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، 6291و  6291ظهرت األفالم النااطقاة األولى ماا بين عام  

وظهر ما يسامى بالشاريا الصاوت  الذي يتضامن الصااوت البشري 

ثم يسااااااجل هذا  ،والمؤثرات، أي األصااااااوات الطبيعية والموساااااايقا

الشاااريا أيضااااش على شاااريا الصاااورة. ويعد هذا االكتشاااا  الع يم 

حققااه هااذت التقنيااة، باادأ ثورة حقيقيااة ف  عااالم السااااااينمااا. وبعااد أن ت

المشااااااتغلون ف  إنتااااج األفالم بتحويااال األوبرات واألوبريتاااات 

المعروفااة والشااااااهيرة إلى أفالم، كمااا ظهرت أفالم تروي سااااااير 

الموسيقيين، حيث تلعب الموسيقا الدور األكبر واألهم. أفالم تتحدث 

عن بيتهوفن وشااااااوبرت وشااااااوبان وشااااااومان ويوهان شااااااتراوس 

م مقاااطع ومختااارات من وليسااااااه...إلخ. ف  هاا ذت األفالم كااانااه تمقحق

أعماال هؤال  اختيرت أحياانااش اختياراش ساااااايئاش. وكان يمعمد ف  بع  

هذت األفالم إلى تشاويه حياة المؤلفين الموسيقيين الع ام لضرورات 

 عدة على رأسها، كما نعتقد، ضرورة ضمان الربح.

مقالة  يتضااااامن عددنا هذا، إلى جانب موادت األخرت المتنوعة،

بيتهوفن وشااوبرت وشااوبان وشااتراوس وتشااويه حياة »قيمة بعنوان 

كتبها األساتا  صميم الشريف، يحدثنا فيها عن « األعالم ف  الساينما

األفالم السااااااينماائية الت  تعرضااااااه لحياة بع  أعالم الموساااااايقا 
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نا ت معالكالسايكية والت  عمرضاه ف  صاااالت دمشاق. ويبدأ مشااوار

ف   الذي عرض« الساااايمفونية الناقصااااة»بالحديث عن فيلم بعنوان 

 .6211بدمشق، عام « سينما رويال»

ن إن المخرجي»ف  مساتهل المقالة يقول األساتا  صاميم الشريف 

والمنتجين وكتاب السااااايناريو غرفوا من حياة الموسااااايقيين الكبار ما 

ه فالم الت  توالطااب لهم، وأغرقوا الحياة السااااااينمائية بفي  من األ

ن يلجؤوا إلى النقل الصااااااادق ف  أباضااااااطراد منذ األربعينيات دون 

السارد السينمائ ، معتمدين ف  إنتاجهم على اإلثارة والتشويق.... وقد 

قاادهم هاذا إلى تشااااااويه الوقائع والتاريخ واألحداث، فخلقوا نوعاش من 

ه وينه  مقالت «.البناا  الادرام  ال عالقة له بحياة أولئا األعالم...إلخ

وبعد فإن الحديث عن سااينما الموساايقا شاايق وطويل، ومهما »بالقول 

تعاددت االتجااهاات واألسااااااالياب ومهماا تعرضااااااه هاذت االتجاهات 

واألساااااااليب للنقد، فإنها ت ل عالمة بارزة ف  تاريخ السااااااينما ألنها 

 «.قربه حياة أعالم الموسيقا وموسيقاهم إلى الناس ف  كل مكان

نرحااب بمااا قااد يردنااا من « الحياااة الموساااااايقيااة»ة إننااا ف  مجلاا

 مقاالت ودراسات نقدية حول الموسيقا وعالقتها بعالم السينما.

 رئيس التحرير
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لو اسااتعرضاانا تاريخ التربية الموساايقية الحديثة لوجدنا أنها ف  

نصااف القرن الماضاا  قد راكمه معار  كثيرة ف  اختصاااصااات 

لطفل موساايقياش. ولهذا عديدة هدفها كلّها مجتمعةش رفع مسااتوت وع  ا

نجد اليوم من يفضاال االسااتعاضااة عن مصااطلح التربية الموساايقية 

بالتفتح الموسيق . وقد ظهر هذا المصطلح بقوة ف  سبعينيات القرن 

الماضااااا  وتشاااااكله له أدواته الن رية البحثية ف  ثمانينيات القرن. 

واليوم وبعااد مضاااااا  أربعااة عقود على ظهورت وثالثااة عقود على 

، من المفيد الضاروري بنن معاش أن نساتعرض ما الذي أضافه تقعيدت

 هذا التوجه من جديد إيجاب ؟

بدايةش دعونا نفساااار مضاااامون المصااااطلح لسااااانياش قبل الخوض 

بتطور داللته الن رية الموساااااايقية. يعن  ت التفتح الموساااااايق ت عند 

الطفل معنىش أبعد من تعلم الموساااايقا، وهو معنى مراد هنا مقصااااود 

نطمح أن يكون التفتح الموسااايق  هذا تفتحاش لشاااخصاااية الطفل لذاته. 

ولملكاته كلّها، وكنا فيما سابق قد  كرنا الكثير حول هذا الموضو،، 

من المعترضات الت  فتحناها ف  معرض حديثنا عن تربية األطفال 

 وتوعيتهم موسيقياش.

صااحيح أن تمغامرةت اكتشااا  األصااوات عند األطفال متعددة 

ساااتويات، إالّ أنها بمراحلها كلها تشاااكل مفردات يمكن الجوانب والم

تفصااايلها وتناولها على مدت سااانوات تشاااّكل منهاج تعليم الموسااايقا، 

ابتدا ش من اكتشااااا  ماهية الصااااوت وطبيعته من حولنا، انتقاالش إلى 

اكتشااااا  أصااااوات الساااالم الموساااايق ، مروراش حتى بحساااان التذوق 

ل طبعاااش والتحلياال، وانتهااا ش باااالرتجااال أو التاا أليف، دون أن نفصاااااااّ

مشاااركة الجسااد ف  بع  هذت المفردات. هو برنامل عمل هائل إ ا 

 ما دخلنا ف  تفاصيله.

وإ ا ما عدنا إلى المصاااطلح الذي اساااتخدمنات منذ قليل: تالتفتح 

التوعية الموسيقيةت الذي ظهر، كما أسلفنا، ف  مطلع  ـااـااـاا الموسيق 

، نقول إ ا 6211ديداش ف  عام العقد السااابع من القرن الماضاا ، وتح

ما عدنا إلى هذا المصطلح لنقارنه بالمصطلح الذي اقترحنا استبداله 
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به، ونعن : مصااااطلح التربية الموساااايقية، وجب علينا بداية كما هو 

متعااار  عليااه ف  كاال منهل، علم ، التعريف بماادلوالتهمااا كليهمااا 

ريقاش بينهما تفليسااااهل علينا بدالالتهما الخاصااااة بكل منهما أن نفّرق 

ية التربيساااامح لنا بوضااااوح االختيار بنا  على المقصااااود والمراد. 

برنامل مدرس  متكامل مادةش، مفرداتها الغنا  واالستما،  الموسايقية

الموّجه ألعمال موسااااايقية، والتمكن التدريج  لمفاهيم الصاااااولفيل، 

ونحن هناا أجملناا الاداللة دون الدخول ف  التفاصاااااايل ألنها ف  هذا 

ةش موساايقيةش أنشااط التوعية الموساايقيةلسااياق ال تعنينا. ف  حين تعن  ا

متمحورةش حول االسااااااتما، بالمعنى االسااااااتكشاااااااف  وليس بالمعنى 

التذوق ، لتلمس ال واهر الصااااااوتية ف  مجملها: األصااااااوات الت  

، واألصوات الصادرة من حولنا،  نصدرها نحن إرادياش وغير إراديٍّ

شاايا  المصااّوتة، وتلا الصااادرة عن واألصااوات الت  تصاادرها األ

عّد  اآلالت الموسااايقية. ه  عملية اساااتما، فعلية مبنية على مخطا مم

ه إلى االساااتما، البحث  الكتشاااا  األصاااوات وطبيعتها  مسااابقاش توجإ

ومداها، وصاوالش إلى وع  البيئة الصوتية من حولنا، وهذا أمر بال  

الذي سااااقنات دمعيه  األهمية. وهناك موساااايقا بمنيه على هذا المفهوم

بداية بالموسيقا المحسوسة، ثم استقرت شكالش ومضموناش بالمصطلح: 

 الصوتية: الكهرصوتية. ـــ الموسيقا الكهربائية

تفاصيل المراحل الت  أشرنا إليها تعتمد كلّها على فكرة اللعبة، 

أو اللعب االسااااااتكشاااااااف ، وتعد بحد  اتها عامالش من عوامل تطوير 

قاااد ظهرت هاااذت الطرائق ف  ثماااانينياااات القرن حواس الطفااال. و

ف  علم نفس الطفل،  Piaget الماضااااا  مساااااتندة إلى أعمال بياج 

ناداش . واسااتمقالة ف  األشاايا  الموساايقيةبكتابه  P. Schaefferوشاايفر 

 Guyإلى مبدأ تاللعبت الذي  كرنات كتب المؤلف الموساايق  ريبل 

Reibel   فرانسااوا دوالالند ، وكتبألعاب صااوتيةمؤلّفه الموساايق 

Delalande،  الموساااااايقااا لعبااة طفاالوهو باااحااث تربوي، كتاااب ،

وه   .من الصاااوت المجّرد إلى الصاااوت الموسااايق  الطفل، وكتاب

محااااوالت تصااااااااب كلّهاااا وتساااااااااهم ف  تطوير مفهوم تالتوعياااة 
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الموساايقيةت خروجاش من عبا ة مفهوم التربية الموسااايقية الذي  كرنا 

 مدلوالته.

الموسيقية الت  يفتحها مفهوم التوعية الموسيقية  هذت الفضا ات

تضااع بين أيدي الباحثين والموساايقيين معاش مادة غنية جداش لم تمسااتثمر 

 بعد ف  بالدنا ولم تمجرب، وه  ما تزال حديثة العهد ف  أوربا.

ج التوعية الموسااايقية يساااتند إلى مراحل  من نافلة القول إن تدرُّ

ولـااااا بياجيه ودوالالند ف  هذا با، طويل، نمو الطفل نفسياش وجسدياش، 

 وه  تندرج ف  مراحل ثالث نجملها كما يل :

 3المحّرض )حتى عمر ـااااـااااـاااا  مرحلة اللعب السمع ـااااـااااـاااا  6

 سنوات(.

 سنوات(. 1إلى  3مرحلة اللعب الرمزي )من ـــ  9

 سنوات(. 8مرحلة اللعب القواعدي )ابتدا ش من ـــ  3

كاااا  الساااااامع  المحرك وه  مراحااال تركز على تطور الاااذ

الرمزي الفااعال كماا يسااااااميه بياجيه، وه  عملية معقدة قائمة على 

 علم النفس والفيزيا .

المشااكلة الحقيقية فيما قدمنا أن التوعية الموساايقية بهذا المفهوم 

تحتاج إلى توعية المؤسااااااسااااااة التعليمية واألهل معاش لتجاوز ظاهر 

و المتعار  عليه، العملياة غير المرضاااااا ، فالموساااااايقا، على النح

كماادة بحاد  اتهاا، ال تبدو أساااااااسااااااية ف  تطور ملكات الطفل، كما 

ت هر مفردات التوعية مقتصااارة على الجانب االساااتكشااااف  الل عب  

الثانوي. والمسااااألة برمتها تشااااكل خطوة حقيقية، ليس بمضاااامونها، 

فه  ف  هذا بعيدة عن الشاابهات غير العلمية، وإنما بإمكان تحقيقها، 

ن مسااااتلزماتها كبيرة: فه  تحتاج إلى وقه أطول بكثير مما هو إ  إ

مخصاص لمادة الموسايقا، كما تحتاج إلى فضا ات جغرافية فسيحة 

سااااااين تاأهلوا تاأهيالش خااصاااااااش للقيام بهذت  مجهزة، وتحتااج إلى مادرإ

المهماااة. فاااالتوعياااة الموساااااايقياااة بمعنااااهاااا العميق تتقااااطع فيهاااا 



 

 33 

لّع منها قبل خوض هذت اختصاااااااصااااااات عدة على المعلم أن يتضاااااا

التجربااة مع األطفااال. ناااهيااا، ونكرر هنااا، بغياااب الفكرة كلياااش عن 

أ هان صاانّا، القرار التربوي الموساايق ، وعن المؤسااسااة التربوية، 

وعن أهال  التالميذ! لما ا الخوض فيها إ ن؟ سااؤال يمطرح وجواب 

  يقول: نحن ال نرم  من حااديثنااا الطوياال هااذا تقرير نهل، بعينااه ف

تربياة األطفاال موساااااايقيااش، وإنما أردنات منذ البداية حديثاش طويالش ف  

التربياة الموساااااايقياة نطرح فياه أفكااراش كثيرة للحوار والتاأمال، لعل 

 بعضها واجد طريقه إلى التنفيذ.

 

 التربية الموسيقية عند اليافعين

سااانساااوق ف  هذا المقام بع  األفكار الصاااعبة عن علم توافق 

رمون (. والصاعوبة الت  نقصدها هنا ه  تلا الت  األصاوات )الها

تجمع ما بين تعلّم هذا االختصاص الدقيق وممارسته تطبيقياش وعلمياش 

عند اليافعين. وليس هناك ميدان آخر من ميادين الموساااااايقا، ما عدا 

مادة التحليل الموساااايق ، يمكنه أن يصااااّور كأحساااان ما يكون، بهذا 

لعقالنيااة والحساااااايااة )بين القلااب المعنى، التجااا ب الحاااصااااااال بين ا

 والعقل( ف  تربية اليافعين موسيقياش.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ف  هذا المقام لما ا ينف  الحس  

والعقل  كل منهما اآلخر؟ لما ا وبما ا يتعارضااان؟ وهل يعطل تعلّم 

الهاارمون  عناد اليافعين حقاش الوظيفة الحساااااايّة موساااااايقياش؟ وكيف، 

 هذا ف  حال سلّمنا بهذت الفرضية؟ولما ا يحصل 

هذت ه  أساااائلة نطرحها هنا سااااتفيدنا فيما ساااانسااااوق من أفكار 

 حول تجربة تربوية موسيقية خاصة تبدأ من فرضية عمل.

من أين جاا  فعالش عادم التوافق المزعوم هذا، بل والمشااااااّخص 

أحياانااش، بين الحسااااااّ  والعقل  ف  تطبيق ن رياات علوم الهارمون  

مع اليااافعين؟ يمكننااا ف  هااذا السااااااياااق أن نطرح عاادة وتطبيقاااتااه 

 فرضيات عمل نستمدها من مفردات تبدأ بتعلم علم الهارمون .
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عناادمااا يتتلمااذ تلميااذ من التالميااذ على معلّم هااارمون  يفترض 

هاذا المعلم من النااحياة التربوياة أن هاذا التلمياذ الاذي يقمثمل بين يديه 

ومضااااامون كيف تيسااااامعت  تيسااااامعت، دون أن نعلّل ونعّر  داللة

ومااا ا تيساااااامع؟ت وال نعن  بااذلااا عماال األ ن وظيفياااش، وإنمااا نعن  

معنىش آخر تماماش: أن التلميذ يمتلا أ ناش موسااايقيةش أو ال يمتلكها، وبين 

هذا المعنى والمعنى الوظيف  األول، بون شاااسااعر وفرق ف  السااياق 

 ساااااان توقعه، أنالذي يعنينا هنا. ويتوقع المعلم هنا، ومن حقه أن يمح

التلمياذ الممرياد قاد امتلاا ثقاافاة ساااااامعية متراكمة تمكنه من التعويل 

عليهاا أثناا  عملية تعلّم الهارمون  باعتمادت على ردود أفعال التلميذ 

الثقافية. وهذا اعترا  ضمن  يمقر به المعلم، مسلّماش بأن  ـاـاـ السمعية

ا المخزون التلميااذ الااذي جااا ت ليتعلم مااادة الهااارمون  يمتلااا هااذ

الساااامع  التراكم ، وأنه ليس عليه أن يعمل على هذت الناحية عمالش 

اسااتثنائياش مع تلميذت، فهو ساايكتب مدونته الموساايقية حتماش كما تمّكنه 

أ نه الموساااااايقية من سااااااماعها. لكن الهارمون  ال يحتاج أحياناش إلى 

  تسما،ت إ  يمكن االستعاضة عن االستما، بالعالئق الرياضية الت

تؤدي، إن كانه حسااباتنا دقيقة، إلى نتيجة نكتبها رياضااياش ونسمعها 

من ورةش مدّونة دونما حاجة، إلى سااماعها! وهذا ما أدت ف  كثير من 

األحيان إلى إهمال تاالساااتما،ت بالمعنى الذي ساااقنات منذ قليل، عند 

الرياضايات قادرة بعالئقها أن توصلنا  ما دامهالمعلم والتلميذ معاش، 

إلى كتابة المدّونة الهارمونية دون اسااتما،. وساايقنع التلميذ بالقواعد 

الرياضاااااية تالمطمئانة.ت وف  هذت الحالة تحديداش يساااااتغن  تالعقل ت 

وهو يسااتغن  متباهياش بأن العلم الرياضاا  يغنيه عن  ،عن تالحساا ت

السااااتما، مكتفياش بقواعد الساااامع الحساااا . ويسااااتغن  كذلا عن لذة ا

الهاااارمون  لتصاااااابح عنااادت المبتااادأ والمنتهى والمرجع للكتااااباااة 

 الهارمونية.

عنادما ينخرط التلميذ ف  عملية تعليمية موساااااايقية، يملق ن قواعد 

تناادرج ضاااااامن إطااار عماال ف  الن ااام النغم  التقلياادي، تكون ه  

جا ت القواعاد المرجع. وهاذت القواعد تمعد أدوات خطيرة الشااااااأن، 
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نتيجاة خبرات تراكمياة طويلاة. والهاد  التربوي الذي يساااااابق هذت 

ة ويمهااد لهااا، هو هااد  جيااد يجمع بين العقالنيااة  العمليااة التلقينيااّ

والمنطقية الصاااااارفة والمادة الموساااااايقية، وه  مكّونات محققّة ف  

 العملية التربوية ف  هذا المستوت التعليم  المتقدم عند اليافعين.

ياناش من خالل امتالك هذت األدوات العقالنية لكن ما يحصااااال أح

مياذ الاذي ال يمتلا تأ ناش موساااااايقيةت، بالمعنى الذي لالمنطقياة أن الت

سااااقنات أعالت، ساااايعتمد على هذت األدوات المعرفية العلمية العقالنية 

دون المرور عبر االسااتما،، وإنما يحقق الهد  بالعالئق الرياضااية 

بيق القواعد، ال بالموهبة الحقّة. وما الموساايقية وحدها، فيصاايب بتط

أكثر هاذت الحاالت ف  الجامعات والمعاهد الموساااااايقية العليا عندنا، 

وف  العالم، بهوامش تتراوح بين ضاااايّقة وعريضااااة حسااااب تجربة 

البلد التعليمية والثقافية الفنية. والساااامع يهمله المعلم نفسااااه ف  كثير 

عن ف  إهماله ل نه، وهو هنا من األحيان، فيهمله التلميذ أيضاااش، ويم

مخطئ، بعاادم ضاااااارورتااه. ويكتف  بتطبيق قواعااد تمطمئنااةت ف  

نتائجها إ ا ما أمحسااان تطبيقها. ف  هذت الحالة تتضاااح فرضااايتنا الت  

أبنّا بها: كيف ينّح  الجانب العقل  الجانب الحساااا ، أو كيف يطغى 

عين. فالعقل  على الحسااااااّ  ف  عملياة تعلّم علم الهاارمون  عناد اليا

وقد تبدو الفرضااااااية ونتائجها، للوهلة األولى مريبةش غريبةش، إ  كيف 

للمنطق والعقل أن يكون لهما آثار ساااالبية أو نتائل ساااالبية ف  عملية، 

تربوية؟! وجدنا كيف أن المتعة السااااامعية مساااااتبعدة هنا، وال وجود 

لهاا، إ  ماا يهم ه  قواعاد الهاارمون ، عمود الكتاابة الفقري ومبرر 

 ها كله دون المرور بالسمع .وجود

أما الذين تيساامعونت فهم أولئا الذين يأتون إلى كلية الموساايقا 

ف  الجاامعاة، أو إلى المعهاد العاال  للموساااااايقا غالباش، من أوساااااااط 

موساااايقية تتعاطى الجاز، أو كانوا عصااااامي  التعلم. والمالح  عن 

لياااة هاؤال  اعاتماااادهم الكبير على أ نهم الموساااااايقياااة لتفهّم العم

الهاارمونياة ف  عمل يساااااامعونه، وهم عموماش تمتمردونت على كل 

ن ام هارمون  عقالن  مقّعد يسااااااجن ويؤطّر ويكبّل األ ن المبدعة. 
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وعموماش تطلع علينا هذت المجموعات من أصحاب تاأل ن الحدسيةت 

بتوافقااات هااارمونيااة تااأليفيااة ال تخلو من فرادة وطرافااة وجمااال 

وال نعن  نحن بسوقه أيضاش، أن االعتماد  ودهشاة. لكن هذا ال يعن ،

المطلق على األ ن، وعلى النااحياة الحساااااايّاة ف  كتاابة الهارمون ، 

يكف ، ألن هذا يعتمد أيضاااش على كيفية تلقينا وتقبلنا الموساايق  للحن 

األساااساا  الذي نساامعه. كيف نساامعه؟ وبما ا نحس عندما نساامعه؟ 

ة هارمون ( له. ومن نافلقبل أن نبدأ أو نفكر بوضااع مسااار توافق  )

القول أن نتحدث هنا عن عيار الموساااايق  الذي ساااايضااااطلع بمهمة 

تالهرمناةت، موهبتاه أوالش وتأهيله ومخزونه الموساااااايق  ثانياش. إ  إن 

تالهرمنةت الجيدة المتقنة المؤثرة ال تعن  ببساااااااطة ساااااالساااااالة من 

كاال شاااااا   بتلمس العناااصاااااار  األكوردات، وإنمااا يتعلق األمر قباال

وتوضاايحها: فهل الجملة  رة المهمة الموجودة ف  الخا اللحن الصااغي

اللحنية األسااسية مثالش بطيئة أم سريعة؟ هل هناك عالمات موسيقية 

مباغتة ف  الجملة الموساااااايقية، أم أن العالمات تتساااااااوق فيما بينها 

متصالةش؟ هل األفضال أن نختار نسيجاش هارمونياش سريعاش أم عريضاش؟ 

لة اللحنية األسااااساااية كل عالمة معبّرة فيها أو كل هل أتتبع ف  الجم

عالمااة وتااديااة مركزيااة اإليقااا،؟ مااا ه  طبيعااة الجملااة اللحنيااة 

األسااساية: هل ه  حماسية، عاطفية، حالمة، راقصة، مؤخرة النبر 

)مسااانكبة(؟... هذت طائفة يسااايرة من أسااائلة كثيرة جداش مساااتفيضاااة 

ة كتابة مدّونة توافقييطرحها المهرمن على نفسااه قبل أن يشاار، ف  

للحن. فاإ ا كانه الجملة اللحنية مثالش تتوقف على عالمة معينة فعلى 

( accordهاذت العالماة تحادياداش ال قبلهاا وال بعادها نضااااااع أكورداش )

بسااااايطاش مؤلفاش من ثالث عالمات موسااااايقية من شاااااأنه أن يزيد من 

 ا وضاااوح هذت العالمة االساااتقرارية المنتهى سااامعاش وإحسااااسااااش. وإ

كانه هناك عالمة موساااااايقية ف  الجملة الموساااااايقية، على ساااااابيل 

المثال، تستند إلى العالمة الموسيقية التالية، نضع األكورد على هذت 

العالماة االسااااااتناادياة، وليس على الت  قبلهاا المفضااااااياة إليهاا. هل 

تتأرجح الجملة اللحنية وتدور حول نفساااااها؟ نترجم هذا كله بتوزين 

 هارمون .. وهكذا.
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المشااااااكالت الت  يواجههااا الطااالااب ف  المرحلااة الت  تساااااابق 

تهرمناةت العمال ه  عمومااش مشااااااكالت طابعها مرجع ، إ ا كانه 

هاذت المرجعياات موجودة أو غير موجودة، والمرجعياات هناا ثقافية 

بامتياز. فالطالب الذي لم يساااتمع كثيراش إلى الموسااايقا، ونكرر هنا ، 

ردة فعله الحسااية ضااعيفة بساابب  االسااتما، الواع  العميق، سااتكون

ضاحالة ثقافته االساتماعية. والمستمع الممتاز هو الذي سمع ويسمع 

أعماالش موسااااايقية من مدارس موسااااايقية مختلفة، ومن فترات زمنية 

ن لديه مخزوناش ثقافياش ساااااامعياش تراكمياش مفيداش  تأليفية متنوعة، فهذا يكوإ

الب. والمسااااااتمع لاه، وهو مخزون ثقااف  ساااااامع  ال غنى عنه للط

المثقف قاادر ف  كال مرة يساااااامع فيها عمالش أن يحدد هويته الثقافية 

 وأن يغوص ف  تفاصيله.

لياة الجاانب الساااااامع  ف  التأهيل التربوي  نعياد ونؤكاد على أو 

الذوق  الموسااااايق  بشاااااقيه: السااااامع  الموّجه التحليل ، والسااااامع  

وقا ن يتساااااااالخالص التذوق  االسااااااتمتاع . يمكن لهذين الجانبين أ

معاااش، كااأن نباادأ بااالتااذوق  االسااااااتمتاااع  يسااااااتعرض العماال بكلّيتااه 

ويساتخلص منه جماليته، ف  حين يسعى االستما، التحليل  إلى تتبع 

لاحانا ٍّ باعيناااه آللاااة أو لمجموعاااة آالت، أو لخطين لحنيين  خااٍّ 

لمجموعتين آليتين. ويمكن للمسااااتمع أن يغيّر خطوط االسااااتما، ف  

، جزئ  ضاااااامن الكلّ . وهو تاادريااب خطير كاال مرة. هو اسااااااتمااا

الشااااأن، إ ا ما أحساااان المتذوق التضاااالّع منه. بالطبع يمكن للدارس 

المتخصاااااص تتبع العمل والمدّونة بين يديه، إن وجدت، ولهذا فائدة 

علمية كبيرة تدرب الطالب ليس فقا على حساان االسااتما، والتذوق 

ا،، ويمكن والتحلياال، وإنمااا تاادّربااه على أصااااااول التااأليف واإلبااد

للطالب الموسااايق  المتخصاااص أن يدعم هذا كله بنساااخ المدونات، 



 

 33 

فهذا يجعله يغوص بعمق ف  تفاصاااااايل العمل وأساااااارار صاااااانعته. 

صاحيح أن الخا اللحن  األسااس  هو عماد العمل وهويته السمعية، 

وهو الخا الااذي يتتبعااه المسااااااتمع ويتااأثر بااه ويحف ااه أحياااناااش، لكن 

ه، للخط وط األخرت المصااااااااحبااة للخا اللحن  االسااااااتمااا، الموجاا 

األسااااسااا ، ع يم الفائدة والمتعة بنن معاش، وهو اساااتما، أفق  على 

مسااااتوت السااااطر اللحن  الواحد وعمودي على مسااااتوت األسااااطر 

المتوازياة الت  تمعز  معااش. بعد هذا يمكن أن نقّعد ما اسااااااتمعنا إليه 

لاال هااذت رة. يتخوتااذوقنااات وتتبعنااات وحللنااات، وبهااذا تعم الفااائاادة الكبي

العملية األخيرة تسااامية األشااايا  بمسااامياتها االصاااطالحية، ويكون 

شاارحها الن ري أبسااا وأعمق ما دام المساامو، الموّجه قد أوصاال 

اإلحسااااااس والتفاصااااايل معاش، وسااااايعلمهم هذا فيما بعد أن يساااااّموا 

تفاصايل ما يسامعون تقنياش ون رياش. يعد االساتما، الشاقول ، بعد هذا 

التادرياب الساااااامع ، متعةش حقيقيةش ودرساااااااش كبير المنفعة. النو، من 

فالخطوط المصاااحبة للخا اللحن  األساااساا  ه  صاانعة وإحساااس، 

الاادخول ف  تفاااصاااااايلهااا جميعهااا، دخول ف  عقاال المبااد، لفهم آليااة 

إبداعه وخصااوصاايته، فضااالش عن أنها تحدد معالم شااخصاايته الفنية 

ة، ح أن القواعد المطبّقالت  يتميّز بها عن غيرت من المبدعين. صااحي

ن ريةر رياضااايةر، إالّ أن النتائل تختلف من مبد، إلى آخر حتى على 

مسااتوت مصاااحبة لحن أساااساا  واحد. فلو أمعط  اللحن األساااساا  

نفسااه ألربعة مؤلفين موساايقيين، لطلع علينا كل واحد منهم بأسااطر 

لحنية توزيعية مصااااااحبة يختلف فيها كل منهم عن اآلخر، يصاااااب 
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معارفه الن رية والعملية، وخبرته وإحسااااااساااااه وشاااااخصااااايته فيها 

اإلبداعية. المنهل الساااااامع  الحساااااا  الذي تكلمنا عنه بدايةش هنا هو 

الااذي يفتح باااب التااذوق والمعرفااة واإلباادا، أمااام اليااافعين من طلبااة 

 المعاهد.

وليس خافياش أخيراش أن عمالش سااامعياش تحليلياش كالذي أسااالفنا يحتاج 

يمّكن المتدرب من تهضاامت تفاصاايل عمل يساامعه  إلى تراكم زمن 

 ويحلله حتى يكتسب النضل السمع  التحليل  المطلوب.

 

 

  دوةـــن

 يخـالش ولــح

 عل  الدرويش الحلب  

 

  
 
 أ. د. محمود قطّاط

 )تونس(

  
 (1)فتتـــــاحكلمــــة اال

 إلى العلي إلى ذي المركز        إجاللي وإعظامي   الفن   لعمدة  

 السامي

                                                           


 2228 ف  تموز عام وزارة الثقافةــ والفنون  للثقافة دار األسدأقيمه هذت الندوة ف  ــ  
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 محمود بورقيبة، بهذا البيه اسااااتهل األديب الشاااااعر التونساااا 

 ، وعنوانهاشيخ عل  الدرويشالقصيدته ف  مدح  [3953 ــ3929]

ريم ، و لا خالل حفل تك«رابطة الفن بين تونس وشاقيقتها سورية»

 بتونس. 3939أقيم على شرفه سنة 

 اش العربية رائد ساااااايقاإناه لمن دواع  االعتزاز أن نقدم لتاريخ المو

من رواد نهضاااتها الحديثة، الت  ه  جز  ال يتجزأ من نهضاااة شااااملة 

روعها، لتشاامل مختلف المجاالت السااياسااية تشااعبه آثارها وتعددت ف

ما ل منها واالجتماعية واالقتصاااااادية والعلمية والثقافية والفنية.. ف  تحدٍّ 

يكتنف بالد العروبة من عدوان المستعمرين  ـاااااـاااااوال يزال  ـاااااـاااااكان 

ومطامعهم على اختال  دولهم وأسااااااليب طغيانهم.. عوامل وأساااااباب 

رب  ومواقفه ومحاوالته، مما رت ف  اتّجااهاات المبد، العـااااااااااااّ عادة أث

العربياااة ومكونااااتهاااا  ساااااايقااااأدخاال تغيرات جاااذريااة على مزاج المو

 وأساليبها. 

ف  هاذت المنااخات السااااااياسااااااية واالجتماعية والثقافية والفنية، 

بااأحااداثهااا ومتغيراتهااا، بعراقتهااا وأصاااااااالتهااا وبنزعاااتهااا الحااداثيااة 

عل  التجااديااديااة، وف  أجوا  عالقاااتهااا الحميميااة عااا  الشاااااايخ 

لوا  النهضة  ـاااـااامع نخبة من المبدعين العرب  ـاااـااا الدرويش حامالش 

 الموسيقية العربية الحديثة.

الناااحيااة العلميااة كااانااه بسااااااايطااة »من المتعااار  عليااه أن 

الناحية العملية )اآللية والغنائية( كانه ناشاااااطة »، بينما «وهزيلة

 .  والواقع، أن أعماالش (2)«وناهضاااااااة ف  ساااااااائر األقطار العربية

خالل هااذت الفترة، غير أنهااا بقيااه  هنتجااأم توثيقيااة وعلميااة مهمااة 

                                                           


 . 3ما، عند العرب ، ج مجدي العقيل : الس ــ 
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مجهولااة، وه  ف  شاااااااكاال مخطوطااات قااابعااة ف  رفو  بع  

على  ةالمكتبات الخاصاااااااة أو العامةم نذكر من بينها ف  ساااااااوري

للشيخ  «سيقاسافينة الحقيقة ف  علم الساماح والمو»سابيل المثال، 

لـ  تتضمن وصفاش  (م والت  3922ـااـاا3858صالح الجذبة الحلب  )

من المقامات العربية األصاااايلة.  وبصاااااورة خاصاااااة  مقاماش  235

 أعمال الشايخ عل  الدرويش الت  ال تقتصر على كتابه المخطوط

تمنى فحسب )والذي ن «الن ريات الحقيقية ف  القرا ة الموسيقية»

أن يرت النور(، بل وعلى مسااهماته القيمة واألسااساية سوا  ف  

م أو ف  الجزأين 3932عمااال مؤتمر القاااهرة الكتاااب الموثق أل

، الصااااادر «العربية ىساااايقالمو»الخامس والسااااادس من الكتاب 

 باسم البارون ديرالنج . 

وعناادمااا نتعرض لهؤال  الرواد، ال بااد من التااذكير هنااا بااال رو  

ل غالل واإل التالصاااعبة الت  خلقها االساااتعمار وبالمعانات وحالة االسااا

ثقف العرب  )وه  واضااااااحااة جليااة ف  بع  الت  كااان يعيشااااااهااا الم

النج  لبارون ديراالمراسااالت المتبادلة بين الشاايخ عل  الدرويش وبين 

 .  (3)وابنه  ليون، أو سكرتير البارون المنوب  السنوس 

ذاك عاادد ناامااة، توجااد أعمااال كثيرة قااام بهااا آفعالوة على الترج

ين قمن باحثين وفنانين عرب لفائدة مسااااااتشاااااار «جنود الخفا »من 

معروفين.. األمثلة كثيرة، خاصااااااة فيما يتعلق بالتدوينات والتحاليل 

إلى جانب الفريق الذي اعتمدت البارون  ـااااااااـااااااااالموساايقية، من  لا 

( لـ جول 3929ــ3839ما قام به مصطفى بن عبورة ) ــرالنج  يد

                                                           

النجمة  ــالعربية والمتوسطية  سيقااألرشيف الشخص  للبارون ديرالنج ، مركز المو ــ

 سيدي بوسعيد، تونس ــالزهرا  
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المغاربية الصاااااادر ف  بدايات  سااااايقاروان  ف  بحثه الخاص بالمو

 . (4)القرن الماض 

مثل  ،ما نذّكر بالمناسبة، بالتصانيف القيمة الت  أقصيه عمداش ك

، الاذي أتمه مؤلفه الصااااااادق الرزق  «األغاان  التونسااااااياة»كتااب 

، غير أن  البااارون ديرالنج  حااال 3938( ساااااانااة 3884-3939)

وبعد اسااااتقالل البالد، عثرت وزارة الثقافة التونسااااية  .دون نشاااارت

 د  عق ت ولم تم دأو تلا الت  نف... 3938على نساااخة منه فنشااارته سااانة 

مؤلفات فؤاد  ـاااـااا ةإ ا ما اقتصرنا على سوري ـاااـاااطباعتها )من  لا 

 رجائ  وتوفيق الصباغ وفؤاد محفوظ ومجدي العقيل  وغيرهم(. 

هذا يعود ف  رأينا إلى غياب تقنيات التوثيق والنشاااار عندنا، 

فبينما تتكدس بالمكتبات العشارات والمئات من المراجع ف  شتى 

اللغات، تضع أمام الباحث ثروة ضخمة من المعلومات عن أعالم 

الغربية ، فإنه يصااعب العثور على أبسااطها فيما يتعلق  ساايقاالمو

 بموسيقانا العربية وأعالمها. 

الشااايخ عل  الدرويش أصااايل مدينة حلب الشاااهبا  الت   كانه 

لوح  الفن  مهبطاش » ـااااـاااا كما يصفها الفنان أحمد اإلبقري ـااااـااااآنذاك 

... «ينلنواب  الموسااايقي لموسااايق  ومجلى للقرائح الموسااايقية ومنبتاش ا

قها ف  سبيل تحقي شاخصاية فذة، وصااحب رسالة حضارية لم يتوانق 

ن توسااايع معارفه العلمية وقدراته الفنية، مما أكسااابه خبرة وقدرة ع

على المقااارنااة والموازنااة أرسااااااى ثمااارهااا ف  أكثر من بلااد عرب  

وسيقاها وإحيا  تراثها... غير أن الباحث زارها وسااهم ف  ترشيد م

                                                           

 .2942ــ2833، ص 3922ــ3933باريس  ــبـ الموسوعة الموسيقية، الفينياك  ــ
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يصااطدم أمام ندرة المعلومات وتضاااربها، وحالة التعتيم والغموض 

الت  علقه بأعماله متساااااببة وال تزال ف  عدم إيفائه بما يليق به من 

التقدير واالحترام. لذلا، فإنه ليس من اليساااير التصااادي للكتابة عن 

ية بطريقة واضاااااحة خالية من حياته وإبراز نشااااااطاته الفنية والعلم

 وكال محاولة ف  هذا االتجات، تسااااااتوجب جهداش  .الشااااااا وااللتبااس

لجمع شااااااتاات ماا كتاب عنه ف  فترات متباعدة ووثائق  مضاااااااعفااش 

بالمصاااادر الحية، أي  اكرة  كما ال بد من االساااتعانة أيضااااش  .متفرقة

أولئاا الذين عاصااااااروتم مع إحكام التثبه والمقارنة لك  تمصاااااافى 

ف األقوال والروايات من كل الشوائب والمزايدات. ومن حسن مختل

الطالع، أنه من جملة العوامل المساااعدة، الترجمة الت  كتبها الشاايخ 

م والبحث الذي نشااارت أحد أبنائه، تناول فيه (5)عل  الدرويش بنفساااه

م وكذلا  التعريف (6)ساااايرة حياة والدت مع توضاااايحات  ات أهمية 

 .   (7)ور سعد هللا آغا القلعة القيم الذي قدمه الدكت

كان شايخنا يصال العلم بالعمل، وهو بحكم انتسابه إلى الطريقة 

نه ينتم  إلى الحداثة، لذلا دعم أبحاثه الن رية أالمولوية، يشااااااعر ب

بما اسااتجد من وسااائل علم الصااوت والتدوين الموساايق م كما وسااع 

موسااايقات ين الآفاق تطبيقاته الموسااايقية باعتماد التداخل والتمازج ب

 للتثاقف الموساااااايق  المثمر )عرب  العربية والتركية.. فكان نمو جاش 

 ترك (: ــعرب / عرب   ــ

خصاااااال عدة، فهو األساااااتا  والباحث  سااااايقاله ف  مجال المو 

والفنااان المبااد، الااذي جمع بين العز  والغنااا  والتلحين والقيااادة، 

 ويمكننا تلخيص هذت الخصال ف  النقاط التالية: 

                                                           

رب، ج. ، السما، عند الع«الشيخ عل  الدرويش»العقيل ، مجدي:  ــ دمشق ،79ص ،3ــ4 

فة ، الحياة الموسيقية، وزارة الثقا«عل  الدرويش المصري، من خالل مؤلفاته الموسيقية وأعماله الفنية»الدرويش المصري، إبراهيم:  ـااـ3

عبد  م كذلا مصطفى عل  الدرويش، الشيخ عل  الدرويش / حياته وأعماله، حلب، دارـااـاا1، ص1 ،771دمشق، العدد  ـااـاا

44  ناشرون، ــ  المنعم

7.، ص 9، ج 44قاموس غرو ...، لندن،  ــ9
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  كااان يملااا طاااقااة هااائلااة ف  الغنااا  والحف  والعز ، اسااااااتوعااب

ف  تقنيات األدا  الصاااوت  واآلل .  التراث بشاااتى أنواعه، متعمقاش 

، ف  أكثر من مناسااااابة )كان ومطرباش  ومغنياش  ومنشاااااداش  عمل مؤ ناش 

الغنا  يكساااب (. وكما هو معرو ، إن يغن  ف  الجوابات بطالقة

وأساااليب االنتقال بينها، وأصااول  صاااحبه براعة التحكم بالنغمات

هااذت االنتقاااالتم باااالعتماااد على األ ن الحساااااااااسااااااااة والمران 

 المتواصل. 

   فهو من خريج  التكااياا المولوياة ف  العز  على آلة الناي )الت

كان له دور هام ف  انتشااارها(، مع إتقانه العز  على آلت  العود 

 والقانون. 

 ية واآللية )موشاااحات وأناشااايد وضاااع مجموعة من األلحان الغنائ

 وبشار  وسماعيات وغيرها(. 

  ترأس جماعة الموسايقيين والمنشدين ف  المطرب المولوي، وقاد

 ومختلف األقطار الت  زارها.  ةعديد الفرق الموسيقية ف  سوري

  ساااااايقاحياته لتدريس المو أسااااااتاا  ماارس مهنته بإخالص، واهباش 

، ةلمعاهد الموساايقية ف  سااوريلألجيال، ف  النوادي والمدارس وا

وتركياا، ومصاااااار، وتونس، وبغداد... تخرج على يديه الكثيرون 

من الموساايقيين  ف  األقطار الت  عمل بها، ويعود له الفضاال ف  

مد روح يعت موساااايقياش  تكوين أول نخبة من الشاااباب المثقف تكويناش 

عملوا، بعد تحملهم مسااااااؤولياتهم الفنية، على  .األصااااااالة العربية

إعالئها ونشاااارها ف  الداخل والخارج، مما كان له تأثير كبير ف  

 الحياة الموسيقية.

  ،رجل علم فاضل خدم البحث الموسيق  العرب  على نطاق واسع

يتخير أهم المصاااااانفااات الموساااااايقيااة العربيااة والتركيااة، وكااذلااا 

األجنبياة، يطالعها ويسااااااتأنس بها ويعتمد عليها، لذلا تمعد أعماله 

ية ف  تاريخ البحث الموسيق  العرب  األصيل الخال  إضاافة نوع
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من التأثيرات الساااااالبية، خاصااااااة ف  ما يتعلق بقياسااااااات الساااااالم 

 وبتوصيف المقامات واإليقاعات، وتدوين التراث.

  ،حاف  للتراث الموسااااايق ، عمل على جمعه وتدوينه وتلقينه وبثه

و لاا من خالل بحوثاه العلمياة، وحصااااااص تدريسااااااه، وتدريبه 

 ساااااايقااارق، وعن طريق اإل اعااات )فهو أول من عر  بااالموللف

 التونسية ف  المشرق العرب  وبثها ف  اإل اعة السورية(.

  من مكااان إلى آخر، أكثر من ثالثين عاااماااش  عااا  حياااتااه متجوالش 

قضاااها خارج الوطن، أفنى حياته خاللها ف  الدراساااة والتدريس 

  دعته البالد التوالبحث العلم  وف  تأساااايس الفرق الموساااايقية ب

بااذلاا خادمااة جليلاة ال ف   للعمال ف  معااهاادهاا وإ اعااتهااا، مقادمااش 

سااااابيل توثيق التراث وإحيائه فحساااااب، بل وف  دعم الممارساااااة 

 الموسيقية ودفع نهضتها وتقدمها.  

إن ماا قام به هذا الفنان األصاااااايل، جدير بأن يخلد اساااااامه بين 

يااة العرب اللموساااااايقاا أعالم العرب، ويجعاال االحتفاا  باذكرات تكريماااش 

وأملنا أن نتوصال خالل هذت المناسبة السعيدة،  وللموسايقيين العرب

إلى كشااااااف النقاب عن أعماله ونشاااااااطاته وإلى إبراز مساااااااهماته 

 علم  والعمل ، وكذلا التعليم . الفعلية على المستوت ال

الشااااااكر كل الشااااااكر واالمتنان لكل من ساااااااهم ف  تن يم هذا 

وللهيئة العامة لدار األساااااد للثقافة  ،رة الثقافةلوزا الملتقى، وشاااااكراش 

 اللو، على هذت االستضافة لوعلى رأسها أخ  الدكتور نبي ،والفنون

الكريمااة، وسااااااعااادت  كبيرة بحضااااااور أخ  العزيز معااال  وزير 

الساااااايااحاة الادكتور سااااااعد هللا آغا القلعة، واألل الدكتور عل  القيم 

ن تتواصاااااال مثل هذت العناية أ معااون معاال  وزير الثقاافة... متمنياش 

 واالهتمام ليشمل بقية رواد موسيقانا العربية.
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 الشيخ عل  الدرويش الحلب 

  [م3952ــــ3884هـ /  3382 ــــ3322] 

 أحد أبرز أعالم النهضة الموسيقية العربية الحديثة

 

 نان صنع بيئته ونتاج تكوينهالف  ◘

حلب الشاااهبا  بمدينة  (8)3884الدرويش سااانة   ولد الشااايخ عل

 مهبطاش » ـااااـاااا كما يصفها الفنان أحمد اإلبري ـااااـااااالت   كانه آنذاك 

واب  لن لوح  الفن الموساااااايق  ومجلى للقرائح الموساااااايقيااة ومنبتاااش 

 .  «الموسيقيين

بعاد االنتها  من دراساااااااته االبتدائية، ألحقه والدت بالمدرساااااااة 

ربع بعد أ فيها، تخرج اإلساااااالم العثمانية المتوساااااطة لعلوم الفقه 

ساااانوات. أما شااااغفه بالموساااايقا وتعلقه بها فقد بدأ منذ الطفولة ف  

، و لا (9)رحاب الموساااايقا واألناشاااايد الصااااوفية للطريقة المولوية

  ها والدت.يلإخالل زياراته المتكررة للتكية الت  كان ينتسب 

 آنذاك، ف  الفتى «عامل جلب »وجاد شاااااايخ التكياة المولوياة بحلب 

فأوكل إليه مهمة أدا  األ ان ف  شهر  ،للموسايقا قوياش  وميالش  جميالش  صاوتاش 

ثم طلب إلى والدت أن يلقنه ألحان المولوية وأغانيهم  .رمضااااااان المباارك

 ك  يشترك ابنه الصغير ف  حفالتهم. وكان من المنتسبين إلى التكية عددر 

                                                           
ن جدت عل  إبراهيم إبالمصري، إ   كفا ته العلمية والدينية، وبالدرويش النتسابه إلى الطريقة المولوية.. كما ينعه  أحياناش للقب بالشيخ عل   ـاااـااا1

. 17و1عل  بين عام  محمد، نزح إلى الشااام إبان حملة  ش إبراهيم باشاااوهو كأحد أفراد جيكان أصاايل محاف ة المنوفيه بمصاار، 

. نشاااأ هذا األخير نشاااأة عصاااامية دينية: تعلم القرا ة والكتابة 1الجد ف  مدينة حلب وتزوج فيها، فأنجب ولدت إبراهيم نحو عام  راساااتق

ا  لمولوية  بحلب وصاار من أتباعها، فنشأ لديه ميل كبير للموسيقا والغنم إلى الطريقة اضاوتجويد القرآن الكريم واشاتغل بتجارة األقمشاة. إن

بعد أن غرس هذا الميل ف  ابنه عل . 73صاحبه حتى وفاته نحو عام 

7
( الذي جعل الموسيقا من أهم 49-9نسبة إلى مؤسسها ف  قونية السلجوقية، الشاعر الصوف  جالل الدين الروم  ) ـاااااـااااا

مسااجد خاصاة وتكايا التعبد ألصااحابها. وكانه تخص  ة والتصاو . انتشارت ف  العهد العثمان ، وصاار لهاعناصار علوم الفلساف

الموسااايقا اآللية والغنائية، بأكبر رعاية وتجعلها وسااايلتها ف  التعبد والتقرب من بارن الكون سااابحانه. إن اعتمادها التراث الموسااايق  

، وأضاااااافى عليها وعلى محترفيها هالة من القدسااااااية واالحترام. وإثر إعالن ية أيضاااااااش وحفاظها عليه، أفاد الموساااااايقا التركية والعرب

أقفله التكايا وقضاااااا  على الطريقة المولوية ف  و(، 7له الطرق الصااااااوفية )(، حم 7الجمهورية التركية وإلغا  الساااااالطنه )

 للحكم العثمان  فيما مضاااااى. غير أنها عادت لتنشاااااا منتركيا، ولم يبق منها إال القليل ف  بع  البلدان العربية الت  كانه خاضاااااعة 

جديد بمخزونها الموسيق  المتميز. 
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من الموسااايقيين الجيدين سااااهموا ف  تكوينه وصاااقل مواهبه، من بينهم: 

عالاى مااهران »، و( 10))الامالاقاااب كاوجاوك عاثاماااان( «عاثاماااان باااا»

.. فتدرب على  المبادن األولية للموساااااايقا وقواعدها، كما «السااااااالنيك 

تعر  على األبعاد الصااوتية والمقامات وفنونها واإليقاعات وضااروبها. 

 «شاااااار  الادين با»ومن حساااااان الطاالع، زار حلاب ف  تلاا األثناا ، 

ز  الناااي، فتعلم على يااديااه الموساااااايقااار الترك  الالمع والمقتاادر ف  ع

تقنياات هاذت اآللاة إلى جااناب القواعاد الموساااااايقية. أما فن الغنا  فقد أخذ 

 «لأحمد عقي»أصوله على بع  المشاهير العرب حينذاك، أمثال الشيخ 

... «محمد جنيد»( و6299ــ6888) «صالح الجذبة»( و6213ــ6863)

 وغيرهم ممن تلقى عنهم الموشحات ورقص السماح.

الشاااااايخ عل  الدرويش يعمل ف  المولوية عدة أعوام، بعد  بق 

)قااائاااد فرقااة الطريقاااة  «قااادوم  ان باااشاااااا »أن عين ف  وظيفاااة 

. التحق بعدها بمعهد دار األلحان ف  إسااااااتانبول )وهو (11)المولوية(

، (معهاد الموساااااايقاا التركياة والتراث التاابع لبلدية إسااااااتانبول حالياش 

ة سيقية العليا تحه إشرا  نخبلتعميق تخصصه وإتمام دراسته المو

إسااااااماعيل »، و«رؤو  يكتا»من األساااااااتاذة البارزين، من بينهم: 

 وغيرهم. «عل  صالح »، و«حق 

 صفاته وخصاله◘ 

، طويل القامة ضااخم الجساام. كان الشاايخ عل  الدرويش عمالقاش 

غم مزاجه العصااب ، وغير المسااتقر، خفيف ال ل ميال إلى روهو ب

 الطرائف.  الفكاهة تروت عنه عديد

ورث عن أبيه كفا ة المشاايخة وأدب التصااو  وموهبة الفنان، 

من كبار أساااااااتذة الموساااااايقا الن رية والتطبيقية ف  العالم فصااااااار 

. وكمااا  كرنااا ف  الكلمااة كااان يجمع بين التقنيااة والطربالعرب . 

نتسابه بحكم ا كان شيخنا يجمع بين العلم والعمل، فهو ـاااـااااالفتتاحية 
                                                           

4نفات السلطان عبد الحميد عند توليه الحكم فيما بعد. وكان يعد من رجال العلم والفقه والفن كان مؤ ن السلطان عبد العزيز سابقاش  ــ ،

من العارفين بفن الموسيقا.وإمام السلطان ف  صلواته وجليسه، وكان  ،ف  آن واحد

أي المكان الذي تجلس فيه جماعة المنشدين والعازفين أثنا  حفالتها الصوفية «المطرب»رئيس جماعة الموسيقيين والمنشدين ف   ـااـاا ،

الخاصة ضمن قاعات التكايا المولوية. 
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ناه ينتم  إلى الحاداثاة، لذلا دعم أالمولوياة، يشااااااعر باإلى الطريقاة 

أبحااثاه الن رية بما اسااااااتجد من وسااااااائل علم الصااااااوت والتدوين 

الموساااااايق م كما وسااااااع آفاق تطبيقاته الموساااااايقية باعتماد التداخل 

 والتمازج بين الموسيقات العربية والتركية.

له ف  مجال الموساااااايقا خصااااااال عدة، فهو األسااااااتا  والباحث 

 ن المبد، الذي جمع بين العز  والغنا  والتلحين والقيادة : والفنا

يملا طاقة هائلة ف  الغنا  والحف  والعز ، استوعب التراث ـااـاااـاااـااا 

 ف  تقنيات بشاااتى أنواعه، كاألدوار والموشاااحات وغيرها، متعمقاش 

، ف  ومطرباش  ومغنياش  ومنشااااداش  األدا  الصااااوت  واآلل . عمل مؤ ناش 

(. وكمااا هو يغن  ف  الجوابااات بطالقااةأكثر من مناااساااااابااة )كااان 

الغنااا  يكسااااااب صااااااااحبااه براعااة التحكم بااالنغمااات معرو ، إن 

وأساااااليب االنتقال بينها، وأصااااول هذت االنتقاالتم باالعتماد على 

 األ ن الحساسة والمران المتواصل. 

بمع م اآلالت الموسيقية، غير أن آلة الناي كانه ه   كان ملماش ـااـااـااـاا 

هو من خريج  التكااايااا المولويااة ف  العز  على المميزة لااديااه. ف

تقانه العز  إهذت اآللة )الت  كان له دور هام ف  انتشاااااارها(، مع 

 على آلت  العود والقانون. 

وضع مجموعة من األلحان الغنائية واآللية )موشحات ـاااااـاااااـاااااـااااا 

 وأناشيد وبشار  وسماعيات وغيرها(. 

لطرب المولوي، ترأس جماعة الموسيقيين والمنشدين ف  اـااـااـااـاا 

 ومختلف األقطار الت  ةوقاد عديد الفرق الموساايقية ف  سااوري

 زارها. 

ش ـااـااـااـاا  حياته لتدريس الموسيقا  أستا  مارس مهنته بإخالص، واهبا

لألجيااال، ف  النوادي والماادارس والمعاااهااد الموسااااااايقيااة ف  

، وتركيا، ومصاار، وتونس، وبغداد... تخرج على يديه ةسااوري
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يقيين  ف  األقطار الت  عمل بها، ويعود الكثيرون من الموساااااا

 لاه الفضااااااال ف  تكوين أول نخبة من الشاااااااباب المثقف تكويناش 

ش  يعتماد روح األصاااااااالة العربية عملوا، بعد تحملهم  موسااااااايقياا

مساااؤولياتهم الفنية، على إعالئه ونشااارت ف  الداخل والخارج، 

 مما كان له تأثير كبير ف  الحياة الموسيقية.

ضل خدم البحث الموسيق  العرب  على نطاق رجل علم فاـاااـاااـاااـااا 

 ( 13)، يتخير أهم المصااااااانفاات الموسااااااايقية العربية(12)واساااااااع

، وكااذلااا األجنبيااة، يطااالعهااا ويساااااااتااأنس بهااا (14)والتركيااة

ويعتمدعليها، لذلا تمعد أعماله إضااافة نوعية ف  تاريخ البحث 

الموساااااايق  العرب ، خاصااااااة ف  ما يتعلق بقياسااااااات الساااااالم 

 ت واإليقاعات، وتدوين التراث.وبتوصيف المقاما

حاف  للتراث الموسيق ، عمل على جمعه وتدوينه وتلقينه ـاااـاااـاااـااا 

وبثاه، و لا من خالل بحوثه العلمية، وحصاااااااص تدريساااااااه، 

وتاادريبااه للفرق، وعن طريق اإل اعااات )فهو أول من عر  

بالموسااااايقا التونساااااية ف  المشااااارق العرب  وبثها ف  اإل اعة 

 السورية(.

 

 استقرارتترحاله و◘  

                                                           
عليه خالل ترددت على معهد الموسيقا الشرق ، له ف  أبحاثه. لقد تعر اختارت البارون رودولف ديرلنجيه دون غيرت مستشاراش  ـاااااـااااا  

فأعجب بمقدرته الفنية والعلمية ورسااااول قدمه ف  هذا الفن، ورغب ف  دعوته للعمل معه )ف  مقر إقامته بساااايدي بوسااااعيد ضاااااحية 

يقا لسادس، ف  الموسالخامس وا ينمؤتمر القاهرة وإلتمام أبحاثه، خاصاة المجلدإلى تونس الغرب( إلحضاار التقارير المزمع تقديمها 

تشاارين  1العربية  )وقد حصاال له من المعهد الموساايق  الشاارق  على إ ن ملك  خط  صااادر عن ساارايا التين باإلسااكندرية بتاريخ 

للسفر إلى تونس(. 7األول / أكتوبر عام 

بات ف  العالم، مثل ليدن ومدريد للتراث الموسيق  العرب  وغيرت )جمعه من عدة مكت ةكان لدت البارون مكتبة موسيقية ضخم ـاااااـااااا

وبرلين ونور العثمانية، و لا عن طريق التصوير الفوتوغراف ، وقد حرص على نسختها من جديد بوساطة أحد الخطاطين المجيدين 

 بكصاورة طبق األصل(. اغتنم الشيخ عل  هذت الفرصة للدراسة واالطال، على جميع ما حوته تلا المكتبة من النفائس، وخاصة كتا

لصااااف  الدين... وتمكن ف  هذت األثنا  من نسااااخ مخطوطة  «األدوار»البن سااااينا و «كتاب الشاااافا »للفاراب ، و «الموساااايق  الكبير»

الفاراب  كاملة.

مثل كتب رؤو  يكتا، وصحب  يزج ، والطنبوري جميل، وإسماعيل حق  مدير دار األلحان وغيرهم...         ــ
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يبادو من مساااااايرة الشاااااايخ عل  الادرويش، أنه غير قادر على 

من مكان إلى  االساااااتقرار ف  مكان معيّن. لذلا عا  حياته متجوالش 

عن كساااب أوفر، أو لشاااعورت بالتهميش، أو أن طبعه  آخر، إما بحثاش 

قضاها خارج الوطن،  كان يدفعه إلى الترحال. أكثر من ثالثين عاماش 

ا ف  الاادراساااااااة والتاادريس والبحااث العلم  وف  أفنى حياااتااه خاللهاا

اهدها لعمل ف  معإلى اتأساااايس الفرق الموساااايقية بالبالد الت  دعته 

بااذلااا خاادمااة جليلااة ال ف  ساااااابياال توثيق التراث  وإ اعاااتهااا، مقاادماااش 

وإحيائه فحسااب، بل وف  دعم الممارسااة الموساايقية ودفع نهضاااتها 

 وتقدمها.  

لمتتالية ف  مساااااايرته ، مع وفيماا يل  جادول بياان  للمحطاات ا

 بع  التفاصيل الهامة:
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 ـــ عرب / عرب  ـــنمو ج للتثاقف الموسيق  ف  عصرت )عرب  ◘ 

 ترك (

 كاااان الشاااااايخ عل  الااادرويش يتقن اللغتين العربياااة والتركياااة

وعمرت ال يتجاوز الثامنة عشااارة، مما أعانه على تنمية زادت الثقاف  

من التجربتين العربية والتركية، سااوا  أثنا   ًش مسااتفيدا ،والموساايق 

تكوينه أو خالل إبداعاته الفنية وبحوثه العلمية، فه  عصارة تثاقف  

جمعاه بين عادد من التقاالياد الموساااااايقياة العربياة وكاذلا  (15)مثمر

إضااااافة إلى ما حصاااال عليه من معار  تشاااامل الن امين التركيةم 

ل سااااتانبوإالعرب  والترك ، خاصااااة بالمعهد الموساااايق  الرساااام  ب

                                                           
 )دار الحوار،  ـــ الترك ''، الموسيقا والرقص، الال قية ـــ طاط : ''التثاقف الموسيق  العرب للتفاصيل، راجع  محمود ق719 ،

-9.ص 
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مة ف  خد فعاالش  )دار األلحان التركية(. لقد لعبه هذت المؤسسة دوراش 

الموسايقا التركية خاصة والشرقية عامة، كانه قبلة الفنانين، تخرج 

أبحااث على غااياة من األهمية ف  هاا العادياد وأقيماه ف  رحاابهاا في

شاتى مجاالت الموسايقا. تأثير هذت الحصيلة واضح ف  أفكار الشيخ 

الادرويش وأعماالاه الفنياة والن رياة، من  لاا ما  هب إليه ف    عل

، وتصااانيفه (16)غير متسااااوية( اش جز  91ترتيب السااالم الموسااايق  )

ذ ديث )منوتحليلاه للمقااماات واإليقااعاات، واعتماادت ن ام النوتة الح

 م عالوة على أسلوبه ف  العز  والتلحين. (17)(6268

 إنتاجه الفن  ◘ 

كان خالل عمله بالمولوية، يواصاااال البحث والدراسااااة والتنقيب 

عن أصااااول الموساااايقا ودقائقها. وقد جمع وصاااانف ودرس المؤلفات 

الموساايقية العربية والتركية، كما بحث عن ألحان الموشااحات القديمة 

بية كالقدود الحلبية وغيرها. بحث عن فواصاال رقص واألغان  الشااع

العطا ''(م وعلى كل ما يتميز به  السااااماح )من  لا فاصاااال ''اسااااقا 

القطر العرب  الساااااوري وخاصاااااة ألحان وموشاااااحات الموسااااايقار 

الادمشااااااق  الخاالد الذكر أحمد أبو  خليل القبان . اتسااااااع أمامه مجال 

ميز ة ومقاماتها الت  تتالبحث فأخذ ف  دراسااة ألحان الموساايقا العراقي

بها ومدت تأثرها بموسايقا البلدان المجاورة كالموسيقا الفارسية وبقايا 

الموساااااايقاا اآلشااااااورياة القاديماة وغيرهاا. ومدت حفاظها على تراث 

مح أن مالمن أرائه : '' ]الموساايقا العربية القديمة منذ العهد العباساا  
  لتاااريخ متوفر فالطااابع الموساااااايق  القااديم لأللحااان العربيااة عبر ا

المشاااااارق العرب  كالعراق والخليل العرب  وشاااااابه الجزيرة العربية 
وبالد الشااااااام، وف  مغربااه ف  الشاااااامااال اإلفريق  عااامااة كااالمغرب 

جد سااا . وف  مصااار وليبيا تلوتونس والجزائرحيث بقايا التراث األند

                                                           
3  راجع محمود قطاط: '' البحث ف  الساااالم الموساااايق  والمقلمات''، مجلة البحث الموساااايق ، المجمع العرب  للموساااايقا / جامعة الدول )

7.-9 ، ص44-44العربية، بغداد / عمان، 

9 هو أول من دون مجموعة من الموشاحات، وكان من أبرز المختصاين فيها. لذا عمل على فرض هذا القالب الموسايق  حيث ( تاريخياش ،

 ما حّل.
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بع  ما تبقى من التراث اإلخشايدي واإلدريس  والفاطم  واأليوب  
 .[''ول اإلماراتف  عهد د

  ألف مجموعة من األلحان الغنائية وأخرت مؤلفاته الموسيقية :

 لآلالت الموسيقية، نذكر منها:

نما ج من األلحان الغنائية باأللفاظ والكلمات التركية ـااااااـااااااـاااااا 

 متأثرة بالموسيقا التركية القديمة.

مجموعة أخرت من األلحان الصوفية الخاصة بالطريقة ـاااـاااـااا 

عه كلماتها باللغتين العربية والتركية، وه  المولوية وضاااااا

المعروفاة بااأللحاان المولوياة )آيين شااااااريف(، أي األلحان 

'' آيين كردل  حجاز كار القادسااااااياة، ومنها فاصاااااال لحن ''

 .  (18)ن بالنوتة الحديثةالمدو  

عدد من األناشيد واأللحان الحماسية وبع  ألحان المسير  ـاــ

   عسكري ''.'' مار العسكرية، منها معزوفة

مجموعة من الموشحات والبشار  والسماعيات والتقاسيم  ـااـااـاا

 مختلفة، نوجزها ف  الجدول التال :  ف  مقامات

 : االنتاج الفن  للشيخ عل  الدرويش2جدول 

 الصفحة المرجع عنوان

إيقا، أوسا ترك   ــبشر  حيّان 

 (33 4المركب )

تراثنا 

الموسيق  

 )م. العجان(

98 

إيقا، أوسا عرب   ــ بشر  ماهور

 (33 8المركب )

'' 98 

إيقا، روان شام   ــبشر  هزام 

 (33 4المركب )

'' 98 - 

322 

دور فركجين  ــبشر  صبا زمزمة 

 ( 24 4 ترك  )

'' 323 

                                                           
1 .موجود ضمن مجموعته الموسيقية ف  مكتبته بحلب والمسجل إل اعة حلب مع مجموعة أخرت من ألحانه )
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( 4/32إيقا، فر، ) ــ بشر  نكريز

من الخانة،  )التسليم فيه  أطول زمناش 

 وهذا نادر(   

'' 92 - 

322 

 85 '' بشر  حجاز كار

 322 '' (4 4إيقا، دويا ) ــبشر  صبا 

   

سماع  حسين   )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 332 

سماع  سيكات )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 332 

سماع  صبا )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 332 

سماع  دلكش )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 332 

لخانة الرابعة سنكين سماع  حوران )ا

 سماع (

'' 332 

 ×سماع  بسته نكار )القسم األول من 

 (2 4)(، سير اللحن 4 3بدليل ) 4

'' 332 

سماع  شد عربان )الخانة الرابعة 

الثنائ   8/3سنكين سماع ، يتممها 

 المركب(

'' 332 

سماع  عجم عشيران )الخانة الرابعة 

 (3 4)( لكن سير اللحن 3 4بدليل )

 نوزنامن ك

)رجائ / 

 درويش(

33-34 

سماع  بسته نكار )الخانة الرابعة بديل 

 (3 4)( لكن سير اللحن 3 4)

'' 22-23 

سماع  راسه كبير )الخانة الرابعة 

 سنكين سماع (

'' 45-48 
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سماع  نهاوند )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 83-88 

سماع  نكريز )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 322-

324 

سماع  زنكالت )الخانة الرابعة سنكين 

 سماع (

'' 332-

334 

   

لونغا فرحفزا )أدتها األوركسترا 

 السيمفونية بالقاهرة(.

 25أ يعه 

 3943تموز

إ اعة 

 دمشق

   

موشح راسه: ''يل قاتل  بالتهديد'' / 

 أقصاق ترك  

من كنوزنا   

'' 

32 

موشح نهاوند: ''مائس األعطا  

 خهأزرت'' / نوا

'' 85 

موشح نواثر: ''آت من نار جفاهم'' / 

 قتاقوفت 

'' 322 

موشح نكريز : ''هل لمفتون العيون 

 السود'' / دور هندي

'' 329 

بفؤادي'' /  موشح سيكات: ''يا ساكناش 

 ور 

'' 223-

224 

   

  )بيضافون( تقاسيم ناي: راسه جهاركات 

الموسيقا  تقاسيم على مقامات مختلفة

العربية، 

 ديرالنج 

 5ج 

 3و

   

مكتبته  فاصل '' آيين كردل  حجاز كار''

 بحلب

إ اعة 

 حلب
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   مار  عسكري 

   

   إبراهيم الدرويش:

من كنوزنا    سماع  نواثر

'' 

94-95 

   

   نديم الدرويش:

من كنوزنا    سماع  حجاز كار

'' 

339-

322 

-333 '' سماع  حجاز كار كردي

335 

' بدت لنا'' / سماع  موشح هزام : '

 ثقيل

'' 222-

223 

 

 إنتاجه العلم ◘ 

 ف  السلم والمقامات واإليقاعات  أ /   

علم الموساااااايق  باااالمفهوم الحااادياااث الف   كاااان بااااحثااااش       

ياد لموضوعية والحبا، يتسام أسلوبه متميزاش  )موزيكولوجيا(، وموثقاش 

ته ف  دار والنزاهة، فهو مع اعتماد آرا  القدامى ون ريات أساااااااتذ

األلحان التركية، ال يغفل رأيه الشاااااخصااااا  ف  تصااااااويب أمر، أو 

من خصااوصاايات تراثه الموساايق  العرب   توضاايح قضااية، منطلقاش 

قامات والميدعم أبحاثه، مثل الت  للساللم، أنه (.. كما و وقياش  )جمالياش 

 مواإليقاعات بمكتسااااابات علم الصاااااوت والتدوين الحديث، وعالماته

 تحليل والمقارنة. نهل ال سالكاش 

عالوة على كتابه المخطوط، جا ت أكثر أعماله متفرقة ضاااامن 

لجان مختصة أو باسم غيرت، من  لا ما نالح ه ف  الكتاب الموثق 
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، (19)6239للمؤتمر األول للموساااايقا العربية المنعقد بالقاهرة ساااانة 

يقا ـااـاب ''الموسـاـاادس من كتـاـاـاـاوكذلا ف  المجلدين الخامس والس

 La musiqueياااة'' المنسااااااوب إلى الباااارون ديرالنج  )الاعرب

arabe ،6282، 6212، باريس ) 

)القساااام الفن / الباب الثان : اللجان  كتاب المؤتمريتضااااح من  

ضمن مجموعة  اش رقرم الفنية(، أن الشيخ عل  الدرويش كان عضواش 

أعضا  لجنة المقامات واإليقاعات والتأليف، والمتكونة من األسما  

 :      (20)ة التالي

 كتابف  :  لجنة المقامات واإليقا، والتأليف، كما وردت 3جدول 

 المؤتمر

 الصفة البلد الدور االسم

رؤو    ـــ

 يكتا

صفر   ـــ

 عل 

مسعود   ـــ

 جميل

  ـــ

رودولف 

 ديرالنج  

 رئيس

 سكرتير

 عضو

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 تركيا

 مصر

 تركيا

 

 اتشيكوسلوفاكي

 فرنسا

 سبانياإ

 مصر

من أصل 

 شام 

معهد  ـــموسيق  وباحث 

 ستانبولإالموسيقا ، 

 

عاز  طنبور، شركة 

 ستانبولإ ـــالراديو 

 

ملحن وصاحب ن رية 

 ربع الصوت 

 ـــمعهد علم األصوات 

 باريس

                                                           
7 )ونس، كمساتشاار له إلحضاار التقارير المزمع تقديمها إلى مؤتمر الموسيقا العربية األول ف  القاهرة )من خريف اصاطحبه البارون من القاهرة إلى ت7  

جهه إليه دعوة رساامية موقعة من رئاسااة ديوان الملا فؤاد األول، ملا مصاار، 7، سااكن ف  قصاار ساايدي بو سااعيد(. وف  عام 7إلى ربيع  ، وم

ف  هذا المؤتمر األول للموسااااايقا العربية، وإن كانه مساااااؤوليته لم   بارزاش  ول بالرعاية الملكية. هكذا، قدر له أن يلعب دوراش للمشااااااركة ف  المؤتمر المشااااام

يمعتر   بها تمام االعترا . 

4 .زار و( دع  إلى هذا المؤتمر كبار علما  الموساااايقا والفنانين من عرب وشاااارقيين ومسااااتشاااارقين وأوربيين، ودام انعقادت قرابة شااااهر

المؤتمر بع  الفرق الموسااايقية والغنائية من جميع األقطار العربية الت  تمثل طابع وأسااالوب أقطارها ف  األدا  الغنائ  والموسااايق  

وأنوا، اآلالت الموسايقية المحلية. وكما زارته فرقة موسايقية تمثل القطر العرب  الساوري يعز  فيها كبار األسااتذة السوريين أمثال: 

باغ، أحمد أوبري، شفيق شبيب وغيرهم. راجع كتاب المؤتمر...توفيق الص
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لويس   ـــ

 هابا 

مدام   ـــ

 الفرن  

  ـــ

 ساالزار 

أحمد   ـــ

 شوق 

جميل  ـــ

 عويس

حسن  ـــ

 المملوك

داود  ـــ

 حسن 

درويش  ـــ

 الحريري

سام   ـــ

 الشوا

عل   ـــ

 الجارم

عل   ـــ

 الدرويش

كامل  ـــ

 الخلع 

 ـــ

مصطفى 

 رضا

منصور  ـــ

 عوض

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

-- 

 مصر

 مصر

 مصر

من أصل  

 شام 

 مصر

 ةسوري

 مصر

 مصر

 شام  األصل

ناقد موسيق ، مدير قسم 

 الموسيقا مسرح  ليريا

 شاعر

وقائد عاز  كمان، ملحن 

فرقة، عمل مع عبد 

 الوهاب

أحد من قّدم آالت غربية 

تمطّوعةت للموسيقا 

 العربية

ملحن من أعالم المسرح 

الغنائ  والدور 

 والطقطوقة

ملحن، مختص ف  

 الموشحات

عاز  كمان وهو من 

 مؤسس  المدرسة الحديثة

 

لوية من ومن مشايخ الم

كبار األساتذة وحفاظ 

 الموشح

 ملحن وعالم ن ري، بر،

 ف  المسرح الغنائ 

 

موسيق  وباحث ف  

المقامات واإلصالحات 

 الموسيقية
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وا  س غير أن العمل المتميز للشيخ عل  الدرويش يبدو واضحاش 

ف  التقارير األسااااااساااااية الت  اعتمدتها اللجنة )والت  قمدمه باسااااام 

 ف  ماا دار من نقاا  حولها ووصااااااوالش  م، أ(21)الباارون ديرالنج (

ائية المتفق عليها والت  صاااادرت بالفرنسااااية، ف  إلى صاااايغتها النه

 ''، المشااارالموساايقا العربيةالمجلدين الخامس والسااادس من كتاب ''

 إليه.  

من خالل جهد كان محورت الشاااااايخ عل  الدرويش، توصااااااله 

على ،إلى إنجاز عمل تأسااايسااا  )(22)اللجنة ف  تساااع عشااارة جلساااة

 تسعون مقاماش حصايلته: خمساة و (23)الرغم مما علق به من نواقص(

مع بيان أجناسااااها وتوضاااايح مساااااراتها اللحنية، ومئة وأحد عشاااار 

م وتعريف باأهم قوالاب وأنمااط الموساااااايقاا التراثية المتداولة إيقااعااش 

بالمشاااارق والمغرب العرب . كما يتبين للقارن أن الشاااايخ الدرويش 

اعات عن اإليق مفصااااالش  اهتم بمسااااألة التقييم الموساااايق  وقّدم تحليالش 

لإليقاعات: االسم  2مع نما ج تلحينية )جدول  ةعملة ف  سوريالمست

، النو،، القيمة الزمنية، المثال تقاساااايم، وبيشااااروات وموشااااحات(. 

اهتماام الشاااااايخ عل  واطالعه  ىويؤكاد محماد غاانم  من جهتاه، عل

وقد عهد إليه المؤتمر مهمة تحليل على الموساايقا التونسااية، بقوله: ''
ود البلدان المشااارقية المشااااركة وتحادثنا النغمات الت  عرضاااتها وف

ت ؤ. لقد سجله مساهماته، وأدا(24)''ف  األنغام التونسية وتحليلها معاش 
                                                           

 كما ي هر ف  كتاب المؤتمر. مع  لا، فإن هذت  ( الملف األخير من الملفات التقنية حول المقامات واإليقاعات، من إمضاااااائه شاااااخصاااااياش

ند ع للموسااايقا )مثل هذا الموقف نرات واضاااحاش فيما بعد، من قبل المصاااريينم فقد وجدوا فيها نزعة ساااورية  التقارير قد تم نقدها علنياش 

3 .، ص 3 ،71محمد فخري ف  المجلة الموسيقية، عدد 

 إلى األحد الثالث من نيسان / أبريل من سنة  ـااـااـاا(عقد المؤتمر من يوم اإلثنين الرابع عشر من شهر آ ار / مارس7  من الساعة(

ودام انعقادت قرابة شهر. راجع كتاب المؤتمر... من الرابعة إلى السابعة مسا (و ـــإلى الواحدة بعد ال هر  التاسعة صباحاش 

 ( راجع محمود قطاط: '' المؤتمر األول للموسايقا العربية )القاهرة7 ،''رصاد للمالمح واألهدا  والنتائل من خالل وثائق المؤتمر )

.-47، ص 441ية، المجلد السابع، بغداد / عمان، البحث الموسيق ، المجمع العرب  للموسيقا / جامعة الدول العرب

 ، عاز  على  آلة الرباب ورئيس الفرقة التونسية بالمؤتمر، تصريح بـ جريدة الزمان )  أفريل7.
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وتطبيقاته للشاااااواهد خالل الجلساااااات و لا مع ساااااواها من أبحاث 

تاب كالمؤتمرين، وطبعه فيما بعد باللغتين العربية والفرنسااااااية ف  

 .(25)تمرالضخم الذي وز، على أعضا  المؤ المؤتمر

  لسان  ، فإننا نقرأ علىالموسايقا العربيةأما ف  ما يتعلق بكتاب

 XIII الباااارون ديرالنج  )مقااادماااة الجز  الخاااامس ، ص

 (، ما يل :XVـــ

ى عل إن جمع المادة الالزمة لتأليف الفصااول القادمة، يعتمد أساااساااش 

يمثل كل منهما حساااااب رأينا، إحدت المدرساااااتين  نا ي  مسااااااهمة موسااااايقي  

سااااسااايتين ف  موسااايقا المشااارق العرب ، هما: الشااايخ عل  درويش األ

سااكندر شاالفون. األول يشااغل منصااب عاز  ناي ف  التكية إواألسااتا  

المولوية  بحلب، المدينة الت  اشااااتهرت ف  العالم العرب  بفضاااال دراية 

عندما كلفتنا   6236موسايقييهام ولقد أوفدته إلينا الحكومة المصرية  سنة 

... أما 6239مر الموسااااايقا العربية الذي انعقد بالقاهرة سااااانة بتن يم مؤت

الثان  فهو يدير بالقاهرة مجلة موساايقية ومعهد خاص للموساايقا العربية. 

غزارة علم الشاااايخ عل  ومنهجية األسااااتا  شاااالفون المطلع على الطرق 

التحليلية الخاصاااااة بالمن رين العرب القدامى، سااااامحه لنا أن نقدم إلى 

ة مدونة  مدعمة بشرح لجميع المقامات واإليقاعات الت  ال مؤتمر القاهر

تزال متداولة ف  أهم البلدان العربية. لقد صادر النص العرب  لهذا العمل 

ف  كتاااب أعمااال المؤتمر، أمااا النص الفرنساااااا ، فلقااد قبلااه الحكومااة 

نا أولوية نشااارت. فكل مقام وكل إيقا، مثبه ف  المدونة ا المصااارية إعط

ودراسته من قبل لجنة من المختصين ترأسها رؤو  يكتا  تمه مراجعته

ساااتانبول ومؤلف دراساااة ف  الموسااايقا التركية صااادرت إأساااتا  بمعهد 

بموسااوعة الفينياك. كانه اللجنة مكونة من أبرز موساايقي  القاهرة، من 

بينهم مصااطفى رضااا مدير المعهد الملك  للموساايقا العربية. هذا يشااكل 

نا ومصداقيتهم وقد جا ت لتعزز االحتياط الذي جديا لصحة توثيق ضماناش 

اتخذنات من جانبنا عند طلبنا من الشاااااايخ عل   ليدون لنا بالنوطة الغربية 

                                                           
 )  ـــالقاهرة ( المطبعة األميرية / بوالق: النسخة العربية7( م  النسخة الفرنسية)7 = )991   .ص
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وتقسااايم لتعزيز كل تركيبة مقامية وإيقاعية. لقد قبله الحكومة  قديماش  لحناش 

 ياش ح المصارية السااماح لنا بنشاار هذت الوثائق الت  ساو  تشااكل توضاايحاش 

 دمة.للفصول القا

قد ح ينا سبانية العربية''، فبالنسبة لدراسة طبو، وإيقاعات التقاليد ''اإل
ف  البداية بتعاون العالمة التونس  الشيخ أحمد الواف ، ثم مساعدة الشيخ 

 خميس ترنان.''

هكذا فإنه بفضاال المادة الموساايقية الت  وفرها، ساااهم الشاايخ  

ة ألمني دس، تبعاش عل  الدرويش ف  إنجاز الجزأين الخامس والساااااا

ما كان يرد اسمه ف  المتن ويعتر  بفضائله  البارون. لذلا، كثيراش 

ف  أكثر من موقع. فهو وإن لم يكن رجال كتااباة فاإناه يمثال بكفا ة 

عالية، علم الموساايقا والمران الكامن باألساااس ف  الجانبين التقن  

قد يش أن الدروف  والتطبيق  للموساااايقا  وفنيات التدوين. ال شااااا 

ترك مواد متفرقة ن مها المنوب  الساااانوساااا  )سااااكرتير البارون( 

ن الجزأين صااااادرا  بعد مغادرة إووضااااابها وحررها فيما بعد، إ  

.  لا مما يشااااااارح تسااااااارب عدد من (26)الادرويش لتونس منذ مدة

 .(27)تااألخطا ، خاصة فيما يتعلق ببع  المصطلحات والتعريف

 ب/ ف  التراث 

ة خاص ـااـااـاااهتمام كبير بجمع التراث كان للشيخ عل  الدرويش، 

. كانه وإ اعة( وتسجيالش  وتدويناش  وتوثيقه وبثه )تدريساش  ـاــالموشحات 

جهودت متواصاااااالاة ف  هاذا المجاال. فهو كماا أساااااالفنا، أول من دون 

                                                           

3كان رجو، الشيخ عل  الدرويش إلى تونس بعد وفاة البارون، تلبية لرغباته األخيرة؟ أو أنه بطلب من ابنه ليون، و كوفئ  ( ال ندري هل

مثل المنوب  الساانوساا  مباشاارة من قبل هذا الوريث الوحيد الذي يعود له مسااؤولية إتمام رسااالة والدت؟ أو هل أنه اغتنم فرصااة إقامته 

 7؟ مهما يكن، فإن الشاايخ الدرويش اسااتقر ف  تونس من  3و قا ، لك   ينكب على إتمام الجزأين ف  تونس بساابب تعليم الموسااي

عاد 77، وه  ساانوات تخللتها سااافرات عدة إلى أوربا والمشااارق. ف  عام 71نتها  المؤتمر(، إلى عام ا)إثر زيارته الثانية بعد 

آلخر مرة تلبية لطلب الرشيدية، حيث درس طوال السنة.

9ص 3( من  لا الخطأ الذي ورد ف  تعريف القد )الموسيقا العربية، ج ،1)
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، مجموعة من الموشاااحات، وكان من أبرز المختصاااين فيها، تاريخياش 

 من رواد تلقينها ونشرها أينما حّل.  ورائداش 

: ''كنا نجتمع نحن (28)''موسااوعة حلبف  هذا الصاادد جا  ف  ''

هواة الموساااااايقااا ف  حلااب، عل  الاادرويش وعمر البطش وأحمااد 

ف  دار صاااااااااديقناااا محمود  اإلبري وبكري الكردي، نجتمع ليالش 

المرعشا  نساجل الموشاحات على النوطة، ونضبا خلل اإليقاعات 

ودام اجتماعنا  6239الذي عقد ف  القاهرة سااااانة  كتاب المؤتمرف  

 زها  السنتين، وما عملنات أعتقد أنه ف  حوزة المرعش ''.

على  من المعرو  أن الفناااان أحماااد اإلبري  ''كاااان مواظبااااش 

ان )للتزود باأللح زيارة الشاااااايخ عل  الدرويش ف  بيته أساااااابوعياش 

، يعز  على العود أمااام الشااااااايخ التراثياة والماادوناات والنوطااات(

ف  البحااث.  التراث، وهمااا يعمالن معاااش نحو  هالااذي كااان موجهاا

الطريق الطويلة ما بين دارت ف  العزيزية ودار الشاااااايخ ف   قاطعاش 

ات، وقد يواألربعين اتيمحلة أغير الشااعبية، وظل هكذا ف  الثالثين

بل  بااه الحرص على حضاااااااور هااذت الناادوات أن جااا  مرة تحااه 

ن موساايقيي...كان الدرويش واإلبري الباحثين ال(29)عاصاافة ثلجية'' 

المشاااااااهود لهمااا ف  حلااب، والمرجع األول ألهاال الفن، وكااانااه 

 ف  النادي الموسيق  وف  لقا اتهما الموجهه نحو التراث تتم أيضاش 

ندوات إبدا، ونقد وبحث ببة أشاااااا، وه   بيوت أصاااااادقا  الفن ليالش 

واسااااتما،، يحضاااارها موساااايقيو حلب ف  مختلف اتجاهاتهم. كان 

، وف  الحفالت الت  يشاااااااتركان فيها ثمراش وم التعااون بينهماا كبيراش 

كااان الاادرويش يقود الفرقااة حين أدا  المقطوعااات الموسااااااايقيااة 

                                                           

1 ( خير الدين األسااادي )عن صاااديقه حساااام الدين الخطيب(، عبد الفتاح قلعه ج  وعدنان أبو الشاااامات: الموسااايقار أحمد اإلبري، حياته

9.وأعماله،  ص 

7د ضا، مع مها، إما ألنها لم تدون أو أنها دونه ثم اختفه ف  رفو  المكتبات ( ومن المؤسف أن مثل  هذت البحوث والمداوالت القيمة ق

9-1.م األسرية الخاصة. عبد الفتاح قلعه ج  وعدنان أبو الشامات: الموسيقار أحمد اإلبري، حياته وأعماله،  ص 
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والغنائية العربية الكالساااايكية، وكان اإلبري يقود الفرقة حين أدا  

 .(30)المقطوعات الحديثة 

عيّن مااديرهااا فؤاد  6218وحين افتتحااه إ اعااة حلااب ساااااانااة 

لها حتى وفاته عام  فنياش  رجائ  الشااااايخ عل  الدرويش مساااااتشااااااراش 

م وقااد دمع  إليهااا مع م الفنااانين البااارزين ف  حلااب، فكااانااه 6289

عباارة على ''ورشااااااة عمال موساااااايقياة وغناائياة يومية وفعلية، من 

تدريب وتنويا وتقديم حّ  على الهوا  مباشااارة حيث لم تكن أدوات 

وكلف الشااااايخ عل   بتساااااجيل نخبة من . (31)التساااااجيل مساااااتعملة''

والموشااحات األندلسااية القديمة )الكالساايكية( الت  كانه ف   النوبات

 حوزته، و لا مع الفرقة الموسيقية والمنشدين ف  اإل اعة.

 ـااااااـااااااف  طبع رصد الذيل  وسجل إل اعة دمشق: نوبة تونسية

موشح:  ـــلونغا فرحفزا  ـاــ  سماع  عجم ـاـاـا  العطا  فصل اسقا 

   .' )أبو خليل القبان (''يامن رمى قلب '' / ''برزت شمس الكمال'

من  هاذا االهتمام البال  بالتراث، تجاوز الشااااااام ليشاااااامل عدداش 

 البلدان العربية، من  لا:

معهد الموسيق  كلفه ال( 6236-6291أثنا  إقامته ف  مصر )ـــ 

الشاااااارق  بكتااباة الموشااااااحات واألدوار المصاااااارية القديمة 

ته كلف وغيرهاا، باالتادوين الموساااااايق  الحاديث )النوتة(، كما 

سااااااطوانات، بتلحين وتسااااااجيل مجموعة بع  شااااااركات األ

                                                           
4 تشاارين األول  –ف  مهرجان تكريم ضاايف حلب الشاااعر الكبير بشااارة الخوري )األخطل الصااغير(  ( مثالش7  على مساارح الكلية

، خصااص  ريعهما للصااليب األحمر (77كانون األول  4) العلمانيةم ومن الحفالت حفلتان موساايقيتان ف  صااالة سااينما روكساا 

1.م 3-9وقاد فرقة السماح الشيخ عل  الدرويش، المرجع السابق، ص  ،حلب مساعدة لجرحى الحرب ،فر

 المرجع السابق، ص )-.
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مقطوعات موساايقية كالبشااار  والسااماعيات وغيرها... ولقد 

ساااطوانات )غرامافون وبيضاااافون( إما أسااجل مع مها على 

 ف  القاهرة أو ف  بيروت.

قام بتسااجيل حصااة أساابوعية ف  اإل اعة المحلية بتونس ـاااااااـاااااااـااااااا 

على آلة الناي والكمنجة )سااماعيات وشاانبر حجاز واسااتخبارات 

 .(32)والغنا  وقد تمه  التمارين

كتب عن مشايخ المالو  التونس ، أمثال خميس ترنان ـااااـااااـااااا 

من التراث من  لا ثالث نوبات: رصااد  ومحمد غانم، قسااماش 

 .  (33)صبعينالذيل، والعراق، واإل

قام بتدوين النما ج الموسيقية الخاصة بالجزأين الخامس  ـااااـااااـاااا

 ، لـ ديرالنج .. ''الموسيقا العربية''ب والسادس من كتا

لإل اعة الفلسطينية ف  القدس، نخبة  6211قدم وسجل عام ـــ  

من الموشااااااحاات القديمة بمرافقة فرقة اإل اعة الموساااااايقية 

   والمنشدين '' كورس القدس''.

                                                           

)  أن مدير اإل اعة ف   لا الوقه حسااب الفنان  التونساا  عل  السااريت''
Engela 

لها  أخذ معه كل هذت التساااجيل إلى فرنسااا ولم يبقق 

أثر إلى يومنا هذا''.

 : محمد غانم، جريدة الزمان )7  سبتمبر7  طبقها بإ اعت  حلب ودمشق، وقد نقل عنه النوبة األخيرة األستا .

ش  لعقيل ، وأوردها ف  كتابه ''السما، عند العرب''.. وجا  ف  بع  المراجع: '' مجدي ا لهذت  نوبة وعشرين ملحقا

النوبات، وجملة موشحات أندلسية غنائية''، وأنه ''احتف   لنفسه بنسخة منها محفوظة ف  مكتبته الموسيقية بحلب''، 

غير أن هذا غير دقيق.
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مع الفرقة الموسيقية والمنشدين العائدين  6218سجل عام  ـااـااـاا

ن ألحان التراث والموشااااااحات لإل اعاة العراقية مجموعة م

 .  (34)(ما يقارب من مئة وعشرين موشحاش القديمة )

، أبرز (35)ج / كتاب '' الن ريات الحقيقية ف  القرا ة الموسااااايقية '' 

سااانوات األربع األخيرة من فترة المؤلفاته الن رية، ألفه خالل 

 .(36)( 6293 قسطمون  التركية )الت  غادرها سنة تدريسه ب

، بعااد أن 6213زت النهااائ  تواصااااااال حتى عااام نجاااإغير أن 

أجرت عليه تعديالت وإضااافات متتالية، أهمها أثنا  إقامته ف  حلب 

إثر عودته من تونس وبعد اطالعه على  ـاااااـااااا( 6216ـاااااـااااا6232)

فيااه الن ر من حيااث عباااراتااه  معيااداش  –محتويااات مكتبااة البااارون

نية فاللغوية وأسااالوب كتابته وإدخال بع  الفصاااول والمواضااايع ال

 إليه، مع اإلبقا  على نفس العنوان. 

يه ف ، معتمداش وعمالش  لقد بذل فيه عصااااارة تجربته الثرية علماش 

على  مصاااااااادر ومراجع عدة عربية وتركية، مع مها مخطوط، 

                                                           

الفنان روح  الخما  ف  تلحين الموشحات يعود إلى الفرصة الت  خلقتها  ا   ارتق( من المتعار  عليه أن السبب ف

ش  رحبة ومصادر صادقة استطا، بذكائه أن  المصادفة ف  لقائه ببغداد، الشيخ عل  الدرويش والت  فتحه أمامه آفاقا

ذا اللون على الغنا  أثر وأضاااااا  هفقد  .ينهل منهام ولم يسااااابقه ف  العراق من لحنها بعد أساااااتا ت عل  الدرويش

، فرقة الموشحات 71العراق  والعرب  منهجية لحنية خاصاة.. وقد أساس بمساعدة أستا ت عل  الدرويش، سنة 

األولى الت  أخذت على عاتقها تنفيذ الموشحات القديمة والموشحات الت  لحنها عل  الدرويش.

حمد أب  وشااااحات أم''، عند البع : '' الدر الحقيق  ف  ألحان الموساااايقا'' ؟ )'' ( أو ''كتاب الن ريات الحقيقية ف  علم القرا ة الموسااايقية

 (. ظل هذا الكتاب القيم إلى اآلن بدون نشااار، محفوظاش 77،  دار طالس –خليل القبان ''، جمع وإعداد عل  هيثم مصااري، دمشاااق 

داب والعلوم االجتماعية ف  القطر العرب  السااااااوري عناد ابناه إبراهيم الدرويش. وافقه رئاسااااااة المجلس األعلى لرعاية الفنون واآل

، بعد دراسااااة مسااااتفيضااااة، على اقتنا   هذا الكتاب المخطوط وطبعه على نفقة 733حينذاك ف  إحدت جلسااااات لجنة الموساااايقا عام 

ه لم يطبع أهميته، ولكن له لقيمته الفنية والعلمية وفائدته للدارسااااااين والعاملين ف  الموساااااايقا، بوصاااااافه مرجعاش  المجلس األعلى، ن راش 

ألسباب مالية.

3الجندي: أعالم األدب والفن، ج. ''، أدهم األساااااتا  الشااااايخ عبد العزيز من بلدة جبله بإصاااااالح عباراته اللغوية إلى ( يبدو أنه ''عهد – 

3-9. ، ص 7دمشق 
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إضاااااافة إلى خبراته الطويلة ف  مجاالت العمل الموسااااايق ، مما 

 أضااااااافى على هاذا الكتااب قيماة فنياة وعلمياة ناادرة، تجعله دون

 للدارسين والعاملين ف  الموسيقا.   ومفيداش  هاماش  جدال، مرجعاش 

 ف  قواعد الموسيقا العربية ، ويتضمن: يبحث الكتاب أساساش   

 الفهرســـ 

المقدمة وتبحث ف  تاريخ الموسيقا العربية وأصل الموسيقا وآدابها ـــ 

 ومدخل ف  علم الصوت

ق  ات السلم الموسيبحث ف  بيان النسب الرياضية لدرجات أصوـــ 

 ، موضحة حسب جداول ثابتة مدعومة باألرقام.وحديثاش  قديماش 

 بحث ف  السلم والمقامات العربية وتحليلها  مع نما ج تطبيقية.ـــ 

بحث ف  المقاييس والموازين العربية والعرجا  منها مع أمثلة ـــ 

حسب  وحديثاش  وتطبيقات وعرض للموازين واستعمالها قديماش 

 ات الخاصة بقادة الفرق الموسيقية الحديثة )أوركسترا(اإلشار

 بحث ف  التدوين الموسيق  العرب  بطريقة األبجدية العربية.ـــ 

وغير  لا من األبحاث: آلة الناي وكيفية العمل بها والعود ـــ 

والقانونم تدوين لبع  الموشحات القديمةم مع تمارين لمختلف 

 األبحاث الواردة. 

هذا المخطوط الثمين ف  صورة طبعه ونشرت، أن ف  ال شا 

سو  يشكل إضافة نوعية بالنسبة للدراسات الخاصة بالموسيقا 

 العربية. 

 

 

 

 القسم الثان  من البحث ف  العدد القادم
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 بيتهوفن وشوبرت وشوبان وشتراوس 

 المـــاة األعـــويه حيــــوتش

 ينماــــف  الس

 

 

 صميم الشريف

 

بدأ اهتمام السااينما بحياة أعالم الموساايقا وتقديمها على الشاااشااة 

ت ف  أواخر الثالثينيا  تالفضاااية مذ أنتل المخرج الفرنسااا  تجانس

لفيلم ويعود فشاال ا تمفيلمه الرومانساا  الفاشاال تحب بيتهوفن الع ي

إلى ابتعااد أحاداثه عن واقع  الحياة الت  عاشااااااها بيتهوفن، وإحاطة 

غراميااتااه بهااالااة من القاادساااااايااة الرومااانسااااااياة، حتى باادت مؤلفاااتااه 

بيبة للحتالموساااااايقية وكأنها تنبع من تلا  العالقات وبخاصااااااة حبه 

ذا . هتتريزا دي برونشاااااافياتالت  أجمع البااحثون أنها  تالمجهولاة

يلم كان الشاااااارارة األولى الت  دله المخرجين والمنتجين وكتاب الف

ين رفوا من حياة الموسااايقيغالسااايناريو على النبع الذي ال ينضاااب، ف

الكباار ماا طاب لهم، وأغرقوا الحياة السااااااينمائية بفي  من األفالم 

الت  تواله باضااااااطراد منذ األربعينيات، دون أن يلجؤوا إلى النقل 

ساااااينمائ  معتمدين ف  إنتاجهم على اإلثارة الصاااااادق ف  السااااارد ال

والتشاااويق وموسااايقا األعالم أنفساااهم ك  يدعموا عملهم الفن . وقد 

قادهم هذا إلى تشاااااويه الوقائع والتاريخ واألحداث، فخلقوا نوعاش من 

البنا  الدرام  ال عالقة له بحياة أولئا األعالم، وافتعلوا كل شاااا   

هم، فنجحوا ف   لا نجاحاش ليصااااالوا إلى قلوب المشااااااهدين ونفوسااااا



 

 49 

كبيراش، حتى انطبع التشويه الذي قدموت بإقنا، عن حياة أولئا الكبار 

ف  نفوس المشاااهدين، بعد أن نجا من  لا بع  األعالم الكبار إلى 

حد ما، كشاااتراوس وفاغنر وفيردي بينما لم ينل شاااوبرت وشاااومان 

وشااوبان وليسااه وبراهمز وتشااايكوفسااك  وكورساااكو  وغيرهم 

ن  لا، إ  تعرضااااه الحياة الت  عاشااااوا لضاااارورات الساااايناريو م

 والحوار واألحداث المفتعلة والحبكة السينمائية إلى تشويه كبير .

أول الموساايقيين األعالم الذين تناولهم المخرجون السااينمائيون 

وكمتاب الساااايناريو بشاااا   من التفصاااايل لبؤس حياته وثرا  ألحانه، 

رت الذي أنتل حول حياته، وحول الموسااايق  النمساااوي فرانز شاااوب

والمعروفة  تمقام سااا  مينور ـااااااااـاااااااا الصاااغيرتسااايمفونيته الثامنة 

 بالسيمفونية الناقصة ثالثة أفالم .

بعنوان  3943أول هاااذت  األفاالم، ظاهار ف  ألماااانياااا عاااام 

حالياش  تسينما رويالتوعرض ف  دمشق ف   تالسايمفونية الناقصةت

 .3944مقهى الروضة ف  العام 

سااااااينااريو الفيلم على األساااااابااب الت  وقفاه حائالش بين  اعتماد

شاااوبرت وإتمام سااايمفونيته الناقصاااة. وعلى الرغم من نجاح الفيلم 

فإن التشاااااويه الذي ألحقه كاتب السااااايناريو على قصاااااة الفيلم، كان 

مبالغاش فيه، وال يتفق وحياة شااااااوبرت الحقيقية .. صااااااحيح أنه أحب 

قاااة لهاااذا الحاااب بتمزيق ، ولكن ال عالتكاااارولين أسااااااتر هاااازيت

الحركتين الثالثة والرابعة اللتين لم يكتبهما أصااااالش، فإ ا أضاااافنا إلى 

هذت المغالطة عشااارات األشاااخاص الذين حشاااارهم المخرج، وفيهم 

بيتهوفن ليساااألوت عن األساااباب الت  دعته إلى عدم إنها  سااايمفونيته 

. المااذكورة، وجاادنااا أن األمر مبااال  فيااه، ولم يحاادث على االطالق

ومن المعرو  أن شااااوبرت قابل بيتهوفن مرتين ف  حياته، فتعارفا 

ف  المرة األولى بحضااااااور عادد من أصاااااادقاا  بيتهوفن الاذي كان 

مريضااااااش جداش، وف  المرة الثانية كان بيتهوفن فاقد الوع  وف  حالة 

النز، األخير تقريباش، فهو إ ن لم يطلع على سااايمفونية شاااوبرت ولم 



 

 52 

كان معجباش بألحانه وأغانيه الت  كانه تتداولها يساااااأله إنها ها، وإن 

 الجماهير .

تتألف من حركتين،  تالناقصااااةتوساااايمفونية شااااوبرت الثامنة 

ال يتجاوز بضاااااعة مقاييس،  تساااااكيرزوتومن مطلع للحركة الثالثة 

وهذا المطلع هو الذي طرح  لا التسااااؤل عن األساااباب الت  جعلته 

 شااوبرت لم يكتب مقياساااش واحداش  لم ينه معها تلا الساايمفونية، ولو أن

من الحركة الثالثة، العتبرت ساايمفونيته كاملة ومؤلفة من حركتين، 

وه  ف  كل التساااجيالت المتداولة لها تقتصااار على تينا الحركتين 

 فقا .

نال هذا الفيلم على الرغم من ضااااااعفه فنياش، شااااااعبية كبيرة ف  

 حتى إن المخرج ألماانياا والنمسااااااا قبل أن يجتاح أوربا بعد دبلجته،

اإلنكليزي المعرو  إسااكويث أشاار  بنفسااه على دبلجته إلى اللغة 

اإلنكليزيااة وفوجى  تماااماااش عناادمااا حقق  لااا النجاااح الكبير الااذي لم 

 يتوقعه .

الفيلم الثان  الذي عالل حياة شااوبرت أنتل ف  عاصاامة السااينما 

ولم يشاااااااهدت  3942وعرض ألول مرة ف  أمريكا عام  تهوليوودت

، وف  سينما رويال أيضاش، 3948ور دمشق إال ف  أواخر العام جمه

. وهذا الفيلم يبدأ بمشاااهد سااايدة تدخل تالخمر الجديدةتوكان بعنوان 

متأخرة إلى إحدت الحفالت الموسيقية، فتسأل جارها عن المقطوعة 

الت  تعزفها الفرقة فيجيبها هامساش، إنها السيمفونية الثامنة لشوبرت، 

قائلة بارتيا،: إ ن لقد فاتن  االسااتما، للساايمفونيات  فتشااهق الساايدة

 السبع الت  سبقتها! يال  من حمقا !

وف  هذا الفيلم المل   بالتشاااويه لحياة شاااوبرت، نجد أن حبيبته 

ليرت  تبيتهوفنتايم  تسااارق السااايمفونية الناقصاااة وتذهب بها إلى 

لع رأياه فيهاا، وإن هاذا ماا يكاد يقرؤها ويصاااااال ف  قرا ته إلى مط

الحركة الثالثة حتى يصايح مبهوراش وغاضباش: أين تتمتها، جيئين  بها 

 ألجعل من هذا الشوبرت أع م موسيق  من بعدي!
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وتقنع إيم  ف  مشهد آخر ـاااااـااااا شوبرت ك  يتم عمله، وتهددت 

باالنفصاااال إ ا لم يفعل  لا، ثم يلتق  شاااوبرت ببيتهوفن ف  مشاااهد 

 ه بإلحاح ك  يكملتاال، لنجاد بيتهوفن يرجو شااااااوبرت ويسااااااتعطف

سااايمفونيته، لينته  الفيلم بعد  لا على مشاااهد شاااوبرت وهو منكب 

على عملاه بهاد  إنهاا  ساااااايمفونيته، وكأن هذا المشااااااهد وضااااااع 

خصااااايصااااااش لمؤلف  الموسااااايقا ك  يحاولوا من جانبهم إكمال العمل 

 الذي لم ينهه شوبرت ف  حياته.

لناقصااة ا الفيلم الثالث الذي تعرض لحياة شااوبرت وساايمفونيته

جااا  هااذت المرة من إيطاااليااا، ومن المخرج الشااااااهير جااالون  الااذي 

عر  كيف يعالل حياة هذا الفنان البائسااااة بمنتهى الصاااادق، وبعيداش 

عن عوامال اإلثاارة  المفتعلاة، وإن باال  بع  الشاااااا   ف  عالقته 

بالكونتس كارولين إسااااترهازي ألن حياة شااااوبرت التعسااااة بحلوها 

إلى افتعااال درام ، ألنهااا ه  باالااذات كاانااه ومرهاا لم تكن بحاااجاة 

 أكثر من دراما قاتمة وشديدة السواد.

  الت  كانه ف تأمبيرتعرض هذا الفيلم ف  دمشاااق ف  ساااينما 

الصااالحية وأزيله ألغراض عمرانية ف  الخمسااينيات ونجح نجاحاش 

 مطلقاش.

أجمل األفالم الموسااايقية الدرامية المرحة الت  شاااهدتها دمشاااق 

عن حيااااة  تكااال الماااديناااة ترقصتاألربعينياااات فيلم  ف  أواخر

الموسااايق  النمسااااوي الشاااهير جوهان شاااتراوس والفيلم من األفالم 

يوم. ـااـاا أفاميا ال تعائدة باالستالفرنسية الشيقة، وعرض ف  سينما 

وقاام الممثل الفرنساااااا  الشااااااهير فيرنان كراف  بدور شااااااتراوس، 

وبرال  الرائع والممثلاااة النمساااااااااوياااة الجميلاااة  ات الصااااااوت األ

 إيلوناماس  بدور الحبيبة مغنية األوبرا الت  تغدو زوجته.

 يقاعاتها الراقصة المثيرة،إت وسالفيلم يدور حول رقصة تالفال

شتراوس من مجرد رقصة شعبية  ـااـااكما هو معرو   ـااـااوقد نقلها 

 إلى رقصااااة عالمية منذ ،معروفة ف  بوهيميا ف  تشاااايكوساااالوفاكيا

ت سحتى اقترن تالفال .ه الرائعةألحانالراقصة، يقاعاتها إصاغ على 
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لمانية من فعل دار يدور أو توالزنت كلمة أوكلماة فالزن  .بااسااااااماه

أما ساااابب  .و تفالزت بالفرنساااايةأ، ومنها جا ت كلمة توالزت دوراناش 

تعمار كية، فيعود إلى االساااايلمانية وليس بلف ة تشااااأتسااااميتها بلف ة 

يا ومورافيا استخدام لغة غير النمساوي الذي حرم على سكان بوهيم

 اللغة األلمانية.

الفيلم شاااااأن كل األفالم الموسااااايقية الت  عالجه حياة األعالم، 

حداث الفيلم الت  عاشاااها شاااتراوس أكرس موسااايقا شاااتراوس لبنا  

الت  اساااااتغلها  لحانشاااااهر األأو .وفق التسااااالسااااال الزمن  لمؤلفاته

اوس  مقطوعات المخرج ليضامن نجاح الفيلم من ورا  موسيقا شتر

رة سأشرا  ف  قصر مبراطوريت الذي رقص عليه األتالفالس اإل

مبراطور وتالفالس الكبيرت الذي ترقص سااااابورج بحضاااااور اإلبها

نا الت  وغابات فيي على أنغامه فيينا كلها ف  ساحات المدينة القديمة،

صاوات الكوكو وزقزقة العصافير أيقاعات الفالس على إنسامع فيها 

غابة عند الة نبحركة النساااااايم ووسااااااوسااااااة الجنادل وكونلمس فيها 

يقاعات حوافر جواد العربة الت  تقل شاااتراوس وحبيبته إالمساااا ، و

الت  عبرت عن ثورة المدينة الشااااااهيرة  ودما  فيينا، ف  انسااااااياب،

تالدانوب  اش وأخير .ضااااد االسااااتبداد والت  سااااحقه بمنتهى القسااااوة

ه، وقااد فااات انااألحااجماال أزرق الجمياالت الااذي اسااااااتوحى منااه األ

شاتراوس، وهو يضع عنوان مقطوعته بأن الدانوب لم يعر  اللون 

ولكنه كبحر، وعروس لثالث عواصاااام كبيرة  ،األزرق طوال حياته

 استحق منه تلا التسمية .

، وعرض ف  دمشاااق مرتين متواليتين متميزاش  الفيلم نجح نجاحاش 

ي د نجح المخرج تجونست الذقو .ساااابوعين ف  كل مرةأعلى مدت 

 هذت المرة مع شتراوس. ــفشل مع بيتهوفن 

ة خر بحياته المثيرتأثر هو اآلاساااا شااااوبان الموساااايق  فريدريا

وأول فيلم جاااد ظهر عن حياااتااه جااا  من . اهتمااام السااااااينمااائيينباا

ودة نشاااااعقاب الحرب العالمية الثانية تحه عنوان تاألأهوليوود ف  

. اضطلع 3955ساينما الدنيا ف  دمشاق عام   ف وعرض  ،الخالدةت
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سااااااتا  تجوزيف الممثل كورنيل وايلد وبدور األ بادور تشااااااوبانت

ت الممثاال الكبير بول مون  وباادور جورج صاااااااانااد الممثلااة إلساااااانر

 وبيرون.أالقديرة ميرل 

هد  الفيلم التركيز على ثورة الشااااااعب البولون  ضااااااد الحكم 

حداث الفيلم على أساااقاط من خالل اإل القيصاااري الروسااا ، متعمداش 

لونيا بعد الحرب ف  ظل الن ام الذي جا   بعد انتصاااااار مصااااير بو

حداث النضالية سقاط جا  من خالل األالحلفا  على النازية، وهذا اإل

 بان الحكم القيصري .إالت  جرت 

واسااااتغل حياة شااااوبان المثيرة،  ،ساااايناريو الفيلم وضااااع بذكا 

د ضاافا  مزيإجل أ، وأضااا  عليها الشاا   الكثير من طيباش  اسااتغالالش 

 يقا، الدرام .من اإل

ن م إلساااانرسااااتا ت أركز الفيلم منذ البداية على هرب شااااوبان و

عقاب فشاال الثورة الت  قادها طالب المدرسااة الحربية، أبولونيا ف  

ا لم يرافقه ف  ساافرت إلى فيين إلساانرن أبأن شااوبان لم يهرب، و علماش 

ا  نبأقبال أن يتوجاه منهاا إلى بااريز، بال على العكس، قد وصاااااالته 

قلع من أجاال أالثورة وهو ف  فيينااا، فقرر العودة إلى وارسااااااو، ثم 

 المجد الذي يحلم به وتوجه إلى باريز .

التركيز الثان ، أنشاااااأت كاتب السااااايناريو على العالقة العاطفية 

الت  قامه بين شوبان وجورج صاند، وعلى النقا  حول الفن للفن 

ذت لس قيادت لرغبات هلنجد شااوبان ف  النهاية  قد أساا ،أم الفن للغاية

 المرأة، فكرس فنه من أجل الفن .

التركيز الثالث اعتمد على ملل جورج صااند من شاوبان بسبب 

وارت أثنا  أوالذي زاد  ــالسل  ـاـاآنذاك  مرضه الذي لم يكن معروفاش 

على فيماا بعد صاااااارارهاا من ثم إتمااجوركاات و زررحلتهماا إلى ج

ف  تنوهااانت ك  يسااااااتعيااد  قطاااعيتهاااإاالبتعاااد بااه عن باااريز إلى 

 و كما كانه تلقبه تجثت  المريضةت.أهورة، دصحته المت
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التركيز الرابع قام على فشاااااال ثورة بولونية ثانية، وعلى تدفق 

ومن بينهم الكونتس ماريا ودزنسكا  ،باريز إلىالهاربين من المذابح 

بأن ماريا  ن بادلها الحب ف  وارساااااو، علماش أالت  سااااابق لشاااااوبان 

ال إلى مصااايف إكانه متزوجة آنذاك، ولم تغادر وارساااو  ودزنساااكا

ق بعد طالولم تزر باريز على اإلف  تشاايكيا، تماريانسااك  الزن ت 

 ال قبل زواجها ف  ماريا نسك إفشال الثورة، كما لم تجتمع بشاوبان 

الزن  قبل وقوعه ف  شاااااراك جورج صااااااند لمدة شاااااهرين، وه  

و جعلها غير أن وقائع السيناري .قامه فيها ف  تلا البلدةأالفترة الت  

عه الذي قاط إلساانرسااتا ت أتزور باريز هاربة، وتتصاال بشااوبان مع 

 ألن إلسنر ،غير وارد يضاش أمر وهذا األ ــبعد عالقته بجورج صاند 

قنعه عن طريق حفنة من تراب أو ـااـااطالق لم يترك وارسو على اإل

 ـاااااـيناريو وفق الس ـاااااـاااااستا ت أالوطن الت  جلبها معه وتركها عند 

 حيا  الحفالت من أجل الوطن .إبالعمل وجمع المال عن طريق 

فالت، حيا  الحإفيقرر شااااوبان  ،تتابع مشاااااهد الفيلم بعد  لاتو

وهو  ـااـااصرارت تبادرت بالقطيعة إمام أو .ول جورج صاند منعهاوتح

 ،ألن جورج صااااند كانه قد سااائمه شاااوبان ومرضاااه ،أمر مختلق

لفنان تدوالكروات الذي خلدها بصااااااورة وتعلق قلبهاا الماجن بحب ا

دي وليه، كما هجرت من قبل تساااااااندوإ هوتمثاال نصااااااف ، فهجرت

ع اته فينقل شوبان مقويتابع السيناريو اختال ـاااااـااااا اموسيهت وغيرهم

جل جمع المال لمناضاااال  أوربية كافة من حفالته إلى العواصاااام األ

لم  .اش ن شوبان الهزيل والمري  جدإ مروف  واقع األ ـااااااـاااااابولونيا 

 .ييننمن أجل الالجئين البولو باريز ف   سوت حفلتين يح ا 

قطوعته الشاااهيرة ممن خالل عزفه ل ويأت  المشاااهد قبل األخير

أصااااااابع البيااانو ليتاادفق الاادم من فمااه على  تدراسااااااة تعهااد الثورة

فيهز هذا المشاااااهد مشااااااعر مشااااااهدي الفيلم وتغرورق  ،البيضاااااا 

 بان.وأسى على شو عيونهم بالدمو، حزناش 
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ف  المشاااااهد األخير، نرت شاااااوبان ف  النز، األخير وقد التف 

ستا ت إلسنر وماريا ودزنسكا وشقيقته الكبرت والموسيق  أمن حوله 

 جورج صاند قبل وفاته . رؤيةه، فيطلب سلي

وتبل  الماأساااااااة  روتهاا عنادماا ترف  جورج صاااااااناد طلبه، 

 زراندون  كرت ترافقه على لحن يوقعه ف ليمضااااا  شاااااوبان وحيداش 

وطبيع  أن جميع الااذين تحلقوا حول سااااااريرت لم يكونوا  .هساااااالي

لدراما وضرورة تصعيد اموجودين باستثنا  شقيقته وفرانز ليسه . 

ه  الت  جعله كاتب السااايناريو يخلق مشاااهد رف  جورج صااااند 

 تلبية طلب شوبان األخير .

قوت األفالم الموساااااايقياة الت  تطرقاه لحياة ع ما  أالفيلم من 

داث حيقيين، على الرغم من تشاااااويه الحقائق التاريخية واأللموساااااا

 والمكان والزمان ف  بع  األحيان.

 اش عجيب قباالش إوشااهد  ،ساابوعينأعرض هذا الفيلم ف  دمشااق مدة 

  كشاااف عن المسااااتوت الثقاف  الذي كانه تعيشاااه دمشااااق ف  ساااان

 ات .يالخمسين

فيلم آخر عن حياة شااااوبان بعنوان تشااااباب شاااااوبانت، هو من 

ذا عرض ه .الفيلم رائع، وروعته تكمن ف  صاااااادقه  ،نتاج بولون إ

، 3934الفيلم الروائ  الطويااال ف  المركز الثقااااف  العرب  عاااام 

ويروي حياة شاااااوبان ف  مراهقته وشااااابابه األول، وعالقته بطالب 

حبه و ،سااااتا ت إلساااانر وحبه األول تلكالدوفسااااكاتأالكلية الحربية وب

قها ليغط  عن طري ــه بإحيا  الحفالت ان  لماريا ودزنسكا وقيامثال

االجتمااااعاااات الثورياااة وتوزيع المنشااااااورات، والمشاااااااااركاااة ف  

بدا، شوبان المبكر، وتأثرت بأسلوب إكذلا ي هر الفيلم . الت اهرات

الموساااايق  باغانين  من الناحية التكنيكية والرومانسااااية، ونقله لهذا 

وينته   .هساالي كما فعل فرانز تماماش  ،األساالوب وتطبيقه على البيانو

رته سااأسااتا ت على ساافرت إلى باريز رغم معارضااة أ صاارارإالفيلم ب

 ليحقق المجد الذي يصبو إليه.
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 مريك  كينلخرجه المخرج األأالذي  يعدُّ فيلم األنشااودة الخالدة

دمشااااااق ف  بااوعرض ف  سااااااينمااا الاادنيااا  ،3944عااام   دورفياا

بعد . و تاينهاية الخمسينات أقوت فيلم موسيق  ظهر حتى يالخمسين

ياة حقصة هذا الفيلم يروي و .تأنشودة للذكرتتظهر فيلم  مفيلهذا ال

 عازفةت، كالرا فيات وزوجته روبرت شاااومان لمان الموسااايق  األ

يتطرق لحياة الموساااااايق  الكبير جوهانس وفياه  .البياانو الشااااااهيرة

ي مأل لذا هسفرانز لي لموسيق او لشومان، الذي كان تلميذاش  براهمز

ومان ام بدور شوشغل الناس آنذاك عازفاش اليجارت بالبيانو . قالدنيا 

الممثلاااة ت كالرا فيااااتوبااادورت، بول هنريااادتالممثااال المعرو  

 .روبرت ووكر الممثل القديرت براهمزت وبادور، نيال شاااااايااريباات

 نجب منأويقدمها لنا وشااومان قد  شااومان لساايناريو يختصاار حياةا

 ا،م ف  بيه رحب نوعاش  قمن جميعاش بنات  يم  ساااااابعا كالر حبه الكبير

هو الموساااايق   غر ،حدت الإفردت له أوقد حل بينهم ساااااكن جديد 

الشاااااااب براهمز الاذي تتلماذ على يادي شااااااوماان ليزياد ف  علومه 

الضااااااو  على حياة  تلق الت  ومنذ المشاااااااهد األولى  .الموساااااايقية

همز شاااومان الساااعيد بأسااارته وعمله الموسااايق ، نلح  إعجاب برا

الخجول بزوجااة أسااااااتااا ت، وتطور هااذا اإلعجاااب إلى حااب كبير 

صاااامه من جانبه، واكتشاااا  كالرا هذا الحب وترددها ف  مبادلته 

 إيات.

كذلا يقدم السااايناريو بذكا  نوبات اإلغما  والهساااتيريا الخفيفة 

بين الحين واآلخر، قبل أن تقودت إلى  تالت  كاانه تنتاب تشااااااومان

ار، والصارا، الذي يعيش تحه وطأته العاشق الجنون ثم إلى االنتح

 براهمز بين حبه لكالرا وإخالصه لصداقة أستا ت الكبير.

اعتمد السايناريو على رسائل كالرا وبراهمز لبعضهما، وعلى 

رسااائل شااومان وساايرة حياته ومقاالته الت  كان ينشاارها ف  المجلة 

 الموسيقية .

توزيع هذت اإلثارة كاتب الساااااايناريو اعتمد على اإلثارة، وقام ب

على قبول كالرا لحب براهمز، وهو أمر لم تؤيدت الوقائع التاريخية، 
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إ  ظل هذا الحب، حباش رومانساياش من طر  واحد، إ  رفضه كالرا 

فكرة الزواج الت  عرضاااها براهمز بعد وفاة شاااومان، واضاااطرته 

 إلى ترك البياه واالبتعااد نهاائيااش، دفعااش ألقااويال الناس . وعلى خلق

صااارا، متوازن بين معاناة كالرا الواعية ألسااارتها، وحب براهمز 

وحااب زوجهااا ووفااائااه لهااا رغم الهموم الت  تعصااااااف بااه. وهااذا 

الصاااارا، جعله المخرج يبل  مدات ف  سااااهرات العائلة، وقيام كالرا 

بعز  مقطوعات براهمز العاطفية الموجهة لها، وإعجاب شااااومان 

ن على عزفها ف  حفالت بها، ومناقشاااااتهم حولها وإصاااارار شااااوما

 زوجته العامة .

لقد أبرز المخرج هذا الصااااارا، وتسااااالل من ورائه إلى أعماق 

نفس كاال واحااد منهم، حتى بااات مكشااااااوفاااش لاادرجااة جعلااه براهمز 

المخلص لحبه وأساتا ت يفكر ف  الرحيل أكثر من مرة لوال توسالت 

 األستا  والحبيبة المتمنعة .

فرانز ليسااااااه الفتااان ف  كاال  اإلثاارة الثااالثاة تباادت عناد ظهور

شاااااا  ، بعزفاه وجماالاه وأنااقته، فأثار ف  حفالته حقد كالرا عليه، 

ألنه اساااااتحو  على إعجاب الناس كافة، وهو ما كانه تحلم به، وقد 

أخطأ كاتب القصااة عندما جعل عشاايق الكونتس ماري داغو يحاول 

إغرا  كالرا، ويعزي هااذا الحقااد على محاااولتااه هااذت، ألن هااذا لم 

حادث على اإلطالق، وألن كراهياة كالرا نبعه ف  واقع األمر من ي

سيطرة ليسه على فنه، ومن تميزت بشخصية متفردة بالعز ، ومن 

 إبداعه أسلوبه الذي تجاوز به الكالسيكية الت  قيدت كالرا فنها بها.

كذلا تبرز إثارة ساريعة ف  مشهد سريع عند ظهور الموسيق  

مان وليساه مساعدتهما بتقديم أعماله، ثم الثائر فاغنر طالباش من شاو

 انصرافه عنهما غاضباش كما ظهر ألنهما لم يفهمات.

وهذا المشهد ـااـاا عدا الغضب ـااـاا مشكوك ف  حدوثه تاريخياش، إ  

 قابلهما منفردين وف  غير األجوا  الت  قدم فيها.

ف  هااذا اإلطااار تاادور حوادث الفيلم، لينته  بجنون شااااااومااان 

يحدث نفسااااااه بعد إنقا ت من محاولة االنتحار  الاذي ي ال مشاااااادوهاش 
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األولى ف  نهر الراين، ثم موتاااه فيماااا بعاااد تااااركااااش لكالرا الهموم 

 واألحزان.

الفيلم مل   بااالمغااالطااات التاااريخيااة الت  لم يعشااااااهااا األبطااال 

الحقيقيون والت  اختلقهاا واضااااااع الساااااايناريو ليخلق الجو الدرام  

فيه موساااااايقا الثالث  الكبير  المأسااااااوي لهذا الفيلم الذي اسااااااتخدمه

وإ ا عرفنا أن اإلشارا  الموسيق  كان  تتشاومان، براهمز، ليساه

للمؤلف الموساااايق  المجري الشااااهير تميكولوس رودزات المقيم ف  

أمريكا، أدركنا روعة  لا االساااااتخدام الرائع لموسااااايقا هذا الثالث  

ومان ة شالذي خدم أغراض الفيلم موسيقياش ودرامياش، السيما سيمفوني

الرتباااطهااا بمحاااولااة انتحااارت ف  ميااات النهر  تالثااالثااة تنهر الراين

المذكور. كذلا لعبه رقصاااات براهمز المجرية دورها ف  إضااافا  

المرح ف  جو بيه شااومان وبناته الساابع، كما أن سااوناتات براهمز 

وبع  أغان  الليدر، والسااايما الساااوناتتان اللتان كتبهما ف  أواخر 

كالرينياااه مع البياااانو لعبتاااا دوراش ف  التعبير عن أيااااماااه آللاااة ال

 العواطف المتأججة ف  قلبه تجات كالرا.

الفيلم نجح نجاااحاااش كبيراش عناادمااا خلع على العباااقرة مااأسااااااويااة 

 األبطال اإلنسانيين الذين يقفون عاجزين أمام مثلهم العليا.

 لق  هذا النو، من األفالم رواجاش كبيراش حتى إن الساااينما تناوله 

حياة تفرانز ليسااااااهت ولخصااااااتها ف  ثالثة أفالم شااااااهيرة، وحياة 

 تتشاااايكوفساااك  ف  فيلمين: األول إنكليزي من إخراج تكين راسااال

الذي ركز فيه على شااااذو ت الجنساااا ، فأعطى عنه صااااورة قاتمة. 

والثان  فيلم من إنتاج ساوفييت  أمريك  مشاترك وإخراج السوفييت  

لم ما علق بأ هان الناس من الفيلم إيجور تاالنكين. وقد مسح هذا الفي

األول، وأعطى حيااااة هاااذا العبقري صااااااورة مشاااااارقاااة. ثم حيااااة 

الذي ال يمه لحياة كورسااااكو   تشاااهرزادتكورسااااكو  ف  فيلم 

بصاااااالاة إال ف  بع  الحقاائق الت  اعتمدها الساااااايناريو، وتكريس 

ألحانه لمشااهد لم تقع أصاالش. والفيلم عرض ف  ساينما الدنيا بدمشاق 

الخمسااااااينيااات. وهو من بطولااة الفرنساااااا  جااان بيير أومونااه ف  
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عن حياااة    تالنااار السااااااحريااةتواألمريكيااة إيفون دي كااارلو. وفيلم 

فرانز ليساااااه وغرام فاغنر بكوزيما ابنة ليساااااه الت  تزوجها فيما 

 تبعااد. وهو من األفالم الهااامااة الت  حققااه لمخرجااه توليم دييترياال

اة مشاااااااهير الموساااااايقيين ف  شااااااهرة كبيرة . وتتابعه بعد  لا حي

السااينما، وتسااابق المخرجون والمنتجون على تقديمها. وأشااهر هذت 

النرويج ، وتماهلر  تاألفالم: حياة غلينكا الروسا ، وسيرة تغري 

اإليطاااال ، وبيتهوفن وبراهمز وفااااغنر  تت النمسااااااوي، وتفيردي

وغيرهم. إلى أن تولى التلفزيون هذت المهمة فأنتل مساااااالسااااااالت ال 

وتفيرديت وتموتساااااااارتت  تته  عن حياااة األعالم تكباااغااانين تن

 وسواهم.

وإلى جااناب األفالم الروائياة والتلفزيونية، برزت أفالم وثائقية 

عن حيااة هؤال  األعالم، اعتمادت فيهاا الوثاائق والحقائق التاريخية 

ولوحات مشاهير الفنانين والرسائل والصور والمذكرات الشخصية 

وكل ما تركه أولئا األعالم من مخلفات وأبرز  والثروة الموسااااايقية

قراطية ف  ألمانيا الديمو تتلا األفالم فيلم طويل أنتجته شااركة تديفا

عن حيااااة بيتهوفن. فصااااااورت منااااظرت الخاااارجياااة ف  مواطنهاااا 

 تاألصاااااالياة، كبياه بيتهوفن ف  بون الاذي ولد فيه، وبيته ف  تفيينا

يرة الت  اساااتخدمها ونزهاته على ضااافا  الراين، واألبواق الصاااغ

بعد أن أصاااابه الصااامم ليساااوق األصاااوات إلى أ نيه. واساااتخدمه 

مؤلفاته الموساايقية حسااب تساالساال تاريخها بدقة متناهية، واسااتعين 

بصااااااور األعالم الاذين اتصاااااال  بهم أو أعجب بمواقفهم، كنابليون 

وغوته وشااايلر وعدد من األمرا ، وبصاااور النساااا  الالئ  وقع ف  

كااان لهن دور بااارز ف  حياااتااه. ولم يغفاال الفيلم غرامهن والالئ  

كبيرة  أو صاااااغيرة إال وتعرض لها، مختتماش كل  لا بصاااااورة عن 

 تشييع جنازته الت  سار فيها ثالثون ألف شخص. 

فيلم آخر أنتجتااه تديفااات على نفس الغرار عن حياااة هاااناادل، 

وثاالااث عن حياااة بااال. كااذلاا فعلاه المجر عناادماا أنتجاه فيلمااش عن 

رة الت  عا  فيها الموسيق  هايدن ف  قصر األمير إسترهازي، الفت
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وآخر عن الموساااايق  فرانز ليسااااه. وأنتجه تشاااايكوساااالوفاكيا ه  

األخرت أفالماااش، قصاااااايرة عن حياااة موتسااااااااارت ف  براغ وعن 

وتدفورجااكت. وتكااد القاائمة ال تنته  من هذت األفالم  تسااااااميتااناات

ه دول االشااااتراكية الت  هدفالوثائقية الت  يعود الفضاااال فيها إلى ال

إلى إبراز حيااة األعالم ومواقفهاا اإلنسااااااانياة بعياداش عن اإلساااااافا  

واالختالقااات، وتكريمهااا التكريم الالئق الااذي تسااااااتحقااه عن طريق 

وثاائق حقيقياة ال يتطرق إليهاا الشااااااا، ولتنقذهم بعد أن أصاااااابحه 

ت اب السااايناريو المحت فين رالساااينما أداة إعالمية خطيرة من براثن كم

 ف  األفالم الروائية .

ابتدعه الساااااينما أسااااااليب جديدة غير هذين األسااااالوبين اللذين 

تعرضاانا لهما لالسااتفادة من موساايقاهم ومن حياتهم على حد سااوا . 

وأول هذت األسااااليب هو اساااتخدام األعمال الموسااايقية كما وضاااعها 

مؤلفهاا، وف  هاذا األساااااالوب يلجاأ المخرج إلى اختيار المقطوعات 

  يريد االساااتعانة بها، على نحو ما فعل المخرج تساااتروبت ف  الت

ه  زوجة الموساااايق    تآنا مجدلينات. و تفيلمه تيوميات آنا مجدلينا

. وقد اسااااتغل المخرج رسااااائل بال إلى تجوهان سااااباسااااتيان بالت

زوجتااه ليتحاادث من خاللهااا عن حياااة بااال منااذ زواجااه منهااا حتى 

اساااتخدم موسااايقا موتساااارت، وفاته. وكذلا فعل مخرج آخر عندما 

ليتحاادث عن فترة زمنيااة من حياااتااه، وف  كال الفيلمين قااام عااازفون 

مشهورون بأدا  أعمال الموسيقيين المذكورين، فخلقوا عند المشاهد 

إحساااساااش بأن الموساايقا فعالش تعز  أمامه، واليقوم بأدائها ممثلون ال 

 عالقة لهم بما يعزفون .

سااااتغالل ألحان الكبار، فف  فيلم األساااالوب الثان  يقوم على ا

هيمورسا ــ سخرية القدر ــ الذي عرض ف  دمشق بطولة جون 

 تجااارفيلااد وجوان كروفورد اساااااااتغاال المخرج حياااة تدفورجاااك

السااااايما طفولته، ونقلها إلى القرن العشااااارين وإلى أجوا  الحياة 

األمريكية، وصاااغ منها حياة مأسااوية لبطلة الفيلم مسااتغالش ألحان 

اك وألحااان فاااغنر وكورسااااااااكو  وبع  الموسااااااايقيين دفورجاا
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ش ـاااـااا استغل  تاآلخرين . وف  فيلم تقسمه وهو فيلم أمريك  أيضا

المخرج ألحان الموساايق  الروساا  بورودين ف  أوبرات الشااهيرة 

األمير إيغورت، وجعااال  حوادث الفيلم تااادور ف  بغاااداد، وف  ت

كورة على عصاار الخليفة هارون الرشاايد وقدم ألحان األوبرا المذ

شاااعر جديد، ف  أغان منفصااالة. وقد قام كل من الموسااايق  رايه 

والموسااااايق  فورساااااه بعملية التحويل الموسااااايقية بعد أن نجحا 

بعملهما ف  المساااارح االسااااتعراضاااا  ف  أكثر من عمل من هذا 

النو،. والموسااااايقيان المذكوران أعادا صاااااياغة ألحان بورودين 

بات العصااااااار. وهذا ف  صاااااااياغة جديدة ف  الفيلم تتفق مع متطل

رأي  هو عملية تشويه أللحان الكبار الخالدة. ولم يقف األمر عند 

 تملاآنا والتإ  تجاوزت الموسيق  جودوين إلى فيلم  تفيلم تقسمه

، اللااذين انتقاال فيهمااا إلى موسااااااايقااا تساااااااياادت  الجميلااةتوفيلم 

اساااتعراضاااية ألفه خصااايصااااش لهما عوضااااش عن تشاااويه األعمال 

ا اتخذت األفالم الموسااااايقية مسااااااراش جديداش دعامته الخالدة. وبذل

المسرح االستعراض  آخر األساليب الموسيقية، أو إ ا شئنا الدقة 

من أوائل هذت األساليب  لا األسلوب الرائع الذي جا   به الفنان 

من خالل فيلم طويل عرض ف  سااينما رويال ف   تتواله ديزن 

يلم . وف  هذا الفتفانتازيادمشق، ف  أواخر األربعينيات بعنوان ت

نجاد والاه ديزن  يروي عن طريق الرساااااااوم المتحركة قصاااااااة 

السايمفونية الساادسة لبيتهوفن كما تخيلها بالذات. وه  أول عمل 

موسااايق  تساااير فيه الموسااايقا وفق برنامل معين. وقد نجح واله 

ديزن  نجاااحاااش كبيراش ف  تصاااااااويرت الطبيعااة، والشااااااااعر الااذي 

حين الذين يرقصون على أنغام ال تعقيد فيها، ثم يستوحيها، والفال

العااصااااااافاة الت  جعله الناس يهربون منها ويلجؤون إلى بيوتهم 

لالحتمااا  منهااا، ومن ثم هاادو  العاااصااااااافااة وعودة الحياااة إلى 

 طبيعتها، والشاعر إلى بيته.

هذا الفيلم جعل مصوري وفنان  األفالم الكرتونية ـااـااـاا الرسوم 

أفكار واله ديزن  فولد فيلم مشابه  له هو المتحركة ـاااااـااااا يستغلون 
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الشااااااعر والفالحت للموسااااايق  فرانز فون ساااااوبه، وفيلم تافتتاحية 

تخليفااة بغااادادت للموساااااايق  بوالاااديرو. ومن ثم انطلقوا بعاااد  لاااا 

الساتغالل األفالم القصايرة الكرتونية الضاحكة والديناميكية المنتجة 

 تجيساااكل وهيغلتو  تاألقزام السااابعةتخصااايصااااش لألطفال، كأفالم 

وغيرها،  تتوم وجيريتالساااااحرة الشاااامطا ت  وتو تساااااندريالتو

باحاياااث يتحاااد زمن قصاااااااااة الفيلم الكرتون  وينطبق على زمن 

المقطوعة الموسااااايقية، وبهذا العمل تمكن المخرجون المختصاااااون 

بهاذا النو، من األفالم من توجياه األطفاال توجيهااش جيداش منذ يفاعتهم 

تما، بطريقة غير مباشاارة إلى الموساايقا الراقية وتعويدهم على االساا

. 

آخر األفالم الموساااااايقياااة الت  تلقفهاااا محبو الموساااااايقاااا فيلم 

الااذي صااااااور ف  ماادينااة براغ عن حياااة الموساااااايق   تآماااديوست

موتسااااااارت، وتناول فيه عدا  الموساااااايق  سااااااالييري المقرب من 

 إمبراطور النمساااا لموتساااارت، ومحاولته القضاااا  عليه بتساااميمه.

يلم فوإن لم تكن ثابتة كواقعة حدثه، ووه  رواية قد تكون صاااادقة 

الت  وجه  تالحبيبة المجهولةتعن حياة بيتهوفن تناوله التنقيب عن 

إليهاا بيتهوفن رسااااااائلاه الثالث، وفيه نرت صااااااديقه ومؤرل حياته 

شاااااندلر يتتبع ما جا  ف  هذت الرساااااائل خطوة خطوة لنكتشاااااف ف  

هولة لم تكن ساااوت زوجة أخيه .. والفيلم عدا النهاية أن الحبيبة المج

 لا يعرض بقسااوة نزوات بيتهوفن وعصاابيته وغضاابه، وصااراعه 

الدائم مع ابن أخيه كارل بما يتطابق وحياة بيتهوفن العاصفة . الفيلم 

من إنتااج شااااااركة كولومبيا، وإخراج برنارد روس، وتمثيل غاري 

ر وإيزابيال أولاادمااان باادور بيتهوفن وجيروم كريااب باادور شاااااايناادل

 روسيلين  بدور حبيبة بيتهوفن المجهولة .

وبعد فإن الحديث عن سااااينما الموساااايقا شاااايق وطويل، ومهما 

تعاددت االتجااهاات واألساااااااليب ومهما تعرضااااااه هذت االتجاهات 

واألسااااااليب للنقد، فإنها ت ل عالمة بارزة ف  تاريخ الساااااينما ألنها 

 لناس ف  كل مكان .قربه حياة أعالم الموسيقا وموسيقاهم إلى ا
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 الموسيقا تريح الروح

 وتساعد ف  شفا  أمراض الجسد 

 

 

 

  

 ترجمة وإعداد : أمل خضرك 

 (37)عن مقالة ماثيو غيوروفيتش

 مدخل إلى المقالة

الموسااااايقا قديمة قدم اإلنساااااان. والقبائل البدائية لها موسااااايقاها 

وإيقاعاتها وغناؤها. وه  تؤمن بأن األرواح الشاااريرة الت  تساااكن 

إلنسان  تفرُّ من الجسد المضطرب حين تسمع تلا الموسيقا الجساد ا

 اإليقاعية الخاصة، ويعود الجسد إلى طبيعته الهادئة المستقرة.

أما األمم الت  اكتسااااااه ثياب الحضااااااارة فه  أكثر اسااااااتخداماش 

للموسااايقا ف  شااافا  األمراض الروحية والجسااادية، ومثالها حضاااارة 

 يقا ف  المعابد العتقادهم بأنقدما  المصاريين. فهم يساتخدمون الموس

 الموسيقا تقرب اإلنسان من اآللهة.

                                                           

9
ف   New York Time. كتبها ف  صحيفة Matthew Gurewitschــ كاتب المقالة  

/3/4/2229. 
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والموسااااايقا عند فالسااااافة اليونان تشاااااف  األمراض إ ا حاكه 

األصوات البشرية، كما قال أفالطون. أما أبقراط أبو الطب اليونان  

 فيرت أن كل مرض يحتاج إلى نو، من الموسيقا حتى يشفى.

  القرن الحادي عشاااااار، أن ويرت ابن سااااااينا، كبير األطبا  ف

الموسااااايقا عالج فّعال ف  شااااافا  بع  األمراض النفساااااية، ويؤيد 

 الفاراب  رأيه باستخدام الموسيقا المعتدلة.

وف  العصاااااار الحادياث بدأ اسااااااتخدام الموساااااايقا ف  عالج بع  

األمراض بعاد الحرب العالمية الثانية، إ  لجأ العديد من الدول إلى عالج 

ا ألهوال الحروب وانعكاسااااااتها النفساااااية عليهم الجنود الذين تعرضاااااو

بوسااااطة الموسااايقا، فالح وا التأثير اإليجاب  عليهم، فقرروا أن يقوموا 

بدراساااااات ليعرفوا األساااااباب. وتبين من خاللها أن الموسااااايقا ليس لها 

مركز عصااااااب  محدد على الدماغ، بل ه  منتشاااااارة على قشاااااار المخ 

شاااااامل جميع المراكز العصاااااابية باأكملاه، وبالتال  فإن التأثير سااااااو  ي

كمركز الكالم والسااامع أو النطق، ويسااااعدها على الشااافا  أو التحسااان، 

فرز وسااااائا وأنه حين تمساااامقع موساااايقا معينة وخاصااااة المحببة منها، تم 

عصاااااابياة ومواد كااألنادروفيناات وماادة الميالتونين الت  تسااااااباب حالة 

تئاااب االسااااااترخااا  والسااااااعااادة. إ  تخف  الموساااااايقااا من هرمون االك

)كورتيزول(، كما تخف  من الشااااااعور باأللم وتساااااااعد على تنشاااااايا 

مناعة الجساام. ويسااتفيد من العالج بالموساايقا كبار الساان وصااغار الساان 

 على حد سوا .

، 6216أنشاااااائاه أول من مة أمريكية للعالج بالموساااااايقا عام 

معالل  8111، وتضاااااام نحو 6228واتخاذت شااااااكلهاا النهائ  عام 

ا  العالم. والعالج بالموسااايقا غدا ف  أوربا مدرب منتشااارين ف  أنح

 وأمريكا جز اش ال يتجزأ من الن ام الصح  والضمان االجتماع .

بااالسااااااماااح « مركز قيصاااااار الطب »يقوم  سوف  لوس أنجلو

لمرضات المصابين بالسرطان بأن يختاروا العالج بالدوا  الكيميائ  

 أو باالستما، إلى موسيقا معينة لتخفيف آالمهم.
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ل الدكتورة نانساااااا  هانه ف  مسااااااتشاااااافى سااااااانه لويس: تقو

الموسيقا أداة قوية عجيبة. لها تأثير فيزيولوج  مباشر علينا، فه  »

تزياد حجم الادم، وتخف  ضااااااغا الادم، وتوازن نبضااااااات القلاب، 

وتجعلنا نرتاح ونساااعد. وأنا أساااتخدم الموسااايقا لمسااااعدة المرضاااى 

 وسااااايقا واألغان  الت على تقبل األمر الواقع. وأختار لهم بع  الم

سااامعوها ف  أنشاااا أيام حياتهم، وهذا ما يوق   كرياتهم الجميلة مع 

 «.أحبائهم ف  الماض ، ويمنحهم راحة وسالماش 

ومن المؤكد أن الجنين ف  رحم أمه يساااااتمع إلى الموسااااايقا، ثم 

يولد ولديه اساااااتعداد كبير لتلق  أنوا، الموسااااايقا ف  سااااامعه، ومن 

ساايقا ف  شاارايينه فيتعلم العز  على إحدت األطفال من تسااكن المو

 اآلالت الموسيقية ف  المرحلة الثانية من عمر الطفولة.

وقد دله بع  الدراسااااات على أن أنواعاش معينة من الموساااايقا 

تساااااااعاد على ارتفا، مسااااااتوت الذكا  عند الطفل، وبع  أنواعها 

 يزيل من الطفل  الرغبة ف  أن يكون عنيفاش ف  ألفاظه.

البااحثون واألطبا  أن األمراض الت  يمكن أن تعالل  وقاد رأت

بالموسااايقا ه  الصااار، وارتفا، ضاااغا الدم واضاااطرابات التنفس 

واألرق واالكتئاب وفصاااام الشاااخصاااية وتخفيف اآلالم المصااااحبة 

لألمراض الساااارطانية. كما أنه ثبه أن الموساااايقا عالج مفيد لذوي 

 توحد وتأخر النمواالحتياجات الخاصاااة كالمصاااابين من األطفال بال

 وتأخر النطق وفقدان البصر واإلعاقة السمعية.

ولعال أهم مرض تمكن معاالجته بالموساااااايقا هو مرض التوحد 

الذي يصاااااب به األطفال. والطفل التوحدي هو الذي يصااااعب عليه 

التواصاااااال مع المحيا حوله، لكنه حساااااااس جداش حين يسااااااتمع إلى 

اصااااااال مع اآلخرين، الموساااااايقااا، فه  تعزز لااديااه الرغبااة ف  التو

وتخفف من الحركات العشااوائية الت  تتحرك بها يدات، ألن كهربائية 

المخ وفرط الشااااااحنات المساااااابب لهذت الحركات تنت م وتتحول من 

أمواج )بيتاااا( إلى أمواج )ألفاااا( المنت ماااة على مخطا التخطيا 

 الكهربائ  الدماغ ، فتخف تلا الحركات.
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فيتوالها مختصااون. وقد أما طريقة عالج المرضااى بالموساايقا 

يرافق اساااتما، المري  إلى موسااايقا عالجية خاصاااة تدليا بع  

المناطق ف  جساااد المري . وف  بع  األحيان تشاااترك الموسااايقا 

مع العقاقير الطبية ف  شفا  المري . فه  تعمل على تكاثر الخاليا 

الموصو  له وتعيّر الذبذبة  CDبشكل أفضل. يشّغل المري  الـاااا 

األلم أو المرض ودرجته. ونتائل هذت الموسااايقا مذهلة بحساااب نو، 

ف  اساااااترخا  العضاااااالت وتخفيف اآلالم وأمراض تشاااااانل الرقبة 

 واألكتا  وال هر، وأمراض الشقيقة.

ومن المعرو  عند أطبا  النسااااائية أن الموساااايقا الت  تسااااتمع 

 إليها من كانه ف  حالة المخاض تخفف عنها آالم الوالدة.

 يقا، كما يقال، غذا  للروح وعافية للجسد.وعلى هذا فالموس

 ةـــالمقـــال

هل تذكر ما قيل عن موسيقا موتسارت؟ أ اعه وسائل اإلعالم 

مّرةش أن االساتما، إلى موسيقا موتسارت يجعل األطفال أكثر  كا  ، 

 وانتشر الخبر.

هذت المعلومة جديدة على العلما . والعلم يذكر شيئاش وتغيب عنه 

ذا الخبر دفع العلما  إلى إجرا  بحوث ودراسااااااات أشااااااياا . لكن ه

للتحقق من صاادق هذت المعلومة. وانتهوا إلى أن الموساايقا وبخاصااة 

الموسااااايقا الكالسااااايكية تفيد المساااااتمع إليها ف  حاالت معينة، وبدأ 

 الحوار الجدي حول  لا بين العلما  و وي التجربة والخبرة.

مدير  Dr. Michael Roizenيقول الادكتور ماايكل رويزن 

إن االساااتما، إلى »المعهد الصاااح  ف  أحد مساااتوصااافات كليفالند: 

الموساااايقا الراقية، وحضااااور الحفالت الموساااايقية  ات المسااااتوت 

الجيد، يجعلا تبدو أصااااغر من عمرك الحقيق  بأربع ساااانوات على 
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األقل، ساااوا  كان السااابب ما تشاااعر به من ارتياح نفسااا  من خالل 

 .«االستما، أم ألي سبب آخر

والجدير بالذكر أن مساااببات الموت بدأت تتناقص، وأن سااانوات 

بدأت تزيد، وأن بع  األمراض بدأت تتراجع بفضاااال  الشاااايخوخة

الطب المتقدم كتصاااالب الشاااارايين، والساااارطان المتصاااال بالعوامل 

البيئية. وعلى هذا فحضااور الحفالت الموساايقية أجدت من حضاااور 

 «.مباريات كرة القدم

ة تالمس جوهر وجودنا، وهذا اكتشا  قديم الموسيقا ف  الحقيق

الذي ألفه أفالطون الفيلسو  « الشرائع»قدم وع  اإلنساان. وكتاب 

يحتوي على أفكار تتصل بالموسيقا، أهمها أن للموسيقا  (38)اليونان 

 قدرات كبيرة تؤثر ف  اإلنسان. وكان أول من  كر  لا.

أماااا وليم شاااااااكسااااااابير الشااااااااااعر المسااااااارح  اإلنكليزي 

م( فقد صّور ف  عدد من مشاهد مسرحياته أثر 6161ـااـاا6811)

 الموسيقا المهدن ف  األرواح المتعبة.

وف  عصاااااارنااا هااذا يعمااد كثير من المعااالجين إلى التجريااب. 

فيساااتخدمون الموسااايقا عامالش مسااااعداش لعالج بع  األمراض الت  

 تشفيها المواد الطبيعية مثل العطور والشاي األخضر. 

 وسيقا أن تأخذ مكانتها بين األدوية؟ولكن هل يمكن للم

                                                           
1
ق.م  348 عام ق.م وتوف  428ـااااـااااـاااا أفالطون : فيلسو  يونان  مولود ف  أثينا عام  

 رياضيات والفلسفة.عا  زمن سقراط، واهتم بال
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الخبيرة الوحيااادة الت  تراهن على هاااذا ه  )فيرا برانااادز(، 

ماديرة برناامل األبحااث ف  الموساااااايقاا والادوا  ف  الجامعة الطبية 

الخاصاااة ف  )باراسااايلس( بساااالزبورغ. وه  الت  أعلنه ف  العام 

أنا أول اختصاااااااصااااااية ف  علم العقاقير »قائلة:  9118الماضاااااا  

 «.الموسيق 

رق العالج على نحو قوي حين جعلوا الموساااااايقا الموزعة  وتطو 

ف  أوركسااترا وصاافة طبية. فتأسااسااه شااركة )سااانوس( لتسااويق 

اإلنتاج الموساايق  المعد للعالج. ويعمل ف  الشااركة اختصاااصاايون 

يعّدون طرائق العالج بالموسااايقا المنتجة، حتى تساااهّل العالج الذي 

نحن نسااااااتعد »الجون. يقول مدير الشااااااركة: يتوالت األطبا  أو المع

، 9112للبد  ف  تنفيذ ما خططنا له ف  ألمانيا والنمساااااا ف  خريف 

، أما طريقة 9161وبذلا نكون قد سبقنا أمريكا الت  ستبدأ  لا عام 

 المعالجة فتتم على النحو التال :

يشااااااخص الطبيااب المرض الااذي يعااانيااه المري  من خالل 

ويكتب للمري  وصافة اساتما، مسّجلة على الحوار معه ومعاينته. 

CD بتوقيه دقيق.» 

ما اخترعته الشاركة من تقنيات االستما، ف  شأن العالج بالموسيقا 

مسااااّجل باساااامها وفق قانون حماية الملكية، حتى ال يجرؤ على ساااارقته 

أحد. والمواد األصاااالية محفوظة. من هذت التقنيات السااااماعات الخاصااااة 

 .CDمسجلة على والموسيقا المختارة ال

وجادناا ف  أثنا  بحثنا أن الناس حين »تقول الساااااايادة برانادز : 

موساااااايقا يعرفونها، فإن ردود أفعالهم تكون مختلفة  لىيسااااااتمعون إ

 .«كلياش عن ردود أفعالهم حين يستمعون إلى موسيقا ال يعرفونها

وترت السااايدة براندز أن الموسااايقا المهّدئة غير مجدية إ ا كان 

ى العالج وهو ف   روة االنفعال خالل دورته النفساااية المري  يتلق

الت  تتراوح بين الهدو  واالنفعال المتوسا واالنفعال الشديد. بل قد 

 تكون الموسيقا المهدئة مزعجة له.
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ر ف  أقيماااه نااادوة حوا 9118ف  آب من العاااام المااااضاااااا  

، توالها المركز الطب  «الموساايقا والعقل»سااالزبورغ تحه عنوان 

ف  كليفالند مصاطحباش أوركسترا كليفالند لعرض أعمالها الموسيقية 

ف  مهرجان ساالزبورغ. وقدم الدكتور رويزن والساايدة براندز بحثاش 

 عن طرائق العالج بالموسيقا.

«. كتاااأنااه المااالااا لحر»والاادكتور رويزن لااه كتاااب بعنوان 

، «تأثير الموسااايقا المفيدة ف  صاااحة اإلنساااان»وتحدث ف  الندوة عن 

 وهو حديث يلخص ما ف  كتابه.

والسيدة براندز كانه حاضرة وأدله بدلوها ف  هذا الموضو، 

وأيادت دكتور رويزن فيماا  هاب إلياه، فقاد عملاه ف  هاذا المجال، 

 اوحضااااارت المؤتمر الدول  المنعقد ف  فيينا، وعرضاااااه برنامجه

 عن موسيقا موتسارت والعلم.

كان أفالطون وشاكسابير وعدد من علما  الطبيعة والموسيقيين 

ين رون إلى الموسااايقا على أسااااس تحليلها إلى عناصااارها الجميلة. 

أماا ف  القرن العشاااااارين فقاد غلبه الصاااااافة النفعية ف  اسااااااتخدام 

الموساااااايقا وقل ه العناية بجمالية الموساااااايقا. ومثال  لا أن موزاك 

األمريك  بنى ن ريااة تجاااريااة على مقاادمااة تباادو منطقيااة، وه  أن 

الخلفيااة الموساااااايقيااة ف  مكااان العماال يمكن أن ترفع من مسااااااتوت 

 اإلنتاج.

وف  الواليات المتحدة ظهر الدكتور أوليفر ساااااااكس. وهو أول 

من اكتشااااااف المناطق المجهولة ف  الجهاز العصااااااب ، فألف كتاب 

. أثير العجيب للموساااااايقا ف  الدماغ، وفيه يبين الت«علم الموساااااايقا»

ف  اإلنترنه يسااااااتطيع أن يسااااااتعرض  Ipodوكل من يمتلا موقع 

العنااوين الموساااااايقية الت  تهمه ويرتاح إليها، فيختار منها ما يريح 

 مزاجه ويهبه السعادة.

 ولكن كيف يحدث هذا؟
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مااا يجري ف  الصااااااياادليااات من تقطير األعشااااااااب والنباااتااات 

جرت لادت الساااااايدة براندز ف  مجال العالج الطبيعياة للتاداوي باه، 

بالموساااايقا، فعمدت إلى تحليل األعمال الموساااايقية لتختبر مقوماتها 

 الفّعالة واختارت منها مركبات دوائية مسموعة.

ف  عصاارنا هذا يتوجه الباحثون والمختصااون من األطبا  إلى 

دراسااااة علم األمراض واألمراض الممعدية، ويرون أن طرائقهم ف  

ج تطبق ف  حااالت االضااااااطراباات الجساااااادية الناشاااااائة عن العال

 أمراض»اضااطرابات عقلية أو عاطفية. وما تسااميه الساايدة براندز 

يناادرج تحتااه القلق واالكتئاااب واألرق وعاادم انت ااام « الحضاااااااارة

النب  ف  حاالت محددة. وه  ترت أن هناك نحو خمس وخمساااين 

ا ض الحضااارة، ومطريقة من الموساايقا الدوائية تفيد ف  شاافا  أمرا

 ستأت  به األبحاث مستقبالش يفوق هذا العدد.

ف  بااالتيمور االجتمااا، العلم   9118عقااد ف  العااام الماااضاااااا  

السااانوي للجمعية السااايكوسااااوماتية األمريكية للبحث ف  ما يجري من 

تفاعل بين ال واهر الجساادية والنفسااية. فقدمه الساايدة براندز وآخرون 

أثر الموساايقا ف  المرضاااى الذين يعانون »من دول أخرت بحوثاش حول 

دون مسااابب عضاااوي عندهم. قاله السااايدة « فرطق ارتفا، ضاااغا الدم

يعالل المرضاااااى بفرط ارتفا، ضاااااغا الدم عادة بحصاااااارت »براندز: 

( الت  توقف أعراض المرض. والموساااااايقا يمكنها Betaبجزئية )بيتا 

  واهرأن تخاطب جذور أسااااباب المرض الناشاااائة عن التفاعل بين ال

 «.الجسدية والنفسية

وبنا  على دراسااااة الساااايدة براندز فإن االسااااتما، إلى برنامل 

موسيق  مّعد إعداداش خاصاش لمدة ثالثين دقيقة يومياش ولمدة خمسة أيام 

كل أسبو، خالل أربعة أسابيع يؤدي إلى تحسن ملموس ف  نبضات 

 القلااب وحااالااة القلااب بعااامااة. وهااذا دلياال واضااااااح على مااا تقوم بااه

 األعصاب الذاتية لدت االستما، إلى الموسيقا.

والساايدة براندز تسااعى ف  دراسااتها التالية إلى اختبار سااريري 

 أكثر إتقاناش لما حصله عليه من نتائل تبشر بخير.
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وللسااايدة براندز  كريات شاااخصاااية تتصااال بموضاااو، العالج 

 بالموسيقا:

 عهكنه ف  الثانية والخمسين من العمر. سم 6228ف  العام »

بعاز  الهارب السويسري األصل )أندرياس فولينفيدر( وقد طبقه 

شااهرته اآلفاق، فاتصاالهم به وأعددت له حفلة تقام ف  كولون. كانه 

حفلة )كيه جاريه( الموسااااايقية مدهشاااااة. وطرحه على الجمهور 

الحاضار أن يحدد كل منهم أفضل عملين مما عز ، فحصله على 

 إجابات مثيرة لإلعجاب.

أنتقل بالسااايارة تعرضاااهم لحادث خطير، تحطمه فيه  وفيما أنا

السااااايارة، وكسااااارت الفقرتان الحادية عشااااارة والثانية عشااااارة ف  

 عمودي الفقري، وهما على بعد مليمتر واحد من الحبل الشوك .

قااال ل  الطبيااب آنااذاك: ال أسااااااتطيع أن أفعاال الكثير من أجلاااا 

  إ ا عين أن تغنلفترة من الزمن. وأراد أن يمزح فقال: لكنا تسااتطي

شاااااائااه! أمااا الفريق الطب  فتوقع أن أبقى بال حركااة ماادة عشاااااارة 

 أسابيع، وقد تمتد إلى أربعة عشر أسبوعاش.

كانه تشاااااركن  ف  حجرت  بالمسااااتشاااافى فتاة صااااينية بو ية. 

وكان أصااادقاؤها وصاااديقاتها يأتون كل يوم ويغنون. وكنه أساااتمع 

لى األطبااا  أن إليهم فيملؤن  الساااااارور. وبعااد أساااااابوعين كااان ع

يفحصااااااوا حالت ، فجا  ف  تقريرهم أن عمودي الفقري قد شااااااف  

شاااااافاا ش تاامااش. وقاال الجميع إن هاذا الشاااااافا  معجزة حقاش ال يتوقعها 

 األطبا . وعدت إلى بيت  وأنا أفكر فيما جعلن  أمشفى بهذت السرعة.

ومضاه السانوات فأصايبه والدت  بسارطان دم نادر، وراحه 

  غيبوبة، ولزمتمها ف  مرضااااها، ووضااااعه ف  أواخر مرضااااها ف

على أ نيها سااماعتين لتساامع من خاللهما موساايقا حضاارتها لحالتها 

مماا كانه تحب سااااااماعه، فكانه تحرك يديها وتعبر بوجهها بتأثير 

هذا فقد كانه أم  أول حالة  وعلىالموساااااايقاا، ثم توفيه بعد حين. 

 مرضية أدرس تأثير الموسيقا فيها. 
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ن  كنه أدرك أن ما أصنعه من ن ريات ف  وبدأت العمل لك

مجااال الطااب الموسااااااايق  لن يح ى بااالقبول دون تجااارب طبيااة 

ساااااااريرياة. وأود أن أعتر  أنن  لم أنل ف  دراسااااااات  الجامعية 

درجاة متقدمة ف  الطب والعلوم، فقررت أن أعوض  لا بالتزام 

 المعايير العلمية المعتمدة عند أطبا  الغرب، وال سيما ف  المجال

الفيزيولوج  الذي يتضااااااامن وظيفة القلب والنشااااااااط العضااااااال  

 الكهربائ .

عين  أنه ال ش   حتم  النتيجة، فإن ما يشف   نصبووضعه 

ف  حالة يحتمل أن يؤ ي ف  حالة أخرت. وف  مسألة الموسيقا تندر 

ردود األفعااال المعاااكساااااااة للعالج بهااا كمااا تناادر إعطااا  جرعااات 

.  موسيقية إضافية لمن لم يمشفق

ف  الخريف الماض  كنه ف  فيينا، واختبرت موسيقا مؤلفة 

للتأثير ف  حاالت مرضااااية معينة تدعى )سااااانوسااااون( كل جز  

منهاا مختص بوقاه من أوقاات النهاار أو الليال. بعد اليق ة تحفل 

الموسااايقا بأصاااوات الطبيعة، ثم تتطور إلى إيقا، حرك  لطيف، 

تنته  الموسااااايقا ثم يسااااامع غنا  بال كالم أشااااابه بالساااااوبرانو، و

بنقرات إيقاعية منخفضاااة. ويكون ف  موسااايقا المساااا  شااا   من 

مرح، ليس فيهاا زخرفاة أو تنويعاات كماا ه  الحال ف  الحفالت 

الموساايقية، ألن هد  هذت الموسااايقا تهدئة األعصاااب. وموسااايقا 

)ساانوساون( ليسه أكثر من صيدلية موسيقية، تعد للمحتاج دوا  

ش للقلب،  س موساااايق  مختاراش منعشااااا فيه تنبيه وإثارة وتناغم وجر 

 «.ف  الوقه المالئم من اليوم عبر ترنيمة متسلسلة

وف  محااااوالت أخرت للعالج باااالموساااااايقاااا يبرز موقع على 

اإلناتارناااه هاو: ماوقاع رادياو بايتاااا )سااااااورساااااايتون( التفااااعل  

(Sourceton. Com) خدمة موسيقا الصحة »(( ي هر فيه برنامل

 «.الرئيسة العالمية



 

 83 

ساال )سااورساايتون( الموساايقا ف  اثن  عشاار أساالوباش، يختار ير

م ماا يوافق مزاجاه وحالته كما هو مبين على عجلة  منهاا المسااااااتخادا

 االنفعال.

وهناااك خزانااة الفونوغرا  اآلل  الت  تبناااهااا العااالم النفساااااا  

جيف بيرجر، نائب الرئيس التنفيذي لساااااورسااااايتون، وقال: إن هذت 

وقه الحاضااار ف  معالجات األ يات الخزانة ساااتثبه جدارتها ف  ال

 العقلية بوسائل جديدة قابلة للتطوير.

وف  إنكلترا يعماال سااااااتيفااان كولش، وهو متخرج ف  أبحاااث 

اإلدراك العصاااااب  للموسااااايقا واللغات ف  جامعة ساااااوسااااايكس ف  

برايتون، على المعاالجات الموساااااايقية لحاالت االكتئاب، لكنه يرت 

يقول: من الناحية الفيزيولوجية أن الطريق ماا زالاه أمااماه طويلاة. 

يمكن للموساايقا أن تؤثر ف  الغدد والهرمونات. كما تؤثر ف  حاالت 

االضااااااطرابااات الال إراديااة والمناااعيااة، وليس فقا ف  الحاااالت 

النفساااية. ال أساااتطيع القول إن الموسااايقا حبة دوا  تقضااا  على هذت 

  اعد فاألمراض. لكنن  أعتقد أن بإمكاننا التوصااال إلى أشااايا  تسااا

 «.هذا المجال

ومن المنااسااااااب أن ننه  المقاالة بقول للساااااايدة براندز. قاله: 

يمكن لبع  األشاااايا  ف  الطريق أن تكون مختلفة جداش، لكن على »

اآلخرين أال يتغيروا، فاالمري  الاذي يعاان  االكتئاب عليه أوالش أن 

يعرض نفسه على طبيب. أما الخيارات ف  المعالجة فه  ثالثة: إما 

ن يكون انكمااا  وتقلص، أو حبوب )بروزاك( المهاادئااة، أو يكون أ

 «.العالج بالموسيقا
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 أغان  الغربة والعودة 

 

   
  ياســر المالح 

 

 لـــمدخ

حين تضاايق الحياة بإنسااان ف  بلدت يسااافر إلى بلد آخر قريب أو 

 خلف البحار.

وهاذت حال األمم منذ الزمن القديم. ويذكر التاريخ هجرة القبائل 

ب رالعربية ف  الجزيرة العربية إلى الشمال والجنوب والشرق والغ

 وإلى بالد مجاورة.

أماا الهجرة إلى مااا ورا  البحاار ف  بالد الشااااااام فقاد بادأت ف  

 أواخر القرن التاسع عشر واستمرت حتى هذا اليوم.

وحين يسااااااتقر المهاااجر ف  مهجرت يحن، بعااد حين، إلى بلاادت 

ووطنه، ويشااااااتاقه أهله وأحباؤت. وتحمل الرسااااااائل واالتصاااااااالت 

ما جرت ويجري من أحداث بين كلمات الحب والحنين والشاااااوق، و

 المهاجر وأهله.

وقاااد ينب  من المهااااجرين شااااااعرا  وزجاااالون ورساااااااااامون 

وموساايقيون، ويشااتهرون ف  الوطن األّم والمهجر حيث يسااتقرون. 

وكان من هؤال  سوريون اشتهر منهم جورج صيدح الدمشق  الذي 

ل مهاجر إلى القاهرة ثم باريس ثم إلى فنزويال ثم إلى األرجنتين، ع

باالتجاارة، ونب  ف  الشااااااعر واألدب، ولاه ثالثاة دواوين شااااااعرية، 

وكتااب عن األدباا  العرب ف  المهااجر األمريكية. من شااااااعرت ف  

 الحنين إلى دمشق: 

لُّ قـلب  كما بقل  الهشــيمق ندت  حلمهم أن  قريبر مناق يا بردت    أقبـم
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ها    ســـبحانق من أبد،ق  السكانق  ونمصبق عين  من البلدانا أبدعم

 والبلدا

، بالشاطئ  ه     بالمرجةا انبسطقه  دمشــقم أعرفمهـا بالقبـةا اقرتفعق

 ابتردا

ومثله األديب الشاعر إلياس قنصل الذي هاجر إلى البرازيل ثم 

بعد أن قّضى ف   6281إلى األرجنتين، وعاد إلى ساورية ف  العام 

 عاماش. 92المهجر 

جروا إلى الدول األوربية ومن الموسااايقيين الساااوريين الذين ها

نجم  السااااااكري وضاااااايااا  السااااااكري ونوري رحيبااان  وغزوان 

الزركل  ووليااد حجااار وغيرهم. وعاااد منهم إلى دمشااااااق غزوان 

 الزركل  ووليد حجار.

أمااا اللبنااانيون فقااد لمع منهم ف  المهجر جبران خلياال جبران 

وأمين الريحاان  ونسااااااياب عريضااااااة وميخاائيل نعيمة والشاااااااعر 

إيليا أبو ماض . وكان أشهرهم جبران خليل جبران الذي القروي، و

 بر، ف  األدب والشعر والفن التشكيل .

 أغان  الغربــة

دُّ لبناان البلاد األول الاذي انطلقه منه أغان  الغربة والعودة.  يمعاّ

والفضااااااااال ف   لاااا يعود إلى األخوين رحباااان  وفيروز ووديع 

الريف اللبناان  وما  الصاااااااف . والهجرة إلى بالد األحالم بادأت من

زاله. والتطلع إلى أفضل دافع طبيع  إلى الهجرة. وما يساعد على 

اسااتمرار الهجرة أن المهاجرين المسااتقرين المتجنسااين يسااعون إلى 

 استقدام أقاربهم للعمل المثمر ف  مهاجرهم.

 النمو ج األول
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وان الت  كتبها ولحنها األخ« البعلبكية»ف  المساااارحية الغنائية 

مشااااااهااد غنااائ   6216ن ، وغنتهااا فيروز وآخرون ف  عااام رحبااا

 يصّور أسباب الهجرة. وهو حوار بين فيروز والمجموعة الراحلة.

 كلمات األغنية

 لوي ن؟فــــــيروز ـــ 

 رايحين  المجموعة ـــ 

 لوي ن؟فــــــيروز ـــ 

 مسافرين  المجموعة ـــ 

 وليش مسافرين؟فــــــيروز ـــ 

ـون شـــوالمجموعة ـــ  م  نعمـل هـق  عق

م  نتعب    ب            م  نعرق عق  الشــــــمس منتعـــّذب  ــعق

ن            بقدنا نسافر  ونهاجر     لش  مطرح  تان  بها الكو 

 واألرض لمين منتركها؟فــــــيروز ـــ 

للشـّح الل  ما   ح   ـمنتركها للديب  منتركها للريالمجموعة ـــ 

ه  اــبيتراك 

ـم  نقاتــل              ـــم  نعـــارك     شــــو إلنــا عق  شـــــو إلنـــا عق

م ال  إلنـاـااا             ال الموسـاـاـاـاـاـااـام  اللـاـاـاـااه يبـاارك     ال كـاـار 

 حامـل  

وصخـاـااـاور  بعدهـااـاـااا صخـاـااـاـااور    خـاـااـاالّ ت ضل هـااـاـااا            

ـه  عريانـا

 ـور  ـــــانها   ما ف  إل هــــــا ناطـــمتـل التينـها العطشـــــ           

 بيضّل فيها اتني ن     عيون  حلوت وإيــد  فــــــيروز ـــ 

ااد     ضيعت  الخضرا ،ق مّد             اـا اـا اان جـااديــا ـا اـا اـا اـا ااروا مــا اـا يعّمــا

ن  ً  الع  

ـااااـااااـااااي م     بتزوغ  وبتحك              ت ومسـااااـاااايّرت ، الغق وزغـاااايّرق

 عصافـيرهـا
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و بيمرمق عليها رياح  وّضيم     وبتضل هـااااااـااااااـااااااا تالق  ش           

 نواطيرهـا

*  *  * 

يعة المهاجرون إلى المينا ، حيث تنت رهم  ويغاادر أهل الضااااااّ

المراكاااب والساااااافن، ويرحلون ف  البحر إلى األمريكتين. وتبقى 

فيروز مع كبار الساان، تشااعر بالوحشاااة واأللم، وتحّس بأن الطبيعة 

 بهذا الشعور، فتغن :المحيطة بها تشاركها 

 [الغنا  مرسل]

ــه لام راحــوا     ســـهل حور وجنّه رياحم  راحوا متل الحا

ساسين نـّين     وتوّجعوا ، الشوك ياح  ّن وابك  ياتلـل صا  حا

ه     وراحـــــــــــــــــــــــــــوا م يقصف جناحم  الزهر عق

 [موسيقا موقّعة تفض  إلى غنا  موقّع]

ـة  ما ادري ، أي   جبال      نزله  مراكبهمن الماضويـإ

يّال      عنهن يخبّرن  ب ســهريإة    يا ريه  شـــ  خا

نسيإه    قوم  انزل  ،ق الــدار      نحك  حكايتهن الما

ن وطـــــار      ر  العصــافير الربيعيإه    كان هـــو 

 [موسيقا تعبيرية عن الحدث]

د  ومتل ش  بيدر  فاض      وأصـــوات   ـــدق  ما إل هـا عق

ــه   م  يغيب  مصباحم ـكتاه  لألبد      بالقي ــل عا نإه  وسق  غق

 [تالش  النغم]راحـوا كلهن راحـوا     راحوا ..... 

*  *  * 

هذا المشاااااهد التمثيل  الغنائ  ف  )البعلبكية( يحك  لنا أساااااباب 

يعة اللبنانية ف  مواسااام القحا  مالهجرة وما تخلفه من فراغ ف  الضاااّ

 فاألرض ال تعط ، والناس مكتئبون لفرقة الشباب واألحباب.
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 إضا ات على الكلمة واللحن واألدا 

باالزجال اللبناان  عبر األخوان رحباان  عن الحالة، وهو تعبير 

يالئم البيئة الريفية. والتعبير عن  لا شاااعراش يخرج الحالة عن درب 

ساااااتعمين الواقعية، ويدخلها ف  باب األدب. وينصااااار  جمهور الم

عن االساتما،، حين يدرك أن التعبير الشاعري ضرب من الفصاحة 

 ال يالئم البيئة الريفية وال مشكلة الهجرة.

ويأت  تلحين هذا الزجل مطابقاش للمعنى بأساااااالوبق   اللحن المرساااااال 

 واللحن الموقّع.

ف  المشااااااهاااد الحواري بين فيروز والمجموعاااة الت  تمثااال 

يعبّر عن الحركاة واالنفعال. ثم يهدأ المهااجرين كاان الحوار موقعااش 

ويغاادو مرسااااااالش حين تباادي فيروز رأيهااا ف  أن البقااا  والعماال ف  

األرض أجدت من الرحيل. وتضااارب مثالش على  لا مما يجري ف  

 الطبيعة من هدو  وصخب.

هاااذا التعبير ف  اللحن واألدا  المرساااااااال ينبع من العااااطفاااة 

 مل دون انفعال.والحرص على البقا  وتحدي الطبيعة بالع

كان لحن المشاااااهد من مقام )سااااايكات، هزام( وهو مقام مألو ، 

عر  عنااد العرب والفرس واألتراك، فيااه ربع الصااااااوت الااذي ال 

 تعرفه الموسيقا الغربية.

أمااا األغنيااة المنفردة )راحوا( الت  تغنيهااا فيروز بعااد رحياال 

دا  المهاااجرين، فه  أغنيااة تعبّر عن الحزن بااالكلمااة واللحن واأل

الغناائ  واآلل  والتوزيع، فاالكلماات فيها امتداد باسااااااتخدام حرو  

ه( فالضمة على  ه، مصاباحم ه، جناحم المد كالواو ف  )راحوا( و)رياحم

الحا  مشااااابعة ممتدة كالواو لتناساااااب كلمة )راحوا(. وحر  األلف 

اللينة الممتدة ي هر ف : )جبال، خيّال، الدار، طار(. وحر  السااين 

ف : )صاانين، حساااسااين(. أما السااكون الذي يدل على  الممتدة ي هر

 االفتقاد والوحشة في هر ف  كلمات المقطع األخير بوضوح.



 

 89 

وف  هاااذت األغنياااة تنّو، ف  المقاااماااات، بين مقاااام حجااااز ف  

الباداية، ثم مقام حجاز كرد وبيات  ف  المقطع الثان ، ثّم مقام نكريز 

 بالحجاز. ف  المقطع الثالث، ثم تكون العودة والختام

ويتضااااح دور األوركسااااترا ف  اللوازم الموساااايقية القصاااايرة. 

والتوزيع البساااااايا هو ما أضااااااا  إلى اللحن المعان  المقصااااااودة 

بالكلمات. وكانه هذت اللوازم مقدمة إلى الغنا  المرسااااال الذات  كما 

ف  المطلع وماادخالش إلى الغنااا  الموقّع كمااا ف  المقطع األول بعااد 

 المطلع.

 لثان النمو ج ا

هاجر أهل الضايعة واستقّروا ف  البالد الجديدة. وخلّفوا الشوق 

عند أهليهم وأصاادقائهم، وكان يعبّر عن هذا الشااوق أساارة المهاجر. 

وكثيراش ما يكون التعبير غنا  ف  سااااحة القرية. فهذا وديع الصااااف  

فيها تعبير عن الشااااوق إلى مهاجر  (39)يغن  مع المجموعة طقطوقة

أحد أفراد األسااارة أو أحد األصااادقا . فالشاااوق هنا عام ما، قد يكون 

 «.على هللا تعود»يصلح لكل حالة. وهذت الطقطوقة بعنوان 

 كلمات األغنية

 على هللا تعـود  على هللا     يا ضايـع  ف  ديـار هللا

 هللا من بعدقك إنهق يا غايب      ما ل  أحباب  غيرق 

 [يردد المذهب] الكورس

رمق  ن ا  بط له تاهوان يللـــ  مق  ــها زمــان      إن كق

يا هللا تعود  إي وهللا  ارجع ياحبيب  وانسان      حق

 [يردد المذهب] الكورس

يـاب  هنّين   يا بو األحبــاب  القين      من بعـد غا
                                                           

7
ـاااـاااـااا الطقطوقة قالب غنائ  شا، منذ بداية القرن العشرين مبتكرها المصري محمد عل .  

ومقطعين أو ثالثااة أو « المااذهااب»وكلماااتهااا من الزجاال. وه  مؤلفااة من مطلع يساااااامونااه 

ج للمقطع هو )كوبليه( وه  كلمة فرنسااية. ويردد المذهب بين المقاطع أربعة. واالساام الدار

 جماعة الكورس ويطلق عليهم )المذهبجية(.

 المذهب

 المقطع

 األول

المقطع 

 الثان 
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موع  إي وهللا  حاجة بدموع  تسقين      نّشفها د 

 [المذهب يردد] الكورس

 لحن واألدا إضا ات على الكلمة وال

تبادو كلماات األغنياة من الكالم الادارج، صاااااااغاه الكاتب زجالش 

ف  قالب الطقطوقة، وهو القالب األكثر رواجاش ف   (40)بسااايطاش، ولحنه

الغنا  الشااعب ، وموضااو، الهجرة هو الذي اسااتدعى الكلمات وقالب 

 الطقطوقة ف  البيئة الريفية.

سااااااه، يبرز فيها تبدأ الطقطوقة  بمقدمة موساااااايقية من مقام را

دور البزق، وهو اآللااة الشااااااعبيااة القااديمااة المتطورة عن الطنبور. 

والمقدمة  ات إيقا، وتوزيع بين البزق والفرقة الموسااااايقية. ويتخلل 

 ترديد الكورس للمذهب تصفيق المرددين على اإليقا،.

ومقام راسااه يسااتغرق المذهب والمقطع األول. وتأت  الالزمة 

ثااان  على مقااام حجاااز، وي هر األكورديون ماادخالش إلى المقطع ال

ببع  اللمساااات. ولعل الملحن أراد أن يساااتخدم آلة البزق الشااارقية 

 ثم آلة األكرديون الشائعة ف  أمريكا الالتينية ليوح  بالبيئتين.

وياأت  أدا  وديع الصاااااااف  مالئماش للحالة واللحن ف  المقامين، 

ه قة العالية ف  صاااوتوهو ف  المقطع الثان  الحجازي يساااتخدم الطب

 للتعبير عن األلم.

 أغان  الحنين إلى الوطن

المغتربون ف  المهااااجر يعملون ليااال نهاااار، فاااإ ا أووا إلى 

مساااكنهم بعد تعب، أكلو وشااربوا، وصااحا عند بعضااهم الحنين إلى 

الوطن من خالل أكلة شااااعبية أو دندنة مّوال أو صااااورة معلقة على 

 جدار.

                                                           

4 . ــ ملحن )على هللا تعود( فريد األطر 
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حبان  وفيروز ووديع الصاااف  ف  وقد عبر عن هذا األخوان ر

بع  األغان . وقد يعبر عن  لا شااعر لبنان  مقيم كالشاعر سعيد 

 عقل أو شاعر لبنان  مهاجر كالشاعر إيليا أب  ماض .

 النمو ج األول

غناه فيروز من كلماات األخوين رحبااان  وألحاانهماا عادداش من 

بعنوان  األغان  بلساااان من هاجر دون أن تهاجر. منها أغنية زجلية

وه  نمو ج ألغنيااة حااافلااة بااالحنين « خاادن  على تالّتهااا الحلوين»

 إلى الضيعة اللبنانية.

سانلق  بع  اإلضاا ات على الكلمات، وإضا ات أخرت على 

 اللحن والتوزيع واألدا .

 كلمات األغنية

بّت نـا ن  على األرض الل  رق ـد  ن  على تقالّت هــا ال حلــــوين      خا ــد   خق

فا ا العنب  والتين      ا شــلقحن  على ت رابات  ون سا ن  على ح 

 ضي عت نا

*  *  * 

تا الغيّــاب   ت  ينـدق ـوت النهورق ح  ل      وصق م تلـــــوإ  بواب  العتيقــــه عق

م  بتقول  نحنا  حاب  عق وعيـون  ،ق شـــبابيا  تشـــرح  ل      ص 

حاب    ص 

*  *  * 

رقــات  منسا  ن يـاة  غياب  وراح  يبيه واامشــ  على طا ـــيإة      بدا

 الطـي ر

سا الخي ر : مق م  بيقول  وت  عق ليّ      ش  صق ر  شــ  إيد  تســـــلإم  عا  اانطـم

*  *  * 

ـه   ن  بــأرض لابنــان      بالبيــــه يل ل  ناطــــر التــلـإ رع  ن  از  ـد   خا

لّ اافتح البـــاب وبّوس الحيطــان      وااركع  ت ـما وصق  حه  أحــلى سق
*  *  * 
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 إضا ة على الكلمات

هاذا النو، من الزجال اللبناان  الرحبان  مسااااااتمد من البيئة ف  

كلماته وصورت، وهو يحك  عن أحاسيس مهاجرة تحن إلى الضيعة 

تتذكرها بتفاصااااايلها المكانية وتتذكر أهلها الطيبين، فال تملا إال أن 

فياااه وال تبرح، كشااااااجرة عميقاااة  تتمنى أن تعود إلى لبناااان، لتقيم

 الجذور. وأن تقبل حيطان بيتها. حينئذ تركع وتصل  شكراش هلل.

صااايغه الكلمات ف  أربعة مقاطع، كل مقطع مؤلف من بيتين. 

 والقافية واحدة ف  صدر البيتين، وواحدة ف  عجزهما.

وحرو  المد واضاااحة ف  الكلمات، وه  الت  تتيح للملحن أن 

 يمد اللحن واألدا  ف  بع  الكلمات الت  تستدع   لا.

والملحنون يدركون أن تلحين الزجل أهون من تلحين القصيدة. 

فااالزجاال يقترب من لغااة عااامااة الناااس. أمااا القصااااااياادة فتعلو قليالش 

 تب لعبد الوهابلتخاطب المثقفين. وقد عر   لا أحمد شااااااوق  فك

 زجالش وشعراش ليكون غناؤت أكثر انتشاراش ف  كل طبقة.

 إضا ات على اللحن والتوزيع واألدا 

تبدأ المقدمة بعز  مرسااال من )أوبوا( أو )كالرينيه( من مقام 

نهاااونااد تمهيااداش للغنااا . والغنااا  أيضااااااااش من مقااام نهاااونااد ف  المقطع 

لبيانو الفواصل بين الجمل األول، واألدا  مرسل بال إيقا،، ويؤدي ا

 الغنائية.

وتبدأ األوركساااترا الكبيرة بعز  الزمة المقطع الثان  من مقام 

نهااوناد، لكن الغناا  يبدأ موقّعاش بإيقا،، خفيف، ويكون اللحن من مقام 

جهاركات )عجم(، وتساتمر األوركسترا بالمقام نفسه. ويكون المقطع 

 ويعود«. مساااا الخير»جملة  الثالث موقّعاش أيضااااش وكذلا األدا  حتى



 

 83 

األدا  مرساااالش، ويساااتمر المقام نفساااه لحناش إلى نهاية المقطع الرابع، 

 وتنته  األغنية بالصالة.

هذا المزج ف  اللحن والتوزيع األوركساااااترال  واألدا   و طابع 

غرب ، وهو ماا اشااااااتهر باه الرحبااانياان ف  تطوير األغنياة العربيااة. 

و، المهجر ف  البالد الغربية واألغنية وربما كان هذا مالئماش لموضااااا

 «.أوليمبيا»مختارة من المسرحية الغنائية 

 النمو ج الثان 

رن  يا خبّ »غنى وديع الصاف  طقطوطة غنائية خفيفة، بعنوان 

وه  تعبر عن حنين أحاااد المهااااجرين إلى لبناااان وأهلاااه «. طير

 وأحبابه.

 كلمات األغنية

ــن عا  نّا     ما  نـــد األه ل  طير الطاير من عق

 كيف الزر، بموطنّا     كيف حال السهل  

 خبّرن  يا طير

 [يردد المذهب] الكورس

ـــه والـوادي     كيف بــــــــــالدي ًا  كيــف التلإ

 كيف حال الجّو الهادي     كيــــــــــف والدي

 خبّرن  يا طير

 [يردد المذهب] الكورس

 يران  وبيّ  وإّم  كيف حالمن      كيف الج

 دقخلا  جايــــين ب بالن      بعــد الهجران  

 خبّرن  يا طير

 [يردد المذهب] الكورس

ينمه ر      كيف حال عق لف  األسمق  خبّرن  وم

ــــه  مســافة يومين وأكتر      بي ن  وبقي نـم

 خبّرن  يا طير

 المذهب

المقطع 

 األول

المقطع 

 الثان 

المقطع 

  الثالث
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 [يردد المذهب وكذلا المغن ] الكورس

 إضا ات على الكلمات

قاة من الزجل اللبنان  البساااااايا الخال  من كلماات هاذت الطقطو

الصاااور الشاااعرية المألوفة ف  زجل شاااعرا  لبنان وزجاليها الكبار 

واألخوين رحبان . هو أشااابه بالكالم العادي الذي يتحدث به العامة. 

وربما كان هذا مالئماش للمهجرين من أصاااااحاب المهن المتواضاااااعة 

 ل الت  أتيحه لهم ف الاذين حرموا من الثقافة، لينخرطوا ف  األعما

 المهجر.

وهااذت الطقطوقااة مؤلفااة من مااذهااب وثالثااة مقاااطع. وكاال من 

المذهب والمقاطع الثالثة يتألف من بيتين تختلف قافية الصدر فيهما 

عن قافية العجز، إالّ ف  المقطع الثان  فالقواف  ف  الصاادر والعجز 

ينته   «يرخبّرن  يا ط»متماثلة ف  البيتين. والالزمة المتكررة ه  

 بها المذهب والمقاطع.

 إضا ات على اللحن والتوزيع واألدا 

اللحن من مقام )ساااايكات، هزام(. والمقدمة الموساااايقية قصاااايرة 

يبدو فيها الناي والفرقة الموساااااايقية المحدودة، ويسااااااتمر المقام ف  

المقطع األول. ويختلف ف  المقطعين الثان  والثالث فيدخل ف  مقام 

لى ساااااايكااات. والمقااامااان ف  األصااااااال متجاااوران، بيااات  ثم يحا ع

 واالنتقال من أحدهما إلى اآلخر مألو .

ليس ف  الطقطوقة توزيع موسايق ، وأدا  وديع الصاف  ممتلئ 

بالحنين، لكنه ملتزم باللحن ال يتصاااااار . والكورس فيه أصااااااوات 

رجال ونساااااا  تؤدي المذهب بأمانة كأنما يغن  وديع الصااااااف  هذت 

رة عاائلياة وأهل الدار يغنون معه. وهذا ما دعا الطقطوقاة ف  سااااااه

 إلى انتشار األغنية ف  اإل اعات واألوساط الشعبية.

 ودةـــأغان  الع
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ويعود بع  المغتربين إلى لبنااان ف  زيااارة مؤقتااة، أو تكون 

عودتهم لالسااااااتقرار ف  الوطن بعااد غربااة طويلااة األمااد. وعودة 

ينة ف  السااااااابق ف  سااااااف المغتربين تكون عادة بالطائرة. وكانه تتم

يقودها ربّان ومساااااااعدون. والربان يساااااامى )الريّس( أي الرئيس، 

 والمساعدون يسمون )بحرية(. وهذا شائع ف  اللهجة المصرية.

 6213وقاد لحن محماد عبااد الوهاااب لوديع الصاااااااف  ف  عااام 

وفيها تصوير لعودة بع  المغتربين من «. عندك بحريّة»طقطوقة 

لمات األغنية مقتبسااااة من أغنية شاااااعه ف  المهجر ف  ساااافينة. وك

 ثالثينيات القرن العشرين إليليا بيضا، تقول كلماتها:

 عندك بقحرايّــه     يا ريّس

 بزنــود قويّــة     يا ريّس

 صافيين النيّـة     يا ريّس

 أبداش ما تخا      يا ريّس

وهاذا الزجال، كماا يبدو، بدائ  ضااااااعيف، ال يرقى إلى الزجل 

وه  ما ساااااانعتمدت «. عندك بحرية»ات وديع الصاااااااف  ف  الذي غن

 نمو جاش منفرداش ألغان  العودة.

 كلمات األغنية

ه     ياريّس   رايـإ نـدك بقح   عق

قيإة     ياريّس   ر وشـر  ــم   سم

 والبحـر كويّس      ياريّس  

لن  حبيب      ياريّس    وص 

 [يردد المذهب مع المغن ] الكورس

ـل ال ب نـاعلى الرما و   داي ب كتب نـا     شــــوق الحبايب دق

ل مراكب نا     إل  فيها أهالينا وحبايبنا  وان  شا هللا توصق

ـــــــــة تاكمـــــل      يـــــــــــــــــــــاريّس  والفرحق

طع المق

  األول

 المذهب
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 [يردد المذهب مع المغن ] الكورس

 ريحــة  أراضينـا     ياريّس

 عـم بتنادينـــــا     ياريّس

 مش  وطير بينا     ياريّسا

ــن مينـا ل مينا     ياريّس  ما

 وّدينــا بلدنــــا     ياريّس

 تـق نشـــّم ترابـا     ياريّس

يردد المذهب مع المغن ، يل   لا موسيقا موقعة تمهيداش ] الكورس

 [للدخول ف  الموال

 حبيب القلب نادانا     فرحنــا

ــر      فرحنـ  ـانـزر، ورد  ونحضإ

ّم ف  الملــقى     فرحنــا  إ ا بـاي تـا

بـــــاب    لـرّد الـورد ، دروب الح 

 [يردد المذهب مع المغن ] الكورس

 دخلقا  يا هـوا الشــمال      نيران الهوت قتّال 

 بالغربة تخطر على بال      أيّــام زمان وليـال 

 بعــــــدا عـــلـى بــال      يـــــــــــــــاريّس

يردد المذهب مع المغن  الذي يختم األغنية بكلمة ] الكورس

 [)ياريس(

*  *  * 

 إضا ات الكلمات

كلماات هاذت األغنياة تحتوي على ثالث كلماات مصاااااارية، ه  

)بحريّة( وتعن  بّحارة السااافينة. و)ريّس( وتعن  ربان السااافينة وهو 

 الرئيس. و)كويّس( وتعن  جيد.

المقطع 

  الثان 

 مــوال

المقطع 

 الثالث
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الزجاال اللبنااان . وأبرز مااا أمااا الكلمااات األخرت فه  كلهااا من 

فيهاا  لاا الموال الاذي ياأت  بعد المقطعين األول والثان ،وهو الذي 

يجعاال هااذت األغنيااة ممثلااة للجو اللبنااان  خير تمثياال. وياادخاال هااذا 

الموال ف  باب )العتابا( وه  من الغنا  الشاعب  اللبنان  والسوري. 

ا جناس( )فيهوتتألف من ثالثة أشطار تنته  بثالث كلمات متجانسة 

مختلفة المعنى. فقوله: )فرحنا( ف  الشااطر األول تعن  )فذهبنا حين 

نادانا حبيب القلب(. و)فرحنا( ف  الشاطر الثان  تعن  )السرور وما 

يتطلباه من التحضااااااير لاه(. أما )فرحنا( ف  الشااااااطر الثالث فتعن  

)الفرح الااذي نتمنى أن يتم حين نلتق (. أمااا الشااااااطر الرابع فيااأت  

 لف القافية، وغالباش ما تأت  منتهية باأللف والبا .مخت

يالح  أن الصااااااورة الشااااااعرياة تبادو بين حين وآخر ف  ثناايا 

األغنية. وهذا ما يميزها عن الزجل السااا ج الذي تحفل به األغان . 

فقولاه )، الرمل الدايب كتبنا شااااااوق الحبايب دّوبنا( فهذت صااااااورة 

يق يا حبيب  عالحور العتشاااعرية تذكر بأغنية فيروز )بكتب اساااما 

وبتكتاب اساااااام  يا حبيب  ، رمل الطريق(. كما تالح  الصااااااورة 

الشاااعرية متسااالسااالة ف  المقطع الثان  مع زخم ف  التعبير عن حب 

 البلد.

وموساااااايقاا الحرو  ساااااااعدت الملحن والمؤدي على المد ف  

حرو  اللين كاأللف واليا . كما أن حر  السين الهامس والمتكرر 

 ياريّس( أضفى لوناش آخر من الموسيقا.ف  كلمة )

 إضا ات على اللحن والتوزيع واألدا 

لحن األغنياة من مقام حجاز كاركرد على العموم، وي هر مقام 

حجااز ف  المقطع الثاان  ثم يعود إلى الكرد. أماا الموال العتاابا فمن 

مقاااام بياااات ، فاااإ ا أّدات فاااالعودة إلى مقاااام الكرد تكون ف  المقطع 

. واالنتقاااال من الكرد إلى بياااات  نوت تكرر ف  أكثر من الثاااالاااث

 مقطع.
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أماااا التوزيع الموساااااايق  فقاااد اعتماااد الملحن على األورغ، 

واسااااااتخلص منااه عاادة أصااااااوات أهمهااا المجوز واألكورديون مع 

 صوت متالعب ال هوية آللته سوت األورغ.

 وإيقا، األغنية فيه ش   من السرعة يرتاح عند العتابا.

غنية حيويتها هو الحوار بين المغن  والكورس ف  وما يهب األ

كلمااة )ياااريّس(. فااالكورس يقولهااا ف  المااذهااب رّداش على المغن : 

عنادك بحرياة؟ فيرد الكورس )يااريّس(. وف  تردياد الماذهاب تنقلب 

 اآلية فيقول الكورس: عندك بحرية؟ فيرد المغن  )ياريس(.

سااااحات الصاااوتية محمد عبد الوهاب كان يدرك إدراكاش تاماش الم

لوديع ويعر  أساااااالوبه ف  الغنا  المرساااااال الذي يشاااااايع عندت ف  

دت بااالغنااا  الموقع ف   المواوياال والعتااابااا والحكااايااة القصاااااايرة، فقيااّ

الماذهاب والمقااطع الثالثاة، ثم ساااااامح له بأن يبد، على طريقته ف  

العتااباا على طريقتاه اللبنانية. وأغلب ظن  أن محمد عبد الوهاب لم 

 ت العتابا وإنما أشر  على أدائها وأبدت بع  المالح ات.يلحن هذ

والغرياب ف  األمر أن محماد عباد الوهاب لم يكرر المحاولة ف  

تلحين أغنيااة أخرت لوديع الصاااااااااف  مع تقااديرت الكاااماال لموهبتااه 

 وإمكاناته الرائعة ف  األدا  المعبر.

 لا ما كان من أغان  الزجل الت  تعبر عن اإلحسااااااس بفراق 

حباة المغادرين إلى المهجر. وحنين المغتربين إلى أرض الوطن. األ

 وه  نما ج ليس غير.

أما القصاااائد الشاااعرية المغناة ف  هذا المجال فه  قليلة. وما لم 

 يغن  منها كثير.

غنه فيروز من ألحان الرحبانيين قصاايدة للشاااعر الكبير المقيم سااعيد 

 عقل مطلعها:

د ن  إلى بالدي      مع نسا  ئم، غوادا رم
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كما غنه فيروز للشاااعر المهجري إيليا أب  ماضاا  من ألحان 

 قال فيها:« وطن النجوم»األخوين رحبان  قصيدة 

ــن أنا؟ ــدإق  أقتذكـرم مق  وطنق النجوما أنا همنا     حق

نيــاتم كانه  هــا همنـا  أنا  لا الولـدم الذي     دم

ن   ن  مياهاق قطرةر     فاضه جداولق ما نى أنا ما  سق

نى ـن  مم ه مواكبق ما ةر     ماجق ر  ن  تمرابــا  ق  أنا ما

جــداكق فـاغتقنى ن  طيوراكق بملبلر     غنّى بامق  أنا ما

 محاّ المقال

كماا يكون محاّ النغم على المقام الذي بدأ به الملحن، أردت أن 

يكون لمقالت  محاّ مشااااابه. ما كتبته حول أغان  الغربة والعودة ما 

اطرة، قااد تثير خواطر عنااد جياال الشااااااباااب من الباااحثين هو إال خاا

نّ ق من أغانّ   الموسااايقيين، فيكون من  لا كتاب شاااامل، يجمع ما غم

الغربااة والعودة ف  الوطن العرب . وليكن هااذا الكتاااب ف  أجزا . 

 كل جز  منها يختص بقطر عرب  يؤلفه أبناؤت.

يس فل نحن ف  عصاار العولمة واإلنترنيه والمصااادر المتعددة،

غريباش أن نتطلع إلى مثل هذا الكتاب الشااااامل ليكون مصاااادراش موثقاش 

 لألجيال القادمة.

 

 

 

 أســـــــــــــــــمهان

 ةـــا الفنيـــف  مراحله
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صااااادفه ف  الرابع عشاااار من تموز الفائه الذكرت الخامسااااة 

خالدة الذكر أسااامهان. ورغم مرور هذت الن لرحيل المطربة ووالسااات

السنوات الكثيرة على رحيلها، فإن أسمهان لم تنل حقها من الدراسة 

نااب الفن  من حياااتهااا، باال ركزت مع م الكتااابااات والبحااث ف  الجااا

على الجااناب الساااااايااساااااا  واالجتماع  ف  حياتها، وما رافقها من 

 أحداث عاصفة ومغامرات صاخبة.

وعلى الرغم من أن عمر المساايرة الفنية ألساامهان قصاايرة، ال 

تزيد بمجموعها عن ساانوات عشاار، وبعدد قليل نساابياش من األغنيات 

ثين أغنياة فقا، إال أنها مساااااايرة غنية، يصاااااال إلى نحو خمس وثال

جعله أساامهان تقف على إحدت قمم الغنا  العرب  منافسااة قوية ألم 

والها أ كلثوم. وأهمية المسيرة الغنائية ألسمهان، تتمثل بثالثة أمور.

من طبقة ميتسو ـاااااـااااا سوبرانو صوت أسمهان الساحر الذي يصنف 

(mezzo - soprano وثاانيهاا األدا  المتقن ،)تتلمذها  لهاا بفضاااااال

على يد ثالثة موساايقيين عمالقة، هم داود حساان  ومحمد القصاابج  

وفريد غصاان، وثالث األمور األلحان الكبيرة الرائعة الت  قدمها لها 

 عمالقة الموسيقا ف  مصر. 

والمساايرة الفنية ألساامهان تنقساام إلى مرحلتين. المرحلة األولى 

ف  أواخر العشاااارينيات بدأت مع أولى خطوات أساااامهان مع الغنا  

، عندما تزوجه ابن عمها 3933من القرن العشااارين، وانتهه عام 

بعااد  3938األمير حساااااان األطر . والمرحلااة الثااانيااة باادأت عااام 

طالقها من األمير حسان، وانتهه بوفاتها ف  الرابع عشر من تموز 

 .3944عام 

 نولكن قبال الخوض ف  هااتين المرحلتين، الباد من اإلجاابة ع

أساامهان ل مهم. ألن هذا السااؤال وجوابه قد يفسااران تصاارفات سااؤا

بعيداش عن الغنا . كعملها ف  الساااياساااة، وانغماساااها ف   هاونشااااطات

 الحياة االجتماعية الصاخبة. أما هذا السؤال فهو:
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* األميرة آمال األطر .. هل كانه ترغب ف  أن تصاااااابح مطربة 

 ؟.. أم أن أمراش ما دفعها إلى  لا ؟

حسااااان  جمال صاااااوت الصااااابية  داودا اكتشاااااف الملحن ** عندم

، آمال األطر ، طلب منها أن تصاابح مطربة، لكن ةالصااغير

آمال رفضاااه فه  أميرة. وال يليق بأميرة أن تصااابح مطربة. 

كمااا أنهااا كااانااه ترغااب ف  متااابعااة دراسااااااتهااا. لكن والاادتهااا 

 حسن ، بدافع داودشاجعتها،بل وضاغطه عليها لتقبل عرض 

 الساايما أنها تريدوالذي تعانيه األم،  ئ  الساايإ من الوضااع المال

 أن ي هر أوالدها الثالثة ف  أحسن م هر أمام الناس.

 الحادثة التالية:هذا ؤكد ي

اضطرت آمال األطر  ـااـاا تحه ضغا الحاجة وبتشجيع من أمها 

حسااان  ـااااااااـاااااااا أن تغن  ف  النوادي الليلية واألفراح وف   داودوالملحن 

ية، وه  مازاله ف  ساان المراهقة. وف  نفس اإل اعات المصاارية المحل

الوقه، كانه تتابع دراسااااتها ف  مدرسااااة الفرير. وكانه والدتها تكافئها 

باالساااااامااح لها بالذهاب مع رفيقاتها ف  المدرسااااااة بنزهات إلى القناطر 

الخيرياة. فكاانه تصااااااطحب معها العود لتغن  لرفيقاتها ف  النزهة. ولم 

آمال األطر  زميلتهن ف  الدراساااة، ه  تكن أي من رفيقاتها تدري أن 

نفسااااها الت  تغن  ف  اإل اعات والنوادي الليلية باساااام أساااامهان. وكانه 

آمال تحرص على إخفا   لا عن رفيقاتها. لقناعتها بأن  لا ال يتناسااااب 

 مع كونها أميرة.

أن يقع ف  يد إحدت رفيقاتها إعالن عن  اتدفاصااااااموتشااااااا  ال

ة أساااامهان الت  سااااتكون مطربة حفل افتتاح ناد ليل  وعليه صااااور

االفتتاح. وأساارعه تلا الرفيقة إلى مديرة المدرسااة. وأطلعتها على 

اإلعالن. ون رت المديرة بدهشاااة إلى اإلعالن. ولم يسااااورها أدنى 

شااااا أن أساااامهان ليسااااه آمال األطر . واسااااتدعه المديرة آمال. 

ر آمال كوسااااااألتهاا إن كااناه ه  الت  تغن  ف  النادي الليل ، فلم تن

  لا. وهنا قاله لها المديرة:
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 ـــ هل والدتا موافقة على عملا هذا ؟

 أجابه أسمهان:

 ـــ نعم. وشرحه لها ظرو  عملها.

 وهنا قاله لها المديرة:

ـــ اسمع  يا آمال.. قوانين المدرسة تمنع أن تكون بين طالباتها 

مغنيااات. وعليااا أن تبلغ  والاادتااا أن تختااار بين اسااااااتمرارك ف  

 المدرسة وترك الغنا ، أو االستمرار ف  الغنا  وترك المدرسة. 

 وجا  الرد حاسماش وفورياش من آمال، ودون الرجو، إلى أمها:

 ستمر ف  الدراسة. أـــ سأترك الغنا  و

فقد كان إحساااااسااااها األكيد أن الدراسااااة ه  الت  تليق باألميرات 

 وليس الغنا .

آمال بعد  لا ف   ولكن... قد يسااااااأل سااااااائل، لما ا اسااااااتمرت

. الجواب بساااااايا . بعااد أن لعبااه بااالمااال وساااااالطااه عليهااا ؟الغنااا 

األضااااااوا ، وأخذ ينحن  لها كبار القوم. أحبه اللعبة واالسااااااتمرار 

 فيها. وه  الت  تحب الحياة االجتماعية والتفا  الناس حولها. 

 المرحلة الفنية األولى

 العشااااارينيات بدأت ف  أواخر كما  كرنا المرحلة الفنية األولى

بعودة أساااااامهااان إلى  3933من القرن العشاااااارين، وانتهااه عااام 

السااااااويدا  وزواجها من ابن عمها األمير حساااااان األطر . وكانه 

أساااااامهااان ف  هااذت المرحلااة تغن  ف  اإل اعااات المحليااة والماله  

الليلياة. وف  الباداياة كانه تؤدي األغنيات التراثية الت  حف تها عن 

التلحين ف  القاهرة يلحنون لصاااوتها. ومن الذين  أمها. ثم بدأ عمالقة

حساااااان  ومحمد القصاااااابج  )كنه  داودلها ف  هذت المرحلة  الحنو

 األمان ( كلمات يوسف بدروس.

والمرحلة األولى تتصاااف بعدم اكتمال صاااوت أسااامهان وعدم 

 نضوجها فنياش، بالمقارنة مع المرحلة الثانية.
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 المرحلة الفنية الثانية

المرحلة الرئيساية والهامة ف  مسيرة أسمهان  هذت المرحلة ه 

الفنية. وفيها اتسااام صاااوتها بنضاااجه واكتماله. وهذت المرحلة تنقسااام 

، والفترة 3943ونهاية عام  3938إلى فترتين.األولى ماابين عاام  

حتى رحيلهااا ف  الرابع عشاااااار من  3943الثااانيااة من أواخر عااام 

 3942عاااام  . وبين هااااتين الفترتين أي ف  3944تموز عاااام 

تركه أساامهان الغنا  وتاهه ف  سااراديب الحرب العالمية  3943و

 نكليز والفرنساايين. وخالل هذين العامين،الثانية تعمل مع الحلفا  اإل

كان زواجها الثان  من ابن عمها األمير حساان األطر  الذي لم يدم 

إال فترة وجيزة. لذلا لم يسااجل ألساامهان أنها قدمه أية أغنية خالل 

 امين المذكورين.الع

وأول أغنياة قادمتهاا ف  هاذت المرحلاة كاانه)ليه للبراق عيناش(  

. وه  قصاااااايدة قديمة تنسااااااب إلى ليلى العفيفة وتلحين 3938عاام 

محمد القصاااااابج . وكان القصاااااابج  قد لحن األغنية للمطربة حياة 

محمد الت  غنتها ف  فيلم )ليلى بنه الصاااحرا ( بالصاااوت فقا عام 

ا  األغنيااة بطريقااة الاادوبالج بطلااة الفيلم بهيجااة . وقااامااه بااأد3933

حااف . وعنادماا قااماه أساااااامهاان باأدا  األغنياة، رفعه حياة محمد 

ضااادها وضاااد القصااابج  دعوت أمام القضاااا . فكانه هذت الدعوت 

أول قضااااية فنية أمام المحاكم المصاااارية. وسااااو  نتوقف اآلن مع 

 منتقلين منالملحنين الااذين لحنوا ألساااااامهااان ف  المرحلااة الثااانيااة، 

لى األلحان الت  صاانعه منها مطربة إاأللحان األقل نجاحاش وشااهرة 

 كبيرة.

 * زكريا أحمد

ألحاان زكرياا أحماد لم تح  بأية شااااااهرة، بل طواها النساااااايان 

بسارعة. وه  ثالثة )هديتا قلب ( كلمات أحمد رام ، وقصيدة أب  

فراس الحمااادان  )غير مجاااد ف  ملت  واعتقاااادي( و )عاااذاب  ف  

. واألغنية األخيرة غنتها بعدها المطربة 3942اك أرضاااات( عام هو

 برلنت  حسن.
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 * فريد غصن

على الرغم من أن فريد غصاااااان )اللبنان  األصاااااال( كان أحد 

حسااان  ومحمد القصااابج ، إال  داودأسااااتذتها ف  بداياتها إلى جانب 

كلمات يوسااااااف  أنه لم يلحن لها إال أغنية وحيدة ه  )يانار فؤادي(

 . 3938بدروس عام 

 * مدحه عاصم 

، كان مدحه 3938عنادماا عاادت أساااااامهاان إلى القااهرة عام 

عاصام المشر  الموسيق  ف  إ اعة القاهرة. فتبناها وشقيقها فريد، 

وقادمهماا عبر أثير اإل اعاة. وكتاب لهاا كلماات ولحن أغنياة )دخله 

 ال الحقن (مرة   جنينااة(، كمااا كتااب كلمااات أغنيااة )يااا حبيب  تعاا

 وركبها على لحن ترك .

 * رياض السنباط 

 لحن لها السنباط  خمس أغنيات ه :

ـااـااـاا قصيدة )أيها النائم( شعر أحمد رام . وقدمتها أسمهان ف  

 . وناله شهرة جيدة.3944فيلم )غرام وانتقام( عام 

ـااااااـااااااـاااااا )مواكب العز( أو )نشيد األسرة العلوية( كلمات أحمد 

ان أيضااااااااش ف  فيلم )غرام وانتقااام(. ومنع رام .  وقاادمتهااا أساااااامهاا

إ اعتها بعد قيام ثورة الثالث والعشاااااارين من تموز ف  مصاااااار عام 

 ، وحذفه من الفيلم.3952

ـااـااـاا قصيدة )حديث عينين( الت  يقول مطلعها )يالعينيا ويال ( 

 من شعر أحمد فتح . ه  أغنية جميلة لم تنل الشهرة الت  تستحقها.

 غرا ( شعر ابن زيدون.ـــ قصيدة )أقرطبة ال

، وغنتها بعدها عصمه عبد العليم 3942ـااـااـاا )الدنيا   إيدي( عام 

 وأحالم.

 * محمد عبد الوهاب

غناه أساااااامهاان من ألحااناه مرتين ف  فيلم )يوم سااااااعياد( عام 

 ، وظهرت بالصوت فقا. واللحنان هما:3939
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ـااااـااااـاااا )محالها عيشة الفالح( كلمات بيرم التونس . وبعد  لا 

 مد عبد الوهاب. غناها مح

ـااااـااااـاااا أوبريه )مجنون ليلى( شعر أحمد شوق . واشتركه مع 

  عبد الوهاب ف  غنائها. وه  من قمم عبد الوهاب الموسيقية. 

 * فريد األطر 

كان فريد األطر  أول الفرحين بعودة شااااااقيقته أساااااامهان إلى 

. فقد كان صوتها مهماش جداش له. وكانه ألحانه لها 3938القاهرة عام 

شااهادة ميالد لملحن كبير. لذلا أصاايب فريد بضااربة قاسااية ب هأشااب

عندما رحله أسااااامهان، ألنه كان يعول عليها الكثير ف  مشاااااروعه 

الموساااايق . وفور عودتها تلقفها. وكان أول ألحانه لها)نويه أداري 

آالم ( كلمات يوساااااف بدروس. وكان فريد قد غناها بصاااااوته عبر 

 تواله ألحانه لها فكانه: . ثم3933أثير إ اعة القاهرة عام 

كان فريد وـااـااـااا )عليا صالة هللا وسالمه( كلمات بديع خيري. 

 بصوته من قبل.غن ى هذت األغنية قد 

ـاـاـ )يلل  هواك شاغل بال ( كلمات أحمد رام  ـ فيلم )انتصار 

 .3943الشباب( عام 

ـااـااـاا )ياليال  البشر( كلمات أحمد رام  ـااـاا فيلم )انتصار الشباب( 

 .3943عام 

ـاااـاااـااا )كان ل  أمل( كلمات أحمد رام  ـاااـااا فيلم )انتصار الشباب( 

 .3943عام 

ـااـااـاا )يابد، الورد( كلمات لطف  الحكيم ـااـاا فيلم )انتصار الشباب( 

 .3943عام 

ـااااـااااـاااا حوارية )إيدي   إيدك( مع فريد األطر  كلمات بيرم 

 .3943التونس  ــ فيلم )انتصار الشباب( عام 

أنوارها( مع فريد األطر  كلمات  ـااـااـاا حوارية )الشمس غابه

 .3943أحمد رام  ــ فيلم )انتصار الشباب( عام 
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ـااااااـااااااـاااااا )أوبريه انتصار الشباب( كلمات أحمد رام  ـاااااا فيلم 

 .3943)انتصار الشباب( عام 

ـاـاـ )ليال  األنس( كلمات أحمد رام  ـ فيلم )غرام وانتقام( عام 

3944. 

غرام وانتقام( عام ـااـااـاا )أهوت( كلمات مأمون الشناوي ـاا فيلم )

3944. 

)ياديرت ( كلمات بيرم التونس  ـااا فيلم )غرام وانتقام(  ـاااـاااـااا موال

 .3944عام 

روح( كلمات يوسف بدروس عام ـااااـااااـاااا )رجعه لا ياحبيب ال

األمير حساان األطر  عندما فيها  نها تخاطبإوقيل . 3943

 عادت إليه ف  الزواج الثان  القصير.

هان تنتم  إلى المدرسااااااة ومع م ألحان فريد األطر  ألساااااام

التطريبياة. وه  إلى جااناب ألحاان محماد القصاااااابج  تمثال قماة ما 

 غنه أسمهان.

 * محمد القصبج 

إ ا كانه ألحان فريد األطر  ألسااااامهان تنتم  إلى المدرساااااة 

التطريبية، فإن ألحان محمد القصابج  لها تنتم  إلى مدرسة أخرت 

الهارمون  والصااااوت اعتمدت على العلوم الموساااايقية الغربية مثل 

المساتعار)الصاوت األوبرال (. وف  الواقع فإن صوت أسمهان فتح 

أمام القصااابج  آفاقاش جديدة للتجديد ف  األغنية العربية، معتمداش على 

معارفه ف  العلوم الموسااااايقية الغربية. فعبر هذا الصاااااوت وصااااال 

القصااابج  إلى قمته الموسااايقية، ووصاااله أسااامهان إلى قمة أدائها، 

ف  األغنيات الت  تحتوي أدا ش أوبرالياش بالصااوت المسااتعار.  خاصااة

ووجد القصاابج  ف  صااوت أساامهان ضااالته المنشااودة، خاصااة بعد 

رف  أم كلثوم المغاااامرة ف  خوض هاااذا التجااادياااد، وتفضاااااايلهاااا 

األسالوب الطرب  الكالسايك  الذي تعودت عليه. والتفات القصبج  
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نها لم تكن قادرة على فعل الكبير إلى أساااااامهان أغاظ أم كلثوم، إال أ

، وأجبرته 3944شاااا  . لكنها انتقمه منه بعد رحيل أساااامهان عام 

على اعتزال التلحين. وقبل محمد القصااابج   لا بدافع حبه الشاااديد 

ألم كلثوم، وقنع أن يبقى عااازفاااش على العود ف  فرقتهااا الموساااااايقيااة 

 حتى رحيله.

 أما ألحان محمد القصبج  ألسمهان فه :

 .3938ة )ليه للبراق عيناش( شعر ليلى العفيفة عام ـــ قصيد

ـــ قصيدة )اسقنيها بأب  أنه وأم ( شعر األخطل الصغير عام 

3942. 

. وفيها وصل 3942ـاـاـ )يا طيور( كلمات يوسف بدروس عام 

القصااابج  إلى قمته الموسااايقية، ووصاااله أسااامهان إلى قمة أدائها، 

 المستعار. خاصة ف  المقاطع الت  تحتوي غنا  بالصوت

 ـــ قصيدة )هل تيم البان( شعر أحمد شوق 

ـاااااـاااااـااااا طقطوقة )فرق مابينا ليه الزمان( وضع كلماتها يوسف 

بدروس. لكن الكلمات ضاااااعه من القصاااابج  بعد أن لحن المطلع 

فقا. فاأوكال إلى عل  شااااااكري إعادة كتابة كلمات األغنية. فاحتف  

 ت جديدة. عل  شكري بالمطلع كما هو وأكمل األغنية بكلما

ـااااـااااـاااا )أنا الل  أستاهل( كلمات بيرم التونس  فيلم )غرام وانتقام( 

 .3944عام 

ـاااـاااـااا )ايمتى ح تعر ( كلمات مأمون الشناوي فيلم )غرام وانتقام( 

 .3944عام 

 ـــ )كلمة يانور العين( كلمات يوسف بدروس.

 

 مالح ة البد منها

يقها فريد لعل أهم ما امتازت به أساامهان، أنها لم تشااكل مع شااق

األطر  عائلة فنية.بل غنه من ألحان جميع عمالقة عصااارت. فكان 
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هاذا التنو، والغنى ف  أغنيااتها. وساااااااعدها ف   لا شااااااقيقها فريد 

نفسااااه. فلم يكن أنانياش، ويحتكر صااااوت شااااقيقته. بل إنه بعد رحيلها 

قال: )لوقي  ألسمهان البقا ، ألمكن لها بألحان القصبج  ـااااـاااا ولم 

 ــ أن تنافس على المرتبة األولى ف  الغنا  بين النسا (. يقل بألحان 

 

 مراجع مساعدة

ـاـاـا )السبعة الكبار( ـاـاـ فكتور سحاب ـــ دار العلم للماليين ـــ  3

 .2223بيروت ـــ الطبعة الثانية 

ـاـاـا )لحن الخلود( ـاـاـا فوميل لبيب ـاـاـ دار الشروق ـــ القاهرة  2

3985. 

سيقار رياض السنباط ( ـااـااـاا مجموعة ـااـااـاا )التاريخ الفن  للمو 3

 .3993من المؤلفين ـــ وزارة الثقافة ـــ القاهرة 

ـااـااـاا )السنباط  وجيل العمالقة( ـااـااـاا صميم الشريف ـااـااـاا دار  4

 .3988طالس ـــ دمشق

مقالة مسلسلة عن أسمهان ـاـاـ محمد بديع سربية ـــ مجلة الموعد 

/  32/  38تاريخ  2333ـاااـاااـااا بيروت ـاااـاااـااا بد اش من العدد 

2228.  

 

 

 فيليكس مندلسون ـــ بارتولدي

Felix Mendelssohn-Bartholdy 

 3848ـــ  3829

 سنة على والدته 222بمناسبة مرور  
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هو مؤلف وعاز  بيانو وأورغن وقائد أوركسااترا ألمان ، ولد 

. وهو حفيد 6811وتوف  ف  اليبزي  عام  6812ف  هاامبورغ عام 

مندلسااااون، وابن مدير مصاااار  يدعى إبراهام  الفيلسااااو  موزيس

الاذي أضااااااا  باارتولادي إلى لقباه حين اعتنق الادياانة المساااااايحية 

 البروتستانتية. 

كاااان فيليكس االبن الثاااان  بين أربعاااة أبناااا . وكااااناااه فاااان  

منادلسااااااون االبنة األكبر مثل أخيها فيليكس عازفة بيانو جيدة. تلقى 

البيااانو من والاادتااه. وف  فيليكس دروساااااااه األولى ف  العز  على 

 برلين درس الهارمون  على يد كارل زيلتر.

ظهر منادلسااااااون أول مرة أماام الجمهور كعااز  بياانو وهو ما 

أخذت أسااتا ت زيلتر إلى  6896يزال ف  التاسااعة من عمرت. وف  عام 

فايمار لزيارة غوته، هذت الزيارة نمه عالقة طيبة بين الشاااااااعر ابن 

 ولد ابن الثانية عشرة.الثانية والسبعين وال

، 6898عام « زفا  الكماشاااو»أنهى مندلساااون أوبرات الهزلية 

، حين كان ف  السااابعة عشاارة 6891. وف  عام 6891وقدمه عام 

 61ـاـاـ أضا  إليها بعد « حلم ليلة صيف»من عمرت، ألف افتتاحية 

 عاماش مقاطع لترافق المسرحية.

ين، وبق  فيها انتساااب مندلساااون إلى جامعة برل 6891ف  عام 

ثالث سااانوات، ثم قرر أخيراش احترا  الموسااايقا. وف  أيار من عام 

للمؤلف « آالم المساااااايح حسااااااب القديس متى»قاد مقطوعة  6892

جوهاان ساااااايبااسااااااتيان بال )هو التقديم األول لها منذ وفاة بال عام 

(. وكاان هاذا التقاديم واحاداش من الخادماات الكثيرة الت  قادمها 6181

 قا بال.إلحيا  موسي
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، وقااد ألهمتااه 6892زار مناادلسااااااون إنكلترا واسااااااكتلناادا عااام 

بعااد  لااا قااام بجولااة ف  «. ( 41)هيبرياادز»األخيرة تااأليف افتتاااحيااة 

ألمانيا والنمسااا وإيطاليا اسااتغرقه ساانتين أل ف خاللهما ساايمفونيتين 

أغان، بال »ونشاااااار الكتاب األول من ساااااالساااااالة ثمانية كتب دعاها 

 ت آللة البيانو المنفرد.وتتضمن مقطوعا« كلمات

 6831زار لندن للمرة الثانية. وف  عام  33ـااااـاااا6839ف  عام 

تزوج. وف  الساااااانوات الت  تله ألف مندلسااااااون العديد من أعماله 

و آللة البيانو وكونشااااارت« التنويعات الجادة»الرائعة الت  تتضااااامن 

عين مديراش لـااااا الكونسرفاتوار الجديد الذي  6813الكمان. وف  عام 

ساااااس ف  اليبزي  إضاااااافة إلى تدريس التأليف والبيانو. وف  آخر تأ

زيااارة لااه إلى لناادن عز  أمااام الملكااة فيكتوريااا واألمير ألبرت. 

ف  موته  6811تسبب إرهاق العمل وموت أخته فان  المفاجئ عام 

 ف  تشرين الثان  من نفس العام.

كانه مواهب مندلساااااون اساااااتثنائية، فقد كان رسااااااماش جيداش، 

ياه معرفاة أدبية واساااااااعة، ويكتب بألمعية. كان عازفاش ممتازاش ولاد

آللااة البيااانو، وعااازفاااش جيااداش آللااة الكمااان، وعااازفاااش متميزاش آللااة 

األورغن، وكان قائد أوركسترا ملهماش. كان يمتلا  اكرة موسيقية 

مدهشااة. وكان كريماش مع الموساايقيين، تواقاش للرق  بمعايير الذوق 

كمؤلف دفعه قائد األوركسااااااترا الالمع هانس  العام. إن عبقريته

فون بيلو إلى وصااااااافه بالمعلم الكامل بعد موتساااااااارت ف  مجال 

 الصياغة الشكلية.

أضااااافى مندلساااااون، الجامع بين النشاااااأة الكالسااااايكية والنزعة 

الرومانتيكية، على أعماله األناقة الشاااااااعرية، مما جعلها تبدو كأنها 

الملتهبة الت  تميزت بها  سااااااطحياة بسااااااباب افتقارها إلى العواطف

ي هر »الموسايقا الرومانتيكية. وف  هذا الصدد يقول ألفريد آنشتاين 

                                                           


: مجموعتان من الجزر قبالة الساحل الشمال  الغرب  السكتلندا. المعجم  Hebridesــ  

 المحيا.
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اتساااق عمل مندلسااون الخالق ف  عدم تعارض الجانب الكالساايك  

مع الجااناب الرومانتيك ، وف  عدم إخالل هذت الناحية الرومانتيكية 

لفاته ؤبطابعه الكالسااايك . فليس ثمة ما يعوق شااااتى الحركات ف  م

وف  مجموعات ألحانه من التوافق والتناسااق. ومع هذا فهناك شاا   

 ات  متألق ف  مؤلفاته كافة، هو ومضااااة شاااااعرية رومانتيكية فيها 

 «.(42)مزاج من ال ر  والرقة

لقد تبع الشاااعبية الت  حازها عمل مندلساااون ف  القرن التاساااع 

ة حعشااار رد فعل قاس ساااببه الشاااعور بأن حياته كانه ساااهلة ومري

جداش. لكن تغيرت الن رة اآلن، إ  تثمن عالياش موسيقات بما تعكسه من 

حرفياة وشاااااااعرياة وبعاد عن المباالغاة، وبماا تتضاااااامنه من توزيع 

 أوركسترال  خالق ولحنية عذبة.

 أعماله:

 ف  صول مينور 9نو رقم ـــ سوناتا للبيا6896

 OP1ف  دو مينور ،  6ـــ رباع  بيانو رقم 6899

 ف  فا مينور 9ـــ رباع  بيانو رقم 6893

 سوناتا لـ الكمان ف  فا مينور

 ف  س  مينور 3ـــ رباع  بيانو رقم 6891

 ف  دو مينور 6سيمفون  رقم 

 ـــ األوبرا الهزلية زفا  الكماشو6898

 افتتاحية الترومبيه لألوركسترا

 ثممانية وترية ف  م  بيمول ماجور

 انوكابريشيو ف  فا دييز مينور للبي

 ـــ افتتاحية حلم ليلة صيف6891

 خماسية وترية ف  ال ماجور

 ف  م  ماجور 6سوناتا للبيانو رقم 

 (1ــ6891ستة أغان )

                                                           

 ،ترجمة د. أحمد حمدي محمود. ــ من كتاب الموسيقا ف  العصر الرومانتيك  لـ ألفريد آنشتاين 
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 ف  ال مينور 9ــــ رباعية وترية رقم 6891

 فوغ ف  م  بيمول ماجور لرباعية وترية

 ف  س  بيمول ماجور 3سوناتا للبيانو رقم 

 سبع قطع للبيانو

 Die Heimkehr aus der Fremde ـــ أوبريه6892

 ف  م  بيمول ماجور 6وترية رقم رباعية 

 تنويعات لـ الفيولونسيل والبيانو ف  ري ماجور

 ثالث فانتازيات للبيانو

 ة أغنيةاثنت  عشر

 )سيمفونية اإلصالح( 8ـــ سيمفون  رقم 6831

 افتتاحية هيبريدز 

 اثنت  عشرة أغنية

 أغان سه

 ف  صول مينور 6و رقم ـــ كونشرتو للبيان6836

فاااالابورجيز األولى، ألصااااااوات منفردة وكورس لايالاااة 

 وأوركسترا 

 يةأغن

 ـــ افتتاحية ميرستايل6839

 الالمع ف  س  مينور للبيانو واألوركستراالكابريشيو 

 (1ــ6839وغات للبيانو )ستة بريلودات وف

 ـــ السيمفونية الرابعة )اإليطالية(6833

 ا ميلوزين الحسنافتتاحية 

 فانتازيا ف  فا دييز مينور للبيانو

 (1ــ6833للبيانو ) ثالثة كابريشيوات

ـااااااااـااااااااـاااااااا الروندو الالمع ف  م  بيمول ماجور للبيانو 6831

 واألوركسترا

 بال كلمات للبيانو )الكتاب األول(أغان 

 سداسية بيانو ف  ري ماجور

 (1ـــ6831ثالث دراسات للبيانو )
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 رومانسا بايرون

 (1ـــ6831سه أغان )

 أغنية

 ـــ أغان بال كلمات للبيانو )الكتاب الثان (6838

 أغنيتان دينيتان

 من كلمات آيشندور  أغنيتان

 ـــ أوراتوريو القديس بول6831

 مينور للبيانو فادراسة ف  

 ف  ري مينور 9ـــ كونشرتو للبيانو رقم 6831

 بريلودات وفوغات لـ األورغنثالثة 

 نوكابريشيو ف  م  ماجور للبيا

ف  ري ماجور، م  ماجور، م   8ـاـ3رباعية وترية رقم 

 (8ــ6831بيمول ماجور )

 (19ــ6831سه أغان )

 ـــ سيريناد وأليغرو ف  س  مينور للبيانو واألوركسترا 6838

 ف  م  بيمول ماجور  6للفيولونسيل رقم سوناتا 

 ف  ري مينور 6ثالث  بيانو رقم 

 ماجور للبيانوبريستو ف  س  أندانته كانتابيليه و

 Ruy Blasـــ افتتاحية 6832

 بال كلمات للبيانو )الكتاب الثالث(أغان  

 سه أغان

 أغنية

 (9ـــ سيمفون  ــ كانتاتا )سيمفون  رقم 6811

 ـــ مار  كوريليوس6816

 للبيانو )الكتاب الرابع والسابع(كلمات أغان بال 

 األليغرو الالمع ف  ال ماجور للبيانو

 بيمول ماجورتنويعات ف  س  

 تنويعات ف  م  بيمول ماجور

 تنويعات جادة
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 (8ــ6816سه أغان )

 (3ـــ السيمفونية اإلسكتلندية )رقم 6819

 (3ــ6819سوناتا للفيولونسيل ف  ري ماجور )

 (8ــ6819أغان بال كلمات للبيانو )الكتاب الثامن، 

 مقطوعات لألطفال للبيانو

 ـــ موسيقا مسرحية أثال 6813

 م  ماجور لرباعية وتريةف   أندانته

 سكيرزو ف  ال مينور لرباعية وترية

 و ف  م  مينور لرباعية وتريةكابريشي

 كلمات للبيانو )الكتاب الخامس والسادس(أغان بال 

 ـــ كونشرتو الكمان ف  م  مينور6811

 ت  لـ صوت سوبرانو وكورس وأورغنصالاسمع 

 (8ــ6811سه سوناتات لـ األورغن )

 ف  دو مينور 9ثالث  بيانو رقم ـــ 6818

 وترية ف  س  بيمول ماجورخماسية 

 أغان بال كلمات لـ الفيولونسيل والبيانو

 ف  فا مينور 1ـــ رباعية وترية رقم 6811

 أوراتوريو إيليا

 Lauda sionا اتكانت

 )غير منتهية( Lorelyـــ أوبرا لورل  6811

 األعمال األخرت المتنوعة بع إلى جانب 
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 الصوت والزّمن 
 رحلة عبر فّن النغم

 )الجز  الثان (

 

 أ. د. غزوان الزركل  

  

Vالتراث الموسيق  عند علما  العرب . 

الروح الت  تحدثنا عنها « تطهير»كان اإلغريق أصحاب مقولة 

، ونستطيع تتبع أعمال «(فن الموسيقا»ف  فصل سابق )فصل 

 ــ 196بع قبل الميالد )طاليس منذ القرن السا (43)اإلغريق الفلسفية

ق.م(. أما الفالسفة العرب، فقد استوعبوا فلسفة اإلغريق )الذين 881

قطنوا أرض دولتق   تركية واليونان الحاليتين( وأبدعوا ف  إعادة 

ترتيبها، ثم نقلوها إلى مراكز حضارة جديدة، كانه هذت المرة أوربة. 

ن من مكان إلى ونعر  أن للحضارات مراكز تتحرك عبر القرو

آخر، لذا فالحضارات كلها تراث إنسان  يخّص جميع شعوب 

األرض. وال يوجد شعب على وجه الخليقة ال يمتلا ناسمه ثقافة 

موسيقية، ولكل شعب منهم ف  هذا المجال خصوصيتمه الت  تستحق 

 أن نتعّرفها. 

إ اش، قلنا بأن الفالسفة العرب قد طّوروا ما أخذوت عن رفاقهم 

ريق ف  كثير من المجاالت، منها الموسيقا. ومن الفالسفة اإلغ

، )مؤسس الفلسفة العربية الكنديالذين اهتموا كثيراش بالموسيقا 

)المعلم األول، أو المعلم الثان  ــ بعد  الفاراب م( و811توف  نحو 

)الشيخ الرئيس،  ابن سينام ف  دمشق( و281أرسطو ــ توف  عام 

لف الفاراب  كتاباش ضخماش ف  الموسيقا م(. وقد أ6131توف  عام 

، ترك لنا فيه رسماش آللة موسيقية، «كتاب الموسيقا الكبير»سّمات 

                                                           


، أي محب، «فيلوس»لف  إغريق  مركب من كلمتين: « الفلساااااافة»جا  أن ـاااااااااااـااااااااااا 

هو )محّب الحكمة( « الفيلساااااو »، وتعن  الحكمة. وبهذا يصااااابح معنى «ساااااوفيا»و

 «.رقيةالموسيقا الش»وكان فيثاغورس أول من لقّب بالفيلسو . عن كتاب سليم الحلو 
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ح أنها آلة القانون الت  نعرفها اليوم، وأنها من اخترا،  يرج 

 .(44) الفاراب  منذ أكثر من ألف عام

جدت قبله )كما  وال شا أن الفاراب  قد استفاد من خبرات وم

مع أي عالم وأي مبد،(. ومن المعرو  أنه اعتمد على ه  الحال 

ص الخا« لعلم الموسيقا»ترجمات إغريقية وغيرها ف  تأسيسه 

وف   ـــبه. والحقيقة أنه تفّوق ف  مؤلفاته الن رية الموسيقية 

على  معاصريه، وحتى من تقدم من أهل  ــالكتاب المذكور تحديداش 

هذا الفن، فجا ت شاملة ووافية 

عبة جميع النواح  من حيث ومستو

طبيعة األصوات وتوافقها وقياسها 

وأنغامها وأوزانها وآالتها الموسيقية 

المختلفة، إلى غير  لا مما يتصل بهذت 

الصناعة وبعملها. وجا  ف  كتاب 

ان  للبريط« مصادر الموسيقا العربية»

ما معنات أن هذت  Farmerفارمر 

الرسالة الرائعة للفيلسو  الشهير 

)كما سّمته  Alpharabiusارابيوس ألف

الثقافة األوربية الالتينية( ه  أع م أثر 

كمتب ف  علم الموسيقا حتى العصر 

ف   «فلسفة الموسيقال». وقد تعّرض الفاراب  (45)األورب  الحديث

كتابه المذكور )إلى عملية اإلبدا،، دور الفن، عمل الموسيق ، 

ية، ف  مواضيع فيزيائالتذوق الموسيق  وغيرها(، قبل أن يخوض 

مثالش تركيب آلة العود: أوتارها وكيفية شّدها، مواضع األصابع 

 على تلا األوتار، النغمات الموسيقية: نسبها الرياضية وتسمياتها.

                                                           

 .ــ عن المصدر السابق 

 .ــ المصدر السابق 
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وتجدر اإلشارة إلى أن العرب ف  عصرهم الذهب  حاولوا أن 

 هر تيدّونوا مؤلفاتهم الموسيقية، لكن النوتة الموسيقية )الحالية( لم 

إالّ بعدهم ف  أوربة بعد أن استمرت قروناش ف  تطورها إلى أن 

ة النوت»وصله إلى وضعها الراهن/كما  كرنا ف  الفصل السابق 

وعمرها اآلن نحو أربعمئة عام. وقامه محاوالت «/ الموسيقية

التدوين عندهم على محورين: األول بحث ف  أوتار العود ومواضع 

عطى أسما ش للنغمات الموسيقية اقتصرت األصابع عليها، والثان  أ

على حرو  أبجدية تميّز على الرسم )رسم أوتار آلة العود( أماكن 

وجود تلا النغمات. أما الفاراب  فقد بحث ف  إكثار عدد األوتار 

وتمييز مواضع جديدة لألصابع )أي نغمات جديدة( وإعطا  تلا 

ّوله فيما بعد النغمات أسما  محددة )تمرجمه عن اإلغريقية(، تح

إلى األسما  المعروفة اليوم، والت  تجمع كلمات عربية وأعجمية لم 

يحاول العرب تغييرها )تعريبها(، وهذا دليل واضح على إيمانهم 

بأن الحضارة الحقّة ه  حصيلة قومية مقرونة مع تواصل إنسان  

  ي بعد ال قوم  ف  آن، معاش.

مذكور آنفاش( الذي أما موضو، استخدام األحر  األبجدية )ال

استمعمل لتحديد مواقع النغمات الموسيقية على آلة العود فقد أخذته 

ى تخدماش حتـة مسـة واإلنجليزيـاأللمانيأوربة، وما زال ف  اللغتين 

)ف  اللغتين، مع فروق بسيطة  A B C D E F Gوم. فأحر  الـ ـالي

ها عن قتتعلق بتسمية العالمات السود على مفاتيح البيانو وتفري

العالمات البي ( تعن  على التوال : ال س  دو رت م  فا صول 

بالفرنسية، وه  التسميات الت  نستعملها ف  لغة الضاد، أي النغمات 

السبع األساسية ف  الموسيقا. ودخله التسميات المذكورة إلى اللغة 

 الفرنسية عن طريق دعا  دين  أملّف باللغة الالتينية ف  القرون األوربية

الوسطى. وأمخذ من هذا الدعا  كل أول مقطع صوت  ف  سبعة أبيات 

 ، …Ut… Ré… Mi… Fa… So… La… Siمتتالية فكانه: 

اآلت  من الكلمة الالتينية  Doثم استمبدل بأول مقطع مقطع آخر وهو ...

Dominus   والمقصود هنا هو هللا(.«المسيطر»وتعن( ، 
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وين الموسيق  كان أن إ اش، ما فعله العرب ف  محاولتهم للتد

استطاعوا ف   كرهم لألغان  )األشعار الملّحنة( ف  مصادرهم 

المكتوبة، استطاعوا أن يحددوا السلم الموسيق  لألغنية المعنيّة 

)ومع م تراثنا هو من الموسيقا الغنائية( عن طريق  كر اسم 

الوتر )ف  آلة العود( و كر إصبع البد  )على هذا الوتر(، كما 

عدد الوحدات الزمنية الموجودة ف  الميزور )البيه  حّددوا

 الموسيق ( الواحد. 

وكما ترون، ال تستطيع هذت الطريقة أن تحف  لنا األلحان 

الت  أملّفه وقتئذ، وإنما تعطينا معلومات عائمة عنها ال نستطيع 

من خاللها تحديد تتال  نغمات اللحن المعن  وال تحديد عالقاتها 

 ع البع  اآلخر. الزمنية بعضها م

قمم )ألواح طينية( ف  العالم/الت   وهنا نستذكر وجود أقدم رم

ود ما قبل وج –اكتشفه حتى اآلن/ف  سورية، حيث حاول األقدمون 

أن يدّونوا موسيقاهم عليها. وعلى سبيل المثال  –الديانات السماوية 

قمم أوغاريه )شمال الال قية  (فقد قام ستة من العلما  بفّا رموز رم

الموسيقية ووصلوا إلى سه نتائل مختلفة. والسبب هنا يكمن ف  أننا 

ف  حال عرفنا جميع أسما  األنغام الموسيقية الموجودة ف  إحدت 

قمم، مترجمة إلى أسما  النغمات الت  نستعملها اليوم، وإ ا عرفنا  الرم

أيضاش تتاليها، فكيف لنا أن نعر  العالقات الزمنية الت  تربا نغمة 

ًا عن أنه لم تكن هناك وقتئذ، موس  «ميزورات»يقية باألخرت، ناهياق

الموجودة ف  الميزور الواحد؟ « الضربات»تحدد على األقل عدد 

ولو افترضنا حتى معرفة عدد الضربات ف  الميزور تبقى احتماالت 

كثيرة مفتوحة، كأن نقول بأن عدد الضربات مثالش هو عشر 

 سوداوات: 

 3+2+2أو       8+3+3أو      9+3=  32فـ 
            2+8        3+2+8         2+3+5 
            3+8        3+3+3         2+4+4 
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            4+3        3+4+5         2+5+3 
 5+5        3+5+4         2+3+2 ........... 

هذا إ ا لم نتعّرض أيضاش إلى أنصا  السوداوات وأرباعها وربما 

 باعها. أجزا  أر

VIالموسيقا العربية والموسيقا األوربية . 

إن مراكز الحضارات /كما  كرنا سابقاش/ ه  مراكز متحركة 

عبر القرون، وليس من باب التعّصب القوم  أن نقول إن مركز 

الحضارة الموسيقية )علماش وفناش، ن رية وتطبيقاش( كان عند العرب، 

هم قد توصلوا ف  زمنهم إلى ق مة المعرفة الموسيقية ف  وإن علما ق

 لا العصر، ولم يفقدوا تفوقهم حتى بعد أن سلّموا مفاتيح علومهم 

إلى أوربة )والمقصود هنا وسا وغرب أوربة( بوقه طويل. كذلا 

سلّمه الكنيسة السورية معارفها الموسيقية إلى الكنيسة األوربية عبر 

ارة، جبّ  الحضارة البيزنطية. وبدأ علما  أوروبة ببا  عصر نهضة

اصطدمه لفترة طويلة بحواجز قاسية أهمها التعّصب والتشدد 

 الدينيين.

إن سيطرة الكنيسة األوربية على جميع جوانب العلم والثقافة 

والت  كانه ف  الوقه  اته سلبية من عدة نواح، أثّرت إيجاباش ف  

خاصة ف  عصر النهضة األوربية، و لا لحاجة وتطّور الموسيقا 

سها. ومهما كانه الكنيسة أي ضاش إلى موسيقا تؤثّر ف  الرعيّة وتسوم

النيّات، فقد أثمرت النتائل أعماالش موسيقية رائعة، بلغه شأواش بعيداش 

(، سبقته Contrepointف  مجال فن تعدد األصوات )بالفرنسية: 

قرون من العمل: من الدراسة والتحليل والكتابة والنشر. وقبل أن 

الفن )على يد األلمان  يوهان سيباستيان بال تبل  أوربة قمة هذا 

(، بدأ الموسيقيون العاملون ف  مجال الموسيقا 6181 – 6188

الكالسيكية بالتخلّص تدريجياش من االستئثار الدين  للكنيسة وبالتوجه 

إلى الموسيقا الدنيوية، موسيقا المجتمعات الحضرية والمؤسسات 
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(. Harmonieسية: المدنية. وبدأ عصر الهارمون  )بالفرن

والهارمون  )االنسجام( هو تركيبات نغمية من  مة تمسمع من خاللها 

عدة عالمات موسيقية معزوفة ف  وقه واحد. وفيما بعد، وبالتدريل 

ألن كل التطورات ال تأت  دفعة واحدة بل تمتلا جذوراش ف   ــأيضاش 

 يف، بدؤوا بالتوجه إلى الرّ ــالماض  وتطلّعات ف  المستقبل 

وبدراسة الموسيقا الشعبية الستخالص السمات القومية لموسيقا 

 شعوبهم. 

إن اكتمال هذا التطور األورب  عبر القرون الماضية يسمح اآلن 

بتحرك مركز الحضارة مرة أخرت، وهذت المرة باتجات الشعوب غير 

ة، ويسمح للمنطقة العربية، بعد االستفادة من منجزات األوربي

الموسيقا الكالسيكية العربية واألوربية على حّد سوا ، يسمح بأخذ 

دور جديد ف  هذا المركز القديم للحضارة. إن بالدنا، بحب مواطنيها 

الشديد للعلم والمعرفة، مهيأة للنهوض واإلقال، ف  رحلة موسيقية 

ية، يساعدها ف   لا ما تأخذت من علم أورب   ات قيمة إنسانية عال

وما تستند إليه من تراث موسيق . فتراثنا الموسيق  اللحن  غن  جداش 

بتفاصيل نغمية وبدرجات صوتية متناهية ف  الدقة، ال تحتويها أكثر 

الثقافات الموسيقية األخرت، كما يعتمد على حّس إيقاع  متنو، بحد 

ت. لهذا فإن القدرات الموسيقية  اته وشامل لثقافات شعوب أخر

الكامنة ف  إنساننا ستبد، موسيقا  ات قيمة محلّية و ات قيمة تتعدت 

الحدود الوطنية ف  حال زاوجه ما بين حضارة ألحانها وإيقاعاتها 

الخاصة بها وبين التقنيات األوربية من تعدد لألصوات وانسجامات 

 بالغة الرّوعة. 

VIIالموسيقا ف  سورية . 

دُّ الموسيقا العربية موسيقا شرقية. وقد جا ت تسمية تمع

من سياسي  أوربة ومستشرقيها الذين ارتأوا اعتبار « الشرقية»

  ات« شرقية»الشعوب الت  تسكن إلى جهة الشرق منهم شعوباش 
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حضارة شرقية عامة. ونحن نستطيع التفريق بشكل أدق بين الثقافات 

ة ت  تجمعنا مع كثير منها، خاصالمختلفة ونع  األشيا  ال« الشرقية»

وهذت  ــف  منطقة الشرقين األدنى واألوسا )أو الشرق األقصى 

كلها مصطلحات أوربية(. وهناك حتى من يرف  وجود موسيقا 

ت تأثر ــأي الموسيقا العربية  ــعربية تحديداش على اعتبار أنها 

 بجيرانها وخاصة باألتراك وباإليرانيين )الترك والفرس(. 

نه ال توجد موسيقا صافية تماماش وال ثقافة صافية تماماش، بأقول ون

وهذا ش   صّح . فالبشر يختلطون بعضهم ببع  ويقيمون 

عالقاتهم على أرض الواقع حيث األخذ والعطا . ولكن لما ا توجد 

موسيقا فرنسية وألمانية وتوجد أربع موسيقات ف  بريطانية 

قانا رلندية( ونضطر لتسمية موسي)إنجليزية وويلزية واسكتالندية وإي

 عموماش بالشرقية؟ 

وبعد أن نأخذ بالحسبان االختالفات الموسيقية الموجودة فيما 

بين المناطق العربية )الموسيقا المغاربية، الموسيقا السودانية، 

الموسيقا ف  مصر وبالد الشام، الموسيقا ف  العراق، الموسيقا 

 سيقانا ف  سورية موسيقا عربيةالخليجية واليمنية( نقول: نعم، مو

)وكل الثقافات ترتبا بسمات قومية(. ونحن نتواصل مع الموسيقات 

العربية ف  المناطق العربية المختلفة ومع شعوب أخرت غير عربية 

مثل الشعب الترك  أو اإليران  أو الهندي )أو اليونان  أو اإلسبان ( 

ى جنب مع ثقافات من جهة، وتعيش موسيقانا من جهة أخرت جنباش إل

موسيقية سورية غير عربية مثل الكردية واألرمنية والشركسية ف  

انسجام وف  نسيل وطن  منفتح ومتميّز. وهذا الوضع هو نقطة قوة 

ف  بالد متعددة  كرنا « الشرقية»وغنى تحتوي عليها مجتمعاتنا 

منها تركية وإيران والهند، مع تأكيد خصوصياتنا واحترام 

 خصوصياتها.

وكما قلنا، فموسيقانا ف  سورية ه  موسيقا عربية  ات سمة 

قومية واضحة كّونه ف  مجال الموسيقا هموية ثقافية خاصة تمميّز 

بشكل عام إنساننا ومواطننا. ولكل شعب روحية معيّنة، فنحن ميّالون 



 

 332 

إلى التأمل وإلى االسترسال، نبحث عن التفاصيل، وال نحب 

الرقص( بقدر ما نحّب السكون  الضوضا  )إال إ ا كانه بهد 

المشحون بالعواطف وباألحاسيس. ولذلا يجب أن تكون موسيقانا 

ة وهذا ينطبق على الموسيقا الغنائية والموسيقا اآللي ــالت  لم تؤل ف بعد 

مخلصة لهذت الحقائق ومنسجمة معها. وإن ميلنا إلى  ــعلى حّد سوا  

   يعن  بأننا ال نستطيع الغنااللحن المؤثّر الذي ينفذ إلى األعماق ال

بحماسة وال نستطيع العز  بقوة وعزم. وإن كان واقعنا الموسيق  

الحال  قد يخالف هذت المقولة، فهذا ال يعن  بأننا ال نتوق إلى تلا 

 الحالة الفنّية العربية/الشرقية. 

وموضو، االنتما  الثقاف  موضو، مهّم جداش وحّساس، ألنه 

واعية لموضو، التربية والتعليم الموسيقيين:  أيضاش يشّكل قاعدة

فننشئ مثالش مدرسة للموسيقا العربية ونهتم بجعلها مركزاش موسيقياش 

 سورياش/عربياش يحف  التراث وينشرت ويضيف إليه.

ومما يميّز سورية، قربها من أوربة وتاريخ سورية الطويل 

ات قف  العالقات مع أوربة وف  االغتراب إليها. وتصبح العال

سلبية حينما يحاول أحد طرف  العالقة السيطرة على الطر  

اآلخر وإنها   اتيته. وبما أن الطر  األورب  )ويشمل اليوم 

ش( هو األقوت ف  جوانب عديدة )وخاصة  أمريكة الشمالية أيضا

التقنية( فهناك خو  على ضيا، الهوية الثقافية المحلية. إن 

سالح وجودي لكل  ــ د جوانبهاوالموسيقا أح ــالهوية الثقافية 

شعب، لذلا نهتم نحن ف  سورية بثقافتنا الموسيقية عن طريق 

التفكير بإنشا  مدارس مختصة ف  المحاف ات السورية جميعها، 

وعن طريق تأسيس ثانوية موسيقية تكون حلقة الوصل ما بين 

التعليم األساس  والتعليم العال م ونجمع بين الثقافتين العربية 

وربية بشكل متوازن ومدروس إ ا أتحنا الفرصة للتعليم واأل

الموسيق  العرب  واألورب  ف  المدارس المختصة وصرنا 

بالطالب ـ ـبشقّيه العرب  واألورب   ــجاهزين لرفد التعليم العال  
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المهتمين بعلوم الموسيقا والمالكين لمهارات العز  والغنا  الت  

 تمكتسب منذ الطفولة. 

 

VIIIامــــــــ. خت 

موسيقا »و« موسيقا اللغة»و« موسيقا الطبيعة»سمعنا عن 

، وعرفنا أن هذت المصطلحات ه  كلمات مجازية، وأن «الكون

الذي يتّبع أصوالش « العمل الموسيق »المقصود بالموسيقا هنا هو 

 «صناعة»الموسيقا هو « فن»وقواعد تجعل منه عمالش محترفاش. إن 

ان إلبدا، المؤلف الموسيق  وتخضع لقوانين قائمة بذاتها تطلق العن

الجمال، مادتها ه  النغم + اإليقا، وموضوعها هو أفكار موسيقية 

إنسانية تحاول الولوج إلى خبايا النفس البشرية لتعبّر عن هذت النفس 

ف  أحوالها المتدّرجة المختلفة الفرحة والحزينة، المتفائلة 

ق دمة والمتريثة، ا  لجريئة والخائفة. والمتشائمة، المم

يساعد اإلنسان ف  مراحل حياته « التعبير الفن »إن تذوق هذا 

المختلفة على تقبّل الحياة بشكل وا، يشّد أزرت ف  مواجهة 

األحداث/بشحذ فكرت وتقوية وعيه وبصقل روحه وتهذيب نفسه/ 

ت أكثر جماالش وحياته أكثر سعادة. وقد تعّرفنا  رق  «لغة»ويجعل قدق

يما يخص تدوينها، أي فيما يخص قرا ة النوتة الموسيقية، الموسيقا ف

الش   الذي يجعل تذوقنا للموسيقا أكثر وعياش، إ  ننتقل بشكل أو 

بنخر، حينما نقرأ النوتة الموسيقية بهد  العز  أو الغنا ، ننتقل من 

 متذوقين سلبيين إلى ممارسين إيجابيين. 

ن لكل نو، منها أشكاالش متعددة، وأ« أنواعاش »وعرفنا أن للموسيقا 

متباينة، لذلا ليس من اإلنصا  أن نخلا ما بين أنوا، الموسيقا 

مقارنين بعضها ببع ، كأن نقارن الموسيقا الغنائية مع الموسيقا 

اآللية، وهما  وا منهجين مختلفين، أو نقارن الموسيقا الكالسيكية 

والتجريد  مبشكل عام )وه  الت  تميل إلى التركيب والتعقيد والتعمي
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واستشعار األفكار اإلنسانية العميقة( مع الموسيقا الشعبية )الت  تميل 

 إلى البساطة وإلى االرتباط العفوي بدوافع الحياة اليومية(. 

الموسيقية « األشكال»كذلا ليس من العدل المقارنة بين 

الريفية « األهزوجة»المختلفة، كأن نقارن ضمن النو، الغنائ  

)وه  أغنية مدنية كالسيكية موّسعة(، أو « القصيدة»البسيطة مع 

الشعبية السورية مع « الدبكة»نقارن ضمن النو، اآلل  رقصة 

الكالسيكية النمساوية، فهنا نخلا الموسيقا « الفالس»رقصة 

الكالسيكية بالموسيقا الشعبية، وال نأخذ بالحسبان المنطقة الجغرافية 

 الذي أبدعها. الت  أته منها الموسيقا وال القوم 

كذلا  كرنا مصطلحات موسيقية كثيرة، يساعد وع  

« الفن»اختالفها ف  تذوق األعمال الموسيقية. لقد  كرنا مثالش 

« الصوت»)الحرفة(، « الصناعة»)اإلبدا، ضمن قواعد(، 

 ،«اللحن»، «الوحدة الزمنية»، «اإليقا،»و« الزمن»، و«النغم»و

لى أمور تاريخية توّضح أن كما تعرضنا إ«. الجملة الموسيقية»

تراثنا العلم  ف  صناعة الموسيقا هو تراث مغراق ف  القدم وبأننا 

شعب منفتح على الحضارات، موهوب موسيقياش و و إرث موسيق  

علم  وعمل  /ن ري وتطبيق / يجعله، إ ا ما تمّكن من هذا 

  قابالش لالرتقا  حتماش بواقعه الموسيق  الحالى عليه، الموروث وبن

. ونقول بجميع صورتو لا عن طريق أمور متعددة منها اإلعالم 

ف  النهاية إن الوسيلة األولى للتربية الموسيقية السليمة، أي البعيدة 

عن البدائية والقريبة من الروح والفكر، ه  التعليم. إن المؤسسات 

التعليمية الموسيقية المتطورة كّماش وكيفاش ه  الضمانة لمستقبل 

 فضل نتمنات لكم، أيها الناشئون، من كّل قلوبنا. موسيق  أ

 

 حوار مع
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 لبانة القنطار

 

 

  

 

 ةـبدأت المغنية لبانة القنطار دراستها األكاديمي

  ـــام الدراســـيقا ف  العــــال  للموســف  المعهد الع

 عـــرال  مـا  األوبــم الغنـــع افتتاح قســم 92/93

 المعهد منالمغنية الروسية غالينا خالدييفا. تخرجه 

، وحصاااااالاه على منحاة دراسااااااياة من المركز الثقاف  3998عاام 

البريطاان  إلكماال دراسااااااتهاا ف  الكلياة الملكياة البريطاانياة، حيااث 

تادرباه عناد المغن  العاالم  كينياث ويليام. ثم شاااااااركه ألول مرة 

كمغنياة سااااااورياة ف  مسااااااابقة الغنا  األوبرال  العالمية ف  بلغراد 

التحكيم، ف  حين  وحصاااااالاااه على المركز الرابع من قبااال لجناااة

 اختارها الجمهور للمركز األول.

كما تابعه دراسااااااتها ف  منحة قدمها المركز الثقاف  الهولندي 

. وأثنا  3999/2222للعامين « ماسااااااترخه»ف  كونساااااارفاتوار 

الملكة »الدراساة رشاحتها مدرستها ميابيسلنا للمشاركة ف  مسابقة 

األوبرال ، وحصااااله العالمية. وه  أهم مسااااابقة للغنا  « إليزابيث

متسااابق من جميع أنحا   222على الجائزة الخامسااة عالمياش من بين 

العالم. تعمل حالياش رئيسااااااة قساااااام الغنا  األوبرال  وأسااااااتا ة للغنا   

 الشرق  واألوبرال  ف  المعهد العال  للموسيقا.

معها  «الحياة الموسيقية»عن تجربتها الغنائية والموسيقية كان لـاااا 

 تال :الحوار ال

 س : بمن تأثرت من مغنيات األوبرا؟
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ج : تأثرت ف  البداية بـاااااااااا ماريا كاالس، وه  حقيقة أول صااااوت 

ساااامعته ف  الغنا  األوبرال . وكان  األسااااتا  صاااالح  الوادي 

أهدان  كاسااااايتاش تغن  فيه أشاااااهر األعمال الغنائية، وقال ل  إن 

 ـلون صاوت  يشابه صوتها من حيث التصنيف. ثم تأثرت جداش ب

الت  التقيتها شااااخصاااياش ف  مسااااابقة الملكة  ()جوان ساااو رالند

اليزابياث والت  أثناه جاداش على غناائ ، وأوصااااااه أسااااااتا ت  

بااالهتماام ب .. وهنا أسااااااتحضاااااار  كرت تأثرتم بها.. أنه عند 

إعالن الفاائزين باالمسااااااابقة كان أعضااااااا  لجنة التحكيم البال  

رح. كانه جالسااة مغنياش عالمياش مصااطفإين على المساا 35عددهم 

طوال الوقه و لا بسااااابب عمرها فلم تساااااتطع الوقو  وبكه 

عند إعالن اساااام  من بين الفائزين، وقفه وصاااافقه تصاااافيقاش 

حاراش مما اسااااااترعى انتبات النقاد والصااااااحفيين وأجهزة التلفزة 

األوربياة، وعلقوا على الموضااااااو، أن مغنية كبيرة مثل جوان 

مغنية المفضاااالة لديها..  رالند قد أعلنه بهذا التصاااار  الوساااا

 وفعالش بالنسبة ل  أعدُّ هذا الموقف بأهمية الجائزة أو أكثر.

كيف نسااااااتطيع أن نقرب عاااالم األوبرا والغناااا  األوبرال  من س : 

 الجمهور العرب ؟

ج : ف  كل دول العالم تعد األوبرا تراثاش إنساااااانياش موسااااايقياش عالمياش.. 

تها وبرا بالنساابة لثقاففنرت دول المشاارق األقصااى الت  تعد األ

غريبااة أيضاااااااش. ولكن لمعرفتهم بااأهميتهااا كمااا قلنااا من الناااحيااة 

الفنياة والروحياة.. فهم يتعاملون مع هذا الفن وكأنه جز  منهم، 

فادور األوبرا باازدياد مسااااااتمر ف  هذت البالد، وإنتاج األعمال 

األوبرالية دائم ومسااااتمر، كما أن أكثر الطالب الذي يأتون إلى 

 با وأمريكا لتعلم الغنا  األوبرال  هم من كوريا واليابان.أور

                                                           

  جوان سو رالندJoan Sutherland  ،3923مغنية سوبرانو أوسترالية. المحرر ، 
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ف  الحقيقة الجمهور العرب  بشكل عام بعيد عن محاكاة الفنون 

العااالميااة. وه  مقتصاااااارة على نوعيااة من الناااس يرتاااادون 

 األنشطة والفعاليات الثقافية كمكمل لحضورهم االجتماع ..

جز اش هااماش للمؤسااااااسااااااات دور كبير ف  جعال الحيااة الثقاافياة 

وحيوياش ف  حياة الجمهور العرب . إنها ليسااااااه مهمة الفنان أن 

يقوم باادورت ودور غيرت. فهااذت المؤسااااااساااااااات، بحكم خبرت  

ودراسااات  للوضاااع الراهن، ه  السااابب ف  هذا الخلل الثقاف  

 الكبير.

س : ماا رأياا بتجربة الملحن محمد القصاااااابج  حين حاول محاكاة 

 الت  غنتها أسمهان؟« يا طيور»ية الغنا  األوبرال  ف  أغن

محمد القصابج  بالنسابة ل  هو مؤلف موسيق  عبقري، ومدرسة ج : 

حقيقية ف  التلحين وف  فهم الصااوت البشااري واسااتخالص أجمل 

 ما قد يقدمه المغن .

وقد رأت بصاااااوت أسااااامهان تلا الصاااااورة الرائعة الت  يريد أن 

طيور، وقد يقدمها من خالل صااااااوتها.. و لا بمحاكاة صااااااوت ال

وظّف المقاطع األوبرالية توظيفاش متجانسااااش ف  موقعها من األغنية 

ومن حيث طريقة االساااااتعراض الصاااااوت . وه  ما يسااااامى ف  

األوبرا )الكااادنس(. حيااث كااانااه ترتفع النغمااة تاادريجياااش ف  كاال 

اتو( أو  مقطع وتتنو، ف  األدا .. من حيااث اسااااااتخاادام )السااااااتاااكااّ

، يدلنا  لا على أنه مساااتمع جيد جداش اساااتخدام الليغاتو واألوكتا 

للموسااااايقا الغربية واألوبرا. ويكمن تميزت ف  أنه اساااااتطا،، على 

الرغم من تباااعااد الموساااااايقااا العربيااة والغربيااة، أن يجعاال هااذت 

 المحاكاة انسيابية وطبيعية.

س : مااا الفرق بين تقنيااة الغنااا  العرب  وتقنيااة الغنااا  األوبرال  

عااة بينهمااا؟ وهاال هناااك عناااصاااااار الغرب ؟ وهاال الهوة واساااااا

 مشتركة بينهما؟
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ج : إن الفرق كبير وواضاااااح من ناحية توضاااااع الصااااااوت ومكان 

الرنين الصوت . فف  الغنا  األوبرال  يمطّور الصوت المستعار 

)صوت الرأس(، بينما ف  الغنا  العرب  يكون صوت الحنجرة 

مع رنين الصااااااادر هو األسااااااااس ف  الغنااا . ولكن مااا أحاااول 

فااادة منااه ف  تاادريس الغنااا  العرب  هو طريقااة التنفس االساااااات

المتبعة ف  الغنا  األوبرال  الت  ه  عنصاار أساااساا  وحيوي 

وهااام للغنااا .. أحاااول تطبيقااه أثنااا  الغنااا  العرب ، ألن إتقااانااه 

أيضاااااش  عامل أساااااساااا  ف  طريقة أدا  اللحن والجملة الغنائية.

أحاول االساااتفادة من طريقة التعامل مع النص والجملة الغنائية 

ومدت ترابا صااااياغتهما، وكيفية إخراج القطعة الغنائية كعمل 

فن  إبااداع . وليس الن ر إليهااا فقا على أنهااا أغنيااة جميلااة 

نرددهاا بادون تفكير. لاذا أحااول االسااااااتفاادة من  هنية التحليل 

طالب الغنااا  العرب . أيضااااااااش  الموساااااايق  الغرب  ونقلهااا إلى

االسااااتفادة من أهمية اللف  ومخارج الحرو  المتبعة ف  الغنا  

الغرب  ومكااان الرنين لكاال حر  صااااااوت .. ومطااابقتااه مع 

 األحر  العربية والغنا  العرب .

س : ماا رأيااا بتجرباة ترجمة نصااااااوص بع  األوبرات األجنبية 

 إلى العربية؟

 داش و لا ألسباب عديدة.!ج : أنا لسه معه وال أحبذت أب

إن الملحن اإليطاال  الذي أبد، جمالش وألحاناش موساااااايقية غنائية 

تأثراش ومتفاعالش مع اللغة اإليطالية قد صاغ هذت الجمل الغنائية  مم

صااااااياغة تناسااااااب التقطيع اللغوي والمد الصااااااوت  لهذت اللغة 

بالذات. فأي عبث باللغة وانساااااايابها ووقعها اللحن .. )لكل لغة 

وقع لحن  مختلف( هو عبث بأساااااااس العمل الفن .. وهذا أعدت 

تشااويشاااش وتشااويهاش إلبدا، المؤلف. كما أن اللغة العربية تحتوي 

على أحر  سااااااكنة يتم تصاااااويتها ف  أسااااافل الحنجرة وتتخذ 

الحنجرة ف  أدائها وضاااعية منخفضاااة جداش ف  الحلق.. وهذا ما 

غنا  ساااااااعة أساااااافل ال يجوز ف  الغنا  األوبرال .. أن يكون ال
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الحنجرة وأخرت ف  أعلى الرأس، وهذا خاطئ جداش من الناحية 

التقنية. كما أن  اساااتمعه إلى تجارب ف  هذا الساااياق، وحقيقة 

كان تشاااويهاش للغة العربية قبل أن يكون تشاااويهاش للنص اللحن .. 

نيه..؟! كما أنن   فلم أستطع أن أميز الكثير من الكلمات الت  غم

هاااد لك  نحصاااااااال على الترجماااة مع أن نبااذل  القلياال من الجم

للمقطوعات ونصاوص األوبرا بلغتها األصلية.. كما يحدث ف  

كل العالم، فقد حضاااارتم الكثير من األوبرات ف  العالم.. وكان 

 غالبية الحضور يحمل معه النص المترجم لألوبرا.

س : هاال من الضااااااروري برأيااا خلق أوبرا عربيااة على غرار 

 ة؟األوبرا الغربي

ج : كما  كرت سااابقاش، من ناحية الغنا  هناك العديد من المشااكالت، 

ولكن الفكرة ف  إنتاااج أوبريااه عربيااة تمغنى بااالطريقاة العربيااة 

من ناااحيااة الغنااا  واللحن فهااذا مااا أعاادت ضاااااارورياااش، وتجربااة 

 الرحابنة ه  من أجمل ما كتب ف  هذا السياق.

 افة الموسيقية الواسعة؟س : هل هناك عالقة بين األدا  الجيد والثق

ج : طبعاش فالصااوت الجيد والخامة الصااوتية والموهبة ال يكفيان ف  

عالم األوبرا.. إن اإلبدا، يأت  من المعرفة. ولك  يكون للمغن  

خصااااااوصااااااياة ف  األدا  والتعبير يجاب أن يكون لديه موقف 

خاص به من العمل الذي يقوم بدراسااااااته، معتمداش على تجربته 

 دت تأثرت االنفعال  الخاص الذي يقدم له هذا الفن.الشخصية وم

 س : هل تشعرين بميل خاص ألدا  أدوار أوبرالية معينة؟

ج : لقااد  قمااه بااأدا  أهم الشااااااخصاااااايااات الادراميااة لألوبرات مثاال 

)فيوليتااا( من أوبرا )ال ترافياااتااا( وكااارمن وماادام باااترفالي.. 

حكم وملكااة اللياال من أوبرا الناااي السااااااحري لموتساااااااارت. وب

طبيعة صاوت  الدرامية )سوبرانو درامتيا كولوراتورا( أشعر 

بانسااااااجام كبير حين أؤدي مثل هذت األدوار.. بين ما أسااااااتطيع 
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التعبير عنااه من خالل صااااااوت  وبين مااا يريااد المؤلف قولااه 

 والتعبير عنه من خالل الموسيقا واللحن..

 س : من هو المؤلف األوبرال  المفضل لديا؟

ممن أعاادهم عباااقرة التلحين والموساااااايقااا.. ولكن  ج : هناااك العااديااد

بوتشاااين  وفيردي وتشاااايكوفساااك  ورخمانينو .. هم أكثر ما 

أشااااااعر برهبة حقيقية لدت سااااااما، أعمالهم الغنائية، وكثيراش ما 

تنهمر دموع  عناد سااااااماا، )البوهيمية( لبوتشااااااين  أو مانون 

 ليسكو ومدام باترفالي.

 ألوبرال  ف  بلد عرب  ؟س: كيف تن رين إلى احترا  الغنا  ا

ج : ف  الحقيقة وبعد مرور هذت الساانوات يتضااح ل  )ولألسااف( أن 

التعااب والجهااد والعماال الحقيق  واالحتراف  والمجهود الكبير 

الذي قمه به، والجوائز الت  حققتها والمشاااااركات العالمية مع 

أفضل األوركسترات ودور األوبرا.. وكل هذت األمور.. أنها ال 

 ئاش وال تساوي شيئاش.تعن  شي

ف  بالدنا العربية وأقولها مرة أخرت )لألسااااف( المعايير الفنية 

والااذوق الفن  متاادنٍّ جااداش، وأنااا ال أقول  لااا فقا بمااا يخص 

األوبرا.. هذا ينطبق على الغنا  العرب  الكالساااايك  أيضاااااش )لم 

 يعد لديه مكان( وكل ما يخص المجال اإلبداع  الفن .

احترا  الغنا  العرب  بعد هذا المشاااوار الطويل س : هل تفضااالين 

 الذي قطعتاه ف  مجال الغنا  األوبرال ؟

ج : أنااا مغنيااة أوبرا ومغنيااة غنااا  عرب  محترفااة ف  نفس الوقااه. 

أحااب الغنااا  بكاال أنواعااه وال أسااااااتطيع أن أترك أياااش منهااا. مااا 

أحاااول تقااديمااه من خالل األمساااااايااات الت  أقاادمهااا ف  الغنااا  

محاولة السااااااتشااااااعار جماليات الغنا  العرب ، وما  العرب  هو

قدمه مؤلفون رائعون عرب مثل الساااانباط  والقصاااابج  وعبد 
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الوهااب وفرياد األطر  لمكتبتناا الموساااااايقياة من أعمال.. يمعدُّ 

 تمحفاش فنية رائعة.

ما يقدمه ل  الغنا  بوجه عام، مهما كان لونه، هو حالة خاصااة 

س من خاللها لح ات تملؤن  وتفي  بها مشاااااااعري وأتحساااااا

 روحية سامية.

 أجرت الحوار : بسام سفر

 

 

 

 األغنيــــة العربيـــة..

 أمس و اليوم

 

 

 

  

 نصر الدين البحرة

 

كانه السااايارة تدرج بنا على طريق الغوطة الشااارقية. ظهرت 

الشااامس قليالش بين الساااحب، صااابية تتثا ب، تفتح فمها قليالش ثم تغلقه 

مساااارعة، رغم أنه صااااغير مكلثم، ورغم أن ثنايات حلوة، مخافة أن 

إليهااا. ومع أن أشااااااجااار المشاااااامش والاادراق  يكون أحااد مااا ين ر

والجانرك والخول كانه مزهوة بأزهارها الربيعية، إال أن األزهار 

البرية كانه تزين الحقول على جانب  الطريق، كأنها تريد أن تدخل 

ف  منافسااااااة غير عادلة. وف  الحقيقة فإننا لم نكن ف  نزهة، بل كنا 

ف  المقعد، وهو الذي عاائادين من جلسااااااة عمال. التفاه إلّ  جااري 

 كانه عجلة القيادة بين يديه وقال: نسمع قليالش.
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وضاااع شاااريطاش ف  المساااجلة، وانطلق الصاااوت جميالش شاااجياش، 

وعلى الرغم من أن ساانوات تزيد على الساابعين مضااه على وضااع 

 اللحن، إال أنه كان رائعاش ومبتكراش.

 قله: أتدري قصااة هذت األغنية؟ ابتساام صاااحب  وقال: هات ما

عندك. قله: كانه هذت إحدت تجارب األخطل الصااااغير الشااااعرية، 

قبل أعوام عديدة من إصاادارت ديوانه المشااهور تالهوت والشاابابت، 

وقد كتبها خصاااااايصاااااااش ك  يؤديها الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، 

وهو يمزج فيها بين الشااااعر الفصاااايح والشااااعر الزجل  أو العام ، 

يه األول فيه زجل خالص. أما البيه اسااامع مثالش هذا المقطع. إن الب

 الثان  فهو شعر فصيح تماماش:

 راح للنسيم واشتكى    جّرح خدودت وبكى

 دي الخدود الت     تعبث ف  مهجت ..تـتأف

.. وفيماا راح صاااااااحب  يجاا بن  أطرا  هذا الحديث، وجدت 

نفساااااا  غاارقااش ف  كالم عن األغنياة كماا كااناه باألمس، وكما ه  

 اليوم.

شاااارط األول ف  المغن  أن يكون  ا صااااوت رخيم شااااج ، كان ال

وأن يكون هذا الصااوت من القوة بحيث ال يتوكأ على اآلالت الموساايقية. 

 6293حتى إن أم كلثوم بدأت حياتها الغنائية على مسااارح القاهرة سااانة 

بثالثة عازفين فحسااب: محمد القصاابج  على العود، سااام  الشااوا على 

 القانون.الكمان، محمد العقاد على 

وإ ا كااان ساااااايااد درويش قباال  لااا قااد غر  أغنياااتااه من بحر 

الشااعب العرم، فغنى من مفردات الحمالين والسااائقين والعمال، فإن 

  لا كان تجربة قائمة بذاتها، ولم يكن يعن  إسفافاش على اإلطالق.

ولو أنناا تذكرنا اآلن، على ساااااابيل المثال بع  األغنيات الت  

د عباد الوهاب، كنمو جين لوجدنا، أن مع م قادمتهاا أم كلثوم ومحما

القصااااااائد الزجلية الت  غنياها ملحنة، كانه تسااااااتخدم مفردات ف  

منتهى العذوبة والرقة والشااااعرية. وما ا يمكن أن نقول حين نتذكر 
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أن أحماد شااااااوق  كتاب أزجاالش خاصااااااة ليغنيها عبد الوهاب، وهل 

رق من تلا الت  عرفه  القصاااااايدة الغنائية العامية، أرقى وأجمل وأ

كان يكتبها حسااين الساايد؟ وما عسااى أن نقول أيضاااش عندما ننتبه إلى 

أن شااعراش كبيراش مثقفاش ترجم رباعيات الخيام إلى العربية شعراش، هو 

أحماد رام ، كاان قاد كتاب عادداش كبيراش من القصااااااائاد الزجلية الت  

 غنتها سيدة الغنا  العرب ؟.

  الذي ال يشاااادو بقصااااائد من وحتى زمن غير بعيد، كان المغن

عيون الشااعر العرب  الحديث أو القديم، ين ر إليه ن رة خاصااة. إن 

أجماال ألحااان الفنااان اللبنااان  الراحاال حليم الروم  كااانااه شااااااعراش 

فصايحاش: وتمضة على ضفا  النيلت لسليم الزركل . موشح تغلب 

 دالوجد عليه فبكىت لمحمود سااام  البارودي. تإ ا الشااعب يوماش أرا

الحياةت ألب  القاسام الشااب . وما أزال أ كر القصاائد الفصيحة الت  

لحنها وغناها من سااورية نجيب السااراج ف  الخمسااينيات. فقد غنى 

قصاااااايادتين لنزار قباان  )بياه الحبيبة( و)العيون الفيروزية(، وقدم 

عدة قصااائد من شااعر كمال فوزي الشااراب  منها: )أشااته  بيتاش لنا( 

)ال تساااااأل (، وألب  سااااالمى عبد الكريم الكرم  و)حبيبة عمري( و

)أساااااااأل عينيااا( و)مرحباااش( و)مشااااااوار(، ولخلياال خوري )مطلع 

الشمس( و)دمشق(، وللدكتور وجيه البارودي )قاله( و)قاله سنت  

ف  غااد(، ولعمر أب  ريشاااااااة )ودا،(، ولعبااد الباااسااااااا الصااااااوف  

 )عرب (...إلخ.

كان المساااتمع العرب  إنسااااناش يحترمه الملحن والمغن  على حد 

ساوا ، فال يقدمان له ساقا الكالم ولقيا اللحن، وسا جو موسيق .. 

 يضيع فيه الصوت البشري، حتى يبدو أشبه بغريق يتعلق بقشة.

جمعتن  المصاااادفة قبل سااانوات، ف  إحدت الساااهرات، مع 

أة وجدت نفساااا  ملحن عرب  مشااااهور يشااااار إليه بالبنان، وفج

أحاول سااااابر غورت الموسااااايق ، ورويداش رويداش اساااااتدرجته إلى 
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ش إ ا قله إن   حديث حول الموسااايقا العالمية، ولساااه أبال  مطلقا

قد صااعقه لجهله المخيف ف  هذا الميدان، إزا  ما أعرفه، وأنا 

لسااااه أكثر من مسااااتمع، تكاد تكون عالقت  العلمية بالموساااايقا 

رضاااااااه هااذا الحااديااث أمااام واحااد من محاادودة للغااايااة. ويوم ع

العالمين بالموسيقا العربية، ابتسم بإشفاق وقال ل  : لما ا تذهب 

بعيااداش؟... وكثيرون من هؤال  الااذين تلمع أساااااااماااؤهم ف  عااالم 

ش  التلحين، غير ملمين بموسيقانا العربية نفسها.. وال يعرفون شيئا

 من ينابيعها التراثية الثرة أو أسرارها البعيدة.

ألنكى من هاذا و اك أن الكثيرين من أبنائنا، من هذت األجيال وا

الجديدة الطالعة، يقبلون بهذت األكا يب ويصاااادقونها ويطربون لها.. 

ويصافقون أيضاش.. وهكذا بات علينا أن نسمع أغنية تقول: تطعميتا 

بإيدي عساال ولوز.. يا حبيبت  يا أم الفوزت وصااار ينبغ  أن نسااكه 

ساااالمتها أم حسااانت. ويجب أن ندير رؤوسااانا حين يطلع من يغن  ت

ونهزها من طرب وشاااجن عندما يطرق سااامعنا القول: توالحب ف  

 األيام دي ش   عجيبت...

بلى لقد تصاااادت الرحبانيان وفيروز إلى تجربة صااااعبة كبيرة، 

ولكن يبادو أن هذت التجربة الت  اسااااااتغرقه أكثر من ثالثين ساااااانة 

تنفدت قبل رحيل الشاااقيقين بلغه حدودها القصاااوت، وأقول إنها اسااا

عاصااااا  ومنصاااااور. ثم ما ا بعد المرحلة؟ من قام ليحمل الشاااااعلة 

 ويمض  ف  السباق الطويل؟
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ربما قيل إن قيم المجتمع االسااااااتهالك  الت  ضااااااربتنا بها الثقافة 

األمريكية، تفرض نفسها علينا مثلما تفرضها على سوانا ف  العالم ـااااااـ 

ستعماري ـاااـااا وال بد إ اش من أن نتأثر وهذا أحد أشكال الغزو الفكري اال

 بها.

وربما قيل أيضاش إن ثقافة تالساندويتشت الموازية ـااااااـاااااا وه   

شكل آخر معل ب من أشكال الغزو الفكري ـاـ غزتنا ه  األخرت ف  

 عقر دارنا.

ولكن .. إ ا كاان هذا و ا و اك، تحمل تفساااااايراش لبع  جوانب 

 أيضاش أنها تبررت؟ هذا التخلف الفن  المذهل، فهل يعن   لا

وماا ا تفعال الهيئااات المسااااااؤولااة مباااشاااااارة عن هاذا االنحاادار 

ثا  أحوت، والحامل  المرو،، توقف هاذا المد الهجين، الحافل بكل غم

كاال عالمااات التخلف والهبوط، وكيف الساااااابياال إلى إيقااا  هااذا 

الضااااااجيل الاذي يؤ ي آ انناا ونفوسااااااناا وأخالقناا وقيمناا األخالقية 

ر للموجودين ف  مراكز المسااااااؤوليااة أن يفعلوا والفنيااة؟ وهاال خط

 شيئاش لمواجهة هذت الموجة العاتية؟

لما ا نساااتنفر، عندما نعلم أن بع  العدو الخارج  قد تسااارب 

إلى الداخل، وراح يخرب منشانتنا االقتصاادية ويدمر هنا ة عيشنا.. 

وال نفعال شاااااايئااش حين يغزونا مثل هذا العدو داخل بيوتنا باألغنيات 

 نثة التافهة.. واأللحان الملوثة الموبو ة؟المخ

إننااا نقر، ناااقوس الخطر، ونرجو أن يساااااامع كاال  ي أ نين 

ن يفتين وضاااااامير نق ، فااإن األمااة الت  ال تجيااد الاادفااا، عن فنهااا 

وتراثهااا، وتتركهمااا ألعوبااة بين أياادي العااابثين، قااد تواجااه بعااد زمن 

 أياماش صعبة للغاية.

 

 من قصص

 اتــــاليهـــالب
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 غالديس دافيدسون

 ترجمة: محمد حنانا

 

 Coppeliaكوبيليا 

باليه من فصاااالين للمؤلف ليو ديليب. صاااامم الرقصااااات لويس 

ميرانه. وضع الليبريتو، المأخو  عن قصة لـااا هوفمان، هـااا. نيوتر 

و أ. سااااانه ـاااااااااـااااااااا ليون. قمدمه أول مرة ف  مساااارح دار األوبرا 

 .6811وري بباريس عام اإلمبراط

ف  نهاية القرن الثامن عشر وف  بلدة صغيرة من قصة الباليه: 

بلادات غااليسااااااياا، كاان يعيش صااااااانع دمى عجوز يادعى الاادكتور 

كوبيليوس. وكاااان هاااذا العجوز قاااد درس كتاااب التنجيم والسااااااحر 

والخيمياا ، وكاان ياأمل أن يصاااااابح ف  يوم من األيام ساااااااحراش من 

 الدرجة األولى.

ضااااااون  لااا الوقااه كااان الاادكتور كوبيليوس يعماال ف  ف  غ

صاااااناعة الدمى، خصاااااوصااااااش الدمى الت  تتحرك بوسااااااطة أجهزة 

ميكااانيكيااة مثبتااة ف  داخلهااا. وكااان يااأماال دائماااش أن ينجح ف  جعاال 

 نون أن دمات كائنات حية، وأنه ساااااحر حقيق  يسااااتطيع أن يالناس 

 يمنحها الحياة.

 ة تبدو من مساااااافة قريبةأخيراش ينجح كوبيليوس ف  صااااانع دمي

وكأنها ساااايدة شااااابة حقيقية. وقد دعاها كوبيليا، وأخبر الجميع بأنها 

ابنته. كان يجلسااها على كرساا  ف  الشاارفة المتصاالة بورشااة عمله 

ف  الطابق الثان  من منزله، وكان يضاااع ف  حضااانها كتاباش مفتوحاش 

جهاااز « زنبرك»لتباادو وكااأنهااا تقرأ. وبين وقااه وآخر كااان يربا 

الحركة، فتحرك  راعيها وتدير رأسااااااها من جانب إلى آخر وكأنها 

 تراقب المارة.
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كانه كوبيليا تبدو فتاة شااااابة ف  السااااابعة عشاااارة من عمرها، 

 ات وجااه جمياال متورد وشاااااافتين بلون الكرز وعينين زرقاااوين 

المعتين كالبلور وشااعر أشااقر. وكانه ترتدي دائماش ثوباش مقصااوصاااش 

هاااا أن ترقص برشااااااااااقاااة حين يربا وفاق آخار طاراز. وياماكان

وف  أغلب األحيان تراها جالسااااااة على كرساااااا  ف  «. زنبركهاا»

 الشرفة وف  حضنها كتاب.

إن جا بية كوبيليا وفتنتها أثارا إعجاب كل من رآها. لكن الشاااب 

الوساايم فرانز وقع ف  حبها. وقد أشااعل هذا الحب نار الغيرة ف  قلب 

ب ه تحب فرانز الذي كان يبادلها الحالفتاة الجميلة ساااافانيلدا الت  كان

قبل ظهور كوبيليا ف  شاااارفة صااااانع الدمى العجوز. أما اآلن فهو لم 

يعد يكترث سوت بـاا كوبيليا الفاتنة. لذا قررت سفانيلدا أن تعر  شيئاش 

 عن حقيقة هذت الفتاة ف  أقرب فرصة.

وف  يوم من األيام، حين كان الشاااار، مقفراش، اقتربه سااافانيلدا 

لشاارفة الت  تجلس فيها كوبيليا والكتاب ف  حضاانها. ف  البداية من ا

صاااااااحاه تحييها بأدب، لكن حين لم تمعر كوبيليا الجميلة أي اهتمام 

بتحيتها، حاوله ساااااافانيلدا المضاااااا  أبعد من  لا. فبدأت بالرقص 

واالنحنااا  لتثير اهتمااام هااذت الفتاااة الغريبااة. ومع  لااا ظلااه كوبيليااا 

ري أمام عينيها، إ  لم ترفع عينيها البلوريتين جاامادة متجااهلة ما يج

عن الكتاب. إثر  لا عادت سفانيلدا إلى منزلها يخامرها شعور بأن 

 تلا الوافدة ما ه  إال دمية من دمى الدكتور كوبيليوس.

لكن فرانز لم يكن كذلا. وحين عادت سفانيلدا إلى منزلها اتجه 

يحدق إلى تلا  نحو منزل صاااانع الدمى ووقف تحه شااارفته، وراح

الجالساة على كرسايها ف  الشرفة. ثم بدأ باالنحنا  والتحية، ومن ثم 

برم  القبالت نحو كوبيلياا الجامدة. وف  الواقع كان صااااااانع الدمى 

يراقبه بساارية من خلف السااتائر ف  ورشااته وعالمات الرضااا بادية 

على محيات لنجاحه ف  صنع دمية ظنها الكثيرون أنها كائن إنسان ، 

قرر بمكر أن يمضاااااا  أبعااد من  لااا ف  تضاااااالياال هااذا المعجااب و

الولهاااان. فماااد يااادت، من دون أن يرات، إلى خلف الااادمياااة وأدار 
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فوقفااه الاادميااة وحركااه  راعيهااا محييااة الشااااااااب ثم « زنبركهااا»

أرسااااله له قبالتها. وعلى الفور غمرت الشاااااب نشااااوة الفرح. لكن 

وخرج إلى ساااااارعاان ماا أوقف الدكتور العجوز م اهر الحب هذت 

الشاااااارفة وأمسااااااا بذرا، ابنته المزعومة وقادها إلى داخل المنزل 

 بتهذيب كبير.

ف  غضاااااون  لا يخرج إلى الشاااااار، مجموعة من أصااااادقا  

فرانز وساااااافااانيلاادا بعااد انتهااا  يوم عملهم ويشاااااارعون ف  الرقص 

واللهو. وساارعان ما تنضاام إليهم ساافانيلدا وتشاااركهم لهوهم. يقاطع 

بلدية الذي يعلن أن دوق منطقتهم ساايتبر، الرقص وصااول رئيس ال

بجرس جديد للبلدة، وبهذت المناساابة ساايقام ف  الغد حفل يشااارك فيه 

الشاااابات والشااابان ليختار كل منهم شاااريكاش له. وعلى الرغم من أن 

سافانيلدا كانه تحن الختيار فرانز خطيباش لها، إال أنها كانه غاضبة 

بيليا. ومع  لا ساااااارعان ما مناه بسااااااباب تعلقاه بالقادمة الجديدة كو

 ترقص معه وسا الحشد السعيد.

ف  تلااا الليلااة، حين هبا ال الم وأقفر الشاااااااار، ثااانيااة، خرج 

الادكتور كوبيليوس من منزله ليتمشااااااى. لقد أقفل باب منزله بمفتاح 

كبير لفه بمنديله بينما كان يتمشااااااى. لكن الدكتور كوبيليوس ما كان 

فقبل أن يذهب بعيداش صااااد  مجموعة لينعم بالساااالم ف  تلا الليلة. 

من المعربدين المشاااااااغبين الذين راحوا يرقصااااااون حوله محاولين 

إقحااماه ف  عربادتهم. كاان العجوز غااضاااااابااش جداش من إعاقة نزهته 

وحاول تحرير نفسااه ومتابعة ساايرت. وبينما هو يحاول االنفالت من 

وساااااا المجموعة يساااااقا مفتاحه الكبير على األرض وهو يمساااااح 

 عرق عن جبينه بالمنديل.ال

حين تمر سفانيلدا بالمكان برفقة صديقاتها تلمح المفتاح فتلتقطه 

على الفور. ولما كانه تدرك أن هذا المفتاح الكبير والشاااهير يخص 

الدكتور العجوز، فقد وجدت اآلن فرصاااااة ثمينة لدخول منزله أثنا  

هكذا و غيابه لتقف على حقيقة ما دع  بابنة صاانع الدمى الغامضة.
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تتجه مع صااديقاتها نحو منزل الدكتور. تفتح ساافانيلدا الباب بالمفتاح 

 الضخم ثم تتسلل مع رفيقاتها بهدو  إلى داخل المنزل وسا ال الم.

ف  هذت األثنا  يساااااتغل فرانز غياب الدكتور ليلل المنزل اللغز 

للتعر  إلى كوبيلياا الت  ساااااالباه لباه. وهو ي هر اآلن أثناا  غياب 

عن المشاااهد. لقد جلب معه سااالماش صاااغيراش وحاول الصاااعود  الفتيات

إلى الشاااارفة ليدخل المنزل عبر نافذتها. لكن الذي حدث أن صااااانع 

الاادمى العجوز عاااد ف  تلااا اللح ااة ورأت مااا كااان يجري فاااناادفع 

يطاارد الشاااااااب الاذي فر إلى الشااااااار،. وحين عااد وهو يلهث من 

ى الداخل وهو يرتجف اإلجهاد اكتشااف باب منزله مفتوحاش، فهر، إل

 من االضطراب.

ف  داخل المنزل كانه المتطفالت تقودهن ساافانيلدا قد صاااعدن 

إلى مشاغل الدكتور وأضأن شموعاش ورحن يتفحصن الدمى المبعثرة 

هنا وهناك. لكن سافانيلدا الح ه موضعاش ورا  ستارة، فتقدمه منه 

دون وأزاحه السااااتارة، فوجدت أمامها الشااااابة كوبيليا جالسااااة من 

حراك على كرسا ، فدنه منها بخو ، لكن سرعان ما زال خوفها 

حين اكتشاااااافاه أنها لم تكن سااااااوت دمية ميكانيكية، بحجم إنسااااااان 

نعه بمهارة فائقة.  طبيع ، صم

ف  تلا اللح ة سمعه صوت تحركات آتية من ورا  الستارة، 

ثم لدهشتها، رأت فرانز ـااااااـاااااا الذي عاد ثانية للقيام بمحاولة ناجحة 

ل منزل صانع الدمى ـااااـاااا يصعد إلى المشغل ليدخله من خالل لدخو

الناافاذة. فقررت، يدفعها مكر طفول ، أن تحتال عليه. انسااااااله إلى 

مكان كوبيليا وأسااااادله الساااااتارة، ثم لبساااااه ثياب كوبيليا الجميلة، 

وخباأت الدمية ف  إحدت الزوايا، وجلسااااااه على الكرساااااا  تنت ر 

النااافااذة هاااجمااه الاادكتور  الفرصاااااااة. وحين نزل المغااامر فرانز من

كوبيليوس الذي كان ف  انت ارت، والذي ساااااابق أن طرد المتطفالت 

اللوات  دخلن منزله، وراح يضربه بعصات ضربات موجعة. يحاول 

فرانز بقدر ما يستطيع تفادي الضربات المنهالة عليه، وأخيراش ينجح 
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ئعة اف  تهدئة الدكتور حين يصاااارح قائالش إنه واقع ف  حب ابنته الر

 ويرغب ف  الزواج بها، وأنه قدم لرؤيتها ثانية.

ت هر أمارات االرتياح على وجه الدكتور الذي شاااعر بالغرور 

ألنااه نجح ف  صاااااانع دميااة ميكااانيكيااة رائعااة ظنهااا اآلخرون فتاااة 

حقيقياة، ووافق على درس اقتراح الشاااااااب. وفجاأة تخطر ف   هنه 

قاد درسااااااها منذ  فكرة مجنوناة، علياه أن يحااول إجرا  تجرباة كاان

زمن بعيد ف  كتاب قديم حول السااااااحر، وتنطوي التجربة على نقل 

جاذوة الحيااة من فرانز إلى دميتاه الميكاانيكياة كوبيليا، وبهذا تتحول 

إلى كائن ح . إنه لم يكن على يقين من أن تجربته ستنجح، ولكن ال 

 بأس من إجرائها. وهكذا يقدم لـاااااا فرانز قدحاش من النبيذ ومضعه فيه

قطرات من عقار مخدر. وبعد أن احتسااااى الشاااااب كأس النبيذ راح 

ف  نوم خفيف شاااااابه وا،. ثم شاااااار، الدكتور العجوز يتمتم بكلمات 

قديمة مبهمة من كتاب السااااحر آمالش أن تنتقل روح فرانز إلى جسااااد 

 كوبيليا فتدب فيه الحياة.

 ف  تلا اللح ة ت هر سااافانيلدا مرتدية ثياباش انتزعتها من الدمية

كوبيليا ف  محاولة إلخافة صااانع الدمى. ف  البداية ال يرتا، صااانع 

الاادمى من اقتراب كوبيليااا، باال على العكس يبتهل بساااااابااب نجاااح 

تجربتاه ف  انتقاال روح فرانز إلى دميته. فها ه   ي دميته الجميلة 

كوبيلياااا تتحرك وترقص كاااأنهاااا كاااائن ح ، وراح يصاااااافق بفخر 

ه الرعب حين أدرك أن دميته الممتلئة وكبريا . لكن سرعان ما انتاب

حياااة قااد خرجااه عن ساااااايطرتااه. ليس هااذا فقا باال تااابعااه بجنون 

تحركااتهااا الغريبااة. مزقااه العاديااد من صاااااافحاات كتااب السااااااحر، 

وشاارعه ف  تخريب الدمى الميكانيكية المرمية على أرض الغرفة. 

ها نوف  محاولة لتهدئتها يلق  الدكتور على كتفيها شاااااالش إساااابانياش. لك

ال تهدأ بل تباشااااار رقصاااااة إسااااابانية مغوية. وحين يقدم لها شاااااااالش 

 اسكتلندياش ترقص رقصة اسكتلندية وحشية.

توق  الضااوضااا  فرانز الذي بدأ يع  ما يدور حوله. لقد أدرك 

أنه كان شااااااخصاااااااش مغفالش حين تخيل كوبيليا الفاتنة كائناش إنسااااااانياش، 



 

 333 

رور. فعلته سفانيلدا بس وتوسال إلى سافانيلدا أن تصفح عنه. وهذا ما

كااذلااا أدرك الاادكتور كوبيليوس أن العرض الااذي رآت لم يكن من 

 فعل دميته كوبيليا، بل من فعل فتاة  كية ارتدت ثياب دميته.

يتعانق فرانز وساااافانيلدا وهما غارقان ف  الضاااااحا، إ  لم تعد 

اآلن كوبيلياا الرائعاة تخد، أياش منهما. وف  اليوم التال  جرت احتفال 

كبير بمناسااابة الجرس الجديد الذي أهدات الدوق إلى البلدة. وشاااارك 

الفتيات والفتيان ف  االحتفال الراقص وبضاااامنهم فرانز وساااافانيلدا. 

ووسااااااا الهرج والمرج يبرز الدكتور كوبيليوس العجوز ساااااااخطاش 

غاضاباش بسبب ما لحق دممات من أضرار ف  الليلة الفائتة، لكن الدوق 

ه عدة قطع من النقد الذهب . ويتابع المحتفلون يواسااايه بلطف ويمنح

 اللهو والرقص.
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 طقوس الربيع

Le Sacre du Printemps 

باليه من فصالين للمؤلف إيغور ساترافنسااك . صامم الرقصااات 

فاساااااال  نيجينساااااك . وضاااااع الليبريتو ساااااترافنساااااك  ونيكوالس 

روهريش. قمدمه أول مرة ف  مساااااارح الشااااااانزيليزيه بباريس عام 

6263. 

كانه القبائل البدائية ف  روساااايا القديمة تمارس ف   صااااة الباليه:ق

فصاال الربيع طقوساااش غريبة ورهيبة. وكان أفراد واحدة من تلا القبائل 

يعبدون األرض والشاااامس. وكانوا يعتقدون أن من واجبهم تقديم قربان 

بشاااري آللهات الربيع مباشااارة حين يبدأ الثلل بالذوبان، وتبدأ الشااامس 

  ف  األرض. وكااان الهاد  من ورا  هااذت التضااااااحيااة هو بباث الاد 

ضامان حصاولهم على غالل وفيرة مما زرعوا. وكانوا يعتقدون أيضاش 

أن التضاحية البشارية ستزيد ف  عدد مواليد القبيلة فتجعلها أقوت. إليكم 

 صورة عما كان يحدث ف  هذت المناسبات االحتفالية المشؤومة.

دد لمهرجان الربيع القربان ، ف  ضااااااو  القمر، قبل اليوم المح

لة ف  منطقة برية كثيرة التالل للمشاااااااركة ف  يجتمع شاااااابااب القبي

رقصات طقسية معقدة ه  دائماش مقدمة لـاااااا طقوس الربيع الرئيسية 

الت  سااااتجري وقه شااااروق الشاااامس ف  الصااااباح التال . وهؤال  

الشاااااباب هم محاربو القبيلة األشااااادا  يأتمرون بأوامر شاااااخصاااااين 

ها عمرغريبين. الشاخص الرئيسا  فيهما امرأة مسنة ال أحد يعر  

الحقيق ، باال كااان ثمااة اعتقاااد بااأنهااا ناااهزت ثالث مئااة عااام. أمااا 

الشاخص اآلخر فهو الرجل الحكيم المسن أيضاش الذي يستطيع التنبؤ 

 ويعر  جيداش المعتقدات القديمة للقبيلة.

يقدم الشااباب رقصااات طقسااية غريبة يقومون خاللها بحركات 

رض، ترافقهم ثقيلااة وخرقااا  وأجساااااااادهم منحنيااة تكاااد تالمس األ

موساايقا بدائية بإيقاعات رتيبة. وبعد انتها  تلا الرقصااات الطقسااية 
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الرئيساااية تنضااام إليهم شاااابات القبيلة بألبساااتهن الملونة وشاااعورهن 

 الطويلة.

وبعد أن تتخذ الرقصااات الطقسااية م هراش أكثر حيوية ونشاااطاش 

تتوقف باإيعاز من حكيم القبيلة الذي يتحرك بين حين وآخر وسااااااا 

راقصاين. ثم يقترب كبار القبيلة ويباركون الراقصات والراقصين ال

واألرض الت  داساااوها، ويتضااارعون إليها لك  تمنحهم محاصااايل 

 وفيرة. وبهذا تنته  طقوس الربيع التمهيدية.

ف  صااباح اليوم التال ، وقه شااروق الشاامس، يجتمع أعضااا  

ل مذبحاش ثالقبيلة مرة ثانية ف  فضا  واسع مفتوح قرب قمة عالية تم

طبيعياش من أجل االحتفال الكبير ـاااااـااااا االحتفال بتضحية فتاة مختارة 

 من أجل إلهة الربيع.

مرة ثانية يوجه القائدان المسنان ــ المرأة العجوز وحكيم القبيلة 

ـاااااـااااا األحداث ويقودانها. وبعد أن يتراجع رجال القبيلة إلى الخلف، 

ليهن هو يوم الواجب تتقدم الشاااابات ـااااااااـاااااااا ألن هذا اليوم بالنسااابة إ

المقدس، ويبدأن بالرقص أمام اآلخرين. ومن وسا صفوفهن سو  

تتقادم الفتاة المختارة الت  ينبغ  عليها التضااااااحية بحياتها لصااااااالح 

الجميع. ولكن حتى تلا اللح ة ين ر إليهن كمتسااااااويات يمارسااااان 

الرقص. إنهن يرقصن بحماسة ووفق تقليد رقصة االحتفال بالربيع. 

داية ال أحد يعر  الفتاة الت  سااااااتح ى بشاااااار  التضااااااحية ف  الب

 بحياتها من أجل إلهة الربيع.

تستمر رقصة الشابات الطقسية لبع  الوقه، وفجأة تتقدم إلى 

األماام فتااة رائعاة الجماال، منفصاااااالاة عن بااق  الفتيات، وتباشاااااار 

الرقص وحدها. هذت الفتاة ه  العذرا  المختارة الت  يملزمها واجبها 

قص المساتمر وبسارعة متزايدة إلى أن تسقا ميتة من اإلرهاق بالر

 ــ وبهذا تكون قد ضحه بحياتها استرضا  لإللهة الجبارة.



 

 334 

تادريجياش تتراجع الشااااااابات ببا  إلى الخلف تاركات مساااااااحة 

كبيرة آلخر عرض سااااااتقوم باه تلاا الفتااة. ف  البداية ترقص الفتاة 

تزيد من ساااارعة حركاتها  المختارة بإيقا، بط   وكأنها ف  حلم، ثم

تدريجياش دائرة حول نفسااااها بنشااااوة. ال أحد من الشاااابان الواقفين ف  

الخلف يتجرأ على أن يخطو إلى األمااام ليحاادق إلى  لااا الشااااااكاال 

 اإلنسان  الذي يدور هنا وهناك ف  حركات مجنونة.

تدور الفتاة المختارة وتدور ف  نشوة دينية وقد فقدت اإلحساس 

ذيان جنون  تزيد من ساااااارعة دورانها فتبدو وكأنها بمن حولها. وبه

ال تالمس األرض بقدميها. وأخيراش تنته  هذت الرقصاااااة الطقساااااية، 

فالشااااكل اإلنسااااان  المرهق لم يعد قادراش على الحركة. إ  فجأة يقف 

هاذا الشااااااكل، الملتف حول نفسااااااه، برهة من الزمن، ثم يترنح، ثم 

 يسقا على األرض ميتاش.

 تنته  طقوس الربيع.وبتلا التضحية 
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 بحيرة التم

Swan Lake 

باليه من أربعة فصاول للمؤلف تشاايكوفساك . صمم الرقصات 

 . رايسااينغر. وضااع الليبريتو  . ب. بيغيتشاايف و  . غليسااتر. 

 .6811قدمه أول مرة ف  مسرح البولشوي بموسكو عام 

ف  أصاااااايل يوم من أيام الخريف، كان األمير  قصااااااة الباالياه:

ريد يحتفل مع أصاااادقائه ف  الحديقة المجاورة لقصاااار الشاااااب زيغف

أساارته الضااخم بمناساابة بلوغه ساان الرشااد. كان ثمة شااابات وشاابان 

بااألبسااااااتهم الزاهيااة يرقصااااااون ويمرحون. وكااان مهرج البالط ال 

 يتوقف عن القيام بحركات مضحكة وقفزات تهريجية.

 رت هر األميرة والادة زيغفريد ترافقها حاشاااااايتها. إنها تبدو غي

راضااية بساابب لهو ابنها ورقصااه مع فتيات قرويات. ومع  لا كان 

األمير الشاااااااب مهذباش معها وفرحاش ل هورها، مما جعل االبتسااااااامة 

تعود إلى محياااهااا. وقباال أن تعود إلى القصاااااار تااذكإر ابنهااا بااالحفلااة 

الراقصااة الت  سااتقام ف  القصاار مسااا  اليوم التال  بمناساابة بلوغه 

فتيات من األسار االرساتقراطية، وسو   سان الرشاد. وساتحضارها

 يختار منهن عروس المستقبل.

وجد زيغفريد هذا التذكير غير مسااتساااغ، بل وبغيضاااش بالنساابة 

إليه. كان شاااااااباش  ا طبيعة رومانسااااااية ولم يجد حتى اآلن الفتاة الت  

شااااااعر بالحب تجاهها. ومع  لا أدرك أن عليه احترام رغبة والدته 

وحين عادت والدته مع حاشايتها إلى القصر،  بصافته وريثاش للعر .

قرر أن يمارس حريته خالل الساااااااعات األخيرة المتبقية بصااااااحبة 

 أصحابه.

حين غربه الشااامس، وحل الغساااق، مر سااارب من طيور التم 

فوق رؤوس المحتفلين. وعلى الفور قرر األمير زيغفريااد أن ينه  

قصاااف وبدأت هذا الحفل بمغامرة صااايد لطيور التم. وهكذا انتهى ال

المغامرة. ومع اقتراب منتصااف الليل اتجه الشاابان يقودهم زيغفريد 
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باتجات الغابة، دليلهم ف   لا الشااااب بينو صاااديق زيغفريد المقرب. 

وبعد أن قطعوا مسافة قصيرة توقفوا بجانب بحيرة واسعة غامضة. 

وف  بحثهم عن طيور التم اندفعوا على عجل وسااااااا األجمات بغية 

 دها.إيجادها وصي

لكن األمير الشاااااااب ظال وحادت بجاانب البحيرة مسااااااتغرقاش ف  

أفكارت. ولما تناهى إلى سامعه صاوت أجراس كنيسة مجاورة معلنة 

منتصااف الليل، رأت مشااهداش مذهالش. أقبل من الجانب اآلخر للبحيرة 

موكب من طيور التم البيضااا  منزلقاش بنعومة وصاامه فوق صاافحة 

تم إلى ضاافة البحيرة المعشاابة حتى مياهها. وما إن صااعدت طيور ال

تحوله إلى فتيات حسااااان. وكانه األجمل بينهن يزين رأسااااها تاج. 

وحين تقاادمااه ببا  نحو زيغفريااد أعلنااه أنهااا تاادعى أوديااه ملكااة 

طيور التم، وتوسااله إليه أن ال يساامح للصاايادين برميها بالنبال ه  

نزلته. ومن معها. تعهد األمير الشااااب بذلا وأطلعها على اسااامه وم

إناه لم يساااااابق لااه أن رأت جماااالش كجمااال أوديااه، وال فتنااة كفتنتهااا. 

 وسرعان ما وقع ف  حبها.

عندئذ، قصااه عليه قصااة الساااحر الشاارير فون روثبارت الذي 

يقطن ف  برج بجااااناااب البحيرة والاااذي تمكن من سااااااحرهاااا ه  

ورفيقااتهاا. وبقوة هذا السااااااحر كن مكرهات على اتخا  هيئة طيور 

حن ف  البحيرة طوال النهاار، أو يقمن بالطيران حولها، التم ويسااااااب

وعناد حلول منتصااااااف الليال يتحولن إلى فتياات، ويبقين هكذا حتى 

مطلع الفجر، ثم يتحولن إلى طيور التم مرة ثااانيااة. وال يزول هااذا 

السااااااحر الرهيب إال حين تلتق  أوديه نفسااااااها بشاااااااب نبيل يحبها 

 بها ما دامه حية.وتحبه، ويعد بأن يتزوجها وي ل على ح

وحين تنته  أوديااه من روايااة هااذت القصااااااااة الحزينااة يعلن 

زيغفرياد حبه لملكة طيور التم الجميلة الت  تبادله المشاااااااعر  اتها، 

ويتعهد االثنان باإلخالص لبعضااااهما. ثم يرقصااااان وهما منتشاااايان 

فرحاش. لكن ساارعان ما يعكر صاافوهما ظهور الساااحر الشاارير فون 
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مرتدياش قناعاش يمثل بومة. وبعد اشااتباك عنيف بين روثبارت المفاجئ 

 زيغفريد وبينه ينجح األمير بإبعاد الساحر.

وعندما يختف  الساااااحر من المشااااهد، ي هر أصااااادقا  األمير، 

يقودهم بينو، وهم يحااولون رم  طيور التم بسااااااهامهم، ظانين أنها 

ندئذ، عماا زاله طيوراش حقيقية، لكن زيغفريد يمنعهم من القيام بذلا. 

تبدأ الفتيات بالرقص فوق ضاااااافت  البحيرة. لكن أوديه تنساااااال من 

بينهن وتتمشااااااى على انفراد مع حبيبهااا زيغفريااد. وف  هااذت األثنااا  

يادعوها األمير الشاااااااب لحضااااااور الحفلة الملكية الت  سااااااتقام ف  

األمسااية التالية، على أن تحضاار ف  منتصااف الليل حتى تتخذ شااكل 

من بين جميع الفتيات الشاااابات عروسااااش له.  فتاة، ويعد بأن يختارها

توافق أوديه بحماساااااة على الحضاااااور. وحين تبدأ تباشاااااير الفجر 

بااال هور تتحول أوديااه ورفيقاااتهااا إلى طيور تم حقيقيااة، تنزل إلى 

 الما  وتسبح مبتعدة. ويعود زيغفريد وأصحابه إلى مقر إقامته.

ر  على شاااف  المساااا  التال  يقام بالقصااار الملك  حفل كبير 

األمير الشااب. يتوافد المدعوون قادمين من أماكن مختلفة ليعرضوا 

رقصاااااااتهم الوطنية. الجميع سااااااعدا  فرحون، لكن األمير، الذي لم 

يساتطع أن يفكر بشا   سوت بمحبوبته أوديه، ال ي هر ف  المشهد 

إال بعد منتصاااااف الليل. وبعد إشاااااارة من والدة األمير ت هر ساااااه 

ريد منهن عروس المساااتقبل. كانه مع م الفتيات فتيات ليختار زيغف

جميالت وكريمااات المحتااد. وحين دخلن واحاادة بعااد أخرت انحنين 

أمام األميرة وابنها. لكن زيغفريد، على الرغم من أنه رقص مع كل 

واحادة منهن، إال أنه لم يم هر اهتماماش بأية واحدة. لم يكن ف  مخيلته 

 سوت فتاة التم الرائعة.

علن عن قاااادم جااادياااد. وفجاااأة تعلو أصااااااوات آالت عنااادئاااذ، يم 

الترومبياه، ويادخال رجال غرياب  و م هر شاااااارير، لكناه يرتدي 

مالبس فخمة، ومعه فتاة رائعة الجمال. ثم يكشاف عن شاخصيتهما، 

يهر، األمير نحو القااادمااة «. فااارس التم األسااااااود وابنتااه أودياال»

كاة التم الجاديادة ويحييهاا ويطلااب مراقصااااااتهااا ظااناااش أنهااا أودياه مل
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نفسااااااهااا. يتااابع األمير الرقص معهااا ثم يعلن أمااام الجميع أنااه قرر 

 اختيارها عروساش له، وأنه سو  يحبها دائماش.

د، األمير بقساااااااوة، فهذان الزائران تلكن، واحسااااااارتاا ، لقد خم

الغريبان لم يكونا ساااوت السااااحر فون روثبارت وابنته أوديل الت  

ر. وبعد إعالن األمير عن جعلها السااااحر تشااابه أوديه إلى حد كبي

اختيارت ابنة الساحر أوديل ـااااـاااا الت  ظنها أوديه ـااااـاااا يعلو صوت 

الرعد وتنطفئ األضااوا ، وتمساامع ضااحكات الساااحر وابنته وهما 

 يختفيان، وتسقا والدة األمير على األرض فاقدة الوع .

اآلن، يدرك زيغفريد البائس أنه راح ضااااااحية مكيدة شااااااريرة. 

تم المحزون خاارج الناافاذة يصاااااافق بجنااحيااه وحين يالح  طاائر ال

بيأس، يدرك أنه لم يكن ساااااوت أوديه الحقيقية، الت  كانه تساااااعى 

 للدخول إلى القاعة.

تتجااه ملكااة التم الت  تحولااه إلى فتاااة باااتجااات البحيرة حيااث 

تنت رها صاااااديقاتها. وحين تقص عليهن ما حدث يبكين بكا  مراش، 

سااااحر الشاااايطان ، وف  هذت ويندبن ح هن لوقوعهن تحه تأثير ال

األثنا  يصل زيغفريد ويشرح ألوديه قائالش إنه راح ضحية مكيدة، 

ويتوساااال إليها أن تغفر له وتسااااامحه. تسااااتجيب أوديه لتوسااااالته 

وتصاافح عنه، إ  إنها ما زاله تحبه. ولكنها تشااير إلى أن صاافحها 

لن يفياادهمااا ألنااه مقاادر عليهااا أن تموت. ف  تلااا اللح ااة ي هر 

ت مرة ثانية أمامهما بهيئة بومة ضاااخمة. وبوسااااطة فنونه روثبار

الساااااااحرياة يثير عاصااااااافة تضاااااااطرب إثرها ميات البحيرة وتغمر 

ضاافافها، فتفر فتيات التم مذعورات خشااية الغرق. يهاجم زيغفريد 

عادوت الشااااااارير بضاااااااراوة، وينجح ف  إبعادت. وحين يعود األمير 

ه قد اختفه تح الشااااااااب إلى المكاان الذي ترك فيه حبيبته، يجدها

 أمواج البحيرة المتالطمة، فيغوص ف  األعماق ليموت معها.

وأخيراش تتالشااااى قوة السااااحر بفعل هذت التضااااحية بالحياة. تهدأ 

ميات البحيرة، وينحسار الفيضان. وحين يبزغ الفجر لم تتحول فتيات 

التم إلى طيور، لتعود إليهن هيئتهن اإلنساااااانية. وحين يتجمعن معاش، 
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جااات، بجااانااب البحيرة يالح ن ملكتهن الفاااتنااة أوديااه وهن مبته

تنبثق من األعمااق وبرفقتهاا حبيبها زيغفريد وقد اتحدا روحاش واحدة 

بال جسااااد، يطوفان ويبتعدان باتجات مملكة أخرت حيث سااااتغمرهما 

 السعادة إلى األبد.
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و كرياته تهمس ف  عقله المتعب على شااااااكل خياالت  ومشاااااااعرت

لحن يتردد ف   هنه وكأنه  محبوبته تأخذ شاااااكل وكانه .موسااااايقية

اللحن  )هااذا كاال مكااان. فكرة ثااابتااة تعود بال توقف ويساااااامعهااا ف 

أول مرة  المتكرر أو ما يسمى بالثيمة الثابتة تميز محبوبته ونسمعها

 .allegro in C major دو ماجورالسريعة ف  حركة ال ف 

دو مينور بط   ف  أحالم وعواطف،  ـااااـااااـاااا الحركة األولى :

1/1 largo in C minor   دو م سااااااريع وبعااطفاة متقدة جداش ف

 Allegro agitato e appassionato assai in C 1/1ماجور 

major . 

الحنين عبااة، وبااالباادايااة يفكر بحااالتااه العقليااة المتوترة والمت ف 

سيطران ي والفرح اللذين ال تفساير لهما واللذين كانا وبالكنبة ،المؤلم

يتاذكر العواطف الجاارفة الت  تعتلل  ثم .محبوبتاه علياه قبال ظهور

التوتر واالضااااطراب  يفكر بذلا. ن ت هر محبوبتهإف  صاااادرت ما 

 دياادمن جاا األقرب إلى الجنون وبغيرتااه الثااائرة وبحبااه الااذي انبعااث

 . زائه ف  الدينوبع

ردد بشااكل مت المقدمة تحدد آالت النفخ الساالم الموساايق هذت ف  

أوتاار خفيفاة لحنااش عااطفيااش حزيناش. بعد  يتنااوباه صااااااماه، ثم تعز 

بجملااة موساااااايقيااة  سااااااريع ومضااااااطرب يعود اللحن األول مقطع

 والكالريناااه والهورن بطريقاااة أكثر وكتاااافين يعزفهماااا الفلوتأبااا

الهورن ثم  تعود آالت .فخ خشاااااابية مؤثرةتمااسااااااكاش ف  ظل آالت ن

الااكااوردات ثاام تااتااراجااع مااواكااباااة الاامااقااطااع  وتصااااااااادح تااتااراجااع

 Allegro agitato e appasionato assai in C)الاارئاايسااااااا ،

major 2/2) ل يعزفها ك تل  اللحن الدال ثمانية ميزورات تمهيدية

بعد  ثم فيما ،ف  الباداية بدون مرافقة والكمااناات األولى من الفلوت

ن الخا المتصاعد للح. بضربات القلب رافقها همساات وترية أشابهت

طابع ي اللحن   على يوازيه قوة متصاعدة تبل  أوجها ب هور تنو،

 صاااااول ماجور. هذت المادة اإليضااااااحية تتكرر والمقطع ف متموج 

اللحن المرصااااااع بمقااااطع  الاحركاااة مكرس لتطور مان األطاول
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ف   ونصااااكالرينه والباوال الفلوت يقدم.كروماتية صاااااعدة ونازلة

فيما  ماجور ثم صاااول ف صاااورة كاملة عن اللحن  وكتا  مزدوجأ

ا ه األوبوعزفتبعاد يقوم اللحن بدور كونتربنت  مع لحن غنائ  جديد 

بطبقة صااااااوتية وبديناميكية لتنته   اثانية تتصاااااااعد الموساااااايق مرة

دو  ف وركساااترا كاملة تعزفه األ اللحن ـاااااااال stretto(46) بأسااالوب

 آلاااة ماافااااجاائاااة تااتاارك وقاافاااة. روة الااحااركاااة عاالاانااااش مااااجااور ماا

ثم تمتد األوركساااااترا  .منفردة تعز  مقاطع من اللحن خشااااابية نفخ

 .ركب هارمون  كاملبطيئة ناعمة بوقار دين  على مم  بنهاية لتهدأ

ــ سريع باعتدال ف  ال ماجور  راقص حفل ـاــ الحركة الثانية :

8/3 Allegro non troppo, a major 3/8 . 

اعاااة الحفااال وبين االرتبااااك والتشااااااو  ف  مهرجاااان قااا ف 

و تعز  الوتريات والهارب تريمول. ثانية يعثر على محبوبته متألق

 لبحضاااور مطو   الفالس يساااتمر .يقود إلى حركة فالس أنيق وعذب

يزان مب اللحن الدال ـااااااوف   روة قوته يتراجع فجأة ليفسح المجال ل

  . وال تتضااااح طبيعته التماجور فا ف يعزفه الفلوت واألوبوا  8/3

ة على الفور وإنما تدريجياش ثم تستأنف المرافق الفالس لها نفس طبيعة

الفاالس متقدمة ومتراجعة. يعود  مقااطع من اإليقاا، المعتااد وتنادفع

 األوركسااترا مثل هام ف  المقطع األول لتكرار كامل ولكن مع تغير

 شااكلب غيرةتزايد حضااور الهارب، وتصاااعد المرافقة الدقيقة والصاا

يمة دو بالثـااااااا باسااتمرار لتقف فجأة عندما تأت  عالمة ال األرابيسااا

وهكااذا تنته  حركااة  .مفاااجئ إلى ري ماااجور تحول الثااابتااة مع

 .وصاخبة سريعة الفالس بتسار، ثابه ونهاية

فا بط   براحة ف  مشهد ف  المروج.  ـاااااـاااااـااااا الحركة الثالثة :

 .Adagio in F major 8/1ماجور 

 يفية بينما هو جالس يتأمل، يترامى إلى سااامعه لحنر ف  ليلة صااا

الواحااد تلو اآلخر. وهو لحن يعزفااه عااادة الرعاااة  راعيااان يعزفااه
                                                           

3
 : تقارب أو تالحق الدخوالت ف  الفوغ. المترجمة Strettoــ  
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هذا  الريف ، ف الثنائ   اقطعانهم. هذ على الساااويساااريون لينادوا به

مع النساايم إضااافة  تتمايل وه  الناعم الجو الهادن وهمس األشااجار

تلعب  مجتمعة كلها ،مؤخراش  كان قد شااااعر به ،إلى شاااا   من األمل

 .لتدخل الطمأنينة إلى قلبه وتضاااااايف لوناش مفرحاش إلى مخيلته دورها

الحبيبااة ال تلبااث أن ت هر مجاادداش. فيتوقف قلبااه عن الخفقااان.  ولكن

مؤلمة. ت هل ظهرت له حقاش!ت يكرر أحد الراعيين  نذر هم وتمأل روحق 

وت رعد من صااااا مغيب الشاااامس......... اللحن ولكن اآلخر ال يرد

 ....صمه وحدة.... بعيد....

نالح  التماثل ما بين هذت الحركة والحركة  من المساااااتحيل أال

 الرعوية من حيث اتساااعها الهادن ساامفونية بيتهوفن المقابلة لها ف 

لدينا هنا بشااااااكل  .للحنها الرئيسااااا  والصااااافات اإليقاعية والغنائية

بعناصاااار  أسااااساااا  ال هور الثالث  للحن مسااااالم مؤطر ومنفصاااال

ن تبدأ الحركة بندا ات بطيئة م .بينهاا طبعااش الثيماة الثابتة أخرت من

رجع صاااااادات األوبوا من بعيااد تنكليزي الكور اإل مرافقاة على دون

ماجور مع اتحاد الكمان والفلوت  فا ف  ويصل إلى أول ظهور للحن

 بيزيكاتوالـاااااااااااا  بأساااااالوب ة تقوم بهاا الوتريااتهاارمونيا بمرافقاة

pizzicatoقرةف تنته  .يعاد اللحن على الفور مع إضاااافة ثالثةم . ث 

وكتا  أالت  تعز  بتأن ب النفخ الخشااابية فيها آالت تساااود إضاااافية

دأ تب. ساااااالم دو ماجور الوتريات الت  تتحول إلىمن أجل لألساااااافل 

دت آالت النفخ دإ رق مع صااااااااادت تم  الكمااااناااات األولى بعز  هاااامس

الصااايغة  ونصااافيوال والباوال فيولونسااايلال الخشااابية، وخلفها يعز 

ويسااااود صااااوت قاطع  الثانية للثيمة. فجأة يصاااابح اللحن مضااااطرباش 

واألوبوا وه  تؤدي الثيمة الثابتة. يسااتمر الصااخب  للباص والفلوت

 diminishedكوردات ناقصااااة  علىيصاااال إلى انفجار عال  حتى

chords  ضاااااربات مساااااالمة  معمزاج أكثر اعتداالش بال هور ويبدأ

والش من هذت تسااامع أ الثانيةالصااايغة ت النفخ الخشاابية. آال للحن على

الث ناه حتى المقطع الثايكونتربو ه الت  تلعاب دورياالكالرين على

الثانية، بداية تعز   هذت المرة على الكمانات من اللحن الذي نسمعه
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وكتا  أثالث أساااااانان على  بعالمات  ات الكمااناات مقطعااش تزينيااش 

ة عاالي يرتفع إلى  روة اعم ثميسااااااتقر اللحن على همس نا. أخف 

 ومن الثيمااة معلناااش دخول الفقرة األخيرة الت  فيهااا أجزا  من اللحن

 نكليزي العودة، هااذت المرة دونف  النهااايااة يعلن الكور اإل. الثااابتااة

صاااوت رعد من بعيد تعزفه أربعة طبول  ويقاطعه ،صااادت األوبوا

فضيالش لديه برليوز ت أكثر ابتكارات إحدت ـاااـااالتشكل كورد مدوزنة 

 .ف  مجال التوزيع األوركسترال 

، بسرعة متهادية ف  المار  إلى المشنقة ـاـااـاا الحركة الرابعة :

 allegretto non troppo Gصااول مينور وساا  بيمول ماجور 

minor and B flat major, 4/4. 

قاد إلى ثم ي ،حبيبته ويحكم عليه باإلعدام بأنه قتلالشااااااب يحلم 

كئيباش وتارة جامحاش، تارة  تاارة ماار  يبادو موكابالتنفياذ. يرافق ال

الصاااااااخب  شااااااان العاطف الجيق  يل   لاا.... المعااش وأخرت رزينااش 

الثيمة  أخيراش تعود .ضاااااارباات منت ماة دون تغيير طبقة الصااااااوت

تساااتيق  آخر  كرت للحب ولكنها ال تلبث أن تنقطع  وللح ة ،الثابتة

 .القاضية بالضربة

شاااابيهة إلى هذا الحد أو  اك بحركات األولى  الثالث الحركات

لغرابة انو، من ف  ن تنغمسااان ااألخيرت ناالحركت. سايمفونية عادية

 الرابعة ت هر رباعية ف  الحركة. ف  زمن برليوز ةمساااابوقالغير 

ا أنين يقاطعه إيقاعية تبدأ رقيقة بقعقعة .مجادداش ف  المقادمة الطبول

ترساااااام آالت ثم تدريج ، تصاااااااعد ثماة  .وآالت أخرت اتالهورنا

بنتية بطريقة كونتر اش اللحن الرئيس  معالجلـاا النازل  المنحنى الباص

الش بينما يضاايف الباصااون شااك .مجتمعة الوتريات وتعزفه ف  النهاية

 بيمول سااا  ف إلى لحن جديد  االرتعاشاااات. يؤدي هذا ساااريعاش من

آالت النفخ الت  نجد  مار  تعزفه بصاااااوت مرتفع كل إنه. ماجور

بتحول  والخو . ثم تتطور مرصاااااعة ها شااااايئاش من العنفف  مزاح

وكسااترا. مقاطع األ للحن الرئيساا  موزعاش عبر مختلفلـااااااا اغريب 

 الرئيساااااا  كاذلاا على الترومبون مع خلفياة بربرية نساااااامع اللحن
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للحن يندلع اوأخيراش . الخشبية مزمجرة تؤديها الوتريات وآالت النفخ

أ تبد. محر الو بيع طال هكلهاا بشااااااكلاحين تعزفاه األوركسااااااترا 

جأة ف. إثارة ثم تنضاااااام إليها األوركسااااااترا كلها الوتريات بخلق جو

. دو الثيمة الثابتة به ه منفردةيكالريناليتوقف كل شاااااا   وتعز  

يرة والكب قوية من األوركسااترا مع الطبول الصااغيرة يقطعها ضااربة

 .ماجور الت  تنه  الحركة الجانبية بسلسلة من كوردات صول

، بط   ف  دو الساااحرات حلم ساابه كة الخامسااة :ـااااااـاااااا الحر

وسااااريع ف  م  بيمول ماجور ودو مينور ودو ماجور  1/1ماجور 

8/1Largetto C major 4/4 and Allegro E flat major, C 

minor and C major 6/8. 

محاط و ات،صااااااخب اتسااااااحرات مرح يحلم بأنه موجود بين

مخيفة جا ت  ساحرات ووحو  متنوعة بأرواح شريرة تتجول بين

 عليها ترد صاارخات،، ضااحا حادتر تأوُّ  .لتشااارك ف  طقوس جنازته

نسمع من جديد لحن محبوبته ولكن بعد أن . غريبة من بعيد أصوات

لحن راقص مبتذل  وسااااماته النبيلة وتحول إلى هذت المرة خجله فقد

السااااااحرات. تساااااتقبلها  لتحضااااار اجتما، سااااااخر وتافه. تأت  ه 

تنضاام .... صاارخات مسااتهترة وضااحكات ساااخرة وصاايحات هائجة

وتبااادأ محااااكااااة  الحفااال الجهنم .... قر، أجراس لألموات.... إلى

( القداس الجنائزي )جز  من... Dies Iraeالغضاااب  سااااخرة ليوم

الدائرية ولحن يوم الرقصاة لحن  نسامع السااحرات حولها... ترقص

 الغضب معاش.

 أن تصااااااللمقاطع التمهيدية قبل اعبر العادياد من تمر الحركاة 

 Largetto الرغيتو المقطع البط  الرئيساااااا  للقطعة. اللاب إلى 

ريات الوت هاتعزفيقدم تعاقبات كروماتيكية لـاااا كوردات ناقصة  4/4

 واوالفلوت واألوب صافرة من آلة البيكولو مع كاتم للصوت وندا ات

 allegro ليغروساااريع أمقطع  . يقدممكتوم الصاااوتيجيبها هورن 

تؤديهااا  وبشااااااكاال سااااااااخر مختلف الثيمااة الثااابتااة بااأساااااالوب 6/8

قطع م يقااااطعهاااا ،والطبااال الكبير ،يرافقهاااا التيمباااان  ،هيااالكالرين
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مقطع يتبعه  Allegro assai 2/2 وصااااااخب قصااااايرللمجموعة 

الرئيساا  للحركة.  اإليقا، 8/1وزنه حدد ي Allegro ليغروسااريع أ

بيمول ماجور  م ف   الثابتةتبدأ آالت النفخ الخشااااابية بعز  الثيمة 

ة تمض  الموسيقا بحدسامعنات ف  الحركة. أن  باألسالوب الذي سابق

المنفردة بهاادو  ونساااااامع من بعيااد قر،  الباااصاااااااات إلى أن تنزل

يمة الت  ساااااتكون ث الفكرة الفيوال ثم األوبوا بخجل عرضأجراس. ت

 عز ب المقطع األخير، ولكنها تتوقف فجأة وتبدأ التوبا والباصااااااون

ياانااتااقااال الااعااز  إلااى الااهااورن  .Dies Iraeالاجااماالاااة األولااى ماان

 8/1مضااااااعفة، يتبعهما مقطع راقص  سااااارعةب مبون ولكنووالتر

. pizzicatoبأسااالوب الـاااااااا  تعزفه آالت النفخ الخشااابية والوتريات

ولكن فكرة النهاية  ،عالل جمل موساااااايقية أخرت بالطريقة نفسااااااهاتم 

ور. دو ماج ف  (لساابهروندو ا)وال تلبث أن تقود إلى  ملحة تصاابح

عااد بووتنويعااات كثيرة.  بتعقيااداتغ فو تقاادم الثيمااة على شااااااكاال

ثم  مجتمعة تؤديها الوترياتنساامع الثيمة ل إلى  روة رائعة وصااالو

تعزفه اآلالت النحاسااية وآالت  Dies Irae ـاااااااالمقطع ينضاام إليها 

 يةتركيز إضاااف  على الثيمتين تنته  الساايمفون الخشاابية. ومع النفخ

 .بصخب

لت  فلوت، بيكولو، آآلت  الساااااايمفونية اسااااااتخادم بيرليوز ف  هذت 

 ربعااة، أبيموله م  يااه، كالرينيااآلت  كالرين نكليزي،إكور  ،اأوبو

 ترومبياااه، أربعاااة ، آلت  كورنياااه  ات مكبس، آلت اتبااااصااااااونااا

آلت  توبااا، طباال، طباال جااانب ، طباال  ،ات، ثالثااة ترومبوناااتهورناا

 .ووتريات آلت  هارب، صنوج، باص،

ادة مرحلة رومانتيكية ح ف  الخياليةكتاب برليوز ساااااايمفونيته 

الياش خيت دنع كثير مماالاألجوا . و مالئةالروماانتيكية  كااناه. وقوياة

  ف كان بالنسااابة إليهم ،تساااودت التجارة والمادة عالمبالنسااابة لنا ف  

كااان من الطبيع  أن يكون المر  . و لااا العصاااااار مزاجاااش طبيعياااش 

انه ك .حياته، ولباسه ون رياته، وكالمه، وطريقة نه،مبالغاش ف  إيما

تقليعة ال عرت  يثوري الثوريين بشاااق  المبالغة كالهوا ، وكان برليوز
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رمزاش الختالفه  القاديماة منساااااادالش على جبهتاه والاذي كان باألحرت

 ارتدات ليلة الواساااع الذي (47)كما كان معطف تيوفل غوتييه وثوريته

من تطر   نبتساامقد . Hernani رنان هيـااااااا األول الشااهير ل الحفل

 . لقدكبير ولكنناا نادين لهم بعرفاان تهمومباالغ  لاا العصاااااارفناان  

 .مهدوا لفن يومنا هذا

ولكن  لا الشااب وضع  ،برليوز بالمتكلف من الساهل أن ندعو

ودة وكانه معاناته موج لقد عانى .الخيالية ف  سيمفونيته يةمأسااة ح

ف   سطحية للرومانتيكية كما ا سامةف  موسايقات الت  لم تمر بصافته

 وال الزمن. الكثير من أشعار بايرون أو من مسرحيات وأشعار  لا

 .وتتمتع بالعالمية الت  عبر عنها أصيلة تزال العواطف

 هارولد ف  إيطالياتت

 .Opus 16  مع آلة فيوال منفردة ماجورصول ف  سيمفونية 

الحزن،  هدهارولد ف  الجبال، مشاااـاااااااـااااااا الحركة األولى :  6

 سريع.. بط  السعادة والفرح. 

تراتيلهم  ار  الحجاج وهم ينشدونـااااااـاااااا الحركة الثانية : م 9

 سريع.المسائية: 

إلى  سااايريناد سااااكن جبل أبروزيـاااااااااـااااااااا الحركة الثالثة :  3

 وسريع باعتدال. سريع جداش محبوبته: 

 كرت حفل قطا، الطرق الصاخب، ـااااااـاااااا الحركة الرابعة :  1

 سريع باهتياج.: ةالمشاهد السابق

السعادة  هارولد ف  الجبال: مشاهد الحزن،ـاـا الحركة األولى : 

صااااااول مينور  بط   ف طويلااة ) تباادأ الحركااة بمقاادمااة. والفرح

نغمات ب على مرثاة كروماتيةـ فوغاتو تفتتح ب .(1/3وصول ماجور 

لكمانات ا ، ثم تستأنفهابنعومةالباص آالت ين، تعزفها بداية سان    ات

                                                           

9
شاعر وروائ  فرنس  يعد من أركان  3882ـااـاا  T. Gautier 3833ـااـاا تيوفل غوتييه  

 المدرسة البرناسية. المورد الحديث



 

 348 

 يةبينما تعز  آالت النفخ الخشااااب ،والفيوال والكمانات الثانية ىاألول

كروماات . هنااك توسااااااع إلى أن تبدأ  بشااااااكال موضااااااوعااش مقاابالش 

. يعز  قوي جااداش  كورد صااااااول مينور األوركسااااااترا كاااملااة على

تمثل . ماجورثم تتحول الموساااااايقا إلى صااااااول  ات،الهارب أربيج

 .نية تعبر عن حزنهوهو يغن  أغ الفيوال المنفردة صااااااوت هاارولد

ثم يتكرر بعد  لا بشااكل كانون )محاكاة كونتربنتية(.  يتوسااع اللحن

بمقدمة حرة تليها  8/1ماجور  صااااااول ف  السااااااريعة حركةالتبادأ 

مضااااااطرب يتوسااااااع  يمة األولى وه  لحنثال الفيوال منفردة معلنة

الثان   تلميحات للحن يحدث تغيير مفاجئ مع بالفيوال واألوركسترا.

 ف  ولكن يدخل هذا اللحن ،ونصااوالبا فيولونساايلوال الفيوال قبل من

الفيوال المنفردة. يتوساااع لوقه قصااااير ويتكرر  وتعلنه ،ري ماجور

المتوسااااااع داخل الكودا أو  الحركة. ي هر المقطع الجز  األول من

لى األو الزمن إلى ضااعف ساارعته تتسااار، إلى أن يصاال الذيل الت 

 الحركة السريعة.ف  بداية 

يغنون ترتيلتهم  مار  الحجاج وهملحركة الثانية : ـاااااااااااـااااااااااا ا

مار   اللحن الرئيسااا  هو. 1/9 م  ماجور ، ساااريع، ف المساااائية

وال والفي بعز  اللحن الكمانات بساااااايا تعزفه الوتريات. تشااااااارك

ويقاطعها بشااااكل مسااااتمر مقطع بعالمات موساااايقية آالت الباص. و

ج تالحجاـااااااـاااااا ان . والكمان الث آالت النفخ الخشبية متكررة تعزفها

 المساااايطر هو تأثير صااااوت الم هر. يهمسااااون بصااااالة المسااااا ت

 .العالية ساااا  ف الفلوت واألوبوا والهارب  األول يعزفه :جرسااااين

. البع  وجد (والهارب اتيعزفه الهورن)الوساااطى  دو ف والثان  

ن ولك ،دو ف الجرس  الصاالةت يقصاد به أن يمثل صدت أن تمقطع

ن رني. واسااعة ومفصاالة أن يقدم شااروحاش  هى منبرليوز كان فناناش أد

جملاااة من لحن  دو تعزفاااه العالماااة األخيرة من كااال ف الجرس 

عن الكورد األخير للجملااة وكيف يمكن أن  المااار  بغ  الن ر

 تاااااااااااااااااااااااااااااااااااانااااااااااااااااااااااااااااااااااااتااااااااااااااااااااااااااااااااااااهااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ،

تقريباش بساااااالم م  ماجور. تعز  الفيوال  دأ الجملاة التالية دائماش إ  تبا
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الغنا  بسااااالم دو ماجور،  طعيمة هارولد. ينحل التوتر بمقث المنفردة

 النفخ الخشبية والوتريات ، وهو نو، من الكورال تعزفه آالتالدين 

 كونتربنت  يؤدياااه البااااص مقاااابااال ماااار  المكتوماااة الصااااااوت،

pizzicatoالمار  ينه  اش مرافق اش ربيجيأعز  فيوال هارولد . ت.  

 هإلى حبيبت يسيريناد ساكن جبل أبروزـااااااـاااااا الحركة الثالثة : 

بديل عن السكيرزو التقليدي.  وهذا. 8/1 دو ماجور جداش، ف ساريع 

 dotted triplet rhythm طويباادأ بلحن حيوي بااإيقااا، ثالث  منق

 مع عالمات ممساااوكة فيوالآالت العلى البيكولو واألوبوا وبمرافقة 

مذكراش ـاااااااااـااااااااا  ونصاااه والبايوالكالرين ةعلى األوبوا الثاني طويالش 

أغنية صاااااغيرة خفيفة  تريو علىـاااااااااا ال يساااااتندة اإليطاليالمزامير ب

(cantilena فا ) نكليزي وآالت نفخدو مااااجور على الكور اإل 

مع مرافقاة على الوترياات والهارب. تعود الفيوال ، خشاااااابياة أخرت

ولكن لحن الساااااايريناااد ال ينقطع.  بلحن أداجيو( المنفردة )هااارولااد

ة عود ثم هناك. الكمانات والفيوال اللحن الاذي يمثال هاارولاد تعززت

 تعزفه اآلن لساااااكيرزو قصاااااير يتبعه عودة ظهور لحن السااااايريناد

 .المنفردة بينما يعز  الفلوت لحن الفيوال األصل  الفيوال

 كرت الصااااخب:  حفل قطا، الطرقـااااااااـاااااااا الحركة الرابعة : 

 بسااارعة متوهجة ف  صاااول مينور تبدأ الحركةة. هد الساااابقاالمشااا

تعزفهااا  كااة السااااااابقااةمقتطفااات من الحر ال تلبااث أن تقاااطعهااا 9/9

مار  الحجاج، ، منفردة. بعاد  لاا هنااك ماا يذكر بالمقدمةالفيوال ال

 ولحن الحركااة األولى، ثم المقاادمااة من جااديااد. أخيراش  والساااااايريناااد،

يل  اللحن  .كالمهم الصااااااخب يصااااامه هارولد ويبدأ قطا، الطرق

برليوز  على الكمااااناااات. من الممكن أن األول البراق لحن حزين

فيما دونه عن األدا   "ال تحناجر نحاساااااية تقذ  بالشاااااتائمعندما ق

 ف  برونسااااااويا كان يشااااااير إلى اللحن النهائ  المرعد الذي قدمه

د( )من بعي و مدون عليهاكمانان وتشاايلّ  العاصااف. ف  الكودا يذكرنا

 .وينته  الصخب الحجاج. يئن هارولد وينشل للح ة بمار تذكر 
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منهما  ىة آلت  فلوت )األولهذت السااايمفونياساااتخدم بيرليوز ف  

تنااااوب مع كور تمنهماااا  ىاألولا )آلت  أوبو ،بيكولو( تنااااوب معت

  ترومبيااه، آلت ، آلت اتهورنااة ه، أربعااياانكليزي(، آلت  كالرينإ

وبا ت ،اتترومبون ة، ثالثاتونصاااااابا ةكورنياه  ات المكبس، أربع

 فردةن، فيوال ماش ، هارباش ، مثلثاش ، طبلين جانبيين، صاااااانوجطبالش  باص،

 .  ووتريات

 

 القدر  قوة 

La Forza del Destino 

  

 ميلتون كروس

 ترجمة : ديالى حنانا

 

أوبرا للمؤلف جوسااااايبه فيردي، وضاااااع نصاااااها، المبن   على 

من  على مشااااااهد مأخو ألفارو لـاااااااااااا دوق ريفاز ومساااااارحياة دون 

wallensteins lager لـ شيلر، فرانشيسكو ماريا بيافيه 

 الشخصيات

 باص مركيز كاالترافا

 سوبرانو ابنته   ونورالي

ميتساااااو ـاااااااااااـ  خادمتها   كيورا

 سوبرانو

 تينور نبيل شاب ينحدر من اإلنكا دون ألفارو

 باص رئيس بلدية هورناشولس

شااااااااااااقاااااايااااااق  دون كارلو دي فارغاس

 باريتون ليونورا

ال ماسترا ترابوكو  تينور بغ 
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ميتساااااو ـاااااااااااـ  قارئة بخه غجرية بريز يوزيا

 سوبرانو

 باص راهب األل ميلتون

 باص رئيس الدير ب غارديانواأل

 باريتون طبيب عسكري جراح

جنود، فالحون، شاحا ون، حجاج، رهبان، راقصون، صاحب نمزل 

 وزوجته

 المكان: إسبانيا وإيطاليا

 الزمن: القرن الثامن عشر

 .6819تشرين الثان  عام  61التقديم األول: سانه بطرسبورغ، 

 اللغة األصلية: اإليطالية.

را، إلى جانب أوبرا حفلة رقص تنكرية، ما وساااااامه هذت األوب

ف  مساااااايرة فيردي اإلباداعياة. فف  هذت « باالمرحلاة الثاانياة»دع  

المرحلاة تطورت موساااااايقاات الادرامياة تطوراش ملحوظاش، فغدت أكثر 

 غنى على صعيد األساليب الهارمونية.

ميه   وه  تبدأ«. سااااااينفونيا»ثمة مقدمة دراماتيكية طويلة ساااااام

آلة ترومبيه رامزة إلى القدر. ثم يتبع  لا  بساااالساااالة من عصاااافات

ثيمة قلقة مرتبطة بـااااااا ليونورا. أما بقية الثيمات الرئيسااية فه  ثيمة 

صالة ليونورا ف  الفصل الثان ، وثيمة توسل دون ألفارو لـاااااا دون 

 كارلو قبل المبارزة المميتة ف  الفصل الرابع.

لية. ف  يقاعة ف  قصار مركيز كاالترافا ف  إشب الفصال األول:

الخلف ثماة ناافذتان، واحدة مفتوحة يرت من خاللها ضااااااو  القمر. 

وبين النااافااذتين ثمااة حجرة للمالبس. يفضاااااا  البااابااان على اليمين 

واليساار إلى عدة غر . واحدة منها تفضا  إلى شارفة واسعة. كان 

المركيز قد جلب ابنته إلى قصاااارت المعزول ف  إشاااابيلية لمنعها من 

لفارو. فوالدها يعارض بشاااااادة حبهما ألن ألفارو رؤية حبيبها دون أ

غرياب تجري ف  عروقه دما  اإلنكا. فالمركيز الفخور بإساااااابانيته 
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رف  أن يعدت خطيباش نبيالش البنته. أما ليونورا فقد عقدت العزم على 

 الفرار مع دون ألفارو ف  هذت الليلة.

 يحي  المركيز ليونورا تحية المسااااااا . ف  حين تنت ر خادمتها

كيورا ف  الخلف. يالح  المركيز اضااااااطراب ليونورا وخوفهاااا 

فيحااول تهادئتهاا قاائالش إنهاا هناا آمناة وبعيدة عن أن ار خطيبها غير 

المرحب به، ويحثها على نبذ القلق من المساااااتقبل ف  وجود والدها. 

يعاااانقهاااا بمودة ويعود إلى غرفتاااه. وف  حين تهوي ليونورا على 

كيورا باااإخراج المالبس من الخزاناااة  المقعاااد منتحباااة برقاااة، تبااادأ

وتضااعها ف  حقيبة ساافر. تقول ليونورا وه  تنشاال إن لطف والدها 

يضااااعف تصااااميمها على الرحيل ويضااااعها على شاااافير االعترا  

بخطتهاا للفرار. تاذكرها كيورا قائلة إن  كر اساااااام دون ألفارو أمام 

 والدها كفيل بهالك حبيبها.

زنها أمام القدر القاساااا  الذي ف  مناجاة مؤثرة تغن  ليونورا ح

 Me»يااادفعهاااا إلى التمرد على والااادهاااا من أجااال حاااب مؤلم 

Pellegrina ed Orfana .» تنبههااا كيورا إلى أن وقااه الرحياال

سايأز . عندئذ، يسامع صوت جري خيول، وبعد  لا مباشرة يدخل 

 ألفارو القاعة ويرتم  بين  راع  ليونورا.

 Ah, Per»يبدؤت ألفارو ثماة ثناائ  غنائ  طويل ودراماتيك  

sempre o mio bell'angiol .» إنه يغن  حبه لـااااااا ليونورا،  لا

الحاب الاذي دفعاه لتحادي المخااطر المهلكة للوصااااااول إلى جانبها. 

واآلن الجياد جاهزة والقساايس ينت ر ف  الكنيسااة. وقريباش ساايتمكنان 

 تمن الزواج، وسااااااتبادأ حياتهما الرائعة معاش. لكن ليونورا، وقد فقد

شجاعتها، تهتف قائلة إن عليها أن ترت والدها مرة أخرت، وتتوسل 

إلى دون ألفااارو أن ينت ر حتى الغااد. يعلن دون ألفااارو، غاااضااااااباااش 

وغير مصااااادق، قائالش إنها لم تعد تحبه وإن زواجهما سااااايغدو عمالش 

سخيفاش. عند  لا تعتر  ليونورا قائلة إنها له إلى األبد وسو  تتبعه 

عااالم. يصاااااااال الثنااائ  إلى  روة محمومااة حين يغن  إلى نهااايااة ال

 العاشقان جملة ال ش   سيفرق بينهما.
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وف  الوقه الذي أوشكا فيه على الخروج، يندفع المركيز وبيدت 

ساااااايفه يتبعه خدمه. يمخرج دون ألفارو غدارته، بينما تندفع ليونورا 

 .بااتجاات والادها ثم تجثو على ركبتيها أمامه، فيبعدها عنه بخشااااااونة

يعلن دون ألفاارو قاائالش إنه الوحيد الذي يقع عليه اللوم. يعيد غدارته 

إلى مكاانهاا ويعإري صاااااادرت ويطلاب من المركيز أن يطعناه، يااأمر 

المركيز خاادمااه بااإلقااا  القب  عليااه. إثر  لااا يخرج دون ألفااارو 

غدارته ثانية ويحذرت قائالش ال أحد سااااوت المركيز يمكنه أن يمسااااه. 

كيز قائالش أللفارو إنه ساااايشاااانق ألنه خد، ابنته. وحين يصاااارل المر

يقساااااام دون ألفارو بأن ليونورا طاهرة الذيل، وإنه سااااااو  يخاطر 

بحياته ويواجه من يتهمه وهو أعزل من السااااالح، ثم يرم  غدارته 

على األرض. تنطلق من الغدارة رصاااااااصااااااة، بساااااابب ارتطامها 

 باألرض، وتجرح المركيز جرحاش مميتاش.

ى األرض تندفع ليونورا إلى جانبه، لكنه يلعنها وحين يسقا عل

وهو يلف  أنفاساااااه لعنة رهيبة. تصااااارل ليونورا ومعها دون ألفارو 

ف  رعاب وياأس. وعنادماا يحمال الخادم جثماان المركيز إلى غرفته 

يقود دون ألفارو ليونورا الذاهلة نحو الشااااارفة الواساااااعة. وتسااااادل 

 الستارة.

خ ف  نمزل صااغير ف  قرية المشااهد األول. مطب الفصاال الثان :

بمنطقة هورناشاااااولس. إلى الجانب باب يفضااااا  إلى الشاااااار،. ف  

الخلف موقد. ثمة ساالم يؤدي إلى غرفة على الشاارفة. يهيإئ صاااحب 

النمزل وزوجتاه طعاام العشااااااا . يجلس رئيس البلادياة بجانب الموقد 

وإلى جوارت يجلس طااالااب. الطااالااب ف  الواقع هو دون كااارلو دي 

ن مركيز كاالترافا المقتول. لقد جا  إلى هورناشااااااولس فاارغاس اب

اسااااااتنااداش إلى تقاارير أفاادت أن ليونورا ودون ألفاارو شااااااوهدا ف  

الجوار بعد أن فرا من إشااااابيلية. وقد أقسااااام أن يقتلهما انتقاماش لموت 

 أبيه ولخيانة أخته.

خلف الغرفة ثمة عدد من الرجال والنساا  يرقصاون رقصة الـ 

وعة من الفالحين وساااائق  البغال يمشاااون بتكاسااال سااايغويديا. مجم
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ويراقبون. وساااارعان ما يشاااارعون بغنا  مقطع كورساااا  صااااغير 

وحيوي. يوقف رئيس البلااديااة الغنااا  والرقص ويعلن أن العشاااااااا  

جاهز. يتجمع الرجال والنسا  حول الطاوالت ويصل  معلم مدرسة 

 صالة المائدة.

ى الفضااااا ، ويتمتم يحدق دون كارلو، الذي ظل وحدت، بكنبة إل

عباااارات حول عباااث بحثاااه. ف  تلاااا اللح اااة تخرج ليونورا إلى 

الشارفة مرتدية ثياب الرجال وتلمحه. وحين تتبينه تعود بسرعة إلى 

ال لم يكن مع اآلخرين  غرفتهااا. يالح  دون كااارلو أن ترابوكو البغاا 

حول الطااولاة، فيذهب إليه ويسااااااأله لم ال يأكل مع اآلخرين. يجيب 

كو قائالش إن اليوم جمعة وهو صائم. عند  لا يبدأ بسؤاله حول ترابو

الشاااااااب الاذي أتى إلى النزل، لكن يقااطعاه دخول بريزيوزيا قارئة 

البخاه الغجرياة الت  قادماه للرقص. يحييها الحاضاااااارون بحرارة 

ويااادعونهاااا للجلوس معهم لقرا ة بختهم. ينضاااااام دون كاااارلو إلى 

 الجماعة.

لى أن يتطوعوا ف  الجيش تاحاااث بارياز ياوزياااا الرجاااال ع

اإليطاال  لمحاربة األلمان. يعدها الرجال بذلا. تشاااااار، بريزيوزيا 

بغنا  مقطع تصف فيه أمجاد المعركة. تتجاوب المجموعة معها ف  

غنااا  كورساااااا . ثم تنتقاال من رجاال إلى آخر قااارئااة أكفهم. تقول 

ألحادهم إنه ساااااايصاااااابح عريفاش، وآلخر نقيباش، وآلخر جنراالش. لكنها 

صمه فجأة حين تقترب من دون كارلو. تن ر عن كثب ف  كفه ثم ت

تقول أرت خطااش ساااااايئااش، وتتاابع قاائلاة بنعوماة: كفاه ت هر بأنه ليس 

 طالباش. ثم تغمغم متجاهلة الموضو، وتتابع الغنا  بمرح.

فجأة يصاااااامه من ف  النمزل لدت سااااااماعهم إنشاااااااداش قادماش من 

من أمااام باااب النمزل. الخااارج. إنهم مجموعااة من الحجاااج يمرون 

يقول رئيس البلااديااة إنهم حجاااج يحتفلون بااالحل ويطلااب من الجميع 

ف  الغرفة أن يركعوا ويصالوا. يمتزج صوتهم مع أصوات الحجاج 

تصااال  ليونورا، «. Padre Eterno, Signor»ف  صاااالة مؤثرة 
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الت  خرجه إلى الشاارفة لدت سااماعها صااوت اإلنشاااد، وترجو من 

 ن انتقام أخيها.هللا أن يحف ها م

حين يبتعااد الحجاااج تعود ليونورا إلى غرفتهااا، ف  حين يعود 

الضيو  إلى طاوالتهم. مرة أخرت يعود دون كارلو إلى استجواب 

ترابوكو حول المساافر الشاب، الذي يبدو له شاباش خجوالش لم تنبه له 

بعد لحية. يتملص ترابوكو من أساائلة دون كارلو ألسااباب شااخصااية 

ى أنااه ال يهتم بشااااااؤون اآلخرين، ثم يعلن قااائالش، بعاادمااا مشاااااايراش إل

ضاايقته أسائلة دون كارلو المتواصالة، إنه  اهب إلى اإلساطبل لينام 

مع بغاله. ويسااتطرد معلقاش، إنها ليسااه  كية وليسااه بحاجة لمعرفة 

 ش   وستدعه ينام بسالم.

وحين يخرج يقترح دون كاااارلو قاااائالش لبع  الحضااااااور إن 

به له لحية، وإنه لمن الممتع أن يمرساااااام على وجهه المسااااااافر لم تن

شاربان. يبتهل من سمعه بهذت الفكرة، لكن رئيس البلدية يمنع بحزم 

هاذا النو، من العباث بضاااااايف ف  النزل. ثم يلتفه نحو دون كارلو 

ويقول إنه لمن الممتع أكثر أن يخبرهم بقصته ـااااـاااا من هو وإلى أين 

 .  سيذهب. يشر، دون كارلو بسرد قصته

إنه يدعى بيريدا، وهو طالب شار  ف  سااالمانكا، وسايحصاال 

ن  ف  القريااب العاااجاال على درجااة الاادكتورات. وف  سااااااااالمااانكااا كو 

أصدقا  له منهم شاب يدعى دون فارغاس الذي دعات إلى منزله ف  

إشبيلية. وحين وصل االثنان وجدا أن غريباش اختطف أخه فارغاس 

ن ماادينااة إلى أخرت للبحااث عن وقتاال والاادهااا. ارتحاال الطااالبااان م

الخائن، لكنهما لم يعثرا له على أثر أو على الفتاة. عندئذ، ساااااامعا أن 

الفتاااة قمتلااه مع والاادهااا وأن القاااتاال فر إلى أمريكااا، فااأبحر دون 

فارغاس لمطاردته. وهكذا، يغن  دون كارلو مختتماش قصاااته، افترق 

 عن صديقه وأصبح طالباش مرة أخرت.

من هذت الحكاية المثيرة، مكررين عباراته يرتجف السااااااامعون 

الختامية ف  غنا  كورسااا . تشاااا بريزيوزيا ف  أن هناك أكثر مما 
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لـاااااااااااا دون فارغاس. « صااااااداقته»روات دون كارلو، فتسااااااأله عن 

وبابتساااااامة العار  تكرر العبارة السااااااخرة الت  غنتها حين قرأت 

 كفه.

 ناااسينه  رئيس البلااديااة ويقول حااان وقااه النوم. يباادأ ال

بمغاادرة المكاان. إال أن البع  يبقى لمعاودة الرقص. يتجه دون 

كارلو إلى غرفته مكرراش عبارة قصااته، إنه بيريدا الطالب. تجيبه 

بريزيوزياا، وه  تراقبااه، بعبااارتهااا الوقحااة المميزة. وحين يغن  

 الكورس تصبحون على خير، تسدل الستارة.

. إلى الجانب المشااااااهد الثان  : ف  الجبال قرب هورناشااااااولس

مادخال يفضاااااا  إلى كنيسااااااة مادونا ديل  أنجيل  ببابها المقفل. ثمة 

ضااااو  ينبعث من خالل النافذة فوق الباب. ف  الجانب اآلخر مدخل 

يفضااااا  إلى الدير. ينتصاااااب قرب الباب صاااااليب حجري. إنها ليلة 

 تتألق بضو  القمر.

ت هر ليونورا، الت  مااا زالااه مرتااديااة ثياااب الرجااال، وتعلن 

ح أنها وجدت الهد  من رحلتها ـااـاا الدير، الذي ستلجأ إليه. إنها بفر

تفكر باأخيهاا وهو يروي حكاايته للناس ف  النمزل. وعندما تتذكر أنه 

أخبرهم بااأن دون ألفااارو فر إلى أمريكااا، تبك  بمرارة ألن حبيبهااا 

تركها وحدها مع بؤساااااها. تغن ، وه  جاثية على ركبتيها، صاااااالة 

لمغفرة، وتطلااب أن يعود السااااااالم إلى روحهااا مؤثرة تلتمس فيهااا ا

«Madre, Pietosa Vergine .» يرتفع صااااااوتهااا فوق إنشااااااااد

الرهبااان داخاال الكنيساااااااة. تنه  ليونورا وتقترب بتردد من باااب 

 الدير وه  تصل  طلباش للشجاعة والقوة.

حين تسااااااحااب ليونورا حباال الجرس تنفتح نااافااذة ف  الباااب، 

وبيدت مشاااااكاة. وعندما تطلب منه  وي هر منها وجه الراهب ميلتون

ليونورا أن يأخذها إلى رئيس الدير، يرد بحدة قائالش إن الدير ال يفتح 

قباال الخااامساااااااة. تقول ليونورا إنهااا قااادمااة من قباال الراهااب كليتو، 

وترجوت أن يرأ  بحاالهاا. يادمدم الراهب قائالش ما زال الوقه باكراش 
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عالن قدومها. ينفتح الباب من أجال الرأفاة، لكناه يوافق أخيراش على إ

وي هر األب غااردياانو يتبعاه ميلتون. يصاااااار  غارديانو الراهب 

 الذي ينسحب متذمراش.

يسااألها رئيس الدير بلطف عن ساابب مجيئها. تعلمه بأنها امرأة 

وتطلاب حمايته ألنها ترزح تحه وطأة لعنة، وتخشااااااى أن تالحقها 

الش إن مثال تلااا تلاا اللعناة إلى األباد. وحين يصاااااارح غاااردياانو قاائ

المهمة فوق طاقة راهب مسااااكين، تسااااأله ليونورا إن كان قد تساااالم 

رساااااالة من األب كليتو تتعلق بها. يهتف غارديانو بدهشاااااة قائالش ال 

شااااا ف  أنا ليونورا دي فارغاس. وبوقار يحضاااااها على أن تجثو 

 أمام الصليب.

ا هتقبإل ليونورا الصااااليب بوقار وتغن  قائلة إن عب  لعنة والد

يؤدي مقطعها «. Piu tranquilla l'alma»غادرت اآلن روحها 

الغناائ  إلى ثناائ  درامااتيك . تخبر ليونورا غااردياانو عن رغبتهاا 

بادخول الادير وتكريس حيااتهاا من أجل الرب. يحذرها رئيس الدير 

قائالش إن حياة التوبة قاساااية، ويبدي شاااكوكه من احتمال قدرتها على 

صاااااارمة. لكن ليونورا تؤكد أنها منذ قدمه إلى مواجهة متطلباتها ال

هذا المكان لم تعد تسمع صوت والدها وهو يلعنها. ورداش على أسئلة 

غارديانو تقص عليه كيف تسااااابب عشااااايقها عن غير قصاااااد بموت 

 والدها، وكيف قرر أخوها أن يقتلها انتقاماش.

وحين يقترح عليهااا غااارديااانو البقااا  ف  الاادير تلتفااه نحو 

وتعانقه ثم تهتف قائلة إنها لن تغادر هذا الملجأ. يغن  الصااااليب 

غارديانو قائالش إن إرادة هللا سااااااو  تنتصاااااار، ثم يخبر ليونورا 

قاائالش إناه يمكنهاا الاذهاب إلى كهف تحجبه الصاااااااخور حيث لن 

يراهااا أي كااائن إنساااااااان . ثم يساااااااتاادع  ميلتون ويااأمرت بجمع 

من ليونورا أن الرهباان. ومع اساااااااتمرار الثنائ  الغنائ  يطلب 

تالال كهف التكفير عنااااد الفجر. تعبر ليونورا عن عرفااااانهااااا 

باالجميال، يمتزج صاااااااوتااهما ف   روة معبرة، وتدخل ليونورا 

 ورئيس الدير إلى الداخل.



 

 358 

تنفتح أبواب الكنيساااااة كاشااااافة عن المذبح الغارق ف  النور 

وعن صااااااافين من الرهبان يحملون الشااااااامو،. تدوي أكوردات 

ورغن حين يقود األب غارديانو ليونورا، وه  مهيبة من آلة األ

ف  ثياااب الرهبنااة، إلى خااارج الكنيساااااااة بمرافقااة ميلتون وبقيااة 

الرهبااان. ثم يلتفُّون حول الرئيس. تجثو ليونورا على ركبتيهااا 

ش ومشااااااايراش إلى بد  مقطع المجموعة  حين يرفع  راعياه مبااركاا

يعلن «.  Il santo nom di Dio»الرائع الذي ينه  الفصاااال 

غااردياانو قاائالش إن تاائباة قادماه إلى الادير لتكفر عن خطاياها، 

وساااااتعيش ف  الكهف الساااااري الذي سااااايكون ملجأها إلى األبد. 

وإن من ينتهااا حرمااة عزلااة هااذت التااائبااة ساااااااتحاال عليااه اللعنااة 

 Maledizione»األبااااديااااة. يااااردد الاااارهاااابااااان الاااالااااعاااانااااة 

Maledizione!.» 

مااا أنهضااااااهااا، أن تااذهااب ف  يطلااب غااارديااانو من ليونورا، بعااد

 Ls»طريقها بسااااالم، ويرجو لها أن تح ى بحماية العذرا  المقدسااااة 

vergine degliangeli .»  ل ليونورا ياد غااردياانو ثم تتجاه ببا تقباإ

 نحو الدير. وتسدل الستارة.

المشاااااهد األول: سااااااحة معركة قرب فيليتري  الفصااااال الثالث:

ضااااااجراش وهو ف  الثياب  باإيطاالياا. الوقه ليل. يسااااااير دون ألفارو

الن اامياة لرام  قناابال يادوياة إسااااااباان . يبدو أنه تحه وطأة أفكار 

كئيبة. تسااااامع أصاااااوات جنود غير مرئيين يلعبون الورق حول نار 

 المخيم.

بعاد فااصاااااال أوركسااااااترال  حزين يتاأمال دون ألفارو بمرارة 

وجودت المنحوس. إناه يفكر بااإشاااااابيلياة وبليونورا، الت  يعتقااد باأنهااا 

ة. يتشاكى من قدرت القاس  الذي طاردت منذ أن ولد، ويتذكر شيئاش ميت

وطنااه من هيمنااة األغراب من ماااضاااااايااه. لقااد قاااتاال والاادت لتحرير 

وتزوج من آخر أميرة من أميرات اإلنكا لك  يؤسس مملكة وأسرة 

ملكية. لكن أطيح به وزج ف  السااااجن مع زوجته. وهناك ولد دون 

يغن  دون ألفارو، وهو غارق ف  ألفاارو، وبعد حين شااااااامنق أبوات. 
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 Oh,tu che in seno» مؤثرةهاذت الاذكريات المأسااااااوية، آريا 

agli angeli.»  ثم يصاااااال  من أجل ليونورا متوسااااااالش إليها أن

 تن ر إليه من السما  وترث  لحاله.

ف  ختاام اآلرياا تمساااااامع أصااااااوات القتال من جهة المخيم، وبعد 

ينادفع ألفارو إلى الخارج لح اات يهر، عادة ضاااااابااط عبر الخلفياة. 

ويعود بعد وقه قصاااير مع دون كارلو الذي يقول مفساااراش: لقد نشاااب 

النزا، أثنا  لعب الورق، ويشااااكر دون ألفارو الذي أنقذ حياته، ويقدم 

له نفساه بصافته دون فيليس دو بوروس الضابا المساعد للقائد العام. 

س يريروكاذلاا يعرإ  دون ألفارو نفسااااااه بصاااااافته دون فيديريكو ه

رئيس رماة القنابل اليدوية. يصاافحان بعضهما ويقسمان على الحفاظ 

 Amici in vita e in»على صااااااااداقتهماااا ف  الحيااااة والموت 

morte .» يسااامع من بعيد صاااوت بوق معلناش إشاااارة المعركة. يندفع

 االثنان، بينما تمسمع أصوات الجنود وهم يهتفون هتافات عسكرية.

  قيادة الجيش اإلساااااابان  ف  إيطاليا. المشااااااهد الثان : غرفة ف

تمساااااامع من الخااارج ضااااااجااة المعركااة. يناادفع طبيااب جراح وعاادة 

ممرضااين باتجات النوافذ لمراقبة سااير المعركة. يعلن الجراح، الذي 

ين ر من خالل التلسااااااكوب، إصااااااااابااة هيريروس بجراح بليغااة، 

ويساااتطرد قائالش إن الضاااابا المسااااعد يلم شااامل الجنود المتراجعين 

يحثهم على التقااادم من جااادياااد. ثم يهتف قاااائالش اآلن يفر الجنود و

 األلمان. يهلل المراقبون فرحين بالنصر.

يمحماال دون ألفااارو وهو فاااقااد الوع  إلى غرفااة القيااادة يرافقااه دون 

كارلو. يقوم الطبيب الجراح بفحصاه فيجد أن رصااصااة قد استقرت ف  

أصااابح وشااايكاش.  صااادرت. يصاااحو دون ألفارو ويتمتم بضاااعف: إن موته

اح سااااينقذ حياته، وإنه ساااايممنح وسااااام  يؤكد له دون كارلو قائالش إن الجر 

كاالترافا. تبدو عالئم الدهشااااة على وجه دون ألفارو حين سااااماعه كلمة 

كااالترافاا. وف  تاأثر باال  يمخبر دون كاارلو عن رغبتاه ف  التحادث إليه 

 معه الممرضون.على انفراد. وبعد إشاارة دون كارلو ينسحب الجراح و
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يباادأ دون ألفااارو، واأللم يعصاااااارت، الثنااائ  الغنااائ  الشااااااهير 

«Solenne in quest'ora .» وبنغمات كئيبة يسااأل دون كارلو إن

كان سااينفذ ف  هذت الساااعة الحاساامة طلباش واحداش أخيراش. وحين يقساام 

اآلخر على تنفياذت، يعطياه دون ألفاارو مفتاح حقيبته ويطلب منه أن 

ا رزمااة محااددة من األوراق ويحرقهااا من دون قرا ة يااأخااذ منهاا

ارتياح ب ألفارومحتويااتهاا. يعادت دون كارلو بالقيام بذلا. يغن  دون 

قائالش إنه يستطيع اآلن الموت بسالم. يصل الثنائ  الغنائ  إلى  روة 

مفعمااة بااالقوة حين يتعااانق الصااااااديقااان. وبعااد تبااادل كلمااات الودا، 

إلى غرفة ثانية حيث ساايجري له الجراح  المؤثرة يمحمل دون ألفارو

 عملية جراحية ف  محاولة النقا  حياته.

حين ينفرد دون كارلو بنفسااااااه يتذكر الدهشااااااة الت  عله وجه 

ألفارو حين ساامع كلمة كاالترافا. وفجأة يصااعقه التفكير باحتمال أن 

يكون ألفارو هو الشااااخص الذي يبحث عنه. وبساااارعة يفتح الحقيبة 

مة أوراق. وف  غضااااون لح ات يصااااار، رغبته ويخرج منها رز

ف  فتحهاا، لكناه يتاذكر وعدت للرجل الذي أنقذ حياته. يرم  الرزمة 

ويسااااااتغرق ف  مونولوغ دراماااتيك  يعبر فيااه عن رعااب الحااافز 

 الشيطان  الذي يدفعه لفتح رزمة األوراق.

وف  نوباة اهتيااج يبحاث مجدداش ف  الحقيبة محاوالش إيجاد مفتاح 

اللغز. يعثر على صاندوق صغير، وبعد لح ة تردد يفتحه آخر لحل 

فتطالعه صورة ليونورا. وف  حين يتأمل بخبث هذا البرهان األخير 

على هوية ألفارو، يفتح الجراح الباب ويخبرت بأن ألفارو سااااايعيش. 

ينفجر دون كارلو ف  آريا ع يمة يعبر فيها عن بهجة وحشية بنجاة 

 نتقام الذي تأخر كثيراش. االنتقام ليسعدوت الرئيسا  ليكون ضحية اال

فقا من دون ألفارو وإنما من ليونورا أيضاش ـاـاـا أينما ه  مختبئة ـــ 

سااااااتموت بيادت. وبعاد الاذروة النارية لآلريا يندفع دون كارلو بعيداش. 

 وتسدل الستارة.
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المشاااهد الثالث: معساااكر ف  فيليتري. ثمة وساااا الخيام كشاااا 

طبات. الوقه ف  الصااااااباح الباكر. ثمة بائع متجول حيث تبا، المر

 دورية تقوم بجولة حول المعسكر.

، ي هر دون ألفارو. إنه، على الرغم  حين يغدو الفجر وضااااااا ش

من شاافا  جراحه، يحيا برعب من قدرت الشاايطان  الذي يبدو وكأنه 

يالحقاه. وبينماا هو مسااااااتغرق ف  التأمل، ي هر دون كارلو فيحييه 

له دون كارلو إن كان قد تماثل إلى الشفا ، دون ألفارو بحرارة. يساأ

فيؤكد له دون ألفارو  لا. عندئذ، يسااااااأله إن كانه حالته الصااااااحية 

تمكناه من القتاال ف  مباارزة. وبينماا يحادق فياه ألفاارو بذعر، يبوح 

دون كااارلو قااائالش إنااه يعر  اآلن اساااااامااه الحقيق . يتبع  لااا ثنااائ  

ه حنث  بيمينه. فيرد دون غنائ  عاصاااااف يتهمه فيه دون ألفارو بأن

كارلو بحزم قائالش إنه لم يفتح الرزمة، لكن صااااورة ليونورا كشاااافه 

 يرف  ألفارو المبارزة قائالش  .ثم يسااتطرد اآلن سااو  نتبارز ،السار

إنه لن يقطع رباط الصاااااداقة بينهما، وإنه لم يقتل المركيز بدم بارد، 

ب، ارلو بالكا يشهد على  لا روحا المركيز وليونورا. ينعته دون ك

ثم يقول إن ليونورا لم تمااه فقااد فرت واختبااأت عنااد أقربااا  لهااا ف  

.  مكان نا ،

يبدو دون ألفارو وكأنه نسااااا  النزا،، إ  غمرته الساااااعادة حين 

علم أن ليونورا حياة. وحين يهادد دون كارلو بقتل ليونورا أيضاااااااش، 

لك . ميغن  ألفارو قائالش إنه سااو  يتزوج محبوبته ويمنحها اساامه ال

لكن حين يسااااااتمر دون كااارلو بتهاادياادت ووعياادت، يفقااد دون ألفااارو 

الساايطرة على نفسااه ويصاايح قائالش إنه ساايكون أول من يموت. وبعد 

الذروة الوحشااية للثنائ  الغنائ  يتبارز الرجالن بعنف. تفرق بينهما 

عناصاار من دورية عسااكرية، ويصاايح دون ألفارو قائالش إن كل نية 

عنف، ثم يرم  ساايفه على األرض. وبعبارات يائسااة حساانة تمقابل بال

يعلن قرارت بالبحث عن السالوان ف  دير من األديرة. ينحن  بتعاسة 

 ثم يبتعد.
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تغمر الشاااااامس الساااااااطعاة المعسااااااكر الاذي بدأ يعل بالحركة 

والنشااااااط. والمشاااااهد الذي يل  هو بانوراما موسااااايقية تعكس حياة 

ن أنفسااااااهم بتن يف المعسااااااكر. يخرج الجنود من خيامهم ويشااااااغلو

معداتهم. ت هر البائعات. كما تبدو بريزيوزيا ف  الكشااااا وه  تقرأ 

 البخه.

لى وقطع تزينيااة  ي هر ترابوكو وهو يحماال صااااااناادوقاااش فيااه حم

صاغيرة. يلتف حوله حشاد من الجنود يساومونه. عدد من الشحا ين 

يجولون طااالبين الخبز. بع  الجنود يتااذمرون ألنهم أمجبروا على 

 هاتهم والذهاب إلى الحرب.ترك أم

ي هر ميلتون ويشااااار، ف  وع  الناس، ويتهمهم بأنهم ضااااالوا 

ساااااوا  السااااابيل. يدفعه الجنود بخشاااااونة ويهددونه بالضااااارب. يفر 

ميلتون ويعدو ف  أعقابه الجنود. وينته  المشاااهد بالجنود والبائعات 

ملتفين حول بريزيوزيا وه  تقر، على طبل وسااا صااوت كورس 

 نشا.

المشااااااهد األول: فنا  دير مادونا ديل  أنجيل   لرابع:الفصاااااال ا

قرب هورنااشااااااولس. إلى الجاانااب بااب يفضاااااا  إلى الطريق. إلى 

الجانب اآلخر باب يفضاا  إلى ممشااى مغطى. يعبر األب غارديانو 

الفنا  وهو يقرأ ف  كتاب الصاااالوات. حشااااد من الشااااحا ين أتوا من 

 عام.الطريق يحملون الصحون والقصعات ويطالبون بالط

يعلو الضااااااجيل حين ي هر ميلتون وراهب آخر وهما يحمالن 

وعا ش كبيراش من الحسااا  ويضااعانه وسااا الفنا . يتدافع الشاااحا ون، 

كال واحد يحاول الحصااااااول على كمية أكبر من الحسااااااا . يزمجر 

ميلتون ف  وجوههم ويطاااالبهم باااالهااادو . ي هر األب غااااردياااانو 

  المساااكين. لكن ميلتون ويطلب منه أن يكون أكثر صاابراش مع هؤال

 يرد قائالش: إنهم شرهون ناكرون للجميل.

وحين ال يكفُّون عن التاادافع يهااددهم ميلتون بمغرفتااه. ينوحون 

قائلين إن رافائيل يعاملهم على نحو أفضاال. وحين يتصاااعد غضااب 
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ميلتون، ي هر غارديانو ويعنفه قائالش: يبدو أن الشاااحا ين يفضاااالون 

لا يشااااير ميلتون إلى أن تصااااارفات رافائيل خدمات رافائيل. عند  

بادت غريباة مؤخراش، فهو يحدق بوحشااااااية ويتحدث إلى نفسااااااه. ثم 

يساتطرد قائالش: البارحة أشرت مازحاش إلى لون بشرة رافائيل الداكنة 

 وعلقه قائالش إنه يتصر  مثل هندي همج .

يسااااااأل ميلتون األب غااردياانو عن الساااااابب الذي يكمن ورا  

ل الغربية. يجيب غارديانو قائالش إن عب  سااااااو  تصاااااارفات رافائي

الطالع والتوبة والصاااااايام سااااااببه له بع  التشااااااو . وبعد انتها  

الحوا  يمقر، الجرس بحاادة. يغااادر غااارديااانو ويهر، ميلتون لفتح 

 :الباب. يندفع دون كارلو ويسااااااأل عن األب رافائيل. يجيب ميلتون

ل، فأي واحد تريد؟ ثمة اثنان هنا، واحد سااامين واآلخر أسااامر ونحي

أريد الشيطان. يهر، ميلتون لجلب األب رافائيل  :يجيب دون كارلو

 النحيل متمتماش إنه شيطان مقن ع.

تبادو عالماات االرتياح على وجه دون كارلو وهو ينت ر قدوم 

األب رافاائيل، الذي هو بالطبع دون ألفارو، فال شاااااا   اآلن يحول 

رو ف  ردا  راهب، ويشااااهق بهلع بينه وبين انتقامه. ي هر دون ألفا

إنه وجد اآلن ما  :لادت رؤيتاه دون كاارلو. يزمجر دون كاارلو قائالش 

كااان يبحااث عنااه طيلااة خمس ساااااانوات. يتبع  لااا ثنااائ  غنااائ  

 دراماتيك .

يصااااايح دون كارلو قائالش يجب أن يسااااايل دم دون ألفارو ليزيل 

و ون ألفاربما أن د :العار الذي لحق باساام فارغاس. ويسااتطرد قائالش 

راهااب وأعزل فقااد جلبااه مع  ساااااايفين. يرف  دون ألفااارو أخااذ 

الساااااايف. فينعتاه دون كارلو بالجبن. يضاااااابا دون ألفارو نفسااااااه، 

وينحن  أمام خصاامه متوسااالش السااماح. ثم يقساام بأن ليونورا لم تكن 

 أبداش خائنة. يمطرت دون كارلو بوابل من الشتائم واإلهانات.

ساااااايفاش من دون كارلو ويهم بطعن عناذئاذ، يختطف دون ألفاارو 

خصااامه، لكنه يرميه من يدت ويقول إنه لن يساااتسااالم لغرائزت الدنيئة. 

يزمجر دون كارلو قائالش إن دون ألفارو شخص ضعيف، ثم يصفعه 
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على وجهه. يلتقا دون ألفارو الساااايف ثانية. يصاااال الثنائ  الغنائ  

تبارزا ليإلى  روة حين يصااايح االثنان صااايحات الموت، ثم يبتعدان 

 ف  بقعة خلف الدير.

المشااااهد الثان : مكان قاحل ف  الجبال ال يبعد كثيراش عن الدير. 

ف  الخلف مغااارة لهااا باااب. الوقااه عنااد الغروب. تبرز ليونورا من 

المغاارة. تبدو على وجهها الشاااااااحب أمارات المعاناة الطويلة. إنها 

 حنينهااا إلى تغن  وه  واقفااة أمااام الباااب آريااا رائعااة تعبر فيهااا عن

السااالم والمغفرة. تفكر بـااااااا دون ألفارو وتندب قدرها القاساا  الذي 

أبعاادهااا عنااه. وحين تخطو نحو الصااااااخرة، حيااث ترك لهااا األب 

غارديانو شااااايئاش من الطعام، تسااااامع أصاااااواتاش غاضااااابة. فتعود إلى 

المغارة. تنته  آريتها بالعبارة الت  تسااتنزل فيها اللعنة على كل من 

 يعكر عزلتها.

تأت  أصااااوات قعقعة ساااايو  من ورا  المغارة. وفجأة يساااامع 

صاااوت دون كارلو وهو يصااارل إنه يموت متوساااالش الغفران. يندفع 

دون ألفارو وسااايفه بيدت ويصااارل قائالش إنه أراق دم فارغاس ثانية، 

ويقر، بعنف بااب المغاارة. تفتح ليونورا البااب فيتجمد االثنان حين 

ون ألفااارو محااذراش ليونورا من يواجهااان بعضااااااهمااا. ثم يتراجع د

االقتراب مناه ألن يادياه ملطختاان بالدما . ثم يخبرها، مشاااااايراش إلى 

الخلف، إن ثمة رجالش ميتاش ـاااااـاااااـااااا إنه أخوها، الذي أجبر على قتله. 

تهر، ليونورا إلى تلااا البقعااة، ف  حين يهااذي دون ألفااارو قااائالش إن 

ف  الوقه الذي القدر سااخر منه مجدداش ـاااااااـااااااا لقد وجد ليونورا فقا 

 تلطخه فيه يدات بدما  أخيها.

يسمع صوت ليونورا وه  تبك  ف  تفجع، وبعد لح ة قصيرة 

تسااااير مترنحة بمساااااعدة األب غارديانو. تقول وه  تلهث إن دون 

كاااارلو كف ر عن خطيئتهاااا، فقاااد طعنهاااا حينماااا أرادت أن ترفعاااه 

سما  يلوم البذراعيها. يلعن دون ألفارو قدرت. ينصحه غارديانو بأال 

 بل أن يطلب المغفرة.
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يقود هذا إلى ثالث  غنائ  مؤثر ينه  األوبرا. تتوساااال ليونورا 

المحتضاارة إلى ألفارو أن يبحث عن الخالص بالصااالة. يرف  ف  

البداية كل عون، لكنه يصاايح ف  النهاية قائالش: إن السااما  سااامحته. 

ث ال وجود تغن  ليونورا قاائلة إنها سااااااتذهب قبله إلى السااااااما  حي

للكراهياة، وحياث الحاب وحدت هو الذي يحكم. وحين يتوساااااال إليها 

ألفارو أال تتركه وحيداش مع  نبه، تهتف ليونورا باسااامه وتموت. يئن 

يرفع األب «. !Morta»دون ألفااارو يسااااااحقااه اليااأس ويتمتم ميتااة 

«. !Salita a Dio»غارديانو يديه ويتمتم قائالش: إن ليونورا مع هللا 

 لستارة.وتسدل ا

 

 

 

 

 

 ةـــية تاريخســـدرا

 األوركسترالية النحاسيةالنفخ آالت ف  تطور  

 

 

 

  

 إعداد: رام  درويش

 

 مقدمة تاريخية

الموساااااايقية ف  التاريخ  اآلالت أقدمالنحاسااااااية من  اآلالت دتع

ئ  البدا اإلنساااااناسااااتخدمها  فقد، اإليقاعية اآلالتباسااااتثنا   عموماش 
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كما اساااتخدمها ف  الصااايد  ،ينية(الشاااريرة )طقوس د األرواحلطرد 

 أو اتعبااارة عن قرون حيواناااف  البااد   هوقاااد كااانااا .بالحروو

 من الع ام. أوبحرية كبيرة  أصدا 

 

 

 

 

 

 

القديم لجميع آالت النفخ النحاسااااااية  األساااااااس اآلالتهذت تعد 

عن طريق منها و لا نساااابة لطريقة اسااااتخراج الصااااوت  ،الحديثة

فه  ف   (.Mouthpiece)لفموية اهتزاز الشاااااافتين داخل القطعة ا

الترومبياااه والترومبون والتوباااا تكون على شااااااكااال قمع معااادن  

(Cupped يتناااساااااااب حجمااه طرداش مع حجم اآللااة، أمااا الهورن )

دور فيه ن اتلعب الشاااافت( وConicalالفرنساااا  فشااااكله مخروط  )

، إ  إن درجة صون )دور المبسم(لباف  األوبوا وا ةالمزدوجالريشة 

ّجه )زم( الشااافتين إضاااافة أصاااواتها تت غير بنا  على درجة توتر وتقوق

 إلى شدة النفخ.

ف  عهد الدولة  األولىمن النحااس للمرة  اآلالتنعاه هاذت صاااااام 

ر عاد ف  جا قد وم ف ،المصااااارية القديمة ف   6293 محفريات األمقصااااام

م( أربع آالت نحاسية .ق 6329ـاااااـااااا6111مقبرة توت عنخ آمون )

طمليه  قدو التركيب.من حيث الشااكل و شااديدة الشاابه بالبوق الحديث
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دقت آلة بوق بدائية من باالاذهب الخالصإحادت هاذت اآلالت  جا ، كما وم

 .عصور ما قبل التاريخ ف  الدانمرك كان الرعاة يستخدمونها

ف  مختلف الطقوس االجتماعية  ه النحاساااااايات قديماش سااااااتخدما

الرسااااامية وغيرها من  ضااااامن األعيادالغزوات العساااااكرية ومع و

كر لعازفين محترفين على  ا  الذين ظهر لديهم أول ،وس الفراعنةطق

 .بيربيتاس( ـااااااـااااااحوزي  ـااااااـاااااا)آماب مثل ف  التاريخ  اآلالتهذت 

 التاآلانتقله هذت . ثم عاازفاة محترفة ف  التاريخ أولغالنيس( أو)

باق  الحضاااااارات المجاورة  إلىف  مصااااار  األصااااال من موطنها 

ار اساااااتنف ف و األمرا وك وخدمه بشاااااكل عام ف  تع يم الملاسااااتم ف

ميه ف .عن التوقيه اإلعالنالجيو  وتبادل نوبات الحرس و   وسااام

نااة كمااا كااانااه هناااك نغمااات معي  (. Claironفرنسااااااااا كليرون )

ًق  ًق عند اليونان  . أماخبر معينب أو بإعالن إلبالغهمع الناس جمق تق

عن بد  افتتاح دورة  اإلعالن هواسااتخداماتهم للنحاساايات  أهم كانف

علن تم   إ حتى يومنا هذا، هذا التقليد متبعاش  ل  وقد ظق  االولمبية. أللعابا

عهد  ف  االولمبية. أما األلعابآلاة الترومبياه عن بد  افتتاح دورة 

قية موساااي عساااكريةحدثه فرق الرومانية العساااكرية فقد اساااتم  الدولة

ها ن راش لصااوت ،نحاسااية خاصااة لمرافقة الجيو  والفرق العسااكرية

كما كانه بواساااااطتها تفتح حلبات المصاااااارعة  الحماسااااا ،القوي و

آلة  أصاابحهفقد  القيصااريةف  روساايا  أما .الرومانية )الكولساايوم(

 للجيش الروساااااا  يمقلااد للجنود تقااديراش  حربياااش  الترومبيااه وسااااااااماااش 

رية هدت للفرق العسكآلة الترومبيه تم  كانهكما  .للشاجاعة والبطولة

ماااريشاااااااال روساااااايااا المشااااااهور  أنكر ذوياا. لمعاااركازة ف  ي  مق المم 

ساااماعيلو  وساااام إكتائب فوج  إحدت( قد قلد 6121ساااوفورو  )

 ،نيةف  الحرب الروسية العثما إلنجازاتهم الترومبيه الفض  تقديراش 

   ة.عثمانية استراتيجياستطاعه هذت الكتيبة السيطرة على قلعة  إ 
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 مشاااااركاش النحاساااايات  فقد أصاااابحه عصاااار النهضااااةأما ف  

 هور أيضاااااش لمهدت و ،ف  جوقات الموساااايقا االحتفالية ياش ضاااارور

 Orchestra Fanfare) وركسااترا نحاسااية بمفهومها الحال أ أول

 آالتهيب من المسرحية بعز  مق  تبدأ بأنجرت . وكانه العادة قد (

سااتخدم تم شاااعقه وأصاابحه كان هناك افتتاحيات تقليدية ، إ  الفانفار

رية ات حصاااافتتاحيأيضااااش ن يؤلفالمبع  ع ضاااق وق بشاااكل عام. فيما 

صاااصاااه وارتبطه بأعمال معينة دون ساااواها. ويذكر أن  جديدة خم

 أنها إال ،المراسااام الجنائزية النحاساااية قد اساااتعمله ضااامن اآلالت

 (.Con sordino)الصوت كانه تستعمل مع خافه 
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را األوركساات إلىالترومبيه  إدخالف   األساااساا يعود الفضاال 

 يطااال  مونتيفيرديالموساااااايقااار اإلإلى  رااألوب الت  كااانااه ترافق

ف  النصاف الثان  من القرن السابع عشر . و(6113ـااااااـاااااا 6811)

بدأ  قدف األساس ،وبداية الثامن عشار بدأت األوركسترا تأخذ شكلها 

 .ي هر دور الترومبيه البسااايا )بدون صااامامات( ف  األوركساااترا

ها دور علي كلأوما  وغالباش  أيضاااااااش، اآلالتأما هاندل فقد كتب لهذت 

 اش يكتااب لهااا دور أن( دون Clarinoالنوتاات العاااليااة الت  تساااااامى )

 وكونشاااااارتف   كتب لها بال دوراش  أن ، إلىباالمعنى الحديث منفرداش 

 9بارانااادناباورغ رقام 

 ـااااااااااااـفلوت  –)كمان 

ترومبيه(  ـاااااـاااااوبوا أ

 .األوركسااااترا بمرافقة

وقاد اسااااااتخادمهاا باال 

ف   أحياااانااااش وهاااانااادل 

وراتاوريو كماااا ف  األ

االفتتااحياات )افتتااحية 

وراتوريو شاااامشااااون أ

 للمؤلف هاندل(.

 أولااااىظااااهاااارت 

 منفردة آللااةحااان اللاأل

الاااتاااروماااباااياااه فااا  

السااااااونااتاات الثماانياة 

لاعااااز  الاترومبياااه 

يااطاااالاا  الااماالااكاا  اإل

جاايااوالمااو النااتاايااناا  

ما ك .هنري بورساااااايل للترومبيه مع الوتريات كتبكما  ،(6138)

مان يليت ـاااـااا  توريلّ )ات ف  مؤلفأدوار )مقاطع( ظهرت للترومبيه 
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ـااـ  ـااـاا موتسارت ـااـاا فيفالدي لبينون مونتيفيردي ـااـاا أ ـااـااتارتين   ـااـاا

 (.هايدن...

ف  وبع  النحاااساااااايااات عموماااش ت هر صاااااابحااه الترومبيااه أ

مدرساااة فيينا الكالسااايكية ل( Partitura) ليةمدونات األوركساااتراال

 6891عام ف  بشكل واضح. وبيتهوفن(  ـاااـاااارت سموت ـاااـااا)هايدن 

أو  Pistonأو المكااابس )الغمااازات دخاال على الترومبيااه ن ااام أم 

Valve( على ياد األلمان  بلوهميل )Pluhmel ثم تطورت تباعاش .)

( والصااااانع 6832على يد كل من الصااااانع الفرنساااا  بيرنيه )عام 

 ا أنص البلجيك  المشاهور أدولف سااكس، وأصبح من اليسير أدا 

كان  فيما (،Bemol - Diese - Natural)الكروماتيكية  األبعاد

 ،العالمات الصااااادرة بشااااكل طبيع  ف  محصااااوراش  اآللةاسااااتعمال 

 .وه  عالمات السلسلة التوافقية )سلسلة الطيف الصوت ( فقا

من الممكن عز  العالمات  أصاااااابحالغماازات  إضااااااافاةوبعاد 

 امالش.ك السااالم الكروماتيك  المعدل أدا تساااتطيع إ  أضاااحه  ،البينية

. وقد أمدخله لمانيا(أعمالها ف  مقاطعات بروساااايا )وقد انتشاااار اساااات

 الترومبيااه  ات الغمااازات ف  الفرقااة الساااااايمفونيااة ألول مرة عااام

عد أن ب ،يطال  بيلين )سااااونامبوال( للموساااايقار اإل أوبراف   6836

ا مكان المؤلفون يساااتخدمون الترومبيه المساااتقيمة دون غمازات. أ

د ظهر العااادياااد من فقاااوبعاااد بيتهوفن ف  العصاااااار الروماااانساااااا  

 ــاااااافاغنر  ـااااااـااااااللنحاسيات ومنهم )شومان  المتحمسينالموسيقيين 

خصاااوصااااش للترومبيه  وأصااابحـاااااااااـااااااااا كورسااااكو ..(  بيرليوز

ص المؤلفون حرق دور مميز ف  األوركسااااترا يق والنحاساااايات عموماش 

 على استغالله. حديثاش 

ـااااااـ  فصيلة الكورنيهتقسم عائلة النحاسيات إلى خمسة فصائل: )

ــ ومبون فصيلة الترـاـ فصيلة الهورن الفرنس  ـاـا ة الترومبيه فصيل

تشااااااكيل النحاساااااايات ضاااااامن سااااااتخدم ما يم عادة (، وفصاااااايلة التوبا

 بمجاميع على الشكل التال : األوركسترا 
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تينور+  9تترومبون  آالتثالث +  ترومبيتات أربع أوثالث )

ة لوتادعى هاذت المجموعة بالنحاساااااايات الثقي (توباا ت+ آلاة بااص 6

(Heavy Brassأما ف .) وأ منه أربعيساااااتخدم يتعلق بالهورن فيما 

 كنه الل   األوركسااااترا،ضاااامن تشااااكيل النحاساااايات ف آالتثمان  

إ  إن طبيعة صوته تحمل خليطاش من صانف من النحاسايات الثقيلة، يم 

 طابع النحاسيات وآالت النفخ الخشبية.

 (Hornأو  French Horn: ) الهورن الفرنس 

اريخ الهورن إلى شاااعوب الحضاااارات الشااارقية القديمة، كما يعود ت

دقت نما ج بدائية لها ف  حضاااارات شااامال أوربا )الدانمارك(، حيث  جا وم

كانه تصاانع من قرون الحيوان ثم من المعدن. وقد اسااتخدمه ف  القرن 

الثامن عشااار ف  رحالت الصااايد، وكان يمطلق عليها اسااام بوق الصااايد 

(Cor de chasse ومنها ،) ما اسااتخدم كبوق إشااارة صااوتية للقطارات

 (.Corne de signalف  السكا الحديد )

قدماش( وتنته   61و  63أنبوبتها ضااايقة، ويتراوح طولها مابين )

( Conicalبشاكل بوق عري . أما مبسام اآللة فمخروط  الشكل )

ضاااااايق وطويل. أما صااااااوت اآللة فيتصااااااف بطبيعة عذبة مخملية 

لعاائلاة النحاسااااااية قدرة تعبيرية إ  تقل فيه ممتلئاة. وهو أكثر آالت ا

يّزة لباق  النحاسااايات )صاااوته خليا بين  مق صااافة النفو ية الحادة المم

جرسااااااق   النفخ الخشااااااب  والنحااساااااا (، لذلا فهو أكثر قدرة على 

 االندماج مع باق  اآلالت ف  العائالت األخرت.

ا الهورن باليد اليمنى، ويمعزق  على الصااامامات بأصاااابع  تممساااق

اليد اليسااارت. يمكن كتم أصاااواتها باساااتخدام الساااوردينو أو بطريقة 

وضاع أصاابع اليد اليمنى مضامومة بشاكل مخروط  داخل صيوان 

ام  اآللاة )البوق(. أماا ف  النماا ج الحاديثاة فقد أضاااااايف إليها صاااااام 

 إضاف  خاص لكتم الصوت بدالش من الطرق التقليدية السابقة الذكر. 

تطور عاديدة، ومن أشااااااهر نما جها مّرت آلاة الهورن بمراحال 

 نذكر الهورن الطبيع  والهورن الحديث  و الصمامات:
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 (Simple Hornت )بدون صماماتتالهورن الطبيع  

 عالساااب ينالقرنف   همااسااتخدشااا، 

التاسااع عشاار، وهو عبارة عن وعشاار 

نبوبااة طويلااة ملفوفااة مع قطع تباادياال أ

على شاااااكل حر  ( Crooks)نبوبية أ

(Uمخصااااصااااة ل )غيير الساااالم إ  إنها ت

تقوم باإطالة أنبوبة اآللة أو تقصاااااايرها 

ر هااذت  و لااا بحساااااااب طول أو قاصااااااق

( Anton Hampelالقطعاة، الت  صااااااممهاا األلمان  أنطون هامبل )

. نبوبيااةالقطعااة األازداد طول كلمااا نخف  ن طبقااة اآللااة ت. إ6183عااام 

ير تتغ كاان من عيوب هذت اآللة عدم القدرة على تبديل الساااااالم حتىوقاد 

مما كان يضااطر العاز  السااتخدام أكثر من آلة هورن مجهزة  نبوبة،األ

بالقطع المناساااابة للمقاطع المتغيرة الساااالم، وهذا ما دعا المؤلف بيرليوز 

( ف  F – E – Ees – Gإلى اساااااتخدام هورنات متعددة من طبقات )

مقطوعااة )روميو وجولييااه(. وقااد اسااااااتخاادمهااا كاال من بااال وهاااناادل 

ممااه آلااة هورن تينور للفرق وموتساااااااارت ف   مؤلفاااتهم، وقااد صاااااام

(، 6811العسااااااكريااة، وه  أعلى بااأوكتااا  من الهورن العااادي عااام )

( وه  شااااااديدة الشاااااابه بالهورن Melophoneوسااااااميه بالميلوفون )

 العادي.

 (Valves Hornالهورن  و الصمامات )

قديم اللقد حله مشكلة الساللم بإضافة ثالث صمامات للهورن 

تعمل عند الضاااغا عليها على تمرير الهوا  ف  مواساااير  الطبيع 

إضاااااااافيااة إلطااالااة العمود الهوائ  المهتز، ممااا يؤدي إلى خف  

صااااااااوت اآللااااة 

حساااب الصااامام ب

الااامساااااااااتاااخاااادم 

والاااماااااساااااااااورة 
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م  وساا ،مكان عز  الساالم الكروماتيك أصاابح باإلالتابعة له. وقد 

 (،The single valves Hornهااذا الهورن بااالهورن المفرد )

رت كروسااااااااب وقااد  سااااااام. 312صاااااااال طول أنبوبتااه إلى وي طقو 

(E.Kruspe عااااام )الااحااااديااااث الااهااورن الااماازدوج إلااى  6828

(Double horn)،  وهو عبااارة عن آلت  هورن ماادموجتين معاااش

صاااامام بهد  توسااايع المجال الصااااوت  لآللة. وقد أمضااايف إليها 

ا ( )يمخف  الطبقة أوكترابع ليسااااااااعد على النقل بين الطبقتين 

ثالث  إلىبشاااااكل كبير حتى وصاااااله  اآللةع مسااااااحة وسااااا   مما

 فقد كان يمعمل على لفها ةون راش لطول األنبوب وكتافات ونصف،أ

بهد  تقليص حجمها وتساااهيل حملها واساااتخدامها. إال  لفّات ةعد

أن بع  المؤلفين مثاال فاااغنر فضااااااالوا البقااا  على اساااااااتخاادام 

اب سايا الذي أصاالهورنات الطبيعية القديمة بسابب االختال  الب

طبيعة صااوت اآللة الحديثة )الطابع( بساابب إضااافة الصاامامات، 

 (.8أو  1ويبل  عدد آالت الهورن ف  األوركسترا )

 (Trumpetالترومبيه : )

مّرت آلة الترومبيه بمراحل تطور عديدة، ومن أشاااهر نما جها 

 نذكر :

 المستقيمة )دون صمامات( الترومبيه

بنصااااااف طول ) أقدامثماانية  هاالطومعادنياة  أنبوباةعباارة عن 

تملقف لمرة واحاادة على شااااااكاال أشاااااابااه  الهورن الفرنساااااا  القااديم(

ر الزوايا و وكما هو الهورن ، شاااااكل بوق  بتنتهبالمساااااتطيل المكو 

د بكانفقد القديم  على شاااكل ( Crooks)نبوبية األتبديل القطع ه تمزو 

 تغيير السلم.لصة ( مخص  Uحر  )

ن م دورها ف  األوركسااااترا ابتدا ش ة المسااااتقيمأخذت الترومبيه 

فقد استخدمها مونتيفيردي ف  أوبرات )أسطورة  ،القرن الساابع عشر

أورفيوس(. أما ف  القرن الثامن عشاار فقد أطلق عليها اساام كليرون 

هايدن (، وقاد كتاب لهاا كل من بال وClairon Trombaترومباا )
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ساااالة ساااالالنوتات فقرات تنحصاااار نغماتها بارت وبيتهوفن سااااوموت

علو تفقا، أما طبقتها الصااااااوتية فاألوفرتون( التوافقية )ساااااالساااااالة 

ممه آلة ترومبيه دمعيه بـااااااا )ترومبيه بأوكتا الهورن  . كما صاام

بااال( صاااااانعهااا غوزليااا وطورهااا وولتر مورو، كااان دورهااا أدا  

( ف  مؤلفاات باال وهاندل Clarinoالمقااطع  ات النغماات الحاادة )

 ومعاصريهم.

 الصمامات( ات)  ةثالترومبيه الحدي

الترومبيه المساااااتقيمة القديمة بإضاااااافة ثالث  ها عنتم تحساااااين

يؤدي الضاااغا على أحدها إلى تمرير الهوا  ف  أنابيب  صااامامات،

)مواسير( إضافية بهد  إطالة أنبوبة اآللة )العمود الهوائ  المهتز( 

ممااا يؤدي إلى خف  النغمااة بمقاادار ثااابااه )بحساااااااب الصاااااامااام 

 شكل التال : المضغوط( على ال

 * الصمام األول : يمخف  النغمة مسافة بمعد كامل.

 * الصمام الثان  : يمخف  النغمة مسافة نصف بمعد.

 * الصمام الثالث : يمخف  النغمة مسافة بمعد ونصف.

 

 

 

 

 

كما أن هناك عدة احتماالت أخرت عند كبس صمامين أو ثالثة 

السلم الكروماتيك  نغمات  من أدا هذت المكابس اآللة  نهمك  معاش، إ  

ظهرت عدة قاد كااملاة، ويادون لهاا على مفتااح )صااااااول(. وكااناه 

 ــااااا)س  بيمول أشهرها  ،لترومبيه الحديث من عدة طبقاتنما ج ل

ولو صالفقرات  كتابةف  لمؤلفين حرية أكبر اعطى مما أ ،ـااـاا دو( ال
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وقاااد أخاااذت آلاااة الترومبياااه مكاااانهاااا ف   عاااالياااة، ات التقنياااات ال

 سترا بشكل شبه ثابه منذ بدايات القرن الثامن عشر .األورك

قل نما ج أخرت )مساااااااعدة( أفصاااااايلة الترومبيه ضااااامن يوجد 

 / بيكولو/ ـااااااااااـالترومبيه الصااااغير ساااا  بيمولوه  : ) اسااااتخداماش 

عم لد ه جميعهااستخدم ، وقدم  بيمول(ترومبيه  ـاااـاااري ترومبيه 

را اكو  ف  أوب)الحادة( اساتخدمها ريمسك  كورسالنوتات المرتفعة 

 ،ظهرت آالت أخرت من فصاايلة الترومبيه وانقرضااهوقد  )مالدا(.

الت  ابتكرهااا فاااغنر السااااااتخاادامهااا ف  أوبراتااه. ترومبيااه باااص كااال

ويااذكر أنااه قااد اسااااااتخاادم اثنت  عشاااااارة آلااة ترومبيااه ف  أوبرات 

. كما اسااااتخدمها شااااتراوس )صااااوتها يشاااابه 6816)تانهاوزر( عام 

 كما ظهرت .اثلاه بالطبقة الصااااااوتية(صااااااوت الترومبون تينور ويما

ممه خصاااايصاااااش ألوبرا عايدة بنا  على  عايدة()ترومبيه  الت  صاااام

طلااب )فيردي( لك  تعط  صااااااوت البوق الفرعون . كمااا ظهرت 

 الت  صممها كورساكو  ألوبرا )مالدا(. آلتو()ترومبيه ال

 بأنها قادرة على النفا  فوق أوركسااااااترا كاملة،الترومبيه تتصااااااف 

ساااااااحتهاا الصااااااوتياة نحو أوكتافين ونصااااااف، ويملجأ أحياناش إلى وتبل  م

وإعطا   اسااااااتخادام الخاافاه )سااااااوردينو( لتخفيف طااقتهاا الصااااااوتياة

 األصوات طابعاش أخنف غامضاش ممقلقاش.

تساااااامى  سااااااتخدم ثالث آالت ترومبيه ف  األوركسااااااترا،عادة ما تم 

الترومبياه الت  تؤدي األصااااااوات الخفيضااااااة باالترومبياه الرئيسااااااية 

(Tromba Principale أما الترمبيه الت  تؤدي األصااااوات الحادة ،)

( كما كانه تمساامى ف  عصاار الباروك. فيما Clarinoفتساامى كالرينو )

ل الترومبيه الثالثة النوتات المتوسااااااطة ) (، وتساااااامى Middleتقشااااااغاق

رمونية الخلفيات الهاباالترومبياه المتوسااااااطاة. وتقوم الترومبيتات بأدا  

ع كما تسااااااتطي .األربيجات بشااااااكل رائعو)البيداالت( والنغماات الممتدة 
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  ات مأدا  الجمل المنفردة بشاااكل مميز ساااوا  أكانه  ات طابع غنائ  أ

 ف  بع  الجمل كما تشااااارك الترومبيه أحياناش  .طابع عسااااكري مهيب

اإليقااا،. وكثيراش ماا يعتمااد عليهاا المؤلفون التيمباان  وآالت مع اإليقااعياة 

ة التصااااعد إليها لما تتميز به هذت اآللة من صااافة ف  تعزيز الذروة وفقر

 الحسم وقدرة التصاعد الواضح ف  الشدة الصوتية.

 (Cornetكورنيه: )ال

)شاااااديدة الشااااابه  الترومبيهآلة نفخ نحاساااااية شااااابيهة بنلة وه  

بالترومبيه الصااغير(، طبقتها سااوبرانو، ومداها الصااوت  أوكتافان 

ما يجعلها تالئم أدا  فقرات ونصاف، إال أنها أرخم وأعمق صوتاش، م

العز  المنفرد، إ  إنهااا تمتلااا طااابع صااااااوت الترومبيااه البطول  

)الكورنو( الاادافئ الرخيم. وهااذا ساااااابااب الهورن وطااابع صااااااوت 

تسااااااميتها بالكورنيه، وتمعد كمان النحاساااااايات. وعادة ما توجد ف  

األوركساااترا بمجموعة من خمس أو ساااه آالت. ويعود اساااتخدامها 

ل  األول إلى الموسااايقار اإليطال  روساااين  ف  أوبرات األوركساااترا

)وليم تل(، كما اساتخدمها بال لدعم مقاطع الساوبرانو، ثم استخدمها 

، كما اساااتخدمها ساااترافنساااك  6818بيزيه ف  أوبرا )كارمن( عام 

ف  باليه )بيتروشاكا(. ويمعد المؤلفون الفرنسايون أكثر من استخدمها 

 ضمن مؤلفاتهم .

 ( Trombone) : الترومبون

القديمة،  (Sackbutتنحدر آلة الترومبون من آلة الساااااااكبوت )

وقد عمرفه الترومبون ف  أوربا منذ القرن الخامس عشاااااار. وكانه 

تساتخدم ف  المناسبات الرسمية وف  المسارح القديمة. وقد استقرت 

على شااااكلها الحال   ي المزالج منذ ثالثمئة ساااانة تقريباش دون تغير 

كما ظهرت الترومبون  ات المكابس السااااااتخدامها ف   جّدي يذكر.
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المسااير العسااكري ن راش لصااعوبة اسااتخدام الترومبون  ي المزالج 

 (.The Valve Tromboneأثنا  المسير العسكري )

طاااابع الع ماااة  ا الاااذي يحمااالتتميز آلاااة الترومبون بصااااااوتهااا

فهو يحمل طابع صوت الهورن عند أدا  الفقرات الهادئة. والمهابة، 

د دخله وقأما ف  فقرات الفورت  فتحمل طابع الترومبيه الحاساااام. 

الساايمفونية إلى األوركسااترا ( Coulisse) المزالج اتالترومبون  

ف  اسااااتخدمه وكان )لولل ( أول من  .مع نهاية القرن الثامن عشاااار

ثم  ،هاندلوبال األوركسااااترا لخدمة أعماله الغنائية، ثم تبعه كل من 

دمه ف  القداس الجنائزي فقا ولم يساااتخدمه الذي اساااتخارت ساااموت

ف   اعالش ف ن أعطات بيتهوفن دوراش أإلى ف  المؤلفات الساايمفونية أبداش. 

تااب لهااا ثالث  ،)الحركااة الرابعااة(الخااامساااااااة  ةساااااايمفونيااال كمااا كق

ألربع  6869( عام Equaliمقطوعات جنائزية قصااااايرة تمسااااامى )

 آالت ترومبون معاش.

 مزالجآلية عمل الترومبون  ي ال

تتكون الترومبون من ثالثة أنابيب متداخلة ببعضااااااها، وتمرفع بعد 

التركيب باليد اليساااارت بوساااااطة مقب  خاص وتوضااااع على الكتف 

نبوبة المزالج المتداخلة ( أShift)حركة اليساااااارت. وتعتماد آليته على 

 الت  يركب بها مبساااام اآللة،نبوبة الرئيسااااية لجسااااد الترومبون األ مع

 ألنبوبة الثالثة بالبوق المخروط .بينما تنته  ا

أحجام مشااااااهورة وه   ةالترومبون ثالثضاااااامن فصاااااايلة ظهر 

 لكن فيما بعد اساتقر االستخدام على آلت ، اآللتو والتينور والباص()

 يدون للترومبون آلتو علىإ  مبون تينور وآلاة ترومبون بااص، وتر

ف  . وقد اساااتخدمه موتساااارت كما اساااتخدمه شاااومان مفتاح دو آلتو

ون تينور أما الترومبساايمفونيته الثالثة مع ترومبونين تينور وباص. 

وات لألصااااااويدون له على مفتاح فا  اش،ونصااااااف ينفيبل  مدات أوكتاف
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ينور تفيدون له على مفتاح دو ة المتوسااااااطة ماا ف  الطبقالغلي اة. أ

)على الخا الرابع(. أمااا النوتااات العاااليااة فعلى مفتاااح دو آلتو )على 

 لاث(، فيما توكل النوطات األعلى من  لا إلى الترومبيه.الخا الثاا

ويسااااااتطيع إعطا   ،ماا ترومبون البااص فيادون لاه على مفتااح فااأ

وقاد ظهر  مسااااااافااة رباااعياة تاااماة أساااااافال مجااال ترومبون التينور.

ينور+ )ت ترومبون جديد ف  القرن العشااارين يجمع الترومبونين معاش 

  إ قت  التينور والباص،مكنه من النقل بين طبيوله صاااااامام  ،باص(

بل ود)فاغنر ترومبون صمم وقد  يقوم بخف  الطبقة أوكتافاش كامالش،

 .كما اسااتخدمه شااتراوس وشااونبرغ، ن (لونيبيالخاتم لعمله ) باص(

ترك وتشااااا آلة التوبا،المنخفضاااااة فتقوم بأدا  هذت الطبقات  أما حالياش 

ن ترومبوالترومبوناات كاافاة باذات آلياة العز ، لاذلا فإن عاز  ال

توجاااد يسااااااتطيع العز  على الترومبوناااات باااأحجاااامهاااا كاااافاااة، و

ترومبون  9بتشااكيل شاابه ثابه ) الترومبون ف  األوركسااترا عموماش 

األعمال الخاصااااااة الت  باسااااااتثنا  بع  تينور + ترومبون باص( 

حتى و وشااااوسااااتاكوفتش.تتطلب عدداش أكبر، كأعمال سااااترافنسااااك  

رباع  األصااااااوات نات إلى يكتمال التشااااااكيال الهارمون  للترومبو

)حساااب األصاااوات الهارمونية 

األربعاة(، يمعمل على إضااااااافة 

إلى الترومبوناااات التوباااا آلاااة 

 9صاااااابح التشااااااكيل )الثالثاة وت
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 .توبا( تينور + ترومبون باص + ترومبون

 (Tuba)  اــالتوب

إ  كانه هذت الكلمة تطلق  ،ترجع كلمة توبا إلى أصاااالها الالتين 

وائياااة النحااااسااااااياااة الخاااالياااة من االلتوا ات على جميع اآلالت اله

)المساااتقيمة( وقد اساااتخدمها الرومان قديماش بشاااكل واساااع، أما التوبا 

الحديثة فلها أربع صاامامات وأضاايف إليها الخامس لزيادة انخفاض 

أصااااااواتهااا. وتسااااااتخاادم التوبااا لتاادعيم األسااااااااس الهااارمون  مع 

ا د اخترعهالترومبوناات مجاالها الصااااااوت  نحو ثالثة أوكتافات، وق

ف   6838( عااام  Johann Moritsاأللمااان  يوهااان موريتس )

 برلين.

يات أكبر النحاسمن  تنتم  التوبا إلى فصيلة الساكسهورن، وه 

وقااد أعطاااهااا فاااغنر  .وتعااادل الكونترباااص ف  الوتريااات ،حجماااش 

عادة و فا()دورها الفاعل ف  األوركسااااااترا، ويدون لها على مفتاح 

ت كثرقااد وف  األوركسااااااترا. )دو(  ةطبقاامن  مااا تمسااااااتخاادم التوبااا

وبل دوقد صمم فاغنر آلة )توبا . س  بيمول( ـاـ)دو نما جها كالتوبا 

لت  ا ن (لونيبيالخاتم )فااغنر( لعمله بااص(، كماا صاااااامم آلاة )توباا 

تجمع من حيث الشكل والطابع الصوت  بين الهورن والتوبا العادية. 

ا بروكنر ف  هتخادمكماا اسااااااتخادمهاا شااااااتراوس ف  إليكترا واساااااا

ك . كما اساتخدمها ساترافنس ،سايمفونياته الساابعة والثامنة والتاساعة

 ثم أمهمل استخدامها.

افه أضاااا تمناظر التوبا دور الكونتر باص ف  الوتريات، وقد

ش لو عنصااراش على يد فاغنر التوبا مع دخولها إلى األوركسااترا   نيا

صااية ا شااخف  طبيعة صااوت التوب يجتمعو .لطبقة الباص جديداش 

ند وتشاابه ع .صااوت الوتر الغلي  مع شااخصااية آلة النفخ المهيبة

لتوبا وتستخدم ا .أدائها نغمات الستكاتو ضربات طبول التيمبان 

ترومبون تينور + ترومبون  9ضااااااامن تشاااااااكيل الترومبونات )
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لنحاسااايات ويصااابح على يكتمل تشاااكيل قسااام ا إ باص + توبا( 

 : الشكل التال 

ترومبون +  3ترومبيااه +  3أو9+ هورن فرنساااااا   8أو  1)

 توبا(

و كما هو التشاااااايل ،ماا يوكال للتوبا دور البيداالت الطويلة غاالبااش 

ع الموحد م البط  أو تقوم بأدا  اللحن  ،والكونترباص والباصاااااون

 جداش  ادراش ون .أو تقوم بتقوية الضربات القوية ف  اللحن ،األوركساترا

ان قد أسااند إليها دوراش غنائياش ك ل. إال أن رافيما يكتب لها دور منفرد

 عند توزيعه لموسيقا موسورسك  المسماة )لوحات ف  معرض(.

وتساااااامى أيضاااااااش  ،الكونترباص توباتمدعى به آلة مق ما كما صاااااام 

)سااكساهورن أو هيكلفون(، وتعد أضخم النحاسيات حجماش وأغل ها 

صااااوتاش، وتسااااتخدم ف  الفرق العسااااكرية فقا إ  يكون بوقها باتجات 

 معين، وحديثاش تصااااانع من أليا  الزجاج لإلقالل من وزنها،المسااااات

 وه  توبا باريتون اليوفونيوم()تدعى  كما صممه آلة أصغر حجماش 

لكنها لم تساااااتخدم ف  من طبقة )سااااا  بيمول أو دو أو م  بيمول(، 

وصااااااوتها خليا بين الترومبون والتوبا  ،الكالساااااايكية االموساااااايقا

 والتشيلو.

 (  Sousaphoneالسوزافون )

خفيف  اش نمو ج 6828األمريك  جون فيليب سااااوزا عام صاااامم 

وه  على نوعين  ،ساااااوزافوندعيه بالللباندات العساااااكرية الوزن 

حملها ف  على العاز  يسهل )م  بيمول ـااااااـاااااا س  بيمول( بحيث 

 .(المسير العسكري )تستخدم ف  موسيقا الجاز حديثاش 

 (Ophicleideاألوفيكليد )

تاادعى باااألوفيكليااد من اخترا،  ( ظهرت آلااة6868وف  عااام )

 2هيالر آساااتييه من باريس،  ات أنبوبة ملتفة حول نفساااها لها من )

( ثقباااش، مااداهااا الصااااااوت  ثالثااة أوكتااافااات، تطورت من آلااة 69إلى 
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الباصاون الروسا . اساتخدمه لمدة نصاف قرن كنلة قرار نحاس ، 
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