوقة جطلعا 

نورهاج لسيييييد درويش، وطقطوقة جمحالها عيشييييية الفالمج  يامحال

على الرغم من إيجييابيييات المضييييييمون ف  أغنييية سيييييييييد درويش، 

وسييييييلبيياتيه ف  أغنيية محميد عبيد الوهاب، نلمس الفرق الكبير على 

الرغم من جميال اللحنين، ف  اللقيا  ال نيائ  الذي أجادته أسييييييمهان 

وهاب، وهذا األمر والتر  الموسيييييييق  اليذي تميز بيه محميد عبد ال

ينطبق أيضييييييا  على طقطوقيية جييياورد مين يشييييييتريييكج لمحميد عبييد 

الوهياب، وطقطوقة جمين يشييييييتري الورد من ج للسيييييينباط  وليلى 

مراد . فيياللحنييان رائعييان، واألدا  ف  ال نييا  يكيياد يكون واحييدا  ف  

روعته، ولكن األرسيييتقراطية الت  أضيييفاها محمد عبد الوهاب على 

 أحلتها منزلة خاصة. موسيقاه وأدائه،

السينباط  الذي شوهد مع زكريا أحمد والشيخ أمين حسنين ف  

يسييتمعون إلى المطربة  1927ملهى كوكب الشييرق ف  بيروت عام 

الشييييابة جماري جبرانج أراد أن ي زو الحياة الموسيييييقية ف  أعقاب 

عودته إلى القاهرة، ولكنه وجد كل ش   قد غدا ف  يمين محمد عبد 

ذي يلهث الشيعب ورا  صوته وموسيقاه، وف  أحضان أم الوهاب ال

كلثوم وألحييان الشيييييييخ أب  العال محمييد والنجريييدي وداود حسيييييين  

والقصييييييبج ، بعيد أن تراجعيا مكيانية منيرة المهيديية وفتحية أحمد 

 ونادرة الشامية بع  الش  .

كان فقيرا  مثله مثل الشييخ سييد درويش، وكان يحمل ف  رأسه 

ان يحتك بالوسيييييي الفن  على مضييييي ، فطبيعته أحالما  كبيرة، وك

 االنعزالية فرضا عليه االقتصار على بع  المعار .

وكان ف  عر  الثقافة المدرسية أميا ، فهو لم ينل حتى الشهادة 

االبتدائية، ولكن حافوته تنو  بعشييرات القصييائد للشييريف الرضيي  
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والبوصييري وشيوق  وإسماعيل صبري، وبمئات األدوار والمدائح 

النبوييية الت  سييييييياعييدت كلهييا على تكوين فكرة الييدين الصييييييوف ، 

وكنموذج على هيذا التوجيه المبكر نجده ف  عمليه الدينيين الرائعين 

جقييام الحجاجج وجعودة الحجاجج اللذين غناهما المطرب أحمد عبد 

القادر ف  مسيييييتهل الثالثينيات. ومع ذلك ف نه عندما وجد أال مناص 

المه من االحتكاك بهذا الوسيييييي، جاز  من أجل الوصيييييول إلى أح

بع  الشييييي   واتخذ من المطرب جمحمد صيييييادقج صيييييديقا  ومن 

المعلم جميدحة عاصييييييمج رفيقا  يجود عليه بعلمه ومعرفته . غير أنه 

عندما فاز بمنحة معهد فؤاد األول الموسييييق  طالبا  ومدرسيييا  ف  آن 

ى من واحييد، مييال إلى طبيعتييه االنعزالييية، وقصيييييير عملييه الفن  عل

يحتييك بييه، وإن آثر بفنييه بع  األصييييييوات الجميليية القييادرة كعبييده 

السييروج  وأحمد عبد القادر وعبد ال ن  السيييد. وهؤال  اسييتطاعوا 

جره شييئا  فشيييئا  إلى وسيي أرقى قليال  من وسييي شييارع محمد عل ، 

بعد أن اقتنع بةن على الموسيييق  المحتر ، أال يقبع ف  بيته منتورا  

بييل أن يسييييييعى هو إلى من يريييد التعر  على  من يسييييييعى إليييه،

 موسيقاه.

وهكذا أخذت دائرة أصييييييدقائه تتسييييييع، فتتجاوز الموسيييييييقيين 

والعييازفين والزجييالين، وأن يتحرر نوعييا  مييا من طبيعتييه االنعزالييية 

الت  فرضييتها عليه تقاليد أسييرته الدينية الريفية، ليجد نفسييه شييهيرا  

و  جعلى بلدي المحبوب بعد ذيوع وانتشيييييار لحنه الشيييييعب  المعر

 .1935ودين ج عام 

إن بذور العزلة وترسباتها الم روسة ف  فكره ووجدانه، ناما 

إلى حين ف  ذاتييه، ولم تسييييييتيقظ إال على فترات، ولم تنعكس على 

أخالقيه وعالقياتيه إال ف  سيييييين  األربعينيات من ورا  الشييييييوقيات 

 لمةجورةالدينية ورباعيات الخيام الصيييييوفية، وحمالت الصيييييحافة ا

الت  دأبيا على مهياجمتيه والنييل منيه بعيد كيل لحن جيديد يوهر له، 

وه  لم تدفعه لاللتزام بها، واالنصيييرا  إلى فنه من خاللها ضيييمن 
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أربعية جيدران إال ف  نهيايية الخمسييييييينييات، ليويل منيذ ذلك التاريخ 

 .1981أسير هذه العزلة ل اية وفاته ف  أيلول ــ سبتمبر عام 

لة تدلنا عليها آثاره الدينية والصييييوفية، وحتى تةثيرات هذه العز

بع  غزليياتيه ف  المونولوغيات المبكرة الت  لحنها ف  الثالثينيات 

من مثل جغاب بدري عن عيون ج لعبد ال ن  السييييد، جالنوم يداعب 

 عيون حبيب ج وجقضيا حيات ج ألم كلثوم.

هذه الخصيوصيية المتفردة، ه  مثل خصيوصيت  سيد درويش 

د الوهيياب المتفردتين، إذ لكييل واحييدة منهييا، خصييييييائص ومحميد عبي

وميييزات وسييييييليبييييات وإيجيييابييييات. ميزة بع  ألحيييان سييييييييييد 

درويش)الطقطوقية( تكمن ف  قيدرتهيا ف  الحفيال بمعيانيها وألحانها 

على المعاصيييرة، فةغنية جزورون  كل سييينة مرةج مثال ، الت  لحنها 

ع عن قصييييية شييييياب يطلب من أصيييييدقائه وهو ف  النز 1917عام 

األخير زييارة قبره ولو مرة واحدة ف  السيييييينة، أسييييييقطتها األجيال 

المتعاقبة جيال  بعد جيل من خالل مضامينها، بعد أن أسقطا القصة 

الت  كيانيا سييييييببيا  ف  تلحينها على معاناتهم العاطفية، ألنها وجدت 

 فيها تعبيرا  عن تلك المعاناة.

هو غير وميزة محمييد عبييد الوهيياب تكمن ف  تحويييل مييا 

أرسييييتقراط  وفوق ، إلى أرسييييتقراط  نبيل،وتسييييخير أي لحن 

يراه خليقا  بالصييفة الفنية األرسييتقراطية، إلى عطا  جديد يتسييم 

بها، فهو عندما أخذ لحن جالعربجيةج من سيييد درويش ووضييعه 

ف  دييالو  جييادي النعيمج إنما وضيييييييعه ف  إطار فن  بعيد عن 

حفوه الناس ف  صييييورته جوه الشييييعب  الذي رتع فيه طويال ، و

األنيقة الت  قدمه فيها كمضييييمون فن  يرتفع بةذواق الناس إليه، 

اعترافا  منه بعبقرية الفنان الذي أخذ عنه . كذلك األمر بالنسيييبة 

للحن السييينباط  الشيييعب  الشيييهيرج على بلدي المحبوب ودين ج 

اليذي أخيذه محمد عبد الوهاب وغناه بةناقة شيييييييعبية مفرطة ف  

هليييا ييياربيع هييل هاللييكج الت  غنيياهييا ف  فيلم ممنوع أغنيتييه ج

. ويسيتطيع أي قار  أو أي مستمع يحفظ لحن 1942الحب عام 
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األغنيتين أن يردد وحده الشطراألول أي المذهب ـيييـييي من جعلى 

بليدي المحبوبج والشيييييييطر األول من جهليا يا ربيعج ليجد أن 

لحن  األغنيتين واحييييد، وإن محمييييد عبييييد الوهيييياب رفع لحن 

السييينباط  بةدائه الراق  إلى مسيييتول التةثيرات الت  نهل منها، 

 والت  يجب أن يكون عليها اللحن الشعب  .

غير أن الجماهير للا تفضييييييل لحن السيييييينباط  ف  شييييييعبيته 

الشيبيهة بالشيعبية الدرويشية على أناقة أدا  محمد عبد الوهاب، وال 

صدر شعب  أم أدري ما إذا كان السنباط  قد استقى مادة لحنه من م

ال، وميا إذا كيان محميد عبيد الوهاب قد لجة إلى المصييييييدر نفسييييييه، 

 وأغلب الون أنه استقاه من السنباط  .

ميزة محمييد عبييد الوهيياب ف  تسييييييخير ألحييان غيره من غربييية 

وشييييييرقييية إلى عبقريتييه بيياتييا معروفيية، واأللحييان على الرغم من 

ورة مشييرفة اختال  آرا  النقاد حولها تحسييب له، وه  تقدم لنا صيي

عن روم تلك التةثيرات الت  دفعا بالموسيييييييقا وفن ال نا  خطوات 

إلى األمام، فتوجا محمد عبد الوهاب أميرا  وسيييدا  للتحديث قبل أن 

 تتوجه ملكا  للحداثة.

أرسييتقراطية محمد عبد الوهاب ليسييا تطبعا  يمكن الرجوع عنه، 

نون لبيوتات من فبل اكتسييييابا ، ألن االندماج الكل  ف  تلك القصييييور وا

ومقتنيات، وأرسييييتقراطية ألحانه لم تنبع من تلك القصيييييور والبيوتات، 

وإنمييا من روادهييا من محب  الفن مثلييه. فيي ذا علمنييا بييةن أول من غنى 

جالجنييدولج هوجمكرم عبيييد بيياشيييييياج الييذي كييان يجيييد العز  بييالعود، 

  أدركنييا مييدل قوة التلق  عنييد المتلق ، صيييييياحييب المقتنيييات الفنييية الت

يضييي بها قصييره. وعندما غنى مكرم عبيد باشييا جالجندولج لمصييطفى 

النحاس باشيييييا، وجد فيها هذا، خروجا  على المةلو  والتقليد المتبع ف  

ال نييا ، فلم يتوان عن تييةنيييب محمييد عبييد الوهيياب دون أن يييدري بييةن 

محمييد عبييد الوهيياب يثور على واقع فن  طييال أمييده،ويجييب أن يخرج 

يه ترسيييبات الموروث، رضيي  الشيييارع عنه أم لم عليه بجديد ينسييف ف

يرض . وعندما أدرك جالنحاس باشياج هذه الحقيقة سارع إلى االعتذار 
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من محمد عبد الوهاب، وإلى تهنئته أسيييييوة بالدكتور طه حسيييييين الذي 

 زها إعجابا  بالجندول، وعدهها حدثا  يطمح إليه فن ال نا .

اشوات واألمرا  األرستقراطية المصرية ـييييـيييي أرستقراطية الب

والبكوات ـيييييييـييييييي الت  احتضيينا محمد عبد الوهاب حولا المسييار 

الشييييييعب  الذي اعتنقه إبان معايشييييييته لسيييييييد درويش، لتجعل منه 

صيييييييوتهيا الفن  الميدوي، وكيانيا ف  تكريمها الواهري الدائم له، 

تكرم نفسييها وتدافع عن ذاتها ضييد كل ماهو شييعب  وثائر، فجعلته 

يدري، بالتعتيم على تراث سيد درويش، يسيهم مع السلطة دون أن 

ليحل تراثه ال زل  المعاصييييييير الحديث محل التراث الدرويشييييييي  

الوطن  واالجتماع  والسيييييياسييييي ، لي دو تراثه هو التراث األمثل 

لكييل طييامح إلى المجييد. ومييانقولييه عن تراث محمييد عبييد لوهيياب 

ينسيييييحب على تراث محمد القصيييييبج ، وإلى حد بعيد على تراث 

، فجميعهم وحتى زكرييا أحمد، أسيييييييهموا بطريقة ما، السييييييينبياط 

ب قصييا  تراث سيييد درويش عن السيياحة الفنية، دون أن يسييتطيعوا 

حجبه وإقصييا ه عن الشييعب الذي لل يحفوه ويردده ف  مجالسييه 

 ويورثه ل.جيال الجديدة .

يقولون، من شيييييعبية سييييييد درويش وأرسيييييتقراطية محمد عبد 

قاما الحياة الموسيييقية العربية الوهاب وعزلة وصييوفية السيينباط  

المعاصيييييرة. فةين موضيييييع زكريا أحمد الذي يقولون عنه، إنه تابع 

طريق سيييييييد درويش الجماهيري؟ ولكن سيييييييد درويش كان مجددا  

ومبيدعيا  لفن الطقطوقية، ومخلصييييييا  للموسيييييييقيا وال نيا  من التبعية 

مد حالعثمانية والفارسييييية وال جرية، بينما ال نلمح ف  تراث زكريا أ

بييارقيية  تييدل على ذلييك، إذ لييل طوال حييياتييه ملحنييا  كبيرا  يييدور ف  

إطار تجديدات سيييييييد درويش ويخلص للتطريب واإلبداع فيه، دون 

أن يهتم  بالزمن الذي سييييبقه واالختراعات الت  غيرت مجرل حياة 

الناس السيييييما ف  وسييييائل االتصييييال وطبعتها بطابعها الجديد، فهو 

ع أي مسييييييتمع عن مقعده بالتطريب الذي بةلحانه يسييييييتطيع أن ينتز

يجيده دون أن يقدم له جديدا . بخال  القصييبج  ومحمد عبد الوهاب 
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والسيييييينبياط  اليذين فهموا الرسييييييالية اليدرويشيييييييية، وانطلقوا منها 

 وتجاوزوها بالعطا ات الت  متحا منها األجيال مسرتها .

 مأما محمد القصبج  ـيـي ولبنصا  ـيـ فلم يكن ف  يوم من األيا

درويشيا ، مع أنه ولد ف  العام نفسه الذي ولد فيه سيد درويش.. كان 

ف  كيل أعماله على النقي  من ذلك الفنان الثائر.. كان فنانا  ملتزما  

ومؤمنا  برسييالة الفن للفن، ال نعر  له ف  كل مسيييرته الفنية سييول 

ثالثة ألحان وطنية، والقصييييبج  أسييييتاذ محمد عبد الوهاب وزكريا 

وهو أستاذ فن المنولو  الذي سار على هديه جميع الملحنين، أحمد، 

وفيهم محمد عبد الوهاب وزكريا والسيينباط ، وهو أسييتاذ المجددين 

على اإلطالق، وتراثييه الييذي أعطيياه ل يياييية توقفييه عن التلحين عييام 

 هو مدرسة فنية قائمة بذاتها لم يتطاول إليها أحد . 1952

الحياة الموسيييييييقية العربية من هيذا كليه يتبين لنيا أن صييييييانع  

المعاصيييرة هم: سييييد دروت والقصيييبج  وزكريا أحمد ومحمد عبد 

الوهيياب والسيييييينبيياط ، وذلييك الرتييل الطويييل من المبييدعين الييذين 

 عاصروهم.

وسيييد درويش عر  بدايات السييينما الصييامتة، ولكن الموت لم 

 يمهله ليتعر  عليها ناطقة .

المسيييييرم، بينما لم  كانا أعماله تنصيييييب بالدرجة األولى على

يسييهم محمد عبد الوهاب والسيينباط  سييول إسييهامات ضييئيلة ال تعد 

شييييئا  ف  المسيييرم ال نائ  وال تحسيييب لهما . وكما كان اهتمام سييييد 

درويش بالمسييييرم كبيرا  وعاصيييييفا ، كان اهتمام محمد عبد الوهاب 

والسنباط  جادا  ف  مواكبة الوسيلة الحضارية الجديدة ـييييـيييي السينما 

اطقة ـييييييـيييييي وفاعال  وقويا . فالسينما الت  دخلا الحياة االجتماعية الن

والثقافية والفنية دون اسيييتئذان، قضيييا شييييئا  فشييييئا  على المسيييرم 

ال نائ  الذي لم يوله اهتماما  خاصييييا  بعد وفاة الشيييييخ سيييييد سييييول 

زكريا أحمد. وإذا كان الشييييييخ سييييييد قد لحن ثالثين مسيييييرحية، ف ن 

ولحن وغنى ف  سييييييبعية أفالم، وثيامن قام محميد عبيد الوهياب مثيل 

بتلحينه وشييارك فيه بال نا  بةغنية واحدة، وخمسيية أخرل لحن فيها 
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عييددا  ال بييةس بييه من األغنيييات لعييدد من المطربييات والمطربين 

المفضيييلين عنده . بينما لم يلحن السييينباط  ويمثل وي ن  إال ف  فيلم 

عن مئت  أغنية واحيد، وهو اليذي سيييييياهم قبيل ذليك بتلحين ميا يزيد 

 لمشاهير المطربين والمطربات ف  نحو خمسين فيلما .

سييييد درويش عر  كيف يحرك الجماهير ف  مسيييرحياته نحو 

أهدافها، بخال  محمد عبد الوهاب الذي تقرب ف  مواضيييع أفالمه 

وأغنياته من الطبقة األرسيييييتقراطية الت  تدعمه، وقد اسيييييتطاع من 

ل ف  مادتها اللحنية الجديدة ف  كل ورا  ألحيانه الت  بل ا حد الكما

شيي  ، ومن ورا  صييوته الرائع وأدائه األنيق المتفوق، أن يسيييطر 

على الجميياهير على الرغم من ابتعيياد أغييانييية ف  مضيييييييامينهييا عن 

أهيدا  تليك الجمياهير، وتجياوبها مع أهدا  الطبقة المتسييييييلطة ف  

 إلها  الناس عن مطالبها األساسية.

اآلخر ف  الخمسين فيلما  الت  شارك أو  السنباط  لم يخرج هو

انفرد ف  تلحينهيا عميا فعليه محميد عبيد الوهياب، ولكنيه لم يكن مثل 

محمد عبد الوهاب صيييييياحب الرأي ف  موضييييييوعات تلك األفالم، 

وإنما مجرد ملحن ألغانج تتطلبها مشييياهد سيييينمائية معينة . وف  كل 

لعزلته وصييييييوفيته  األغيان  الت  لحنهيا ف  هيذه األفالم، النجد أثرا  

اللهم إال ف  بع  القصييييائد المتناثرة هنا وهناك.. كان مجرد ملحن 

محتر  يعيش أجوا  األلحيان المطلوبة منه، وإذا اسييييييتثنيا من هذه 

األفالم فيلم جحبييب قلب ج اليذي مثله ولحنه وغناه، ف ننا نلمس روم 

تلك العزلة ف  مونولو  جعلى عوديج على األقل، وومضيييييات من 

العزلة ف  القصيييدة السييينمائية الت  أبدعها، كما ف  قصييائد جأنا  تلك

أ"حبه القس سييييييالمةج وجأصييييييون  اوحديج لسييييييعاد محمد، وجوقالو

كرامت ج ألم كلثوم وجأيهييا النييائمج ألسييييييمهييان، الت  يروي جأحمييد 

رام ج أن أسيييمهان الت  كانا تحفظ القصييييدة من السييينباط  للا 

ون أن تيييدري لمييياذا حتى مطلع ت نيهيييا طوال اللييييل و ه  تبك  د

 الفجر.
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و بعيدا  عن السييييييينما، ف ن روم التصييييييو  تفجرت عنده إبان 

المرحلة السييييييينمائية ف  األعمال الكلثومية الكبيرة، ويتبدل هذا ف  

الشييييييوقيات الدينية جسييييييلوا قلب ج وجنهي البردةج جولد الهدلج إلى 

ج جعرفييياتج، وغير اليييدينيييية ف  جسييييييلو كؤوس الطالج وجالنييييل

، 1949وعام  1945وجالشييييييامخيةج الت  لهرت كلهيا ميا بين عام 

. وف  كييل هييذه األعمييال 1952ومن ثم ف  ربيياعيييات الخيييام عييام 

خاطب السييينباط  الجماهير من ورا  صيييوت أم كلثوم بل ة جديدة، 

وه  الل يية الت  تقرب فيهييا من ف، ففجرت ف  نفوسييييييهم مييا كييان 

 الخفيفة.  يفجره سيد درويش ف  طقاطيقه الشعبية

كانا شييييخصييييية محمد عبد الوهاب الفنية قد اسييييتقرت ب بداعاتها 

منييذ األربعينيييات بييةلحييانهييا المتجييددة المتطرفيية بييالحييداثيية، فحييددت لهييا 

مسييييييارا  واضييييييحيا  خياطبيا به كل األجيال، وهذا المسييييييار انبثق من 

تييةثيرات الطبقيية العليييا واألخرل المثقفيية، وانصييييييهرت فيهييا طبقييات 

بيذليك حقق هدفا  سيييييياميا ، وهو االرتفاع بمسييييييتول الشييييييعيب كيافية، و

الجماهير إلى مسييييتواه الفن ، وهذا األمر لم يقتصيييير على الشييييعب ف  

مصيييييير، وإنما على الشييييييعب العرب  ف  أرجا  الوطن العرب . كذلك 

األمر بالنسيييبة لشيييخصيييية السييينباط  الفنية الت   تبلورت ف  خطوطها 

 وفه وفنه الكالسيييييك الرئيسييييية بفلسييييفة خاصيييية عمادها عزلته وتصيييي

اإلبييداع .. كيييان يرييييد من ورا  عزلتييه االنيييدمييياج  الكييياميييل بيييذاتيييه 

الموسيييقية، إن لم نقل بالذات اإللهية، الت  أمدته باإلعجاز الذي صيينع، 

وكييان يريييد للجميياهير الت  التفييا حول ألحييانييه من ورا  صييييييوت أم 

إليها  يحمل كلثوم، أن تندمي أيضييا  اندماجا  كامال  بفكره الموسيييق  الذي

ا من منتصيييف األربعينيات،  النقا  والصيييفا . وعندما تحقق له ذلك بد  

التقى مع محمييد عبييد الوهيياب على اختال  مسييييييياريهمييا ف  الهييد ، 

فارتقى بالجماهير  إلى مسييييييتواه الفن ، وإلى مسييييييتول آخر يرقى إلى 

فكره الصيييييوف  التةمل ، ومن ثم تابعا الطريق، كل واحد ف  المسيييييار 

ختطيه لنفسييييييه، إلى أن توقف إبيداعهميا ف  نهيايية السييييييتينيات، اليذي ا

 ليكررا نفسيهما بعد ذلك ف  كل ما أعطياه، على روعة ما أعطياه.
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وعلى الرغم من هذا كله، للا شييييييخصييييييية الدرويشيييييي  ه  

المهيمنة داخل القطر المصيييري، ألنها ذات خصيييوصيييية مصيييرية 

ى رهييا علبحتيية، تفوقييا ف  حييدود معييارفهييا الموسيييييييقييية، وف  تييةثي

الجماهير، على شييخصييية األرسييتقراط  واآلخر المتصييو  اللذين 

تفوقا أيضييييا  بقوة انتشييييارهما ف  السيييياحة العربية، وف  تطويرهما 

ألشيييييكال األغنية، وف  الصيييييياغة اللحنية وف  فكرهما الموسييييييق  

اإلبداع  الخالق. ومهما تحمس المتحمسييون، وغالوا ف  تحمسييهم، 

ال هذا الثالث  الكبير على مسييييييتويات في ن قرا ة بسيييييييطية ف  أعم

األغنية كافة، تكشيييف البون الشييياسيييع بين عطا  السييينباط  ومحمد 

عبد الوهاب المتميزين ف  كل شيي   وعطا  سيييد درويش. والتفوق 

الوحيد للشيخ سيد يكمن ف  صياغته لفن الطقطوقة وف  مضامينها، 

عصر. لوف  ترجمته لحياة الشعب ف  عصره بل ة جديدة على ذلك ا

ومع ذلك فهناك اعترا  أخالق  للسيييينباط  كله تواضييييع يقول فيه: 

جكلنييا خرجنييا من جبيية الشيييييييخ سيييييييييد.... أنييا وزكريييا ومحمييد عبييد 

 الوهابج.

لقيد قيال كلنيا خرجنا ولم يقل جوتفوقناج، إنه اعترا   بفضييييييل 

معلم كبير على معلمين كبيار صيييييينعوا الحيياة الموسيييييييقييية العربييية 

 ر.المعاصرة بةناة وصب

إن إبداع هؤال  يقودنا إلى مسيةلة شيائكة نعانيها ف  سورية، 

فالفنان السييوري وبالتحديد الملحن السييوري، والسيييما الذي يتقن 

عمليه، تيائيه بين موهبتيه واإلبداع، فالموهبة ف  اعتقاده تقود إلى 

 اإلبداع، دون أن يعر  ماهية الموهبة و ماهية اإلبداع.

 داعــة و اإلبـــالموهب

نان الموهوب كاتبا  كان أم شياعرا  أم موسييقيا  أم مصورا ، أم الف

غير ذلييك هو غير الفنييان المبييدع، فيياألول يتييدفق بييالعطييا  منقييادا  

لموهبتيه، تضييييييمن هيذا العطيا  إبداعا  أم لم يتضييييييمن، بينما الثان  

المبدع، يبحث دائما  عن مجاالت إلبداعه، و هو يتصييييف إلى جانب 
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 بالخيال، فيحلل ما يحيي به، وتفسير ما يعجز موهبته وقدراته الفنية

اإلنسيان العادي عن تفسيره وينور إلى الحياة نورة شمولية تتيح له 

أن يوضيييح الفكرة أو األفكار المهيمنة على أحاسييييسيييه ومشييياعره، 

ويعبر عن كيل ذليك بيالوسيييييييلية الت  يمليك ف  عمله اإلبداع  الذي 

 يهد  إليه .

ح  أو اإللهييام ليفجر إبييداعييه،ألن والفنييان المبييدع الينتور الو

اإلبداع إذا عددناه تجاوزا  عملية خلق، يدفعه شيييا  أم أبى إلى إنجاز 

 عمله اإلبداع .

و اإلبيداع ال بةت  من فرا ، وإنما من موهبة متسييييييلحة بالعلم، 

ومن محصييييييلية ثقافية وفنية ومن تعايش حقيق  مع الحياة و الناس، 

ن دراسيية التاريخ وتتبع أعمال ومن تةثيرات العصيير واألحداث، وم

المبدعين ف  العلوم اإلنسييييييانية، واالختراعات الت  تحدث شييييييرخا  

وتحوال  حضييييياريا ، ومن الرؤل المسيييييتقبلية للفن والحياة، فهل نجد 

بين شيعرا  األغنية والملحنين السوريين مبدعين تحلوا بالخصائص 

 الت  يحب أن يتصف بها المبدعون؟ 

ألغنيية العربيية السييييييورية الذي بين أيدينا إن التراث... تراث ا

السيييما ف  الخمسييين سيينة األخيرة يقول غير ذلك، وال يمكن اعتبار 

قصييائد وأغنيات حققا نجاحا  جماهيريا  من مثل جمن قاسيييون أطل 

ييا وطن ج لخليل خوري وسييييييهيل عرفة ودالل الشييييييمال ، وأغنية 

سييييييكر وفهد  جالركيب حيدك ييا الموتورج لعمر الحلب  وعبيد الفتام

بالن، أو طقطوقيية جكتير علينييا لو حبينيياج لفوزي الم رب   وزهير 

عيساوي ومها الجابري أعماال  إبداعية، ألن التفاوت الكبير لشعرا  

األغنيييية والملحنين بين ميييا أعطوا قبلهيييا وبعيييدهيييا يبرهن على أن 

التييدفق ف  العطييا ، ال تكمن ورا ه حتى الموهبيية الت  تجلييا ف  

رت ف  عشيييييرات األغنيات، ناهيك باإلبداع الذي لم أغنيات وقصييييي

بفكر فيه المحترفون من شييييعرا  األغنية والملحنين، ألنهم ينطلقون  

من فرا  ثقياف  بياعيد بينهم وبين اإلبداع . بخال  أقرانهم ف  لبنان 

ومصيييييير والعراق وأقطار الم رب العرب  الذين كرسييييييوا الموهبة 
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مثال ذلك أعمال األخوين رحبان  للفكر اإلبيداع  ولعمليية اإلبيداع. 

في  لبنيييان، وعبيييد السييييييالم عيييامر ف  الم رب، وحليم الروم  

الفلسييييييطين ، ونييالم ال زال  العراق ، والسيييييينبيياط  ومحمييد عبييد 

الوهياب وكميال الطويل ومحمد فوزي وبليغ حمدي ومحمد الموج  

وسيييلطان والمكاوي ف  مصييير، ومن سيييار على خطا هؤال  جميعا  

ار العربييية، الييذين كلمييا أعطوا عمال  رائعييا  أتبعوه ف  سييييييائر األقطي

 بعمل أروع ألن هدفهم اإلبداع وليس التدفق ف  العطا .

ويكف  أن نعر  أن جييل هؤال ، والسيييييييمييا األخوين رحبييان  

كانوا يعيشون ف  قلق وتوتر وإرهاص فكري ف  انتوار ردود فعل 

اليييذين ألعميييالهم، لنيييدرك الفرق بين المبيييدعين وبين الجمييياهير 

  لموهبة وال يفكرون ف  اإلبداع .ايملكون 

الرحبيانيية كيانيا ت وص ف  أعماق التاريخ لتختار مواضيييييييع 

أعمالها ف  المسرم ال نائ  لتسقي عليها األحداث المعيشة ف  وهي 

حيار والهيب من األلحيان وال نيا . وكيان السيييييينباط  يجلس مترقبا  

ؤيته للكلمة الت  حملا خيائفيا  من أال تؤدي أم كلثوم  أعمياليه وفق ر

لحنه المعبر عنها. وكان يقول: جليس المهم اسييتعمال آالت موسيييقية 

جيدييدة ف  الفرقية، ألن هيذا ييدخل ف  عملية إبهار أكثر منها إبداع، 

المهم أن تخلق لحنيييا .. أن تعط  لحنيييا  يسييييييتطيع أن يعيش أبيييدا ج. 

 أعمال وعندما يقول الراسييييخون ف  العلم  من موسيييييقيين ونقاد، إن

القصييييييبج  سييييييبقييا زمنهييا بمئيية عييام على األقييل، فهييذا  يعن  أن 

القصييييبج  ف  سييييبيل إبداعه الال متناه  عات صييييراعا  نفسيييييا  مع 

الزمن ومع رؤيتيه  لواقع ال نيا  واألغنيية، وعنيدميا وجيد نفسييييييه ال 

يسييتطيع تقديم الجديد الذي يريد، توقف عن التلحين واكتفى بالعز  

. 

ف  قوالب التراث،  ان الرواد الذين أبدعووف  سييييورية بعيدا  ع

الوقو  عند المسيييتول  اوعن ورثة الرواد الذين أعطوا واسيييتطاعو

الذي وصييلا إليه األغنية العربية ف  منتصييف السييتينيات،ف ن جيل 

ر ف  عطائه، ولم يسييييييتطع أن  الموسيييييييقيين الذي جا  بعدهم قصييييييه
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قته يق الذي شييييحاك  جهود الموسييييقيين اآلخرين الذين تابعوا الطر

العمالقة فانكفؤوا على أنفسييهم عدا قلة بسييبب الضييحالة الثقافية الت  

يملكون، فرفعوا شييييييعارا  غربيا  ينادي باألغنية السييييييورية، أسييييييوة 

 بالشعارات المماثلة الت  رفعا ف  عدد من األقطار العربية.

 

 مــــّوالال

 ارتجال وتراث

ا                          وديع الصاف  نموذج 

   
 أ. الدكتور يوسف طنوس    

 

االرتجال من الخصييائص األسيياسييية للموسيييقا العربية والتركية 

والفارسيييييية وللموسييييييقات الشيييييعبية ف  المنطقة. فالتفريد واالرتجال 

ة الكال سييييييك  منه. فيه يُوهر أسييييياسييييييان ف  ال نا  العرب ، خاصيييييّ

المطرب والعياز  ما تعلّمه وما ابتكره من ضييييييروب ال نا  العربّ  

 والمقامات. فهما مقياسان لثقافة الموسيق  وفنّه.

ة منهيييا  واالرتيجيييال في  اليميوسييييييييقيييا اليعربيييية، الفولكلورييييّ

والكالسيييييكية، إّما يكون عزف ا من خالل التقاسيييييم، وإّما يكون غنا  

 للّيال ، والمواويل، والقصائد.من خالل األُو ، وا

واالرتجال، الذي هو ف  األساس، تةليف موسيقّ  آنّ  ومباشر، 

يتيةثّر، كميا التيةليف العيادي، بثقيافية وموهبية وقدرة المؤّدي، وكذلك 

بتراثه الموسييييييق  الذي هو من مقّومات شيييييخصييييييّته األسييييياسييييييّة 

(personnalité de base.) 

أو جكّل ي نّ  على ليالهج،  لهج،جكيل  ي ن  على موايقول المثيل:و

لمن أصييييييال  قيال ذا المثيل يُ وهي كميا تقول مياجيدة الّروم  ف  أغنيتهيا.

فال ينور إليها إالّ من منواره الخاص، مّما  تشيييييي ليه قضيييييييية معينة،

ن أيعن  اسيييييتحالة إمكان التفاهم والتالق  بين المتحاورين. كما يمكن 
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اال  خاصا  به، وبالتال  لكّل بالمعنى اإليجاب ، أن لكّل واحد موّ  يشيير،

 بلد مّواله المتةثّر بتراثه الثقاف  والفنّ  واالجتماع .

والموال هو تجسييييييييد لالرتجيال ال نائ . وهو من ثوابا أغنية 

وديع الصيييياف ، كما كان وال يزال من العناصيييير األسيييياسيييييّة لل نا  

ه آفاق ا لالفولكلوري اللبنان . وقد طّور الصاف  المّوال اللبنان  وفتح 

جيديدة من خالل صييييييوته الفريد، وفنّه المميّز الذي أوجد مدرسيييييية 

 يُحتذل بها ف  ال نا  والتةليف.

 ( ماهيّة االرتجال1

االرتجيال هو عميل خالّق ودينيامّ ، يضييييييّم، ف  الوقيا عينه، 

ل هو المؤلّف والمؤّدي.  ا وأدا   آني"ين ومتيييداخل"ين. فيييالمرتجيييا تيييةليفييي 

بيدع يتطلّيب موهبة موسيييييييقية مميّزة وتقنية واالرتجيال النياجح والم

صيييوتيّة أو عزفيّة عالية. إن ذوي المواهب المحدودة يسيييقطون ف  

 تجربة نقل ما ارتجله اآلخرون وترداده. 

ويقوم االرتجييال ال نييائ  ف  ال نييا  الطويييل والحّر. فييال نييا  

ا باالرتجال. وال نا  الموقّع يحّد من قدرة  السييييييريع ال يسييييييمح كثير 

طرب على االرتجال. فال نا  الحّر وغير الموقّع هو الذي يسييمح الم

 باالرتجال ويدعو إليه.

يتطلّب االرتجال الناجح جالسلطنةج، فينتقل المؤّدي ف  ارتجاله 

بين المقامات وأجناسيييها الموسييييقية، لك  يصيييل هو وسيييامعيه إلى 

 جالطربج.

اع  واالرتجيال ال يييةت  من العييدم، بييل من مخزون الييذاكرة الو

( وهذا المخزون Le Conscient et l’Inconscientوالالّواع  )

 هو من مقّومات الشخصية األساسية لكّل إنسان. 

 ( الموسيقا العربية واالرتجال2

أعطيا الموسيييييييقيا العربيية التقلييديية، الت  كيانيا تُنقيل بالتقليد 

الشيفه ، حّريّة للمؤّدي ب ضييافات من عنده، على صييعيد الزخرفات 
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رب وكييّل الحلييات الممكنية ف  سييييييبييل أدا  التراث، والتال وين والعا

وإعادة إحيائه بةسيييلوب خالّق ومتجّدد يتوافق مع قدرة وشيييخصييييّة 

المؤّدي. ولم يتوقّف هذا النمي ف  األدا ، حتّى مع اعتماد الموسييييقا 

 العربية التدوين. فالمؤّدي العرب  يعدُّ نفسه، مؤلّف ا مع المؤلّف.

قا العربية، الت  ه  موسييييقا مقاميّة، بطريقة وتطّورت الموسيييي

أفقيّة، فطّورت ألحانها وسييييياللمها ومقاماتها وإيقاعاتها، وسيييييمحا 

ة  بيياالرتجييال بكييّل أنواعييه من التالوين اللّحنييية وصييييييوال  إلى حّريييّ

مطلقة ف  التقاسيييييييم والمواويل. وبات االرتجال إحدل خصييييييائص 

 وسيقا التركيّة واإليرانيّة.هويّة الموسيقا العربيّة، مثلها مثل الم

 ( أشكال االرتجال3

االرتجال ف  الموسيقا العربية يمكن أن يكون ف  ال نا  )أو ، 

ا، كما يمكن أن يكون  ليال ، مواويل، قصييائد( ويسييّميه البع  تفريد 

ف  العز  )تقاسيم حّرة أو تقاسيم مقيّدة ضمن قالب التحميلة(. وف  

ف  جاالسيييتخباراتج )من اسيييتخبار( الم رب العرب  نجد االرتجال 

 وجالعروبياتج )من عروب (.

ا، من  واالرتجال، ال نائ  واآلل  على حّد سييوا ، إّما يكون حّر 

دون إيقاع أو من دون مرافقة إيقاعيّة، ويسييييّمى جصييييعب اج )سييييماع 

من وديع الصيييييياف  جبعيدن ببيال  أهيل هياك الدارج(،  1نموذج رقم 

ا، أي مع م رافقة إيقاعيّة، ويسيّمى جموزون اج )سيماع وإّما يكون مقيّد 

ججايين يا  3جالليله ما برضييييييى بكراج أو نموذج رقم  2نموذج رقم 

أرز الجبيلج(. فبينما نرل، ف  الشييييييكل األّول، اآلالت الموسيييييييقية 

تعط  أحيان ا ن مة القرار فقي، نراها ف  الشييييييكل الثان  تعيد حركة 

 .إيقاعيّة طوال مّدة االرتجالــ  لحنيّة

إّن أهّم اإليقيياعييات المسييييييتعمليية لالرتجييال المقييّيد ه : الوحييدة  

(، 3/8(، الدارج السييريع )3/8(، السييماع  الطائر )2/4الصيي يرة )

(، 7/4(، النوخا )12/8(، السييييماع  الثقيل )3/4الدارج البط   )

 (.9/8( واألقصق )7/8الدور الهندي )
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ا االرتجال الحّر ف  ال نا  يكون عندما يختار المط رب موضيييع 

ا ف  األغنية الت  يؤّديها أو قبل البد  بها، لينطلق ف  تفريده أو  معيّني 

ارتجاله إلى المقامات البعيدة والقريبة على حّد سيييوا ، وف  مختلف 

ضيييييروب فّن ال نا ، قبل أن يعود إلى المقام األصيييييلّ  الذي انطلق 

ا سييييييبق وضييييييعه، يُو ا ال نيا  المقيّيد فهو يتبع تلحيني  يه هر فمنيه. أميّ

 الملّحن براعته الموسيقيّة وال نائيّة وثقافته الفنّيّة.

وقيد لجية كبيار الملّحنين إلى كتيابية التفرييد ال نائ  المقيّد، خوف ا 

من جابتكاراتج المطربين، المنبثقة من كفا تهم الموسييييقيّة، الت  قد 

ال تكون ف  صييييالح األغنيّة أو ملحنها، إذ يفوق االرتجال موسيييييقيّ ا 

ا ل جتقليييدج تفريييد غيرهم من  لحن ا، أو تحيياشييييييييي  األغنييية أحيييانيي 

ة مطلقيية  ة هم الملّحنون الييذين أعطوا المطربين حّريييّ المطربين. وقلييّ

ف  التفريييد واالرتجييال، بيياسييييييتثنييا  كبييار المطربين الييذين كييانوا 

 جيتصّرفونج باللّحن المكتوب وجيجّملوهج ويعطونه من فنّهم. 

ة مع تقّدمهم ف  العمر، مثل أم ومع تراجع مسيييياحاتهم الصييييوتيّ 

كلثوم قبل وفاتها بعشيييير سيييينوات، عمد المطربون إلى تقديم التفريد 

الصييييييوتّ  المقييّيد بيياللّحن. وكييذليك أسييييييمهيان الت  برعييا بييالتفريييد 

ا من القصييييييائد الت   الصييييييوتّ  الحّر بفّن الموليّا الجبلّ ، غنّا عدد 

رين ن المطربين اآلختخلّلهيا التفرييد الصييييييوتّ  المقيّيد بيالتلحين. وم

الذين اشييييتهروا بالتفريد الصييييوتّ ، نذكر على سييييبيل المثال: محمد 

د عبييد المطلييب وفريييد األطرت ونور الهييدل  عبييد الوهيياب ومحمييّ

 وسعاد محّمد وصبام فخري ووديع الصاف .

   أنواع االرتجال (4

إلى جيانيب أشييييييكال االرتجال اإليقاعيّة من حّر  من اإليقاع أو 

ا بلحن ما مقيّيد بيه، هني اك درجيات ف  االرتجيال، منها ما يكون مقيّد 

أو مقيام ميا، ومنهيا ميا يعط  المطرب حّريّية اختييار اللحن والمقام. 

 سنتناول نوعين من االرتجال:
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ويمكن أن يكون هذا  معرو :االرتجال حول لحن  ـيييييييـييييييي1.4

ا منه، ولكّن  ا بي يقياع أو حّر   األسيييييياسيييييييّة ه اللّحنيّةمعالماللّحن مقيّيد 

ا بالهيكليّة الموسييييقيّة لهذا  فيكون االرتجالواضيييحة ومعروفة.  مقيّد 

اللحن، مثال  جهيهيات ييا بو الزلفج ف  الفولكلور اللبنيان  )سييييييماع 

جييا مهاجرين رجعواج(، أو يكون كناية عن زخرفات  4نموذج رقم 

ا، على سييييييبيييل المثييال لحن  ا موقّعيي  وتالوين موسيييييييقييية تتنيياول لحنيي 

وهذا جلبنان عرس الدن ج(.  5ع نموذج رقم جالشييييييروق ج )سييييييما

ة بكل ميتطلّب أدا  وزخرفات صييييوتية ولحنيّ  ناجمة  طربة خاصييييّ

 عن قدرته الصوتيّة والفنّية.

وهو القائم على ن مة يختارها  :االرتجال الحرّ  ـييييييـييييييـيييييي2.4

  وبالتال ،ليؤسييّيس مقام أدائه ن لحن سيييابقأو ينطلق م ،لالمرتجا 

ا بيةي ن مية  هو أو لحن. وهيذا يتطليّب مهارة صيييييييوتيّة ليس مقييّد 

 . )سيييييماع نموذج رقمومهارة فنّيّة ف  اختيار الن مات والمقامات

القسييييييم األول من هذا النموذج  ججبلنا + يا قلب  كلما جفن ج(. 3

هو ارتجييال حول لحن تراث  معرو ، أميّيا القسيييييييم الثييان  فهو 

ة يييّ ارتجيال حّر مبتكر من وديع الصييييييياف ، ولكنيّه ينبثق من روح

 التراث اللبنان  والمّوال الجبل .

ثنان على مبدأ اال يتوافق و شيييكال  ومضييييمون ا، نه لحن مرتجلإ

ولحنييه، كمييا أّن المؤّدي نفسيييييييه ال يُعيييد ارتجييال نص محييّدد  دائييهأ

حّرييية فّن نمييا يييدل على إوهييذا  بييالطريقيية نفسييييييهييا وبيياللّحن عينييه.

 االرتجال ف  الشرق. 

 ّوالـــــــ( الم5

يات كثيرة حول معنى كلمة جمّوالج ونشييييييةة المّوال هنياك نور

بحيّد ذاته. وإلى اآلن، ال يوجد حقيقة تاريخيّة أكيدة حيال هذا األمر. 

  السيييييوطفمنهم من يرجع أصييييل المّوال إلى نكبة البرامكة، فيقول 

لى العهد إن الموال يعود إهـييييييي(  912عبد الرحمن بن أب  بكر )ت 

ة إحييدل جواري جعفر بن يحيى أنشيييييييدتييه ألول مر إذ ،العبيياسيييييي 
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هـييييييييي( بعد ما رأت بطش هارون العباسيييي  )ت  187 تالبرمك  )

صف  الدين  . بينما يُرجع(1)هـيييييي( بموالها ف  جنكبة البرامكةج 193

هـيييييي، نشةة  752الحل  عبد العزيز بن السيرايا الطائ  المتوفى عام 

 ،لالعميت نون به أثنا   أهل المدينة ذ كانإلى مدينة واسييي، الموال إ

، ف  أواخر عهد ويقولون ف  آخر كل صيييوت مع الترنم جيا موالياج

. وآخرون يرجعونيييه إلى عصيييييير ( 2)الومنيييه جيييا  الموّ  األمويين،

 .(3)م 522و 422األنباط، أي بين عام  

ولكن، هيل يمكن الجزم أن هذا النوع من ال نا ، أي المّوال، لم 

ا قبييل هييذه التواريخ المييذكورة أعال ه؟ وهييل من إثبيياتييات يكن موجود 

ا ف  حضييييييارات سييييييابقة أو مجاورة؟ وما دام ال  أنّه لم يكن موجود 

د  أنّنييا ال نزال بعيييدين عن معرفيية أصيييييييل  يوجييد إجميياع، فهييذا يؤكييّ

 الموال وتاريخه ولرو  نشةته.

المّوال موجود ف  كّل األقطار العربيّة، ولكّل بلد منها أسيييييلوبه 

 . ويؤّكد البع  أن المّوال نُوم األدب  واللّ وي  والموسييييق  ال نائ

بيالل ية الفصييييييحى أّوال ، ومن ثّم نُوم بياللهجيات العياّميّة. فنقول، إذا 

كيانيا الل ية الفصييييييحى قد سييييييبقا الل ة العاميّة ف  تةليف المّوال، 

فيكون هناك تراجع ف  المسييييييرة األدبيّة والل ويّة العربيّة. أال يمكن 

عاّميّة أّوال  وانتقل إلى الفصييحى، لقائل أن يفترض أن المّوال كان بال

ا؟  أو أقلّه ُوجد بالطريقتين مع 

وهنيياك أنواع متعييّددة من المّواالت ف  الييدول العربييية، وقييّد 

نّف بحسييب تقطيعاته الشييعريّة المؤلّفة من أو  أربعة أبيات شييعر، صييُ

خمسيييييية )يسييييييّمى جالمّوال المصييييييريج أو جاألعرجج(، أو سييييييبعة 

الب داديج(، أو من ثمانية، مع انتهائها )ويسييييّمى جالشييييرقاويج أو ج

 بقوا ج تعاد كّل مّرة بمعنى مختلف.

                                                           

 بعدها. وما 7، ص الموال الب داديراجع عبد الكريم العال ،  ــ

 .127-123راجع صف  الدين الحل ، العاطل الحالب والمرخص ال ال ، ص  ــ

 .53، ص الفنون الشعرية غير المعربةراجع رضا محسن حمود القريش ،  ــ
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ه ذو طيييابع  ويقول من يُرجع الموال إلى نكبييية البرامكييية، إنيييّ

حزين، بينميا نرل المّوال ف  لبنان يتطّرق إلى مواضيييييييع متنّوعة، 

فيهيييا الفراق ولوعتيييه، وفيهيييا الفرم واللّقيييا ، وفيهيييا ال زل وحيييّب 

 الوطن.

ي ه صبالموال اللبنان  الشعب   أن جن رحبان ااألخوج رلوي

هو و ف  لبنان، هو أسييييياس ال نا  الحرّ  وأدائه المتنّوع، المختلفة

ويجسييّيد وديع الصييياف   أسييياس صيييحيح لالنطالق منه وتطويره.

 ب نائه المّوال اللبنان  بجميع ألوانه وصي ه. 

 ( وديع الصاف  واالرتجال ال نائ 3

لصيييياف  مع االرتجال ال نائ  ف  لبنان، من ترافق اسييييم وديع ا

جاألو ج، وجيا ليل يا عينج، والمّوال، والقصييائد. فقلّما خلا أغنية 

لوديع الصيييييياف  من موال وارتجياالت. ارتجاالته فيها ألوان تراثية 

عّدة: الجبل  اللبنان ، البدوي، الجنوب ، الشييييييمال ، الب دادي، إلخ. 

ا غنّى التراث اللبنييا ة وهو طييالمييّ ن  بكييل لهجيياتييه وفروقييه اللّحنيييّ

 واألدائيّة. 

 وبين ،مثل الرعد الهادر قويال هجمع بين صييييييوتت ارتجياالته

 صييييييّوريوالطبيعة والوطن، فحنيّة الحب ووأشييييييعار ت نّ  الكلمات 

. وقد وضييييييع ّف على دربه حاسيييييييسالطبيعة اللبنانيّة واأل بالطرب

ا، مارون كرم، عبد شييعرا  كبارا ، أمثال أسييعد السييبعل ، أسييعد سيياب

الجليييل وهب ، يونس االبن، صييييييّوروا الطبيعيية والتراث والعييادات 

ا أكسييييييب غنيا ه ومواويليه، ف  الوقا ذاته،  اللبنيانيّية والعربيّية، مميّ
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طابع الشييييموليّة والشييييخصييييانيّة، وكةّن المّوال موّجه لكّل واحد من 

 سامعيه. 

ا ضهمع وجود بعو ف  اإلجمال. مواويل وديع الصياف  قصييرة

ي أغيانييه، وكيةنّه يريد أن  ف  بيداييات أغيانييه، إالّ أن أغلبهيا تتوسييييييّ

جيسييلطنج قبل أن يبدأ بالمّوال، من دون أن يعن  هذا أنّه ال يسييلطن 

جبداية ال عيون   7ف  بيدايية أغانيه أو نهايتها )سييييييماع نموذج رقم 

غريبةج، إذ يبدأ الصيياف  األغنية بمّوال األو و وسييماع نموذج رقم 

ه، ومع كثرة مواويل  تسيلناج، ثم يُنه  الصاف  األغنية بمّوال(.جال 8

ا يشييييييبه اآلخر، حتّى ولو غنّى المّوال ذاته، ف نّه ي نّيه  فال تجد واحد 

 كّل مّرة بصورة متجّددة.

وائل أمحميد عبيد الوهياب عنيدميا سيييييييمعيه ي ن  عنيه  قيال

 ،فالمه السينمائيةأحد أالمةخوذة من « ولو»أغنية ات يالخمسيين

:جمن غير المعقول أن ف  ريعيان الشيييييييبيياب ئيذوكيان وديع يوم

غنية عالمة فارقة لا هذه األ. فشكّ يملك أحد مثل هذا الصوتج

 ، ألنها كلّها غنا  حر مرتجل ف  األسيييياس،ف  مشييييواره الفن 

ُ فوتربع من خاللها على عرت ال نا  العرب ،  قب بصييييييياحب ل

المدرسييييية » مبتكرإنّه وقيل عنه ف  مصييييير  ،الحنجرة الذهبية

 غنية الشييييرقية.لى وديع الصيييياف ( ف  األإ)نسييييبة « الصييييافية

 جولوج( 9)سماع نموذج رقم 

ووديع الصيياف ، ذو الصييوت االسييتثنائ  الذي لهر ف  أواخر 

الثالثينيات من القرن العشييييرين، واشييييتهر بال نا  البلدّي والمواويل 

جل ر والزعلى طريقية األدا  الن مّ  اللبنانّ  المشييييييتّق من الفولكلو

 اللبنانيهين، لهرت لديه مقدرة مهّمة ف  التفريد الصوت  واالرتجال.



 

 45 

وقد نجح وديع الصياف  ف  التفريد الصوتّ  بنوعيه مفّضال ، 

ا ف  هذا النوع من  ف  ال الب، التفريد الحّر. فبدا صييييييوت ا متطّور 

التفريد، إذ إنّه بمسييييياحته الواسيييييعة، تمّكن من غنا  عقود مقاميّة 

مسبوقة ف  المّوال، وباحترافه التفريد الصوتّ  ألهر إلمامه غير 

الفطري بالمقامات الشيييييرقيّة، عبر مزج جميع العقود الصييييياعدة 

والهابطة بعضيييييها ببع ، مضييييييف ا إليها الزخار  والتواشييييييح 

 الصوتيّة.

ونقل عبد الرحمن سيالم عن الحاج هاشم محمد الرجب، أحد 

خاصييييّية المقامات العراقيّة، قوله أكبر العاملين ف  فّن المقامات، 

جإّن ف  صييوت وديع الصيياف  إمكانات مقاميّة لم تتوافر لدل أّي 

مطرب، منذ مئة سيييييينة حتّى يومنا هذا، وأنّه قد يكون الوحيد من 

 .(4)مطرب  هذا العصر القادر على أدا  كّل المقامات ال نائيّةج

 ( المّوال ف  األغنية الوديعيّة7

د عبد الوهّاب قد صيييييينع للمّوال المصييييييري قالب ا  إذا كيان محميّ

ا، ف ّن وديع الصيييياف  قد طّور المّوال اللبنان  بةسيييييلوب مبتكر  جديد 

ا، جوهر الصييوت وقماشييته  ف  األدا  واللّحن. يُوهر المّوال، عموم 

وإمكاناته. مّوال الصيياف  يتطلّب إمكانات صييوتيّة هاّمة، ألنّه ي طّ  

سييلسييال  مقاميّ ا وحليات زخرفيّة مسيياحة صييوتيّة واسييعة، ويتضييّمن ت

جييا لييل يا ما فيك  مّوال 12أدائيّية صييييييعبية. )سييييييمياع نموذج رقم 

 غنّيناج(

 يتةلّف مّوال وديع الصاف  من ثالثة عناصر غنائيّة أساسيّة:

 النمي التطريب  العرب  ف  ال نا ــــ 

 النمي ال نائ  السريان  والفولكلوريــــ 

 ط  والقرآن النمي ال نائ  البيزنــــ 

                                                           


 .1/3/1987سالم )عبد الرحمن(، ف  الكفام العرب ،  ــ
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ا  وديع الصييييييياف  محكوم بصييييييوتييه القييادر. وجييا  جييديييده طبقيي 

ا ف  غنا   ا فريد  ا جيديد  إلمكيانياتيه الصييييييوتيّية الت  أوجيدت أسييييييلوبي 

ا ف  شييييييكلها ومضييييييمونها  المواوييل على اختال  أنواعها، مطّور 

ا ف  جميع ألحييانييه. صييييييوت وديع  اهييا تقريبيي  ون ميياتهييا، ومييدخال  إيييّ

بين القرار والجواب، واألدا   الصيييييييياف  صييييييوت متكييامييل يجمع

ومخارج الحرو ، والطرب وال نا  والفولكلور والترتيل والتجويد 

واأللوان العربيّة واللبنانيّة، ف  قماشييية صيييوتيّة بلّوريّة نادرة. وهذا 

ما جعل ارتجاالته ومواويله جكاملة متكاملةج بصييييوته وأدائه، وه  

 لن تبقى هكذا بةدائها من أي مطرب آخر. 

ا من المّوال الب دادي والشييييروق  فة تى المّوال الجديد مزيج 

والقصيييييد والموشيييّيح والقّرادي والمعنّى والعتابا والميجانا وأبو 

ا كييّل ذلييك ف   الزلف والليييال ، إلخ، وكلّهييا ألوان تراثيييّة، مفرغيي 

قالب واحد، عنوانه المّوال اللبنان  الصاف  الذي أضحى عالمة 

 ّكل أحد عوامل نجاحها. خاّصة، تميّز أغانيه وتش

إّن هيذا اإلخراج الموسيييييييق  ل.لوان الزجليّية التراثيّية اللبنانيّة 

ة، من مواويييل حّرة وموقّعيية، مطّعم بنفس تطريب   غير الفولكلوريييّ

عربّ ، دين  وفولكلوري. ويكشييييييف التحليل الموسيييييييق  عن عقود 

 مقاميّة فريدة من حيث امتدادها الن مّ  وأسلوب أدائها.

ن ارتجال المواويل ف  أغنيات الصييييياف  اتّخذ شيييييكال  مسيييييتقالّ ، إ  

 تطّور ف  فرعين:

األغنية المّوال، مثل جطّل الصبامج، جيا أخت  نجوم اللّيلج، ـيييـييي 

جناطرك سييييهرانج، جمّريا عالّدارج، جلبنان يا قطعة سييييماج، 

جصيييييرخة بطلج، جلوين يا مروانج، جغابا الشيييييمسج، إلخ. 

بنان يا قطعة سماج، إذ تشّكل األغنية ج ل11)سماع نموذج رقم 

 بكاملها المّوال(.

ا من بنية أغنية، مثل جيا بو ال ّرةج، ـييييـيييي  المّوال الذي يشّكل جز  

جصييورة بصييدر الدارج، جال إنا راضيي ج، جندمج، جشييو عاد 
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مّوال جشيييييو  12بدي فيك يا قلب ج، إلخ.  )سيييييماع نموذج رقم 

 ف األغنية(.عاد بدي فيكج، إذ يةت  المّوال ف  منتص

 

 ةــــــخاتم  

المّوال هو غنييا  طويييل، إنييه غنييا  مرتجييل. واالرتجييال وليييد 

التربية والثقافة والدراسيية، وباألخص الموهبة. فكّل موسيييق  يخّزن 

ة موسيقا بالده  ف  ذاكرته الموسييقا الت  أحب والت  طبعته، وخاصيّ

ة. وعنييدمييا يؤلّف أو يرتجييل، يوهر تيية ة والشييييييعبيييّ  ثيرهييا ف التراثيييّ

 نتاجه وأدائه.

ووديع الصيييييياف  طّور بيارتجياالتيه، األغنيية والمّوال اللبنان ، 

فصييارت أغانيه لوحات تراثيّة وجديدة ف  آن، تصييف طبيعة القرية 

اللبنانيّة وعاداتها وأناسيييييها وأحاسييييييسيييييهم وحياتهم، مع االسيييييتعانة 

  بييالفولكلور الموسيييييييق  المتنّوع. وإن أغييانيييه غير الموقّعيية والت

يتخلّلها الكثير من االرتجاالت والمواويل أطلقا شييييييهرته وأوجدت 

ا باألغنية اللبنانيّة. ا خاّص   طابع 

وعر  وديع الصييييييييياف  أن ي ر  من التراث ف  أغيييانييييه 

ومواويليييه، فجمع بين الفولكلور اللبنيييان ، والترتييييل السييييييرييييان  

 ،والبيزنط ، والتجوييد القرآن ، والطرب العرب ، ف  بوتقيية واحييدة

لم يكن بقادر أن يطّوعها لوال صييييوته المتميّز والقادر على أدا  كّل 

 األلوان.

ا غنائيّ ا، شيييّكل مدرسييية ف   لقد اختيّ وديع الصييياف  لنفسيييه نهج 

الصييوت واألدا  والتلحين واالرتجال. ولكن، ال شييّك ف  أن كثيرين 

ْر  من تراثاتهم من أجل تطوير ال نا  العرب  بجميع  سيييسييعون لل "

 اله االرتجاليّة والتةليفيّة، ال نائيّة واآلليّة.أشك

ة الت   إّن األغنييية العربييية الجييديييدة ال تعير االرتجييال األهميييّ

ا لمقدرة المطرب الفنّيّة والصييوتيّة. هل هو  ه مقياسيي  يسييتحّق، وال تعدُّ

ماع إلى الرقص، أو بسييييبب  بسيييبب ت يّر األذواق من الطرب والسيييّ

ليات من الصييوت الجميل والقدرة الفنّيّة إلى جمال المؤّدي  تبّدل األوه
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الخارج  وموهره الجّذاب وغنائه االسيييييتعراضييييي  أي االنتقال من 

إمتاع األذن إلى إبهار العين، أم بسيييييبب عدم قدرة المؤّدين الحاليين 

على االرتجال؟ ال شيييّك ف  أن الموسييييقا العربيّة سيييتفقد، مع غياب 

ها األساسيّة. )سماع نموذج رقم االرتجال فيها، واحدة من أهّم ميزات

 جأنا وهالبيرج(. 13
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 الفلســـــــفة 
 األغنية العربيــــة فـ 

   
  ياســر المالح 

 

 لـــمدخ

لو أردنيا أن نصيييييينف األغيان  العربيية تحا عناوين تدل على 

مضييييييامينهيا واتجياهاتها لرأينا العجب. وأعجب العناوين ما اخترته 

 هلفهل هنالك من يتفلسف ف  األغنية؟ و«. (5)الفلسيفة»لهذه المقالة 

 هنالك ملحن قادر على تلحين الفلسفة؟

ف  الحق إن الييدخول ف  هييذا الموضييييييوع المتشييييييعييب ليس 

كيالخروج منييه، فييالفلسييييييفيية تعبير شييييييامخ شييييييمو  العقييل الواع . 

يملؤون الدنيا بنورياتهم.  (7)وأفالطون (6)والفالسييييييفة منذ أرسييييييطو

ولهر من الفالسييييييفية العرب من تةثر بالفلسييييييفة اإلغريقية، وأبدع 
                                                           


 ه  الحكمة ف  معناها األصل . Philosophyــ الفلسفة  

ق.م( فيلسو  يونان ، مرب  اإلسكندر. أهم 322ـيييـييي284أرسطو أو أرسطوطاليس )ـيييـيييي  

 مؤلفاته )الجدل(.

 .مهورية(سقراط. أهم مؤلفاته )الج تلميذق.م( فيلسو  يونان  347ــ427ــ أفالطون )  
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الذي لقب بالمعلم الثان  بعد أرسييطو  (8)ته الخاصيية، كالفاراب فلسييف

قا كتاب الموسييي»المعلم األول، وكان ضييليعا  من الموسيييقا، وله فيها 

وهو متضييلع من الرياضيييات أيضييا . واشييتهر من الفالسييفة « الكبير

، وكان عالما  أيضيا  بالموسييقا والرياضيات، ولقب (9)العرب الكندي

الجمع بين الموسيييقا والرياضيييات عند الفالسييفة بفيلسييو  العرب. و

أمر مةلو . فالموسيييييقا ف  موازين جملها تعتمد على الرياضيييييات 

 فال يكون فيها خلل.

الفلسييييييفية ف  جوهرهيا رؤيية وفكر وموقف. وقد يوهر ذلك ف  

شييييييعر شيييييياعر أو نثر ناثر، وقد تكون حكمة أو مثال  دارجا  أو تمثاال  

د الثالثة الذي يقول: ال أسيييمع، ال أرل، ال يحمل حكمة، كتمثال القرو

 أتكلم، ف  بيئة ال تسمح بالحرية.

واألغييياني  اليعيربييييية ف  مجملهيييا تعبر عن العواطف وه  

األغزر، أو تعبر عن الفكر ف  حدود ضيقة. وقد يكون من الشعرا  

من يتصييييف بالفلسييييفة ف  بع  شييييعره. فتتجلى فلسييييفته ف  موقف 

ياة والموت، ومن الماضييي  والحاضييير ذات  مما يحيي به، ومن الح

 وال د.

والشييييييعرا  العرب يكتبون الشييييييعر والزجل، وهما وجهان لعملة 

واحييدة، ه  عمليية التعبير عن عيياطفيية أو موقف أو عنهمييا معييا . وال 

يوصيييف الشييياعر هنا، فيما كتب، بةنه فيلسيييو  كةصيييحاب النوريات 

 الفلسفية، بل هو شاعر ليس غير.

 رية الفلسفية.نماذج من األغان  الشع

 قصيدة لسا أدريالنموذج األول: 

                                                           

م( ولد ف  فاراب بتركستان وتوف  بدمشق. أقام ف  حلب ف  952ــ   ــ الفاراب  )  

 بالط سيف الدولة.

 م( مارس نشاطه ف  عهد المةمون بب داد.873ــ739ــ الكندي )  
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. (10)لسيييييا أدري عنوان قصييييييدة من شيييييعر إيليا أب  ماضييييي 

رصيييياصيييية ف  »اختارها محمد عبد الوهاب ولحنها وغناها ف  فيلم 

. وكييانييا تشييييييياركييه البطوليية راقييية 1944المنتي ف  العييام « القلييب

م. إبيراهيييم. وقصييييييييية اليفيلم لتوفيق الحكيم واإلخراج لمحميييد كري

 وسنعرض أوال  للنص الشعري وعناصره المكّونة والمفهوم الفلسف .

 ــ النص الشعري: 1

 اُ ـــــــن أين" ولكنّ  أتيـــلُم ما ـــُا ال أعـجئ

شـــطريق (11)ّدام ــْد أبصرُت قُ ـــولق  ياُ ــــا  فم"

 ذا أم أبياُ ــئُا هــــائرا  إن شــةبقى ســــوس

 ق ؟ لسُا أدري؟ كيف أبصرُت طري(12)كيف جئاُ 

 

 ةْ ـــــات  الماضي" ـن حيـيئا  ما ــُر شـا ال أذكـــأن

ـةْ  (13)أنا ال أعــــلُم شــــيئا  عن  حيــات  اآلتيـ"

ــــةْ   لا " ذات  غـــي"ر أنّ  لســـا أدري ماهيـ"

 فمتى تعراُ  ذات  ُكنــه" ذات ؟ لســُا أدري

 

حـك  وبُكائ  وأنـــا طفـــل  ص ــيْر؟  أين" ضا

ريــــْر؟ ــراح  وأنــا غ" ٌّ غ" هــل  وم"  أين ج"

ــرُت تســيْر؟  أين أحـــالم  وكانْا كيف"ما سا

 كلُّها ضاعْا ولكن كيف" ضاعْا؟ لسُا أدري

                                                           

« الخمائل»م( شاعر لبنان  من أدبا  المهجر. له 1957ــ1889ــ إيليا أبو ماض  ) 

 «.الجداول»و

دام  : أمام  وه  من الفصيييح. بّدلها عبد الوهاب حين أداها بكلمة )أمام (، ـييييييـيييييي قّ  

فانكسييييير وزن البيا وهو يعلم ذلك، ألنه لم يسيييييتسيييييغ كلمة )قّدام (. وحين غنى عبد 

، وضييييعوا كلمة 1932ف  العام « الخطايا»الحليم حافظ القصيييييدة مختصييييرة ف  فيلم 

 )للّدنيا( بدال  من أمام . فاستقام الوزن.

 ــ جئُا: يشبع الشاعر الضمة ف  التا  ليستقيم الوزن. وهذا جائز ف  الشعر. 

 ــ عن حيات  : يبّدل عبد الوهاب )عن( فيجعلها )من( وهذا خطة. 
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: القصيدة من مجزو  الرمل ووزنه )فاعالتن ـيـ الوزن العروض 2

فاعالتن( ف  كل شييييطر. وقد وصييييلنا بين الشييييطرين ألن معوم 

أي أن الكلمة الواحدة تمتد من الشطر األول إلى األبيات مدّورة، 

الثيان . وهيذا غيالب ف  المقطع األول عدا البيا الثالث. ودرجنا 

على وصييييل األشييييطار ف  المقطعين الثان  والثالث على سييييبيل 

التناسق الجمال . والقصيدة تقع ف  ثالثة مقاطع مختلفة القواف : 

ومة المشيييييبعة، وف  ف  المقطع األول التا  المضيييييم (14)فالقافية

المقطع الثييان  اليييا  المفتوحية مع الهييا  السيييييياكنيية. وف  المقطع 

الثالث الرا  السييياكنة المسيييبوقة بيا  المد. وكان كل مقطع ينته  

بجملية )لسييييييا أدري( على وزن )فياعالتن( كميا ه  الحال ف  

 الدور الزجل .

: القصيييدة حافلة بالحرو  ذات الجرس ـيييييييـييييييي موسيييقا الحرو 3

يق  كالسييين والشييين. وما يسيياعد الحرو  على الوهور الموسيي

حرفا المد األلف واليا . و)لسيييا أدري( الت  يُقفل بها كل مقطع 

ه  المثييال على مييا نييذهييب إليييه، ومعوم الملحنين يختييارون من 

القصييييييائد ما هو حافل بحرو  المد، وحرو  الهمس، وحر  

 النون.

ة ب يمان خيص هذه الفلسفيمكن تل ـييـيي النورة الفلسفية ف  القصيدة :4

إيليا أب  ماضي  بما يسمى الجبرية، وهو مذهب لهر ف  القرن 

األول للهجرة. ومفاده أن اإلنسيان مسيّر  ال مخيّر. ورأس مذهب 

الجبرية جهم بن صيييفوان. وكان أتباع الجبرية على خال  كبير 

 مع المعتزلة الذين يعتقدون بةن اإلنسان حر ف  اختياره.
                                                           


 ــ القافية : يقصد بها حر  الروّي ف  آخر الكلمة الت  ينته  بها البيا. 
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لمقطع األول يعتر  بوجوده. لكنه ال يعلم ما أصل فالشعر ف  ا

وجوده ك نسييان. فهو وجد دون إرادته، وعات دون أن يسييتشييار ف  

عيشيه، وهو مستمر على هذا النهي دون أن يدري ال اية من وجوده 

 وعيشه.

وهو ف  المقطع الثان  يشييير إلى الماضيي  المنسييّ  والمسييتقبل 

وكييةنمييا يقول: حييياتنييا ال المجهول وإلى غموض تركيبتييه النفسييييييييية 

 معنى لها. والحقيقة ال وجود لها. وإنما ه  تقديرات وهواجس.

وف  المقطع الثالث يتذكر طفولته وما كانا عليه من التناق ، 

وأن أحالم الفتى قلمييا تتحقق، إن ه  إال أمييل يرافق من يحيييا دون 

 جدول.

ما يالحظ أن الشيييياعر متشييييائم، تسيييياوره الشييييكوك ف  سييييبب 

، ويعتقد بةن إرادة اإلنسان ف  التصر  ال وجود لها. ويعبر وجوده

 عن ذلك كله بجملة )لسا أدري(.

 اللحن والتوزيع واألدا 

بدأت المقدمة الموسيييقية بالقانون يعز  مدخال  مرسييال  قصيييرا  

تختميه األوركسييييييترا بتكرار آخر جملة عزفها القانون. ويبدأ ال نا  

م عجم منطلقا  من العالمة )دو(. المرسييييييل ل.بييات األربعية من مقيا

ويالحظ التلوين الموسيييييييق  ف  األدا  للتعبير عن الكلميييات ف  

المقطع األول، وينته  المقطع األول بفاصييييييلة موسيييييييقية مرسييييييلة 

 تعزفها األوركسترا، شبيهة بالمقدمة.

ف  المقطع الثييان  يبييدأ األدا  الموقّع ترافقييه األوركسييييييترا مع 

تين األول والثان  وجز  من الثالث. ثم يعود لوازم موسييييقية ف  البي

األدا  مرسييييييال  معبّرا  عن معييان  الييذات وحقيقيية الييذات المجهوليية، 

وينته  المقطع بمييد أدا  )لسيييييييا أدري( من الجواب الن م  الحيياد 

ل األوركسييييييترا هييذا  للتعبير عن اإلخفياق ف  معرفية الحقيقية. وتكميّ

 المد بموسيقا عاصفة ثم تهدأ.
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ا  ف  المقطع الثييالييث مرسييييييال  معبرا  ملونييا ، ويحي ويييةت  األد

على )لسييييا أدري( ف  القرار مكررة. وتختم األوركسييييترا األغنية 

بموسيييقا عاصييفة بالقرع على الطبول، ثم تعود هادئة جدا  يبرز فيها 

 صوت )األوبوا(، ويتالشى الصوت ليعلن الختام.

عبييد مييا يبييدو، من خالل االسييييييتميياع إلى األغنييية، أن محمييد 

الوهاب قد تشيييرب الموضيييوع العام للقصييييدة والكلمات الشييياعرية 

الت  عبرت عنييه. فكييان اللحن متوافقييا  ومكّمال  لمعييان  الكلمييات، 

وكان األدا  حافال  باإلحسيييياس، يعبر عن مةسيييياة اإلنسييييان. واألدا  

المرسيييييييل، كمييا هو معرو ، هو األكثر تعبيرا  من األدا  الموقّع. 

السييييييائد ف  القصيييييييدة. أما األدا  الموقع فكان  وكان هذا األدا  هو

 محدودا  ف  المقطع الثان  على سبيل التلوين وكسر الرتابة.

 رباعيات الخيام :النموذج الثان 

رباعيات الخيام قصييييييدة مؤلفة من مقاطع شيييييعرية. كل مقطع 

منهيييا ف  بيتين اثنين، وحر  الروي ف  كيييل مقطع منسييييييجم ف  

الرابع، مخالف ف  الشيييطر الثالث. وعلى األشيييطار األول والثان  و

 هذا، ف ن كل مقطع مؤلف من أربعة أشطار يسمى رباعية.

وصاحب الرباعيات هو أبو الفتح عمر الخيام، أشهر شعرا  

م(. وهو عالم بالرياضيات وله فيها نوريات 1132الفرس )؟ ـييـيي 

وطرائق لحل المعادالت، وهو كذلك عالم فلك، وهو من أصييييييلح 

 لفارس .التقويم ا

أول مين تيرجم ربييياعييييات الخييييام من ال ربيين )فيتزجيراليييد( 

، وتييةثر خطيياه ف  1859البريطييان ، ترجمهييا إلى اإلنكليزييية ف  العييام 

 ترجمتها كثير من ال ربيين.

وللرباعيات ترجمات عربية، ترجمها وديع البسييييتان  ف  العام 

 . ثم ترجمها أحمد الصيييياف  النجف ، وأحمد الصييييرا  وعبد1932

 الحق فاضل وإبراهيم العري  وأحمد رام .
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تقع ربياعييات أحميد رام  ف  ثالثين بيتا ، فه  خمس عشييييييرة 

ربياعيية. وقيد اخترنيا منهيا خمس ربياعيات مما ت نيه أم كلثوم بلحن 

رييياض السيييييينبيياط . وممييا يجييدر أن يييذكر أن أحمييد رام  ترجم 

ف   ، واقترم على أم كلثوم أن ت نيهييا1923الربيياعيييات ف  العييام 

 . فكان ذلك.1949العام 

ف  عرضينا سنتبع الخطوات نفسها الت  اتبعناها ف  عرض قصيدة 

 )لسا أدري(.

 ــ النص الشعري:1

رْ ـس )نادل من ال يب غفاة ـمعُا صوتا  هاتفا  ف  السـح"  البشـرْ  (15َ"

 تمـ." كاس" العمـرا كفُّ القّـّدرْ  هُبّـوا املؤوا كةس المنى قبـل أن 

 

 وال بـاآت  العيشا قبـل" األوانْ  لبال" بماض  الزمـــانْ ال ت"ش لا ا

ها  ــْم مـــن الحـــاضرا لّذاتـا  فليس" ف  طبـعا الليال  األمانْ  واغنـ"

 

ــحابْ  (16)أ"طفْئ لوى القلبا بش"هدا الرضابْ   ف نّما األيّـاُم مثـُل السه

لْ   بابْ حوهك" منهُ قبل" فوتا الش وعيُشـــنا طيـــُف خيــالج ف"نـ"

رْ  رْ  لبـاْســُا ثوب" العيشا لم أُْست"ش" رُت فيها بين شــتّى الفاك"  وحا

 أدراْك ل"ماذا جئُا؟ وأين" المف"ْر؟ الثوب" عنّ  ولمْ  (17)وسـو " أنضو

 

لم" اليقـينْ  نا البائسينْ  يا عـــالام األســرارا عا رِّ ع"  يا كاشف الضُّ

ــل" األعــذارا ُعدنــا إلى لِّك"  يا قـابـا  فـا قبــْل توبة" التائبينْ  لا

الرباعيات كلها من البحر السريع، ووزنه  ـييـيي الوزن العروض  : 2

)مسييييتفعلن مسييييتفعلن فاعلن(. والمقاطع الت  اخترناها خمسيييية. 

والمقطع الشيييييعري هنا هو الرباعية. والقافية يختلف فيها حر  

                                                           

. وهو النعسان أو النائم نوما     عميقا . ــ ُغفاة : جمع غا ج

اب: الريق المرشو ، أو رغوة العسل. والشهد العسل ف  شمعه.    ــ الرضُّ

 ــ أنضو : أخلع. 
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الروي ف  كل مقطعو فف  الرباعية األولى تبدو الرا  السيييييياكنة 

األشييييييطيار الثالثية ه  حر  الروي. وف  الربياعيية الثيانية  ف 

تبدو النون الساكنة، وف  الثالثة البا  الساكنة، وف  الرابعة الرا  

السييييياكنة، وف  الخامسييييية النون السييييياكنة. أما حر  الروي ف  

 صدر البيا الثان  من كل رباعية فمتنوع غير ملتزم.

يشبع حرفا السين  ف  الرباعيات الخمس ـييييييـيييييي موسيقا الحرو  :3

والشييين المهموسييين وحرفا المد األلف واليا  يحطان على النون 

السيييييياكنية أو البا  السيييييياكنة ف  القواف . واأللف الممدودة أكثر 

شيييييييوعييا  ف  الكلمييات، وهييذا مييا يسييييييياعييد الملحن على التلحين 

 والمؤدِّي على األدا  المطرب.

 لخطاب. مّرة  يتوجهاستخدم الشاعر أسلوب ا ـييـيي النورة الفلسفية :4

إلى البشييييير، ومّرة  يخاطب نفسيييييه، ومّرة  يخاطب ف. وتتلخص 

فلسيييفته ف  أن يعيش اإلنسيييان اللحوة ويسيييتمتع بها، فالماضييي  

مضييى والمسييتقبل مجهول. ويلتق  الشيياعر مع إيليا أب  ماضيي  

ف  فلسييفة الجبرية، فالحياة والموت مفروضييان، ويسييتحيل على 

مقّدر عليه. ويعود الشيياعر بعد هذه الجولة اإلنسييان ت يير ما هو 

الفكرييية إلى ف الييذي خلق وقييّدر، يعلن إيمييانييه ويرجو أن يتوب 

 ف عليه إن بدر منه جنوم ف  الفكر.

 اللحن والتوزيع واألدا 

اختار رياض السيينباط  تلحين رباعيات الخيام على الرغم من 

القصييييييائد الطويلة  طولها. وأم كلثوم ه  المؤهلة الوحيدة لك  ت ن 

مع إعادة المقاطع الت  يصيييفق لها الجمهور. وكان هذا من المةلو  

ف  حفالتها الشيييييهرية )أول خميس من كل الشيييييهر(. وف  كل حفلة 

 ثالث )وصالت( تست رق الليل حتى الفجر.

ورياض السينباط  اشيتهر بتلحين القصيائد الشعرية، وغالبا  ما 

ل الت  اسييييييتمييدت من التجويييد يكون لحنييه تقليييديييا  يلتزم بيياألصييييييو
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والترتييل. لكن هذا االلتزام ال يعن  عدم اإلبداع، فالسيييييينباط  يعبر 

بالموسيييييييقا وال نا  المرسييييييل والموقّع عن المعان  المتجسييييييدة ف  

الكلمييات، ويييةت  أدا  أم كلثوم ليزيييدهييا وضييييييوحييا  ف  هييدوئهييا أو 

حن لملانفعيالهيا. ويلتق  المبيدعون ف  عميل واحيدو كاتب الكلمات وا

 والموزع والعازفون والمؤدي، فيكون عمال  فنيا  خالدا  على الدهر.

المقييام الن م  للربيياعيييات هو )راسيييييييا(، يتنيياوب بين القرار 

والجواب )الميياهور( والوسييييييي. واإليقيياع هو )الواحييدة الكبيرة(، 

ومعوم األدا  موقّع، تتخلله اللوازم الموسيييقية المكررة. أما المقدمة 

كانا مقدمة موقّعة ب يقاع بط  ، ثم سريع وفيها تشكيل الموسييقية ف

لحن  منّوع ينته  إلى لحن معتميد، تمهييدا  لليدخول ف  ال نا . وهذه 

المقدمة تتكرر بين الرباعيات ألنها معتمدة أصيييال ، وخاللها يصيييفق 

 الجمهور طربا .

 قصيدة سو  أحياالنموذج الثالث : 

سيو  أحيا قصيييدة للشياعر المصييري مرسيي  جميل عزيز كما 

جيا  ف  كتياب )فيروز، حيياتها وأغانيها( لمجيد طراد وربيع محمد 

خليفة. ونسبة القصيدة إلى هذا الشاعر يحتاج إلى تحقيق. ومنهم من 

ينسييييبها إلى جبران خليل جبران دون دليل. وما يهمنا هو القصيييييدة 

 لسييييييفية العربية الحافلة بالتةمل ف نفسييييييهيا، فه  نموذج ل.غنية الف

 الكون أرضا  وسما ، وف  أصل الخلق وطبيعة الحياة.

والقصيييييدة لحنها األخوان رحبان  وغنتها فيروز ف  خمسييييينيات 

 القرن الماض .

 ــ النص الشعري :1

 فاهْ ـلام" ال أحيــا وللُّ الوردا يحيا ف  الش

 ونشــيُد البلبـلا الشـــادي حياة  لاهــواهْ 

 لام" ال أحيـا وف  قلب  وف  عين  الحيــاةْ 
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 (())هكذا قال اإللهْ  سو " أحيا سو  أحيا

 

ضْينا  يارفيق  نحــُن مـان نورج إلى نـورج م"

مع" الشماس أتْينا ومــع النجـم ذهْبنــا  و"

 يا رفيق" الليـل أيْنا؟ أين مـا يـدعى لالما  

 وهــذا مــــا أراهْ  إّن نـور فا ف  القلبا 

 ())هكذا قال اإللْه( سو " أحيا سو  أحيا

 

ــةْ  ليس" ســّرا  يا رفيـق   أنه أيّــام  قليلـ"

 ليس ســـــرا  إنمـا األيّـاُم بْســــمات  طويلـهْ 

 عنه أزهار" الخميلّهْ  إْن أردت" السره فاسةلْ 

 عمُرهـــا يوم  وتحيـــا اليـوم" حتى منتهــاهْ 

 ()قال اإللْه( )هكذا سو " أحيا سو  أحيا

القصييييدة من مجزو  الرمل ووزنه  ـيييييييييـييييييييي الوزن العروضييي  :2

)فاعالتن فاعالتن(. وال ريب أن الصييييياغة الشييييعرية ال تختلف 

عن قصيييدة )لسييا أدري( إليليا أب  ماضييي  إال قليال . فالمقاطع 

الشييييييعرييية ثالثيية. والمقطع األول ف  أربعيية أبيييات، منهييا ثالثيية 

د ف  القييافييية، أمييا البيييا الرابع أبيييات تلتزم حر  روي واحيي

فمختلف حر  الروي فيه عن األبيات السيييييابقة. وف  المقطعين 

الثيان  والثياليث، يضييييييا  إلى األبييات الثالثة األولى بيا رابع 

تنته  قافيته بحر  الروي الها  السيييييياكنة لتناسييييييب القافية ف  

المقطع األول. فالزيادة هنا مقصييييودة ضييييمن التركيبة الشييييعرية 

صيييييييدة، ومالحوة الشييييييطر األخير من المقاطع الثالثة الذي للق

 ينته  بحر  الها  الساكنة أيضا .

                                                           
 .ــ هذا الشطر محذو  من األغنية 
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تحفل القصيييدة بالحرو  ذات الجرس ـيييييييـييييييي موسيييقا الحرو  :  3

الموسيييييق ، منها حرفا الهمس السييييين والشييييين. ومنها الحرو  

الشييييفوية كالبا  والفا  والميم. ومنها حر  النون الذي يعبر عن 

د، الوهور. أ مييا حر  الهييا  فهو الحر  الييذي يعبر عن التنهييّ

والوقو  عليه يسييتهلك النفس موسيييقيا . ثم تلتصييق حرو  المد 

األلف والواو والييا  بكيل كلمة ف  القافية وأكثر كلمات األبيات، 

 فتكون موسيقا وحدها ت ري بتلحينها.

 تتلخص الفلسفة ف  هذه القصيدة بجملة وردتــ النورة الفلسفية:  4

فيهيييا ه  )سييييييو  أحييييا( وه  تعبر عن الرغبييية ف  الحيييياة 

كالكائنات الحية. وهذه الرؤية الشيييياملة لما على األرض وما ف  

الكون تبدو أكثر عمقا  ف  وصييييييف الخالق بالنور والمخلوق من 

نور، فالنور هو النالم للكون، وهو الروم اإللهية السيييييياكنة ف  

ا داما الطاقة تحرك المخلوقات. وعلى هذا فالحياة مسييييييتمرة م

الكائنات وتضيييييييئها، غير أن هذه الطاقة ت ادر الكائن الح  إلى 

الطاقة الكبرل فيكون الموت. وما داما الحياة قصيييييييرة فلنتمتع 

 بها ما أمكننا ذلك.

 اللحن والتوزيع واألدا 

اللحن ف  هذه القصيييدة شييرق  مح . يعود إلى بدايات العناية 

 رحبان ، حين اكتشييفا فيروز ف  بداية باللحن الشييرق  لدل األخوين

الخمسيييينيات. وقد ماال ف  تلك الفترة إلى التنويع ف  األلحان، ف نا 

فيروز األلحان ال ربية الجاهزة بكلمات شييييييعرية أو زجلية، وغنا 

أغيان  الضيييييييعية اللبنيانية، وغنا القصييييييائد الت  كتبها الرحبانيان 

 اإلقالع الحقيق  من وغيرهما من الشييييييعرا . تلك الفترة كانا تمثل

 مطار الفن الرحبان .

بعد مقدمة قصييييييرة من مقام )سييييييكاه( ينشيييييد الكورس البيتين 

األولين من المقطع األول ويمكن تشييييييبييه هييذه البييداييية بمييا يسييييييمى 
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)المييذهييب( ف  قييالييب )الطقطوقيية(. ثم تييدخييل فيروز وتؤدي البيتين 

 األخيرين من هذا المقطع.

ذلك من مقام )راسييييا( وتؤدي  وتةت  الوصيييلة الموسيييييقية بعد

فيروز المقطع على هذا المقام ثم تعود إلى مقام )سييييكاه، هزام( كما 

 ه  العادة ف  عودة التقليديين إلى ما بدؤوا به.

وف  المقطع الثالث تةت  الوصيييلة الموسييييقية من مقام )بيات (، 

وتؤدي فيروز المقطع على هيذا المقيام، ثم تعود إلى مقام )سيييييييكاه، 

 ( لتحي فيه وفق القاعدة المتبعة.هزام

واالنتقييال بين هييذه المقييامييات الشييييييرقييية الثالثيية مييةلو  عنييد 

العيازفين االرتجياليين ف  التقياسيييييييم والملحنين الحتوائها على ربع 

 الصوت، وقد تحقق ذلك ف  هذه األغنية بآالت التخا الشرق .

أميا األدا  فكيان يعبر عن المعان  بجال . وكان صييييييوت فيروز 

  تلك المرحلة المبكرة صييوتا  طبيعيا  غير مسييتعار، كما صييار فيما ف

بعيد. والكورس يشييييييارك باألدا  بين المقاطع بما شييييييبهناه بالمذهب. 

 وتشاركه فيروز، وبه تختم األغنية.

 أغنية يا دنيا يا غرام النموذج الرابع : 

ف  األغنيية الفلسييييييفية يبدو الشييييييعر أكثر وقارا  من الزجل ف  

عن الفكر والموقف. لكن هييذا لم يمنع أحميييد رام  من أن التعبير 

يكتييب زجال  فيييه فلسييييييفيية، غنيياه محمييد عبييد الوهيياب ف  فيلم )يحيييا 

 ، وقد شاركته البطولة ليلى مراد.1937الحب( المنتي ف  العام 

 ــ النص الزجل  1

ــرام  ْمع  يا اْبتسام  يا ُدنيـــا يـا غ"  يا د"

ْا آالم  ْهمـــا كانـا    ْيحبِّْك يا ُدنيـاقلب م"

رل ل   وانا الل  كناا خال  يا ُدنيا إيه ج"

ْهمــا غيهرتا حـال  ْك يا ُدنيـا م"  قلب  ْيحبِـّ
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ه هْر"  وتــروْم، ف  الحــالْ  أ"غصاْنها على وتدب"لْ  ز"

يـــالْ  يا الّ اقطُْفها قبلا أواْنها  دا العمــــرا خ"

 

ــك خـــال  ـْك وخــلِّ قلبـ"  اانس" هموم"

ْمعا عين"ك غال  ْك دا د" معا بْس د"  واحا

 وارقْص على األغان  اشــرْب كاس التهان 

لُّـه فـــان  ه ك"  يــا ُدنيـا كلُّـه فـان  دا بكــر"

حدي نّــــه   لقيْتن  هايْم   ف  بحرا الشوْق و" ـلما وصحيْا ما  حا

 يـا ريتُـه كاْن هنّان  حبّيـــْا لــــــــالمْ 

ـــــــــــ يـه  وُصنتُه بيْن أجفـان  ـْع واّديض"

ــْر فــــــــؤادي    وكاْن ُمرادي    يصـــــــوْن وادادي  ه"ج"

ـــــدْ  لــــــنّ  ()كـــذِّبْ  وابـاعا
()  ّــن  ع"

ـن غيـْر ما أعـر" ْ   إيــه كــــاْن ذنب  ما

ســـكيْن ف  هـواكْ   واللـــه يــــا قلب  م"

نولوج(، ويقع ف  عشييييرة يصيييينف نص األغنية ف  قالب )المو

مقاطع متنوعة حر  الروي ف  القافية، ومتنوعة ف  طول الشيييطر 

وقصييييييره، ومتنوعيية ف  الوزن الزجل . وهييذا التنوع يتيح للملحن 

قيدرا  أكبر من الحرية، مما يسيييييياعده على اإلبداع وكسيييييير القواعد 

 المةلوفة.

وأحمد رام  ف  هذه األغنية هو الفيلسييييو . وعبد الوهاب هو 

. وأحمييد رام  هو األول ف  تييةليف م ن ترجم فلسييييييفتييه لحنييا  وأدا  

ه  األغنية شيييييعرا  أو زجال  لكبار الم نين والم نيات، ويعر  بحسيييييّ

                                                           
 .د" عنه ْد : الفاعل فيهما هو. أي حبيبه الوالم. وف  الفصيح كذهب" لنههُ، وب"ع" ْب وابـاعا  ــ كذِّ



 

 32 

المرهف وللعب بموسيييقا الحرو  وبخاصيية حرو  المد. فما يكتبه 

 ي نى بال لحن.

تتلخص بحب الحياة بما فيها من فرم وحزن  ـيييـييي النورة الفلسفية:2

ا . فاإلنسيييييان يعيش حياته ويتقدم ف  العمر فيما وسيييييعادة وشيييييق

يشيبه الحلم. واالسيتمتاع باللحوة ف  تةلقها هو ما يحبب اإلنسان 

 بالحياة، فالفنا  قادم لكل كائن ح .

وهييذه الفلسييييييفيية مييا ه  إال تعزييية إلخفيياق ف  عالقيية حييب 

فالمحبوب هجر وابتعد، وخيّب أمل العاشييييييق من غير سييييييبب. وما 

كن نفس العيياشييييييق ممييا حييدث، وال يجييد تعليال  زالييا الحيرة تسيييييي

النصيييييرا  المحبوب عنه، فينثن  على نفسيييييه يحدثها حديثا  خافتا ، 

 ويسلّم أمره إلى ف.

لكن ميا حيدث للعياشييييييق هو اليذي دفعيه إلى أن يحيب الدنيا ف  

أحوالها كلها، فكانا فلسييييفته ف  الحياة الت  عرضييييهاف  النصييييف 

 األول من األغنية.

 زيع واألدا اللحن التو

تبدأ األغنية بمقدمة موسييييييقية قصييييييرة من مقام نهاوند تعزفها 

أوركسيييترا، وه  شيييبيهة بما سييييؤديه الم ن  ف  المقطع األول، ثم 

تعاد المقدمة نفسييييييها بعد المقطع األول، ويةت  المقطع الثان  يؤدل 

على لحن المقطع األول على سييييييبييل التكرار. وتعياد المقيدمية ثانية 

يقاع آل  كخلفية ل.دا  المرسييل ف  المقطع الثالث. وينتقل وتنته  ب 

األدا  إلى السيييييرعة على لحن سيييييريع ف  المقطع الرابع، ثم تؤدل 

كلمية )اشييييييرب( و)ارقص( ف  المقطع الخامس بما يشييييييبه األمر، 

ويحي على جوهر الفلسييييفة ف  نهاية هذا المقطع بقوله )دا بكره كله 

 بةدا  مرسل. فان ( وينته  عرض القسم الفلسف 

أما مقدمة القسييييم الثان  من األغنية، فكان فيها تصييييوير للحالة 

النفسيييييييية للعياشييييييق الت  تراوم بين الثورة والهدو  من خالل أدا  
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األوركسييييييترا وأدا  القانون. ويةت  ال نا  المرسييييييل ليعبر عن هذه 

الحالة العاطفية بالكلمة حتى يصيييل إلى قوله )يصيييون ودادي( وهو 

 ام راسا.محيّ من مق

وتعود مقدمة القسيم الثان  العنيفة مع بع  التعديل ف  نهايتها، 

ويعود المؤدي إلى ال نييا  الموقع )كييذب لن  وبعييد عن ( من مقييام 

 نهاوند، ثم يحي على مقام راسا بةدا  مرسل وتنته  األغنية به.

كييان لحن األغنييية معبرا  عن الفكر والعيياطفيية، وكييان التوزيع 

ف  مقييدميية القسييييييم الثييان  العنيفيية بمييا يكون ف   الموسيييييييق  متييةثرا  

الموسيييييييقا ال ربية، لكنه ال ينتم  إليها، بل يؤكد على عروبة اللحن 

من خالل القيانون. وكييان أدا  محمييد عبيد الوهيياب متوافقيا  مع معنى 

الكلمات جملة وتفصيييال . يفصييل بين أدائه بع  اللوازم الموسيييقية 

 الجميلة.

ئية قصييييرة المّدة، ليس فيها تكرار كثير. وهذه األغنية السيييينما

ويمكن تصيييييينيفها ف  خانة األغنية الفلسييييييفية الت  تعبر عن موقف 

 اإلنسان من الحياة.

 نهاية المطا 

ما عرضيييناه من أغانّ  فلسيييفية ف  إطار محكمة الفن، شيييعرية 

 كانا أم زجال  تجعلنا نصدر القرار التال :

ن لعربية تجعلنا نكبر مإن قلة الوهور الفلسيييف  ف  األغان  ا

عيالي هيذا الجييانيب الفكري بيالكلميية واللحن واألدا . وتيدفعنيا إلى 
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البحيث عن أغان  فلسيييييييفية أخرل. قد تبلغ عشيييييييرا  ف  أحسييييييين 

األحوال. وربما أثرت هذه األغان  ف  نفوس من يسيييييييتمع إليها، 

فيكون من ذلييك قبول أو رف  للفلسيييييييفيية المطروحيية. لكن اللحن 

 ألجمل للكلمات هو ما يسكن النفس فال يبرم.الجميل واألدا  ا

 

 

 

 

 

 

 المسـتمع الموهوب

  

 آرون كوبالند 
 ترجمة: أبية الحمزاوي

 

انشييي ال  بعالم الموسييييقا أزداد قناعة بةن الخيال  اسيييتمرارمع 

ب عندما كتالحر يكمن ف  ليب التيةليف واالسييييييتماع الموسيييييييقيين. 

كولرييدج جملتيه الشييييييهيرة: جإن اإلحسيييييياس بيالبهجية الموسيييييييقية 

وهبة تخص الخيالج. كان يشييييييير طبعا  والمقدرة على إنتاجها هما م

إلى بهجة التمتع بموسييقا الشيعر. ولكن يبدو ل  أن هذا يصح بشكل 

أكثر دقة على الموسيقا. إن الخيال هو أمر أساس  ف  اإلبداع الفن  

بكل أشييييكاله، ولكنه أكثر حسييييما  وضييييرورة ف  الموسيييييقا تحديدا ، 

ا  األكثر حرية وتجريدفالموسيييقا ه  المجال األوسييع للخيال بما أنها 

واألقيييل تقييييدا  من جميع الفنون األخرل: فليس هنييياك مضييييييمون 
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قصييصيي  يعيق العملية اإلبداعية للمخيلة، وال شييكل تصييويري، وال 

 إيقاع محدد ف  النوم، وال أطر ملزمة. وعندما أقول هذا، ال أنسييييى

طبعا  أن للموسيييييقا أنومتها الخاصيييية بها كذلك: الشييييكل الموسيييييق  

، واإليقيياع المنتوم وحتى ف  بع  الحيياالت المضييييييمون المحييدد

ث"لُها مثل الرياضيييييات والعمارة أو المبرمي . لقد تمكنا الموسيييييقا م"

الصيييييورة من التةثير على الناس العاديين دائما . ولكن ما يدهشييييين  

بصييفت  موسيييقيا  هو فكرة أن الموسيييقا بحكم طبيعتها تتطلب لفهمها 

ل الموسييييييقا تكتسيييييب معنى فقي عندما معالجة تخيلية، وأن تفاصيييييي

تنطلق المخيلية حرة. لهيذا السييييييبيب بالذات أرغب ف  التركيز على 

 النقاط المتعلقة بالتةثير اإلبداع  للخيال ف  الموسيقا. 

إن المخيلة لدل المستمع ـييـيي المستمع الموهوب ـييـيي ه  ما يهمنا 

وجه  غالبا  ما ُعد المسييييتمع العادي حجر العثرة األسيييياسيييي  ف  .هنا

الموسيييييقا، وذلك االعتبار قد يكون مرشييييدا  لنا لنتةمل، على سييييبيل 

 الت يير، صفات المستمع المتذوق.

إن االسييييييتمياع موهبية، وكةي موهبة أو مقدرة أخرل، يمتلكها 

الناس بدرجات متفاوتة. لقد الحوا وجود ميل واضييييييح بين محب  

م بموهبته الموسيييييييقيا إلى التقلييل من أهميية ملكتهم هذه، وعدم الثقة

أكثر من ميلهم إلى التركيز عليها. يصييييعب تحديد األسييييباب ف  هذا 

الشييعور بالدونية، إذ ال يوجد طريقة معتمدة لقياس موهبة المسييتمع، 

 وبالتال  ليس هناك من برهان أستطيع تقديمه يؤكد وجودها.

ولكن ال بيد أن أذكر أنه هنياك مقيدرتين ضييييييروريتين ال بد من 

سييتمع الموهوب: أوال  المقدرة على فتح الذات نحو توافرهما لدل الم

التجربة الموسيييييييقية، وثانيا  المقدرة على تقييم تلك التجربة بشييييييكل 

نياقد، وه  فطرية تولد مع أشييييييخاص دون آخرين. إن االسييييييتماع 

يتطلب حدا  من الموهبة الطبيعية الت  ه ، شييييةنها شييييةن أي موهبة 

الموهبة نقا  خاص، فنحن أخرل، قيابلية للتيدرييب والتطوير. ولهذه 
                                                           

  يقصد المقطوعات ذات البرنامي الوصف ، مثل السيمفونية الخيالية لـ بيرليوز على سبيل

 المثال )المترجمة(



 

 33 

نمارسيييييها من أجل أنفسييييينا فقي، وال شييييي   يمكن أن نكسيييييبه منها 

بالمعنى المادي. االسيييييتماع هو جزاؤها الوحيد، وليس هناك جوائز 

نربحها وال مسييابقات للمسييتمعين الموهوبين نخوضييها. ولكن  أؤكد 

أن من يمتلييك هييذه الموهبيية هو محوول ألن هنيياك القليييل من المتع 

 لفن تفوق متعة اإلحساس بالجمال حين نصادفه.ف  ا

حين أتكلم عن المسييييتمع الموهوب ف ن  أقصييييد المسييييتمع غير 

المحتر  أسيييياسييييا ، المسييييتمع الذي ينوي اإلبقا  على موهبته على 

حيالهيا. إن مجرد فكرة وجود مثيل هيذا المسييييييتمع ه  الت  تحرض 

المؤلف بييداخل . أعر ، أو أعتقييد أن  أعر ، كيف يسييييييتجيييب 

لموسييق  المحتر  للموسيقا. ولكن األمر يختلف مع الهاوي، إذ ال ا

يمكن للمر  أبدا  أن يكون واثقا  من طريقة اسييييتجابته. فهو ليس لديه 

ميا يخبره ميا الذي عليه أن يسييييييمع، كما أنه ليس هناك من بحث أو 

مخطي أو دلييييل يمكنيييه أن يجمع من خالليييه مختلف خيوط قطعييية 

لديه هو تدفق بريق الخيال. إن التعر   موسيقية معقدة ـييييييـيييييي كل ما

على الجميل ف  فن تجريدي كالموسييقا هو بشييكل من األشييكال نوع 

 من معجزة، وف  كل مرة يحدث ذلك أبقى محتارا .

إن موقع الموسيييييييق  المحتر ، وعلى نحو خييياص المؤلف 

كمسيييتمع، يختلف تماما . فهو صييياحب المبادرة شيييةنه شيييةن الراهب 

ح له اتصييياله بالمنبع فهما  عميقا  ل موض الموسييييقا، أمام المذبح. يتي

وتيآلفيا  أكبر معها. إنه يمتلك وعيا  مزدوجا : فهو يع  من جهة ماهية 

ال موض المبهم الذي يعط  بع  األلحان صييييييفتها المةلوفة، ومن 

جهة أخرل، وعلى صيييييعيد المعاناة البشيييييرية الت  تالزم أي عملية 

يةمل الشييييخص العادي بمشيييياركته به.. إبداعية، ف نه يمتلك وعيا  ال 

هناك إتقان ودقة ف  توازن وع  الموسيييييييق  المحتر  ال يتمتع به 

الهاوي. فالهاوي إما شيييييديد التبجيل أو شيييييديد التةثر، سيييييوا  عندما 

ي وص بحب مقاطع مختلفة أو عندما يكون منحصييييرا  ف  حماسييييته 

لميدرسيييييية أو مؤلف محيددين. ولكن وف  الوقيا نفسييييييه ف ن مجرد 

االحترافية ال تمنح صيييياحبها ميزة االسييييتماع الذك  على اإلطالق. 
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إن إمكانية العمل بالموسيييييييقا حتى على أعلى المسييييييتويات ليسييييييا 

ضييمانا  لسييالمة الحدس ف  الحكم عليها. والهاوي الحسيياس، ألنه ال 

يمتليك أحكياميا  وال تصييييييورات مسييييييبقية كيالت  يملكها الموسيييييييق  

موثوقا  إلى الجوهر الحقيق  لعمل المحتر ، يكون أحييانا  مرشييييييدا  

موسييييييق . ويبدو ل  أن المسيييييتمع المثال  يجمع ما بين االسيييييتعداد 

 الموسيق  الذي يتمتع به المتدرب المحتر ، وبرا ة الحدس.

جميع الموسييييقيين، المبدع منهم والمؤدي على السيييوا ، يعدون 

صيييا  المسييتمع الموهوب وجها  هاما  ف  الموسيييقا العالمية. وأنا شييخ

لو كنا أسييييتطيع، ف  تتبع آثار مصييييدر هذه الموهبة، وأن ، أرغب

 أفهم ذلك النوع من التجربة الموسيقية الخاصة به تماما . 

يمتلك المستمع المثال  قبل كل ش   القدرة على أن يهب نفسه  

هزنا هذه السيييلطة هو شييي   تلسيييلطة الموسييييقا. إن ما يحدث عندما 

وأنا ال أنوي هنا التنقيب ف  أصيييييولها  اسيييييتثنائ  جدا  كواهرة فنية.

الفيزيائية ـييييييـيييييي فتجهيزات  العلمية أكثر بدائية من أن أقوم بمثل هذا 

العمل ـيييـييي وإنما أنوي التركيز على أثرها االنفعال . وعلى عكس ما 

يمكن أن تتوقعييه، فييةنييا ال أؤمن أن للموسيييييييقييا قوة تهزنييا أكثر من 

قوته الت  ربما كانا  الفنون األخرل. بيالنسييييييبة ل  كان للمسييييييرم

كبيرة جدا . عندما أكون مةخوذا  باألحداث الت  تتتالى على المسيييرم 

يترافق ذلييك مع نوع من االسييييييتيييا  من السييييييهوليية الت  يعبييث بهييا 

يسييييييتطيع أن يرتجل  المؤلف بعواطف . أشييييييعر وكةن  آلة كيبورد

عليهييا أي لحن يريييده. دون أي مقيياوميية من عواطف ، يوييل ذهن  

بيةي حق يفعيل كياتب المسييييييرحية هذا ب ؟ كثيرا  ما تةثرت محتجيا : 

لييدرجيية ذر  الييدموع ف  المسييييييرم، ولكن هييذا لم يحييدث ل  مع 

الموسييييييقا أبدا . لماذا؟ ألن هناك شييييييئا  ما يتعلق بالموسييييييقا يجعلها 

تحتفظ بمسيييييافة تبقيها بعيدة عنا، حتى ف  اللحوة الت  تحتوينا فيها. 

تشيكل جز ا  منا ف  الوقا نفسه. بمعنى إنها بعيدة خارجنا، وداخلنا 

منا، وبمعنى آخر تسيييييييطر علينا. فنحن ننجر  أكثر وأكثر  ما، تُقزِّ
                                                           

  المترجمة(أي آلة ذات لوحة مالمس( 
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ومع ذلك ال نفقد السيييييطرة أبدا . إنها طبيعة الموسيييييقا.تولِّد لدينا نقا  

المشاعر وجوهر التجربة وروحها، تنتقل إلينا وتتصاعد وتعبر عن 

كون ملها ف  اللحوة نفسييها الت  ننفسييها بطريقة نسييتطيع فيها أن نتة

فيها مترنحين بتةثيرها.عندما يسيتسيلم المسيتمع الموهوب إلى سلطة 

الموسيييييييقيا ف نه يحصييييييل على جالحدثج والقيمة المثالية. إنه داخل 

الحدث إذا جاز التعبير، على الرغم من أن الموسييييقا تحافظ على ما 

 قال عنه إدوارد بولّو بحق جالمسافة النفسيةج.

دو ل  أن ميا كتبه بول كلوديل عن المسييييييتمع العادي كان قد يبي

خضييييع لما يكف  من البحث، يقول كلوديل: جنحن نمتص المسييييتمع 

إلى داخييل الحفييل الموسيييييييق ، ويتحول إلى مجرد توقع وانتبيياه...ج 

يعجبن  هذا ألن التوقع يفصييح عن إمكانية أن يهب المر  نفسييه، أن 

يسييمعه، بينما يدل االنتباه على يهب نفسيه بحماسيية إلى الشيي   الذي 

االهتمام بما يسيييمع، إنشييي ال عن طريق العقل. لقد راقبا المسيييتمع 

المةخوذ ف  صيييياالت الحفالت عدة مرات وكنا أنا نفسيييي  نصييييف 

مةخوذ وأنا أحاول أن أسيييييبر غور طبيعة هذه االسيييييتجابة بالتحديد. 

ها من يإنها تمضية رائعة للوقا عندما تكون الموسيقا الت  يستمع إل

تيةليفيك أنيا. ف  مثيل تليك األوقيات ال أهتم كثيرا  بالمتعة الت  يمكن 

 أن تعطيه إياها الموسيقا، وإنما بالسؤال ما إذا كانا مفهومة.

وأود أن ألفا االنتباه ولو بشكل عرض  إلى ناحية سيكولوجية 

هيياميية: وه  أنييه سييييييوا  منحييا موسيييييييقيياي المتعيية لعييدد كبير من 

 الموسيقا أم لم تفعل فهذا أمر ال يهزن  أبدا .المستمعين من محب  

أحيانا  كنا أسييمع همسييا  أثنا  عز  موسيييقاي، وأحيانا  أخرل 

تصيييفيقا  حادا . وف  كلتا الحالتين كنا أبقى غير متةثر نسيييبيا . لماذا؟ 

ربما ألنن  أشيييييعر بشيييييكل من األشيييييكال أن  منفصيييييل عن النتيجة 

 النهائية. 

سعادة خاصة عندما تنته ، ولكن ما  إن كتابة الموسييقا تمنحن 

إن أنته  من كتابتها ف ن العمل يكتسييييب حياة خاصييييية به. بالطريقة 
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نفسييها يمكنن  أن أتخيل أبا  ال يشييعر بةنه جنى أي مكسييب ألن ابنته 

جميلة. ال بد أن هذا يعن  أن الفنان )أو األب( يعد نفسيييييه مجرد أداة 

 لى الخلق وحسب.ال يقوم إرضاؤها على خلق الجمال وإنما ع

ولكن لنعد إلى مسييييتعمنا المةخوذ. إن السييييؤال الهام هو ليس ما 

إذا كان يسييتمتع وإنما ما إذا كان يفهم الموسيييقا. و إذا كان قد فهم ال 

 بد أن أسةل: ما الذي فهمه؟

كميا ترون، أنا أقترب بحذر من إحدل المشيييييياكل األكثر تعقيدا  

يقا. إن بحث علما  الل ة عن ف  علم الجمال، وتحديدا : معنى الموسيي

معنى الكلمات أو حتى معنى المعنى، هو عملية سيييهلة بالمقارنة مع 

الروم الشييجاعة الت  ت امر ف  ال وص ف  مجال معان  الموسيييقا. 

ويحق للمؤلف بسييييهولة أن يقف جانبا  وأال يتدخل ف  هذه المسييييةلة، 

 الفعلم الجمييال ليس من اختصييييييياصيييييييه، وموهبتييه تتعلق بييالتعبير 

بالتنوير. ما زالا المشييكلة موجودة، والممارس الموسيييق  ال بد أن 

 يكون لديه ش   ذو أهمية ليقوله للعقل الذي يفلسف الفن.

نادرا  ما قرأت شهادة حول معنى الموسيقا ـييـييي إذا كانا مكتوبة 

بجدية ـييـيي لم ألمس فيها شيئا  من الحقيقة. من هنا نستنتي أن الموسيقا 

ب، ويمكن تنياوليه من زواييا عديدة. هناك بشييييييكل فن متعيدد الجواني

أسيييياسيييي  نوريتان متناقضييييتان قدمهما علما  الجمال حول دالالت 

الموسييييقا. األولى ه  أنه يجب البحث عن معنى الموسييييقا، إذا كان 

هناك أي معنى، ف  الموسيييييقا نفسييييها ألن الموسيييييقا ليس لها معنى 

 ة ال قاموس لها، يمكن متضيمنا  خارجها. والثانية ه  أن الموسيقا ل

للمسيييييمتع أن يفسيييييرمعانيها بل ة عواطف عالمية غير مكتوبة. كلما 

تمعنييا ف  هيياتين النوريتين تييةكييد ل  أنهمييا مرتبطتييان أكثر ممييا 

ينب  . ولهذا السييييبب: أرل أن الموسيييييقا بوصييييفها ل ة رمزية ذات 

قيمة سيييييكولوجية وتعبيرية يمكن أن تكون واضييييحة فقي من خالل 

ا نفسييييها. والموسيييييقا الت  كتبا ألجل الموسيييييقا والت  ال الموسيييييق

تتضيييمن معانيها الخاصييية أكثر من نماذج من األصيييوات تترك بال 

مفر معان  ف  عقل المسيييييتمع حتى لو كانا ال تتعدل متعة صييييينع 
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الموسيييقا من أجل ذاتها. ومهما يكن األمر سييوا  كانا الموسيييقا فنا  

و ل ة، فةنا ال أسييتطيع أن أنزع من لذاته أم ال، وسييوا  كانا شيييئا  أ

رأسييي  فكرة أن كل المؤلفين يسيييتقون نبضيييهم من الحافز نفسيييه. ال 

ييييميييكييين إقييينييياعييي  أن بيييا  عييينيييدميييا أليييف كيييتييياب األورغييين 

كان يعتقد بةنه يخلق جشيييئا ج يتكون  orgelbuchlein" "الصيي ير

من مجرد ن مات، أو أن تشايكوفسك  وهو يؤلف بحيرة التم لم يكن 

 .  إال ف  االنفعاالت الجامحة من مسا  

يمكن للمؤلف أن يتالعب بالن مات كما لو كانا أشيييييييا ، ومن 

المؤكيد أنيه يكتبهيا حينيذاك كتيدريبات كما يتدرب الراقص. وتتحول 

تلك النماذج التدريبية للصييوت إلى موسيييقا فقي حين تكتسييب معنى. 

ا ن هذهناك مسو  تاريخ  للتةكيد المركز أحيانا  لجانب دون آخر م

التباين. فف  الفترات الت  تصيييييبح فيها الموسييييييقا باردة جدا  وبعيدة 

عن النياس وتتخيذ شييييييكال  إصييييييطالحيا ، يفترض أن يتذكر المؤلف 

أصييييييولهييا بيياعتبييارهييا ل يية العواطف. وخالل القرن الفييائييا عنييدمييا 

ج ف  العواطف "sturm und drangأصييييييبحا تحمل أعراض 

نسييوا أن الموسيييقا ه  فن نق  المشييخصيية ترتب على المؤلفين أال ي

يحت  جماله ذاتيا . هذا الفصييل الدائم لخصييه بدقة إدوارد هانسييليك 

المدافع النموذج  عن جالموسيييييقا الصييييرفةج، المدافع عن موسيييييقا 

القرن التاسييييع عشيييير، عندما كتب: جإن غنا   داخليا  وليس مشيييياعر 

                                                           
 «مجموعة قطع ص يرة ألفها با  لتعليم العز  على آلة «كتاب األورغن الص ير ،

 األورغن. )المحرر(
 Sturm und drang «( 1785ـييييييـيييييي1735حركة أدبية ألمانية )نحو عام  « العاصييفة والشييدة

  فأثرت ف  الفنون األخرل، نشيةت كرد فعل على سييطرة التقليدي وعلى الشكالنية السائدة 

أسيييلوب األدب األلمان . وقد حفزتها أفكار الفيلسييييو  الفرنسيييي ، المعاصيييير لها، جان جاك 

روسييييييو. وتحيا قيادة جوهان غوتفريد فون هيردر وتةثيره، بدأ بع  الشييييييباب من الُكتْاب 

األلميان بتيةكيد العاطفة الذاتية وعفوية الفعل الخالقو ويمكن إيجاد عناصيييييير هذه الحركة ف  

ن بيرليشييييين ن ورواية آالم فيرتر لـييييييييي غوته، وف  مسييييرحيات شيييييلر، مسييييرحية أوثان م

خصييوصييا  مسييرحية اللصييوص. ويمكن النور إلى هذه الحركة كتمهيد للحركة الرومانسييية. 

 )المترجمة(
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. جداخلية ه  الت  تحث شييخصييا  موهوبا  على تةليف عمل موسيييق 

ولكن ما أريد أن أوضيييحه هو أن هذا الفصيييل ليس له عالقة بالواقع 

بالنسيييييبة إلى المؤلف الذي يحقق هدفا . ال نا  هو شيييييعور بالنسيييييبة 

 للمؤلف، وكلما كان شعوره أقول بال نا  كان تعبيره أنقى.

إن السييؤال عن المعنى الدقيق للموسيييقا ما كان يجب أن يسييةل 

إجابة دقيقة. والعقل األدب  المثقف هو  أبدا ، وبةي حال لن نصل إلى

الذي يعان  عدم الدقة هذه. ليس هناك محب للموسيييقا عانى الصييفة 

الرمزيية لل ية الموسيييييييقيا. على العكس، إن عدم الدقة هذه ه  الت  

تحرض وتضييييييف  حيويية على الخيال. ومهما يكن ما وصييييييل إليه 

كترثين ير معلما  الل ة المعنيين بالموسييييقا فسييييسيييتمر المؤلفون غ

بوضييييع جتركيبات معقدة ومنمقة للعاطفة ال تسييييتطيع الل ة حتى أن 

 تطلق عليها اسما ، ولكن لندعهم يعملون كما يشاؤونج.

جملة مقنعة قرأتها ف  فصييييييل من كتاب سييييييوزان النجر:  هذه

جحول المعنى ف  الموسييييقاج. بعد مراجعة النوريات المختلفة حول 

لى شيييييوبنهاور ومن روجر فراي المعنى الموسييييييق  من أفالطون إ

إلى آخر نوريات التحليل النفسيييييي ، تتوصييييييل السيييييييدة النجر إلى 

أن:جالموسيقا ه  أسطورة حياتنا الداخلية ـيييـييي أسطورة  شابة حيوية 

ومليئيية بييالمعييان ، إلهييام جييديييد مييا يزال ف  طوره النمييائ ج. إن 

  ه األساطير الموسيقية ــ وأكثر حتى من األسطورة الفولكلورية ــ

موضييوع تفسييير يتطلب خصييوصييية عالية. وليس هناك من طريقة 

معروفة تضيييمن أن تفسييييري أصيييدق من تفسيييير أي شيييخص آخر. 

أسييييييتطيع فقي أن أنصييييييح باعتماد المر  على حدسييييييه لفهم رموز 

 أصوات الموسيقا الال كالمية.

كل هذا قليل األهمية بالنسبة للمستمع الموهوب ـيييـييي الذي يسعى 

هو مفترض ـيييييييـييييييي إلى الحصييول على المتعة بشييكل أسيياسيي  وكما 

الموسيييقية. دون نوريات ودون مفاهيم جاهزة لماهية الموسيييقا، إنه 

يمنح نفسيه ك نسان حساس وواع لسلطة الموسيقا. ما يفاجئن  أحيانا  

هو تلك الطبيعة البدائية أصيييال  لهذه العالقة مع الموسييييقا. من خالل 
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فعيل الجمهور ف نن  أميل  مالحويات  اليذاتيية ومن خالل مراقبية رد

 ألن أقول إننا جميعا  نستمع وبذهننا مخطي مبدئ  لوع  موسيق .

أدهشيين  أن أعثر على هذه الجملة ال ريبة عند سييانتيانا فيما يتعلق 

بالموسييييقا: جالفن األكثر تجريدا  يلب  حاجات العواطف األكثر بدائيةج. 

ية من خالل سييوية بدائ نعم أنا أحب هذه الفكرة. إننا نسييتجيب للموسيييقا

خام ـييييييـيييييي بكل بداهة، ألننا على هذا المستول نقف على األرض بقوة. 

على هيذا المسييييييتول، ومهميا كانا الموسيييييييقا ف ننا نختبر ردود أفعال 

أسييياسيييية مثل التوتر واالسيييترخا ، التركيز الشيييديد والشيييفافية، الرقة 

ا وال ضييييييييب، أُبههيية الموسيييييييقييا وهمودهييا، دفعهييا وترددهييا، طولهيي

وسيييييرعتها،عنفها وهمسيييييها ـييييييييييـيييييييييي وألف أخرل من االنعكاسيييييات 

السيييييايكولوجية  لحياتنا  الفيزيائية من حركة وإيما ة، ال وعينا الداخل  

 لما يجري ف  عقلنا. 

تلك ه  الطريقة المبدئية الت  نسييمع فيها الموسيييقا جميعا . ـيييييييـ 

وكل المواد التحليلية  الموهوبون أو غير الموهوبين على السوا  ـيييـييي

والتياريخيية والمكتوبية حول أو عن الموسيييييييقيا ومهميا كيانا مثيرة 

لالهتميام، ال تسييييييتطيع، وأجرؤ على القول لن تتمكن من ت يير هذه 

 العالقة. 

أؤكييد هييذه النقطيية، وال أركز كثيرا  عليهييا ألن الرجييل العييادي 

ذا ال غالبا  سيييييينسييييياها والموسييييييق  المختص يميل إلى تجاهلها. وه

يعن  بيةي شييييييكل من األشييييييكال أن  ال أؤمن ب مكانية ترقية الذوق 

الموسيق . بل على العكس تماما ، أنا مقتنع أن أعلى أشكال الموسيقا 

تتطلب مسيتمعا  يكون ذوقه الموسيق  قد نمى وتهذب إما عن طريق 

االسييييييتمياع أو عن طريق التيدريب أو كليهما. وعلى صييييييعيد أكثر 

الذوق الموسييييييق  يبدأ مع االسيييييتعداد للتمييز  تواضيييييعا  ف ن تهذيب

الدقيق بين درجات المشياعر المختلفة. أي كةن يسيتطيع المستمع أن 

يدرك الفرق بين قطعة موسيقية حزينة وأخرل فرحة. لكن المستمع 

الموهوب ال يدرك فقي العناصيير الفرحة ف  العمل الموسيييق  وإنما 

ما إذا كان فرحا  يشييييييوبه كيذليك الوالل المتنوعية للفرم. إنيه يدرك 
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االضييييييطراب، أو فرحييا  نيياعمييا  رقيقييا ، أو فرحييا  غير مكترث بييةي 

شي  ، أو فرحا  هستيريا  وإلى آخر ما هنالك. وأضيف جإلى آخر ما 

هنييالييكج ألن هييذه الكلمييات تعن  أن هنيياك لالال  ال نهييائييية لمعييان  

 ية.كالموسيقا يصعب تسميتها بسبب عدم تناسب ل تها مع الل ة المح

كذلك يشييترط ف  االسييتماع الدقيق، الفهم الناضييي لالختالفات  

الطبيعية ف  التعبير الموسيق  من عصر إلى آخر. إن وع  التاريخ 

الموسييييق  يجب أن يهيئ المسيييتمع الموهوب للتمييز بين األسييياليب 

المختلفة. وأذكر مثاال  يتعلق بالتعبير عن الفرم: إن الفرم المشيييوب 

نلمسه عند سكريابين ال يمكن أن نبحث عنه ف  أوبرا بالنشيوة الذي 

ل لوك، أو حتى لموتسيارت. والشيعور باأللفة والحميمية ف  موسيقا 

أواخر القرن الخامس عشييير يجعل المر  يدرك ما الذي ال يمكن أن 

يجيده ف  موسيييييييقا تلك الفترة، ولكن بما أن جالشييييييعور بالحميميةج 

 موسيييقا الباروك المتةخرة مع صييار تقليعة فسييتجد توازيا  ف  رموز

بع  مواهر الموسييييقا المعاصيييرة. كما أن محاولة إدخال السيييكينة 

إلى نفوسينا من خالل الهارمونيات الخصيبة والعديدة لموسيقا القرن 

التاسيييع عشييير فقي هو خطة شيييائع يرتكبه كثير من محب  الموسييييقا 

 اليوم.

بة هناك ملكة أخرل مطلوبة وأسييييياسيييييية ولكنها األكثر صيييييعو

وه : جملكية أن تكون قادرا  على رؤية كل ما يتضييييييمنه إطار بنية 

عمل موسيق  طويل، إلى جانب إمكان سبر غور معان  الموسيقاج. 

وأنييا أجييد أن هييذه النقطيية ه  األكثر غموضيييييييا  ف  محيياوليية فهمنييا 

للمقدرة السيييمعية. وتحديدا  الطريقة الت  تتراكم فيها االنطباعات ف  

متفرقية خالل تيدفق الموسيييييييقا، إنها واحدة من أذهياننيا ف  لحويات 

توياهرات الوع  األكثر نيدرة. هنا ال بد للخيال أن يتوقد، ويبدو ل  

أحيانا  أنن  ال أفهم أبدا  كيف يجمع بع  الناس قطعة موسييييييقية ف  

وعيهم السييمع . إنه عمل صييعب. فف  معوم الفنون، وخاصيية تلك 

ن كما ف  المسييييييرم مثال ، الت  تتتيالى أحيداثها ف  لحوات من الزم

يجد المشاهد أو القار  ما يساعده على تشكيل وع  وإدراك للعمل. 
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ف  الرقص مثال  تتمياثيل البنيية التراتبيية بشييييييكيل من األشييييييكال مع 

الموسيييقا، ولكن هنا أيضييا  وعلى الرغم من سييريان الحركة ف ن كل 

  فلحوة تمثل صورة منفصلة كما هو الحال ف  لوحة تشكيلية. أما 

الموسيييييييقا حيث ليس هناك أحداث متتالية، وال صييييييورة لحوية، ال 

ش   نتعلق به، ف ن الخيال والخيال وحده هو الذي يملك القوة لخلق 

توازن بين االنطبياعيات الت  تولدها األلحان، واإليقاعات، وتلونات 

الن م، والهيارمونيييات، وبنيية العمييل ودينياميكيتييه وتطوره وتبيياينياتييه 

 معا .

صييييد أن أجعل األمر يبدو أكثر غموضييييا  مما هو عليه. إن ال أق

رسيييييم مخطي لعمل موسييييييق  ما ممكن بشيييييكل عام، وقد يسييييياعد 

المسيتمع المتعلم، ولكننا ال نحب عادة أن نستمع إلى الموسيقا وبيدنا 

مخطي. وإذا فعلنا ف نن  أتسيييييا ل عن الحكمة ف  ذلك، ألن التركيز 

سيييييق  ما، قد يبعد الذهن عن الشييييديد على الخطوط العامة لعمل مو

 عملية الجمع الحر بين العناصر المختلفة فيه.

لنعد إلى الموهبة المثيرة للفضييول الت  تسييمح لنا أن نجمع معا  

حيث تدفق  االنطبياعيات المعقيدة لمقطوعة من الموسيييييييقا المجردة

أحداث الهارمون  والميلودي والنسييييييي الصيييييوت  من العمل أمامنا 

لنهاية صييييييورة موحدة وكاملة لروم العمل. نجاحنا وينتي عنيه ف  ا

ف  هذه الم امرة يعتمد أوال  على وضيييييوم تصيييييور المؤلف، وثانيا  

على توازن دقيق مييا بين القلييب والعقييل يجعييل من الممكن لنييا أن 

ننفعيل ف  اللحوة نفسييييييها الت  نتلقى فيها اإلحسيييييياس باسييييييتجابتنا 

زنيية فيمييا بعييد، ف  العيياطفييية، والت  نسييييييتخييدمهييا لخلق أحكييام متوا

لحوات أخرل مختلفة من االسيييتجابة. هنا قبل كل شييي   يجب على 

المسييييييتمع أن يلجيية إلى موهبتييه. ويجييب أن يتحييد كييل من التحليييل 

لقنييا،من خالل منووميية أفكييار  والتجربيية والخيييال لتؤكييد لنييا أننييا خ"

 المؤلف المعقدة،منوومتنا الخاصة بنا.

                                                           
  الموسيييييقا المجردة«Absolute Music » موسيييييقا آلية مجردة من الكلمات وال تدل على

 فق برنامي أو نص نثري أو شعري. )المحرر(أي ش  ، فه  ال تعكس فكرة فال تسير و
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أحيد أهم تسيييييياؤالت : مييا ربميا حيان الوقيا اآلن لك  نعود إلى 

الذي فهمه المسيييييتمع؟ إذا كان قد فهم أي شييييي   فيجب أن يكون ما 

أراد المؤلف أن يوصيله إليه. هل استحوذه العمل؟ هل أسر انتباهه؟ 

إذا  هذا هو المطلوب. ألن ما سييييمعه كان تشيييييكيالت صيييييوتية تمثل 

جوهر كينونة المؤلف، أو موهرا  من مواهر هذه الكينونة منعكسييييا  

  عمل محدد موضييوع السييؤال. يتضييمن كل عمل موسيييق  جز ا  ف

من كييييان المؤلف وذاتيييه، من معرفتيييه وخبرتيييه، وهيييذه الحقيقييية 

 المركزية لكينونته ه  الت  يةمل أنه أوصلها إلينا.

يتبادر إلى ذهن  أن أتسيييييا ل: هل أنا شيييييخص أفضيييييل ألنك 

 سيييمعا عمال  فنيا  عويما ؟ هل تشيييعر معنويا  بةنك صيييرت أفضيييل؟

أقصييد بالمعنى الواسييع. أشييك ف  ذلك. أشييك فيه ألنن  لم يسييبق أن 

شييييييياهييدت برهييانييا  عليييه. مييا يحييدث هو أن عمال  رائعييا  يوقظ فينييا 

اسيييتجابات على المسيييتول الروح  موجودة لدينا أصيييال  وتنتور ما 

يثيرهييا. عنييدمييا تييدفعنييا موسيييييييقييا بيتهوفن إلى الشييييييعور جبييالنبييلج 

ج فه  توقظ فينييا مفيياهيم أخالقييية وجالتعيياطف اإلنسيييييييان ج وجالقوة

موجودة أصيال . وموسيقاه ال تستطيع أن تقنعنا بش   بل تفصح عن 

أشيا  فينا. إنها ال تشكل سلوكنا: ولكنها تعكس طريقة خاصة لرؤية 

الحييياة. الحفييل الموسيييييييق  ليس موعويية، إنييه أدا ، إنييه إعييادة خلق 

 سلسلة من األفكار متضمنة ف  عمل فن .

ا  موسييييقيا  ومواطنا  أهتم بمسيييةلة إضيييافية أخرل بوصيييف  مؤلف

تتعلق بالمسيييييتمع الموهوب: مسيييييةلة خاصيييييية بمرحلتنا اليوم. على 

الرغم من جاذبية أجهزة التسييييييجيل والراديو، والت  ه  ذات أهمية 

عالية، ف ن محب  الموسيييييقا الحقيقيين يصييييرون على سييييماع األدا  

ي ومزعجا  سيياد تدريجيا  غير عاد الح  للموسيييقا. ولكنه هناك أمرا  

ف  الحفالت العيامية وهو االنتشييييييار العالم  للموسيييييييقا القديمة ف  

 برامي الحفالت.

هذه الواهرة غير الصيحية، هذا الهوس بالموسيقا القديمة، يُفقد 

مسيتمع  الموسييقا حس الم امرة تجاه ما سييسمعونه بما أنه يتعامل 
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قاعاتنا بةصييوات بشييكل واسييع مع أعمال مضييمون قبولها. إن مل  

مةلوفة قد يولد لدل الجمهور شييييييعورا  باألمان، ولكنه يفقده تدريجيا  

الحاجة إلى تدريب حرية تكوين أحكامه الموسييييقية الخاصييية. يزداد 

تقديم العدد المحدد نفسه من األعمال األصيلة، الروائع، الت  يُضمن 

 إعجياب الجمهور بهيا، ولكن ميا سيييييييتةتى عن ذلك هو أن الجمهور

سيصل إلى االستنتاج أن تلك األعمال فقي ه  الجديرة بانتباهه. إن 

هذا يحد بشييييكل كبير،ف  أذهان جمهور واسييييع، مفهوم مدل سييييعة 

التجربة الموسيييييقية وتنوعها، ويسييييلي ضييييو ا  ف  غير مكانه على 

أعمال قد تكون أقل أهمية من غيرها. إنها تضييييييع البرامي ضييييييمن 

ور المؤدي، ألنييه فقي من خالل إطييار تقليييدي وتبييالغ ف  تييةكيييد د

السييييييع  للعثور على قرا ة جديدة من خالله يصييييييبح ممكنا  تكرار 

األعمال نفسييها سيينة بعد أخرل. واألكثر إفسييادا  هو أن هذا التكرار 

يقيم جيدارا  أميام تعر  النياس على مؤلفين جيدد ويحدُّ من فرصيييييية 

 االتعر  على أعمالهم، والت  من دونها سيييينضيييب مصيييدر تزويدن

 بمؤلفين مستقبليين يخلقون روائع موسيقية.

ف  واقع الحال هذا ليس محليا  بل يسيييييود ف  جميع البلدان الت  

يسييتمع جمهورها إلى الموسيييقا الكالسيييكية ال ربية. تسييعة أعشييار 

البرامي المقييدميية ف  قيياعييات الحفالت ف  بوينس آيريس مثال  تقييدم 

  لنييدن أو جنيف. إعييادة مكررة لمييا يقييدم ف  قيياعييات الحفالت ف

 الموسيقا لم تعد مجرد ل ة عالمية لقد أصبحا سلعة عالمية كذلك.

هيييذا التركيز على الروائع كيييان ليييه تيييةثير عميق على الحيييياة 

الموسيييييقية اليوم. لقد أحاطا بالروائع الموسيييييقية هالة من اإلجالل 

واالحترام أفقييدتهييا تييةثيرهييا. غييالبييا  مييا كتبييا هييذه األعمييال نتيجيية 

منيدفعية وم رقية ف  تقلييديتهيا. ولكننيا عنيدميا نفكر بيةمرها  عواطف

نجدها منعشيية ومحبطة ف  الوقا نفسييه. فه  منعشيية حين نفكر أن 

جمعيا  وفيرا  من النياس على صييييييلية يوميية بهيا، وه  بيذلك تمنحهم 

دعمييا  روحيييا  حقيقيييا . ومحبطيية حين نجييد أن هييذه األعمييال نفسييييييهييا 
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ن قبل المشييييييهد الموسيييييييق  وضييييييعا حدا  لكل حيوية أو مبادرة م

 المعاصر.

لقد تحول االحترام للموسيييييقا الكالسيييييكية ف  أيامنا هذه إلى 

شيييييكل من التمييز ضيييييد كل أنواع الموسييييييقا األخرل. وقد عبر 

البروفسيييييييور إدوارد دينيا عن هذا الموضيييييييوع عندما جا  إلى 

ليسيييتلم شيييهادة دوكتوراه فخرية من  6391الواليات المتحدة عام 

فارد. االحترام للكالسييييييييك  برأيه أدل إلى صيييييييياغة جامعة هار

جديانة موسيقيةج تتماشى مع فكرة بيتهوفن الت  شرعها ريتشارد 

فاغنر والت  تقول:جف  أيام هاندل وموتسارت لم يكن أحد يرغب 

بيالموسييييييييقيا القيديمية. كيل الجمهور كيان يطليب أحيدث األوبرات 

وأحدث  وأحيدث األعميال كميا نطليب اليوم أحيدث المسيييييييرحييات

الروايات. ف  هذين الفرعين من اإلبداع الخيال  نحن عادة نطلب 

األحييدث، فلميياذا نطلييب دائمييا  مييا هو قييديم ومر عليييه الزمن ف  

الموسيييييقا، بينما تسييييتقبل موسيييييقا اليوم غالبا  بعدا  واضييييح. كل 

 الموسيقا، حتى موسيقا الكنيسة كتبا لهد  ومناسبة محددينج.

رها البروفسييييور دينا منذ سيييينوات عدة هذه المالحوة الت  ذك

يؤكدها اليوم الدور الذي تلعبه المصيالح التجارية ف  نشيير الموسيقا 

وتوزيعها. كان البروفسيور دينا واعيا  لهذه المشكلة ألنه أشار فيما 

بعد إلى جأن الموسييقا بموهرها الدين  تنطوي على مصالح تجارية 

الواسييييييع اليوم من بقيييدر ميييا ه  تكريس للفنج. يخيييا  الجمهور 

االسييييييتثميار ف  أي نوع موسيييييييق  ال يحميل عنوان جرائعج. ولهذا 

صييييرنا نجد جالكالسيييييك  الخفيفج ، وجالجاز الكالسيييييك ج وحتى 

جالكالسيييييك  الحديثج. كما تسييييجل اإلذاعات اليوم دعايات لبرامي 

الشيييبيبة تركز االهتمام فيها على لوائح محددة تضيييم كبرل األعمال 

يقة يبدو فيها أنه ليس هناك أي مبرر لوجود الموسيقا الموسيقية بطر

ف  غير برامجهم. وبنفس الطريقيية فيي ن المراجع الموسيييييييقييية ف  

الكتب تركز على أسيييييما  عمالقة الموسييييييقا فقي. والمهزلة األخيرة 

ه  أن النيياس الييذين اقتنعوا بييةن يهتموا فقي بييةفضييييييل مييا كتييب من 
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التعر  على عمل رائع الموسييييييقا هم أنفسيييييهم الذين يعجزون عن 

 حقيق  عندما يسمعونه. 

الحقيقة البسييييييطة ه  أن قاعات الحفالت تحولا إلى متاحف 

موسيقية. متاحف لالستماع ألكثر األشكال الموسيقية محدودية. إن 

مرحلتنا الموسييييييقية مريضييييية فيما يتعلق بذلك. مؤلفونا تهمشيييييوا 

اع كرار سيييموباتوا عاجزين، بينما شيييح مخزون مسيييتمعينا نتيجة ت

 األعمال نفسها والموقعة من قبل قلة من األسما  المبجلة. 

ينصييبُّ اهتمامنا المباشيير هنا على تةثير كل هذا على المسييتمع 

الييذي يمتلييك قييدرات غير اعتيييادييية. إن تقييديم برامي محييدودة ف  

قاعات الحفالت يسييتدع  حتما  تجربة موسيييقية محدودة. ليس هناك 

يرغب أن ينحصيير بسييماع موسيييقا كتبا  متحمس حقيق  للموسيييقا

خالل بضييييعة سيييينوات فقي من تاريخ التجربة الموسيييييقية. إن فهمه 

  أو أمام طالحيدسيييييي  يؤكيد ليه ميا إذا كيان أميام كنوز من الفن القو

الومضيييييية السييييييريعيية لشييييييابرييييه أو بيزيييه، أو آخر مييا جييا ت بييه 

بة اإليطالية. إن فضييييييوال  موسيييييييقيا  صييييييحيا  وتجر الدوديكافونيزم

موسييييقية واسيييعة تشيييحذ المقدرة النقدية حتى عند أكثر المسيييتمعين 

 موهبة.

يصييح هذا على المعلمين الكالسيييكيين كذلك. حين نسييتمع إلى  

موسيييييييقييا بيياألسييييييلوب المعتيياد وعلى نحو ح  متجيياهلين مييا قييالييه 

اآلخرون أو ما كتبوه ونكون قادرين على تقدير قيمة ما سييمعناه من 

ل ف ن هذا د ليل على أننا أمام المستمع الذك . يجب أن يعاد دون تدخُّ

تفسيييير الكالسييييكيين أنفسيييهم من خالل معايير مرحلتنا إذا كنا نريد 

االسييييييتمياع إليهم من جيدييد وأن جنحتفظ بي نسييييييانيتهم معمرة دائمية 

الوجود وقادرة على التماثل مع العصيييرج. ولكن ك  نفعل هذا يجب 

                                                           
   دوديكافونيزم، أسييلوب ف  التةليف الموسيييق  ابتكره المؤلف النمسييوي أرنولد شييونبر

يعتمد االثن  عشيير ن مة للسييلم الكروماتيك  وإعطا ها أهمية متسيياوية بدال  من اعتماده 

 على ساللم الماجور والمينور التقليدية. )المحرر(
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ا سمح لنا بالموازنة ف  قبولنا مأن نرتب برنامجا  موسييقيا  مدروسا  ي

بين المعلمين القيدامى والتوياهرات الموسيييييييقية المتنوعة والمختلفة 

ألزمنة أحدث. ألنه فقي ف  ضو  التجربة الموسيقية الشاملة يصبح 

 للكالسيكيين معنى أهم.

إن حلم كل موسييييييق  يحب فنه هو أن يشيييييرك معه مسيييييتمعين 

ن وية ف  المجتمع الموسيق . إموهوبين أينما كانوا، بصفتهم قوة حي

موقف كل مسييتمع على حدة وخاصيية الموهوب هو المنبع الرئيسيي  

 الذي يتيح تفجر كمون المقدرات الموسيقية ف  زمننا.

 
  

 ُردولف ديرالنج ..

 عاشق الموسيقا العربية

 

  

 أحمد بوبس 

 
ف  أي حديث عن الموسيييييق  السييييوري الكبير عل  الدرويش، 

البد لنا من وقفة إكبار لشييخصييية أحبا الموسيييقا العربية إلى درجة 

العشييييق. إنها شييييخصييييية المسييييتشييييرق الفرنسيييي  البارون ُردولف 

العربية إلى اإلقامة بين  ديرالنج ، اليذي دفعيه عشييييييقيه للموسيييييييقا

 لهرانيها، وقريبا  من منابعها األصلية ف  تونس الخضرا .

. 1872/  3/ 7وليييد ُردولف ديرالنج  ف  بولونييييا بتييياريخ 

ووالده فرنسييي  من أصيييل ألمان . كان ثريّا  كبيرا  يتعاطى الشيييؤون 

المصييرفية والعقارية. ولم تكن لُردولف ديرالنج  أية ميول عقارية 
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رفيية، وإنميا كانا ميوله فنية، فدرس الرسييييييم ف  باريس أو مصيييييي

ولندن. ونما ف  صدره حب التراث العرب  عامة والموسيقا العربية 

بشيكل خاص. واشيترل الوالد قطعة أرض من باي تونس، تقع على 

رابية تسيمى )جبل المنار(، مالصيقة لقرية سييدي بوسعيد نسبة إلى 

ج . وأرسييييييل األب ابنه الول  التونسيييييي  الصييييييالح أب  سييييييعيد البا

رودولف إلى تونس السيييييتالم األرض وتسيييييجيلها. لكن الطبيعة ف  

قرية سييدي بوسيعيد سيحرته، السيما أنه كان معتل الصحة،ويحتاج 

إلى مثل تلك الطبيعة، وأحس بتواصيييل عميق مع الطبيعة التونسيييية 

وأناسييها، فقرر اإلقامة ف  القرية، وقام ببنا  قصيير على سييفح جبل 

ر، مطال  على القرية، أطلق عليه قصييير )النجمة الزهرا (. المـيييييييينا

(. وجمع البنا  1922 – 1912واست رق بنا  القصرعشر سنوات )

ف  هندسته من الداخل عناصر المعمار التونس  وعناصر الزخرفة 

والنقوت األنيدلسيييييييية الم ربيية. أما من الخارج،فحرص ديرالنج  

الخروج عن  ملقرية، وعدعلى عدم اإلخالل باالنسييييييجام الخارج  ل

وحدتها  المعمارية،فجا  القصر من الخارج بسيطا  متقشفا  ،منسجما  

مع النسيييييييي المعمياري الخارج  للقرية، حيث الجدران البيضييييييا  

 واألبواب والشبابيك الزرقا .

وبعد االنتها  من بنا  القصر، انصر  البارون ديرالنج  إلى 

ه قاعات القصر وأبها ه، ووجه رسيم الطبيعة التونسية وزين بلوحات

معوم اهتمامه نحو البحث عن التراث الموسييييييق  العرب  وتجميعه 

وتوثيقه. فتعلم العز  على القانون. واستعان ف  مشروعه بعدد من 

الموسيقيين العرب واألجانب، وكان ف  مقدمتهم الموسيق  السوري 

 الشيييييييخ عل  الييدرويش الييذي تعر  عليييه البييارون ديرالنج  ف 

، عندما كان الشيييييييخ الدرويش يعمل ف  تدريس 1931القاهرة عام 

الموسيييييييقييا ف  معهييد فؤاد األول للموسيييييييقييا العربييية. وانتزع عل  

اليدرويش إعجياب ديرالنج . بتعمقيه بالموسيييييييقا العربية خاصيييييية 

والشييييرقية عامة. ورغب البارون ف  أن يصييييطحب عل  الدرويش 

ة ف  قصيييييره. لكن عل  إلى تونس لمشييييياركته ف  أبحاثه الموسييييييقي
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الدرويش كان مرتبطا  بعقد مع معهد الموسييقا العربية للتدريس فيه، 

ورفضا إدارة المعهد السمام له بالسفر قبل انتها  مدة العقد. وكان 

للبارون ديرالنج  نفوذ كبير ف  القاهرة، فاسيتصدر إذنا  خاصا  من 

إلى ملك مصيييييير فؤاد األول، يسييييييمح لعل  الدرويش بالسييييييفر معه 

 تونس، لمشاركته ف  أبحاثه الموسيقية. 

، سافر عل  الدرويش 1931ف  أواخر شهر تشرين األول عام 

إلى تونس، ليالزم البارون ديرالنج  ف  قصره )النجمة الزهرا (. 

ولينضييييييم إلى مجموعيية الموسيييييييقيين والبيياحثين الييذين يعملون مع 

لخاص البارون، وهم المنوب  السيييييينوسيييييي  الذي كان السييييييكرتير ا

لديرالنج  والعالم الموسيييييييق   هنري جورج فارمروالبارون كارا 

 دوفو والموسيق  التونس  أحمد الواف .

قيام الشيييييييخ عل  الدرويش خالل إقامته مع البارون ديرالنج  

بةعمال موسييييييقية جليلة. فدّون النوبات األندلسيييييية بالنوطة، بعد أن 

ه نسييخا  من هذه كانا ألحانها محفولة ف  الصييدور فقي، وجلب مع

النوبات، وسيييجل بعضيييها ف  إذاعة حلب، بعد عودته إلى الشيييهبا . 

كما سيييياهم بجمع وتدوين الموسيييييقا األندلسييييية والعربية، حتى غدا 

قصيييييير نجميية الزهرا  يمتلييك ثروة كبيرة من التراث الموسيييييييق  

وال نائ  العرب . وقام عل  الدرويش بتدوين الشواهد الموسيقية ف  

نج  )الموسيقا العربية ـييييـيييي أساليبها وتاريخها( الت  موسوعة ديرال

، أما األجزا  الخمسيييييية األخرل 1932طبع الجز  األول منها عام 

، 1939، 1938، 1935فطبعا بعد رحيل ديرالنج  ف  األعوام )

(. وأصدرتها مؤسسة بول غنتز ف  باريس. واستفاد 1959، 1949

من األبحاث القيّمة لعل  الدرويش عن الموسييييقا  البارون ديرالنج 

العربييية والشييييييرقييية. وكييان عل  الييدرويش يشيييييير  على طبيياعيية 

األجزا  الت  صييييييدرت بعد رحيل البارون. كما وضييييييع ديرالنج  

رسييييييالة عن الموسيييييييقا ف  تونس، ذكرها عبد الحميد العلوج  ف  

فة كتيابيه )رائيد الموسيييييييقيا العربيية( اليذي صييييييدر عن وزارة الثقيا
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، بمناسيييييبة انعقاد مؤتمر الموسييييييقا 1934واالرشييييياد العراقية عام 

 العربية ف  ب داد ذاك العام.  

عميييل البيييارون على عقيييد مؤتمر  1931وف  أواخر عيييام 

للموسييييييقا العربية ف  القاهرة. وكلفته الحكومة المصيييييرية باإلعداد 

للمؤتمر، وتم تسييييييميتييه مييديرا  فنيييا  لييه. ودع  إلى المؤتمر كبييار 

الموسييييييقيين والبيياحثين العرب واألجييانييب. ولم يكن الشيييييييخ عل  

اليدرويش من المشيييييياركين ف  المؤتمر، بسييييييبب رف  سييييييلطات 

االسييتعمار الفرنسيي  إدراج اسييمه ضييمن الوفد السييوري المشييارك، 

ألن عل  اليدرويش كيان قيد لحن العيديد من األناشيييييييد الوطنية الت  

لمناضيييييل إبراهيم هاجما المسيييييتعمر، ومنها نشييييييد )الزعيم( عن ا

هنانو. وكلف المفوض السييييييام  الفرنسيييييي  بدال  من عل  الدرويش 

األب كوال نجييا من جامعة سييييييان جوزيف ببيروت. لكن البارون 

ديرالنج  رف  بييد  المؤتمر بييدون عل  الييدرويش. األمر الييذي 

اضيييييطر الديوان الملك  المصيييييري إلى توجيه دعوة خاصييييية لعل  

ك ف  أعمال المؤتمر. وبترشيح الدرويش. فحضير من تونس وشيار

من البييارون منح بيياي تونس عل  الييدرويش وسيييييييام االفتخييار من 

 الدرجة الثالثة، وهو من أرفع األوسمة ف  المملكة التونسية آنذاك.  

داهم المرض البارون ديرالنج  فلم يسييتطع حضييور المؤتمر، 

فةناب عنه مصييييطفى بك رضييييا مدير النادي الموسيييييق  الشييييرق  

ة وسيكرتيره الخاص المنوب  السينوس . ليرحل البارون بعد بالقاهر

ذلك بتاريخ التاسييييييع والعشييييييرين من تشييييييرين األول )أكتوبر( عام 

، عن سيتين عاما ،قضى منها ف  قرية سيدي بوسعيد عشرين 1932

عاما ، أمضيييييياها ف  خدمة الموسيييييييقا العربية جمعا  وتوثيقا  وتدوينا  

 ام. ل التقدير والتبجيل واالحتروتسجيال  على أسطوانات. فاستحق ك

ودفن البارون العاشيييق للموسييييقا العربية ف  قبر متواضيييع ف  

حديقة قصره. وشارك ف  التشييع أصدقاؤه ومحبوه من بينهم الشيخ 

عل  الييدرويش الييذي أبنييه بكلميية مؤثرة عييدد فيهييا منيياقييب الراحييل 

 وفضله على الموسيقا العربية. 



 

 83 

لمحب  البيييارون ُردولف ليييل قصيييييير النجمييية الزهرا  قبلييية 

ديرالنج  من أنحا  الوطن العرب  والعالم، بعد أن أصبح ف  عهدة 

 ليون ابن البارون ديرالنج .

عرض ليون القصييير للبيع. فقاما الحكومة التونسيييية بشيييرائه. 

صييييدر قرار عن رئيس الجمهورية التونسييييية زين  1992وف  عام 

توسطية العربية والمالعابدين بن عل  يقض  ب نشا  مركز للموسيقا 

ف  قصيييييير النجمة الزهرا  من أجل الحفال على القصيييييير، وإحيا  

دوره الذي رسييييمه له البارون ديرالنج  ف  الحفال على الموسيييييقا 

الشييييييرقييية وبعثهييا من جييديييد،وتخليييدا  لييذكرل الرجييل )البييارون 

ديرالنج ( الذي حول القصيير إلى منارة للموسيييقا األصيييلة. ورعى 

 وأقام الحفالت الموسيقية. فيه الموسقيين،

 وأنيطا بمركز الموسيقا العربية والمتوسطية أربع مهام ه  :

 ــ حفظ التراث الموسيق  ونشره. 1

 ــ القيام بةنشطة متحفية. 2

 ــ النهوض بالدراسات والبحوث الموسيقية. 3

 ــ تنويم حملة برامي تنشيطية وفنية وتنفيذها فيه.  4

ت الموسيييقية القديمة والحديثة،ومركزا  ويضييم المركز جناحا  ل ال

للتسييجيالت الصييوتية، وحجرات لالسييتماع، وورشييات لترميم الوثائق 

بييةنواعهييا، إضيييييييافيية إلى ثروة واسييييييعيية للتراث الموسيييييييق  والكتييب 

 والدراسات المتصلة به.

 مراجع مساعدة :

ـييـيي رائد الموسيقا العربية ـييـيي عبد الحميد العلوج  ـييـيي وزارة  1

 .1934رشاد ــ ب داد الثقافة واال

ـيـ الموسيقا ف  سورية ـــ عدنان بن ذريل ـــ دار طالس ـــ  2

 .1939دمشق 
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ـيـي مؤتمر الموسيقا العربية ـيـيـ وزارة المعار  العمومية ــ  3

 .1933القاهرة 

 . 2223/  2/  31ــ تاريخ  2578ــ مجلة الحوادث ــ عدد  4

/  11/  27اريخ ــ ت 821ـيـي صحيفة الوطن العرب  ــ عدد  5

1992 . 

 

 

 من قصص

 اتــــاليهـــالب

   

 

 غالديس دافيدسون

 ترجمة: محمد حنانا

 

 كليــوبــاتــرا

Cleopatra 

باليه من فصل واحد للمؤلف أنطون أرينسك . وضع الليبريتو وصمم 

الرقصيييات ميخائيل فوكين. قدما أول مرة على مسيييرم مارينسيييك  ف  

 .1928بطرسبور  عام 

قريبة من حافة الصييييييحرا   قصيييييية البيالييه: أمسييييييية ف  واحة

المصيييرية. ورا  أعمدة المعبد يمكن رؤية النيل الشييياحب يتلول ف  

البعيد مثيل أفعى مرعبية. ومن أعمياق الوالل الت  يشييييييكلهيا المعبيد 

توهر كاهنة رشيقة، إنها األميرة تا ــ هور تبحث عن عشيقها أمون 

مها ضـييـيي الزعيم الشاب الوسيم الذي وصل ف  الوقا نفسه تقريبا  و

 بين ذراعيه.
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كان كاهن المعبد األكبر وعد أمون بتزويجه تا ـيييييييـييييييي هور ف  

أقرب فرصيييية، إذ كان أحدهما يحب اآلخر حبا  عميقا ، وكانا يلتقيان 

كل ليلة بعد أن تنه  الفتاة الشيييابة خدمتها الدينية ف  المعبد. ف  هذا 

لكنه المسيييا  كان أمون يحمل قوسيييا  ونباال ، إذ إنه كان ف  الصييييد، 

نسيي  اآلن متع الصيييد حين قابل محبوبته. وحين التصييقا ببعضييهما 

انتابا العاشييقين رعشيية توجس، لكن بدا لهما أن ال شيي   يمكن أن 

 يفسد سعادتهما ما دام الكاهن األكبر نفسه سيبارك اتحادهما.

مع ذلك، ف ن إحساسا  غريبا  بقدوم الخطر هيمن عليهما ـييـيي مثل 

تحييديييده، خبره البع  من أهييل األريييا  تحييذير غريزي، ال يمكن 

حين كانا تقترب كوبرا غير مرئية. وفجةة تسيييييمع ضيييييجة اقتراب 

فيييه  موكيييب، ثم يوهر الكييياهن األكبر ويعلن أن الملكييية سييييييتشييييييرِّ

بحضيورها إلى الفنا  الخارج  للمعبد لقضا  بضع ساعات تستمتع 

 خاللها مع حاشيتها ببرودة الليل.

ه اللحوة تدرك تا ـيييييـييييي هور معنى يصل موكب كليوباترا، وف  هذ

رعشيييية التخو  الت  سييييبق أن انتابتها، فتتوسييييل إلى عشيييييقها أن يبتعد 

خشييية أن تقع عليه نورة الملكة القاتلة. لكن أمون يسييخر من توجسيياتها، 

ويعلن أنه ال يكترث بجمال أية امرأة باستثنا  محبوبته تا ـييـيي هور. وعلى 

الوالل، إال أن الفضييييييول ييدفعه إلى  الرغم من أنهميا يتوارييان قليال  ف 

 رؤية الملكة الذائعة الصيا الت  لم يرها من قبل.

يتجمع الجنود والعبيد والراقصيييون والموسييييقيون قرب المعبد، 

وتوضييييييع محفييية الملكييية ف  الميييدخيييل ذي األعميييدة. وحين يبيييدأ 

الموسيييييييقيون العز  يفتح العبيييد سييييييتييائر المحفيية ويفكون بحييذر 

جسييييييم سيييييييييدتهم الملكييية لتحميهييا من رمييال األوشييييييحيية الت  لفييا 

الصيييييحرا . وف  النهاية تقف كليوباترا كاشيييييفة عن جمالها الباهر، 

تزينهييا الجواهر، وعلى رأسييييييهييا تيياج تزينييه أفعى الكوبرا. وحين 

تضيييطجع على األريكة وسيييي الوسيييائد الحريرية يتقدم أمون بضيييع 

ويبدو  خطوات إلى األمام وقد أصيييييابته الدهشييييية من جمالها القاتل،
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كمن أصابه سهم، إنه سهم الحب الذي أصاب قلبه، سهم ملكة مصر 

 ذات الفتنة القاتلة.

تحاول تا ـييييييـيييييي هور جذبه إلى الورا  نحو الوالل، لكن الملكة 

كيانا رأته، والحوا نورة اإلعجاب ف  عينيه، كما الحوا الفتاة 

الت  حياوليا جره للورا ، وابتسييييييما ف  رضييييييا. كانا كليوباترا 

من المهرجان الليل  ف  الصييحرا ، لكن ضييجرها تالشييى ضييجرت 

اآلن، فقييد كييان هنيياك عشيييييييق جييديييد تنتوره، فتييةمر ببييد  الرقص 

 الصاخب.

تراقيب كليوبياترا القسيييييييم األول من هذا المهرجان الذي أعده 

خدام المعبد. وكان من واجب تا ـييييـيييي هور الحزينة أن تقود سلسلة 

فصلها عن حبيبها الذي  من الرقصيات الرسمية، هذا الواجب الذي

كان باسييييييتطاعتها رؤيته ف  الوالل. وما أفزعها هو رؤيته يحدق 

باتجاه الملكة الفاتنة. تحاول تا ـييـيي هور أثنا  أدائها الرقصة الدينية 

أن تييدنو من حبيبهييا الييذاهييل لتييذكره بحبهمييا المعلن، ولتحثييه على 

ن كان االنسحاب نحو الوالل. لكن جهودها با ت بالفشل، ألن أمو

 واقعا  تحا تةثير أفعى النيل الت  شلا حركته.

فجةة ينطلق سييهم من مكان ما ويسييقي على بعد بضييعة إنشييات 

من األريكة الملكية. كان السهم انطلق من قوس أمون الذي أرفق به 

قطعيية من البردي كتييب عليهييا، على عجييل، إعالنييا  بحبييه الملتهييب 

ن لدينية، وتنتشييير موجة مللملكة الرائعة. إثر ذلك تتوقف الرقصييية ا
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الرعب بين حشيد الحاضرين. ترل من هو ال ريب الذي تجرأ على 

 إهانة سيدتهم ــ وهل هو من السذاجة ليحاول االعتدا  على حياتها؟

سييييييرعييان مييا يقب  العبيييد على أمون ويقتييادونييه إلى الملكيية، 

ولكنيه حين يواجههيا ال يُوهر أي خو  أو ندم من فعلته الشيييييينيعة، 

دق إليها بعين  عاشيييق ولهان. حتى حين تعلن بصيييرامة قائلة بل يح

إن حبها يعن  الموت، يصيييرم بجرأة قائال  إنه سييييرحب بالموت إذا 

 ما ُسمح له بحبها.

ترمقييه كليوبيياترا بنورة حييادة وتعلن قييائليية إنييه من الممكن أن 

يسييتمتع بتقبيلها ومعانقتها خالل سيياعة المهرجان، وبعد ذلك عليه أن 

سيييييه للموت. ليس ثمة غريب يمكن السيييييمام له بالبقا  حيا  بعد يُعد نف

 تلقيه قبالت كليوباترا.

يقبييل أمون بحميياسييييييية هييذا الشييييييرط الرهيييب، على الرغم من 

تضرعات تا ـيـ هور اليائسة، الت  تحاول الوصول إلى جانبه. حتى 

حين دفعها خوفها للركوع أمام كليوباترا طالبة الصييييييفح عن أمون، 

 بازدرا ، وتُجر بعيدا  وتُمنع من العودة.يُرف  طلبها 

اآلن يُسيييييتةنف القصيييييف من جديد، ويجلس أمون على األريكة 

الملكية إلى جانب كليوباترا ــ عشيقها الراهن الذي قبلا به. يستسلم 

الزعيم الشيييييياب، وقيد أثمله جمالها وقبالتها المتقدة، لبهجة سيييييياعة 

 النشوة هذه.

هم راقصييييون جدد. ويقوم ينسييييحب راقصييييو المعبد ويحل مكان

مؤدو القصيييييير والعبيد اليونانيون بعرض مدهش ي دو إباحيا  بع  

الشييي  ، وذلك لتسيييلية سييييدتهم الملكية وعشييييقها. لكن سيييرعان ما 

تنته  سيييييياعيية المهرجييان، وبييانتهييائهييا ينته  هيييام الملكيية، وتييةز  

 لحوة الحكم.
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 يوهر اآلن كيياهن المعبييد األكبر وبيييده كييةس السييييييم ويقييدمييه لـ

كليوباترا الت  تقدمه بازدرا  إلى عشيييييقها. يواجه أمون، الذي ربما 

نسيييي  ما ينتوره، الحكم بشييييجاعة، ثم يقف ويتجرع السييييم ويسييييقي 

متلّوييا  قرب قييدم  الملكيية الفياتنيية، لكن القيياسيييييييية. تحييدق كليوبيياترا 

ببرود إلى ضييييحيتها وه  تلفظ أنفاسييييها األخيرة، ثم تةمر بالرحيل. 

ة بيييالحجيييب، ثم تُحميييل على المحفييية المحجوبييية تُلف الملكييية ثيييانيييي

 بالستائر. لقد انتهى القصف، وحويا أفعى النيل بضحية أخرل.

يقترب الكاهن األكبر ببي ، وي ط  جسد أمون المتشني بقطعة 

قمات أسود، ثم ينسحب بحزن إلى داخل المعبد المولم، توهر تا ـيييـ 

ب من هور قيييادمييية من الوالل وتبحيييث بييييةس عن حبيبهيييا. تقتر

الجثمان الم طى، وحين ترفع غطا  القمات تُطلق صييييرخة مدوية، 

فقد رأت جسيييييد حبيبها. تقبل برقة شيييييفتيه المتيبسيييييتين ثم تضيييييرب 

 صدرها بيديها وتسقي فاقدة الوع  إلى جانبه.
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 دافنيس وكلويه

Daphnis and Chloe 

باليه من ثالثة مشييياهد للمؤلف موريس رافيل. وضيييع الليبريتو 

صيييات ميخائيل فوكين. قُدما أول مرة ف  باريس عام وصيييمم الرق

1912. 

قصيييييية الباليه: أيكة فاتنة، خضييييييرا  ومزهرة، مكرسيييييية لبله 

وحورياته. تصيييييل مجموعة من الشيييييباب والفتيات يحملون  (18)بان

سييييييالال  من الفواكه واألزهار وهبات أخرل ليضييييييعوها على مذبح 

ة يرقصييون رقصيياإلله الريف . يضييعون أعطياتهم على المذبح، ثم 

طقسيييييية وقورة تليق بالمناسيييييبة. وسيييييرعان ما يتخلون عن الوقار، 

 ويرقصون رقصة أكثر حيوية ومفعمة بالحياة.

وسييييييي هيذا الحشييييييد من الفتييان والفتييات كان ثمة راع يدعى 

دافنيس، وراعيية رقيقية تدعى كلويه. وكان يحب أحدهما اآلخر منذ 

وكانا أكثر جماال  من  الطفولة، ونادرا  ما ينفصيييييالن عن بعضيييييهما.

المحيطين بهمييا. وبعييد مرور وقييا قصييييييير ينفصييييييالن عن بقييية 

الراقصين ويتوجهان نحو مذبح بان وينحنيان أمامه بتوقير وتعويم، 

وحين يعودان تقوم بع  الفتيات ب غرا  دافنيس الوسيييييييم لينضييييييم 

 إليهن ثانية ف  رقصتهن الت  غدت اآلن تشبه العربدة.

ر المتوقع الذي يمارسييه دافنيس حفيوة كلويه يثير هذا اللهو غي

ويزعجها، إذ تشيييعر بوخزة ال يرة تنتابها ألول مرة. لكنها توهر ال 

مباالة متعمدة بالحادثة، وتنضيم إلى مجموعة من الراقصين الشباب 

الذين يسيتقبلونها بفرم وشوق. وكان بين هؤال  الشباب شاب يدعى 

امتالك كلوييه الفاتنة.  داركون، وهو راع خشيييييين الطبياع يطمح ف 

وحين يراها وقد أهملها حبيبها الحقيق  يون أنها أصييييبحا فريسيييية 

سيييييهلة، فيبدأ بااللتصييييياق بها محاوال  اغتصييييياب قبلة منها. يالحظ 

                                                           


 ــ بان : إله ال ابات والمراع  والرعاة عند اإلغريق. المورد 
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دافنيس مييا يجري فيهرع لحمييايتهييا من هييذا المعجييب غير المرحييب 

 به.

وحين ينشب نزاع بين دافنيس  وداركون، يقترم الشبان إجرا  

بقة ف  الرقص يشيييترك فيها المتنافسيييان، والفائز يحصيييل على مسيييا

قبليية من الراعيييية الجميلييية. يبييدأ داركون الرقص بحركيييات ثقيلييية 

وخرقا  وغير مصيقولة مما يثير الضيحك والسيخرية وسي الجميع. 

وهكيييذا يفوز دافنيس الراقص البيييارع. وحين يطييياليييب بجيييائزتيييه 

 ال يرة. وبعد ذلكتسييتجيب له كلويه بسييرور، وتزول عنها مشيياعر 

تتيييابع المجموعييية الرقص. لكن دافنيس، اليييذي يتخلف قليال  عن 

المجموعة، يواجه تجربة غريبة. إذ توهر أمامه امرأة شييييابة جميلة 

وم ويييية تيييدعى ليزينيون، وتحييياول تجرييييد الراع  الوسيييييييم من 

إخالصه لـيييي كلويه الرقيقة. فترقص أمامه ب غوا  وبحركات حسية، 

ها لتلهب رغبته وشيي فه. لكن دافنيس ال يسييتجيب وتكشييف عن مفاتن

 إلغوائها، فتنسحب غاضبة مقهورة.

فجةة تُسيمع أصيوات ضيوضيا  وصخب آتية من الشاطئ خلف 

فرجة ال ابة. ثمة قراصينة نزلوا إلى الشاطئ وهم يبحثون اآلن عن 

نسيييييا  المقاطعة لك  يةسييييييروهن. يهرع دافنيس، الذي أدرك معنى 

 ه وإنقاذها.الضجة، للبحث عن كلوي

ي يييب دافنيس عن األنوييار ف  حين تهرع كلويييه نحو األيكيية 

المقدسييية. لكن قطاع الطرق سيييرعان ما يقبضيييون عليها ويةخذونها 

أسيييرة إلى سييفينتهم. وبعد لحوات يوهر دافنيس ف  األيكة ويحاول 

تعقيب أثر القراصيييييينية ف  محياولية إلنقياذ كلوييه. لكن محاولته أتا 

وجده كان وشييييام كلويه الذي سييييقي منها حين  متةخرة جدا . وكل ما

ُحملا إلى السيييييفينة. يقف دافنيس مذهوال  محطم القلب ويلوم اآللهة 

على هيذه المصيييييييبية الت  حليا بيه، ثم يسييييييقي على األرض فياقدا  

 الوع .
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فجةة يتوهي ضييييو  غام  ف  المذبح، ثم تنزل منه الحوريات 

كلية، ثم . ف  البداية يرقصييييين رقصييييية طقسيييييية شييييي(19)المقدسيييييات

يتضييييرعن، بالنيابة عن دافنيس الفاقد الوع ، إلى اإلله بان طالبات 

 العون.

ف  غضييييييون ذليك كيانيا كلوييه المخطوفية أسيييييييرة ف  معقييل 

القراصيييييينة ي مرها الحزن واألسييييييى. كانا تترقب مشيييييييئة رئيس 

القراصييينة وما سييييفعله بها، كما كانا مكرهة على مشييياهدة عربدة 

وا على اليابسيييية. كان القراصيييينة الصيييياخبة الت  ب دأت حين اسييييتقرُّ

قطاع الطرق يحتفلون، يةكلون ويشييييييربون الخمر ويرقصييييييون، ثم 

 بدؤوا، وقد تعتهم السكر، يتعاركون بوحشية وعنف.

اتجهييا الراعييية الرقيقيية برعييب نحو الوالل آمليية أال يراهييا 

أحد، منتورة اللحوة المناسييييييبة للفرار. لكن عبثا  فعلا ذلك، فقد 

ئد القراصينة الذي كان أكثر سيطرة على نفسه من بقية تذكرها قا

العصيييييابة، تذكر العذرا  الجميلة الت  أسيييييرها، فطلب أن تحمل 

إليه. ابتسيييم لها بحب وأشيييار إلى أنه ينوي اتخاذها أمة وعشييييقة. 

وحين ركعا األسييرة أمامه ملتمسية الرحمة والشفقة سخر منها، 

ا إلى صيييييدره. وعلى وتقدم نحوها مترنحا ، وجذبها إليه وضيييييمه

الرغم من التمياسيييييييهيا الشيييييييفقة ومن تضيييييييرعها إلى اآللهة لك  

ينجيدوهيا، فقيد سيييييييحبهيا نحو خيمتيه وهمه أن ييدخلهيا إليها. حينئذج 

انتاب الجماعة إحسييياس من خطر متوقع. كان ثمة شيييبح غريب، 

لُّ بيان إليه الرعياة والراعييات وقيد لهر بوضيييييييوم. عنيد ذلك  ليا

قائد القراصييييينة المرتجف، ويطلق  تنزلق الضيييييحية من بين يدي

صييييييرخة رعب، ثم يحاول الفرار هو ومن معه من القراصيييييينة. 

وهكيذا أقبيل اإلليه بيان إلنقاذ عابدته الجميلة. تسيييييييقي كلويه على 

 ركبتيها وتصل  صالة شكر وامتنان.

                                                           
 من إالهات الطبيعة تمثلهن تانوياــ إالهات ث "َ َ" الميثيولوجيا القديمة على صورة عذارل فاتنات يسكن َّ ف  الجبال  َّ

والمروج والمياه. المورد
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بينميا كيانا هذه األحداث المثيرة تجري ف  معقل القراصيييييينة. 

فياقدا  الوع  قرب مذبح بان، كيان الراع  الشيييييياب دافنيس ميايزال 

قرب المكيان اليذي نزلا منه الحوريات المقدسييييييات. وأخيرا ، حين 

يسييييتعيد وعيه ويتذكر ما حدث، يتحسيييير وهو مسييييحوق الفؤاد على 

فقيدان محبوبتيه كلوييه وينيدفع بجنون للبحث عنها ثانية. لكنه يدهش 

ة كييوالفرحية تم. قلبيه حين يراهيا مقبلية بخطيا  رشيييييييقية بيياتجيياه األي

المقدسيية. يتعانق االثنان فرحين بلقائهما من جديد، ثم  يرقصييان ف  

نشييوة الفرم. وبينما هما يرقصييان يوهر أصييدقاؤهما مرحبين بهما. 

بعييد ذلييك يعلن دافنيس وكلويييه خطوبتهمييا أمييام المييذبح. ويشيييييييارك 

 جميع الحضور ف  الرقص ابتهاجا  بهذه المناسبة.
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 العصفورة النارية

Zhar-Ptitsa 

اليه من فصييييييل واحد للمؤلف إي ور سييييييترافنسييييييك . صييييييمم ب

الرقصيات ووضيع الليبريتو، المبن  على حكايات روسية من حكايا 

 .1912الجن، ميخائيل فوكين. قُدما أول مرة ف  باريس عام 

قصيييييية البياليه: ف  ليلة من ليال  الصيييييييف المقمرة وجد األمير 

ابا  ة. لكنه كان شيييالروسييي  إيفان نفسيييه وحيدا  وضيييائعا  ف  غابة فاتن

م امرا  شيييجاعا  ال يعر  الخو . وبينما هو يتجول باحثا  عن طريقه 

خالل أجمات ال ابة وفرجاتها ذات األشييييييجار الباسييييييقة يالحظ فجةة 

شييييجرة جميلة تتوهي ف  ضييييو  القمر الفضيييي  وكةنها تضيييي   من 

 الداخل. وكانا فروعها مثقلة بتفاحات ذهبية متوهجة.

الشياب، مذهوال ، إلى هذه الشجرة السحرية وحين يحّدق األمير 

يرل عصييييييفورة رائعيية ترفر  بجنيياحيهييا محيياوليية قطف فيياكهتهييا 

الم رية. كان ريشييييها يتوهي بلون برتقال  يشييييبه لون النار. يحاول 

األمير، الذي أذهله جمال العصييفورة النارية، أن يطلق سييهمه عليها 

حاول ا تعود بسرعة وتلكنه ال يفلح إذ تطير العصفورة بعيدا . إال أنه

إيجاد ملجة لها ف  الشيييييجرة السيييييحرية. وهنا ينجح األمير الصيييييياد 

باإلمسيييييياك بها من دون أن يؤذيها. تصييييييارع العصييييييفورة النارية 

لبفالت من قبضيييييته وتتوسيييييل إليه ليطلق سيييييراحها، وتعده، مقابل 

ذليك، أن تعطييه ريشيييييية من ريشيييييياتهيا المتوهجة، وتْعلمه بةن هذه 

ده ف  لحوة الخطر. يسييتجيب األمير لطلبها ويطلق الريشيية سييتسيياع

 سراحها.

وحين تتحرر العصييفورة النارية تنتزع ريشيية من ريشيياتها وتعطيها 

ل.مير. وبعيد أن تعيده بيالرجوع حاال  حين يسييييييتدعيها وقا الخطر، تفرد 

جنياحيهيا وتطير لمالقياة رفيقها. وعندما يبدأ الفجر ف  الوهور يجد األمير 

واقفا  بالقرب من بوابت  قصيير قديم ذي موهر مكفهر كالح. الضييائع نفسييه 

وما ه  إال لحوات حتى يسييييمع األمير صييييوت خطوات تقترب، لكنه ال 
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يتحرك من مكيانيه، وهو المحيب للم يامرات، قييد أنملية، يدفعه الفضييييييول 

لمعرفية ما الذي سيييييييحدث. وبينما هو واقف ينتور تنفتح البوابتان وتوهر 

رل على رأسييييييهييا عييذرا  فييائقيية الجمييال تبييدو، من منهمييا زمرة من العييذا

 مالبسها وزينتها، أنها القائدة.

تمضييييي  العذارل نحو الشيييييجرة السيييييحرية ويشيييييرعن ف  هز 

ن رض، فيركضيييييفروعها، فتسيييييقي بع  تفاحاتها الذهبية على األ

نحوها ويتخاطفنها ثم يقذفنها ف  الهوا  وهن يرقصيين بمرم. وحين 

يخرج األمير من الوالل يتحلقن حولييه دهشيييييييات ومعجبييات. ومع 

أنهن يبتهجن برؤية الشييياب الوسييييم إال أنهن يتوسيييلن إليه أن يرحل 

دون تةخير قبل أن يحدق به الخطر ألن القصييييير هو مسيييييكن ال ول 

شييي  الذي يقب  على كل من يخرق حرمة السييياحر الرهيب كوسيييت

منطقته ويسييييجنه، وكثيرا  ما يحوله إلى حجر بلمسيييية من أصييييابعه 

 الخضرا .

لكن األمير اليجبن إزا  هييذا الخطر األكيييد وال يهرب منييه ألنييه 

كييان وقع ف  حييب قييائييدة العييذارل الفيياتنيية، ويصييييييمم على البقييا  لك  

ات حتى يسييييييمع يحيياول تحريرهييا ه  ورفيقيياتهييا. ومييا ه  إال لحويي

صييييييوت وقع خطوات ثقيلية، فتهرع العيذارل، وقيد تةكدن من اقتراب 

 ال ول، إلى داخل البوابتين ويختفين عن األنوار.

ي مر المشييييهد لالم مفاجئ، فيهتاج األمير ويتحسيييييس طريقه نحو 

البوابتين ويحاول بجرأة فتحهما. وعلى الفور ي مر المكان ضييييييو  باهر 

وهر مجموعة من العفاريا واألشييييبام يضيييي   القصيييير وحدائقه، ثم ت

الشيييييريرة، هم عبيد ال ول، وتلتف حول المتطفل التعيس، ثم يقبضيييييون 

علييه، من دون أن يلحقوا بييه أذل، منتورين وصييييييول سييييييييدهم ال ول. 

وأخيرا ، وبعد أن عزفوا موسيييييقا منفرة على آالت بربرية، يوهر ال ول 

را  دفع نحوه ناشييييييكوسييييييتشيييييي  ويالحظ المتطفل الذي اجتام منطقته فين

أصيييابعه الخضيييرا  المميتة الت  سيييتحول األمير إلى حجر. لكن األمير 

الشيييجاع ال يفقد رشيييده على الرغم من إدراكه الخطر الوشييييك، ويخرج 

إييياهييا العصييييييفورة النييارييية  ائييه الريشيييييية المتوهجيية الت  أعطتييهمن رد
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ها، إذ لويرفعها عاليا . وقد كان سيييعيدا  حين رأل قوتها السيييحرية تفعل فع

 يتراجع ال ول المرعب إلى الورا  بهلع.

عندئذج يسييتدع  األمير العصييفورة النارية لمسيياندته كما وعدت. 

وعلى الفور توهر العصييييييفورة النييارييية وتطير حولييه مثييل ومي  

ناري. وتنفيذا  ألمر العصيييفورة يشيييرع ال ول وأتباعه بتقديم رقصييية 

 اتها لمراقبة ما سييييحصيييلجنونية. تقف قائدة العذارل جانبا  مع مرافق

بعد هذه الرقصية العربيدية ال ريبة. وحين يسيقي الراقصون مجهدين 

تطليب العصييييييفورة النيياريية من األمير أن يجليب من شييييييجرة قريبيية 

صييندوقا  غريبا . وبعد فتحه يجد فيه األمير بيضيية ضييخمة. هنا تةمره 

العصيييفورة أن يرم  تلك البيضييية على األرض ويحطمها،إذ تحتوي 

روم السيييياحر الخبيثة. يقذ  األمير البيضيييية ف  الهوا  ويدعها  على

تسييييييقي على األرض لتتحطم. يل  ذلييك انفجييار هييائييل يتبعييه بروق 

 ورعود ويلف الوالم المشهد.

تنقشييييع سييييحب الوالم وتضيييي   أشييييعة الشييييمس المكان ويختف  

كوسييييييتشيييييي  المرعيب وأتباعه إلى األبد. وحين يتقدم األمير ويطلب يد 

لكيية الفاتنة، تدب الحياة ف  التماثيل الحجرية داخل القصيييييير العيذرا  الم

بعييد أن زال عنهييا تييةثير السييييييحر. ويوهر من البوابتين موكييب يضييييييم 

لوردات وسييييييييدات وفرسييييييانيا  وخيدما  وآخرين، ثم ينحنون أمام منقذهم 

الملك  وينييادونييه أميرا  عليهم. وتقييام األفرام وينعم الجميع بييالسييييييعييادة 

 والسالم.

 

 ـــكابيتروشـ

Petrouchka 

باليه من فصييييييل واحد للمؤلف إي ور سييييييترافنسييييييك . صييييييمم 

الرقصيييات ميخائيل فوكين. وضيييع الليبريتو ألكسيييندر بينوا وإي ور 

 .1911سترافنسك . قدما أول مرة ف  باريس عام 
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قصة الباليه: ف  ساحة أميرالية بطرسبور  الشهيرة يقام سوق 

، هو اليوم األخير من يعي بيالحركية. الوقيا بعييد لهر يوم شييييييتييائ 

أسييييييبوع كرنفال الزبدة قبل بد  فترة الصييييييوم. الثلي ما زال ي ط  

األرض، وقد بدأت الشييييمس الشييييتائية الباهتة بال روب. يزداد تدفق 

الحشييود مع غروب ضييو  النهار، وتتةلق األكشيياك والمقصييورات 

باألنوار. ويعز  الموسيييييييقيون الجوالون ألحانا  شييييييعبية راقصيييييية 

زور الفالحون وسييييييكييان المييدن أكشيييييياك البيع لشييييييرا  مبهجيية. وي

بسييييييكويييا الزنجبيييل والكعييك المحلى واألوشييييييحيية وعقود الخرز 

 وغيرها من البضائع.

ف  وسييييي السيييياحة ثمة مسييييرم واحد، وهو عبارة عن حجرة 

مطلية بةلوان زاهية مخصييييييصيييييية لعروض الدمى المتحركة. وف  

حشيييييد كبير  الحال يخرج منها قارعو طبول شيييييبان، فيتجمع حولهم

من النيياس لمشييييييياهييدتهم وهم يقرعون طبولهم. وحين ينهون القرع 

ويعودون من حيييث أتوا، تفتح سييييييتييارة المسييييييرم ويوهر محرك 

الدمى، وهو شييييييخص غريب ذو نورة شييييييريرة نوعا  ما، ويرتدي 

معطفيا  فضييييييفاضييييييا  وقبعة غريبة، وكالهما مزين بدوائر ومثلثات 

مشييييييعوذ، لكنيه يّدع  أنه  وعالميات غريبية ورموز. إنيه ف  الواقع

ساحر. ومع ذلك فهو محرك دمى حاذق يستطيع أن يقدم من خاللها 

 عروضا  تمتع الجمهور.

وبعد أن يعلن أنه أعوم محرك دمى ف  العالم، وأنه يسييييييتطيع أن 

رة ثم يفتح السييييييتا ،يجعل ُدماه حية، يعز  لحنا  قصيييييييرا  على الفلوت

حشييييييد. كان ثمة ثالث دمى، كل الداخلية للمسييييييرم موهرا  ُدماه أمام ال

واحييدة تقف على قيياعييدتهييا ذابليية من دون حركيية. الييدمييية الواقعيية ف  

، وإلى جييانبهييا يقف «بيياليرينييا»الوسييييييي ترتييدي زي راقصيييييية بيياليييه 

بتروشييييكا، وف  الجانب اآلخر يقف شييييخص م رب  أسييييمر. وبحركة 

من عصيا ساحر الدمى تبدأ الحياة تدب ف  الدمى وتشرع ف  الرقص، 

لبداية على قواعدها ثم يرقصييييين رقصييييية جماعية متقنة. يشيييييهق ف  ا

الجمهور متعجبييا  ثم يصييييييفق بحرارة. وحين تترك الييدمى قواعييدهييا 
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وتسيييير نحو مقدمة المسييييرم ليرقصيييين معا  وليمثلن وكةنهن مخلوقات 

إنسييانية حية، تنتاب الجمهور الدهشيية بل الخو . وبعد انتها  العرض 

 حجيرتها الخاصة خلف المسرم. األول يضع المشعوذ كل دمية ف 

كان المشيعوذ غاضبا  من بتروشكا ألنه بدا بائسا ، لكن بتروشكا 

لم يسييييييتطع أن يكون سييييييعيدا  ومتةلقا  مثل الدميتين األخريين. يدرك 

المشييعوذ اآلن أن الدمى الثالث تتصيير  ف  الواقع كةنها مخلوقات 

ال يرة، ة وإنسييانية حقيقية. فه  تسيييتطيع أن تشيييعر بالحب والكراهي

وقد كان بتروشييييكا تعيسييييا  ألنه وقع ف  حب الباليرينا الجميلة، لكنه 

أدرك أنه كان قبيحا  وسييمجا ، حركاته ثقيلة ومالبسييه رثة، وال يمكن 

أن يجذب انتباهها. ومع ذلك فهو يتوق لرؤيتها ثانية ليخبرها كم هو 

 يحبها بشيي ف. ولكن كيف يمكن أن يةمل بالوصييول إليها وقد أوصييد

محرك الدمى الشييرير باب حجيرته؟ إنه ال يملك يدين مالئمتين، زد 

على ذليك أن البياب ليس بيه قبضيييييية من الداخل. يرتطم بتروشييييييكا 

البييائس بييالجييدران ف  محيياوليية للخروج من الحجيرة غير عييابئ 

ب لحاق الضرر بالصور المرسومة عليها، لكن جهوده تبو  بالفشل، 

 وتخور قواه وينطرم على األرض.

عنيدئيذج يحدث شيييييي   خارق للطبيعة. فجةة ينفتح باب الباليرينا 

الت  تخرج منه وتباشير الرقص على رؤوس أصيابع قدميها رقصة 

م ناجة، متالعبة بعواطف بتروشييييييكا الذي يركع على ركبتيه معلنا  

حبه لها، مسيييتجديا  ابتسيييامة منها. تضيييحك الباليرينا سييياخرة وتبتعد 

تتواهر بالخو  وتعود إلى حجيرتها عنيه. وحين يثيب وثبات عالية 

 وين لق بابها ثانية.

يرتطم بتروشييييييكيا ثانية بالجدران ف  محاولة للخروج. ولما لم 

تكن الجيدران قوية يحاول إيجاد منطقة ضييييييعيفة لفتح ث رة ف  أحد 

 الجدران، لكنه ال يفلح ف  ذلك أيضا  وينطرم على األرض ثانية.

ه على أريكة فاخرة وحول ف  الحجيرة التالية يضطجع الم رب 

الوسيييييائد، وإلى جانبه سييييييف معقو  حاد، وهو يلعب بجوزة هند. 
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ومن حين آلخر يتطلع إلى الباليرينا ب عجاب شيييييديد. وحين يشيييييعر 

بيالضييييييجر منهيا يحوى بزييارتهيا غير المتوقعة. إنها ترقص أمامه 

بحيوية فائقة، عارضيييية أمامه براعتها وفتنتها. وسييييرعان ما تدرك 

رب ، على الرغم من لونه األسييييييمر، شييييييخص مرضج، فهو أن الم 

طويل القامة وقوي، ومالبسييييييه رائعة، ويعيش ف  حجيرة شييييييرقية 

 مترفة.

تثير فتنييية البييياليرينيييا إعجييياب الم رب  اليييذي كيييان أحبهيييا ف  

السيييابق، فيدعوها لتجلس على ركبته. تتردد الباليرينا لحوة ثم تقبل 

ع وة يوهر بتروشييييكا ويندفدعوته وتجلس على ركبته. ف  تلك اللح

كييالمجنون نحو الم رب  ويشييييييتبييك معييه ف  قتيييال مروع موهرا  

شييييجاعة كبيرة على الرغم من ضييييآلته إذا ما قورن بالم رب . لكن 

البييياليرينيييا المتقلبييية الم رورة ال تيييةبيييه بميييا يجري وتتراجع نحو 

األريكة، لكنها تطلق صييييييرخة عالية حين يسييييييتل الم رب  سيييييييفه 

د بتروشييييييكييا المتعييب إلى أن يطرده من الحجيرة المعقو  ويطييار

 وتسدل الستارة.

يسيتمر الكرنفال، وتتدفق الحشود، وتزداد البهجة. وفجةة تُسمع 

صيرخات متعاقبة قادمة من مسييرم السيياحر، ثم يندفع بتروشييكا إلى 

الخيارج هربيا  من الم رب  الذي يطارده شيييييياهرا  سيييييييفه المعقو  

يتراجع الجمهور بسييييييرعة حين يرل وخلفهميا الباليرينا المذعورة. 

هذا الثالث  المةسيييييوي. وف  غضيييييون ذلك ينجح الم رب  ف  طعن 

بتروشييييييكا طعنة قاتلة يسييييييقي إثرها على األرض. يشييييييق الم رب  

المنتصير طريقه وسي الحشد تتبعه الباليرينا المذعورة، ثم يختفيان. 

وحين يلفظ بتروشييييييكييا أنفيياسيييييييه األخيرة، يوهر محرك الييدمى ف  

هد ويحاول أن يهد  من روع الجمهور. يرفع بتروشييكا الهامد المشيي

مشيييييييرا  إلى أن الضييييييحية ما ه  إال دمية. توهر أمارات االرتيام 

على وجوه المشيييييييياهيييدين، ثم يتفرقون وي يييادرون إلى منيييازلهم. 

 وسرعان ما ت دو الساحة خالية.
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يبدأ الثلي بالسييييييقوط، ويعود السيييييياحر إلى مدخل حجرته جارا  

دمية المتسخة. إنه ال يبدو سعيدا  ـييييييـيييييي ربما ألنه عقد العزم ورا ه ال

على أالّ يشييت ل بالسييحر أبدا . وما إن يصييل إلى مدخل الحجرة حتى 

يسييييمع صييييرخات مروعة. وحين يتطلع إلى األعلى يرل لدهشييييته 

شييييييبح بتروشييييييكييا واقفييا  على ر  الحجرة وهو يمطره بوابييل من 

ه هييذه الرؤييية، الييدمييية اللعنييات. يتنيياول محرك الييدمى، وقييد أخييافتيي

 ويطرحها أرضا ، ويختف  ف  الوالم.
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 هرزادــــــــــش

Sheherazade 

باليه من فصييل واحد. الموسيييقا للمؤلف نيقوالي ريمسييك  ـيييييييـ 

كورسيييياكو  )المتوالية السيييييمفونية شييييهرزاد( صييييمم الرقصييييات 

ميخائيل فوكين. وضيييع الليبريتو ألكسيييندر بينوا. قدما أول مرة ف  

 .1912ام باريس ع

قصية الباليه: ف  جنام حريم الملك شهريار ي دو المر  ضائعا  

ف  بحر األلوان والعطور. وتبيييدو جواري الملييك وزوجييياتييه وقيييد 

سيييرقن جميع ألوان قوس القزم، وجميع عطور الشيييرق المسيييكرة. 

كانا أجسيادهن الرشييقة مكسيوة باألنسيجة الشفافة واألوشحة. وكن 

 حف بهن الوسائد الناعمة.مستلقيات على أرائك فخمة ت

ف  أحييد جوانييب القيياعيية يجلس الملييك شييييييهريييار العويم وهو 

يتجيياذب الحييديييث بصييييييوت منخف  مع أخيييه زمييان. ومن خالل 

تلميحيات شييييييك خفيية، بيل حتى غامضيييييية، يشييييييعر جواري الملك 

وزوجاته بةن ثمة ف  األفق خطب ما سيييييييقع فوق رؤوسييييييهن. لكن 

ن يعلن الملك قائال  إنه سييرعان ما تتالشييى شييكوكهن ومخاوفهن حي

سيييو  يقوم برحلة صييييد، فيتجمعن حوله ويزودنه بةدوات الصييييد، 

وهن يكتمن فرحهن ب يابه، إذ سيييتتام لهن الفرصييية لقضيييا  يوم مع 

 عشاقهن السريين.

ف  غضييييييون ذلك تقف الزوجة األولى الملكة زبيدة وحدها ف  

 اتركن منعزل بع  الش   تراقب بازدرا  زوجات الملك األخري

ألنهن يوهرن إثارتهن وارتياحهن ل ياب سيدهن طوال اليوم. كانا 

زبيييدة أبرع منهن ف  التمثيييل، ويعتقييد الملييك أنييه حبيبهييا الوحيييد، 

وكانا تدرك أنه يتمتع كثيرا  بجمالها، ويحبها بشييي ف. وقد بدت ف  

الوياهر راضييييييييية بحبييه. ولم يكن الملييك ليتخيييل أن ف  قلبهيا مكييانييا  

زيارة شقيقه زمان، الذي حذره من التسليم ب خالص آلخر. لكن بعد 

نسييييييائه بما فيهن الملكة زبيدة، انتابته الشييييييكوك. وبمكر الشييييييرق  



 

 121 

القاسيييي  دبر مكيدة ليكشييييف حقيقة ما تفعله نسيييياؤه ف  غيابه، وه  

 اختصار مدة بقائه خارجا  والعودة إلى القصر بسرعة.

ين لسيييوداووقبل أن يخرج الملك الشييياك ينور ف  عين  ملكته ا

نورة ثابتة متفحصيييييية، لكن زبيدة تقابل نورته ببرود، في ادر وهو 

ما يزال موقنا  ب خالصيييها. وحين ي ادر الصييييادان الملكيان القاعة، 

وتتالشييييييى أصييييييوات رحيلهما، توهر أمارات االرتيام على وجوه 

الزوجات والجواري وتعود إليهن حيويتهن، فيرقصييييين حول رئيس  

ةنهن يردن أن يرقص معهن. ف  البييداييية الخصيييييييييان متويياهرات بيي

يشييييييعر بييال رور لييانييا  أنييه يثير إعجييابهن فيرقص حولهن إلى أن 

يصيييييييبه اإلرهاق. لكنه حين يكتشييييييف، متةخرا ، أنهن سييييييرقن منه 

مفاتيح أبواب القاعة يصيياب بالهلع. لكنه ينجح ف  اسييتعادة مفاتيحه. 

ك  إليه للكن المخلوقات الجميالت يعاودن الرقص حوله ويتوسييييلن 

يفتح األبواب البرونزية. وأخيرا  يسييييتسيييييلم لرغبتهن ويفتح األبواب 

 الثقيلة .

وسيييييرعان ما يتدفق من تلك األبواب حشيييييد من العبيد السيييييود 

الوسييييمين. إنهم العشييياق السيييريون لنسيييا  الحريم، وقد سييينحا لهم 

الفرصية اآلن لالسيتمتاع بعشييقاتهم. وف  الحال يوهر الموسيقيون، 

 كان جو من الرقص واللهو والمرم.ويعم الم

تقف الملكية الفياتنية وحيدهيا تراقيب ميا يجري، لكن عينيهيا تلمعان 

فرحيا  حين ينفتح البياب األخير ويخرج منيه عبد مليح القسييييييمات رائع 

الجسيييد. إنه عشييييق الملكة زبيدة الذي يندفع نحوها ويلتصيييق بها بوله. 

عة مان إلى المجموثم يرقص االثنان منتشييييييين فرحا ، وبعد ذلك ينضييييي

ويشياركانها اللهو والعربدة. وحين يبلغ الرقص ذروته، ويشعر الجميع 

بيةنهم يحلقون نحو السييييييما ، يحدث ما لم يكن ف  الحسييييييبان، إذ تنفتح 

فجةة األبواب الخارجية ويدخل منها الملك شييييييهريار برفقة أخيه زمان 

 متقدة منوخلفهميا الحرس الملك  مدججا  بالسييييييالم. كانا عينا الملك 

ال ضيييب وهو يحدق إلى المشييييهد. لقد رجع من الصييييد بسييييرعة وف  
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وقييا غير متوقع ليجييد أن شييييييكوكييه تحولييا إلى يقين، إذ إن زوجيياتييه 

 وسراريه من مسات ف  الفسق والفجور.

يتراجع الجميع وهم يطلقون صييييييرخيييات الرعيييب، وكيييل منهم 

رهم. ايحاول االختبا  ف  أي مكان، لكن كان مصيرهم المحتوم بانتو

وبةمر من الملك الهائي يسييييتل الحراس سيييييوفهم المعقوفة ويهاجمون 

المعربيدين الييائسييييييين. وخالل لحوات تخر الجواري والزوجات مع 

 عشاقهن أمواتا . وكان آخرهم عشيق الملكة.

لكن زبييدة كيانيا تقف وحيدها بمعزل عن اآلخرين غير واجفة، 

، تتابع التحديق وحين يجرها شيييهريار ويسيييةلها بحدة حول إخالصيييها

إلى عينيه الملتهبتين. يتردد الملك لحوة ويهم بالصييييييفح عنها اعتقادا  

منه بةنها ما زالا مخلصيييييية ف  حبها له، إال أن الزائر الملك  زمان 

يركل جثمان العبد الوسيييم مشيييرا  إليه بازدرا  بصييفته عشيييق الملكة. 

 يطلق شهريار صرخة رعب مدوية، صرخة خيبة أمل.

تعد زبيدة قادرة على إنكار ذنبها، لكنها لم تكن لتسيييييمح  اآلن لم

أن تييذبح كجييارييية. وقبييل أن يييدركهييا الحراس بسيييييييوفهم، تختطف 

خنجرا  من أحد الحراس وتطعن نفسييييها ف  صييييدرها وتسييييقي ميتة 

 قرب قدم  سيدها المخدوع.

 

 الموسيقا والنص

 خواطــر عــن األغنيـــة الوطنيـــة

  

  

 د. غزوان الزركل  
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موضييوع الموسيييقا هو موضييوع شييائك، أما األشييواك الت  فيه 

فه  ليسييييييا فقي متعلقية بطبيعية الموسيييييييقا المجردة/ غير المرئية 

وعموميتهييا، إنمييا أيضيييييييا  بييالتحضييييييير والتهيئيية الت  لقينيياهمييا )أو 

نلقهمييا( أطفيياال  من خالل المييدرسييييييية والمنزل والبيئيية بيياألحرل لم 

االجتماعية، تحضيييييير وتهيئة يجعالننا أقرب إلى تذوق الموسييييييقا، 

ليسا الكالسيكية األوربية منها، وإنما بالتحديد الموسيقا الكالسيكية 

العربية. وبسيييبب النقص الموجود ف  تربيتنا الموسييييقية الذي يتفاقم 

كثيرا  من مثقفينييا ومبييدعينييا الييذين هم  عبر تعيياقييب األجيييال، نرل

 أعالم ف  مجاالتهم، نراهم بعيدين عن فن الموسيقا تذوقا  وممارسة.

إن لكييل فن )والمقصييييييود هنييا العمييل الفن ( درجييات من حيييث 

التبسييييييي والتعقيد، ومن حيث المباشيييييرة والتجريد، والتخصييييييص 

والتعميم. ولكيييل فن أنواع:  شييييييعب ، اسييييييتعراضيييييي ، راقص، 

يك ... يدخل االحترا  ف  كل نوع منه ليجعله فنا  جديا ، نافعا  كالسيي

للناس. كذلك الموسيييييييقا، وهنا ال نائية منها، تةخذ الكالم المحك  أو 

الزجييل أو النثر الموزون أو تميييل إلى الكالسيييييييكييية فتعتمييد على 

القصييييييييدة الشييييييعريية ذات القيمة األدبية العالية. وال شييييييك ف  أن 

كما األديب المبدع، قد يزاوج بين أنواع مختلفة الموسييييييق  المبدع، 

وصيوال  إلى عمل فن  أصيل يضع نصب أعينه مميزات البيئة الت  

ينشة فيها ويكتب لها بالدرجة األولى، وذلك ضمن أنواع مختلفة من 

 األغان  تحيي بمجمل حياتنا وتحتفظ كل منها بخصوصيتها.

 رقص والفقشولكل شييييعب روحية معينة، فنحن ميالون نعم، لل

من جهة، ولكن أيضييييا  من جهة أخرل للتةمل ولالسييييترسييييال، حتى 

للتصيو ، نبحث عن التفاصيل، وال نحب الضوضا  بقدر ما نحب 

السييييكون  المشييييحون بالعواطف واألحاسيييييس. لذلك يجب أن تكون 

موسيقانا ـييـيي وهذا ينطبق على أغانينا حتى الوطنية منها ـييـيي مخلصة 

ها، وه  ستفعل ذلك حتما  إذا ما تحررت لهذه الحقائق ومنسجمة مع

من قيود التخلف واالبتييذال. وإن ميلنييا للحن المؤثر الييذي ينفييذ إلى 
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األعماق ال يعن  أننا ال نسييييتطيع ال نا  بحماسيييية وال اإلنشيييياد بعزم 

وبقوة، إال أن هذا ال نا  وذلك اإلنشييييياد ال يمكن مثال  أن يتحوال إلى 

وإال أصييييييبح ذلييك ابتييذاال . وإن كييان مجرد تقليييد لل نييا  األوبرال ، 

واقعنا الموسييييييق  الراهن يخالف هذه المقولة، ف ن ذلك ال يعن  بةن 

وجييداننييا ال يتوق إلى تلييك الحيياليية الفنييية الت  يمكن أن تصيييييييل إلى 

أغواره وتييذك  جييذوة عنفوانييه الييذي يمر بمرحليية يبييدو فيهييا وكييةنييه 

 ق  وإن بدا ف يخبو ويخبو إلى حد  االنطفا . إن ضييييميرنا الموسييييي

لروفنا الراهنة غير متيقظ، يصبو إلى وقفة جديدة تعيد إليه حماسة 

الحس الوطن  الت  اقترنا باألغنية الوطنية ف  سورية على امتداد 

القرن العشييرين. فموسيييقا األغنية الوطنية واكبا النص األدب ، بل 

( تييانبّزتييه أحيييانييا  )ونقولهييا مجييازا ، فييالن ميية والكلميية ل تييان مختلف

بياسييييييتقالليتهيا الجمالية الت  اعتمدت على قوة التعبير وعلى القدرة 

 على استنهاض المشاعر واألحاسيس الكامنة ف  قلوب مواطنينا.

إذا ، هنيا يجري الحيدييث عن أن ل.غنيية أنواعيا  مختلفية ومتعييددة، 

وأن كال  منهييا يمكن أن يكون مجيياال  لببييداع، أي لبتقييان واالحترا  

ولقوة التعبير ولجميال الصيييييييياغية من نياحيية أخرل. وهنا  من نياحيية،

نريييد أن نرّكز على نوع واحييد من تلييك األنواع المييذكورة أعاله وهو 

 ، فما ه  األغنية الوطنية؟«األغنية الوطنية»نوع 

من الواضح أنّه يجب تعريف الجديد ف  هذا النوع وتفريقه عن 

مضييييمون وطن   النشيييييد الوطن . فالنشيييييد هو أغنية حماسييييية ذات

تحريضيييييي ، وهو حيالة خاصيييييية من حاالت األغنية الوطنية.  وقد 

تراجع النشييد تراجعا  شيبه كامل عن الساحة الموسيقية، رغم أنه قد 

اإلعالم الت  رافقييا عييدوان « حرب»جييديييدة ف  « جرعيية»أخييذ 

على لبنان، وما لبث أن تراجع ثانية . واسيييمحوا ل  أال  2223تمّوز 

النشييييييد وأن أركز على الحالة العامة، « دثاران»أتعرض ألسيييييباب 

 «.  األغنية الوطنية»وه  هنا حالة 

األغنييية الوطنييية ه  شييييييكييل فن  موجود أصييييييال ، واألغنييية 

السيييياسيييية تنضيييوي تحا جناحه، وه  من جهة أخرل شيييكل فن  
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نريد له الوجود والحضييييور كخيار واعج لنوع من األغان  يسييييتطيع 

شييييييكال ال نا  ذات المضييييييمون )النص أن يكّون بوتقية تدخل فيها أ

األدبي ( االجيتيمييياعي  واإلنسييييييييياني ، ألن اليتيركيييييز على هيييذين 

الموضوعين هو برأينا الذي سيعط  األغنية الوطنية المقبلة القاعدة 

 المتينة إلمكانية النجام.

العنياصيييييير المكونية ل.غنيية )أية أغنية( ه  ذات شييييييقين: األول 

ث ما النص فيجب أن يكون من حييتعلق بالنص، والثان  بالموسييييييقا. أ

الشيييكل الفن  على مسيييتول الموضيييوع اإلنسيييان  الذي يتحدث عنه أو 

ينادي به، أي ضمن مستول أدب  الئق )شعب  أو دارج أو كالسيك (، 

يتحدد نسييييبيا  بعمق المعالجة وقوتها، ببالغة الل ة وجمالها، برشيييياقتها 

 الي بهييا الكيياتييبوروحهييا، بفرحهييا وترحهييا، يتحييدد بييالكيفييية الت  يعيي

الموضييييييوع: هييل يسييييييتعمييل لهجيية خطييابييية، هييل ينطلق من معييانيياة 

شيييخصيييية؟ هل يتّبع ف  طرحه للموضيييوع المعن  طريقة مباشيييرة أو 

 غير مباشرة؟

 أن لوإذا ما انتقلنا إلى األغنية الوطنية، فهناك ل.سييييف من ير

مجرد المعنى الوطن  للنص هو الشيييييي   الوحيييد الييذي يييدل على 

األغنية، وبالتال  على جودتها. وهناك من حسيييييين الحظ « وطنيية»

من يةخذ بالحسييييبان أيضيييياّ المعالجة الفنية للنص األدب . ولكن القلة 

تلتفيا إلى الموسيييييييقيا لتعطيهيا حقهيا من التحليل الذي يتعدل كونها 

القلة تدرك أن الموسييييييقا الجيدة يمكن أن  صييييياخبة، مثال ، أو هادئة.

تُْ ن  المعنى الوطن  وتعمق المعييالجيية األدبييية، وبييةن الموسيييييييقييا 

ط بةعوم قضية وتس   إلى أفضل نص.  الرديئة تفرِّ

األغنية الوطنية ه  حالة خاصيييييية من حاالت األغنية المتعددة 

 ىبكل معنى الكلمة ألنها تشييييييير إل« تقدمية»والمختلفية، ه  أغنية 

المسيييتقبل، إلى ما نحن نفعله وما نحن عازمون على فعله. واألغنية 

يمكن أن تتحدث عن شييخص واحد قد « إنسييانية»الوطنية ه  أغنية 

يعبر عن قضيييييية شيييييعب كامل وأمم برمتها. ه  أغنية كل األغان  

بكل أطيافها وتدرجاتها السييييابقة الذكر، نرشييييف من لدنها مشيييياعر 
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اهيرية، ونةخذ منها ألوانا  شييعبية بال ة الخصييوصييية وأحاسيييس جم

 وأشكاال  كالسيكية على حد سوا .

على الموسييييييييقيين العيياملين ف  مجييال األغنييية الوطنييية أن 

يحدثوا أوال  تطورا  ف  مجال الموسييييييييقا العربية الت  تعيش ف  

حالة متردية، ثم يسييتعملوا منجزات هذا التطور بما يتناسييب مع 

ه. وإذا كان األدبا ، قد أحدثوا الشيييييكل الفن  الذي هم ف  صيييييدد

سييييييابقا  ثورة ف  النص، ف ن الموسيييييييقيين لم يواكبوا تماما  هذه 

الثورة. وإن كان هذا السبق )األدب ( مفهوما  وقد يكون طبيعيا ، 

إال أن عييدم وجود المؤشيييييييرات الكييافييية، الييداليية على مواكبيية 

.  الموسيييييييقا ف  يومنا هذا لذاك التطور، هو األمر غير الطبيع

إذا ، على الموسييييييييقيين أن يةخذوا عبرة من األدب الراق  الذي 

يعبر عن نفسييييييه بتمثل التراث األدب  وف  الوقا نفسييييييه بخلق 

مفياهيم جيديدة، ولكن غير دخيلة، جريئة لكن غير مبتذلة، تملك 

صيييلة الوصيييل بين الماضييي  والمسيييتقبل، بكلمة واحدة: مفاهيم 

يل الذي يصيييبو إلى أصييييلة. ولن يوجد الشييياعر الوطن  األصييي

إيجياد تركيبات ل وية جديدة ويتطرق إلى مواضييييييييع لم يتطرق 

إليها األقدمون، ومن ثم، ب   النور عن الشيييييييكل األدب  الذي 

 يكتب فيه، يعبر عن ذلك كله بل ة عربية ركيكة.

يتناسييى ملحنو األغنيات الوطنية أن النص الشييعري الجيد يبقى 

اليين دون أن يلّحن وي نّى، جيييدا ، ويسييييييتطيع أن يلهييب قلوب الم

وينسيييون أن الموسييييقا ال يمكن أن تقوم بدورها ف  توضييييح الفكرة 

وإيصالها إلى وجدان الناس دون أن يكون لها استقاللية ـيييييـييييي نسبية 

بطبيعة الحال ـيييييـييييي جمالية متفرّدة، معتمدة على قاعدة محلية وذات 

من  غا بلمصيييب ة عربية من ناحية، وأن الموسييييق  لن يسيييتطيع مه

درجة االحترا  الموسيييييييق  اآلل  أن يلحن الكلمة العربية دون أن 

يكون متعمقيا  ف  جمياليياتهيا وميدركيا  لخصييييييائص نطقهيا من ناحية 

أخرل. فال مجرد تقليد الموسيييييقا االسييييتهالكية األوربية سييييينتي فنا  



 

 127 

النص على الموسيييييقا سيييييعط  الكلمة حقها « تركيب»متميزا ، وال 

 عبيرها.ويبق  عليها قوة ت

هنييالييك حيياجيية كبيرة إلى أغنييية وطنييية جييديييدة تعبر عن واقع 

. وال نريييد لهييذه األغنييية أن تعتمييد على هموأحالم هموطموحالنيياس 

اسييييييتعميال الموسيييييييقيا التقلييديية اليدينية أو العاطفية ف  تلحين نص 

وطن ، أو ـييـيي على األغلب ـييـيي على تركيب هذا النص على ألحانها، 

أغانج وطنية أجنبية مع إيجاد نص عرب  لها كما ال نريد اسييييييتعمال 

ع اختراعيا . )وهميا أمران قيد يكونان مشييييييروعين،  مج أو مختر" مترج"

وقييد يكونييان ف  حييدودج معينييةج مفيييدين(، بييل نحن نريييد إبييداعييا  ذاتيييا  

موالييا  لهيذا الوقيا ولهيذه المرحلية بياليذات.. نرييد إبداعا  موسيييييييقيا  

اعا  ف  صييدور شيييبنا وشييبابنا. نريد إبد وإبداعا  أدبيا  ينطق بما يعتلي

الرائجة الت  إن عبرت عن عاطفة « أغان  الحب»يكسيييييير احتكار 

 ما، تبقى هذه العاطفة أحادية الجانب ميالة إلى السطحية.

إن الحياجية إلى األغنية الوطنية ف  بالدنا ال يجب أن تُسييييييت ل 

على   وبمحاولة إرضيائها كيفما اتفق. وهنا تقع على كاهل الموسييق

كاهل كاتب النص مسيييؤولية كبيرة يكمن سيييببها بالدرجة األولى ف  

أن األغنيية الوطنيية مهييةة لتشييييييكيل توازنا  مع األغنية المبتذلة أدبيا  

وموسييييييقيا ، مع األغنية المقتصيييييرة على ال رائز من حركة وهياج 

وهول وإسييييييفيا ، الت  رجحيا كفتهيا إلى درجية أنهيا تل   كل ما 

ها تسيييتعمل سيييالم الصيييورة السيييريعة البراقة. إن عداها، خاصييية أن

الحياجية إلى هيذا التوازن يخلق حيالة تسيييييياعد ف  صييييييعود األغنية 

الوطنية، ولتكن فترة شيبيهة بفترة صيعود األغنية السياسية، إذ تةخذ 

هنيا األغنيية الوطنيية خطيا  يمليك وضييييييوم الفكرة التقيدميية، ولكنها 

  وعلى الصييييييعيد تمضيييييي  قيدما  لتعارك على الصييييييعيد االجتماع

اإلنسييييان  إجماال ، مخلصيييية بذلك لفكرة التعميم الذي تميز أي عمل 

 فن  عن غيره.

  العامل األسيياسيي  ال شييك أن الورو  االجتماعية المؤاتية ه

لهور األغنيييية الوطنيييية وييييدعم وجودهيييا. ولكن اليييذي يؤدي إلى 
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جحا  ابالمقابل، ف ن األفكار الطليعية تسييييييتطيع أن تولّف فنا  غنائيا  ن

وفعاال  لنشره بين الناس: وذلك لفك المكنونات، وإلحيا  اآلمال الت  

 ه  محرك الحياة، وإلطالق األحالم الت  ه  ملحها.
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اآلن ثمة لحن، أغنية أوركسترالية صافية، معروفة ومحبوبة 

من عييدد ال يحصيييييييى من البشييييييير. ف  الواقع، إن هيذه الن مييات، 

س، مرادفيية لكلميية لحنو إن جيياذبيتهييا بييالنسيييييييبيية للعييديييد من النييا

الفورية، خطها اللحن  الصاعد والهابي، توقها واستسالمها ــ كل 

 هذا حدد هويتها بصفتها جوهر الرومانتيكية المتةخرة.
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كل واحد تقريبا  يوافق على أن تشيييييايكوفسيييييك  كان متفوقا  ف  

  د حصناعة األلحان، صانع ألحان ناجح ال يعلى عليه، حقا  لقد زوه 

المشييت لين بالموسيييقا ونشييرها بمادة رابحة. ولكن بع  المتبحرين 

بالعلم الموسيييييييق  ومعهم بع  عشيييييياق الموسيييييييقا الجادة دائما  ما 

يسيةلون سيؤاال  محددا : هل كان تشايكوفسك  مؤلفا  سيمفونيا  حقيقيا ؟ 

إن كيان عويميا  ف  ابتكيار األلحيان، فلام" لْم يلتزم بكتيابة األغان ، أو 

لى األقيل األوبرات؟ ميا اليذي تفعله األغنية ف  السيييييييمفونية؟ هل ع

ه  ثيمة سيييييمفونية؟ ينب   أن يكون الجواب بـييييييييي ال. إنها لم تُعالي 

بطريقة سيمفونية مناسبة ـيـيـ أو لذلك الموضوع: إنها توهر بصفتها 

الثيميية الثييانييية ف  الحركيية األولى وتعود للوهور بييامتثييال ف  مقطع 

و كل شي  . هل يجعلها ذلك مادة سيمفونية؟ ال. ثم التلخيص. ذلك ه

 سيمفونية حقيقية؟ نعم. لنر" لماذا.« المحزنة»هل هذه 

ف  الواقع، إذا تبحرنييا ف  العمييل فسيييييينجييد أن هييذا هو اللحن 

الوحيد الذي ال يتصيف بةنه ثيم  بالمعنى السيييمفون و بينما ل.لحان 

ا تعبير أدق، إنهيياألخرل ميزات طبيعيية الثيمييات السيييييييمفونيييةو أو ب

مبنية على موتيفات قصييييييرة، أو أشيييييكال، يمكن أن تتبدل بطرق ال 

نهيائيية لتحقق التحول السيييييييمفون . إنهييا ببسيييييياطية ليسييييييا ألحيانييا  

 تصفرونها خارج القاعة.

 انوروا إلى المقدمة البطيئة على سبيل المثال:

 

 

 

 هذه ثيمة أكثر منها لحن:

 

 ـــ موتيف يتكرر بطريقة تصاعدية:
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ومنه تولد الثيمة الرئيسيية لقسيم الـيييييي ألي رو. بالتةكيد إنها شيييئ 

 ليس للتصفير:

 

 

 

 

 

حين نقفز للحوة فوق الثيمة الثانية، الت  ناقشيناها سابقا ، نصل 

إلى قسيم التفاعل مكرسين كلية لـيييييي موتيفات الثيمة األولى. ال يوجد 

ولى ال ثميية ثيمييات أخرل كتلييك. وهكييذا ترون أن معوم الحركيية األ

يتعلق باألغنية الصييافية. ونسييتطيع المضيي  خالل الحركات الثالث 

األخرل بالطريقة نفسيها، مع مكتشفات أكثر أو أقلو وينتي عن ذلك 

أن السيمفونية ه  ف  الواقع أكثر سيمفونية، ف  طابعها، مما يدهع  

 نقادها. ثمة لحن شعب  واحد فقي ف  العمل.

د؟ لم" هم قسييييييييياة جيييدا  على إذن، ميمه يتشييييييكى هؤال  النقيييا

تشايكوفسك ؟ سيجيبون: إنه موضوع الشكل، ذلك النوع من التدفق 

الشيييييكل  الذي ال بد منه، والذي جعل سييييييمفونيات بيتهوفن عويمة 

، و Bمن  C، و Aمن  Bورائعية. إنهم يقولون: عند بيتهوفن ينبثق 

D  منC بطريقة تجعلك تشيعر أن ال ش   آخر يمكن أن يةت  من ،

تشيييايكوفسيييك  أي شييي   موضيييع. ثم يمضيييون قائلين: لكن عند  أي

يمكن أن يحدث وف  كل موضيييع. إنهم على صيييواب إلى حد ما. إن 

أساليب تشايكوفسك  الشكلية ه  إلى حد ما أكاديمية، تتبع الخطوط 

العريضيية العامة الت  وضييعها األسيياتذة األلمان، ولكن يسييتخدم تلك 

اللحنية أو الدراماتيكية، ال من الخطوط العامة من أجد أهدافه ـييييييـيييييي 

أجل تةليف سيييييوناتا أصيييييلية من مادتها نفسيييييها. هذا مهم ف  مملكة 

النقد، ولكنه ال يبخس سيييييمفونياته حقها. إنها من صيييينف آخر فقي، 
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ولد من نبضات أخرل ـيييـييي أكثر دراماتيكية ومباشرة، ومتعلقة أكثر 

وإعطا ها  بالتباينات والمواجهات ـيييـييي متنوعة أكثر منها متحدة ـيييـييي

مكيانهيا ف  التياريخ، على قمية روميانتيكية القرن التاسييييييع عشيييييير، 

 يمنحها شرعيتها الخاصة.

لكن هيييذه الحجييية وحيييدهيييا لن تعزز شييييييرعيييية سيييييييمفونييييات 

تشييايكوفسييك . ال يهم كيف يجادل أحدهم، فثمة دائما  وجود وحدة ـيييييييـ 

بع  عناصر الشكل الحقيق  ـيييـييي اإلحساس بالتقدم هو الذي يصنع أي 

فونييية جيييدة، نوع من رحليية وحيييدة عبر الزمن. وهييذا مييا لييدل سيييييييم

تشييايكوفسييك ، ولكن بطريقته الخاصيية به. وف  الواقع، إن الذي يربي 

بعضيييييها ببع  ف  « المحزنة»هذه الحركات األربع من سييييييمفونيته 

وحييدة واحييدة هو العالقيية الييداخلييية مع مجمييل المواد، تييآلف االبتكييار 

ة الثيمات.  ثمة عدة عناصييييير ملحولة توحد المواد ف  هذا الثيم ، أُخوه

العمل، والعنصر الرئيس  هو االستخدام المستمر للساللم الموسيقية ـيييـ 

صاعدة وهابطة ـييييـيييي ولكن على األغلب الهابطة، الت  ه  طبيعية ف  

 «.المحزنة»مقطوعة ُدعيا 

لقييد ُدهشيييييييُا وأنييا أدرس هييذا العمييل أول مرة، حين وجييدت هييذه 

اسيييتمدت الكثير من هذه السييياللم الموسييييقية. فمنها نما  السييييمفونية وقد

الثيمييات واألشييييييكييال والكونتربوينييا وخطوط البيياص، وحتى األلحييان. 

والعودة إلى الخلف، إلى البييداييية، نجييد أن المقييدميية البطيئيية تعرض فورا  

 موتيفا  على هيئة سلم:

 صاعدا  على هيئة سلم كما أشرنا آنفا :

 

يف إلى الثيمية الرئيسييييييية تتابع تقدمه ثمانية وحين يتحول هيذا الموت

 ساللم هابطة:
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 وأول ذروة يحققها سلم صاعد متبوعا  بسلم هابي:

 

 

 

 

 

اآلن يييةت  مقطع يجري فيييه تنيياوب للسييييييلم الهييابي بين البيياص 

 والتريبل:

 

 

 

 

 

اآلن يبلغ ذروة أقول مسيتخدما  موتيفا  شيبيها  بالسيلم إضافة إلى 

 مندفعة:ساللم هابطة 
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لم  نكون جيياهزين من أجييل  وحين يخمييد كييل هييذا العنف السييييييُ

التمهيد لـييييي ثيمة أغنيتنا الشهيرة المحبوبة. وحتى هذه تبدأ بـييييي ثالث 

 ن مات السلم الهابطة:

 

 ومواصلة اللحن مبنية أيضا  على حركة سلم:

 

 اآلن يةت  مقطع الجسيير، بنب  أقول، وهذه السيياللم الصيياعدة ه  المادة

 األساسية:

 

 

 
 

 

 

وبينما تتابع هذه المادة سيييييييرها، يقدم تشييييييايكوفسييييييك  مقطعا  

كونتربنتيا  تعزفه النحاسيييييات ف  سييييلم صيييياعد أبطة. وهكذا نسييييمع 

 ساللم ف  ساللم:
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أكتمل اآلن عرض الثيمات، ويبدو أننا لم نسييييمع شيييييئا  سييييول 

  طرق بير فالسيياللم. ف  الواقع، إنها أكثر أهمية، بسييبب التنوع الك

 تعامل تشايكوفسك  مع هذه الساللم الموسيقية البسيطة.

اآلن ينفجر قسييم التفاعل، ويشييرع تشييايكوفسييك  بتطوير الثيمة 

 األولى:

 

عن طريق ابتكار مقطع شييييبه فيوغ و وف  هذه العملية يولف 

 تشايكوفسك  سلما :

 

 

 

 

 

 

 

 :ةوف  الواقع، ف ن هذا الفوغاتو مبن  على حركة سلم صاعد

 

 

 

 

 

 

 ولكن عند الذروة ينته  السلم الهابي:
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يمكن المض  ف  هذا الطريق وإيجاد استعماالت ال تنته  لسلم 

هابي خالل هذه الحركة، ولكنن  أعتقد أن الفكرة واضييييييحة بما فيه 

الكفاية. لنالحظ فقي سلم الـييي أوستيناتو الوحيد الذي تعزفه الوتريات 

ليية أخيرة من هييذه المييادة تحييا كورال نقرأ ف  ختييام الحركيية، جم

 النحاسيات:

 

 

 

 

 

 

 

 ــ وهكذا حتى نهاية الحركة

اآلن، سييعتقد البع  أن تشيايكوفسك  استثمر وسيلة السلم إلى 

حيد اإلشييييييباع. لكن ال، فقي كان قد بدأ. ف  الحركات الثالث الباقية 

يسيييييتخدم السييييياللم على نحو دائم، ليس فقي كةشيييييكال، بل من أجل 

، 4/5الثيمات نفسها. فالحركة الثانية تبدأ فورا  بلحن فاتن ف  ميزان 

 جور صاعدة وهابطة:مبن  على ساللم ما
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 بعد ذلك تُرافق الثيمة السلهمية بساللم سريعة، تُعز  نقفا :

 

 

 

 

 

ومن أجل المقطع األوسييي لهذه الحركة الت  ه  بشييكل أغنية، 

يبن  لحنييا  متبيياينييا  من سييييييلم هييابي معترض فوق ضييييييربيية تمبييان  

 متكررة:

 

 

 

لم لم: سييالوالكودا ف  هذه الحركة ه  تقريبا  تمرين على السييال

 هابطة ضد ساللم صاعدة ف  الوتريات:
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اآلن، قافزا  إلى الحركة الثالثة الشهيرة ـيـ المارت الشهير الذي 

يحوى دائما  بتصيييفيق حاد من الجمهور حتى قبل انتها  السييييمفونية 

ــ نجد ساللم مندفعة ومحلقة خالل الحركة. إليكم بعضها على سبيل 

 المثال:

لثيمة األولى بُن  الميزور الرابع على أجزا  ـيييييـييييي ف  بداية ا 1

 سلم مداهم:

 

 وهنا السلهمان ف  السياق:

 

 

 

 

 

 ــ بعد ذلك يستخدم السلم بهذه الطريقة: 2

 

 

 

       

 

 ــ الحظ اآلن السلم الهابي الذي يرافق الثيمة الجديدة: 3
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 ثم يةت  إعصار الساللم الحقيقية ف  الذروة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والختام الكبير للساللم ف  نهاية الحركة:
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إن بدت لكم هذه البداية وكةنها سييييييمفونية سييييياللم، ينب   أن 

تتذكروا أنن  ألتقي فقي المقاطع المتعلقة بالموضييوع الذي أشييير 

إليهو وال أصييدر حكما  على تشييايكوفسييك  بسييبب مواده البدائية، 

ه لبراعتيه بيالتعامل معها. بيل ينب   أن نبيدي إعجيابنيا بيه ونعومي

وربمييا كييان األكثر إثييارة لبعجيياب هو مييا يوجييد ف  الحركيية 

األخيرة الرائعة، األداجيو، المرثاة الت  تعط  السييمفونية اسيمها 

إنها جرأة وشييييييجاعة من تشييييييايكوفسييييييك  أن ينه  «. المحزنة»

السيمفونية بحركة بطيئة تراجيدية ـيييييييـييييييي وربما متعمدة وتعسفية 

ا تتحقق بطريقة مؤثرة ومدهشية. وأحد األسباب الذي أيضيا و لكنه

يجعييل هييذا الختييام ال يبييدو وكييةنييه كيييان مسيييييييتقييل على الرغم من 

إيقاعه وموقعه الذي ال مثيل له، هو ارتباطه بالحركات الت  تليه 

بوسييياطة نفس االسيييتخدام لطريقة حركة شيييبه السيييلم. إنه لشييي   

اللم نع من السمرعب االعتقاد بةن تشيايكوفسيك  يسيتطيع أن يصي

الت  يتييدرب عليهييا كييل يوم عييازفو البيييانو والكمييان والم نون: 

حركة أولى دراماتيكية، وحركة ثانية جليلة رفيعة الذوق،ومارت 

 المع، واآلن هذه المرثية الت  تفطر الفؤاد.

هذه المرثية مشيييهدة من ثيمتين، كل ثيمة مولودة من سييلم هابي، 

تجاه الطبيع  للسيييييياللم لتتحرك ف  وهيذا، كميا قليا سييييييابقيا  هو اال

 سيمفونية محزنة. هذه ه  الثيمة األولى:

 

 

 

 وهذه ه  الثيمة الثانية:
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وكلتا الثيمتين ابتكرتا من سييييييلم هابي، ولكن كم هما مختلفتين: 

األولى متةلمة ويائسيييية، والثانية نبيلة ومسييييتسييييلمة. بينهما وحولهما 

لهميية: مقطع قياتم،  مقطع غنائ ، مقطع حزين. ربما ثمية مقياطع سييييييُ

ع، الذي فيه تزيد سيييييرعة  اسيييييتشيييييهدنا بالمقطع الذروي قبل المرجه

السيييييياللم إلى أن ت دو إعصييييييارا ، كما حصييييييل ف  حركة المارت 

 السابقة:
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وكييل األصييييييوات األخيرة، تقريبييا ، الت  تسييييييمعونهييا ف  هييذه 

 السيمفونية ه  أصدا  ميتة لسلم هابي:

 

 

 

 

 

 

 

 

ال أريد أن أعطيكم انطباعا  بةن السييياللم ه  وحدها القوة  اآلن،

الموحدة ف  هذا العمل. هناك قول أخرل، القوة الرئيسييييية وسييييطها 

 ه  االستخدام األصيل للبعد الرابع:

 

هذا البعد شائع جدا  ف  الموسيقا ال ربية ـيييـييي وهو أساس  نورا  

 ألن الصوتين مرتبطان بعالقة دياتونية قوية:

 

 ا بالبوق الذي يدعو إلى إطفا  األنوار ليال  ف  المهاجع:فكرو

 

 لـ بيزيه:« آرليزين»أو ف  الثيمة من الـ 

 

لكن تشيايكوفسيك  يستخدم البعد الرابع بطريقة جديدة: إنه يبن  

 بُعدا  رابعا  فوق بُعدج رابع:
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 أو ف  رؤية هابطة:

 

ف  موسيقا  مبتكرا  صيوتا  سييستخدمه الحقا  هيندميث وآخرونـييييييـيييييي 

 القرن العشرين.

انوروا إلى هذا المقطع القصييييير من قسييييم التفاعل ف  الحركة 

 األولى والحووا األبعاد الرابعة الهابطة ف  آالت النحاس:

 

 

لطييالمييا أسييييييرتن  هييذه بوصييييييفهييا براعيية وجرأة من جييانييب 

 تشايكوفسك .

ولكنه ال يقنع باسيييتخدامها ف  موضيييع واحد فقيو إنه يسيييتخدم 

ع الحركيية هييذه الر ابعييات كعييامييل موحييد ف  كييل العمييل. ف  مرجه

األولى، حييث يقع القسييييييم العياطف  التيال ، تبن  الرابعيات الهيابطة 

 ذروته:

 

 

 

 

 

 هل تعرفون األبعاد؟

 

 على هذه األبعاد يبن  موتيفه:
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لكن مهرجيييان الرابعيييات الحقيق  يقع ف  الحركييية الثيييالثييية، 

 هذه األبعاد، الرابعات: المارت، الثيمة األساسية مبنية من

 

 مربوطة بطريقة ينتي عنها اللحن المةلو  الذي تعرفونه:

 

وثمة إشارة بطريقة غير مباشرة للرابعات الهابطة ف  مقطع تعزفه 

 الوتريات نقفا :

 

 

 

 

 

 لكنه يوهر فيما بعد كلحن مارت كامل:

 

 

 

 

 

أوال ، مهما كان لدل تشيييييايكوفسيييييك  حول البُعد الرابع. ثمة 

لحن مثير تعزفيه الوترييات نقفيا  مع البيكولو، يجمع الرابعات مع 

 رفيقنا القديم السلم:
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 ترون كيف يحشد أبعاد الرابعة ليصنع هذا الصوت ال ريب:

 

ثم حين يشييييييرع بي جرا  تفاعل على لحن مارشييييييه، يقصييييييفنا 

 بالرابعات من جميع نواح  األوركسترا:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هرامات من الرابعات.ويبدو وكةنه يبن  أ

وواحد من اسييييييتخدام البعد الرابع يقع ف  الحركة األخيرة، هنا 

كتبيا الثيمتيان بطريقية تبيدوان فيهيا كيةنهميا مميددتان ف  ذلك البُعد. 

 هو ذا افتتام العبارة من الثيمة األولى:
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 الن مة األولى واألخيرة:

 

مة ياللتان توضييييييحان البعد الرابع، وهذا صييييييحيح بالنسييييييبة للث

 الثانية:

 

 العبارة األولى الت  تضطجع بين هذين القطبين:

 

 مرة ثانية البعد الرابع.

يمكن للمر  أن يمضيييييي  ف  جمع األمثلية، لكن هذا يكف  لدعم 

الفكرة. ولكن ينب   اإلشيييييييارة إلى القول الموحييدة األخرل ف  هييذا 

يوال لفالعميل ال ريب المفعم بالقوة: االسييييييتخدام الدائم أللوان آالت ا

القاتمة، والفيولونسيييييييالت، والباصييييييونات، والهورنات ف  طبقتها 

الواطئية مما يضييييييف  على العمل مسييييييحة حزينة. مرة ثانية، يمكن 

 للمر  أن يتحدث عن التنافر المستمر:

الذي ينشيييير األلم طوال الموسيييييقا. وهناك العديد من التقنيات الت  

يسييلحنا ضييد هؤال  يمكن الخوض فيهاو لكن ما درسييناه هنا يكف  ل

الذين يشييييينون حمالتهم على تشيييييايكوفسيييييك ، والذين يرفضيييييون 

االعترا  بييه مؤلفييا  سييييييييمفونيييا . وال ننس أن إدراك الشيييييييكييل هو 

موضيييييييوع دقيق ومراو  ويجري العميل به بطرق عديدة مختلفة. 

ايكوفسك  لتحقيق وحدة بنا  الشكل قد ال تكون ـــة تشـيــوإن طريق

نهييا ليسيييييييا أقييل شيييييييرعييية، وقييدرة على ذات طريقيية بيتهوفن، لك

 التصريح والتةثير العميق.

 

 

  

 يـــةة تاريخــــدراس
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 السيمفونية األوركسترا آالتف  تطور 

 

  

 إعداد : رام  درويش

 

ضييييييمن ثالث مجموعات  تُصيييييينف اآلالت الموسيييييييقية عموما  

 طريقة استصدار الصوت منها:تصميمها ورئيسية بحسب 

يعز  وه  على نوعين: وتريات  ،مجموعة الوترياتـيييـيييـييي  1

 .عليها بالنقر يعز ووتريات عليها بالقوس، 

وه  على نوعين: النفخيات الخشبية  ،مجموعة النفخياتـييـيي  2

 والنفخيات النحاسية.

تدوزن وه  على نوعين: آالت  ،مجموعة آالت اإليقاعـييييـيييي  3

 ن.زدوال توآالت 

أما ف  األوركسييترا السيييمفونية ف ن اآلالت الموسيييقية تُصيينف 

 طبيعةو صييييناعتها عائلتها ومادة ضييييمن أربع مجموعات بحسييييب

 ـييــييأصواتها على الشكل التال : المجموعة الوترية وآلية استصدار 

مجموعة النفخ  ـيييـيييـيييمجموعة النفخ النحاس   ـيييـيييـيييمجموعة اإليقاع 

 الخشب .

إلى عييدة اعتبييارات عمومييا  وتعود تسييييييمييية اآلالت الموسيييييييقييية 

 وتفسيرات، أهمها: 

 رة:كثيحسب اسم المادة الت  صنعا منها واألمثلة عليها ــ ب 1

 كسيلفون( ومعناه صوت الخشب.)األ ●

 )العود( ومعناه قضيب الشجر أي الخشب. ●

 )الرق( ومعناه الجلد. ●
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 )النحاسيات( وه  من النحاس. ●

  صفة الصوت الذي يصدر منها:حسب ــ ب 2

ختصيييييير )بييانو فورت ( ومعناه الضييييييعيف والقوي  ● َُ وُت

 تسميته إلى البيانو.

 .ضا الضو)الدربكة( ومعناه  ●

 حسب شكل اآللة: ــ ب 3

 )المثلث( ومعناه اآللة ذات الثالث أضالع. ●

 )الصني( ومعناه كفة الميزان بالفارسية. ●

 حسب طريقة االستعمال:ـــ ب 4

 ( وهو لفظ فارس  معناه القوس أي آلة القوس.ة)الكمنج ●

 من اآلالت األخرل:منزلة اآللة ـــ بحسب  5

 .العرب م هو دستور الن فقانون( ال) ●

 اسم صانع اآللة:ـــ بحسب  3

 )ساكسوفون( نسبة لصانعها )أدولف ساكس(. ●

 )سوزافون( نسبة لصانعها )جون فيليب سوزا(. ●

سيينسيييتعرض فيما يل  من هذه الدراسييية التاريخية لتطور آالت 

األوركسييييييترا السيييييييمفونية، وتجدر اإلشييييييارة هنا إلى أن الحنجرة 

 إلى ةعرفها اإلنسييييان، أما بالنسييييب البشييييرية ه  أقدم آلة موسيييييقية

ابتكياراتيه ف  هيذا المجيال، فقيد بدأ اإلنسييييييان باختراع آالت اإليقاع 

وتطويرها أوال ، ثم مجموعة النفخ، وأخيرا  الوتريات. أما ف  سييياق 

بحثنا فسييييو  نبدأ بدراسيييية تطور الوتريات، ومن ثم تباعا  عائالت 

يع ع، ومن ثم تطور وتطوالنفخ الخشييبية، ثم النحاسييية، فآالت اإليقا

 استخدام الصوت البشري.
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 ىــة األولـــــالحلق

 اتـــــالوتريور ـــ  تطــــة فــــيتاريخة ــــدراس

 آلة الهارب ـــعائلة الكمان 

Violin group - Harp 

 مقدمة تاريخية ل الت الوترية
إلى أربع مجموعات أسيييييياسييييييية عموما  تنقسييييييم اآلالت الوترية 

طة ات بوسب طريقة اسيتصيدار الصوت، فمنها ما تصوِّ مة بحسيمقسيّ 

ن ومنها ع .كآالت العود والقانون والكالفيسيييييان ،ريشيييييةنقراألوتار ب

ق رْ منها عن طريق الطه و .يتار كالهارب والباألصيييابع،  رقق النيطر

 .نكعائلة الكما ،ومنها بجر القوس على الوتر .كالبيانو أو السيييييينطور

على عائلة الكمان  اسم الوتريات م"جازا   وقد جرت العادة على إطالق

 الت  ستكون ماحور بحثنا إضافة إلى آلة الهارب.
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كانا اآلالت الوترية آخر ما ابتكره اإلنسييييان من أنواع اآلالت 

د ش" الموسييقية، وقد ُصنع أول نماذجها من عود شجر قابل لاللتوا  يُ 

رير الحن مبين طرفيه وتر من أليا  النباتات أو شيييييعر الحيوان أو 

ر  اإلنسيان أهمية الصندوق الرنان الذي يقوم ومن ثم ع"  .المجدول

بتضييييييخيم الن مييات الصييييييييادرة عن األوتييار عن طريق التجربيية 

والمالحوة، والذي كان يسيييتجلبه من أصيييل طبيع  كجوزة الهند أو 

القرع اليابس أو هيكل سيييييلحفاة.. إلى أن عر  اإلنسيييييان صيييييناعة 

وبقياسيات ونسب وأشكال تتناسب  ت من الخشيبالصيندوق المصيوِّ 

عددها، فقد عرفا ممالك مادة صييييينعها واألوتار ووثخانة مع طول 

ر اآلشو ـيـيـييالشرق القديمة مصر وآشور وبابل تلك اآلالت )الكنارة 

تجاوز عدد أوتار الصني إذ ، وقد كانا متطورة نسبيا   ،الصني..( ـــ

القديمة آلة  .. وقد انحدر من هذه اآلالتالمصيييييري العشيييييرين وترا  

ويُعت"ق"د أن عائلة الرباب ذات القوس  .القانون والسيييييينطور والهارب

 ،قييد انتقلييا مع العرب إلى األنييدلس وإلى جزيرة كريييا وصييييييقلييية

 إلى نموذج جديد يدعى )روبيال اوفيما بعد قام الفرنسييييون بتطويره

 ـــع  بـ )الريبيكا خر دُ آنع الطليان نموذجا  كما ص"  ،(Rubella ـيـيـ

Rebeca)، ـــيوأخذ اسم )فيوال الحقا  بدأ هذا النموذج بالتطور  وقد 

Violaوصنعا أوربا منه نموذجان: ،( ومعناه الوتر 
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فيوال الذراع بع  دُ قد والحجم نسييييييبيا  صيييييي ير النموذج األول 

(Viola da braccio )  يضييييعها  إذ وه  تشييييبه الفيوال الحديثة حاليا

لهر ضييمن فصيييلة فيوال الذراع  العاز  على ذراعه عند العز ، كما

دة ( ذات األوتار السييبعة وه  مزوه Viola D,amourآلة فيوال ال "رام )

عند  تهتز بموازاة صدر اآللة إذبةسالك )تعاطفية( داخل صندوق الرنين 

)مع  مميزا   السيييييينير( مما يعطيها طابعا     أسييييييالك طبلالعز  )كما ه

ارد ريتشيييييُذكر أن و. اوكانا تتميز بعذوبة صييييوتهخشييييخشيييية خفيفة(. 

 .السيمفونية المنزلية()استخدمها ف  قد شتراوس 

بة أو الرك السيياقفيوال ب ويُدعى هو أكبر حجما  و النموذج الثان 

(Viola da gambe )كمييا هو سييييييياقيييه يضييييييعييه العيياز  بين  إذ

نع نموذج أصييي ر من ومع تطور صيييناعتهم صيييُ . الفيولونسييييل حاليا  

ن وال بييالفيولينو )بيياإليطييالييية( أو فيولوالفيوال ودع  تصيييييي يرا  للفي

آلييية الكميييان حيييالييييا   ووه ،يولين )بييياإلنكليزيييية()بيييالفرنسيييييييييية( أو ف" 

Violin).) 
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ازدهرت صيييييينياعية اآلالت الوتريية )عيائلية الكميان( مع بيداية 

لهرت لها برع الطليان ف  صييناعتها إذ القرن السيادس عشير، وقد 

نة سييبة لمديذا االسيم نوسييميا بهاألولى وه  البريشيانية  مدرسيتان:

 )غاسييييبارو ديطاليا، ويُعإقليم لومباردا شييييمال شييييرق إبريشيييييا ف  

( 6163 ـييييـييييـيييي 6451بيرتولونت ( الملقب بـيييي )غاسبارو داسالو( )

وهو الحاصل على دبلوم ف  صناعة اآلالت  ،لهذه المدرسة مؤسيسا  

لصيييييييانع اآلالت البريشيييييييان   ، وكييان تلميييذا  6414الوترييية عييام 

شييييييكليييه  ونزك (، وقيييد أعطى داسيييييييييالو للفيولوديم)جيرولومو 

األسييياسييي ، كما يُعد أول من أطلق عليها إسيييم )فيولينو( الكالسيييك  

نتشيير اسييرعان ما تصيي يرا  للفيوال الت  أبدع ف  صييناعتها أيضييا . و

ف  أرجا  أوربا والعالم،  لجديدان ل لة الجديدة االشييييييكل واالسييييييم 

كاسيييبارو داسيييالو(، فيما عشييير آالت فقي من صيييناعة  )يوجد حاليا  

( بصناعة 6191 ـيييـيييـييي6456اختص مواطنه )جيوفان  مادجين ( )

كمل أوقد  .جدا   نادر   نيه لم يبق منهيا إال عدد  أإال  ،الوترييات الجهيرة

ونذكر منهم: ن العويمين، سييييييتياذياألمسيييييييرة تالمييذتهميا من  عيدد  

 ـــ كيلوسمي ـــمادجين  االبن  ـيــبيتّ   ـيـيـيأتينيانت   ـيـيـي)آمبروج  

رانتا  ـــارل  بتست ـــباتسيتسين   ـــديكاتانو  ـــنيلال  ـيـيـيمونتينيارو 

 تسيانيتو..(. ـــداكومو  ـــباتيستا  ـــ
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أما  ،انحنا ات الوهر والوجهتشتهر آالت المدرسة البريشانية ب

 وقد تميزت ،رأس اآللة فكان يُحفر على شيييكل رأس تنين أو إنسيييان

بن  وال األصييفرويتراوم بين    الذي كان رقيقا  هذه المدرسيية بالطال

المسييتخرج من ملح الحديد وفضييالت خشييب )الباليسيياندر( المنقوع 

انوا يطلون الخشييييييب بمواد طبيعيية كيالدهن كميا كي بياإلسييييييبيرييا،

 .بين الخشييب والطال  واللسيياق قبل الطال  الرئيسيي  ليشييكل عازال  

ا  نوعية األخشيييييياب بانتقكثيرا  لم تهتم  لكن هيذه المدرسيييييية عموما  

، ومع ذليك فيآالتها تتميز بجمال الشييييييكل أو دراسييييييتهيا المنياسييييييبية

 والصوت الرخيم.
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وقد سييييميا بهذا  مونية،يالكرأما المدرسيييية الثانية فه  المدرسيييية 

مونا ف  منطقة التيرول شييييييمال إيطاليا ينسييييييبية إلى مدينة كراالسييييييم 

ن م ا  كبير ييات فيهيا حيدا  بل يا صيييييينياعية الوتر فقيد)وجنوب ألميانييا(، 

وآل  ومين أهيم صيييييينييياعيهيييا )آل آميييات  وآل غوارنيري ،اليتيطيور

ويُنسيييب تةسييييس هذه المدرسييية إلى )أندريه آمات (  .سيييتراديفاريوس(

اشيتهرت آالته بنقاوة الصوت ودفئه على الذي  (،5155ـييييييـيييييي5151)

طل  آالته باللون األحمر أو البن  و إذ كان ي" الخارج حسيييييياب الموهر 

وقد تابع أبنا  أمات  تطوير صييناعة والدهم حتى أوصييلوها إلى  .حالفات

(، 5161 ـيييييـيييييـييييي5151وأشهرهم )نيقوال أمات ( ) ،الشكل الكالسيك 

يير ت  اختارواكما  هم نحا شيييكل الرأس الحلزون  الحال ،يلإويُنسييب 

وقيد عميل نيقوال  .لون آالت والييدهم من األحمر إلى األصييييييفر اليذهب 

ى ه علتييبرز تالمييذأع الوتريييات، وكييان من أمييات  ف  تييدريس تصييييييني

( وصييانع 5151 ـييييييـييييييـيييييي 5111طالق: )أنطونيو سييتراديفاري( )اإل

وقد  .(5111ـييــ5111الفيولنسيالت العويم )فرانشيسكو روداغيري( )

ونذكر منهم:  ،كميل عيدد من الصيييييينياع المهرة تقيالييد هذه المدرسييييييةأ

وقد  .تونون ..( ـييـييـييكرانجينو ـييـييـييسيرافين  ـييـييـييكابيت   ـييـييـيي)مونتانيانو 

القيقب ف  خشييييب  فاختارت، هذه المدرسيييية بنوعية األخشيييياب اهتما

شوم، صينع من خشب الفيُ صيناعة لهر اآللة وجوانبها، أما وجه اآللة 

 األجزا  الت  تتعرضأما ، قيقب أيضييا  الفرس من خشييب الكما يصيينع 

 نعفتص( لوحة األصابع ـييـييـييالمفاتيح  ـييـييـييحتكاك مع األوتار )األنف لال

ويُذكر أن صييييييناع هذه المدرسيييييية قد  .من خشييييييب األبنوس القاسيييييي 

 بمع وتثبيا األجزا  مادة ال را  األحمر الذي يتصييله اسييتخدموا ف  ج" 

اهم ف  تسيييحتى  تشيييبه الكريسيييتال،قاسيييية إلى مادة  عند جفافه متحوال  

الرنين، واسييتبعدوا ال را  األبي  الموجات الصييوتية لتضييخيم عكس 

ة )كاتمة( للصييوتبسييبب تحوله عند جف  .افه إلى مادة سيييليكونية ماصييّ

 أفراد عائلة الكمان. جميععتمدت هذه الخيارات ف  صناعة اوقد 
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( أي )ال نائ ( على الوتر Chanterelleاسييييييم ) طلق عموما  يُ 

لما يتمتع به من سيييمات ميلودية  ،الحاد ف  جميع أفراد عائلة الكمان

لمتقدم الشيييكل اابتكار يُنسيييب ومن الناحية التاريخية  ة.غنائية متميز

فقد  ( اليونان و أما حديثا  Linus ـييييييييـيييييييي.وتار إلى )لينوس نسيييبيا  ل

ب قياسييييات سيييي" ح" صيييينع من المعدن أو النايلون با أصييييبحا األوتار تُ 

 .ومقاطع تُحددها متطلبات األدا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

سييينورد فيما يل   كان هذا عرضيييا  عاما  لتطور عائلة الكمان، و"

 الت )أفراد( هذه العائلة بش   من التفصيل: تاريخ آ

 الكمانتاريخ تطور آلة 
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( الهندية أقدم آلة وترية Ravanastonآلة الرافانا سيييتون ) دتع

حتى اآلنو والت  تعود ألكثر من تاريخيا  معروفية المن آالت القوس 

خمسييييية آال  سييييينة قبل الميالد، إال 

أنها انقرضيييا مع الزمنو أما أصيييل 

الحييديثيية فيعود إلى آليية آالت القوس 

الربييياب العربيييية، فف  القرن األول 

نع العرب آلية الرباب الميالدي صيييييي" 

وكانا ذات وتر واحد، ثم أصيييبحا 

م ث ،وتيرين متفييياوتين بيييال لظذات 

 وعرفيييا قيييديميييا   .بيييةربعييية أوتيييار

بالجوزة ألن صييييييندوقها الرنان كان 

عبارة عن نصيييييف جوزة هند جافة، 

ق وه  ميازاليا تسييييييتخدم ف  العرا

أميا عند الفرس واألتراك  .حتى اآلن

كمييا وجييد ف   .فقييد عرفييا بييالكمنجيية

البلقان ووسييييي آسيييييا آلة شييييبيهة بها 

ويقول العيييالم . سييييييمييييا بييياألرنبييية

يادة )...وجوب عدم ز :(الموسييييقا الكبير) هالعرب  الفاراب  ف  كتاب

وهو الرقم المسييييييتخيدم حيالييا  ف  أوتيار آلية الربياب على أربعيية...( 

كمان، إذ إن األوتار األربعة كانا توفِّر ل لة مساحة تجعلها عائلة ال

تُنالر امتداد مسييياحة الصيييوت البشيييري )الرجال  والنسيييائ (، فقد 

كانا مهمة اآلالت عموما  تنحصير ف  مرافقة الصيوت البشري ف  

  ال نا .

ندلس وكريا وصييييييقليا، ثم لى األإانتقليا آلية الربياب مع العرب 

ت الوترية ذات القوس وبدأت تتطور بشيييييكل انتشيييييرت صيييييناعة اآلال

وقد تعددت النماذج  .ابتدا  من القرن الخامس عشيييييرأوربا ملحول ف  

أطلقا على هذه اآلالت ومنها اسيييييم الفيوال واألحجام واألسيييييما  الت  ُ

(Viola ،ومعناه الوتر )من أشيييهر النماذج الت  كما سيييبق أن ذكرنا، ف
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فيوال و( Viola da braccioفيوال الييذراع ) ذلييك الحينلهرت ف  

 تحتى لهر (و تطورت آلة الفيوال تباعا  Viola da gamba) السييياق

آلة الكمان الحالية أصييييي ر آالت الرباع  الوتري وأكثرها حدة و طولها 

سييييم،  74وطول القوس  ،سييييم 8و32فهو أما طول الوتر  ،سييييم 5و35

ف   لرئيسييييةوكل إليها األلحان اوعادة ما تُ  ،يدة قسيييم الوترياتسييي" تُعد و

 أمهر( هو Leaderاألوركسييترا، كما أن العاز  األول ل.وركسييترا )

 عاز  كمان ف  المجموعة.

سيييييلطانة العواطف وملكة اآلالت الموسييييييقية ه  الكمان  إن

قال عنها وترجمتها، وقد وأقدرها على أدا  األحاسيس والمشاعر 

إذ  شر،)إن للكمان أمزجة الب :ين والفيلسيو  األلمان  هااألديب 

 تتكلم عن شعور العاز ...(. إنها

 الفيوالتاريخ تطور آلة 
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 ـييييييـيو تشمن آلة فيوال الذراع )فيوال دي برا صال  أتنحدر الفيوال 

Viola De Braccioأقدم  نع)غاسييييييبارو داسييييييالو(، صييييييا د( ويع

بحيييدود  معرو  آللييية الفيوال الت  تكبر آلييية الكميييان قليال   نموذج

ع ن وهناك سيم.7إلى3  42حتى  39فطولها من  ،سب  ف  أحجامهاتنوُّ

 ،سيييييم 74وطول القوس بحدود  ،سيييييم 37وطول الوتر بحدود  ،سيييييم

صييييييوتهيا أقل نقاوة من لكن  عز  على الكميان،عز  عليهيا كميا يُ ويُ 

( غام  وغير غنائ  Nasalويتصييييييف بةنه أنف  ذو خنة ) .الكمان

 )عاطف  مكبوت وحزين(.

الفيوال )بشكلها  مااستخدبدأ 

ف  عصييييير النهضييييية الُمحدهث( 

ضيييييييمن األعمييال الموسييييييييقييية 

الييدرامييية مثييل أوبرا )أورفيو( 

الت  ألفهيا اإليطال   1327عيام 

)كالوديو مونتيفيردي(، وتسمى 

فرنسا باسم )آلتو( ألنها تقوم ف  

الييفييرا  فيي  الييطييبييقيييية   بييمييييل

المتوسيييييييطيية )اآللتو + التينور( 

 ةبين طبقة الفيولنسييييييالت وطبق

ما يُسيييييييند لها  ونادرا   .الكميانات

 فقراتباسيييييييتثنا  أدوار منفردة 

 .األلحييييان العيييياطفييييية الحزينيييية

وتصنف الفيوال بةنها آلة محايدة 

 ،من حييييث الطيييابع الصيييييييوت 

بمعنى أنهييا تقييدم الييدعم دون أن 

و شيييخصييييتها أرسيييها فرض ج" ت" 

على المجموعة، فعند مشيييياركتها للكمانات أو للفيولنسيييييالت ف ن 

جرس الكمانات أو سيييادة ة الصييوتية سييو  تكون لصييالح السييياد

سيييياب تماه  صييييوت الفيوالت لمصييييلحة الفيولنسيييييالت على حا 

 المجموعة.
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 نسيلالفيولتاريخ تطور آلة 

الفيولنسيييييل لفظ إيطال  معناه )الباص الصيييي ير(، وتنحدر هذه 

من آلة الـيييييييي )باص فيول سيييباعية األوتار( ومن فيوال  اآللة أسييياسيييا  

 Viola Daو السييييييييياق )الييييركييييبيييية أ

Gamba). و الحديثة ثالث التشيييييييلّ  دوتع

وتييةت  بين  ،أكبر أفراد اسييييييرتهييا حجمييا  

الفيوال والكونتربييياص، ويسييييييتخيييدمهيييا 

يضييييييع اآللة بين  إذالعاز  وهو جالس 

سييييييييياقيييييه وه  مرتكزة على األرض 

( مثبا Piquetطة قضيب معدن  )ابوس

ف  أسيييفل صيييندوق اآللة يعود تصيييميمه 

 ـييييييييييييـت )سيييييييرف  إلى صييييييييانع اآلال

Servais.) 

و بشييكلها الحديث التشيييلّ  ت آلةلهر

 ،1532للمرة األولى ف  أوربيييا عيييام 

 ف  إيطاليا، من صناعة )أندريا وتحديدا  

  وكان .أمات ( صيانع الوتريات المشهور

 ،سيييييم 39وطول الوتر  ،سيييييم 75طوله 

  ،سييييييم 73إلى  71وطيول القوس من 

ة حتى اآل د"  ن.وبقيا هذه المقاييس ُمعت"م"

 و حتى أواخر القرن الثامن عشير متواضيعا  ق  دور التشييلّ ب" 

على تقيييديم الن ميييات الممتيييدة الطويلييية ف  البييياص  قييياصيييييييرا  

لمجموعات العز  الجماع ، لكن الوضييع سييرعان ما ت ير ف  

عصييير الباروك وخاصييية عندما بدأ المؤلفون الكتابة لهذه اآللة، 

كما ألف لها  ،ص يرة ا  وقطع لها )أ. فيفالدي( كونشرتو فقد ألف

 )ي.س. با ( مقطوعات عز  منفرد دون مصاحبة آلية، وتباعا  
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لهمة العديد منهم حتى للمؤلفين، مُ  اتضييييييحا إمكانات اآللة جليا  

 .المتةخرين نسبيا  

العالية بالحدة والنفوذية أما أصييواتها التشيييلو  تتصييف أصييوات

ة وه  طمتال ، فيما طبقتها المتوسيييالخفيضييية فتتصيييف بالعمق واال

 .فتتصف بال نائية الفياضة األكثر استعماال  

أصواتها و ،حو ثالثة أوكتافات ونصفن ةالصوتيت"بلُغ مساحتها 

ـ ل و المنفرد أوتوكل للتشيييييييلّ  إذأخف  من الفيوال بيةوكتيا  كيامل، 

األلحان العاطفية وال نائية الطابع  و ف  األوركسيييترا(قسيييم التشييييلّ )

ة ه هذه اآللة من قدرة تقنية وتعبيرية كبيرلما تتمتع ب والحزينة نورا  

ساس تشبه إلى حد كبير قدرة الكمان، كما تُشارك ف  دعم وتقوية األ

 الهارمون  مع الكونترباص )بيداالت طويلة(.

 كونترباصالتاريخ تطور آلة 

( أو Violonarنتربيياص من آليية الفيولونييار )وتنحييدر آليية الك

ا بشييييييكلها الحال  فقد لهرت ف  ثالثية األوتار(، أمال)الباص فيول 

، ها وتر رابعيلإوقد أضييييف  ،السيييابع عشيير أوربا مع بدايات القرن

ميا نراهيا عند بع  العازفين المنفردين مزودة بوتر خامس  وكثيرا  

 )مع وتر دو قرار(.

طول و ،سيييييم125طول الوتر بحدود و ،سيييييم 115طول اآللة 

  بحيياليية يُعز  عليهييا والعيياز .سييييييم 72ى إل 37القوس بحييدود 

زة على األرض كا وه  مرت"  ،الوقو  أو الجلوس على كرس  مرتفع

 .( مثبا ف  أسييفل صييندوق اآللةPiquetطة قضيييب معدن  )ابوسيي

ين أوكتافتبلغ أصييييييواتهيا ممتلئية ثقيلية، أما مسيييييياحتها الصييييييوتية ف

ونصييييف، ويسييييتطيع الكونترباص أدا  جميع أشييييكال فنيات القوس 

من بع  المهييارة إلى تحتيياج  اأنهييإال  ،كمييا ه  بيياق  الوتريييات

 لضخامة حجمها. نورا  العاز  
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رن ـييترا ف  القـييـييـييـييـييـييالكونترباص إلى األوركسآلـييـيية دخلا 

وعادة ما امن عشرو ـييييـييييـييييالث

ون دورها داعما  ـيييييييـيييييييـييييييييك

 + Vcو )يلّ ـيـيــلمجموعة التش

Cbاصـيييييييـيييييييـييييييي( وآالت الب 

توبا(  ـيييييـييييياألخرل )باصون 

تيييقيييويييية فيييقيييرات اليييبييياص لييي

ن ، لكن وأسيييياسييييات الهارمو

المؤلفين المحييدثين ف  القرن 

 أدوارا   االعشييييييرين كتبوا لهييي

ف  أعماق قرارات مسييييييتقلية 

   األوركسترا.

 1851لهرت ف  عيييام 

آلة الـ )أوكتوباص( وهو نوع 

 ،عمالق من آلية الكونترباص

 ،اخترعها الفرنسييييي  )فويوم(

وه  بثالثيية أوتييار وتنخف  

ف   تشييارا  ان ها لم تالقا نأإال  ،عن الكونترباص بفاصييلة ثالثية كبيرة

 .األوساط الموسيقية

 القوستاريخ تطور صناعة 

 (.Arcoباإليطالية  ــ Archetبالفرنسية  ــ Bow)باإلنكليزية  

ميين خشيييييييييب الييبييرنيييامييبييوك األقييواس الييجييييييدة صيييييييينييع تُ 

(Bernambouc ،)د يشيي إذ( البرازيل  القاسيي  )يشييبه خشييب الزان

وقد  .ة لقوس الكمان(شييعر 646)بحدود  من ذيل الفرسعر عليه شيي" 

قواس حتى القرن السييابع عشيير منحنية باتجاه الخارج على بقيا األ
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شييييياكلة قوس آلة الرباب العربية، أما شيييييكله الحال  )اسيييييتقامة مع 

سييي  الفرنانحنا ة بسيييطة إلى الداخل( فقد اكتسيييبه على يد مصييممه 

( الذي يصنف كةفضل صانع 6594 ـييييـيييي 6151)فرانسوا تورت( )

ضيييع مقاييس نموذجية و"  إذاس )شيييوفاالت( حتى اآلن، أقواس وأفر

دة لقوس كل آلة ضمن العائلة )الطول  كمية الشعر  ـيـالوزن  ـيـيمعت"م"

المنياسييييييبية...(، بحييث يزداد وزن القوس وكميية الشييييييعر فيه كلما 

وذلك بهد  زيادة قوة الض ي واالحتكاك مع  ،انخفضا طبقة اآللة

وبحاجة إلى طاقة تحري  األوتار الت  سييييو  تكون أطول وأغلظ 

فقوس الفيولونسييييل أثقل من قوس الكمان ويزيده بحدود المئة  .أكبر

شيييييعرة حسيييييب مقاييس )تورت(، إال أن طول القوس يتناقص كلما 

وهو األطول  ،سييييييم 15يبلغ طول قوس الكمان  إذ ،كبر حجم اآللية

 مكنة لشدإلى األقواس بين أقواس عائلة الكمان، كما أضيا  تورت 

( فقد Colophaneأما القلفونة ) .الشيييعر بالشيييكل المناسيييبخصيييلة 

مدت سييتارعا ف  مدينة )قولوفون( القديمة ف  آسيييا الوسييطى واختُ 

تُستخرج مادة القلفونة من تقطير الراتني المستخرج  إذاسيمها منها، 

طتها يزداد احتكاك شييييعر القوس مع الوتر امن التربنتين الت  بوسيييي

 فضل صوت ل لة.أمما يعط  

زل عبيييالقيييدرة التعبيريييية العييياليييية الت  تُ آلييية الكميييان تتمتع 

أهميتها تةخذ آلة الكمان وهيذا ما جعل  إلمكيانيات القوس العياليية،

ن بعد أوخاصييية  ،الكبيرة لدل جميع المؤلفين وقادة األوركسيييترا

مونتيفيردي سييييييييييييادة اإلييطييييالي  كالوديو أعيطيييياهييييا اليميؤليف 

وبلغ عدد عائلة  .ا  ثم أصيييييييبح ذليك عرفيا  أكياديمي ،األوركسيييييييترا
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توكل لها إذ  ،األوركسيييييتراعازف  الكمان أكثر من نصيييييف عدد 

وتتميز عيائلة الكمان بعدة  .معوم األلحيان أو األدوار الرئيسييييييييية

 .مزايا قياسـييييييـييييييـييييييا  بالنفخياتو فه  ذات مساحة صوتية واسعة

وجميع أفراد عائلة الكمان تتمتع بمسيييياحة صييييوتية كبيرة نسييييبيا  

لة المسياحة الصوتية آلال تتعدل فيما  ،أوكتافات ةتصيل إلى أربع

 أوكتافات ةالكالرينييا )أوسيييييييع اآلالت النفخية مسييييييياحة ( الثالث

، كما تتميز الوتريات بالتجانس الصيييييييوت  ووحدة الجرس تقريبيا  

ن فيما يتباين اللو ،)طابع الصيوت( على كامل مسياحتها الصوتية

ا  ، ويضهاوجواب هاالصوت  ف  النفخيات بين قرار اآللة ووسط

نهييا أكثر العييائالت قييدرة إلى ذلييك اإلمكييانييات التقنييية العييالييية، إذ إ

رع )السلمية والكروماتية( دون  اتعلى أدا  المقاطع المختلفة السُّ

 كمييا تتميز .إشيييييييكييال حتى ف  القفزات الكبيرة والجمييل الطويليية

نها قادرة على أدا  جميع إإذ  ،الوتريات بقدرة التوليل الواضييحة

،...( على كامل مسيييياحتها  P, Fكال الديناميكية الصييييوتية )أشيييي

 لى ذلكإويضيييا   .الصيييوتية دون أي ت ير ف  طابعها الصيييوت 

تسيييييتطيع أدا  أكثر من نوطة واحدة  إذ إمكانية تعدد األصيييييواتو

 معا  )حتى أربع نوطات( وذلك ألغراض هارمونية.
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 ات عن طريقيحقق القوس الخاصيييييية المميزة للحن ف  الوتري

األسيييييييياليييب المختلفيية والمتنوعيية لحركيية القوس )فنيييات القوس( 

(Articulation ،وتنحصييير فنيات القوس بةسيييلوبين أسييياسييييين ،)

 ( والقفز علىةقصيرة ـيـ حركات طويلحركات السحب على الوتر )

( أما عملية تدوين هذه ةقصيرحركات  ة ـييييييـييييييطويلحركات الوتر )

وه  عبارة  ،(Bowingتدعى )فيقية الفنيات للقوس بالنوتة الموسيييي

ه بِّ ميا ين كثيرا  و .عن رموز معتميدة تبين للعياز  مقياصييييييد المؤلف

المؤلف إلى ضييرورة اسييتخدام أجزا  معينة من القوس ألدا  بع  

دل على أجزا  وحركييات القوس  الفقرات من خالل رموز معتمييدة تيي"

 على الشكل التال :

● .(M )Middle .وتعن  وسي القوس 

● (O.M. )Over Middle .نصف القوس األعلى 

● .(U. M )Under Middle .نصف القوس األدنى 

● .(Fr( باأللمانية )Frosch.وتعن  كعب القوس ) 

● (SP.( بييياأللميييانيييية )Spitze وتعن  طر  القوس ) األعلى

 .)رأس القوس(

● (G( باأللمانية )Ganz.وتعن  كامل القوس ) 

 ( قوس هابي  )سحب(.) ●

 وس صاعد )دفع(.( ق) ●

 إضافة إلى العديد من االصطالحات األخرل المستعملة.

 (Harpالهارب: )تاريخ تطور آلة 

من آالت النبر الوتري، يرجع عهييدهييا  آليية قييديميية جييدا  الهييارب 

إلى قدما  المصييريين وحضييارة بالد الرافدين والحضييارات القديمة 

فا لها ـييـييقد اكتشف .ارة(ـيياألخرل كاليونانية )الليرا( والكنعانية )الكن

نقوت ف  مدفن )أبو حسييين( ف  مصييير، كما اكتشيييفا نماذج أثرية 

نع منها 3222العراق تعود لعصيير الوركا  ) منها ف  ق.م(، وقد صييُ

ف  مصيييييير القيييديمييية نمييياذج عيييدييييدة كيييالهيييارب الزاوي والكتف  
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 ..،.عشييير وترا    ْ والمنحن ... وكانا ذات خمسييية أوتار ثم بل ا إثن" 

مصيييييوت عادة ما كانا تتم زخرفته بالرسيييييوم  وكان لها صيييييندوق

 وطالئه بالذهب والفضة.

احتياجيا الهيارب الى الكثير من العميل حتى بل يا شيييييييكلها 

( يراردإقد طورها صييانع اآلالت الفرنسيي  )سييباسييتيان و الحال ،

إذ زودهيييا بيييالبييييداالت أو البيييّداالت )دواسيييييييييات(  1829عيييام 

كنا هذه م إذالسيلم ، الميكانيكية السيبعة لتسيهيل عملية التحويل 

 الساللم. جميعالبيداالت العاز  من الحصول على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثم  ،وكان الهد  من تطوير الهارب هو مرافقة غنا  السيييييدات

م قسيييوتصيييوات، وركسيييترا لما تتمتع به من سيييحر األلى األإدخلا 
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على شيييكل حر  تتوضيييعان هذه البيداالت السيييبعة إلى مجموعتين 

(Vكما ) : يل 

وتتوضييييييع من الييداخييل إلى  ،أربعيية بيييداالت للقييدم اليمنى  ●

 ال(. ــصول  ــفا  ــالخارج على الشكل التال : )م  

وتتوضييييييع من الداخل إلى  ،ثالثية بيداالت للقدم اليسييييييرل  ●

 ري(. ــدو  ــالخارج على الشكل التال : )س  

ر األوتار بةطرا  أصابع كلتا اليدين عدا البنصر )الص ير( قنتُ 

دون للهارب على المدرج الكبير )فا وصول( كما سيبب قصيره، ويُ ب

هو البيانوو ويتةلف جسييم اآللة من القاعدة وصييندوق الرنين والرقبة 

لى شيييييكله النهائ  ف  القرن الثامن إواألوتار، وقد وصيييييل الهارب 

اع تبأشيياع اسييتخدامه عند المؤلفين الرومانسيييين وخاصيية إذ عشيير، 

بوسيي ( لما ألصييواته من تةثير خالب، يبلغ ية )دينطباعالمدرسيية اال

 عشيييييير وترا   امنها اثن ،وأربعون وترا   ةوتيار الهيارب سييييييبعيأعيدد 

طوالهييا أوالبياق  من أمعييا  الخرو  أو النيايلون، وتتراوم  ،معيدنييا  

 سم.  152لى إ 7من 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضن اآللة عند العز  وه  بوضعها الشاقول  مرتكزة على تُ 

 لكثرة أوتارها وتسيييهيال   الجلوس، ونورا  األرض والعاز  بوضيييع 
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 .وتار ن مة )دو( باللون األخضرألى تلوين إلمهمة العاز  فقد عمد 

وتار ن مة )فا( فباللون األزرق، وباسيتثنا  األوتار االثن  عشر أأما 

العريضييييييية فيي ن بيياق  األوتييار تلون بيياألحمر )وقييد تختلف األلوان 

 (.ان نهائيا  كما قد ال تستخدم هذه األلو أحيانا  

أي  ،مساحتها الصوتية كبيرة تبلغ ستة أوكتافات ونصف تقريبا  

ما يقارب مسيييياحة البيانو، تُكتم أصييييواتها بوضييييع راحة الكف على 

و (Etouffeاألوتار إليقا  اهتزازها وتسييييييمى هذه العملية بـييييييييييي )

طة فيما أصواتها المتوس ،تتصف أصوات منطقتها المنخفضة بالقوة

ز به وأكثر ما تتمي .الحادة فتتصييييييف بالنفاذ واللمعانأما  ،بيال نيائيية

 4هيا ل.كوردات الهيارمونية حتى ثمان  ن مات )ؤهيذه اآللية هو أدا

لكييل يييد( كمييا يمكنهييا أدا  األربيجييات وال ليسييييييييانييدو )الزحلقيية( 

والتريمولو )الترعيد( والفالجوليا )الصييييييفير( بشييييييكل مميز، فيما 

ذات الت يرات الكروماتيكية  يصييعب على اآللة آدا  الجمل السييريعة

 طييةاللوقييا اليذي يحتيياجيه العيياز  لتعيديييل الن م بوسيييييي وذليك نورا  

 البيداالت.

نع من الهارب نموذج ذو لوحة مفاتيح )كالبيانو( سميا صُ 

نجلترا عام إ( اخترعها )باتيمان( ف  Clavi Harp ــ)كالف  هارب 

 .الق انتشارا  هملا ولم تُ نها أُ أإال  1822

 

 

  

 

 لعب الطفل 
 ولومونـــاب مينارد ســارت ف  كتـــموتس

Maynard Solomon 
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 إدوارد سعيد 
 ترجمة: أبان زركل 

 

  ف« سييولومون»الطفل موتسييارت كما يسييميه على نحو ثاقب 

أحدث سييرة حياة لموتسيارت، هو صورة هذا المؤلف الذي نفذ إلى 

ي منه وال أقدر منه الحضيييييارة ال ربية: لم يكن أحد أبكر ف  النضييييي

على إنتاج الموسيييييقا منذ الطفولة بهذه السييييهولة االسييييتثنائية وبهذه 

السيييوية المدهشييية. يسيييتشيييهد سيييولومون بما كتبه دينيس بارين تون 

Daines Barrington  العيالم اإلنكليزي اليذي كيان شيييييياهدا  على

«: الجمعيييية الملكيييية»مواهيييب الطفيييل، وقيييدم تقريرا  عنهيييا إلى 

كالما  كثيرا  من شيييكسيييبير لم نسيييمعه قبال  يقرؤه طفل  لنفترض أن»

 Garrickف  الثييامنية بكييل الحيوييية العيياطفييية الت  يملكهييا غياريييك 

ممثّل شييييكسييييبيري وصيييياحب أسييييلوب ورؤية مسييييرحية من ذاك ]

ولنكمل التصيييور على نحو مماثل: إن نفس هذا الطفل يقرأ  .[الوقا

 ذاك الكالم تحيياولوبلمحيية من عينيييه ثالثيية تعليقييات مختلفيية على 

توضيييييييحيه: التعليق األول مكتوب بياليونانية، والثان  بالعبرية، أما 

نسييييييبة إلى مقاطعة ] Etruscan« األتروريّة»الثياليث فبيالحرو  

.... وعندما نتصيييور كل هذا [أتروريا اإليطالية ولها ل تها الخاصييية

فسييييييتنتقييل إلينييا فكرة  عمييا يقييدر هييذا الطفييل عليييه: القرا ة الفورييية 

ع المطّول، والتحويل المقام   للنوطات الموسيييقية واالرتجال الموسييّ

وهو تحويل فوري لمقطع موسييييييق  من مقامه األصيييييل  إلى مقام ]

والعز  معصيييوب العينين والتدوين الكامل لموسييييقا سيييمعها  [آخر

أي أن تحرز أّن هذه الن مة ه  ]مرة واحدة، وتحديد طبقة أي ن مة 

إضييييافة إلى هذا تةليف السييييوناتات وموسيييييقا ، [طبقة الدو أو الفا...

                                                           
 .مابين قوسين كبيرين أضافه المترجم حين شعر بحاجة إلى توضيح 
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الحجرة والكونشييييييرتو بل ومجموعة من األوبرات ابتدا   من سييييييّن 

الخامسيية. إن قدرات موتسييارت قاربا الخارق للطبيعة وبقيا دون 

 «.مضاهاة

لكن الت نّ  بةفعاله فحسييب ال يقّربنا من موتسييارت اإلنسييان. 

ة  على نحو غام . إن لا إن ل ة الموسييقا معبّرة لكنها هّرابة م"  ص"

كونشيييييرتو بيانو لموتسيييييارت ال يقول شييييييئا  على اإلطالق، وهو 

يرتبي على نحو عرضييّ  بلحوة حياته الت  ألّفه فيها. إن التحليل 

الموسييييييق  العلم  يمكن أن يصيييييف الت يرات ف  األسيييييلوب أو 

يوضيييييييح مالمح األشيييييييكال البنائية أو مالمح لوحة مزج األلوان 

Palette  منطق العمل الموسييييق  أو ل ته الهارمونية. أو يصيييف

وتبقى المشييكلة ف  ربي تجارب موتسييارت الحياتية مع الموسيييقا 

الفعلية الت  ينتجها للكشف عن كيف تْشهد تلك الموسيقا ـيييـييي على 

 نحو ما وإلى درجة معينة على األقل ــ وتفّسر حياته.

الموثّق جيييييدا : « سيييييييولومون»إن اليمزيييييّة الكبرل لكتيييياب 

تكمن ف  أنييه جيياور بين حييياة موتسيييييييارت « وتسيييييييارت: حييياةم»

وإنجيازاتيه الموسييييييييقية على نحو أكثر براعة وذكا   من سيييييييابقيه 

وضييييييمن تجميع جّذاب، وغالبا  مثير لمشيييييياعر الحزن. إنه ال يبدأ 

بصورة الجمال الكامل واإلنجاز السماوي الذي استحقّه موتسارت 

ف  السييييييجالت: واقعة أن  نتيجة لعمله، ولكنه يبدأ من فجوة غريبة

ْمعية  د من ذاكرتها الج" ابن سييييييالزبور  األكثر شييييييهرة قد اسييييييتُْبعا

، وذلك ـييـ على 1791والرسمية قبل عقد من الزمان من موته عام 

هربا  من القمع الوالم « هجرته الطوعية»األرجح ــ عقابا  له على 

« سيييييولومون»لهذه المدينة. إن الحرمان من اإلرث صيييييار مفتام 

إلبداعه. وف  سيييياق « شيييرطا  مسيييبقا  »هم موتسيييارت، بل صيييار لف

لرؤيتيه في نيه يوهر الجوهر الداخل  لهوية « سيييييييولومون»تطوير 

المؤلف مرتبطا  بعالقته المعقدة المؤلمة مع أبيه ـيـي ليوبولد ــ الذي 

كان هو نفسييه ابنا  محروما  من الميراث ويحمل دافعا  محموما  نحو 

نسيييييبة إلى عالم ]ية كهنوتية جيمسيييييية السييييييطرة ونزعة نحوإبداع
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 William Jamesالنفس والفيلسيييييييو  األمريك  ولييييام جيمس 

على عالقة االبن باألب « سولومون». يركز [(1912ـيييييـييييي1842)

ويبيّن كيف سجنا هذه العالقة فولف انغ موتسارت الشاب المتمرد 

ــ إبداعيا  وعلى المستول الشخص  ــ ف  مدار الرجل العجوز، ال 

مدل  جريئا  لتةويالته ـييـ « سولومون»ـييـيي وهنا ـييـيي تعط  أصالة  بل

رهينة طوعية. وحتى بعد أن أسيييّيس موتسيييييارت عائلته الخاصييييية 

 بقيا هذه العالقة المستحكمة ثابتة ف  نفس فولف انغ.

لو كيانا هذه العالقة عالقة اسييييييت اللية بين أب وطفل عبقري 

نحو مفيد لكليهما. لميا بقييا مسييييييتمرة كيل هذه المدة الطويلة وعلى 

على الربح المباشييييير والطمع ال كانا مبنية على الحب واإلعجاب، 

فقي. ومقيابيل ذلك ف ن عالقة الصييييييبّ  مع أّمه كانا أقّل غنى. كان 

ليوبولد بالطبع هو منوّم الجوالت الواسييييييعة البنه والبنته. ويقدم لنا 

لة مذهلة عن فولف انغ ابن السيييييابعة « سييييولومون» صييييورة مفصيييييّ

ريان ـييييـيييي أخته عازفة البيانو ـييييـيييي ابنة االثنت  عشرة سنة خالل وما

رحالتهم الشييييياقة عبر القارة لمدة ثالث سييييينوات وخمسييييية أشيييييهر 

وعشييييييرين يومييا  و.... قطعوا آال  األميييال ف  العربيية متوقفين ف  

ثميييان وثميييانين ميييدينييية وبليييدة )وفيهيييا زييييارات متكّررة(، وعزفوا 

هذا رقم كبير جدا  بمقاييس و]لجمهور يصييييييل عيدده إلى عيدة آال  

ليوبولد قد حّرض ولده على اكتشييييييا  ». وإذا كيان [ذاك العصيييييير

العالم، ف نه قد حّرض أيضييا  مواهب ابنه الفيّاضيية المدهشيية كمؤلّف 

اصييرة المع [الكالسيييكية الجديدة]حسييب نمي الحقبة النيوكالسيييكية 

ت"ط"ْليُناها  يديّتها. إن يقها وتقلوتنمّ  [التةثر بالنمي اإليطال ]المتميّزة بـييييييا

طفولة فولف انغ كما يقول سييييولومون كانا م امرة مشييييتركة لالبن 

واألب فيةعطيا كال  منهميا الرؤيية والثروة وحررت ليوبولد، فعات 

بعييدا  عن الواجبيات العيائليية والمهنية الت  كان من الممكن أن يدان 

« سييييييحري إعجازي»بسييييييبيب تواضييييييع إنجازاته فيها. إن كلمات 
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كلّميا كيان الطفيل المعجزة )اليذي يبدو أنه اسييييييتمتع بجدول تكررت 

 األعمال الشاق المفروض عليه( يكشف أكثر فةكثر عن مواهبه.

طبعا  الطفل األعجوبة أنتي بال ا  المعا  بدأ ينشيييئ صيييوتا  جماليا  

  ف« سييولومون»مسييتقال  يعبّر عبره عن همومه وعن ابتكاراته. إن 

عن بيتهوفن يقطع سياق بحثه ليلحظ  1977دراسته الكالسيكية عام 

تطورات مهمة ف  أسييييييلوب الفنان، وهو يفعل هذا بقوة رؤية فريدة 

ف  كتاب موتسيارت عبر مجموعة فصول تصف المالمح األساسية 

ل.سيييلوب والشيييكل البنائ  وللتنميق مما يعط  صيييوت موتسيييارت 

 روعة خصيييييائصيييييه الت  ال تُقلّد: األناقة والشيييييكل البنائّ  المتكامل

والتلّونات الشييديدة الخصييوصيييّة. إن ما يطبع هذه الفصييول بالحّجة 

القويية النيادرة هو أنهيا ال توصييييييف ببراعية ودراية أعمال حقبة ما 

فحسيب، بل تكشف بمهارة فائقة مصادر تلك األعمال الموسيقية ف  

 تلك الحقبة.

إن حّس المراهق المتنام  باالستقاللية واكتشافه لباريس وفيينا 

ي ادر سالزبور  إلى األبد، وإخالصه للماض  المترافق مع  قبل أن

ة على نحو محكم ف   ميزة عقلييية تمّردييية مهييّدميية وإن كييانييا مخفيييّ

وأعمال  Serenadeالتقليد، إن كل هذا لّون أعمال السيييييييرينادات 

ف  فترة سيييييييالزبور  الت  كتبهييا   Divertimentosتونالييديفرتيم

وأيضا  ـييييـيييي ولكن  1773و  1772لبالط رئيس األساقفة بين عام  

على نحو أقل ـييييييـيييييي ف  أعماله للكونشيرتو وموسيقا الحجرة األكثر 

 تقليدية العائدة لتلك الفترة.

يدعنا سيولومون نرل موتسيارت منشئا  تفّرده اإلبداع  ف  تلك 

األعمييال االجتميياعييية الت  تمثييل على نحو متزامن عالقييات المؤلف 

شيييييياعر المرتبطة بحاالت الوجود مع مجتمعيه والتزاميه القوي بيالم

 [أي البسييييييطة والمرتبطة مع عفوية الطبيعة]الشيييياعرية والرعويّة 
على نحو شييياعري وتهكّم  ف  نفس الوقا، إن هذه المكّونات الت  

                                                           
 ةيرجع إلى قاموس المصطلحات الموسيقية الذي صدر تباعا  ف  مجلة الحياة الموسيقي. 
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لم تُناقش إلى حّد ما تعكس ارتباط الشيييياب الصيييي ير بةبيه )وبالتال  

مح له تسيييي بالتقاليد( كما تعكس قلقه وأصييييالة ابتكاره الت  صييييارت

«. عالم من المشيييييياعر موغل ف  العمق»اآلن بم امرته األولى ف  

وبينما كان موتسييارت يكتب مزيدا  من هذه الموسيييقا، مع كتابته للر 

لعود آلة تشييبه ا]قصييات المنّمقة والموسيييقا المقلّدة لطبيعة آلة اللوت 

ـيييـييي سادت ف   Lute L'oud ـيييـييي الكلمة مةخوذة من العربية العود:

في نيه كيان يتحرك أبعيد متجاوزا   [ر عنيد األرسييييييتقراطيينالقصييييييو

تمثيل عالم رعوي مثال ، ال بل »الرضيا بالذات األرستقراط  نحو 

 مقاطعة جميلة ف  اليونان صارت]لتمثيل اإلغريقية ألركاديا نفسها 

. [ترمز إلى الجنة المثالية الت  يعيش فيها الناس حياة بسيطة رعويّة
موسيييقا جاهزة لالسييتهالك الفوري، موسيييقا  وإّن ما كان حتى اآلن

احتفالية مرتبطة بمناسييبة معينة صييار منبعا  أسييلوبيا  لمجال تعبيري 

اسيييييتثنائّ  الوسييييياعة يحتف  بمناطق واسيييييعة من الخبرة اإلنسيييييانية 

 «.مرّكزا  على الطبيعة والحب واللّعب

 Constanceوحتى بعد أن تزوج موتسييارت كونسييتانزا فيبر 

Weber  وانتقل إلى فيينا، بق  مةسييورا  بةبيه ممّزقا  بين  1782عام

ط"را  حاجة أن يكون مسييييييي»ثنيائييات جعلته يتذبذب بين التمتع وبين 

ه هو وبين «. عليه دأ مب»وبين ُمتع تحرر الناضييييي من عائلة تخصييييّ

الذي بق  أبوه سييييياهرا  على مراقبته على نحو « السيييييلوك الحسييييين

لزواج ابنه ولم يهتّم بةوالد ابنه حيدييدي. لم يسييييييتسييييييلم ليوبولد أبدا  

مالبس ]« ديارته»من « ماريان»)ولكنيه كيان قيادرا  على نزع ابن 

وقيامه بتنشييئته ف  مسيييعى خائب  [الرضيييع الت  تحكم ربي جسيييمه

 .[أي محاوال  خلق فولف انغ جديد]إلعادة إنشا  عائلته األصلية 
تزّودنا  حسييب سييولومون ف ن موسيييقا مرحلة نضييي موتسييارت

بسيجّل عن اإلحسيياس باالسييتقاللية الذي وصييل إليه موتسييارت على 

نحو متيييدّرج. فهيييذا واضييييييح بجال  ف  القيييداس مقيييام دو مينور 
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K427/417a  كشهادة على نحو  ما  1783ـيييـييي1782المكتوب عام

ة وفيه يتخلّى عن القيم الجمالية للنيوكالسيييكي ،على حبّه لكونسييتانزا

بيه. هنا ف  هذه الموسيييقا عكسييا الموسيييقا العزيزة جدا  على قلب أ

الهُ عالقا  بين تةثيرات متضياربة. وهنا يورد سولومون تحليال  داال   ح"

من  Adagios, Andantesعلى نحو خيياّص للحركييات البطيئيية 

أي عندما كان موتسييييارت ف  ]مرحلة أواسييييي سيييين  السييييبعينيات 

تفكك وه  موسيييييييقيا تعكس حزنه على فقدان أمه و [العشييييييرينييات

العائلة. أما ف  الثمانينيات فيضيييع موتسيييارت نفسيييه على درب خي 

جيدييد من المضييييييّ  قيدميا  متخيذا  من هياييدن أبيا  بيديال . ف  نحو عام 

ابتعد عن التةليف للبيانو وانكّب على سيييييرورة حياة فييناوية  1783

وأخذت  1787أرفع مسييييتول كمتعهد ومؤلف أوبرا. مات أبوه عام 

فار مع نزعة انجذاب نحو موسيييييييقياه بعيدا  جيد يدا  من الجمال ي"ْنضيييييي"

يتها وشيهوانيتها»اآلخر  ـييييييـيييييي كما وصييفها الباحث « تصيدمك بحسييّ

ـيييـييي وفيها سطوة أكثر  Charles Rosenروزن  زلارالموسيق  تش

 مما فيها من استكانة.

ويتيح لنا سييييولومون بين الحين واآلخر توصيييييفا  ُمْقنعا  ألعمال 

وسييمو سييطح أعمال موتسييارت تخف  برا ة »مرحلة النضييي، حيث 

فيكتب عن الكونشييرتو «. دفقات مشيياعر كامنة مضييطربة ومتفجرة

K595  وعن السيييمفونيةK550  فقي عندما نشييعر بقدرة :»25رقم

موسييييقا موتسيييارت على هّزنا وضيييربنا نسيييتطيع أن نكتشيييف أكثر 

قدراتها السييييييحرية الشييييييافية... فيمكننا أن نتّبع الطريق الفرم الذي 

فيه نزعات أدا  موتسييييارت مبتهجين بحركاته المضييييحكة، مشييييْا 

مندهشييين من قدرته على قلب األشيييا  رأسييا  على عقب، مكتشييفين 

واالحتميياالت الت  ال تنته   [االحتفييالييية]المجيياورات الكرنفييالييية 

وتؤكد كلها ف  كل منعطف الحيوية" الخالصيييييية الت  تسييييييكن عوالم 

دها هو ـييييييـيييييي من الصوت سطّرها موتسارت على حالة ـييييييـيييييي أوج

 «.الصما
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يشيييييييير سيييييييولومون إلى مجييياالت أخرل من الحريييية كيييان 

موتسييييارت قادرا  على ارتيادها ف  الموسيييييقا وغير الموسيييييقا:ف  

نزعتيه المكلفية لالن مياس ف  التر ، وف  ولعيه بيالتوريية واللعب 

ب أخذ يج]بالكلمات الميتة والفاحشية، وأيضيا  ف  السلك الماسون  

ها، فقد كانا الماسونية ف  القرن الثامن عشر المسائل حسب أوقات

الذي [ حركة ضييد تسييلي المؤسييسيية االقطاعية ومؤسييسيية الكنيسيية

أشبع توقه إلى العدالة والمنطق )وهو ما حفزه لـييييييتةليف أوبراه ما 

قبل األخيرة الناي السيحري(. لكن آفاق حياة شخص الهث ينقصه 

ية ولف انغ من وصييييالمال بدأت بالتدريي تولم من حوله. اسييييتُْبعد ف

والده مع أنه كان ف  معوم مراحل حياته سييييييند العائلة ومصييييييدر 

أميانهيا الميادي. فضييييييّيليا ماريان ليوبولد على فولف انغ ف  حكاية 

العيائلية الت  طيال تفكيُّك خيوطهيا المتشيييييييابكة، وتفّككا مع الزمن 

رابطية العالقية الوديية بين األ  واألخيا. لقيد عيانى اكتئيابيا  حقيقيا  

ر السييييبعينيات، وف  الثمانينيات صيييياحبه ما بدا أنه هبوط ف  أواخ

 1789قواه االبداعية. ولكنه عاد مع ذلك إلى إنتاجيّة إعجازية عام 

ـييييييـيييييي ه  ف  « Cosi fan tutte»بكتابة أوبرا كلّهّن يفعلن هكذا 

رأي  أعوم إنجييازاتييه األوبرالييية مع كيياتييب النصيييييييوص لورنزو 

 .Lorenzo da Ponteدابونته 

اثنان من أطفال موتسيييييييارت السيييييييتة من موت األطفال  نجيا

المبّكر، وهو نفسييه كان دائما  ف  وضييع صييّح  حرج، فمات ف  

السادسة والثالثين محطّما  ـيييـييي ال بل رجال  يستحّق الشفقة ـيييـييي ف  

بحّمى روميياتزمييية حيياّدة. يسيييييييتبعييد  1791كييانون األول عييام 

ة سييييييولومون على نحو قاطع فكرة أن يكون موتسييييييارت ضييييييحيّ 

مؤامرة، وفوق ذلك يزّودنا بدليل دقيق على أّن جنازة موتسييارت 

المتواضعة لم تكن نتيجة الفقر المدقع وال نتيجة التجاهل، فمعوم 

افة وإضييي«. الدفن درجة ثالثة»الفيينويين اختاروا ما كان يسيييمى 

إلى ذلك فمن المحتمل كما يقترم سييييولومون أن موتسييييارت أراد 
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د يبوت كرمز لمعتقيداتيه، فه  طريقية لتيةكفعال  أن ييُدفن بيدون تيا

 «.أخّوة األروام والمساواة ف  الموت كما ف  الحياة»

إنّ  ال أعر  سييييرة حياة مؤلف أكثر إقناعا  وإرضيييا   من هذه 

السييييرة. صيييحيح أن هاجس سيييولومون بتثبيا كل التفاصييييل يترك 

 القار  مشيوشا  بعد خالصات مطّولة من لوائح مالية طويلة وأحيانا  

بةسما   ولوائح [العملة السائدة آنذاك]متعبة بالفلورينات والدوكايات 

المدن واألشييخاص، ومن ترقيم وتصيينيف أعمال موتسييارت حسييب 

. [وهو اسييم الشييخص الذي عمل على هذا الترقيم] Kochelل خكو
كمييا أن لييديييه أحيييانييا  نزعيية إلى المبييال يية ف  التييةويييل، كمييا فعييل ف  

كواحد من أسمائه « آدم»ر موتسارت السم شطحة تكهّناته عن ابتكا

ف  وثائق عرسييييييه، أو نزعته إلى المبال ة ف  رّد الفعل عندما نبّش 

عبر صييفحات طويلة ف  مجموعة موتسييارت جمقتطفات من مقاطع 

ج وه  مجموعة من أحاجج ل وية كتبا Zoroasterزورواستر »لـيي 

. لكن هذه الزالّت تعّوضيييييها قصيييييص طريفة مدهشييييية: 1783عام 

فموتسيييييارت أحب أن يتكلم غالبا  على نحو موقّع موزون. كما أحّب 

الثياب الفاخرة ال بل الكثيرة البهرجة والزخرفة )خصييوصييا  سييترته 

الحمرا  الفيياتحيية ذات األزرار الييذهبييية(. كمييا كييان يضييييييمر نفورا  

واضييييييحا  ضييييييد فرنسييييييا. أما رسييييييائله إلى ابنة عمه ماريا آنا ثكال 

Maria Anna Thekla قاموس مترادفات قد طات »ـيييييييييييي فه  ك

والطفل موتسارت ـيـي حتى بلوغه التاسعة ـيـي خا  على نحو «. صوابه

 جنون  من آالت الترومبيا.

هناك روم إنسانية وكريمة حاضرة وال تنضب ف  هذا المجال 

كا تسييييييت رق فيييه. فنييادرا  مييا كييانييا الييدراسييييييية  الطويييل الييذي يييدعييُ

لنفسيي   ر أغوار التحليل ااالجتماعية والسييياسييية مرتبطة بفعالية بسييب

، Melanie Kleinوميالن  كالين  Freud)المسييتوحى من فرويد 

( كميييا Paul Ricourوريكور  D.W. Winnicottوويينّيكوت 

كانا عند سيييييولومون. كما أن  لم أتعّر  سيييييابقا  على شييييي   كهذه 
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الخريطة الدقيقة لعبقرية عميقة كموتسيييييارت، وخصيييييوصيييييا  عندما 

عالقتييه الم ييّذييية والمنهكيية نفسيييييييييا  مع »مع يتفيياعييل هييذا العبقري 

لم ينور سييييييولومون إلى العالقيية كسيييييييييل ال ينته  من «. ليوبولييد

الجروم والعقيد بيل نور إليهيا كحالة وشييييييرط إلنسييييييانية الطرفين. 

أب وابن »فيتكلم عن محييياوالتهميييا فيييكه عرل الرابطييية ويكتيييب: 

اعر بمشيييييييرتجفيان ف  تالطم متنافر ل.حاسيييييييس الُمْقلاقة وينو ان 

التعوي  عن تمّرد كل منهما، ويتسييييا الن عّما إذا كان من الممكن 

أن يتصييييييرفييا على نحو آخر ويحيياوالن إخفييا  جروحهمييا وال حول 

 «.لهما لت يير المسار

وعلى أيية حيال في ن االمتحان الحقيق  لسيييييييرة حياة أّي مؤلف 

موسيق  هو فيما إذا صارت موسيقا المؤلف بفضلها أكثر وضوحا ، 

ما إذا كان قّص حياة يسيييياعدنا فعليا  ف  تةويل الموسيييييقا بطريقة وفي

جديدة. إن سييييييولومون نجح تماما  ف  األمرين. ومع أنه قد اسييييييتفاد 

على نحو واضيييح من السيييبور السيييابقة ف  عمل موتسيييارت )وعلى 

: األسلوب Charles Rosenوجه الخصوص كتاب تشارلز روزن 

وه  تنبعيث من تجاويف الكالسيييييييك ( في نيه يوهر لنيا الموسيييييييقيا 

الروم، ويبيّن أن خصيائصيها األسلوبية والبنائية ه  نتيجة متزامنة 

لجمالية كالسييييكية جدا  شيييديدة الترتيب والتنويم ولدوافع شيييخصيييية 

وشييّدات نفسييية. ومن المسييتحيل أن نسييتمع اآلن إلى سيييريناد هافنر 

Haphner Serenade  ـيييـييي مثال  ـيييـييي دون أن تخطر ف  بالنا فكرة

نفسييه لينةل ب [شييبه شييعب ]سييتخدام موتسييارت شييكال  بنائيا  مطروقا  ا

بتكر تصييييييميمييا  لحركييات سييييييياخرة ولكن يبعيييدا  عن مييدار أبيييه ول

المقصود هنا عمله المعاكس التجاه أبيه ]مضيبوطة ـييييييـيييييي ورعويّة 

. أو أن نسييتمع إلى كونشييرتو البيانو مقام دو ماجور [األرسييتقراط 

K415 ب العسييكري ف  الموسيييقا يتحّرك دون أن نلحظ أن األسييلو

بجرأة ليلتحق بالكالسيييييييكية الفيينوية ويصييييييير جز ا  من مسييييييرم 

ر التناوب «. عملياتها وأكثر من ذلك، ال أحد قبل سييييييولومون فسييييييّ
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المتكرر ـييييـيييي والمدهش غالبا  بين حالت  الماجور والمينور حتى ف  

تد  بقطعة بسييطة مثل سيوناتا البيانو مقام دو ماجور )مصيبة كل م

سيييييطح أسيييييلوب »على البيانو( والطريقة الت  يهّز موتسيييييارت بها 

لقلب ليس فقي موقف السيكينة والسالم ف  هذا األسلوب  الروكوكو

 .«بل حتى النوام األرستقراط  الذي يحاول هذا الموقف تكريسه

إننييا بعييد قرا تنييا لسييييييولومون ال نقترب من معرفيية مختلفيية 

الفكاك منه فحسييب، بل أيضييا  من لموتسييارت المبدع المعجزة الذي 

اإلنسييييان الذي يسييييتحق التقدير والذي يؤثر فينا، كما ال يفعل غيره، 

 وعلى نحو ما أقرب إلى روحنا.

 

 

 المهرجون

 أوبرا للمؤلف روجييرو ليونكافالو. وضع نصها المؤلف نفسه 

  

 ميلتون كروس 
 ريما سكرترجمة: 

 خصياتـــــــالش

رئيس فرقة الممثلين الجوالين )بالياتشو، المهرج األول ف   كانيو

 تينور المسرحية(

 زوجته )كولومبينا، ف  المسرحية(  نيـــدا

 سوبرانو 

                                                           
  يرجع إلى قاموس معجم المصطلحات الموسيقية الذي صدر تباعا  ف  مجلة الحياة

 الموسيقية.
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اديييو، الييمييهييرج الييثيييانيي  فيي  الييمسيييييييرحيييييية(مييمييثيييل )تييي تونيو

 باريتون 

 ممثل )هارليكوين، ف  المسرحية( بيب 

 تينور 

 ابن قرية، عشيق نيدا   سيلفيو

 باريتون 

 فالحون وأبنا  قرل                   

مونتيييالتو، مقييياطعييية كييياالبرييييا،  المـــــكان:

 إيطاليا

 1872و  1835بين عام   الزمان:

 1892أيار عام  21دال فيرم، ميالنو، تياترو  التقديم األول:

 اإليطاليةالل ة األصلية: 

ف  أذهان عشاق األوبرا، على نحو « المهرجون»ترتبي أوبرا 

قاسييييم  ين يجمعهمايوثيق، بةوبرا الفروسييييية الريفية، ألن كال األوبر

مشيييترك. ذلك أن مسييييرة المؤلفين ليونكافالو وماسيييكان  ف  الحقل 

حقق شييييييهرة دائمة  منهمياملحول. فكيل الفن  متشييييييابهية على نحو 

بييةوبرا واحييدة، بينمييا للييا أعمييالهمييا األخرل م مورة إلى حييد مييا. 

ويقال إن نجام أوبرا الفروسييية الريفية ألهم ليونكافالو تةليف أوبراه 

 «.المهرجون»

عيلى الكومييييديين « Pagliacciاليميهيرجيون »أطيليق اسييييييم 

 الين التجييارييية ف واإليمييائيين الييذين شييييييكلوا عالميية الممثلين الجو

إيطاليا ف  القرن السيادس عشير. تتشيكل الحبكة ف  مسرحية ضمن 

مسييييييرحيية. فيها يلعب الممثلون فجةة أدوار الحياة الحقيقية. ف  هذه 

الحالة، ف ن المسييييرحية الت  تدور فوق خشييييبة المسييييرم ه  تمثيل 

إيمائ  لكوميديا إيطالية قديمة بشييييييخصييييييياتها المعروفة، كولومبينا 

يكوين والمهرج. وذات مرة كتييب ليونكييافييالو يقول: إنييه ف  وهييارل

مونتييالتو، بلييدة صييييييبيياه ومكييان أحييداث األوبرا، قتييل أحييد الممثلين 

زوجته بعد انتها  العرض. وكان والد المؤلف قاضييييا  ف  المحاكمة 
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الت  جرت لمحيياكميية القيياتييل. وقييد ترك ذلييك الحييدث أثرا  عميقييا  ف  

 .«المهرجون»تخليده ف  أوبراه  نفس ليونكافالو مما دفعه إلى

يبيدأ التمهييد بثيمية نشييييييطيية تعكس الجو االحتفيال  اليذي يرافق 

الممثلين الجوالين القادمين للقرية ف  عيد الصيييعود. بعد ذلك نسيييمع 

الت  ي نيها كانيو ف  « Ridi Pagliaccio»لحنا  قصيرا  من اآلريا 

قا الحب ات من موسيييييييرنهياية الفصييييييل األول. يتبع ذلك عدة ميزو

  .لمقطع االفتتاحإلى ات نيها نيدا وسيلفيو. ثم تعود الموسيقا 

يخطو المهرج األحيييدب تونيو إلى األميييام وي ن   اسييييييتهالل:

، معلنييا  فيييه أن «!Si può? Signore! Signore»االسييييييتهالل 

كاتب هذه المسييرحية القديمة يقدم شيييئا  من الحياة الواقعية، مسييتلهما  

ن ، وأن الكاتب دوه «Un nido di memorie»الذكريات المؤثرة 

أفكيياره على إيقيياع تنهييداتييه ودموعييه. وسييييييت ييدو النتيجيية مهرجييانييا  

للعواطف اإلنسيييييييانييية العنيفيية. وف  عبييارة طنييانيية يصيييييييح تونيو 

«Andiam! Incomiciateإذن تعالوان لندع المسرحية تبدأ ،.» 

شيييييارع قرية مشيييييمس. ف  أحد الجوانب أُقيم  الفصيييييل األول:

رم صي ير جوال. يةت  من بعيد صيوت آلة ترومبيا وضربات مسي

طبل قوية. يدخل القرويون وهم يصييييحون عاد البالياتشيييو. يتوقفون 

قوا إلى تونيو المسييييييتلق  قرب اليدرجيات المؤدية إلى خشييييييبة ليحيدِّ 

 Viva»اليمسييييييرم الصيييييي ييير. يي يني  أبينيييا  اليقيريييية مرحبين 

Pagliaccio»  لت  إلى العربة ا، ف  حين يصيييعد كانيو ونيدا وبيب

ن ثيييياب الممثلين اإليميييائيين المعتيييادة، ويجرهيييا حميييار وهم مرتيييد

يضرب كانيو طبله الكبير ليصما الجميع، ثم يدعو الحشد لحضور 

المسيييرحية الت  تدور حول البالياتشيييو العويم، والت  سيييتعرض ف  

المسيييا . وحين ينزل كانيو من العربة يتقدم تونيو ليسييياعد نيدا على 

منها، لكن كانيو يدفعه بخشيييونة ويلكمه على أذنيه. يضيييحك النزول 

الحشيييد ويبدأ بع  األطفال بمضيييايقة تونيو. يدفعهم تونيو ب ضيييب 

وينسييييحب إلى داخل المسييييرم مدمدما  عبارات التهديد ضييييد كانيو. 

 يبتعد بيب  عن العربة.
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ييدعو بع  أبنيا  القريية كانيو للشيييييييراب معهم. وعلى الفور 

 دخل كانيو إلى المسرم ليخلع بدلته. يسةل كانيويدعو بيب  نفسه. ي

عتنا  تونيو إن كيان سيييييييييةت ، فيجيب األحدب قائال  ينب   عليه اال

بييالحمييار أوال . يلمح أحييد القرويين قييائال  إن تونيو يود البقييا  ف  

الخلف ليتمكن من م ازلة نيدا. يخمد كانيو غضييبه وي ن  قائال  إنه 

دا مع منافس له فسيييو  يجلدهما معا ، كبالياتشيييو إن وجد حبيبته ني

ثم يقول لكن إن وجد نيدا ف  هذا الوضيع فستكون نهاية المسرحية 

 مختلفة جدا .

نيدا على حدة، تهتف مذعورة. يعود كانيو إلى نفسيييه ويقول إنه 

يعبيد زوجتييه، وكبرهييان على ذلييك يبعييث لهييا قبليية. يخرج الرجالن. 

ريقهم إلى صالة ال روب وسيرعان ما يوهر أبنا  القرية وهم ف  ط

 Din don, suona»يييرافييقييهييم كييورس األجييراس الييمييعييرو  

vespero .».يتالشى الصوت تدريجيا ، ف  حين يبتعد الناس 

نيدا، وحدها، تتذكر هيجان كانيو العاطف  ال ريب وتتسا ل إن 

كان يشييييييك فيها. وف  محاولة إلبعاد تلك الفكرة تتةمل الطيور وه  

يؤدي هذا إلى «. O che be lsole»عة تدور ف  الشييييمس السيييياط

الباالتيال الشييييييهيرة، وه  واحدة من آريات السييييييوبرانو األوبرالية 

 Stridono»الشييييييهييرة. ت ن  نييييدا تحليق الطيور الحر البهيي 

lassù.» 

هييا ن ب نييائف  نهيياييية اآلريييا يوهر تونيو ويخبرهييا قييائال  إنييه فُت

خرين. وحين يعلن نضييييمام إلى الرجال اآللدرجة أنه لم يسييييتطع اال

حبه لها تطلب منه أن يدخر غزله إلى خشيييييبة المسيييييرم، وإثر هذه 

اإلهيانية يتقيدم نحوها مهددا ، لكنها تلتقي سييييييوط بيب  وتلسييييييعه ف  

 وجهه. يبتعد تونيو صائحا  إنه سينتقم.

ف  اللحوة التالية يوهر سييييييلفيو قرب الحائي خلف المسيييييرم. 

ترتعش ثيمة الحب ف  األوركسترا. وحين تخبره نيدا عما جرل لها 

مع تونيو، ينيياشيييييييدهييا أن تضييييييع حييدا  لكييل ذلييك وتفر منييه. يمتزج 

 Silvio! A»صييييييوتييياهيميييا ف  ثنيييائ  غنيييائ  طوييييل ومؤثر 
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quest'ora .»م السيييمع للحوة ث هما يتسيييلل تونيو ويسيييترقئوأثنا  غنا

ها  يبتعد. ف  النهاية تسييتسييلم نيدا وتعد سيييلفيو بلقائه ف  تلك الليلة بعد انت

 العرض.

يوهر تونيو وكيانيو ف  ذات اللحوية ويسييييييمعان نيدا وه  تعد 

 A stanotte – e per»سيييييييلفيو بةنها سييييييتكون له الليلة ول.بد 

sempretua sarò .» يطلق كانيو صيييرخة غضيييب مدوية. تحاول

نيدا أن تسييييد عليه الطريق أثنا  محاولته القفز فوق الحائي للحاق بـ 

. يعود كانيو وبيده خنجر،  سيييييلفيو، ف  حين يضييييحك تونيو بتشييييفج

ويجابه نيدا طالبا  منها البوم باسييييم عشيييييقها. وحين ترف  اإلجابة 

ببرود يندفع نحوها. يهرع بيب ، الذي كان مشيي وال  خلف المسييرم، 

المشاجرة، ويقف بين االثنين، وينتزع الخنجر لدل سيماعه أصوات 

من يد كانيو ويقذفه بعيدا . ويطلب من كانيو أن يكبح جمام نفسه، إذ 

 ف  طريقهم لمشاهدة المسرحية. مإن الناس غادروا الكنيسة وه

يحاول تونيو أيضا  أن يهد  كانيو وينصحه بةن ينتور الفرصة 

سرحية ويكشف عن هويته. المناسيبة، ألن العشييق ربما يقدم إلى الم

د  عالن بيي يطلييب بيب  من كييانيو أن يرتييدي بييدلتييه ويييةمر تونيو بيي

 ثنان خلف المسرم.العرض. ويتوارل اال

، «Vesti la giubba»يقف كييانيو وحييدا  وي ن  آرييا رائعيية 

يعبر بها عن القدر المةسييييوي للمهرج. بالبدلة والمكياجن يدفع الناس 

سيييرق هارليكوين كولومبينك، اضيييحك لذا ينب   أن يسيييتمتعوا. إن 

 ,Ridi»ل دموعك بضييحكة، المهرج ـيييييييـييييييي واكسييب التصييفيقن بدِّ 

Pagliaccio! .» ُّرنح عه العنيفة يتوحين تعيد األوركسييترا ثيمة تفج

كانيو وهو يصيييييعد درجات المسيييييرم ويختف  ف  الداخل. وتسيييييدل 

 الستارة.

بعد فاصييل موسيييق  قصييير ترتفع السييتارة عن  الفصييل الثان :

ف   ق بيب بوِّ ذات مشهد الفصل األول. إنه مسا  ذات اليوم. وبينما يُ 

ل تونيو بطبليه، يجلس النياس على المقاعد الت  صييييييفا بوقيه ويطبيِّ 

ر أبنييا  القرييية عن انفعييالهم أمييام المسييييييرم. وبكورس جميييل يعبِّ 
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بحضيور المسيرحية. يدخل سيلفيو ويقترب بحذر من نيدا الت  تتنقل 

تهمس قائلة إنها سيييتكون ف  الموعد المحدد،  لجمع رسيييوم الدخول.

 ثم تتابع جولتها. يرن الجرس وتبدأ المسرحية.

نرل خشبة مسرم بسيطة ونيدا جالسة إلى طاولة ـييييـيييي إنها هنا 

 ا  مرافقييف  دور كولومبينييا. تعز  األوركسييييييترا مينويييا يسييييييتمر 

للمشييييييهد. ت ن  كولومبينا قائلة إن زوجها بالياتشييييييو سيييييييرجع إلى 

متةخرا  هذا المسيييا ، وه  تشيييعر بالقلق ألن الخادم تاديو لم  المنزل

يرجع بعد من السييييييوق. يةت  من الخلف صييييييوت بيب ، الذي يلعب 

آه، كولومبينييا، هنييا ينتور »دور هييارليكوين، وهو ي ن  منيياجيياتييه 

 «.المخلص لك هارليكوين

بعد انتها  المناجاة، يلبس تونيو زي تاديو ويدخل حامال  سلة 

تسييييةله كولومبينا إن كان قد جلب معه الدجاج، فينحن  التسييييوق. 

أمامها ويطلب منها النور ف  السلة، ثم يحاول م ازلتها. تتجاهله 

كولومبينا وتذهب إلى النافذة وتومئ ب شيييييييارة إلى الخارج. ي ن  

 É»تونيو قييائال  إن كولومبينييا ه  روم البرا ة، نقييية نقييا  الثلي 

casta al par di neve .»ق هارليكوين النافذة وهو يحمل يتسييل

زجيياجيية خمر وينسييييييييل إلى الييداخييل ويرفس تيياديو طييالبييا  منييه 

نصيرا . يقترم تاديو السييمح أن يبقى لحراسيية العاشييقين ومن اال

 ثم يذهب.

تجلس كولومبينيييا إلى الطييياولييية بجوار هيييارليكوين، ويتنييياول 

االثنان الطعام والشيييراب. ثم يقدم هارليكوين لـيييييييي كولومبينا جرعة 

مة من أجل باالتشيييييييو. يصيييييييح تاديو محذرا  العاشييييييقين من أن منوِّ 

باالتشييييييو يقترب. يقفز هارليكوين من النافذة ف  اللحوة الت  يدخل 

فيها كانيو ـيييييييـييييييي هو اآلن ف  دور باالتشيييو. تكرر نيدا، كجز  من 

 المسرحية، كلماتها الوداعية لـ سيلفيو.

من المسرحية. يصيح يتهم كانيو نيدا بالخيانة ـييييـيييي االتهام جز  

تونيو ـييييـيييي هو اآلن ف  دور تاديو، من الخارج قائال  إن كولومبينا ال 
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تستطيع أن تتفوه باألكاذيب. يةمر كانيو نيدا أن تخبره باسم عشيقها. 

«. يولم يعد باالتشييي»، يصييير  كانيو «باالتشييييو»وحين تهتف بكلمة 

نتقام، باالوف  آريا دراماتيكية ي ن  قائال  ينب   أن يصيييييان شيييييرفه 

ب نفسييييه بمرارة  ألنه أحب المرأة الت  ال تسيييياوي اآلالم الت  نِّ ؤوي

 سببتها له.

ال تذهب ف  ح فليدعها ها بال قيمةتسييييخر نيدا قائلة إن كان يعدُّ 

سيبيلها، وإذ ذاك يعلن كانيو قائال  إنها سيتول هنا إلى أن تنطق باسم 

افقة   نيدا بمرعشييييقها. وف  محاولة يائسييية لمتابعة المسيييرحية، ت ن

المينوييا مطمئنية كيانيو بعيدم حدوث شيييييي   مةسييييييوي. لكن كانيو 

يصيييييير  قييائال  لهييا إمييا أن تييذكر اسييييييم عشيييييييقهييا أو تموت. يعبر 

المتفرجون عن دهشييييييتهم إزا  ما يجري ف  المشييييييهد. يحاول بيب  

 التدخل بين الزوجين ال اضبين لكن تونيو يكبح جماحه.

 ويطعن نيدا. يسيييتل سييييلفيو «االسيييم»فجةة يصييير  كانيو قائال  

خنجره ويندفع نحو خشيبة المسرم. وبينما تلفظ نيدا أنفاسها األخيرة 

تنطق باسيييمه. يلتفا كانيو نحو سييييلفيو ويطعنه ف  صيييدره. يُسيييقي 

«. ياانتها الكوميد»كانيو مديته ثم يلفظ األسييييطر الختامية للمةسيييياة 

 وتسدل الستارة.

 

 
  

 رــــان ومؤتمــــمهرج

 الموسيقا العربية السابع عشر

 2228تشرين الثان   9إلى  1من ف  القاهرة واإلسكندرية  
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 إلهام أبو السعود 

 

للسيييييينة السييييييابعة عشييييييرة أقاما الهيئة العامة للمركز الثقاف  

القوم  ف  القيياهرة مؤتمر ومهرجييان الموسيييييييقييا العربييية ف  دار 

رة واإلسييييييكندرية. أعدت المهرجان والمؤتمر اللجنة األوبرا بيالقياه

التحضييييرية المؤلفة من: أ. د. رتيبة الحفن  المقررة واألمينة العامة 

للمهرجان والمؤتمر، ومن السيادة األعضيا : الفنانة جيهان مرسيي ، 

أ. د. حسيييين شييييرارة، أ. د. إيزيس فتح ف، الموسيييييقار حلم  بكر، 

، الموسييقار محمد سلطان، أ. جيهان اإلعالم  الكبير وجدي الحكيم

 كامل، الموسيقار جمال سالمة، الموسيقار يحيى الموج .

 اليوم األول ــ حفل االفتتام

تحا رعاية الفنان فاروق حسيييييين  وزير الثقافة بدأت مراسييييييم 

تشييرين  1االفتتام ف  السيياعة الثامنة من مسييا  يوم السييبا الموافق 

لمنعم كامل رئيس دار األوبرا. بحضييييور الدكتور عبد ا 2228الثان  

ابتييدأ االفتتييام بكلميية ألقتهييا الييدكتورة رتيبيية الحفن  المقررة واألمينيية 

العامة للمهرجان، رحبا فيها بضيو  المؤتمر والمهرجان من فرق 

فنية وباحثين، وبالوفود العربية المشيييييياركة ف  المهرجان. ثم تكلما 

كل لقا . وهذا العام،  عن المهرجيان والمؤتمر اليذي  ييةت  بجيدييد ف 

إلى جانب العروض المقدمة من كبار الفنانين ف  السييييهرات ال نائية، 

سييييكون هناك لقا  مع أصيييوات شيييابة جا ت من أنحا  العالم العرب  

لتشارك ف  االحتفاالت، مؤكدة أن من بين جيل اليوم أصواتا  وصلا 

، يمكن أن يسيييند إليها م همة الحفال بقدراتها وأدائها إلى مسيييتول عالج

 على مستقبل الموسيقا العربية.

ثم اسيتعرضا الدكتورة الحفن  موضوع محور هذا العام الذي 

سييييييدور حول فن االرتجال ف  الموسييييييقا وال نا  العرب ، واهتمام 

ل خصييص له محور يدخ ذالمؤتمر بدور الطفل وبثقافته الموسيييقية إ

ئيس م كامل، رضييمن التربية الموسيييقية. ثم دعا الدكتور عبد المنع
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دار األوبرا، لتقديم شييهادات التكريم ودرع األوبرا لعشييرة من رواد 

 الموسيقا العربية والخي العرب  وأعالمهما وهم:

د. مصيطفى ناج ، المايسيترو سيام  نصير، الموسيقار سراج 

عمر، الفنان عبده داغر، الفنانة عفا  راضييي ، الموسييييقار إبراهيم 

ألبنودي، الكاتب حيزي الشييييييلب ، رأفيا، الشيييييياعر عبيد الرحمن ا

 العاز  عبده مطر، فنان الخي العرب  عبد ف عثمان.

م المهرجان أيضييييييا  الدكتور سييييييعد ف آغا القلعة وزير وقد كره 

السيييياحة الذي عر  بحبه وشييي فه بالموسييييقا العربية ورعايته لها. 

وله العديد من األبحاث والدراسييييييات ف  فروع الموسيييييييقا العربية، 

و من أبرع المتحدثين ف  هذا المجال على شيييياشييييات التلفزيون، وه

وهذه ه  المرة الثانية الت  يكرم فيها، فهو صييييييديق دائم للمهرجان 

 ومن المشاركين المثقفين ف  معوم دوراته.

بعيد ذليك بيدأت االسييييييتعيدادات ف  المسييييييرم  لالحتفال الفن . 

اختيار ألخيرة بوحسب التقليد الذي اتبعته دار األوبرا ف  السنوات ا

الشييييييخصيييييييات الفنية الت  أثرت ف  تكوين وجداننا الفن ، اختارت 

اليذي امتيد على مدار « صييييييوت الربيع»إدارة المهرجيان أوبرييا 

سيياعة ونصييف متناوال  المسيييرة الفنية للمطرب والموسيييقار الكبير 

فريد األطرت وشييقيقته أميرة ال نا  أسييمهان، من خالل اسييتعراض 

فنيية ف  حيياتهما، والت  انطلقا شييييييرارتها األولى أهم المحطيات ال

من القياهرة بعيد هجرتهميا من منطقية جبل العرب ف  عشييييييرينيات 

القرن المياضيييييي . وتروي األوبريا عددا  من المعلومات والحقائق 

 بالتفصيل حول حياة فريد األطرت وأسمهان.

أعدت المادة العلمية والسيناريو الدكتورة رتيبة الحفن ، وصمم 

ديكور محمد العزباوي، وأعد اإلضييا ة ياسيير شييعالن، والصييوت ال

أشيييييير  عبد المحسيييييين، اإلخراج جيهان مرسيييييي . قام بدور فريد 

األطرت المطرب محمد ثروت، وأدت كريمة الصييييييقل  )الم رب( 

دور أسييييييمهييان. أمييا دور األم عليييا  المنييذر فقييد أدتييه إيمييان بيياق  
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مد راتب. هذا وقد )سييييييوريية(، وقيام بدور الراوي الممثل القدير أح

وضييعا المخرجة جيهان مرسيي  تسييلسييال  زمنيا  للمشيياهد تقدم من 

خالليه التيابلوهيات ال نيائيية الت  يقدمها أبطال العمل من المطربين، 

وصيياحبا بع  هذه التابلوهات اسييتعراضييات راقصيية لفرقة باليه 

 أوبرا القاهرة.

د يييوتعلق الييدكتورة الحفن  على األوبريييا قييائليية: إن حييياة فر

األطرت وأسيييمهان مليئة بالدراما والمواقف اإلنسيييانية الت  شيييكلا 

إحساسهما الفن  ليصبحا رمزين خالدين من رموز الموسيقا العربية 

يعيشييييان بيننا حتى اآلن. وقد اسييييتطاع فريد األطرت، إضييييافة إلى 

موهبتييه ف  ال نييا  والتلحين والتمثيييل، أن يصييييييبح واحييدا  من أمهر 

ر عمالقة ال نا  والتلحين بعصره مثل محمد عازف  العود ف  حضو

عبييد الوهيياب  ومحمييد فوزي والسيييييينبيياط  والقصييييييبج  وغيرهم. 

وشارك ف  األوبريا فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقا العربية بقيادة 

 صالم غبات.

 مسابقة االرتجال ف  ال نا  العرب 

اختارت إدارة المهرجان ف  دورته السييييابعة عشييييرة لهذا العام 

 رتجال ف  ال نا  العرب . وجرت المسابقة على الشكل التال :اال

 ــ ليالج وموال أو ابتهاالت دينية. 1

ـيييـييي موال من مقام تحدده اللجنة، واالنتقال إلى عدة مقامات،  2

 ثم العودة إلى المقام األول.

 ــ ارتجاالت على مقطع لحن  تختاره اللجنة. 3

 شكلا لجنة التحكيم من األساتذة:

 مقررا  )مصر( يسترو سام  نصيرالما

 عضوا  )البحرين( الفنان محمد جمال

 عضوا  )مصر( الفنان حلم  بكر

 عضوا  )الم رب( المايسترو صالم الشرقاوي
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 عضوا  )مصر( الشيخ محمد الهلباوي

تقدم إلى المسييييابقة سييييتة مشيييياركين، خمسيييية منهم من مصيييير، 

 حو التال :والسادس من سورية. وكانا نتائي المسابقة على الن

 5222إيهاب عبده يونس )مصر( المرتبة األولى، والجائزة ـييييييـيييييي  1

 .خمسة آال  جنيه

 3222ـيييييـييييي رئبال الخضري )سورية( المرتبة الثانية، والجائزة  2

 ثالثة آال  جنيه.

 2222ـييييـيييي إبراهيم السيد محمد )مصر( المرتبة الثالثة والجائزة  3

 ألفا جنيه.

 مد فتوم )مصر(.ونال جائزة التحكيم: تامر مح

 رــــــــــالمؤتم

 ناقش الباحثون الموسيقيون لهذا العام المحاور اآلتية:

 تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  والمحل . : المحور األول

 تنمية اإلبداع ف  فن االرتجال عند الطفل. المحور الثان :

تناول كتاب أو مخطوط من العصييييور القديمة  بر:ـييييييييييمحور المن

 .لتوضيحبالشرم وا

 جلسات المحاور الت  دار حولها المؤتمر:

تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  والمحل . قدما  أ: المحور األول:

 ف  هذا المحور الدراسات التالية:

 الجلسة األولى: مقررها أ. محمد جمال )البحرين(

 ــ تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  والمحل  ف  تونس

 حمادي بن عثمان )تونس(أ. 

 ــ تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  والمحل 

 أ. د. تيمور أحمد يوسف )مصر(
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 الجلسة الثانية: مقررها أ. د. زين نصار )مصر(

 ــ تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  المحل  )رأي(

 أ. أسعد مخول )لبنان(

ـيييييييـييييييي مواهر فن االرتجال ف  الموسيييقا التونسييية التراثية 

 المعاصرة و

 أ. فتح  زغندة )تونس(

 الجلسة الثالثة: مقررها أ. حمادي بن عثمان )تونس(

 ــ تةثير فن االرتجال ف  السودان

 أ. الفاتح حسين أحمد )السودان(

ـييييييـيييييي االرتجال وأثره على عملية أدا  القدود والموشحات 

 الحلبية

 أ. د. أيمن تيسير )األردن(

 زيس فتح ف )مصر(الجلسة الرابعة: المقرر أ. د. إي

 ــ االرتجال وتةثره بالتراث الموسيق  والمحل 

 أ. د. خالد القال  )الكويا(

تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  والمحل  )الزجل الشعب  ف  ـيييـيييي 

 فلسطين نموذجا (.

 أ. د. معتصم خضر عديلة )فلسطين(

 الجلسة الخامسة: المقرر أ. إلهام أبو السعود )سورية(

ل حول ممارسة الطبوع ف  المةلو  القسطنطين  ـييـيي ارتجا

 من خالل أدا  لشعر الوريف التونس  )ناعورة الطبوع(

 أ. د. ماية سعيدان  )الجزائر(

 ــ االرتجال وتقاليده ف  الموسيقا العربية
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 األستاذ حبيب لاهر العباس )العراق(

 الجلسة السادسة: المقرر أ. د. كفام فاخوري )األردن(

 رتجال وتراث )وديع الصاف  نموذجا (ــ الموال ا

 األب د. يوسف طنوس )لبنان(

 ــ تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  المحل  وسي السودان

 أ. د. عباس سليمان السباع  )السودان(

 تنمية اإلبداع ف  فن االرتجال عند األطفال ب ــ المحور الثان  :

 قدما ف  هذا المحور الدراسات التالية:

 ألولى: المقرر أ. د. هدل صبري )مصر(الجلسة ا

 ــ تنمية اإلبداع ف  فن االرتجال عند األطفال

 أ. إلهام أبو السعود )سورية(

ـييـيي التفكير اإلبداع  الموسيق  ـييـيي واقعه وطرق تنميته من 

 خالل األنشطة الموسيقية للطفل.

 أ. د. أميرة فرج )مصر(

 رتجالـيييييـييييي تدريب الطفل على االرتقا  ب بداعه ف  فن اال

 الموسيق 

 أ. د. كفام فاخوري )األردن(

 الجلسة الثانية : المقرر أ. د. ناديا عبد العزيز )مصر(

ـيـ طرائق وأساليب ووسائل تحفيزية للدفع بةطفالنا إلى فن 

 االرتجال

 أ. منى زريق الصائغ

 ــ اللعب كوسيلة لتطوير فن االرتجال عند األطفال

 أ. فادي عطية )سورية(
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 المنبر ر الثالث:ج ــ المحو

تنيياول كتيياب أو مخطوط من العصييييييور القييديميية بييالشييييييرم 

 والتوضيح

 الجلسة األولى: المقرر أ. د. كفام فاخوري )األردن(

 ــ الدر النق  ف  علم الموسيقا

 أ. د. إيزيس فتح ف )مصر(

 الجلسة الثانية: المقرر أ. د. عصام المالم )مصر ــ ألمانيا(

ع ف  علم السماع ألحمد التيفاش  ـيـ مخطوط متعة االستما

 القفص 

 أ. د. محمود قطاط )تونس(

وخالل الجلسييييييات الميذكورة جرل لقيا  مع األسييييييتاذ الدكتور 

عصام المالم )مصر ـيييييـييييي ألمانيا(، وحوار حول أكاديمية الموسيقا 

المحيدثة ف  )قطر(، بيّن فيها الدكتور المالم نشييييييةة هذه األكاديمية 

تييدرس فيهييا ومراحييل التعليم، األنشييييييطيية، وأهييدافهييا واآلالت الت  

الجانب العمل  من حيث الفرق الموسيقية وإحيا  مهرجانات محلية. 

ثم تطرق إلى الجييانييب العلم  من أرشيييييييف ومركز بحوث عرب  

وغرب  وما يرافقه من أنشييييييطة، كذلك الخدمات األكاديمية )مكتبة، 

  ف وسييائل إيضييام متحف متنقل ل الت(. وسيييكون موعد الدراسيية

 2212ــ  2229األكاديمية ابتدا  من عام 

 الفرق المشاركة ف  المهرجان

فرقة عبد الحليم نويرة للموسيييييقا العربية، قيادة صييييالم غبات 

)مصييييير(، الفرقة القومية العربية للموسييييييقا، قيادة سيييييليم سيييييحاب 

)مصيير(،مجموعة الفاراب  الموسيييقية )فلسييطين(، مجموعة الحفن  

صيييير(،فرقة ألوان الموسيييييقية، قيادة عماد بن للموسيييييقا العربية )م

لطف  زارع )السيعودية(، فرقة نادي الصيد الموسيقية، قيادة طارق 
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يوسييييييف )مصيييييير(،فرقيية نييالم ال زال ، قيييادة نجييام عبييد ال فور 

)العراق(، فرقة أوبرا اإلسييييكندرية للموسيييييقا وال نا ، قيادة جورج 

)مصييييير(،فرقة بشيييييرل )مصييييير(، فرقة قيثارة، قيادة ألفريد جميل 

الموسيييييييقيا العربيية للتراث، قيادة فاروق البابل  )مصيييييير(،كورال 

أطيفيييال ميركيز تينيمييييية اليميواهيييب، قيييييادة نيييادييييا عيبيييد اليعزيز 

)مصيييير(،مجموعة موسيييييقا الحجرة مركز تنمية المواهب ل.طفال 

 قيادة نيفين محمودي )مصر(.

 العازفون السوليسا المشاركون ف  المهرجان

لسييييييطين(، مهران مرعييب، قييانون ) سييييييام  خشيييييييون، كمييان )ف

فلسييييييطين(، عزيز نييدان، رق )فلسييييييطين(، ميياجييد سييييييرور، قيييانون 

 )مصر(،جهاد عقل، كمان )لبنان(

 المطربون والمطربات المشاركون ف  المهرجان

محميييد ثروت، كريمييية الصييييييقل  )الم رب(، غيييادة رجيييب 

)مصيييييير(،مروان خوري )لبنان(، مجد آغا )سييييييورية(، ريهام عبد 

،محمد الحلو )مصيييير(،مروة ناج  )مصيييير(،آيات الحكيم )مصيييير(

فاروق )مصير(،خالد سيليم )مصر(،م  فاروق )مصر(،آمال ماهر 

)مصيييييير(،ديانا كرزون )األردن(، وعد البحري )سييييييورية(، هان  

شيياكر )مصيير(،أجفان )مصيير(،هان  عامر )مصيير(،أحمد إبراهيم 

)مصيييير(،إيمان باق  )سييييورية(، أحمد عفا )مصيييير(،شييييهد برمدا 

 الطفل أحمد السنبط  )األردن(. )سورية(،

 توصيات مؤتمر ومهرجان الموسيقا العربية السابع عشر

 ــ محور تنمية اإلبداع ف  فن االرتجال عند األطفال 1

أ ـيـ ابتكار ألعاب كومبيوتر جذابة للطفل تكون بمثابة أدوات 

 تحفزه على االبتكار.

 ب ـيييييييـييييييي العمل على تنفيذ خريطة تحدد المعاهد الموسيييقية

الموجودة ف  العييالم العرب  ووضييييييعهييا على شييييييبكيية 

 اإلنترنيا.
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ج ـييييييـيييييي تنمية االرتجال عند الطفل من خالل تكثيف فرص 

االسييييييتمياع والتيذوق ليدييه، وتجنب تلقينه نماذج سييييييبق 

 إبداعها.

 ــ محور تةثر االرتجال بالتراث الموسيق  والمحل  2

أ ـييييييييـيييييييي التشيييجيع على إقامة ورت عمل ف  البالد العربية 

لمختلفيية للتعريف بخصيييييييائص االرتجييال وفقييا  للثقييافيية ا

 والحيزات واللهجات المحلية.

ب ـيييييييـييييييي دمي االرتجال ف  برامي تعليم الموسيييقا العربية، 

 والتشجيع على إقامة المسابقات ف  فن االرتجال.

ج ـييـيي مناشدة أجهزة اإلعالم تضمين برامجها فقرات منوعة 

 من االرتجال، وال سيما التقليدي منه.

تشجيع منوم  الحفالت الموسيقية على تضمين برامجهم د ـييييـيييي 

 .فقرات ارتجالية

 


