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أو « Programme Music»الممموسمممممميمقممما  ات المبرنمممام  

الوصمممممفية ه  الموسممممميقا الت  تكتب لقالت الموسممممميقية فق  والت  

تروي قصة أو تستدع  أفكاراً أدبية أو تستحضر مشاهد تصويرية. 

وقد اكتسممب ه ا النوع من التأليف الموسمميق  أهمية كبيرة ف  القرن 

سممميقيين أكثر وعياً بالرابطة التاسمممش عشمممر حين غدا الكثير من المو

بين فنهم والعالم المحي  بهم. وقد سمماعدهم  لع على جعل الموسمميقا 

 أقرب إلى الشعر والرسم، وإلى قضايا زمنهم األخالقية والفكرية.

ومش أن مصمطلح الموسيقا الوصفية بدأ مش المؤلف ليس  ال ي 

، «رعتجديد الموسمميقا من خالل ارتباطها الداخل  بالشمم»طرح فكرة 

إال أن الموسمممممميقمما الوصممممممفيممة كممانمم  موجودة قبلمم  بزمن طويممل. 

والسممممميمفونية الريفية لـمممممممممم بيتهوفن ه  مثال كامل على الموسممممميقا 

 الوصفية والصرفة على حد سوا .

 Concert»ومن أشمكال الموسيقا الوصفية ـممممممـمممممم  االفتتاحية 

Overture»  وه  مقطوعة أوركسممممممترالية مسممممممتقلة ب اتها مبنية ،

 . ـممممـ ي  لـمممم تشايكوفسكية أدبية مثل افتتاحية روميو وجولعلى فكر

، وه  عمل « Programme Symphony» السيمفونية الوصفية

أوركسممترال  متعدد الحركات يصممور أحداماً متخيلة أو شممخصمميات 

من عمالم األدب. ومن أشممممممهر األمثلمة على هم ا النوع السمممممميمفونية 

ـممم ليس . فونية دانت  لالخيالية لـممم بيرليوز، وسيمفونية فاوس  وسيم

، وه  مقطوعة «Symphonic Poem»ـممممـمممم القصيدة السيمفونية 

من الموسميقا الوصمفية مكونة من حركة واحدة و ات أقسام متيايرة 

تدور حول شممخصممية ما أو فكرة شممعرية أو توح  بمشممهد أو تخلق 

مزاجاً معيناً. مثال على  لع هك ا تكلم زارادش  لـمممممم ر. شتراو ، 

ومازيبا لـ ليس . وتعد القصيدة السيمفونية من أكثر أشكال الموسيقا 

 الوصفية صقالً.
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إن الموسممميقا الوصمممفية ه  واحدة من أكثر مظاهر رومانتيكية 

القرن التاسممممش عشممممر لفتاً للنظر. فه ا النوع من الموسمممميقا، بتركيز  

على العنصمر الوصممف ، جعل المؤلفين يقدمون على محاولة التعبير 

مشمممممماعر وأفكمار ومواقف محمددة. وقد اسممممممتفاد مؤلفون أمثال عن 

بيرليوز وليسممم  وتشمممايكوفسمممك  وريتشمممارد شمممتراو  من طاقات 

األوركسممممممترا السمممممميمفونية الضممممممخمة ف  أعمال مثل دون كيخوت  

 وأورفيو  وفرانشيسكا دا ريمين ....إلخ.

وبمما أن عناوين تلع المقطوعات وحدها ال تكف  لححاطة بها، 

الحياة »نحو نسممممممب ، رأينما تضمممممممين بع  أعمداد مجلمة  ولو على

بتحليالت سممممهلة غير معقدة على المسممممتو  التقن  قد  «الموسمممميقية

تسمممممماعمد المسممممممتمش على التمملف مش طبيعمة عمل ما ينتم  إلى ه ا 

الصممنف من األعمال الت  وتممع  تمممن برنام  وصممف ، كما أننا 

ز األعمال نرحمب بمما قمد يردنا من دراسممممممات واجتهادات حول أبر

 الت  وتع  تمن ه ا اإلطار.

 رئيس التحرير

   

 االستماع اإلبداع  

 ف 

 التربية الموسيقية

 

 

 د. نبيل اللّو 

 أستا  ف  جامعة دمشق
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سممبق أن أشممرنا إلى أهمية عقد لقا اتو سممنوية بوشممرا  وزارة 

التربية ورعايتها لمدّرسممم  مادة التربية الموسممميقية يتداولون خاللها 

اآلرا  والتجمممارب ويعكفون على دراسممممممممة المشممممممكالت النظريمممة 

التطبيقيمة والعملية والمادية للتخفيف من آمارها ولو جزئياً، ويمكن و

تنظيم همم   العمليممة على مسممممممتو  المممدن لتقليص نفقممات االنتقممال 

واإلقامة. وتنظيم مثل ه   اللقا ات يُعهد ب  إلى مختص ليعد أسممممئلة 

محّددة دقيقة يوزعها ف  نهاية العام الدراسمم  على معلم  الموسمميقا 

شممممهر ونصممممف من الموعد المضممممروب للمناقشممممة.  وقبل شممممهر أو

يسممتجمش المعلمون خالل ه   الفترة معلوماتهم وأفكارهم وينظمونها 

ع  عليهم، بل ويزيدون عليها فيما  وفق االسممممممتمارة الدليل الت  ُوزي

قمد ال يكون قمد ورد فيهما ويجمدونم ، من بماب خبرتهم وممارسممممممتهم 

لممداوالت بعد  لع وتُنشممممممر مهنتهم، مفيمداً للتمداول والبحمت. تُجمش ا

وتكون أداةً مهممممة من أدوات تطوير تعلام الموسمممممميقممما ف  البالد. 

ولنالحظ هنما أن ملفمات المدن لو قورن  فيما بينها لخرجنا بمسممممممحو 

شممممممامل لوتممممممش التربية الموسمممممميقية ف  البالد، وه ا بحّد  ات  أداةً 

 خطيرة الشأن لصانش القرار التربوي الموسيق .

أهمية جلسممات االسممتماع الموّج  ألسممباب تعليمية إ   قد نقلل من

قممد يُنظر إلى همم   الجلسمممممممات على أنهمما غير مجممديممة أو على األقممل 

تحصمميلها سمملب ، إ  تقتصممر على الجلو  واالسممتماع. لكن جلسممات 

االستماع الموّج  ه   إ ا ما أُحسن تدبيرها واإلعداد لها يكون شأنها 

بي  حواسمممم  وتوجيهها لحسممممن قرا ة كبيراً عند الطفل المتلق  ف  تن

ن ا ل ة  المسممممموع، وسمممميدفع  ه ا حتماً إلى االسممممتزادة. ونحن إن كو 

االسممممتماع الموسمممميق  عند أطفالنا نكون قد حققنا الكثير، إ  سممممبق  

اإلشممارة ف  غير ه ا الموتممش إلى أن هد  التربية الموسمميقية ليس 

 سمممممميقية السمممممممعيةتمأهيمل موسمممممميقيين وإنمما رفش الم ائقة الفنية المو

والنظريمة والعمليمة عنمد األطفمال كمرحلمة أولى ال بمد منها تمممممممن 

إطمار التعليم العمام. واالسممممممتمماع يكون عن طريق التسممممممجيالت أو 

االسمممتماع المباشمممر الح  لموسممميق  يدخل إلى الصمممف ليعز  أمام 
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التالمي ، أو باصممممطحاب التالمي  إلى المسممممرح لالسممممتماع إلى حفل 

تفاصممممميل  التاريخية والفنية قبل ال هاب إلى  موسممممميق  تُشمممممرح لهم

 المسرح.

ولتعّر  األطفال على اآلالت الموسممممميقية أمر كبير على تلقيهم 

وإيقاظ أحاسمميسممهم وتعزيز مخيالتهم، إ  إن شممكل اآلالت الموسمميقية 

وتلمسممها وسممماع أصممواتها عن كثب يحفّز التالمي  على اسممتكشممافها 

يصبو إلى تعلّم العز  على آلةو  شمكالً وصوتاً وأداً  ويجعل بعضهم

بعينها اسمتهواهم شمكلها وصموتها. وهنا تجدر اإلشمارة إلى ترورة 

تنظيم لقا ات من ه ا النوع بين فرق موسميقية وتالمي  ف  المسارح 

ليتعرفوا على اآلالت الموسمممممميقية بيد موسمممممميقييها ف  األماكن الت  

ى عملو من تعز  فيها ه   اآلالت وتصمممممدح، ومن مم ليسمممممتمعوا إل

األعممممال الموسمممممميقيمممة تعزفهممما اآلالت الت  تعّرفوا عليهممما لتّوهم 

ولمسمموها وسمممعوا أصممواتها. وقد يقتصممر تنظيم ه ا على جلسممات 

التممدريبممات لفرقممة من الفرق يُسمممممممح للتالميمم  بحضممممممورهمما ليروا 

 ويسمعوا كيف يولد العمل الفن  على الخشبة.

الموسمممممميق  أو تعتمممد فكرة حتحري ح األطفممال على اإلبممداع 

حالتأليفح، إ ا جاز لنا اسممممتخدام المصممممطلح ف  ه ا السممممياق، على 

مبدأ إسماع التالمي  عمالً من األعمال أُحسن اختيار  الحتوائ  على 

د فكرة ف   هن المعلّم يعّول عليها للتحري  على  عناصممممممر تجسممممممّ

اإلبمداع. وقمد يلفم  المعلم اهتممام تالميم   إلى جملة لحنية بعينها ف  

يماق العممل أو إلى إيقماع بعينم  أو جملمة من اإليقاعات المتعاقبة سمممممم

ويطلمب إليهم التركيز عليهما مم يُطل ق لمخيالتهم العنمان لالسممممممتنباط 

والتنويش والتركيب والتفكيع والرب  إلى آخر ما هنالع من سممملسممملة 

ل ه    التحري  على اإلبداع والتأليف باالسمتماع. وال بأ  أن تُسج 

ح لالستماع إليها استماعاً فورياً مم استماعاً بعيداً زمنياً، حالمحاوالت

فله ا االسمممتماع ال ات  أيضممماً أمر  البعيد عند الطفل خصممموصممماً إ ا 

ترافق بحوار يجري بين المعلم والتالميممم  فراد  وجمممماعمممةً. ه  
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دعوة جدية لوصمف األحاسيس عند التالمي  تفعل فعلها المدهش ف  

 لفسيح وإيقاظ األحاسيس ومعها المواهب.اكتشا  عالم األصوات ا

كما يمكن أن نطلب من بع  المؤلفين الموسممميقيين تتبش ألعاب 

التالمي  ونشممماطاتهم وما يرافقها من غنا ، وتأليف مقطوعات تعتمد 

ف  بُنماها الموتمممممموعاتية اللحنية على جمل غنائية بسمممممميطة يينيها 

سممهم   ليتلمسمموا بأنفالتالمي ، مم يُعرض العمل اسممتماعاً على التالمي

الجمممل اللحنيممة الت  يينونهمما أو يممدنممدنونهمما، وف  همم ا فممائممدة كبيرة 

مسممتقبالً لمن سممميتخ  من الموسمميقا والتأليف حرفةً ل  كيف يسمممتخدم 

الموتممموعات اللحنية الشمممعبية البسممميطة المعبّرة عن مزاج أمة ف  

سمممممميماقات أعمال تأليفية موسمممممميقية. حتى الجمل اللحنية البسمممممميطة 

موقّعممة الت  يسممممممتخممدمهمما األطفممال ف  ألعممابهم الجممماعيممة يُمكن أن ال

تسمتخدم كموتموعات لحنية ف  أعمال موسيقية تومّقها أوالً، وتومّق 

معها  اكرةً جماعية، وتُعرض على التالمي  مانياً، يتلمسمممون صمممنعة 

رفياً موسيقياً أكاديمياً.  إعادة استخدامها استخداماً ح 

جري بين المؤلف والتالمي  يشرح لهم والحوار ال ي يمكن أن ي

الطريقة الت  حّول فيها غناؤهم المصماحب للعبهم سيكون مفيداً جداً 

لهم، يعز  أمممامهم الجملممة اللحنيممة البسمممممميطممة الت  كممانوا يينونهمما 

وكيف ححّورهاح وطّورها ونّوع فيها إلى أن وصمممممل  إلى الشمممممكل 

اعتمد المؤلف ال ي سمممعوها في  ف  سممياق العمل، خصمموصمماً إ ا ما 

طريقة إدراج الجملة اللحنية كما ه  لمرة واحدة تمن سياق العمل 

مم أجر  عليهما التفماعالت والتنويعمات اللحنيمة المختلفمة. إن تجربة 

إبداعية كه   واسممتماعاً تحليلياً على النحو ال ي أسمملفنا من شممأن  أن 

 يحدث أمراً استكشافياً عميقاً ف  نفو  التالمي .

بممة مثيرة أخر  يمكن أن تنظمهمما بع  المممدار  وهنممات تجر

ف  باحة المدرسممممة باسممممتقدام فرقة موسمممميقية عندما يسمممممح الطقس 

الربيع  بم لمع، يقمدمون عروتمممممماً منتقماة لجم ب انتبما  األطفال، مم 

يُفسممممممح لهم المجال بعد العز  للحوار مش العازفين وسممممممؤالهم عن 

 اللقا ات يُحدث أمراً  آالتهم والموسممميقا الت  يعزفونها. ه ا النوع من
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عظيماً ف  نفو  األطفال بسممممممماعهم موسمممممميقا حية تُعز  أمامهم، 

وبرؤيمة عمازفين وهم يُخرجون من آالتهم المختلفة أصممممممواتاً جميلة 

الوقش ف  األ ن. ويمكن أن تنظم لقا ات كه   بحضور أوليا  الطلبة 

 ليتلمسوا اهتمامات أبنائهم.

نسمم  ه   العملية باالسمتماع اإلبداع ، أو االستماع المحفّز 

على اإلبممداع البمماعممت فيمم  موسممممممميقيون يعزفون أمممام األطفممال 

وأهممماليهم. وال يخفى أهميمممة العز  الح  أممممام األوالد إ  إنهم 

يسمممتمعون في  إلى صممموت اآللة الطبيع  ويرون أصمممابش العاز  

آلنية من ه ا الطقس وجسممممد  يتفاعلون معها فضممممالً عن المتعة ا

كلّ . وه   كلها أشيا  رغم بساطة ظاهرها إالّ أن لها تأميراً كبيراً 

جداً على األطفال لن ينسمممو  يُمتش بعضمممهم ويدهشمممهم، ويحّرض 

بعضممممهم على االسممممتزادة واالنخراط لتعلم العز  على آلة لفت  

انتباههم أكثر من غيرها بشمكلها وصوتها وطريقة العز  عليها. 

   التجارب تجعل المدرسمة فضاً  إبداعياً يكشف المواهب مثل ه

ويفتّحها ويقوي شمممممممخصمممممممية الطفل ويحّرض فكر . وكلما بدأت 

التجارب السممعية الصوتية ه   مبكراً كان  الفائدة أكبر، فالطفل 

من  دخول  الحضمممانة بعمرو صممميير يمكن توجيه  الكتشممما  عالم 

ال ك . بع   الصممممممموت ومماهيت  باالسمممممممتماع الموج  المدرو 

التجارب أسمممممممعوا فيها األطفال صمممممموت دقّات قلوبهم بسممممممماعة 

الطبيب، وأسممممعوهم أصممموات حركاتهم وتمممجيجهم ف  الصمممف. 

واحدة من التجارب السممممعية الموّجهة الهامة أن تُرب  المدرسمممة 

ف  مرحلة التعليم األسممماسممم  بالمعهد الموسممميق  فيأت  تالمي  من 

ف  المممدرسمممممممة ف  مثممل عمرهم، المعهممد ليعزفوا أمممام زمالئهم 

يكتشممف األطفال موسمميقا جميلة يعزفها أقران لهم، وسمميكون ه ا 

بحممد  اتمم  محفّزاً كبيراً لكثير منهم لك  يتعلموا العز  على آلممةو 

 أحبوا شكلها وصوتها.

ولك  تكتممل حلقة االسممممممتماع اإلبداع  يمكن تنظيم لقا  يجمش 

يقيين الل  التالمي  الموسبين التالمي  والعازفين ف  الصمف، يسأل خ
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ويسمممتمعون إلى إجابات عن أسمممئلتهم وتوتممميحات عملية على اآللة 

الت  يعز  عليها الموسممممميق . المهم أن تحصمممممل مثل ه   اللقا ات 

الحية المسمممموعة المنظورة فه ا ل  سمممحر  ووقع  ونتائج  فيما بعد. 

أجياٌل من النا  عندنا يعشمممممقون الموسممممميقا كبروا وهم يسمممممتمعون 

لتسمممجيالت ولم تقيّ  لهم الفرصمممة ربما ليسمممتمعوا إلى اآللة وه  ا

تعز  عزفماً حيّماً أممامهم. والتسممممممجيالت القديمة لم تكن من الناحية 

التقنية أمينةً وإنما كان  تعيد إلى األسمممماع ما كان  تسممممح ب  وقتئ و 

 تقنيات التسجيل.

إن مثل ه   التظاهرات االسمممتماعية اإلبداعية تتطلب حضمممور 

ألهل مش أوالدهم إ  إن العملية ال تكتمل إالّ بهم: فالمتعة مشممممممتركة ا

بينهم وبين أوالدهم أوالً، وسممتشممكل ه   المتعة بحد  اتها دافعاً مهماً 

لتفهّم رغبمة أوالدهم ودعمهمما فيمما بعمد ف  اختيمار آلة لتعلم العز  

عليهمما، وربممما جمما ت المبممادرة من األهممل قبممل أن تممأت  من الطفممل 

فاألهل يرون أنفسمممممهم ف  مرآة أوالدهم عموماً. وحضمممممور  نفسممممم ،

فعماليمة االسممممممتمماع حالعمائل ح هم   سممممممتُتبش حتماً بحوار ف  المنزل 

وسممممممتتفهم العائلة أن الموسمممممميقا ال تقل أهمية بنتائجها وممارها عن 

درو  الريماتمممممميمات والعلوم واللية العربية، وأن نتائجها التثقيفية 

 ة التعليم والتعلم برّمتها. وعندئ و إ النفسمممية سمممتصمممب ف  خانة عملي

قررت وزارة التربيممة مثالً تبن  برنممام  تثقيف  موسمممممميق  طموح 

وجممدنمما األهممال  داعمين لمم  مؤيممدين. وقتئمم و لن ينظر إلى حصمممممممة 

الموسمممميقا على أنها حصممممة مل  وق  أو حصممممة فراا أو على أنها 

 حصة يمكن السطو عليها كلما دع  الحاجة.

لت  تعط  نتمائ  جيمدة على صممممممعيد المعرفة ومن التمدريبمات ا

والتسممممممليمة بممنو معماً تمدريبات الضممممممرب على آالت إيقاعية مختلفة 

إيقاعاتو سهلة بدايةً. ولعل األفضل أن يبدأ األطفال باكتشا  طبيعة 

صوت اآلالت الت  يضربون عليها، بعد  لع يعزفون جماعة إيقاعاً 

ة ن لتجارب بسممممميطبسممممميطاً يتناوبون ف  عزف  ويتشممممماركون. ويمك

ممتعممة كهمم   أن تكون البمماعممت على تممأليف مممدّونممة مكتوبممة آلالت 
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إيقماعيمة وكمأنها مقطوعة يتدرب األطفال على عزفها ويقدمونها ف  

حفالت أمام زمالئهم وأهاليهم. وما ا لو صمممممماحبنا ه ا كل  بعد  لع 

بحركممات جسممممممديممة معبّرة عن الجمممل اإليقمماعيممة، أال تكتمممل الفممائممدة 

 معاً؟ إنها ف  الواقش عملية تعلّم تربوية كاملة. والمتعة

إن اإلطار الثقاف  الموسمممممميق  العام مهم جداً ف  إنجاح العملية 

التربوية الموسيقية وه  حلقة ال تكتمل دون تضافر عناصرها كافة 

على صممممممنش العمليممة ابتممداً  من البيمم  وانتهمماً  بممالمممدرسممممممة مروراً 

 بالصف وتجهيزات  والمعلم.

جمممارب العمليمممة الت   كرنممماهممما، وغيرهممما كثير يمكن إن الت

اسممممتنباط ، ال يمكن أن تكون مفيدة إ ا لم تكن موّجهة ممن يمتلكون 

معرفة موسمممممميقيةً تربوية. إ  إن الهد  ف  نهاية المطا  هو عملية 

التعلّم والمعرفمة مصممممممحوبمة بالمتعة، وه  مهمة جداً عند األطفال. 

داً إلى فكرة تعليمية توتممش ف  وتمارين كه   يجب تصممميمها اسممتنا

إطار متكامل لتجعل من تنفي  التمرين تنفي اً للحصمممممة الدرسمممممية من 

الناحية العلمية التعليمية. ونؤكد تممممرورة ه   الفكرة، وإالّ أصممممبح 

التمرين تسممممممليممةً وتزجيممة للوقمم  ليس غير. وعلى المعلّم أن يعر  

يولهم وما شمممممريحة جمهور  من المتعلمين الصممممميار أو اليافعين وم

يسمممعون من موسمميقا، وه  غالباً ما تكون تمموتممائية غير موجهة 

وعرتممممممية، وللسممممممائد الرائ  إعالمياً تأمير قوي جداً على أ واقهم. 

وأهمية التوجي  التربوي الموسممميق  عند األطفال خطير الشمممأن ألن  

نهم من نتاج الموسمممممميقا والينا   يرفش  ائقتهم الموسمممممميقيمة ويحصممممممّ

تربية ه  السممممممد الحقيق  ف  وج  سمممممميل الفن الهاب . الرديئيَن، فمال

ولعل العملية التربوية مش األطفال أن تكون أسممهل بكثير مما لو كان 

جمهورها من الشمباب واليافعين ال ين تكّون  حشخصيتهم السمعيةح 

 من اإلطار الموسيق  العام.

وال نبالغ هنا لو قلنا إن حالموسمممممميقاح ف  مجتمعاتنا ه  أكثر 

اسممممممتهالكاً ف  حياتنا اليومية بل وأكثر مما ه  علي  ف   السمممممملش

المجتمعات اليربية مصّدرة الظاهرة السمعية الضوتائية نفسها، 
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ويكف  أن نراقب سممملوكنا وسممملوت من حولنا اليوم  لندرت حجم 

 الظاهرة زمنياً وف  الشرائح االجتماعية والعمرية كافةً.

 

 
 األغـنـيـة

 ودور المسرح الينائ 

 رواد ـــــــــــــ ال

 
 ريفـــصميم الش

ال يمكن تحمديمد بوادر النهضممممممة الموسمممممميقية ف  الوطن العرب  

واليمكن اعتبمممار فترة ممممابين الحربين العمممالميتين  ،بمتمممأريخ معين

زدهاراً ف  حياة الفنون أوه  الفترة األكثر  ـممممـمممم( 9191ـممممـمممم9191)

ة لعصمممر النهضمممة الموسممميقية. وقد يكون من اإلنصممما  واألداب بداي

اعتممماد المحمماوالت الفرديممة الت  ظهرت ف  الربش األخير من القرن 

من قبل عدد من  ـممـممالفونوغرا  ـممـمم التاسش عشر قبل اختراع الحاك  

ال : اصممة من أمثالفنانين السمموريين ال ين اهتموا بالمسممرح الينائ  خ

، و إسممممكندر (2)سممممليمان قرداح  ،اطخي، يوسممممف (1)أبو خليل القبان 

 ،بداية للنهضممة الموسمميقية الت  شممهدها الوطن العرب  فيما بعد ،فرح

فعرتمموا فنونهم ف   ،وقد شممد  هؤال  رحالهم إلى مصممر على فترات

م وبعد فشمملها. ول ،وف  زمن الثورة العرابية ،عهد الخديوي إسممماعيل

ى رداح ح إليقتصممر نشمماطهم على مصممر بل امتد بفضممل حسممليمان ق

 . 9191تونس الت  لم تكن قد عرف  المسرح الينائ  ف  العام 

                                                           

  مم أبو خليل القبان ، نزح إلى القاهرة ف  عام مم ، وف  آ ار 9181ـمـم مم  مار ـمـم قدم  9181عام ـمـم

 مسرحية حالمظلومح.


 ، والتحق فوراً بفرقة يوسف خياط.9181ــ سليمان قرداح  نزح إلى القاهرة ف  عام  
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تأت  أهمية المسممرح الينائ  ال ي قام على عاتق هؤال  الفنانين 

ف  كون  الملتقى الثثقاف  الوحيد ال ي اسمتقطب أهل الطرب والنا  

ن بممداعيممة من فإوف  أنمم  كممان نقلممة  ،كممافممة من مثقفين وغير مثقفين

كان   ،إ  إلى ما قبل المسممممممرح الينائ  ،ملة من الفنونواحمد إلى ج

نا  وعلى الي،الموسمميقا تقتصممر على الينا  الجماع  ف  الموشممحات

المنفرد من قبمممل  وي األصمممممموات القويمممة والجميلمممة ف  األدوار 

وعلى العز  اآلل  الم ي كان  ،الطقماطيقواالت والقصممممممائمد والموّ 

ف  العز  المنفرد  ـمممـممم مالتقاسيـمممـممم يدور ف  مجمل  على االرتجال 

غة ف  قوالب التأليف الفارس  والعثمان  ووعلى المقطوعات المص

  قمن حبشار  وسماعيات ولونيا و تحميلةح من فرق التخ  الشر

 ،الوتمممممش االجتماع  للفنانينكل   ا الموسمممممميقية. فو ا أتممممممفنا إلى ه

 للفنون عامة ـمممـمممف  أغلب األحيان ـمممـممم ومحاربة رجال الدين والدولة 

لألندية  ـمممممـمممممعدا مصر ـمممممـممممم وافتقار األقطار العربية  ،جيهاولمروي 

 ،دور اللهوللمسمممارح وو ،الموسممميقية الرسممممية / أميرية/ والخاصمممة

دركنما كم عمانى الرواد المبدعون ف  سممممممبيل تقديم فنونهم من جهة أ

 والنهوض بالفن من جهة مانية.

  رع ،والمسمرح الينائ  ال ي اقتبس من األوبري  ف  اليرب

 .9181مارون نقاش عام    شكل  األول على يدي رائد

موا و رواد المسممممممرح الينممائ  والينمما  والعز  من المم ين عل  

كانوا يدركون عن وع  أن ه ا المسممرح سمميكون  ،أنفسممهم بأنفسممهم

 ألن  جمش بين فنون األدب  ،النقلة األهم ف  نهضة الفنون عامة

يكور والمالبس و والتمثيمل والموسمممممميقما والينما  والرقص والد

. وهم عندما نزحوا إلى لمسممرح بصمملةإلى اوكل ما يم   ،اإلتمما ة

بالنزوح وإنما  لم ينزحوا حباً ـممـمم نزح إلى تركيا  وبعضهمـممـمم مصر 

وهؤال  وجممدوا  .الفتقممار أقطممارهم إلى ممما يعينهم على إظهممار فنهم

 ،المنما  المالئم إلبمداعاتهم ف  المسممممممارح ودار األوبرا ودور اللهو

دون أن يتعرتممموا لعن   ،سممميما ف  مدينت  القاهرة واإلسمممكندريةال

ودون ازدرا  كممالمم ي صمممممممادفو  ف   ،ف  أقطممارهم  كممالمم ي عممانو
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لمسممرح الينائ  ل ن دمشممق وحلب شممهدتا نشمماطاً وومش  لع ف .بلدانهم

ل ين برز الفنانين اأوكان من  .الينا  على فتراتولفنون الموسممميقا و

 ياً ومعنو مالياً  قبان ح ال ي لق  دعماً ظهروا ف  دمشمممق حأبو خليل ال

ح جعل  يبن  مسممممرح  ال ي لم يعمر من وال  دمشممممق حمدحة باشمممما

ن رجممال الممدين والمحممافظين من وجهمما  دمشممممممق المم ين ، ألطويالً 

شمكو  إلى الصدر األعظم مم إلى  ،ناصمبوا الوال  العدا  بسمبب  لع

م  القبان  المسمممرح ال ي أقا قالسممملطان عبد الحميد ال ي أمر بوغال

ن الدعم الفن  وف ،ف  خمان الجمرت ف  قلمب دمشممممممق. أمما ف  حلمب

ال ي جا  من أصممحاب الطرق الصمموفية ومن الموسممرين والوجها  

جعمل حلمب تتقدم على دمشممممممق حتى بلي   ،أهمل الطربووالتجمار 

 انشممره ةف  مقال (3)، وصممارت كما قال حكلود شممابريي حبعيداً  اً شممأو

أنهمما أمممدت القمماهرة منمم  أواخر القرن  ف  مجلممة حعممالم الموسمممممميقمماح

 التاسش عشر بالنخبة المتميزة من فنانيها .

انسممحب تأمير المسممرح الينائ  ال ي عر  نشمماطاً كبيراً ف  

الربش األخير من القرن الماتمممم  على العقدين األول والثان  من 

 وأول من تأمر بالمسرح الينائ ،القرن العشرين على الفنون كافة

 الفنان ،ن ال ين يينون بمصممممممماحبة التخ  الشمممممممرق من المطربي

ال ي عمل بنصممممممميحة زميل  عبدو الحامول   (4)سمممممممالمة حجازي

ولكن   ،ف  فرقة يوسممف خياط المسممرحية 9111فاشممتيل ف  عام 

إ  أغرا  سممممليمان قرداح   ،لم  يعمل فيها سممممو  بضممممعة أشممممهر

دب   9111بالعمل مع  لقا  عشمممرين جنيهاً ف  الشمممهر. وف  عام 

الخال  بينهممما على األجور فمماسمممممممتبممدل القرداح  بمم  المطرب 

بينما ،حيوسممممف رومانوح ال ي كان آن ات من مشمممماهير المطربين

بادر الشميخ سالمة حجازي إلى تأسيس فرقت  المسرحية الخاصة 

ليقدم من خاللها عروت  المسرحية  ــوه  أول فرقة مصرية  ــ

                                                           

 مراجش مجلة  ــusicMorld of Whe T  3918عام  3العدد رقم ــ عالم الموسيقا ــ 

 العدد ـممـممالمجلة الموسيقية ـممـمم ـممـمم مراجش بحت حسالمة حجازيح للسيدة حنان زعفران   

 3913 أكتوبر/تشرين األول( 34)
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 ،ش سممممممنوات على  لعالينائية ف  مدينت  اإلسممممممكندرية. وبعد أرب

أعلن حمل  فرقتم  بسمممممممبمب األعبما  المماليمة الت  لم يعد يسمممممممتطيش 

وانضممممم فوراً إلى فرقة إسممممكندر فرح لقا  مالمين جنيهاً  ،تحملها

 .9119شهرياً، و كان  لع ف  أوائل عام 

يتبين لنا من ه ا كل  أن بداية النهضة الحقيقية للموسيقا والينا  

ح الينائ  من السمممموريين ال ين مهدوا بدأت على أيدي رواد المسممممر

للفنون كافة سمبيل االنتشمار لتأخ  مكانتها المتواتعة قبل أن تزدهر 

 وكمممان .ازدهمممارهممما الحقيق  ف  فترة مممما بين الحربين العمممالميتين

ووصل إلى  ،وعم انتشار  ،قد تم اختراع  ــ فونوغرا ال ــالحاك  

ن أوائل ال ين وكمان الشمممممميخ سممممممالممة حجازي م .األقطمار العربيمة

نائية اليسمممجلوا أعمالهم الموسممميقية والينائية المنتقاة من مسمممرحيات  

( وغيرها والت  تعط  على مارشمممماتعلى أسممممطوانات )قصممممائد  

  فكرة عامة عن أنواع الينا ،التسجيل البدائية آن اتالرغم من تقنية 

سممممطوانات مش مثيالتها ه   األ دوتع ،و الموسمممميقا الت  كان  رائجة

من  9199مطرب يوسممممممف المنيالوي الت  سممممممجلمم  ف  العممام لل

المراجش الهماممة ف  التوميق لتلمع الرحلة الهامة ف  حياة المسممممممرح 

 الينائ  والموسيقا والينا  بصورة عامة .

سمممكندر فرح بعد خمسمممة إسمممالمة حجازي مش السممموري اختلف 

 ،مر ه ا الخال إو ،وغنا ً  من العمل المتواصمممل تمثيالً  عشمممر عاماً 

وف  العام  ،ب رر سممالمة حجازي تأسمميس فرقة مسممرحية خاصممة ق

خرج بفرقت  إلى النا  فاسممتقطب الجماهير لياية وفات  ف   ،9191

فرق أما ال ،، حتى لم يبق ف  السممماحة الفنية سمممو  فرقت 9198عام 

سمممممكندر فرح فقد انصمممممرف  عن المسمممممرح إاألخر  بما فيها فرقة 

 .الينائ  إلى المسرح الدرام  

د والدة العدي ،العقدان الثان  و الثالت من القرن العشمممرينشمممهد 

ب ات  ظهور العديد من كُ  وشممهد أيضمماً  ،من الفرق المسممرحية الينائية

ن ويمك .من أزر  شدواه ا المسرح والموسيقيين و المطربين ال ين 



 

 38 

 إال ن المسرح الينائ  المصري لم ينه  تماماً إ ،القول دون مياالة

ى لتقوم عل ،نانون الرواد السمموريون خصممائصمم بعد أن اسممتكمل الف

ومن الفرق  .ن الينائ  و الدرام  معاً ي  أعمدت  صممممممروح المسممممممرحَ 

بى أوالمسمممرحية الت  دعمها الفنانون السممموريون بعد يوسمممف خياط 

ي  بأسممكندر فرح، فرقة جورج إوسممليمان قرداح  و خليل القبان 

هتم األول وقمممد ا .وفرقمممة أمين عطممما ة وفرقمممة نجيمممب الريحمممان 

ف  المسمممرح الينائ   وقدم ف  عروتممم  أعماالً  ،بالمسمممرح الدرام 

بينما  (5)لكل من السممموري كميل شمممامبير والمصمممري سممميد درويش

ف  كل أعمالهما تقريباً  انصممممممر  أمين عطما ة ونجيمب الريحمان 

إلى المسممممممرح الينممائ  الكوميممدي والكوميممديمما. واعتمممد ف  كتممابممة 

  على بديش خيري و يونس القات ، نصموص المسرحيات واألغان

وف  التأليف الموسممميق  و تلحين األغان  على كميل شمممامبير وسممميد 

درويش الل ين ظال يرفدان مسممممرحيهما بأعمالهما الرائعة حتى وفاة 

سورية ف   وعودة كميل شامبير إلى وطن  9199سميد درويش عام 

لعام ه   الفرق الت  توه  بعضمممممها من  اإلى وإتممممافة  .9199عام 

 ،9198وبعضممممممهما اآلخر بعمد وفماة سممممممالممة حجمازي عام  9191

ولياية الثالمينيات  9191من عام  اً أتمممما ت ف  سممممما  القاهرة بد 

صمممممحابها ف  عالم أشمممممهرة  فرق أخر  اعتمدت المسمممممرح الينائ 

منيرة المهدية وفرقة المطرب صممممممالح عبد الطرب كفرقة المطربة 

بها سممممممت   خاصممممماً  سمممممرحاً الح  وفرقة المطربة ملع الت  ابتن  م

مسممممرح أوبرا ملع ال ي التهمت  النيران ف  حريق القاهرة الشممممهير 

كم لمع قمامم  فرق أخر  اعتممدت المسممممممرح الينممائ   .9119عمام 

جماهيرياً، ومن ه   الفرق فرقة أوالد عكاشة، وفرقة زك  لرواج  

وفرقة يوسممف عز أمين صممدق ، وفرقة  ،وفرقة عزيز عيدعكاشممة، 

 الت  قدم  عمالً ، وفرقة يوسممممف وهب  ،ة فوزي منيبوفرق ،الدين

حمد ألحان زكريا أمن تأليف عبد ة عفيف  و واحداً  غنائياً  مسممرحياً 

                                                           


 ـمـم قدم عملين فق  لسيد درويش هما: فيروز شا  والهواري ـمـم راجش السبعة الكبار ــ تأليف د.

 .فكتور سحاب
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إلى الدراما و التراجيديا من  قبل أن ينصممممر  نهائياً  ،بعنوان النادي

 خالل مسرح  الجديد رمسيس.

غلمممب أعممممال هممم   الفرق كتبهممما مبمممدعو المسممممممرح الينمممائ  أ

اب بمديش خيري ال ي كتب تمّ و يمأت  ف  طليعمة هؤال  الكُ  ،الكوميمدي

، حامد السممميد، أمين صمممدق ، توفيق يونس القاتممم  مم ،منها فيضممماً 

 وغيرهم.... حمد زك  السيد، سيد وال ، حبيب جامات أالحكيم، 

عمال نجد أن الملحنين وواتمع  موسيقا ه   األ  بالرجوع إلى

العشممممممرة  ،أهمها الباروكةمن  ،سمممممميد درويش  قد لحن مالمين عمالً 

شممهرزاد و كيلوباترا الت  لم يلحن منها سممو   ،فيروز شمما  ،الطيبة

وقد أتمها  ،9199جل قبل أن ينهيها عام إ  وافما  األ ،فصممممممل واحمد

من بعممد  محمممد عبممد الوهمماب المم ي اشممممممترت مش منيرة المهممديممة ف  

 تمثيلها وغنائها .

منها:  حو سمممممبعة وعشمممممرين عمالً نال ي لحن  وكميل شمممممامبير

  أوبرا توسمممكا الت، واليريب البائس ،المجرم، النونو ،عقبال عندكم

نيها لحان أغاأووتش موسيقاها و ،قام بترجمتها عن اإليطالية بنفس 

من  ربعين عمالً أكثر من خمسممممممة وأحمد ال ي لحن أ. وزكريا كمافة

الجوكندا لمنيرة ، لعل  الكسممار وأبو النوم، اليول، : الوارثاهرهشممأ

سمممممماالمبو وبدر البدور لعزيز عيد، واألسممممممتا  وعل  بابا وهدية الم

ألوالد عكاشممة، وياسمممين وحلم والال علم لنجيب الريحان  وقاتمم  

 لصالح عبد الح  . اليرام وعيد البشاير

إلى جانب ه ا الثالم  العظيم ال ي قام  نهضممممممة المسممممممرح و

  شممممارت عدد من الموسمممميقيين المشممممهورين ف ،الينائ  على أيادي 

منهم الموسمممممميقممار محمممد  ،تلحين عممدد من المسممممممرحيممات الينممائيممة

نيرة لمالقصممممبج  ال ي لحن مسممممرحيت  كيد النسمممما  وحياة النفو  

، واشممممممترت مش كامل الخلع  ومحمد عبد الوهاب ف  تلحين المهدية

براهيم إ، ومش الموسمممميق  يضممماً ألمنيرة المهدية المظلومة مسمممرحية 

 بح لمسرح نجيب الريحان .فوزي ف  تلحين مسرحية نجمة الص
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ال ي اشتهر من  ـممـممطبيب أسنان ـممـمم الدكتور صبري النجريدي 

  تلحين بع  المسمممرحيات ف أيضممماً سمممهم أ ،م كلثومورا  ألحان  أل

ومن أعمال  ف  ه ا الصدد مسرحية الصياد  .فاطمة سمريللمطربة 

بمماالشممممممترات مش كممامممل الخلع  والكونمم  زقزوق وليلممة ف  العمر 

براهيم فوزي ومرات  ف  الجهمماديممة إش الموسمممممميق  بمماالشممممممترات م

محمد عبد الوهاب باالشممممممترات مش داود حسممممممن  و وقنصممممممل الوز

لموسمممميق  حسمممممن كامل ال ي كر  . وابراهيم فوزي وحسممممن كاملإو

لحان مسممرحيت  الكاتب أ، وهو ال ي وتممش المؤرخون سممو  لماماً 

، كما فوزي منيبسممميد وال : الزمردة وعصمممفور وجرادة لمسمممرح 

لمسمممرح لف  ولحن ل  مسمممرحية عين أبوها ومسمممرحية لص بيداد أ

 لفرقة يوسمممف د، أعاد تلحينها مانية من ورا  نص جديأمين صمممدق 

 عز الدين .

مطربممة العواطف ملممع الت  اشممممممتهرت بمسممممممرحهمما وحفالتهمما 

من تليحنها و تلحين الشممميخ زكريا وتمممع  مسمممرحيتين  ،الشمممهرية

جمم  أوبرا مدام بترفالي ، وتر(6)حممد همما بنم  الحطماب والممايمةأ

 على مسرحها . وغنا ً  لبوتشين  ولحنتها وقدمتها تمثيالً 

 ،من  منتصمممف الثالمينيات كبيراً  شمممهد المسمممرح الينائ  تراجعاً 

 واإل اعة ـمممـممم فونوغرا ال ـمممـمممالسيما بعد انتشار الحاك  الكهربائ  

 هندسة الصوت.ـمممـممم سطوانات وتقدم صناعة األ ،والم ياع والسينما

كادت سمممحب الحرب العالمية الثانية تن ر بالهبوب حتى حل فن وما 

عروض و ،الطرب للمطرب المنفرد بمصمممممماحبمة التخ  الشممممممرق 

دور اللهو محل المسمممرح ف  مختلف الصممماالت والماله  المتنوعة 

المعهد لقومية وخالل الفرقة االينائ ، ولم يشممممممهد انتعاشمممممماً إال من 

وكان بطل مسممممممرحيات القطاع العام  ،ن للمدولمةعي  التمابَ الموسمممممميق  

حمممد أحمممد والملحن الراحممل أالحقيق  الموسمممممميقممار الراحممل زكريمما 

                                                           

 .32صفحة  3911فبراير/شباط ــ  38العدد  ــــ راجش المجلة الموسيقية  
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إلنقا  ف  محاولة من   9189صممدق  وقد بدأ نشمماط ه ا القطاع عام 

 .المسرح الينائ  من اليياب

المسممممممرح الينائ  السمممممموري شممممممهد طفرات من خالل األندية 

قدم  9198فف  عام االجتمماعيمة والموسمممممميقية ف  دمشممممممق وحلب، 

كميل شممامبير مش فرقة النادي الكاموليك  ف  حلب عمل  المسمممرح  

الينمائ  الفخم ح حلب على المسممممممرح ح ومسممممممرحيات أخر  لقي  

 رواجاً كبيراً.

وف  دمشممممق لعب نادي الفنون الجميلة من ورا  أعالم  توفيق 

 ،ممتاز الركاب  ،وصممف  المالح ،العطري، عبد الوهاب أبو السممعود

دوراً بارزاً ف  المسممرح الينائ  والسمميما  ،صممطفى هالل وغيرهمم

المسممرح   الفنانمصممطفى هالل ال ي جمش ف  شممخصمم  خصممائص 

فكان يمثل ويلحن باالشممممترات مش  ،والموسمممميق  والمطرب والملحن

الموسمممممميق  اللبنان  نقوال المن  ويين  مش المطربة الشممممممهيرة لور 

وأبرز األعمال الت   ،دكاش األغان  الت  تتضمممممممنها المسممممممرحيات

مسممممممرحيمة حقيس و ليلى جديدانح  9189قمدمهما النمادي حتى العمام 

مش ـمممممممـممممممم وحلحن الخلودح. وكما حدث للمسممرح الينائ  ف  مصممر 

حدث للمسرح السوري على تملة إنتاج ، فقد التهم   ـممممممـمممممم الفارق

إقبمممال الجمممماهير على األفالم السممممممينممممائيمممة العربيمممة واألجنبيمممة 

إل اعمة منم  انتشممممممارهمما الواسممممممش بعد الحاك  قبمل ا ،المسممممممتوردة

 الكهربائ  ف  أواخر الثالمينيات.

 ،يمكن القول بعد ه ا إن المسممرح الينائ  ال ي برز ف  سممورية

وازدهر ف  مصمممممر لم تعرف  أقطار الوطن العرب  ف  المشمممممرق و 

 ،الميرب إال من خالل زيممارات الفرق المسممممممرحيممة لتلممع األقطممار

ن ، وفرقممة حدار التمثيممل العرب ح لسممممممالمممة كفرقممة أب  خليممل القبمما

حجازي وفرقة سمليمان قرداح  الت  يعز  إليها الفضل ف  تأسيس 

. وبصممممممورة عامة فون 9191أول فرقمة مسممممممرحيمة ف  تونس عام 

رح عن المس لم تعر  شيئاً  ،قطار العربية عدا ديار الشام ومصراأل

حأتمممممموا   وقد ورد ف  كتاب ،الينائ  إال من  سممممممتينيات ه ا القرن
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إ   كر  ،ما يفيد ب لع بالنسممممبة للميرب (7)على الموسمممميقا الميربيةح

اآلت : حإن التعمماون بين القطمماعين المسممممممرح  والموسمممممميق  لم يتم 

: حوالموسيقا الميربية ال يكاد يجمعها بالمسرح أيضماً ... و  كر حبعد

بين  أصممممممالً  ةرغم قوة االرتباط الموجود ،الميرب  عامل رئيسمممممم 

وإ ا علمنا أن الكتاب صممدر ف   ..حالموسمميق المسممرح  والقطاعين 

ن المسممرح الينائ  ف  الميرب لم ير النور أ، فه ا يعن  9188عام 

 حتى  لع التاريخ .

رائد النهضممة الموسمميقية  هووالى جانب المسممرح الينائ  ال ي 

قام  جهود فردية ف  التمهيد للنهضمممممة  ،ف  ديار الشمممممام ومصمممممر

ى لإوبالرجوع  ،ف  وتش خطوطها العريضةالموسيقية والمساهمة 

  لما  هب إلي نجد مصداقاً  ،نتاريخ الموسميقا ف  سمورية غير المدو  

ن عن هجرة الموسممميقيي سمممابقاً  ا  أشمممرنا إليهت  التف  مقال شمممابريي 

ة لقمماهرول موسمممممميق  نزح إلى األى القماهرة. وإالحلبيين المرموقين 

الموسمممممميقيين ل ي لقن ا هو الشمممممميخ شمممممماكر الحلب  9189ف  العام 

براهيم القبان  وزميل  الشمميخ عل  القصممبج  إبخاصممة المصممريين و

والد محمد القصممممممبج  أصممممممول الموشممممممحات األندلسممممممية والحلبية 

 على نشممممممرها بين أهل الطرب. همما أيضمممممماً  فعمال ،ووصممممممالتهما

من  نما  لع الرعيلإ ، وتي  لم يقصممد شمماكر الحلب  ف  مقاليوشممابر

  الدوو أنطوان يوسممممف الشممممواأت  ف  مقدمتهم الموسمممميقيين ال ين ي

يربية ا جميعاً على إدخال آلة الكمان العملو نسمممممام  وفاتمممممل ال ي

ربش البعممد وتممارهمما بممما يتفق وألى التخمم  الشممممممرق  بعممد تممممممب  إ

  ف كامالً  ونجاحاً  ،ف  ديمار الشممممممام جزئيماً  فحققوا نجماحماً  ،التقريب 

إ  تدل  ،لى مصرن سمام  الشموا لم يقصمر نشاط  عأويبدو  ،مصمر

مر فيها أقطمار العربيمة ونم  زار مختلف األأغلمب المصممممممادر على أ

  من االنتصارات ف يربية مزيداً اً مباشراً، محققاً آللة الكمان التامير

ف  الموسمممميقا الشممممرقية امتد لتونس والميرب . ها مجال اسممممتعماالت

                                                           

و  223ص ـمممـممم تأليف صالح الشرق  ـمممـممم راجش كتاب حأتوا  على الموسيقا الميربيةح  ـمممـممم 
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أن سممام  الشمموا نزل ف  الميرب تمميفاً  (8)وي كر صممالح الشممرق 

المرحوم الفقي  البريه  أحد رواد الطرب األندلسمممم ، وأن  أمر  على

ز  وأن  أول عا ،وتأمر بالحضمممممارة الميربية ،ف  الفنانين المياربة

ة الكمان األخر  المعروفة دخل الميرب على آلة الكمان، كما أن آل

المستخدمة ف  الفرق الموسيقية الميربية والت   (9)زايد نق حباسمم ح

قبل  9191سممممممتخدم  ف  الميرب للمرة األولى عام ا ،كادت تندمر

 قدوم سام  الشوا بكمان  اليربية للميرب بثالمة عشر عاماً فق .

 ،يدين ازدهار الحياة الموسميقية للفنانين السوريين و المصريين

فسممممممورية ومصممممممر هما قطبا ه ا االزدهار ال ي قام على المواهب 

  دوا الحياة الموسمميقية فوالعبقريات الفردية من الدارسممين ال ين رف

عن التزم  وسمممممميطرة  مصممممممر الت  قام  على الحرية الفنية بعيداً 

 .المدولمة العثممانيمة على الفكر والفن وحرية التعبير ف  ديار الشممممممام

 ،ومن هنا شممممهد العقد األول وبداية العقد الثان  من القرن العشممممرين

ا إليه بعد أن هاجرد من الفنانين السمممموريين إلى مصممممر هجرة المزي

ف  العقد األخير من القرن التاسمش عشر عدد كبير من الفنانين ال ين 

ن وجدوا فيها متنفسمممممهم الحقيق ، أف  مصمممممر بعد  اسمممممتقروا نهائياً 

شهرهم أمش الفنانين المصمريين ال ين كان من  وميقاً  وتعاونوا تعاوناً 

نيالوي معبدو الحامول  ومحمد عثمان وسمالمة حجازي ويوسف ال

 وغيرهم .

اسممممممتقطممب معهممد فؤاد األول الموسمممممميق  خيرة الموسمممممميقيين 

رأ  تال ي حمد الحفن  أوالدكتور محمود  ،السممموريين للتدريس في 

 ،ول موسيق  مصري يدر  الموسيقا ف  برلينأهو  ،عمادة المعهد

وكان يروم عندما تسمملم ه ا المنصممب  ،وينال منها شممهادة الدكتورا 

ن يكر  ما تحتاج  أشممممممرقيمة وأن يخمدم الموسمممممميقيتين اليربيمة وال

ولما  .خصممممائصممممهاوطبيعتها والثانية من علوم األولى بما ال يتنافى 
                                                           


طبعة  383ص ـممـمم  تأليف صالح الشرق  ـممـممـممـمم راجش كتاب أتوا  على الموسيقا الميربية  

3911 

 ــ المصدر السابق 
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يق  الموسمم وال ين يجيدون التدوين ،كان الموسمميقيون الدارسممون قلة

فقد عمد إلى تزويد المعهد بالخبرات الموسمممميقية واسممممتقدام  ،نادرين

أول  ه   الخبرات من العرب السمممممموريين وغير السمممممموريين. وكان

المتعاقدين للتدريس ف  المعهد جميل عويس وسممام  الشمموا وانضممم 

وه ا الثالم  انصمممممر  إلى  ،إليهما فيما بعد الشممممميخ عل  الدرويش

يدي  ليتخرج على أ ،تدريس الموسممميقا الشمممرقية والتدوين الموسممميق 

عدد كبير من العازفين والملحنين ال ين اشممممممتهروا فيما بعد شممممممهرة 

 كبيرة .

المسممرح الينائ  ال ي لعب دوراً بارزاً ف  الحياة  وإتممافة إلى

فون  ،ودور المعهد الموسمميق  الشممرق  اليافش ،الموسمميقية المصممرية

خالل تقديم االحتكمات بمالموسمممممميقما اليربيمة الم ي بمدأ أول ما بدأ من 

وبرا ولى بمناسممبة افتتاح دار األردي للمرة األيفـممممممم ح لعايدةأوبرا ح

فتح عيون الموسمميقيين على  ،ماعيلسممإالمصممرية ف  عهد الخديوي 

م اآلالت الموسمممممميقية ااسمممممتخدو ،ير الينا آفاق رحبة ف  مجال تطو

 ك لع فون ما قام ب  المطرب والملحن .النفخية من خشممبية ونحاسممية

( من نقل عدد من المقامات التركية 9199ـممممـمممم9189عبدو الحامول  )

ين ف  العامل، جعل الموسمممميقيين ف  الموسمممميقا العربية واسمممتعماالتها

ش ن تعيألها  ن الموسمممممميقما العربية ال يمكنأحقمل التلحين يمدركون 

وال سميما الشرقية المماملة  ،بمعزل عن موسميقات الشمعوب األخر 

 .العربية للموسيقا ف  خصائصها تقريباً 

لقد أسممممهم االحتكات بالموسممممميقا اليربية والموسمممميقا الفارسمممممية 

  ف ،ق المدولمة العثممانيةوالموسمممممميقما التركيمة الت  هيمنم  عن طري

النقلة الموسممميقية الهامة للموسممميقا العربية من التخلف ال ي رسمممف  

تجلمم  أول ممما تجلمم  ف   ،فيمم  قرونمماً طويلممة إلى مرحلممة متقممدمممة

المسممرح الينائ  ال ي اسممتخدم اآلالت الموسمميقية اليربية، وخاصممة 

  نف  أواخر العقد الثا ،النفخيمة والنحماسممممممية، ف  نطاق محدود جداً 

وأوائل العقد الثالت من القرن العشممممممرين ف  أعمال سمممممميد درويش 

وكميل شمممامبير الل ين طبقا إتمممافة إلى  لع علم التوافق الموسممميق  
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 ،حالهارمون ح بأشممممكال  البسمممميطة ف  العديد من الجمل الموسمممميقية

لممع فيممما إ ا طبقمما  على نطمماق و لممع ك  التنفر األ ن الت  لم تعتممد  

 .واسش

إن المسرح الينائ  ساهم مساهمة فعالة  ،باختصاريمكن القول 

وف  رق  عدد من األلوان الينائية مثل  ،ف  تطور التخ  الموسيق 

 ،( وأغمممان  المجموعممماتالطقطوقمممةالموشممممممح واألغنيمممة الخفيفمممة )

 ،والحواريمممات الثنمممائيمممة حديمممالواح وف  القصمممممميمممدة إلى حمممد مممما

قدم رح الينائ  يوالثالم حتريوح ال ي لم يعش طويالً. وقد ظل المسمم

 ،وأحياناً بين بع  مشممماهدها ،ه   األلوان بين فصمممول المسمممرحية

الى أن حقق المبدعان  ،كفواصممل اسممتراحة بين الفصممول والمشمماهد

، الهد  من ححسمممميد درويش المصممممري، وكميل شممممامبير السمممموري

عنمدمما دمجما األغمان  ف  صمممممملب العمل  ،ورا  المسممممممرح الينمائ 

ظيفة أسمممممماسممممممية ودرامية ف  العمل لتيمدو لألغنيمة و ،المسممممممرح 

 المسرح  الينائ .

واألغنيمة بمألوانهما وأنواعهما تمدين للمسممممممرح الينمائ  بتطورها 

ك لع  ،وتقمدمها وانتقالها من طور إلى طور وانتشممممممارها بين النا 

من ورا  هدف  التجاري دوراً ممامالً  ــ الفونوغرا  ــلعب الحاك  

ركات األسممممطوانات إلى إ  عمد أصممممحاب شمممم ،ف  انتشممممار األغنية

وكان من  ،تسمجيل ما تجود ب  المسارح من أغنيات على أسطوانات

نتائ  ه ا العمل خدمة األغنية والمطرب على حد سمممممموا  والتروي  

دون اهتمام كبير بالمسممتو  الفن . مم عمدت بعد األرباح الت   ،لهما

لى علالنتقا  بتفضمممميل أغنية  ،جنتها والمنافسممممة الشممممديدة فيها بينها

ومطرب على مطرب، دون أن تمدري أنهما بعملهما ه ا تتيح  ،أخر 

وتفسممممممح  ،للمبممدعين منهم أن يبرزوا على حسممممممماب غير المبممدعين

المجممال ف  الوقمم  نفسممممممم  لشممممممعرا  األغنيممة والملحنين والمؤدين 

االنصممممممرا  عن المسممممممرح إلى األغنية المنفردة الت  أخ ت تحقق 

ية، ال سممميما ف  األلوان الت  رواجاً أكثر من رواج األغنية المسممرح

يفتقدها المسممرح الينائ  مثل الدور . ومش  لع فون المسممرح الينائ  
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سمممار ف  العقد الثالت من القرن الماتممم  جنباً إلى جنب مش األغنية 

حتى غدا لكل مطرب ومطربة مسرح   ،المنفردة والمطرب المنفرد

ملحنين وهمم ا األمر دفش بممال ،الخمماص وحفالتمم  الينممائيممة الخمماصمممممممة

والمطربين إلى التنافس ال ي أد  إلى ازدهار الموسممميقا والينا  ف  

سممممن  العشممممرينيات، وإلى ظهور المبدعين ال ين أتمممماؤوا سممممما  

األغنية وارتقوا بها ف  سمممن  الثالمينيات واألربعينيات إلى مسمممتو  

لم يكن أحد يحلم ب  . وقد سمممماعدت وسممممائل االتصممممال الت  ابتدع  

 ،ينما الناطقة واإل اعات المختلفة الت  انتشمممرتآن ات وخاصمممة السممم

واالحتكات بالفرق الموسممممميقية االجنبية الجوالة وعروتمممممها الفنية، 

السمميما ف  سمممن  الحرب العالمية الثانية، على تفتح آفاق جديدة أمام 

األغنية المنفردة الت  كان  تشق طريقها بسهولة ويسر على حساب 

لم يعرف  من  أتمما  على يدي أب   المسممرح الينائ  ال ي شممهد بوراً 

خليل القبان  ف  سممورية ومصممر ف  الربش األخير من القرن التاسممش 

عشمممممر وبلغ مدا  على أيدي سممممميد درويش وكميل شمممممامبير وزكريا 

إلى  وال ي لم يعد ،أحمد ف  عشممرينيات ومالمينيات القرن المنصممرم

 نازدهار  ونضممموج  إال ف  متنصمممف السمممتينيات على أيدي األخوي

 رحبان  ف  لبنان.

 

 محكمة الفن

 

 ةطقطوقال 
 قالب غنائ  عمر  مئة سنة

   

  ياســر المالح 
 

الميمنممما  المعرب  متنوع األشممممممكمممال 
واألنيام. أسماسم  الكلمات، تصب ف  
قوالمممب هنمممدسمممممميمممة، ويمممأت  الملحن 
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د البنمما  بلحنو مالئم،  الخبير، فيشمممممميممّ
وتمرتمفمش األصمممممموات بممماللحن لتبلغ 

 السحاب.

 مدخل

لفنون كلها تخضممش لنظام هندسمم  خاص من الهندسممة انطلقنا، وا

لها صلة وميقة بالمعادالت  (10)بكلٍّ منها والموسيقا ف  عر  الكندي

 الرياتية. فالموسيقا والينا  معاً علم يضب  اإلبداع.

والقوالمب الينمائيمة العربيمة يعرفهما الباحثون والنقاد والملحنون. 

الينمما  وتممأت  القصمممممميممدة زعيمممة القوالممب  فه  األقممدم ف  تمماريخ 

العرب . وقد طا  الشمممممعرا  ببحورها السمممممتة عشمممممر واختار منها 

الملحنون مما يوافق الحمالمة، وأبدعوا النيم المسممممممتوحى من أوزانها 

 ومعانيها.

وف  األندلس كان  القصيدة ه  المجلّية. وكان  مجالس الشعر 

دة بن  المستكف  هو األشهر، والعاشق ملتقى الشعرا ، ومجلس والّ 

 هو المقرب في . ابن زيدون

غير أن تطويراً قممد مّس القصمممممميممدة، فبممدت بحليممة جممديممدة غير 

مألوفة، وارتدت الوشاح ترقُُص وترقّص، تُينّ  ويردد غنا ها أهل 

الطرب، فكان الموشممممح. وهو قالب جديد ينافس القصمممميدة، ويعكس 

 الزمن الجديد والبيئة الجديدة ف  األندلس. 

  واستقر ف  مصر، مم تابش فريقورحل الموشمح إلى الشمال اإل

رحلت  شمممممماالً إلى بالد الشمممممام، واسمممممتقر ف  حلب. وأول من كتب 

 م.199الموشح األندلس  مقدم بن معافر الفريري سنة 

                                                           

ـمممـممم الكندي : أبو يوسف يعقوب الكندي، لُقيَب فيلسو  العرب. كان عالماً بالرياتيات  

والمنطق والعلوم الطبيعيممة والفلمع والموسمممممميقما. عمماش ف  بيمداد أيممام الخليفممة المممأمون 

 م(.813ــ193)
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 :(11)ومثال الموشح ما كتب  عبادة بن ما  السما 

ل         يُعَزل         إال لحمماظَ  ــ من َول   أ    ف  أمممةو أمراً ولم  يَعممد 

 األ كَحل  الرشأ  

 ر ُ ــُحكمَع ف  قتلَ  يا مس ب ــ ُجرَت ف  

َف المنصفُ  فانصف             فواجٌب أن ينص 

 وَق ال يرأ ُ ــــ ا الشــفون  ه وارأ            

قلب  ب اَت البارد  السممملسممممل    ينَجل     ما بفؤادي من  ل  ـــــــ َعلّ   ج

. ل   هوً  مشع 

)ب( اليصممممن، والفقرة )ج( فالفقرة )أ( تسمممممى المطلش، والفقرة 

 القفل.

 سمى الدور.تومجموعة الفقرتين )ب( و)ج( 

ف   (12)بعمد حين اخترع الشمممممميخ محممد عبد الرحيم المسمممممملوب

 القرن التاسش عشر قالب الدور.

والتسمممية مقتبسممة من فقرة ف  الموشممح. لكن دور المسمملوب ال 

يممم  إلى دور الموشممممممح بصمممممملممة، فهو زجممل لمم  نظممام مختلف ف  

 ات والتلحين واألدا .الكلم

وعاش الفنانون وأهل مصمر طوال القرن التاسمش عشمر غارقين 

ف  غنا  القصممممميدة والموشمممممح والدور، حتى جا هم أحمد أبو خليل 

 من دمشق فأدخل مسرح  الينائ  فشاع. (13)القبان 

 والدة الطقطوقة

                                                           

  ـممـمم عبادة بن ما  السما : شاعر ووشاح، ل  دور بارز ف  تطوير الموشح والوصول

 هـ(.439)  ــ  ين  إلى شكل  النهائ ، يعد من أعالم القرنين الرابش والخامس الهجريب

  ـمـ محمد عبد الرحيم المسلوب : أول ملحن مصري اخترع الشكل األول  للدور. من

  .سنة 335تالمي   عبد  الحامول  ومحمد عثمان، عاش المسلوب 

 لينائ  العرب  ف  سورية ومصر. ـممـمم أحمد أبو خليل القبان : هو من أسس المسرح ا

كمان يعنى بتلحين الموشممممممحمات والتمثيليمات المسممممممرحيمة الت  تشممممممبم  )األوبري ( أو 

 (.3923ــ3833)الميوزكال( )
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ولممدت الطقطوقمة على يمد مولّمد مصممممممري  9191عمام  حوف  ن

يكتب كلمات . وقد حضمممرت الوالدة سممملطانة شممماطر، يلحن الدور، و

الطرب ف   لمع العصممممممر منيرة المهدية. أما المولّد فاسممممممم  محمد 

عل ، كمان يود تلحين دور ألحد المطربين على إيقاع مختلف، فأخ  

يكتب ويمحو ويجرب اإليقاع والمقام إلى أن انتهى إلى شمممممكل جديد 

انتهى إلي  على ال صمملة ل  بالموشممح أو الدور. فأحب أن يعرض ما 

منيرة المهمدية ليعر  رأيها فيما ابتكر. فلما سمممممممعت  يؤدي األغنية 

إي  القطقوطة دي ياسممم  محمد؟ حاجة جميلة »مش الترديد. قال  ل : 

 «.جداً جداً جداً  ةوجديدة. قطقوطة حلو

وحين ظهرت همم   األغنيممة للوجود، واسممممممتمش إليهمما النمما  ف  

ا، وأخمم وا يرددونهمما. ودرج بع  المسممممممارح والمقمماه  أعجبوا بهم

اسممممممم قطقوطة )تصمممممميير قطة للتدليل( على أنها قالب غنائ  جديد 

. لكن كبار الملحنين والمينين ال ين أنجبهم (14)بماركت  منيرة المهدية

القرن التماسممممممش عشممممممر لم يرقهم هم ا القالب، وامتنعوا عن اعتماد  

 واستمروا يلحنون الموشحات واألدوار.

بعممد على كلمممة )قطقوطممة( فتحولمم  إلى دخممل التحريف فيممما 

)طقطوقمة( وأصممممممبحم  قالباً معترفاً ب ، وأقبل الملحنون المجددون 

على تلحين الطقاطيق، فيلب  شممممممعبيتها ما كان للقوالب القديمة من 

 انتشار.

وقمد تطور قالب الطقطوقة خالل عقود القرن العشممممممرين، وبلغ 

والعشرين ه ا ال ي  روة التطور ف  العقد األول من القرن الحادي 

 نعيش .

 ماهيّة الطقطوقة وتركيبها
                                                           

  ـمممممـممممم  منيرة المهدية : ممثلة ومينية مصرية. أسس  فرقة خاصة، وقدم  عدداً من

قدم  مش عبد المسممممرحيات الينائية لسممممالمة حجازي، ومسممممرحيات أجنبية مترجمة، و

وكليوباترة( لحن الفصمل األول منها سيد درويش. ولحن   الوهاب أوبرا )مارت أنطون

الفصممل الثان  عبد الوهاب، لقب  سمملطانة الطرب. وكان  تخال  أهل السممياسممة. توفي  

 .3935سنة 
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 (15)يحسمممن أن نثب  نص  طقطوقة مشمممهورة بلحن سممميد درويش

وكلمماتم  من مقمام عجم. والنص يتمألف من مم همب )مطلش( ف  بي  

 واحد. يلي  غصن مؤلف من بيتين امنين:

 زورون  كل سنة مّر        حرام تنســـون  بالمّر 

 [م هبالكور  يكرر ال]

 يا خوف  والهو  نظر        تييب وتــروح بالمـّر 

 حبيب  فرقتـــع مـُّر        حــرام تنسـونا بالمّر 

 [الكور  يكرر الم هب]

 [المين  يشارت ف  الترديد]

 نه   األغنية ف  كلماتها البسمميطة كتبها سمميد درويش على لسمما

قبر   األحبة إلى زيارة شممممماب مري  مشمممممر  على الموت، يدعو

مرة ف  السممممممنممة. لكن  المم ين اسممممممتمعوا إلى الطقطوقممة ورددوهمما ال 

يعرفون شميئاً عن الشاب المحتضر، ويظنون أن الكلمات تعبير عن 

العشممممممق والحرمان من لقا  المعشمممممموق. وهو المعنى الرومانسمممممم  

 األجمل ال ي ساعد على انتشارها وخلودها.

حن اليصن ف  ه   الطقطوقة ال يختلف لحن الم هب فيها عن ل

كمل من البيتين، وربما كان البيتان ف  األصممممممل غصممممممنين يمامالن 

 الم هب ف  اللحن.

هم ا التركيمب البسممممممي  للطقطوقة لم يبق على حال ، بل أخ  ف  

 التطور عقداً بعد عقد. 

                                                           

  ـمممممممـممممممم سمميد درويش : ولد ف  اإلسممكندرية، وغنى ف  حاناتها ومالهيها. وانتقل إلى

فينى القصمائد واألدوار والموشحات، ورحل إلى الشام مرتين  3931العام القاهرة ف  

. ول  3939وتعر  األسات ة فيها. وف  القاهرة غنى للشعب والوطن وشارت ف  مورة 

نشمميد )بالدي( وعشممرة أدوار وخمسممين طقطوقة عدا المسممرحيات الينائية. أنت  خالل 

 م(.3923ــ3892جديد )عمر  القصير ما لم ينتج  اآلخرون. وب  بدأ الت

اليص

 ن

الم  

 ب
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ليلة »طقطوقة  (16)غنى محمد عبد الوهاب 9199ف  هم ا العام 

نصممممممها للموازنة بين من كلمات أمين عزت الهجين. نثب  « الوداع

 ما كان  علي  الطقطوقة قبل عقد من الزمن، وما صارت إلي .

 ليلة الوداع طال السهر       وقال ل  قلب  إي  الخبر

 قل  الحبايب هجرون 

 [الم هبجية يرددون الم هب]

ها تَ كار  ل هوات    الورَد  دي ريحت ع  فيها       أَختار 

 والورد يحال ف  إيديع     بويـديع  كنـ   قطفتيهـا    

متيهـا         بكي   وقالوا إي  الخبَر  ســـاعة الوداع  قدي

 قل   الحبايب هجرون 

 [الم هبجية يرددون الم هب]

   وحيرانَ        ووقف   حـــيران  ويّــات  وقفـ   ساكتَ 

 وبالدمــوع  ياما بكينـا        والدمش  دا لسان  الشاك 

 وشقات        وقال ل  قلب  إي   الخبر  شــَرح  عـ اب  

 قل   الحبايب هجرون 

 [الم هبجية يرددون الم هب]

 الطير راح اشرح  ل  غرام        واقـول ل  ا بك  وواسين 

ــل الن ســم  َسـالم        وسمــّش البـــدر أنيـــن   وَحمي

 وَح اســـهر  الليل وتنام        ويقول ل  قلب  إي  الخبر  

 قل   الحبايب هجرون 

                                                           

  ـممممممممـمممممممم محمد عبد الوهاب : موسممميقار األجيال، بدأ ف  طفولت  يردد أغان  المينين

القدامى، وحين صممممار شممممماباً تبنا  أحمد شممممموق ، وعلم  ومقّف  وشمممممجع  على التجديد. 

(، ويعد صوت  3993ـممممممـمممممم3932واستمر يجدد ف  اللحن والتوزيش حتى نهاية عمر  )

أفضممممل األدا  حتى اعتزال  الينا  ف  السممممتينيات من القرن أجمل األصمممموات، وأداؤ  

 المات .

الم  

 ب

اليص
ن 

 األول

اليص
ن 

 الثان 

اليص
ن 

 الثان 
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مقمام هم   الطقطوقة )راسمممممم (. ويتحول إلى )بيات ( ف  البي  

األول من اليصمن، مم يبدأ بالعودة تدريجياً إلى مقام )راسم ( ويقفل 

 ب . والتحول من )راس ( إلى )بيات ( سهل ومألو .

واألغصممممممان الثالمة ف  ه   الطقطوقة متماملة اللحن، يفصممممممل 

من )الممم هبجيممة( وقممد لقبوا بمم لممع نسممممممبممة إلى  بينهمما ترديممد الممم هممب

 الم هب.

واسممممممتمرت الطقطوقممة على همم ا التركيممب مش اختال  ف  نظم 

ل. حدث ه ا التييير ف  النظم ف  مماألغصممممممان. وبقمائهما بلحنو متمما

مطلش الثالمينيممات. وأحمممد رام  هو المم ي تولّى همم ا التييير، فهو 

ال واحدة، فكتب شمممممماعر مبدع مجدد، ال يسممممممتطيش أن يبقى على ح

ولحنها داود حسممن  الملحن الشممهير، وغنتها « حيران  لي »طقطوقة 

ليلى مراد المينية الصمممممماعدة الت  أخ ت تلف  األسممممممماع واألنظار 

 خالل مدة قصيرة.

حين يلتق  الكبمار ف  عممل واحمد ال بمد أن يكون متميزاً، فالكلمات 

واألدا  المتقن المعبرة، واللحن الجميل، والصممموت األنثوي الصممماعد، 

من المينية والم هبجية، والتخ  الشمممممرق  المتطور، كل  لع سممممميؤمر 

فيمن يسممممممتمش إلى أسممممممطوانممة همم   الطقطوقممة. وسمممممميحفظهمما الجميش 

 ويرددونها من خالل تكرار االستماع.

 نثب  النص على سبيل التوميق والموازنة:

 ب  حيرانَ  ليــ  بين القلوب        َخلّي   قــلب  راح يـدو

 حــيرانَ  ليـــ   

 [الم هبجية يرددون الم هب]

هرت  وحدي وليل  طال    ر تي   جفـــات  بامتثـال         وس 

 بيــــ   ت رحميـــ          ليــــ  تع ي ُمش 

   ليـــ ــــدا القلب  خاتش  للجمال     ... حـــيران

 [الم هبجية يرددون الم هب]

 إيش معنى قلب  مش زيي قلبع  

الم  

 ب
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 اسي   فـ هوات  من يوم  ما ُشفت ع  ق

 والّ تواســـي     مهما تجافيـــ    

رت .. حــيرانَ  ليــ   ما بين  إيديع  خاتش  ألم 

 [الم هبجية يرددون الم هب]

 الموّد    ع  ـدَ القلب مّر  يعشق ويرتى       وقلب  وة خَ 

 يا ســاكنَ  فيــ          ليــــ   ت ئلميـــ   

ناهَد       .. حــــــيران  ليــــــ َوفّ  لحبي  بع  بالش  م 

 [الم هبجية يرددون الم هب]

مقام ه   الطقطوقة )راسمممم ( ف  الم هب واألغصممممان الثالمة، 

ولحن الم هب مختلف عن اللحن المتمامل لألغصمممان الثالمة. ويتفق 

اللحن ف  القفلمة المتكررة )حيرانم  ليم ( ف  المم هب واألغصممممممان. 

ن أيضممممماً ف  أدا  البي  من اليصمممممن ال ي ينته  بحر  ويتفق اللح

رف ٌّ متقن يحرّ ةاليمما  الممممدودة والهمما  السمممممممماكنمم ت ، وهو أدا  ح 

 المشاعر الطيّبة. ومثل ه ا األدا  ال نظير ل  ف  أي أغنية عربية.

حدث العجب. فالقصيدة، كما نعر  ـمممـممم قالب  9189وف  العام 

 ز بترديد الم هبجية للم هب،ال صممممملة ل  بقالب الطقطوقة ال ي يتمي

وقمد سممممممم  الم هبجية فيما بعد )الكور (. لكن محمد عبد الوهاب 

المجدد دائماً جمش بين القصمممميدة والطقطوقة ف  قصمممميدة )مضممممنات 

جفا  مرقد ( شممممممعر  أحمد شمممممموق ، فأدخل الكور  المختل  ليردد 

 بعد  البيتين التاليين:

 ورة  أنَع مفرُد ُ الُحسُن َحلفُ  بيوسف         والســــ

 ها لو تُبعُت تشهُد ُ عـــةو       يدَ وتمنّــ   كلا مقطي 

وف  البيتين إشممارة إلى قصممة يوسممف الرائش الجمال، حين دخل 

رن  على امرأة العزيز بوشمممارة منها وعندها صمممديقاتها اللوات  يقشمممّ

ممرات األترج، فدهشن من روعة جمال ، وقطّعَن أيديهن  بالسكاكين 

 عور باأللم.دون ش
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 مم يردد الكور  بعد  بيتين آخرين ف  القصيدة نفسها هما:

 موالَي وروح  ف  يد         قد َتي َعها َسل م   يُد ُ 

 ناقـوُ  القلب  يَدقا ل ُ     وَحنايـا األتلش  َمعبَُد ُ 

وترديد الشعر المينى مألو  ف  الموشح، لكن  غير مألو  ف  

 قالب القصيدة الصر .

منمم  العممام  (17)جممديممد ف  قممالممب الطقطوقممة بممدأ  زكريمما أحمممدوالت

 ، مش العلم«الل  حبمع يا هنا »حين لحن ألم كلثوم طقطوقمة  9199

أن زكريا أحمد تقليدّي أصممممممول ، قلّما يقتنش بالتجديد.  وأهم ما فعل  

أنمم  جعممل األغصمممممممان الثالمممة أو األربعممة الت  تممأت  بعممد الممم هممب، 

فة اللحن على حين أنها كان  بألحان ويفصممممممل بينهما الم هب، مختل

وطقطوقممة « ليلممة الوداع»متمممائلممة، كممما ه  الحممال ف  طقطوقممة 

 السابقتين.« حيرانة لي »

، وه  من «بكر  السممفر»وما يدل على صممنيع  الرائد طقطوقة 

كلمممات أحمممد رام ، غنتهمما أم كلثوم مش كور  نسمممممممائ  ف  فيلم 

 .9191)دنانير( المنت  ف  العام 

وقممة مؤلفممة من ممم هممب عجيممب فيمم  كلمتممان امنتممان فق  والطقط

هممما ف  بيمم  واحممد. ي)بكرة السممممممفر( فيهممما تكرار إلحممداهممما أو لكلت

وعمدد األغصممممممان أربعمة ال مالمة، وه ا تجديد آخر. وكل غصممممممن 

 مختلف ف  لحن  عن اليصن اآلخر. والنظر ف  النص خير دليل:

 ر  بُكر    بُكر  السفر  بُكر  السفر     بُكر  السفر  بُكر      بُك

 [كور  النسا  يردد الم هب]

                                                           

  ــ زكريا أحمد : ولد ف  أسرة دينية ودر  ف  األزهر، ورتل القرآن، وأنشد األ كار

ولحن القصمائد الدينية والموشحات. لحن األدوار وطورها، ولحن الطقاطيق وطورها، 

د على األلف. وغن  ل  أم كلثوم خالل ول  من األلحان ما يزي .ولحن للمسممممرح الينائ 

مالمين عاماً الكثير من القصممائد واألدوار والطقاطيق وال سمميما ف  أفالمها السممينمائية، 

 حو سبعيننوكان صهراً لسيد درويش تزوج أخت ، وكان صديقاً ل . عاش زكريا أحمد 

 .3933سنة وتوف  ف  العام 

الم  

 ب
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 بُكر  السفر       ويروق بالنا      وافرح  بقربَع      واتهنّى

 الحب يبن  لنا   أوطان       وان كنا نهُجر أوطانّـا      

 بُكر  السفر     بُكر  بُكر        بُكر  السفر بُكر              

 [هبكور  النسا  يردد الم ]

 يلل  ملك   الروح  بويديع      طال انشيال الفكر عليع   

 إيمتى عين   تناج  عينيع      لوحـــدنا والدنيا أمـــان  

 بُكر  السفر بُكر      بُكر  بُكر     بُكر  السفر             

 [كور  النسا  يردد الم هب]

 ل  ىلوالبــال  خال      والجــّو يصفى ويحونعيش  ســوا 

ف  لَع الل  شيل  بال      وخلّ  عقل  عليع حي ران    واوص 

 بُكر  السفر بُكر      بُكر  بُكر     بُكر  السفر             

 [كور  النسا  يردد الم هب]

 ياما بني  ع الحبي آمال       وكن  اخـا  كيــد الُعّزال  

 ولهـــان  بُكر  السفر  ويروق البـال       ويســَعد القـلب ال

 [كور  النسا  يردد الم هب]

مقممام همم   الطقطوقممة )بيممات ( ف  الممم هممب، وف  األغصمممممممان 

األربعة. غير أن بداية اليصمممن الثان  تلمس مقام الكرد مم تعود إلى 

)بيات (. وف  اليصن هنالع إحسا  عابر بالصبا دون الدخول في . 

ش حاً جديداً يدفب الطقطوقة ملمكسمممممم  ه ا التلوين ف  اللحن واألنيام يُ 

خيرة الملحنين إلى التنممافس ف  التجممديممد والتطوير، وال سمممممميممما أن 

تمماب األغنيممة والملحنين الطقطوقممة غممدت األكثر شمممممميوعمماً عنممد كُ 

والمسممممممتمعين. فه  األسممممممهل واألكثر شممممممعبية واألقرب إلى إيقاع 

 العصر.
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تطوير آخر ظهر ف  الطقطوقمة من  لحن زكريا أحمد ألم كلثوم 

الطقاطيق. هو إليا  دور الم هبجية ف  ترديد الم هب بين عدداً من 

األغصان، وإسناد ه ا الترديد إلى المين  نفس . فصارت الطقطوقة 

 مش الم هبجية أو بال م هبجية حتى اليوم.  تؤد  

لفممايزة أحمممد. « جممايممّ  لممع»وخير مثممال على  لممع طقطوقممة 

 والم هب ال ي تؤدي  فايزة أحمد هو التال :

 ع     أنا جايّ  لع  جايّ  ل

 لعيــونع     أنا جايّ  لع

 لعيــونع     لجمــــــالع

      وأليامنــــا الجايّـ ولعشرت نا اليالي

 من بعد جوابع ما وصلن     أنا سـايب  الدنيــا وجايّ  لع  

وهم  االتجما  سمممممماد ف  ألحمان األخوين رحبمان  لفيروز. ومثال 

من م هب وغصمممنين فق . وه  مؤلفة «. ةعن سمممن ةسمممن»طقطوقة 

 نثبتها على سبيل التوميق:

 ةعــن ســن   ة،    ســن  ةعــن سـن   ةســـن  

ـ   عـم ت يـلى ع قـلب     يا عهـــد الولدنـ 

ـ   يا حلو يا حبيب  الـ   ما بيعــع بالّدنـ 

 وكـل سـن  بحبـع     أكـتر مــن ســـن  

 

ـ      وغّرقن  الحنـــي  ن  عم تهـُدل اليمام 

ـــع وإيـــام      وحكايات ســنين    حبـ 

نّــين    يا  ورد يا نســرين      يا تل  ع ص 

 يا أّول الَجــــــن      يا خـــير الســن  

اليص

ن 

 األول

الم  

 ب
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 [تردد فيروز الم هب]

 ونطرتَع على باب      بليلـــــة العيـــد  

 مرقوا كل صحـاب     ووحدت الل  بعيد  

 يّـــة العيـــد  شو نسي  المواعيد      وهد

ـــألن  شـو ب ن      بأول ها لســــن   اس 

 [تردد فيروز الم هب]

ه   الطقطوقة من مقام )بيات ( ف  الم هب، ومن مقام )حجاز( 

ف  اليصممممممنين. وتمداخمل المقمامين وارد، والخروج من أحدهما إلى 

اآلخر العنا  في . لكن المالحظ أن كلمات ه   الطقطوقة مسمممتوحى 

ئة الريفية اللبنانية، وفيها تعبيرات خاصممة ال تعرفها األغان  من البي

السائدة ف  البيئات الت  تحي  بلبنان. وه ا أمر طبيع ، وباالختال  

 تتميز األشيا .

 آخر ما يقال

مما أوردنما  من معلوممات عن قمالب الطقطوقة تتصممممممل بأصمممممملها 

ا ، وتطورها، وما أمبتنا  من نصممموص أشمممب  بالشمممواهد على ما أوردن

يوح  بممأن قممالممب الطقطوقممة هو األول المم ي أمبمم  جممدارتمم  ف  تلبيممة 

تمماب والملحنين إلى تزويممد الينمما  العرب  بممما يعبر عن العمماطفممة الكُ 

 الجياشة اإلنسانية وعن الوصف الحس  لما يحي  باإلنسان.

لسمممممميممادة على القوالممب األخر  قممابليتمم  لوممما يؤهممل همم ا القممالممب 

عصممممممر ف  كمل زممان ومكممان. غير أن ممما للتطور، ومال متم  لروح ال

يخشممى على ه   السمميادة أن يتسمماهل الكتاب والملحنون بتناول ، فييدو 

ال معنى ل . فتنحسمر سيادت ، ويظهر قالب آخر، ال ندري ما هو، يشيش 

ف  الزمن القادم، ويرتمم  أ واق النا  ف  عصممر العولمة ال ي يمس 

 هويّة ل .الفن أيضاً، فيكون من  لع غنا  مختل  ال 
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 تأمـــالت 

 ف  غــير وقتهــا

  Meynard Solomon قرا ة إدوارد سعيد ف  كتاب مينارد سولومون

 «بيتهوفن ف  المرحلة األخيرة»

 إدوارد سعيد

 جمة : أبان الزركل تر 

 

اب  مؤخراً كممان بيتهوفن محظوظمماً على نحو خمماص اد  وكتممّ بنقممّ

فورت فوربس سمممممميرتمم . بممدايممة فممون المراجعممة الت  قممام بهمما إليوت 

Elliott Forbes (18) ( لكتماب ألكسممممممانمدر ماير 9198. )ولمد عمام

Alexander Thayer(19) «ي الخمسمممممة أجزا  « بيتهوفن: حياة 

الم ي يعبّر على نحو نمو ج  عما سمممممماد من أفكار عن بيتهوفن ف  

وإعادة المراجعة  9188فترة بداية القرن العشرين ــ الت  تّم  عام 

رحيباً حاراً. وقد تبش ه ا سممممميٌل من دراسمممممات قد الق  ت 9188عام 

السمممميرة ال اتية والدراسممممات النقدية من مسممممتو  عالو جداً تتضممممّمن 

، ولـمممممم سكوت Joseph Kerman(20)أعماالً لـمممممم جوزيف كيرمان 

، Charles Rosen(21)وتشمارلز روزن  Scott Burnhamبورنهام 

                                                           
  ًـمـمم عالم موسيقا وتربية موسيقية وقائد كورال وأستا  جامع  أمريك . متخصص أيضا

 )المترجم( ف  بيتهوفن وسيرة حيات .
 حقوق  أمريك  مولش بالموسيقا وبيتهوفن. كّر  حيات  لدراسة حياة 3891ـمـ3831ـمـم .

بعالقة  وابيهوفن فسمممممافر إلى أماكن شمممممتى ف  أوربا وقابل النا  المهمين ال ين ارتبط

. «إن  أناتل تّد المبادئ النظرية وتّد األحكام المسبقة»شخصية مش بيتهوفن. قال: 

 )المترجم(
  ــ عالم موسيقا وكاتب ف  الموسيقا وناقد أمريك . ناد  بأن تُوظ ف طرق علم الموسيقا

 .)المترجم(3924النظرية ف  خدمة فهم الموسيقا ونقدها التحليل . ولد عام 
 ز  بيانو معرو  عز  وسّجل األعمال الصعبة. باحت ف  الموسيقا احتل كتاب  ــ عا

مكانة عالية وحصل على الجائزة الوطنية  The Classical Styleاألسملوب الكالسيك  »

. در  الرياتميات والفلسفة واألدب ودّر  ف  الليات. يمتاز بحث  3912للكتاب عام 
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n Marti، ومممارتن كوبر William Kindermanووليممام كينممدرمممان 

Cooper(22 ) ، ولممويممس لمموكمموودLewis Lockwood(23 )  وهممو

الشمممخصمممية المهمة ف  دراسمممات بيتهوفن. وقد نشمممر ف  تلع الفترة 

ال ي  «الموسممممميقا والحياة»كتاب  المرجع  الرئيسممممم  عن بيتهوفن: 

صممية. ولكن إ ا تحدمنا عن  كان تتويجاً لسممنوات من دراسممات تخصممّ

ثر تضش ف  قالب الن كتاب تأويل  صر  عبقري وهدية غير عادية

الدقائق المعقدة واآلسمممرة إنسممممانياً لحياة وموسممميقا بيتهوفن يصممممعب 

مضممماهاة عمل حمينارد سمممولومونح. فوتمممافة إلى سممميرة حياة نقدية 

ممتازة عن موتسمارت وبع  المقاالت المهمة عن شوبرت، كّر  

سممممممولومون كمل طاقات  البحثية تقريباً طوال السممممممنوات الماتممممممية 

ّدماً ف  الربش األخير من القرن الماتممم  مالمة مجلدات لبيتهوفن، مق

ام ع« سمميرة حياة»تممخمة مصممنوعة ببراعة لتكون قابلة للقرا ة : 

عام « أبحاث عن بيتهوفن»، ومجموعة 9111ونقّحهما عمام  9188

بيتهوفن ف  المراحل »، واآلن ـممممـمممم وربما العمل األبرز ـممممـمممم 9111

اسمممات تترّكز كلها حول ال ي هو أيضممماً مجموعة من الدر« األخيرة

المشممممماغل والهموم الروحية والموسممممميقية للمؤلف ف  آخر عقد من 

 .9198و 9198حيات  أي بين عام  

أسمممملوب »قبل وصممممف كتاب سممممولومون دعون  أقل  شمممميئاً عن 

ال ي شممميلن  كثيراً لسمممنوات. قبل كل شممم   هنات « المؤلف المتأخر

مش التاريخية والمجتالصمممممملة الرابطة بين المؤلف وبين زمن  والحقبة 

                                                           

ا ية الموسيقية المكونة للتـممممممأليف الموسيق  كمف  الموسميقا بدقة الرب  بين عناصمر الل

يمتاز برؤية شمممولية ترب  األسمماليب الخاصممة بأسمماليب الحقب التاريخية. أمريك  ولد 

 . )المترجم(3921عام 

تخّصص ف  الموسيقا الروسية والفرنسية إتافة إلى  3932ـممـمم باحت وكاتب ُولد عام  

افة ية. تميزت كتابات  بالرشاقة والسالسة إتالموسميقا األلمانية الكالسميكية والرومانتيك

 إلى حكم صائب ماقب مبن  على مقافة موسوعية. )المترجم(

. تخّصص ف  موسيقا عصر النهضة وارتباط 3932ـممـمم عالم موسيقا أمريك  ُولد عام  

ص أيضممماً ف  بيتهوفن.  تطورها بتطور مؤسمممسمممة الكنيسمممة ومؤسمممسمممة االقطاع. تخصمممّ

فكمار الموسمممممميقية الموجودة ف  دفاتر بيتهوفن مش تجسممممممدها ودر  عالقمة نثمارات األ

 النهائ  ف  إطار العمل المكتمل. )المترجم(
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. فمش كل الفرادة الت  [الفن]والسمممممملف، وكيف تعمل مفاهيم الجمال 

ال يمكن تصميير شمأنها والت  يخلقها تجّمش ما سبق من العوامل فالفن 

مش  لع هو جز  ـمـ أو على نحو مفارق ليس جز اً ــ من الحقبة الت  

  ــ وعلى اسياً، ولكنأُن ت  فيها. إن  ليس ببساطة تطابقاً اجتماعياً أو سي

نحو يسممتحق االهتمام ـمممممممـممممممم مرتب  بالصممنعة وباألسمملوب الشممكالن  

. وله ا فون موتسمممممارت يفصمممممح ف  موسممممميقا  عن [المرتب  بالحقبة]

أسممملوب أكثر التصممماقاً بعالم القصمممور والكنائس مما يفعل  بيتهوفن أو 

دم عفاغنر الل ان انبثقا من منا  دنيوي لم تعد في  ـممممـمممم نتيجة لفضيلة 

وجود الرعاة الحاتممنين القادرين ونتيجة للعبادة الرومانتيكية لحبداع 

الفردي ـمممممـممممم النظرة إلى المؤلف الموسيق  نظرة إلى خادم )كما كان 

الحال مش با  أو موتسارت( بل إلى عبقرية متطلبة، تقف فخورة ـمممممـ 

وربما على نحو نرجسّ  ـمممـممم على جانب الزمن ال ي تعيش في . فو ن 

المر  ليس فق  رؤية الرابطة المفهومة بسممممممهولة مثالً بين يسممممممتطيش 

فنان واقع  مثل بلزات ومحيط  االجتماع  بل رؤية الرابطة المقابلة 

ف  حممالممة الفنممانين المم ين يتحممد  عملهم المقمماييس  [أو المنمماقضمممممممة]

الجمالية واالجتماعية السائدة كما أن  ـمـم أي عملهم ـمـ يتأخر، إ ا صح 

الحالية من حيت إمكانيت  للحّل محلّها أو تصعيدها.  القول، عن أوقات 

إن هم   الرابطمة صممممممعبمة التمييز والتحمديد على نحو خاص ف  حالة 

 .(24)مؤلفين كبيتهوفن وبراهمز، ففنهم ليس فن محاكاة أو مسرح

إن أعمال بيتهوفن المتأخرة ـمـ حسب سولومون ــ تنضح بمعنى 

فة جداً عن األعمال جديد لصممممممراع الفرد ولالسممممممتقرار، فه  مختل

األبكر مثل السمميمفونية الثالثة )البطولية( الت  تخاطب العالم انطالقاً 

وامقممة بممالنفس. أممما األعمممال الرائعممة للعقممد  [للعممالم]« انتمممائيممة»من 

األخير من حيمماة بيتهوفن فه  متممأخرة إلى حممّد أنهمما خممارج زمنهمما 

، ومتأخرة عن  الحال  كما إنها سمممممابقة ل  بجّدتها المدهشمممممة الجريئة

                                                           
 ــ ما بين قوسين كبيرين أتافهما المترجم حين شعر بحاجة إلى توتيح 


ـممممممـمممممم يقصممد أنهم لم ينشميلوا بالكتابة لألوبرا كما لم تكن موسمميقاهم مبنية على برنام   

 خارج . )المترجم(
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إلى عوالم منسمممممميّة أو « عودة للبي »بمما أنهما تصممممممف رجوعاً أو 

متروكة ورا  الظهر بسممبب مسمميرة التاريخ الت  ال يف تر سممعيها إلى 

 األمام.

 أسممملوب»إن الحدامة األوربية نفسمممها يمكن النظر إليها كظاهرة 

قد بدوا خارج « إليوت»و« جويس»ما دام فنانون كـمممممممممممم « متأخر

ممماممماً، راجعين إلى األسممممممطورة القممديمممة أو إلى األشممممممكممال وقتهم ت

اليونمانيمة، كمالملحمة أو الطقس الدين  القديم ليسممممممتوحوا من . مثالً، 

المبيممدوزا »ومن بين شممممممخصمممممميممات أخر ، فممون كمماتبمماً كـمممممممممممم 

Lampedusa » األرسممممتقراط  الصممممقلّ  ال ي كتب قصممممة واحدة

على اإلطالق ولم يهتم بها أي ناشمممممر « الفهد»تنتم  إلى الماتممممم  

كونسممممممتمممانتين كمممافممماف  »ف  فترة حيممماة الكممماتمممب، أو الكممماتمممب 

Constantine Cavafy »  [مصر]الشماعر اليونان  اإلسكندران 

ال ي لم ينشمممممر أّي شممممم   تقريباً ف  حيات ، هؤال  الكتاب وكتاباتهم 

تقترح علينا ه ا النظام الجمال  االنتقائ  ـمممممممـممممممم والثمين غالباً ـمممممممـ 

لع العقول الت  ترف  الرباط المباشر مش زمنها والصعب المعقد لت

غازلة فناً نصمممف ممانش ومتطلش إلى الخلف، لكن  مش  لع يملع قّوة 

هو النمو ج العظيم « Nietzsche»مهمة. ف  الفلسممممفة فون نيتشمممم  

غير »و« متمممأخر»إن الكلممممات «. غير المتزامن»لهممم ا الموقف 

 تبدو مناسبة بدقة له   الشخصيات.« متزامن

 ي ال« األسممممملوب المتأخر»لجانب الثان  واألكثر إشمممممكالية ف  ا

يعرتممممم  سمممممولومون ل  صممممملة وميقة ببيتهوفن ال ي تشمممممكل أعمال  

المتمأخرة )السمممممميمفونيمة التماسممممممعة والرباعيات األخيرة وآخر خمس 

( مجموعة يمكن أن Missa Solemnisسمممممموناتات للبيانو والقدا  

واتممممممحمماً على تحّول مهم ف   تعّر  تعريفمماً محممدداً كممما تظهر دليالً 

أسمممممملوبم  التمأليف  من فترة الروممانتيكيمة البطوليمة ف  مرحلمة أعمال  

المتوسممطة إلى لهجة  اتية جداً وصممعبة )للمسممتمش اآلن ولمعاصممري  

على السمممممموا ( ال بممل غير جمم ابممة نوعمماً ممما إن لم نقممل منفّرة. فكممأن 

مأل   االهتممممام بمممالخمممارج قمممد تحّول إلى المممداخمممل منتجممماً أعمممماالً 
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بااللتوا ات والعقد تتطلب من المسمممتمش والمؤدي ما لم يسمممبق تطلّب ، 

وتنقل ف  نفس الوق  شعوراً هو ليس استسالماً بل تمّرداً غير عادي 

كاسمممراً الحواجز مخترقاً السمممتكشممما  العناصمممر األسممماسمممية للفن من 

 جديد.

 Rachelراشمممممميممل بيسممممممبممالو  »ف  مقممدمممة كتبهمما لكتمماب 

Bespaloff :»ليا ةح يتكلم هيرمان برو  حاإلHerman Broch 

اؤون ف  النوم»النمسممممماوي صممممماحب القلم المتميز ومؤلف  « المشمممممّ

ليس »عن ما يسمممممّمي  أسممممملوب العصمممممر القديم: « موت فيرجيل»و

األمر دائماً نتاجاً لتراكم السممممنين، إنها هبة زرعها ة ف  الفنان إلى 

لزمن يزهر قبل جانب هبات  األخر ، ربما هو النضممممم  مش مرور ا

أوان  تح  عالمات الموت أو يكشممممف عن نفسمممم  حتى قبل اقتراب 

سممن الموت. إن  الوصمممول إلى مسممتو  جديد من التعبير كاكتشممما  

للضو  الكلّ   [9188ـممممـمممم9811رسام إيطال  ] Titan تيتان القديم

ل لحم اإلنسمممممممان وروحمم  إلى وحممدة أعلى. أو  االختراق المم ي يحلممّ

ويا ف  قمة اكتمال رجولتهما للسمممممطح ما كاكتشمممممافات رمبران  وغ

ورا  الطبيع  أو ما ورا  الواقع  الكامن تح  المرئ  ف  اإلنسان 

واألشيا  وال ي ـممـمم مش  لع ـممـمم يمكن رسم . أو كعمل با  فن الفيوا 

The Art of Fogue   ال ي دّون  ف  شمممميخوخت  دون أن يقّرر ف

يعبّر عن  يقش تح   هن  اآلالت الت  سمممممتعزف  ألن ما كان علي  أن 

ميودور »إن مقالة «. أو ما ورا  السممممطح المسممممموع من الموسمممميقا

القصمممميرة والقاطعة ف  أحكام  ف  « Theodor Adornoأدورنو 
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يصميب لّب ه ا األسلوب ف  أحد  (25)«األسملوب المتأخر لبيتهوفن»

فصممممول كتاب  غير المنته  والمنشممممور بعد وفات  وال ي يدور حول 

لكتاب يكتب أدورنو ف  أوائل ا«. فن: فلسمفة الموسيقابيتهو»مؤلفنا: 

أن ما يميّز األسممملوب المتأخر عند بيتهوفن ليس توّجسممم  من الموت 

المقترب )والمم ي إن ظهر فسمممممميظهر على صممممممورة مجممازيممة( بممل 

باألحر  مفهوم جمال  فن  يتّصمممف بالتقطّش وعدم االكتمال. مفهوم 

بتقاليد بالية )كاستعمال هّراب َمل ٌص ومل   ـممـمم على نحو مدهش ـممـمم 

مرافقات بسيطة »و Fioritura ()والـ فيوريتورا Trill ()الـم تريلّ 

تظهر ف  أرض جممدبمما  ال »وهمم   الصممممممفممات «(. إلى حممّد عبقري

فبعيداً عن نضممم  الثمرة المكتملة فون «. يجري إخفاؤها وال تحويلها

 ليسمممممم  مدّورة كما ينبي  بل»ه ا األسمممممملوب الخاص أنت  أعماالً 

دة ال بمل مصممممممّدعة مفلوقة تنقصممممممها الحالوة فتدفش عنها بل عو  مجعمّ

 وينه  أدورنو بتلع الجمل«. مشممممّوت أولئع المهتمين فق  بمعاينتها

إن الفواصممل الصممامتة، ه   الوقفات المفاجئة »المدهشممة ببراعتها: 

الت  تميّز بيتهوفن المتممأخر أكثر من أي مظهر آخر، ه  لحظممات 

ش العمل الموسمممممميق  ف  الصممممممم  وكأن  قد هُجر االنبثاق الحرة. يق

وعندئ و فق  يضمما  المقطش التال   [إلينا]محّوالً فراغ  إلى الخارج 

أي منصممماعاً للسمممياق ]مرت باً ف  موتمممع  انطالقاً من تجنب ال اتية 

متواطئاً مش ما سبق  ـممـمم لألحسن أو لألسوأ ـممـمم فال يتحّرر  [الموسيق 

                                                           


. باحت ألمان  ف  علم االجتماع وعلم اجتماع الموسيقا وناقد 3939ــ 3923ــ  

 ومؤلف. )المترجم(
 يرجش إلى قامو  المصطلحات الموسيقية المنشور تباعاً ف  المجلة 
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أخمم همما المقطعممان معمماً. إن همم ا يوتممممممح منطلقمماً إال بممالهيئممة الت  يمم

التنمماق  عنممدممما يوصممممممف بيتهوفن ف  آخر مراحلمم  بممأنمم   ات  

ال تُضمما  تلع المرحلة  [ف  الحقيقة]وموتمموعّ  ف  آن واحد بينما 

اتية ال ]وتتوه  إال بنور ال اتية. إن  ال يحقق انسممممممجامهما المتوافق 

نهما ف  الزمن . إن  قوة مفكيكة يمّزقهما فاصممممممالً بي[والموتمممممموعية

الحممال  ربممما ك  يحفظهممما إلى األبممد. ف  تمماريخ الموسمممممميقمما كممانمم  

 «.األعمال األخيرة كوارث

إن هم ا الكالم يبمدو زاخراً بالحكمة على نحو ال يُصممممممدق. وهو 

بالطبش معقد يصمممممعب تفكيع غموتممممم ، ولكن النقاط الرئيسمممممية في  

ليس  تأخرواتممممممحة بما في  الكفاية. بداية فون أسمممممملوب بيتهوفن الم

كل ، كما يمكن أن يتوقّش المر ، عن التصممالح مش ال ات أو تلخيصمماً 

فيم  سممممممكينمة لحيماة طويلمة ومنتجة. إن ه ا ما يجد  المر  مثالً، ف  

 «العاصممممفة»الرومانسمممميات المسممممرحية المتأخرة لشممممكسممممبير مثل 

أوديب ف  »أو « Cymbelineسمممممميمبيلين »و« حكاية الشممممممتا »و

وسمأسمتعير من سياق آخر، النض  هو  لسموفوكل حيت،« كولونو 

كل ما ف  األمر. فحسمممب أدورنو يوجد ف  األسممملوب المتأخر عنٌف 

وطاقة للتجريب، وأيضاً ـمـم وه ا هو األهم ـمـ رفٌ  لقبول أي فكرة 

عن التئمام الجروح وعن السممممممكينة اليامرة الت  تأت  ف  نهاية حياة 

ل ي ـممـمم ويالليرابة مثمرة. مانياً ـممـمم وه ا حاسم ف  كتاب سولومون )ا

ـمممممممـممممممم يشممير إلى أدورنو على نحو عرتممّ ( أن ظاهرة األسمملوب 

المتأخر تقلب أفكارنا وخبراتنا عن التماسمممممع واالكتمال العضممممموي 

ب  بعضممم  مش بع  بطرق )إ ا كان  وكلية ووحدانية العمل ال ي يُر 

ممما سممممممممأقولمم  هو الطريقممة المثلى للتعبير( غير متوقّعممة. يبيّن لنمما 

على سبيل المثال ـممـمم أن بيتهوفن وبعد وق  طويل من  سولومون ـممـمم

كتابت  للكورال ال ي ينه  سمميمفونيت  التاسممعة، داعب  مخيّلتَ  فكرة 

االسمممتعاتمممة عن الكورال بموسممميقا آليّة واالسمممتبعاد النهائ  للقسمممم 
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الينائ  المبن  على أنشمممودة الفرح لشممميلر. ويتابش سمممولومون أن ما 

لفرح ليس تماماً أو كلية نشمميد ا [نية التاسممعةالسمميمفو]بين أيدينا اآلن 

ُج األسمممممماليب والمناه  مش تعّدد األشممممممكال  بل ُمؤل ٌف يتوافق في  مز 

طيرت عليها تراكيب ممزوجة متراكبة  البنائية مما يشممكل صممفحة سممُ

بعضمها فوق بع : مجموعة تنويعات، واسمتخدام لشكل من أشكال 

أربش حركمات ُركيب  على  البنمائيمة، ودورة حلقيمة من ()السممممممونماتما

مش  ()مبن  على نوع من سمموناتا ـمممممممـممممممم ألليجرو ()شممكل كونشممرتو

ناة Exposition ()مقطع  عرض وشكل  Cantata()، وأيضاً َمي 

 ،()بنمائ  يرتكز من أول  إلى آخر  على نّص الكلمات، وديفر تيمتو

هو  حّرة. كّل شمممم   ف  ه ا العمل ()ونهاية أوبرالية وحتى فانتازيا

وبجّو  (26)وله ا يبدأ بخماسيات مفتوحة« مقاومة المت بش»صد  لـمممممم 

 مقام  غير محّدد وبشعور بالفراا.

من الناحية الشممممممكلية ]إن وصممممممف األعممال األخيرة بماالنفتماح 

ة يفسر إلحاق عدة رؤ  مقافية مختلفة للسيمفونية التاسع [والتعبيرية

ف  فيينا. إن  1989ف  منظومتهما و لمع منم  تقمديمهما أول مرة عمام 

الملّحة والمسممممتمرة على نحو مدهش ُدر سمممم   بدقة  (27)ه   الظاهرة

يبان من قبل إسممت [متعلقة بعلم االجتماع والمجتمعات]سمموسمميولوجية 

السمممميمفونية التاسممممعة لبيتهوفن: »ف  كتاب :  Esteban Buchبو  

ال ي يظهر كيف لعب  موسمممممميقا بيتهوفن دوراً « تاريخ سممممممياسمممممم 

تشكيل الهوية القومية األلمانية )كما ف  األناشيد الوطنية  رئيسمياً ف 

(. إن Marseillaiseليحفظ ة الملع ونشمممممميد المارسمممممملييز »مثل: 

السمميمفونية التاسممعة قد أّدت على نحو تراجيدي إلى توظيفو للقومية 

الجرمانية على أسموأ نحو، ولكنها أيضاً انتم  إلى صف النضاالت 

الحكم الشمممول . ليس هنات عمل موسمميق  تممد التمييز العنصممري و

آخر اسممتطاع أن يصممل إلى تأمير سممياسمم  بعيد المد  ف  كل أنحا  
                                                           


ــ أي تراكب نيمتين ــ طبقتين صوتيتين ــ تفصل بينهما مسافة خماسية، مثالً : ر  ــ  

 )المترجم(ال. 

 
 حاق السيمفونية التاسعة بعدة رؤ  مقافية مختلفة. المترجمــ أي إل
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العالم كما اسممممتطاع  السمممميمفونية التاسممممعة وخصمممموصمممماً باحتفالها 

 باألخوة البشرية وبدعمها للحرية.

إن تركيز سممولومون، على أية حال، ينصممّب حصممراً على العالم 

 9199عالم ال ي تعرض ـممممـمممم ابتداً  من العام الداخل  للمؤلف، ه ا ال

إلى إعادة  9199ـمممممـممممم9199مم مكتسباً قوة دفش خالل سنوات العقد »

ترتيمب جمارفمة لفهم بيتهوفن للطبيعمة ولأللوهية ومعنى وهد  وجود 

. «اإلنسممانية مما شممكل بحراً من التييير ف  منظومة بيتهوفن اإليمانية

ة بيتهوفن ف  مفكرتمم  اليوميمم وبمماالسممممممتفممادة من النثممارات الت  كتبهمما

Tagebuch   9199وه  مفكرة حميميممة حملهمما بيتهوفن بين عممام 

حاول سمممممولومون أن ال يفعل شممممميئاً سمممممو  الرب  بين تلع  9198و

الجمل المعبرة بوتوح ـمـ وه  ف  اليالب أفكار فلسفية ــ وبين عالم 

  لالنيمممات واألشممممممكممال البنممائيممة المجّردة غير التخمماطب  وغير الممدال

 والموسيق  على نحو كلّ .

ف  سمملسممملة من امن  عشممر فصمممالً مش مقدمة يصممور سمممولومون 

على نحو مجمل الثورة ف  الفكر والشمممممعور واألشمممممكال الموسممممميقية 

البنائية الت  حققها بيتهوفن خالل سمممني  األخيرة كمؤلف نشممم . كان  

سممممممنوات من الصمممممممم المتفمماقم ومن العزلممة نتيجممة لزوال األوهممام 

ة )وخصممموصممماً بعد مؤتمر فيينا( ولحدرات المتنام  بفنائ  السمممياسمممي

الشمخص . لقد انسحب إلى نفس  ناشداً عبر التركيز الكثيف الوصول 

 بل تجّمعية على نحو خالق [قسممرية]إلى صمميية لفن  ليسمم  عدوانية 

و لع ف  نفس الوق  ال ي شممعر أن علي   [إيجابية ال بل حّرة عفوية]

أن يتخلى عن الحيماة الممدينيّمة من أجل الحياة الريفية شممممممب  الرهبانية 

وما كان من المحتمل أن يكون إلزاماً «. بعيداً عن تممموتممما  المدينة

مضممممّحياً قاسممممياً ال يرحم قد لُطيف بسممممبب حاجة بيتهوفن الت  ال تفتر 

جممة ه  ممما ورا  جهود العممازب إلى التقممارب اإلنسمممممممان . تلممع الحمما

المتوحد ليصمممممير الوصممممم  على ابن أخت  ومرشمممممد . ولكن حتى ه ا 

ينما ، ب«شمممكالً آخر من إنكار ال ات»صمممار أيضممماً بالنسمممبة لبيتهوفن 

ممكنة  إعادة تشكيل»كان من الناحية الموسميقية يعمل بالتفصيل على 
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ر لم يللشمممممكل البنائ  الموسممممميق  ك  يُعط  صممممموتاً ألعماق من التعب

 «.يُسبر غورها بعد

إ ا قرأنما المسممممممألمة بهم ا الشممممممكمل فمون أعممال بيتهوفن األخيرة 

وأسملوب  المتأخر يباشمر كل أنواع الجوالت ف  المضممون والشكل. 

ف   [أي البسممي  والمرتب  مش عفوية الطبيعة]منا  رعوي مسممتر و 

سممممممونماتت  األخيرة للكمان الت  تتوّج  نحو حاسممممممتعادة كل سمممممماحة 

الت  عرفهمما فرجيممل  [اإلغريقيممة]بممة الرعويممة الكالسمممممميكيممة التجر

Virgil  وبيونBion   وميوكريتوTheocritus  بما فيها نسمممقاها

، وبتوّجههمما همم ا [الجمماد االخالق ]والرمممائ   [المجون ]البمماخو  

تتخلّص الرعوية ف  الموسيقا من انزالقها المستمر نحو التصويرية 

، لتصل إلى رحلة صالة ف  عمل  «حبالريفية»ونحو إحيا  االحتفا  

، مم أخيراً Diabelli(28))العمالق( تنويعات على لحن لـمممممممم ديابيل  

 لخصممم  وكثف  لتزيل الحدود بين [التاسممعة]سمميمفونية هائلة »إلى 

اللية والموسمميقا وبالتال ،ربما، تعيد الجمش بين الفنون ال ي يقال إن  

د  إن الكثير من ه   «. يمةف  الدراما الطقسمممممية القد [أي الجمش]ُوج 

األفكار وغيرها نجدها متنامرة ف  دفاتر بيتهوفن ورسائل  ومفكرات  

اليومية الت  تعود لتلع الفترة، ولكن مهارة سممممولومون العبقرية ه  

الت  رأت ف  تلع المادة غير المكتملة والمبعثرة ب ور صمممورة  ات 

 يتهوفن ـممممـحدود واسعة ت هب ـممممـمممم متحدية فلسفياً الطالب دارس  ب

أبعد من الشممممكالنية المنهجية المتح لقة المفروتممممة تقليدياً على علم 

 الموسيقا المتعار  علي .

من الواتح لسولومون أن بيتهوفن ـممممممـمممممم إتافة إلى كون  فناناً 

عظيماً ـممممممـمممممم كان أيضماً مفكراً، وما يفعل  ف  الموسيقا هو أن يفكر 

ى أرتممماً جديدة ك  ينت  صممموتاً في  ر غالباً شمممعو ويشمممعر ويتقصمممّ

وكل ه ا مجسممممممد بلية  (29)منظر الريف الفسمممممميح أو الرحلة الدانتية

                                                           

  المترجم يرجش إلى قامو  األعالم المنشور تباعاً ف  المجلة.ــ 

 الجحيم. المترجم اإللهية كوميدياالمؤلف  يدان ـ ــ نسبة ل
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موسمممممميقيمة متعنّتة ف   اتيتها ال بل فظة. وهك ا فون بيتهوفن المتقدم 

ف  السممممن يهجر الرؤية الكالسمممميكية عن مركزية االنسممممان ف  ه ا 

الكون المورومممة عن عصممممممر التنوير، وهو ـممممممممممممـمممممممممممم كيير  من 

با  والفالسفة المعاصرين ل  ـمممـممم يعود مجدداً إلى الرومانتيكيين األد

متصممعد مجّددو ومتجلٍّ ف  هيئة جديدة إلى  [إغريق ]عالم كالسمميك  

حّد أن  يتبنى نظماً إيقاعية إغريقية لينظم سمممممميمفونيت  السممممممابعة ف  

اسمتحضمار عالم ومنّ  قديم عبر إعادة بنا  خيالية لموسيقا »محاولة 

ـممـمم كما يقول سولومون ـممـمم هو إعادة تثبي   إن ه ا«. [العالم الومن ]

وإن  « المسمممممملّمات الثقافية واألخالقية لحغريق»ومصممممممادقة على 

 .E. Mأيضممممماً، علينا أن نضممممميف، مثال آخر على ما سمممممّما  بتلر 

Butler .سطوة اليونان على ألمانيا 

إ ا كان أحد المصممممادر الثقافية األسمممماسممممية ألسمممملوب بيتهوفن 

والقرا ات الت  تشمممممارت فيها مش شممممملييل  المتأخر جسمممممد األفكار

Schlegel   وغوتGoethe  وهيردرHerder  ـممممـمممم وفيها الكثير

من التشممممممّرقيّة الرومانتيكية، وخصمممممموصمممممماً  لع الفرع ال ي يهتم 

بمالعبمادات اليمامضمممممممة القديمة واألديان القادمة من الشمممممممرق ومن 

 منطقمة البحر المتوسممممممم  ومن الترجممات الت  قمام بها وليام جونز

William Jones  للكالسممممممميكيمات الهنمديمة القمديممة، وبالطبش من

االهتمام المتجدد بـمم بهوميرو  والُكتاب االغريق اآلخرين ـممـمم فون 

الت  كان  مؤمرة على  (30)المصمممدر اآلخر كان التقاليد الماسمممونية

نحو اسممممممتثنائ  ف  بد  حقبة أوربا المعاصممممممرة. موتسممممممارت كان 

يتهوفن ف  أفكممار  عن التطهّر ممماسمممممممونيمماً معروفمماً وكممان كمم لممع ب

الطقسم  وعن االمتحانات األولية الختبار الصبر ورباطة الجأش، 

وف  إجالل  العميق ألسممممى مبادئ عصمممر التنوير اإلنسممممانية )كل 

. هنات فصممل Sarastro)(31)ه ا مجسمّمد ف  شممخصممية سمماراسممترو 
                                                           

 جب أخ  المسائل بأوقاتها فالماسونية ف  القرن الثامن عشر كان  حركة تد تسل  ـممـمم ي

 . المترجمسسة اإلقطاع ومؤسسة الكنيسةمؤ

   ي أوبرا الناي السحري لموتسارت. وتدور أحداث كثيرة فيها حول مسائل التطهر ـمممـممم

. المترجمواالمتحان.  إتافة إلى الحب طبعاً 
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عند « التصممممممّور الماسممممممون »ممتاز ف  كتاب سممممممولومون حول 

ه   المادة بحساسية بالية. فبيتهوفن ـمـ كما هو حال  بيتهوفن يعال  

ف  كل حقول التجربة ـمـم كان حيوياً ـمـ وإن بمبالية وغرابة أطوار 

كل ما « يأكل»ـمممممـممممم ومتفرداً وعالمت  الفارقة الهائلة كان  ف  أن  

يقرؤ  أو يسممتعير  فيجعل  شمميئاً خاصمماً ب . إن منه  سممولومون هو 

 [ف  نفس بيتهوفن]اح  واالنعطافات أن يرينما كمل النزعمات والمن

 الت  تدخل إلى الموسيقا كموسيقا ال كأفكار برامجية.

إن مجال ومساحة المادة ف  ه ا الكتاب مدهشة بالفعل. فسولومون 

يتنقممل برشمممممماقممة بين األدب والفلسممممممفممة والنظريممات األدبيممة ونظريممات 

لى ع التماريخ االجتماع  والتحليل الموسمممممميق  والحد  ال هن  المبن 

المعرفة. ما هو مؤمر فعالً ف  الكتابة هو البراعة االسممممتثنائية ودقة نثر 

سولومون عندما يصف الموسيقا ـمممـممم وه  األكثر صمتاً وغموتاً من 

بين كل الفنون ـمـم بتعابير تربطنا ــ ف  آن واحد ــ مش المساحة الواسعة 

ينما ب لواحد من أكثر العقول البشممرية إدهاشمماً تمممن سممياق  التاريخ ،

تسممح لنا ف  نفس الوق  بالدخول إلى الموسميقا عبر تعابيرها الخاصة 

بالشكل البنائ  وبالتأليف الموسيق . فعندما يحلل ـمممـممم على سبيل المثال 

ـممـمم وه  مؤلف معقد التركيب ينتم  إلى األسلوب  ـممـمم تنويعات ديابيل 

أن   لىالمتمأخر ويتمألف من مالث ومالمين تنويعمة، على مما أُخ  عادة ع

لحن فالس تاف  ألف  أنتون ديابيل  ـمممممـممممم فون  يراجش ويقلب ه   المسلّمة 

 Wordsworthبربط  له ا اللحن مش اهتمام الشممممماعر ووردزوورث 

التقدير الرومانتيك  لقيمة الفن »ومش « المتواتمممممش والرعوي»بـممممممممممم 

البسممممي  والمألو  ال ي ينفتح »، وه ا ما يقودنا أيضمممماً إلى «الشممممعب 

نفسممممممم  ينفتح ليس فق  على « اليوم »،أو أن مجممال «وم الي»على 

                                                           

 .يرجش إلى قامو  األعالم المنشور تباعاً ف  المجلة 
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المتواتممممممش أو الشممممممعب  أو الريف  وعلى كل تظاهرو للعادي، بل على 

ومن هنا يتابش سمممولومون نحو «. مسمممائل أوسمممش تتعلق بالهوية نفسمممها

 أي التنويعات]رؤية رشمممميقة له ا العمل الضممممخم كرحلة كل التحوالت 

إلى الخلف إلى اللحن كراب  مش  ينظر»فيها تتضمممممممن راوياً  [نفسممممممها

البيم  الم ي تركم  من أجمل البحمت الكؤود عن كمل اسممممممتعمارة مجازية 

لهد  منشممممممود يمكن أن يدركها العقل: نحو ة أو الفردو ، العقل أو 

الحكمة، النظام أو السممالم، اإلنجازات أو الكمال، نحو البرا  والشممفا ، 

ة صمممممممادر«. نحو الحممب ة من معلّم يشممممممير وعنممدئمم و وبمنمماورة جمليممّ

سممممممولومون إلى كيف يلتف بيتهوفن على توقعاتنا عن الوصممممممول إلى 

ينه  بممأغنيممة دون كلمممات... »الهممد ، ويختممار عوتمممممماً عن  لممع أن 

متهادية كتب على رأ   Minuetloبرقصمممة طيفية على إيقاع الـمممممممم 

 .Graziosoتعز  برشاقة وبع وبة »مدونتها: 

أن أوتممممح أكثر كيف أن  كن  أتمنى لو كان يسمممممح ل  المجال

كل فصممل من فصممول كتاب سممولومون مل   برصممد دقيق ومرضو 

بعمق لما يجري ف  أعمال بيتهوفن العائدة ألسمممملوب  المتأخر، ولكن 

لألسممف ال أملع المجال للقيام ب لع. ومش  لع فسممأنه  باإلشممارة إلى 

الطبيعة اآلسمممرة إلنجاز سمممولومون ال ي يبدو ل  أن  يدفش لنوع من 

حممت اإلنسممممممان  على أعلى مسممممممتو  مش عممدم التقليممل من أهميممة الب

ركيب لموسمممممميقا بيتهوفن المعقدة الت [التفصمممممميلية]المتطلبات التقنية 

. كم من [و لع لفهم ه   الموسمممميقا فهماً صممممحيحاً ]على نحو مدهش 

علما  الموسيقا يستطيعون اليوم ـمـم على سبيل المثال ـمـ أن ينيمسوا 

وممانتيكيمة بماإلحكام ال ي حقق  سممممممولومون، وينقّبوا ف  الحركمة الر
                                                           

 اً ف  المجلةيرجش إلى قامو  المصطلحات الموسيقية المنشورة تباع 
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من تلممع الحركممة  [كممما فعممل سممممممولومون]ومن مم يسممممممتخلصممممممون 

إلى موسمممميقا كما فعل ]موتمممموعاتها الرئيسممممية وصممممورها محولةً 

 حسمب ما تفرت  الدقة المحَكَمة لشكل بنائ  كالسيمفونية [بيتهوفن

 .أو الباغاتيل أو الفيوا أو السوناتا

مل سممولومون هو طريقت  الجريئة ف  الرب  بين ما يميز كثيراً ع

. [نعةكصمم]المشمماغل اإلنسممانية األكثر أهمية وبين متطلبات الموسمميقا 

« شفائيّة»فالفصل المؤمر ف  الكتاب عن استخدام الموسيقا ألغراض 

ب عن حفالت عز  فيهمما بيتهوفن  يسممممممتمممد قوتمم  وتممأمير  مممما ُكتمم 

فنا بت بيتهوفن ف  ومعماصممممممر  شمممممموبرت بع  أعممال البيمانو لمؤل

بل إن هنات ما هو أكثر «. شممممفائية»عالمها الصمممموت  نوعاً من نفحة 

ف  المرحلة األخيرة )على  تمألقماً وهو جولتم  البارعة على الختامات

المكناة بـ  91سبيل المثال ألعمال كأنها فوق ـممـمم بشرية كالسوناتا رقم 

Hammerklavier امات لع الختأو السميمفونية التاسعة( مفسراً لنا ت

ا  فقممد رآهمما بيتهوفن  على نحو بعيممد عن الحزم والنصممممممر المم ي طننممّ

بدائل بين مجموعة اختيارات لختم الكالم ف  تلع  [حسمب سولومون]

األعممال العمالقمة ف  عالم الصمممممموت. وبعيداً عن التكهنات المزاجية 

المسممممممفّة ترتكز تحليالت سممممممولومون على النظام التنقيب  ف  البحت 

  محوالً المعلومات إلى أدلة على ما يرا  دون أي لبس من األرشممممميف

قوة اإلبممداع الحيممة الخالقممة الت  ال تلين صممممممالبتهمما وال حممدودهمما »

إن ما تضمممممن  عمل مثل السمممميمفونية التاسممممعة من نزعات «. لمداها

ضممم  ال يمكن فصمممل  بع [فرتمممتها التقاليد]وقسمممرية  [للتقاليد]مهّدمة 

                                                           
 )النهايات الموسيقية لمقطش أو حركة أو قطعة موسيقية. )المترجم 
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لمستقبلية عند بيتهوفن ـمـ لخلق أشيا  لم عن بع . ربما ألن النزعة ا

 توجد من قبل ــ لجمها حنين  ألن ينتم  إلى التقاليد.

الوحيمدة على ما فعل  سممممممولومون كناقد « النقّماقمة»إن مالحظت  

خالق ومحلل ومؤّول مقاف  يسمممهل التفاعل والتعاطف مع  ه  أن  لم 

افات  تشمممميكن واتممممحاً بما يكف  حول مسممممألة كيف يمكن أن ترتب  اك

الحال  لموسممميقا بيتهوفن. يمكننا  [العز  تممممن رؤية معنية]باألدا  

من بصمممممميرت  المضمممممميئة المدهشممممممة الت  نف ت إلى  [بمتعة]أن ننهل 

أعماق كلمات بيتهوفن المكتوبة ومؤلفات  الموسممميقية، ولكن  ال يزودنا 

ما أعمال  الموسمممممميقية. رب [أدا ]بطريقة تحّول اكتشممممممافات  نحو تنفي  

 تبين كيف يمكن فعل [يمكن صياغتها]سم  هنات إشمارات واتحة لي

 لع، مش أن  إ ا كان القارئ موسمممممميقياً فسمممممميمتلض بوحسمممممما  ببع  

الطرق األدائيمة الت  يمكن اتباعها. إن األدا  يتضمممممممن بالضممممممرورة 

تقرير اختيارات والقيام بأفعال محددة. إن تحفّظ سممممولومون على ه   

ة الج ابة لبصمممميرت  الشمممممولية بكل ما فيها النقطة يهز إلى حد ما القو

من غنى ف  اإلشممممممارات الممدالليممة وف  اإلحسمممممما  المم ي تنقلمم  حول 

االحتمممماالت الت  لم تُطرق والبمممدائمممل الت  لم يُفّكر بهممما حتى اآلن 

والمدفونة ف  الموسمميقا نفسممها مما يتيح لنا أن نكتشممف ه   الموسمميقا 

ا فعل  سمممولومون هو إنجاز ونحل رموزها بمتعة  هنية عالية. ربما م

كا و لناقد يكتب على أعلى مسممممممتو . ولكن علّ  أن أقول إن  طّماع 

 ومع  [مؤدٍّ ]ألشمممعر أن  قريب من فهم ما يمكن أن أفعل  كموسممميق  

سممولومون يرشممدن  أنا وكل الكتاب الفنانين المؤدين ال ين يمكنهم أن 

 يتعلموا الكثير من تحليالت . ياليت  يفعل ه ا اآلن.
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 دنكوبال أ. 

 زينة العظمة :ترجمة
 

 ،مبدعاً كان أم دارساً  ،الت  تشيل الموسيق  إن أحد أهم األسئلة

تبدو الموسممميقا؟ فالموسممميقا كتب  لك  تسممممش ف   كيف :هو السمممؤال

بسممممميطة وواتمممممحة،  ممبهمة أ النهاية سممممموا  كان  موسممممميقا معقدة

وأسممممموأ مالحظة يمكن أن توج   .ييرهاوسممممموا  كتب  للتسممممملية أم ل

جهة  موسمممميق  ه  أن موسمممميقا  ليسمممم  أكثر من ورقة. من لمؤلف

موهبة مؤلف شمماب ه  لمس  أخر  إحد  أسمرع الطرق الكتشمما 

ثر حتى ف  أكعنممد  لمختلف تلوينممات الصمممممموت  الحيويممة الطبيعيممة

ة سيقيلموهبة الموإلى ا التركيبات الموسيقية عفوية. إنها إشارة أكيدة

كما أسمممميها، ه   «الصمممورة الصممموتية»إن ما نسممممع  أو . الفطرية

، المؤدييتردد ف   هن المؤلف أو  ليسمممم  أكثر من مفهوم سمممممع 

ليسممممممم  أكثر من تفكير مسممممممبق عن الطبيعممة الممدقيقممة لألصمممممموات 

 الموسيقية المراد إحدامها.

دعون  أخبركم عن حادث صمممممميير يبين أهمية الصمممممموت من 

سمممممنوات كن  أعمل ف  محطة  ن  بضمممممشوجهة نظر الموسممممميق . م

  H8لد  خروج  مررت باالسمممتوديو  .NBC المدينة إ اعة راديو

 NBC ـوسمع  موسيقا آتية من بعيد، أدرك  أنها تدريبات فرقة ال

 التعر  نظرت عبر زجاج الباب تمكن  من وعندما .السمممممميمفونية

وهما يتدربان  ،شمممممهيرين وركسمممممترا وعاز  آلة منفردةأعلى قائد 

 مير فضول  وقررت أن أتوقف بع  الوق  ألر أُ . لى كونشرتوع

إلى  تسمملل  لضمميف غير مدعو كيف تسممير األمور. وبالح ر المبالغ

 ،الخلف  من القاعة. وأ كر أنن  كن  وحدي كرسممممم  ف  النصمممممف

فالدخول كان ممنوعاً. ، ولحسممممممن حظ  لم يلحظن  أحمد وأنما أدخمل

 وأعضممممممما  األوركسممممممترا كممان الجميش، القممائممد، والعمماز  المنفرد،
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مسممممممتيرقين ف  العممممل، ولم يم  على وجودي أكثر من خمس 

اللحظممة المنتظرة، وأعن  اللحظممة الت   دقممائق عنممدممما جمما ت تلممع

سمممتأنف بينما ت ،ويتوقف يصمممل فيها العاز  المنفرد إلى نقطة عالية

ودون سممممابق إن ار  ،بتصمممماعد عاطف . عندها عز األوركسممممترا ال

وتوجمم  نحوي، ظننمم  على الفور أنمم  ال العمماز  المسممممممرح  ترت

وكأنن  أتجسس علي  وهو يتدرب. ، وجودي جالساً هناتف  يرغب 

 :وسممممألن إل   وقبل أن أتمكن من اإلتيان بأي حركة كان قد وصممممل

؟ لكن  أسممممممرع بالعودة إلى حه ا ال ي سمممممممعت حآرون كيف بمدا لع 

  فلمتابعة دور  إليها ف  الوق  المناسمممب  خشمممبة المسمممرح ليصمممل

 .بكلمة واحدة للرد علي   العز  قبل أن أتفو

وه   .نعم، الصممورة الصمموتية مسممألة تشمميل جميش الموسمميقيين

  وعمق  وأبعاد ، ومزج  أ، دفاسمممممتدارت والصممممموت تشممممممل جمال 

تمن أي محي   سمعيةال وسممات  ،األخر  صمواتالمتوازن مش األ

موسيقية ال ةفي . إن خلق صورة صوتية مقنعة ال يتعلق بالموهبقدم يُ 

ال  .يلعب الخيال في  دوراً كبيراً ك لع أو المهارة التقنية وحسب، بل 

يمكنع أن تنت  صمممممموتاً جميالً أو تركيباً من أصمممممموات جميلة ما لم 

وتتخيل  ف  عقلع أوالً. وعندما تسمممش ما تخيلت  ف   تسمممش الصمموت

ل  زا امبشكل ال ينسى. حتى ه ا اليوم  الواقش فون  ينطبش ف  ال هن

 9191صمممباحات عام   لع الصمممباح حية ف   هن . كان أحد   كر

 .تأليف  عندما سممممممع  للمرة األولى األوركسمممممترا تعز  عمالً من

وعندما وصممممممل  كان  ،عن التدريبات ولسممممممبمب مما تمأخرتُ  ئم و يوم

إلى سممممممع  صممممموت الموسممممميقا كن   وعندما تناهى ،العز  قد بدأ

كن   بين حين وآخرو .متأمراً لدرجة أنن  خشممممممي  أن أقش أرتمممممماً 

لقرا ة ا ميقدتأتوج  إلى الكواليس أتناقش مش قائد األوركسمممممترا بعد 

فيما يتعلق بالتوازن وأسمممممملوب األدا  ونقترح معاً تيييراً ما  األولى

وتعتمد  ،التيييرات صممممممييرة جداً  أو القرا ة. وغمالبماً مما كمان  ه  

دريب. ال الت مش للحظة سممممممريعة خالللما قد سممممممُ  ،على  اكرة دقيقة

 إن. القممائممد وال أنمما وال أي مؤلف آخر يجممد أن همم ا أمر غير عممادي
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الصممموت ف  وجدان الموسممميق  هو أمر عادي  االنطباع ال ي يخلف 

 .قوت  بديهيةد نع نناإ  إجداً 

فاألصمممموات . إن ال اكرة السمممممعية عند معظم النا  قوية جداً 

 ا زل ُ مهشممة. ال اكرة لفترة طويلة وبدقة مد الت  نسمممعها تبقى ف 

بعد سمممممماع  عمل  أحتفظ بانطباع عن صمممممورة موسممممميقية مؤمرة

 Pierrot Lunaireالمهرج الممسمممممممو  »شمممممممونبرا ألول مرة 
 Edgarز الممم هلممة لألدا  اإليقمماع  إلدغممارد فمماري والمخيلممة، «(32)

Varese (33) وخاصممة ف  قطعة اسمممها آركان Arcanes   سمممعتها

 زل  أ كر اماية العشممممرينيات ف  بد مرة ولم أسمممممعها مانية. وك لع

سمممالزبورا،   لع الصممموت اليام  الصمممادر عن فرقة وترية ف 

Alois Haba(34 ) ابها يسلوأباسم رباعية  ر  فيما بعدصوت عُ 

 اعزفه  تتالالنيمات الشممم   الهام بالنسمممبة ل  ليس للربش صممموت. 

الرباعية وإنما الصممورة الصمموتية الت  تشممكل  عندي. أ كر ك لع 

حاد بشمكل خاص لفرقة موسميقية مكسيكية كان  تعز  ال الصموت

 ال. هل كانوا ينشزونكاسلكأحد ف  ت السماحة العامة صباح يوم ف 

خاصممة بهم  ؟ ربما، ولكنهم كانوا مش  لع يخلقون صممورة صمموتية

كمم لممع األمر ف  كورال للفتيممان والرجممال سممممممممعتهم ف  . تممماممماً 

ش جنائزي. ليسممممم  لندن . كان  تحي  بهم هالة  ات طاب كاتدرائية

مح  من ال اكرة. وأكثر األصمممموات نت ال جميلة ربما، ولكنها حتماً 

ف حو ألن وركسممترا تممخمة وفرقة منأب اكرت  كان   الت  علق 

عاً يبحثون ممؤتمرات  تالنتيع سممممميت  ف  قاعةأطالب جامع  ف  

 .. أعجز عن وصف  لع الصوتالـ النيمة عن واحد  ف  آن

                                                           

صوت أنثوي وبيانو وفلوت وبيكولو وه  ل 3932ـممـمم ميلودراما وتعها شونبرا عام  

 وكالريني  باص وكمان وفيوال وفيولونسيل. المترجمة

ـمممممممـممممممم إدغار فاريز : مؤلف وقائد أوركسممترا فرنسمم ، ل  تجارب مش األصمموات غير  

 المألوفة والتركيبات اآللية والموسيقا اإللكترونية. المترجمة


رباع األصوات غير المألوفة لأل ن ـممـممم ألويس هابا : مؤلف تشيك  استخدم ف  موسيقا  أ 

 اليربية. المترجمة
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للمؤلف أن يسمممممتخدم أصمممممواتاً بحد  اتها هنا أن  يمكن  أوح  ال

ه ا الصمممد  الصممموت  الهام ال يتعد  كون   خارج سمممياقها. إن مثل

أصممممممواتاً مختارة بعناية تعم  الزينمة الت  تزين قمالب الحلو . ولكن

 . التعبيري ل العمل الموسممممميق  بأكمل  تصمممممبح جز اً مكمالً للمعنى

 ن عملهمممماالتمممن الان المختلفتممماويرد على الممم هن فوراً النسممممممختممم

قبل أن يختار حالً مالثاً وأخيراً: وهو  «أعرا » سممترافنسممك  لبالي 

 آلة إيقاع. ةغير المعهود ألربش آالت بيانو ومالث عشممممر االشمممترات

ات ف  المقطوعممنطون فيبرن ابتكرهمما أالت   الجرو  النقيممةكمما أن 

 سممممممتبدو بال معنى لو أنها كتب الكت  كتبهما لربماعيمة وتريمة كمانم  

بينما نجد أن التأميرات الت  نحصممممممل عليها من آالت  .ت أخر آلال

أصممموات النشمممطة مقابل من الوتريات  مجموعةمثل وتمممش  ،عادية

، «الربيش» متماوجة عند بريتن ف  سمممممممفونيةنماعمة وهمارب آلت  

الحد ال ي ال نسممتطيش عندما نسمممعها أن نفكر بأي احتمال  فعالة إلى

 .آخر لتمازج اآلالت

تخيل أصممممموات قبل سمممممماعها معزوفة ف  الواقش ه   إن إمكانية

المحتر  والشممخص العادي. المختصممون  عامل يوسممش الفرق ما بين

أنفسممممممهم تتراوح موهبتهم ف  همم ا المجممال. وأكثرمن مؤلف شممممممهير 

وركسممممممترال  مناسممممممب أاتممممممطر إلى ب ل جهد شمممممماق لخلق توزيش 

 اصخ ناحية أخر  يبدو بع  المؤدين موهوبين بشمكل ألعمال . من

إصمممدار أصممموات مبهجة ونقية من  من الوصمممول إلى نبحيت يتمكنو

غير مسمممموعة  إن إمكانية الرجل العادي على تخيل أصممموات. آالتهم

ه  بشمممممكل عام تمممممعيفة . وه ا ال ينطبق على األشمممممكال األبسممممم  

 األلوانأمبتممم  التجمممارب المخبريمممة أن الفروق ف   للصمممممموت. لقمممد

ل أي طف لأل ن غير المدربة. ه  الفروق األولية الواتممحة يةالصمموت

ن كما أ. اإلنسمممان  وصممموت آلة كمان قادر على التمييز بين الصممموت

الفرق بين صمممموت وصممممدا  واتممممح لكل إنسممممان. ولكن التمييز بين 

نكليزي يحتاج إلى درجة معقولة من إهورن  وصممموت اصممموت أوبو

كاملة من آالت النفخ الخشمممممبية  مجموعة لُ المقدرة الموسممممميقية، وتخيا
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كما سممنح  ، ز  معاً تتطلب درجة أعلى. إ ا سممنح  لع الفرصممةتع

وركسممممممترال  على البيممانو أمممام مجموعممة من غير ألعز  عمممل  ،ل 

دراكهم لكيفية ما سمممممتكون علي  إفسمممممتدرت مد  تمممممعف  المحترفين

 .  الموسيقا إ ا عزفتها األوركسترا

، إ  من المفاجض أن نالحظ مد  ندرة البحت ف  ه ا الموتوع

ف  بحممت ممماهيممة الصمممممموت ف   ات من مؤلفممات اختصمممممم ليس هنمم

اليوم وما  مقمارنة بين ما هو علي ، تماريخم  وإمكمانماتم ، الموسمممممميقما

  بالكتب المدرسممية فسمميكون علي  ف  المسممتقبل . وحتى ما يسمممى 

لبحمممت علم دم  اآلالت توتممممممش   تال ،األوركسممممممترال التوزيش 

جل وسمميق  بخالم تناول الصمموتت افونه، األوركسممترالية بشممكل عام

 على فحص ركز بممدالً عنمم  على التوزيش األوركسممممممترال ، أيتو

االحتمممماالت التقنيمممة وكمممل االحتمممماالت األخر  لقلمممة المنفردة. 

الصمممموتية وكأنها سممممراب سمممممع  ليس من السممممهولة  تبدوالصممممورة

الفردي فمختلف، فهو أكثر قبوالً  اإلمسات بها وتحليلها. أما الصوت

المم ي يمنح الطيف    لوحممة. ولكن ف  الوقم لمقمارنتمم  مش األلوان ف

 نجد  أقل قبوالً للنقاش ،الكامل أللوان الموسمممممميق  نفسمممممم  بسممممممخا 

 . درات من طيف ألوان الرسامواإل

هنات أسممممممئلة كثيرة متنوعة وهامة يطرحها الفكر الموسمممممميق  

وزعم  بأن  ،الصمممموتية ةصممممورالأو  ،صمممموت لون الالتتعلق بدور 

ف   هن  التعبيري مرتبطمان تمماممماً الصممممممورة الصمممممموتيممة والمعنى 

اليوم مما كان علي  ف  الماتممم ، ه ا إ ا  المؤلف هو أكثر رسممموخاً 

. فف  القرن الثامن عشممممممر كان ةصممممممحيح قرا ةالتاريخ  كن  أقرأ

عز . وكان  متطلبات المناسممممبة تُ  االعتبار األول للموسمممميقا هو أن

ين آخرين، مؤلف ه  الت  تحممدد اآللممة. إن إعممادة توزيش بمما  ألعمممال

  كان ،ارت على بع  أعمال هاندلتسمموالتعديالت الت  قام بها مو
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تممماشمممممميمماً مش همم ا المفهوم تحممديممداً. وف  القرن التممال  قممام ليسممممممم  

 .كتابات شمممموبرت للبيانو ف  أغنيات  للسممممبب نفسمممم  بتعديالت على

ن أ ر ألننا ن ،المنسمممموخة ببع  الشممممع واليوم نتطلش إلى األعمال

همما من خالل رتبت تعبيريممة تنعكس بصممممممورة دقيقممةال أفكممار المؤلف

 إ  نفترض أن اختيار الوسمممممي  ،الصممممموتية . بل ن هب أبعد من  لع

الصمممممموت  بحمد  ات  يؤمر حتماً على طبيعة أفكار المؤلف، واألمثلة 

 .دليل على ه ا  كرتهاأن الت  سبق 

إن تداخل الفكرة والصممممموت مرتب  بحسممممماسمممممية المؤلف أو 

 ر  انج اب بع  المؤلفين إلىعُ  .المختارةالعماز  تجما  اآللمة 

اإلشممارة  دونمن ولكن  ،شممير إلى  لع مرات عدةوأُ  ،آالت معينة

إلى ممما يقممابممل همم ا االنجمم اب ف  بع  الحمماالت. والمثممل األكثر 

طبعماً هو ارتيماح شممممممموبان غير العادي لكتابة أعمال  وتممممممموحماً 

ان ي كممفممما المم  ،اختراع البيممانو للبيممانو. لنفترض أنمم  ولممد قبممل

  ولكن. سمممميحدث لتلع الموهبة ف  التأليف؟ بصممممراحة ال أعر 

مدا  أعر  أن أصممدقا   حاولوا مرة تلو األخر  إقناع  بتوسمميش 

: نجاح. جواب  كما ورد ف  إحد  رسمممممممائل  كان دونالصمممممموت  

نفسمم  أتممحوكة إ ا  أعر  حدودي، وأعر  أنن  سممأجعل من»

 إلمكممانيممة لمم لممع.ا كون لممدي  ت دون أنمن حمماولمم  التسممممممملق أعلى 

 ،أوبراو مفونياتيالموت وهم يلحون عل  كتابة س ن  حتىنيع بو

شمممممخص واحد، روسمممممم   ويريدون من  أن أكون كل شممممم   ف 

ارت وبيتهوفن. ولكن  أتممحع بين  وبين نفسمم  تسمموبولون  ومو

وأفكرأن  على اإلنسممان أن يبدأ بأشمميا  صممييرة. أنا مجرد عاز  

ه ا جيد أيضممممممماً.... أعتقد أن  من  لع ف وإ ا كن  أكثر من ،بيانو

 من ،ب  بأفضل ما عند  وأن يقوم ،األفضل أن يقوم المر  بالقليل

 «.بكل ش   ولكن بطريقة رديئة أن يحاول القيام
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العبقري مش آلة  ون كر هنا حالة مشممابهة، سممكارالت  ف  تعامل 

ويرينا التاريخ الكثير من األمثلة األخر  الت  تبين  .الهاربسممميكورد

مممال إلى هوغو وولف فدون غيرهمما.  آالت إلىميممل بع  المؤلفين 

 قفر إلىمز هوبرا ،الهارب إلىالمنفرد، ورافيل البشممري  الصمموت

وما ا عن كبار مؤلف  األوركسمممترا ف   .موسممميقا الحجرة الصمممييرة

  هل ه ؟برليوز وفاغنر وريتشممارد شممتراو  القرن التاسممش عشممر

يسممممممتحق ال كر؟  ف للبيانودفة أن  ليس لديهم أي مؤلاصممممممم دمجر

وفوري  نادراً  ،مصممماحبة ن دونبوسممم  نادراً ما ألف للكور  ميود

وركسممترا؟ من ه   األمثلة القليلة يبدو أن الياية التعبيرية لأل ما ألف

وأن ه ا يختلف من مؤلف  ،أصوات آالت محددة ترتب  مباشمرة مش

 ر.إلى آخ

 صممممورة صمممموتية دون غيرها شمممم   مفروض إلىإن ميلنا 

طممابش من إلى تجعلنمما نميممل  ألننمما مولودون مش مورمممات ،علينمما

الصممممممموت دون آخر، ونممأخممم  األمر على أنممم  بمممديه . آخرون 

هتممام بمأنواع مختلفمة عمما اعتمدنما عليم  من يسمممممممتحو  عليهم اال

على صمممممعيد ورا    يضمممممعنا مثالً  المادة السممممممعية . فالشمممممرق

الدكتور  حدثيت .الحساسية للتنوع الدقيق ألصوات آالت اإليقاع

ف  دراسمة عن الموسميقا الشرقية عن الكم الهائل  كسازرت وك

الخشممبية والحجرية والزجاجية والخزفية والمعدنية األدوات من 

ر إن خيالنا الفقي. وتهز وتضمممممرب وتحع الت  تقرع يةوالقصمممممب

فيمما يتعلق بممالت اإليقماع مخجمل إ ا مما قمارنا  مش غنى ال هنية 

قد يتسا ل المر  ما ال ي يمكن لطبيعة ا. تهودقها الشرقية وتنوع

إلى أن توصمممممل   الصممممموت غير المميزة نسمممممبياً لرباعية وترية

)من جزيرة بال ( تربى على الطابش الصمممموت  بالين   موسمممميق 

البنية  من ناحية أخر  فون ؟(35)الخاص والصاخب للـممم غاميالن

                                                           

: نم  من أوركسترا وجد ف  جنوب شرق  آسيا، خصوصاً ف   Gamelanـمـ غاميالن  

إندونيسممميا، تتضممممن آالت وترية ونفخية، لكن األبرز فيها هو تشمممكيلة آالتها اإليقاعية 
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الكيبورد  الهممارمونيممة المعقممدة الت  نحصممممممممل عليهمما من آالت

ميلق بالنسممبة للموسمميق  الشممرق . يقول  ه  كتابة بنا الخاصمم

لعرب  فون  يعز  ف   ننما إ ا أعطينما آلة بيانوإ زاكسالمدكتور 

واحمممدة  يممماتوالهنمممدي يعز  ن (،36)«وكتممافممات الفمممارغممةاأل»

 وم.الهارمونيآلة  علىمستمرة 

من  الوالدة،  ،من الواتح أن موسيقي  الشرق واليرب مقيدون

ربما و. ةمورومدودة نسممممبياً ألدوات صمممموتية بمجاالت صمممموتية مح

وإال كنما ارتبكنما بماالنجم ابمات العمديدة جداً نحو ، أفضممممممل كمان هم ا

يتميز تاريخ الموسيق  اليرب  باستخدام  الصوت . احتماالت اللون 

مش اسممممتثنا   ،مراحل  لوسممممائ  صمممموتية خاصممممة ف  كل مرحلة من

 قىلوسممي  المنتعمل  لوسممائ  أخر ، وبسممبب ه ا االسممتثنا  تمكن ا

من التطور بشدة. فتنمية موسيقا الينا  خاصة موسيقا الكورال حتى 

مثمممال واتممممممح على  لمممع. أخبرن  فيرجيمممل  ه  9899سممممممنمممة 

 كانوا قادرين على مرة أن  يعتقد أن مؤلف  تلع الفترة (37)تومسممممون

 اسممتخراج إمكانات الصمموت اإلنسمممان  كافة ف  مزي  كورال  رائش

عملياً أي شمممممم   جديد نضمممممميف  بالنسممممممبة له ا  لم يتركوا لنا لدرجة

يتعلق بمالتمأميرات االسممممممتثنائية الخاصممممممة. إن  الوسممممممي  حتى فيمما

المؤلفين على ال هاب ف   كامل يجبرعلى نحو اسممتهالت أي وسممي  

ابة االهتمام بالكت اتجا  آخر. وكان ه ا إلى حد بعيد السبب ف  تطور

 تل  عصمممممر التأليفالموسممممميقية لقالت حصمممممراً خالل الفترة الت  

 جا  إمر تم النيم  للصموت، وإتمافة غنى جديد ف  طريق الدم 

ان ك .هاندل اتوراتوريأاألوركسترا، كما ف   الكورال الكنسم  إلى

                                                           

لى المؤلف الفرنسمممم  الت  تضممممم اليونغ والطبول واألجرا  والماريمبا. وقد أمرت ع

 . المترجمة3989ديبوس  أمنا  زيارتها لمعرض باريس عام 

ـمممممممـممممممم أي أن  يعز  سمملسمملة من األكتافات من دون هارمون  مصمماحب لها. ويتكون  

األوكتا  من ممان  درجات )أصوات( الدرجات السبش زائد تكرار الدرجة األولى ف  

 المترجمةالجواب. وف  آلة البيانو نحو سبعة أوكتافات. 


 مؤلف وعاز  أورغن وناقد أمريك . المترجمة 3989ــ  3893ــ فيرجيل تومسون  
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ى علل ا جر  التركيز  ،بالكورالالقرن التاسممممممش عشممممممر أقل تأمراً 

 .الجديدة ف  األوركسمممممترا السممممميمفونية المتطورة حديثاً  األصممممموات

لنا مشممميولين به   المهمة، إتمممافة إلى انشممميالنا بطبيعة زونحن ما 

بمرحلتنا الت  ال تعتمد على صممموت  وه  سممممة خاصمممة ،الصممموت

د صممار هنات تأكيد جدي المكون الرئيسمم  لها، بلبوصممفها الوتريات 

ن م على آالت النفخ الخشمبية واآلالت النحاسمية بما يتضمن  صوتها

مات صممممممارت مميزة عماطفيمة أقل وجفا  أكثر. وه  سممممممدالالت 

بشمممممكل عابر كمثال واحد على  لموسمممميقا وقتنا الحاتممممر. أ كر ه ا

 اختيار سبق أن مور  فيما يتعلق بأدوات صوتية مناسبة.

حاول  أن أتطرق إلى اهتمام الموسمممميق  بالصممممورة الصمممموتية 

الحتماالت دم  األصممموات، والمرونة الت  تتمتش  والتنوع الالنهائ 

المختلفة واسمممممتخدام المؤلفين  الصممممموتيةبها الوسمممممائ  الموسممممميقية 

المفاهيم  المحدود لها، إما بسمممممبب نقص الخيال أو بسمممممبب إرث من

 .حول ما هو مقبول من األصوات

لننظر اآلن عن قرب أكثر إلى الوسممممممائمل الصمممممموتيمة المتماحمة 

الواحدة. هنا أيضممممماً نجد المؤلف بعيداً جداً  للمؤلف على نطاق اآللة

تصممممممنيش اآللممة وكفمما ة تقنيممة  عممالق بقيود عن أن يكون حراً . إنمم 

وه ا شمممممم   ، العاز  ف  األدا  . أحياناً ف  لحظات أفقد صممممممبري

يحممدث مش كممل من يقوم بعمممل إبممداع ، أتخيممل اختفمما  كممل اآلالت 

المعروفة دفعة واحدة واختراع أجهزة الكترونية حديثة  الموسمممممميقية

ويدنا و لع عن طريق تز ،تمممممممنها تضممممممش حمداً للقيود الت  نعممل

  وشمممممدت  مدأبمالت ليس فيها أي مشمممممكلة تتعلق بطبقة الصممممموت و

هاننا أن أ  . ألننا بوتعنا الحال  ال بد لنا أن نبق  دائماً ف ت سمرعو

كل آلة خشمممبية أو نحاسمممية يمكنها أن تعز  فق  إما و يةوترآلة كل 

 دون ،أو منخفضاً، إما سريعاً أو بطيئاً إما تاجاً أو ناعماً  عالياً جداً 

المهمة وه  حالسمممميطرة على التنفسح بالنسممممبة  أن ننسممممى المسممممألة

حداً بالغ الصمممعوبة. ال عجب  الت  قد تصمممل نفخيةلعازف  اآلالت ال

 شمممممموبانزيغ أن بيتهوفن قمال مرة عنمدمما سمممممممش أن عماز  الكمان
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Schuppanzigh  الم ي يعز  أعممال  كان يت مر من عدم إمكانية

أن أفكر بكمان  البائس عندما  المعطى لم  :حوهل عل    عز  الجز 

 !.حتتحدث الروح إل 

وليس نادراً مش صممناع اآللة. ومش  ،نعم يجاهد المؤلفون مش اآللة

المفروتممممممة بحكم الضممممممرورة فونهم ال يرون  لع   لع ورغم القيود

 القيود تعملبع  الظرو   على أنم  مشممممممقمة تماممة . ف  الواقش، ف 

خالل زيا رة . خيال المؤلفالت  تفرتممممممها اآللة أو العاز  كحافز ل

 ل  إلى بماهيما ف  البرازيل خطر ل  أنن  ال أمانش أبداً ف  تأليف عمل

إلحمممد  اآلالت الت  يعزفون عليهممما وتمممدعى بريمبو. للبريمبو وتر 

ن وال يكوتصمممدر صممموتاً كامالً. نيمتين وكل نيمة  واحد فق ، يعز 

 .يرةيالعز  بالقو  بل يضمرب العاز  على الوتربعصا خشبية ص

خشممممبية مفتوحة من إحد   هو صممممدفةً     سممممحرَ  صمممموتَ الوما يعط  

فتعكس الصوت وكأن  صد   ،يمسمع بها العاز  قرب الوتر جهتيها

بشممكل  ةغرفة . ف  الوق  نفسمم  تهتزاليد الت  تمسممع العصمما الصمميير

عازف  بريمبو بالعز   يحدث نوعاً من الخشممخشممة . عندما يقوم عدة

 شعرت. رنين متنافرة أجدها آسرة تماماً  فونهم يصدرون أصوات معاً 

بثقة أنن  أسممممتطيش أن أؤلف شمممميئاً آللة البريمبو يثير انتبا  المسممممتمش 

الرغم من إمكانية اآللة المحدودة جداً . ه   الثقة ف  التعامل مش  على

التكيف الطبيع  مش المحممدوديممة ألي آلممة يعود إلى فن  اآللممة وهمم ا

 .الصنعة عند المؤلف

مممام األول للمؤلف الموسمممممميق  هو البحممت عن الطبيعممة إن االهت

والتأليف لها واتمممممعاً ف   هن  تلع الطبيعة. فهنات  التعبيرية ألي آلة

وع ، هنات غنائية خاصمممة، نفق  وإلي فلوت مثالً موسممميقا تنتم  إلى ال

لفون . لقد وسش المؤبالفلوت من السمالسمة أو الع وبة األميرية مرتبطة

اً ما كان ممكن لة واسمممممعة أفق مفاهيمنا وأتمممممافواال ين يتمتعون بمخي

 عملم  بمالنسممممممبممة آللمة محمددة ولكن إلى حمد معين تحممدد  طبيعمة اآللممة

 .نفسها، ه ا الحد ال يمكن تجاوز  حتى من قبل أكثر المؤلفين موهبة
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 ،فكروا بما فعل  ليسمممممم  مش البيانو. ليس هنات مؤلف آخر قبل 

صممدر يلك  فاتيح البيانو يتعامل مش م عر  كيف ،وال حتى شمموبان

نسمممياب االوللمرافقة  ن البسممماطة النسمممبيةبييتراوح  نسممميجاً صممموتياً 

 .إرتمما  الرقيق للكوردات الت  توم  مصممدرة األصمموات األكثر

ن ه ا التأكيد على جا بية الصموت يضعف صفات  إقد يقول البع  

يمكن للمر  أن  والوظيفية. ولكن على الرغم من  لع ال الروحمانيمة

ألن  لوال أعمال  الت   ،ه ا المجال يسمم  ف ـممممممم لكر الدور الرائد لين

لطافة ديبوسممممم  أو  كتبها إلظهار إمكانية اآللة ما كنا سمممممنتحسمممممس

 رافيل، أو جمالية القصممممائد الواهنة الت  ألفها ألكسممممندر سممممكريابين

مظهراً ليس فق  صمممفات  المتأصممملة في  بل وطبيعت  المثيرة  ،للبيانو

همممارب، البيمممانو كوركسممممممتمرا، المبيمممانو كمممأو المبميمممانم: لملمعمواطمف

ى البيانو حت ،، البيانو كفرقة نحاسمميةنورغأالبيانو ك بسمميكورد،اركه

لمسممم  عند أعمال ليسممم  ف  تعامل  ال ي  اإليقاع  كما نعرف  يمكن

 ،إ ا أمكننا القول ،البيانو ال مثيل ل  مش اآللة. لقد ولدت أعمال  داخل

إن مزج عدة آالت ف  . ى طاولةإ  يصممممعب أن نتخيل أنها كتب  عل

عمل لموسميقا الحجرة صمار من خصائص فرقة تقليدية عبرالسنين. 

أكثر الفرق تشممممممرت آالت من العمائلمة نفسممممممهما: وهكم ا نجد الثالم  

والرباع  والخماسممم  والسمممداسممم  الوتري وهك ا.. وآالت  الوتري

ة مماملة. أما البيانو وبسممممممبب طبيع النفخ الخشممممممبية تجتمش ف  فرقة

ع إلى أي من تل يخلق مشممكلة عندما يضمما فصمموت  المختلفة تماماً 

ولكنهما مشممممممكلمة قمابلمة للتم ليمل إ ا مما تم التعامل معها بدقة،  ،الفرق

 .ونضيف، إ ا قام عاز  خبير باألدا 

ف  مرحلتنما هم   قمام  محاوالت لكسممممممر ه ا االتجا  ف  فرق 

 ار أمثلةجمش آالت بطريقة حية. قد أخت موسمممميقا الحجرة عن طريق

الً، أو السماكسفون مث تخيلية : الفيوال مشمجموعات ال على التعيين ل

لنأخ  الجمش ال ي قام  أو. وفيبرافون فلوتمش الهارب، أو كمانين و

ين أو حآلت  إيقاع، وموسمممممميقا آللت  بيانو حين وتممممممش  ب  بارتوت

قممد . كمممان وكالرينمم  وبيممانوآللممة  « Contrasts»وتممممممش عملمم  
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ربممما فرق الجمماز  .دب الموسمممممميق  بممأمثلممة عممديممدة أخر دنمما األيزوي 

األولى كان لها بع  المسمممممماهمة ف  ه ا التحري  لالهتمام بخلق 

حال تبش وصممممول  ةعلى أي. مألو  تجمش اآلالت بشممممكل غير فرق

االهتمممام  موجممة من 9191عممام  حونالجمماز األمريك  إلى أوربمما 

دية ج وبرا الحجرة مش تأكيد القيام بتجاربأوركسممممممترا الحجرة وأب

ف سممترافنسممك  كان مؤل   «قصممة جندي»أصمموات اآلالت. مزج  ف 

وكونشممممرتو  ،«خلق العالم» ميلو عمل وك لع ،عمالً من ه ا القبيل

نا، بالتباين إن .نفسها الهاربسيكورد لمانويل دي فايا ال ي يعود للفترة

فخ خشممممممبيمممة أممممام ن ومالث آالت نتيوتريآللمتميمن المممتمواتممممممش 

 .نحصل على حيوية صوتية ورؤية لحنية جديدتين الهاربسيكورد

اليوم أن قمة التخيل الصوت  ه  بشكل عام القدرة  ممن المسل  

ـ ـمممممممم أصمموات متناغمة لألوركسممترا السمميمفونية على التأليف لعدة

فضممممول طبيع  من  كما كان  تسمممممى. هنات األوركسممممترا الكبيرة

 رفة مد  قيمة التخيل األوركسمممممترال  عندجهة الرجل العادي لمع

المؤلف .حهل تسمتطيش أن تعر  مسمبقاً كيف سمميبدو علي  توزيعع 

. الجواب هو أن سممممؤال غالباً ما طرح عل    األوركسممممترال ؟ح إن 

ه ا يعتمد جزئياً على مد  كونع ميامراً  إ ا كان المؤلف راتمممياً 

 بتممأميرات بنوع من التوزيش األوركسمممممممترال  المجرب والمحممدود

مختبرة سمممممممابقمماً فحتممماً يمكن التنبؤ بنتيجممة مؤكممدة. أممما المخمماطرة 

 يجعل نتائ  التوزيش األوركسترال فليس ل  سابقة  المدروسة لدم 

الموزع األوركسممترال  ولكن . غير مؤكدة ف  مرحلة من المراحل

ال بد أن ييامر كما يبدو ل . يسمممجل التاريخ الموسممميق   اً حق المشال

ف  كتاباتهم بعد أن سمممممممعوا موسمممممميقاهم  ة لمؤلفين عدلواأمثل عدة

االقتراب أكثر مممما كممان ف  خيممالهم.  تعز  للمرة األولى بهممد 

 أسممات ة ف  التوزيش.  كر وه   األمثلة تهم حتى ال ين نعرفهم بأنهم

ان ك رنولد شونبرا أن ريتشارد شتراو  أطلع  على حاالت عدةأ

عر  أن غوسمممتا  ماهلر كان وأتممما :حأ ،ال بد من التييير فيها
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توزيع  األوركسمممترال  كثيراً من أجل الوصمممول  علي  أن ييير ف 

 ح.إلى الشفافية

أحد األسمباب الرئيسمية لعدم التأكد ه ا ف  خل  األصوات يأت  

 صمممممواتيرافق  مجموعة من األ نسممممممع  صممممموت من واقش أن كل

 صممممموات. تلع األ«Overtones» توافقيةال األصمممممواتالجزئية أو 

الت  ال يسممممممعها معظمنا تؤمر على الطريقة الت  تتحد فيها  الجزئية

يجعل مهمة المهند  الصمموت  مهمة خطيرة.  األصمموات. ه ا أيضمماً 

بها لألعشار والترددات،  على الرغم من القياسات الح رة الت  يقوم

ة. إن المثالي يستطيش أن يهند  قاعة الحفل تممان أن ممة عدميبقى 

 على مخاطرة. بالنسبة هو بالتعريف مهمة تنطويخل  االهتزازات 

الت  تصمممدر  صمممواتللمؤلف هنات مخاطرات إتمممافية ف  تنوع األ

وقيما  القماعمة ومواصممممممفماتهما وموهبة قائد  عن مختلف العمازفين،

التوازن النسممممممب   األوركسممممممترا الممم ي يفترض أن يسمممممميطرعلى

 .الديناميك  لمجمل ه ا الدم  لقالت

ه   الصممممممعوبات، من الممكن أن  الرغم من وعلى ،مش  لع

 من جيد. إن الوركسترال  األ وزعاألساسية للممتطلبات النصمف 

يجر تصمممورها، ال أحد يسمممتطيش أن يوزع موسممميقا لم   البديه  أن

يجب أن تكون . األوركسممممترالية بالدرجة األولى، وفق الشممممروط

األوركسمممممممترا حتى قبل أن  طبيعتها منتمية إلى الموسمممممميقا بحكم

األوركسمممممممترال  المممم ي  المر  من التعر  على الردا يمتمكن 

 ي ما ال ،وركسممممتراليةأسممممتظهر في . لنفترض أن لدينا موسمممميقا 

اختيار اآلالت؟ ال شممممم   سمممممو  الهد  التعبيري للمؤلف.  يحدد

 ؟ األوركسمممترال تعبيرياً من خالل التلون المر  هدفاً يقدم وكيف 

ل الداللة تحم من خالل اختيار جر  صوت أو مجموعة أصوات

 .العاطفية األقرب للفكرة التعبيرية للمؤلف

إن األوركسممممترا الحديثة، لديها وتح  تصممممرفها وفرة هائلة 

المربكة أمبت  سممممممبب الخراب  وفرةال  ه ية. اللونمن التركيبات 
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 اديولرالنمو ج  ف  ااألوركسترال  التجاري  وزعمالال ي لحق ب

  فون كل شممممم  لحقيق اتعبيري ال هد ال يييب والسمممممينما. عندما

ر ف  يمشممممم   وكل ، يصمممممبح مقبوالً. ف  الواقش كل شممممم   يمر

 ل وركسمممممممتراالتوزيش األنفسمممممممهمما. إن ممما يسممممممممى بممالمقطوعممة 

الحيمممل المعروفمممة ف  جعبمممة جميش هو مركمممب من  يدوهوليوال

. يشممير سممتيفن سممبيندر إلى حالة مشممابهة الموزع األوركسممترال 

لهم أن يقودهم إلى حديقة بالشممممعرا  حال ين يسمممممحون لخيا تتعلق

ويضمممممعونها ف  مواجهة  .الشمممممعريةحالعبارات مبهجة لطيفة من 

تهم تجربمطابقة لنح  نسخة ل حهؤال  ال ين يستخدمون اللية أداةً 

 يجب أال يسمح المؤلفون ،الوتش مشاب  ف  الموسيقاح. بالكلمات

ية. وركسترالأ تقودهم إلى حديقة ممتعة  ات تأميرات لمخيلتهم أن

تمل  على المؤلف طبيعة الصممممموت  ن الفكرة التعبيرية ه  الت إ

 محمدمةالأممام اإلغرا ات ح اً نضمممممممبطمم جعلم وت األوركسمممممممترال 

 .وركسترا العصريةالنعمةح لأل

ولكن حتى عندما يكون الهد  التعبيري للمؤلف واتحاً أمام  

مختلفتان لمعالجة مسألة التوزيش األوركسترال   يبقى هنات طريقتان

الموسممممميق ح ف  اللحظة نفسمممممها الت   ولى ه  أن حيفكر باللون: األ

 الموسمممميق ح بعد أن تكون يؤلف فيها، والثانية ه  أن حيختار اللون

أعرفهم  مسمممممودة العمل قد صمممممارت بين يدي . معظم المؤلفين ال ين

، أي حنهم يفكرون حلونياً إيفضلون الطريقة األولى. أي أنهم يقولون 



 

 31 

وه ا يتطلب مقدرة  ،أمنا  عملية التأليف الصمممممموت اللون  يحددون

أن يتخيل الردا  األوركسممترال  أللحان  ف  اللحظة نفسممها الت  ف ة. 

لقد سبق  .ف  آن واحداللحن فون  يكون قد قام بعمليتين  يتصمور فيها

 أخبرن  بع  المؤلفين أنهم ال يكتبون مؤلفاتهم على مسمممودة بلأن 

يفكرون بالجر  واللحن ف  آن  معلى المدونة النهائية، إنهمباشمممرة 

امتيازات أكيدة يمكن كسممممممبها من  هنات واحد . يبدو ل  مش  لع أن

عندما  ،الموسمممميق  فصمممل هاتين الوظيفتين. إن طريقة اختيار اللون

 كنيجعل من المم ،يبدأ المؤلف بشممكل واع بالتوزيش األوركسممترال 

حو ميل نوتش مخط  عام للتأميرات ف  العمل. وه ا يتناق  مش ال

وال ي سمممميقود حتماً إلى نتائ  هزيلة، ألن  التوزيش صممممفحة صممممفحة

ر فق  بعالقتها مش ما م القرارات الت  تؤخ  لصممفحة بمفردها تصممح

ات الت  التأمير بما أن التوازن والتباين ف وقبلها ومش الت  سمممممتل . 

 تحدمها اآللة ه  عامل أسممماسممم  ف  التوزيش األوركسمممترال  الجيد،

ل إلي  بسمممرعة هو بحد  ات  قيد، وصمممَ ير يتعلق بالجر  فون أي قرا

حريمة العمل ف  صممممممفحات أخر . إن حرية االنتقا   ألنم  يحمد من

ون المؤلف بشممكل واع  التفكير بالل األكبر تبدو ممكنة فق  إ ا تجنب

 نفسمممممم  فق  لهمم ا إلى أن تحين اللحظمة الت  يكر  فيهما الصمممممموت 

 لةجم د تأت  أوقات تفرض فيهاإ  ق ،اليرض. ليس هم ا ممكناً دائماً 

 درجةلموسميقية أو مقطش موسميق  شكل  ف  التوزيش األوركسترال  

تعمل ه   اللحظات كمنشمممممم  ف  المشممممممهد  ئ و عند. تجاهل  ال يمكن
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إلى الفئة الت  تخط   بشممممممكل عام األوركسممممممترال  ككل. أنا أنتم 

 إطارها األوركسممممممترال  وتفاصمممممميل  بدقة وح ر لك  تكون النتيجة

على همم ا  كثر إخالصممممممماً للهممد  التعبيري األصممممممل . لقممد ركزتُ أ

بشممممممكمل عام عملية طبيعية ف   دعلى مما عمُ  الموتمممممموع كثيراً رداً 

 .التوزيش األوركسترال 

نممماقشممممممممم  حتى اآلن المبمممادئ العممماممممة ف  تكنيمممع التوزيش 

اليايات األوركسترالية كما  أفحص أن األوركسمترال . واآلن عل   

مراحل مختلفة من  ال مؤلفين عدة ينتمون إلىنراها ممثلة ف  أعم

 قصممممة األوركسمممممترا كما نفكر بها اليوم . بدأتالتاريخ الموسمممميق 

 0571متأخرة نسبياً، بعد عام ( وبراعن اتصالها األول باأل )بعيداً 

المدونة الموسممممممميقية اآللة  حتماً، عندما بدأ المؤلفون يحددون على

كممانمم   ى  لممع التمماريخحتة. محممدد نيممماتالت  عليهمما أن تعز  

  الت األصوات ترتجل ارتجاالً نوعاً ما وتخضش إلمكانات العاز 

آخر. وألن المؤلف إلى آخر ومن زمن إلى كثيراً من مكان  تييرت

أن نسمممممممتنت  أن األصممممممموات  فنسمممممممتطيش كممان غممالبمماً هو العمماز 

يلها تفاصمممم األوركسممممترالية الت  كان  تعكس رغبات  تماماً لم تكن

مما يتركنا مش مفهوم غير واتممح تماماً  ،نات مكتوبةم كورة بمدو

النات . ف  نهاية القرن الثامن عشمممر كان  القواعد  الصممموت حول

سمممسممم . كان  مكونات الحديثة قد أُ  لما سممميتطور إلى األوركسمممترا

 ،سمم أسمما األوركسممترا ف   لع الوق  تعتمد على الوتريات بشممكل

 سممممية. وكان تواجهها بضممممش آالت نفخ خشممممبية وبضممممش آالت نحا

 ،األخيرة محدودة بسمممممبب عدم تطور صمممممناعتها من جهةإمكانات 

وهك ا نجد أن  لم تكن . العماز  من جهمة أخر  ومحمدوديمة تقنيمة

 .التأميرات األوركسمممممترالية هنات مشممممكالت كبيرة مطروحة حول

  فكان ،كل آلة كان  تسمممتعمل بكل صمممراحة لصممموتها الخاص بها

. وقد نجد تطبيقات أكثر خيالية ون صمممبا ونصممموالبا اوبوأ اوبواأل
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ن استطاعا الوصول يالل  ارتتسمدونات هايدن ومو له ا المبدأ ف 

 بوظهار الصمفات األساسية لكل إلى وتموح مبه  ف  نسمي  العمل

 .األوركسترال  آلة . كان  لع هو عصر البرا ة ف  التوزيش

بدأت بع  أول مشممممماكل التوزيش األوركسمممممترال  الحديت مش 

جسممممممماً لقالت أكبر وأوسممممممش لينت   كان  أعمال  تتطلب .بيتهوفن

 غموض ف  التأمير صموتاً عاصفاً وأميناً، صوت دون رقة كثيرة أو

 األوركسممترا بشممكل من األشممكال بردا  موسمميقا وربما، ولكن  يكسمم

السيمفونية واالفتتاحية المالئم. ومش  لع فقد ترت لنا الكثير لنقوم ب  

 .المجال ف  ه ا

التفاق بشممكل عام على أن العبقرية األوركسممترالية الت  لقد تم ا

لة عن ابتكار األوركسممممممترا وبرليوز ه  المسممممممؤ يتمتش بها هكتور

 المؤلفون يستخدمون اآلالت حتى وقت  كان. العصمرية بمفهوم اليوم

األلوان  لك  تنت  أصممممممواتمماً ال تتعممد  صمممممموت اآللممة، وكممان مزج

جازات  هو. اسمممتفاد برليوز نإ الموسمميقية لتصممدر أصممواتاً جديدة من

الجر  المم ي تتمتش بمم  اآلالت الموسمممممميقيممة بممدرجممات  من غموض

السممممحر األوركسممممترال  كما يفهم   متفاوتة. وبالتال  أدخل عنصمممر

ى يعود جزئياً إل التمألق ف  توزيعم  األوركسممممممترال . المؤلف اليوم

وليس مجرد إبقائها مستقلة  ـممممممـمممممم اآلالتأصوات قدرت  على مزج 

األخر  وبعيممدة عنهمما. مهممارتمم  ف  التممأليف آللممة واحممدة  نواحممدة ع

وتية القدرة الصمم لقدراتها الصموتية المختلفة. كشمف  السممات األكيدة

تممألق وبريق النسممممممي   المختممارة لكممل مجموعممة من اآلالت تؤكممد

 المندم . أتمممف إلى  لع جرأت  الت  ال تصمممدق ف  إجبار العازفين
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تقدون أنهم يعرفون. لقد دفش على العز  بشممكل أفضممل مما كانوا يع

عز  بشممكل غير ال ي عندما كان يسمممش موسمميقا  تُ  الثمن بدون شممع

وهو يسممممممعها ف  رأسممممم  قبل أن  تخيل . ولكن يمكننا تخمين اإلمارة

 الرائعة ه  الت  عز . إن الحسممماب ال ك  والدقيق لتلع المدوناتتُ 

 حمسترومممانتيك  مرد أقنعتن  أن برليوز كممان أكثر بكثير من مج

 .بس اجة كما صورت  كتب التاريخ

من السممممممهمل أن نشممممممير إلى أمثلة محددة عن جرأة برليوز ف  

أصمممممموات  ف  أربعة صاسممممممتخدام  للبا. التوزيش األوركسممممممترال 

  فمنصممممممة اإلعدام المارش إلى  ف  بداية وزيكاتتبيبطريقة الـممممممممممم 

 ات ف وأسمملوب الوتريطبول، ألربعة  كتابةوال خيالية،ال السمميمفونية

نكليزي اإل الهورنالت  تسممممبق المارش. واسممممتخدام   نهاية الحركة

رعويممة وشمممممميطممانيممة معمماً .  ليوح  بعواطف والكالرينمم  البيكولو

 ديبوسمممم  وصممممنوج  النسممممي  الرقيق للملكة ماب بأسمممملوب هاربات

ت بصمممممموت منخف  مش نيمممات فلوتمماالعتيقممة، المزج الحسمممممما  لل

ه   وكثير غيرها  ،ميوالبداية ف  مشمممهد الحب من رو الوتريات ف 

الموسمممممميقا بموهبة ممتازة وسمممممماحرة ف   تثب  أن برليوز جا  إلى

 .التوزيش األوركسترال 

نجممد الممدرو  الت  تعلمنمماهمما من برليوز ف  المممدونممات األخيرة 

كان التوزيش األوركسترال  لد  فاغنر فعاالً  لفاغنر وشمتراو . لقد

 ا مش  لع وكأن ردا ً ولكن بد وأحياناً  ا خصموصية عالية ومدهشة،

 يةان  األلوان األول. كألمانياً مقيالً قد كسما ما كان مرة جسماً فرنسياً 

 المسممممممتخممدمممة ف  التوزيش األوركسممممممترال  قليلممة الوتمممممموح أمممام

االزدواجية المسمممممتمرة لقلة الواحدة، تنت  تمممممخامة ف  الصممممموت 

ش بحيمماديمماً وفمماقممداً لكممل تميز أو اختال . تمما ولكن تبقيمم  ،عممام بوجمم 

تقاليد  ،عن اآلالت ال ي نشمممممر بحت برليوز المعرو  ،شمممممتراو 
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 .مضمممميفاً بريقا خاصمممماً لتوزيع  ،التوزيش األوركسممممترال  الفاغنري

وقد ترك  قصممممممائد  السمممممميمفونية الت  ألفها ف  بداية القرن كبارنا 

الموسمممممميقية الت  نجدها  اإلبداع ال هن  والمعرفة مبهورين بمأهمية

الصممر  فقد كثيراً من القوة  لكن الصمموتعلى صممفحات مدونات . و

ها توسممممممع ألن تلع األعمال بدت مبالية ف  ،الت  تمتش بهما سممممممابقماً 

دون ترورة بمئات من التفاصيل المبتكرة الت   ومليئة ،وتفاصيلها

د ف  النهاية صمممممموتاً وتولي  كمما ه  ممدونمة عنمد العز ، ال تسمممممممش

بد  متضمممخم. العن صممموت فاغنيري  وركسمممترالياً ال يختلف كثيراً أ

 شممتراو  أن يكون لدينا بع  التحفظات حول صممفحات من أعمال

 .أو إليكترا الت  تنبأت بما سيأت  الممتازة مثل سالوم 

كمان  مدرسممممممة المؤلفين الرو  وخاصممممممة تشممممممايكوفسممممممك  

أكثر بطريقة برليوز.  كورساكو  ه  الت  تأمرتـمممممـممممم  وريمسك 

تاب الكأشممممب  بر كتاباً عن التوزيش الموسمممميق  صمممما كتب ريمسممممك 

المقد  لطالبنا اليوم. وعلى الرغم من أن النصمممممميحة الت  أعطاها 

ألنها  ،كفمايمة، لكن تطبيقماتهما انتهم  إلى أن تيمدو قليلمة كمانم  قويمة

الهارمون  واللحن والترميز سمممتحافظ على  افترتممم  أن عناصمممر

كتابات كورسمممممماكو .  فس أهمية مواقعها النسممممممبية الموجودة ف ن

 نهامنتية باتكون أكثر كونتر أنإلى ا صممممممارت تميل ولكن ممدونماتنم

والخاتمممعة ، وبالتال  أتمممح  نصممميحت  الجيدة ،عند كورسممماكو 

 .أقل وأقل فائدة لمخط  بالدرجة األولى،

دخل ف  فرنسمممما مفهوم جديد تماماً من الرقة عالوة على  لع، أُ 

األوركسممترال  ف  بدايات القرن العشممرين. ولم  والسممحر ف  التلوين

على الورق فق ، بل كان   ممدونمات ديبوسمممممم  ورافيل مختلفة تكن

ي أبداً أ مختلفة ف  األوركسمممممترا . من المؤسمممممف أن رافيل لم يكتب

ت  األولى كان  سممتكون: ال بحت عن التوزيش األوركسممترال . وصممي  

األوركسممممممترا الكاملة. بكلمات أخر   ف  ، إالباالزدواجية يسمممممممح

فعندما تمزج الصمممممموت . اللون نقما  تدرج  اكتشممممممف رافيمل مجمدداً 

 ألنم  فق  به   الطريقة ،بمدقمة كن أكيمداً أنمع تمزجهمافألوانمع النقيمة 
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 الدقيق تأمل بالحصمممول على الحد األقصمممى من الجر  الموسممميق 

عن إمكانات كل آلة إتممافة إلى حسمماب  والرائش. إن معرفة حدسممية

تفسممممممير جزئ   تمأميراتهما وه  مندمجة تسمممممماعد على متوازن عن

عليها من مدونات رافيل. لقد  تعة األوركسمممممترالية الت  نحصممممملللم

 ،ل األوركسممممترا ديبوسمممم  بالمقابل أقل دقة ف  حرفية توزيع  كان

الشممممخصممممية للحصممممول على توازن  ك .  معتمداً على حسمممماسمممميت 

جممانممب احتمماجمم  مممدونمماتمم  أحيممانمماً إلى تعممديممل حمم ر من  وبممالنتيجممة

 .األوركسترا والقائد

مج    9199الموسمممميقية ف  باريس عام حل محل االنطباعية 

 إييور سممممممترافنسممممممك . نر  ف  عملمم  معلم جممديممد ف  التوزيش هو

المخط   المم ي يمكن أن يفعلمم  بتممأمير ممما« يممةالنممارالعصممممممفورة »

كورساكو  . ولكن سترافنسك  وصل إلى  ـممممـمممم  التلوين  لريمسك 

  ل ال ي ال مثيل« بتروشممممممكا» البماليم  اللم ين تليا     روتم  ف  عملَ 

بعد   ال ي بق«   الربيشطقو»و بتمألقم  وبهجتم  األوركسممممممترالية،

األوركسمممترالية إدهاشممماً ف   نجازاتأربعين عاماً من تأليف  أكثر اإل

الجممديممدة  أال نقلممل من أهميممة اإليقمماعممات القرن العشممممممرين. يجممب

 صمممممموت األوركسممممممترال الف  خلق  (38)والهارمونيات البوليتونالية

ف  معظم  على درجة ال سممممممابق لها من  يعتمد ال ي المدهش، ه ا 

 األوركسممترا. إن وتممش الوتريات التفوق واألسممتا ية ف  تنظيم قو 

الصمممموت الحاد  النفخ الخشممممبية ف  مواجهة بطاقتها العظمى وآالت

آالت اإليقمماع  القمماطش لقالت النحمماسمممممميممة مؤكممد عليهمما بضممممممربممات

                                                           


 ــ بوليتوناليت  : استخدام أكثر من مقام ف  آنو واحد. المترجمة 
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ة د  الربيش سممممت  الخاصمممة ويدشمممن حقبة جديطقويعط   المتفجرة

 .الممارسة األوركسترالية ف 

بعد عشممممر سممممنوات كان المثل األعلى للصمممموت ال ي اسممممتأمر 

بدل التألق كان  األعمال النيوكالسيكية  .باهتمام سترافنسك  مختلفاً 

دون من الخشممممممبيممة  النفخلمجموعممات آالت تؤكممد الجر  الجمما  

زانة ر مضمممميفة الرمادي والبن  لمخط  لون  جديد أكثر ،وترياتال

 هرأظ «أورفيو »و« موسممممماجي بولو أ» قاراً. فيما بعد ف  بالي وو

اهتماماً بالوتريات وأعطاها نسممميجاً خاصممماً ب   سمممترافنسمممك  مجدداً 

ورفيو  متمألقماً بأزرق أالمتعلق بم تممامماً. وخماصممممممة اللحن الوتري

أكبر للعالقممة  دراكمماً إداكن وغن . لم يسممممممبق لمؤلف آخر أن أظهر 

 .يالتعبير الصورة اللحنية والمضمونالطبيعية المتبادلة بين 

لد  تقديمنا السمممريش لصمممورة األوركسمممترا الحديثة يجب أال 

المؤلف والقائد المتميز غوسممممتا  ماهلر.  ننسممممى  كر تأمير  لع

مثل  موحية جداً لمؤلفين التسش كان  المدونات الثمينة لسمفونيات 

ونيير ه التال  مثل را، كما كان  ك لع للجيلين ببالأشممونبرا و

وشممممممموسمممممممتمماكوفيتش وبنجممامين بريتين . على الرغم من المممادة 

ف  موسمممممميقا ماهلر فقد ألف بخ  ميلودي المتطرفة الرومانيتكية 

بنت  انسيج  الكونتر طويل ومستقل ال يخلو من تأمر بالباروت ف 

 لمؤلف  القرن الثمامن عشمممممممر . ال تحتماج كتمابمة ه   األعمال إلى

عشر، وتتجنب قدر المستطاع كل  حشو هارمونيات القرن التاسش

البيدال األوركسمممترال . كما تميزت بوتممموح ال  اسمممتخدام لتأمير

ة بنتياالخطوط الكونتر صمممممموت اآلالت. إن مثيل ل  ف  زمن  ف 

 وركسمممممممترال  مش آخر،أ الواتمممممممحمممة، والتواجممم  الحممماد لمقطش

ميممت أو يوالوتريممات الت  تواجمم  آالت اإليقمماع ف  مممدونممات هنممد

تأميرات ماهلر. لقد كان شمونبرا مصراً  ير إلىروي هاريس تشم
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األوركسترا كما  بشمكل خاص على ما يدين ب  لماهلر. واسمتخدام

على مفهوم  لو كمانم  فرقمة كبيرة لموسممممممميقما الحجرة مش الحفماظ

كمل لحن ف  التركيبة الهارمونية لون  المنفرد الخاص ب   إعطما 

بع  من  بطريقة ماهلر. ه   مجرد هو تفصممميل قام ب  شمممونبرا

لى وتأميرها ع األسمتا ي عند ماهلر نتائ  التوزيش األوركسمترال 

 .المؤلفين ف  يومنا ه ا

تبدو الصممورة الصمموتية المثلى ف  المسممتقبل وحتى القريب من  

عصر ما فوق سمع  ستصبح مادة الصوت  حدسية بشكل كبير. ف 

 وواقعية بشمممكل أكبر في  على األرجح أقل أميرية وسمممريعة الزوال،

 تخيل كارلو  شممممممافيز تعاوناً بين موسمممممميقيين ومهندسممممممين .بكثير

ن  لكتروإمادة مناسممبة وعملية ألدا  موسمميق  ح لينتجوا حسممب قول 

بتخيممل تممدرج مثممال  للتلوين من خالل تنوع هممائممل  . وتمابشحتممممممخم

للصممموت من خالل قو  أكثر  للجر  الموسممميق . ومنظور موسمممش

ف   جوهرياً  االت ه  أن شمممميئاً مكانات، واالحتممهارة . ال نهاية لح

 مممارتينواللثيرمين وا آلالت الصمممممموتيممة الموجمماتإن طور الخلق. 

 ةعلى الفيلم مباشممممر مكانية كتابة موسمممميقاوإلكترون  اإل ورغناألو

 مكوناً موسممميقياً ف  األفالم وف  التجارب حول الضمممجي  بوصمممف و

الموسمممممميقمما » الفرنسمممممميين ف  اتجمماههم الحممديممت مممدونممات المؤلفين

ومظاهر أخر  مماملة يبدو أنها تشمممممير إلى  كل ه ا ،(39)«لصممممملبةا

تماماً كما ف  الماتمم ،  لصممور صمموتية جديدة . ولكن آفاق واسممعة

ن أننا المسؤولون عن إعطا  يالمؤلف المريح أن نت كر نحن ربما من

 .معنى ألي صورة صوتية قد يخلقها المهند 

 

  

                                                           


ه  تجربة ف  التأليف ابتكرها المؤلف بيير  Musique Concreteـمـ الموسيقا الصلبة :  

و لف  األصمموات الطبيعية الت  يخلقها اإلنسممان أشمميفر، مبنية على تجميش وتركيب مخت

 أصوات اآلالت الموسيقية المسجلة. المترجمة
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 مدخلــ 3

 ــ مقدمة 2

 ــ حكاية الموسيقا بين الواقش والخيال 3

 ــ فن الموسيقا 4

 ــ النوتة الموسيقية 5

 ــ التراث الموسيق  عند العلما  العرب 3

 ــ الموسيقا العربية والموسيقا األوربية 1

 ا ف  سوريةــ الموسيق 8

 ــ ختام 9

 لـــــــمدخ

موج  ف  األصممل إلى الناشممئة ف  سممورية. وكم « الكتيّب»ه ا 

عاماً(!  38إلى  35  إلى تلع المرحلة العمرية )هو صممممممعمب التوجا 

إنهما المرحلة الت  تتبلور فيها مواقف اإلنسممممممان جميعها ومعتقدات   

يير  من نبعها: ن كل ما سممميأت  بعدها إنما بأوال أبالغ عندما أقول 

عاً، ناقداً وميييراً. راً وموسي  مطوي

ومن الطبيع  أن تكون المعلومة المقد مة عميقة وتكون مفصمملة 

قدر اإلمكان. أما ما يجب هنا أخ   بالحسبان ـممممـمممم بالنسبة للكاتب ـممممـ 

ال ي علينا أن نقدم تلع « الشممكل»بقدر ما هو « المحتو »فهو ليس 

ة التوجمم  إلى القممارئممة والقممارئ، البعيممدة المعلومممة من خاللمم : طريقمم
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بمممالليمممة الحيمممة وأن تكون الجممما ، « التنظير»قمممدر اإلمكمممان عن 

 المفهومة الت  تخدم المعنى.

ولقد حاولُ  أن أسممممتعرض أهم  المعضممممالت الت  تواجهنا ف  

سمممممموريمة حيال تعلّم الموسمممممميقا وت وقها: أوربة والشممممممرق، الهُوية 

موسمممممميقما الكالسمممممميكية األوربية مقابل الوطنيمة والهُويمة القوميمة، ال

الموسمممممميقما الكالسمممممميكيمة العربيمة، أنواع الموسمممممميقمات وأشممممممكالها 

 «الموسممممميقا»وخصممممموصمممممياتها الجيرافية. وقد بدأُت بتحديد مفهوم 

وانتهي  إلى الكالم عن الموسمميقا ف  سممورية تحديداً، مروراً بفصممل 

 لم نقلأردت من خالل  عرض أسس فّع رموز النوتة الموسيقية إ ا 

 تعليم النوتة الموسيقية فعالً، ولكن تمن مبادئ النوتة األساسية.

ومما سمممممبق نسمممممتطيش أن نفهم نية المؤلف األصممممملية، وه  أن 

 يضش ه ا الكتاب ف  متناول يد الجميش، وبخاصة الناشئة.

أخيراً، أتمنى أن يجممد كممل قممارئ منفعممة ف  تنمماولمم  همم ا الكتمماب 

ر األسئلة إلحاحاً عند جمهورنا ال ي ـممممـمممم برأي  ـممممـمممم يجيب عن أكث

، يحترم القارئ ال ي يتوق إلى «سهٌل ـمممممـممممم ممتنش»الموسيق . وهو 

 المعرفة.

 

 غزوان الزركل 

دمشممممممممممق أيمممممار 

2229 
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I مقدمة . 

لطالما قرأنا وسممعنا عن أهمية الموسيقا ف  حياة النا  ف  كّل 

ا ف  قمكان، وقرأنا وسممعنا عن التأمير القوي ال ي قد تحدم  الموسي

نفوسممممهم. أما عن تأمير الموسمممميقا فلدينا حكاية تكّررت عبر التاريخ 

ونُسمب  ألكثر من موسميق  ف  أكثر من عصمر، مفادها أن موسيقياً 

من الموسمممممميقيين قمد عز  على آلت  بطريقة ما فأبكى الحضممممممور، 

وعز  بطريقمة أخر  فمأتممممممحكهم، وعز  بطريقة مالثة فأنامهم. 

قارئة وأنَع أيها القارئ تجد شيئاً من المبالية وال شع ف  أنع  أيتها ال

ف  ه ا الكالم/والمبالية وسمممممميلة لحيضمممممماح/، ولكن ف  الوق   ات  

تممدركممان أن لهمم ا الكالم جمم وراً مسممممممتقمماة من الواقش. همم   الحكممايممة 

موجودة ف  تراث حضمممارات اإلغريق وآسمممية وف  التاريخ العرب  

ر عن أهمية الموسمممميقا )الفاراب /إسممممحاق الموصممممل (. ونر  التعبي

واتمحاً جلياً ف  إرث مقافات شعوب الصين واليابان عندما نعلم أن 

المعرفة الموسميقية وممارسة الموسيقا هما صفة أساسية من صفات 

الحمماكم المثممال  وجز  ال يتجزأ من مقومممات تربيتمم  وتهيئتمم  للحكم 

 )وه ا ما انطبق على إمبراطور اليابان ف  عصرنا الحاتر(. 

نا ف  بع  الخلفا  العرب الموسمميقيين وأقربائهم المباشممرين ول

)ف  العصممممممر العبماسمممممم : إبراهيم المهدي( مثٌل للحاكم، وهو قدوة 

ومثممل أعلى لمواطن  الممدولممة، المم ي يجممب أن يلّم بعلوم الموسمممممميقمما 

وبفنونهمما، أي يلّم بممالمعرفممة النظريممة عنهمما وبممالتطبيق العمل  لهمما 

بكليهما. ه ا ولنا ف  تاريخ مصممممممر القديمة  بأدائها عزفاً أو غناً  أو

وف  تاريخ بالد ما بين النهرين إرث إنسمممان  موسممميق  كبير يضمممّم 

 لوحات رائعة تمثل موسيقيين محترفين مش آالتهم.
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 ة(ـــ)مصر الفرعوني

 
 
 
 
 
 
 

 

ويحتوي أيضاً على ُرقُم )ألواح طينية( موسيقية اكتُشف  ف  سورية 

وأوغمماريمم ، تمثممل أقممدم محمماوالت اإلنسممممممممان ف  مممدينت  ممماري 

 المعروفة للتدوين الموسيق .
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 ُرقُم أوغاري 

ولمم لممع، فممون تربيممة النش  على االهتمممام بممالموسمممممميقمما، عن طريق 

معلومات عامة نظرية، وعن طريق االستماع الموج ، وعن طريق 

المممارسممممممة الفعليمة بمالعز  على آلمة موسمممممميقيمة أو أكثر وبمالينما  

ُمدّعَمين بمعرفة قرا ة النوتة الموسيقية، إن ه ا االهتمام بالموسيقا ال

لهو أمر هام وأسمماسمم  ف  بنا  الشممخصممية السممليمة لشممبابنا وشممابّاتنا 

وتعزيز االنتمما  الوطن  لهم بتكوين هُويمة مقمافيممة وطنيممة إنسممممممانيممة 

 تبقى التربية الموسيقية إحد  دعائمها.

 و إليَع أيها الفتى ه ا الكتيّب ال يلم لمع، نقمدم إليمع  أيتهما الفتاة 

يصممبو إلى تعميق مقافت ُكما الموسمميقية. وال شمم   يعلو على ممارسممة 

الموسميقا عزفاً وغناً  /حسب األصول األكاديمية/ ف  عملية تقريب 

لية  النش  من الموسمممممميقما فهمماً وتم وقماً. إن للنماحيمة العمليمة دائماً أو 

عن  ه ا أن التطبيق )السممممممماع، تسممممممبق النماحيمة النظريمة، إنمما ال ي

العز ، الينا ( ال يحتاج إلى معلومات إتممممممافية تضمممممم   الطريق 

أمام كل إنسمممان بشمممكل عام، وأمام المهتم والموهوب بشمممكل خاص، 

ليع  دور الفن )ومن أنواعم  فن الموسمممممميقما( ف  حيماة البشممممممر من  

 األزل، وليفهم ماهية األصممموات الموسممميقية )األنيام( واختالفها عن

غيرها من األصممموات الموجودة ف  الطبيعة، وليفهم أن أي صممموت 

ش في  وإلى إيقاع يعيش  )يُسم« يستيرق»أو أي نيم يحتاج إلى وق  

من خالل  ويسمتمر طنينُ  عبر (. إن علم الموسيقا يتحدث عن قيا  

النيمات وعن المسافات الموسيقية واإليقاعات وعن أنواع الموسيقا 

تاريخها. وتعليم النظريات الموسمميقية أول ما تعليم وأشممكالها وآالتها و

التممدوين الموسمممممميق ، أي تمكين من قرا ة النوتممة الموسمممممميقيممة. وقممد 
                                                           

 . الرسوم مأخو ة من اإلنترني 
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اتممطررنا أن نختصممر وأن نعّمم من ناحية، ومن ناحية أخر  آلينا 

ص فصممالً عن التدوين الموسمميق  ك  ال تبقى  على أنفسممنا أن نخصممّ

يممة النظريممة )التممدوين( تربطنمما ، وألن همم   النمماح«جممافممة»معلوممماتنمما 

 بالناحية العملية )العز  والينا  من النوتة(. 

وكمان ال بمد لنما أن نلق  نظرة على تماريخنما فيمما يتعلق بالعلوم 

الموسمممممميقية ف  الماتمممممم ، وأن نلق  أيضمممممماً نظرة على واقش بلدنا 

الموسمممميق  الحديت، مم  نتحدث ف  الختام عما نصممممبو إلي  ف  مجال 

الموسمميق  والنهضممة الموسمميقية ف  سممورية. إ اً، فه ا الكتيّب التعليم 

لن يُين  عن حصة الموسيقا ف  مدارسنا، وال عن حصة العز  أو 

الينا  ف  معاهد موسمممميقية مختصممممة، وما هو إال مكّمل للنشمممماطَين، 

ومحماولمة إلغالق المدائرة الت  يُفترض أن تتّبَش التربيةُ الموسمممممميقية 

جمةً، تمسممممممح أكبر قدر ممكن من عالم در 989خطوطَهما لتشممممممممل 

 الموسيقا السحري. 

II حكاية الموسيقا بين الواقش والخيال . 

فتبادال التحية وجلسمما يتجا بان « الزمن»مش  «الصمموت»التقى 

أطرا  الحمديمت. وعنمدما اسممممممترسممممممال ف  الحوار تبيّنا أن آمالهما 

ا وأحالمهممما تلتق  ف  نقطممة مشممممممتركممة مفممادهمما أن يكون لكممّل منهممم

حيات  المتميّزة المنفردة. فلم يعجب الصمموت وقت ات أن يكون مجرد 

طرطقمة أو قرقرة أو فرقعمة أو حشممممممرجمة، أو كالمماً منّمقاً أو حتى 

زقزقة عصممممممفور جميلةً، بل أراد الصمممممموت أن يكون حالةً متميزة 

ر نيمية، وتصمممي« جمالً »وتصمممير فيها األنيام « نيماً »يصمممبح فيها 

د الزمن أيضمماً أن يكون حالة خاصممة يسممتطيش وأرا«. ألحاناً »الجمل 

وتصممممممير فيها « إيقماعماً »من خاللهما تطويش الوقم  ويصممممممبح فيهما 

 اإليقاعات رقصاً وتمثل الرقصات فرحاً يزين الحياة. 

وهك ا أصممممممبح الصمممممموت والزمن نيماً وإيقاعاً وصممممممار النيم 

واإليقاع صمممديقين يشمممتركان ف  هد  واحد، وهو جعل الحياة أكثر 

وسممممعادة، السمممميّما أنهما يكّمل أحدهما اآلخر، ألن  ال بد للنيم  جماالً 
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 «وحدات إيقاعية»زمنية ينتشر من خاللها وال بد ل  من « مدة»من 

ينتظم فيها وبها، وألن اإليقاع ـممـمم وإن يكن أقدم من النيم وأقدر على 

االستمرار وحد  ــ يفتح لنفس  باقتران  مش النيم عوالم جديدة لم يكن 

 ف  دخولها. يحلم 

يحتمماج إلى « فن موسمممممميق »وهكمم ا اعتراهممما هّم احممد هو إيجمماد 

 «رقصٌ »و« عز ٌ »و« غنا ٌ »النيم واإليقماع ف  آنو معاً، ويكون في  

يشممممممدا من أزر اإلنسممممممان ف  مجابهة الحياة الصممممممعبة وف  تصممممممالح  

وصممممراع  مش الطبيعة، مسمممملَحي ن بالفكر وبالفرح الل ين يمكن لهما أن 

عا مد ارت البشممر ويصممقال أحاسمميسممهم ومشمماعرهم. وكان أن  هبا يوسممّ

« دعيب»، صاحب العقل واللسان والقلب، وطلبا من  أن «اإلنسمان»إلى 

الم الك« اخترع»مثلما أبدع الفنون األخر ، ومثلما « فن الموسمممممميقا»

وصممممممنش األبجممديممة معبراً عن نفسمممممم  بممالليممة المحكيممة )المسممممممموعممة( 

عبّر فن الموسمممممميقمما عن البشممممممر بممالنيم والمكتوبممة )المقرو ة(. وهكمم ا 

« سمميقيةبلية مو»فجسممد  ات  « تدويناً موسمميقياً »واإليقاع وصممنش لنفسمم  

لنوتة ا»مينّاة ومعزوفة، مكتوبة بشممممكل يسممممتطيش مع  أي متقن لقرا ة 

)الت  أصممممبح  حالياً أرقى حاالت التدوين السممممابقة من « الموسمممميقية

ن يسممممتعيد أنيامها وإيقاعاتها أ«( للمعلومة الموسمممميقية»حيت دقة نقلها 

 وأن يؤديها كما أراد لها مؤلفها الموسيق  أن تؤّد . 

وأخيراً حقق الصمممموت واإليقاع حلمهما، وأوجدا عبر اإلنسممممان 

موقّعة )أي  ات إيقاع مقيّد « أفكار نيمية»ه  «. أعماالً موسممميقية»

 نقية )األلحان(  ات البنا  المكوّ أو مرسمممل( عمادها الجمل الموسمممي

من مقاطش وأجزا  وأقسمممممام، قد تقّل أو تكثر، تُعاد أو تتجدد، تتوالى 

 مكتملة. « مقطوعة موسيقية»أو تتفاعل لتشكل آخراً 

 
III فن الموسيقا . 

إ اً، فالموسمممميقا ف  الطبيعة ه  أصمممموات تمممممن الزمن، وفن 

الموسمممميقا هو أنيام تمممممن اإليقاع. ونقول عن األصمممموات الطبيعية 
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د ال ي يتجس« فن  الموسميقا»إنما نقصمد هنا «. سميقامو»مجازاً بأنها 

بمأعممال موسمممممميقيمة تلتئم فيهما األنيمام واإليقماعممات بحسممممممب قواعممد 

يقا. فن الموس« صناعة»اسمتخلصمها البشر من تجاربهم الطويلة ف  

 ؟.«الفن»ولكن ما هو 

)خلق( بشمممممري يتمثل ف  أعمال صممممممنعها « إبداع»الفن هو 

أخ  لها موادها المختلفة من حياة اإلنسممممان من  أقدم العصممممور، و

البشممممممر: فاسممممممتعمل الكالم والحجر واللون والصمممممموت لصممممممنش 

ليوية ونحتية وتصممويرية وموسمميقية )اسممتَعمل  النيم « شممواهد»

واإليقاع وسممممّخّ رت الموسمممميقا السممممتخدام الجسممممد ف  الرقص(. 

وُجعل  له   الصممناعة قواعد وأصممول ما فتئ  تتطور وتنصممقل 

ف  القدرة على التعبير. ه   الشممممواهد تحمل  لتصممممل مرتبة عالية

إنسمممممانية حياتية تخدم البشمممممر من جيل معيّن وتجعلهم « معلومة»

يتواصملون فيما بينهم  وإ ا ما وصممل  تلع المعلومة إلى مسممتو  

فن  عالو تبقى عندئ و مسممممممتمرة ف  الوجود لتخدم وتُسممممممعد أجياالً 

ناً قرون أحيا قادمة، وتحقق التواصل بين المات  والحاتر عبر

وعبر آال  السمممنين أحياناً أخر . وب لع أيضممماً يتحقق بشمممكل أو 

تلع  أما بقا «. حلم اإلنسمممممان بالبقا ، بعدم الفنا ، بالخلود»بمخر 

نسان اإل« تنفش»فأساس  وجود قيمة لها إيجابية « األعمال الفنية»

الت  تُين  علممم  وتوسممممممّمش أفقمم . « المعلومممة»تلو اآلخر وتقممدم 

ال ي يحتفظ بنفسممممم  عبر « الجمال الفنّ »ها األول هو وأسممممماسممممم

العصممممور غير منقوص وغير باه ، لم تؤمر في  عوادي الزمن. 

 محور الفن ومركز ؟« الجمال»فما هو دور 

يُعطينممما الجممممال الفن  الشمممممممعور بمممالراحمممة بعمممد التعمممب، 

وبالمصمممممممالحة مش أنفسمممممممنا بعد النزاع، وبالسمممممممكينة بعد التوتر، 

د التشمممممتّ . فيأخ نا إلى حياة أخر ، فنية، تبقى وباالسمممممتقرار بع

فيها األفكار والمشمممماعر واألحاسمممميس مشممممحو ة لتقوم بما يشممممب  

للروح والنفس عبر تلممع التجربممة اإلنسمممممممانيممة « تطهير»عمليممة 

المرّكزة، الت  ه  العمل الفن  نفسم . إ اً، العمل الفن  الموسيق  
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لب( موسمميق ، )قا« شممكل»هو تجربة إنسممانية مرّكزة توتممش ف  

مثالً ف  مقطوعة موسمممممميقية أو ف  أغنية أو ف  موسمممممميقا رقص 

ل فن  يتنقّ « نوع»تعبيري أو ف  موسممميقا راقصمممة، و لع تممممن 

بين البسمممممي  والمرّكب وبين الواقع  والمجّرد، بين المخصممممم ص 

والمعّمم وبين الهزل  والجممّدي، بين الفرح والحزن وبين الراحممة 

لنوع الموسممممميق  بين حالة نفسمممممية وأخر  واأللم. وف  تنقّل ه ا ا

موسيقية. ه   األنواع مش أشكالها المختلفة « أشكاالً »يختار لنفس  

تكون موازيمة ومواكبمة للتنويعمات واالختالفمات ف  حيماتنا  اتها. 

شممممارة ال»الخفيفة والقصمممميدة والنشمممميد الوطن ، و« األغنية»فهنات 

و لدعاية قصممميرة. أو إ اع  ما، أتلفزيون   لمسممملسمممل« الموسممميقية

بطولها وبتباين  «السمممممميمفونية»أو « السممممممماع »وهنمات شممممممكمل 

 محتواها وبتعدد مواتيعها. 

ه   األشممكال الموسمميقية المختلفة تابعة ألنواع مختلفة مثل نوع 

الموسممميقا اآللية )تؤديها آالت دون األصممموات: الشمممارة، السمممماع ، 

يها أصممممموات مش السممممميمفونية( أو مثل نوع الموسممممميقا الينائية )تؤد

مرافقمة اآلالت أو حتى بدونها: األغنية، النشمممممميد، المّوال( ه  كلها 

تابعة ألماكن جيرافية وشمممممعوب عّدة، ومتنقلة بين موسممممميقا المدينة 

 وموسيقا الريف. 

إن العملية الفنية اإلبداعية نتاج إنسممممان  مسممممتمر ما اسممممتمرت 

ن شممممممريمة فنياً مالحيماة، ألنهما تتمكن من نقمل المعلوممة والتجربمة الب

إنسممممممان إلى آخر، ومن جيمل إلى آخر، ف  محماولمة لحفظهما، و لع 

لتتمكن من الوجود حتى بعد غياب مبدعها، حينما تنته  فترة إقامت  

تلع المعلومة وتلع « صممياغة»ألّن « فنياً »على وج  األرض. نقول 
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التجربة تخضمممش لمعايير فنية احترافية )قواعد وأصمممول: صمممناعة( 

مماليمة ترب  المتعمة بمالفكر، والبسمممممماطة بالعمق، وترب  ولمعمايير ج

 الحس الفردي بالحس الجماع . 

IV النوتة الموسيقية . 

 لع ك ،كمما بدأ اإلنسممممممان القديم بالكالم قبل أن يخترع األبجدية

َد نظاماً خاصممممماً  تعّر  على الموسمممميقا وبدأ بالينا  قبل أن يُوجـمممممممممم 

ور أخ  تط ،  مجال الليةللتمدوين الموسمممممميق . ومقمارنمةً بمالكتمابة ف

التدوين الموسممميق  زمناً طويالً بينما يخوض مراحل كثيرة اتسمممم  

بممماالنتقمممال الواع  من التبسممممممي  إلى التعقيمممد، ومن التعميم إلى 

ة عن تفاصيل  التخصيص ف  سبيل إيجاد مدّونة موسيقية تعبّر بدقـممممّ

يم ور ص وتستطيش أن تنقل الصورة المرئية  عبر القرا ة  إلى ،النـمممّ

 مسموعة عبر العز  والينا  .

إلى  ،ومعمع  أيتهما القارئة ،أيّهما القمارئ ،ولن أتعّرَض معمع   

ما بل سأنتقل معك ،تاريخ تطور التـمممّدوين الموسيق  الم كور أعال 

فكممما على قواعممد الكتممابممة  مبمماشمممممممرةً إلى النمماحيممة العمليممة وأعري

هولة بسممّمطة بسممملتسمممتطيعا قرا ة األمثلة الموسممميقية الم ،الموسممميقية

ر . وسمنحتاج ف  دراسمتنا إلى آلة موسيقية نستطيش بواسطتها  ويُسم 

 أن نطبّق ما نتعلم  هنا على الورق. لنتعّر  اآلن على ه ا الّشكل: 

 

 

 

عدة آالت متماملة فيما  Keyboardهو شكل حلوحة مفاتيحح 

بينهما من نماحيمة ترتيمب مفماتيحهما . فهمل يمكننا أن نحزر عن أي 

 يجري الحديت هنا؟ اآلالت
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 ،األورا ،نعم، يجري الحممديممت عن آلممة البيممانو، األوكورديون

الميلوديكا، وعن أية آلة أخر  من آالت المفاتيح  ات سممطح يُعز  

عليمم  ويتمثممل بممالشممممممكممل المرسمممممموم أعال  )بممما فيمم  المممأخو  من 

 الكمبيوتر(. فما ا يميّز ه ا الرسم ؟ 

 ــــ يميّز  ما يل : 

 ،يح ) بي  ( مرصوفة بعضها بجانب البع  اآلخرــ وجود مفات9

 ووجود مفاتيح ) سود (.

بين  ال يمكننا عندئ و أن نفّرق ،ــ أننا إ ا غطينا بيدنا المفاتيح السود9

 مفتاح أبي  ومفتاح آخر أبي  اللون .

ـمممممممـممممممم أّن المفاتيح السممود ه  الت  يمكن أن تحّدَد أسممما  المفاتيح 9

ن ها تتوّتش وف  ق نسق خاص . البي  لكو 

 ،ـمممممممـممممممم أّن المفاتيح السممود تأت  على شممكل مجموعتين صممييرتين8

األولى تتألف من مفتاحين سممموداوين ) منائية ( والثانية من مالمة 

 مفاتيح ) مالمية ( .

 

 

 

 ــ أّن المفاتيح جميعها تتكرر بعد استكمال النظام التال  :1

 

 

المفاتيح وتتكرر ـمممممـممممم ه   المجموعة الكاملة توجد ف  جميش آالت 8

أي بحسممب األنيام  ،كاملةً أو مجزو ة بحسممب طول سممطح اآللة

 الت  يمكن أن تصدرها ه   اآللة صعوداً أو نزوالً.
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 أسما  العالمات الموسيقية األساسية : 

ك لع  ،ـمممممـمممممـممممم كما نجد أن لنا وألصدقائنا أسما  تقترن  بأشخاصهم

 فـَل نيـ مات الموسيقا أسما  وه  كمايل  : 

 دوــ العالمة الت  تقش على يســـار المجموعـــة الثنائيــــة : 3

 

 ر ــ العالمة الت  تقش ف  وســــ  المجموعـــــة الثنائيــــة : 2

 

 م  ــ العالمة الت  تقش على يمـــين المجموعـــة الثنائيــــة  :3

 

 ـافــ العالمة الت  تقش على يســـار المجموعــــة الثالميـة : 4

 

 صولــ العالمة الت  تقش ف  وس  يسار المجموعة الثالمية : 5

  

 الــ العالمة الت  تقش ف  وس  يمين المجموعـة الثالميـة : 3

 

 س ــ العالمة الت  تقش على يمــين المجموعـــة الثالميـــــة : 1

 تها بعد قرا ،للموسيقا سبعة أسما  أساسية ه  على التوال  ،ـــ إ اً  

 س  ،ال ،صول ،فا ،م  ،ر  ،دو:  اليسار إلى اليمين من
 عدد النيمات الموسيقية 

ل سبعة مفاتيح  مة ً، تمثـممّ مات الموسيقية هو امنتا عشر نيـمم  عدد النيـمم 

 بي ، ه : 

سممممم    خمسمممممة مفاتيح سمممممود تأخ   ،ال ،صمممممول ،فا ،م  ،ر  ،دو

 أسما ها من أسما  العالمات الموسيقية األساسية . 

 ننا أن نميّز أسما  المفاتيح السود ؟ فكيف يمك 

الطريقممة المثلى الت  أوجممدهمما اإلنسمممممممان عبر تجممارب طويلممة 

ومحاوالت ال تُحصممممى تتلخص ف  أن اسممممم المفتاح األسممممود يتعلق 

 فكيف  لع ؟ ،بموقع  على سطح اآللة الموسيقية
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 أسما  العالمات السود

لنا إلى معرفة أسمما  العالمات الموسيق يّة يّة األساسكنّا قد توصمّ

 وه  منّسقة من اليسار إلى اليمين كما يل :

 

 

ولك  نتعر  إلى أسممما  العالمات السممود ) الت  تسممتمّد أسممما ها 

من أسممما  العالمات األسمماسممية و لع بحسممب موقعها وبحسممب المكان 

 ال ي تصل إليها من  (

 نتابش ما يل  :

 لنأخ  بدايةً المجموعة الّصييرة الثنائية :

 مة السودا  األولى  ــ من اليسار إلى اليمين ــالعال

 أي المفتاح التال  مباشرة لعالمة الدو ،اسمها دو صاعدة

 العالمة السودا  الثانية اسمها ر  صاعدة،

 أي المفتاح التال  مباشرة لعالمة الر  .

 

  واآلن أسألكم الّسؤال التال :

 ،  نازلةهل يمكننا أن نسم  العالمة الّسودا  األولى  ر

 أي المفتاح ال ي يسبق مباشرة عالمة الر ؟ 

 
 وهل يمكننا أن نسم  العالمة الّسودا  الثّانية م  نازلة،

 أّي المفتاح ال ي يسبق مباشرة عالمة الم ؟ 

 وعلي  يُصبح اسما المفتاَحي ن السوداَوي ن ف  ،نعم
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 المجموعة الّصييرة الثّنائيّة على الشكل التال  : 

لى ـممـمموع ايقـممـممـممـممن ف  الموسـممـمموع الّزمـممـمماآلن على موت ولنتعّر 

  .ــــة تدوينـــطريق

 الدييز والبيمول

كلمة ح ودييزلنسممتبدل اآلن كلمة صمماعدة بمقدار مفتاح واحد بكلمة ح

وعلي  نسممممممّم  المفاتيح  ،حبيمولنمازلمة بمقمدار مفتماح واحد بكلمة ح

 الّسود الخمسة على الشكل التال : 

 إلى اليمين  إّما من اليسار

 
 
 

 أو من اليمين إلى اليسار 

 

  وإ ا تعلّمنمما أّن لكلمممة دييز إشممممممممارة ه  و ولكلمممة بيمول ه  

 امنت  عشر نيمة على الشكل التال : افستكون نيمات الموسيق

 

 إّما من اليسار إلى اليمين 

 
 
 

 أو من اليمين إلى اليسار
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 كيف نتعّر  على نيمة ما؟

موقعها من  ،ة نيمة كان  يجب أن نعلم اسمممممممهالك  نتعّر  على أيّ 

 ومّدة بقائها مستمّرة ف  طنينها. ،سطح اآللة الموسيقيّة

 فو ا قلنا حدوح فقد عرفنا اسمها .ـــ 

وإ ا قلنا حدوح ف  منتصف سطح اآللة الموسيقيّة فقد عرفنا موقعها  ـمـمـ

رر )ألننما نحتماج أن نعر  عالممة حالمدوح المقصممممممودة، بما أنّها تتك

بحسممب طول سممطح اآللة أي بحسممب  ،على سممطح اآللة عّدة مّرات

 األنيام الت  تستوعبها ه   اآللة(.

 

 

 

 

ويبقى أن نعر  زمن ه   النّيمة )إيقاعها( لك  نمّدها بالقدر ـممممـممممـمممم 

الكماف ، ولك  نميّزها من حيت القصممممممر والطّول عن غيرها من 

نة  للّحن ال ي سنك  ون بصدد أدائ  .العالمات الموسيقيّة المكوي

 

 أسما  النيمات ومواقعها

تعلّمنا أسممما  النيمات الموسمميقية جميعها وعرفنا أنّها تتكرر صممعوداً 

ونزوالً )أي أكثر حممّدة أو أكثر غلظممة( وبتعبير آخر )أعلى أو أوطممأ( 

. وعرفنما أننا يجب أن نحدد موقش العالمة المطلوبة و لع انطالقاً من 

 آلة البيانو: مثالً  ،سطح آلة المفاتيح

 ويبقى لنا أن نعر  زمن مّدنا للعالمة المطلوبة طوالً أو قصراً.

 
 الوحدات الزمنيّة الموسيقيّة

ـممـمم الوحدة األساسيّة ونسّميها العالمة المستديرة ونرّمز لها بالشكل 9

 التال :
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ـمممممـممممم نصف الوحدة األساسيّة ونسّميها العالمة البيضا  ونرمز لها 9

 : بالشكل التال 

                      : 

ـممممممـمممممم ربش الوحدة األسماسمية ونسّميها العالمة السودا  ونرمز لها 9

 بالشكل التال : 

                      : 

ـمممممـممممم مُمن الوحدة األساسية ونسّميها  ات السن ونرمز لها بالشكل 8

 التال :

 :          

 

 الشكل البيان  للوحدات الزمنية

 

 

 

 

 

 فما ا يعن  ه ا ؟

 ( تسممماوي أربش تمممربات سمممود:يعن  أن المسممتديرة ) ـممممممممـممممممممـمممممممم

=
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        =( تساوي تربتين سوداوتين:  وأن البيضا  ) ـــ

    = صف سودا  : ( تساوي ن وأن  ات السن ) ـــ 

 المدّرج الموسيق 

درجة ليصبح  19بمقدار  لنحّرت السطح األفق  لقلة الموسيقيّة

 على الشكل التال :

 

 

 

 ولنحدد المنتصف بخ  وهم  على الشكل التال :

 

 

 

 

 

ولنحافظ )فق  للسهولة من الناحية العملية ( على خمسة أسطر فوق 

ولنسممتين  عن الخ  العمودي  ،  تح  الوسمم الوسمم  وخمسممة أُخر

لنصممممممل إلى خطوط )مدّرج( المدّونة الموسمممممميقيّة الت  نحتاجها ف  

 غنائنا أو عزفنا على اآلالت الموسيقيّة  ات المفاتيح.

 

 

 

 طريقة التّدوين الموسيق  
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تُدّون العالمات الموسيقية بكتابتها على ه   األسطر وه   الفراغات 

)المدّرج الموسمممميق ( من اليسممممار إلى اليمين بالتدري  المائل، و لع 

باسمتعمال أشمكال الوحدات الزمنية ولتكن هنا وحدتنا ه  المستديرة 

: 

 

 

 

 

 طريقة القرا ة الموسيقية

 أسما  العالمات : فا / دو / صول  -

 

 

 

 

 موقعها على المدّرجــ 

  

 

 

 زمنها : نمّد من كل نيمة بمقدار أربش تربات : ــ 

  لك ،قلنا إننا حنرصمممممفح العالمات الموسممممميقيّة مكتوبةً على مدّرج

نسممممممتطيش القرا ة بواسممممممطت  ولك  نسممممممتطيش تحويل العالمات إلى 

 معزوفة أو مينّاة. -نيمات مسموعة 

 وقد أوردنا المثال التال :

 فا الواقعة تح  الوس  مباشرة.ــ  9
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 ــ دو ف  وس  اآللة )سّودنا جز اً  9

  صييراً من الخ  الوهم (.                           

 ــ صول الواقعة فوق الوس  مباشرة. 9

 وعلى آلة البيانو تكون أماكن ه   العالمات كما يل  :

 

 

 

ا الّزمنيّة نقرأها بحسممب مدده ،وبعد معرفة أسممما  وأماكن العالمات

 الت  تكون هنا على الشكل التال :

 /  صول                                      /  دو            فا             

أي بمقدار عالمة مسمممممتديرة لكل نيمة من النيمات الثالمة الم كورة 

 أعال  .

 مفتاح الفا ومفتاح الّصول

ولك  نت ّكر مواقش العالمات األساسيّة 

لمى المممممدّرج الممموسمممممميممق  اخترع عم

اإلنسمممان إشمممارتين تسمممتطيعان الّداللة 

على تسممممممميممة عالمتَ   الفمما ) الواقعممة 

مممممبمممماشمممممممممرة ( تممممحمممم  المممموسممممممممم  

والّصول)الواقعة فوق الوس  مباشرة( 

 باإلتافة إلى عالمة الدو الوسطى. ،وللت كير بهما

 

 الميزور
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 عددنضممممممش خطوطاً عموديّة لتصممممممبح بيوتاً، يحتوي كل منها على 

ّم  كل بي  محدد من الضمممربات )السممموداوات  (، يكون مابتاً. وسمممُ

يحتوي ف  المثمممال  ،ميزوراً 

التال  على أربعة سمممموداوات 

)أو عالمة مسمممممتديرة واحدة، 

أو عممالمممتمم  بمميضممممممممما ، أو 

 مايعادلهما(: 

 

 ونقرأ التمرين الّسابق على الشكل التال : 

دو       دو                / دو فا             / صممممول      / ال     / سمممم

. 

 وإليكم مثاالً آخر :

 

 

 وتكون طريقة عزف  على الشكل التال  : 

 
 
 

 أو األسفل فق  من المدّرج الموسيق  استعمال الجز  األعلى فق 

نسممممتطيش أن نسممممتعمل الجز  األعلى على الشممممكل التال  و لع مثالً 

 لألصوات الحادة :
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و لع باسمممممتعمال الجز   ،لألصممممموات اليليظةولكن  ،أو نفس اللحن

 األسفل

 

 

 ونعز  على الشكل التال :

 

 

 

 

 ختــــــام

 نعتمد ف  تحويل الكتابة الموسيقية إلى أنيام على المراحل التالية:

 ــ نقرأ أسما  العالمات من المدّرج الموسيق . 9

 ــ نتعّر  عبر التدوين الموسيق  إلى أماكن تلع العالمة. 9

 ـ نتعّر  عبر شكل العالمة الموسيقية إلى زمن تلع العالمات. ـ 9

ـممممـمممم نعز  )على آلة البيانو( أو نين  العالمات الم كورة بحسب  8

ترتيبها )من اليسممممممار إلى اليمين( لنحّول ه   العالمات المكتوبة 

 إلى نيمات مسموعة.

 ــــ القسم الثان  ف  العدد القادم ــــ

Vعلما  العرب . التراث الموسيق  عند 
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الروح الت  تحممدمنمما « تطهير»كممان اإلغريق أصممممممحمماب مقولممة 

أعمال  ، ونستطيش تتبش«(فن الموسيقا»عنها ف  فصل سابق )فصل 

 ـمممـ 899من  القرن السابش قبل الميالد )طاليس  (40)اإلغريق الفلسفية

ق.م(. أما الفالسمممممفة العرب، فقد اسمممممتوعبوا فلسمممممفة اإلغريق 119

دولتَ   تركيممة واليونممان الحمماليتين( وأبممدعوا ف   )المم ين قطنوا أرض

إعمادة ترتيبهما، مم نقلوهما إلى مراكز حضممممممارة جمديمدة، كمانم  ه   

المرة أوربمة. ونعر  أن للحضممممممارات مراكز تتحرت عبر القرون 

من مكان إلى آخر، ل ا فالحضارات كلها تراث إنسان  يخّص جميش 

ال يمتلع ناسمممُ  شمممعوب األرض. وال يوجد شمممعب على وج  الخليقة 

مقافة موسمميقية، ولكل شممعب منهم ف  ه ا المجال خصمموصمميتُ  الت  

 تستحق أن نتعّرفها. 

إ اً، قلنا بأن الفالسفة العرب قد 

طمّوروا ممممما أخمممم و  عن رفمممماقهم 

اإلغريق ف  كثير من المجممماالت، 

منها الموسميقا. ومن الفالسفة ال ين 

 الكنممدياهتموا كثيراً بممالموسممممممميقمما 

فة العربية، توف  )مؤسمممممس الفلسممممم

)الممعلم  المفممممارابم م( و188نمحمو 

األول، أو المعلم الثان  ـمممممممـممممممم بعد 

م ف  119أرسطو ـممممممـمممممم توف  عام 

)الشيخ الرئيس،  ابن سينادمشق( و

م(. وقممممد ألممف 9998تمموفمم  عممممام 

الفاراب  كتاباً تممخماً ف  الموسمميقا 

 ،«كتاب الموسممممميقا الكبير»سمممممّما  

ترت لنا في  رسممممماً آللة موسمممميقية، 

                                                           


، أي محب، «فيلو »لفظ إغريق  مركب من كلمتين: « الفلسممممممفة»جا  أن ـمممممممممممـممممممممممم 

هو )محّب الحكمة( « الفيلسمممممو »به ا يصمممممبح معنى ، وتعن  الحكمة. و«سممممموفيا»و

 «.رقيةالموسيقا الش»وكان فيثاغور  أول من لقّب بالفيلسو . عن كتاب سليم الحلو 
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ح أنهممما آلمممة القمممانون الت  نعرفهممما اليوم، وأنهممما من اختراع ير ج 

 .(41) الفاراب  من  أكثر من ألف عام

وال شمع أن الفاراب  قد استفاد من خبرات ُوجدت قبل  )كما ه  

الحممال مش أي عممالم وأي مبممدع(. ومن المعرو  أنمم  اعتمممد على 

ب .  الخاص« لعلم الموسيقا»ترجمات إغريقية وغيرها ف  تأسميسم  

لكتاب وف  ا ـممممـممممـمممموالحقيقة أن  تفّوق ف  مؤلفات  النظرية الموسيقية 

على  معاصري ، وحتى من تقدم من أهل ه ا  ـممممممـممممممالم كور تحديداً 

الفن، فجا ت شمممممماملة ووافية ومسممممممتوعبة جميش النواح  من حيت 

طبيعمة األصمممممموات وتوافقهما وقيماسممممممهما وأنيمامها وأوزانها وآالتها 

لى غير  لمع مما يتصممممممل به   الصممممممناعة الموسمممممميقيمة المختلفمة، إ

  للبريطان« مصمممممادر الموسممممميقا العربية»وبعملها. وجا  ف  كتاب 

ما معنا  أن ه   الرسمالة الرائعة للفيلسو  الشهير  Farmerفارمر 

)كما سممممممّمت  الثقافة األوربية الالتينية(  Alpharabiusألفارابيو  

األورب  ه  أعظم أمر ُكتمممب ف  علم الموسمممممميقممما حتى العصممممممر 

ب  ف  كتا« فلسممممممفة الموسمممممميقال». وقد تعّرض الفاراب  (42)الحديت

المم كور )إلى عمليمة اإلبداع، دور الفن، عمل الموسمممممميق ، الت وق 

الموسممممميق  وغيرها(، قبل أن يخوض ف  مواتممممميش فيزيائية، مثالً 

تركيب آلة العود: أوتارها وكيفية شمّدها، مواتش األصابش على تلع 

 ت الموسيقية: نسبها الرياتية وتسمياتها.األوتار، النيما

وتجدر اإلشمممارة إلى أن العرب ف  عصمممرهم ال هب  حاولوا أن 

يدّونوا مؤلفاتهم الموسميقية، لكن النوتة الموسيقية )الحالية( لم تظهر 

إالّ بعممدهم ف  أوربممة بعممد أن اسممممممتمرت قرونمماً ف  تطورهمما إلى أن 

ة النوت»ل السممابق وصممل  إلى وتممعها الراهن/كما  كرنا ف  الفصمم

وعمرهما اآلن نحو أربعمئمة عمام. وقام  محاوالت «/ الموسمممممميقيمة

التدوين عندهم على محورين: األول بحت ف  أوتار العود ومواتش 

                                                           

 .ــ عن المصدر السابق 

 .ــ المصدر السابق 
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األصمابش عليها، والثان  أعطى أسمماً  للنيمات الموسيقية اقتصرت 

على حرو  أبجدية تميّز على الرسمم )رسم أوتار آلة العود( أماكن 

لمع النيممات. أمما الفماراب  فقمد بحمت ف  إكثمار عمدد األوتار وجود ت

وتمييز مواتمممممش جديدة لألصمممممابش )أي نيمات جديدة( وإعطا  تلع 

النيممات أسممممممما  محددة )تُرجم  عن اإلغريقية(، تحّول  فيما بعد 

إلى األسممممممما  المعروفة اليوم، والت  تجمش كلمات عربية وأعجمية 

ها(، وه ا دليل واتح على إيمانهم لم يحاول العرب تيييرها )تعريب

بأن الحضممارة الحقّة ه  حصمميلة قومية مقرونة مش تواصممل إنسممان  

  ي بعد ال قوم  ف  آنو معاً.

أمما موتمممممموع اسممممممتخمدام األحر  األبجمدية )الم كور آنفاً( ال ي 

اسممممممتُعممل لتحديد مواقش النيمات الموسمممممميقية على آلة العود فقد أخ ت  

ى تخدماً حتـمممة مسـمممة واإلنجليزيـممماأللمانييتين أوربة، وما زال ف  الل

)ف  الليتين، مش فروق  A B C D E F Gوم. فأحر  الـمممممممم ـممممممممالي

بسميطة تتعلق بتسممية العالمات السممود على مفاتيح البيانو وتفريقها عن 

العالمممات البي ( تعن  على التوال : ال سمممممم  دو ر  م  فمما صممممممول 

يمات   لية الضمماد، أي النبالفرنسممية، وه  التسممميات الت  نسممتعملها ف

السممبش األسمماسممية ف  الموسمميقا. ودخل  التسممميات الم كورة إلى اللية 

الفرنسمممممميممة عن طريق دعمما  دين  أُلّف بممالليممة الالتينيممة ف  القرون 

األوربية الوسممممممطى. وأُخ  من ه ا الدعا  كل أول مقطش صمممممموت  ف  

 …Ut… Ré… Mi… Fa… Soسممممممبعة أبيات متتالية فكان : 

La… Si… ، ... مم اسمممممتُبدل بأول مقطش مقطش آخر وهوDo   اآلت

، )والمقصمممود هنا «المسممميطر»وتعن   Dominusمن الكلمة الالتينية 

 هو ة(.

إ اً، مما فعلم  العرب ف  محماولتهم للتمدوين الموسمممممميق  كمان أن 

اسممممتطاعوا ف   كرهم لألغان  )األشممممعار الملّحنة( ف  مصممممادرهم 

وا السمممملم الموسمممميق  لألغنية المعنيّة المكتوبة، اسممممتطاعوا أن يحدد

)ومعظم ترامنا هو من الموسميقا الينائية( عن طريق  كر اسم الوتر 
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)ف  آلة العود( و كر إصبش البد  )على ه ا الوتر(، كما حّددوا عدد 

 الوحدات الزمنية الموجودة ف  الميزور )البي  الموسيق ( الواحد. 

تحفظ لنا األلحان الت   وكما ترون، ال تسممممتطيش ه   الطريقة أن

أُلّفمم  وقتئمم و وإنممما تعطينمما معلومممات عممائمممة عنهمما ال نسممممممتطيش من 

خاللها تحديد تتال  نيمات اللحن المعن  وال تحديد عالقاتها الزمنية 

 بعضها مش البع  اآلخر. 

وهنمما نسممممممتمم كر وجود أقممدم ُرقُم )ألواح طينيممة( ف  العممالم/الت  

ما قبل  –حاول األقدمون  اكتشممممممفم  حتى اآلن/ف  سممممممورية، حيت

أن يدّونوا موسميقاهم عليها. وعلى سبيل  –وجود الديانات السمماوية 

المثال فقد قام سممممممتة من العلما  بفّع رموز ُرقُم أوغاري  )شمممممممال 

الال قية( الموسممميقية ووصممملوا إلى سممم  نتائ  مختلفة. والسمممبب هنا 

قيممة يكمن ف  أننمما ف  حممال عرفنمما جميش أسممممممممما  األنيممام الموسممممممي

الموجودة ف  إحمممد  الُرقُم، مترجممممة إلى أسمممممممممما  النيممممات الت  

نسممممممتعملهما اليوم، وإ ا عرفنما أيضمممممماً تتمماليهمما، فكيف لنمما أن نعر  

العالقات الزمنية الت  ترب  نيمة موسممممميقية باألخر ، ناهيَع   عن 

تحمممدد على األقمممل عمممدد « ميزورات»أنممم  لم تكن هنمممات وقتئممم و 

يزور الواحد؟ ولو افترتممممممنا حتى الموجودة ف  الم« الضمممممربات»

معرفة عدد الضممممممربات ف  الميزور تبقى احتماالت كثيرة مفتوحة، 

 كأن نقول بأن عدد الضربات مثالً هو عشر سوداوات: 

 3+2+2أو       8+3+3أو      9+3=  32فـ 
            2+8        3+2+1         2+3+5 
            3+1        3+3+3         2+4+4 
            4+3        3+4+5         2+5+3 
    5+5        3+5+4         2+3+2 ........... 

ه ا إ ا لم نتعّرض أيضمماً إلى أنصمما  السمموداوات وأرباعها وربما 

 أجزا  أرباعها. 
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VIالموسيقا العربية والموسيقا األوربية . 

 إن مراكز الحضممممارات /كما  كرنا سممممابقاً/ ه  مراكز متحركة

ب القوم  أن نقول إن مركز  عبر القرون، وليس من بمماب التعصمممممممّ

الحضممارة الموسمميقية )علماً وفناً، نظرية وتطبيقاً( كان عند العرب، 

وإن علماَ هم قد توصمملوا ف  زمنهم إلى قمة المعرفة الموسمميقية ف  

 لع العصمممر، ولم يفقدوا تفوقهم حتى بعد أن سممملّموا مفاتيح علومهم 

قصود هنا وس  وغرب أوربة( بوق  طويل. ك لع إلى أوربة )والم

سمملّم  الكنيسممة السممورية معارفها الموسمميقية إلى الكنيسممة األوربية 

عبر الحضمممارة البيزنطية. وبدأ علما  أوروبة بب   عصمممر نهضمممة 

ب  جبّارة، اصمممممطدم  لفترة طويلة بحواجز قاسمممممية أهمها التعصمممممّ

 والتشدد الدينيين.

لى جميش جوانب العلم والثقافة إن سمممميطرة الكنيسممممة األوربية ع

والت  كمان  ف  الوق   ات  سمممممملبية من عدة نواح، أمّرت إيجاباً ف  

خاصمة ف  عصمر النهضة األوربية، و لع لحاجة وتطّور الموسميقا 

الكنيسمة أيضماً إلى موسميقا تؤمّر ف  الرعيّة وتسمُوسها. ومهما كان  

عيداً ة، بلي  شممأواً بالنيّات، فقد أممرت النتائ  أعماالً موسمميقية رائع

(، سممبقت  Contrepointف  مجال فن تعدد األصمموات )بالفرنسممية: 

قرون من العمل: من الدراسممممة والتحليل والكتابة والنشممممر. وقبل أن 

تبلغ أوربة قمة ه ا الفن )على يد األلمان  يوهان سممممميباسمممممتيان با  

(، بدأ الموسممممميقيون العاملون ف  مجال الموسممممميقا 9819 – 9811

السيكية بالتخلّص تدريجياً من االستئثار الدين  للكنيسة وبالتوج  الك

إلى الموسمميقا الدنيوية، موسمميقا المجتمعات الحضممرية والمؤسممسممات 

(. Harmonieالمممدنيممة. وبممدأ عصممممممر الهممارمون  )بممالفرنسمممممميممة: 

والهممارمون  )االنسممممممجممام( هو تركيبممات نيميممة منظ مممة تُسمممممممش من 

زوفة ف  وق  واحد. وفيما بعد، خاللهما عدة عالمات موسمممممميقية مع

ألن كل التطورات ال تأت  دفعة واحدة بل تمتلع  –وبالتدري  أيضمماً 

، بدؤوا بالتوج  إلى -ج وراً ف  الماتممممم  وتطلّعات ف  المسمممممتقبل 
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الّريف وبدراسمممة الموسممميقا الشمممعبية السمممتخالص السممممات القومية 

 لموسيقا شعوبهم. 

القرون الماتمية يسمح اآلن إن اكتمال ه ا التطور األورب  عبر 

بتحرت مركز الحضممممممارة مرة أخر ، وه   المرة باتجا  الشممممممعوب 

غير األوربية، ويسمممممح للمنطقة العربية، بعد االسممممتفادة من منجزات 

الموسمميقا الكالسمميكية العربية واألوربية على حّد سمموا ، يسمممح بأخ  

ها مواطنيدور جديد ف  ه ا المركز القديم للحضارة. إن بالدنا، بحب 

الشممممديد للعلم والمعرفة، مهيأة للنهوض واإلقالع ف  رحلة موسمممميقية 

 ات قيمة إنسممممانية عالية، يسمممماعدها ف   لع ما تأخ   من علم أورب  

وما تسمتند إلي  من تراث موسميق . فترامنا الموسيق  اللحن  غن  جداً 

 بتفاصمميل نيمية وبدرجات صمموتية متناهية ف  الدقة، ال تحتويها أكثر

الثقافات الموسممميقية األخر ، كما يعتمد على حّس إيقاع  متنوع بحد 

 ات  وشمممممامل لثقافات شمممممعوب أخر . له ا فون القدرات الموسممممميقية 

الكامنة ف  إنسمماننا سممتبدع موسمميقا  ات قيمة محلّية و ات قيمة تتعد  

الحدود الوطنية ف  حال زاوج  ما بين حضممممممارة ألحانها وإيقاعاتها 

بين التقنيات األوربية من تعدد لألصمموات وانسممجامات الخاصممة بها و

 بالية الرّوعة. 

VIIالموسيقا ف  سورية . 

تُعدا الموسمممممميقا العربية موسمممممميقا شممممممرقية. وقد جا ت تسمممممممية 

من سممياسمممي  أوربة ومسممتشمممرقيها ال ين ارتأوا اعتبار « الشممرقية»

  ات« شممرقية»الشممعوب الت  تسممكن إلى جهة الشممرق منهم شممعوباً 

ة شمممممرقية عامة. ونحن نسمممممتطيش التفريق بشمممممكل أدق بين حضمممممار

المختلفة ونع  األشمممميا  الت  تجمعنا مش كثير « الشممممرقية»الثقافات 

منها، خاصممممة ف  منطقة الشمممممرقين األدنى واألوسممممم  )أو الشمممممرق 

وه   كلها مصطلحات أوربية(. وهنات حتى من يرف   ـمـاألقصى 

ية أي الموسيقا العرب ــا وجود موسيقا عربية تحديداً على اعتبار أنه

 تأمرت بجيرانها وخاصة باألترات وباإليرانيين )الترت والفر (.  ــ
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ن  ال توجد موسيقا صافية تماماً وال مقافة صافية تماماً، بأونقول 

وه ا شممممم   صمممممّح . فالبشمممممر يختلطون بعضمممممهم ببع  ويقيمون 

جد عالقماتهم على أرض الواقش حيمت األخم  والعطا . ولكن لما ا تو

موسمممممميقما فرنسممممممية وألمانية وتوجد أربش موسمممممميقات ف  بريطانية 

)إنجليزيمة وويلزيمة واسممممممكتالندية وإيرلندية( ونضممممممطر لتسمممممممية 

 موسيقانا عموماً بالشرقية؟ 

وبعد أن نأخ  بالحسمممممبان االختالفات الموسممممميقية الموجودة فيما 

بين المناطق العربية )الموسممممميقا المياربية، الموسممممميقا السمممممودانية، 

الموسممميقا ف  مصمممر وبالد الشمممام، الموسممميقا ف  العراق، الموسممميقا 

الخليجية واليمنية( نقول: نعم، موسمميقانا ف  سمممورية موسممميقا عربية 

)وكل الثقافات ترتب  بسمات قومية(. ونحن نتواصل مش الموسيقات 

العربيممة ف  المنمماطق العربيممة المختلفممة ومش شممممممعوب أخر  غير 

و اإليران  أو الهندي )أو اليونان  أو عربيمة مثل الشممممممعب الترك  أ

اإلسممممممبمان ( من جهة، وتعيش موسمممممميقانا من جهة أخر  جنباً إلى 

جنممب مش مقممافممات موسمممممميقيممة سمممممموريممة غير عربيممة مثممل الكرديممة 

واألرمنية والشمركسمية ف  انسمجام وف  نسي  وطن  منفتح ومتميّز. 

وهممم ا الوتممممممش هو نقطمممة قوة وغنى تحتوي عليهممما مجتمعممماتنممما 

ف  بالد متعددة  كرنا منها تركية وإيران والهند، مش « قيمةالشممممممر»

 تأكيد خصوصياتنا واحترام خصوصياتها.

وكما قلنا، فموسممميقانا ف  سمممورية ه  موسممميقا عربية  ات سممممة 

قومية واتممممحة كّون  ف  مجال الموسمممميقا هُوية مقافية خاصممممة تُميّز 

الون حن ميّ بشمكل عام إنساننا ومواطننا. ولكل شعب روحية معيّنة، فن

إلى التمأممل وإلى االسممممممترسممممممال، نبحمت عن التفاصمممممميل، وال نحب 

الضممممموتممممما  )إال إ ا كان  بهد  الرقص( بقدر ما نحّب السمممممكون 

المشمممحون بالعواطف وباألحاسممميس. ول لع يجب أن تكون موسممميقانا 

وه ا ينطبق على الموسيقا الينائية والموسيقا  ـممممممـممممممالت  لم تؤل ف بعد 

مخلصة له   الحقائق ومنسجمة معها. وإن  ـمممممـممممما  اآللية على حّد سو

ميلنممما إلى اللحن المؤمّر الممم ي ينفممم  إلى األعمممماق ال يعن  بمممأننممما ال 
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نسممممتطيش الينا  بحماسممممة وال نسممممتطيش العز  بقوة وعزم. وإن كان 

واقعنا الموسممممميق  الحال  قد يخالف ه   المقولة، فه ا ال يعن  بأننا ال 

 ة العربية/الشرقية. نتوق إلى تلع الحالة الفنّي

ا ، ألن   وموتمممموع االنتما  الثقاف  موتمممموع مهّم جداً وحسممممّ

أيضممماً يشمممّكل قاعدة واعية لموتممموع التربية والتعليم الموسممميقيين: 

فننشممض مثالً مدرسممة للموسمميقا العربية ونهتم بجعلها مركزاً موسمميقياً 

 سورياً/عربياً يحفظ التراث وينشر  ويضيف إلي .

ية، قربها من أوربة وتاريخ سورية الطويل ف  ومما يميّز سمور

العالقات مش أوربة وف  االغتراب إليها. وتصممممبح العالقات سمممملبية 

حينممما يحمماول أحممد طرف  العالقممة السمممممميطرة على الطر  اآلخر 

وإنهمما   اتيتمم . وبممما أن الطر  األورب  )ويشمممممممممل اليوم أمريكممة 

صمممممة التقنية( الشممممممالية أيضممممماً( هو األقو  ف  جوانب عديدة )وخا

فهنات خو  على تمممممياع الهوية الثقافية المحلية. إن الهوية الثقافية 

سالح وجودي لكل شعب، ل لع نهتم  ـمممـممم والموسيقا أحد جوانبها ـمممـممم

نحن ف  سورية بثقافتنا الموسيقية عن طريق التفكير بونشا  مدار  

مختصمممممة ف  المحافظات السمممممورية جميعها، وعن طريق تأسممممميس 

ية تكون حلقة الوصمل ما بين التعليم األسماس  والتعليم مانوية موسميق

العممال   ونجمش بين الثقممافتين العربيممة واألوربيممة بشممممممكممل متوازن 

ومدرو  إ ا أتحنا الفرصممة للتعليم الموسمميق  العرب  واألورب  ف  

ي  بشمممقّ  –المدار  المختصمممة وصمممرنا جاهزين لرفد التعليم العال  

هتمين بعلوم الموسمممممميقا والمالكين بمالطالب الم –العرب  واألورب  

 لمهارات العز  والينا  الت  تُكتسب من  الطفولة. 

 

VIIIامــــــــ. خت 

موسمممميقا »و« موسممميقا اللية»و« موسممميقا الطبيعة»سممممعنا عن 

، وعرفنما أن هم   المصممممممطلحمات ه  كلمات مجازية، وأن «الكون

والً أصممال ي يتّبش « العمل الموسمميق »المقصممود بالموسمميقا هنا هو 
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 «صممناعة»الموسمميقا هو « فن»وقواعد تجعل من  عمالً محترفاً. إن 

قائمة ب اتها تطلق العنان إلبداع المؤلف الموسميق  وتخضممش لقوانين 

الجمال، مادتها ه  النيم   اإليقاع وموتمموعها هو أفكار موسمميقية 

إنسممممممانيمة تحماول الولوج إلى خبمايا النفس البشممممممرية لتعبّر عن ه   

أحوالهمما المتممدّرجممة المختلفممة الفرحممة والحزينممة، المتفممائلممة النفس ف  

 والمتشائمة، الُمق دمة والمتريثة، الجريئة والخائفة. 

يسمماعد اإلنسممان ف  مراحل حيات  « التعبير الفن »إن ت وق ه ا 

ل الحيمماة بشممممممكممل واع يشمممممممّد أزر  ف  مواجهممة  المختلفممة على تقبممّ

ح  وته يب نفسممم / األحداث/بشمممح  فكر  وتقوية وعي  وبصمممقل رو

 «لية»ويجعمل قمَدَر  أكثر جمماالً وحيماتم  أكثر سممممممعادة. وقد تعّرفنا 

الموسمممممميقممما فيمممما يخص تمممدوينهممما، أي فيمممما يخص قرا ة النوتمممة 

الموسمميقية، الشمم   ال ي يجعل ت وقنا للموسمميقا أكثر وعياً، إ  ننتقل 

بشممممممكمل أو بممخر، حينمما نقرأ النوتمة الموسمممممميقيمة بهد  العز  أو 

 ، ننتقل من مت وقين سلبيين إلى ممارسين إيجابيين. الينا 

متعممددة، وأن لكممل نوع منهمما « أنواعمماً »وعرفنمما أن للموسمممممميقمما 

أشممممممكماالً متبماينة، ل لع ليس من اإلنصمممممما  أن نخل  ما بين أنواع 

الموسمميقا مقارنين بعضممها ببع ، كأن نقارن الموسمميقا الينائية مش 

تلفين، أو نقارن الموسمممممميقا الموسمممممميقا اآللية، وهما  وا منهجين مخ

الكالسمممممميكيمة بشممممممكمل عمام )وه  الت  تميمل إلى التركيمب والتعقيد 

والتعميم والتجريمد واسممممممتشممممممعمار األفكمار اإلنسممممممانية العميقة( مش 

الموسمممميقا الشممممعبية )الت  تميل إلى البسمممماطة وإلى االرتباط العفوي 

 بدوافش الحياة اليومية(. 

الموسمممممميقية « األشممممممكال»كم لمع ليس من العمدل المقمارنمة بين 

الريفية « األهزوجة»المختلفمة، كمأن نقمارن تمممممممن النوع الينمائ  

عة(، أو « القصمميدة»البسمميطة مش  )وه  أغنية مدنية كالسمميكية موسممّ

الشمممعبية السمممورية مش « الدبكة»نقارن تممممن النوع اآلل  رقصمممة 

الكالسممممميكية النمسممممماوية، فهنا نخل  الموسممممميقا « الفالس»رقصمممممة 
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بالموسمممممميقا الشممممممعبية، وال نأخ  بالحسممممممبان المنطقة الكالسمممممميكية 

 الجيرافية الت  أت  منها الموسيقا وال القوم ال ي أبدعها. 

ك لع  كرنا مصمطلحات موسميقية كثيرة، يسمماعد وع  اختالفها 

من )اإلبداع ت« الفن»ف  ت وق األعمال الموسيقية. لقد  كرنا مثالً 

« الزمن»، و«النيم»و« الصمموت»)الحرفة(، « الصننعة  »قواعد(، 

 «.الجملة الموسمممممميقية»، «اللحن»، «الوحدة الزمنية»، «اإليقماع»و

كما تعرتنا إلى أمور تاريخية توّتح أن ترامنا العلم  ف  صناعة 

الموسمممممميقمما هو تراث مير ق ف  القممدم وبممأننمما شممممممعممب منفتح على 

الحضممممارات، موهوب موسمممميقياً و و إرث موسمممميق  علم  وعمل  

ى جعلممم ، إ ا مممما تمّكن من هممم ا الموروث وبن/نظري وتطبيق / ي

قابالً لالرتقا  حتماً بواقع  الموسيق  الحال  و لع عن طريق علي ، 

. ونقول ف  النهممايممة إن بجميش صممممممور أمور متعممددة منهمما اإلعالم 

الوسممميلة األولى للتربية الموسممميقية السمممليمة، أي البعيدة عن البدائية 

تعليم. إن المؤسمممممسمممممات التعليمية والقريبة من الروح والفكر، ه  ال

الموسمممميقية المتطورة كّماً وكيفاً ه  الضمممممانة لمسممممتقبل موسمممميق  

 أفضل نتمنا  لكم، أيها الناشئون، من كّل قلوبنا. 

 

 

 من قصص
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La Boutique Fantasque 

بالي  من فصممل واحد، الموسمميقا لـممممممم جواكينو روسممين ، كي فها 

أوتورينو ريسمبيي . صممم الرقصات ليونيد ماسين. وتش الليبريتو 

دممم  أول مرة ف  مسممممممرح ا لهممامبرا بلنممدن عممام أنممدريمم  ديران. قممُ

3939. 

 .3835مدينة نيس عام  قصة البالي :

ف  أصممميل أحد األيام المشمممممسممممة نر  رجلين واقفين أمام باب 

حمانوت لبيش المدمى. يفتحمان البماب ويمدخالن. إنهمما ممالمع الحممانوت 

ومسممماعد  الشممماب. كان صممماحب الحانوت بديناً بوجنتين متوردتين 

اط ن  بدين إال أن  ممتلض بالنشمموشممعر أبي  وسممالفين كثيفين. ومش أ

والحيويمة، يتنقل ف  الحانوت بخفة لك  يهيئ  السممممممتقبال الزبن. أما 

مسمممممماعد  فهو شمممممماب أنيق الملبس خفيف الحركة يندفش هنا وهنات 

ويرقص بممأسمممممملوب مرح أمنمما  معمماونتمم  لرب عملمم . ينظم االمنممان 

نوت االمقاعد وينفضان اليبار بعناية عن دميتين معروتتين ف  الح

 الفارا.

كان  الدميتان واقفتين فوق صممممممندوق كبير، وقد ألبسممممممتا مياباً  

فالحيمة فماقعة األلوان، وكانتا تتحركان حين يُرب  )زنبركهما(. كان 

مممالكهممما الظريف  كيمماً ف  اسممممممتخمممدام يممديمم  إ  إن جميش المممدمى 

المعروتمممممة للبيش ه  من النوع الميكانيك . وكان يحب أن يرسمممممم 

و  زبن  المحتملين. ك لع ال يعرض جميش ما عند  الدهشمممة على وج

من دمى، لكنمم  يحتفظ بهمما ف  صممممممنمماديقهمما إلى أن يممأز  الوقمم  

المناسممب لعرتممها. كان ح راً جداً، ولكن على الرغم من ح ر  كاد 

يفقممد دميتين ريفيتين  لممع الصممممممبمماح حين غممادر الحممانوت من أجممل 

  أن دخل صمماحبسمماعة القيلولة. فقد تسمملل صممب  إلى الحانوت بعد 

ومسمماعد  إلى اليرفة الداخلية وحاول سممرقة الدميتين، لكن سممرعان 

 ما اكتشف أمر  فال  بالفرار.
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تممدخممل إلى الحممانوت سمممممميممدتممان إنكليزيتممان مترفعتممان، فيتجمم  

صممممممماحممب الحممانوت نحوهممما وينحن  لهممما بممأدب. لكنهممما تبعممدانمم  

علم بيطرسممممة، وتطلبان من  أن يريهما بضمممماعت . وبوشممممارة من الم

يتج  المسممممماعد نحو الدميتين ويشممممميلهما. تشمممممرع الدميتان بتحريع 

أ رعها وأرجلها وترقصممممممان رقصمممممماً ميكانيكياً. وفجأة تتوقف آلية 

التشممييل فتتوقف الدميتان وتثبتان ف  وتممش هزل . تُفاَجأ السمميدتان 

بما رأتا، وتنسيان غطرستهما، وتطلبان رؤية المزيد من ه   الدمى 

 لع يل  الحانوت مجموعة جديدة من الزبن.الرائعة. عند  

كمانم  مجموعمة الزبن الجمديدة مكونة من رجل أعمال أمريك  

وزوجت  وولدي . ولد فظ وفتاة صممممممبيانية. وبعد وق  قصممممممير دخل 

الحانوت تاجر روسممممم  مري وزوجت  مش بناتهما الشمممممابات األربش. 

 وعلى الرغم من الجو المممدافض فقمممد رأ  القمممادمون الجمممدد أنممم  من

ا مالبس  الضممممممروري إظهممار فوقيتهم. وبنمما  على  لممع فقممد ارتممَدو 

 شتائية روسية، من معاطف وقبعات من الفرو إلى جزمات طويلة.

شممعرت السمميدتان اإلنكليزيتان أن الحانوت أصممبح مزدحماً جداً 

فيمادرتما  ف  الحمال. ف  البمدايمة لم يسممممممتحسممممممن األمريكيون وجود 

د األمامية بينما جلس الروسميون الروسميين، لكنهم جلسموا ف  المقاع

 ف  مقاعد الصف اآلخر.

كان العجوز صممماحب الحانوت فرحاً السمممتقبال  زبناً أمريا  ف  

حانوت . وأمر مسمممماعد ، وهو يفرت يدي  برتمممماً كبير أن يجلب أهم 

المدمى الميكانيكية وأغالها ويعرتممممممها أمام زبن . وقد أمار عرض 

فزان ويممدوران حول الممدمى الممدمى الطفلين األمريكيين وصمممممممارا يق

وهمما يقلمدان حركماتهما على الرغم من احتجاج والديهما وزجرهما. 

أمما الفتيمات الروسمممممميمات فقمد جلسممممممن بهممدو  على مقماعممدهن، لكن 

 سرعان ما غدون أكثر حماسة فنهضن من على مقاعدهن.

تضممن العرض األول دميتين رقصتا رقصة التارانتيال. وحين 

( الدميتين تتسممممممر الدميتان ف  مكانهما كان  تتوقف حركة )زنبرت

دون حركممة. وهنمما يحمممل حممماالن الممدميتين ليجلبمما دميتين أخريين 
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لتقمدمما عرتمممممماً آخر. ومرة ممانية يقفز الطفالن األمريكيان ويقلدان 

رقصة التارانتيال بحركات هزلية. ومرة مانية يعنفهما والداهما على 

 سلوكهما.

رتدين مالبس أوراق الشدة وتضممن العرض الثان  أربش دمى ي

ـممممممـمممممم واحدة تمثل ملكة الكبة، والثانية ملع البستون ، والثالثة ملكة 

السممممبات ، والرابعة ملع الديناري. وتشممممرع الدمى برقص رقصممممة 

 المازوكا. مم تتوقف الدمى حالما تتوقف آلية الحركة الداخلية.

يبته  الجميش بمم لممع العرض المممدهش. كمم لممع يبته  صمممممماحممب 

ألن ُدممما  الميكممانيكيممة انتزعمم  إعجمماب زبنمم  األمريمما ، الحممانوت 

ويعلن بفخر قمائالً: إنم  ما زال هنات عروض أكثر إدهاشمممممماً. عندئ و 

يدخل الحماالن ومعهما دميتان واحدة تدعى سمممممنوب ترتدي مالبس 

من العهد الفيكتوري، واألخر  تمثل بائش بطيخ أصمممممفر يدفش عربة 

رتممماً هزلياً تحاول في  إحد  الدمى ممتلئة بالبطيخ. تقدم الدميتان ع

إطعام مرافقها شمريحة من البطيخ. يعبر األطفال عن استمتاعهم بما 

 رأوا بصيحات مرحة.

أممما العرض الثممالممت فكممان يمثممل عممدداً من الجنود القوزاقيين 

يمشممممممون مشممممممية عسممممممكرية ويأتمرون بأوامر قائدهم. وحين يبتعد 

كالب البودل ويقدمان الجنود يعود إلى وسممممم  الحانوت زوجان من 

 رقصة هزلية تثير إعجاب جمهور الحاترين.

اآلن يعلن صممممماحب الحانوت قائالً إن العرض التال  سممممميكون 

أفضمممممل العروض. وف  الحال يحضمممممر الحماالن دميتين هما أقرب 

إلى الطبيعمة اإلنسممممممانيمة من المدمى الميكانيكية. تمثل األولى شمممممماباً 

اة من الح  الالتين  ف  بمماريس، يرتممدي زيمماً فرنسمممممميمماً، والثممانيممة فتمم

وسمرعان ما تشمرع الدميتان بتقديم رقصة الكان كان الشهيرة. وبعد 

انتها  ه   الرقصمممممة المثيرة يقفز األطفال ويحاولون تقليد رقصمممممة 

الكان كان. مم يتوسمل الطفالن األمريكيان إلى والديهما ليشتريا لهما 

لروسمميات طلب الفتيات االدمية الت  تمثل الفتاة الفرنسممية، ف  حين ت

من والديهن ليشمممتريا لهن الدمية الت  تمثل الشممماب الفرنسممم . وبعد 



 

 332 

مسممماومة مش صممماحب الحانوت يتم البيش على أن يجري التسمممليم ف  

صمممممباح اليوم التال . وهك ا ييادر الزبن الحانوت وهم سمممممعدا  بما 

 حصل.

 لكن الدميتين لم تكونا سممممممعيدتين. فف  المسمممممما ، بعد أن ييادر

صممماحب الحانوت ومسممماعد ، تحدث أمور غريبة. تخرج الدمى من 

صممممممناديقها وه  حزينة على فراق العاشممممممقَي ن الل ين جر  بيعهما. 

فممالثري الروسمممممم  اشممممممتر  الشممممممماب راقص الكممان كممان، والثري 

األمريك  اشممتر  الفتاة راقصممة الكان كان. إنها مصمميبة! ينبي  أال 

. وهكمم ا تقوم الممدمى برقصممممممة يفترقما بمأي ممن، ينبي  أن يظال معمماً 

جماعية يتوج  راقصممما الكان كان برقصمممة تعبر عن حبهما ال ي ال 

 يقهر.

ف  صممممممبماح اليوم التال  يعود صمممممماحب الحانوت ومسمممممماعد  

ويفتحان الحانوت اسمممتعدادااًلسمممتقبال زبن األمس. وبعد حين يصمممل 

أفراد األسممرتين السممتالم الدميتين. ولكن حين يهم صمماحب الحانوت 

يمهمما يجمد الصممممممنمدوقين فمارغين. لقد اختف  الدميتان اللتان بتسممممممل

 تمثالن راقص  الكان كان.

اآلن، الجميش مضممممطرب وهائ . يتهم أوليا  األطفال صمممماحب 

الحانوت العجوز ومسماعد  بالخداع، ويشمرعون بضربهما بالعصا، 

ويشمممممممارت األطفممال ف  الشممممممجممار الممدائر وهم يصممممممرخون بممأعلى 

الن صممماحب الحانوت السممميض الحظ أن  ال أصمممواتهم. وكان عبثاً إع

يعلم شمميئاً عن االختفا  اليريب لراقصممَ   الكان كان. لم يصممدق  أحد 

وييدو الشممممممجار أعنف من  ي قبل. وللحظات يجري تحول طفيف 

ف  مجر  الشممممممجممار يحممدممم  الحممماالن اللمم ان يمسممممممكممان بممالطفلين 
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 األمريكيين ويضممممممربممانهممما على مؤخرتيهممما. مم يحممدث تحول آخر

ينه  االتممطراب والهياج. تدب الحياة ف  جميش الدمى الميكانيكية، 

وتنطلق من صمممناديقها للدفاع عن مالكها العجوز  تعدو خلف الزبن 

األمريكيين والروسممميين الكبار منهم والصممميار ف  محاولة البعادهم 

وطردهم. ينممدفش الزبن، وقممد روعهم همم ا الحممدث غير المتوقش، إلى 

 حك م الدمى إغالق باب  بوحكام.خارج الحانوت، وتُ 

وف  داخممل الحممانوت العجيممب تعود الممدمى لترقص رقصمممممممة 

 النصر األخيرة.

 

 داــــرادق أرميـــس

Le Pavillon D'armide 

 

بماليم  من فصممممممل واحد للمؤلف نيقوالي تشمممممميربينين. صمممممممم 

الرقصممممات ميخائيل فوكين. وتممممش الليبريتو ألكسممممندر بينوا. قُدم  

 .3921مارينسك  ف  بطرسبورا عام أول مرة ف  مسرح 

حين كان فيكون  دو بيوغنسمممم  الشمممماب منطلقاً  قصممممة البالي :

على ظهر جواد  ف  أواخر الليمل وسمممممم  عاصممممممفة هوجا  لزيارة 

خطيبت ، خامر  شمممممعور بأن  سمممممييدو تمممممحية سمممممحر ما. اشمممممتدت 

العاصمممفة بسمممرعة، ولم يعد ف  مقدور المسمممافر الشممماب تحمل مزيد 

ح جماح فرس  وتوقف أمام أول منزل رآ  ـممـمم كان من اإلرهاق، فكب

قصممر الماركيز ال ي اسممتقبل  بكياسممة ودعا  لقضمما  الليل ف  مبنى 

 ملحق بقصر .
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قبل المسافر الدعوة بامتنان، ولكن بدا ل  غريباً أن يُدعى ليبي  

ف  المبنى الملحق وليس ف  القصممممممر. إتممممممافمة إلى  لمع فمون لد  

قبل ه ا الملجأ ال ي سمميحمي  من  المضمميف نظرة شممريرة. ومش  لع

العاصممفة. رافق المركيز تمميف  إلى المبنى وك لف خدماً بخدمت .  مم 

شممرح ل  قائالً: إن  لع المكان يُعر  بـممممممم سممرادق أرميدا ألن على 

جمدرانم  سممممممجاد اليوبلين ال ي ال يقدر بثمن، وال ي ُزين برسمممممموم 

من الحروب تحك  قصمة أرميدا األميرة السماحرة الت  عاش  ف  ز

الصممليبية. بعد  لع غادر المبنى تاركاً تمميف  وحيداً بعد أن تأكد من 

 قيام الخدم بواجباتهم تجاه .

قبل أن يتمدد الفيكون  الشمممممماب على األريكة األنيقة الت  أُعدت 

ل  يقوم بتفحص السممممجاد المعلق على الحائ . كان  رسمممموم السممممجاد 

تمثل السممماحرة الشممممهيرة، األميرة أرميدا وه  جالسمممة وسمممم  البالط 

حاشممممميتها وعبيدها. وبينما هو يتأملها ملياً ير  وج  أرميدا  اتحي  به

ابتسامة ساحرة، إنها  ات االبتسامة الفاتنة الت  جعل  متألقاً ومبتسماً 

معجبيهمما ف  األيممام اليممابرة يقعون تحمم  تمممأميرهمما الطمماغ . تممممد د 

الفيكون  الشممماب، ال ي ب ل قصمممار  جهد  لك  ال يقش تح  تأميرها 

المم ي ال يقمماوم، على األريكممة وراح يفكر بخطيبتمم  المحبوبممة إلى أن 

 غفا.

تحدث أمور غريبة ف  السرادق. بدأت ف  منتصمف الليل بدأت 

الحيمماة تممدب ف  تمثممال  الزمن والحممب، اللمم ين يسممممممنممدان السمممممماعممة 

العمالقة، وييادران قاعدتهما. يقلب الزمن سماعت  الرملية، ويقص  

 الحب الزمن.

حين يختف  الزمن تحممدث مفمماجممأة أخر . يخرج من السمممممماعممة 

اعات. مجموعة من الكائنات تشمممب  الجن، ويرقصمممون رقصمممة السممم

وبعد انتها  الرقصممممة يشممممش من السممممجاد لمعان غريب وتيدو جميش 

الشخصيات المرسومة علي  حية، ويتحول السجاد إلى بالط حقيق ، 

بالط األميرة الفاتنة أرميد. تمأل الجو موسمممميقا جميلة وميوية توقظ، 

حين تعلو ممتزجة بالصمممخب والضمممحع، الفيكون  ال ي يهب واقفاً 
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ام وهو يحدق إلى المشهد األخا ! األميرة الفاتنة على قدمي  ب هول ت

وحاشميتها وخدمها وموسيقيوها وراقصوها، كلهم كانوا ف  المشهد. 

وكان ممة مكان شاغر بجانبها، وهو المكان ال ي احتل  ف  المات  

عشمممممميقها رينالدو. لكن، خالل لحظة، ينتقل الفيكون  الشمممممماب على 

الشممممممى جميش ال كريات نحو سممممممحري ويشمممممميل  لع المكان. هنا تت

 المتعلقة بخطيبت  المحبوبة. ويستسلم لمباه  رفقت  الجديدة.

تصممممممفق أرميمدا، فيهرع إليهما خمدمهما وعبيدها ويرقصممممممون أمام 

العشمممميق الجديد. بعد  لع تشممممارت أرميدا ف  الرقص وتدعو الفيكون  

الشممممماب إلى مراقصمممممتها. مم يأت  دور المهرجين والبهلوانيين، مم تقام 

بممة الحممافلممة بممالممممكممل واألنبمم ة. عنممد  لممع يظهر الملممع هيممدراوت المممأد

قريبها والوصممممم  عليها ال ي لم يكن سمممممو  المركيز المشمممممعو  ال ي 

تحول بفعل السحر ليلعب دور الملع. وف   روة االحتفال تضش أرميدا 

 وشاحها على كتف  الفيكون  تعبيراً عن حبها وشيفها ب .

يزول السممممممحر، وتعود الكائنات وأخيراً يبمدأ الفجر بالطلوع، و

الت  تشممممب  الجن إلى السمممماعة العمالقة، ويعود تمثاال الزمن والحب 

ليسممندا السمماعة، ويختف  المعربدون، وتعود صممورة أرميدا وبالطها 

لتزين سممجاد الحائ ، ولم تعد تسمممش الموسمميقا، ولم يعد هنات شمم   

 سو  المسافر المستيرق ف  النوم على األريكة.

باح توقظ أشعة الشمس الفيكون . كان صباحاً جميالً  وف  الص

عيان يقودون قطعانهم نحو السمممممهول. وحين  العصمممممافير تيرد، والرا

ينه  الفيكون  يدخل المركيز إلى السمممممرادق وهو يبتسمممممم لنفسممممم  

ابتسممامة سمماخرة. لكن الفيكون  يشممعر بقشممعريرة تسممري ف  جسممد  

فل  ي كان يعربد ف  الححين يتبين ف  المركيز الملع ـمممـممم الساحر ال

ال ي أقامت  أرميدا، ويقرر الرحيل فوراً. لكن المضمممممميف السمممممماخر 

يقود  باتجا  الساعة الضخمة ويري  الوشاح، ال ي ألقت  أرميدا على 

كتفي  أمنا  القصممممممف، بين يدي تمثال الزمن. اآلن، يدرت الفيكون  

واقعة.  ةأن ما جر  ف  الليلة السمممابقة لم يكن رؤية شمممبحية بل حقيق

ويتيقن من أن  كان تممحية السممحر، وبفعل الصممدمة المروعة يسممق  
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فاقداً الوع  تح  قدم  المركيز ال ي يبتسمممم ابتسمممامة ماكرة لنجاح 

 سحر .
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 دقــــارة البنـــكس

Nutcracker 

 

بالي  من فصمممملين للمؤلف بيتر إيليتش تشممممايكوفسممممك . صمممممم 

صممممممة ق»ن  على الرقصممممممات ليف إيفانو . وتممممممش الليبريتو، المب

لـمممممم أرنس  هوفمان، ماريو  بيتيبا. « كسمارة البندق وملع الفئران

 .3892قُدم  أول مرة ف  مسرح مارينسك  ف  بطرسبورا عام 

منزل رائش ألحد الموظفين الكبار ف  بلدة قديمة  قصممممممة البالي :

بألمانيا. األنوار مضمممممما ة والنواف  مفتوحة. ممة حفلة أنس وسمممممممر 

عيد الميالد. يتوافد الضممميو  بينهم أطفال وشمممابات أُقيم  بمناسمممبة 

وشممممممبممان. ف  الخممارج ييط  الثل  األرض، ويلتمش الصممممممقيش فوق 

 األشجار.

ف  قاعة االسمممتقبال الفسممميحة، نر  الصممميار والكبار بألبسمممتهم 

الزاهية يرقصممممون ويلعبون. وف  الزاوية تنتصممممب شممممجرة الميالد 

لزوار إلى الصممممممالة، الضممممممخمة مزخرفة بألوان زاهية. يدخل أحد ا

وهو يحمل علباً ملفوفة بأوراق ملونة ومربوطة بشممرائ . وسممرعان 

مممما يمرقمص جمميش األطفمممال فرحين بوصممممممول مختلف الهمممدايممما 

المخصمصممة لهم، وتعلو أصممواتهم وهو يتسمملمون الهدايا ـممممممـمممممم لعبة 

ألحدهم، طبل صمممميير آلخر، حيوان مكسممممو بالفرا  آلخر.. وهك ا. 

ة المضمممممميفة، فرحة فرحاً عارماً بهديتها كمانم  كالرا الشممممممابمة، ابن

كسممممممارة البندق الجميلة، وقد حملتها طوال األمسممممممية. وحين حاول 

أخوها فرانز أن يخطفها منها أبعدت  كالرا بيضممممممب، لكن  لم ييأ  

وانتظر الفرصممة المناسممبة ليأخ ها من أخت . وأخيراً نجح فرانز ف  

 خطف كسارة البندق.

ا الضمممائعة طيلة ما تبقى من األمسمممية. لم تعد كالرا تفكر بهديته

وحين انته  الحفلة أخ تها المربية العجوز إلى سممممممريرها. لكنها لم 
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تستطش النوم، وظل  مستيقظة ومضطربة. وحين كادت أن تنام بعد 

 مض  وق  طويل، أيقظتها فجأة دقات الساعة معلنة منتصف الليل. 

نعم، إن  جلسمم  كالرا ف  السممرير وراح  تعد دقات السمماعة. 

منتصممممممف الليمل، إنم  الوقم  الم ي تكون فيم  نمائممة نوماً عميقاً. لقد 

انتابها شمعور غريب، تر  هل ممة شم   سيحدث لها؟ أحس  بأنها 

كبرت ف  السممممممن وغمدت مثمل واحمدة من أوالئع األميرات اللوات  

 قرأت عنهن  ف  كتبها الممتلئة بحكايا الجن.

ة ـممممممـمممممم الهدية الرائعة الت  عندئ و ت كرت كسارة البندق الضائع

انتزعهما منهما أخوهما فرانز بمالقوة. تر  أين خبمأها؟ آ ، لقد ت كرت 

اآلن أنهمما رأتهمما متروكممة على األريكممة المخمليممة ف  الجهممة األخر  

من الصممممممالمة. ل َم لَم  تسممممممترجعهما؟ ربما مازال  هنات. ينبي  عليها 

صممممباح اليوم  النزول إلى األسممممفل وإنقا ها قبل أن يجدها أخوها ف 

 التال .

وبسممرعة نهضممم  كالرا من سممريرها، لبسممم  خفيها، وهبط  

السمماللم، وولج  صممالة االسممتقبال المظلمة. وكان  فرحتها عظيمة 

حين وجدت كسارة البندق الثمينة ملقاة على األريكة المخملية سالمة 

ومسمممممتقرة. ولكن، تر  هل ه  اآلن أكبر مما شممممماهدتها آخر مرة؟ 

و  نار الموقد تبدو أكبر. نعم كل ش   يبدو أكبر ـمممممـ ربما جعلها ت

 حتى كالرا نفسها.

عندئ و حدث شمممممم   مروع! خرج فوج من الفئران من شممممممتى 

الزوايا ودخل الصممممممالة بصممممممفو  منظمة وبلبا  المعركة، وعلى 

ج. إن  ملع الفئران. كان  تلع الفئران المحاربة  رأ  الفوج فأر متو 

الرا وه  تصممممممر  من الرعمممب، كبيرة الحجم مخيفمممة. ومبممم  ك

واتجه  نحو األريكة المخملية، مم جلسمممممم  بجانب كسممممممارة البندق 

وه  ترتجف. لكن وقش حممدث آخرغير عممادي. بممدأت الحيمماة تممدب 

شممميئاً فشممميئاً ف  كسمممارة البندق، وبدا أنها تتخ  شمممكل شممماب وسممميم، 

عندئ و تسممممش أصممموات فرقعة قادمة من صمممندوق دمى الجنود! وف  
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الية تخرج دمى الجنود وتشممممممكل فوجاً من الجنود األحيا  اللحظة الت

ال ين وقفوا ف  خ  واحد اسمممتعداداً لخوض معركة مش ملع الفئران 

 ومن مع  من المحاربين  وي األ ناب الطويلة.

دعين  أدافش عنع أيتها األميرة »تصمممممميح كسممممممارة البندق قائلة 

م تجري مم تتقمممدم وتقف على رأ  الجنود األحيممما . م«. الجميلمممة

معركة هائلة على أرتمممية غرفة االسمممتقبال. وحين يضمممعف موقف 

كسممممممارة البنمدق الشممممممجماعمة، تقفز كالرا من مكمانهما وتندفش نحوها 

 وتشجعها وتساعدها بقدر ما تستطيش.

وسمرعان ما تنته  المعركة بانتصار دمى الجنود بقيادة كسارة 

فس وف  نالبندق. وعند  لع تتحول كسمممارة البندق إلى أمير وسممميم، 

الوقم  تكتشممممممف كالرا أنها أصممممممبح  أميرة فاتنة ف  مياب رائعة. 

وعلى الفور يقش أحدهما ف  حب اآلخر. وبعد حديت ممتش ورقص، 

تدعو كسممممممارة البندق، الت  تحول  إلى أمير وسمممممميم، كالرا لزيارة 

مملكة الحلويات. تقبل  كالرا الدعوة وينطلق االمنان ليجدا نفسممميهما 

 حركان بخفة وس  عاصفة ملجية.خارج المنزل يت

يتخطى االمنان العاصممممممفة ليجدا نفسمممممميهما مبحرين ف  زورق 

يسممممير الهوينى على سممممطح البحر الفضمممم . وشمممميئاً فشمممميئاً يقترب 

الزورق من جزيرة تبدو وكأنها مرصعة بالجواهر. وبعد وصولهما 

إليها يدركان أنهما أصممممممبحا ف  مملكة الحلويات السممممممحرية. تظهر 

اكر وترحب بهما ترحيباً حاراً، وتعلن بصممموت ع ب أن  جنية السممك

سممممميجري مهرجان راقص كبير بمناسمممممبة وصمممممولهما إلى الحديقة 

السمممممحرية. وتفتح جنية السمممممكاكر ومن معها المهرجان برقصمممممات 

متنوعة. مم، بحركة من عصمممماها، تدعو راقصممممات وراقصممممين من 

ين عرب والصمناطق مختلفة من العالم ــ من تركيا وإسبانيا وبالد ال

وروسميا، ليقدموا رقصماتهم. بعد  لع تدعو األمير واألميرة )كسارة 

البنمدق وكالرا( ليرقصمممممما معماً. مم تقوم جنيمة السممممممكاكر ومن معها 

بممالرقص من جممديممد. وف  الختممام يقممدم الجميش، بعممد أن تحولوا إلى 

 نحالت، رقصة النحل. وب لع تنته  الحكاية.
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 أنشـــــودة األرض

 ســـيمفونية مبنية على قصائد صينية 

 وستا  ماهلرغتأليف 

  
 ألفريد ماير

 ترجمة: أمل خضرك 

 م(3933ــ  3832) Gustav Mahlerوستا  ماهلر غ

هو مؤلف نمسمممممموي )بوهيم  المولممد(. بمدأ دراسممممممة البيممانو وهو ف  

 السادسة من العمر. 

 رفاتوار فيينا.انتسب إلى كونس 3815ف  العام 

بممدأ عملمم  قممائممداً لألوركسممممممترا السمممممميمفونيممة،  3882ف  العممام 

 واستمر على  لع طوال حيات .

ألف تسممش سمميمفونيات، وبدأ يؤلف سمميمفونيت  العاشممرة، لكن  لم 

 يتمها بسبب وفات .

 سيمفونيات  طويلة تخمة على الصعيد األوركسترال .

ن ميقة ف  الكوتحممل سمممممميمفونيماتم  أفكماراً فلسممممممفية وتأمالت ع

 والحياة والموت.

أدخمل الينما  ف  معظم أعممال  السمممممميمفونية لتوتمممممميح أفكار  

 بالكلمة واألدا  إتافة إلى الموسيقا.

عبرت موسمممممميقما  عن آالم دفينمة ف  أعماق ، وعن نوازع روحية 

نحو ة والطبيعممة والجمممال والنقمما . كممما عبرت عن تشممممممماؤم عميق 

 الج ور رافق  طوال حيات .
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 The Song of The Earth نشودة األرضأ

ه   السمممميمفونية تعتمد على قصممممائد صممممينية تحمل أفكار . وفيها 

 س  قصائد:

ممممم األغنية المخمورة عن أحزان األرض. كلمات الشاعر الصين  3 ـممممـم

(Li-Tai-Po.) 

ـمممممممممـممممممممم الوحيد ف  فصمممل الخريف. كلمات الشممماعر الصمممين  2

(Tschang-Tsi.) 

 (.Li-Tai-Poلشاعر الصين  )ــ أغنية للشباب. كلمات ا3

 .(Li-Tai-Poــ أغنية للجمال. كلمات الشاعر الصين  )4

-Liـممممممـمممممم المخمور ف  فصل الربيش. كلمات الشاعر الصين  )5

Tai-Po.) 

 ــ الوداع. وه  ف  جزأين.3

-Mong( الشممس تيرق تح  الضمباب. كلمات الشماعر الصين  )أ  

Kao-Jen.) 

-Wangعر الصممممين  )ب( ترّجل من حصممممان . كلمات الشمممما

Wei.) 

 ف  الطبقات الصوتية:

 أ  ــ الطبقات الصوتية للمينين من الرجال:

( وهو الصمممممموت الحاد. ول  Tenorالطبقمة األولى: التينور )

 مالمة أنواع.

(، وهو يتوسمممممم  بين Baritonالطبقممة الثممانيممة: البمماريتون )

 .الحاد واليليظ من أصوات الرجال

( وهو أغلظ األصمممممموات عند Bassالطبقمة الثمالثمة: البماص )

 الرجال، وقد يدعى )باص باريتون(.

 ب ــ الطبقات الصوتية للمينيات من النسا :
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وهو الصوت الحاد. ول  ( Sopranoسموبرانو )الطبقة األولى: 

 مالمة أنواع.

( Mezzo-Sopranoالطبقة الثانية: متسو ـممممممـمممممم سوبرانو )

وهو صمممممموت يتوسمممممم  بين الصمممممموت الحمماد 

 عند النسا .والصوت اليليظ 

( وهو Alto, Contraltoالطبقمة الثمالثة: آلتو أو كونترالتو )

 أغلظ األصوات عند النسا .

 

 (43)أنشودةُ األَرض

 ليس  األرض ه  الت  تين .

والقصممممائد الت  اسممممتوحى المؤلف منها سمممميمفونيت  تتعامل مش 

 مظاهر الطبيعة على نحوو أقل من تعاملها مش فلسفة وجود اإلنسان.

يدة األولى تدعو إلى االسممتمتاع بشممرب الخمر واالسممتماع فالقصمم

 إلى الموسيقا.

والقصيدة الثانية تصف فصل الخريف وما يخيم في  من تباب 

 على فضا  الطبيعة.

والقصمممممميدة الثالثة أغنية للشممممممباب. يبدو فيها الحّس الصممممممين  

األصمممممميل  فهنات جسممممممر محّدب فوق بركة ما ، يمتد ليصممممممل إلى 

باب يلهون ويشممربون، وحين يطلّون على البركة مقصممورة، فيها شمم

 يرون أنفسهم على صفحاتها كأنها مرآة.

والقصممميدة الرابعة تصمممف مشمممهد عشممماق يتجولون ف  الطبيعة 

السمممممماحرة، وفتيات جميالت، يقطفن األزهار ويمنحن نظرات توق 

 واشتياق.

ومن خالل القصمائد األربش تبدو لنا األمزجة البشرية والمناظر 

 ية الت  توح  بتأليف سيمفونية تقليدية.الطبيع

                                                           


 ــ النص مأخو  من كتاب )الفلوت الصين (، ترجمة: هانز بيت  
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 وه ا ما فعل  )ماهلر( ف  سيمفونيت .

كمانم  الحركمة األولى تمثمل الحياة الريفية، وتمتاز ه   الحركة 

بالموسممميقا الصممماخبة والحيوية، ويظهر اللون الصمممين  واتمممحاً ف  

 اللحن والتوزيش.

ها للكن التشممماؤم يعود ليظهر ف  القصممميدة الخامسمممة  فالحياة ك

كأنها حلم، مأل  بالمصممممائب، وال سممممبيل إلى تفادي المصممممائب إال 

 بالعودة إلى الخمر، ولتكن بعد  لع نومة السكر العميقة.

وف  القصميدة السمادسة تتحد قصيدتان. فالشاعر ير  العالم ف  

نومة السممكر العميقة، ويشممتاق إلى صممديق ل  ليقول ل : وداعاً. غير 

سمممعادة بعيداً عن وطن .  وينتظر النهاية أن  ال ينوي أن يبحت عن ال

 ف  قدوم الربيش ال ي يوقظ العالم من جديد.

 القصيدة األولى

 .أغنية مخمورة عن أحزان األرضــ عنوان القصيدة: 

 .Li-Tai-Poــ كلمات الشاعر الصين  : 

.  ــ الطبقة الصوتية : تينور منفرد يؤّدي  مينو

 الخمرة ف  كأ و  هبيةو ُمير يَة.

 ن ال تشرب اآلن.لك

 سأغنّ  أّوالً أغنيّة،

 أغنيّةً حزينة.

ع.  َدع  تحكتَها الساخرةَ ف  روح 

 حين يقترُب الحزن،

 ترقُد حدائُق الروح وحيدةً كئيبة 

 فالبهجةُ واألغنيّة ت و يان وتموتان.

 الحياة ظلمة،

 الموت ظلمة!

 يا رب  ه ا البي 
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 قبُو بيت َع حافٌل بالخمر ة ال هبيّة!

 (44)عودي وه ا

 سأعزُ  علي ،

 وأفرُا األقداح.

 وه ا يروقُن  ويروقُع.

 ف  وق و ما

 إن كأساً مأل  بالخمر

 تساوي ممالَع األرض  كل ها!

 الحياة ظلمة،

 الموت ظلمة!

 قبّةُ السما   ف  ُزرقت ها األبديّة

 وك لع األرض،

 سو  تبقيان  على الدهر،

 وستُزهران ف  فصل  الربيش.

 ا اإلنسان،لكن  أنَ  أيّه

 إلى متى ستعيش؟

 لن تتيَح لَع مئة سنةو مَن الفني الجميل

 أن تستمتَش بما ف  ه   األرض    من  تفاهاتو 

 ليس   ب ات  َجدو .

 انظر  هناَت إلى القبور  ف  تو   القمر.

شة.  هناَت تسكُن أشكاٌل حزينةٌ موح 

 هنات قرد يخترق صياُح  الحادا 

 ا بها!النسمات  العليلةَ الت  نحي

                                                           

يون بــ آلة العود العربية انتقل  إلى أوربا عبر األندلس، وعز  عليها العازفون األور 

فردياً وف  الفرق الموسيقية من  القرن الثالت عشر. وعرف  باسمها العرب  معدالً ف  

 .Laute، وف  األلمانية Alaud، وف  البرتيالية Laudالليات األوربية: ف  اإلسبانية 
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 اشربوا خمَركم اآلن!

 فقد آن أواُن الشراب  يارفاق !

 الحياة ظلمة،

 الموت ظلمة!

اختار ماهلر لسمميمفونيت  مفتاح )ال مينور(، واتخ  عالمةً مؤلفةً 

من مالث نيمات موسممممميقية، ظهرت على نحو متنّوع ف  القصمممممائد 

السمم  جميعاً. وكان  تتدرج بالنزول من ال إلى صممول إلى م . من 

جل ه ا استخدم األوركسترا بمالتها كاملة. فهنات آالت النفخ وفيها: أ

البيكولو، والفلوتممات الثالث، وكالرينيمم  م  المنخفضمممممممة النيمممة، 

 وأتا  كالريني  باص إلى الكالرينيتات الثالث العادية.

تعز  آالت النفخ جملممة موسمممممميقيممة قويممة، فتجيبهما آالت الكمممان 

 ويسممممتمر الحوار بين آالت النفخ واآلالتوالفيوال بثيمة السمممميمفونية. 

 الوترية خالل الحركة.

والالزممممة المتكررة ه  اللحن الحزين لكلممممات القصمممممميمممدة: 

وبين حين وآخر تُسَمش نصف الالزمة « الحياة ظلمة، الموت ظلمة»

على نحو أعلى، لتسممممبغ على سممممير الحركة حّدة رائعة تؤكد المعنى 

 العاطف  المؤمر.

صمممممول مينور مم ف  ال بيمول مينور على نحو تُسممممممش أوالً ف  

 منخف ، وتسمش أخيراً ف  ال مينور، وهو مفتاح الحركة.

إن تخطي  ماهلر له   الحركة المتملفة رائش حقاً  فاألوركسممترا 

 تبدأ كل مقطش شعري بهاتين الجملتين.

وتعبّر الموسمممممميقمما هنمما وهنممات عن العواطف الملتهبممة، واأللوان 

المهيمن على النفس، والسممممممخرية الال عة. كل  لع المعتمة، والحزن 

 مستمد من معان  القصيدة.

 القصيدة الثانية

 الوحيد ف  فصل الخريفــ عنوان القصيدة: 

 Tschang-Tsiــ كلمات الشاعر الصين  : 
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 ــ الطبقة الصوتية: كونترالتو منفرد تؤدي  ُمينّية

 تباُب الخريف يبن  جداَر  األزرَق فوق البحر 

 ند  يُيطّ  العشب وال

وبدا  لع كما لو أن فناناً نثر غباَر َحَجر  )الجاد(
(45) 

 على البراعم  اليّضة.

 أريُ  األزهار الَعب ق يَهَُب نفَس  لما حولَ 

 والريُح البارّدةُ تدن  األزهاَر من األرض

 وف  الحال تتبعثُر أوراُق أزهار  اللوتس

 ال هبية  ال ابلة على سطح  الميا 

 

 ُمتَعب، وم صباح  الصييُر انطفأ قلب 

 طقطقت  ت كيرن  بحاجت  إلى النوم.

ُم علّ  بالراحة!  جئتَُع أيها المكاُن ال ي يُنع 

 نعم، امنحن  الراحة، فما أشد حاجت  إليها.

 أبك  وأبك  ف  وحدت .

 ويُقيُم الخريُف ف  قلب  إلى أمدو طويل.

 يا شمَس الُحّب، هل لع  أال تسطع  مانيةً 

 جفّف  برفقو دموع  الحاّرة؟لت

تتألف األوركسممممترا الت  تعبر بالموسمممميقا والينا  عن ه   القصمممميدة 

من آالت نفحيممة ه : مالث آالت فلوت، وآلت  أوبوا، وآلت  كالرينيمم ، 

وكالرينيمم  )بمماص(، ومالمممة بمماصممممممونممات، وأربعممة هورنممات، وآلت  

 هارب، ومجموعة الوتريات.

 المفتاح هو )ري مينور(

                                                           

 .ــ الجاد : حجر كريم يشب  الزبرجد واسم  بالعربية يَشم، أو يَشب 
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الت الكمممان بعز  لحن بط   بصمممممموت خفيف، ويعلو تبممدأ آ

(. واللحن Molto espressivoصممموت األوبوا يؤدي لحناً حزيناً )

مؤلف من نيممات ميمة العمل كل  على وج  التقريب. ويسممممممم طابش 

موسممممميقا الحجرة المقطش كل . ويرتفش صممممموت األوبوا ُمف ضمممممياً إلى 

 ألحان أخر  تحمل طابش الحزن المشاب .

اهلر ف  الشممممممرقيممات اليربيممة دون انتممما  إلى مكممان. وييوص ممم

ويقمممدمهممما بروح مممماهلر المتمكن من التعبير عن الحزن ف  أرض 

الصممين، وعن العطور الرائعة الت  ينتشممر عبيرها من خالل الموسمميقا 

اللطيفة. ويين  الصمممممموت النسممممممائ  المنفرد بطبقة )كونترالتو( مقاطش 

 يوح  بالتأمل الداخل . لحنية فيها صعود وهبوط وامتداد، مما

كمما لو أن  « بال تعبير»ويسممممممتمر مماهلر ف  تكرار مما سممممممبق 

( القرن العشممممممرين. لكن التعبير يظهر عنممدممما تمم كر (46))هنممديميممت

، ويتضممممممح التعبير العمماطف  حين «أوراق اللوتس المم ابلممة»المينيممة 

أبك  »وقبل المقطش األخير من القصيدة «. الخريف ف  قلب »تين  

يعود ماهلر إلى موسممممميقا البداية. إنها موسممممميقا « وحدت  وأبك  ف 

 حزينة كئيبة، تتألق أحياناً بهارمونيات نشطة ف  الماجور.

 القصيدة الثالثة

 أغنية للشباب.ــ عنوان القصيدة : 

 .Li - Tai -  Poــ كلمات الشاعر الصين : 

 ــ الطبقة الصوتية: تينور منفرد يؤّدي  مينٍّ 

 لصييرةف  وَس   البركة ا

 تُطلا مقصورةٌ مكسّوةٌ بالبورسلين األخضر  واألبي 

ر  تمتدا إليها قنطرةٌ محد بةٌ كظهر  الن م 

 مصنوعةٌ من )الجاد(

                                                           


 مؤلف وعاز  فيوال ألمان .  3933ــ3895 تــ بول هنديمي 
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 ف  المقصورة  الصييرة يجلس األصدقا ،

 ف  مالبسهم الجميلة، يشربون الخمر ويتحاورون

 بعضهم يكتُب قصائد شعر.

 فأكماُمهم الحريرية تنزلُق إلى َخل  

 وقبعاتُهم الحريرية معل قةً خلَف رقابـ هم

 على سطح البركة الناعمة  الهادئة

 تنعكس صوُرهم انعكاساً رائعاً 

 

 يَبدون على صفحة  الما  المرآة كأن هم يقفوَن على رؤوسهم

 ف  مبنى مزي نو بالبورسلين األخضر  واألبي 

 

 والقنطرةُ المحد بةُ تظهُر على صفحة  الما  مقلوبةً 

 كأنها نصُف قَمر.

 أصدقاُ  يلبَسون مالبَس جميلة،

 يشربوَن الخمَر ويتحاورون.

عممدد آالت األوركسممممممترا ف  همم   الحركممة أقممل من عممددهمما ف  

 الحركة السابقة، لكنها تتضمن آلت  بيكولو وآلة ترومبي  ومثلت.

 الطابش المرح ييلب على الحركة مش إيقاع شب  راقص.

يعز  البوق المنفرد يرافقم  المثلت لحني ن افتتاحيين طويلين. مم 

يسمممملّم الفلوت واألوبوا مباشممممرة جملة موسمممميقية بهيجة متصمممماعدة. 

واالختصممممممماصمممممم  يممدرت االختال  الكبير بين الحركتين األوليين 

والحركممة الثممالثممة، والنظر إلى نوتممات األغممان  الثالث يثبمم  همم ا 

 ، وليس من أحد يرتاب ف   لع.االنقالب ف  الحركة الثالثة
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ف  ه   الحركة نجد أن آلة البيكولو تضاعف دور )التينور( ف  

الوقم  ال ي تعز  آالت الكمان موسمممممميقا مرافقة راقصممممممة. وتعيد 

 األوبوا والباصون غنا  التينور.

ف  المقطش الثالت من القصمممممميدة يكون اللحن معبراً عن المعنى 

ش. أما المقطش الخامس من القصمميدة مما يثير البهجة ف  نفس المسمتم

فيوح  باليموض واليرابة، ويعود المقطعان السمماد  والسممابش إلى 

 تكرار موسيقا البداية.

لم تير  طبيعة القصيدة المؤلف ماهلر بتييير الموسيقا لتعبر عن 

فالموسمممممميقا «. ليكن العالم مقلوباً رأسمممممماً على عقب»فكرة مفمادها: 

 «.تعن  ل  ه   األمور كلها؟ ما ا»كان  تعبر عن مقولة 

أما موسميقا النهاية فقد اتسم  بالرقة والنقا  والنعومة على نحو 

 ملحوظ.

 القصيدة الرابعة

 أغنية للجمالــ عنوان القصيدة: 

 .Li - Tai - Poــ كلمات الشاعر الصين  : 

 ــ الطبقة الصوتية : كونترالتو منفرد تؤدي  مينية.

فَن األزهارالع راواُت الفَت يّات يق  ط 

فن أزهاَر اللوتس عند طر   الشاطض  يقط 

 يجلسَن بين الشجيرات وتح  أوراق  الشجر

 يجمعَن البراعَم ف  أحضان هن

 وكل منهن تنادي األخر  بش  و من الدعابة.

ت أشكالهن المنعكسةَ   الشمُس ال هبية تحري

 على صفحة  الميا   الهادئة.

 

 عيونَهن  الجميلة،تعكُس الشمُس أطرافَهن الهيفا  و
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ُسهن بلطف، فيرفُش أكمامهن  والنسيُم العليل يالم 

 وينشُر عطَرهن السحري  عبَر الهوا 

 

 انظر  إلى هناَت حيُت الشاطُض تَر شباناً وسيمين

 فوق خيولهم الجامحة

فصمممما   يتأللؤون عن بُعد كشممممعاع  الشمممممس  بين أغصممممان  الصممممَ

 الخضرا .

دهم إلى   طريقهم القادم.شبابُهم الن ضر يُرش 

 جواُد أحدهم يصهُل بفرح، مم يَجفَل، ويندفش بعيداً 

 ويطأُ بحوافر  األزهاَر والحشائَش ويسحُق البراعَم الساقطة.

 إي ! كيف يتطايُر شعُر عنق  الجواد ب فعل  النسيم

نخرا .  وكيف يتوس ش م 

ت أشكالَهن المنعكسةَ   الشمُس ال هبية تحري

 ئةعلى صفحة  الميا   الهاد

 وأجمُل الع راوات ترسل نظراتو تحمُل الحناَن والشوق.

 مشيتها المتيطرسةُ ليس  أكثر من كبريا  زائف.

 فف  تألّق عينيها الواسعتين،

 وف  سواد  نظرة عينيها المتلهّفة،

 يرتفُش ما يختلُ  ب  قلبها من عاطفة.

الماندولين ف  ه ا المقطش أتممميف إلى األوركسمممترا الكاملة آلة 

 ق وآلة الـ غلوكنشبيل وآالت إيقاعية.والر

ونود أن نشير مانية إلى أن اكتشا  الثيمة أكثر فائدة للمحلّل ف  

 دراست  المقطش من  للمستمش ال ي يستمش إلي  ف  حفلة موسيقية.
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وهنات تيييرات هارمونية تهز الوجدان  فف  المقطش األوسمممممم  

 ماجور(دو )ال ي يؤدي  ميّن، ينطلق لحن عسممكري حيوي ف  سمملم 

وييمدو أكثر إممارة وتوتراً بمالتدري . ويتوقف األدا  بالكلمة، وتحمل 

 الموسيقا المتصاعدة ما يجيش ب  القلب من عواطف.

يعود « الشممممممس ال هبية تحّرت أشمممممكالهن»وحين تؤد   كلمات 

اللحن إلى البمداية األكثر هدو اً، ويسممممممتمر اللحن متدرجاً ف  هدو  

تخدم آلتا التشمممممميلّو والهارب معاً ومالث من حتى النهاية. وهنا تسمممممم

 الفلوت.

 القصيدة الخامسة

 المخمور ف  فصل الربيشــ عنوان القصيدة : 

 Li - Tai - Poــ كلمات الشاعر الصين  : 

 ــ الطبقة الصوتية : تينور منفرد يؤدي  مينٍّ 

 إن لم تكن الحياة أكثر من حلم فل َم القلق؟

 سأشرب الخمر طوال اليوم،

 تى أعجز عن شرب المزيد.ح

 

 وحين أعجز عن  لع

 ويمتلض حلق  وتمتلى  روح 

 سأتوّج  نحو باب ، وأنام نوماً ممتعاً.

 

 ما ا أسمش؟ هل هنالع من يوقظن ؟

 عصفور ييّرد على شجرة

 أسأل  : هل َحل  الربيش؟

 أشعر كأن  ف  حلم.

 

 يجيبن  العصفور ميرداً : نعم!
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 فجأة أقبل الربيش!

 تفكير والتأمل العميقوأطيل ال

 بينما يين  العصفور ويضحع!

 

 من جديد أمأل كأس 

 وأشرب ما فيها حتى الثمالة

 وأغنّ  إلى أن يسطش القمر بنور 

 ف  قبة السما  الحالكة.

 

 وحين أصبح عاجزاً عن الينا 

 سأ هب مانية إلى النوم

 فما ا يعن  ل  قدوم الربيش؟

 دعن  أغرق ف  السكر فحسب.

لحركممة من العمممل تبممدو األوركسممممممترا كمماملممة عممدا ف  همم ا ا

الترومبونممات. الموسمممممميقمما أكثر بهجممة وحبوراً مممما كممانمم  عليمم  ف  

األغنية السممممابقة. فهنات تزيينات موسمممميقية كثيرة. والثيمة الرئيسممممة 

تسمممممممش ف  الزخرفمة الت  تسممممممبق مما تؤدي  آالت النفخ. وك لع ف  

 نيمات الهورنات األولى.

ن مماهلر يقصممممممد إلى تقديم حركة فيها خفة قمد يرتماب أحمد ف  أ

 األوركسترال . هل ه  الواقعية؟ خ ورشاقة ف  ال

ف  المقطعين الشممممعريين الثالت والرابش هنات  كر للعصممممفور، 

وه ا العصممفور البطل ييدو أكثر توسممطاً بين الحلم والحقيقة، وتأت  

 الموسيقا المرافقة لتعبر عن إغوا  الربيش.

الخمممامس يؤدي المين  كمممما أد  ف   وف  المقطش الشممممممعري

المقطش األول ما يشمعر بسمكر  وترسمخ  من شمدة السكر. وليس ف  

الموسمممممميقمما ف  همم ا المقطش ألحممان جممديممدة، فممالمين  يعود إلى أدا  

 الجملة األولى  اتها ف  المقطش الخامس مش بداية المقطش األخير.
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ته  تنوف  بداية المقطش الخامس تيدو الموسمممممميقا أكثر عربدة و

 أكثر صخباً وتستمر على  لع بع  الوق .

 القصيدة السادسة

 الوداع وقش ف  جزأينــ عنوان القصيدة : 

 Mong - Kao - Jenــ الجز  األول: كلمات الشاعر الصين  : 

 كتب الجز  األول المؤلف من مالمة المقاطش األولى

 Wang - Weiــ الجز  الثان : كلمات الشاعر الصين  : 

 جز  الثان  المؤلف من المقطعين الرابش والخامسكتب ال

 ــ الطبقة الصوتية : كونترالتو منفرد تؤدي  مينية

 أ ــ الشمس تيرق تح  الهضاب.

 المسا  يهب  ف  الوديان

 بظالل  الهادئة الباردة

 انظر! كلحا  الشجر المصنوع من فّضة

 يبزا القمر ف  السما  الزرقا .

 أشعر بحركة النسيم العليل

 خلف شجر الصنوبر الداكن.

 

 الجدول يين  موسيقا  ف  الظالم.

 األزهار تيدو شاحبة عند اليسق.

 األرض تتنفس هدو  الراحة وتيفو.

 الرغبات كلها تتالشى ف  الحلم

 البشرية المرهقة

 تطلب الراحة بالنوم، وتبحُت عن المنس ّ 

 من الحظ والشباب.

 الطيور تح  على أغصانها.
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   النوم.ويي ّ العالُم ف

 والريح الباردة ترتاح ف  ظل شجر الصنوبر.

 أقف هنا وأنتظر صديق ،

 أنتظر  من أجل الوداع األخير.

أو  ياصمممممديق  ما أشمممممد توق  إلى أن أشمممممرب بجانبع ف  جمال ه ا 

 المسا .

 أين أن ؟ تركتن  طويالً ف  وحدت !

 أهيم هنا وهنات مش عودي

 ب.  يلفها الضباف  الدروب المفروشة بالحشائش اليضة الت

 أيها الجمال! أيها العالم النشوان لألبد،

 ف  الحب والحياة.

 ب ــ ترّجل عن حصان  وأعطى صديق  كأ  وداع 

 وسأل  : إلى أين أن   اهب؟ ولَم يجب أن ي هب؟

 تكلم بصوت مختنق: 

 أو  ياصديق ، لم يكن القدر ودوداً مع  ف  ه ا العالم!

 إلى أين أ هب؟

 الجبال. أ هب وأتي  ف 

 أبحت عن الراحة لقلب  الوحيد.

 أهيم متوّجهاً نحو بيت  وموطن .

 

 لن أبحت طويالً ف  األفق البعيد.

 فقلب  ما زال هادئاً ينتظر خالص .

 األرض الجميلة ف  كل مكان.

 تزدهر ف  الربيش، وتزهر من جديد،

 ف  كل مكان ودائماً، دائماً 

 يأتلق األفق األزرق،

 .....دائماً.....دائماً 
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يُعنى ممماهلر دائممماً بممأن تكون الحركممة األخيرة ف  كممل جز  ه  

األكبر واألهم  فالسمميمفونية بأجزائها جميعاً ه  بنا  موسمميق  يجب 

أن تصمممممممل الحركممة األخيرة فيمم  إلى المم روة، وهمم ا هو الهممد  من 

 العمل كل .

وتمكمون الحركمممات الخمس األخر  ف  نصممممممهممما الشممممممعري 

 يق ه ا الهد .وموسيقاها ممهدة إلى تحق

 ويمكن توتيح  لع على النحو التال :

( مالث حركات 1،8،9ف  قصممممائد الشمممممباب والجمال والربيش )

سممريعة تظهر نمطاً من التأليف ي كر بالماتمم  لكنها تتسممم بالجرأة 

على نحو ظمماهر، وهمم   الجرأة تبممدو أقممل ظهوراً ف  القصمممممميممدتين 

 األوليين.

ى الثيمممة  ات النيمممات وعلى همم ا فممون شممممممكالً جممديممداً طرأ عل

الثالث يعبر عن شمممدة الحزن. ويمتد الفاصمممل ليضممميف إلى التطوير 

األوركسترال  بُعداً أشب  باللحن الجنائزي العسكري. ويبدأ الصوت 

سمردياً خالياً من التعبير ف  البداية، ويتيير السلم الموسيق  إلى )دو 

 ماجور(.

يعجز عن   بلحن يعبر عن السمممممالم« أنشمممممودة األرض»وتنته  

الوصمممممف، وهو ي كر بصمممممفائ  وهدوئ  ببع  سممممموناتات بيتهوفن 

 األخيرة.

وف  مجمال الموازنمة بين مماهلر وبيتهوفن قيمل : إن مماهلر كان 

كما فعل بيتهوفن ف  سممممممنوات  « موسمممممميقا الرجل المسممممممنّ »يكتمب 

األخيرة، ولم يكن يتجاوز الثامنة واألربعين من عمر . وهو أصممير 

تأليف. وه ا القول مردود، فق  كان بيتهوفن يناهز سمممممنّاً لمثل ه ا ال

الخمسمممين حين فعل  ات الشممم  . على حين أن ماهلر كتب موسممميقا 

تعبر عن الروح الت  حققمم  السممممممالم ف  فراا عمماطف . وف  همم ا 

 يكمن سر الوجود ال ي يرنو اإلنسان في  إلى تحقيق الراحة.
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الت   حقق ل  الشممممممهرة« أنشممممممودة األرض»مما فعل  ماهلر ف  

يسممممممتحقها، وه  شممممممهرة كان  لبيتهوفن قبل . ولم يصممممممل إلى ه   

 الشهرة الكثير من المؤلفين. فقد كان الموت ينتظر خلف الباب.

 

 

 

 

 يروي..... (47)كليفورد كورزون 

Clifford Curzon 

 

من بين األشمممممميمما  الت  يصممممممعممب 

 وصفها،

وصممممف الجمال وتأمير  هما األكثر 

 صعوبة.

 شيلر  

 

 ترجمة: أبية الحمزاوي 

  

ا إلى البيانو بخطاً قلقة وهم ف  سممممن الثالثة،  عرف  أناسمممماً خطَو 

 األمور مع  على ه ا النحو.  ولم يتركو  بعدها أبداً. أما أنا فلم تجر  

ف  طفولت  كممانمم  لممدينمما معلمممة بيممانو تممأت  إلى البيمم ، وإلى أن 

بليُ  الثامنة أو التاسمممعة كن  أنا وأخ  وأخت  الل ان لم يتمتعا بميل 

موسممممميق  واتمممممح ن هب معاً إلى تلع االمتحانات ف  الكلية الملكية 

لى من عالمات . للموسمممميقا. وغالباً ما كان أخوي يناالن عالمات أع

أعتقمممد أن اإليحممما  الوحيمممد، الفكرة المبهممممة الت  كمممان من الممكن 
                                                           


 . عاز  بيانو إنكليزي. المترجمة3982ــ3921ــ كليفورد كورزون  
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تخمينها حول مسممممتقبل ، ه  أنن  كن  أشممممعر بأ نن  مختلف، وأن 

ردود أفعمال  كمانمم  مختلفمة عن كمل الم ين حول . كنم  فتى خجوالً 

ومسممالماً. ولم أكن قادراً على التعبير عن شممعوري بأنن  أعر  أن 

  من ردود أفعال ف  عائلت  السعيدة ه  ردود عاطفية، كل ما حول

وأنها مختلفة جداً عن . ال بد أن وجود مثل ه ا االبن الضعيف الثقة 

بنفسممم ، يعيش بينهم وهو ال منتم وغير متواصمممل مش اآلخرين، كان 

أمراً متعباً. على المر  أال يخدع نفسممممم  أو يتملقها، ولكن  أعتقد أن  

الوق   لع المزاج ال ي غالباً ما سيعبر عن نفس  كان لدي  من   لع 

بطريقممة فنيممة إن عمماجالً أو آجالً. كممان يعتل  ف  داخل  الكثير من 

العواطف المختبئة الت  تحتاج بشمممممكل ال يقاوم أن تخرج وتعبر عن 

نفسها. أوليس الظهور وعز  الموسيقا أمام النا  ف  آخر المطا  

 عتقد ه ا.هو طريقة قوية للتعبير عن  لع؟ أ

طبعمماً كممان من الممكن أن أتجمم  ف  أي اتجمما  آخر. ال أعتقممد أنن  

 لمع المولود ليكون عاز  بيانو تحديداً بالمعنى العام. ولكنن  أعر  

تممامماً كيف اسممممممتيقظم  الموسمممممميقا ف  داخل ، فكما تعلمون كان ل  

قريمب مؤلف موسمممممميق ، كمان ف  زمنم  أحد أكثر المؤلفين شممممممهرة، 

ين اإلنكليز المم ين تُعز  مؤلفمماتهم ف  الحفالت ف   لممع وأكثر المؤلف

 .Albert W(48)القرن. صمممار اسمممم  اآلن أقل شمممهرة ألبرت كيتلب 

Ketelbey كان متزوجاً من خالت  شمممارلوت، وألحان  الخالدة ـممممممممـ .

ف  سمممممموق فمارسمممممم ، ف  حمديقة دير، لحن الشممممممبح، أجرا  عبر »

  للموسممممميقا الت  كن، وكثير غيرها شمممممكل  الخلفية الدائمة «المروج

أسمممممعها ف  طفولت . كان العم ألبرت يأت  إلى منزلنا مسمممما  كل يوم 

أحد تقريباً يعز  ويسمممعنا بعضمماً من آخر مؤلفات . كان أب  يعشممقها. 

وأ كر كيف كن  أتسلل من سريري بعد أن يأخ ون  إلي  وأجلس ف  

م نن  لالعتممة على السممممممطح أكاد أتجمد من البرد، وأنا اآلن متفاجض أ

ألق حتف  متجمداً وأنا أسممتمش إلى تلع األلحان الخالدة الت  تنبعت من 

                                                           


 . المترجمة. مؤلف وقائد أوركسترا إنكليزي3959ــ3815ــ ألبرت كيتلب   
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الطمابق األسممممممفمل، وأ كر  لمع الحنين الم ي ال يوصممممممف ال ي كان  

 تيمرن  ب .

إن كون والدي رجل أعمال ـمممـممم جميش أفراد عائلت  تجار أمريات 

الصمميير خطوات عم   وهو أن يتبش كليفورد، ـمممممممـممممممم شممكل لدي  حلماً 

بدي  أ بالحقيقة ال أظن أنن  ، ول ا تابع  درو  البيانو. ولكنألبرت

ق ممما. وأنمما أنظر إلى الورا  اآلن، كون   أيممة دالئممل تشممممممير إلى تفوا

 موسممميقياً تحديداً، أجد أن كل ما هنالع هو أنن  كن  مدركاً  أصمممبح 

وقوي، كما يدرك  األطفال. ومش  لع فقد أحبب   للجمال بشممممكل مبهم

ن لطفل يميل إلى الوحدة ليبتعد ع أشب  بملجأ بالنسبة نالبيانو ـمممممـممممم كا

يقية موهبة موس عائلة سعيدة ــ ومابرت علي . والبد أنن  أبدي  دالئل

داً. بدأ ج للموسميقا ف  سن مبكرة ألنن  أُرسمل  إلى األكاديمية الملكية

 احتراف  هنممات، لم أدرت السممممممبممب حينئمم و ولكن بعممد الحرب العممالميممة

جممات النصممممممر حممل على البالد جو خسمممممممارة ال يمكن وابتهمما األولى

كممان هنممات رجممال وطالب  هبوا ولم  مكممان نسمممممميممانهمما أبممداً. ف  كممل

ر ومنهم االبن البك، القتال يعودوا، أبنا  كثيرون سمممقطوا ف  سممماحات

هقاً مرا ألسممتا ي ف  األكاديمية ال ي لم يُشممَف أبداً من خسممارت . كن 

 خمارج منها تماماً، وربما ف  مرحلمة مما بعمد الحرب وشممممممعرت أنن 

 السمممبب انكفأت على نفسممم . كان الدر  المعهود: حاعزفها مانية له ا

بشمممم   جديد لألسممممبوع القادمح.  لع كان الدر  ال ي تعلمت .  وآتن 

أحد ف  طريق : شمممممعرت بأن  وحيد وقادر  يقف ولكن على األقل لم

أريممد. ولكن  تركمم   ممما على المضمممممم ، أن أكبر وأكتشممممممف وأفعممل

لموتسارت، وإنما  ألكاديمية بأغرب برنام  ـممـمم دون أي قطعة واحدةا

سممموناتتين ونصمممف ألرنولد باكس. ولقد حصمممل  على منحة به ا  مش

البرنمممام : ربمممما ألنممم  لم يكن هنمممات من يعر  كيف تعز  هممم   

األعممال. ولكن وما ال يصممممممدق أبداً هو أنن  لم أعز  إال القليل جداً 

و با . عزف  فق  السمموناتا مقام صممول لبيتهوفن وشممومان وشمموبان أ

مينور لشممممومان والت  لم يكن عزفها نصمممميحة جيدة بالنسممممبة لعاز  

صممميير. عمل رائش ولكن  صمممعب جداً. لم يكن هنات موتسمممارت. بل 
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وربما سممموناتا من  Andante favori(49)روندو بيتهوفن اليريب، و

و لـمممممممم دأولى أعمال بيتهوفن. وأعتقد أن  عزف  بعضممماً من سممموناتا ا

مماجور. لم أعز  سممممممطراً واحمداً من أعمال شمممممموبرت وال حتى الـ 

ف  ال بيمول ممماجور المم ي يعطى لطالب  impromptuإمبرومتو 

المدار . ال شمممممم  . يا إله  ! ما ال ي عزفت  خالل تلع السممممممنوات 

لـ  Konzertstuckاألربش؟ معظم ممما عزفتمم  كممان كونشممممممرتوات: 

لـمم بيتهوفن وال ي لم  9نشرتو رقم فيبر، وكونشرتو لـمم ديليو ، والكو

 يتح ل  عزف  أمام الجمهور لسنوات طويلة.

إن تنظيم برنمممام  التمممدريس يجمممب أن يكون بمممالطبش المهممممة 

األسمماسممية ألي معهد موسمميقا. إن طالباً جديداً ف  السممابعة عشممرة أو 

الثامنة عشرة يجب أن يضا  إلى برنامج  الخاص مخط  دراس ي 

الت المتضمممممممنة ببرنامج . ومبادرة المدر  خاص ب  ييط  المجا

ف   99األولى يجب أن تكون:ح أن  تعز  سمممممموناتا بيتهوفن عمل 

 ؟ال ي تعرف  عن السممموناتات األخر  سممم  بيمول ماجور، ولكن ما

وأين تقش ه   السممموناتا بالنسمممبة لألخريات؟ هل اطلع  عليها كلها؟ 

ن ي بيتهوفمعاصممممر هل تعر  إلى أين تنتم ؟ وما ال ي تعرف  عن

حإ ا عزف  عمالً  يقول دائماً: (50)وعمن سمممممبقو ؟ح. كان بوسمممممون 

واحداً لـممم ليس  فلما ا ال تعز  األعمال األخر ؟ ألنها كلها تطرح 

ف   (51)مشممماكل مشمممابهة ومرتبطة ببعضمممها. ح كان  ناديا  بوالنجي 

صمممممفها الشمممممهير يوم األربعا  تيط  أسمممممبوعاً بعد آخر بنوع واحد 

مؤلف ما ـمممممممـممممممم كانتاتات با ، سمموناتات شمموبرت  كامل من أعمال

الربماعيمات الوترية لبيتهوفن. وكان  تتوقش من كل تلمي  من ،للبيمانو

 تالم تها أن يكون لدي  معرفة عملية لتلع األعمال كلها.

                                                           

ــ عنوان أطلق  ناشر على حركة بطيئة ف  فا ماجور آللة البيانو وتعها بيتهوفن  

 . المترجمة3824عام 

. مؤلف وقائد أوركسترا وعاز  بيانو إيطال . 3924ــ 3833ــ فيرتشيو بوسون   

 المترجمة

المعة.  . مؤلفة وقائدة أوركسترا ومدرسة فرنسية3919ــ 3881ــ ناديا بوالنجي   

 المترجمة
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ولكن التمدريس ال يخلو من الخمدعمة. أنما ال أؤمن أنم  يمكن تعليم كل 

لى مرحلة معينة. ال شممممم   عن عز  البيانو مباشمممممرة بعد الوصمممممول إ

أعتقمد أنم  يمكن  لمع سممممممو  ربما عن طريق احت ا  نمو ج ما. إ ا جا  

أحدهم إل   وسممألن  ح كيف ؟ ولما ا ؟ ما ه  الطريقة األفضممل، المنهاج 

األفضمممل؟ح عندئ و لن يكون لدي جواب حاسمممم وواتمممح. وربما ه ا من 

و أن يق  ـممـمم وأرجسيئات أيامنا ه  ،ألنن  عندما كن  ف  سن التعلام الحق

أكون ال أزال ف  مرحلة تعلم! ـمممممـممممم كان بمقدوري التوج  إلى أي واحد 

من عشممممممرة مدرسممممممين عظما  ف  أوربا وأن أدر  معهم، وأعيش ف  

حضممممممور أيديهم وعقولهم. لكن ه ا لم يعد ممكناً اليوم. أكثر ما يمكن أن 

يمأممل بم  عماز  بيمانو شمممممماب ف  هم   األيمام هو در  طارئ عند أحد 

ألسممممممات ة الكبار والركوع إلى جانب . أنا مؤمن تماماً بالجلو  عند أقدام ا

العازفين العظما  ومراقبة أيديهم ورؤية كيف يُصممممدرون ما يصممممدرون 

من أصمممممموات، ولكن ليس بهمد  التقليمد فق ، وإنمما ربما المتصمممممماص 

مممم محظوظاً  ش   منهم، روحهم، طريقتهم، وإ ا كان المر  محظوظاً ـمممـم

مممم فون  يلتق  شرارة صييرة صادرة عنهم ويحولها إلى لهب بيدي   جداً ـممـم

هو. لقمد فهم رافيمل هم   المفمارقمة جيمداً عنمدما قال: حاختر نمو جاً، قليد ، 

وإ ا لم يكن لديع ما تقول ، فون كل ما تسممممتطيش فعل  هو أن تنسممممخ. وإ ا 

كان لديع ما تقول  فون شممخصمميتع سممتظهر بأفضممل حاالتها عبر خيانتع 

 يةح.الالواع

جميش عازف  البيانو ومدرسممممممي  اتخ وا قدوة مسمممممماعدة لهم من 

وق  إلى آخر. أحياناً تكون مثيرة لالهتمام وأخر  مسلية. وبعضهم 

يجمش االمنين. ولكن هل يخبرت أي منهم حقاً شيئاً عن البيانو؟ يقول 

ح دائماً قل صباح الخير ومسا  الخير للبيانوح. يقول  (52)ليشميتيزك 

   نفس  بطريقة أخر : حال تدع يوماً واحداً يمر دون بوسمون  الشم

كم لع: حاسممممممأل عن إجازات   (53)أن تعز  على البيمانوح. شممممممنمابمل
                                                           


. عاز  بيانو ومدر  ومؤلف بولون . 3935ــ3832ــ ميودورليشيتيزك   

 المترجمة

. عاز  بيانو ومؤلف ومدر  نمسوي المولد. 3953ــ3882ــ أرتور شنابل  

 المترجمة
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فيجيبع: حصماد  أنن  أنتم  إلى مهنة حيت هنات فق  أيام مقدسة، 

وليس من عطل ف  نهاية األسممبوع.ح ه   المقوالت الصممييرة مفيدة 

ون كمالعماشممممممق آللت .إنها كقماعمدة عماممة: على عماز  البيمانو أن يك

تعط  قدراً من االلتزام. تقول كل شمممم   وف  الوق  نفسمممم  ال تقول 

 شيئاً على االطالق.

عل   هو واحدة من تجربتين رؤيويتين  (54)تأمير فاندا الندوفسممكا

مررت بهمما ف  بمدايمة العشممممممرينيات من عمري. كن  طالباً عندها 

حتى سممممممنمة وفاتها.  لممدة عمامين على مما أ كر، ولكنن  بقيم  معهما

لطالما شممممممعرت أن التعلم أو التدريس ليس شمممممميئاً تقوم ب  لفترة من 

الزمن مم تتوقف. أسمممش اليوم مثالً أشممخاصمماً يقولون: حنعم لقد كن  

تلمي اً لشممممنابلح، ويكتبون مقالة مطولة عن طريقة تدريس شممممنابل، 

وا سممممويتبين أنهم يمكن أن يكونوا قد أخ وا درسممممين ال أكثر. إنهم لي

تالميم  حقيقيين على اإلطالق. أن تكون تلمي اً حقيقياً يعن  أن تكون 

أكثر من تلميم  بكثير. ال أعر  مما الم ي عليمع أن تكونم  على وج  

التحديد، ولكن عالقة األستا  ـمـ التلمي  الحقيقية ه  أقرب ألن تكون 

 نوعاً من رفقة عمر.

   نحو الخمسمممميناالنقالب الثان  كان شممممنابل. كان رجالً قوياً ف

عنمدمما قمابلتم  للمرة األولى، وبمعنى مما الزمتم  حتى مممات . لم أكن 

أتخيل أن عالقت  ب  يمكن أن تنته  بمجرد أن أدفش ل  أجر درسمممم  

األخير. وأتسممممما ل ما إ ا كان هنات شممممم   ممامل اليوم عند عاز  

 بيانو شاب ؟ لقد غدت الحياة منظمة بطريقة مختلفة تماماً.

حول التدريس اليوم غدت متناقضممة ـممممممـمممممم بشممكل  إن مشمماعري

رئيسم  ألنن  أجد أن  يستنزفن  ويبعدن  عن تلع األشيا  الت  أبن  

 منها أدائ  الخاص.

أعن  أن  بطريقة غريبة يأخ  من  قوة بحيت أشمممعر بعد التدريس 

لبع  الوق  كما لو أنن  اسممتنزف  فيضممماً من الحيوية الت  يجب أن 
                                                           


. عازفة هاربسيكورد وبيانو بولونية المولد. 3959ــ3811ــ فاندا الندوفسكا  
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مهور . أليس صحيحاً أن بع  السحرة ال ين تخرج من الفنان إلى ج

يكشممممممفون سممممممر حيلهم يعجزون عن تمأديمة ألعمابهم بمهارة بعدها، إ  

 يشعرون بشكل ما بأنهم أُمبطوا أو ُكبحوا.؟.

كمان لشممممممنابل تلمي  يقلد  تماماً بحيت ال تسممممممتطيش تمييز عز  

أحدهما عن اآلخر إ ا كان الباب ميلقاً وأن  قادم إلى الصممممممف. كنا 

تظر وقفممة ف  العز  قبممل أن نتجرأ على الممدخول، ولكننمما لم نكن نن

نسممممممتطيش أن نخبر من الم ي كمان يعز . كانا يعزفان على بيانوين 

لم ا لم نكن قادرين على التكهن  Bechsteinsمتمماملين بخشممممممتماين 

إلى أن ندخل الصمممممف. لقد أصمممممبح له ا العاز  اليوم سممممممعة جيدة 

 ولكن  لم يصل إلى القمة أبداً.

ما ال ي يصمنش العاز  ؟ الجواب بسي  جداً ومعقد. سئل شنابل 

مرة عن تلمي  عال  الثقافة بشممممكل اسممممتثنائ ، ويتمتش برق  خاص، 

وكممان يحبمم  ويحترممم  كثيراً،فممأجمماب بمبمماشممممممرة مميزة: حيمما للفتى 

المسمكين، إن  ال يملع الموهبة الكافيةح. وكان ه ا سبباً كافياً بالنسبة 

كل شمم  ، ولكن قد ال تتمتش بالموهبة الكافية ـمممممممـ ل : قد يكون لديع 

أي موهبمة كمانم . لقمد واجهم  هم ا مرات ومرات: رجال ونسمممممما  

لديهم الكثير مما هو  ك  ومثير لالهتمام، وواتممممممح بشممممممكل كا  

ليعبروا عن ، وكانوا أشممممممخاصمممممماً محببين بكل الطرق، ولكنهم بكل 

هم ت  تجعل منبسممممماطة لم يمتلكوا تلع الموهبة الخاصمممممة والفريدة ال

 عازفين متفوقين.

من نمماحيممة أخر ، إ ا كممانمم  الموهبممة موجودة فلن تقف ف  

وجهها حتى أكثر العلل الفيزيائية وتممممموحاً: اسمممممتعداد لحصمممممابة 

بالتهاب المفاصممل مثالً، أو  اكرة غير مسممتقرة، أو حتى يدان  غير 

ف  نهاية حيات  الفنية يبدأ (55)صممممالحتين للعز . كان بادريفسممممك 

الت  متأخراً، وكان ه ا مسمممميئاً إ  يبدأ الجمهور بالتصممممفيق لمدة حف

ربش سممماعة أو حتى عشمممرين دقيقة، وكان هو خلف المسمممرح ينقش 

يدي  بالما  السممماخن بسمممبب إصمممابت  بالتهاب المفاصممممل. مم يظهر 
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ويعز  كمالت. وكورتو طبعمماً نممادراً ممما عز  برنممامجمماً دون أن 

ال يمكن االعتماد عليها. وكان ينسممممممى شمممممميئاً من . كان لدي   اكرة 

 للبع  يدان غير مناسبتين للعز ، وكانوا فنانين عظاماً مش  لع.

قمال ل  شممممممنمابل مرة حعرف  ف  زمن  عازفَي ن  عبقري ي ن  فق : 

حاألول بوسمممون ، ال ي كان متنافراً مش شمممنابل األلمان  الصمممر ، 

ن بامتياز سمموا  ممش أن  بولون  المولد، ولكن  كان نمسمماوياً/ ألمانياً 

 حيت خلفيت  الفنية أم مظهر ، واآلخر راخمانينو .

عرفمم  عممازفممة بيممانو متميزة كممانمم  تعجز عن قرا ة العالمممات 

بسمممهولة، فكان   (56)الموسممميقية  ات الخطوط اإلتمممافية القصممميرة

مش و كماألطفمال تكتمب فوقهما الحرو  األبجدية لتتمكن من قرا تها.

ادة ف  فهمها للموسمممممميقا، وبما هو  لع فقد كان  تتمتش ببصمممممميرة ح

تممروري إليصممالها إلى اآلخرين، وكان لديها قابلية هائلة ف  خلق 

شمم   الجمال واإلقناع األسمماسمميين ف  الموسمميقا. تعرفون، غالباً ما 

يكون أعظم العازفين غير قادرو على العز  الفوري من النوتة دون 

تعريفها.  تحضممممممير وبمالعكس. ال ليس ه ا  كا  وال موهبة يسممممممهل

عنمدمما تتحدث عن كل شمممممم   التقنية واألصممممممابش والمرونة والقوة 

والبراعة والحضممممور ورا  البيانو، يبقى هنات شمممم   آخر، شمممم   

أسممماسممم  يتجاوز التعريف. ربما حالسمممحرح هو الكلمة المناسمممبة أو 

الفتنة الكلمة الت  يفضلها الجيل األكبر. ولكن أياً كان ه ا فهو ش   

 الكلمات. يكمن فيما ورا 

هنات قصمممممة مسممممملية جداً عن إيلين تيري، الت  ال بد أنها كان  

تمثل روح اإلشمممممعاع األنثوي. كان ممة حبروفةح، وكان يقود الفرقة 

المسمممرحية شممماب مقيل الظل بع  الشممم   يحدد لها أين تقف، وف  

أي لحظة ترفش صوتها، وف  أي لحظة ترجش بكرسيها إلى الورا .. 

لم تكن موافقة على كثير من طلبات  ولكنها كان   إلى آخر ما هنالع.

محترفمة ملتزممة، وهو هنمات بمالنهمايمة لك  يعطيها تعليمات على ما 
                                                           


ــ أي العالمات الموسيقية الت  تكتب خارج المدرج الموسيق  أسفل  وأعال  ويوتش  

 لها خطوط إتافية قصيرة.)المحرر(
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يجب أن تفعل . ل ا نف  ت كل ما كان يقول . وعندما انتهيا التفت  إلي  

وقال : حاآلن، إ ا لم يكن لديع مانش، سممممممأقدم شمممممميئاً إتممممممافياً على 

ل  من أجل  الكثير من المالح. ه ا لطيف طريقت ، وه ا ما يدفعون 

أليس ك لع؟ ألن ما يتلقى الفنان أجر  علي  ف  النهاية ليس من أجل 

النيمات الت  يعزفها وحسممب، بل من أجل شمم   آخر يتجاوز  لع، 

شمممم   ال يمكن وصممممف ، ولكن من دون  يصممممبح األدا  بال حياة وال 

 نكهة. سحر؟ أجل إ ا كن  تريد أن تسمي  ك لع.

ف  أيام   (57)أ كر مرة أنن  كنم   اهبماً إلى حفمل لـمممممممممممم كورتو

األخيرة. ربما كان العز  تممعيفاً بع  الشمم  ، ولكن تلمي اً شمماباً 

من تالم ة شمممممنابل جا  إل   بعد الحفل قائالً: أعتقد أن  كان جيداً قبل 

عشمر سممنوات عندما كن  أنا نفسم  صمميير السممن. فأجبت :حيا إله ! 

حر! أي شعر!ح فأجابن  ببرود حهل تعتقد  لع؟ح تلع اللمسة! أي س

قلم :حنعم بكل تأكيد، أسممممممتطيش رؤية النواح  األخر  طبعاً ولكن  

يبقى فناناً رائعاًح. فرد الشممماب: حوال أنسمممى تعبيرات ح: حسمممناً، يبدو 

ل  أن لمدي معمايير عماليمة جمداً بمالنسممممممبة لعز  البيانو. اسممممممتدرت 

شمماباً معروفاً ف   لع الوق ،  وابتعدت عن  بكل بسمماطة. كان عازفاً 

ولكن كمما تبين فيمما بعمد لم توصمممممملم  معمايير  العماليمة إلى أبعمد مما 

 وصل إلي  آن ات.

ما يحيرن  أحياناً أن النا  ال يقرون بصممممراحة،بي  النظر 

عن اليوم المم ي يقممدم فيمم  العز  أو البرنممام ، أن العبقريممة ه  

. هنممات شممممممم   ال يمكن العبقريممة. أنمما مثالً أعممدا ريختر عبقريمماً 

وصف ، ش   غير مرئ  يصل من  إلى الجمهور. حسناً، إن  يقوم 

بتصمممرفات غريبة أحياناً. قد يعز  قطعة بب   ال يصمممدق، بب   

لدرجة يبدو فيها بوتممممممموح أن العز  غير صمممممممحيح. ولكن ه ا 

ريختر يمتلع القوة. قوة اإلقناع الداخل   .ش   آخر مختلف تماماً 

من كون العز  أبطأ أو أسمممممممرع مرة أو مرتين الت  تم هب أبعد 
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من األصممل. لقد كان أصمميالً بشممكل كامل، حتى ف  حاالت عزف  

األكثر نظرية لم يشممبه  أحد على اإلطالق. وإ ا عز  مرة بب   

أو حتى أبطممأ بكثير مممما ينبي  فال يهم، هممل يهم؟ هممل فقممد النمما  

أن لعاطفة، وفعالً إمكانية أن يكون لديهم مقدسممات، أن يسممتجيبوا 

يتمأمروا إلى درجمة  ر  المدموع؟ كمل ما يمكنهم أن يقولو  هو:ح 

أو ، أنا أعز  ه ا العمل أسممممرع بكثير !ح أو:ح أو  انظر إلى ما 

 يفعل ح.

هنممات قصممممممة أخر  طريفممةعن إيلونمما ديرينبورا تلميمم ة كالرا 

، ولم (59)الت  حضممممرت مرة حفلة ألنطون روبنشممممتاين (58)شممممومان

من جميش النواح . كمان روبنشممممممتماين قممد التقى بـ  يكن العز  جيممداً 

إيلونا ف  منزل كالرا شممممممومان مرة ول ا كان يت كر وجهها، وبينما 

كان ينزل من المسمممممرح ف  نهاية الحفل مر بها وعرفها فهمس لها: 

 حإيات أن تعزف  يوماً مثل ه ا العز !ح.

ف  اليوم التمال   هبم  إيلونا إلى كالرا شمممممممومان متأمرة جداً 

وأخبرتها بال ي حدث. نظرت إليها كالرا بجدية وقال :ح كل منا 

ل  أيام  الجيدة وأيام  السمميئة، ولكن عليع أال تنسمَم   أبداً أن  كان 

دائماً فناناً عظيماً.ح ه ا يختصممر الكثير. أوالً يقول لنا الكثير عن 

كالرا شممومان. فنحن نعر  أنها لم تكن معجبة بعز  روبشممتاين 

هو لم يكن ينتم  إلى مدرسمممممتها ف  العز ، إال بشمممممكل خاص، ف

أنها لم تكن تسممممح لتلمي  شممماب أن يكون ل  مأخ  على زلة لفنان 

عظيم. حسممممب طريقت  ال أسمممممح لعاز  شمممماب أن يجلس أمام  

ويبممدأ بتجريح أو رف  ريختر مثالً. أكون مسمممممممروراً أن أنمماقش 

ياً في  فاً مبالوأحلل، قد أقول مثالً إن  يسمممتخدم أحياناً توقيتاً متطر

ويقوم بأشيا  غريبة، ولكنكم تعرفون، كل ما عليكم أن تفعلو  هو 

                                                           

. عازفة بيانو ومؤلفة ألمانية. ه  زوجة المؤلف 3893ــ3839شومان  ــ كالرا 
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أن تتعلموا، ا هبوا واسمعوا ما هو مدهش وجميل ف  عزف . ه ا 

 وحد  هو المهم. ألن  مهما فعل يبقى فناناً عظيماً واستثنائياً.

شمممممنابل ك لع كان كريماً بشمممممكل فائق فيما يتعلق بالعازفين 

نمدمما يكونون فنمانين بحق. قمد يمأت  أحدهم ويقول لقد اآلخرين ع

أخطممأ كورتو ف  الحركممة األخيرة ف  الكونشمممممممرتو، أو أن أحممد 

عازف  البيانو المهمين اقتر  خطأً يعدون  فادحاً. فيرد شمممممنابل 

از. ببسمماطة وهدو  حنعمح لم أسمممع  قبالً إال وعز  بشممكل ممت

حهكم ا بكمل بسممممممماطةح. وقد يقول ك لع: حمهما كان رأيكم بأدا  

الندوفسممممممكا ألعمال با  أو غير  فعليكم أن تعجبوا بسمممممميطرتها 

الفائقةح. والحقيقة تلع ه  الكلمة الصحيحة بالنسبة لالندوفسكا: 

السمميطرة والقوة. إنها نفس القوة والسمميطرة لعاز  معلم، وليس 

دقيقة وحدها ه  الت  تعطي  العز  الصمممممممحيح وتفماصممممممميلم  الم

 خصوصيت ، بل هنات ما هو أكثر من  لع.

أنمما ال أقرا المسمممممممابقممات. قممد تكون مؤ يممة ف  نهممايممة المطمما ، 

وللمفممارقممة قممد تكون أحيممانمماً أكثر أ يممة للرابحين أنفسممممممهم. زارن  

شمممخص من  فترة ليسممم  ببعيدة ممن حصممملوا على جائزة )ولم تكن 

أن يقممدم حفلمم  األول ف  أمريكمما ف   الجممائزة األولى(، زارن  قبممل

صالة كارنيج . قل  ل  ـمـ وكما تالحظون ال يخلو سؤال  من ش   

من اللؤم ـممممـمممم: حهل تقدم حفلع األول ف  صالة كارنيج ؟ ال بد أنع 

تعر  أن بوسممممون  كان يعز  دائماً ف  صممممالة وييمور ف  لندن، 

 ا ياع إألن  كان يخا  على بع  التفاصممممميل الدقيقة جداً من الضممممم

عز  ف  مكان أوسش. ح نظرت إلى  لع العاز  الشاب وتسا ل : 

كيف سمممممميسممممممير ويقدم حفل  األمريك  األول ف  كارنيج  ؟ لم يكن 

الفنمانون المعروفون جيمداً يقد مون على مثل ه ا العمل سممممممابقاً، وال 

حتى ف  البهو الملك  ف  لندن، ال ي كان المسرح المثال  من حيت 

فمل بيمانو. مما كمانوا يعزفون هنات إال عندما هنمدسممممممة الصمممممموت لح

يصمملون إلى مراحل عالية جداً ف  األدا . ولكن  لع الشمماب كان قد 

 ربح بضش جوائز، واقتنش أن يقوم بأشيا  تفوق إمكانات  الموسيقية.
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على صممممممعيد تقنية العز  الصممممممرفة، أعتقد أنن  خضمممممم  جميش 

سمممماعات البرام   التجارب على طريقت  الخاصممممة. فأنا لم أعز  أبداً 

المنهجية لتشممممميرن  أو هانون. ولكنن  توصمممممل  إلى تلع المرحلة. لقد 

كن  كسمممموالً فيما يتعلق بالتمرينات، ولكنن  كن  دائماً أقوم باألشمممميا  

الت  سممع  أن كبار عازف  البيانو يقومون بها. كن  أعر  أن ليس  

ش الـممممممم دو ابمثالً كان يتدرب على جميش السمماللم الموسمميقية بترقيم أصمم

ماجور، وهو تمرين جيد جداً. ومش  لع عندما تصممل إلى نقطة تتجاوز 

 فيها حداً معيناً يصبح كل عاز  سيد نفس ، كل عاز  يتعلم  اتياً.

 Breithauptأشممممار بوسممممون  إلى ه   النقطة ف  مقدمة كتاب  

حول تقنيات العز  على البيانو كل فنان يشمممكل تقنيت  الخاصمممة ب . 

تماماً. بعد حد معين ال يعود هنات ش   يتعلق بالتقنيات ه ا صمحيح 

يمكن أن تتعلم  من اآلخرين. يمكنع أن تنسممممممخ، أن تراقب، يمكنع 

أن تتمأمر بمأفكمار اآلخرين، ولكن ك  تكون موسمممممميقيماً حقيقيماً، فنماناً 

حقيقياً، عليع ف  النهاية أن تصممنش تقنيتع الخاصممة بع ـمممممممـمممممم شمم   

 ف الموسيق .ييط  بالنسبة إليع كل الطي

أ كر أن الندوفسمممكا قال  ل  ف  سمممنواتها األخيرة: إنها تشمممعر 

بأنها تطورت اآلن. فعندما كن  شممممممابة كن  أفشممممممل أحياناً ولم أكن 

أعر  لما ا. أما اآلن وف  ه   السممممممن، فأنا ال أزال أفشممممممل ولكن  

صممممممرت أعر  على األقمل لمما ا. وأسممممممتطيش حل المشممممممكلة على 

شمممممممل عنممدممما كنمم  صممممممييرة ألنمم  لم يكن طريقت . ولكنن  كنمم  أف

واتمممحاً بالنسمممبة ل  لما ا وكيف كان يحدث الخطأ، وبالنتيجة طبعاً 

 لم يكن واتحاً ل  ما ال ي عل   أن أفعل  ألصلح .

كان  إحد  أهم قواعد شممممممنابل ه  أن هنات حركة صممممممحيحة 

وترقيم أصممابش صممحيحة لكل صمموت وجملة موسمميقية. وكان يكرر 

جداً على الجانب الجسدي كما على الجانب الروح  دائماً: أنا مصر 

ف  العز . ولهمم ا كممان يجلس لفترات طويلممة إلى البيممانو، يجرب 

بطرق عديدة عز  جملة موسمممممميقية، بادئاً الجملة بالعالمة األولى، 

مم يبدأ بها بالعالمة الثانية إلى أن يصمل إلى الرابعة أو الخامسممة هنا 
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الموسمميقية، كان يمضمم  سمماعات وهنات، وف  كل جز  من القطعة 

وهو يجرب إلى أن يصممممممل إلى الحلول الفيزيائية الصممممممحيحة الت  

 لوالها لن يكون هنات قاعدة يبنى عليها.

لسممممم  أدري ما إ ا كان العديد من النا  غير العازفين طبعاً أو 

حتى بع  العازفين يدركون األهمية الحاسممممممة لترقيم األصمممممابش؟ 

ح ونتعامل تقريباً مش مئة مفتاح من مفاتي فنحن لنا عشر أصابش فق ،

البيانو، وترقيم األصممابش العشممر ه   والطريقة الت  تتبش كل إصممبش 

فيها األخر  ال يسمممممممح لنا فق  بعز  النوتات الصممممممحيحة بل وأن 

 نشكل الموسيقا ونجعلها تتكلم.

لم يستخدم شنابل أبداً ترقيم األصابش األسهل بشكل أوتوماتيك . 

سوننا ترقيمات تقليدية وصارمة لألصابش عندما كن   شاباً كانوا يدري

تسمممتبعد اسمممتخدام اإلبهام على العالمات السمممودا . ه ا كالم معقول 

ألن العالمات السممود ه  حتماً غير مالئمة لحبهام. أما شممنابل فكان 

إ ا شممممممعر أن الجملة الموسمممممميقية تحتاج ألن يضممممممش مقالً أكبر على 

دد بالضي  عليها باإلبهام. وبشكل نقي  ـمممممـ العالمة السودا  ال يتر

والموسيقا مليئة بأشيا  متناقضة ـممـمم يمكن أن يقترح استخدام اإلبهام 

ولكن ف  ه   المرة إلعطائ  صمممممموتاً أكثر  Trillف  عز  التريمل 

 خفة.

كان  الندوفسمممكا تهتم أكثر بمسمممألة تقسممميم الجمل الموسممميقية، بما 

ألن  بما أن الهاربسمممممميكورد ليس في  كان يجعل العاز  أكثر ارتياحاً، 

بيدال ممسمموت فكل شممم   مكشمممو  أكثر من البيانو، مكشمممو  بشمممكل 

مخيف. ولكن عازف  كل من هاتين اآللتين العظيمتين كانوا مهووسمممين 

بترقيم األصممممابش. كان شممممنابل يريد دائماً إنجاز ح بسمممماطة مانيةح، تلع 

ل الصممممعوبات وبك البسمممماطة الت  يصممممل إليها بعد أن يكون قد مر بكل

اإلختبممارات وخرج من الطر  اآلخر. وكممان يحمماول  لممع بممالطريقممة 

األكثر طبيعيمة وهو يعز  كمل ميزور من الموسمممممميقما،كان يجرب كل 

شمممم  ، كل جملة ليكتشممممف إمكان عزفها بشممممكل أفضممممل دون تمرين، 

وهمم ا لم يكن يعن  فق  أن يعيممد ويعيممد نممما ج مختلفممة وترقيم أصممممممابش 
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ن يلق  بيممديمم  على البيممانو ليتبين الطريقممة الت  تجعممل مختلفممة، وإنممما أ

الجملممة الموسمممممميقيممة تنطق بجمممال أكبر. وقممد تكون الوتممممممعيممة األكثر 

 غرابة، ولكنها الوتعية األكثر طبيعية لعز  فقرة معينة.

إن آخر ش   تتعلم  طبعاً ـمممـممم أعر  ناساً يسخرون من  بسبب 

النيمات الموسيقية.  ه ا ولكن هنات معنى ما ف  ه ا الجنون ـمممـممم هو

عليع أن تتعلم أوالً تقسمممممميم الجمل الموسمممممميقية، أن تفهم بنية العمل 

الموسممميق ، إلى أين تنتم  كل جملة موسممميقية، الشمممكل العام للعمل: 

ألنمع إ ا بمدأت بتعلم النيممات وبمالنتيجمة طبعماً ترقيمها فربما تحتاج 

ة بشممكل وسمميقيإلى تييير معظم تلع الترقيمات عندما تفهم الجملة الم

أفضمل. وأصمعب ش   على اإلطالق هو أن تلي  ما تعلمت . فعندما 

تكون أمام الجمهور وتصممل إلى لحظة تتردد فيها بين القديم والجديد 

بين اإلبهام واإلصمممبش الرابعة فون ه ا سممميكون قاتمممياً. قاتمممياً كما 

يكون األمر بالنسممبة لراقص يتردد بين أن يضممش قدم  اليسممر  أوالً 

 ليمنى وهو يؤدي رقصة روتينية معقدة.أم ا

أعتقمد أن لد  العديدين فكرة خاطئة عن ترقيم األصممممممابش. إنهم 

يعتقدون أنهم إ ا كانوا يسمممممتخدمون كل أصمممممابعهم فما عليهم إال أن 

يضمممعوا اإلبهام تح  ويتابعوا العز  كالسمممابق. والعديد من عازف  

حسممممب  ، فهم يعزفونالبيانو يفعلون ه ا: يبدو أن كثيراً منهم يفعلون

الترقيم المممدون على العالمممات ف  النسممممممخممة الت  أمممامهم. حتى إن 

عاز  بيانو شممهير سممألن  مرة بطريقة شممب  تممرية: ح أتعر ؟ أنا 

ال أتقيمد دائمماً بترقيم األصممممممابش كمما هو على الورق، هل تفعل أن  

ه ا؟ ح يا إله  ! أية ترقيمات وأي ورق؟ إن ترقيم األصابش المحدد 

على النسمممخ مشمممكوت في  غالباً، وتمممع  الناشمممر أو ما شممماب . ولكن 

حتى لو كان  اقتراحاتهم  كية جداً فاألمر يقتصمممر على أن على كل 

عاز  أن يدر  النوطة لنفسمممم ، وتبقى العالمات الت  عليها مجرد 

اقتراحات. ما عليع إال أن تنظر إلى منشممممورات شممممنابل لسمممموناتات 

 يرة ليس فق  ترقيماً واحداً لألصمممابشبيتهوفن وسمممتر  ف  مرات كث

 لجملة موسيقية وإنما امنان أو مالمة.
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ولكن عندئ و ال بد أن ن كر أن لشممممممنابل تلع القابلية الفائقة أن 

يصممممممل إلى جوهر جملة موسمممممميقية بشممممممكل صممممممحيح عبر ترقيم 

األصمممممممابش، أو عبر مجموعممة من الترقيمممات أطلق عليهمما اسمممممممم 

اقتراح واحد ف  منشورت  فون حيدويح ـمممممممـممممممم وحين ال يقوم إال ب

وجهممة نظر  تكون دقيقممة وواتمممممممحممة. قممال ل  زميممل مميز مرة:  

أليس غريبماً ترقيم شمممممممنمابمل لألصمممممممابش ف  بيتهوفن؟ تبدأ بعز  

سمموناتا بب   حسممب ترقيم  لألصممابش وتعتقد بأن الرجل مجنون، 

فأن  تفضممممل ترقيمع الخاص ال ي هو أبسمممم  بكثير. مم تتعرض 

 ي  أقل رتاً فتبدل الترقيم. مم ربما ال تفتأ أنلموقف تجد نفسمع ف

تبمدل مانية، ما يعن  أنع ما زل  بعيداً عن عزفها أمام الجمهور، 

مم حين تيمأ  تعود إلى نسمممممممخمة شمممممممنمابمل فتر  أن كل ترقيمات 

األصمممممممابش لمديم  ه  الترقيممات الت  كنم  تحماول كل ه ا الوق  

 الوصول إليها.

ز  قطعمممة جمممديمممدة بب  ، مم تقليمممديممماً يبمممدأ معظم العمممازفين بع

يلتزمون بمممالزمن المكتوب لهممما. ولكن األمر لم يكن كممم لمممع ال مش 

شمنابل وال مش الندوفسكا. كان لديهما كثير من النقاط المشتركة فيما 

يخص ه ا الموتممموع، وه ا شممم   اسمممتثنائ  بحق. ما كانا يفعالن  

 هو أنهما كانا يأخ ان مقاطش صممممممييرة ويعزفانها بزمنها األصممممممل 

على الفور. يكتشمفان السمرعة، يسممعان الموسميقا داخلياً ويتحسسان 

 ما يمكن أن يكون علي  روحها ونبضها.

هنممات القليممل من الفممائممدة من تحممديممد ترقيم األصمممممممابش ف  قطعممة 

سممريعة. فعندما تبدأ التمرين عليها بب  ، مم تشممرع بعزفها بسممرعة 

لعز  بش لفسمممممتجد أنع مضمممممطر إلى تبديل الترقيم، فترقيم األصممممما

البط   ليس نفسم  للسريش. نحن نعر  الموسيقا السريعة والبطيئة. 

ونعر  اإليقمماع السممممممريش والبط  ، ولكن كم تلميمم اً تعلم أن يفكر 

بترقيم األصممممابش السممممريعة أو البطيئة؟ علينا أن نحدد الترقيم لقطعة 

سممممريعة بداية وه  تعز  بسممممرعة مم يبدأ التمرين عليها بب   قبل 
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  بزمنهما المحمدد لهما. ولكن دائماً بترقيم األصممممممابش األولى أن تُعز

 السريعة.

يقول دائماً إن السممرعة النهائية لعمل سممريش يجب  (60)كان توف 

 أال تكون هد  العاز  وإنما مكافأت .

ف  بدايات ، إ ا كان  العازفة العظيمة كاترينا غودسون ـمممـممم وتعها 

ال بشكل تعتقد أن أحدهم ال مبليشيتيسك  ف  مصا  العازفين العباقرة ــ 

من األشكال كان  تقول ل : حت ك ر أن هنات سيدة عجوزاً صييرة تجلس 

ف  المقعد األخير من الصف األخير ف  شرفة الصالة تعر  العمل جيداً 

كمما تعرفم  أنم ح. وهم ا صممممممحيح تممامماً. كمان سممممممير هنري وود يحت 

لجمهور :ح لن يقول االمتلكئين من العازفين ف  التدريب بأن يصممممميح بهم

أي شمم   ولكنهم سمميالحظونح، وه ا صممحيح تماماً ك لع. قد ال يقولون 

شمممممميئمماً، وحتى قممد ال يتمكنون من التقمماط أي هفوة أو زلممة، ولكنهم حتممماً 

 سيالحظون.

هنات أشمميا  ال يالحظها الجمهور دائماً. قد ال يدركون مثالً ـمممممممـ 

 أنهم نسمممموا كيف كان ألنهم لم يسممممتمعوا إلي  ف  مختلف حفالت ، أو

العز  السابق ـمممممـممممم كم يتيير عز  العاز  الحقيق  للقطعة نفسها 

بين مرة وأخر : إن  يتيير باسممتمرار ! ه ا شمم   آخر اشممترك  ب  

الندوفسمكا مش شنابل. وكانا يؤكدان  كل يوم من حياتهما. كان شنابل 

يقول دائماً إن  ينوي ترت خشمممبة المسمممرح عندما يبلغ الخمسمممين من 

العمر ألن  ف   لع العمر إما سممممميشمممممعر أن  من غير المناسمممممب أن 

يسمممتمر ف  تقديم الحفالت، أو كما تخيل سمممميكون قد اسمممتنفد نفسمممم . 

ولكن  لم ينسمممممحب طبعاً ولم يسمممممتنفد نفسممممم . لقد عاش عملية تجديد 

مستمرة: كان دائماً يخرج من  ات  مم يبدأ من جديد ـممممـمممم شعار يجب 

تدريب صممممممييرة. ابدأ من جديد، أبدأ أن يكتمب فوق بماب كمل غرفة 

 من جديد!.

                                                           

ر  وكاتب . عاز  بيانو ومؤلف وقائد أوركسترا ومد3942ـممـمم3815ـممـمم دونالد توف   

 إنكليزي. المترجمة
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الت  أعزفها اآلن ليسمم  نفسممها الت   K595سمموناتا موتسممارت 

عزفتها األسممبوع الماتمم ، وال الت  سممأعزفها األسممبوع القادم ألن  

سأغير أشيا  كثيرة ـممممـمممم ال يوجد نهاية للتييير. أنا وامق من أنن  لم 

أعممدت عزفمم  على تممممممو  أكرر برنممامجمماً أو عمالً ف  حيممات  إال و

 األدا  السابق بشكل من األشكال.

شمممممم   آخرأود قولمم : يبممدو ل  أن كثيرين ال يممدركون الفرق 

الشمممممماسممممممش بين بيانو وآخر. ال يدركون أن  بي  النظرعمن يلمس 

المفممماتيح، فمممون كمممل بيمممانو يختلف عن اآلخر من حيمممت الجوهر، 

الحركة دوزان وفمواصفات البيانو تختلف اختالفات دقيقة جداً ف  ال

ويمكن أن تعط  إحساساً مختلفاً تماماً للعاز  عندما يقوم بالعز ، 

ويؤمر كمل منهمما إما سمممممملباً أو إيجاباً على المنعكاسممممممات التونالية، 

وكثير من ميكانيكيات عز  البيانو قائمة على المنعكسات ـمممـممم فأن  

تتمدرب وتكرر وتعيمد لعشممممممرة آال  مرة وكأنع تقوم بتلع القفزات 

 عن الطوق الناري كحيوان ف  سيرت.

غريمممب أن نقول، إن كثيراً من النممما  ال يفهمون أن هنمممات 

اختالفات هامة بين البيانو العمودي والبيانو الكبير: فالصممممموت ينت  

بملية مختلفة تماماً. ال ينصمممممح العاز  أن يتمرن على بيانو عمودي 

مودي انو العإ ا كان سمممممميقدم حفلة على بيانو كبير. العز  على البي

هو كمولقما  مطرقة على األوتار وليس رفعها من أسممممممفل إلى أعلى. 

واإلحسممممممما  الفيزيممائ  لهمماتين العمليتين مختلف تممماممماً بحيممت أن 

التممدريممب بمموحممد  الطريقتين قبممل تقممديم الحفممل مم العز  بممالطريقممة 

األخر  يمكن أن يربع منعكسمممات األصمممابش الحسممماسمممة. وما ال ي 

تقريباً ف  صمماالت الحفالت ف  العالم كل  ؟  تضممم  كل غرفة خلفية

 إن  طبعاً البيانو العمودي.

ش   آخر حول صاالت الحفالت اليوم ــ هل تعرفون أن  عملياً 

ال أسممممممتطيش أن أجممد ف  أي مكممان من العممالم مقعممد بيممانو بممارتفمماع 

منخف  كما أريد ؟ يكون علينا إما أن نقص األرجل أو أن نحصمممل 

السممممميدات. يرسممممملون ل  مقعداً خاصممممماً عندما على مقعد من غرفة 
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أعز  ف  قماعة االحتفاالت. وأنا ال أجلس بشممممممكل منخف  زيادة: 

كل ما هنالع أن األسمممممملوب يتيير. لقد أصممممممبح العز  على البيانو 

بشممممكل عام يميل ألن يكون أكثر قرعاً فينهال العاز  على المفاتيح 

  لو  عالياً ــ وفمن أعلى ـمـم وبالتال  يتوقش أن يفضل العاز  الج

ر المقعد إلى أسمممفل أمنا  التدريب فيصمممبح ارتفاع   أماكن عديدة تدوي

جيمداً، مم تُفماجأ يوم الحفل أن ال ين وتممممممعوا البيانو وعدلو  رفعو  

إلى أعلى من جديد ! لقد تعلموا أن ه ا االرتفاع هو المطلوب عادة، 

 ولكن  ال يناسبن .

كل صممورة رسمممها كان  نتيجة لنعد إلى األدا . قال بيكاسممو إن 

كم هممائممل من الهممدم. وهمم ا ينطبق تممماممماً على عز  البيممانو. تعز  

ويبدو الصممممموت جميالً ألنع موسممممميق  وعاشمممممق للموسممممميقا. مم تبدأ 

بالمشماغبة فتيير شيئاً ما. مم تعود لتييير  مرة أخر . مم تيير  نحو 

اً مما جدعشمممرين مرة. إلى أن تكتشمممف غالباً أنع تعز  شممميئاً قريباً 

عزفت  أول مرة. ولكن  صممممممار مختلفاً اآلن ألنع عشمممممم  خبرة تلع 

المرات العشرين الت  كن  تيير فيها باستمرار. وه ا هو المقصود: 

عليمع أن تهمدم طوال الوق . وه ا ما عنيت  عندما تكلم  عن ترقيم 

األصابش وتيييرها، عندما تشعر أن منعكساتع سو  تخ لع ألن ـمممـ 

نشرتو موتسارت بتييير جديد ـممممممـمممممم نعم ألفعل: ولكن دعن  أبدأ كو

أتعر ؟ ربما تكون قد ورط  نفسع ! الخطر، نعم عش ف  خطر! 

ليس هنات شممم   أكثر خطراً أو جوهرياً أو مثيراً ف  الموسممميقا من 

قد يكون ه ا خطير ولكن مهما جا    .التييير ـممممـمممم خاصة يوم الحفل

الحياة ـممممممممـمممممممم  لع االنقالب متأخراً فون  ال يقاوم، إن  مشممحون بقوة 

 المفاجض،  لع اإلشعاع السريش لجملة موسيقية.

قصص، نصائح، إلى أين تقود؟ أعتقد أن موتسارت هو ال ي 

قال يجب على العاز  الحقيق  أن يعط  االنطباع أمام الجمهور 

بمأنم  هو مؤلف القطعمة، وأنم  يؤلفهما اآلن وهو يعزفهما. ليس ه ا 

طبعاً ألن  غالباً ما فعل  لع.  بالشمممم   الصممممعب على موتسممممارت

ولكن بالنسممممممبة لقخرين فون ه ا  روة هد  ال يمكن الوصممممممول 
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إليمم . والمفممارقممة ه  أنمم  يمكنممع أن تعط  همم ا االنطبمماع بممأنممع 

أصميل، وخالق على المسرح عندما تكون قد جرب  طرقاً عديدة 

مختلفة ف  أدا  العمل ـممممممممـمممممممم عندما تكون قد حطم  مئة طريقة 

 كما فعل بيكاسو.عزف  بها، 

العممازفون ف  النهممايممة أحرار، ولكننمما أحرار فق  عنممدممما نكون 

عبيداً ـممممممـمممممم وه ا شم   صعب للياية على الوصف. فنحن نتبش كل 

األنظممة بهمد  الوصممممممول إلى الحريمة. مما نفعل  طوال الوق ، كل 

دقيقة من اليوم هو وتمممش صمممعوبات لنتيلب عليها، الهدم والتييير، 

كنا محظوظين، إلى ش   قريب من المثال  ال ي إلى أن نصمل، إ ا 

ال يمكن الوصمممول إلي . مم نشمممعر بالسمممعادة للحظة حتى اليوم التال  

 إلى أن يحين الوق  لنيير من جديد .

 

  

 يقاـــالموس         

 و

 ينماــــــالس           

 

 

 ترجمة : يونس كامل ديب 

 

حوار أجرت  الصمممحفية أوليا سممموركوفا مش المخرج السمممينمائ  

الروسممممم  أندري  تاركوفسمممممك  حول الموسممممميقا ودورها ف  تكوين 

 الصورة السينمائية.

حدمنا ت أوليا سمموركوفا. لنتحدث عن الموسمميقا والسممينما، بعد أن

 عن مكونات الصورة السينمائية.
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ما  من حديثنا ف  البداية كل أندري  تاركوفسك : دعينا نستثن  

بالي ، ، وأفالم ال، مثل أفالم األوبرات«م الموسمميقيةباألفال»يتعلق 

واألفالم االسمممتعراتمممية الموسممميقية المنتشمممرة لدرجة كبيرة. إنها 

ش ال تملع ه   األفالم جميعاً ه  فنون السممممممينما التجارية، وبالطب

 أية عالقة بمحتو  المسائل السينمائية.

ظهرت الموسممميقا ف  السمممينما كما هو معلوم قديماً، عندما كان  

الشماشمة صمامتة، إن الحديت يجري اآلن عن الزمن الحاتر، ال ي 

يفسممر ما يجري على الشمماشممة بالموسمميقا المصمماحبة الت  تتوافق مش 

تصمممممموير. إن همم ا هو تقممديم ميكممانيك  اإليقمماع والتوتر العمماطف  لل

دة عن نطباعات المتولللموسميقا المرافقة للتصوير، مدعو لتعزيز اال

سممممتيراب هنا هو أن يبقى مبدأ ه ا المشممممهد أو  ات. ولكن مايثير اال

اسممممممتخدام الموسمممممميقا ف  الفيلم حتى اآلن، ولدرجة ما، وغالباً على 

مشممممهد بالموسمممميقا نفس المسممممتو  السممممابق، كما لو أنهم يدعمون ال

« أي مشممممممهد»المصمممممماحبة، ك  يفسممممممروا مرة أخر  موتمممممموع 

 ويعززوها ب لع الصوت.

أوليا سممموركوفا: أي مبادئ السمممتخدام الموسممميقا اسمممتعملتها ف  

 أعمالع؟

أندري  تاركوفسمممممك : سمممممعينا أحياناً لتظهر الموسممممميقا كترجيش 

 شاعري.

 ، أنارق عندما نصمماد  ترجيعاً شممعرياً فوننا إ  نيتن  بمعرفة ما

نعود إلى األسممممممبمماب المبممدئيممة الت  تحممت المؤلف على كتممابممة همم   

عها ولية ندخل مأإن الترجيش يحي  فينا حالة  ،السطور للمرة األولى

ق  ف  الو  نا، جاعلينيلإإلى ه ا العالم الشممممماعري الجديد بالنسمممممبة 

 مباشراً ومتجدداً، كما لو أننا نتوج  إلى منابع .  نفس

نطباعات الموازية   ه   الحالة ال تعزز االإن الموسممممممميقا ف

إ  تقوم بتفسمممير الفكرة السمممابقة فق ، ولكنها تفتح  ،للتصمممويرات

اإلمكانية النطباعات جديدة مختلفة بشكل نوع  عن تلع المادة. 

وإ  تسمممممتيرق ف  الشمممممعر الموسممممميق  المسمممممتفز والمتطابق مش 
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شممة يالمعالترجيش، فوننا نعود بشممكل دائم ومسممتمر إلى المشمماعر 

يرية نطبماعمات التمأمالت  تُين  لنما الفيلم، بمالمخزون المتجمدد لال

العاطفية. حين ات تيير الحياة المسجلة ف  اللقطة ألوانها بودخال 

الجملة الموسمميقية، وه  قادرة أحياناً على تييير حتى محتواها. 

إن الموسيقا قادرة على أن تُدخل ف  المادة الحياتية الت  تعال ، 

النبرات العاطفية المتولدة عن التجربة التمثيلية الحميمة.  إحمد 

أن  يمكن للخصائص الداخلية للمادة الحياتية أن   لع أتمف إلى

تمل  تممرورة وجود مثل ه   المشمماعر ف  الفيلم. إن الموسمميقا 

م تسمممممتخد ،، ولنقل مثالً ف  لوحة المسممممميرة ال اتية«المرآة»ف  

لعمماطف ، ألنهمما عبممارة عن كمم رة من العممالم الروح  لبطلهمما ا

عنصمممر هام ف  تشمممكيل ه   الشمممخصمممية. ه ا ويمكن اسمممتخدام 

الموسممممميقا عندما يراد إظهار المادة نفسمممممها ف  وع  المشممممماهد 

ً بدرجة تممرورية من التشممو ، وعندما يصممبح تممروري  جسممدُ تُ  ا

المادة ف  عملية العرض بشكل أمقل أو أخف، أكثر شفافية ودقة 

ة. إن المؤلف إ  يستخدم ه   الموسيقا على العكس أكثر خشون وأ

تجا  المهم بالنسممممبة أو تلع، فون  يوج  مشمممماعر المشمممماهد ف  اال

 ، ويوسمممممممش حمدود العالقمات تجما  الممادة الراهنة. وال يتيير يملإ

نتيجة  لع معنى المادة المنظورة نفسممممها، ولكن المادة المأخو ة 

ياق ف  سب اتها تحصمل على ألوان إتمافية، يسمتوعبها المشاهد 

 تدخل الموسيقا كجز  عضوي فيها. إ كلية جديدة، 

تصمممبح أكثر ن الصمممورة إأوليا سممموركوفا: هل تريدون القول، 

 سعة، ومتعددة الجوانب؟

ة جديد أندري  تاركوفسمك : يضا  إلى وعيها )أي المادة( نواحو 

 أيضاً...

 يا سوركوفا: أبعاد إتافية جديدة؟أول

غير دقيق! إن الموسمميقا ممكنة  أندري  تاركوفسممك : كال إن ه ا

بالنسممممممبة للتصمممممموير. إال أن ما هو « تكملة عددية»عندما ال تكون 

معنى إ ا لم  امصممممور ف  الفكرة نفسممممها ال يمكن أن يكون معبراً و 
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 ل إشمممكل مش الموسممميقا مجموعة عضممموية. إن الموسممميقا بالنسمممبة ي

شمم   ما ليسمم  تممرورية بأي شممكل من األشممكال من أجل توتمميح 

. ولكن إ ا أزلنا الموسممميقا، فون التصممموير سممميصمممبح ليس تفسمممير أو 

تمعيفاً على صمعيد االنطباع فق ، وإنما سيكون شيئاً آخر من حيت 

 النوعية. إن الموسيقا ال توسيش الصورة وإنما تعمقها.

أوليا سمموركوفا: هل أنتم راتممون دائماً عن اسممتخدام الموسمميقا ف  

 أفالمكم؟

ألسممممممهل أن يحكم حول ه ا األمر أندري  تاركوفسممممممك : من ا

شمممممممخص غريممب على ممما أعتقممد. إنن  اعتبر نظريمماً أن الفيلم ال 

يحتاج بشكل عام إلى أي موسيقا ـمممممـممممم إال أنن  لم أُخرج مثل ه ا 

الفيلم إلى اآلن. وبالتال  فون الموسيقا ف  أفالم  ه  عنصر هام 

 ي حقوق كمماملممة. لممدي رغبممة عميقممة ف  جميش األحوال بممأن ال 

بح الموسمميقا تفسمميراً مسممطحاً للتصمموير. إنن  ال أريد أن يتم تصمم

اسمممممتيعابها كوحد  النزعات العاطفية، الت  تظهر بشمممممكل مرافق 

للمواد المصممممورة، ك  ترغم المشمممماهد على رؤية التصمممموير من 

ل . الموسيقا ه  جز  إخالل النبرة المهمة والضمرورية بالنسمبة 

من الحياة البشمممرية، طبيع  من العالم ال ي يصممطخب، ه  جز  

الرغم من أن  من الممكن تماماً أن ال يبقى مكان للموسممممممميقا على 

ها أكثر ستينا  عنفف  الفيلم الناطق المقرر نظرياً سيكون اال .أبداً 

إمتاعاً ألجل فهم الضممموتممما  الت  تصمممطخب. ربما سممميتم رف  

الموسيقا بصورة مالئمة من أجل إرغام العالم ك  يدوي بصورة 

ول من  حقيقية ف  السممينما، أليس العالم من حيت المحتو  هو مح 

نف  وي هما.قبل السينما، ومن قبل الموسيقا ــ ه ا مجال جدال  بين

ال ي يصمممممممطخب ف  إن العالم المنظ م ف  الواقش،  أحدهما اآلخر.

الفيلم، هو موسيقا من حيت محتوا  ــ تلع ه  الموسيقا السينمائية 

  دو ل  المسألة مبدئية، بمعنى ارتباطها بوعالحقيقية، وبالتال  تب

 خصوصية السينما.
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أوليا سوركوفا: كيف تقفون اآلن من الموسيقا المكتوبة بصورة 

 ؟من قبل فياتسال  أوفتشينيكو « فأندري  روبلي»خاصة لفيلم 

أنمدري  تاركوفسممممممك : النهاية تبدو منعزلة ومقيلة. أما فيما تبقى 

 فالموسيقا كما تبدو جيدة.

  ئأوليا سمممممموركوفا: لكنكم ال تنكرون اآلن إمكان الرف  المبد

 والثاب  للموسيقا ف  السينما؟

أنمدريم  تماركوفسممممممك : يمكن أن يتحقق  لمع ف  وقم  ما، عندما 

ل  ليس إيكون قيا  كل بنا  الفيلم ممكناً. لكن  أكرر أن ه ا بالنسمممبة 

 «روبليف أندري »أمراً مبمدئيماً. لكنن  إ ا حماولم  اآلن أن أتصممممممور 

دون موسمميقا، فون  لع سمميعن  أن أتصممور نتيجة أخر  تماماً. فبدون 

 انالحسممممممبموسمممممميقما لم يكن الفيلم لينجح أبمداً، ألنم  أخرج مش األخ  ب

المقطوعات الموسممميقية. وإ ا لم يفقد الفيلم شممميئاً دون موسممميقا، فيجب 

 علينا أن نعتر  بيياب الكلية ف  الفيلم على أية حال.

وفا: لقد فكرت ف  أنكم إ  اسممممممتخدمتم موسمممممميقا أوليما سممممممورك

وأنتم تتحدمون عن الماتمممم ، فقد « أندري  روبليف»معاصممممرة ف  

قمتم من خالل  لمع برب  هم ا الماتمممممم  بأيامنا الحالية. وإ  تكلمتم 

، فقد «المرآة»ف  « سممممممولياريس»عن المسممممممتقبل والحاتممممممر ف  

 السيكية لمتابعة الج ور البعيدة؟استخدمتم الموسيقا الك

أندري  تاركوفسمممك : كال. لقد فكرت ببسممماطة، كم من الموسممميقا 

العظيمة والرائعة قد خلفتها البشرية ــ فلما ا دعوة المؤلفين؟! يوجد 

با  وموتسارت وغيرهما ـممممممـمممممم عباقرة قلما يولد مثلهم، وكم يمكن 

اط مثقفة. إن اإلرتباالستلهام منهم. لكن توجد أهمية دون شع للفئة ال

 بالمات  هو تقاليد وج ور.

أوليمما سمممممموركوفمما: أنتم تتحممدمون عن بمما  وموتسممممممممارت.... 

 نوتسممممتخدمون بيرغوليزي وبورسمممميل ف  أفالمكم... ولكنكم تدخلو

ف  أفالمكم موسمممممميقما أكثر قمدماً... هل ه ا األمر مصممممممادفة أم أحد 
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عالم، الت  لمما ا تكون همارمونيمة اإلحسمممممما  بال ؟المواقف المبمدئيمة

 ص المؤلفين الم كورين ه  األقرب؟تخ

أندري  تاركوفسممممممك : سممممممأعطيع مثاالً من المسممممممرح. لم أكن 

عالقة به   المسمممرحية،  إن  ال يملع أية«. همل »ألسمممتخدم با  ف  

ن المبدأ الموسمميق  ف  أسمما  فكرة المسممرحية الرئيسممية يعود إلى إ إ 

ريخ أمير الدانمارت قد مما قبمل با . ولم أسممممممتخدم با  أيضمممممماً ألن تا

تطور ف  زمن أبكر فق ، وإنما ألن الموسيقا الباكرة ه  أكثر تعبيراً 

عن المبمادئ العقمائمديمة لم لمع الزمن، وتحممل ف  طيماتهما فهمماً محدداً 

لألشممميا  خاصممماً ب لع العصمممر. إن إدوارد أرتيمييف قد كتب موسممميقا 

 عتقادي.اجيدة حسب 

« هملمم »إلى الموسمممممميقما ف   أوليما سمممممموركوفمما: أردتم أن تنقلوا

ثر ومباشممممرة، فهل ه ا األمر دنيوية اإلحسمممما  بالعالم بملموسممممية أك

 صحيح؟

الرغم من أن موتممممممموع على أنمدريم  تماركوفسمممممممك : ربما، 

هو أكثر النما ج مباشمممممممرة، إال أن  يوتمممممممح اليموض « همل »

 كامنة ف  أن« همل »الروح  لحنسان. يمكن أن تكون تراجيديا 

حية غير المحلولة تظهر عند ، عندما يبدو ل  جميش المسائل الرو

 النا  ال ين يحيطون ب  بسطا  ووحيدي الجانب بقدر كا .

أوليا سممممموركوفا: إ ا عدنا اآلن إلى الموسممممميقا السمممممينمائية، فهل 

 ه ا المجال؟ يمكن أن تحدمنا بتفصيل عن تصوراتع ف 

لكسممممممنمممدرو  وبودوفكين أأنمممدريممم  تممماركوفسممممممك : أظن أن 

تاين قد كتبوا حول  لع بصممممممورة صممممممحيحة ف  إعالنهم وإيزنشمممممم

الشممهير. إن قوانين تناسممب العالم المرئ  والمسممموع على الشمماشممة 

 ه  ترورية من أجل فهم السينما.

ما هو العالم الناطق بشممكل طبيع  ودقيق؟ ال يمكن تخيل أن كل 

خطوة أو خشخشة، وكل ما يظهر ف  اللقطة، يجب أن يجد انعكاس  
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لول من الح ياً ل. وإال لكان  لع يعن  أن أمامكم فيلماً خالف  التسممممجي

ختيار األصوات األمر الضروري، فون مثل االصوتية. إ ا لم يُحدث 

تو  مشممممممابهاً للفيلم الصممممممام ، ه ا الفيلم، سمممممميكون من حيت المح

من تعبيرات  الخاصمة. إن الصموت المسمجل بشكل تكنيك  ال  وخالياً 

 ينما.ييير شيئاً من إمكانات الس

أوليما سمممممموركوفما: لكن هم ا بيرغممان. إنم  غمالبماً مما يسممممممتخدم 

الضممممموتممممما  بشمممممكل طبيع : خطوات رنانة ف  بهو خال، ودقات 

 إلخساعة، وحفيف مالبس...

االسممممممتخممدام »أنممدريمم  تمماركوفسممممممك : إن مثممل  لممع النوع من 

يضممخم الصمموت ويقسممم .... يتميز هنا صمموت واحد من « الطبيع 

صممممموات األخر  الموجودة ف  حالة ه   الضممممموتممممما ، وتهب  األ

 حياتية واقعية.

 اصمممطخاب الما  ف « : القربان»لنأخ  على سمممبيل المثال فيلم 

مجر  النهر، حيت يتم اكتشممما  جثة منتحر على تمممفت . ال شممم   

يُسمممممش على امتداد كل المشممممهد ال ي يسممممير حسممممب المخط  العام 

وال  والمتوس ، ما عدا تجي  الما  المصطخب ـممممممـمممممم ال خطوات،

حفيف أشمممجار أو خشمممخشمممة، وال كلمات النا  الت  يتبادلونها على 

الضممفة. ه ا هو بالضممب  التعبير الصمموت  للقطعة، وحلها الصمموت  

أيضمممماً. إن العالم نفسمممم  يدوي بشممممكل رائش، لدرجة أن  لو تعلمنا أن 

نصممممي  كما يجب، لما احتاج  السممممينما ألية موسمممميقا. إن الفنان إ  

  ختيار، أي يرسمممم نظرية عالقتيع  فون  يقوم باالم التزامن الطبيهد

 ختيار.يحدث. إن كل ش   يبدأ وينته  باالتجا  ما 

يجب تنظيم الضموتا  كموسيقا... كموسيقا متنوعة للعالم ال ي 

يصمطخب. أما اآلن فيالباً ما نسمعى كمؤلفين نتقاتمى أجراً لتحسين 

اماً حماً ب  التحالموسممممميقا الت  لم تصمممممبح جز اً من أجزا  الفيلم ملت

 المعاصممممممرة تعط  بالمناسممممممبة نما ج عضمممممموياً بعد. إن السممممممينما

ستخدام الرائش والحا ق للموسيقا، كما لد  بيرغمان مثالً ف  فيلم لال

، حيمت تظهر مقماطش من األلحمان الموسمممممميقية رائعة... أو «العمار»
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موسمممممميقمما نينو روتمما الحزينممة « ممممانيممة ونصممممممف»ين  ف  لممد  فيلّ 

ليالً، والعاطفية واإلسممتعراتممية. أما نحن فقد اسممتعملنا والسمماخرة ق

وف  بع  المشماهد الموسيقا اإللكترونية مش المؤلف «. المرآة»ف  

مكان اسمتخدامها ف  السممينما عظيمة جداً. إأرتيمييف، إنن  أعتقد أن 

اسممتعملناها ك  ننقل إلى المشمماهد اإلحسمما  الجسممدي الهام بالنسممبة 

يشممممعر بصممممورة ملموسممممة بحالة الحلم أو حلم  نا. أردنا أن نجعل يلإ

ون  فاليقظة. ولنقل ف   لع المشممممهد عندما يخز صممممب  نفسمممم  بوبرة 

 يصر  وكأن تياراً كهربائياً قد صدم .

إننا إ  اسممممتخدمنا الموسمممميقا اإللكترونية هنا، أردنا أن نجعل من 

صممموتها قريباً من الصمممد  األرتممم  المحسمممو ، ومن خشمممخشمممة 

التعبير عن بع  الالواقعية، وإعادة إنتاج الحالة الهوا . كان يجب 

الروحية بدقة ف  الوق  نفس ، أي دوي الحياة الداخلية. إن الموسيقا 

اإللكترونية تموت ف  تلع اللحظة، عندما نسممش أن ه   ه  موسيقا 

إلكترونية بال ات، ونفهم كيف صممممنع . لقد حصممممل أرتيمييف على 

يد. إن الموسممميقا اإللكترونية الصممموت المطلوب بطرق شمممديدة التعق

 اً ، وأن تترت إمكان«نشمممممموئها»يجب أن تكون مصممممممفاة من كيميائية 

 للوع  الحر، وأن يتم استيعابها كدوي طبيع  للعالم.

أوليا سمموركوفا: كيف تعملون مش المؤلفين ف  ه ا السممياق. هل 

  ؟لجز  الصوتتفسر للمؤلف الحالة الت  تهمكم فيما يتعلق با

كوفسممممممك : نحن نتكلم بممالطبش عن الحممالممة وعن أنممدريمم  تممار

األحاسيس أيضاً ـممممممـمممممم ولكن المؤلف يحصل بوسائل  فيما بعد على 

النتائ  الضمرورية لنا. ويظهر عند  لع جو خاص للمشهد تماماً مش 

 التصوير والتسجيل.

إن الموسميقا المجردة )أي المكتوبة ليرض موسيق  بح ( فه  

ف   بحيت ت وب بصعوبة أكثر بكثيرمسمتقلة إلى حد كبير كما الفن، 

الفيلم، وبصممممممعوبة بالية تصممممممبح جز اً عضمممممموياً من . وهك ا فون 

اسمممتخدامها ف  المعنى الحال  ـممممممممـمممممممم هو حل وسممم . أما الموسممميقا 
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اإللكترونية فونها تملع إمكان ال وبان ف  الشمممممري  الصممممموت ، فه  

ختفا  ورا  الصممخب، وأن تكون شمميئاً غير واتممح: كما تسممتطيش اال

لو أنها صمممموت الطبيعة، صمممموت العالم ال ي يحي  بنا، والمشمممماعر 

 غير الواتحة.

 .أن تكون مشابهة للتنفس البشريأوليا سوركوفا : إنها تستطيش 

أندري  تاركوفسممك  : سممأجرب ف  فيلم  التال  بصممورة حتمية 

أن يكون ما يصممطخب غير مفهوم بشممكل كامل. هل هو موسمميقا، أم 

 ش   ما يدوي ولكن ما هو؟ صوت أم رياح تعصف فق .

 

 

 

 جيان  سكيك 

 Gianni Schicchi 

 أوبرا للمؤلف جياكومو بوتشين  

 وتش نصها، المأخو  عن دانت ، جواكينو فورزانو

 ميلتون كرو  
 ديالى حناناترجمة: 

 خصياتـــــــالش

ميتسمممممو   دونات  المتوفىعمة بيوسو  زيتا

 ــ سوبرانو

 باريتون  ابن سيمون   ماركو

 انوسوبر  زوجة ماركو التشيسكا

 تينور  ابن أخ  زيتا رينوتشيو

 باص  عم بيوسو سيمون
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 تينور  ابن أخ  بيوسو جيراردو

 سوبرانو  زوجت  نيال

ميتسمممممو ـمممممممممممـ   ابنهما جيراردينو

 سوبرانو

 باريتون  صهر بيوسو بيتودي سينا

 باريتون  جيان  سكيك 

 سوبرانو  ابنت  الت  تحب رينوتشيو الوريتا

 باص  طبيب   سبينولوتشيو

 باص  محام  انتيو دي نيكوالوأم

 باص  ح ا  بينولينو

 صباا جوشيو

 فلورنسا  :   المكان

 3299   : الزمن

كمممانون  34ميتروبوليتمممان، نيويورت، ال: دار أوبرا التقمممديم األول

 .3938األول عام 

 : اإليطالية.اللية األصلية

جيممان  سممممممكيك  ه  واحممدة من مالث أوبرات  وات الفصمممممممل 

سممممممكيك  والعبما ة واألخ  أنجيليكا، وال يجمش  جيمان  :الواحمد ه 

بينها موتوع واحد، ولكن يفضل تقديمها ف  ليلة واحدة. البطل ف  

ه   األوبرا مرسمموم على غرار شممخصممية عاشمم  ف  فلورنسمما ف  

 نهاية القرن الثالت عشر اشتهر بميامرات .

غرفة نوم ف  منزل بيوسممممممو دونات ، الفلورنسمممممم  الثري ال ي 

ممممة ف  زوايمما السممممممرير، المسممممممجى فيمم  المتوفى، أربش  توف  للتو.

شممموع مضمما ة. بجانب السممرير هنات شمممعدان بـممممممم مالث شمممعات 

مطفأة. ف  أحد جوانب اليرفة درج يفضممممم  إلى شمممممرفة صمممممييرة. 

يركش أقربا  المي  ويصمممملون، مم يتجمعون حول السممممرير ويندبون 

لمممد ابن الميممم . لكن يبمممدو حزنهم مفتعالً. يجلس جيراردينو، الو
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السمممممابعة، على األرض يسمممممل  نفسممممم  بألعاب . وحين يُحدث بع  

 الضجة يُطلب من  الخروج من اليرفة.

يشممير بيتو الخجول  و الثياب الرمة إلى شممائعة سمممعها تتعلق بـ 

بيوسممو. تقول الشممائعة إن المتوفى ترت معظم ما يملع ـمممممممـممممممم حتى 

ال ي  ى سيمون،المطحنة ـمـ لصالح الدير. وبهلش يناشد أقربا  المتوف

كان فيما مضمممى عمدة البلدة، أن يبدي رأي   حول الموتممموع. يفكر 

سميمون ملياً مم يعلن قائالً إن بيوسمو كتب وصيت  عند كاتب محكمة 

البلدة، مم تممممماع كل شممممم   حولها. ومش  لع إن كان  الوصمممممية ال 

تزال هنا بين ممتلكات المتوفى الشمخصمية، يمكن أن يتحول الوتش 

ألقربا ، وعلى الفور يتدافش األقربا  ويتسممممممابقون ف  إلى صممممممالح ا

البحت عن الوصمممممية ف  الخزائن واألدراج. يعبر رينوتشممممميو بنبرة 

حماسممية عن أمل  ف  إيجاد الوصممية إلنجاح قصممت  اليرامية. وبينما 

يبحت اآلخرون ف  اليرفة يصممعد إلى الشممرفة ويفتش ف  محتويات 

 صندوق.

حد، ختماً فضممممياً ومقصمممماً ويخف  يسممممرق بيتو، ال ي ال يراقب  أ

تح  معطف  صمينية فضية. تحدث جلبة عندما يجلب سيمون وميقة، 

ولكن يتبين أنها الوميقة الخطأ. فجأة يصممممر  رينوتشمممميو وهو يحمل 

 Salvati! Il Testamento di»ورقمة وجمدهما ف  الصممممممندوق 

Buoso Donati ! .»  وحين ينزل المممدرج ينمممدفش اآلخرون نحو

ودة، لكنم  يبعمد الورقمة عن متنماول الجميش. وف  مقطش وأيمديهم مممد

«. Zia, l'hotrovato»صميير ي كيرهم بأن  هو ال ي وجد الوصية 

مم يسممأل زيتا، بصممفتها رأ  العائلة، إن كان  سممتوافق على زواج  

بـممممم الوريتا، ف  حال وفر إرث بيوسو الثروة للعائلة الكبيرة. وحين 

صممممممبر، أن  يمكن  الزواج بمن يحب،  تأكد ل  زيتا واآلخرون، بنفاد

 ينادي جيراردينو ويرسل  لجلب سكيك  وابنت .

تممأخمم  زيتمما الورقممة من رينوتشمممممميو وتفتحهمما وتقرأ فيهمما تحيممات 

ُمرسلة إليها وإلى سيمون. يدمدم اآلخرون بكلمات الشكر لـمممم بيوسو 

على كرم ، ويضممميئون الشممممعات الثالث الباقية. يقرأ األقربا ، وقد 
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حول زيتا، الوصمممية بصمممم  وبأنفا  محبوسمممة. وبينما هم  تجمعوا

يقرؤون تعلو وجوههم الدهشمممممة والهلش. يسمممممير سممممميمون بب   نحو 

السمممممرير ويطفض جميش الشمممممموع. مم يلتف  نحو األقربا  ويصمممممر  

، ويتبش «!Dunque eravero»قائالً إن الشمممائعة صمممحيحة تماماً. 

منهم يعبر  همم   الكلمممات هيجممان يصمممممممدر عن الجميش. فكممل واحممد

بطريقتمم  عن مشمممممممماعر الحسممممممممد من الرهبممان والراهبممات المم ين 

سمميزدادون سمممنة بفضممل مروة بيوسممو. وبحقد سممخروا بعضممهم من 

بع  كورمة خائب  الرجا . وقد شممممممعروا اآلن بأنهم فقرا  كما ف  

 السابق.

أخيراً ينجح رينوتشمممممميو ف  تهممدئتهم مم يقول: إن هنممات رجالً 

ـمـم جيان  سكيك . يرف  األقربا  اقتراح   واحداً يستطيش المساعدة

بمازدرا  على الرغم من أنهم يمدركون أنم  غير معن  سممممممو  بحب  

لالوريتمما. وف  تلممع اللحظممة ينممدفش جيراردينو إلى الممداخممل معلنمماً أن 

سمممممكيك  وابنت  قادمان. اآلن تدور مجادلة يدافش رينوتشممممميو خاللها 

ة ويعد  مفخرة مدينعن سمممكيك  ويصمممف  بالرجل المتعقل والداهية، 

فلورنسمممما. وف  آريا شممممجية يتحدث بحماسممممة عن المدينة الت  فتن  

بروعتها عباقرة العالم. ويختم قائالً إن جيان  سممممممكيك  سمممممماهم ف  

 إعال  مجد فلورنسا.

عندما تنته  اآلريا يدخل سمممكيك  والوريتا ويحييان رينوتشممميو 

ن ور  مبحماسمممة. مم يشمممير سمممكيك ، وقد اسمممتوعب الوتمممش، إلى نف

الجشمممش، ويتظاهر بالحزن. تحاول زيتا طرد  وتعلن أنها لن تسممممح 

 البن أختها رينوتشيو بالزواج بمن ه  أدنى مستو  من .

ينفجر سممممممكيك  غاتممممممباً ويدين تدخلها األنان ، ف  حين يتعهد 

العاشمقان أن ين ر كل منهما نفسم  لقخر. تمتزج األصمموات األربعة 

 ف  رباع  غنائ  قصير.

يهم سممكيك ، وقد اشمممأز  من الجدال، بالخروج، لكن رينوتشمميو 

يتوسمل إلي  أن يبقى ويول  اهتمام  بمشمكلة الوصمية، ك لع تضمميف 

الوريتا توسالتها من خالل آريا مؤمرة. يمتثل سكيك  أخيراً مظهراً 
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تردد ، ويأخ  الوصمممممية ويشمممممرع ف  قرا تها. وأمنا  قرا ت  يخطو 

  يتبعمم  موكممب األقربمما  وعيونهم مركزة بب   إلى األمممام والورا

علي . وفجأة يتوقف كمن هبط  علي  فكرة مدهشمممممة. يرمق الوريتا 

بنظرة مم يرسمملها إلى الشممرفة. وحين تخرج يسممأل األقربا  إن كان 

خبر موت  قد أشمممميش بين النا . فيجيبون  قائلين ال أحد يعر ، حتى 

جثمان بيوسممممممو، مش الخمدم ال يعرفون الخبر. عند  لع يأمرهم بنقل 

 الشمعدان، إلى غرفة أخر .

وبينما هم ف  سممبيلهم إلى نقل  يدق الطبيب سممبينولوتشمميو الباب 

معلنماً وصممممممولم . فيؤكمد لم  األقربما ، من دون أن يفتحوا الباب، أن 

صممممحة بيوسممممو قد تحسممممن . وف  ه   األمنا  يختبض سممممكيك  خلف 

، مقلداً ك السممرير. يصممر الطبيب على رؤية المري ، فيهتف سممكي

صممممموت بيوسمممممو، قائالً إن  تعب جداً وال يسمممممتطيش اآلن رؤية أحد، 

ويطلب من  العودة ف  المسمممممما . ييادر الطبيب بعد أن يتوقف برهة 

ليعلق قائالً إن  حتى اآلن لم يم  من مرتممممما  أحد، ويعود السمممممبب 

 ف   لع إلى معرفت  الطبية الممتازة.

تقليد  صمممممموت  حين يخرج سممممممكيك  من مخبئ  يسممممممأل إن كان

بيوسممممممو مقنعاً. وبعد أن يؤكدوا ل   لع يبدأ بشممممممرح خطت  ف  آريا 

 «.Si Corre dal notaio»مضحكة 

ينبي  على أقربا  المي  اسممتدعا  كاتب العدل حاالً، ويخبرون  

بأن بيوسممو ف  النزع األخير، ويريد أن يمل  وصمميت . وحين يصممل 

وسممو، لعب دور بيكاتب العدل سمميكون جيان  سممكيك  ف  السممرير لي

وسممو  يمل  الوصممية الت  سممترتمم  جميش من يهم  األمر. يرحب 

األقارب بفكرة سممممممكيك  الالمعة. مم يطالب كل منهم بحق  ف  تملع 

قطعة أرض من أراتمم  بيوسممو الزراعية. ويحتدم الجدال ويتطور 

ليشممممممل المطحنة والقصمممممر والمنشمممممرة. يقطش المحاورة دقة جر  

يصمماب الجميش بالدهشممة، إ  كيف انتشممر   كنيسممة يعلن موت أحدهم.

خبر موت بيوسممممممو؟ ويتنهمد سممممممكيك  قمائالً إن خطت   هب  أدراج 

الرياح. ويسمممممرع جيراردو إلى الخارج ليتحقق، لكن  يعود سمممممريعاً 
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ومع  أخبار مفرحة مفادها أن دقات الجر  كان  من أجل مسمممماعد 

 العمدة ال ي مات بالسكتة الدماغية.

حة ويسماعدون سكيك  ف  تنكر . كل واحد يشمعر األقارب بالرا

منهم يحاول رشمممموة سممممكيك  للحصممممول على ما يشممممتهي  من أمالت 

بيوسممممو. فيعد سممممكيك  الجميش بالخير. وأخيراً، حين يلبس ردا  نوم 

بيوسممو، تدفع  زيتا وتشمميسممكا ونيال باتجا  السممرير وهن يينين مالمياً 

 ال هاب إلى السرير.غنائياً مرحاً يتظاهرن في  أنهن يقنعن طفالً ب

وقبمل أن يسممممممتلق  سممممممكيك  ف  السممممممرير يلتف  نحو األقارب 

ويح رهم من العقاب الشممممديد ال ي سمممميقش عليهم ف  حال انكشمممما  

 اليش: قطش اليد اليمنى ــ والنف .

يُقرع الباب، فيثب سمممكيك  إلى السمممرير ف  حين يظلم األقارب 

ن على كشممممماهدي اليرفة. يدخل كاتب العدل يتبع  بينيلينو وغوشممممميو

الوصمية. وبعد شمكليات رسمية يمل  سكيك  وصيت . يعبر األقارب 

عن رتمماهم حين يخصممص سممكيك  مقداراً متواتممعاً من المال من 

أجل مراسممم الدفن، ومبلياً رمزياً من أجل الدير. وحين يأت  بيوسممو 

المزعوم على  كر المطحنة والقصمممممر والمنشمممممرة يسمممممود الجو قلق 

م يعلن سممممممكيك  قمائالً: إن هم   إلى جانب المنزل التوقش المحموم. م

ف  فلورنسما أوص  بها للصديق العزيز جيان  سكيك . تثور موجة 

من االحتجاجات وسمممم  األقارب، لكن سممممكيك  يهدئهم. مم يضمممميف 

ألماً آخر إلى ألمهم حين يأمر زيتا أن تمنح كاتب العدل والشمممماهَدي ن 

هم ختمها ينسحب الثالمة ومكافأة مجزية. وحين يتم توقيش الوصية و

يعبرون عن شممممممكرهم العميق. وممما إن يخرجون من المنزل حتى 

يطرح األقارب أنفسهم فوق سكيك  يشجبون  ويشتمون . ينه  من 

السممممرير وينتزع عصمممما بيوسممممو ويلوح بها مهدداً. مم يزأر قائالً إن  

صممممممماحممب المنزل، ويممأمرهم بممالخروج منمم . وبينممما هو يطمماردهم 

   تصمممممل إلي  أيديهم ويخرجون وأ رعهم محملة يخطفون كل شممممم

 بالينائم.
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بينما تخف  الموسمممممميقا تدريجياً ي هب رينوتشمممممميو والوريتا إلى 

مؤخرة اليرفة ويفتحان الناف ة العريضة الت  تكشف مشهد فلورنسا 

 Lauretta»متألقة بالشمممس السمماطعة. يين  العاشممقان منائياً غنائياً 

mia ».مم يتعانقان بحرارة 

عود سممكيك  ويشمماهد العاشممقَي ن غافلّي ن عن كل شمم   تيمرهما ي

النشموة. فيلتف  إلى الجمهور ويشمير إلى العاشقّي ن متسائالً: هل كان 

باسممتطاعة بيوسممو الثري أن يؤدي خدمة أفضممل من ه  ؟ مم يرد  

قائالً: إن األقارب أرسمممملو  إلى الجحيم بسمممممبب ه ا الخداع. ويأمل، 

. «غير م نب»دانت ، أن يقبل الجمهور حكم  مش احترام  الالئق لـمممم

 يشرع سكيك  بالتصفيق وينحن . وتسدل الستارة.

 
  

 يـــةة تاريخــــدراس

 األوركسترالية ةالنفخ الخشبيآالت ف  تطور  

 

  

 إعداد : رام  درويش

 مقدمة تاريخية

الت معرفتمم  لقبعممد  (عموممماً )  اإلنسمممممممان آالت النفخ ر  لقممد عَ 

كان يصمممنعها اإلنسمممان البدائ  من  إ  بفترة طويلة نسمممبياً،اإليقاعية 

ش ومما أنتجتم  الطبيعة من ه ا العظمام المجوفمة والقصممممممبمات والقواق

صممممرا  عن طريق التتم  اسممممتصممممدار الصمممموتالقبيل, وكان  آلية 

  فقسمتخرج منها صوت واحد كان ف  األغلب يُ  إ  ،تممن األنبوبة

 اهتد  اإلنسمممان إلى صمممناعة آلة المصمممفار، وتباعاً  )نوطة واحدة(.

بعضممها  ودةشممدوالماألطوال المتدرجة مجموعة من القصممبات ه  و
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مفتوحة من طر  واحد , كما كان  طة حبل رفيشابوسممممممع  إلى ب

 قد كان  ه   القصباتو فق  )األعلى(، وميلقة من الثان  )األسفل(،

من دون مقوب على جدرانها, وبالتال  فقد كان  كل قصممممممبة تُعط  

الثقوب على فممائممدة بعممد إلى  يَ ديكن قممد اهتممُ نيمممة واحممدة فق ، إ  لم 

 ا  نيمات السلم المتعددة .ف  إعطوأهميتها  لقصبةجدار ا

ه   اآلالت تمممممن طقوسمممم  الدينية، اإلنسممممان البدائ   اسممممتخدم

طرد األرواح الشمممريرة والوقاية من األمراض واسمممتعجال سمممقوط ك

)فلوت وكمان اليونان قد أطلقوا عليها اسممممممم بان فلوت  ...،األمطمار

)سمممممميرنكس(، مم تطورت ه   اآللة إلى  اإللم  بان(، وعند الرومان

ن إ  إ قصمممبات،من المجموعة أن تَُحل مكان ي الت  اسمممتطاع  النا

د ققصبة من قصبات المصفار وب  بأشكل مقب على جسمم الناي هو 

نعممم  من المعمممادن والمواد حتى صممممممُ  تطورت آالت النفخ تبممماعممماً 

خ لجميش آالت النف أصالً ه   اآلالت القديمة  دوتع .الصناعية الحديثة

طريقة اسمممتخراج الصممموت عن لى إو لع نسمممبة  ،الخشمممبية الحديثة

وه   .(Mouthpieceطريق اهتزاز الهوا  داخل القطعة الفموية )

مزدوجة رفيعة وبوا والباصممون ريشممة شممكال فه  ف  األأ ات عدة 

(Double Reedا( )قصمممبت)وف  الكالريني  عبارة عن ريشمممة  ،ن

ما ف  الفلوت فه  عبارة أ .واحدة على شكل منقارعريضمة قصمبية 

ن دور اتلعب الشمممفت إ ( Flat slitلة )ول  ف  جسمممم اآلعن شمممق ط

وبوا ألبممماق  اآلالت )االريشمممممممممة المزدوجمممة )دور المبسممممممم( ف  

إ  إن جميش آالت النفخ الحديثة ف  األوركسمممممترا ه   .والباصمممممون(

عبارة عن أنابيب خشممممبية أو معدنية تُقسممممم إلى عدة أجزا ، مفتوحة 
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 د، يؤدي النفخ ف  مولممّ من الطرفين ولهمما عممدة مقوب على جممدرانهمما

أما جريان تيار الهوا  داخل  .النيمة إلى إصمممدار الصممموت ف  اآللة

األنبوبة فيؤدي إلى حدوث تضممماغطات وتخلخالت متناوبة بحسمممب 

ينت  عن  لع موجات صمموتية محددة تتناسممب اهتزازاتها  إ شممدت ، 

يعز  الفرق الواتمممح ف  طابش ومش النيمات الموسممميقية المطلوبة، 

ز لكل نيمة إلى عدة عوامل منها )نوع مولد النيمة ـممـ يي مَ المُ  الصوت

 خامة اآللة ــ حجمها ــ شكلها....(.

أربش ن مف  األوركسترا  ةالنفــخ الخشـــــبيآالت تتكون عائلـمة 

ــ الكالريني  ــ الباصون (,  أساسية وه : )الفلوت ـمـم األوبواآالت 

والداعمة أة المسممماعدة ها مجموعة من اآلالت اإلتمممافييلإويضممما  

توسيش المد  الصوت  لقالت ه   سماسيةمهمتها األو )أكسمسموار(،

 إما لألعلى أو لألسفل وه : األربعة األساسية 

و( ـممـممير )بيكولـممـممـمموت الصيـممـمموت: الفلـممـمممن جنس الفلـممـمم  9

 فلوت الباص.واللتو آوت ـــوالفل

ي  نكالريوالمن جنس الكالريني : الكالريني  الصييرة ـمممـممم  9

 الباص.

 وبوا: الهورن اإلنكليزي .من جنس األــ  9

 من جنس الباصون: الكونترباصون .ــ  8

 من المعدن أو الفلوت والكالرينيم  حمديثماً  تآالبع  صممممممنش تُ 

حتى بعد  ،الميالمين، ومش  لع فقد بق  تصممنيفها كمالت نفخ خشممبية

نع  من خامات أخر  غير الخشممب،  والسممبب ف   لع يعود أن صممُ

َ ز كما لو أنها مصنوعة من الخشب .إل  ى بقا  طابش صوتها الُمَم  
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   (Grande Flute أو Flute) الفلـــــــــــوت:

فقمممد  ،الفلوت من أقمممدم اآلالت النفخيمممة على اإلطالق د آلمممةتعمم

ويعود أصممملها على الحضمممارات القديمة، آمار العديد من ف  وجدت 

ب إلى اإلل  اإلغريق  )أبولو(، تُنسمم. كما مصممر القديمةاألرجح إلى 

أما ..، قصممب الياب أو الخشممبالعظام أو من  صممنش قديماً كان  تُ  إ 

صوت    نفس الطابش النت  صنش من خالئ  معدنية تُ فأصمبح  تُ  حديثاً 

وتعط  اآلالت متانة أعلى ودقة ف  المقاييس، كما  لقصمممممب الياب،

 ة .ار منطقية مناسبتَُمكين الصانعين من إنتاجها بأعداد كبيرة وبأسع

وقد ظهر منها ، ت ه   اآللة بالتطور بشمممكل تدريج  بط   َ أخَ 

نوعان رئيسيان ف  عصر النهضة )الفلوت ريكوردر ـممممـمممم والفلوت 

خدم  الفلوت ريكوردر اسممممممتُ  , إ الكالسمممممميك (أو الجمانب  العادي 

ف  ( عز  عليها بشممممممكل رأسمممممم  كما ه  الكالريني  واألوبوايُ )و

ف  و حتى نهاية عصممممممر الباروتات )الحجرة( موسمممممميقا الصممممممالون

رض لكنها لم تتمكن من فوالمدرسية. الموسميقا الفلكلورية والشعبية 

التشممممممكيل الحديت كان  إ ، ةنفسممممممها ف  األوركسممممممترا السمممممميمفوني

بش عشممر ف  القرن السمماقد مَبُ  الكالسمميكية  ةلألوركسممترا السمميمفوني

بع   باسممتثنا تممر وقتنا الحاحتى األسمماسمم  واسممتقر على تكوين  

غنائها إو( اً )عددبسمممممميطمة كزيمادة حجم األوركسممممممترا التعمديالت ال

 أما بالنسممممممبة الجديدة )نوعاً(.ببع  اآلالت النحماسممممممية واإليقاعية 

 فهو من أول آالت النفخ)الجمممانب ( للفلوت العمممادي الكالسمممممميك  

و لع من  عصر النهضة، إ  كان  ية الت  دخل  األوركسترا الخشمب
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را حين ات عبارة عن تشممممممكيل آل  أسمممممماسمممممم  الوتريات األوركسممممممت

ف  )أوركسممممممترا الحجرة(. ومن الجمدير  كر  أن با  كان يَقصممممممد 

 Flauto)الفلوت الع ب ـمممممممـممممممم ريكوردر لفلوت ؤلفات  للفلوت آلة ام

Dolce،)  الجانب ( قد تطور  العادي الكالسمممممميك لم يكن الفلوت  إ(

 لفلوت العاديد اقصممممممعنمدمما كان يَ أمما  إلى وتممممممعم  الحمال  بعمد،

 ةيسممممممجمل على الممدونممكممان ُفقممد  )بوتممممممعم  القممديم دون غممازات(

ولم يكن . (Transverse Fluteـمممممممـممممممم الفلوت الجانب  مالحظة: )

 ونظراً لجمال .إال قصممممممبة غاب تشممممممب  الناي العرب  ئ و الفلوت حين

 ،االهتمام بها من قبل المؤلفين والموسمميقيينصمموت ه   اآللة فقد بدأ 

نماع إلى تطويرهما وتحسممممممينهما تدريجياً إلى أن ظهر ممما دعما الصمممممم

ت اآلالصممممانش الموسمممميق  )عاز  الفلوت( والتطور الثوري على يد 

( ف  9119ـممممـمممم Theobald Boehm( )9818)م ولد بااأللمان  تيوب

يتكون من سممممممتة  ظام ميكانيك  دقيق ومعقدإ  زودها بن 9199 العام

فتح وإغالق مت  مهة أ رع ورافعات صممممممييرة، وعدّ  عشممممممر مفتاحاً 

 ماموقد بلغ عدد الثقوب سممممممتة عشممممممر مقباً،  .الثقوب بمدقمة متنماهيمة

دالً بجسمممم القصمممبة لصمممناعة م إلى التفكير بخلي  معدن  واتمممطر ب

عف القصمممب وتعرتممم  للتشمممقق تح  نظراً لضمممَ من قصمممب الياب 

توصممل ف )نظام بوم(،الجديدة المعدنية وآلية حركتها تممي  المفاتيح 

 تقسيمهالما دعا  وه ا سم(  1191معدنية بطول )صناعة قصبة ى لإ

  جزا  على الشكل التال :مالمة أى لإ

 ــ الرأ  وهو القسم األعلى ال ي يحتوي على المبسم. 9

حتوي على ويـممـمم الجز  األوس  وهو أكبر األجزا  وأعقدها  9

 م.واألكبر من نظام بقسم ال

م، ونظام بمن المتبق  قسم الـمممـمممم الجز  الثالت ويحتوي على  9

قسمممم أكبر قليالً مما يؤدي إلى به ا القسمممم بديل كما يمكن ت

نصف بعد كرومات  إلى درجة توسيش مساحة اآللة هبوطاً 

 .)س  بيكار( 
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، إ  9119وقد وصممممممل  فلوت بوم إلى وتممممممعها الحال  ف  عام 

أصممموات طبقتها اليليظة بأنها جوفا ، فيما تتصمممف أصممموات   تصمممفا

قة والشممممماعرية، أما طبقتها الحادة فه  المعة منطقتها المتوسمممممطة بالري 

 على أدا  الفقراتبراقمة واتممممممحمة. وتتصممممممف الفلوت بالقدرة العالية 

ن لهمما  السممممممريعممة  ات الزخممار  والحليممات اللحنيممة، على مفتمماح ويممدو 

سيش تو وم ف سماهم نظام بوقد  .)صمول( ويبلغ مداها )مالث أوكتافات(

هم ف  زيادة شمممدتها الصممموتية ونقاوة كما سممما ،مجال اآللة إلى ه ا الحد

 درجة عالية من الدقة،إلى تممب  الدوزان حسممن إمكانية كما  ها،صمموت

. كما منحها إمكانية أدا  النيمة ها األسمماسمم صمموت دون تييير ف  طابش

الواحمدة بعمدة احتمماالت يُحمددهما العاز  حسممممممب نوع اللحن واتجاه  

أقو  وكمية هوا  أكثر  هاب (، لكنها بقي  بحاجة إلى نَفَسو  /)صمممممماعد

 من باق  أفراد عائلة النفخ الخشب .

 

 

 

 

 

لقد أكثر فيردي من اسمممتخدام الفلوت كما ف  فصمممل المعبد من أوبرا 

، كما اسممممتخدم  مندلسممممون ف  عمل  حلم ليلة صمممميف، 9189عايدة عام 

واسممممتخدم  برليوز ف  أوراتوريو طفولة المسمممميح، فيما كان فاغنر مقالً 

 مقارنة بالنحاسيات. ب لع نسبياً 

 alto)لتو آالفلوت عدة نما ج، منها فصمميلة الفلوت ظهر تمممن 

Flute,) ب  تشمممكان  و ،مم انقرتممم وجيزة فترة الت  اسمممتُخدم  ل

وكممان قممد كتممب لهمما رافيممل  كبر منمم  قليالً،إال أنهمما أالفلوت العممادي 

 ه  من آالت النقل السلم ، ولها مالمة نما ج: ووسترافنسك , 
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 alto Flute in G أخف  سممممممش أصمممممواتها ت)صمممممول(: و

 تامة عن المكتوب، وه  أشهر ه   النما ج .رباعية ب

 alto Flute in F  فا(: وتسمممش أصممواتها أخف  بخماسممية(

تماممة عن المكتوب، كمان اسممممممتخمدامهما نمادراً جمداً وقد بطل 

 حالياً.

 alto Flute in Es   م  بيمول(: وتسمممش أصممواتها أخف(

يرة عن المكتوب، كان استخدامها نادراً جداً وقد بسمداسية كب

 بَطُل حالياً.

( وحجمهمما Bass De Fluteكممما ظهرت آلممة الفلوت بمماص )

التوا  من ناحية إال أن قصمممممبتها  ات تمممممعف حجم الفلوت العادي 

بسممممم، هدف  تقليص حجم اآللة وتسممممهيل حملها واسممممتخدامها، أما الم

ت العادي. كما ظهرت كامل عن الفلو أوكتا أصممممممواتها فأخف  ب

( وطبقت  أخف  بمقدار مالمية Flute D,amoreآلمة فلوت الحب )

صمممييرة عن الفلوت العادي وقد بَطُل اسمممتخدامها حالياً. أما تممممن 

أصمممممعب أشمممممكال أدا  الفلوت سمممممتطيش األعمال األوركسمممممترالية فت

ف  المؤلفممات مممما يمكنهمما من لعممب األدوار الرئيسمممممميممة  األلحممان،

  ف  األداآلة فلوت لجأ إلى إشمممرات أكثر من كما يُ ، األوركسمممترالية

شمممدة الصممموتية أو التأكيد النيم  الزيادة بهد  ( Unisonالموحد )

 اللون  )تأكيد صوت اآللة( .تكثيف )تأكيد الجملة( وال

 (Piccolo)الفلوت الصيير 

الفلوت  و(البيكول)تشب  و كلمة إيطالية تعن  الصميير،والبيكولو 

 ا ما دعا إال أنها بنصممممف حجم  تماماً وهالشممممكل  من حيتالعادي 

 .ر حجمها يَ زأين بدالً من مالمة نظراً لص  صنّاعها إلى جعلها من ج
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أكثر آالت  دوتعممطبقتهمما أعلى من الفلوت العممادي بممأوكتمما ، 

عز  الوتبدو واتمممحة حتى ف  فقرات  .األوركسمممترا لمعاناً وبريقاً 

نها ال تتمتش بشممماعرية وع وبة إال أ (Tuttiلألوركسمممترا ) الجماع 

(. وغالباً Solo) منفردة اً لهم ا فقلمما توكل لها ألحان ،الفلوت العمادي

ممما تُسممممممتخممدم لتقويممة وإظهممار)تلميش( دور الفلوت بمماألدا  بممأوكتمما  

لألعلى. دخل  إلى األوركسمترا على يد بيتهوفن، وقد استخدمها ف  

 .ريفية(تصوير صفير الرياح ف  السيمفونية السادسة )ال

 (Oboeاألوبوا )آلــــــــــة 

)الشممممممرقية( رنما وأو الزالبلمدي آلمة المزممار تنحمدر األوبوا من 

عن طريق جمممارتهممما الشممممممرقيمممة تراقيممما اإلغريق الت  انتقلممم  إلى 

ما زال  ( الت  Aulosاألولو  ))تركيا(، وقد عرف  لديهم باسمممممم 

. وصاً ان خصأوربا عموماً وف  دول البلقالدول العربية وتنتشمر ف  

 ،صمممنش من خشمممب األبنو  الصممملبتُ  ه  آلة نفخ خشمممبية،األوبوا و

شكل بوق صيير وتنقسم إلى مالمة أجزا  وتنته  بسمطوان  أشمكلها 

ف  دول أوربا  سممممي وقد ويعز  عليها بشمممكل رأسممم ،  ُمتداخلة،

وه   (Hautbois)هاتبويس ـمـ  افرنسفف   أكثر من أربعة أسما :ب

 (Bois( وتعن  عممال  أو حمماد و)Haut)ن مقطعيمكونممة من كلمممة 

، وبالتال  فالمقصممممممود بالتسمممممممية )الخشممممممب الحاد الخشممممممبوتعن  

فقد شممماع  فيما بعد ف   (Oboe)األوبوا تها بأما تسمممميالصممموت(. 

ة الفرنسممي هايتسمممتعلى   بقالت  أجميش دول أوربا باسممتثنا  فرنسمما 

 . (Hautboisبالـ )
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رفيعة )عبارة عن مزدوجة قصممممبية ريشممممة يتكون مبسمممممها من 

من أحد ريشممممتين صممممييرتين من القصممممب يضمممممهما إلى بعضممممهما 

ف  أنبوبممة ريشممممممتهمما تُركمب ، وخي  رفيش يشممممممد بمموحكممام(طرفيهمما 

ل الصمممممناع على تحديت ه   اآللة م  عَ وقد  أعلى األوبوا،بصمممممييرة 

أبولو باري  إلى هم األاألخير وتطورها نسممممممب يُ ، إ  بشممممممكمل كبير

(Apollow Barret ) الميكانيك  ال ي بوم ق عليها نظام بَ طَ الم ي

جميش لمم  فشمممممم, إ  كممانمم  قممد بق أوالً على آلممة الفلوتطُ كممان قممد 

زجاجية المعدنية أو الخالئ  الاألوبوا من جسممممم محاوالت صممممناعة 

قدرة ه   الخامات سمممبب عدم كبديل عن الخشمممب، ببالسمممتيكية الأو 

الموسمممممميق  إعطا  صمممممموت اآللة األسمممممماسمممممم ، ويُعد المؤلف على 

أول من اسممممممتخمممدمهممما ف    (R. Cambert)روبمرت كممماممبمير 

الت  ُعرتممم  ف   9889األوركسمممترا تممممن أوبرا )بومون( عام 

بالط لويس الرابش عشممممر، كما اسممممتخدمها )لولل ( بشممممكل كبير ف  

أعمال  ف  القرن الثامن عشمممر تممممن  رامو(أعمال ، واسمممتخدمها )

مفونية الخيالية( لـ ، كما ظهرت بشممممكل الف  ف  )السمممميالمسممممرحية

 برليوز.

خدم  ف  عصمممر اسمممتُ ظهرت ف  فصممميلة األوبوا نما ج عديدة 

امور ألوبوا دكالالكالسمميك  العصممر ف  سممتخدم لم تُ لكنها  الباروت،

الت  اسممتخدمها با  ف  ( وOboe D,Amore)أوبوا الحب ـمممممممـممممممم 

 ـممممممممممممـهيكلفون أو )الألوبوا باريتون )قمدا  متى(، كما ظهرت آلة ا

Heckelphone وه  آلة  ات طبقة منخفضممممة تشممممب  الباصممممون )

 براشممتراو  ف  أو هااسممتخدم وتسمممش أوكتافاً أسممفل األوبوا،تقريباً 

تح  اسممممم )أوبوا باص(، كما كتب لها  إلكترا()وأوبرا  سممممالوم ()

  سممممممميقد و ،ليسمممممم  مسممممممتخدمة حالياً ديليو  ف  أعممال ، لكنها 

 (Heckelلمانية )األ هيكل()هيكلفون ألنها من صممممناعة شمممممركة بال

. كمما ظهرت آلمة التينورون، وه  أوبوا  ات درجة 9191ف  عمام 

 ون(. الباصصوتية منخفضة نسبياً )تينور ــ نمو ج مصير من آلة 
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تسمممممتطيش األوبوا أدا  العديد من األشمممممكال اللحنية وتتميز بأدا  

 اما نراهم ل لع فكثيراً  ،( كما هو الباصممون أيضمماً Staccato)السممتكاتو 

ن الوتريمات ف  فقرات السممممممتماكاتو ايشمممممماركم )األوبوا والبماصممممممون(

أوالبيزيكاتو، كما تستطيش أدا  الزغردة على كامل مساحتها الصوتية 

 عدا منطقتها السفلى من )دو حتى فا(.

 ( English Horn)الهورن اإلنكليزي 

عاز  إيطال  ميمور وقد ابتكر   ،وهو من فصمممميلة األوبوا

)بومر الـممممممم يعود أصل  إلى آلة و ،9819 من مدينة )سترا( عام

)البوق  و الزاوية( ألن  فهو معنى اسممممممممم . أمما تينور( القمديممة

أي  (،Angleمبسمم  مثب  على أنبوبة مائلة على شكل زاوية )

 قدف )اإلنكليزي( بونكلترا وهو اعتقاد خاطض،  سممممممممالعالقمة ال

ور( ن)أوبوا تيبالـ  هنري بورسيلالمؤلف اإلنكليزي   يسمكان ي

. 

أما من  األوبوا مرة ونصمممف،يزيد طول الهورن اإلنكليزي عن 

 أي إن األوبوا،على طريقة العز  نماحيمة طريقة العز  فه   اتها 

 .عاز  األوبوا يستطيش العز  على الهورن اإلنكليزي بسهولة 

 

 

 

 

يتمتش الهورن االنكليزي بخصممممموصمممممية القدرة الينائية الكبيرة، 

ا ف  منطقت  المتوسممممطة بالنقا  والع وبة، وف  فهو يمتاز عن األوبو

منطقت  العليا بوتممممموح صممممموت  )غير المكتوم كاألوبوا( كما تتميز 

 .الكمبة والحزن مسحة من أصوات  اليليظة والمتوسطة ب

ا  ، وقد اسممتخدم  بأوكتافين ونصممف()مسمماحت  الصمموتية تبلغ 

وقلما  .نس ااسمتخدام  ف  العصر الروم ف  بع  مؤلفات ، مم شماع
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لكن فاغنر أحسممممممن اسممممممتعمال  ف   يكتمب له   اآللة مقاطش منفردة،

مقدمة الفصممل الثالت من أوبرا )تريسممتان وإيزولدا(، كما اسممتخدم  

ة الحرك)التاسممممممعة  ت سمممممميمفونيدفورجات بشممممممكل جميل ومميز ف  

 ( .الثانية

 (Clarinet)الكالريني  

ها ز  عليعيُ  ،شممممممب  آلة األوبوا إلى حد كبيرنفخ خشممممممبية تلمة آ

 .وتصممنش من الخشممب القاسمم  )األبنو  عادةً( ،أيضمماً بشممكل رأسمم 

لالسمممتعاتمممة الخلطات الصمممناعية كما نجح  صمممناعتها من بع  

وفر أعداد كبيرة من أد  إلى تمما كالفيبر والميالمين عن الخشمممممب 

. إال أن اآلالت العالية الجودة ما زال  تُصمممنش اآلالت وبأسمممعار أقل

وقد تأخر عريضممممة.  ات ريشممممة مفردة ه  من خشممممب األبنو ، و

يوهان العمالم األلممان  جما  تطورهما عن بماق  آالت العمائلمة إلى أن 

ـممممممممممـ 9881)( Johann Christoph Denner)دينر كريسممممتو  

من عاز  كالريني  وصمممممانش آالت  كان باألسممممما ( وال ي 9898

عن أصمملها الفرنسمم   9899عام وطورها مدينة نورمبرا األلمانية 

 يةفرنسممماألريا  الوه  آلة نفخية شمممعبية شممماع  ف   .لوم ()الشممما

(Chalameau ) عليهمما نظممام المفمماتيح الميكممانيك  المم ي إ  طبق

)ف  الكالرينيمم (. كممما غمممازاً  99م( وهو مؤلف من وخترعمم  )با

سممممممماهم ف  تطويرهمما تبمماعمماً كممل من الفرنسمممممميين )إيفممان موليير( 

ريني  الكال دتعو .ل حتى وصمل  إلى شكلها الحاو)فريدريع بيير( 

 ةمن حيت المسماحة الصوتية )مالم اتسماعاً  ةأكثر آالت النفخ الخشمبي

 أحجام: ةيوجد منها مالم, وأوكتافات ونصف(

والكالريني  العادية ومنها  ،صمممممميير )م  بيمول(الكالريني  ال

سمممممم  8861/ وطول قصممممبتها سمممم  بيمول/ )نمو جان أسمممماسمممميان 

وآلة الباص كالريني   سم(، 8961/ وطول قصبتها ال وكالريني  / 

ويُ كر أن الموسمممميقار األلمان  فاغنر قد اسممممتخدم  .(/سمممم  بيمول/)

 الكالريني  بجميش أشكالها تمن أعمال .
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ل ف  تشممممكي عنصممممر دائمإلى األوركسممممترا كالكالريني  دخل  

ؤلفين كانوا بع  الم، علماً أن 9819حو عام آالت النفخ الخشممبية ن

 (افتتاحية آللت  كالريني  وهورن)قبل  لع مثل  أعماالً لها  واكتبقد 

اهتماماً كبيراً موتسممممممارت ، كما أوالها 9881ف  عام و لع لهاندل 

فكتب لها العديد من المقطوعات، ومن أهمها كونشيرتو الكالريني  

 .9819عام 

ها ممتدة وأقرب إلى الفلوت منها إلى األوبوا، فطبقة أصمممممموات

أما منطقتها الوسممممطى فتسمممممى عميق  القرار فيها  ات لون ريف 

ة أما منطق. بالشمالوم  لشمبهها بصمموت الشمالوم  )أصملها القديم(

 .أصمواتها العالية فه  حادة صمارخة وتسمى بالكاليرون )النفير(

ز األلحان السممممريعة الت  تُبرللكالريني  فقرات سممممند يُ ما  كثيراً و

ها على قدرتالكالرينيم  فمن ميزات  ff  pp إمكمانيمات اآللمة،

 مجالها الصمموت  على كامل امتدادو أشممكال الديناميكيةجميش أدا  

 . وقداألخر تها به ا عن أفراد عائلنفردة م ،تُ كر إشكاالتدون 

لبمماسممممممميمم  هورن ظهر ف  فصممممممميلممة الكالرينيمم  عممدة نممما ج كمما

(Basset Horn)  )وه  )الكالريني  وتعن  )الباص الصمممممميير

سممممممش تُ لة نقل سممممملم  إ  وه  آ Sشمممممكلها يشمممممب  الحر   ،آلتو(

 ارت ف سممموتلها. وقد اسممتخدمها أسممفل المكتوب  ية تامةسمماخمب

كما كتب  رحمة تيتو (، ،دون جوان ،أوبرات )الناي السممممحري

او  شترريتشارد كما كتب لها (. ماياريكو) ريالشهلها ف  جنازة 

من ت كما ظهروف  )سيمفونية آلالت النفخ(،  ليكترا()إوبرا أف  

 الممدوبممل بمماصآلممة كالرينيمم  الحممب وآلممة الرينيمم  فصممممممميلممة الك

أو البيممممدال كالرينيمممم ، وه  أخف  من البمممماص كمالريمنيمممم  

ل طممُ إال انمم  بَ كالرينيمم  بممأوكتمما  ومن الكالرينيمم  بممأوكتممافين، 



 

 318 

 آلمة البماص كالريني  اويقوم بمأدا  أدوارهمجميعماً  ااسمممممممتخمدامهم

 ً .حاليا

ماالت حتتسممتخدم الكالريني  ف  األوركسممترا بشممتى أشممكال اال

، فه  قادرة على أدا  األلحان المنفردة بشممممممكل مميز تقريباً  ةاللحني

Solo))،  الوتريات أو النفخيات أو المجموعة مشممممماركة كما يمكنها

ف  أدا  األلحان الجماعية مش الحفاظ على وتوح ( Tutti)الكاملة 

نوطممات أو دعم أدا  لمجموعممة منهمما  ويمكنجرسممممممهمما الصمممممموت . 

ون  بشمممكل واتمممح وصمممريح مش مجموعة النفخ أو األكورد الهارم

كممما تتميز بممأدا  اليليسمممممممانممدو )الزحلقممة(  (،Tuttiاألوركسممممممترا )

وخاصممممة ف  المنطقة العليا متميزة ب لع عن الفلوت، كما يسممممتطيش 

 العاز  الماهر أدا  الفالجولي  )الصفير( بشكل جيد.

 (Bass Clarinet)الباص  كالريني ال

 ل لع فقد جعل   العادي )سمم  بيمول(،طولها تممعف الكالريني

المصممممممممون قصممممممبتهمما على شممممممكممل التوا ات تشممممممبمم  التوا ات 

وه  أيضاً من طبقة )س  بيمول( وطبقتها أغلظ من السماكسموفون، 

قمممام بتطويرهممما مخترع  .الكالرينيممم  العمممادي بمممأوكتممما  كممماممممل

وه  تشب  إلى حد ما آلة  .9198الساكسوفون )أدولف ساكس( عام 

يُثب  مبسمممممها بأنبوبة منحنية باتجا   إ لتوا اتها، اف  السمممماكسممممفون 

لحجم ومقممل اآللممة فقممد صمممممممم لهمما ركيزة معممدنيممة  العمماز ، ونظراً 

ريح العاز  من كلفة حملها، تمتد مسممماحتها توتمممش على األرض لتُ 

 ،(لوالصمممموتية إلى أوكتافين ونصممممف ويدون لها على مفتاح )صمممم

أي )لها من المكتوب ولكن نوطماتهما تسمممممممش أخف  بثنمائيمة مركبة 

ي  ـممممسالنات ـممممـممممـممممأساستُستخدم ف  تدعيم و(، سفللألتساعية كبيرة 

 منفردة، ا فقراتــما يُكتب له ونادراً  ،الهارمون 
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ن موتتميز عن جميش آالت النفخ اليليظمة بقمدراتها األدائية العالية. و

المؤلفات الت  نتعر  من خاللها على طبيعة صممموت آلة الباص شمممهر أ

السمممكر( من بالي  )كسمممارة  رقصمممة )جنيةمقطوعة كالريني  وإمكاناتها 

 .لتشايكوفسك  البندق(

 

  (Bassoon) آلـــــــة الباصــــــون

 من فصممميلة األوبوا، دوتع رفيعة،وه  آلة  ات ريشممة مزدوجة 

 وقد طبق عليها نظاممن خشممب الورد الكبير أو اإلسممفندان. تصممنش و

تممدعى ف  إيطمماليمما فمماغوت  أي )حزمممة و ,م الميكممانيك وبغمممازات 

 عبارة عن قصمممممبتين متجاورتين مختلفت  الطول،ألنها القصمممممب(, 

اإلجمال  طولها ومشمممدودتين إلى بعضمممهما بوحكام بوسممماطة رباط، 

طة شممممممري  ف  رقبة الحجمها فه  تعلق بوسمممممم ونظراً . ممانية أقدام

القصبة يتصل باألمثل، وشكل الى ل  استخدام األيدي بن  سالعاز  ليت

تثب  ف  بدايت  الريشممممممة  Sأنبوب معمدن  ملتو على شممممممكمل حر  

 .المزدوجة 

يسمممتطيش الباصمممون أدا  األلحان بشمممكل جيد، وخاصمممة الفقرات 

الت  تحتوي على قفزات أو أربيجات. وتتميز الباصممممون بقدرة تعدد 

األلوان، فف  طبقتهما العليما لونهما حنون وشمممممماعري جمداً. وقمد أجاد 

مالها بمهارة فائقة ف  بداية موسمميقا بالي  )طقو  سممترافنسممك  اسممتع

الربيش(. أمما ف  طبقتهما المدنيما فجمافمة ومتهكمة, فيطلق عليها اسممممممم 

)مضممحع األوركسممترا( نظراً لطبيعة صمموتها المتهكمة، أما طبقتها 
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الوسمممطى فتجمش بين المرح والشممماعرية، وتبلغ مسممماحتها الصممموتية 

 مالمة أوكتافات .

الت مالث آآلتين أو ألوركسمممممترا السممممميمفون  إلى غالباً ما تحتاج ا

تقوم ف  اليالب بمضمممماعفة دور الكونترباص أو التشمممميلّو أو  باصممممون

أدا  العالمممات المنخفضمممممممة من األكوردات الموزعممة على مجموعممة 

يممدون لهمما على مفتمماح )فمما( أممما العالمممات المرتفعممة النفخ الخشممممممب , و

 .ابش(رالخ  ال علىدو تينور )فتدون على مفتاح 

عف صممموت  ف  الطبقة العليا  يتشممماب  الباصمممون مش األوبوا بضمممَ

وارتفاع  ف  الطبقة المنخفضممممة بشممممكل طبيع ، أي بعكس الفلوت، 

وخاصممةً األلحان الت   أدا  األلحان بشممكل جيد،باصممون يسممتطيش الو

 ونوطات الستكاتو.تحتوي على قفزات أو أربيجات 

حيت الطابش  منبمأنهما آلمة محمايمدة آلمة البماصممممممون صممممممف ووت

تقدم أخر  فونها أو مجموعة عندما تسممير مش آلة الصمموت ، أي إنها 

 فرض جرسهاتلها الدعم ُمكسبة إيّاها طاقة صوتية إتافية دون أن 

فيولنسمممممميالت للوطمممابعهممما )لونهممما( عليهممما، فعنمممد مشممممممممماركتهممما 

ية سمممو  تكون لصمممالح صممموتال ةوالكونترباصمممات مثالً فون السمممياد

باصمممممون لصمممممالح صممممموت التماه  اب على حسمممممجر  الوتريات 

مجموعة الباص الوتري، إال أن لها قُدرة خاصممممممة على بعت نب  

الحياة والحيوية ف  نيمات الباص الصممممممادرة عن باق  اآلالت  ات 

 نفس الطبقة الت  تتصف أصواتها بالبالدة.

 Contraأو  Double Bassoon)بممماصمممممممون ا الممكممونممتممر

Bassoon) 

قدماً(،  98)اصمممممون طول قصمممممبتها تمممممعف طول قصمممممبة الب

وتنخف  أصممممممواتهما أوكتمافماً أسممممممفل الباصممممممون وتفوق ف  مداها 

وعمممادة مممما تسممممممتخمممدم ف  جميش آالت األوركسممممممترا، المنخف  

ن أوكتافات أو أوكتافياألوركسمممترا بهد  تقوية ومضممماعفة الباص ب

لطبيعة صمموتها اليليظ واألجش فقد ندر اسممتخدامها  ونظراً  لألسممفل.
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خف  أ ن لها على مفتاح )فا( وتسمش أوكتافاً ف  فقرات السولو، يدو

من المكتوب كما هو الكونترباص ومسممماحتها الصممموتية تصمممل إلى 

عالقتها مش الباصممممممون تشممممممب  عالقة و، أوكتمافين ونصممممممف تقريباً 

ية إ  عادة ما تسممممتخدم لتقو ،و ف  الوترياتالكونترباص مش التشمممميلّ 

ما يوكل  ومضمممماعفة خ  الباصممممون بأوكتا  لألسممممفل، ونادراً جداً 

(، إال أن رافيمل نجح ف  اسممممممتخمدمهما كمملة Soloإليهما دور منفرد )

سممولو لتصمموير شممخصممية الوحش ف  موسمميقا )الحسممنا  والوحش( 

 تمن متتالية رقصات )أمنا اإلوزة( .

 

 

 

 

 

 

 (Sarrusophoneالسارسوفون )

وه  من اختراع الفرنسمم  )سممارو (،  9118ظهرت ف  عام 

غم صمممناعتها من النحا . وكان الهد  منها وتعدا آلة نفخ خشمممبية ر

أن تحل مكان الكونترباصممممون ف  األوركسممممترا إال أن  لم يوفق ف  

  لع، وقد َكتَب لها كل من سان ــ سانز وديليو  .

 (Ophicleide) ديواألوفيكل (Serpentالسيربن  )

آلة نفخ خشمممممبية قديمة  ات مبسمممممم مخروط ، سممممممي  باألفعى 

( Sالطويل بما يشب  التفافات جسد األفعى ) بسمبب انحنا ات جسمها

 ــممموتنته  بنهاية مخروطية، لها ستة مقوب، اخترعها )آدمي  غليوم 

Edme Gualliume  وه  آلة نقل سمممملم  من طبقة  9119( عام
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)سم  بيمول( اسمتعمل  ف  األوركسترات حتى القرن التاسش عشر، 

ابهة لها إال أنها إلى أن حلم  مكمانهما آلة األوفيكليد )الثعبان( المشمممممم

 Hilare ـممممممـممممممآسممتيي  تُصمنش من النحا  والت  اخترعها )هيالري 

Aste 99و  1وعمممدد مقوبهمما يتراوح بين  9199( ف  بمماريس عمممام 

م الميكمانيك ، ممداهما الصمممممموت  مالث أوكتمافات، ووزودت بنظمام ب

وه  ايضماً آلة نقل سلم  من طبقة )س  بيمول(، استخدمها كل من 

ون وفاغنر وفيردي(، وبق  اسممممتخدامها كملة نفخ )بيرليوز ومندلسمممم

ً  بشممممكل نهائ  ابتداالنحاسممممية قرارية إلى أن حل  مكانها آلة التوبا 

من منتصمممف القرن التاسمممش عشمممر. ومن فصممميلتها أيضممماً الباصمممون 

ر اسممممتخدام  على  الروسمممم  ومدا  أوكتافان ونصممممف، وال ي قَصممممُ

 بَطُل اسممممممتخدام  المؤلفين الرو  وغمالباً ف  الفرق العسممممممكرية مم

 أيضاً.

 

 


